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Özet: Günümüz web teknolojisinin geleceği olarak kabul edilen Anlamsal Web'in 
geliştirilmesine paralel olarak, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)'nin de bu gelişim ile 
bütünleştirilmesi ihtiyacı vardır. Bu ihtiyaç, coğrafi verilerin CBS'ler arasında paylaşımı ve 
birlikte çalışılabilirli ğinin sağlanması ile bir ölçüde giderilebilecektir. Bildiride, sözü geçen 
bütünleştirme çalışmalarının mevcut durumundan bahsedilmiştir. Bu maksatla, W3C (World 
Wide Web Consortium) tarafından üzerinde çalışılan yazılım teknolojileri olan,  XML 
(Extensible Markup Language), XML Şema, RDF (Resource Description Framework), RDF 
Şema, OWL (Web Ontology Language) ile OGC (Open Geospatial Consortium) tarafından 
sunulan GML (Geographic Markup Language)  standardı hakkında bilgi verilmiştir. 
Bilgisayarların coğrafi veriyi, ortak bir anlayış oluşturmayı sağlayan ontolojiler yardımıyla 
anlamaları ve çıkarsama yapabilmeleri gibi Anlamsal Web'den beklentiler açıklanmıştır. 
Bahsedilen bu çalışmalar, aslında Mekansal Anlamsal Web'in hayata geçirilmesi için gerekli 
olan ilk adımlar olarak kabul edilebilir. 
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Integration of Geographic Information Systems with Semantic Web: Spatial Semantic 
Web 
 

Abstract: With parallel to the development of Semantic Web which is accepted as the future 
of nowadays web technology, Geographic Information Systems (GIS) also require to integrate 
with this development. This requirement will be met in a sense by achieving interoperability 
and sharing geographic data among GIS. In the article, the current level of aforementioned 
integration efforts is discussed. With this aim, some information is presented on the software 
technologies such as XML, XML Schema, RDF, RDF Schema, OWL on which W3C works  
and  GML standart presented by OGC. The expectations from Semantic Web such as enabling 
the computers to understand and infer the meaning of the geographic data by means of the 
ontologies which enable a common understanding are explained. These studies may be 
accepted as a first step required for the realization of Spatial Semantic Web. 
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