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ÖZET 

Yerel yönetimlerin en büyük sorunlarından biri anlık ya da ileriye dönük kararlar almalarına yardımcı olacak 
güncel ve sorgulanabilir bir sisteme sahip olmamalarıdır. Özellikle vatandaş ve taşınmazlarına yönelik denetim 
ve planlama yetkisi olan belediyelerin karar alma ve planlama aşamalarında, sözel ve grafik verilerin birbirleri 
ile ilişkili bir şekilde bir arada bulunduğu sorgulanabilir ve sürekli güncellenen bir bilgi sisteminin büyük bir 
faydasının olacağı aşikârdır. Bu bildiride, birimimizce belediyemizdeki bu eksiği gidermek amacıyla yapılması 
planlanan Kent Bilgi Sisteminin ilk aşaması olan Coğrafi Adres Bilgi Sisteminin (CABS) gerçek zamanlı ve 
güncel kullanımına ilişkin idari ve teknik altyapı kurulum süreci anlatılmıştır. 
 
Anahtar Sözcükler: CABS, Sistem Mimarisi, Anlık Güncelleme 
 

ADMINISTRATIVE AND TECHNICAL INFRASTRUCTURE FOR GEOGRAPHIC 
ADDRESS INFORMATION SYSTEM OF IZMIR METROPOLITAN MUNICIPALITY 

 
ABSTRACT 

One of the biggest problem of local administrations is not to have a current and questionable system that helps 
to make an immediate or forward-looking decision. It is evident that questionable and continuously updated 
information system that has interrelated verbal and graphical data is very helpful in decision-making and 
planning stage of the municipalities that have inspection and planning authority especially about citizens and 
their real estates. In this report, the real-time and current use of administrative and technical installation 
process of Geographic Address Information System which is the first stage of Urban Information System that is 
planned to resolve this deficiency in our municipality by our directorate is described. 
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1. GİRİŞ 
 
Belediyecilik, özellikle ülkemizde olduğu gibi maddi kaynak yetersizliği olan yerlerde, yapılabilecek 
en sorunlu işlerden biridir. Yerel yönetimler, kaynak sorunlarına ek olarak, bilgiye ve teknolojiye 
yeterince yatırım yapmamaları sonucu kendi sınırları içindeki vatandaşlarına ve taşınmazlara ait 
yeterince bilgiye sahip olamamakta bunun sonucu olarak da ileriye dönük sağlıklı kararlar 
verememektedir. İstenen sorulara cevap verilmesi için gereken veriler toplandığında veriler 
güncellenmemekte üstüne üstlük birimler arası iletişim kopukluğu yüzünden aynı veriler farklı 
birimlerce toplanabilmekte ve güncellenmediklerinden bütün bu veriler bir süre sonra işe yaramaz hale 
gelmektedir. Bu durum bir kısır döngüye neden olmakta ve sonuçta zaten düşük olan maddi kaynak 
miktarı bu tür durumlardan dolayı gereksiz işlere harcanabilmektedir. Bu kısır döngüyü kırabilmek 
adına birimimiz tarafından CBS projelerinin ilk adımı olan Coğrafi Adres Bilgi Sistemi (CABS) 
projesi hayata geçirilmiştir. 

 Projenin üç önemli konusu bulunmaktadır. Bunlardan ilkini, veri modeli tasarımı ve ilçe 
belediyeleriyle ortak çalışabilmek amacıyla oluşturulan hukuki altyapının sağlanması oluşturmaktadır. 
Veri modeli, ilgili yönetmelik ve ilçe belediyelerindeki numarataj personelinin isteklerine uygun 
olarak tasarlanmıştır. Numarataj verme yetkisinin Harita Biriminden alınıp CBS Müdürlüğüne 
verilmesi işlerin hızlı yürümesi açısından oldukça önemli bir adım olmuştur. Ayrıca Türkiye’de bir ilk 
gerçekleştirilmiş ve Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeler arasında bir protokol imzalanarak ilçe 
belediyelerde güncelleme ile ilgili Büyükşehir Belediyesi personeli bulundurma ve veri paylaşımı 
konularında önemli adımlar atılmıştır. 

 İkincisi ise sahadan veri toplama işi oluşturmaktadır. Veri tabanı modelinin gerektirdiği ve 
ileride gerekli olacağı düşünülen (yol – bina fotoğrafları vs.) veriler yaklaşık 1,5 yıllık süre içinde 
sahadan toplanmıştır. Veri toplama işi ihalelerle yapılmış ve yükleniciden gelen verilerin çoğunluğu 
kontrol edilerek kabul edilmiştir. 
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 Üçüncü önemli konusunu ise verilerin depolanması ve güncellenmesi için gerekli donanım ve 
yazılım ihtiyaçlarının belirlenmesi ve sağlanması oluşturmuştur. Sürekli güncellenen verileri güvenli 
bir şekilde depolayabilecek ve yayınlayabilecek donanım ve yazılım mimarileri araştırılmış ve ileriye 
dönük bütün gereksinimleri karşılayabilecek güçlü bir teknik altyapı oluşturulmuştur.  

 Böylece adres verisini üreten yetkili idare olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi tekrarlı veri 
üretimini engelleyen, coğrafi ve sözel karmaşık sorulara yanıt verebilen, sürekli güncellenerek 
yaşatılan ve adres karmaşasına son veren bir bilgi sistemi oluşturmuştur.  
 
1.1. İdari Altyapı ve Veri Modeli Oluşturulması 
İzmir Büyükşehir Belediyesi 5216 sayılı yasa tanımından ve 31.07.2006 tarihinde yayınlanan Adres ve 
Numaralamaya İlişkin Yönetmelik yayınlanmadan önce Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğünü 
kurmuştur. 2004 yılında Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeler arasında imzalanan Kent Bilgi 
Sistemi İşbirliği Protokolünde yer alan hükümlere dayanarak çalışmalarına başlamıştır. Protokol 
özetle; Büyükşehir Belediyesi tarafından standartları belirlenerek oluşturulan sistem ve veri tabanının, 
yine Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan teknik altyapı aracılığı ile ilçe belediyeleri 
tarafından gerçek zamanlı olarak güncellenmesi esaslarını kapsamaktadır. Bu protokol CBS 
konusunda İzmir için atılan en önemli adımdır. Atılan bu adımların ardından Adres ve Numaralama 
yetkisi Başkanlık oluru ile Harita Biriminden alınıp Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğüne 
devredilmiştir. Bu karar CABS’nin güncellenmesi için gerekli adımların atılmasında büyük bir hız 
kazandırmıştır. Atılan bu adımlar sonucunda yetki alanı içerisindeki 21 ilçenin her birinde en az 1 tane 
görevlendirilmek üzere yaklaşık teknik personel (harita teknikeri, teknisyeni) alımı yapılmış böylece 
verilerin sürekli güncel tutulması sağlanmıştır. 
 

 
Şekil 1. Yetki alanı içindeki ilçeler 

 Müdürlüğün kurulmasından itibaren CABS projesi için veri modeli tasarımına başlanmış, 
model zamanla geliştirilmiş ve Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğin yayınlanmasından sonra 
gerekli değişiklikler yapılarak son haline getirilmiştir. Bu ilişkisel veri tabanı sayesinde ilçelerde daha 
önce tespit edilemeyen birçok yanlış tespit edilmiş ve düzeltilmesi sağlanmıştır. Modelin en büyük 
avantajı Büyükşehir Belediyesi Yetki Alanına ait tüm verilerin bir arada tutulduğu ve sürekli 
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güncellendiği bir veri tabanına sahip olmasıdır. Bu sayede birçok sorun tespit edilip ilçe 
belediyesindeki yetkililerle beraber çözüme kavuşturulmuştur. Örneğin; özellikle ilk kademe 
belediyelerinin kapatılmasından sonra, Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeliğe aykırı olan, ilçe 
içinde tekrar eden yollar ve çatallı yollar tespit edilmiş ve düzeltilmiştir. Komşu ilçelerinin ortak 
sınırından geçip de her iki ilçeden de farklı isim alan ya da aynı ismi alıp da yolun her iki tarafına da 
aynı numarataj verilen yollar tespit edilip düzeltilmiştir. Bunlara benzer irili ufaklı birçok sorun tespit 
edilip giderilmiştir ve giderilmeye devam etmektedir.  

 

 

Şekil 2. Adres Modelinin bir kısmının görüntüsü 
 
2. VERİLERİN TOPLANMASI 
 
Verilerin sahadan toplanması işi en sorunlu aşamalardan biri olmuştur. Verilerin toplanmasında 
maliyet, incelik ve zaman ölçütleri göz önünde bulundurulmuştur. Bu ölçütlere göre ihale şartnamesi 
hazırlanmış ve 21 ilçe için ihaleye çıkılarak yükleniciler görevlendirilmiştir. Yüklenicilere gerekli 
eğitimler verilerek verilerin nasıl toplanması gerektiği ve toplanan verilerin veri tabanına nasıl 
işleneceği anlatılmıştır. 2007 yılında veri toplama işine başlanmış ve 2008 yılına kadar sürmüştür. 
Sahadan yol, yapı, kapı numarası, bağımsız bölüm bilgilerinin yanı sıra yolların kaplama ve kullanım 
bilgileri de toplanmış ayrıca yol üzerindeki trafik işaret levhaları, levhaların durumu, sinyalizasyon 
sistemi, hemzemin geçitler, üst geçitler, yapay kasisler gibi bilgiler Ulaşım Bilgi Sisteminde 
kullanılmak üzere veri tabanına aktarılmıştır. Bunların yanında yapı ve yolların fotoğrafları çekilmiş 
ve bu fotoğraflar veri tabanındaki ilgili nesne ile ilişkilendirilmiştir. Toplanan bağımsız bölüm 
bilgilerinin kullanım şekilleri, NACE (Avrupa Topluluğundaki Ekonomik Faaliyetlerin 
Sınıflandırılması) standardından yararlanılarak ve mevcut durum dikkate alınarak hazırlanmıştır. 

 5216 sayılı yasa ile büyükşehir belediyesi sınırlarının 21 ilçeyi kapsayacak şekilde genişlemesi 
ve ilçe ile belde belediyelerinde sağlıklı veri bulunmaması veri toplama işini güçleştirmiş, toplanan 
verilerin doğruluğunun kontrolü oldukça uzun sürmüştür. Toplanan veriler müdürlük personeli 
tarafından neredeyse tamamı kontrol edildikten sonra kabul edilmiştir. 
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3. TEKNİK ALTYAPI 
3.1. Donanım ve Yazılım 
Sürekli güncellenen verileri güvenli bir şekilde depolayabilecek ve yayınlayabilecek donanım ve 
yazılım mimarileri araştırılmış ve ileriye dönük bütün gereksinimleri karşılayabilecek güçlü bir teknik 
altyapı oluşturulmuştur.  

 Verilerin depolandığı veri tabanı Oracle olarak belirlenmiştir. Standart grafik veri kayıt 
metodu olan SDO Geometri seçeneği sayesinde veri tabanında bulunan grafik verilerin, gerektiği 
durumlarda diğer CBS programlarına da hizmet verebilmesi sağlanmıştır (Ör. İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Üç Boyutlu Kent Rehberi yayınladığı grafik veriyi SDO geometri seçeneği sayesinde 
CABS veri tabanından okumakta böylece verilerin en güncel halini vatandaşa yansıtmaktadır). 
İlişkisel veri tabanları ile birlikte çalışabilen ArcSDE yazılımı ile veriler versiyonlanarak ilçe 
belediyelerinden anlık veri güncelleme işlemleri yapılabilmektedir.  

 Sistem, OKU ve YAZ olmak üzere iki bölümden oluşan sunucu sistemleri üzerine 
kurulmuştur. Sunucular üzerinde çalışan servislerin yönetiminde ArcGIS Server yazılımı 
kullanılmaktadır. ArcGIS Server iki ya da daha fazla sunucunun kullanıldığı dağınık bir sistemdir. Bu 
sistem gereği sunuculardan birine ArcGIS Server'ın bileşeni olan Server Object Manager (SOM) diğer 
bir sunucuya da Server Object Container (SOC) kurulmuştur. Son sunucuya da Oracle kuruludur. 
OKU ve YAZ kısmındaki veri tabanlarında Oracle Real Application Clusters (Oracle RAC) seçeneği 
kullanılmış böylece güncel CABS bilgilerinin bir sunucuda yaşanabilecek olası bir soruna karşı ikinci 
bir sunucuda yedeklenmiş olması ve veri tabanını kullanan uygulamaların kesintisiz bir şekilde 
çalışması sağlanmıştır (Şekil 3). 

 İlçelerde görevli olan kullanıcıların kullandıkları yazılımlar yine ArcGIS Engine kullanılarak 
yazılmış özel yazılımlardır. Web servislerini kullanarak uzaktan ana sunucuyla iletişim kurabilen 
İzmirCBS isimli bu yazılım ve eklentileri sayesinde kullanıcılar sorgulama yapabilir, güncelleme 
yapabilir ve CABS veri tabanına değişiklikleri gönderebilirler (Şekil 4). 
 
 

 
 

Şekil 3. CABS Sistem Mimarisi 
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Şekil 4. Yol Sorgusu 
 
Sistemde hangi kullanıcının nerede yetkili olacağı ve hangi haklara sahip olacağı belirlenebilmektedir. 
Kullanıcı kendi yetki alanı dışındaki bir yerde güncelleme yapamaz (Şekil 5). 
 

 
 

Şekil 5. Yetki Alanı Uyarısı 
 

Verilerin güvenliği açısından kullanıcıların haklarının tanımlanabilmesinin yanı sıra veri tabanında 
yapılan değişikliklerle ilgili sınırsız kullanıcı izi ve tarihçe tutulmaktadır. Grafik ya da sözel bir veri 
değiştirildiğinde sistem otomatik olarak bu değişikliği tarihçe tablosuna aktarır ve güncellenen katman 
üzerinde değişikliğin kimin tarafından hangi tarihte yapıldığına dair bilgiyi (kullanıcı izi) ilgili sütuna 
yazar (Şekil 6). 

 Veri tabanında yapılan değişikliklere ilişkin tarihçe tutulması yalnızca veri güvenliği açısından 
değil, değişikliklerin irdelenmesi, analiz ve planlama açısından da önem arz etmektedir. 
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Şekil 6. Kullanıcı İzi 

 
Bütün bu sistemin işleyebilmesi için güçlü bir iletişim ağına gereksinim vardır. Tüm İzmir verisinin 
(2.039.835 adet grafik, 2.048.656 adet sözel toplam 4.088.491 adet veri) merkezden ortalama 25 km 
uzaktaki bir kullanıcıya web servisleri aracılığıyla aktarılması ve kullanıcının yaptığı değişikliklerin 
merkeze gönderilmesi gerekmektedir. Bütün bu işlemler kullanıcının işlerini sağlıklı bir biçimde 
yürütebilmesi açısından hızlı bir şekilde ve kesintiye uğramadan yapılmalıdır. Günümüzde böyle bir iş 
akışını karşılayabilecek en sağlıklı altyapı fiber optik kablolar kullanılarak oluşturulan altyapılardır. 
İzmir Büyükşehir Belediyesi Bilgi Ağları Şube Müdürlüğünce yürütülen İzmirNET projesi Büyükşehir 
Belediyesine ait bütün birimler ve ilçe belediyeler arasında hızlı iletişimi sağlamak amacıyla yürürlüğe 
konulmuş önemli bir projedir. Proje kapsamında şimdiye kadar yaklaşık 140 km fiber optik kablo 
döşenmiştir ve çalışmalar devam etmektedir. Fiber optik bağlantısı yapılmamış ilçelerin bağlantıları da 
Telekom’dan kiralanan G.SHDSL hatlarıyla geçici olarak yapılmıştır (Şekil 7). 
 

 
 

Şekil 7. Bağlantı Tipleri 
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4. SONUÇ 
 
İzmir Büyükşehir Belediyesi yasaların kendisine verdiği sorumlulukların ötesine giderek çok 
kapsamlı, sürekli güncel tutulabilen ve güvenli bir yapı kurarak Kent Bilgi Sisteminin en temel 
bileşeni olan Coğrafi Adres Bilgi Sistemini oluşturmuştur. Böylece kurumların ve vatandaşların 
ihtiyaçlarına yanıt verebilen, paylaşıma açılıp farklı birimlerin ve kurumların benzer verileri 
üretmesine gerek bırakmayarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan, sürekli güncellenerek sorgulara 
her zaman doğru yanıt veren ve yapısı itibariyle Türkiye’de tek olan güçlü bir sistem kurulmuştur. 
CABS aynı zamanda içerdiği veriler ve teknik altyapısı sayesinde şu anda üzerinde çalışılan (İmar 
Bilgi Sistemi, Ulaşım Bilgi Sistemi) ve ileride yapılması planlanan diğer bilgi sistemlerine önemli bir 
altlık oluşturmuştur. 
 




