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İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Ge-
nel Müdürlüğünce, ülkemiz mülki 
idari sınırlarına ilişkin coğrafi veri 

tabanlı harita üretim tekniklerine 
ve konumlama sistemlerine uygun 
şekilde idari birim sınırlarının sayı-
sallaştırılmasını amaçlayan “İdari 
Sınırların Güncellenmesi ve Sayı-
sallaştırılması Projesi” hayata ge-
çirilmiştir.

Tamamen milli kaynaklarla yürütü-
len söz konusu projenin hayata ge-
çirilmesiyle birlikte, koordinatlı sı-
nır verisini talep eden kamu kurum 
ve kuruluşlarına, elektronik bilgi 
sistemi üzerinden paylaşım yapıl-
ması hedeflenmektedir. Projenin 
ilk aşamasını gerçekleştirmek üze-
re İller İdaresi Genel Müdürlüğü 

ile TÜRKSAT arasında hizmet alım 
sözleşmesi imzalanmıştır.

Projenin ilk aşaması olan Farkın-
dalık Çalıştayı Ankara’da 06 Şubat 
2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 
Çalıştayın açılış bölümünü İçişleri 
Bakanlığı Müsteşarı-Vali Sayın Muh-
terem İNCE teşrif etmiş ve katılım-
cılara hitapta bulunmuştur. Ayrıca 
İller İdaresi Genel Müdürü Sayın 
Doç. Dr. İlker GÜNDÜZÖZ de proje-
nin yürütülmesi konusunda bilgiler 
vermiştir.

MÜLKİ İDARİ SINIRLARIN GÜNCELLENMESİ  
VE SAYISALLAŞTIRILMASI PROJESİ

Proje ile elde edilen sonuçlarla ülke genelinde 
kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, merkezi ve 
yerel planlamaların yapılmasında ve istatistiki 
verilerin üretilmesinde etkinliği ve verimliliği 
artırarak yeni bir e-devlet uygulaması toplum 
hizmetine sunulmuş olacaktır.
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Söz konusu çalıştaya Bakanlığımız 
merkez teşkilatı başta olmak üzere, 
projenin paydaşı ilgili Bakanlık, Va-
lilik ve Belediye temsilcileri ile aka-
demisyenlerin iştirak ettiği yaklaşık 
250 kişilik bir katılım gerçekleştiril-
miştir.

Çalıştayın sonuçları doğrultusunda 
projenin uygulanabilirliğinin test 
edilmesi amacıyla; 2018 yılı içinde 
bir veya birkaç ilde pilot uygulama 
yapılması planlanmaktadır.

İdari Sınırların Güncellenmesi ve Sa-
yısallaştırılması Projesiyle,

• Tartışmalı idari sınırların sebep 
olduğu teknik, hukuki ve ida-
ri sorunların tespiti, yönetimi 
ve çözümüne yardımcı olacak 
ortak bir coğrafi veri tabanı ile 
envanter bilgilerine etkin erişim 
sağlanması,

• Ülkemizin sağlıklı bir sayısal 
mülki idari bölümler haritasının 
elde edilmesi,

• Yerel idarelerde kabul edilen 
birimlere ait merkez ve sınır bil-
gileri, merkezi idareyle ortak bir 
veri tabanında paylaşılarak, uy-
gulamada tek elden yürütülen 
entegre bir sınır envanterinin 
oluşturulması,

• İl, İlçe, Köy, Belediye ve Mahal-
le yönetim alanlarının gerçek 
yüzölçümleri, arazi varlıkları ile 
nüfus yoğunluklarının kolayca 
hesaplanacağı standart bir veri 
yapısının teşkil edilmesi, 

 hedeflenmektedir.

Proje ayrıca 2015-2018 Bilgi Top-
lumu Stratejisi ve Eylem Planı ve 
2016-2019 Ulusal e-Devlet Strate-
jisi ve Eylem Planındaki belirlenen 
hedeflere ulaşılmasında ve Türki-
ye Ulusal Coğrafi Bilgi Sisteminin 
(TUCBS) kurulmasında çok önemli 
katkılar sağlayacaktır.

Proje ile elde edilen sonuçlar ile 
ülke genelinde kamu hizmetlerinin 

yürütülmesinde, merkezi ve yerel 
planlamaların yapılmasında ve ista-
tistiki verilerin üretilmesinde etkin-
liği ve verimliliği artırarak yeni bir 
e-devlet uygulaması toplum hizme-
tine sunulmuş olacaktır.


