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ÖZET
Kent bilgi sistemi’nin (KBS) temel altlığı adres bilgi sistemidir (ABS). Bir konuta ait farklı adresler bulunabilir.
Nitekim, tapuda, belediyede ve telefon ve elektrik gibi faturalı kurumlarda farklı adresler olabildiğinden, veriler
arasında ilişki kurulabilmesi zorlaşabilmektedır. Ayrıca, şu ana kadar yapılan ABS uygulamaları dış kapıları
kapsamaktadır, ancak iç kapıları da kapsayan ve ‘ulusal adres veri tabanı (UAVT)’ ile entegre uygulamaların
yapılması zorunludur. ABS ile; kurum ve kuruluşların doğrudan ilişkili olduğu, bina, cadde ve sokak (yani adres
bilgisi), coğrafya ile ilişkilendirilerek, bu verilerin depolanması, yönetimi ve paylaşımı mümkün olabilmekte,
ayrıca yerel yönetimlerce coğrafi bilgi sisteminin (CBS) alt yapısı olarak kullanılması sağlanmaktadır. ABS’ni
kullanarak, adres bilgilerini coğrafi ortamda depolama, kararlara esas olacak sorgulama ve analiz, istatistiksel
bilgileri ve raporları süratle hazırlama, süratli hareket ve anında müdahale, diğer kurum ve kuruluşlara veri alt
yapısının sağlanması ve gelirlerde artış gerçekleştirilebilir. UAVT’nda, binalardaki her bağımsız bölüme ait (TC
kimlik numarası gibi) Türkiye’de tek olan bir adres kodu bulunmaktadır. Ayrıca her bağımsız bölümde oturan
kişiler de bu veri tabanına kayıtlıdır. Konutlara doğalgaz, elektrik ve su bağlatılabilmesi için o bağımsız
bölümün, UAVT’nda mutlaka kayıtlı olması ve kişilerin adreslerini nüfus idaresine beyan etmeleri gereklidir.
Mevcut UAVT’na nüfus idaresince hazırlanan web tabanlı bir uygulama ile girilebilmekte ve düzenleme
yapılabilmektedir. Bu sistemin CBS ile entegrasyonu yoktur. Bu çalışmada, UAVT’ndaki adresler arazideki
adreslerle eşleştirilerek UAVT ile entegre bir ABS kurulmuştur. Böylece TC kimlik numarası ile, bir kişinin
hangi adreste, hangi binada, kaçıncı katta ve hangi dairede olduğu sorgulanabilmekte, harita üzerinde bir bina
sorgulandığında bu binada kaç adet bağımsız bölümün var olduğu ve her bağımsız bölümde kaç kişi olduğu
bilgisi alınabilmektedir. UAVT’ndaki bağımsız bölümleri belediyenin yönetim bilgi sistemindeki (YBS) bağımsız
bölümler ile eşleştirerek, YBS, UAVT ve ABS birbirleri ile entegre edilmiştir. Bu entegrasyonun sağlanabilmesi
için arazide bağımsız bölümler bazında tespitler yapılmıştır. Bu tespitler yapılırken pocket PC üzerinde bir CBS
yazılımı hazırlanmıştır. Arazide bağımsız bölüme tespit için giden görevliler, gidilen binayı arazi üzerinden bu
yazılımla pocket PC ile tespit edebilmekte, binada kaç tane bağımsız bölüm olduğunu görebilmekte ve seçilen
bağımsız bölümün bina üzerinde doğru katta ve kattaki doğru kapıda olup olmadığını UAVT’na ulaşarak, oturan
kişileri sorgulayarak tespit edebilmektedir. UAVT’ndaki adres kodunu pocket PC’deki yazıcı ile etikete basarak
kapı üzerine yapıştırabilmektedir.
Anahtar Sözcükler: Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT), Adres Bilgi Sistemi (ABS), Kent Bilgi Sistemi (KBS)

INTEGRATION OF NATIONAL ADDRESS DATABASE WITH ADDRESS INFORMATION
SYSTEM AND MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM
ABSTRACT
City information system (CIS) is significantly based on the address information system (AIS). A residence may
accidentally have more than one address. For example, land office, municipality or other state offices, such as
telephone and electricity may have different addresses for the same person which can cause difficulties for
establishing relations between data. Besides, address applications in the past included only outdoor numbers,
however, applications including the indoor numbers and integrated with national address database (NADB) are
a must. Thanks to the AIS, buildings, streets and avenues (address information) which are the main topics of the
state offices, can be linked with geography. Thus this data can be stored, managed, shared, and can be used as
the basis of a geographic information system (GIS) by the local authorities. By using AIS it’s possible to store
the address information in a geographical frame, to make questionnaires and analyses that can be a basis for
legal decision making, prepare statistical information and reports rapidly, do a quick and instant action, provide
database of other state offices, and provide rise of incomes. There are address codes of each independent part of
a building (similar to personal ID numbers in the NADB. All persons living in these independent parts are
registered to this database. For a resident to benefit from gas, electricity and water services, that residence is
supposed to be registered to the NADB and those residents are supposed to declare their address to the census
bureau. This bureau has access and edit permission to the NADB. But this system is not linked with GIS. In this
study, we set up an AIS which is integrated with the NADB, by matching the addresses in the NADB with in-situ
addresses. By this way, we can interrogate any resident, with his/her ID number, in which building, which floor,
which section he/she is living. When we interrogate a building on the map, we can see how many independent
sections there are in the building and how many people are living in each section. By matching the independent

396

III. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, 11 – 13 Ekim 2010, Gebze – KOCAELİ

sections inside the NADB with the independent sections inside the management information systems of
municipalities; the NADB and AIS are integrated with each other. For this integration, a determination study
was completed on each independent section in the city. In the frame of this determination, a GIS software was
prepared for a pocket PC. With this software the staff can locate any building on the pocket PC, can see how
many independent sections are in the building, can check if the section is registered on the right floor and with
the right door number by accessing the NADB and interrogating the residents. And the staff can print out the
address code in the NADB using the pocket PC printer and stick the code on the determined door.
Keywords: National Address Database (NADB), Address Information System (AIS), City Information System

1. GİRİŞ

KBS’nin en temel altlığı ABS’dir. Bir konuta ait farklı adresler bulunabilmektedir. Nitekim, tapuda,
belediyede ve telefon ve elektrik gibi faturalı kurumlarda ayrı adresler bulunduğunda, verilerin
birbirleri ile ilişkilendirilmesi zorlaşmaktadır. Sağlıklı bir KBS’nin kurulabilmesi, binaların ve
bağımsız birimlerin (konut, dükkan, işyeri vb.) adreslerinin UAVT ile entegre olduğu bir ABS’nin
kurulması ile mümkün olabilir. ABS ile; kurum ve kuruluşların doğrudan ilişkili olduğu, bina, cadde,
sokak (yani adres bilgisinin) coğrafya ile ilişkilendirilerek, bu verilerin depolanması, yönetimi ve
paylaşımı mümkün olmakta, ayrıca yerel yönetimlerce CBS alt yapısı olarak kullanılması
sağlanmaktadır. ABS’ni kullanarak; gelirlerde artış, adres bilgilerini coğrafi ortamda depolama,
kararlara esas olacak sorgulama ve analiz, istatistiksel bilgileri ve raporları süratle hazırlama, süratli
hareket ve anında müdahale, ve diğer kurum ve kuruluşlara veri alt yapısının sağlanması
gerçekleştirilebilir.
2. ULUSAL ADRES VERİ TABANI (UAVT)

Adres kayıt sistemi (AKS), İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce
kişilerin adreslerinin elektronik ortamda tutulmasını sağlayan bir sistemdir. AKS kapsamında, T.C.
sınırları içinde adres bileşenleri ile tanımlanmış tüm adreslerin tutulduğu bir UAVT oluşturulmuştur
(Şekil 1). AKS’nde, kişinin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerleşim yeri adresi ile geçici süreyle
oturulan yazlık, kışlık, ikinci veya üçüncü konutlar gibi diğer adresler nüfus müdürlüklerince
tutulmaktadır. Kişiler, yerleşim yeri ve diğer adres değişikliklerini, adres beyan formu ile yirmi iş
günü içinde bizzat bildirmekle yükümlüdürler. Kişinin yerleşim yeri dışındaki diğer adreslerini
bildirmesi ise zorunlu olmayıp isteğe bağlıdır.

UAVT ise, T.C. sınırları içinde adres bileşenleri ile tanımlanmış tüm adreslerin tutulduğu bir
merkezi veri tabanıdır. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının çalışmalarında ve yerel yönetimlerin
yapacakları hizmetlerde, adreslerin ve adres sisteminin oluşturulması ve adres niteliklerinin güncel
olarak izlenmesi büyük önem taşımaktadır. Numaralama çalışmasının temel amacı, binaların
numaralandırılması ve numaralandırılan binalara ait adreslerin UAVT’na işlenmesidir.

Şekil 1. UAVT Bileşenleri
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T.C. kimlik numarası, onbir haneden oluşan, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından
T.C. vatandaşlarına verilmiş tek bir sayıdır. Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS), vatandaşlara
verdiği birer T.C. kimlik numarası ile, nüfus kayıtlarını bilgisayar ortamına aktararak, merkezi nüfus
veri tabanını kurmuştur. Kimlik paylaşımı sistemi (KPS) ise, veri tabanındaki kimlik bilgilerini kamu
kuruluşlarının ve kamu hizmeti sunan kuruluşların paylaşımına açmıştır. Adres no, UAVT’nda, binada
bulunan her bağımsız bölüm için verilmiş olan Türkiye sınırları içerisinde tek olan on haneli bir
sayıdır. UAVT’nın güncelleme şeması Şekil 2’de verilmiştir.

Şekil 2. UAVT Güncelleme Şeması

Özel idareler ve belediyeler UAVT’na, kendi sorumluluk alanlarındaki adres bileşenlerini görme,
ekleme, çıkarma ve değiştirme yapmak amacıyla erişebilirler. Bu kurumlar, UAVT’nda ekleme ve
çıkarma işlemlerini; fiziksel anlamda bir binanın yapılması, yanması ve/veya yıkılması için
kullanlabilir. Bu kurumların UAVT’nda yaptıkları güncelleme işlemlerine ait bilgilerin geri izlemesi
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nce tutulur. Genel ilkeler şöyle sıralanabilir:
•
•
•
•
•
•

UAVT’nın güncellenmesinden belediyeler ve özel idareler sorumludur.
Kişiler yerleşim yeri adreslerini bildirmekle yükümlüdür. Kişilerin yerleşim yeri adresi tekdir,
kişilerin diğer adreslerini bildirme zorunlulukları yoktur.
Adres beyanı ile yükümlü kişi ve kurumlar adres değişikliğini kanunda belirtilen süreler
içerisinde bildirmek zorundadır.
Dijital imza sahipleri elektronik ortamda adres beyanında bulunabilir.
Kurumlar adres ve adres bileşenlerine ilişkin ellerindeki bilgileri Nüfus ve Vatandaşlık İşleri
Genel Müdürlüğü ile paylaşmak zorundadır.
KPS’ne erişebilen kurumlar kişilerden yerleşim yeri ve diğer adres belgelerini istemez (kimlik
bilgilerini gösteren belgeyi ibraz etmek koşuluyla). Bu belgeler (ikametgah ilmuhaberi), nüfus
müdürlüğü, dış temsilcilik ve KPS’ne bağlanabilen muhtarlıklardan verilir.

3. BİLGİ SİSTEMLERİ

KBS, kent ve kentliye ait bilgilerin belirli yöntemlerle toplanmasını, uygun yazılım ve donanımlarla
bir veri tabanına aktarılmasını, veriler arasındaki ilişkilerin kurulmasını, yönetilmesini ve doğru
sorgulamalar oluşturulup analizlerin yapılarak kentin her türlü ekonomik, sosyal, kültürel, idari ve
diğer hizmetlerinin en iyi şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak amacı ile kurulan sistemlerdir.
ABS ise, kurum ve kuruluşların doğrudan ilişkili olduğu, bağımsız bölüm, bina, cadde, sokak,
mahalle, ilçe ve il (yani adres) bilgisinin coğrafya ile ilişkilendirilerek, bu verilerin depolanmasını ve
paylaşımını mümkün kılan CBS tabanlı bir bilgisayar sistemidir. Sağlıklı bir ABS’nin kurulabilmesi
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ancak yürürlükteki numarataj yönetmeliklerine uygun, UAVT ve CBS ile entegre bir sistem
oluşturmakla mümkündür. Adres (numarataj) bilgi sisteminin amaçları şöyle sıralanabilir:
Adres (Numarataj) Bilgi Sisteminin Amacı:

•
•
•
•
•
•
•
•

Kente ve kentliye ait veri kalitesini ve güvenilirliğini artırmak.
UAVT’nın etkin, süratli ve güncel bir şekilde oluşturulmasını sağlamak.
Taşınmaz stokunu tespit etmek.
Temel belediyecilik işlemleri için gerekli nitelik bilgilerinin veri tabanına girilmesini
sağlamak.
Gelir kayıplarının tespitini ve tahsilatını sağlamak.
KBS temel taşlarından olan taşınmaz bilgisini sözel anlamda oluşturmak.
Halihazır, imar planı ve kadastral haritaları çakıştırmak ve akıllandırmak.
Binalara ait dijital fotoğrafların ABS ile entegrasyonunu sağlamak.

ABS kullanarak, gelirlerde artış, adres bilgilerini coğrafi ortamda depolama, kararlara esas olacak
sorgulama ve analiz, istatistiksel bilgileri ve raporları süratle hazırlama, süratli hareket ve anında
müdahale, ve diğer kurum ve kuruluşlara veri alt yapısının sağlanması mümkün olmaktadır.
4. NUMARATAJ AŞAMALARI
4.1. Dış Kapı Numarataj Çalışmaları
İlk etapta mobil CBS sisteminden yararlanılarak, daha önce oluşturulmuş numaralama bilgilerinin
(eski kapı noları, yapı ve yol bilgileri) arazide toplanması gerçekleştirilmiştir. Pocket PC üzerinde
CBS ile entegre bir yazılım hazırlanmış ve arazide veriler pocket PC ile toplanmıştır (Şekil 3).

Şekil 3. Dış Kapı ve Yollara ait bilgilerin Pocket PC Üzerindeki Veri Giriş Ekranları

Arazide toplanan veriler coğrafi veri tabanı sunucusuna aktarılmış, bu verilerin kontrolleri yapılmış ve
verilerin bütünleştirilmesi sağlanmıştır. Coğrafi veri tabanı sunucusu sayesinde yoğun veriler hızlı bir
şekilde işlenebilmekte ve CBS verilerini bir çok kişi aynı anda güncelleyebilmektedir.
Dış kapı ve yol bilgilerinin numarataj yönetmeliğine uygun hale getirilmesi

Şekil 4. Numarataj Yönetmeliğine Göre Dış Kapı Numarası Verilmesi

Bu aşamada mükerrer sokak isimleri teke indirgenir. Komşu ilçe sınırları içerisinde sınır
uyuşmazlıkları giderilir. Mahalle sınırları düzenlenir ve yolların başlangıç ve bitişleri tespit edilir. Dış
kapı numaraları yeniden düzenlenerek dış kapı çakım listeleri hazırlanır. Duvar ve direk tipi
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tabelaların montajı yapılacak yerler tespit edilir. Yol verileri hazırlanırken her yapı ada kesişimine
ayrı bir yol segmenti çizilir. Her segmentdeki tek ve çift numaraların başlangıç ve bitişleri yol veri
tabanına girilerek yol verisinin navigasyonda kullanımı sağlanır. Yönetmeliğe göre düzenlenen kapı
numaralarının arazide montajları yapılır (Şekil 5a,b).

Şekil 5 (a) Dış Kapı Numara Montajı

(b) İBB Dış Kapı Numara Örneği

Binaların profosyonel SLR tipinde geniş açılı dijital fotoğraf makinesi ile resimleri çekilerek CBS
ortamında yapı ile ilişkilendirilir (Şekil 6) ve numarataj yönetmeliğine göre tespit edilen direk ve
duvar tipi tabelalarının montajı yapılır (Şekil 7a,b).

Şekil 6. Fotoğrafların Çekimi ve CBS ile ilişkilendirilmesi

Şekil 7a. Direk Tipi Tabalaların Montajı

Şekil 7b. İBB Duvar Tipi Tabela Örneği

Her mahalleye ait mahalle haritaları ve ilçe haritaları hazırlanır. Bu mahalle haritaları üzerinde dış kapı
numaraları, cadde ve sokak isimleri, sokakların başlangıç ve bitişleri belirtilir (Şekil 8).
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Şekil 8. Mahalle Paftası Örneği

Düzenlemesi tamamen biten numarataj veri tabanı internet üzerinden UAVT’na aktarılır (Şekil 9).

Şekil 9. UAVT Yazılımı Güncelleme Ekran Görüntüleri
4.2. İç Kapı Numarataj Çalışmaları
Şu ana kadar yapılan ABS uygulamaları dış kapıları kapsamaktadır. İç kapıları da kapsayan ve UAVT
ile entegre uygulamaların yapılması zorunludur. UAVT’nda binalardaki her bağımsız bölüme ait
Türkiye’de tek olan (T.C. kimlik numarası gibi) adres no bulunmaktadır. Ayrıca her bağımsız bölümde
oturan kişiler de bu veri tabanına kayıtlıdır. Konutlara doğalgaz, elektrik ve/veya su bağlatılabilmesi
için o bağımsız bölümün, UAVT’nda mutlaka kayıtlı olması ve kişilerin adreslerinin nüfus idaresine
beyan edilmiş olması gereklidir. Mevcut UAVT’na Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan web
tabanlı uygulama ile girilebilmekte ve düzenleme yapılabilmektedir. Bu sistemin CBS ile
entegrasyonu yoktur.

Bölüm 5’de çıklanan projelerde UAVT’ndaki adresler arazideki adreslerle eşleştirilerek
UAVT ile entegre bir ABS kurulmuştur. Bu sayede TC kimlik numarası ile bir kişinin hangi adreste,
hangi binada, binanın kaçıncı katında, hangi dairede olduğunu sorgulayabilmekte, harita üzerinde bir
binayı sorguladığımızda bu binada kaç tane bağımsız bölüm bulunduğu ve her bağımsız bölümde kaş
kişi olduğu bilgisini alabilmekteyiz.
UAVT’ndaki bağımsız bölümleri belediye YBS’ndeki bağımsız bölümlerle eşleştirerek YBS,
UAVT ve ABS’ni birbirleri ile entegre edebilmekteyiz. Bu entegrasyonun sağlanabilmesi için
projelerimizde arazide bağımsız bölümler bazında tespitler yapılmıştır. Bu tespitler yapılırken pocket
PC üzerinde CBS yazılımı hazırlanmıştır. Bu yazılımla arazide bağımsız bölüme tespit için giden
kişiler gideceği binayı pocket PC üzerindeki dijital haritadan seçebilmekte, gidilen binada kaç tane
bağımsız bölüm olduğunu görebilmektedir. Seçilen bağımsız bölümün, bina üzerinde doğru kapıda
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olup olmadığı UAVT’na ulaşarak oturan kişileri sorgulayarak bulunabilmektedir. UAVT’ndaki adres
numarası pocket PC’ye entegre bir yazıcıdan etikete basılarak kapı üzerine yapıştırabilmektedir.
UAVT’ndaki bağımsız bölüm ve KPS sistemindeki kişi bilgilerinin pocket PC ortamına
aktarılabilmesi için UAVT’na bağlanıp bağımsız bölümleri (işyeri, konut vb.) ve bu bağımsız
bölümlerde oturan kişi bilgilerini internet ortamında servislerden çekip lokal veri tabanına aktaran bir
yazılım hazırlanmıştır. Mevcut UAVT yazılımı ile mahalle, cadde-sokak ve bina adresine göre
raporlama alınabilirken, hazırladığımız yazılım ile tüm veriler toplu olarak çekilebilmektedir.
Taşınmazların (Bağımsız Birimlerin) ve İş Yerlerinin Arazide Tespiti
Araziden bilgilerin toplanması projelere göre 2 farklı yöntemle yapılmıştır. 1.yöntemde pocket PC
üzerinde yazılım hazırlanmış ve toplanan tüm veriler pocket PC üzerinden girilmiştir. Bağımsız
bölümlerin kaçıncı katta ve hangi kapıya ait olduğu, pocket PC ortamında UAVT’ndaki kişi bilgileri
sorgulanarak tespit edilebilmektedir. 2. yöntemde ise, hazırlanan yazılımla binaya ait bağımsız
verilerin bulunduğu arazi formu dökülmektedir. Bu formda binanın dış kapı numarası, ada parsel
numarası, bağımsız bölümlerin iç kapı numarası, bağımsız bölümde oturan kişilerin ad ve soyadları ve
UAVT’nda verilen adres no bilgileri bulunmaktadır (Şekil 10).

Şekil 10. Hazırlanan özel UAVT yazılımı ile oluşturulan bir bina üzerindeki bağımsız birimlerin ve
bağımsız birimlerdeki kişi bilgilerinin bulunduğu veri toplama formunun ekran görüntüsü.

UAVT’ndaki iç kapı numarası ile bina içerisindeki fili durum tespit edilmekte, olması gereken iç kapı
numarası arazi ortamında numarataj yönetmeliğine uygun olarak tasarlanmaktadır. Hangi kapının
adres numarasının hangisi olduğu tespit edilmektedir. Ayrıca bağımsız birimlerle ilgili beyan
bilgilerine veri oluşturacak bilgiler de toplanmaktadır.
İş yeri bilgileri (faaliyet kolları, varsa ruhsat bilgileri, vergi levhası fotokopisi vb.) Gelir
Artırıcı Çalışma (GAÇ) projesi (Böl.5.2) kapsamında toplanmaktadır (Şekil 11).

Şekil 11. İşyeri Analiz Föyü
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Verilerin CBS ortamına Aktarılması ve UAVT’nin Güncellenmesi
Arazide toplanan veriler CBS’ne aktarılmakta, tasarlanan iç kapı numaraları UAVT’nda
güncellenmektedir. Bu güncelleme sırasında kişi bilgileri silinememekte ve değiştirilememektedir, bu
yetki sadece nüfus müdürlüklerinde bulunmaktadır. Belediyeler UAVT’nda bağımsız birimlerin
yerlerini taşıyabilmekte ve yeni bağımsız bölüm oluşturabilmektedir. Yanlışlıkla başka bir binada
bulunan bağımsız bölümler doğru binaya taşınabilmektedir. Yetki çerçevesinde iç kapı numaraları
numarataj yönetmeliğine uygun olarak güncellenebilmektedir. UAVT’nda güncelleme yapıldıktan
sonra hazırladığımız yazılım ile iç kapı plakaları baskısı yapılmaktadır. Bu yazılım UAVT’na online
bağlanıp iç kapı plaka filmlerini çıkarabilmektedir (Şekil 12). İç kapı plakalarında iç kapı numarası ve
UAVT’ndaki Türkiye genelindeki tek olan adres no bulunmaktadır. Bu numara, hem normal numara
olarak, hem de barkod tipindedir. Bu iç kapı numaraları arazide bağımsız bölümlere kapıların üzerine
çakılmaktadır. Diğer faturalı kurumlarda (elektrik, doğalgaz, su, vb. ) bu barkodu okutarak kendi veri
tabanlarının UAVT’na bağlanması kolaylıkla sağlanabilmektedir. Bu sayede faturalı kurumların veri
tabanı ile belediyelerin veri tabanı birbirine entegre edilebilecektir.

Şekil 12. Hazırlanan özel yazılımla binalardaki iç kapı numara levhalarının filmlerinin hazırlanması
5. ÖRNEK UYGULAMALAR
5.1. İstanbul-Bağcılar Coğrafi Tabanlı Verilerin Toplanması ve Eşleştirilmesi Projesi
Bu proje "İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP)” kapsamında
İstanbul Valiliği İl Özel İdaresi İstanbul Proje Koordinasyon Birimi (İPKB), Dünya Bankası ve
Bağcılar Belediyesi’nce yürütülen bir projedir. Bu proje kapsamında ABS’nin oluşturulması, dış kapı,
iç kapı, duvar ve direk tipi tabelaların montajı, ada ve parsel bilgilerinin aktarılması, yol bilgilerinin
aktarılması, ilişkisel veri tabanın kurulması, bina ve bağımsız birim bilgilerinin aktarılması, sınır
haritalarının aktarılması, numarataj paftalarının oluşturulması, beyan ve ruhsat bilgilerinin
düzenlenmesi, imar paftalarının aktarılması, fiziksel arşivin düzenlenmesi (arşiv dosya planının
oluşturulması, dosya planına uygun tasnif yapılması), imar arşivinin taranması ve CBS ile
entegrasyonu, güncelleme modelinin kurulması, her binaya ait sokağa bakan cephelerin dijital
fotoğraflarının çekilmesi, iş yeri bilgilerinin tespiti ve kamu binalarının envanterinin çıkartılması
aşamaları mevcuttur (Şekil 13). Bu proje UAVT, ABS, Numarataj (iç kapı, dış kapı) ve imar arşiv
verilerinin entegre olduğu ilk projedir.
Proje rakamları:
İmar arşivinde bulunan dosya sayısı
Taraması yapılan belge sayısı
Mahalle/bağımsız bölüm sayısı
Tespit edilen dış kapı numarası sayısı
Bina resim sayısı
Çalışan personel Sayısı

: 46.000
: ›4.000.000
: 21/267.000
: 99.000
: 132.000
: 95 kişi/ay

Şekil 13. Bağcılar iç kapı numara örneği
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5.2. İstanbul-Kağıthane Belediyesi İç kapı ve Gelir Artırıcı Çalışma (GAÇ) Projesi
İBB Harita Müdürlüğü’nce yürütülen Kağıthane ABS projesi sadece dış kapı numaralarını kapsayan
bir projedir. Kağıthane Belediyesi iç kapı projesini de hayata geçirerek tam kapsamlı bir ABS
kurulmasını hedeflemiştir. Bu proje, YBS, UAVT, ABS ve GAÇ’ın bir arada yürütüldüğü ve tam bir
entegrasyonun kurulduğu ilk projedir. Proje kapsamında; mevcut KBSleri, CBS ve ABS verilerinin
ilçe sınırları içerisindeki tüm taşınmazların saha tespitleri yapılarak güncellenmesi, UAVT ile
eşleştirilmesi, iç kapı numara levhalarının imalat ve montajı, taşınmazlara ait tüm verilerin güncel
halinin belediye KBS veri tabanına entegre edilmesi gibi bilgisayar sistemlerine yönelik hizmetlerin
bir bütünlük içerisinde, mevcut standardizasyon ve uyumun korunarak yapılabilmesi adımları
mevcuttur.
Proje rakamları:
Mahalle/bağımsız bölüm sayısı
Tespit edilen dış kapı numarası sayısı
Bina sayısı/iş yeri sayısı
Çalışan personel sayısı

: 19/175.000
: 66.000
: 29.300/39.000
: 85 kişi/ay

Şekil 14. Kağıthane iç kapı numara örneği

Halen devam etmekte olan projeden çıkan bazı ara sonuçlar aşağıda verilmiştir:
Sicil bilgilerinin güncellenmesi: Projede 129.105 adet kişi bilgisinde TC kimlik no güncellenmiştir.
27.046 adet mükerrer sicil kaydı ve 85.051 adet hiçbir aktif kaydı olmayan sicil pasif hale getirilmiştir.
Saha tespitinde T.C. kimlik no bilgisi toplandığı için mevcut bilgiler doğrulanarak güncellenmekte,
belediyede kaydı olmayan mükelleflerle karşılaşıldığında KPS yardımı ile yeni sicil kaydı
oluşturulmaktadır.
Harita altlıklarının güncellenmesi: Yeni ve yıkılan binalar, kapı numarası değişiklikleri, yeni
açılan ve iptal edilen kapı numaraları, boş parseller üzerindeki kapı numaraları ve sokak isim
değişiklikleri tespit edilerek veri tabanında güncellenmektedir.
UAVT güncelleme ve eşleme: Güncellenen taşınmaz bilgileri UAVT’nda da güncellenerek KBS
yazılımındaki ilgili ekranlar ile iki sistemdeki taşınmaz bilgileri eşleştirilmektedir.
Beyan eşleme: Belediye veri tabanında güncellenen taşınmaz kayıtları referans alınarak, 2010 yılı
aktif emlak beyanları ile analiz edilmektedir. Taşınmazla ilişkili olmayan ve hatalı taşınmazlarla
ilişkili beyanlar doğru taşınmazlar bulunarak taşınmaz-beyan ilişkisi kurulmaktadır.
İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı: Projede 6.618 işyerinin tespiti tamamlanmıştır. 3.640 işyerinin
analizi tamamlanmış ve 2.595 adedinde işyeri açma izin belgesi olması gerektiği belirlenmiştir. 2.263
iş yerinde aktif ruhsat bulunamamıştır. Ruhsatsızlık oranı % 87 ‘dir. 101 işyeri başvuru yaparak ruhsat
almıştır. Ruhsatsız işyerleri listelenerek ilgili müdürlüğe teslim edilmektedir.
Kaçak listeleri (emlak analiz): Bir mahallede yapılan emlak analizleri sonucunda 2.898 adet emlak
beyanıyla ilgili olarak hataların olduğu, 413 adet emlak beyanı ile ilgili olarak yeni mal sahibinin
beyan vermediği, intikalle mülk edinildiği ya da hiç beyanı olmadığı tespit edilerek proje
prensiplerinde belirlenen işlem adımlarının başlaması için ilgili müdürlüğe bilgi verilmiştir (Şekil 15).
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Şekil 14. Kaçak listeleri tablo ve grafikleri
5.3. Tokat-Zile Belediyesi Dış/İç Kapı Projesi
UAVT’na geçildiğinde Tokat’ın Zile ilçesinde resmi nüfus sayısı oldukça düşmüştür. Bilindiği gibi,
İller Bankası’ndan belediyelere aktarılan ödenekler resmi nüfus sayılarına göre verilmektedir. Birçok
kişi Zile’de oturduğu halde belde belediyelerinin belediyelikten düşmemesi için kendini başka
belediyelerde yazdırmıştır. Gerçek nüfusun tespiti için ABS’nin kurulması ve UAVT ile ABS’nin
entegre edilmesi gereği ortaya çıkmıştır. Projenin ilk adımı olan dış kapı numaralarının düzenlenmesi
tamamlanmıştır. Projenin 2. adımı ise UAVT’nda bulunan iç kapıların arazideki fiili durumunun
belirlenmesi ve bağımsız bölümlerde ikamet edenlerin arazi gezimi ile tespitidir. Projenin 3. adımı ise
iç kapı numaralarının üretilmesi ve çakımıdır. Zile’de (diğer iki ilçede olduğu gibi) iç kapı levhaları
üzerinde UAVT’nda bulunan iç kapı numarası ve Türkiyede tek olan bağımsız adres no
bulunmaktadır. Bu projede iç kapıların tespiti aşaması devam etmektedir. Belediyenin yaptığı bir
analizde nüfusun %7 artması halinde belediyeye gelecek yıllık gelir 1.000.000 TL’nın üzerinde
olacaktır.
Proje rakamları:
Mahalle/bina sayısı:
24/8.950
Bağımsız Bölüm Sayısı: 18.100
Çekilen Fotoğraf Sayısı: 8.950

Şekil 15. Tokat Zile iç kapı numara örneği
6. SONUÇ VE ÖNERİLER

Sağlıklı bir KBS’nin kurulabilmesi için modern bilgisayar teknolojilerinin kullanıldığı CBS tabanlı
ABS kurulması zorunludur. Bu ABS’nin de UAVT ile entegre olması gereklidir. UAVT ile entegre
CBS tabanlı ABS’nde belediye YBS ile entegrasyonu yapılmalıdır. Ayrıca, günümüzde mekansal
çözünürlüğü 50 cmlere düşmüş olan ve yakın gelecekte de 25 cm mertebesine düşmesi planlanan uydu
verileri ve uzaktan algılama teknolojilerinden de yararlanılacaktır.
İBB İstanbul’un yaklaşık tamamının dış kapılarını içeren CBS ile entegre numarataj
çalışmalarını yürütmektedir. Bu çalışma kapsamında iç kapı numarataj çalışması bulunmamaktadır.
Dış kapı numarataj çalışmalarının tamamlandığı veya devam ettiği ilçelerde ilçe belediyelerin iç kapı
numarataj çalışmalarını yapması uygun olacaktır. UAVT’nın sağlıklı kurulabilmesi ancak iç kapı
numarataj çalışmalarının yapılması ile mümkündür. Nitekim belediye imar müdürlüklerinde görülen
büyük iş yoğunluğunun nedeni UAVT’ndaki bağımsız bölümlerin, arazide doğru binada ve doğru
kapıda olmamasından ve bunun tespitindeki sıkıntılardan kaynaklanmaktadır.
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Şu an, bilindiği gibi, T.C. kimlik numarasız banka hesabı açılamamakta ve resmi işlemlerin
%90’ı yapılamamaktadır. Yakın gelecekte de UAVT’ndaki adres nosuz hiçbir işlem yapılamaz hale
gelecektir. Örneğin ikametgah alınamayacak, elektrik, su, telefon aboneliği yapılamayacak, oy
kullanılamayacak, işe giriş yapılamayacak, ve öğrenciler okula kayıt yaptıramayacaklardır. Bu sistem
tam olarak yürürlüğe girdiğinde belediyeler UAVT’ndaki bilgileri arazideki fiili duruma uygun hale
getirmediklerinde büyük kargaşa yaşanacaktır.
İç kapı numarataj çalışması ve UAVT’nin CBS’ne entegrasyonu oldukça zor, zahmetli ve
masraflı bir çalışmadır. Burada diğer önemli bir husus da, bu çalışmanın uygun bilgisayar teknikleri ile
yapılmadığı takdirde sistemin oluşturulmasının ve güncel tutulmasının mümkün olmayabileceğidir.
KAYNAKLAR
URL-1 http://www.ankara.bel.tr/AbbSayfalari/hizmet_birimleri/fen_isleri_dairesi_baskanligi/
numarataj_adres_kayit_sistemi/adres_kayit_sistemi_ulusal_adres_veritabani.doc
URL-2 http://www.e-devlet.com/online_islemler/tc_kimlik_no.asp
URL-3 http://www.uni-yaz.com/urunler.aspx?id=14
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