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ÖZET 
 

İZGAZ Altyapı Bilgi Sistemi( İZGABİS);  İZGAZ’ ın tüm doğal gaz hatları ve yer üstü ekipmanlarının müşterileri ile ilişkilendirildiği, 

çeşitli konumsal sorgulamaların yapılabildiği, çeşitli şebeke analizlerinin ve modelleme çalışmalarının oluşturulabildiği, çeşitli acil 

durum senaryolarının sorgulanabildiği bir sistem olarak bu uygulamaların masaüstü ve web ortamında ( internet  / intranet)  

paylaşıldığı, İZGAZ Abone Yönetim Bilgi Sistemine(ABYS) Entegre çalışan bir Coğrafi Bilgi Sistemidir.  

 
Anahtar Sözcükler: CBS, doğal gaz, altyap,İzmit, İZGABİS 

 

 

ABSTRACT 

 

IZGAZ INFRASTRUCTURE INFORMATİON SYSTEM ( İZGABİS ) 

 
IZGAZ Infrastructure Information System (IZGABIS) is a Geographical Information System which is integrated with IZGAZ 

Customer Management Information System (CMS) and is able to associate customers with Izgaz’s whole natural gas lines and 

aboveground equipments, make positional queries, make various network analysis and modelling studies, perform various emergency 

scenario queries and share these applications and results both in desktop and  web environment (internet / intranet). 

 
Keywords: gis, natural gas, Infrastructure, İzmit, İZGABİS 

 

 

1. GİRİŞ, AMAÇ, TANIM 

 
Güvenliğin çok önemli olduğu tüm işletmelerde, yukardan aşağıya tüm kurum çalışanlarının sağlıklı ve güvenilir 

kararlar alması işletme açısından çok önemlidir. Bu güvenli kararların alınabilmesi güvenilir bilgi ile mümkündür. 

 

Doğal gaz dağıtım işi diğer sektörlerden farklı olarak işletme esnasında güvenliği en üst düzeyde tutulması gereken bir 

sektördür. Bu sebepten doğal gaz dağıtım işletmeleri için güvenilir bilgi üretecek ve sunacak sistemlere ihtiyaç vardır. 

 

Kullanılan sistemlerde hatalar ve eksikler minimize edilir. Böylece sistem her geçen gün ve her operasyonda 

güvenilirliği artan bir istem haline dönüşür. Dolayısı ile bu tür sistemler ne kadar operasyonda kullanılırsa güvenilirliği o  

kadar artar. 

 

Kullanılan sistemler güvenilir sistemlerdir. 

 

 

1.1. AMAÇ 
 

İZGABİS sisteminin kurulmasının amacı, başlangıç itibari ile EPDK Kurumunun DOĞAL GAZ  PİYASASI 

KANUNU MÜŞTERİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ - Madde 64’ e göre kurulmasını zorunlu kıldığı bir Coğrafi Bilgi 

Sistemi oluşturmaktır.  

 

Aynı madde ilgili Coğrafi Bilgi sisteminin kapsam ve özellikleri belirlenmiştir. Dolayısı ile temelde İZGABİS; bir 

coğrafi bilgi sistemi uygulamasıdır. 
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1.2.TANIM  

 
İZGAZ Altyapı Bilgi Sistemi – İZGABİS PROJESİ; İZGAZ’ ın tüm Doğal gaz Şebeke elemanlarının yeryüzüyle olan 

COĞRAFİ ve SÖZEL durumlarını (Numarataj, ITRF xyz)  Akıllı bir şekilde ilişkilendiren bir istemdir.  

 

Bu sistem ile çeşitli konumsal sorgulama, şebeke analizleri ve acil durum senaryoları modelleme çalışmaları yapılır. 

Ayrıca bu uygulamalarının kurum içinde ve web ortamında ( www.İZGABİS.com , www.İZGABİS.net , 

www.İZGABİS.info  ) paylaşıldığı, İZGAZ Abone Yönetim Bilgi Sistemine(ABYS) tam Entegre çalışan tamamen yerli 

bir Coğrafi Bilgi Sistemi uygulamasıdır.(CBS)   

 

 

2. İZGABİS SİSTEM TASARIMI 

 
Coğrafi Bilgi Sistemi, CAD,-DATABASE-İnternet gibi bilgi teknolojilerini en üst düzeyde kullanabilen güçlü ve 

fonksiyonel bir araçtır. CBS’ nin faydaları şu şekilde özetlenebilir. 

  

Kuruma ait bütün sözel ve grafik bilgiler bir araya getirilerek sayısal(dijital)kütüphane oluşumuna büyük katkı 

sağlamaktadır. Böylece kuruma ait tüm haritalar, resimler (ortofotolar, uydu görüntüleri), raporlar vb. bilgiler elektronik 

bir havuzda toplanmış, istenildiğinde ulaşılması çok kolay bir hale gelmiştir. 

  

Bilgiye ulaşmanın kişilere bağlı olduğu bir sistemden, bilginin herkese belirli yetkilerle açık olduğu sisteme geçilerek 

şeffaf ve sürekli bir yapı oluşturulmaktadır.  

  

Bilgiye bilgisayar ortamından hızlı bir şekilde ulaşabilmek zaman ve personel tasarrufunu beraberinde getirmekte, 

dolayısı ile maliyet optimizasyonu sağlamaktadır. 

  

CBS oluşturulduktan sonra bütün bilgilere çok kolay ve hızlı ulaşılacaktır. Sözel bilgiden grafik (harita, resim) bilgiye, 

grafik bilgiden sözel bilgilere kolaylıkla ulaşılmaktadır. Bilginin paylaşımı, güncelleme çalışmalarına da ivme 

kazandırmaktadır. 

  

CBS oluşturmanın en önemli kısmı verilerin toplanıp, biraya getirilmesi ve düzenlenmesidir. Bütün grafik ve grafik 

olmayan dataları GIS disiplini içerinde bir veri tabanında topladıktan sonra, ikinci aşamada; 

 

 —Şebeke analizleri,  

 —Topoloji Analizleri,  

 —Tematik(Konulu) Harita üretimi, 

 —Modelleme,  

 —Senaryo Üretimi/ Yönetimi,  

 —Karar Destek Sistemleri oluşturma vb.  

Fonksiyonların kullanılması mümkün olmaktadır. 

  

CBS’den asıl fayda bu fonksiyonların aktif olarak kullanılması ile sağlanabilmektedir. 

 

 

Kurumsal olarak düşünüldüğünde somut olarak CBS ’ nin faydalarını şöyle sıralayabiliriz; 

 

1. SCADA, Acil ihbar sistemi, ABYS ve İZGABİS entegrasyonu ile olaylara daha hızlı ve güvenli müdahale edilecek, 

2. Gaz kesmelerinde etkilenecek abone ve şebeke miktarı net olarak ortaya çıkacak, 

3. Verilere daha hızlı ve doğru erişim kurularak verimlilik ve performans artışının sağlanması ve aynı zamanda müşteri 

ile temas eden personeli daha fazla bilgilendirmek suretiyle müşterileri klasik hartalar esas alınarak verilen 

hizmetten daha iyi hizmet verilebilmesi, 

4. Verilerin revize ve güncellenme işlemleri çok daha rahat yapılacak, 

5. Pazarlama açısından Yatırım planları daha güvenli ve isabetli yapılacak, 

6. Yapılan yatırımın ve performansın ölçülebilir olması sağlanmış olacak, 

7. Kullanımın izni bulunan kullanıcıların herhangi bir veriyi hızlı ve belirgin bir zaman da temin edilmesi, 

8. Yönetim bilinci gelişerek ve yönetmeliklere uyum sağlanacak, 
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CBS nin etkin bir şekilde kullanılması ile İZGAZ A.Ş. olarak bazı sorulara daha net cevap verebileceğiz, 

Sahip olduğumuz envanterler nelerdir? 

 

 Nerelerdedir? 

 Hangi şartlarda bulunmaktadırlar? 

 Değerleri nedir? 

 Kaç abone ile bağlantı var? 

 Faturalama ne kadar yaygın ve etkindir? 

 Bölgeden bölgeye gelir toplama oranları nelerdir. 

 

 

2.1. METODOLOJİ  
 

Çalışma amaç ve hedeflerinde; kullanıcıların, üretilecek haritaların ve uygulama araçları yazılımlarının geliştirilmesi 

projenin ilk aşamasını oluşturmaktadır.  

  

Ana amaç İZGABİS projesi kapsamında verilecek abonelikler için CBS tabanlı adres ve öznitelik verilerini içeren 

veritabanlarının tasarlanarak doğal gaz altyapı bilgi sisteminin oluşturulmasıdır. Bu amaç doğrultusunda her bir alt 

sistem için hedefler belirlendikten sonra projede veri toplama aşamasına geçilmiş ve gerekli veritabanı tasarımları da 

yapıldıktan sonra veri dönüşümü gerçekleştirilip altlık haritaların oluşturulması sağlanmıştır. 

 

Coğrafi bilgi sistemlerinin çalışabilmesi için öncelikle sayısal altlıkların mevcut olması gerekmektedir. Altlık haritalar 

oluşturulurken veritabanı coğrafi koordinat sistemine oturtulmuş ve veriler ayıklanarak tespit edilen formata 

dönüştürülmüştür.  

 

Sistemi genel olarak tasarlarsak yapılması gereken işler üç ana gruba ayrılıyor, bunlar; 

 

1-Adres Bilgi sisteminin yapılması 

2-Şebeke Bilgi sisteminin yapılması 

3-Abone Bilgi sistemi ile entegrasyon 

 

Bunların ilk ikisini birleşmesi ile İZGABİS oluşmuş olacak. Ancak üçüncü adımla birlikte tüm kullanıcılara hitap 

edecek tam bir sistem haline gelecek. Bu aşamadan sonra da İZGABİS artık kurumun diğer sistemleri ile entegrasyona 

müsait seviyeye gelecektir. SCADA, acil müdahale bilgi sistemi vs. bunlardan birkaç tanesidir.  

 

İZGABİS projesi; CBS’ nin İzmit doğal gaz altyapı bilgi sistemi projesi kapsamında ihtiyaç duyulan işlemleri 

yapabilmek için nasıl bir araç olarak kullanıldığını ve özellikle CBS’ nin analiz, görüntüleme, sorgulama ve modelleme 

gibi fonksiyonlarından ne şekiller de yararlanıldığını ortaya koymaktadır. 

 

 Kocaeli ili için CBS tabanlı doğal gaz altyapı bilgi ve yönetim sistemi tasarlanmıştır. Adres bilgi sistemi ve şebeke bilgi 

sistemi bu proje kapsamında alt sistemler olarak tasarlanarak, abone bilgi yönetim sistemi(ABYS), acil müdahale bilgi 

sistemi ve İZGAZ SCADA bilgi sistemi entegrasyonlarının yapılması proje kapsamında hedeflenmiştir.  

 

Bu sistemler ile belirlenen doğal gaz hattından yararlanan abone sayısının tespiti, adres sorgulama, ilçe mahalle sokak 

bazında abone sayısı görüntüleme veya tüm doğal gaz hatları ekipmanlarını sorgulama ve analiz etme gibi 

fonksiyonların yerine getirilmesi amaçlanmaktadır. 

 

 

2.2. İZGABİS PROJESİ İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ 
 

İZGABİS projesi sonuçta bir CBS uygulaması olduğu için CBS fonksiyonlarının / ihtiyaçlarının tamamı bu sistem 

içinde geçerlidir. 

 

Bu proje için elimizde bulunan donanım yeterli görülmüş, ilerleyen zamanlarda ihtiyaca binaen web server, data server, 

Veri  giriş/güncelleme PC leri gibi donanım ürünlerin zamanla tedarik edilmesi yoluna gidilmiştir. Çünkü ihtiyaç miktarı 

belli olmadan donanıma fazla parların yatırılması yatırım maliyeti açısından sorun olmaktadır.  

http://www.uzalcbs2008.org/


2. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu UZAL-CBS 2008, Kayseri. 

http://www.uzalcbs2008.org 

 

 

26 

26 

 

Yazılım olarak; İZGABİS için verilerin CBS standartlarında oluşturulması, akıllandırılması, yönetilmesi gibi işlemler 

için CAD ve CBS programlarına ihtiyaç duyulmuştur. CAD ve CBS için iki ayrı programın seçilmesi başlangıçta biraz 

pahalı olabilir ancak yaşanan tecrübeler CAD ve CBS işlemlerini tabanda tek programda yapılamayacağı yönündedir. 

Çünkü CAD çizim programının özellikleri ve sağladığı faydaları bir CBS programından beklemek yanlış olmaktadır. 

Ayrıca son kullanıcılar için de bir uç kullanıcı ara yüzü geliştirilmesi gerekmektedir.  

 

Yine sistem için opsiyonel bir veritabanı geliştirilecektir.  

 

Personel olarak İZGABİS projesinde yönetimde bir değişiklik öngörülmemiş ancak zaman zaman veri giriş/güncelleme 

personelinde artırma yoluna gidilmiştir. 

 

Sistemin en önemli kısmı olan verilen toplanması, işlenmesi ve kullanılır hale getirilmesi işlemi sistemin maliyetinin 

büyük kısmını oluşturmaktadır. 

 

 

2.3. İZGABİS VERİLERİ 
  

İZGABİS projesi için gerekli veriler sınıflandırılmış, veri yapıları tespit edilmiş, veritabanı ve veri öznitelik bilgilerine 

de karar verilerek veri tespiti, veri toplama ve eldeki verilerin düzenlenerek sisteme girilmesi yoluna gidilmiştir.  

 

Veri toplama için standartlar belirlenerek bu hususta bir şartname yazılmış, bu şartname çerçevesinde ihale yapılarak 

veri toplama ve veri girişi yoluna gidilmiştir. Toplanan verilerin çoğunun saha kontrolleri yapılmış, veri toplama ve 

girişleri esnasında meydana gelebilecek okuma ve yazma hataları minimize edilmeye çalışılmıştır.  

 

İZGABİS veri yapısını ana maddeler halinde sınıflandıracak olursak; 

 

1-Adres verileri 

  

  1.1. ilçe, belde, mahalle bölge bilgileri. ( Grafik ve sözel olarak ) 

  1.2. Cadde-sokak, yol orta, güzergâh vs. bilgiler. ( Grafik ve sözel olarak )  

  1.3. Bina envanter bilgileri ( yapı tarzı, kat adedi vs.) 

  1.4. Bina-Daire Bilgileri 

  1.5. Kapı Bilgileri  

 

2-Şebeke Verileri 

   

  2.1. Bölge regülatör bilgileri ( grafik ve sözel olarak) 

  2.2. Tüm şebeke hat  bilgileri ( grafik ve sözel olarak) 

  2.3. Servis kutusu bilgileri 

  2.4. Regülatör bilgileri 

  2.5. Abone sayaç bilgileri 

 

İZGABİS şefliği olarak veri yapısını, veritabanı modelini vs. oluşturduktan sonra sahadan sağlıklı ve güncel bilgileri 

toplamak için 2006 yılında servis kutusu röperleme ihalesi yapıldı. Yaklaşık beş aylık süre sonunda tüm lisans bölgesi 

için servis kutusu, abone, sayaç, bina bilgi, Cadde-sokak vs. güncel bilgileri toplatılarak sisteme girişleri yaptırıldı. 

 

Sahadan toplanacak verilerin özniteliklerine özellikle önem gösterildi. Sistem gereksiz verilerle doldurulsa, sistemde 

yoğunluk olur. Bu da sisteminizin sağlıklı çalışmasını engeller. 

 

Gerek adres yapısındaki gerek doğal gaz şebekesine dair her türlü değişiklikler belirlenen standartlara göre coğrafi bilgi 

sistemlerine aktarılmakta ve sözel veriler grafik veriler ile kontrollü olarak ilişkilendirilmektedir. Böylece bilginin 

güncellenmesi sağlanarak doğru bilgiye hızlı bir şekilde erişilmekte ve de zaman kaybı önlenmektedir.  

 

 

2.4.İZGABİS KULLANICI İSTEKLERİ  
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İZGABİS internet ve intranet kullanıcılarını ve kullanma amaçlarını başlangıç itibari ile araştırılarak kullanıcı profilleri 

belirlendi. Gerekli görülen kişilerle birebir görüşmeler yapılarak istek, görüş ve önerilerinden yararlanıldı. Özellikle 

kurum içi kullanıcılarımızın istekleri ve önerileri ile çok yakından ilgilenildi. 

Sistemi kullanacak kişilerin istedikleri her şey sistemde yapılmaya çalışıldı. Yapılan analizlerden sonra  kullanıcı 

istekleri genel çerçevelere getirilmeye çalışıldı.  

 

Genel hatları ile kullanıcı isteklerini sıralayacak olursak ; 

 

1. Her şeyden önce tüm kullanıcılar; istedikleri bir adresi çeşitli şekillerde bulmak istiyorlardı. 

 

2. Yine adres bakımından önemli yer gruplarının ( Resmi kurumlar, Fabrikalar, işletmeler, camiler, hastaneler, 

okullar, benzin istasyonları vb.) istendiğini gözledik. Bu önemli yer tespitleri sayesinde adresi tam olarak 

bilinmeyen yerlere çok daha hızlı ulaşılacak. 

 

3. Bir aboneye ulaşmak için aboneye ait çeşitli bilgilerle( tesisat numarası, abonelik numarası, sayaç numarası vs.) 

abonenin binasını bulmak istiyoruz. 

 

4. Şebeke ile alakalı olarak tüm hatlara, vanalara, vana odalarına, vs. tüm ekipmanlarımıza rahatça ve hızlıca 

ulaşılmalı 

 

5. Servis kutularına, sayaçlara, vanalara çok hızlı ulaşabilmek ve bunlar arsında hızlı sorgulama ve analizler 

yapabilmek. Mesela bir vanaya tıklandığında o vananın beslediği toplam abone ve servis kutusu sayılarını hemen 

görebilelim. 

 

6. Hatlarımızla ilgili kazı çalışmalarında doğru şekilde kazının yapılması için röperlemenin sağlıklı yapılması 

gerekir. Sistemden bu şekilde de faydalanalım. 

 

7. Servis kutusu, abone durumu, hat  metrajlar vs. lerin tematik sorgulamaları yapılabilsin. 

 

8. Hava fotoğrafları veya uydu fotoğrafları olsun. 

 

9. Sanayi tesisli abonelerimizi de görelim. Sanayilere bağlı RMS B tarzı regülâtörlerimizin bilgilerine rahatça 

ulaşabilelim. Bu regülâtörlerin geçmişleri ile alakalı bilgileri de görebilelim. 

 

10. İç tesisat firmaları yerlerine ulaşabilelim, buralar hakkında bilgi alabilelim. 

 

11. İşletme için, bir servis kutusuna hemen ulaşabilelim, bilgilerini alabilelim, servis kutusunun vanasını hemen 

görebilelim, bu vanayı kapatır isek ne kadar abone, kaç metre hat, kaç tane servis kutusu gazsız kalır sorularının 

cevabını hızlıca alabilelim. 

 

12. Aynı şekilde vana odalarına ulaşalım, bu vana odasından sonraki ve önceki vana odası hangileri, bu vana 

odasından gazı kesersek nereler gazsız kalır vb. soruların cevabını hemen alalım. 

 

13. Yatırım planlamaları için tematik harita istekleri 

 

14. Proje yapılacak bölge bilgileri, 

 

15. Harita altlığı olarak kadastro ve imar haritalarını da görebilelim. 

 

16. Abonelerin adreslerine abonelik sırasında güvenle ulaşabilelim. 

 

 

 

2.5. İZGABİS PROJESİNİN OLUŞUMUNA GENEL BAKIŞ  
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1. Altyapı Bilgi Sistemi oluşturulurken öncelikle lisans sınırımız dahilindeki alanın tamamında, sayısal 

altlıklarımızın  ( fotogrametrik hâlihazır haritalar, as-built haritaları, ortofoto haritalar ve uydu görüntüleri ) 

tamamlanmasına gayret edilmiştir. 

 

2. Ayrıca mevcut imar ve kadastral haritalar da sayısallaştırılarak sisteme aktarılmıştır.  

 

3. Altyapı Bilgi sistemi bünyesinde kullanılan bütün hâlihazır haritalar, as-built haritalar ve diğer harita altlıkları, 

altyapı ve üst yapı bilgileri Ülke Koordinat Sistemi (UTM) düzlemine taşınarak standartlaştırılmıştır. 

 

4. Doğal gaz hat güzergâhlarımızla alakalı hâlihazır ve as-built haritalarımız Microstation Programı yardımı 

üretildikten sonra İZGABİS Şefliği tarafından belirlenen standartlara gelecek şekilde düzenlemeleri yapılır. 

 

5. Altyapı Bilgi Sisteminin doğal gaz sektörüne yönelik bir veritabanı modeli üretilmeye çalışılarak bu husustaki 

standartların oluşmasına katkıda bulunmaya çalışılmıştır. 

 

6. Lisans sınırlarımız içindeki  bölge (ilçe, belde, mahalle, regülâtör vb.) çizimleri yapılarak bilgi girişleri yapılır. 

 

7. İZGABİS’ in verilerinin önemli bir kısmını kapsayan servis kutusu ve abone sayaç bilgilerinin grafik ve sözel 

bilgilerinin güncel ve güvenilir olması için tüm aboneler ve kutular arazide gezilip verileri toplatılarak kayıt altına 

alınmıştır. 

 

8. Bina, yol vb. adres ve numarataj ile alakalı çizimler yapılır, bunlar arasındaki ilişkiler kurulur. 

 

9. Önemli yer bilgileri ( camii, okul, hastane, mezarlık vb. ) regülâtör istasyonlarımız, sanayi tesislerimiz ve diğer 

yeraltı ve yer üstü tesislerimizin akıllandırılması işlemi büyük oranda yapılmıştır. Böylece İZGABİS aynı zamanda 

bir kent rehberi görevi görebilecektir. 

 

10. Diğer taraftan da bu objelere karşılık gelen bilgiler araziden toplanarak, CBS programımız olan Mapinfo 

üzerinden geliştirilen veri giriş yazılımları yardımı ile akıllandırılır. 

 

11. Abone Yönetim Bilgi Sistemi(AYBS)-Altyapı Bilgi Sistemi( İZGABİS )-Kent Bilgi Sistemi(KBB) 

entegrasyonunu hedefleyen bir CBS vizyonu oluşturulmaya başlanmıştır. 

 

12. İZGABİS bünyesinde tüm binalar akıllandırılmıştır. Akıllandırılan bu binalara bir KBS numarası verilerek 

Kocaeli Kent Bilgi Sistemine entegre çalışmalar yapılır. İZGAZ bu hususta KBB için öncülük yapmaktadır. 

 

13. Aynı zamanda bilgisi girilen abone/abone/yol/numarataj bilgileri İZGAZ AYBS ile de entegre edilir.  

 

14. Bina, yol, servis kutusu ve diğer kullandığımız tüm objeler böylece adres bilgilerine ve kendi bilgilerine 

bağlanarak, veritabanı ortamında akıllandırılmış olur.  

 

15. Bundan sonra İZGAZ Merkezi Abone Bilgi Sistemi(AYBS) ile entegrasyon yapılarak sistemin omurgası 

oluşturulur. 

 

 

 

2.6. İZGABİS SİSTEMİNİN GENEL YAPISI 
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2.6.1. ADRES BİLGİ SISTEMİ 

 

Ülkemizde kullanılan adres formatları incelendiğinde standart bir sistemin olmadığı görülmektedir. Adres bileşenlerinin 

çokluğu, numarataj çalışmalarının gerekli hassasiyette ve doğru yapılamaması, kurumların 

kendi dokümanlarında bile aynı adres formatlarını kullanmayışı ve adres bileşenlerinde yapılan değişikliklerden (yeni 

sokak açılması, yeni bina numaraları vb.) kurumların haberdar olmayışı ülkemizde bir 

adres karmaşıklığına yol açmıştır.  

 

Konumsal bilgi sistemlerinden optimum yarar sağlayabilmek için öncelikle numarataj tabanlı adres bilgi sistemlerinin 

oluşturulması gerekir. Hem yazılımların özellikleri, hem de kullanıcı açısından, adres bileşenlerinin standart bir forma 

sokulması gereği vardır. Oluşturulan bu standart adres yapısının gerek altyapı bilgi paylaşım sistemi projesi gerek 

yapılacak sorgulama ve analizler için bir altlık niteliğinde olması hedeflenmiştir. 

 

Projenin bir alt hedefi olarak tasarlanan Adres Bilgi Sistemi hedefleri; 

 

İZGABİS projesi kapsamında verilecek abonelikler için adres ve öznitelik verilerini içeren veri tabanlarını hazırlamak,  

Mevcut adres verisini kesinleştirerek CBS’ ye aktarmak,  

Adres uyumsuzluklarını gidermek,  

Şebeke ve adres verilerini tek bir merkezi veritabanında tutmak,  

Abone bilgi yönetim sistemi tarafından bu adres verisinin kullanılmasını sağlamak,  

Anlık değişiklik ve ilavelerin diğer sistemlere gerçek zamanlı olarak yansıtılmasını sağlamak olarak belirtilebilir.  

 

Adres Bilgi Sistemi işlem adımlarını şöyle sıralayabiliriz; 

 

1-İl, ilçe, belde, mahalle tarzı bölge çizimleri CAD ortamında çizilerek ulusal koordinat sisteminde CBS ortamında 

aktarılır. Burada bu bölgeler akıllandırılarak aralarındaki ilişkileri kurulur. Bölgeler kapalı obje olmalıdır. 
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2-Cadde-sokak yol ortaları, ister CAD ortamında çizilerek dönüştürülerek CBS ortamına aktarılabilir veya uygun altlık 

ve gerekli scriptler uygun yazılımlarla geliştirilerek direkt olarak CBS ortamında çizim yapılabilir. Yol ortaları poligon 

tarzı çizgi objesi olmalıdır. 

 

3-Yol orta çizgileri adres bilgi sisteminin ana omurgasıdır. Çünkü birçok obje bu çizgilerle ilişkilendirilir. Yol 

ortalarının akıllandırılması işleminde iyi analiz yapılması gerekir. Ayrıca akıllandırma işleminde ne tür öznitelik 

bilgilerinin girileceği önceden kestirilerek planlaması yapılmalıdır. İleriki dönemlerde yapılacak çeşitli uygulamalarda 

bu öznitelik verileri çok işe yarayacaktır. 

 
4-Binalar kapalı obje olarak CAD ortamında çizilerek CBS ortamına aktarılır. CBS ortamında veri girişleri yapılar, yol 

ve mahalle ilişkileri kurulur. Bu yol ile ilişkilendirme işlemi veritabanın modelinize göre veya verdiğinizi karara göre  

bina kapısı ile de olabilir. Binalar kapalı obje olmalıdır. 

 

5-Bina kapıları yine CAD ortamından gelirse oradan veya direkt CBS ortamında ayarlanan scriptlerle çizilerek veri 

girişleri yapılabilir. Kapılar nokta(point ) obje olmalıdır. 

 

6-Bina kapıları hem binalarla hem de yol ortaları ile ilişkilendirilmelidir. 

 

Adres bilgi sistemi objeleri veri girişleri yapılarak aralarındaki ilişkileri kurulduktan sonra CBS’ nin omurgası olan 

Adres bilgi sistemi tamamlanmış olur. Bundan sonra devamlı olarak güncelleme çalışmaları yapılarak  adres bilgilerini 

güncel tutmak gerekir. 

 

 

2.6.2. ŞEBEKE BİLGİ SİSTEMİ 

  

Doğal gaz altyapı şebeke verilerini CBS ortamına kolay bir şekilde aktarmak ve güncel olarak tutulmasını sağlamak, 

doğal gaz tesislerini daha verimli, güvenli ve kontrollü olarak kullanabilmek ve abone bazlı her türlü doğal gaz altyapı 

bilgisine hızlı ve doğru bir şekilde ulaşabilmek amacı ile şebeke bilgi sistemi tasarlanmıştır.  

 

Bu sistemle hatların konumlarını diğer altyapı elemanlarına göre tanımlayabilmek için doğal gaz hatları ile kesişen diğer 

altyapı tesisleri de CBS tabanlı olarak üretilecek ve bakım ve onarım gerektiğinde kullanmak amacı ile bölgenin doğal 

gaz altyapısı görülebilecektir.  

 

Şebeke bilgi sisteminde İZGAZ şebeke yapısı incelenecek. İZGAZ şebekesine ait tüm çelik ve PE hatlar 

akıllandırılacak. bunun yanında diğer tüm şebeke elemanları akıllandırılarak sisteme dahil edilecektir.  

  

Sistem içerisindeki tüm hatlar, bağlantı elemanları, servis kutuları, bölge regülatörlerine ait alansal ve noktasal veriler vs 

tüm şebeke bilgileri ilişkilendirilerek aralarında analiz ve sorgulama yapılabilecek duruma getirilecektir. 

 

Son aşamada şebeke bilgi sistemi ile adres bilgi sistemi ortak veritabanına aktarılacak, adres ve şebeke ilişkileri 

kurulacaktır.  

 

İZGAZ şebeke yapısı klasik dal sistemine göre dizayn edilmiştir. Bu yapı da; doğal gaz, BOTAŞ hatlarından sonra 

RMS-A dediğimiz merkez regülatör istasyonuna gelir. Buralardan doğal gaz basıncı düşürülerek çelik borularla daha 

küçük boyutlu bölge regülatör istasyonlarımıza gelir. Bölge regülatör istasyonlarında da gaz basıncı düşürülerek son 

kullanıcılara verilir.  

 

Her evin önüne bir servis kutusu konur, evlere buradan gaz verilir. Servis kutusu hem gaz basıncını düşürerek sabitler 

hem de içindeki regülatör sayesinde otomatik vana görevi görerek acil durumlarda gaz kesmeye yardımcı olur. Servis 
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kutusundan direkt abonenin dairesindeki doğal gaz sayacına gelen gaz oradan ocak, şofben veya kalorifer kazanı gibi 

tüketim noktalarına iletilir. 

 

Şebeke tasarımımız; gaz kullanan / kullanabilecek binalara göre tasarlanır. Sistemi tasarlarken daima hangi vanayı 

kapatırsak hangi evler gazsız kalır sorusu ile yola çıkarız. Bu soru acil durumlar için sorulacak sorudur, fakat aynı 

zamanda şebekenin nasıl dizayn edileceğini de bu soru cevaplar. Aşağıdaki şekilde de görüldüğü gibi vana kapanınca 

hangi binalar gazsız kalacak görülmektedir.  

 

Bu sonuç bize İZGABİS veritabanının tasarlanması, ABYS entegrasyon ve Adres Bilgi sistemi tasarımını yapmamıza 

yardımcı olmaktadır. 

 

 

2.7. ABONE BİLGİ VE YÖNETİM SİSTEMİ (MIS) İLE İZGABİS ENTEGRASYONU 

 

CBS tabanlı merkezi bir veritabanında barındırılan adres ve doğal gaz şebeke verisinin abone yönetim sistemi ve diğer 

sistemlerle entegrasyonunun sağlanması, geliştirilen uygulamalarla mümkündür.  

 

Gerekli raporlama ve bilgi teminine yönelik ihtiyaçların karşılanması amacı ile CBS’ ye aktarılan verilerin abone bilgi 

ve yönetim sistemi tarafından da kullanılması hedeflenmektedir. 

 

Burada amaç aboneliklerin coğrafi olarak dağılımlarını incelemek ve mekânsal ilişkileri belirlemek 

doğrultusunda abone bilgi ve yönetim sistemi ile olan entegrasyonu sağlayabilmektir.  

 

Abone bilgi sistemi entegrasyonunun hedefleri; müşteri bilgilendirme ve takibi hizmetlerini yönlendirebilmek amacıyla 

CBS tabanlı abone veri tabanı oluşturmak; ilçe, mahalle, sokak bazında abone tespiti yapabilmek, abonelere ilişkin 

analizler yapabilmek olarak belirtilebilir.  

  

Abone adres bilgilerini güncel ve doğru bir şekilde tek merkezde toplamak ve güncellemelerde entegrasyon içerisindeki 

sistemlerin ayni anda güncel dataya ulaşabilmesini sağlamak gerçekleştirilen entegrasyondaki gereksinimler arasındadır. 

  

İZGABİS veri yapısı oluşturulduktan sonra araziden toplanan abone bilgileri ve diğer envanter bilgileri ile veri 

güncellemeleri  yapılmıştır. Böylece İZGAZ abone yönetim sistemine entegrasyon sağlanmıştır. 

 

 

3. İZGABİS YETENEKLERİ 

 
Sistemin birçok fonksiyonu olması ile beraber, bir coğrafi bilgi sistemi uygulaması olan İZGABİS’ in temel 

fonksiyonlarını / yeteneklerini aşağıda açıklamıştır. 

 

3.1.ADRES ARAMA 

 
Lisans sınırlarımız dâhilindeki tüm Cadde ve sokaklar ait oldukları mahalle, belde ve ilçe bilgileri ile birlikte sayısal 

olarak veri tabanına atılmıştır. Bir müşterinin tesisat numarasından, kutu numarasından, ad ve soyadından, sayaç 

numarasından veya fatura numarasından adresi grafik olarak bulunabilmektedir.  

 

Ayrıca adresini bilmeyen müşterileri bulabilmek veya sair durumlar için lisans sınırlarımız genelindeki belirgin yerler 

(cami, okul, hastane, resmi kurum, muhtarlık vb.) tespit edilerek sistemimize dahil edilmiştir. 
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Kocaeli şehrindeki tüm sanayi işletmeleri sisteme aktarılmıştır. Bununla alakalı bir hızlı arama menüsü koyularak 

rahatça arama yapma seçeneği üretilmiştir. İZGABİS hedefleri arasında olan SCADA-İZGABİS entegrasyonu esnasında 

bu menü çok kullanışlı bir menüye dönüşecektir. 

 

 

3.2. ŞEBEKE ANALİZİ 

 

3.2.1. ACİL DURUM SENARYOLARI 

 
Şebeke analizi seçeneğinde genel olarak şebeke elemanları olan hat ve fitingslere çok hızlı ulaşımı sağlayarak onlar 

üzerinde çeşitli işlemler yapmamıza olanak sağlar. Sokak adı girerek, hat numarası girerek ve vana numarası girerek hat 

bulmamızı sağlar. 

 

Bu seçenekteki önemli bir özellik de acil durum sorgu modellemesi yapılabilmektedir. Dolayısı ile acil bir durumda 

herhangi bir hattın yeri çeşitli seçenekler ile tespit edilmekte, bundan sonra o hatta ait  gaz geliş ve gaz dönüş 

vanalarının hangileri olduğu sorgulamakta ve  yerleri çok hızlı bir şekilde bulunabilmektedir. 

 

İlgili vanalardan biri seçilerek, bu vananın kapatılması ile kaç kutu, kaç abone, ve kaç metre hat, gazsız kalacağı gibi 

raporlamaları çok hızlı bir şekilde verebilmektedir. Böylece işletme elemanları bir yerin gazını kesme noktasında çok 

hızlı karar verebilmektedir.  

 

Böylece İZGABİS; coğrafi bilgi sistemlerinin en önemli fonksiyonlarından biri olan karar destek sistemi olma görevini 

başarı ile gerçekleştirmiş olur.  

 

 

3.2.2. HAT ANALİZLERİ 

 
Harita üzerinde ilçe, belde, mahalle ve regülatör bölgesi bazında abone durumumuz, gaz kullanıcı durumumuz, şebeke 

hat metrajı ve servis kutusu durumumuz PE vanamıza bağlı gaz kullanıcılarımız ve abonelerimiz, PE dağıtım hattı 

üzerindeki abone ve gaz kullanıcılarımız herhangi bir sokakta bulunan abone ve gaz kullanıcılarımız analiz 

edilebilmektedir. Ayrıca bina içerisindeki abonelerimiz de analiz kapsamında yer almaktadır. 

 

 

3.3. ŞEBEKE SORGU 

 
Şebeke sorgu kısmında; şebeke elemanları sorgulanmakta, bunların yerleri çeşitli seçenekler ile bulunabilmektedir. 

Bölge regülatörleri, vanalar, vana odaları, servis kutuları gibi tüm şebeke elemanları çok hızlı bir şekilde 

bulunabilmektedir. 

 

Yine bu menü sayesinde ulaşılan bölge regülatörlerinin hangilerinin kendi arasında looplu olduğunu, vana odalarının 

kendi arasındaki ilişki durumlarını görüp sorgulayabilmekteyiz. 

 

Ayrıca vana sorgulamaları yaparak; vanaya bağlı abone, kutu, şebeke hat metraj sorgularını hızlı bir şekilde 

yapabilmekteyiz. 

 

Yine işletme bakım yönetim sistemi ile entegrasyondan sonra şebeke elemanlarının durumu/geçmişi de takip edilecektir. 

 

3.4. EKİP RANDEVU PLANLAMA-SORGULAMA 
 

İZGAZ bugün itibari ile 150.000 adet gaz kullanan evsel aboneye sahip bir şirkettir. Ayrıca gaz kullanıcı potansiyeli de 

çok yüksek bir şehirde bulunmaktadır. Şirketin İç Tesisat Müdürlüğünün ilk gaz açma programları gayet yoğun 

durumdadır.  
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Gaz açma işlemleri eskiden plansız yapılmakta iken şimdi İZGABİS üzerinden gazı açılacak aboneler görülmekte buna 

göre gaz açma ekiplerinin randevu planlamaları çok daha düzenli yapılmaktadır. Bu sayede iş potansiyeli artmakta, 

ayrıca fazladan harcanan iş yükü, araç, mazot maliyeti vs. gibi masraflar minimize edilmektedir. 

 

Ayrıca bu menüden randevusu verilen yerlerin ve ekiplerin sorgulamaları yapılarak, hangi ekip, saat kaçta, hangi 

randevuya gidecek, gibi sorulara kimseye sormaya gerek kalmadan ulaşılmaktadır. 

 

İZGABİS kurum içi paylaşım ile kurum içinde yetkili olan yöneticiler bunlara rahatlıkla 

ulaşabilmektedir.  

 

3.5. KONULU HARİTALAR 

 
Sayısal haritalarımız, tüm müşteri ve dağıtım hatları ile ilişkili olduğundan dolayı herhangi bir bölgeye ait dağıtım hattı 

ve müşteri bilgileriyle birlikte konulu haritalar üretebilmektedir. Çeşitli tematik haritalar sistemden canlı olarak 

alınabilir.  

 

 

3.6. İZGAZ YATIRIM İZLEME 
 

İZGABİS yatırım izleme sistemi sayesinde; tüm yatırım programları sistem üzerinden takip edilebilmektedir. İZGAZ 

firmasına müteahhitlik yapan tüm yapım firmalarının yapmış oldukları tüm imalatlar, aynı müteahhitler tarafından web 

üzerinden grafik ve sözel olarak, günlük sisteme aktarılmaktadır. Hazırlanan veri giriş araçları sayesinde nerelere imalat 

yapıldığı,kaç metre imalat yapıldığı,yapılan imalatın cinsi, imalat yapılması esnasında çekilen fotoğraflar vb. tüm veriler 

sisteme aktarılmaktadır.  

 

Böylece hangi müteahhit ne kadar iş yapmış, ne kadar zamanda yapmış, toplamda ne kadar zamanı ve işi kaldı gibi 

soruların cevapları çok rahat bir şekilde takip edilebilmektedir. 

 

 

3.7. İZGABİS WEB/İNTRANET 
 

Yoğun çalışmalar sonucu İZGABİS hedeflerinden biri olan ; www.İZGABİS.com web yayının devreye alınması ile 

İZGABİS artık herkesin ulaşabileceği bir platforma taşınmış oldu. Kısıtlı kullanıcı yetkileri ile devreye alınan İZGABİS 

web, Kocaeli bünyesinde veya dışarıda bulunan tüm vatandaşlarımız, tüm iç tesisat firmalarımız, tüm ilçe ve belde 

belediyelerimiz ve özellikle alt yapı kurumları için çok faydalanılan bir sistem olarak kullanılmaktadır. 

 
 

3.8. İZGABİS HEDEFLERİ 

 
İZGABİS sisteminin proje başlangıç aşamasında hedeflediği birçok durum 2007 yılı sonu itibari ile gerçekleşmiş 

durumdadır. Bundan sonra İZGABİS yeni hedefler belirleyerek gelişme sürecine devam etmektedir. Hedefler arasıda 

aşağıdaki maddeler sıralanabilir; 

 

İZGAZ SCADA Bilgi sistemine entegrasyon 

İZGAZ işletme Bakım onarım programına entegrasyon (MMIS ) 

Acil İhbar Sistemi  entegrasyonu    

 
 

SONUÇ:  

 

İZGAZ, İZGABİS projesi ile konumsal verileri daha hızlı ve güncel olarak izleyebilmekte ve bugüne dek 

yapılması kolay olmayan sorgulamalar ve analizleri de yapabilmektedir. İZGABİS, yönetim organlarının doğru ve akılcı 

kararlar verebilmelerine yardımcı bir unsur olmakla birlikte güvenli doğal gaz arzının sağlanmasında önemli bir 

etkendir.  Bilgi sistemleri yaşayan sistemlerdir, kurulması kadar yaşatılması da yoğun emek ve çaba ister. Sürecin hiçbir 
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yerinde kesintiye uğramaması ve bilgi güncelliğinin sürekli sağlanması gerekmektedir. Ayrıca zaman içinde doğacak 

yeni ihtiyaçlara cevap verebilmek üzere “geliştirilebilir” olması ve kurum içinden yazılım desteği olması avantaj 

olacaktır. 
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