
   

   

TARBİL Kapsamında Uydu ve Yersel Veri Tespit, Kayıtçı İşlem Yönetim Sistemi Geliştirilmesi 
  

Kurum Adı : İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 
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Projenin amacı:  

Tarım Parselleri Bilgi Sistemi kapsamındaki çalışmalarda ve Bakanlıkça tarım alanlarının tespitinde 

TARBİL Protokolü kapsamında gerçekleştirilecek ve   tarımsal amaçlı kullanılan kadastro 

parsellerinin sayısallaştırılması bu parseller içinde kalan kullanım durumlarının ortofoto ve uydu 

görüntüleri kullanılarak tespiti ve belirlenmesi, konu ile ilgili ar-ge çalışmalarının yapılması, bu 

amaçla uydu görüntüsü temini, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ile alan bazlı uygulamaya yönelik 

geliştirilecek bir yazılım ile entegrasyonunun sağlanması,  gerek sayısal verilerin gerekse protokol 

süresince elde edilecek görüntülerin saklanacağı depolama ortamlarının (İstanbul Teknik 

Üniversitesi Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Merkezi (İTÜ UHUZAM) ve Tarım Reformu 

Genel Müdürlüğü’nde (TRGM)) temini, buna yönelik arşivleme sisteminin kurulması, çalışma 

sonunda toplulaştırma atlasının oluşturulması işidir.     

Bu proje ile Ülkemizde bir çok konuda daha önce hiç yapılmamış çalışmaların gerçekleştirilmesi ile 

maddi ve zaman açısından ciddi bir tasarruf edilmesi, araştırma ve geliştirme olanaklarının 

artırılması hedeflenmektedir. 

Projenin Kapsamı: 

“Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı” ve “TARBİL projesi” bünyesinde mevcut diğer sistemlerle 

entegre olarak kullanılabilirliğinin sağlanması için Ülke genelini kapsayan “Tarım Parselleri Bilgi 

Sistemi” ilk kez oluşturulacaktır. Çalışmalarda kullanılacak Kadastral veriler ve bu verilere ilişkin 

mülkiyet bilgileri, kadastral parsellerdeki tarım kullanımlarının tespiti ve sınıflandırılması, tarım 

parsellerinin tespiti için gereken ortofoto ve uydu görüntüsü temini ve işlenmesi, mevcut verilerin 

temini ve düzenlenmesi, verilerin sayısal ortamda saklanabilmesi için gereken donanım ile bu 

ihitiyaçların karşılanabilmesi için gereken veri tabanı tasarımı ve sistem için gereken yazılımlar bu 

proje kapsamına girmektedir. 



   

   

Proje Kapsamında Yapılan Çalışmalar; 

Çalışmalarda kullanılacak kadastral veriler ve bu verilere ilişkin mülkiyet bilgileri, kadastral 

parsellerdeki tarım kullanımlarının tespiti ve sınıflandırılması, tarım parselleri için gereken ortofoto ve 

uydu görüntüsü temini ve işlenmesi, mevcut verilerin temini ve düzenlenmesi, verilerin sayısal 

ortamda saklanabilmesi için gerekli donanım ile ihtiyaçların karşılanabilmesi için;  

Kadastral Veri Tabanı Üretimi, 

Proje kapsamında sayısallaştırılacak kadastro parsellerindeki amaç tarımsal parsellerin üretimine 

yönelik olmasından dolayı köy yerleşim alanları ile il-ilçe merkezlerindeki kadastral parseller bu proje 

dışında tutulmuştur.  

 

 

Kadastro Çalışmalarının yapıldığı ilçeler; 

 

Tarım Parselleri Veri Tabanının Oluşturulması, 



   

   

TKGM tarafından KVK uygulamasından shape formatında teslim alınan kadastro parseli verileri 

öncelikle veri üzerindeki hataların giderilmesi ve koordinat dönüşümü yapılarak sayısallaştırma 

operatörlerine teslim edilmektedir.  

Operatörler tarafından Kadastro parseli sınırları baz alınarak gerçek anlamda tarım yapılan alanlar 

belirlenmekte ve belirlenen alanlara aşağıdaki kullanım amacı tanımları yapılmaktadır: 

KODU KULLANIM ŞEKLİ 

1 KURU TARIM 

2 SULU TARIM 

3 BAĞ/BAHÇE 

4 ZEYTİNLİK 

5 AHIR 

6 SERA 

7 EV 

8 HAVUZ 

9 DİĞER 

10 HAM TOPRAK 

11 ÇAYIRLIK 

 

Tarım parsellerinin oluşturulmasında proje başlangıcında SPOT 5 uydusunun 2.5 m çözünürlüklü 

görüntüleri kullanılmıştır. Ancak görünürlülük ve kenarlaşma sorunları nedeni ile Tarım Reformu 

Genel Müdürlüğünün elinde bulunan ve Harita Genel Komutanlığı tarafından üretilen ortofoto 

haritalarda tarım parseli üretiminde kullanılmıştır 

 

Kullanılan Veriler 

 

 

 



   

   

Görüntülerin düzenlenmesi: 

 

Temin edilen tüm görüntüler Polinomsal projective Transform yöntemi ile sayısallaştırma için 

kullanılacak olan Lambert Konformal Konic projeksiyon sistemine dönüştürülmüştür. Bu çalışmalarda 

referans olarak HGK tarafından üretilen 1:25000 ölçekli haritalar kullanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

Tarım Parsellerinin oluşturulması 

 

 

Tarım Coğrafi Bilgi Sistemi Portalı oluşturulması, 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında yürütülmekte olan Projeler hakkında; bildirimlerin, veri 

girişlerinin, detaylı bilgilerin ve raporların sunulmasını sağlamak amacı ile gerçekleştirilmektedir. 

Özellikleri: 

• İçerik Yönetim Sistemi (Content Management System) 

• Model View Control (MVC) 

• Çok Katmanlı Mimari 

• Yönetim ve Kullanıcı Arayüzü 

• Yetkilendirme Mekanizması 

• Geliştirilebilir ve genişleyebilir 

• İstemci-Sunucu Mimarisi 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından üretilen projeler bir portal altında toplanarak tek 
merkezden; 

• Tüm projelerin bilgilerine ulaşma,  

• Uygulama sonuçlarını izleme, 

• Uygulama linklerine ulaşılması sağlanmıştır 

 



   

   

 

 

TKGM WEB Servisleri ile Çiftçi Kayıt Sistemi Yazılım Entegrasyonu, 

TAKBİS Tapu bağlantı yazılımı: 

• ÇKS sisteminde en önemli entegrasyon TAKBIS entegrasyondur. Bu entegrasyonda 

Tapu bilgileri artık TAKBIS den alınarak, bir kurumda var olan bir verinin tekrar 

çiftçiden alınmasının önüne geçilmektedir.  

• Tapu bağlantı yazılımı web servisi olarak ÇKS içerisinde entegre çalışmaktadır 

• Tapu servislerinin çalışmadığı durumlarda sistem kullanıcıya uyarı vermektedir. 

ÇKS entegrasyonu tamamlanmış olup tapu servisleri sorunsuz çalışmaktadır. Ayrıca GIS entegrasyonu 

için gerekli uygulamalar yazılmış olup ÇKS sistemi içersinde yer almaktadır.  

ÇKS YAZILIMI 

Amacı: 

• Bitkisel Üretim Kayıtları ve Hayvancılık Kayıtları temelinde tarımsal işletme kayıt 

sisteminin oluşturulmasını ve kurum içi ve kurumlar arası veri entegrasyonunun alt 

yapısının kurulmasının sağlanması. 

• Alınan verilerin paylaşılarak verilerin tekrar alınmasının önüne geçilmesi ve sistemle 

alınan verilerin bütün kurum ve kuruluşlarla paylaşılması ile e-devlete geçişin sağlanması. 

 



   

   

Özellikleri: 

• ÇKS temelinde; oluşturulan tarım parselleri, TAKBİS, NVI, VEDOP uygulamaları ile  entegre 

olarak çalışan e-devlet standardında bir uygulama oluşturulmuştur. 

• Bilgi Sistemi entegrasyonu ile doğru alanda doğru ürün desteği politikası parsel temeline 

indirilmiştir. 

•  Bu sayede desteklemedeki kayıp ve kaçakların önüne geçilmiş olacaktır.  

•  Bitkisel Üretim Kayıtları ve Hayvancılık Kayıtları temelinde, tarımsal işletme kayıt 

sisteminin coğrafi bilgi sistemi temelli oluşturulmasını ve kurum içi ve kurumlar arası veri 

entegrasyonunun alt yapısının kurulmasına önayak olacaktır. 

•  Alınan verilerin paylaşılarak verilerin tekrar alınmasının önüne geçilmesi ve sistemle 

alınan verilerin bütün kurum ve kuruluşlarla paylaşılması ile e-devlete geçişin sağlanması 

yeni ÇKS sisteminin temel amaçlarındandır.  

ÇKS Entegrasyon Mimarisi 

ÇKS  : Çifti Kayıt Sistemi 
TAKBİS  : Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi 
NVI  : Nüfus Vatandaşlık İşleri 
VEDOP  : Vergi Dairesi Otomasyon Projesi 
 

 

ÇKS Veritabanı Tasarımı 

ÇKS veritabanı, kullanıcılar ve kullanıcılara tanımlı işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli 

tabloların tutulduğu MSSQL kullanılarak tasarlanmış bir veritabanıdır. 

 



   

   

ÇKS İş Akışı 

 

 

 

 

 

 

 

 

Görüntü (Image) Servislerinin Oluşturulması, 

Image Server için ArcGIS Image Server yazılımı kullanılmıştır. 

• Proje kapsamında Spot 5 uydu görüntüleri kullanılmıştır. Ancak ileride alınacak diğer raster 

görüntülerde servis edilebilecektir( Ör: HGK’dan alınan ortofoto görüntüler servis edilmiştir). 

• Ortorektifiyesi yapılan tüm SPOT uydu görüntüleri tile işlemine tabi tutulmuştur.  

• Ölçek seviyelerinde 256x256 boyutlarında png8 formatında tile işlemi gerçekleştirilmiştir.   

• Tile yapılacak rasterlar kendi içinde sınıflandırılmış ve bu işlem sırasında ölçek faktörünün baz 

alınmıştır.  

 



   

   

Veri Depolama ve Arşivleme Sistemi geliştirilmesi,  

Kurulan sistemle TRGM-İTÜ arasında arşiv sistemi oluşturulmuştur. Bu Sistemle; 

• TARBİL kapsamında elektronik ortamda üretilen bilgi ve belgelerin; TRGM ve İTÜ de karşılıklı 

olarak yedeklenmesi sağlanmış ve Afet Merkezi görevini de üstlenmiştir.  

• Uydu görüntülerinin temininden sonuç ürünlerin elde edilmesine kadar tüm işlemler süreç 

yönetimi yazılımı ile kontrol altında tutulmaktadır. Bu sayede görüntü üzerinde yapılan 

analizler bir defa yapılıp hem İTÜ hem de TRGM tarafında kullanılabilecek zamandan ve iş 

gücünden tasarruf sağlanacaktır. 

 


