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TEZ SAVUNMA SINAVI DUYURU FORMU

Not: Tez savunma sınav duyurusu, anabilim dalı başkanlıgı̆nca ilgili bo ̈lu ̈mu ̈n duyuru panosunda ve/veya 
internet sitesinde ilan edilir.
Bu formun bir kopyası ktufbe@ktu.edu.tr e-posta adresine gönderilmelidir.
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	Text25555: :
	Aşağı Açılır Kutu1: [Harita Mühendisliği]
	yeri: Harita Mühendisliği Bölümü Seminer Salonu
	Text1: İsra AKYAZI
	Text12: KONUMSAL VERİLERİN BAĞLANTILI VERİ OLARAK YAYINLANMASI VE SORGULANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ 
	Text20: İçeriği hızla büyüyen Geleneksel Web, devasa bir veri kümesine dönüşmüş, bu veri kümesi ile heterojen bir ortam sunan bir hal almıştır. Gerek gelişen teknoloji gerekse kullanıcıların zaman ve kalite beklentisinin değişmesi ile birlikte, mevcut bilgi sunum teknikleri, bu beklentilerin gerisinde kalmıştır. Geleneksel webin yeni versiyonu olan Semantik Web ve bileşeni Bağlantılı Veri ile birlikte, sadece dokümanların yayınlanmadığı, bilgisayarların da veriyi anladığı ve analiz edebildiği yeni bir platform oluşturulmuştur. Bağlantılı Veri, veri kaynaklarında bulunan verilerin web üzerinde semantik tanımları ile birlikte sunulması için bir dizi tasarım ilkeleri sunar. Bağlantılı Veri yaklaşımıyla birlikte konumsal alandaki verilerin web üzerindeki boyutu her geçen gün daha da artmaktadır. Konumsal Bağlantılı Verilerin yayınlanması ile birlikte web üzerinde konumsal veriler sorgulanabilir ve diğer veri kaynakları tarafından kullanılabilir hale getirilmiştir. Böylece Semantik Web uygulamaları gereği, farklı veri kaynaklarında aynı anlama gelen veri ve kavramlar semantik olarak eşleştirilebilir durumdadır. Bu tez çalışmasında, konumsal verilerin Bağlantılı Veri olarak yayınlanması için bir metodoloji önerilmiştir ve gereksinimler belirlenerek sonuçlar irdelenmiştir. Bu bağlamda, örnek uygulama senaryosu için “Trabzon İdari Sınırlar” veri seti kullanılarak TR İdari Bölümler Ontolojisi ve Konumsal İlişkiler Ontolojisi geliştirilmiştir. “Trabzon İdari Sınırlar” veri seti ontolojilerle ilişkilendirilerek web üzerinde bağlantılı veri olarak yayınlanmıştır ve konumsal sorgular gerçekleştirilmiştir
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