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COĞRAFİ VERİ ÜRETİ Mİ NDE STANDARDİ ZASYON - KALİ TE VE 

KALİ TE YÖNETİ Mİ  

ÖZET 

Jeodezi ve Fot ogra metri mühendisli ği ni n en te mel faaliyet alanl arı ndan bir tanesi de 

ihtiyaç duyul an coğrafi verileri n üretil mesi dir. Üretilen coğrafi veriler çok geniş bir 

al anda kullanıl makt adır. Kent ve alt yapı tabanlı bilgi siste ml eri ni n kurul ması nda, 

pl anl a mada, arazi kullanı mı nda, i nşaat ve çevresel uygul a mal arda, jeol oji de, 

or mancılı k, tarı m,  teleko müni kasyon,  ticaret, sanayi ve askeri uygula mal arda 

coğrafi veriler en temel girdilerdir.  

Ul usl ararası alanda son yıllarda coğrafi verilerin standardizasyonu ve üretilen 

verileri n kalitesi konul arında uygul a maya yönelik çok ci ddi çalış mal ar yapıl mı ştır. 

Bu çalış mal ar özelli kle ISO’ nun tekni k bir alt komi t esi olan ISO/ TC 211 ko mi syonu 

önderliği nde yürüt ül mekt edir. ISO/ TC 211 tekni k komitesi, coğrafi veri 

standardizasyonu ve veri kalitesi ile ilgili çalışmal arı nı ISO 19100 ol arak bili nen 

standartlar setinde t oplamı ştır.  

Coğrafi veri standardizasyonu ve veri kalitesi noktası nda bu hareketlilik yaşanırken, 

di ğer tarafta üreti m ve yöneti m al anl arı nda kalite kökenli siste ml er modern yöneti m 

araçl arı olarak yerleri ni al mı şlardır. Yalı n yönetim,  I SO 9001 organi zasyonel kalite 

yöneti m siste mi ve t opla m kalite yöneti mi en çok bili nen ve kull anılan yöneti m 

tekni kl eri dir. Bu modern yöneti m araçl arı ül kemi zde de ot omoti v,  tekstil, gı da,   

inşaat vb. gi bi sekt örlerde  kurumsal organi zasyonl arda uygul anmakt adır.  

Ül ke mi zde coğrafi veri üreti mi konusunda faali yet gösteren organi zasyonları n büyük 

çoğunda, gerek coğrafi veri standardizasyonu ve veri kalitesi, gerekse t oplam kalite 

yöneti mi konusunda çok ci ddi eksi kli kler vardır. Bu nokt adan hareket edilerek 

tasarlanan bu tez çalış ması nda,  yukarı da özetlenen konul ar sadece akade mik çalış ma 

perspektifi yle değil aynı za manda uygul a maya yöneli k ol ması düşüncesi yl e de 

hazırlanmı ştır.  
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STANDARDI ZATI ON I N GEOGRAPHI C DATA PRODUCTI ON,  QUALI TY 

AND QUALI TY MANAGE MENT 

SUMMARY 

One of t he basic scope of geodesy and phot ogra mmetry engi neeri ng is t o produce t he 

geographi c dat a whi ch is needed. Produced geographi c dat a is used in vari ous 

a mount of applicati ons.  Geographi c dat a is the essential input t o establish an urban 

and i nfrastruct ure based infor mati on syste ms, planni ng, land use st udies, ci vil and 

environment al applications, geol ogy, forestry, agricult ure, telecommuni cati ons, 

commerci al, industrial and military applicati ons. 

There have been many i mportant applicati on orient ed st udies whi ch are based on 

standardizati on and quality of t he geographi cal data i n t he int ernati onal area i n recent 

years. These st udies especi all y carried out by the leadershi p of ISO/ TC 211 

committee whi ch  is a  techni cal subcommittee of Int ernati onal St andardizati on for 

Or gani zati ons. ISO/ TC 211 techni cal committee had gat hered  the st udies relat ed t o 

standardizati on of geographi cal dat a and qualit y of dat a t o for m t he standards set 

whi ch is known as ISO 19100.  

Whi l e t his acti ons take pl ace i n poi nt of standardizati on of geographi c  dat a and 

qualit y of t he dat a, quality based syste ms have appeared as t he modern manage ment 

tools i n t he fiel d of producti on and manage ment. Lean manage ment, ISO 9001 

or gani zati onal qualit y manage ment syste m and total qualit y manage ment are t he 

most fa mous and applied techni ques of management. These modern manage ment 

tools are i mpl e ment ed also i n our country in the instit utional organi zati ons and 

sect ors  such as aut omotive, textile, food, construction, etc.  

Eit her standardizati on of geographi c dat a and qualit y of t he dat a, or t otal qualit y 

manage ment is consi dered, it is observed t hat there are seri ous lacks in most of t he 

or gani zati ons whi ch are acti ve in dat a producti on in our country. In t his thesis st udy 

whi ch has been desi gned after stari ng from this poi nt, the subj ects whi ch are 

summarized above are prepared wit h not onl y perspecti ve of acade mi c wor k,  but  

also application orient ed appr oach as well. 



1.   GĠ RĠ ġ 

1. 1  ÇalıĢ manı n Amacı  

Jeodezi  ve Fot ogra metri  mühendisli ği ni n en t e mel  faali yet  al anl arı ndan bi r  t anesi  de 

ihtiyaç duyul an coğrafi bilgileri n üretil mesi ve sunul ması dır. 

Güzü müzde Jeodezi  ve Fot ogra metri  mühendisli ği t arafı ndan üretilen coğrafi  veriler; 

kent  ve alt yapı  t abanlı  bi lgi  siste ml eri  kur ul ması ndan,  arazi  kullanı mı  ve planl a maya 

yöneli k uygul a mal ara,  inĢaat  ve çevresel  uygula mal ardan,  j eol oji k uygul a mal ara, 

or mancılı k ve t arı m uygulamal arı ndan ,  ti cari  ve askeri  uygul a mal ara kadar çok geni Ģ 

bir yel pazede kullanıl makt adır. 

Jeodezi   ve Fot ogra met ri  mühendisli ği  kapsa mında kıs men yukarı da bahsedil en 

uygul a mal ar  i çi n gerekli coğrafi  bil giler;   kl asi k ve moder n pek çok si st em,  yönt e m 

ve met ot  kullanılarak üretilir.   Ar azi den doğr udan yapılan yersel  öl ç mel er,  GPS il e 

uydu gözl e ml eri nden ve met odol ojileri nden yararlanma,  f ot ogra metri k yönt e ml er, 

uzakt an al gıla ma ve uydu teknol ojileri bunl ardan bazıları dır.  

Yönt e m,  siste m,  met ot hangisi  ol ursa ol sun bahsedilen coğrafi  bi lgi  üreti m 

tekni kl eri ni n/teknol ojilerini n ortak nokt aları  veri t opl a ma  süreçl eri dir.  Coğrafi  veri 

topl a ma süreci ni n kalitesi,  Jeodezi  ve Fot ogra metri  mühendisleri t arafı ndan  

üretilecek  pr oj eni n yani  bil gi  siste mi ni n kalitesiyl e de doğr udan il gili dir.  Si st e mde 

kaliteni n sağl anmı Ģ  ol ması  coğrafi  bil gi  ve enfor masyonun da kaliteli ol ması nı 

sağlayacaktır.  Coğrafi  t ekni k st andartları n sağl adığı  en öne mli  fayda  ‘ ‘kaliteli  veri’ ’ 

üret mektir.  Ancak t eknik anl a mda kaliteli  verilerin üretiliyor  ol ması  or gani zasyonu 

ol uĢt uran i ç or ganl ar  ve or gani zasyonun et kileĢim i çi nde ol duğu çevre i le t opl a m 

kalite ve fayda ol gusunun gerçekl eĢtiği  anl a mı na gel mez.  Di ğer  deyiĢle coğrafi 

tekni k st andartlar  ‘ ‘kaliteli  veri  ve enf or masyon’ ’ i çi n gerekli  ancak ‘ ‘yöneti m 

kalitesi’ ’ i çi n yet erli  değil dir.  Or gani zasyonda t opl a m kalite ve faydanı n 

yaratılabil mesi  içi n, ‘ ‘kaliteni n’ ’ bir  siste m yakl aĢımı nda el e alı nması gerekir.  

Hı zlı  ve geniĢ  kapsa mlı  bir  değiĢi m süreci nde ol an dünya mı zda,  Jeodezi  ve 

Fot ogra metri  Mühendisliği  de kendi  payı na düĢeni  yaĢa makt adır.  Son yıll arda  
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sekt örde özelli kle uydu ve bil gi  t eknol ojileri nde çok ci ddi  il erle mel er  kaydedil mi Ģtir. 

Deği Ģi m;  ekono mi,  t oplu m,  bili m ve t eknol oji  al anl arı nı  ol duğu gi bi  Jeodezi  ve 

Fot ogra metri  mühendisleri ni  ve mühendisleri n içi nde yer  al dı kl arı  sekt örleri  ve i Ģ 

dünyal arı nı  da et kile mektedir.  Artı k pek çok i Ģ  yeri nde hissedarlar,  genel müdürl er, 

yöneticiler  ve çalıĢanl ar, gel eneksel  iĢ  iliĢkileri nden farklı  bir  at mosfer  içerisi nde 

yaĢa makt a,  iliĢkilere ve sor unl ara farklı  bi çi mde bakı p,  farklı  çözüm yoll arı  ve 

yönt e ml eri geliĢtir mekt edirler. 

ĠĢ dünyası nda günü müzde gitti kçe popül erli k kazanan ve yaygı nl aĢan t opla m kalite 

yöneti mi,  süreçl erle yöneti m,  za man pl anl a ması, t akı m çalıĢ ması,  li derlik,  öğrenen 

or gani zasyonl ar,  yalı n yöneti m,  kalite güvenceye dayalı  yöneti m,  vs.  gibi  çağdaĢ 

yöneti m ve üreti m anl ayıĢları  ot omoti v,  t ekstil,  gıda,  ki mya,  maki ne,  i nĢaat,  hi z met 

derken artı k Jeodezi  ve Fot ogra metri  mühendisliği ni  ve mühendisleri n içi nde yer 

al dı kl arı sekt örleri de doğr udan il gilendirir hal e gel mi Ģtir.  

Yapıl an bu t ez çalıĢ masında;   Jeodezi  ve Fot ogra metri  mühendisli ği  kapsa mı nda, 

üreti m süreci  i çerisi nde en öne mli  yer  t ut an coğrafi  bil gi  üreti mi nde kaliteyi,  mesl eki 

kalite yöneti m si ste mi ni  ve bu perspektiften  sekt örel  st andartları  genel  ol arak 

sorgul a mı Ģ  bul un makt ayız.  Kalite konusunda günü müzde   birbirleri  il e t emel de aynı 

ol mak üzere çok farklı t anı ml ar,  t arifler,  yönte ml er  ve uygul a ma metodol ojileri 

vardır.  

Tezi n i ki nci  böl ümünde;  kalite konusunda  çalıĢ mal ar  ve uygul a malar  yap mı Ģ 

uz manl arı n kalite yakl aĢı ml arı,  kaliteni n geliĢi mi ,  özelli kle kaliteni n geliĢi mi ne çok 

öne mli  kat kılar  sağl adı ğı i çi n Japonya  modeli  ve  ISO 9001 kalite st andartları  det aylı  

ol arak i ncel enerek   Jeodezi ve Fot ogra metri Mühendisi gözüyl e değerlendiril mi Ģtir. 

Üçüncü böl ümde coğrafi  t ekni k st andartları  t arifleyen I SO/ TC 211 (I SO 19100) 

standartları  genel  ol arak i ncel enmi Ģ  bu st andartları n I SO 9001 kalite yöneti m 

standardı ile olan iliĢkisi tespit edil mi Ģtir. 

Dör düncü böl ümde coğrafi  veri  kalitesi ni  ol uĢt uran para metreleri,  bunl arın yöneti m 

siste mi  i çerisi ndeki  yeri, hat a kavra mı,  j eodezi k alt yapı nı n kalite il e olan iliĢkisi, 

ül ke mi zde Jeodezi  ve Fotogra metri  Mühendisli ği  ile al akalı  yapıl an st andardizasyon 

çalıĢ mal arı,  kalite -  i nsan kaynakl arı  ,  kalite -  mali yet   ve kalite-veri mlilik iliĢkileri 

ortaya konul muĢt ur.  Son böl ümde i se t ez çalıĢ ması nda  el de edilen bul gul ar 

tartıĢıl mı Ģ ve sonuçl ar yoruml anmı Ģtır. 
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CBS Pr oj esi ni n 

Tasarı mı  

Veri  

Topl ama 

Veri İşl eme 

( Pr oses) 

Anali z+Değerl endi r me 

Kal it eli Veril eri n ve Enf or masyonun 

Ür etil mesi  

Bi l gi  ve Enf or masyon 

Tut arlılı ğı 

İ ç Müşt eri ( Çal ı şanl ar) Me mnuni yeti  

Dı ş Müşt eri  Me mnuni yeti  

Topl am Kalit e 
Ve 

Fayda 

TEKNĠ K STANDARDĠ ZASYON  

        KALĠ TE YÖNETĠ MĠ   

ġekil 1. 1 : Coğrafi veri standardizasyonu ve kalite yöneti m siste m iliĢkisi 
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2.    KALĠ TE VE KALĠ TE STANDARTLARI  

2. 1  Kalite Kavra mı  

Bu kavra m,  Japonl arı n 1950’li  yılları n sonundan  iti baren kendi  sanayi  alanl arı nda 

devri msel  bir  hı zl a geliĢ me  kaydederek ilerle mesi  ve 1970’li  yılları n ort ası nda 

Batılıları  geri de bırakması  sonucu sürekli  gündemde  kal mı Ģ  ve za manl a tü m dünyaya 

bir akı m olarak yayıl mı Ģtır. 

Kalite kavra mı,  çok yıllar  önce Ha mmurabi’ ni n de  M. Ö.  2150 yılı nda belirttiği  ( Bir 

inĢaat  ust ası nı n yaptı ğı ev,  ust anı n yet ersizli ği  ve i Ģi ni  gereği  gi bi  yap ma ması 

nedeni yl e  yı kılarak ev sahi bi ni n öl ümüne neden ol ursa,  o ust a öl dür ülecektir) 

yakl aĢı mı ndan  günü müze gel en süreç i çerisi nde çeĢitli  değiĢi ml ere uğra mı Ģ  ve 

Topl a m Kalite Yöneti mi  Felsefesi’ni n öncül üğünde çağdaĢ  adı nı  bul muĢ  ve  sonsuza 

dek güncelli ği ni  kor uyacak ol an bu süreç i çerisi nde yeni  t anı ml a mal arı nı  bul maya da 

deva m edecektir.   

Kalite t anı mı,  günü müze deği n bu konuda uğraĢ  ver mi Ģ  kalite uz manları nca Ģu 

Ģekil de yoruml anmı Ģtır: 

- Kalite, kullanı ma uygunlukt ur. ( Dr. Joseph M. J URAN)  

- Kalite,  müĢt erileri n gel ecekt eki  bekl entileri ni n doğr u  t ahmi ni ne göre yapılan 

yenili klerdir.  ( Dr. W. Edwar ds DEMI NG)  

- Kalite kurul uĢ çapı nda bir prosestir. 

- MüĢt erileri n dedi ği dir. 

- Kalite ve mali yet büt ünsel dir. Birbirleri nden  ayrı düĢünül e mez.  

- Yöneti m biçi mi dir. 

- Dür üstl ük ve ahl aktır. 

- Sürekli geliĢ me gerektirir. 

- Topyekün katılı mı gerektirir. ( Dr. Ar mand V. FEIGENBAUM)  

- Kalite  istekl ere uygunl ukt ur. (Phili p B. CROSBY)  

- Kalite,  hi z met  veya ür ünün kullanı ma gir mesi nden iti baren t opl uma verilen zarar 

ile      belirlenir. ( Dr. G. TAGUCHI)  
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- Kalite,  ürün ya da hi z meti  ekono mi k bir  yol dan üret en ve t üketici  i stekleri ne 

cevap  veren bir üreti m siste mi dir. (JIS / Japon St andartları Enstit üsü) 

- Kalite,  bir  ürün ya da hiz meti n belirlenen veya olabilecek  i hti yaçl arı   karĢıla ma 

kabili yeti ne dayanan özellikleri n t opl a mı dır. 

Bu gün i se,  kalite kavramı   hal a ve çoğu za man ol ması  gereken kavra mdan daha dar 

kapsa mda tanı ml anmakt a ve yoruml anmakt adır. 

Kalite kavra mı  çağı mı zın bugünkü koĢulları  göz önünde bul undur ul arak   ve  esas 

alı narak ‘ ‘amaca uygunl uk derecesi’ ’ ol arak t anı ml anmakt adır.  Burada değinil en a maç 

sözcüğü,  ‘ ‘ müĢt erileri n amaç  üçgeni’ ’ ol arak t anıml anan bir  eĢkenar  üçgen üzeri nde  

ayrı ntılı olarak açı kl anmı Ģtır.  

MüĢt erileri n a maç üçgeni,  üreticilerden Ģu hususl arı nı n yeri ne getiril mesi  ve 

gerçekl eĢtiril mesi ni ister ( Gel b, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

            ġekil 2. 1 :   MüĢteri Amaç Üçgeni  

Ġ   : MüĢt erileri n bekl entileri ne göre i hti yaçl arı nı n karĢılanması  

U : Ür etilen ür ün ve hi z met  kalitesi ni n,  üreticini n geliĢtirdi ği  t asarı m kalitesi ne 

uygunl uk sağlanması  

Ö  : MüĢt erileri n alı m gücü ve  öde me i mkanı nı n mevcut ol ması nı  

2. 2   Kaliteni n GeliĢi mi  

Kaliteyl e il gili  il k t ekni k çalıĢ mal ardan birisi  Ameri kalı  bili m ada mı  ol an Frederi ck 

Wi nsl ow Tayl or  ( 1856- 1915)  t arafı ndan yapıl mı Ģtır.  Tayl or,  fir mal arı n veri mlili ği ni 

 

U Ö 

Ġ 
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ve dol aylı  ol arak karlılıkları nı  arttır maya yöneli k  met otlar  geliĢtir mi Ģtir.  Za man ve 

hareket  et ütleri  yaparak ve  i ĢbaĢı nda kr ono met re t ut arak bir  i Ģ  i çi n gerekli  ol an 

standart  za manl arı  t espit  et mi Ģtir.  Bu st andart  za manl ardan daha hı zlı çalıĢarak 

veri mli  ol an personeli n ödüllendiril mesi,  daha yavaĢ   çalıĢanları n veri msiz ol dukl arı 

gerekçel eri  ile cezal andırıl ması nı n gerekti ğini  savunarak ödüllendir me  ve 

cezal andır ma kriterleri ni esas alan ücret siste mi ni n temelleri ni tanı ml a mı Ģtır.  

Bugün ül ke mi zde Jeodezi  ve Fot ogra metri  Mühendisli ği nde özelli kle gel eneksel 

met otları n kullanıl dı ğı  ölç me  t ekni kl eri nde uygula maya yöneli k st andart  za manl arı n 

ol ma ması   büyük bir  eksi kli ktir.  Çoğunl ukl a arazi de öl ç me  süreçl eri ne yöneli k 

standart  za man hesapl arını n yapıl mı yor  ol ması  proj e geneli  düĢünül düğünde sağlı klı 

pl anla ma  yapıl ması nı  engelle mekt edir.  Büyük inĢaat  pr oj eleri  pl anl anırken ve  i Ģ 

pr ogra ml arı  ol uĢt urul urken analiti k pl anl a ma metodol ojileri nden ve st andart  za man 

hesapl arı ndan yararlanılmakt a ve pr oj eni n baĢlama ve bitiĢ t ari hleri il e pr oj e 

mali yeti,  i nsan kaynakl arı  pl anl a ması  et ki n ve veri mli  bir  bi çi mde yapılabil mekt edir. 

Özelli kl e CP M ( Critical  Control  Met hod)  ve PERT adl arı yla bilinen pr oj e 

pl anla ma met otları nda  standart  za manl ar  çok öneml i  r ol  oynar.  Ül ke mi zde,  özelli kl e 

haritacılı k sekt öründe geliĢen t eknol ojilerin ve bil gisayar  kull anı mı nı n 

yaygı nl aĢ ması na karĢı n,  proj eleri n modern tekni kl ere göre pr ogra ml anarak 

yönetil di ği söyl ene mez ( Al kan,  1993). 

Coğrafi  Bil gi  Siste mi ne yöneli k pr oj eleri n pl anl anması  aĢa ması nda da t e mel  i Ģ 

faali yetleri ni n t anı ml anması  ve bu faali yetlere yöneli k st andart  za manl arı n 

hesapl anması  pr oj e maliyeti ni n,  yöneti m ve or gani zasyonun belirlenmesinde büyük 

öne m t aĢır. 

Tayl or,  çalıĢanl arı  bir  maki ne gi bi  gör düğü ve i nsan kavra mı na öne m ver medi ği 

gerekçesi  ile sendi kal ardan büyük t epki  gör mesine rağmen,  fir mal arı n karlılıkları nı 

arttırdı ğı   i çi n büyük bir  ün kazanmı Ģ  ve bu ünü t ü m dünyaya yayıl mı Ģtır.   Ancak,  bir 

insanı n maki ne gi bi  gör ül mesi,  yaratıcı  özelli klerinden yararlanıl ma ması  ve t ek düze 

bir  çalıĢ ma hayatı  çalıĢanl ar  arası nda huzursuzluk ve daha sonra uyums uzl ukl ar 

yarat mıĢtır. 

Ġl k Sanayi  Devri mi  ol arak adl andırılan bu dönemde  t üm  çalıĢanları n yaratıcı ğı  ve 

zi hi nsel  iĢ  gücünden yararlanıl ma mı Ģ,  çalıĢanlar  siste m geliĢtir me soruml ul uğundan 

ayrıl mı Ģ ve böyl ece nitelikli iĢ gücü kayı pl ara uğramı Ģtır.  

ÇalıĢanları n e meği ni  en et ki n bir  bi çi mde kullanarak veri mlili k ve karı arttır mayı 

hedefleyen ve bugün Tayl oriz m adı  il e anılan bu yönt e m,  çoğu ül kel erde 1970’li 

yıllara kadar kullanıl mı Ģ  ve bazı ül kel erde  hal a kullanıl makt adır.  
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Kaliteyl e il gili  bir  di ğer  çalıĢ ma  Walter  A.  She whart  (1891- 1967)  tarafı ndan 

yapıl mı Ģtır.  She whart  üreti mi n her  aĢa ması nda değiĢi kli kleri n var  ol duğunu ve 

ol abileceği ni  savunarak 1930’lı  yılları n baĢı nda ör nekl e me yönt e mi  ve kontrol 

çi zel gel eri  gi bi  istatistiksel  t ekni kl eri n uygul an ması nı  geliĢtir mi Ģ  ve istatisti ksel 

tekni kl eri n kullanı mı  il e sorunl arı n nedenl eri ni n bul unabileceği ni,  gerekli  yor uml arı n 

yapılabileceği ni  ve pr osesleri n nasıl  kontrol  altında t ut ul abileceği ni  öğret mi Ģtir. 

Bugün Coğrafi  Bil gi  Sisteml eri nde de kullanılan bazı  i statisti ksel  t ekni kleri n t e meli 

She whart’a dayanır. 

Jeodezi  ve Fot ogra metri  mühendisleri  t arafı ndan kur ulan bir  coğrafi  bil gi  siste mi ni n 

geniĢ  uygul a ma al anı  bulması nı n en öne mli  et kenlerden biri  de konu msal  olarak el de 

edilen  yı ğı n hal deki  karmaĢı k verileri  kullanarak bu verilere ait  i statisti ksel  analizleri 

de gerçekl eĢtir me yet eneği ne sahi p ol ması dır.  Özellikl e veri  t abanı ndaki  coğrafi 

det ayl ara iliĢki n çok fazl a veri  bul unması  halinde herhangi  bir  özniteli k al anı 

bünyesi ndeki  kayıtları n topla m değeri  ( Su m of  the range),  en büyük değer  ( max 

val ue of  t he range),  en küçük değer  ( mi n val ue of  t he range)  veya bu kayıtları n 

ortala ması  ya da st andart  sapmal ar  sorgul anabilir.  Bununl a birli kte verileri n sı klı k 

derecesi  (frekans)  irdelenebilir.  She whart’ın geliĢtirdi ği  Neden- Sebep Analizleri 

( Balı kkılçı ğı  di yagra ml arı),  beyi n fırtı nası  (brai nst or mi ng)  gi bi  t ekni kl er  bugün pek 

çok  CBS proj eleri nde de uygul anmakt adır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 2. 2 :   Sebep- Sor un Analizi ( Balı kkılçı ğı Diyagra mı) 

 

SORUN 

METOT 
Ġ NSAN DĠ ĞER 

ÖLÇME  ALET BÖLGE 



 8 

Kaliteni n geliĢi mi ne  Ameri kalı  bili m ada mı  Dr .  W.  Edwar ds  De mi ng çok büyük 

kat kı  sağl a mı Ģtır.   She whart  il e birli kte çalıĢ mıĢ  ve et kisi nde kal mı Ģtır.  Shewhart  gi bi 

istatisti ksel  çalıĢ mal ar  yap mı Ģ,  öğreti m görevlisi  ve kalite danıĢ manı  ol arak 

çalıĢ mı Ģtır.  Özelli kle nu mune al ma  ve örnekl e me t ekni kl eri nde uz manlı k 

kazanmı Ģtır.  Bugün kendi  adı yl a da anılan ( Demi ng Döngüsü)   ve  PUKĠ( Pl anla-

Uygul a- Kontrol  Et-ĠyileĢtir)   ol arak t a bili nen  kal ite geliĢtir me t ekni ği ni  t anı ml a mı Ģ, 

uygul a mı Ģ ve literat üre sok muĢt ur.    

Kalite sorunl arı nı n  sadece % 15’i ni n çalıĢanlardan,  % 85’i ni n i se yönet i m ve 

siste mden kaynakl andı ğını  savun muĢ  ve son yazdı ğı  kitabı nda bu  yüzdeleri  % 4 ve 

% 96 ol arak belirt mi Ģtir. Her  i Ģte pl anl a ma yapılması nı   bir  il ke ol arak beni mseyen 

De mi ng,  çalıĢanl arı n yetenekl eri ne öne m veril mesi ni  deva mlı  ol arak savun muĢ  ve 

çalıĢanl arı n sürekli  ol arak eğitil mesi  gerekti ği ni  vur gul a mı Ģtır.  Japonya’nı n 20. 

yüzyıl  sonl arı na doğr u  birçok sanayi  dalı nda ve dünya çapı nda üst ünl üğünü 

kazanması nda öne mli  rol  oyna mı Ģtır.   DüĢüncel eri ni  coĢkuyl a beni mseyen Japon 

fir mal arı nı n kaliteye büyük bir  özen göst er mesi,  Japon ür ünl eri ni n dünyanı n birçok 

yeri nde pazara ege men ol ması nda öne mli  rol  oynamı Ģtır.   Yabancı  ül kel er  ve ür ünl eri 

ile daha et kili  bir  rekabet düzeyi ne ul aĢ ma  arayıĢına giren Ameri kan fir maları  ancak 

1980’li  yıllarda Dr.  De mi ng’i n düĢünceleri ne sahi p çı kmı Ģ  ve bu düĢüncel ere 

sarıl mı Ģladır.  

Özellikl e modern kalite anl ayıĢları nı n t a ma mı   sürekli  geliĢ meden ve bu sürekli 

geliĢ meni n or gani zasyonlarda  bir  siste m dahili nde el e alı nması ndan bahseder.  PUKĠ 

döngüsü bir  yöneti m aracı  ol arak kullanıl ması  dur umunda i Ģlet mel ere i yi  bir 

pl anl a ma ve  sürekli  geliĢtir me bili nci  yerleĢtirir.   Yöneti m ve  or gani zasyonl ardaki  en 

öne mli  sorunl ardan bir  tanesi  de pl anl a ma eksi klikleri dir.  Gerek özel  sekt ör  ol sun 

gerek ka mu kur uml arı  olsun pl anla ma hat aları  ül ke mi zi n en öne mli  sorunl arından bir 

tanesi dir.  

Ameri ka ve geliĢ mi Ģ   Avr upa ül kel eri nde  proj eleri n pl anla ma süreleri  üreti m 

sürel eri ni n ortala ma i ki-üç katı iken ül ke mi zde ise maal esef  bunun ta m t ersidir.  

Or gani zasyonl arı n t e mel  hedefi   za man,  para ve diğer  ekono mi k kaynakl arı  et ki n ve 

veri mli  kullanarak en kısa sürede,  en ekono mi k ve en kaliteli  iĢi  yap mak ol duğuna 

göre pl anla manı n ne derece öne mli ol duğu daha i yi anl aĢılır. 

Günü müzde;  pek çok farklı  sekt örde faali yet  gösteren or gani zasyonl ar  t arafı ndan bir 

yöneti m aracı  ol arak kul lanıl makt a ol an  I SO 9001: 2000 Kalite Yöneti m Si st e mi  de 

PUKĠ döngüsü üzeri ne kur ul muĢ bir yöneti m standardı dır. 
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Pl anl a,  uygul a,  kontrol  et  ve i yileĢtir   keli mel erini n il k harfleri nden ol uĢan PUKĠ 

döngüsünün özünde pr ojel eri n çok i yi  pl anl anması,  uygul anması,  uygul a madan sonra 

iĢle ml eri n  kontrol  edilerek hat al ardan ders  çı kartıl ması  ve bu dersl erden 

yararlanarak sonraki  pr ojeleri  daha da i yileĢtirerek kaliteyi  geliĢtir me yat ar.  Aynı 

met odol oji yi Coğrafi Bilgi Siste m proj eleri ne de uyarla mak mü mkündür.  

CBS il k geliĢtiril meye ve sunul maya baĢl andı ğı  yıllarda hat a kavra ml arı  ve hat al arı n 

gel ecekt e nel ere et ki  edebileceği  mesel esi  üzerinde fazl a dur ul ma mı Ģtır.   Bunun 

sonucunda da uygul a maya konan birçok  CBS pr oj esi ni n baĢarılı  ola madı ğı nı, 

pl anl a ma ve i Ģlet me hat aları ndan dol ayı  gerek ül ke mi zde gerekse dünyada bu 

baĢarısız CBS pr oj el eri nden dol ayı   mil yonl arca dol ar  kaynağı n veri msi z kullanıl dı ğı 

bili nmekt edir. 

Bugün artı k hangi  mühendisli k dalı  ol ursa ol sun,  mevcut  t ekni k bil gi  biri ki mi  ve 

uygul a manı n yanı nda,  iyi  bir  yöneticili k ve i Ģlet mecili k vasfı,  kıt  ol an kaynakl arı 

et ki n ve veri mli  kullanma,  sürekli  geliĢi me ve değiĢi me ayak uydurabil me yet eneği, 

çok disi pli nler  il e ortak çalıĢabil me,  eki p ve t akım çalıĢ mal arı yla si nerji  yarat abil me 

özelli kleri   rekabet  yaratıcı  unsurlar  ol arak karĢı mı za çı kmakt adır.  Jeodezi  ve 

Fot ogra metri  mühendisleri  de  kalite yöneti m siste mi ni n birer  parçası ol arak bu 

si nerji yi  yarat mak dur umundadır.  Ġyi  bir  kalite yöneti m siste mi  ol uĢt urmanı n  il k 

ayağı  da pr oj el eri  i yi  t asarla mak,  pl anl a mak ve standartlara uygun üreti m yap makt an 

geçer.  

Kalite konusuna farklı  bir  açılı m getiren uz manlardan  bir  t anesi  de Dr.  Joseph M.  

Juran’dır.  Dr.  Juran kalite uygul a mal arı nda,  yöneti m ve  siste mi n birbirleri nden 

ayrılamaz öğel er  ol duğunu savunarak kaliteni n bir  kur ul uĢta yöneti mi n 

soruml ul uğunda ol ması gerekti ği ni belirt mi Ģtir.  

Dr.  Juran Japonya’yı  zi yareti nde  üst  ve ort a düzey yöneticileri ne bir  di zi se mi nerl er 

vererek kalite siste m çalıĢ mal arı nda bu yöneticilere düĢen görevl erin öne mli 

ol duğunu ve bu yöneticileri n kalite yöneti mi ne aktif  bir  rol  al mal arı  gerekti ği ni 

anl at mı Ģtır.  O döne mde çoğu Japon yöneticileri ni  i kna ederek Japonya’nın bugün ki 

kalite sevi yesi ne ul aĢ masında büyük kat kıları ol muĢt ur.  

Topl a m Kalite Yönetimi ne geçiĢi n il k aĢa ması  ol an büt ünsel  kalite  yöneti m 

yakl aĢı mı nı  daha dar  kapsa mlı  ol ması na karĢı n ‘ ‘Organi zasyon Çapı nda Büt ünsel 

Kalite Yöneti mi’ ’ is mi  ile il k ol arak ort aya at an Ameri kalı  bili m ada mı  Dr.  Ar mand  

V.   Fei genbau m’ dur.  
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Fei genbaum veri mlili k ile kalite arası ndaki  iliĢkiye öne m ver mi Ģ, veri ml ilik ve buna 

bağlı  ol arak bir  kârı n el de edilebil mesi ni n ancak büt ünsel  kalite yöneti mi ni n 

uygul anabil mesi  il e sağlanabileceği ni  belirt mi Ģtir.  Kalite ve veri mlili k arası ndaki 

iliĢki  ilerleyen böl üml erde det aylı  ol arak el e alı nmı Ģtır.  Ayrıca,  Feigenbau m; 

satı nal ma faali yetleri ne öne m veril mesi  gerekti ği ni  ve yan t edarikçi  ( yan 

sanayi,taĢeron)  iliĢkilerinde saygı nlı ğı n kor un ması nı n çok öne mli ol duğunu 

belirt mi Ģtir.  

Uygun ol arak yapılan satı nal ma faali yetleri ni n üreti m mi kt arları nı  ve kalitesi ni 

arttırdı ğı nı  vur gul a mı Ģtır.  Yan t edari kçi  iliĢkileri ni n saygı nlı ğı nı n korun ması  ve 

tedari kçiler  ile i yi  iliĢkileri n kur ul ması nı n her  i ki kur ul uĢun ort ak menfaati ne doğr u 

ol uml u geliĢ mel er  göst erdi ği ni  ve böyl ece satı nal madaki   uygunsuz malze mel eri n 

üreti m pr osesl eri ne gir mesi ni n önl enmesi  il e t üm çalıĢanl arı n ve maki ne par kı nı n 

lüzumsuz za man harcamal arı nı n önüne geçilmesi  sonucunda veri min gi derek 

artacağı nı ifade et mi Ģtir.   

CBS ve di ğer  j eodezi k pr oj el eri n üretil mesi nde de satı nal ma ve t edari kçi  iliĢkileri 

vardır.  Çoğu za man verileri n üretil mesi ni  bir  taĢeron veya t edari kçi  yapar ken 

verileri n analizi ni,  değerlendiril mesi ni,  sunul masını  veya harita üretil mesi ni  farklı 

farklı  t aĢeronl ar/tedari kçiler  yapabil mekt edir.  Bu nokt ada or gani zasyonl arın i yi  bir 

tedari kçi seçi m ve değerlendir me siste ml eri ol malıdır.  

1961 yılı nda t akı m çalıĢması  r uhunun il k ör neği ol an ‘ ‘ Kalite Çe mberl eri’ ’ fi kri ni 

geliĢtirerek ort aya at an bili m ada mı  Dr.  Kaor u Ishi ka wa’ dır.  Ishi ka wa,   bi r  kur ul uĢt a 

kalite çe mberleri  faali yetleri ni n uygul anması na ol anak t anı nması  ve bu t akı m 

çalıĢ mal arı nda kalite kontrol ün 7 silahı  ol arak t anı ml anan t e mel  istatisti ksel 

tekni kl eri n kullanıl ması il e söz konusu kur uluĢl arda genelli kle t üm sor unl arı n 

çözü ml enebileceği ni  savun muĢt ur.  Büt ünsel  kalite yöneti m t anı mı nı en geniĢ 

kapsa mda t anı ml ayan  ve ‘ ‘Fir ma Çapı nda Büt ünsel  Kalite Yöneti mi’ ’ ol arak yeni  bir 

döne m baĢl atan bir bili m ada mı dır.  

Tü m dünyada;  kalitenin büt ünsel   çalıĢ ma  ile i yileĢtirilerek  ve  geliĢtirilerek  

veri mlili ği n arttırıl ması   sonucu mali yetleri n azaltıl ması  ile  t üm dünya ül kel eri ni n 

birli kte  zengi nl eĢ mesi, i nsan öğesi ne öne m verilerek barıĢ i çi nde  yaĢa ması nı n  

sağl anması  ve  t üm bu topl ul uğun  birli kte mut lul uğa  koĢ ması  ve kavuĢ ması nı n 

gerçekl eĢtiril mesi ni içtenlikle arzuladı ğı nı söyl e mi Ģtir. 

Buraya kadar  ol an  böl ümde   özelli kle sanayi  devri mi nden iti baren kaliteye  büyük 

öne m veril di ği ni  ve özelli klede Japon bilim ada ml arı nı n öne mli çalıĢ mal ar 
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yaptı kları nı  gör mekt eyiz.  Japonl ar  kalite konusunda çok siste mati k ve met odol oji k 

çalıĢ mal ar  yap mı Ģl ardır. Bunun neticesi  ol arak da ot omoti v,  opti k, el ektri k-

el ektroni k,  i nĢaat  sekt örleri nde büyük bir  pot ansi yel  güç ol uĢt ur muĢl ardır.  ĠnĢaat 

sekt öründe dol ayısı yl a jeodezi k uygul a mal arda da  kendileri ne özgün met ot  ve 

yönt e ml er  kullanmakt adırlar.  

Bugün di ğer  sekt örlerde ol duğu kadar  Jeodezi  ve Fot ogra metri  sekt örleri nde de 

Japon mar kalı  pek çok öl ç me  ci haz ve al etleri  kullanıl makt adır.   Özelli kl e 

Japonya’nı n bul unduğu coğrafi,  t opoğrafi k ve j eol oji k Ģartlar  göz önüne alı ndı ğı nda 

gerek t opl u konut,  gerek alt yapı  ve gerekse di ğer  j eodezi k uygul a mal arın ne denli 

güç ol acağı nı  t ahmi n et mek zor  ol maz.  Kaliteni n geliĢ mesi ne ver di kleri  öne m 

neticesi nde bugün çok öne mli  bir  ekono mi k güç unsuru hali ne gel en Japonya ör neği 

det aylı olarak araĢtırıl mı Ģtır.  

2. 3  Japonya ve Kalite 

1870’li  yılları n baĢı nda Japonya’nı n önde gel en ticari  ve mali  kur ul uĢları 

ser mayel eri ni  birleĢtirerek Japon Sanayisi ni n t e melleri ni  at mı Ģl ardır.  1900’lü yılları n 

baĢı nda  savun ma  sanayileri ne öne m veren Japonlar  1905 yılı nda il k savaĢ  ge mil eri ni 

üret mi Ģlerdir.   Bul unduğu coğrafi  konu m iti bari  ile  Doğu Asya’ya haki m ol ma 

gayreti ne girerek  1926 yılında  sanayisi ni  geliĢtirmi Ģ  ve savun ma   sanayisine yöneli k 

silahl ar  geliĢtir mi Ģtir.   Ġçe kapan ma  si yaseti ni  bir kenara bırakarak dıĢa yönel mi Ģtir.  

Batılı  ül kel er  il e  özelli kle Al manya il e ol an iliĢkileri ni  geliĢtir mi Ģtir.  Birinci  Dünya 

SavaĢı,  Japonya’nı n Doğu Asya’ya karĢı  yayıl macı  t avrı nı   dest ekl e mi Ģ  ve  Güney 

Doğu Asya’ya ege men olmuĢt ur  ( Weaver, 2000).  

Ġki nci   dünya savaĢı ndan yeni k çı kan ve doğal  kaynakl arı  ol dukça kısıtlı  ol an 

Japonya,  ekono mi si  iflas et mi Ģ  bir  ül ke hali ne gel mi Ģtir.  Kö mür  yat akl arı  sanayi de 

kullanı ma el veriĢli  değildi.  Ayrı ca ül kede bul unan akarsul ar  baraj  yapı mı  içi n yet erli 

değil di.   Ha mmadde gereksi ni ml eri ni  de it hal at yol uyl a karĢıla makt aydı.  Sanayi si 

ihracat yapacak kalite sevi yesi nde değil di.  

Ameri kalılar,  Japonya’yı i Ģgal  etti kleri nde  l ojistik ve strateji k gereksi ni mleri  gereği 

muhabere araçl arı nı n  kalitesi ne çok öne m ver mekt eydiler.   Oysa Japon muhabere 

siste mi  güvenilir  değil di ve  Ameri kalılar  ileti Ģi m kur makt a güçl ük çek mekt eydiler. 

Bu sı kı ntıları nı  ‘ ‘ Hangi  nu marayı  çevirsek,  karĢı mı za dai ma baĢka bir  nu mara 

çı kı yor’ ’ yakı nmal arı  ile dile getir mekt eydiler.  ĠĢgal  kuvvetleri  muhabere sor unl arı na 

çözü m getir mek a macıyl a Japon t el efon sanayi nden çağdaĢ  kalite yönt e ml eri ni 
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kullanmal arı nı  iste mi Ģl erdir.   Bunun üzeri ne Japonya’da kalite il e il gili  il k 

çalıĢ mal arı n te melleri atılmı Ģtır. 

1950’li  yılları n  baĢl arı nda Japonl ar,  yabancı  ül kel eri n st andartları nı  kendi  dilleri ne 

çevir meye baĢl a mı Ģlardır.  Bu konuda ABD t arafı ndan da dest ek ve yar dı m 

al mı Ģlardır.  ĠĢgal  kuvvetleri  ko mut anı  ABD’ nin kalite uz manl arı ndan Dr.  W.  

Ed war ds  De mi ng’i  Japonya’ya  davet  et mi Ģl erdir.  Dr.  De mi ng,  1951 ve  1952  

yılları nda Japonl ar  il e birlikte çalıĢarak onl ara i statisti ksel  t ekni kl eri  anl at mıĢ ve bazı 

uygul a mal ar yapmı Ģtır. 

Japonl ar,  Dr.  De mi ng’i n anl attı kları nı   beni msemi Ģ  ve o yıllarda  kalite geliĢtir me 

konusunda ödüller  vererek t üm çalıĢanları   t eĢvi k et mi Ģlerdir.  Ni san 1952’de  ABD ve 

Çi n hükü metl eri  ile barıĢ yapıl mı Ģtır.   Bunun sonucu ol arak Japonya yeni den 

bağı msı z bir  devl et  st at üsü kazanmı Ģtır.  Kaliteye gönül  veren Japonl ar  bir  taraftan bu 

çalıĢ mal arı n yararları nı  gör ürken di ğer  t araftan da uygul a mal arda baĢ  göst eren bazı 

sorunl ar ile de karĢı karĢıya kal mı Ģlardır.  

Bu sor unl arı n üst esi nden gel ebil mek a macı yla bu kez kendileri   ABD kalite 

uz manl arı n yararlanmak   yol unu t erci h et mi Ģl er  ve  1954 yılı nda Dr.  Joseph M.  

Juran’ı Japonya’ya davet et mi Ģlerdir. 

Dr.  Juran bu ül keyi  zi yareti  sırası nda yaptı ğı  gözleml er  sonucu Japon yöneticileri n 

kaliteye il gisiz kal dı kl arını  t espit   et mi Ģtir.  Bu nedenl e Japon yöneticilerine  kalite 

yöneti mi  il e il gili  bir  di zi  konferansl ar  ver mi Ģ  ve  bu konferansl arı nda  ‘ ‘kaliteni n bir 

yöneti m t arzı  ol duğunu ve t üm yöneti mi  ilgilendirdi ği ni’ ’ vurgul amı Ģtır.  Bu 

konferansl ar,  Japon yöneticileri ni  i kna et mi Ģ  ve u mutl andır mı Ģtır.  Alı nan bu kalite 

eğiti ml eri  sonucunda Japonya 1956 yılı ndan sonra t ekrar   t oparlanmaya baĢl a mı Ģ  ve  

hı zlı bir ekono mi k büyüme süreci ne gir mi Ģtir. 

1950’li  yıllarda kalite konusunda Japonya’da büyük değiĢi m ve geliĢi ml er  yaĢanırken 

Avr upa sanayisi  de  kendi ni  t oparla maya ve bi r  düzen  ver meye çalıĢmakt aydı. 

Ameri ka  i se beyaz eĢya  ve  ot omoti v sanayisi  konusunda  üreti ml eri ni  hı zl a 

sürdür mekt eydi.   SavaĢ  sonrası  söz konusu ür ünl ere  ol an t al ep artıĢı,  ABD’ni n kalite 

kavra mı nı  göz ar dı  et mesi ne neden ol muĢ,  kendi  ül kesi nde yetiĢen  değerli  kalite 

uz manl arı nı n  gör üĢ  ve kura ml arı na da iti bar  edil me mi Ģtir.   Ayı kl a ma yönt e mi  il e 

yapılan  eski   kalite anl ayıĢı,  mali yetleri  ol dukça yükselt mesi ne karĢı n hi çbir  sanayi 

kesi mi ni  et kile me mi Ģ  ve  t al ep artıĢları nı  karĢıla mak i çi n yapılan sürekli  üreti ml er  de  

bir  rekabet  unsuru ol uĢtur ma mı Ģtır.  Japonl ar  i se, bit mi Ģ  ür ünl eri n sağl a m ve  bozuk 

ol anları nı n  ayrıl ması  biçi mi ndeki   kusur  ara ma ve ayı kl a maya dayanan  eski  kalite 
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anl ayıĢı ndan vazgeçerek,  prosesi n her  aĢa ması nda kaliteni n i zl enmesi  anl ayıĢı na  

öne m vererek ürünün kalite düzeyi ni  önceden güvence altı na al mı Ģlar dır. 

Sürekli  geliĢ me ve i yileĢtir me anl a mı na gel en  ve kendi  felsefeleri  ol an ‘ ‘KAI ZEN’ ’ 

yakl aĢı mı nı  uygul a maya  geçir miĢler  ve Batı’nı n teknol oji k  yakl aĢı ml arı nı da  ör nek 

al arak  kendi  kült ürleri  ile yoğur muĢl ardır.  Her  i ki   anl ayıĢı n birleĢi k gücü  ve  et ki si 

ile  kalitede bir  devri m yarat mı Ģlar  ve bir  kur uluĢ  ve t opl umda büt ün  böl üm ve 

çalıĢanl arı nı n katılı ml arını n sağl anması  il e de ‘ ‘Topl a m Kalite Yöneti mi’ ’ kavra mı na 

yeni boyutlar kazandır mı Ģlardır.  

1960’lı  yılları n sonl arı nda özelli kle opti k sanayisi nde  dünyanı n önde gelen öne mli 

üreticileri nden biri  ol muĢt ur.  Bu yıllarda askeri  harca mal arı nı  da kı sıtlamı Ģtır.  Doğal 

ol arak Japonya’da da olumsuz hareketler  yaĢan mı Ģtır.   1970’li  yılların baĢı nda 

enflasyonda hissedilir  bir  artıĢ ve i Ģsizli k ol uĢ muĢt ur.  Buna  rağmen 1970’li  yılları n 

sonl arı nda el ektroni k ve 1980’li  yıllarda  ot omotiv sanayisi ne haki m ol muĢt ur.  ABD 

baĢt a ol mak üzere  ür ünleri ni  sattı ğı  ül kel erde  bazı  kı sıtlamal ar  il e karĢılaĢ mı Ģtır. 

Bunun üzeri ne Japonya,  i hracat  faali yetleri ni  kısarak yabancı  ül kel erdeki  ser maye 

yatırı ml arı nı  arttır ma ve sanayi  kur ma  yol unu seçerek kalitede sağl a mıĢ ol duğu 

öncül üğünü günü müze kadar deva m ettir mi Ģtir.  

Japonya’nı n bugünkü baĢarısı nı n altı nda yat an konul ar özetle;  

 Eğiti mi seven,  

 Eğiti m veril mesi ni fırsat bilen,  

 Bili nçli, 

 Ġnançlı, 

 ĠĢ yeri ne bağlı, 

 Üst yöneti me ve t üm yöneticileri ne destek veren,  

 Uyu ml u,  

 ÇalıĢ ma arkadaĢl arı na saygılı, 

 ĠĢ birli ği ne öne m veren,  

 Kalite anl ayıĢı na sahi p çıkan,  

 BaĢar mayı a maç edi nen,  

 Bil gi ve tecrübesi ni paylaĢan,  

 Sürekli katılı m ve gayret göst eren,  

 Nit eli kli ve karar ver me gücüne sahi p  bir topl uma sahi p çı kması dır.  
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2. 4  ISO 9001 Kalite Standartl arı nı n GeliĢi mi  

Ġki nci  Dünya  SavaĢı  sırası nda patla mayan t orpil  ve bo mbal ar,  geri  t epen t op ve 

tüfekl er,  at eĢ  al mayan veya hedefi  bul mayan mermi l er,  i sabet  al madan düĢen uçakl ar 

gi bi  i nsan hayatı nı  t ehlikeye at an savun ma  sanayi  ür ünl eri ne % 100 muayene 

yönt e mi ni n çözüm getirmedi ği görül müĢt ür.  

Bu nedenl e,  i ki nci  Dünya SavaĢı   sonrası   savunma  sanayi ne verilen önem ve  bunun 

sonucundaki  geliĢ mel er r ed veya kabul  Ģekli ndeki  ayı kl a ma  yönt e mi  ile yapıl an 

kalite kontrol  siste ml erini  ön pl ana çı kar mı Ģ   ve i statisti ksel   t ekni klere öne m 

veril mi Ģtir.  

Ancak,  bu yönt e m gerekli   güveni  sağl a ma mı Ģ  ve mali yetleri  de yükselt mi Ģtir.  Bu 

nedenl e savun ma  sanayi  ür ünl eri ne iliĢki n tol eransl ar  sı nırlandırıl mıĢ ve  ne 

yapıl ması gerekti ği  hususunda çareler aranmı Ģtır.  

1963 yılı nda ABD Hava Kuvvetleri  Savun ma  Sanayisi ni n yüksek düzeyde kalite  

istekl eri  nedeni yl e MI L- Q- 9858 A st andartları hazırlanmı Ģtır.  Daha sonra 1968 

yılı nda ül ke mi zi n de üyesi  ol duğu  NATO Ül kel eri  arası nda AQAP ( Müttefi k kalite 

güvencesi  yayı nı)  hazırlan mı Ģtır.  Benzeri  çalıĢ malar,  1970’li  yıllarda  enerji  sekt örü 

tarafı ndan da beni msen miĢ ve uygul anmı Ģtır. 

1978 yılı nda CSA Z 299 St andartları  ile Kanada ve 1979 yılı nda BS 5750 

St andartları ile Ġngiltere bu husust a  yapılan çalıĢmal arda öncü ol muĢl ardır. 

Ti careti n ve rekabeti n büyük boyutlara ul aĢ ması,  Japonya’nı n devri msel bir  hı zl a 

geliĢ mesi  I SO (Int ernational  St andarts  Or gani zation)  t arafı ndan 1987’ de I SO 9000 

serisi ‘ ‘Kalite Güvence Siste mi Standartları nı n’ ’ yayı ml anması na neden ol muĢt ur.  

Aynı  st andartlar  Avr upa St andartlar  Ko mit esi  CEN ( Co mit e  Europeen de 

Nor malisation)   t arafı ndan da  1988 yılı nda  kabul  edilerek EN 29000 St andar dı 

ol arak yayı ml anmı Ģtır.  

ISO 9000 St andartlar  dizisi,  ül ke mi zde TSE t arafından Te mmuz  1988 yı lı nda TSE 

6000 St andartları,  Aralı k 1991  yılı nda da TSE/ISO 9000 St andartları  ol arak  kabul 

edil mi Ģtir.  

ISO 9000 St andartları  1994 yılı nda değiĢi kli ğe uğra mı Ģ  ve bu değiĢi kli k  Aralı k 1994 

yılı nda TSE t arafı ndan da  kabul  edilerek  ‘ ‘ Kalite Güvence St andartları’ ’ ol arak  

uygul a maya konul muĢt ur.  
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Günü müzün artan rekabeti,  müĢt erileri n artan kalite bili nci  ve sektörel  yeni 

standartları n doğ ması  neticesi nde 2001 yılı  i çerisinde de I SO 9000 st andartları  revi ze 

edilerek ISO 9001: 2000 ‘ ‘Kalite Yöneti m Siste m St andartları’ ’ adı nı al mı Ģtır. 

2. 5  ISO 9001 Kalite Standartl arı nı n Öne mi  

ISO 9000 St andartları;  daha önceden de deği nil diği  gi bi  ür ün ile il gili  bir  st andart 

ol mayı p,  bir  kur ul uĢun yöneti mi ni  il gilendiren  kalite siste mi  il e il gili  bir  standarttır.   

Bi r  or gani zasyonda  I SO 9000 St andartları nı  gerek yöneti m ve  gerek i se t üm 

çalıĢanl ar ve sendi ka tarafından beni mse mi Ģ ve özü mse mi Ģ ol malı dırlar. 

Böyl e bir  alt  yapı nı n oluĢt urul duğu kur ul uĢlarda I SO Kalite Si ste ml eri  baĢarılı 

ol abilir.  Bu siste m i hracat  vi zesi  al mak i çi n değil,  sağlı klı   bir  yöneti m ve 

or gani zasyon ol uĢt ur mak,  kaliteyi  geliĢtir mek,  organi zasyonun eğiti mi   sürekli  hal e 

getir mek,  kur umsallaĢ mak,  mali yetleri  kontrol altı nda t ut mak,  st andardizasyonu 

sağla mak ve t opl umun tat mi ni ni temi n et mek içi n kur ul malı dır.  

Bi r  kur ul uĢ,  sunduğu ürün ve hi z metleri  her  za man kullanı cıları nı n ihti yaç ve 

talepl eri ni  t a m anl a mı  ile karĢıla mak üzere yeri ne getirir.  Ancak;  satı nalma-t edari k, 

tasarı m,  üreti m,  a mbalajla ma  ve  dağıtı m siste ml eri nden kaynakl anan bazı 

uygunsuzl ukl ar   müĢt eri  bekl entileri ni n düzenli  ol arak ve i stenil diği  Ģekil de  

karĢılanabileceği ni her zaman ta m anl a mı ile garanti ede mezl er.  

Bu nedenl e.  I SO 9000 Kalite Güvence Si ste mi  St andartları nı n  beni msen mesi  ve 

uygul anması   bir  kur uluĢ  i çi n çok öne mli  olmakt a ve müĢt erileri ni n endi Ģe ve 

kuĢkul arı nı   gi der mekt edir.  I SO 9000 St andartlarını n i Ģlet mel ere sağl adı ğı  yararl ar  Ģu 

Ģekil de sıralanabilir ( Yenersoy, 1998); 

- Ür ün ve hi z met kalitesi artar. 

- Veri mlili k artar. 

- Et ki nli k artar. 

- Satı nal ma iĢle ml eri nde tasarruf sağl anır. 

- Mal ze me tasarrufu sağlanır. 

- Uygunsuzl uk mali yetleri iyileĢtirilir. 

- Kalite mali yetleri kontrol altında t ut ul ur.  
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- Mali yetler azalır. 

- Kar artar. 

- MüĢt eri tat mi n sevi yesi artar. 

- MüĢt eri ve yan tedari kçiler (taĢeronl ar) ile sı kı bir iĢbirli ği sağl anır.  

- MüĢt eriler ile yapılan sözleĢ mel ere  açı klı k getirilir. 

- MüĢt erileri n güven kaybı  azalır. 

- MüĢt eri kaybı azalır. 

- Pazar kaybı azalır ve daha çok pazar payı artıĢı elde edilir. 

- Rekabet gücü artar. 

- Fir ma personeli arası nda insan iliĢkileri geliĢtirilerek, iletiĢi mi n art ması sağlanır.  

- Böl üml er arası koordi nasyon artar. 

- Takı m ruhu ve çalıĢ mal arı geliĢtirilir. 

- Ġstatisti ksel tekni kl eri n kullanı mı ile  ürün ve prosesleri n  güvenilirliği sağlanır. 

- Uygul anan eğiti ml er sonucu, niteli kli personel gücü artar. Yet ki nli k artar. 

- Sor unl ar za manı nda ve oluĢ madan önl enir. 

- Moti vasyon artar,  çalıĢanl arı n moralleri  yükselir  ve  böyl ece huzurl u bir  çalıĢ ma 

orta mı sağl anır. 

- Fir ma kült ürü ol uml u yönde geliĢir ve herkes aynı lisanı konuĢur.  

- Kaliteye bağlılık ve sahipl enme artar. 

- Doğa ve çevreni n korunması na öne m verilir. 

- Fir ma saygı nlı ğı artar. 

- Fir ma kaynakl arı et ki n ve veri mli kullanılır. 

- Amaç birli ği sağl anır. 

- Pl an, progra m ve hedeflenen büt çel ere gerçekçi yönden ul aĢılır. 
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- Yeri nde ve za manı nda karar al ma mekani z ması iĢletilir. 

- Et ki n bir yöneti m sağl anır. 

- GeliĢ me sürekli ve kalıcı hal e gelir. 
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3.  KALĠ TE STANDARTLARI Ġ LE COĞRAFĠ  TEKNĠ K STANDARTLAR 

ARASI NDAKĠ Ġ LĠġKĠ  

Bu  çalıĢ manı n i ki  boyutl u bir  çalıĢ ma ol duğu giriĢ böl ümünde bahsedil mi Ģti. 

ÇalıĢ manı n biri nci  boyutu Jeodezi  ve Fot ogra metri  Mühendisli ği nde ve CBS’ de 

kalite yöneti mi;  i ki nci  boyut  i se Jeodezi  ve Fot ogra metri  Mühendisli ği nde ve 

CBS’ de kalite ve sekt örel  t ekni k  st andartlardır. Bi ri nci  boyutta;  I SO 9001: 2000 

standardı,   i ki nci  boyutta i se t ekni k st andartlar  referans  alı narak çalıĢ ma 

yür üt ül müĢt ür.  

Kalite yöneti m si ste mi  ile il gili  giriĢ  bir  önceki  böl ümde det aylı  ol arak yapıl mı Ģtır. 

Bundan sonra  sekt örel  t ekni k st andartlardan bahsedilecektir.  Jeodezi  ve 

Fot ogra metri  Mühendisliği  il e al akalı  en öne mli  ul usl ararası  st andart,  I SO/ TC 211 

(ISO 19100 serisi olarak ta bili nen)  standartlar setidir. 

3. 1  ISO/ TC 211 (ISO 19100) Coğrafi Tekni k Standartl arı  

ISO’ nun  (Int ernati onal  St andardi zati on f or  Or gani zati ons)  bir  alt  t eknik ko mit esi 

ol an I SO/ TC 211 ko mi tesi  sayısal   coğrafi  bilgi ni n/i nfor masyonun st andart  hal e 

gel mesi yl e il gili  çalıĢ malar  yapan ul usl ararası  bir  ko mit edir.  Bu ko mit eni n t e mel 

mi syonu yere göre bir konu ml a  doğr udan veya dol aylı  iliĢkili  ol an det ayları, 

ol ayl arı, fenomenl eri ilgilendiren bil giler içi n standartlar ol uĢt ur maktır.  

Bu st andartlar  coğrafi  verileri n  ne Ģekil de üretileceği ni,  bu verileri n asgari  ne t ür 

özelli kleri  t aĢı ması  gerekti ği ni,  verileri n ne Ģekilde i Ģleni p yönetileceğini,  analiz, 

sunu m ve sakl a ma süreçleri ni  il gilendirir.  Yani  sadece  t ekni k st andart  yayı nl a mak 

değil,  bu st andartları n yöneti mi  de söz konusudur.  Bu nokt ada I SO  TC/ 211 (I SO 

19100)   st andartları,  bir  yöneti m st andartları  ol an I SO 9001: 2000 standar dı yl a 

ört üĢür.  

Ül ke mi zde Jeodezi  ve Fot ogra metri  Mühendisli ğine st andardizasyonu get irecek ol an 

ISO TC/ 211 st andartları  yor uml anırken mutl aka ISO 9001: 2000  yöneti m standartları 

ile birli kte el e alı nması gerekti ği  konusu burada  ort aya konul maya çalıĢılan en 

öne mli  t ezdir.  Çünkü bir  or gani zasyonda t ekni k st andartları  anl a manı n, 
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yor uml a manı n,  uygul a manı n ve sürekliliği  sağla manı n en öne mli  yol u;   i yi  bir 

yöneti m siste mi ne ( Manage ment Syst e m)  sahi p olmakt an geçer.  

ISO/ TC 211 (I SO 19100)  st andartları  t ekni k st andardi zasyonu sağl arken,  I SO 9001 

standardı  ise yöneti m siste mi ni n kur ul ması na ve  yaĢatıl ması na yardı mcı  ol ur.  

Uygul a mada dur um böyl edir.  Ot omoti v,  gı da,  ki mya,  el ektroni k,  t ekstil,  i nĢaat, 

tarı m,  vb.  gi bi  sekt örlerde faali yet  göst eren büyük ve kur umsal   or ganizasyonl arı n 

çoğunda he m t ekni k standartlar he m de yöneti m standartları paralel uygul anır. 

Gı da sekt öründe  en öneml i  t ekni k st andardi zasyon aracı  HACCP ( Hazard Anal ysis 

Critical  Control  Met hod)’dir.  Ancak uygul a mada faali yet  gösteren ve 

kur umsallaĢ mak i steyen or gani zasyonl arı n çoğu HACCP si ste mi ni  I SO 9001 Kalite 

Yöneti m Siste mi ile paralel yürüt ür.  

Ot o moti v sekt öründe faaliyet  göst eren ve kur umsallaĢ mak i steyen bir  iĢletme  t ekni k 

standartlar  seti  ol arak ISO 16949 st andardı nı,  ISO 9001 kalite yönetim si st e mi 

çerçevesi nde ele alır. 

Yi ne aynı  Ģekil de çevre ile et kileĢi mi  ol an bir  iĢlet me,  t ekni k st andar di zasyonu I SO 

14001 st andartları  ile sağl a maya çalıĢırken I SO 9001 kalite yöneti m si ste mi ni  bir 

yöneti m aracı olarak kullanır.  

3. 2  ISO/ TC 211 Standartl arı nı n Amacı  

ISO TC/ 211 st andartlarını  ol uĢt ur mada ki  en t e mel  a maç;   mekansal bil gileri n, 

coğrafi  bil gi  siste ml eri nin anl aĢıl ması  ve kullanımı nı n yaygı nl aĢtırıl ması, bunl arı n 

her  t ürl ü mekan i çerisi nde eriĢilebilir  ol ması,  diğer  yazılı m,  donanı m ve ot omasyon  

siste ml eri yle ent egre edilebilir  ve payl aĢılabilir ol arak kullanı ma  sunulması,  t üm 

yeryüzünde ekol oji k denge ve i nsan pr obl e ml eri ni n çözü münde mekansal  bil gi 

siste ml eri ni n ve di ğer bilgi siste ml eri ni n değiĢtirilmesi ve iyileĢtiril mesi dir.  

3. 3  ISO/ TC 211 Standartl arı nı n GeliĢi mi  

Coğrafi  bil gileri n st andardizasyonu konusunda ilk ci ddi  çalıĢ mal ar  1980 --  1990 

yılları  arası nda yapıl maya baĢl anmı Ģtır.  Bundan önce ul usal  ol arak Ameri ka’da ve 

Avr upa’da bir  t akı m standardizasyon çalıĢ mal arı  yapıl makl a birli kte uluslararası 

kart oğrafya ve coğrafi veri anl a mı nda ilerle me çok yavaĢ ol muĢt ur.  
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Ancak 1980’li  yıllardan i tibaren bil gisayar  siste ml eri ni n geliĢ meye baĢl a ması  sonucu 

sekt örel  pek çok yazılı m ve donanı m çı kmaya baĢlamı Ģtır.  Bir  müddet  sonrada farklı 

yazılı ml arda üretilen sayısal  coğrafi  bil gileri n birbirleri yle ent egrasyon i hti yacı 

doğ muĢt ur.  Bunun neticesi  ol arak ul usal  ve ulusl ararası  or gani zasyonlar,  coğrafi 

veri ni n bil gisayar  siste mleri  arası ndaki  il eti mi/ değiĢi mi  i çi n st andartlar  geliĢtir meye 

baĢl a mı Ģlardır.  Ancak bu st andartları n t ekni k geliĢi mi,  birkaç ul usal  ve böl gesel 

kull anı cı topl ul uğuyl a sı nırlı ol muĢt ur.  

1995 yılı na  geli ndi ği nde,   I SO/ TC 211 ve Open GI S çalıĢ ma  kur ul u ( OGC);  CBS 

standartları yla t a m ol arak göz önüne çı kmaya ve ul usl ararası  coğrafi  kamuoyunun 

önde gel en bir  kur ul uĢu ol arak anıl maya  baĢl anmı Ģtır.  Bunun doğal  sonucu ol arak 

ul usl ararası  pl atfor mda kart oğrafya ve coğrafya t opl ul ukl arı  t arafı ndan kabul  gör müĢ 

ve il gi çekmi Ģlerdir. 

Ul usl ararası  arenada genel de OGC yazılı m st andartları yla  il gilenirken,  I SO/ TC 211 

daha çok veri/ met a-veri  standartları  üzeri nde,  I SO 9001 i se yöneti m st andartları  il e 

ilgilenmekt edir. 

ISO’ nun önceki  t ekni k ko mit eleri ne benzer  Ģekilde,  I SO/ TC 211,  coğrafi  bil gi  i çi n 

ent egre edil mi Ģ  yakl aĢı k 40 alt  st andart  seti ni n aynı  za manda geliĢtiril mesi ni  i çeren 

bir  baĢl angı ç  mi syonuna  sahi ptir.  Her hangi  bir  ulusl ararası  st andart  (I SO)  tek baĢı na  

daha hı zlı  bir  geliĢi m süreci  yaĢarken,  I SO/ TC 211 st andartları  yavaĢ  bir  geliĢi m 

süreci yaĢa makt adır.  

Bununl a birli kte son yı llarda OGC ve  I SO/ TC 211 daha koor di neli çalıĢ maya 

baĢl a mı Ģladır.  OGC çalıĢma  kur ul u,   I SO/ TC 211 st andartları  i çi n i yi  bir  dene me  ve 

geliĢtir me sahası dır. OGC’ ni n kendi WMT ( Web Ma ppi ng Testi ng) siste mi vardır.  

Bu si ste m sayesi nde geliĢtirilen veri/ met a-veri  standartları  t est  edil mekt edir.  Met a-

veri  ve t anı ml a ma ( portrayal)  gi bi  i yi  hazırlanmıĢ I SO/ TC 211 t asl ak standartları, 

ISO onayı nı n bir  parçası  ol arak ve  öncesi nde t est  et me ve derl e mesi  içi n  OGC 

WMT’ ni n i nisi yatifi ne verilir.  Ül ke mi zde de yukarı da  anl atılan alt yapı  sorunl arı nı n 

çözü ml eri ni hızlandır mak içi n bir çalıĢ ma kurul u ol uĢt urul malı dır.   

Jeodezi  ve Fot ogra metri  Mühendisli ği  al anı nda bu st andardizasyon hareketlili ği 

yaĢanırken di ğer  t arafta da  moder n yöneti m anlayıĢı  ol arak TQM ( Total  Qualit y 

Ma nage ment)  --  Topl a m Kalite Yöneti mi  ve I SO 9001 Kalite Yöneti m St andartları 

2000’li  yılları n  t e mel   yöneti m anl ayıĢı  ol arak moder n ve kur umsal  i Ģlet mel erde 

yeri ni al mı Ģtır.  
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ISO 9001 kalite yöneti m siste mi  Jeodezi  ve Fot ogra metri  Mühendisli ği ni n ilgilendi ği 

al anl arda da bir  yöneti m st andardı  ol arak kullanıl maya baĢl anması yukarı da 

bahsedilen ve I SO TC/211 st andartları nı n öngör düğü t ekni k st andardi zasyonun 

anl aĢıl ması nı, kullanı mı nı, eğiti mi ni ve ent egrasyonunu  sağl ayacaktır. 

3. 4  Sekt örel Standardizasyonda Ül ke mi zdeki Duru m 

Sekt örel  st andardi zasyon konusunda ül ke mi zde maalesef  ol dukça  geri de kalı nmı Ģ  ve 

temel  sorunl ar  henüz çözül e me mi Ģtir.  Ül ke mi zde  de sekt örün günü müzdeki  t e mel 

hedefi   t artıĢ ması z ol arak yukarı da bahsedilen si ste ml eri n ol uĢt urul ması nda ve 

kullanı mı nda gerekli düzenl e meni n sağl anması ve sürdürül mesi ol malı dır.  

Konuyl a il gili olarak Türki ye’de pek çok  görüĢ oluĢt ur ma organl arı vardır. Bunl ar; 

- Ġl gili Bakanlı klar ve kamu kuruml arı  

- Mesl ek Kur ul uĢları ( HKMO ve alt biri ml eri) 

- Üni versiteler  (Jeodezi ve Fot ogra metri Mühendisli ği Böl üml eri), 

- Ul usal Jeodezi, Fot ogramet ri- Uzakt an Al gıl a ma ve Kart oğrafya Birli kleri, 

-1960 yılı ndan bu yana yür ürl ükt e ol an 203 sayılı  yasa kapsa mı nda sekt ör  sor unl arı nı 

tartıĢı p çözüm yolları nı belirle me görevi ile yüküml ü Bili msel ve Tekni k Kur ul, 

-  Uygul ayı cı  kur uml ar  (As keri  bir  kur um ol arak Harita Genel  Ko mut anlı ğı,  si vil 

kur uml ar  ol arak Tapu ve Kadastro Genel  Müdürl üğü,  yerel  yöneti m bünyesi nde 

harita ve CBS daireleri ve değiĢi k il gili devl et dairel eri), 

- Türk St andartları Enstitüsü ( TSE),  

- Ül ke mi zde faali yet gösteren ve konuyl a il gili yazılı m- donanı m üreten fir mal ar, 

- Di ğer ilgili kiĢi ve kuruluĢlar vardır.  

Ancak bu or ganl ar  yaygın ve ort akl aĢa kullanı mlı ve st andardizasyonu sağlanmı Ģ  bir 

mekânsal  bil gi  siste mini n ol uĢumuyl a  yet erince il gili  görünme mekt edirler. 

Sekt örümüzde değiĢi k yayı n,  ot urum,  se mpozyum ve  se mi nerlerde mekânsal  bil gi 

siste ml eri ne iliĢki n bil giler sunul makt a, tartıĢ mal ar yapıl makt adır. 
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Ancak bu faali yetleri n büyük bir  çoğunl uğunda bu siste ml eri n t ekni k ve t eknol oji k 

özelli kleri  el e alı nmakt a,  siste mi n ol uĢt urul ması na yöneli k yollar  ve yasal  ve yönetsel 

sorunl ara yet eri nce ağırlık veril me mekt edir. Karar mekani z mal arı olarak ; 

- Ġl gili bakanlı klar, 

-  203 sayılı  yasa ve bu yasa kapsa mı nda Bakanlı klar  arası  Harita i Ģleri ni  Pl ânl a ma  ve 

Koor di nasyon Kur ul u 

- Ġl gili Ka mu Kur uml arı ve 

- Yerel Yöneti m kurul uĢları vardır. 

Ancak bu or ganl arı n bugüne dek Tür ki ye’de mekânsal  bil gi  siste ml eri ni n 

ol uĢt urul ması nda bir  düzen ve birli k sağl a ma  hususunda bir  arayı Ģta ol dukl arı 

söyl ene mez ( Aksoy, 2003).  

Tür ki ye’de,  baĢl angı çt a Avr upa’daki  uygul a malarda ol duğu gi bi,  değiĢi k i si ml er 

altında birbiri  ile iliĢkisiz  mekânsal  bil gi  siste ml eri  uygul a mal arı  var dır.  Bu 

siste ml eri n ol uĢt urul masında t e mel  yapı yı  ol uĢt uran harita ve kadastro bilgileri ni n 

üreti mi  ve hi z met e sunul ması nda yet ersizli kler, t ut arsızlıklar,  noksanlı klar,  ka mu 

kur uml arı  ve i nsan kul lanı mı  yönünden yet ki ve  sor uml ul ukl arda belirsizli kler, 

değiĢi k kade medeki  hi zmetl erde görev al anl arda f or masyon yönünden düzensi zlikl er 

ve uygunsuzl ukl ar,  kamu kur uml arı  arası nda koor di nasyon yet ersizliği,  üretilen 

bil gilerde standart farklılığı ve güvenirli kte yet ersizli kler gözlenmekt edir. 

Bu siste ml eri n ol uĢumunda ve güncel  t ut ul arak hiz met e sunul ması nda t e mel  koĢulları 

sağl ayabil mek i çi n soruml u ve yet kili  bir  kamu kur umunu  görevl endir mek ve 

siste mi n t e mel  yapısı nı yasal  dayanaklı  kurallara bağl a mak zor unl udur.  Tezi n 

ilerleyen böl ümünde standardizasyon konusunda bu alt yapı  pr oble ml eri  ve 

getiril meye çalıĢılan çözü ml er det aylı olarak i ncelenecektir. 

3. 5 ISO/ TC 211 Standartl ar Seti ni Ol uĢt uran Al t Standartl ar (ISO 19100 Serisi) 

ISO/ TC 211 St andartları  ISO 19100 st andartlar  seti  ol arak da bili nir.  Bu st andartları n 

bir  kıs mı  aĢağı da liste olarak veril mi Ģtir.   Bu standartları n çoğunl uğu yayı nl anmı Ģ 

hatta birkaç kez revi zyona uğra mı Ģ,  bir  kıs mı  i se henüz t aslak ( draft)  ve t est 

hali ndedir.  

- 19101 Coğrafi Bil gi- Referans Model  
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Coğrafi  Bil gi ni n St andardizasyonu kapsa mı ndaki  çevreyi,  uygul anacak te mel 

ilkeleri  ve st andardi zasyonun mi mari  çerçevesini  t anı ml ar.  Coğrafi  bilgil eri n 

dayandırılacağı  referans  siste m st andartları nı,  bileĢenleri  ve kavra ml arı 

tanı ml ayarak birbirleri  olan iliĢkileri  st andardize eder.  Bu bağl a mda en öne mli 

konu bil gi  t eknol ojileri  kapsa mı nda yapılandırılan st andartlarla -  referans model 

herhangi  bir  uygul a ma,  met odol oji  ve t eknol ojiden bağı msı z ol acaktır.  I SO 

19101 st andardı nı n öngör düğü bu referans  bil gileri ni n I SO 9001: 2000 Kalite 

Yöneti m St andardı nda ki  karĢılı ğı   7. 3.  maddesi dir.  I SO 9001: 2000 Kali t e 

Yöneti m Si ste mi ni n 7. 3.  maddesi  j eodezi k pr oj eleri n t asarı mı  ve geliĢtiril mesi 

esnası nda pl anlanması  ve  geliĢtiril mesi  gereken t asarı ma yöneli k alt  yapı 

bil gileri ni n tanı ml anmasını ister.  

- 19102 Coğrafi Bil gi- Genel ( Overvi ew)  

ISO/ TC 211 St andartları  serisi  hakkı nda özet bil giler  veren üst  seviye bir 

standarttır. 

- 19103 Coğrafi Bil gi- Kavra msal ġe ma Dili 

Coğrafi  bil gileri  t anı ml ama  ve  model  ol uĢt ur mada kullanılan  Ģe mati k mantı ğı 

tarifleyen, göst eri ml eri ve iliĢkileri açı kl ayan standarttır. 

- 19104 Coğrafi Bil gi- Termi nol oji 

ISO TC/ 211 t ekni k komi t esi  t arafı ndan ol uĢt urul an bu I SO 19100 st andartları 

serisi nde kullanılan teri mleri ve ter mi nol oji yi açı klayan standarttır. 

- 19105 Coğrafi Bil gi- Uygunl uk ve Test 

Coğrafi  veriler  i çi n uygul anacak uygunl uk ve t est  kriterleri ni n anlatıl dı ğı 

standarttır.  Coğrafi  bil gi  pr oj el eri  veya yazılı ml arı geliĢtiren or gani zasyonlar  i çi n 

üretilecek coğrafi verilerin uygunl uk test met otları bu standartta verilir.  

- 19106 Coğrafi Bil gi- Profiller (Profiles) 

ISO 19100 st andartları nın ort akl aĢa kullanıl ması nı  ve birbirleri  il e  ol an iletiĢi mi 

anl at an bir kılavuz  standarttır. 

- 19107 Coğrafi Bil gi- Mekansal ġe ma  

Obj e ti pl eri ni n mekansal  özelli kleri ni  t anıml ayan kavra msal  Ģemanı n 

belirlenmesi ni ve standardi zasyonunu a maçl ayan bir standarttır.  
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- 19108 Coğrafi Bil gi- Zamansal  ġe ma  

Obj e ti pl eri ni n za mansal  özelli kleri ni  t anıml ayan kavra msal  Ģemanı n 

belirlenmesi ni ve standardi zasyonunu a maçl ayan bir standarttır. 

- 19109 Coğrafi Bil gi- Uygul a ma  ġe mal arı Ġçi n Kurallar 

Coğrafi  obj eleri n sı nıflandırıl ması nı  ve onl arın bir  uygul a ma Ģeması yl a 

iliĢkilendiril mesi ni n il keleri ni  i çeren bir  uygul a ma Ģe ması nı n t anı ml an ması nı  ve 

standardizasyonunu a maçl ayan bir standarttır. 

- 19110 Coğrafi Bil gi- Özellik Kat al ogl a ma Met odol ojisi 

Coğrafi  obj e,  det ay,  özelli k ve iliĢkisel  kat alogl arı n üretil mesi  ve bir  t ek 

ul usl ararası  dil de  kat al oğun ve onun yöneti mi ni n ol abilirliği ni n belirlenmesi ni  ve 

standardizasyonunu a maçl ayan bir standarttır. 

- 19111 Coğrafi Bil gi- Koor di natlarla Mekansal Konu m Belirle me 

Jeodezi k referans  sisteml eri n t anı ml anması  içi n  kavra msal  Ģe manı n ve 

kılavuzunun belirlenmesini ve standardizasyonunu amaçl ayan bir standarttır.  

- 19112 Coğrafi Bil gi- Coğrafi Tanı ml ayı cılarla Mekansal Referansl a ma  

Dol aylı  mekansal  (koordi natsız)  referans  sisteml eri ni n t anı ml anabil mesi ni  ve 

bunun i çi n gerekli  ol an asgari  mekansal  Ģe ma  ve kıl avuzunun belirlenmesi ni  ve 

standardizasyonunu a maçl ayan bir standarttır.  

- 19113 Coğrafi Bil gi- Kalite Prensi pl eri 

Coğrafi  bil gileri n kalite karakt eristi kleri ni  ve para metreleri ni  t anı ml ayan ve 

standardizasyonunu a maçl ayan bir standarttır.  

- 19114 Coğrafi Bil gi- Kalite Değerlendir me ĠĢle ml eri 

Veri  kalitesi ni n belirlen mesi ni  ve değerlendirme  met otları nı  t anı ml ayan ve 

standardizasyonunu a maçl ayan bir standarttır.   

- 19115 Coğrafi Bil gi- Meta-veri 

Met a-verileri n t anı ml anması nı,  arası ndaki  rolleri  ve iliĢkileri  t anı ml ayan ve 

standardizasyonunu a maçl ayan bir standarttır.   
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- 19116 Coğrafi Bil gi- Konu m Belirle me Hi z metleri  

St andart  belirle me  sisteml eri  i çi n st andart  bir  arayüz pr ot okol ü t anı ml ayan  ve 

standardizasyonunu a maçl ayan bir standarttır.   

ÇalıĢ manı n  ana konusu bu st andartlara genel  bir bakıĢ  ve ağırlı klı  ol arak kalite 

ol ması  sebebi yl e t üm standartlar  değil  konuyl a ilgili  bazı  st andartlar   burada 

veril mi Ģtir.  I SO/ TC 211 (ISO 19100)  st andartlarında birkaç mantı ksal  t anıml a ma 

dili beraber kullanılır. Bunl ar; 

- DTD ( Docu ment Type Defi niti on) 

- I DL (Int erface Defi nition Language) 

- OCL ( Obj ect Constrai nt Language) 

- SGML ( St andard Generalized Mar kup Language) 

- UML ( Unified Modelling Language)  

- XML ( Ext ensi bl e Mar kup Language) 

UML kavra msal  Ģe ma dili,  st andartlarda geçen para metreleri  sı nıf ol arak 

tanı ml ar.  Sı nıfları n birbirleri  ile ol an iliĢkileri ni,  rol leri ni,  hi yerarĢileri ni  belirler. 

ISO/ TC 211 st andartlarını  anl ayabil mek ve yoru ml ayabil mek  i çi n UML dili ni 

bil mek gerekir.  UML’ de sı nıflar  arası nda aĢağı daki  iliĢki  t ürleri  ve not asyonl ar 

kullanılır. 

Sadece Tek:  Birebir  iliĢki  kur mak i çi n kullanılır.  Ör neği n spesifi k  bir  coğrafi 

varlı ğı n  adı nı tanı ml a ma yaparken. ( Mar mara Deni zi, Kı zılır mak, vs.) 

Sıfır veya Çok ( 0 ..  *) :  Seçi mli  bir  iliĢki  t ürüdür.  Yani  veritabanı nda bu t ür 

iliĢkileri n ol duğu t abl o al anl arı na veri  giriĢi  zorunl u değil dir.  Çift  yönlü bir 

iliĢki dir.  Ör neği n;   CBS’de kiĢilere ait  özniteli k bil gileri ni  t anı ml arken telefon 

bil gisi  al anı nda kullanılabilir.  Bir  ki Ģi ni n t elefon nu marası  hi ç ol mayabileceği 

gi bi, bir veya birden çok telefon numarası ( ev, iĢ, mobil, vs.) olabilir.  

Sıfır veya Çok ( 0 ..  1)  :  Seçi mli  bir  iliĢki  t ürüdür. Ancak t ek yönl üdür.  Ör neği n;  

CBS’ de kiĢilere ait  özniteli k bil gileri ni  t anı ml arken mesl ek bil gisi  alanı nda 

kullanılabilir.  Bir  ki Ģi nin mesl eği  öğret men  i se ki Ģi  ile mesl ek bil gisi 

iliĢkilendirilir. Ancak kiĢi tanı mı yapıl madan, meslek iliĢkisi kurul a maz.  
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  Sı nıf  Sadece t ek 

     

   

0.. * Sı nıf  Sıfır veya çok 

     

   

0.. 1 Sı nıf  Seçi ml i ( Sıfır veya çok)  

     

   

1..* Sı nıf  Bi r veya çok 

     

   

n.. n Sı nıf  Özel  ( Çok veya çok)  

     

            ġekil 3. 1:   UML’de ĠliĢki Türleri 

Bi r veya Çok ( 1 ..  *)  :  UML’ de en çok kullanılan iliĢki  t üründen birisidir. 

Veritabanı nda bu t ür  iliĢkileri n kur ul acağı  al anlara veri  giriĢi  zor unl udur.  Bu 

al anl ar  boĢ  geçile mez.  Bi r  veya çok iliĢkisi nde bir  coğrafi  veri  bir  sı nıfa ait  ol mak 

zorunda ancak birden çok sı nıfa da ait olabilir.  

Çok veya Çok ( n ..  n)  :  Ġ ki  sı nıf  arası nda karĢılıklı  çok-çok iliĢkisi  varsa bu t ür 

bağl antı  Ģekli  kullanılır.  Ör neği n ki Ģi  ve i Ģyeri   sınıfları nda kur ulabilir.   Bi r  ki Ģi 

hi çbir  iĢyeri nde çalıĢ madığı  gi bi,  birden fazl a i Ģyerinde de çalıĢabilir.  ( DanıĢ man, 

uz man,  i Ģyeri  heki mi,  vs.).  Aynı  Ģekli nde bir  i Ģyeri ni n hi ç personeli  ol mayacağı 

gi bi (yeni kurul muĢ bir Ģirket), pek çok çalıĢanı da olabilir.  

 

 

 

 

 

 

 

Sı nıf # 

  

Sı nıf # 
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ġekil 3. 2:   UML Not asyonl arı 

ISO/ TC 211 St andartlarında kullanılan kavra msal  Ģe ma  dil i ne ait  t e mel  UML 

yapıları  yukarı da veril mi Ģtir.  Ġlerleyen böl üml erde alt  konul arla il gili  böl üml er de 

standarttan örnek UML göst eri ml eri verilecektir.  

ORTAKLI K 

TOPLAMAK 

DÜZENLEMEK 

GENELLEMEK 

BAĞI MLI LI K 
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4. COĞRAFĠ BĠ LGĠ DE KALĠ TE PARAMETRELERĠ  

4. 1 Kalite ve Hat a Kavra mı  

ISO 9001: 2000 Kalite Yöneti m Si ste m  St andardı nı n 4. 2 maddesi  organi zasyonl ar 

tarafı ndan kur ul acak kalite yöneti m si ste mi nde mutl aka dokü man ve  veri 

tanı ml arı nı n yapıl ması nı, bunl arı n or gani zasyonun a macı na,  kapsa mı na,  mi syonuna 

ve vi zyonuna dönük ol ması nı Ģart koĢar.  

TC/ 211 st andardı nı n I SO 19115 alt  st andardı  da coğrafi  verileri n t aĢı ması  gereken 

asgari  st andartları  t anı ml ar.  Bu nokt ada gerek bir yöneti m st andardı  ol an I SO 9001 

gerekse tekni k bir standart olan TC/I SO 19115 veri kalitesi ni sorgul ar. 

Gerek coğrafi  bil gi  sisteml eri nde gerekse di ğer  jeodezi k pr oj elerde,  proj e kalitesi ni 

belirleyen en öne mli  para metreleri n baĢı nda veri kalitesi  gelir.    Ort ada daha pr oj e 

bile yokken CBS t asarım ve  pl anl a ma aĢa mal arında önceli kli  el e alı nması  gereken 

konu üretilecek verilerde aranacak Ģey ‘ ‘kalite’ ’dir. 

Jeodezi  ve Fot ogra metri di si pli ni nde kaliteli  veriden anl aĢıl ması  gerekli  en öne mli 

Ģey;  ‘ ‘hata kaynakl arı ndan mü mkün ol duğunca arın mı Ģ  ve gerçeğe en yakın bil gi’ ’dir. 

Dol ayısı yla veri  kalitesi ni  hatta  TC/ 211 standartları nı  anl ayabilmeni n ve 

yor uml ayabil meni n yol u ‘ ‘hata’ ’ kavra mı ndan geçer. 

Yöneti m aracı  ol an I SO 9001: 2000 st andardı nı n  ve Topl a m Kalite Yöneti mi ni n en 

temel  felsefesi  ‘ ‘Sıfır  Hat aya Yakl aĢ maktır’ ’.  Teori de i statisti ksel  anl amda   sıfır 

hat aya ul aĢ mak he men he men mü mkün değil ken,  prati kte bu i mkansı zdır. Jeodezi k 

anl a mda da kaliteli  veriyi  t anı ml arken,  hat a kaynakl arı ndan mü mkün ol duğunca 

ayı kl anmı Ģ  (sıfır  hat aya mü mkün ol duğunca yaklaĢıl mı Ģ)  ve gerçeğe en yakı n bil gi 

ol arak tanı m yukarı da  yapıl mı Ģtı.  

Son yıllarda ‘ ‘Sıfır  Hata Teorisi’ ’’ni n  ZDT ( Zer o Defect  Theor y)  popül erli k 

kazanması  ve bu t eori nin Topl a m Kalite Yönetimi  ( TQM)  ol arak bili nen fel sefeni n 

temel  t eori k ayağı nı  ol uĢt ur ması  neticesi nde uygul a maya yöneli k pek çok  

met odol oji  geliĢ meye baĢla mı Ģtır. Bunl ardan en popül eri  6- Si gma  met odudur. Bu 

met odun te mel a macı sıfır hat aya en yakı n yakl aĢım nokt ası na  ulaĢ maktır. 
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Yöneti m ve  üreti m met odol ojileri nde ki  bu geliĢmel erden CBS’ de üzeri ne düĢen payı 

al maya baĢl a mı Ģtır.  Son yıllarda Ameri ka’da ve Avr upa’da yapıl an pek çok CBS 

pr ojel eri nde,  pr oj eleri n büyükl üğü,  a macı,  kapsa mı  ve il gilendirdi ği  al anl ar  kadar 

güvenilirliği  ve doğr ul uğu da araĢtırıl makt adır.  Bu a maçl a t ezi n baĢı nda bahsedil en 

pl anla ma konusunda çok ci ddi  araĢtır mal ar,  veri-doğrul uk t estleri  ve i statisti ksel 

analizler  yapıl makt adır. CBS pr oj eleri nde güvenilirliği ni  ve kaliteyi  etkil eyen en 

öne mli konul ardan bir tanesi hata analizleri ni n göz ardı edil mesi dir.  

CBS konu m analizleri nde hat al arı n en az düzeyde t ut ul abil mesi  i çi n  verileri n genel 

anl a mda denetlenmesi  yanı nda,  konu m ve veri  dosyaları ndaki  bil gilerin bir  ön 

kontrol ü  yapıl malı dır.  Bu nokt ada I SO/ TC 211 standardı nı n yukarı da da i si ml eri  ve 

içeri kl eri   bahsedilen ISO 19113,  I SO 19114 ve  I SO 19115 alt  st andartları nda  

konu m,  mantı ksal,  vb.  doğr ul uk kriterleri,  para metrel eri  ve met otları 

tanı ml anmakt adır. Ġlerleyen böl üml erde bu konul ar det aylı olarak ele alı nmıĢtır.  

ISO 9001 kalite yönetim st andardı nı n 7. 3.  maddesi  CBS pr oj eleri ni n tasarı m ve 

geliĢtir me  aĢa ması nda verileri n pl anlanması  gerekti ği ni,  fonksi yon ve perfor mans 

kriterleri ni n t anı ml anması nı,  uygul anabilen yasal  ve mevzuat  Ģartlarına  uygun 

ol ması nı, verileri n gözden geçiril mesi ni ve doğrulanması nı (verification) arar.  

Ġlerleyen böl üml erde verileri n I SO 9001 Ģartlarına uygun t asarı m ve  doğr ul a ma 

maddel eri  daha det aylı ol arak yor uml anacaktır.  Ancak bu nokt ada  I SO 9001 

standardı nı n üzeri nde durduğu yasal Ģartlar ve mevzuat konusu ele alı nacaktır. 

ISO 9001 st andardı  sektörler  ve faali yet  üst ü bir  st andarttır.  Yani  st andart   t üm 

sekt örlere,  faali yetlere,  kur uml ara,  or gani zasyonl ara hitap eder.  St andardı n en öne mli 

maddel eri nden ol an 7. 2.  maddesi  ‘ ‘ürünle il gili  yasal  ve mevzuat  Ģartları na’ ’ uyu mdan 

bahseder.  CBS  pr oj el erinde en öne mli  ür ün veri,   bu t ez çalıĢ ması nı n  özünde  i se  

veri  kalitesi  vardır.  AĢağıda ül ke mi zde  veri  kalitesi yl e il gili  yasal  ve mevzuat  Ģartları 

ile ilgili durum t espiti yapıl mı Ģtır.  

Ül ke mi zde harita üretimi ni  di ğer  deyiĢle veri üreti mi ni  il gilendiren en öne mli 

yönet meli k 1988 yılı nda yür ürl üğe  giren  ve 2003 yılı nda kökl ü bi r  revi zyon 

çalıĢ mal arı na baĢl anan  Büyük Öl çekli Haritaların Yapı m Yönet meli ği dir. ( BÖHYY)  

Gerek gel eneksel  yersel konu m belirleme  yönt eml eri  (t eodolit,  uzaklı k öl çer,  t ot al 

stati on, vb),  gerek uzay bazlı  konu m belirle me sisteml eri    ( VLBI,  SLR,  LLR,  GPS, 

DGPS handhel d GPS)  ve  gerekse f ot ogra metri k yönt e ml er  ol sun;  bu yönt e ml eri n 

temel a macı  veri üret mektir.  
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Sekt örel  uygul a mada  bu siste ml er  ayrı  ayrı bağı msı z veya beraber  (karıĢı k) 

kullanılır,   bil gi  t opl anır, bil gi  üretilir.  Sonuçt a  t opl anan bu bil gileri n hepsi  Jeodezi 

ve Fot ogra metri  Mühendisleri  t arafı ndan  bir  araya getirilir,  ortak bir  pl atfor mda 

topl anır.  Ancak birbirlerinden ol dukça farklı   olan bu siste ml er,    met odol ojileri 

gereği  değiĢi k kalitede konu m doğr ul uğuna sahi p  ol an siste ml erdir.  Deği Ģi k 

met otlarla,  farklı  kaynaklardan t opl anan bu  farklı  verileri  ortak bir  pl atfor mda  bir 

araya getiri p st andardizasyonu sağl a mak ol dukça güçt ür.  Ayrı ca,  veri kalitesi ni 

et kileyen para metreleri ve belirgi n hat a kaynakl arını i yi bil mek gerekir.  

Revi zyon çalıĢ mal arı  ile birli kte kalite ve st andardizasyon konul arı nda yeni  t asl ak 

yönet meli kle birli kte düĢünül en konul ar  il erleyen böl üml erde det aylı  ol arak 

incel enmi Ģtir.   Bu noktada yukarı da bahsedilen veri  kalitesi  ve veri kalitesi ni 

et kileyen para metreler detaylı olarak ele alı nmı Ģtır.  

4. 2  Veri Kalitesi  

Bili ndi ği  üzere veriler,  veri  t abanl arı  ve kayıtlar  bir  CBS pr oj esi ni n en öne mli 

bileĢenleri nden birisi ni oluĢt ur makt adır.  

ISO 9001 kalite yönetim si ste mi  veri  ve kayıtları n kontrol ünün sağl an ması  i çi n 

dokü mant e edil mi Ģ  bir  prosedür ü Ģart  koĢ makt adır.  Bu pr osedürde veri  ve kayıtları 

üret me aĢa mal arı,  muhafaza,  kor uma,  t ekrar  eriĢ me  yönt e ml eri  ile soruml ul uk ve 

yet kiler  t anı ml anmalı dır. CBS pr oj esi  i çi n kullanılacak verileri n kalitesi ve  yapısı 

hakkı nda i Ģlet mede yeterli  bil gi  ve t ecr übeye sahi p kalifi ye personel  isti hda m 

edil meli dir.  

Ayrı ca I SO 9001 kalite siste mi  gereği,  CBS pr oj eleri nde ha m veriler  yanında veri ye 

ait  dokü man ve det ay bil gileri ni n sakl anması  ve gerekti ği nde kullanı cıları n 

( müĢterileri n) bu bil gi ve bel gel ere eriĢi ml eri sağlanmalı dır.  

Özellikl e müĢt eri/ kullanıcı  açısı ndan CBS pr oj eleri ni n a maç ve kapsa ml arı na bağlı 

ol arak verileri n hangi  doğr ul uk,  çözünürl ük  ve hassasi yet e sahi p ol dukl arı,  verileri n 

el de ediliĢ,  sakl anıĢ ve dağıtılıĢ yönt e ml eri  büyük öne m t aĢı makt adır.  Aksi hal de veri 

kalitesi ne bakıl maksı zı n farklı  veri  setleri ni n birleĢtirilerek kull anılması  CBS 

pr oj esi nden bekl enen sağlı klı  sonucu ve  kaliteyi  et kileyecektir.  Bu noktada  I SO 

9001 kalite yöneti m siste mi  i Ģlet meye verileri n  belli  st andartlarda ol up 

ol madı kl arı nı n i ncel enmesi  soruml ul uğunu getirdi ği  i çi n ot o-kontrol  si ste mi 

kur ul ması na yardı mcı olur.  
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ISO 9001: 2000 st andardı nı n 4. 2. 3 ve 4. 2. 4 maddel eri   gereği  CBS proj el eri nde 

verileri n belli  st andartlarda ol ması nı,  verileri n elde edil me yönt e ml eri ni,  bunl arı n 

rapor  edil mel eri ni,  güncellenmel eri ni  zorunl u  kı lar.   Verileri n kaliteleri  istatisti ksel 

testler  yardı mı yl a kontrol  edil meli dir.  I SO/ TC 211 st andardı nı n veri  elde et me, 

değerlendir me,  kalite prensi pl eri,  öl ç me,  değerlendir me,  analiz st andartları nda 

det aylı  ol arak bu t estler  anl atılır.   Veri  kalitesi  hakkı ndaki  kalite raporları,  t üm veri 

iĢle mciler,  yerel,  ul usal  veya ticari  fir mal arca üretilen veriler  ile birli kte s unul malı dır. 

AĢağı da I SO 9001: 2000 st andardı nı  karĢılayan  veri  kalitesi  öl ç me   kontrol  sor u 

listesi örneği veril mi Ģtir. 

- Veri ni n üretil me tari hi nedir?  

- Ki m veya hangi kurum tarafı ndan üretil mi Ģtir? 

- Ne za man üretil miĢtir? 

- Orijinal veri ne t ür ortamdan sağl anmı Ģtır? 

- Kapsa mı ne kadardır? 

- SayısallaĢtır manı n yapıldı ğı altlığı n ölçeği nedir? 

- Hangi proj eksi yon, koordi nat ve dat um siste mi kullanıl mı Ģtır? 

- Veriler hangi yoğunl ukta ve sı klı kta el de edilerek tama ml anmı Ģtır? 

- Konu m ve özniteli k hassasi yeti nedir? 

- Hangi uydudan te mi n edil mi Ģtir? 

- Spektral  Çözünürl üğü nedir? 

- Hangi bantlardan el de edil mi Ģtir? 

- Veri uygul anan proj enin a macı na ve kapsa mı na uygun mu? 

- Veri hangi dijital for mattadır? 

- Veriler mantı ksal ve tutarlı gözüküyor mu? 

Gör ül düğü üzere bir  yöneti m st andardı  ol an I SO 9001: 2000’e göre   veri  kalitesi ni 

ol uĢt uran para metreler  t anı ml anmalı,  i zl enmeli,   ve bunun i çi n ( örneği n,  yukarı daki 

gi bi  bir  soru listesi-checklist)   met otlar  belirlen meli dir.  Ayrı ca t üm bu konul ar 

dokü mant e edil mi Ģ  bir  pr osedürle or gani zasyonda güvence altı na alı nmalı dır  (I SO 
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9001: 2000 Madde 4. 2). Aynı  konu I SO/ TC 211 st andartları nı n ana amaçl arı ndan 

birisi dir.  

ISO 19113 st andardı;  coğrafi  veriler  i çi n kalite prensi pl eri ni n anl atıl dı ğı  I SO/ TC 211 

standardı dır. Bu standardın 4. maddesi nde tanı ml ar ve tarifler yapıl mı Ģtır. Buna göre;  

- Doğr ul uk (accuracy):  t est  (öl çü)  sonucunun kabul  edilen referans  değeri ni 

karĢılama değeri   ( Madde 4. 1), 

- Uygunl uk ( Conf or mance):  Tanı ml anmı Ģ  gereklilikleri  yeri ne getir me 

derecesi  ( Madde 4. 2), 

- Veri  Kalitesi  Tari hi  ( Dat a Qualit y Dat e):  Veri kalitesi ni n öl çümünün 

yapıl dı ğı tari h veya tari h aralı ğı ( Madde 4. 4),  

- Veri  Kalitesi  El e manı  ( Dat a Qualit y El e ment):  Veri  seti  kalitesi ni 

dokü mant e eden ni cel (sayısal) bileĢen ( Madde 4. 5), 

- Veri  Kalitesi  Değerlendir me Pr osedür ü ( Data Qualit y Eval uati on 

Pr ocedure)  :  Kalite değerlendir me met otları na ve sonuçl arı na uygul anan 

iĢle m ( Madde 4. 6), 

- Veri  Kalitesi  Öl çümü (Dat a Qualit y Measure)  :  Verilere uygul anan t est 

tipi ( Madde 4. 7), 

- Veri  Kalitesi  Özet  El emanı  ( Dat a Qualit y Overview El e ment)  :  Veri 

seti ni n kalitesi ni dokü mant e eden nitel bileĢen ( Madde 4. 8), 

- Veri  Kalitesi  Sonucu ( Dat a Qualit y Result)  :  Bir veri ye uygul anan kalite 

öl çümü sonucunda el de edilen değer veya değerler kümesi ( Madde 4. 9),  

- Veri  Kalitesi  Kapsa mı  (Dat a Qualit y Scope)  :  Kalite bil gisi  raporlanan 

veri ye ait  karakt eristi kl er.  Bu karakt eristi k değerler;  t anı ml anan özelli k 

tipi,  özniteli k bil gileri,  özelli k iliĢkileri,  veri  t opl a ma kriterleri,  oriji nal 

kaynak veya t anı ml anan belirli  coğrafi  veya za man bil gileri  ol abilir. 

( Madde 4. 10), 

- Veri  Kalitesi  Alt  El emanı  ( Dat a Qualit y SubEl e ment)  :  Bi r  kalite 

el e manı na ait bazı alt para metreleri tanı ml ayan bileĢen ( Madde 4. 11), 
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- Veri  Kalitesi  Değer  Ti pi  ( Dat a Qualit y Val ue Type)  :  Bir  veri  kalitesi 

sonucunu raporl ayan değer  ti pi dir.  Bu değer  ya-veya(bool ean),  oran, 

uzaklı k, yüzde, vs. ol abilir. ( Madde 4. 12), 

- Veri  Kalitesi  Değer  Birimi  ( Dat a Qualit y Val ue Unit)  :  Bir  veri  kalitesi 

sonucunu raporlayan değer  biri mi dir.  Ör neği n metre,  derece gi bi.  ( Madde 

4. 13). 

ISO 19113 st andardı nı n 5. 1.  maddesi nde veri  kalitesi ni  t anı ml a mak i çin gerekli 

asgari bileĢenler tanı ml an mı Ģtır. Bu bileĢenl er; 

- Kalite bil gisi ni n ne ol duğunun tanı ml anması nı ve mutl aka raporlanması nı,  

- Veri setleri ni n tanı ml anan bu kalite bil gileri ne göre değerlendiril mesi ni,  

- Bu değerlendir meye göre kullanı cı  i hti yaçl arı nı  ve ür ün özelli kleri ni 

geliĢtir me,  (I SO 9001 kalite yöneti m si ste mi nde  müĢt eri  i stekl eri ne ve 

kullanı cı bekl entileri ne göre sürekli geliĢ me maddesi yl e aynı tema), 

- Uygul a ma Ģe ması nı n belirlenmesi, 

Yukarı da I SO 19113 st andardı nda veri  kalitesi  tanı ml a maya yöneli k ana prensi pl er 

veril mi Ģtir. Bununl a birlikt e; 

ISO 19114 ve I SO 19115 st andartları nda kalite bil gisi ni  raporl a maya yöneli k 

Ģe mal ar, 

ISO 19109 st andardı nda uygul a ma Ģe mal arı nı n geliĢtiril mesi ne yöneli k prensi pl er 

tanı ml anmı Ģtır. 

ISO 19113 st andardı na göre yukarı da da anl atıldı ğı  üzere coğrafi  veri  kalitesi  2 

bileĢen kullanılarak tanıml anabilir. Bunl ar; 

a) Veri kalitesi ni tanı ml ayan ni cel (sayısal) bilgiler,  

b) Veri kalitesi ni tanı ml ayan nitel (özelli k) bilgileri dir.  

Bu bil gilere ait Ģe mati k göst eri m aĢağı da veril mi Ģtir. 
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ġekil 4. 1:   Genel  Veri Kalitesi Bil gisi  (ISO 19113 - Fi g. 1) 

 

 

Uygul anabilir Veri Kalit esi 
Ni celi k El emanl arı ve Al t 

El emanl arı ( Subel ement) 

KALİ TE Bİ LGİ Sİ Nİ N 

TANI MLANMASI  
KALİ TE Bİ LGİ Sİ Nİ N 

RAPORLANMASI  

Kal it e Ni t eli k Bil gi si  

Uygul anabilir Veri Kalit esi 

Ni t eli k El emanl arı 

Kal it e Ni celi k ( Sayı sal )  Bil gi si  

Veri Kalit esi Alt  El emanl arı   

- Veri Kalit esi Kapsamı  
- Veri Kalit esi Öl çümü 
- Veri Kalit esi      
 Değerl endi r me Pr osedür ü 
- Veri Kalit esi Sonucu 
- Veri Kalit esi Değer Ti pi  
- Veri Kalit esi Bi ri mi  
- Veri Kalit esi 
Değerl endi r me Tari hi  

 

Kal it e Bil gi si ni n Kalit esi  
 

 
 

I SO 19115 

Met averi  

I SO 19114 
Kal it e Değerl endi r me 

Raporl ama 
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Yukarı da I SO 19113 st andardı na göre coğrafi  verileri n genel  kalite bil gisi  Ģe ması 

veril mi Ģtir.  Aynı  st andardı n 5. 2. 1.  maddesi nde coğrafi  verilere ait    ana  kalite 

para metreleri,  5. 2. 2.  maddesi nde i se alt  kalite para metreleri  t anı ml anmıĢtır.  Buna  

göre  para metrel er; 

- Eksi ksizlik ( Co mpl et eness) 

- Dahil Tut ma ( Co mmi ssi on) 

- Hariç Tut ma ( Omi ssi on) 

- Ma ntı ksal Tut arlılık ( Logical Consistency) 

- Kavra msal Tut arlılık ( Concept ual  Consistency) 

- Bi çi m Tut arlılığı (For mat  Consistency)  

- Topol oji k Tut arlılık ( Topol ogi cal Consistency)  

- Konu msal Doğr ul uk (Positional Accuracy)  

- Mutl ak Doğr ul uk ( Absolut e Accuracy)  

- Röl atif Doğr ul uk ( Rel ative Accuracy)  

- Ağ Konu m Doğr ul uğu (Gri dded Dat a Positi on Accuracy) 

- Za mansal Doğr ul uk ( Temporal Accuracy)  

- Öl ç me Za manı Doğr ul uğu ( Accuracy of a Ti me Measure ment) 

- Za mansal Tut arlılık ( Temporal Consistency)  

- Za mansal Geçerlilik ( Temporal Vali dit y) 

- Te mati k Doğr ul uk  

- Sı nıflandır ma Doğr ul uğu ( Cl assificati on Correct ness) 

- Nit eli k Doğr ul uğu ( Non-quantitati ve Correct ness) 

- Ni celi k Doğr ul uğu ( Quantitati ve Correct ness) 

ISO 19115 st andardı nı n A. 2. 4 maddesi nde veri  kalite bil gisi  t anı ml a mak i çi n gerekli 

asgari Ģartlara ait UML diyagra mı aĢağı da görül düğü gi bi tanı ml anmı Ģtır. 
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ġekil 4. 2:   Met a-veri kaynağı na ait genel kalite değerlendir me iĢle mi                    

(ISO 19115 Fi g. A. 4) 

MD_ Met averi  
( Met averi  Varlı k Bi l gi 

Seti nden) 

DQ_Veri Kalit esi  

( Veri Kalit esi nden)  

<< Özet >> 
DQ_El eman 

( Veri Kalit esi nden)  
+Öl ç meAdı [ 0..*] : Char act er Stri ng 
+Öl çüTanı mı [ 0.. 1] : MDI dentifi er 
+Değerl endi r me Met ot Ti pi [0.. 1] : DQ_Eval uati onMet hodCode 
+Değerl endi r mePr osedür ü [ 0.. 1] : CI _Ci t ati on 
+Tari hZaman [ 0.. 1] : Dat eTi me  
+Sonuç [ 1.. 2] : DQ_Resul t 
 

<<CodeLi st >> 
+di rectI nt er nal  
+di r ect Ext er nal  
+i ndi rect  

Şayet  kapsam DQ_Scope Level = 
Dat aset  i se r apor  ve kütük  r oll eri 

t anı ml anması zor unl udur.  

LI _Li neage 

( Küt ük Dosyası ndan)  

<<Veri Ti pi >> 
DQ_Sonuç 

( Değerl endi r me 

Pr osedür ünden) 

DQ_Sayı sal Sonuç 
( Değerl endi r me Pr osedür ünden)  
+Değer Ti pi [ 0.. 1] : Kayıt Ti pi 
+Değer Bi ri mi  [ 0.. 1] : Öl çü 
+Hat aİ st ati sti ği [ 0.. 1] : Charact er Stri ng 
+Değer [ 1..*] : Kayıt 
 

DQ_ Uygunl ukSonucu 
( Değerl endi r me Pr osedür ünden)  
+Şart name : CI _Ci t ati on 
+Açı kl ama : Char act er Stri ng 

+pass : Bool ean 
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ISO 19115 st andardı nı n B maddesi nde   coğrafi  met a-veriler   i çi n veri  sözl üğü 

bul unmakt adır.  Bu sözl ükt e  veri  kalitesi  el e man bil gileri  i çi n gerekli  olan asgari 

standartlar  det aylı olarak tanı ml anmı Ģtır. 

Tabl o 4. 1: Coğrafi Met a- Veri Tanı ml a ma Bil gileri (ISO 19115) 

Sı ra/ Sözl ük No Konu 

B. 2. 2 Bil gi Tanı ml a ma 

B. 2. 2. 1 Gr afi ksel  Tanı ml ama 

B. 2. 2. 2 Anaht ar Sözcük Bil gi si  

B. 2. 2. 3 Ör nek Parça Bil gi si  

B. 2. 3 Kı sıtl ama Bil gi si ( Güvenlik , Kanunsal, vb. ol abilir) 

B. 2. 4 Veri Kalitesi Bil gi si  

B. 2. 4. 1 Veri Küt ük ( Soy) Bil gi si  

B. 2. 4. 1. 1 Pr oses (İ şl em) Adı m Bil gi si  

B. 2. 4. 1. 2 Kaynak Bil gi si  

B. 2. 4. 2 Veri Kalit esi El eman Bil gi si  

B. 2. 4. 3 Sonuç Bil gi si  

B. 2. 4. 4 Kapsa m Bil gi si  

B. 2. 5 Bakı m Bil gi si ( Genel) 

B. 2. 5. 1 Bakı m Kapsam Tanı ml ama Bil gi si  

B. 2. 6 Mekansal Sunum Bil gi si (Ağ ve Vekt ör Sunum Dahi l) 

B. 2. 6. 1 Boyut Bil gi si  

B. 2. 6. 2 Geo met ri k Obj e Bil gi si  

B. 2. 7 Ref erans Si st em Bil gi si 

B. 2. 7. 1 El i psoi t Par ametre Bil gi si  

B. 2. 7. 2 Tanı ml ama Bil gi si  

B. 2. 7. 3 Asal  Eksen Açı klık ( Obli que Li ne Azi mut h)  Bil gi si  

B. 2. 7. 4 Asal   Nokt a ( Obli que Li ne Poi nt)  Bil gi si  

B. 2. 7. 5 Pr oj eksi yon Par amet re Bil gil eri 

B. 2. 8 Ġ çeri k Bil gil eri ( Özelli k Katal ogl arı ve Det ayl arı Tanıml ar Dahil) 

B. 2. 8. 1 Hı z -- Ar alı k Boyut Bil gil eri (Band Bil gil eri Dahil ) 

B. 2. 9 Kat al og ve ArĢi v Bil gil eri 

B. 2. 10 Dağıtı m Bil gil eri 

B. 2. 10. 1 Di jit al Akt arı m Seçenek Bilgil eri  

B. 2. 10. 2 Dağıtı m Kanal ı/ Dağıtı cı Bilgil eri  

B. 2. 10. 3 Bi çi m/ For mat Bil gil eri 

B. 2. 10. 4 Medya ( Ort am) Bil gil eri 

B. 2. 10. 5 St andart Si pari ş Pr osedür Bi l gil eri  

B. 2. 11 Met a- veri Ġl ave Bil gil eri 

B. 2. 11. 1 İl ave Par ametre Tanı ml ama Bil gil eri 

B. 2. 12 Uygul a ma ġe ma Bil gil eri 

B. 2. 12. 1 Özel li k Ti p Bil gil eri  

B. 3 Veri Ti p Bil gil eri 

B. 3. 1 Mi kt ar- Öl çü Bil gil eri 

B. 3. 1. 1 Coğr afi Öl çü Bil gil eri 

B. 3. 1. 2 Za mansal  Öl çü Bil gil eri 

B. 3. 1. 3 Düşey Öl çü Bil gil eri  

B. 3. 2 Mevzuat ve Sor uml u Kur um/ Kur ul uĢ Bil gil eri  

B. 3. 2. 1 Adr es Bil gil eri 

B. 3. 2. 4 Onl i ne Kaynak Eri şi m Bil gileri  

B. 3. 2. 5 Veri setl eri Bil gil eri 

B. 3. 2. 6 Tel ef on Bil gil eri  

B. 4 Dahili/ Dı Ģ Kaynaklı Varlı klar- Bil gil er 

B. 4. 2 Tari h ve Za man Bil gil eri (ISO 8601-I SO 19103)  

B. 4. 3 Uzaklı k, Açı, Öl çü, Numara, Kayıt, Kayıt Ti pi, Öl çek,  Uzunl uk 
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Yukarı daki  t abl o da  coğrafi  st andartlara uygun bi r  met a-veri  t anı ml a mak i çi n gerekli 

asgari  bil giler,   mantı ksal  ve hi yerarĢi k sırada  I SO 19115 st andardı nı n B böl ümünde 

tanı ml anmakt adır.  

Burada bir  satırda verilen t anı ml a ma  bil gisi,  st andartta det aylı  ol arak yapı l mı Ģtır.  Her 

bir  bil gi  i çi n gerekli  t anıml a ma  para metreleri,  UML di yagra ml arı,  hi yerarĢi k sevi ye 

iliĢki  Ģe mal arı,  XML kodl arı  st andartta det aylı ol arak veril mi Ģtir.  Ör nek ver mek 

gerekirse yukarı daki  t abl oda B. 2. 6. 1 maddesi  coğrafi  met a-verilere ait   ‘ ‘ Boyut 

Bil gisi  Tanı ml a ma’ ’  ile  i lgili dir.  I SO 19115 st andardı nda ‘ ‘Boyut  Bil gisi  Tanı ml a ma’ ’ 

para metreleri nden bir kısmı  aĢağı daki tabl oda gösteril mi Ģtir. 

Tabl o 4. 2: Boyut Bil gisi  (ISO 19115 - B. 2. 6. 1) 

181 
 

MD_ Di mensi on 
 

Di men 
 

Eksen  
Özel li kl eri 

Sı nıf 
<< Veri Ti pi >> 
 

182 Boyut  
Adı  

di mNa me Eksen  
Adı  

Sı nıf 

183 Boyut  
Büyükl üğü 

di mSi ze Eksen Par ametr e  
Sayı sı  

Ta m Sayı  
(I nt eger) 

184 Çözünürl ük di mResol  Ağ Veri seti ndeki  det ay 
der ecesi  

Sı nıf 

Coğrafi  met a-veri  t anı mlama sözl üğünde B. 2. 4.2 maddesi  yukarı daki  t abl odan da 

gör üleceği üzere ‘ ‘ Veri Kalitesi El e man Bil gisi’ ’ ile ilgili dir.  

ISO 19115 st andardı nda ‘ ‘ Veri  Kalitesi  El e man Bil gisi’ ’ni  t anı ml ayan para metrel ere 

ait tabl o aĢağı da veril mi Ģtir. Buna göre veri kalitesi ele man bil gileri; 

- Öl çü Adı,  

- Öl çü Ki mli ği, 

- Öl çü Tanı mı,  

- Değerlendir me Bil gileri, 

- Sonuç,  

- Doğr ul uk,  

- Tut arlılık olarak tanı ml an mı Ģtır. 
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Tabl o 4. 3: Veri Kalitesi El e man Bil gisi (ISO 19115 B. 2. 4. 2) 

101 
 

DQ_El eman 
 

DQEl eman 
 

Veri ye Uygul anan 
Test Ti pi  
 

Sı nıf 
 

102 Öl çü Adı  meas Na me Veri ye Uygul anan 
İ si m Testi  

Char act er Stri ng 

103 Öl çü Ki mli ği  measI D Kayıtlı St andart Bi r 
Pr osedür e Gör e 
Ki ml i k Kodu 

Sı nıf 

104 Öl çü Tanı mı  meas Desc Kar arl aştırıl an Öl çü 
Tanı mı  

Char act er Stri ng 

105 Değerl endi r me 
Met ot Ti pi  

eval Met hType Veri setl eri ni n 
kalit esi ni 
değerl endi r mek i çi n 
kull anıl an met ot ti pi  

Sı nıf 

106 Değerl endi r me 
Met ot Tanı mı  

eval Met hDesc Değerl endi r me 
Met odunun Tanı mı  

Char act er Stri ng 

107 Değerl endi r me 
Pr osedür ü 

eval Pr oc Bi l gi Pr osedür 
Ref er ansı  

Sı nıf 

108 Tari h Zaman meas Dat eTm Kal it e Öl çümü 
Yapıl an Tari h veya 
Tari h Ar alı ğı 

Sı nıf 

109 Sonuç meas Resul t Sonuç Değeri  Sı nıf 

110 DQ_Eksi ksi zli k DQCo mpl et e Özel li kl eri n, 
Ni t eli kl eri n veya 
bunl arı n ili şkil eri ni n 
Varlı ğı veya Yokl uğu 

DQ_El ement  

111 DQ_Eksi ksi zli k 
( Dahil Tut ma)  

DQCo mp Co m Kapsa mda 
Tanı ml anan veri 
setl eri nden veril eri n 
bul unması  

DQ_ Co mpl et eness 

112 DQ_Eksi ksi zli k 
( Hari ç Tut ma)  

DQCo mp Om Kapsa mda 
Tanı ml anan veri 
setl eri nden veril eri n 
bul unma ması  

DQ_ Co mpl et eness 

113 DQ_ Mantı ksal  
Tut arlılık 

DGLogConsi s Veri Yapı sı na, nit eli k 
bil gil eri ne ve 
ili şkil eri ne ait 
mantı ksal  kur all ara 
bağl ılık der ecesi  

DQ_El ement  

114 DQ_Kavr amsal  
Tut arlılık 

DQConsConsi s Kavr amsal  Şema 
kur all arı na bağl ılık 

DQ_Logi cal Consi st ency 

118 DQ_Konu msal  
Doğr ul uk 

DQPosAcc Özel li kl eri n konum 
doğr ul uğu 

DQ_El ement  

119 DQ_ Mutl ak Dı ş 
Konu m 
Doğr ul uğu 

DQAbsExt PosAcc   

122 DQ_Za man 
Doğr ul uğu 
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Coğrafi  Bil gi   Si ste ml eri   kapsa mı nda  veri  kalitesi  kadar  or gani zasyonl ardaki 

dokü manl arı n kontrol ü de öne mli  bir  yer  t ut makt adır.  CBS sekt örü dokü man ve kayıt 

yoğun bir sekt ördür.  

ISO 9001: 2000 kalite yöneti m si ste mi ni n de 4. 2.  maddesi  veri  kalitesi  ve kontrol ü 

yanı nda dokü mant asyon ile de il gilenir.   Bu  kapsa mda dokü manl arı n ve kayıtları n 

kontrol ü i çi n met otlar  oluĢt urul ması nı  ister.  Bu met otlar  aĢağı daki  i hti yaç duyul an 

kontrolleri açı kl a mak için dokü mant e edil mi Ģ bir pr osedür ol uĢt ur mayı gerektirir. 

 Hazırlanan büt ün pr oj eleri n,  haritaları n,  i Ģlenmi Ģ  ve analiz edil mi Ģ  uydu 

gör ünt ül eri ni n kısacası üretilen t üm dokü manl arı n onaylı ol ması nı, 

 Ür etilen CBS dokümanl arı nı n gözden geçiril mesi,  gerekti ği nde 

güncelleĢtiril mesi ve yeniden onayl anması nı, 

 Dokü man değiĢi klikl eri nin ve güncel  revi zyon dur umunun t anı ml anmasını n 

sağlanması nı, 

 Yür ürl ükt eki  dokü manları n il gili  baskıları nın kullanı m nokt al arında 

bul unabilir ol ması nı n sağlanması nı, 

 Dokü manl arı n okunabilir  kal ması nı n ve kol aylı kl a  t anı ml anabil mesini n 

sağlanması nı, 

 Dı Ģ  kaynaklı  dokü manları n t anı ml anmı Ģ  ol ması nı  ve bunl arı n dağıtımı n 

kontrol altı nda ol ması nı n sağlanması nı, 

 Güncelli ği ni  yitir mi Ģ  dokü manl arı n i stenmeyen kullanı mı n önl enmesi  ve 

herhangi  bir  a maçl a sakl anmal arı  dur umunda,  uygun bir  t anıtımı n 

uygul anması nı kapsa malıdır.  

4. 3  Veri Kalitesi ni Et kileyen Para metrel er  

4. 3. 1 Veri YaĢı  

Kull anılacak veri  çok eski  veya mevcut  CBS pr oj esi  i çi n güncelli ği ni kaybet mi Ģ 

ol abilir.  Geç mi Ģt eki  st andartlar  bili nmi yor  ol abileceği  gi bi,  geçerliliği ni  yitir mi Ģ  de 

ol abilir.  Bunun yanı nda,  geçen za man i çerisi nde fizi ksel  değiĢi kli klerde veri  üzeri nde 

et ken ol abilir.  Ör neği n,  herhangi  bir  arazi  yüzeyi  erozyon veya di ğer  j eomorf ol oji k 

değiĢi ml erden et kilenmi Ģ i se,  bu arazi  yüzeyl eri  içi n  eski den t opl anmı Ģ  veriler  bir 
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anl a m t aĢı maz.  I SO 9001: 2000  Kalite Yönetim  Si st e mi ne göre or gani zasyon 

tarafı ndan hazırlanacak bir  kontrol  for mu il e verileri n yaĢı  hakkı nda mutl aka 

açı kl ayıcı bilgiler kayıt edil meli dir.  

4. 3. 2 Al an Kapsa mı  

Her hangi  bir  al an i çi n kullanılacak veriler,  CBS i çin kı s mi  niteli kte ol up,  söz  konusu 

al anı  t a m kapsa mayabilir.  Ör neği n,  bir  t arı m arazisi nde,  sı nır  boyl arı ndaki  verileri n 

yet ersiz veya eksi k ol ması  hali nde,  arazi  i çi n gerçekçi  bir  rekolte t ahmini  yap mak 

mü mkün ol mayacaktır.  Bi r  di ğer  ör nekt e  uzakt an al gıla madan verilecek ol ursa,  bir 

uydu gör ünt üsünde süreklili k gerektiren özelli ğe sahi p bil gileri n bul ut  görünt üsüyl e 

kesil mesi,  al an hakkı nda veri  kaybı na neden ol abil mekt edir.  Bu dur uml arda,  CBSde 

bir  genelle me  i Ģle mi   söz konusu ol ması  hali nde daha fazl a veriye i hti yaç 

ol acağı ndan proj e kalitesi hakkı nda sorunl arla karĢılaĢ mak mü mkün ol acaktır. 

4. 3. 3 Harita Öl çeği  

Det ayl arı n  anl a mlı  ol arak harita üzeri nde göst eril mesi  doğr udan öl çeğe bağlı dır.  

1/ 25. 000 öl çeği ndeki  çok küçük bir  nokt a,  1/ 1000 öl çeği nde det aylı  bir  bina ol arak 

göst erilebilir.  Öl çek,  veri nit eli ği,  ni celi ği  ve Ģeklini  kı sıtlar.  CBS pr oj esi  i çin,  gerekli 

verileri n i stenen det ay düzeyde sunul abil di ği öl çekt eki  haritaları n kullanıl ması 

gerekmekt edir.  

4. 3. 4 Gözl e m Yoğunl uğu 

Bi r  böl gede yapılan gözle ml eri n sayısı,  verileri n güvenilirliği ni n bili nmesi açı sı ndan, 

harita kullanı cıları  t arafından bili nmeli dir. Yet erli sayı da yapıl mayan gözle ml er,  CBS 

pr oj esi ndeki  konu m analizleri ni n neticelendiril mesi  i çi n gerekli  hassasi yeti  

sağl ayacak sayı da ol mayabilir.  Ör neği n eĢyükselti  eğrileri  arası ndaki  mesafe 10 m 

ise,  bundan daha düĢük sevi yel er  i çi n yüksek bir  çözünürl ük bekl ene mez.  Bu eğrilere 

ait  veriler  il e bir  genelleme  yapıl ması  söz konusu ol duğunda,  yakı n aralı kl arda 

birleĢ mel er olacaktır. 

4. 3. 5 Konu -- Veri Ġl gisi 

Konu ve veri  arası nda t a m bir  uyu m ol malı dır.   Bazı  hallerde t a m anl amı yl a arzu 

edilen veri ni n ol ma ması  dur umunda konu ile kı smen il gisi  ol an veri ni n kullanıl ması 

zorunl ul uğu ort aya çı kar.  Gerçek ol guya ait  veriler  il e kı s men il gili  veriler  arası nda 

geçerli  bir  iĢbirli ği  kurul abil meli dir.  Aksi  hal de,  CBS pr oj esi nde kol ayca hat aya 
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sürükl enmek söz konusu ol ur.  Bu da  CBS proj esi ni n kalitesi ni,  doğrul uğu ve 

güvenilirliği ni Ģüpheye düĢürür. 

4. 3. 6 For mat  

Dijital  bil gileri n sakl anması nda,  akt arıl ması  ve i Ģl enmesi nde  kullanılacak f or mat 

yakl aĢı mı  verilerde hat aya neden ol abilir.  Öl çek değiĢi ml eri,  proj eksi yonlar,  raster-

vekt ör  dönüĢüml eri,  pi ksel  çözünürl ükl eri ni n değiĢtiril mesi  for mat  hat alarına ör nek 

ol arak verilebilir.  

Verileri n sürekli  ol arak değiĢi k f or matlar  ile baĢka ort a ml ara akt arıl ması  iĢle mi, 

fot okopi  maki nesi nde kopyanı n kopyası nı  yapmak gi bi,  za manl a veri kayı pl arı na 

neden ol ur.  Ayrı ca kartografi k veri  akt arı ml arı,  kayıt  ve di ğer  i Ģleml er  i çi n 

ul usl ararası standartları n uygul anmayıĢı da bir dezavant aj dır. 

4. 3. 7 Ul aĢıl abilirli k 

Veri ye ul aĢ mak ya  da eriĢ mek her  za man mü mkün ol mayabilir.  Bi r  ül kedeki 

verileri n mevcut  ol ması yet erli  ol mayı p,  sı nıflandır ma ve kı sıtlama söz  konusu 

ol abilir.  Ul usal  güvenli k, özel  yasal ar  ve ekono mi k fakt örl er  verilere ul aĢmaya engel 

teĢkil  edebileceği  gi bi,  bu veriler  i çerisi nde ul aĢılabilecekl eri  i çi n de bazı  hassasi yet 

sı nırla mal arı  da mü mkün ol abilir. 

4. 3. 8 Mali yet 

Kapsa mlı  ve güvenilir  verileri n el de edil mesi  ve dönüĢümü dai ma  pahalıdır.  Bazı 

veriler  CBS pr oj eleri ni n baĢl angı cı  aĢa ması nda yüksek mali yetli  ol abilir,  ancak uzun 

vadede bu verilerden kazanç sağl anabilir.  Yüksek hassasi yetli  çok pahalı veriler  il e 

bir  CBS pr oj esi ni n destekl enmesi,  satı n al ma gücünün düĢürül mesi anl a mı na 

gel di ği nden, her za man içi n doğru değil dir. 

4. 4  Kalite ve Referans Si ste mi ĠliĢkisi  

ISO/ TC 211 st andartlar  seti ni n il k alt  st andardı   ISO 19101- Referans  Si ste ml eri dir. 

ISO 19101 st andardı  referans  siste mi ni  genel  ol arak ,  I SO 19111 st andardı  i se buna 

bağlı olarak dat umu detaylı olarak tarif eder. 
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ISO 19111 st andardı na göre koor di nat  siste mi  t ek veya birleĢi k (si ngl e or  co mpound) 

ol arak t anı ml anmı Ģtır.  Bu st andardı n 6. 2. 1,  6. 2. 2 ve  6. 2. 3.  maddel eri nde koor di nat 

siste mi standardizasyonu ile ilgili asgari Ģartlar tanı ml anmı Ģtır. 

Tabl o 4. 4:  Koor di nat  Referans  Si ste m Tanı ml amak Ġçi n Asgari  Gereklili kl er  (I SO 

19111 Madde 6. 2. 1 Table. 1)  

El e man 

Adı  

UML 

Tanı ml ayı cı 

(Identifier) 

Veri  

Ti pi  

Zor unl ul uk En 

Fazl a 

Ol url uk 

Açı kl a ma  

Koor di nat 

Referans 

Si ste m 

Tür Kodu 

Tür Kodu 

 

SC_ Ki ndCode 

 

Zor unl u 

 

 

1 

2 t ür 

koor di nat 

siste mi 

tanı ml anır. 

1- Tek 

(Si ngl e) 

2- BirleĢi k 

( Co mpound) 

Koor di nat 

Referans 

Si ste m 

Açı kl a mal arı 

DüĢünceler 

( Açı kl a mal ar) 

Charact er Stri ng Ġsteğe 

Bağlı 

1 Kaynak 

bil gileri ni 

içeren 

koor di nat 

siste m 

yor uml arı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ġekil 4. 3:   Koor di nat Referans Siste mi (ISO 19111 Madde 6. 2. 2 Fi g. 2) 

 

Koor di nat Referans 
Si ste mi  

Dat um Koor di nat Siste mi  

DüĢey Jeodezi k Mühendisli k 
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ġekil 4. 4:  BirleĢi k Koordi nat Referans Siste mi (ISO 19111 Madde 6. 2. 3  Fi g. 3) 

ISO 19111 st andardı nı n 6. 3.  maddesi nde dat uml a il gili  ti pl eri n (j eodezi k,  düĢey  ve 

mühendisli k),  dat um para metreleri ni n,  kaynak bil gileri n,  kapsa mı n,  dat um 

sı nırları nı n standardizasyonu konusunda asgari Ģartları veril mi Ģtir. 

Buna göre dat um t anımı  yaparken her  bir  dat um i çi n bir  t anı ml ayıcı  ki mli k 

(i dentifier)  belirlenir.  Dat um t anı mı  bu ki mli k tanı ml ayı cısı  ile yapılır.  Bu ki mli k 

tanı ml a ması  veritabanı nda zor unl ul ukt ur  ( mandatory).  Yani  bu al an boĢ  geçile mez. 

Ayrı ca herhangi  bir  dat uma  verilen t anı ml ayı cı  ki mli k nu marası,  baĢka bir  dat uma 

verilemez.  Uygul a mada para metri k değerler  ve i si m yönünden birbirlerine benzer 

dat uml ar  vardır.  Bu noktada karıĢı klı ğı  önl e mek i çi n st andart;  dat uma ait  açı kl ayı cı 

bir  ‘ ‘diğer/alternatif’ ’ isi m t anı ml a ması  yapıl ması nı i st e mekt edir.  Ancak veritabanı nı n 

çalıĢabil mesi  i se bu al ana veri  giriĢi  zorunl ul uk değil  i steğe bağlı dır. St andartta 

dat um t anı ml a ma para metreleri  ol arak;  dat um ki mli k t anı mı  (i dentifier), dat umun 

di ğer  adı,  dat um ti pi,  datu m bağl antı  nokt ası,  dat um epohu,  dat um geçerlilik al anı  ve 

dat um kapsa mı tanı ml anmı Ģtır. 

 

 

Bi rleĢi k Koor di nat 
Referans Siste mi  

Dat um 1 

Koor di nat Referans Sistemi  1 Koor di nat Referans Sistemi  2 
( DüĢey Koor di nat Ġçi n) 

Dat um 2 
Koor di nat 
Si ste mi 1 Koor di nat 

Si ste mi 2 
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Tabl o 4. 5:  Dat um Tanıml a mak Ġçi n Asgari  Gereklili kler  (I SO 19111 Madde 6. 3. 2 

Tabl e. 4)  

El e man 

Adı  

UML 

Tanı ml ayı cı 

(Identifier) 

Veri  

Ti pi  

Zor unl ul uk En 

Fazl a 

Ol url uk 

Açı kl a ma  

Dat um 

Tanı mı 

(Identifier) 

dat umI D Referans 

Si ste m 

Tanı ml a ma  

RS_I dentifier 

Zor unl u 1 Dat um 

Tarifle me 

Dat umun 

Di ğer Adı  

( Dat um 

Al i as) 

Di ğer Ad 

( Alias) 

Charact er Stri ng Ġsteğe 

Bağlı 

N Dat umun 

Al t ernatif 

is mi/isi ml eri 

Dat um Ti pi Ti p Charact er Stri ng Ġsteğe 

Bağlı 

1 Dat umun Ti pi 

ol arak 3 değer 

tanı ml anabilir. 

-Jeodezi k 

- DüĢey 

- Mühendisli k 

Dat um ti pi  i çi n 

seçenek vardır. 

Ancak j eodezi k 

dat um ti pi 

seçil di ği nde 

mutl aka 

baĢl angı ç 

meri dyeni  ve 

eli psoi d 

para metreleri 

belirtilir. 

 

Dat um 

Bağl antı 

Nokt ası 

( Anchor 

Poi nt) 

Nokt a Charact er Stri ng Ġsteğe 

Bağlı 

1 Dat umun yer 

bağl antı 

nokt ası nı n veya 

nokt aları nı n 

bil gileri ni 

içeren tanı ml ar. 

Dat um 

realizasyon 

epohu 

(epoch) 

Uyarl a ma 

Epohu 

Dat e Ġsteğe 

Bağlı 

1 Dat um 

realizasyon 

epohu 

Dat um 

Geçerlilik 

Al anı  

Geçerlilik 

Al anı  

Ex- Ext ent Ġsteğe 

Bağlı 

1 Dat umun 

geçerli  ol duğu 

al an 

Dat um 

Kapsa mı  

Kapsa m 

(Scope) 

Charact er Stri ng Ġsteğe 

Bağlı 

N Uygul a ma 

kapsa m 

bil gileri 
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ISO/ TC 211 st andartlarında dat um i çi n en öneml i  para metrelerden ol an baĢl angı ç 

meri dyeni  st andardizasyonu i çi n ayrıca  para met re t anı ml a mal arı   yapılmı Ģtır.  I SO 

19111 standardı nı n 6. 3. 3 nu maralı maddesi nde bu konu t ariflenmi Ģtir.  

Tabl o 4. 6:  BaĢlangı ç Meri dyeni   Tanı ml a mak Ġçin Asgari  Gereklili kler  (ISO 19111 

Ma dde 6. 3. 3 Tabl e. 5)  

El e man 

Adı  

UML 

Tanı ml ayı cı 

(Identifier) 

Veri  

Ti pi  

Zor unl ul uk En 

Fazl a 

Ol url uk 

Açı kl a ma  

BaĢl angı ç 

Meri dyeni 

Tanı ml a ma  

meri di anI D RS_I dentifier Zor unl u 1 BaĢl angı ç 

Meri dyen Tarif 

BaĢl angı ç 

Meri dyeni 

Gr eenwi ch 

Boyl a mı  

Gr eenwi ch 

Boyl a mı  

Açı  Zor unl u 1 Gr eenwi ch 

meri dyeni nden 

doğu yönünde 

öl çülen 

boyl a m öl çüsü. 

ġayet  dat um 

jeodezi k 

dat um i se ve 

baĢl angı ç 

meri dyeni 

belirtil mezse 

baĢl angı ç 

meri dyeni 

ol arak 

Gr eenwi ch, 

boyl a m ol arak 

ise 0 alı nır. 

DüĢünceler DüĢünceler Charact er Stri ng Ġsteğe 

Bağlı 

1 BaĢl angı ç 

meri dyeni  il e 

ilgili  kaynak 

bil gileri  i çeren 

yor uml ar. 

ISO/ TC 211  st andartları   t e mel de coğrafi  konumu;  bir  yer  nokt ası nı n konu munun 

tanı ml anan ve ol uĢt urulan yersel  koor di nat  siste mi nde ve dat umda genel  ifadesi 

ol arak alır.  Buna göre yersel  koor di nat  siste ml eri nde ve dat umda yerin gerçek 

geo metrisi dat umun en öne mli para metresi dir.  

ISO 19111 st andardı nın 6. 3. 4 nu maralı  maddesi  özelli kle j eodezi k dat um i çi n 

eli psoi d t anı ml a ması nı  zorunl u kılar.  Eli psoi d tanı ml a ma düĢey ve mühendi sli k 

dat uml ar içi n zorunl u değil dir.  
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Tabl o 4. 7:  Eli psoi d Tanı ml a mak Ġçi n Gerekli  As gari  Para metreler  (I SO 19111 

Ma dde 6. 3. 4 Tabl e. 6)  

El e man 

Adı  

UML 

Tanı ml ayı cı 

(Identifier) 

Veri  

Ti pi  

Zor unl ul uk En 

Fazl a 

Ol url uk 

Açı kl a ma  

Eli psoi d 

Tanı ml a ma  

elli psoi dI D RS_I dentifier Zor unl u 1 Dat um i çi n 

eli psoi d 

tanı ml a ma  

Eli psoi d 

Di ğer Adı 

( Alias) 

Di ğer Ad 

( Alias) 

Charact er Stri ng Ġsteğe 

Bağlı 

N Eli psoi di n 

alternatif 

is mi/isi ml eri 

Eli psoi d 

Yarı Büyük 

Ekseni 

Yarı Büyük 

Eksen 

Uzunl uk Zor unl u 1 Eli psoi d Eksen 

Öl çül eri 

Eli psoi d 

ġekli 

ġekil Bool ean 

( True/ False) 

YA,  VEYA 

Zor unl u 1 Eli psoi d içi n 

bool ean=TRUE 

Kür e içi n 

bool ean=FALSE 

Eli psoi d  

Bası klı ğı 

(Inverse 

Fl atteni ng) 

Bası klı k SC_I nverse 

Fl atteni ng 

 

ġartlara 

Bağlı 

1 Eli psoi di n 

Bası klı ğı dır. 

Bi ri msi zdir.  

ġart: Eli psoi d 

Ģekli Ģayet 

‘ ‘true’ ’ ise bu 

değeri n 

giril mesi 

zorunl udur. 

DüĢünceler DüĢünceler Charact er Stri ng Ġsteğe 

Bağlı 

1 Eli psoi d ile ilgili 

kaynak bil gileri 

içeren yoruml ar. 

 

Jeodezi  ve Fot ogra metri Mühendisli ği ni n uygul amal arı nda,  küresel,  böl gesel,  l okal, 

jeosentri k,  t oposentri k,  kartezyen,  kut upsal  koordi nat  siste ml eri  ve düzlem,  küre, 

eli psoit,  geoit  yüzeyl erini  esas  al an dat uml ar  kullanıl makt adır.  Buna göre yer 

üzeri ndeki  konu ml arla doğr udan veya dol aylı  olarak iliĢkilendirilen det ayl ara veya 

ol ayl ara ait bil giler ‘ ‘coğrafi’ ’ veya ‘ ‘ mekansal’ ’ bilgi olarak tanı ml anmakt adır. 

Yukarı da verilen bil gilere göre I SO 19111 nu maralı  st andardı n uygunl uk böl ümünün 

A. 2 maddesi nde farklı koor di nat  siste ml eri  ve dat uml ar  i çi n bir  özet  t abl osu 

bul unmakt adır. Bu özet tabl o aĢağı da veril mi Ģtir. 
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Tabl o 4. 8:  Koor di nat Referans  Si ste mi  Tanı ml anması  Ġçi n Gerekli  Asgari 

Zor unl ul ukl ar -- Özet Tabl o ( ISO 19111 Tabl e A. 2)  

  E N   h 

   

X Y Z r   

r  

i j k 
 i j 
  j 

r   

r  

H 

Dat um Ti pi  

Z
or

u
nl

ul
u
k
 Jeo.  Jeo.  Jeo.  Jeo.  Müh.  Müh.  Düşey 

Koor di nat Si st em Ti pi  
İ zdüş.  Jeo.  Kart ez. Kut up.  Kart ez.  Kut up.  Gr avi t e 

Yüksek.  

El eman Adı         

Koor di nat  Ref er ans  Si ste m 
Tanı mı  

Z        

Koor di nat Ref er ans Si st em 
Di ğer Adı  

        

Koor di nat Ref er ans Si st em 
Geçerlili k Al anı  

        

Koor di nat Ref er ans Si st em 
Kapsa mı  

        

Dat um Tanı mı  Z        

Dat um Di ğer Adı          

Dat um Ti pi          

Dat um Bağl antı Nokt ası          

Dat um Reali zasyon Epohu         

Dat um Geçerlili k Al anı          

Dat um Kapsamı          

Başl angı ç Meri dyen Tanı mı  Z        

Başl angı ç Meri dyen 
Gr eenwi ch Boyl amı  

Z        

El i psoi t Tanı mı  Z        

El i psoi t Di ğer Adl arı          

El i psoi t Yarı Büyük Ekseni  Z        

El i psoi t Şekli Z        

El i psoi t Bası klı ğı  Z        

Koor di nat Si st em Tanı mı  Z        

Koor di nat Si st em Ti pi  Z        

Koor di nat Si st em Boyutl arı Z        

Koor di nat Si st em Eksen Adl arı Z        

Koor di nat Si st em Eksen 
Yönl eri 

Z        

Koor di nat  Si st em  Eksen Bi ri m 
Tanı ml arı 

Z        

 

Yukarı daki  t abl o I SO 19111’ de bahsedilen datum ve koor di nat  sisteml eri  i çi n 

standardizasyon açısı ndan zor unl u para metreleri  özet  ol arak göst er mekt edir.  Dat um 

ve koor di nat  siste mi  st andardi zasyonuna ör nek t eĢkil  et mesi  i çi n aĢağı da i ki  adet 

tabl o veril mi Ģtir.  
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Tabl o 4. 9: ISO 19111 Standardı na Göre Tanı ml an mı Ģ Koor di nat Siste mi Ör neği  -1 

El eman Adı  Değer  Yor um 

Koor di nat Ref er ans Si st em 
Tür Kodu 

1  

Koor di nat Ref er ans Si st em 
Tanı mı  

NAD27/ Al aska Böl gesi  4  

Dat um Tanı mı  NAD27  

Dat umun Di ğer Adı  Nort h Ameri can Dat um 1927 İ st eğe Bağl ı Gi ri ş 

Dat um Ti pi  Jeodezi k İ st eğe Bağl ı Gi ri ş 

Dat um Bağl antı Nokt ası  Meades Ranch, Kansas İ st eğe Bağl ı Gi ri ş 

Dat um Düşüncel eri  NGS Dokü mant asyonu İ st eğe Bağl ı Gi ri ş 

Başl angı ç Meri dyen Tanı mı  Gr eenwi ch  

Başl angı ç Meri dyen 
Gr eenwi ch Boyl amı  

0 Der ece  

El i psoi t Tanı mı  Cl arke 1866  

El i psoi t Büyük Yarı Ekseni  6378206, 4 m  

El i psoi t Şekli Tr ue  

El i psoi t Bası klı ğı  294. 9786982  

Koor di nat Si st em Tanı mı  Tr ansverse Mer cat or  

Koor di nat Si st em Tür ü İ zdüşüm  

Koor di nat Si st em Boyut u 2  

Koor di nat Si st em Eksen Adı K  

Koor di nat Si st em Yönü Kuzey  

Koor di nat Si st em Eksen Bi ri m 
Tanı mı  

US Öl ç me Adı mı ( Survey 
Foot) 

 

Koor di nat Si st em Eksen Adı D  

Koor di nat Si st em Yönü Doğu  

Koor di nat Si st em Eksen Bi ri m 
Tanı mı  

US Öl ç me Adı mı ( Survey 
Foot) 

 

Koor di nat İ şl em Tanı mı  Tr ansverse Mer cat or  

Koor di nat İ şl em Met ot Formül ü USGS Pr of essi onal  Paper   

Koor di nat İ şl em Met ot 
Par amet re Sayı sı  

5  

Koor di nat İ şl em Par ametre Adı  Orj i n Enl emi   

Koor di nat İ şl em Değeri  54 Der ece  

Koor di nat İ şl em Par ametre Adı  Orji n Boyl amı   

Koor di nat İ şl em Değeri  -150  Der ece  

Koor di nat İ şl em Par ametre Adı  Öl çek Fakt ör ü  

Koor di nat İ şl em Değeri  0. 9999  

Koor di nat İ şl em Par ametre Adı  Fal se easti ng  

Koor di nat İ şl em Değeri  500000 US Öl ç me Adı mı   

Koor di nat İ şl em Par ametre Adı  Fal se Nort hi ng  

Koor di nat İ şl em Değeri  500000 US  Öl ç me Adı mı   
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Tabl o 4. 10: ISO 19111 St andardı na Göre Tanı ml anmı Ģ Koor di nat Siste mi Ör neği -2 

El eman Adı  Değer  Yor um 

Koor di nat Ref er ans Si st em 
Tür Kodu 

1 Tek Koor di nat Si st emi  

Koor di nat Ref er ans Si st em 
Tanı mı  

WGS84 (  h)  

Dat um Tanı mı  WGS84 

Bu dat umun t ürü j eodezi ktir. 
Başl angı ç meri dyeni  t anı ml ı 
ol madı ğı ndan, Gr eenwi ch 
meri dyeni  başl angı ç 
meri dyeni  ol ar ak alı nır. 

El i psoi t Tanı mı  WGS84  

El i psoi t Büyük Yarı Ekseni  6378137 m  

El i psoi t Şekli Tr ue  

El i psoi t Bası klı ğı  298. 257223563  

Koor di nat Si st em Tanı mı  Jeodezi k  

Koor di nat Si st em Tür ü Jeodezi k  

Koor di nat Si st em Boyut u 3  

Koor di nat Si st em Eksen Adı Enl em  

Koor di nat Si st em Yönü Kuzey  

Koor di nat Si st em Eksen Bi ri m 
Tanı mı  

Açı   

Koor di nat Si st em Eksen Adı Boyl am  

Koor di nat Si st em Yönü Doğu  

Koor di nat Si st em Eksen Bi ri m 
Tanı mı  

Açı   

Koor di nat Si st em Eksen Adı El i psoi dal  Yüksekli k  

Koor di nat Si st em Yönü Yukarı   

Koor di nat Si st em Eksen Bi ri m 
Tanı mı  

M  

Uygul a mada yeryüzünün konu ml andırıl ması nda farklı  modelle me  yakl aĢı ml arı 

kullanıl makt adır.  Bu yakl aĢı ml ardan bir  t anesi   ‘ ‘gerçek yeryüzünün bazı  parçal arı 

di ğerleri nden daha öne mlidir’ ’ yakl aĢı mı dır.   Bu yakl aĢı mda,  a maç ve öl çek dengesi 

içi nde gerçek dünyanı n bir  ‘ ‘algıla ma yapısı’ ’ veya ‘ ‘zi hi nsel  modeli’ ’ nokt al arl a 

ol uĢt urul ur.  Bu zi hi nsel  model  bir  ‘ ‘kavra msal’ ’ veya  ‘ ‘loji k’ ’ model  il e kullanıcıları n 

ve bil gisayarları n anl ayabileceği  kodl ara ve for matlara dönüĢt ürül ür.Kavra msal 

model; 

- Geo metri yi 

- Topol oji yi 

- Det ayları ve özniteli kleri 

- Det ay ve özniteli kl er arası ndaki bağı ntıları içerir. 
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Öl çül er,  koor di natlar  ve yüksekli kler,  öl çü kr okisi  ve di ğer  sözel  bil giler  bu modeli n 

el e manl arı dır.  Zi hi nsel  modeli n ve kavra msal  modeli n ol uĢt urul ması  öl çme  bil gisi ni 

gerektirir.  Kavra msal  model,  st andartlarla ortak bir  veri  pl atfor mu bi çi mi nde 

düzenl enir.  Ort ak veri  platfor mundaki  coğrafi  bilgi,  bir  coğrafi  veri  t abanı  yapısı na 

dönüĢt ürül erek CBS projel eri ni n parçası nı ol uĢt urur.  

Yukarı da t anı ml anan süreç bir  coğrafi  veri  üreti mi  süreci  ol arak kalite yöneti mi 

kapsa mı nda  pl anl anmalıdır.  Bu pl anl a ma i çi n I SO 9001 öne mli  ve et ki n bir  araçtır. 

Coğrafi  bil gi  siste ml eri nde kalite ‘ ‘ model  kalitesi’ ’ ve  ‘ ‘  veri  kalitesi’ ’ ol arak i ki  gr upt a 

incel enir. Veri kalitesi ile ilgili konul ar yukarı da anl atıl mı Ģtır.  

Model,  genelli kle gerçeğin bir  basitleĢtiril mesi dir. Modelleri n kalitesi  he m det ayl arı n 

veya det ay nokt aları nı n seçi mi yl e he m de abartma  veya genelleĢtir me  derecesi yl e 

ilgili dir.  

Model  kalitesi,  Jeodezi  ve Fot ogra metri  Mühendisli ği ni n bil gi  biri ki mi  ve deneyi mi 

ile büyük öl çüde güvence altına alı nır.  I SO 9001 kalite yöneti m si ste mi ni n özünde de 

kalite güvencesi ol duğu düĢünül düğünde model kalitesi ni n öne mi daha i yi anl aĢılır.  

Verileri n kalitesi,  yersel  veya uydu t ekni kl eriyl e,  fot ogra metri k veya uzakt an 

al gıla ma  t ekni kl eri yle veya mevcut  pl an veya haritalardan veri  el de etmeye  bağlı 

ol arak,  geo metri ni n,  t opol oji ni n,  det ayları n ve özniteli kler  il e aral arı ndaki  iliĢkileri n 

kalitesi yle il gili dir. 

Genel  ol arak coğrafi  verini n  kalite para metreleri bir  önceki  böl ümde detaylı  ol arak 

anl atıl mı Ģtır. Anl atılanl ara ek ol arak;  

- veri ni n doğrul uğu (konu m, yüksekli k, detay, topol oji), 

- veri ni n büt ünl üğü,  

- veri ni n topol oji k uyuml ul uğu,  

- veri ni n güvenirli ği, 

-  veri ni n eksi ksizliği  model  kalitesi ni  t a ma ml ayan para metrelerdir.  Coğrafi  veri 

standartları ndan,  

- Geo metri 

- Kalite 

- Met a-veri 
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- Referans siste m standartları, 

uygul a madan bağı msı z, genel  bil gi  t eknol ojisini n gerektirdi ği  st andartlardır.  Bu 

standartlar  ile il gili  olarak I SO/ TC’ ni n bir  takı m çalıĢ mal ar  yaptı ğı  önceki 

böl üml erde det aylı  ol arak anl atıl mı Ģtır.  Aynı  konu ile il gili  Avr upa’da da çok ci ddi 

çalıĢ mal ar yapıl makt adır.  

Avr upa’da coğrafi  bil gi st andardizasyonu anl amı nda il k ci ddi  çalıĢ mal ar   1991 

yılı nda  Avr upa Tekni k Ko mit esi  t arafı ndan CEN/ TC 287 pr oj esi  il e  baĢla mı Ģtır.  Bu 

pr ojeni n il k t e melleri  EUREF t arafı ndan 1988 yılında  CERCO ( Avr upa Kart oğrafya 

Kur ul uĢları  Birliği)  öncül üğünde  atıl mı Ģtır.  CERCO 1991 yılı nda  ‘ ‘ Çok Amaçlı 

Avr upa Yer  Bazlı  Bil gi  Ağı’ ’ MEGRI N çalıĢmal arı nı  öner mi Ģ  ve baĢlat mıĢtır. 

Avr upa’da coğrafi  bil gi nin ekono mi k bir  sekt ör  ol arak geliĢi mi ni  sağl a mak i çi n bir 

‘ ‘Avrupa Or gani zasyon ġe msi yesi’ ’ ol arak bilinen  EUROGI  1993 yılı nda  

kur ul muĢt ur.  CERCO ve MEGRI N’  i n en öne ml i  görevi  EUROGEOGRAPHI CS’i 

ol uĢt ur mak,  geliĢtir mek ve  sürekliliği ni  sağl amaktır.  Eur ogeographi cs’i n t e mel 

görevl eri nden biri,  j eodezi k referans  si ste ml eri ni de i çeren ‘ ‘ Avr upa Coğrafi  Bil gi 

Alt yapısı nı’ ’ destekl e mektir.  Genel  ol arak,  EUREF çalıĢ mal arı  ol arak adl andırılan 

Avr upa da coğrafi  bilgi  alt yapısı  ol uĢt ur ma  çalıĢ mal arı  ül ke mi zi  de yakı ndan 

ilgilendir mekt edir. Bu çalıĢ mal arı n te mel a maçl arı; 

- Avr upa’nı n tüm ül kel erini kapsayan,  

- Avr upa’daki coğrafi veriyle il gili gereksi ni ml eri karĢılayabilen,  

- Jeodezi, haritacılı k, navigasyon  ve jeodi na mi k amaçlı kullanılabilen,  

- Yüksek presizyonl u bir gl obal dat uma bağlı, 

-  3 boyutl u j eosentri k koor di natlara sahi p bir  j eodezi k alt yapı nı n ol uĢt urulması  ol arak 

belirlenmi Ģtir.  1992 yılında  koor di natlara hı zları nda ekl enmesi  a maçlanmı Ģtır. 

CERCO,  ED50 ve  ED87 dat uml arı nda  üretilen coğrafi  konu ml arın ±10c m 

doğr ul ukl a yeni  siste me dönüĢt ürül mesi ni  de EUREF’e görev ol arak ver mi Ģtir. 

Kadastral  ve j eodi na mi k çalıĢ mal ar  i çi n i se ±1c m’li k presi zyon a maçl anmı Ģtır 

( Deni z, 2003). 

Avr upa’daki  gel eneksel yönt e ml erle ol uĢt urul an j eodezi k alt yapı nı n kalitesi  göz 

önüne alı ndı ğı nda,  EUREF çalıĢ mal arı nı n öne mi  daha i yi  anl aĢılır. CBS i çi n 

ol uĢt urul an yeni  j eodezi k alt yapı dan,  ‘ ‘global  veya böl gesel  koor di nat  sisteml eri ne ve 

dat uml ara bağlı  doğr u ve di st orsi yonsuz üç boyutlu konu ml ar’ ’ a maçl anmakt adır  ve 

bu alt yapı  yeni den ol uĢtur ul makt adır.  Coğrafi  verini n doğr ul uğu,  CBS i çin öne mli 
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para metrelerden biri dir. Veriler  doğr ul uk st andartları  ile sı nıflandırıl makt adır. 

Ör negi n, FGDC- 1998’ de 

- Mili metre 1, 2, 5 mm 

- Santi metre 1, 2, 5 c m 

- Desi metre 1, 2, 5 dm 

- Metre 1, 2, 5 m 

- 10- Metre 10 m 

doğr ul uk sı nıflandır ması  belirlenmi Ģtir.  Daha genel  ol arak veri ni n i çeri ği  ve 

doğr ul uğu;  büyük öl çekli  (çözünürl ükl ü),  orta ölçekli  ve küçük öl çekli  ol arak  da 

sı nıflandırıl makt adır ( Deni z, 2003). 

Jeodezi de nokt al arı n konu m ve yüksekli kleri nin doğr ul ukl arı,  mutlak ve r öl atif 

ol mak üzere bir  çok doğr ul uk kriteri yle ifade edilebil mekt edir.  Ancak,  CBS’  l erde 

‘ ‘mutlak doğr ul uk’ ’ l ar  öne mli dir.  Bir  çok st andart  da kabul  edilen bir  nokt anı n ‘ ‘ağ 

doğr ul uğu’ ’,  j eodezi k datu ma  göre nokt anı n koordi natları ndaki  belirsizli ği göst eren 

değer  ol arak t anı ml anmakt adır.  Doğr ul uk ve kalite iliĢkisi  il erleyen böl üml erde 

det aylı olarak anl atıl mıĢtır.  

4. 5  Jeodezi k Standardizasyon Konus unda Ül ke mi zde Yapıl an ÇalıĢ mal ar 

Bi r  önceki  böl ümde ağırlıklı  ol arak coğrafi  veri  standardizasyonu konusunda yapıl an 

ul usl ararası  çalıĢ mal ar  anl atıl mı Ģtır.   Bu böl ümde i se yukarı da anl atılan  coğrafi  veri  

standardi zasyonu konul arında ül ke mi zde  yapılan çalıĢ mal ar anl atıl mı Ģtır.  

4. 5. 1  Büyük Öl çekli Harital arı n Yapı m Yönetmeli ği nde Standardi zasyon 

ÇalıĢ mal arı  

Ül ke mi zde harita yapı mı nı  dol ayısı yla coğrafi   veri  üreti mi ni  il gilendiren en öne mli 

yönet meli k BÖHYY ( Büyük Öl çekli  Haritaların Yapı m Yönet meli ği)’dir.  Hal en 

yür ürl ükt e ol an yönet melik 1988 yılı nda yayı nl an mı Ģtır.  Ancak geçen 15 yıllı k süre 

içerisi nde,  coğrafi  veri üreti m t ekni kl eri  konusunda,  gerek met otlarda gerekse 

araçl arda çok kökl ü il erle mel er  yaĢanmı Ģtır.  Bundan dol ayı  1988 yönet meli ği  2003 

yılı nda revi zyona uğra mı Ģ  ve t aslak ol arak yayı nl an mı Ģtır.  Ancak aĢağı da  bahsedil en 

alt yapı  sorunl arı nı n t am ol arak çözül e me mesi nden dol ayı  henüz yür ürl üğe 
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gir me mi Ģtir.  Peki  yeni  hazırlanan bu t aslak yönet meli k ul usl ararası  st andartlarla ne 

derece ört üĢ mekt e ve ul uslararası standartları ne derece karĢıla makt adır? 

1988’ de BÖHYY çı ktı ğı za man yukarı da bahsedilen  veri   üret me yönt e mleri ni n bir 

kı s mı  yokt u.  Henüz  kullanı ma gir me mi Ģ  ol an yönt e ml ere iliĢki n yet erli  bil gi 

ol ma ması na rağ men il eri bir  pr oj eksi yonl a ol uĢt urul maya  çalıĢılan 1988 yönet meli ği 

bir  süre  sonra tı kanmak dur umunda kal mı Ģtır.  Yakl aĢı k ol arak 15 yıl  önce tı kanan bu 

yönet meli ği n yeri ni  al acak yeni  yönet meli ği n çıkartıl ması  ol dukça  uzun sür müĢt ür. 

Bu süreci n bu kadar  uzaması nı n en öne mli  sebebi  değiĢi k i nisi yatifleri n  söz  konusu 

ol ması dır. Bu yüzden  bir türl ü çalıĢ mal ar sonuçl andırıla ma mı Ģtır.  

Ayrı ca yukarı da bahsedildi ği  üzere  sekt örde son 15 yıl da gerek met odoloji k ol sun 

gerekse t eknol oji k açı dan çok öne mli   il erle meler  ol muĢt ur.  ( GPS t eknol ojisi ni n 

ilerle mesi,  uzakt an al gıla ma  yönt e ml eri ni n geliĢmesi,  vs.).  Bu öne mli  i lerle mel er 

yönet meli ğe yansı mı Ģ  ve kökl ü revi zyonl ar  yapıl mı Ģtır.  1988 yönet meliği  ağırlı klı 

ol arak i ki  boyutl u t asarlanması na  rağmen üç  boyutl u bir  alt yapı ya  ve yakl aĢı ma 

sahi ptir. Yeni yönet meli k ise daha farklı bir alt yapıya sahi ptir.   

Yeni  yönet meli k;  st andardi zasyon anl a mı nda da yenili kler  getir mekt edir. 

Yönet meli ği n a maç maddesi nde  ‘ ‘ Büyük öl çekli 1/ 5000 ve daha büyük mekânsal 

coğrafi  bil gileri n ve haritaları n üreti mi nde ülke boyut unda  st andart bil gileri n 

sağlanması,  t ek el den i zlenmesi ni  ve sekt örde hizmet  t ekrarı nı  önl e mesini  büyük 

öl çekli  mekânsal  bil gilerin ve haritalardaki  konu m bil gileri ni n TUTGA ( Tür ki ye 

Ul usal  Te mel  GPS Ağı)  koor di nat  siste mi ne dayalı  üç boyutl u kartezyen koor di natla 

x,  y,  z veya GRS8 O elipsoi di nde j eodezi k koor di natlar  enl e m,  boyl am,  eli psoit 

yüksekli ği yl e TUTGA99’a dayalı  Hel mert  ort ometri k yüksekli kleri n yersel  uydu ve 

fot ogra metri k t ekni kl er kullanılarak sayısal  çizgisel  fot ogra metri k olarak el de 

edil mesi ni  coğrafi k t abanlı  bil gi  siste ml eri ne altlık ol uĢt uracak bi çi mde ul usal  veri 

değiĢi mi  f or matı na derlenmesi ni,  bil gi  t eknolojileri  ve kart ografi k tekni kl erl e 

görselleĢtiril mesi ni sağl amaktır’ ’ olarak açı kça belirtil mi Ģtir.  

ISO TC/ 211 st andartları  kapsa mı nda da düĢünül düğü za man ol dukça geniĢ  a maçl arı 

ol an bu yeni  yönet melik eski  yönet meli kt en standardizasyon anl a mı nda  ol dukça  

farklı bir yapı ya sahi ptir. 

1988’ deki  Avr upa Datu mu 1950’ ye dayalı  Tür ki ye  Ul usal  Nirengi  Ağı ndan,  

TUTGA’ ya geçiĢi  öngören;  Tür ki ye DüĢey Dat umu  1999’ da geç mi Ģ  yönet meli kl erde 

benzer  ol an ve  bunun süreklili ği ni  sunan çok değiĢi k öl ç me yönt e ml eri ne ve gel eceğe 

yöneli k perspektiflere yönl endiren bir  a maç maddesi yl e düzenl enmi Ģtir  ( Çeli k, 

2003). 
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Her hangi  bir  st andardı n standart  ol arak uygul anabil mesi  i çi n konuyl a il gili  t üm ki Ģi 

ve kur uml arı n  buna uy ması  gerekmekt edir.  Bu anl a mda BÖHYY’ nin kapsa m 

maddesi;    ‘ ‘ka mu kur um ve  kur ul uĢları  ile gerçek ve t üzel  ki Ģilerce  üretilen ve 

üretilecek ol an mekânsal  bil gileri n el de edil mesi,  derlenmesi,  anali zleri,  coğrafi 

veritabanı nda sakl anması,  görselleĢtiril mesi,  arazi ye  uygul anması  ve sayısal 

el ektroni k ort a mda iletimi ne  iliĢki n t ekni k esasları  kapsar’ ’ ol arak st andar di zasyon 

a macı yl a düzenl enmi Ģtir.  

1988 yönet meli ği  ül ke ulusal  nirengi  ağı na bağlı  yapılanmayı  gerektir mekteydi.  Yeni 

taslak yönet meli k daha f arklı  yakl aĢı ml a farklı  bir  j eodezi k alt  yapıyı  i Ģaret 

et mekt edir.  Bu j eodezi k alt  yapı  da TUTGA’ dır.  TUTGA TC/ 211 19101 standar dı nı n 

tarifle mi Ģ  ol duğu  r eferans  model e za manl a uygun ol abilecek bir  siste mdir.  Ancak 

1988 yönet meli ği  il e t ariflenen ve ol uĢt urul an ağ maal esef  st andartlardan ve veri 

kalitesi nden çok uzak bir ağdır. 

Eski  yönet meli k i ki  boyut  artı  bir  boyut,  yani  iki  farklı  ana bileĢenden ol uĢan bir 

koor di nat  yapısı nı  i çer mekt edir.   3- 4 k m’ ye  bir  nokt a düĢecek  sı klı kta tasarl anmı Ģ 

bir  j eodezi k ağa dayanan bir  siste mdi r.   Bu si stemi n yeri ne getirilecek t ama mı  aynı 

standartta 3- 4 k m’li k sı klıkta nokt a yoğunl uğuna   sahi p  bir  ağ ol uĢt urul ması  prati kt e 

ol dukça zor  ve za man alıcı dır.  Tah mi n edileceği  üzere bu üç boyutta Tür ki ye’de 

yakl aĢı k ol arak 55- 60 bi n t ane j eodezi k nokta anl a mı na gel mekt edir.   Ayrıca, 

Tür ki ye’deki  bazı  fi zi ksel  kabuk hareketleri,  t ekt oni k akti viteler,   di st orsi yonl u ol an 

bu ağdaki  defor masyonları nda art ması na neden ol muĢ;  ağ el den çı kma nokt ası na 

gel mi Ģtir.  Bu da yeni  bir  j eodezi k ağı n ve günümüz  ve gel ecek t eknol ojilere altlı k 

ol uĢt uracak yeni  bir  yönet meli ği n ol uĢt urul ması  gerekliliği ni  ortaya çı kar mı Ģtır  

( Çeli k, 2003). 

 

ISO 9001: 2000 kalite yöneti m siste mi ni n 6. 3.  maddesi  gerekli  sağl a m alt yapı nı n 

tayi n edil mesi ni,  ol uĢt urul ması nı  ve bunun sürdürülebilir   ol ması nı  Ģart  koĢar.   

TUTGA eski  yönet meli kteki  alt yapı dan  farklı  ol arak GPS yani  3 boyut u (3D)  kendi 

bünyesi nde bul unduran ve  bununl a beraber  za man  bileĢeni ni  de i çine al an bir 

yakl aĢı m il e t asarlanmı Ģ  bir  ağdır.  ġu anda 15- 50 k m sı klı kt a çok daha fazl a 

sı kl aĢtırıl ması  gereken bi r  moder n bir  j eodezi k ağdır.   Bu sı klı ğı yl a küçük öl çekli  bir 

çok harita yapı mı na hi zmet  edebilecek st andarda sahi p ol an bu ağ,  büyük öl çekli 

harita üreti mi nde  henüz yet erli  sı klı ğa ul aĢ madı ğı ndan o st andardı  sağl ayacak 

dur umda değil dir.  

Ancak üretilen t asl ak  yönet meli kt e bunun sı kl aĢtırıl ması nı  öngör ül mekt edir.  Ayrı ca 

bu sı kl aĢtır ma sonucunda ol uĢacak st andartlarla büyük öl çekli  harita yapımı nda  çok 
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daha et ki n bir  yol un i zl enmesi  mü mkün hal e gel ecektir.  Sekt örel  veri 

standardizasyonu ve konu m doğr ul uğu açısı ndan bu öne mli bir süreçtir. 

Bi r  CBS pr oj esi ni n kalitesi;   üretilecek veri  kalitesi yl e,  veri  kalitesi  i se kull anılacak 

met ot,  yönt e m,  ci haz,  i nsan,  ve j eodezi k ağl a il gilidir.  Veri,  met ot,  yönt em ve  i nsan 

kalitesi yle il gili konul ar ilerleyen böl üml erde det aylı olarak i ncel enmi Ģtir.   

4. 5. 2  Jeodezi k Ağ Kalitesi 

TUTGA t asarı m açısı ndan ul uslararası  st andartlara ve TC/ 211 st andartlarına uygun 

bir  ağdır.  Henüz Tür ki ye’de  büyük öl çekli  harita yapı mı na yet ecek sı klı kta  değil dir. 

Ancak eski ağdan daha moder n ve ul uslararası standartlara uygun  bir ağdır. 

Hi yerarĢi k ol arak GPS ağl arı  A derece,  B derece,  C derece Ģekli nde sı nıflandırılır.  Bu 

hi yerarĢi k sı nıflandır maya göre  TUTGA;  B dereceden bir  ağdır.   A dereceden ağl ar 

genel de  ul usl ararası  düzeyde veya  böl gesel  düzeyde ol an GPS ağl arı dır. C derece 

ağl ar  ise sı kl aĢtır ma ağl arı dır.  TUTGA kapsa mı nda bundan sonra üretilecek 

nokt aları n hepsi  C derece st andardı nda ol acaktır.  Yeni  t aslak yönet meli ği n 10. 

maddesi nde ‘ ‘ Bu yönet meli k kapsa mı nda hesaplanacak koor di natlar en son 

güncellenmi Ģ  TUTGA’ ya bağlı,  GRS80 elipsoi di  ve Transversal  Mer cat or 

izdüĢümünde 3 dereceli k dili m esası na göre belirlenir’ ’  de mekt edir.  

BÖHYY 11.  maddesi nde   ‘ ‘TUTGA il e sı klaĢtır ma al anı nda bul unan  nokt al ar 

arası ndaki  bağl antı yı  sağl ayan C1 dereceli  ana GPS ağı  nokt al arı 12- 20 k m 

uzunl uğunda bağı msı z bazl ardan el de edilen en fazl a dört  kenarlı  geo metrik …’’  di ye 

deva m et mekt edir. 

Sekt örel  st andardizasyonu sağl a ması  açısı ndan a,  b,  c,  d ve  e  alt maddel eri  

öne mli dir.  Bu maddel er  1988 yönet meli ği  il e ve  onun öncesi  yönetmeli kl erle 

üretilen bil gileri  günü müze t aĢı mak ve günü müzde onl arı  değerlendirebil mek i çi n 

ol uĢt urul muĢ standart yapılardır ( Çeli k, 2003).  

Bunl ar  yeni  yönet meli kte yer  al mı Ģtır.  Ör neği n a  maddesi nde ‘ ‘I.,  II..  ve dengel enmi Ģ 

III..  derece yat ay kontrol ağı  nokt aları ndan’ ’,  burada bahsedilen ağ ,  1988 ve öncesi 

yönet meli klerde kullanılan  ED50 dat umundaki  ağdır.  St andardi zasyon i çin  bu ağ il e 

iliĢkilendir mek zor unl udur.  I SO/ TC 211 I SO 19101 alt  st andardı  da  ( Referans 

Model)  bu iliĢkilendir meden açı kça bahseder.  

TUTGA’ nı n Ģu anda ED50 il e ol an iliĢkisi büyük  öl çekli  haritaları  üret ecek 

doğr ul ukt a ve st andartta değil dir.  Büyük öl çekli harita yapı mı nda kullanıl abil mesi 
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içi n  bunun sı kl aĢtırıl ması  gerekmekt edir.  Uygula mada üretil mi Ģ  pek çok  j eodezi k 

ağl ar  vardır.  Bu j eodezi k ağl arı n bir  kıs mı  ne ül ke si ste mi ne ne de bir  gl obal  sist e me 

bağlı dır.  Bunl ar  doğr udan dünya siste mi ne bağlı  ağl ardır.  Bu ağlar  böl gesel 

ihti yaçl arı  karĢıla mak i çi n oriji nleri   o böl gede ol an koor di nat  sistemi ne bağlı 

siste ml erdir. 

Dol ayısı yla böl gesel   ağl ar  kullanılarak t opl anmı Ģ  geç mi Ģt eki  bil gilerin  bugüne 

taĢı nması  ve değerlendirilebil mesi  i çi n bu bağl antıları n  kur ul ması  gerek mekt edir. 

Önceki  böl ümden hatırlanacağı  üzere I SO TC/ 211 st andartları nda bu bağl antı  i çi n 

yönt e m ve met otlar tarif edil mi Ģtir.  

Veri    st andardi zasyonu   açısı ndan      el e alı nması  gereken bir  di ğer  nokt a ise za man 

ve konu m arası nda ki  iliĢki dir.  Bu nokt a da  I SO/ TC 211 st andartlar  setini n I SO 

19107 ve I SO 19108 alt st andartları  bu konuya deği nmekt edir.   I SO 19107 coğrafi 

bil gi ni n mekansal/ konumsal  özelli kleri ni  t arif  ederken,  I SO 19108 coğrafi  bil gi ni n 

konu msal  özelli kleri  yanında za mansal  özelli klerini  ve konu m- za man iliĢkisini  t arif 

et mekt edir.  Ül ke mi z j eoloji k dur umu ve  t ekt oni k hareketler  düĢünül düğünde bu konu 

hayli  öne m t aĢı makt adır.   Tür ki ye’ni n hareket  hali nde ol ması   değiĢik yerl ere 

konu ml andırıl mı Ģ,  t aĢ,  pilye,  bet on,  vs   j eodezi k  nokt aları n  da za man içerisi nde 

hareket  et mesi ne neden ol makt adır.  Bu nokt a da st andardizasyon açısından 1988 

yönet meli ği yetersizdir. 

Ancak TUTGA’ da bu j eodi na mi k yapı  düĢünül müĢt ür.  Ayrı ca  ul usl ararası  

bağl antısı  da mevcutt ur.  Sekt örel  st andardi zasyon konusunda alt  yapıyla il gili 

düĢünül mesi gereken bir di ğer konuda jeoi d’dir. 

4. 5. 3  Jeoi d ve Standardizasyon 

Tür ki ye’deki  GPS ni velman j eoi di  ve gravite değerleri  t e mel   dayanak nokt aları dır.  

Bu bağl a mda Tür ki ye’de bir  j eoi d zat en vardır ( TG91).   Ancak  TG91  mesl ek 

yaĢa mı mı za t a m anl a mı yla girebil mi Ģ   bir  j eoi d değil dir.   Çünkü uygul a mada  zat en 

ni vel man ağı doğrudan kullanıl makt adır. 

Ancak  GPS t eknol ojisi  kullanıl maya baĢl andı ğı nda;  GPS,    yüksekli k bil gisini  kendi 

siste mi ne bağlı  ol an dat um üzeri nden (eli psoi d yüksekli ği)  ver mekt edir.  Ama  j eoi d, 

deni z sevi yesi yl e  ( yani   gerçek fi zi ksel  yapı yla) iliĢkilendirilen bir  model dir.   GPS 

ile nokt al arı n gl obal  j eosentri k bir  koor di nat  siste mi nde enl e m,  boyl a m ve eli psoi d 

yüksekli kleri  belirlenmekt edir.  Harita yapı mı  ve mühendisli k çalıĢ maları nda i se 

nokt aları n ort ometri k yüksekli kleri kullanıl makt adır. 
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Ort ometri k yüksekli kler kl asi k ol arak Ul usal  DüĢey Kontrol  Ağı na bağlı  ol arak 

geo metri k ni vel man ölçüleri  ile belirlenmektedir.  Ancak bu duru m GPS 

teknol ojisi ni n sağl adı ğı üç boyutta koor di nat belirleme  ol anağı nı n ta m ol arak 

kullanıla ma ması  anl a mı na gel mekt edir.  Bu nedenl e GPS il e el de edilen eli psoi d 

yüksekli kleri ni n doğr udan ort ometri k yüksekli ğe dönüĢt ürül ebil mesi  i çi n uygun j eoi d 

modelleri ni n belirlenmesi ve kullanı ma sunul ması  gerekmekt edir. 

Büyük Öl çekli  Haritaları n Yapı m Yönet meli ği  (BÖHYY)  t asl ağı nda GPS il e el de 

edilen eli psoi d yükseklikleri nden ort ometri k yüksekli kleri n hesapl anması  i çi n 

yönt e ml er  açı kl anmakt adır.  Bu a maç  i çi n mevcut  güncelleĢtiril mi Ģ  Tür ki ye Jeoi di  -- 

1999A veya yerel  GPS/ Ni vel man j eoi d yükseklikl eri ni n kullanıl ması  öneril mekt edir. 

BÖHYY’ ne göre ort ometrik yüksekli kl eri n hesabı nda j eoi d modeli ni n kul lanıl ması 

içi n önerilen yönt e ml er; 

- TG99A j eoi di ni n doğrudan kullanıl ması, 

-  TG99A j eoi d modeli nin yerel  GPS/ Ni vel man jeoi d öl çül eri yl e güncelleĢtirilerek 

kullanıl ması, 

-  Baz vekt örleri nde eli psoi d ve TG99A j eoi d yüksekli k farkl arı ndan elde  edil en 

ort ometri k yüksekli k farkları nı n bir ni vel man ağı Ģekli nde dengel enmesi, 

- Yerel GPS/ Ni vel man jeoi d modeli ni n ol uĢt urul ması dır.  

Ort ometri k yüksekli klerin j eoi d model den el de edil mesi  i çi n öngör ülen yönt e ml er 

yakl aĢı k 40. 3°  --  41. 2°  enl e ml eri  il e 30. 0°  -  31. 0° boyl a ml arı  arası nda kalan bir  pil ot 

böl gede uygul anarak sonuçl ar araĢtırıl mı Ģtır. 

Böl gede TUTGA dat umunda eli psoi d yüksekli kleri  GPS il e ve TUDKA dat umunda 

ort ometri k yüksekli kl eri geo metri k ni vel man ile belirlenen 56  adet  GPS/ Ni vel man 

nokt ası  bul unmakt adır.  Bu nokt al ardan 9 adedi hesapl a mal arda dayanak nokt ası 

ol arak kal an 47 i se hesap sonuçl arı nı  kontrol  et mek a macı yla kullanıl mı Ģtır.  Dayanak 

nokt aları olabil di ği nce ho moj en sı klı k ve dağılı mda seçil mi Ģtir. 

Test  böl gesi nde 47 kontrol  nokt ası nı n ort ometrik yüksekli ği  BÖHYY taslağı nda 

önerilen yönt e ml erle hesapl anmı Ģ  ve geo met rik ni vel man ile belirlenenl erle 

karĢılaĢtırıl mı Ģtır.  1999A ( TG99 A)  büyük öl çekli  harita üreti mi nde yerel 

güncelleĢtirilerek kullanılabileceği değerlendiril mekt edir ( Kılıçoğl u ve Fı rat, 2003).  

Yeni  Tür ki ye Jeoi di  --  2003 ( TG- 03)  hesap çalıĢmal arı  deva m et mekt e her  t ür  ve 

öl çekt e harita üreti mi nde eli psoi d yüksekli kl erinden ort ometri k yüksekli kl eri n 
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belirlenmesi  i çi n Türki ye’ni n t a ma mı nda TG- 03 j eoi di ni n kullanıl abileceği 

düĢünül mekt edir.  Bu i se  I SO/ TC 211 st andartlar  seti ni n 19101 numar alı  alt 

standardı nı n öngör düğü referans model tanı mı içi n öne mli bir geliĢ medir.  

4. 5. 4  Veri DeğiĢi m Formatl arı  

ISO TC/ 211  st andartlar  seti ni n üzeri nde dur duğu en öne mli  konul ardan bi r  t anesi  de 

veri  değiĢi m f or matları  hakkı ndadır.   Ül ke mi zde f arklı  kur uml ar  t arafı ndan üretilen 

coğrafi  bil gi  siste ml eri  düĢünül düğünde bu konunun ne derece öne mli  olduğu daha 

iyi anl aĢılır. 

Yeni  t asl ak yönet meli kt e  bu konu el e alı nmı Ģtır.  Yeni  t asl ak yönet meli ğe göre det ay 

özniteli k kat al oğu,  Ul usal  Veri   DeğiĢi m For mat ı  ( UVDF),   verileri n yazılı ml ardan 

bağı msı z ol arak  herhangi  bir  harita üreti m yazılı mı nda veya herhangi  bir  coğrafi 

bil gi  siste mi nde veri  transferi nde çalıĢacak Ģekilde düĢünül müĢt ür.  Veri t ransferi 

dur umu söz konusu ol duğu za man fir mal arı n ürettikleri  yazılı m f or matları  arası nda 

bir  kavra m kar gaĢası  ol ma ması  ve XML t abanlı  UVDF üzeri nden bu verileri n 

transferi yapıl ması planl an mı Ģtır.  

Aynı  za manda t opl anan coğrafi  veriler  bil gi  sistemi nde sayısal  haritaların altlığı nı 

ol uĢt urabilecektir.  Det ay öz  niteli k kat al ogl arı  yani  o bil gileri n daha st andart  Ģekil de 

taĢı nması  ve t aĢı ndı ğı  zaman st andart  bi çi mde baĢka t arafa nakl edil mesi ni  daha rahat 

sağlayabil mek i çi n  sadece büyük öl çekli  harita üzeri nde üretil miĢ  bil gileri değil  aynı 

za manda coğrafi  bil gi  sistemi  i çerisi nde konu msal bil gi yl e  iliĢkilendiril mi Ģ her  t ürl ü 

bil gi ni n t aĢı nabil mesi ne ol anak sağl a makt adır.  ISO/ TC211 ko mi syonun hazırladı ğı 

standartlar  da göz önüne alı narak üretil mi Ģ  ve bununl a arası nda cr oss-korel ati on 

mat risi yani geçiĢ matrisini n kurulabileceği bir yapı tasarlanmı Ģtır. 

4. 6  Kalite ve Doğrul uk ĠliĢkisi 

Veri  kalitesi  ve veri  kalitesi ni  et kileyen en öne mli para metre ol arak doğr uluk konusu 

önceki  böl üml erde det aylı  ol arak i ncel enmi Ģ  ve ISO/ TC 211  coğrafi  st andartları yl a 

ol an iliĢkisi  ort aya konulmuĢt ur.   Ancak doğr ul uk ve  bazı  doğr ul uk t ürleri  üreti m ve 

yöneti m süreci nde baĢlı  baĢı na  el e alı nması  gerekti ği  i çi n bu böl ümde detaylı  ol arak 

el e alı nmı Ģtır. 

Doğr ul uk;   bir  harita veya sayısal  veri  t abanı ndaki  bil gi ni n gerçeğe veya i st enen 

değerlere ne derece yaklaĢtı ğı nı n öl çüsü ol arak t anı ml anır.  Basit  anl a mda doğr ul uk 
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bir  atıĢ poli gonunda  yapılacak atıĢları n  hedefi n ta m ort a nokt ası na i sabet  ettiril mesi 

ol ayı na benzetilebilir.  Doğr ul uk,  bili nmeyen ve/veya siste mati k hat al ardan et kilenir. 

CBS’ de yat ay veya düĢey anl a mdaki  doğr ul uk,  coğrafi  konu m,  özniteli k,  kavra msal 

ve mantı ksal doğrul uk ile ilgili dir. 

ISO TC/ 211 st andardı nı n I SO 19115 alt  st andart  seti ni n A. 2. 4. 2 maddesi  bu konuyl a 

doğr udan il gili dir.  Bu maddeye göre doğr ul uk,  veri  kalitesi ni n bir  f onksi yonudur. 

Ayrı ca bu madde de asgari doğrul uk para metreleri tanı ml anmı Ģtır. 

ISO 19115 A. 2. 4. 2 maddesi nde doğr ul uk ti pleri  (konu msal,  mutl ak,  geçi ci, 

mantı ksal,  vb.)  t anı ml anmı Ģtır.  Ayrı ca aynı  st andardı n B. 2. 4. 2 maddesi nde  de  bu 

doğr ul uk para metreleri ne ait  UML di yagra ml arı  ve veri  sözl üğü t anıml an mı Ģtır. 

Önceki böl ümde bu konu det aylı olarak anl atıl mıĢtır. 

4. 6. 1  Konum Doğrul uğu ve Veri Kalitesi 

Her hangi  bir  obj eni n yatay veya düĢey konu mdaki  doğr ul uk ve hassasiyet  kalitesi 

genelli kle kullanılan harita altlı ğı nı n öl çeği ne bağlı dır.  Harita üzerinden el de 

edilecek konu m bil gisi her za man doğru ol mayabi lir.  

Di ğer  bir  deyiĢle harita üzeri nden okunan değer  ölçeğe bağlı  ol arak belli  bir  hat a il e  

yükl üdür.  Ör nek ver mek gerekirse 1/ 1. 000 öl çekli  bir  uygul a ma i mar  pl anı ndan bir 

tesisi n koor di nat  bil gisi  tespit  edilecek ol ursa,  burada nokt anı n oku ma  ya  da  konu m 

hassasi yeti ne bağlı  ol arak 1/ 50 kadar  yani   1000 met rede ± 20  m hat a yapı lacağı  daha 

baĢl angı çt a kabul  edil meli dir.  Bu da pr oj e kalitesi ni  et kileyen öne mli  bir  t asarı m 

girdisi dir. 

ISO 9001: 2000 kalite yöneti m si ste mi  st andardını n 7. 3. 2 maddesi  or ganizasyonl ar 

tarafı ndan t asarı m ve  geliĢtir me girdileri ni n t anıml an ması nı  ve kayıtları n muhafaza 

altı nda t ut ul ması nı  ister.  Konu m doğr ul uğu ve  hassasi yeti   sayısal  hal e 

dönüĢt ürül müĢ   bir  harita bil gisi nde mevcutt ur.  Burada  I SO 9001: 2000 kalite 

siste mi ne göre maj or  (büyük)  hat a ol uĢ ması na neden ol an ve uygula mal arda 

karĢılaĢılan bir durum vardır. 

Kull anıcı,  bil gisayar  ort amı nda det ayı  büyüt me  (Zoo m i n)  ve küçült me (Zoo m Out) 

yolları yla çok farklı  öl çeğe  değiĢtir me ile daha çok hassas  doğr u bil gi  edi neceği ni 

düĢünür.  Hal buki  bu i Ģle m det aya ait  bir  doğr uluk veya duyarlılık değil,  sadece 

det aya uzakt an yada yakından bak mak il e al akalı bi r  dur umdur.  Burada öne mli  ol an 

ve CBS pr oj eleri ni n kalitesi ni  doğr udan et kileyen konu,  ha m veri ni n elde edil me 

Ģekli dir. 
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Ör nek nokt alardan yararlanarak el de edilecek ortala ma  konu m hat ası  ve st andart 

sapma  bu konuda kullanıcı ya bil gi  verir.  Özelli kle st andart  sapmanı n küçük değer de 

ol ması  hassasi yeti n yüksek ol duğunu göst erir.  Bu da  veri  kalitesi ni  dol ayısı yl a CBS 

pr ojesi ni n t opl a m kalitesi ni  et kiler.  I SO 19100 st andartları  kapsa mı nda yukarı da 

anl atılan konu m doğr ul uğu ve hassasi yeti  I SO 19115 st andardı nı n öl çü değerl eri ni n 

test  edil mesi  ve güvenilirlikleri ni n sı nanması  maddel eri nde güvence altına alı nmı Ģ  

ve ul uslararası standart hali ne getiril mi Ģtir.  

Aynı  konuda yöneti m standardı  ol an I SO 9001: 2000  st andardı nı n 4.  maddesi 

kur ul acak bir  siste mi n dokü mant asyon yapısı nı n t a m,  net,  anl aĢılır  ol acak Ģekil de 

tarif edil mesi ni ve bununda dokü mant e edil mesi ni zorunl u kılar.  

Burada bahsedilen konu m doğr ul uğu ve  hassasi yeti  ile il gili  konul ar  bir  CBS 

pr osedüründe i Ģ  akıĢ  Ģeması,  prosedür,  t ali mat na me  ol arak düzenl enmel idir.  Ayrı ca 

istenilen doğr ul uk değerleri ni  yakal a mak i çi n bir  aksi yon pl anı  (action pl an)  

hazırlanmalı dır.  Hazırlanacak bu aksi yon pl anı nda,  i ç i Ģ  akıĢ  Ģemal arı nda, 

pr osedürlerde ve t ali matna mel erde konu m doğrul uğu ve hassasi yetlerini n nel er 

ol dukl arı,  nasıl  el de edil di kl eri,  hangi  met otları n kullanıl dı ğı,  kontrol  ve 

düzelt mel eri n nasıl  yapılacağı   gi bi  hususl ar  detaylı  ol arak dokü mant e edil meli dir. 

Det ayl arı  ‘ ‘Ġnsan Kaynakl arı  ve Kalite’ ’ böl ümünde  anl atıl dı ğı  gibi  sadece 

dokü mant e edil mesi  yetme meli  bu konuyl a il gili  çalıĢanlara eğiti ml er  veril meli dir. 

Bu sayede konu m doğrul uğu ve hassasi yeti  nokt aları nda or gani zasyon i çerisi nde 

a maç ve il etiĢi m birli ği  kur ul abilir.  Doğr ul uk konusu sadece Jeodezi  ve Fotogra metri 

Mühendisleri ni n değil tüm pr oje eki bi ni n kaygısı ol malı dır.  

CBS’ de doğr ul uk düzeyini n t espiti  çok değiĢi k özel  uygul a mal ar  ve araĢtır mal ar 

gerektirir.  Bu nokt ada  projeni n doğr ul uk  düzeyini,  proj eden bekl enen a maca uygun 

ol arak belirle mek gerekir.  I SO 9001: 2000 kalite yöneti m si ste mi;  müĢteri  i stek, 

bekl enti  ve Ģartları nı n (proj e a macı nı n)  güvence altı na alı nması nı  iste mekt edir. 

Ancak Ģu konu da göz ardı  edil me meli dir.  Yüksek kalitede yani  yüksek doğr ul ukt a 

veri ye sahi p ol mak veya bu t ürden verileri  üretmek ol dukça pahalı dır.  Hassas  ve 

det aylı  çalıĢ mayı,  farklı met odol ojileri,  eki pmanı,  vs.  gerektirir.  Bu t ür  verileri n 

üretil mesi  esnası nda verileri  üret ecek or ganizasyon il e verileri  t alep eden 

or gani zasyon arası nda sözl eĢ me  det aylı  yapıl malıdır.  Sözl eĢ me  de mutl aka pr oj eden 

bekl enen  doğr ul uk kriterleri,  güven aralı kları  ve  st andart  sapmal ar  ta m ol arak 

belirtil meli dir.  

ISO 9001: 2000  kalite yöneti m siste mi  bu noktada et ki n bir  güvence sağl ar.  Bu 

güvence he m coğrafi  veriyi  üret ecek,  he mde veriyi  t alep eden or gani zasyonu kapsar. 

ISO 9001: 2000 kalite yöneti m standardı nı n 7. 2. maddesi nde bu konu tariflenmi Ģtir. 
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Bu çalıĢ mada sadece pr oj e mali yeti,  konu msal  doğr ul uk  ve veri  kalitesi 

düĢünül düğünde bile CBS pr oj el eri nde  ni çi n kalite yöneti m si ste mi  uygul an ması  t ezi 

savunul duğu daha i yi  anlaĢılır. 

Pr oj e baĢl angı cı nda t araflar  arası nda yapılacak sözl eĢ mede müĢt eri i st ek ve 

bekl entileri  ile verileri üret ecek kur ul uĢun t aahhütleri  t a m ve  açık  ol arak 

belirtil meli dir.  Bu CBS sözleĢ mesi nde i Ģi n adı,  niteli ği,  kapsa mı,  iĢi n baĢl angı ç ve 

bitiĢ sürel eri,  konu msal doğr ul ukl ar,  kullanılacak referans  siste mi,  datum,  i Ģi n 

mali yeti  (keĢif),  hakediĢ,  kullanılacak met ot ve  yönt e ml er,  vs.  ta m ol arak 

belirtil meli dir.  Veri  kalitesi nden bahsederken üzerinde dur ul ması  gereken bir  di ğer 

kavra m da hassasi yettir (precisi on).  

Hassasi yet  benzer  koĢullar  altı nda yapılan t ekrarlı  öl çüml eri n birbirleri ne ol an 

yakı nlı ğı  ol arak bili nir.  Her hangi  bir  atıĢ  poli gonunda,  hedeften zi yade,  yapıl acak 

atıĢları n üst  üst e düĢ mesi  yani  atıĢ  nokt aları nı n birbirleri ne yakı n ol ma  hali  ol arak 

tarif  edilebilir.  Bir  CBS pr oj esi nde veri  setleri  içi n hassasi yet,  öl çü düzeyi  ve veri 

tanı mı nı n kesi nli k derecesi  ol arak di kkat e alı nır. Hassas  veri  bir  anl a mda konu mun 

virgül den sonra kaç hane ile ifade edileceği dir.  

4. 6. 2    Kavra msal  Doğrul uk ve Veri Kalitesi 

Bi r  CBS pr oj esi ni n kalitesi ni  belirleyen di ğer  bir  konuda üretilen verileri n kavra msal 

ve mantı ksal  doğr ul uğu ve hassasi yeti dir.  Bi lindi ği  üzere CBS gerçek dünya 

ol gusunun  basit bir modeli ni ol uĢt ur ma süreci dir.  

MüĢt eriler-kullanı cılar  tarafı ndan bakıl dı ğı nda bir  CBS pr oj esi ni n kalitesi; 

kullanı cılar  t arafı ndan bilgileri n ne kadarı nı n kullanılabil di ği ne ve pr oje a macı na 

uygun bil gi  üret mesi yl e öl çül ür.  Ancak bazı  dur uml arda  CBS ür ünl eri ni  kullananl ar, 

bil gileri  yanlıĢ sı nıflandır makt a veya özelli klerine göre uygunsuz  bir  Ģekil de 

sı nıflandır ma  yap makt adırlar.  Ör neği n bir  ül kedeki  kentleri n si yasal  oy dağılı ml arı na 

göre sı nıflandırıl ması  ve aynı  kentleri n t ahıl  ürünleri ne yöneli k rekolte t ah mi ni 

yap maya yöneli k bir çalıĢ ma ile iliĢkilendiril mesi ilgisizdir.  

Bazı  dur uml arda da mantıksal  doğr ul uk ve hassasiyet  açısı ndan bil gileri n saklandı ğı 

veritabanı  mantı ğa aykırı çalıĢabilir.  Ör neği n,  bir  kullanı cı  su t aĢkı nı na maruz kal an 

bir  arazi de parselasyon yap mak i çi n mevcut  veritabanı nı  kullanmaya yetkili  kılı nır 

iken,  bu arazi de su  basma  riski ne hai z al anl arı  göst eren haritayı  kullanmaya yet kili 

kılı nmayabilir.  Böyl ece arazi  parselasyonunda kullanı cı  bir  karĢılaĢtır ma anali zi 
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yap ma  ol anağı  bul a maz ya da  su bas ma riski ni n bul unduğu böl gede bir  binanı n ol up 

ol madı ğı bilgisi dıĢı nda kendi nce arazi böl üml e me planı hazırlar.  

Burada CBS pr oj esi ni n doğr ul uğundan ve a macı ndan bahsedebil mek i çi n ;  CBS 

veritabanı nda t ut ul an bilgileri n kullanılabilir  ve karĢılaĢtır ma yapılabilir  bil gileri  de 

kapsadı ğı ndan e mi n olmak gerekir.  Günü müzde kullanılan CBS pr ogra ml arı nı n 

he men he men t ümü,  bil gileri n yet ersiz ol up ol madı ğı  veya yanlıĢ ol dukl arı 

konusunda kullanı cıları uyar maz.  

Bu nokt ada CBS pr ojeleri nde ve pr ogra ml arı nda büyük kalite probl e ml eri 

yaĢanmakt adır.  I SO/ TC 211 t ekni k ko mi syonu bu nokt ada mevcut  pr obl e mi 

yakı ndan t aki p et mekt edir.  OGS’ de  bu konuda çok ci ddi  çalıĢ mal ar  yapmakt a ve 

yeni  geliĢtirdi ği  yazılı mlarda t estler  yap makt adır.   Bu pr obl e ml eri n t a m anl a mı yl a 

çözül ebil mesi  kı sa vadede mü mkün gözükme mekt edir.  I SO/ TC 211 t ekni k 

ko mit esi ni n hazırladı ğı st andartlarda mantı ksal  t ut arlılık konusu çok ci ddi  el e 

alı nmı Ģtır.   I SO 19100 serisi ni n pek çok alt  st andardı nda ‘ ‘logi cal  consistency of 

met ada’ ’  ( meti verileri n mantı ksal  t ut arlılığı)  ile ilgili  UML di yagra ml arı,  uygul a ma 

met odol ojileri  ve pl anl arı  mevcutt ur.  Ör neği n önceki  böl üml erde de det aylı  ol arak  

bahsedil di ği  üzere I SO 19113 st andardı nı n 5. 2.2 nu maralı  maddesi nde bir  coğrafi 

veri ye ait  mantı ksal  t ut arlılık para metresi  ana kalite para metresi  ol arak t anı ml an mı Ģ 

ve alt  açılı ml arı  veril mi Ģtir.  Yi ne I SO 19115’ de  mantı ksal  t ut arlılıkla il gili  yapıl ması 

gereken test met otları ve pr osedürü det aylı olarak tanı ml anmı Ģtır.   

4. 6. 3 Özniteli k Bil gilerini n Doğrul uğu ve Veri Kalitesi  

Bi r  CBS pr oj esi ni n kalitesi ni  belirleyen en öne mli  konul ardan bir  t anesi  de coğrafi 

det ayı n konu m doğr ul uğu ve hassasi yeti  yanı nda o nokt aya ait  öznitelik verileri n 

doğr ul uğu ve hassasi yetidir.  

Me kansal  verilerle bağlantılı  ol an özniteli k verileri ndeki  eksi kli kl er  veya t asarı m 

sorunl arı  CBS pr oj esi nin doğr ul uğunu dol ayısıyl a  kalitesi ni  doğr udan et kiler. 

Öznit eli k verileri n yüksek hassasi yet e sahi p ol up ol madı kl arı,  coğrafi  det ayl ar 

hakkı nda çok daha fazla bil gi  i çer mel eri ni n yanı nda,  CBS pr oj esi ni n a macı na 

uygunl uğu ve pr oj eden bekl enen perfor mans  düzeyi  il e de yakı ndan il gili dir. 

Ör neği n,  bir  kent  bil gi si ste mi nde bir  Ģahıs  hakkı ndaki  gerekli  asgari öznit eli k 

verileri;  Ģahsa ait  adres,  ci nsi,  yaĢı,  gelir  durumu,  mesl eği,  eğiti m,  vb.  gi bi 

konul ardır.  ġayet  bu Ģahsa ait  sadece gelir  dur umu ve  ci nsi  veritabanı na giril mi Ģse, 

pr oj eden i stenen sonuç alı na maz.  Gerekli  di ğer bil giler  sonradan girilmeye  veya 

tama ml anmaya çalıĢılır  ki,  bu he m pr oj eni n süresi ni  he m de mali yeti ni  artırır.  Veri 
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iĢle ml eri,  proj e süreci ve  mali yet  iliĢkisi   aĢağı daki  t abl oda  göst eril mi Ģtir 

( Yo mralı oğl u, 2000).  

 

Tabl o 4. 11:  Proje Sürecinde Veri  Mali yetleri 

ĠĢle m Adı ml arı  Proje BaĢl angı cı nda Proje Süreci nde Proje Güncelle me  

Veri Topl a ma Pahalı Ucuz Pahalı 

Veri GiriĢi Ucuz Ucuz Pahalı 

Veri ĠĢle me Pahalı Ucuz Pahalı 

Veri Çı kıĢı Pahalı Ucuz Pahalı 

Eğiti m Pahalı Ucuz Ucuz 

Mal ze me Pahalı Ucuz Pahalı 

Yukarı daki  t abl oda bir  CBS pr oj esi ni n veri  ile ilgili  i Ģle m adı ml arı ndaki   mali yet 

bil gileri  göst eril mi Ģtir.   Kalite- Mali yet   iliĢkisi  4. 9 nu maralı  böl ümde detaylı  ol arak 

el e alı nmı Ģtır.  

Öznit elik verisi ni n hassasi yeti ni  belirleyen kalite para metresi,  obj e hakkı nda ne 

kadar  det aylı   veri  ya da bil gi ni n var  ol up ol madı ğı  ile bunl arı n birbirleri  il e ol an 

tutarlılık derecesi ne bağlıdır.  Di ğer  bir  deyiĢle veri   ne kadar  hassas   ve di kkatli 

ol arak öl çül müĢ  olsa bile  doğr u ol duğu anl a mı na gel mez.  Hassasi yet,  sadece öl ç me 

iĢle ml eri ndeki  rasgel e hatalardan et kilenir.  Bununla birli kte yanlıĢ öl ç mel er  veya veri 

tabanı na hat alı  akt arı mlardan dol ayı  doğr ul ukla ve hassasi yetle il gili  hat al ar 

yapılabilir. Bu hat alardan dolayı veri kalitesi bozulur.  Hat alı bilgiler ol uĢur. 

ISO  TC/ 211 st andartlar  seti ni n 19105 nu maralı  alt  st andardı  üretilecek verilere 

mutl aka uygunl uk testlerini n yapıl ması nı zorunl u kıl makt adır.  

Ayrı ca I SO 19115 st andardı nı n veri  kalitesi  ile il gili  UML di yagra mı nda ( A. 2. 4 

Conf or mance Result)  ve veri  sözl üğünde ( B. 2. 4. 3 Result 

Infor mati on_li ne131_Data Qualit y_Conf or manceTest  ve li ne_135_ Quantitati ve 

Result)  doğr ul uk ve hassasi yet  açısı ndan uygunl uk t estleri  yapıl ması nı  Ģart koĢ makt a  

ve bu t estler  i çi n met odol ojileri  de t anı ml amakt adır.  Verileri n doğr ul uğu ve 
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hassasi yeti  ile il gili  uygunl uk t estleri  I SO 9001: 2000 kalite yöneti m st andar dı nda da 

det aylı olarak tanı ml anmakt adır. 

ISO 9001: 2000 kalite yöneti m st andardı nı n 7. 5. 1. ,  7. 5. 2,  7. 5. 3 ve 7. 6.  maddel eri  bu 

konuyl a il gili  organizasyon t arafı ndan yapıl ması  gereken genel  Ģartları 

tanı ml a makt adır.  CBS’ de hassasi yet  derecesi ni n t espiti  de doğr ul ukt a olduğu gi bi 

çok değiĢi k uygul a mal ar  gerektirir.  Ör neği n yol  ve benzeri  alt yapı  projel eri ni n 

hassasi yet  gerektir mesi, yapılan öl çüml eri n mm hassasi yeti nde ve  duyarlılı ğı nda 

ol ması nı  gerektirir.  Burada üretilecek verileri n kalitesi  hassasi yet  ve duyarlılı kl a 

yakı ndan il gili dir.  Bu nokt ada öl çü hassasiyeti ni  dol ayısı yl a veri kalitesi ni 

et kileyebilecek bir baĢka fakt örde öl ç me ci hazl arı nın doğrul uğudur.  

4. 7  Öl ç me Ci hazl arı nı n Doğrul uğu ve Kalite 

CBS pr oj eleri ne veri  üret mek a macı yl a son yıllarda kullanılan al et  ve ci hazl arı n 

yüksek doğr ul uk ve duyarlılıkta çalıĢan ci hazl ar  ol duğu bili nmekt edir.  Ancak 

herhangi  bir  ci hazı n yüksek doğr ul uk ve duyarlılıkt a çalıĢ ması  o ci hazı n sürekli  aynı 

doğr ul uk ve duyarlılıkta  veri  üret eceği  anl a mı na gel mez.  Öl ç me ci hazl arı  opti k, 

mekani k,  el ektroni k,  vs.  t erti batlardan meydana gelir.  Öl ç me cihazl arı nı n 

doğr ul uğunu  et kileyen pek çok dı Ģ  fakt ör  vardır.  Ci hazl arı n kullanıl ması,  taĢı nması, 

kali bresiz ol ması,  t a mir edil mel eri,  sakl anma  ve muhafaza koĢulları,   at mosferi k 

Ģartlar,  vs.  gi bi  pek çok para metre ci hazl arın doğr u ve hassas  çalıĢ ması nı 

et kileyebilir.  Bu nokt ada öl ç me  ci hazl arı nı n sürekli  aynı  doğr ul uk ve duyarlılı kt a 

çalıĢtı ğı söyl ene mez.  

ISO 9001: 2000 Kalite yöneti m si ste mi ni n 7. 6.  maddesi  CBS’ de veri üret mek 

a macı yl a kullanılan öl çme  ci hazl arı nı n belirli  aralıklarla   kontrol ünün yapıl ması nı 

Ģart  koĢar  ve bunu bir  kalite yöneti m pr obl e mi  ol arak gör ür.  Kali bresiz ve ayarsı z 

öl ç me  ci hazı nı n kullanılması  kalite yöneti m si ste mi  açısı ndan maj or  ( büyük)  bir 

uygunsuzl ukt ur.  Çünkü bir  pr oj e ne kadar  i yi  planl anırsa pl anlansı n veri üretilirken 

kali bresiz bir  ci hazı n göst ereceği  değerler üzeri ne ot urt ul acak bir  pr oj eni n 

güvenilirliği nden,  doğr uluğundan ve kalite güvencesi nden bahsedile mez.   Konuyl a 

ilgili  ol arak I SO 9001:2000 kalite yöneti m siste m st andardı nı n 7. 6.  maddesi 

or gani zasyonl ardan aĢağıda sıralanan  konul arı ister.  

- Or gani zasyon t arafı ndan kullanılan t üm öl ç me cihazl arı  belirl enmeli dir. 

Her  bir  ci hazı n bir  si cil  kartı  ol malı dır.  Bu si cil  kartı nda ci hazı n hangi  yı l 

i mal  edil di ği,  üretici  firma  bil gileri,  iĢlet meye ne za man t edari k edil di ği, 
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pr ospekt üs  bil gileri,  fabri ka çı kıĢ bil gileri,  garanti  bil gileri,  vs.  yer 

al malı dır. 

- Or gani zasyonda bul unan t üm öl ç me ci hazl arı na ait  kali brasyon pl anl arı 

yapıl malı dır.  Buna göre öl ç me  ci hazl arı  belirli  aralı klarla kali bre edil meli 

veya doğr ul anmalı dır.  Ayrıca t üm öl ç me  ci hazl arını n pr ospekt üs  değerleri 

ul usl ararası  veya ul usal r eferans  öl ç me  st andartları na göre i zl enebilir 

ol malı dır.  

- Gerekli  ol duğunda,  ayar edil mi Ģ  veya yeni den ayar  edilebilir  ol malı dır.  

Bu ayarlar mutlaka sicil kartları na iĢlenmeli dir. 

- Öl ç me  sonuçl arı nı  geçersiz kılacak ayarlardan kor un muĢ  ol malı dır. 

( Ör neği n yukarı da bahsedilen dıĢ fakt örler) 

- Öl ç me  ci hazl arı nı n et kin,  veri mli,  doğr u ve amaca uygun kullanı mı nı 

sağla mak a macı yl a operat örlere eğiti ml er  veril meli dir.  Bu eğiti ml er 

peri yodi k aralı kl arla yenilenmeli dir.  Eğiti m   kayıtları  muhafaza 

edil meli dir. 

- Öl ç me  ci hazl arı nı n t aĢıma,  muhafaza,  bakı m ve depol anması  esnası nda 

hasar  ve bozul mal ara karĢı  kor u ma  t edbirleri  alın malı dır.  Özel  dur uml ar 

varsa bu özel  dur uml ar  mutl aka yazılı  t ali mat namel ere dönüĢt ürül meli dir. 

Operat örleri n bu tali mat na mel ere uygun çalıĢ mal arı sağl anmalı dır.  

- Öl ç me  ci hazl arı na ait  t üm kali brasyon ve doğr ula ma kayıtları  muhafaza 

edil meli dir. 

4. 8 Ġnsan Kaynakl arı  ve Kalite  

Günü müzde or gani zasyonl ar  i çi n di ğer  adı  ent elekt üel  ser maye ol arak ta bili nen 

insan kaynakl arı  kalitesi, kalite yöneti mi  açısı ndan  üzeri nde dur ul ması  gereken  en 

öne mli  konul ardan bir  tanesi dir.   Çağı mı z  bilgi  ve t eknol oji  yoğun bir  çağdır. 

ĠĢlet mel eri n değeri  artı k sadece  sahi p ol dukl arı  maki ne,   t eknol oji,  ser maye,  mali  ve 

fi nansal  güçl eri yl e değil  bunun yanı nda  ent el ekt üel  bil gi  biri ml eri  ile öl çül mekt edir. 

Ör nek ver mek gerekirse yazılı m devi  Mi crosoft’un bugünkü değeri  450 mi l yar 

dol ardır.  Bunun ancak 10 mil yar  dol arı  fi zi ksel  varlı kları n t opl a mı  i ken,  440 mi l yar 

dol arı  fi zi ksel  ol mayan ent el ekt üel  ser mayedir  (intangi bl e + soft  assets) ( Arsl an, 

2005). 



 67 

Teknol oji,  bil gi  üreti mi  içi n ancak bir  araçtır.  Günü müzde bil gi,  en öne ml i  kaynaktır. 

Bil gi yi,  t eknol oji  kullanarak üret en,  t üket en,  yayan ve paraya çeviren  i nsandır.  Ġ nsan 

değiĢi m ve  dönüĢümün anaht arı dır.  Moder n yöneti m modelleri,  i nsana odaklı  

yakl aĢı mı   müke mmelliği n reçet esi  ol arak  görmekt edir.     I SO 9001:2000 kalite 

yöneti m siste mi ni n üzerine ot urt ul duğu seki z yöneti m prensi bi vardır. Bunlar; 

- MüĢt eri Odaklılı k 

- Li derlik 

- ÇalıĢanları n Yöneti me Katılı mı  

- Pr oses (Süreç) Yakl aĢı mı  

- Yöneti me Siste m Yakl aĢımı  

- Sürekli GeliĢ me-ĠyileĢ me 

- Karar Ver mede Gerçekçi Yakl aĢı ml ar 

- KarĢılı klı Kazanmaya (Wi n- Wi n) Dayalı Tedarikçi/ MüĢt eri ĠliĢkileri dir. 

Gör ül düğü üzere kalite yöneti m si ste mi ni n üzeri ne ot urduğu  yöneti m prensi pl eri ni n 

neredeyse t a ma mı  i nsana dönük ve i nsan odaklı dır.  Bununl a birli kte I SO 9001: 2000 

kalite yöneti m si ste m st andardı nı n 6. 2. 2.  maddesi i nsan kaynakl arı  il e il gili  konul arı 

det aylı olarak ele alır. 

ISO 9001 st andardı  CBS pr oj eleri nde,  pr oj e kalitesi ni  et kileyebilecek i Ģi  yapan 

personeli n,  uygun eğitim,  öğreni m,  beceri  ve deneyi m ( kalifi kasyon) yönünden 

yet erli  ol ması nı  ister.  CBS’ de baĢarı nı n anaht arı,  uygul a manı n geliĢi mi ne,  iĢle ml eri n 

yoğunl uğuna ve kullanı mını n di na mi kli ği ne bağlı dır.  

Ġyi  eğiti m gör müĢ  ve siste me  moti ve ol muĢ,  sadece gel eneksel  bil gi  t eknol ojileri 

konusunda değil,  konu msal  uygul a mal ar  konusunda da becerileri  bul unan personel, 

kaçı nıl maz bir gerekliliktir.  

CBS pr oj eleri nde personel  konusunda bazı  beceri,  yet enek,  bil gi  düzeyleri  vardır. 

Bunl ar;  düĢük düzey ( veri  giriĢi,  t ekni k dest ek,  sonuç ür ün t asarı mı),  orta düzey (  son 

kullanı cılar,  bil gi  sağlayı cılar),  yüksek düzey ( uygul a ma uz manl arı,  siste m 

yöneticileri, siste m mühendisleri, vs.) Ģekli ndedir ( Yo mralı oğl u, 2000). 

ĠĢlet mel er  yet erli  düzeyde personeli  değiĢi k yönt e ml erle el de edi nirler. Bunl ardan 

biri ncisi  gerekli  eğiti ml eri  al mı Ģ,  t ecrübeli,  kalifikasyonl u personeli n il anla aranı p 
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bul unması dır.  Di ğer  bir  yönt e m i se i Ģlet meni n mevcut  personeli nden Ģayet  gerekli 

alt yapı  eğiti ml eri  alı nması  dur umunda i stifade edilebilecek personel  varsa,  bunl ar 

arası ndan seçi m yapıl ması dır.  

Burada i ki nci  seçenek ISO 9001: 2000 kalite yöneti m si ste mi  t arafı ndan  daha çok 

beni msenen bir  yönt e mdir.  Çünkü mevcut  personel  i Ģlet meni n yapısı nı,  iĢ akıĢları nı 

daha i yi  bil di ği  i çi n yeni  göreve or yant asyonu ( uyu mu)  daha kol ay ol acağı ndan,  bu 

iĢten alınacak veri m de daha yüksek ol acaktır.  

ISO 9001: 2000 kalite yöneti m siste m st andardı na göre CBS pr oj el erinde görev 

al acak i nsan kaynakl arı ile il gili olarak;  

 Pr oj elerde görev al acak personeli n sahi p ol ması  gereken yet erlili k t ayi n 

edil meli dir.  Bu i Ģle m önceli kle or gani zasyonun yöneti m Ģe masını 

ol uĢt ur makl a baĢl ar.  Or gani zasyon Ģe ması nda t üm il gili  biri mler 

göst eril meli dir.  Or gani zasyon Ģe ması  hazırlandı kt an sonra,  bu Ģe mada 

bul unan t üm or ganl ara  ait  (genel  koor di nat ör,  pr oj e Ģefi,  analizci,  siste m 

operat örü,  t opoğraf,  progra mcı,  i Ģle mci,  veri-tabanı  operat örü,  kart oğraf, 

çi zi mci,  sayısallaĢtırıcı,vs.)  görev t anı ml arı,  sor uml ul ukl arı  ve yet kileri 

det aylı  bir  Ģekil de tanı ml anmalı,  dokü mante edil mel i  ve il gilerine 

dağıtıl malı dır. 

 Or gani zasyonda eğiti m sağl anmalı  ve sürekli  hale getiril meli dir.  Bunun i çi n 

iĢlet mede bul unan  or ganl arı n hangi  konul arda eğiti m i hti yaçl arı  ol duğu iyi 

tespit edil meli dir.  

 Alı nan eğiti ml eri n et ki nliği  öl çül meli dir.  Bunun içi n perfor mansa dayalı  bir 

insan kaynakl arı  politi kası  ol uĢt urul malı  ve uzun vadeli  kari yer  pl anları 

hazırlanmalı dır. 

 Özel  CBS pr oj el eri nde ve kaliteni n doğr udan etkilendi ği  nokt alarda görev 

yapan çalıĢanl ara yaptı kları  faali yetleri n öne mi nin ve uygunl uğunun farkında 

ol mal arı  sağl anmalı  ve hedefleri n baĢarıl ması  i çin personeli n nasıl  kat kıda 

bul unacakl arı  belirlenmeli dir.  Bunun i çi n motivasyon artırıcı  t ekni kler 

geliĢtiril meli, baĢarı yı ödüllendirici ve teĢvi k edi ci bir yapı kurul malı dır.  

 Eğiti m,  öğreni m,  beceri ve  deneyi m konusunda uygun kayıtlar  muhafaza 

edil meli dir. 

ISO/ TC 211 t ekni k st andardı  da coğrafi  bil gi  sistem pr oj eleri nde görev al acak i nsan 

kaynakl arı  ile yakı ndan i lgilenir.  Bu a maçl a st andartlar  seti ni n I SO 19122 nu maralı 
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standardı,  ( Qualificati on and Certificati on of  Personnel)  CBS pr oj elerinde  görev 

al acak i nsan kaynakl arı  içi n asgari  yet erlilik ve t ecrübe düzeyl eri ni  t anı ml ar.  Ayrı ca 

bu st andartta coğrafi  veri  üreti mi  konusuyl a il gili çalıĢanlar  i çi n ul uslararası  geçerli 

bir  sertifi kasyon yapısı  t anı ml anmı Ģtır.  Bu  siste mde i nsan kaynakl arı; 

kalifi kasyonl arı na,  yet kinli kl eri ne,  t ecrübeleri ne,   eğiti m düzeyl eri ne,  vs.  göre 

sertifi kasyon bi çi ml eri (t asarı mcı,  bil gi  iĢlemci,  analizci,  pl anl a macı, vs.)  il e 

tanı ml anmı Ģtır.  Sertifi kasyon siste mi  t anı ml a manı n en öne mli  mantı ğı eğiti mde 

süreklili ği ve uz manl aĢ mayı sağl a maktır. 

4. 9 Kalite ve Mali yet ĠliĢkisi  

Kalite il e il gili  yanlıĢ bilinen konul ardan bir  t anesi  de mali yettir.  Bir  malı n veya 

hi z meti n  fi yatı  ne kadar yüksekse,  o malı n veya hi z meti n kalitesi  de o kadar  i yi dir  

zannedilir.  Bu çok yanlıĢtır.  Üretilen her  malı n,  hi z meti n veya pr oj eni n bir  opti mal 

ve kabul edilebilir bir fi yatı, mali yeti ve kalitesi vardır.  

Avr upa ve Ameri ka gi bi geliĢ mi Ģ  bazı  ül kel erde bir  pr oj eni n t asarı m süresi  3 biri m 

iken üreti m süreci  1 birimdi r.  Maal esef  ül ke mi zde i se bu t a m t ersi dir.  Bunun böyl e 

ol ması nı n en öne mli  sebebi  geliĢ mi Ģ  ül kel erde proj eler  t asarı m aĢa ması nda i ken her 

türl ü det ayl arı n düĢünülmesi ve planl anması dır.  

GeliĢ mi Ģ  ül kel erde t asarım aĢa ması nda pl anl anan en öne mli  konul ardan bir t anesi  de 

kalite ve mali yettir.  Kaliteye göre mali yet  ve fi nans man pl anl a ması  her  t ürlü det ayl ar 

göz önüne alı narak yapıl dı ğı  i çi n doğal  ol arak pl anl a ma süresi  uzun sürer. 

Dol ayısı yla pr oj e t asarlanı p uygul a maya geçil di ğinde bekl enmeyen ve öngör ül meyen 

dur uml ar  he men he men sıfıra yakı ndır.  Bu yüzden pr oj elerde ek mali yet,  ek kaynak,  

keĢif  artıĢı,  süre uzatı mı  gi bi  bi zi m alıĢı k ol duğumuz   kavra ml ara rastlanıl maz.  Bi zde 

ise ağırlı klı  ol arak ka mu yatırı ml arı nda karĢı mı za çı kan dur um;  i Ģl eri n 

pr oj el endir mesi  çok kı sa sürede t a ma ml andı ğı  ve det ay çalıĢ mal arını n yet erli 

mi kt arda yapıl madı ğı  i çin uygul a manı n çok uzun sür mesi dir.  Hatta yıllar  geç mesi ne 

rağmen t a ma ml ana mayan onl arca pr oj e vardır.  Müt eahhitler,  t aĢeronl ar  keĢif  artıĢı  ve 

süre uzatı mı  i ste mekt edirler.  Bu dur umdan maal esef  bazı  büyükĢehir  bel ediyel eri ni n 

yaptırdı ğı CBS proj el eri de üzerleri ne düĢen payı al mı Ģtır.  

Konuyl a il gili  ol arak  ISO 9001: 2000 kalite yöneti m si ste mi ni n öngördüğü yapı 

kullanı ma uygunl uk, planl a ma, tasarı m, mali yet/fayda (cost/ benefit) analizidir.  
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4. 9. 1 Mali yet- Fayda ( Cost- Benefit) Analizi 

Mali yet/ Fayda analizi  sadece CBS pr oj eleri nde değil,  ot omoti v,  t ekstil,  beyaz eĢya, 

inĢaat  vs.  gi bi  pek çok yatırı m pr oj eleri nde kullanılan bir  fizi bilite aracı dır.  

Mühendisli ği n bir  di ğer  tanı mı  da  kı sıtlı  ve kıt  olan kaynakl arı  en opti mal  sevi yede 

veri mli kullanmaktır. 

Mali yet/ Fayda analizi nin özünde;  pr oj e bazı nda her hangi  bir  yatırı mı n getirisi  ve 

göt ürüsü di kkat e alı narak,  yapılacak mali yet e göre  yatırı mdan sağl anacak f aydanı n 

ne ol acağı nı  irdel e mek vardır.  Mali yet  ve fayda değerleri  raka msal  (parasal)  biri mde 

ol abileceği  gi bi,  grafi ksel  karĢılaĢtır ma yapılarak za mana göre pr oj e hakkı nda bil gi 

sahi bi ol unabilir.  

AĢağı daki  grafi kt en gör üleceği  üzere bir  CBS pr ojesi nde veritabanı  ol uĢt ur manı n ve 

yaĢat manı n mali yet  eğrisi  proj e baĢl angı cı nda yüksek ve za manl a azal an bir  trend 

göst erirken,  fayda eğrisi il k baĢt a sıfır  ve za manl a artan bir  trend göst er mekt edir.   

Bunun nedeni  bir  CBS proj esi nde veritabanı  ol uĢtur manı n il k baĢt a pahalı   ol ması dır. 

Bununl a birli kte   güncelle me  ve siste mi  yaĢat mak za manl a azal an bir  mali yet 

eğrisi ne dönüĢür.  Ancak bu trend i yi  bir  pl anl ama  anl ayıĢı nda ve kalite yöneti m 

siste mi nde geçerli dir.  ġayet  pl anl a ma,  yöneti m ve or gani zasyon eksi klikl eri  varsa 

mali yet  sürekli  yüksek ol ur  ve za manl a azal maz.   Bu i se veri msi zli ğe neden ol ur. 

Veri mlili k ile kalite arasındaki iliĢki bir sonraki böl ümde det aylı olarak anlatıl mı Ģtır. 

AĢağı daki  grafi kte belirtil mesi  gereken bir  di ğer  husus  i se,  za man i çerisi nde mali yet 

eğrisi  il e fayda eğrisi ni n kesiĢti ği dir.  Bu kesiĢi m nokt ası na baĢa-baĢ  noktası  (break-

even poi nt)  denir.  Bu nokt ada mali yet  ve fayda eĢittir.  Bu nokt adan itibaren artı k 

CBS pr oj esi  fayda sağl ayacak döne me  geçer.  ĠĢte or gani zasyonl ara I SO 9001: 2000 

kalite yöneti m siste mi ni n getirdi ği en öne mli faydal ardan birisi de budur.  

Or gani zasyonda gerçekçi bir  pl anl a ma ve  mali yet/fayda analizi  yapılırsa daha pr oj e 

baĢl angı cı nda hangi  zamandan iti baren pr oj eden fayda sağl a man maya yani  kar 

edil meye baĢl anılacağı nı  gör ül ür.  Bu za mana kadar  katlanması  gereken mal iyetler  ve  

fi nans man yöneti mi  gözden geçirilir.  ġayet  or gani zasyon kendi  öz sermayesi  il e 

pr oj eyi  çevire mi yorsa farklı  fi nans man model  arayıĢları na giriĢir.  Gereki yorsa kredi, 

teĢvi k, vs. kullanır.  
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ġekil 4. 5:  CBS’ de Veri Tabanı Ol uĢt ur ma ve YaĢatıl ması Ġçi n Mali yet/ Fayda 

Anali zi 

Ġyi  bir  kalite yöneti m siste mi  kur manı n yol u i yi  bi r  mali yet  siste mi ne sahi p ol makt an 

geçer.  Çünkü kalite ve fi yat  beraber  yönetilebildi ği  sürece  rekabet  Ģansı  yaratılır. 

Jeodezi  ve Fot ogra metri  Mühendisli ği  açısı ndan proje yöneti mi  de en az diğer  t ekni k 

konul ar  kadar   çok öne mli dir.  Çünkü Jeodezi ve  Fot ogra metri  Mühendi sl eri  de 

ül ke mi zi n l oko motif sekt örü ol an i nĢaat  sekt öründe öne ml i  proj el er 

gerçekl eĢtir mekt edir.   

4. 10 Kalite ve Veri mlilik  ĠliĢkisi  

Veri mlili k artıĢı  bugünkü küresel  ekono mil erin ve geliĢ mel eri n odak nokt ası nı 

ol uĢt ur makt adır.  Özelli kle bili msel  ve t eknol oji k geliĢ mel eri n üreti me uygul anması 

ile son yıllarda ül ke ekono mi si nde büyük değiĢi ml er  ol makt a,  bu geliĢ meni n ve 

sürdürül ebilir  veri mlili k uygul a mal arı nı n gerisinde kal an ül kel er  ise gel ecekl eri ni 

Ģi mdi den yitir mekt edirler.  

Tür ki ye Cu mhuri yeti ni n 100.  yılı  ol an 2023’t e dünyanı n ekono mi k gücü en yüksek 

ilk on ül kesi  arası na gir mek hedeflenmi Ģtir. Ancak bunun i çi n,  ülke mi zdeki 

büyü meni n % 30’ unun geliĢ miĢ  ül kel erde ol duğu gi bi  t opl a m veri mlili k artıĢı ndan 

kaynakl anması gerekmektedir ( MP M,  2004).  

ĠĢte bu hedef  doğr ult usunda t üm kur uml arı n mevcut  kaynakl arı nı  en et ki n ve  üret ken 

bi çi mde kullanması  bir zor unl ul ukt ur.  Veri mlilik çok çalıĢ mak değil dir.  Karlılı k 
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değil dir.  ÇağdaĢ  anl a mda veri mlili k,  müĢt erileri n ve çalıĢanları n  en yüksek t at mi n 

düzeyi nde,  ol abilecek en yüksek kaliteyl e,  ol abilecek en kı sa za manda,  ol abil ecek en 

düĢük mali yetle,  ol abilecek en yüksek düzeydeki  üreti mi  veya hi z meti  sağl a maktır. 

Böyl ece veri mlili k sadece ekono mi k boyut u olan bir  kavra m değil,  t opl umsal  ve 

bireysel boyutları da olan çok yönl ü bir ol gu, bir tekni k, bir yaklaĢı mdır.  

Di ğer  yandan veri mlili k ile kalite de aynı  Ģey değildir.  Kalite daha yüksek veri mlili k 

içi n  en öne mli  et ken ve koĢullardan birisi dir.  Yüksek kalite il e daha az  i ade,  daha az 

yeni den çalıĢ ma,  daha az i sraf,  daha düĢük mali yet  ve böyl ece daha çok satıĢ ve daha 

yüksek veri mlili k ol maktır.  Dol ayısı yla hi z metlerin,  süreçl eri n ve ür ünl erin kalitesi 

daha yüksek veri mlili ğe kat kı da bul unmakt adır. 

Ül ke mi zi n 1972- 2000 döne mi ndeki  yıllı k GSYĠ H ( Gayri  Safi  Yurt  Ġçi  Hasılat) 

büyü me  hı zı  % 4. 02 ol arak hesapl anmı Ģ  ve bunun % 72. 3’ünün ser maye 

biri ki mi nden,  % 21. 0’i nin i Ģgücünden,  % 6. 5’i nin de veri mlili k artıĢı ndan ol uĢt uğu 

ortaya konul muĢt ur.  Alt döne ml ere  baktı ğı mı zda  1972- 1991 de t opla m f akt ör 

veri mlili ği ni n büyü meye kat kısı nı n % 9. 5,  1992- 2000 döne mi nde i se    % -  2. 1 

ol duğu görül mekt edir (Saygılı, 2003).  

1990’lı  yıllarda t opl a m f akt ör  veri mlili ği ni n büyü meye kat kısı nı n negatif  ol ması 

nasıl  yoruml anabilir? Yıllardan beri  ka mu kesimi nde yapılan a ma  katma  değer 

yarat mayan ya da  üretime  hi ç açıl mayan yatırıml arı n varlı ğı  bu sonucu yarat mı Ģ 

ol abilir.  1990’l u yıllarda bazı  OECD ül kel eri nde t opl a m fakt ör  veri mlilikl eri ni n 

büyü mel eri ne kat kıları aĢağı daki tabl oda göst eril miĢtir ( MP M,  2004).  

Tabl o 4. 12:  Bazı  OECD Ül kel eri nde Topl a m Faktör  Veri mlili kleri ni n Büyü mel eri ne 

Kat kısı 

Ġsveç’te % 100. 1 Fi nl andi ya’da % 92. 5 

Ġtal ya’da % 51. 3 Dani mar ka’da % 64. 4 

Al manya’da % 64. 2 Japonya’da % 52. 6 

Fransa’da % 85. 3 ABD’ de % 36. 6 

Tür ki ye’de % 1. 00 

Raka ml ar  ül ke mi zde ki  büyü meni n niteli ğini  ort aya koy makt adır. Yukarı da 

çalıĢ mal arda da göst eril diği  gi bi  büyü me  veri mlilik artıĢı ndan çok,  girdi  mi kt arl arı na 

dayan makt a bu da geliĢ me hı zı nı ol umsuz yönde etkile mekt edir.  
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Oysa ABD’ de ve birçok geliĢ mi Ģ  ül kede büyümeni n öne mli  bir  kıs mı  veri mlili k 

artıĢı ndan kaynakl anmaktadır.  Ör nek ol arak ABD üzeri ne yapılan çalıĢ malarda bazı 

göst ergel er  irdel enmi Ģtir. ABD ekono mi si  veri ml ilik kavra mı  üzeri ne kurul muĢt ur. 

Ġnsanı na,  eğiti me ve sağlı ğı na yatırı m biri nci  önceli ktedir.  Fi zi ki yatırı ml ar 

GS MH’ ni n % 15’i ni aĢ makt adır ( Dünya, 2002).  

Ameri ka’da büyü meni n yarısı  veri mlili kten,  di ğer  yarısı  i se girdi artıĢı ndan 

kaynakl anmakt adır.  Dünya da ki  geliĢ mel erde de böyl edir.  Bi zi m gi bi  geliĢ mekt e 

ol an ül kel erde i se üçt e ikisi  girdi  artıĢı,  üçt e bi ri  i se veri mlili ktir.  Hal buki  bi zde 

veri mlili k artıĢı  ol dukça düĢükt ür.  Tür ki ye’ni n sor unu buradan kaynakl an makt adır. 

Veri mlili kte, geliĢ mekt e ol an ül kel eri n ortala ması bile yakalana ma makt adır. 

‘ ‘ … 2000 yılı nda ABD’ de veri mlili k hı zı  % 3. 4.  2001 il k çeyreği nde % -  0, 1,  ABD 

ekono mi si ni n geçen on yıl da büyü mesi ni n arkasında her  çalıĢılan saatten daha fazl a 

çı ktı  el de et meni n yattığı nı  herkes  i yi  bil di ği  içi n,  veri mlili ği n azal ma eğili mi ne 

gir mesi nden endiĢe ediliyor’ ’  ( Mel en, 2001). 

Kal kı nmada baĢarılı  olabil mek i çi n t e mel  koĢul;  sürekli  ve yüksek düzeyde 

veri mlili k artıĢları  sağl amaktır.  Tezi n biri nci  böl ümünde de kı s men bahsedil di ği 

üzere Ġ ki nci   Dünya SavaĢı  sonrası  geliĢtirilen büyü me  modelleri, ser maye 

biri ki mi ne,  dol ayısı yl a fizi ksel  yatırı ma  ağırlı k  veril mesi ni  öner mekt eydi. Bu modeli 

beni mseyen bazı  ül kel er 15- 20 yıl  sonra tı kanmı Ģtır.  Batı nı n geliĢ mi Ģ ül kel eri ni n 

uzun sol ukl u kal kı nma süreçl eri incel eni nce baĢka bir gerçek ortaya çı kmı Ģtır. 

Kuznets,  Sol ow,  Abramovit z,  Denison gi bi  iktisatçıları n araĢtır mal arı,  batı nı n 

geliĢ mesi nde ki  en öneml i  r ol ün ‘ ‘emek,  ser maye’ ’ gi bi  fizi ksel  girdilerin artıĢları 

değil,  bil gi-eğiti m düzeyini n artıĢı,  t eknol oji ni n i l erle mesi  gi bi  fizi ksel  ol mayan,  a ma 

büyük öl çüde veri mlilik artıĢı na yol  açan ‘ ‘yeni-fakt örler’ ’den ileri gel di ği ni 

göst er mi Ģtir.  

Gi r dileri n büyü mede ki  payı  % 30- 40 i ken,  t eknol oji k il erle me,  yaparak öğrenme, 

e mek kalitesi  (eğiti m),  yöneti mde et ki nli k gi bi  veri mlili k di na mi kl eri ni n kat kıları  % 

60- 70 ol arak hesapl anmı Ģtır.  Bu bul gul ar,  batı da kal kı nmanı n veri mlili k düĢüncesi ne 

ot urt ul ması na yol  açarken,  Tür ki ye ve benzeri  ülkel erde bu konu anl aĢılma mı Ģ  ve 

gereği yapıl ma mı Ģtır.  

Ür eti m fakt örleri nden emek ve ser mayeni n büyü meye kat kıları  ve bu kat kıları n 

topla m büyü me  üzeri ndeki  oransal  öne mi  aĢağıdaki  t abl oda  göst eril mi Ģtir  ( MP M,  

2004).  
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Tabl o 4. 13:  1970’li  Yı llarda GeliĢ meni n Kaynakl arı  ve Teknol oji k Ġlerl e meni n 

Öne mi  

 Japonya Batı 

Avrupa 

Batı 

Al manya 

ABD Ġsveç 

Topl a m Ekono mi k Büyüme  10. 1 4. 8 7. 2 3. 3  

Emek ArtıĢı nı n Kat kısı 1. 3 0. 8 1. 4 1. 1  

Ser maye ArtıĢı nı n Kat kısı 2. 7 0. 9 1. 4 0. 8  

‘ ‘Artık’ ’ ( Veri mlili k) ArtıĢı 6. 1 3. 1 4. 5 1. 4  

Kat kıl arı n Oransal Önemi  

Topl a m Ekono mi k Büyüme  100. 00 100. 00 100. 00 100. 00  

Emeği n Kat kısı 12. 9 16. 7 18. 7 33. 3  

Ser mayeni n Kat kısı 26. 7 18. 8 19. 8 24. 2  

‘ ‘Artık’ ’ ( Veri mlili k Art. 

Kat kısı) 

60. 4 64. 6 61. 5 42. 4 55. 0 

Tür ki ye’ni n he m çok yüksek düzeyde ‘ ‘veri mlilik açı ğı nı n’ ’ ol ması,  he m de mevcut 

büyü me  perfor mansı nı n  veri mlili k ve t eknol oji k geliĢ meye dayan ma ması ,  ekono mi 

ve t opl um hayatı nda çok ol umsuz sonuçl ara yol  aç makt a,  baĢt a çok büyük r efah 

kaybı ol makt a, makr o dengel erde de sürekli isti krarsızlı ğa neden ol makt adır.  

ĠĢ  dünyası  t arafı ndan geliĢtiril miĢ  pek çok veriml ili k artır ma t ekni kl eri mevcutt ur. 

Bunl ardan bazıları; 

 Veri mlili k Öl ç me-Ġzle me ve Veri mlili k Yöneti mi  

 Ör gütsel Or gani zasyon ve Yeni den Yapılanma ( Re- Or gani zasyon) 

 BiliĢi m Teknol ojileri ni Kullanma- Ot omasyon 

 ĠĢ Analizi 

 ĠĢ  Değerlendir me  --  Ücret  Yöneti mi- Perfor mans  Yöneti mi - Kari yer  Yönetimi -

TeĢvi k Pri m Siste ml eri 

 ĠĢ Et üdü (ĠĢ Öl çümü ve ĠĢ Düzenl e me)  
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 Nor m Kadr o 

 Moti vasyon Yöneti mi  

 Kalite Yöneti m Si ste mleri  ( Quality Manage ment  Syste m- Tot al  Qual ity 

Ma nage ment) 

 Tedari kçi Seçi mi ve Yöneti mi  

 Pazarla ma Yöneti mi  

 Pr oj e Yöneti mi  

 Pl anlı Bakı m ve Onarı m 

 Mali yet Muhasebesi 
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5.  SONUÇLAR   

5. 1  TartıĢ ma 

Günü müzün küreselleĢen dünyası nda or gani zasyonl arda t ekni k bil gi ni n t e mi ni  ve 

kullanı mı  nokt ası nda st andartlar  çok öne mli  bir  yer  t ut makt adır.  Avr upa Bi rli ği ne 

müzakerel ere hazırlandığı mı z Ģu günl erde önü müze gel ecek ol an t ekni k konul arı n 

(ekono mi,  t arı m,  ul aĢı m,  ticaret,  konut,  hukuk,  pl anl a ma,  çevre,  gı da,  vs.)    neredeyse 

tama mı   uyu m ve st andardizasyonl a il gili dir.  Hemen he men t üm sekt örlerde t ekni k 

standardizasyon ile mevzuat konul arı nda tara ma ve  uyum çalıĢ mal arı yapılacaktır.  

Bazı  sekt örlerde st andardi zasyon konul arı nda rekabet  ve i hracat  Ģartları ndan dol ayı 

ol dukça  mesafe alı nmı Ģtır.  Ör neği n,   ot omoti v sekt örünün ağırlı klı  ol arak i hracat 

ekono mi si ne dayan ması  ve ül ke mi zde büyük mar kal arı n üreti m t esisleri ni n yer 

al ması ndan dol ayı  ul uslararası  st andartlara uygun üreti m yapıl makt adır.  Zat en 

ül ke mi z ekono mi si içerisinde l okomotif sekt örlerden birisi dir. 

Jeodezi  ve Fot ogra met ri Mühendisli ği ni  il gilendiren konul arda da ul uslararası  pek 

çok st andardizasyon çalıĢ mal arı  yapıl makt adır.  Bu çalıĢ mal ar  özelli kl e I SO 

( Ul usl ararası  St andartlar Bi rli ği)  t arafı ndan yür ütül mekt edir.  I SO,  bu çalıĢ mal arı nı 

ISO/ TC 211 St andartlar seti nde t opl a mı Ģtır.  Bu st andartlar  I SO 19100 standartlar 

serisi  ol arak t a bili nir.  Bu st andartları n büyük çoğunl uğu t a ma mlanmı Ģ  ve 

yayı nl anarak yür ürl üğe gir miĢtir.  Yi ne aynı  Ģekil de Avr upa Birli ği nde bul unan farklı 

tekni k ko mit eler  ve çalıĢma  gr upl arı  gerek coğrafi  alt yapı  konul arı nda,  gerekse veri 

standardizasyonu konuları nda çok yoğun çalıĢ mal ar  yür üt mekt edirler.  Bu 

standardizasyon çalıĢ maları  pl anl a ma,  ön t asarım,  t asarı m,  t est,  kontrol,  gözden 

geçir me,  t aslak hazırla ma,  yayı nl a ma,  vs.  gi bi  süreçl erden ol uĢ makt adı r.   Dol ayısı yl a 

standardartları hazırlayı p, yayı na hazır hal e getir mek ol dukça uzun sür mektedir.  

Ül ke mi zde de coğrafi  veri  konusunda  st andardizasyon çalıĢ mal arı na baĢlandı ğı nı 

söyl e mekl e birli kte çok geri  kalı ndı ğı  ve yapılan çalıĢ mal arı n yet ersiz ol duğu 

gör ül müĢt ür.  ġöyl e ki;  standardizasyon yayı nı  konusunda yet kili  t ek kur um ol an 

TSE’ ni n bile  ( Tür k St andartları  Enstit üsü)  I SO 19100 st andartları  konusunda bir 

çalıĢ ması  ve aksi yon pl anl arı  bul unma makt adır.  Bu t ez çalıĢ ması nı  yür ütür ken TSE 
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ile yapılan  gör üĢ mel erde,   pl anl arı nda 2005 ve 2006 yıllı nda I SO/ TC 211 -  19100 

standartları ile ilgili herhangi bir çalıĢ manı n ol madı ğı beyan edil mi Ģtir. 

Ul usl ararası  st andartları n (I SO dahil),  Tür kçe’ye çevril mesi  ve ul usal  st andart  hali ne 

çevril mesi  görevi,  yasalarla belirtildi ği  üzere,  TSE’ ye ait  ol duğu düĢünül düğünde 

konunun öne mi daha i yi anl aĢılacaktır. 

Coğrafi  st andartlar  konusunda ul uslararası  bir çok kur um çalıĢ mal arını  beraber 

yür üt mekt edirler.  Bunl ardan en çok bili neni  OpenGI S ort ak çalıĢ ma kur ul udur. 

Ul usal  anl a mda maal esef  bu konuda da yet erli  çalıĢ mal ar  yapıl ma makt adır.  ġu an 

ISO/ TC 211 st andartları  konusunda yapılan çalıĢmal ar  ül ke mi zde maal esef  ol dukça 

yet ersizdir.  Sekt örde faaliyet  göst eren pek çok mesl ektaĢı n konuyl a il gisi  ve bil gisi 

yokt ur.  Üni versitelerde ve  mesl ek odal arı  tarafı ndan yapıl mı Ģ  konuyl a il gili 

se mpozyu m, brifi ng, bil gilendir me, se mi ner yok denecek kadar azdır.  

Bununl a birli kte t aslağı t a ma ml anan  ve sekt örü doğr udan il gilendiren BÖHYY 

( Büyük Öl çekli  Haritaların Yapı m Yönet meli ği)  standardizasyon konusunda j eodezi k 

alt yapı  pr obl e ml eri ni n çözü mü nokt ası nda ü mit  ver mekl e birli kte ulusl ararası 

standartlarla iliĢki  kur ul ması  açısı ndan ol dukça yet ersizdir.   Bu t ez çalıĢ ması 

hazırlanırken I SO/ TC 211 coğrafi  st andartları yla birli kte pek çok ul usal  st andart 

incel enmi Ģtir.  BaĢt a Amerika ol mak üzere,  Japonya,  Kanada,  Yeni  Zel anda, Al manya 

ul usal  coğrafi  st andartları  t aranmı Ģtır.  Bu ul usal  coğrafi  st andartları n hemen he men 

tama mı nı n I SO/ TC 211 il e iliĢkilendiril di ği  gör ül müĢt ür.  2003 yılında t asl ağı 

yayı nl anan BÖHYY i ncel endi ği  za man I SO/ TC 211 st andartlarından hi ç 

bahsedil medi ği  gör ül ür. Oysa ül ke mi zde yayı nl anan pek çok kanun veya 

yönet meli klerde artı k ulusl ararası  st andartlara doğr udan atıf  yapıl makt adır.  Ör neği n 

iĢ kanununda I LO (Int ernati onal  Labor  Office)  sözl eĢ mel eri ne,  asansör  üreti m ve 

mont aj  yönet meli kleri nde CE ( Conf or mit y Of  Europe)  st andardizasyonuna doğr udan 

atıf  ve uyu m zor unl ul uğu vardır.  BÖHYY’ ni n güncelleĢtiril mesi  ol dukça za man 

al mı Ģtır.  Yeni  yönet melikt e gerçekt en çok öne ml i  i yileĢtiril mel er  yapıl mı Ģtır.  Ancak 

coğrafi  verileri n st andardizasyonu konusunda ul usl ararası  arenada epey mesafe 

alı nmı Ģtır.  Bu sebepl erden dol ayı,  BÖHYY’ de I SO/ TC 211 st andartları ndan 

bahsedil mesi  ve atıflarda bul unul ması,  yönet meliği n hitap etti ği  kitlede konuya karĢı 

ilgi ve merak ol uĢt uracak akabi nde bil gi edi nme hızl anacaktır.   

Ayrı ca aradan i ki  yıl  geç mesi ne rağmen bazı  alt yapı  pr obleml eri ni n 

tama ml ana ma mı Ģ  ol masından dol ayı  yönet meli ğin geci kmesi  zat en st andar di zasyon 

konusunda sı kı ntı  yaĢayan sekt örün pr obl e ml eri nin çözü münü geci ktir mektedir.  Yeni 

yönet meli ği n yayı nl anması yl a j eodezi k alt yapı  ve  dat um  konusunda ol uml u 

geliĢ mel er  yaĢanacak ancak mevcut  hali yl e yayı nl anması  dur umunda aynı 
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hareketlilik maal esef  ul usl ararası  coğrafi  veri  st andardizasyonu konusunda 

yaĢanmayacaktır. 

Moder n yöneti m ve  or gani zasyon t ekni kl eri ni n uygul anması  nokt ası nda da   i çi nde 

yer  al dı ğı mı z sekt örde  uygul a mada bir  t akı m eksi kli kler  vardır.  Bugün artı k I SO 

9001: 2000 kalite yöneti m siste mi,  he men hemen t üm sekt örler  t arafından il gi 

duyul an bir  yöneti m aracı dır.  Ül ke mi zde pek çok sekt örde (  t ekstil,  ot omoti v,  gı da, 

inĢaat,  vs.)  ve kur umda (üni versiteler,  hast anel er,  bankal ar,  okullar,  vs. )  I SO 9001 

kalite yöneti m siste ml eri baĢarı yla uygul anmakt adır. 

ISO 9001 kalite yönetim si ste mi:   coğrafi  veri  üret en ve Jeodezi-Fotogra metri 

Mühendisleri ni n yer  alı p yönetti ği  organi zasyonlarda da rahatlı kla uygulanabil ecek 

bir  yöneti m modeli dir.   Çünkü or gani zasyonl arın yöneti m anl a mı nda proble ml eri 

ortaktır.  

5. 2 Öneriler 

ISO/ TC 211 t arafı ndan geliĢtirilen st andartlar  yayı nl anmadan önce t aslak hali nde 

OGC t arafı ndan t est  edilmekt edir.  Test  sonuçl arına göre gözden geçir me yapıl makt a, 

onay ve dağıtı m prosedür ü i Ģletil mekt edir.  Ül ke mi zde coğrafi verileri n 

standardizasyonu ve t est  edil mesi  anl a mı nda böyle bir  çalıĢ ma kur ul u yoktur.  Bu bir 

eksi kli ktir.  Ül ke mi zde de böyl e bir  çalıĢ ma kur ul u ol uĢt urul malı dır.  Böyl eli kl e 

ISO/ TC 211 veya di ğer st andardizasyon kur umları  t arafı ndan yayı nl anan coğrafi 

standartlar  yerel  para metrelere göre ul usal  bi r  çalıĢ ma  kur ul u t arafından t est 

edilebilir.  Bu kur ul da üni versiteler,  si vil  t opl um kur ul uĢl arı,  il gili  ka mu kur uml arı, 

büyükĢehir  bel edi yel eri, yazılı m ve donanı m üreticileri,  uygul ayıcılar  görev 

al malı dır.  Tür ki ye I SO/ TC 211 t ekni k ko mit esine gözl e mci  üye ül kedir.  Yukarı da 

bahsedilen il gili  akt örlerden müt eĢekkil  yerel  çalıĢ ma kur ul unun ül kemi zde de 

kur ulacak ol ması,   gözl emci  üye ol manı n öt esi nde bil gi  üreti mi ne aktif  katılı mcı  üye 

ol ma mı zı sağlayacaktır.  

Büyük Öl çekli  Haritaların Yapı m Yönet meli ği nde  ul uslararası  st andartlara doğr udan 

atıf  yapıl malı dır.  Çünkü BÖHYY konu ile il gili   düzenl e mel eri  kapsayan en öne mli 

yasal  dokü mandır.  Sekt örün t üm akt örleri ni il gilendir mekt edir.  Yönet meli kt e 

ISO/ TC 211 coğrafi  veri st andartları na doğr udan atıfta bul unul ması  konuyl a al akalı 

akt örleri n il gisi ni  çekecektir.  Ayrı ca I SO/ TC 211 coğrafi  veri  ile il gili st andartlar 

konusunda si vil  t opl um kur uml arı  t arafı ndan eğiti ml er,  brifi ngler,  se mpozyu ml ar 

düzenl enmeli  ve yayı nl ar hazırlanmalı dır.  Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası  bu 

iĢleri organi ze edebilir. 



 79 

Topl a m kalite yöneti mi ,   I SO 9001 kalite yöneti m siste mi,  süreçl erle yöneti m, 

veri mlili k,  i nsan kaynakları  yöneti mi,  proj e yönetimi ,  vs.  gi bi  konul ar  2000’li  yılları n 

temel  yöneti m ve or ganizasyon araçl arı  ol arak moder n ve kur umsal  i Ģlet mel erde 

yeri ni  al mı Ģtır.  Jeodezi ve  Fot ogra metri   mühendisleri  de bu t ür  yöneti m ve 

or gani zasyon araçl arı nı n kullanıl dı ğı  iĢlet mel erde görev al makt adırlar.  Ulusal  veya 

ul usl ararası  pek çok pr oj elerde,  iĢlerde,  ort aklı kl arda  i sti hdam edil ecek 

mühendislerde t ekni k bi lgi  biri ki mi ni n yanı nda yöneti m ve or gani zasyon t ecrübesi 

aranmakt adır.  Ancak uygul a mada mühendisleri n birçoğunda  i Ģl et mecilik,  yöneti m 

ve or gani zasyon konul arında bil gi  eksi kli kleri  vardır.  Bu eksi kl eri  t a ma mla mak ve 

yöneticili k vasıfları nı  geliĢtir mek i steyen mühendisler  ya i Ģlet me yüksek lisansı 

yap makt a yada dıĢarı dan değiĢi k kurs  ve sertifika pr ogra ml arı na katıl makt adırlar. 

Bununl a birli kte bazı  mühendisli k böl üml eri nde yöneti m,  or gani zasyon,  kalite, 

mali yet,  vs  konul arı  zorunl u dersler  ol arak veril mekt edir.  Benzer  Ģekil de  

üni versiteleri n Jeodezi  ve Fot ogra metri  mühendisli ği  böl üml eri nde de yöneti m, 

or gani zasyon,  li derli k,  kalite,  vs.  gi bi  konul arı  i çeren ve uygul a maya dönük dersl er 

müfredatlara ekl enmeli ve zorunl u dersler olarak veril meli dir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

KAYNAKLAR 

Al kan, R. M., 1993. Harita proj eleri ni n CP M- PERT yönt e ml eri ile programl an ması, 

Yüksek Lisans Tezi, İ. T. Ü. Fen Bili ml eri Enstit üsü, İstanbul.  

Aksoy, A., 2003. CBS’ de standartlar ve yasal düzenl e mel er, TUJ K 2003 yılı bili msel 

toplantısı, coğrafi bilgi siste ml eri ve jeodezi k ağl ar çalıştayı, Konya.  

Arsl an, A., 2005. Değişim yöneti mi, Belt ur- Hi di v, İstanbul.  

BÖHYY,  2003. Büyük ölçekli haritaları n yapı m yönet meli ği (taslak).  

Çeli k, R. N., 2003. CBS’ de standartlar ve yasal düzenl e mel er, TUJ K 2003 yılı 

bili msel t oplantısı, coğrafi bilgi siste ml eri ve jeodezi k ağl ar çalıştayı, 

Konya.  

Deni z, R., 2003. Ul usl ararası jeodezi k referans siste ml eri ve CBS, TUJ K 2003 yılı 

bili msel t oplantısı, coğrafi bilgi siste ml eri ve jeodezi k ağl ar çalıştayı, 

Konya.  

Dünya, 09. 05. 2002 

Gel b, M. J., 2002. Düşünmeni n ta m za manı, Ari on Yayı nevi, İstanbul  

ISO/ TC 211-ISO/ DI S 19106, 2002. Geographi c infor mati on-profiles, Internati onal 

Or ganizati on f or St andardizati on, Swit zerland.  

ISO/ TC 211-ISO/ DI S 19108, 2000. Geographic i nfor mati on-te mporal sche ma, 

Internati onal Organization f or St andardizati on, Swi t zerland.  

ISO/ TC 211-ISO/ DI S 19111, 2000. Geographi c infor mati on-spatial referenci ng by 

coor di nat es, Internati onal Organizati on f or St andardizati on,  

Swit zerland.  

ISO/ TC 211-ISO/ DI S 19112, 2001. Geographi c infor mati on-spatial referenci ng by 

geographi c i dentifiers, Internati onal Organizati on for St andardizati on,  

Swit zerland.  

ISO/ TC 211-ISO/ DI S 19113, 2001. Geographic i nfor mati on-qualit y pri nci pl es, 

Internati onal Organization f or St andardizati on, Swi t zerland.  



81 

ISO/ TC 211-ISO/ DI S 19115, 2001. Geographi c inf or mati on- met adat a, Internati onal 

Or ganizati on f or St andardizati on, Swit zerland.  

Kı lı çoğl u, A. ve Fı rat, O. ,  2003. Büyük öl çekli harita üreti mi nde GPS ile ort ometri k 

yüksekli k belirlemeye yöneli k jeoi d modelleme ve uygul a mal ar, 

Harita Genel Ko mut anlı ğı, Ankara.  

Mel en, M. , 2001. Dünya gazet esi-10. 05. 2001 

MP M,  2004. Milli prodükti vite mer kezi-veri mlili k raporu 3: Sürdür ülebilir 

büyü meni n anaht arı veriml ili k,  MP M,  Ankara. 

Saygılı, Ş., 2001. Productivity and growt h i n OECD countiries: An assessment of t he 

det er mi nant of productivity, Ankara.  

Yenersoy, G., 1998. ISO 9001 nedir, niçi n, nasıl, Rot a Yayı ncılı k , İstanbul. 

Yo mralı oğl u, T., 2000.  Coğrafi bilgi siste ml eri-te mel kavra ml ar ve uygul a mal ar, 

Akade mi Kitabevi, Trabzon.  

TS- EN ISO 9001: 2000,  2001. Kalite yöneti m siste ml eri-şartlar, Türk Standartl arı 

Enstit üsü, Ankara.  

We aver C. N., 2000. Topl a m kalite yöneti mi nin dört aşa ması, Siste m Yayı ncılı k, 

İstanbul. 

 

 

 

 



82 

ÖZGEÇMİ Ş 

1975 yılı nda Çor um’ da doğdu. Çor um Anadol u Lisesi’nden 1994 yılı nda mezun ol du. 

Aynı yıl Sel çuk Üniversitesi Mühendisli k-Mi marlı k Fakültesi Jeodezi ve 

Fot ogra metri Mühendisliği Böl ümü’ nü kazandı. 1995 yılı nda böl üm biri ncisi ol arak 

İ TÜ’ ye yat ay geçiş yaptı. 1998 yılı nda İ TÜ Jeodezi ve Fot ogra metri Mühendisli ği ni 

böl üm i ki ncisi olarak bitirdi. 2001 yılı nda UKAS- BSI ( Unit ed Ki ngdo m 

Accreditati on Servi ce -- British St andards Institut e) tarafı ndan denetçi-baş denet çi 

(audit or-lead audit or) ünvanı yl a  yet kili ul uslararası kalite denetçisi oldu.  2002 

yılı nda İ TÜ Endüstri Mühendisli ği nden mezun ol du.  2004 yılı nda UKAS- BSI 

tarafı ndan  yet kili ul uslararası iş sağlı ğı ve güvenli ği ( Occupati onal Healt h And 

Safet y Manage ment Syste m) denet çisi ol du.  30’a yakı n değişi k ölçekt eki sanayi ve 

ticaret kurul uşunda danış manlı k ve denetçili k yaptı. Hal en İstanbul Büyükşehir 

Bel edi yesi iştirak şirketleri nden ol an Kİ PTAŞ’ta Kalite Müdür ü ol arak görev 

yap makt adır. Kalite ve iş güvenli ği konul arı nda yayı nl anmı ş makal e ve yayı nl arı 

mevcutt ur.  

 

 

 


