
   

   

TARBİL PROJESİ CBS Portal ve WEBGIS Uygulamaları 

Kurum Adı : İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi 

 

Proje Durumu  : Tamamlandı. 

 

 

 

 

 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Coğrafi Bilgi Sistemleri Portalı’nda yer alan yine Tarım Reformu 

Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Tarım Parselleri Bilgi Sistemi Projesi web uygulaması ile 

yapılan çalışma bilgilerine ulaşım ve anlık bilgi edinme sağlanmıştır. 

 

WEBGIS Üzerinden Bilgi Edinme 

Amaç:  

Uygulamada Kullanılan Veriler 

� Kadastro Parselleri 

� Tarım Parselleri 

� İl ilçe sınırları 

� Toplulaştırma atlası verileri 

� Spot5 Uydu Görüntüleri 

� İkonos Uydu Görüntüleri 

� Ortofoto Haritaları 

Proje Aşamaları 



   

   

 

Entegre Edilen Sistemler 

 

� ÇKS veri tabanı 

� İlgili TÜİK istatistikleri 

� Tapu Kayıtları 

Sistem sayesinde anlık olarak coğrafi sorgular, analizler görsel bilgi edinme sağlanmıştır. Tarım 

parselleri veri tabanı üzerinden parsel bazlı sorguların sonuçları grafik olarak çıkarılıp 

raporlanabilmektedir. ÇKS de yapılacak düzenlemeler kullanılan altlıklar ile görsel hale getirilmiştir. 

WEBGIS Uygulaması Adresi  : http://cbs.tarim.gov.tr 

Sorgu Alanı Belirleme 

Sorgu gerçekleştirilecek en küçük sınır verisi olan köy isimlerine kadar arama işlemi analiz işlemleri 

menüsünde bulunan “ARA” aracı ile yapılabilmektedir.  Buradan aynı zamanda il, ilçe veya köy 

sınırları içindeki nüfus ve o bölgenin yüzölçümü bilgilerine ulaşılabilmektedir. 

 

Tematik Harita Oluşturulması 

Sorgu ve analizlerin yapılacağı il veya ile ait ilçe sınırları seçilerek tarım parselleri veri tabanına, 

entegre edilmiş ÇKS ve TÜİK verilerinde sorgular gerçekleştirebilmektedir. 

Desteklemenin sisteme entegre olmuş halini yıllara göre sorgulanarak tematik haritalar 

oluşturabilmekte. TÜİK veri tabanı içinde yer alan bitkilerin iller ve yıllara göre tematik haritaları 

oluşturulabilmektedir.  

 

 

 

 

 

Arama penceresi 



   

   

Sorgu Bölgesi Belirlenmesi 

İl veya ilçe sınırlarına bağlı kalmayıp isteğe bağlı bir nokta etrafında yarıçap girişi yapılarak sorgu 

bölgeleri seçilebilir. İsteğe bağlı bölge seçimi dörtgen çizilerek de yapılabilir. 

 

 

Vektör Veri Tabanları İçinde Sözel Sorgular 

Tarım parselleri bilgi sistemi içerisinde kullanılan kadastro parselleri ve tarım parselleri içinde sorgu 

bölgesi belirlenerek parsel bazlı sorgular yapılabilmektedir. Sorgu yapılacak katman, öznitelik alanı ve 

sorgu koşulları belirtilmek suretiyle istenilen sonuçlara ve görsel grafiklere ulaşılabilmektedir.  

Konumsal Sorgular 

Desteklemeye konu olan bazı bitkilerin tematik gösterimi 

Sorgu  Pencereleri 

Bölge seçimi 



   

   

Uygulamada bulunan katmanlar arasında belirlenen işlem tipi doğrultusunda çeşitli analiz işlemleri 
yapılabilmektedir. Bu işlemler “İÇERDİĞİ”, “KESİŞTİĞİ”, “ÜST ÜSTE GELDİĞİ”, “DOKUNDUĞU” ve 
“TAMAMEN UYUŞTUĞU” şeklindedir. İşlem tipi seçildikten sonra, analiz yapılacak olan ikinci katman 
seçilip sorgulama işlemi yapılmaktadır. Bu sorgu sonucunda gelen nesnelere yönelik tematik harita 
oluşturulması işlemi, “Tematik” işlemine benzer şekilde yapılabilmektedir. 

 

 

Veri Düzenleme 

Uygulama, sunulan verileri düzenleyebilmektedir. Örneğin, yeni parsel oluşturma, iki parseli 

birleştirme veya bir parseli parçalama işlemi gerçekleştirilebilmektedir. Veri düzenleyebilmek için 

kullanıcıların sisteme giriş yapmaları gerekmektedir. Bu sayede verilerin güvenli bir şekilde 

değiştirilmesine izin verilmiş olmaktadır. Bu işlemler sırasında yapılan her işlem kayıt altına 

alınmaktadır. Bu yapı ile hangi kullanıcın hangi işlemi yaptığı sistem tarafından takip edilmektedir. 

Sisteme giriş yapıldığında düzenleme işlemleri için gerekli araçlar aktif olacaktır. Araçlar yardımı ile 

belirli editleme işlemleri yapılabilmektedir. 

 

Konumsal Sorgu Pencereleri 

Düzenleme araçları 


