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ÖZET 
Gelişen teknoloji, hızla gelişen şehirler, yapılaşma ve buna paralel artan alt ve üst yapı yatırımları, kurumlar 
açısından Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanımını zorunlu hale getirmiştir.  CBS de bilginin yönetilmesinden çok 
verinin üretimi, kalitesi ve güncelliğinin korunması daha zordur.  Büyükşehirlerde ise bu güncelliği yakalamak o 
kadar da kolay olmamaktadır. Büyükşehirlerdeki altyapı kurumlarının en büyük sorunlarından biri ise Adres ve 
numarataj konusunda yaşanan değişikliklerdir. Nüfus artışına paralel yükselen yapılar ve ihtiyacı karşılamaya 
yönelik altyapının hızla tamamlanma çabası adres konusundaki sıkıntıları daha da kronikleştirmektedir. Nüfus 
ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) bünyesinde bulunan nüfusa dayalı adres kayıt sisteminin grafik 
destekli olmamasına karşın, kurumlardan bu adres yapısına uygun hareket etmelerini istemeleri işleri daha 
karmaşık hale sokmaktadır. Teknik Altyapı kurumlarının elinde bulunan mevcut abone adresleri güncel 
ihtiyaçlara cevap vermekte zorlandığı gibi NVİ ile entegre olmadığından yasal sorumluluğunu da yerine 
getirememektedir. Bu çalışmada altyapı kurumlarında adres konusunda yaşanan problemler ve çözüme ışık 
tutabilecek önerilere yer verilecektir.  
 
Anahtar Sözcükler: Coğrafi Bilgi Sistemleri, Adres Bilgi Sistemi, Altyapı 
 
THE IMPORTANCE OF ADRESS IN INFRASTRUCTURE INFORMATION SYSTEMS AND 

ISTANBUL SAMPLE 
 

ABSTRACT 
Developing technologies, rapidly growing cities, infrastructure and superstructure constructions and increasing 
investments in parallel, necessary have made the use of Geographical Information Systems (GIS) in terms of 
institutions. Data production, quality and update in GIS is more difficult to protect than administration. In large 
cities, keeping data up-to-date is not so easy. One of the biggest problem in utilities of big cities is Address and 
Numeration changes. Rising structures in parallel to population growth and rapid completion efforts of the 
infrastructure investments make address problems more chronic. General Directorate of Population and 
Citizenship Affairs (NVI) which contains the population-based registry system is not supporting graphics, but it 
wants utilities to use this system, which makes address systems more complicated. The existing technical 
infrastructures of institutions don’t answer current address needs. In addition these systems as not being 
integrated with NVI are also unable to carry out statutory responsibilities. In this study the problems of address 
experienced in Infrastructure institutions and solutions will be given to proposals that could shed light. 
 
Keywords: Geographic Information System, Address Information System, Infrastructure 
 
1. GİRİŞ  
 
Adres, yeryüzündeki ev, işyeri, bina veya ilgi noktalarının yerini açıklayan kod yada kavramlar bütünü 
olarak ifade edilebilir. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) 
Adres Kayıt Sistemi (AKS) (NVİ, 2007)’de ise adres; herhangi bir toprak parçası veya binanın il, ilçe, 
mahalle, cadde, sokak ismi ve bina numarası gibi bileşenleri ile tanımlanan coğrafi konumu olarak 
tanımlanmıştır. Adres bilgisi kamuya yönelik birçok işlevde temel bilgi olarak düşünüldüğünden, yer 
bulma, bir yere ulaşım güzergâhının belirlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile bütünleşik 
birçok uygulama alanında kullanılabilir. Türkiye’de adres, standart kabul edilmiş ortak bir tanımlama 
mevcut olmadığından posta kodları, il, ilçe, köy isimleri, mahalle, meydan, bulvar, cadde, sokak 
isimleri, sabit tanıtım numarası ve bina numarası bileşenlerinin farklı kombinasyonları ile ifade 
edilmektedir. Böylelikle uygulamaya bağlı olarak, parsel veya bina gibi farklı amaçlar için farklı 
formatlarda ve koordinata bağlı konumunu ifade eden kodlarla tanımlanmaktadır.  

 Türkiye’de sokakların isimlendirilme ve binaların numaralandırma eksiklikleri göz önüne 
alınarak, 25.04.2006 tarih ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'na istinaden Numaralama ve 
Ulusal Adres Veritabanı(UAVT) Yönetmeliği (Resmi Gazete, 2006) kabul edilmiştir. Bu yönetmelik, 
adres bilgilerinin oluşturulması, veritabanlarında kaydedilmesi ve MERNİS nüfus kayıtları ile adres 
bilgilerinin ilişkilendirilmesini amaçlamıştır. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sayesinde, kişinin TC 
kimlik numarası ile tanımlanan nüfus bilgisi ve adres beyanı arasında eşleştirme yapılmıştır. Kavram 
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karmaşası ve bilgi teknolojilerinin kullanımı açısından eksik kaldığı noktalar gözlemlense de adres 
bilgisinin bilgi sistemleri ile ilgili kurumlar tarafından yönetilmesinde önemli bir fırsat olarak 
düşünülebilir. Ancak yerel yönetimlerdeki numarataj uygulamalarının gerçekleştirilmesinde ve bilgi 
sistemlerinde tanımlanmasında önemli esaslar sağlamasına rağmen, adres bilgilerinin standart bir 
formatla tanımlanması ve Kent Bilgi Sistemleri (KBS) uygulamaları ile ilişkilendirilerek konumsal 
olarak temsiline yönelik eksiklikler mevcuttur. 

 Adres bileşenlerinin çokluğu, numarataj çalışmalarının gerekli hassasiyet ve doğrulukta 
yapılmaması, kurumların kendi çalışmalarında farklı adres formatları kullanması ve adres 
bileşenlerinde yapılan değişikliklerden (yeni sokak açılması, yeni bina numaraların verilmesi vb.) 
kurumların zamanında haberdar olmaması, ülkemizde özellikle büyükşehirlerde adres karmaşıklığına 
yol açmıştır. Eğer kurumlarda CBS ile entegre olmayan bir adres sistemi varsa, kurumlar müşterinin 
beyan ettiği adrese güvenmek durumunda kalmaktadır. Müşterinin abone olabilmek için yanlış adres 
beyan etmesi, adresini yanlış biliyor olması, o sokakta numarataj değişikliği yapılmış olması gibi 
sebepler adres bilgi sisteminde hatalı kayıtların oluşmasına yol açmaktadır. Bu problemlerin 
oluşmaması ve varolan sorunların çözümü için Müşteri Bilgi Sistemleri (MBS) ile CBS’nin ilişkili 
olması gerekmektedir. Adres Bilgi Sisteminin kurumlarda güvenilir olması aboneye ulaşma süresini en 
aza indirgeyecektir. 

 Bu bildiride, İstanbul örneğiyle İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemi hakkında bilgi verilmiş, MBS ve 
CBS arasındaki ilişkinin tanımlanması için yapılan çalışmalardan bahsedilmiştir. Altyapıda adres 
verisinin kullanımı ve yönetimine yönelik çalışmalar irdelenmiştir. Adres bilgisi yönetiminde ulusal 
düzeyde standartlaştırılmış bir yaklaşımın belirlenmesi ve adres bilgisi kullanan kurumların sistemleri 
arasında birlikte çalışabilirliği sağlayacak gereksinimler belirlenmiştir. 
 

2. İGDAŞ ALTYAPI BİLGİ SİSTEMİ VE GISWEB 
2.1. İGDAŞ Hakkında 
İstanbul Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (İGDAŞ), 1986 yılında İstanbul Kaynak 
Geliştirme ve İştirakler Dairesi'ne bağlı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bazı iştiraklerin 
katılımıyla kurulmuş olup şehrin doğalgaz ihtiyacını karşılamaya yönelik çalışmaların yapılması, 
altyapısı, bakımı ve işletmesinden sorumludur. İGDAŞ, lisans alanı içinde yasal mevzuata uygun 
adreslerde gaz kullanmak isteyen herkese hizmet götürmekle mükelleftir, Türkiye’de doğalgaz ve 
enerji sektörünü biçimlendirmiş, doğalgaz işletmeciliği ve dağıtım konusunda eğitim veren bir şirket 
olarak Avrupa’nın en büyük doğalgaz dağıtım şirketlerinden biri haline gelmiştir. İGDAŞ, Fortune 
Türkiye’nin 500 listesinde 2010 itibariyle net satışlar üzerinden yapılan değerlendirmeye göre 22. 
sırada ve enerji sektöründe Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. ve EÜAŞ Elektrik Üretim A.Ş.’den sonra 3. 
sırada yer almıştır (Fortune 2010). 14000 km polietilen(PE) hat ve 1500 km çelik hattı ile İstanbul’un 
%85’ini doğalgaza kavuşturmuştur. Böylelikle İGDAŞ'ın mevcut abone sayısı yaklaşık 4.2 milyona 
ulaşmıştır . 
 

2.2. İGDAŞ CBS Faaliyetleri 

Kısa adı İGABİS olan İGDAŞ Altyapı Bilgi Sistemleri projesi, 1995 yılında başlamış olup Türkiye’de 
altyapı kurumlarında yapılan ilk CBS projesi olarak kabul edilebilir. Bu proje kapsamında öncelikle 
manyetik bantlarda ve kağıt ortamlarda bulunan haritalar sayısallaştırılarak ülke koordinat sisteminde 
ve İGABİS standartlarında regülatör bazlı dosyalar oluşturulmuştur. 1997 yılında IGABIS 
dosyalarında bina ve servis kutularına veritabanı bağlantısı yapılmaya başlandı. Gelişen teknolojilerin 
kullanımıyla İGDAŞ için önemli olan altyapı ve üstyapı bilgileri de CBS ortamında oluşturulmaya 
başlandı. Bugün CBS ortamında yaklaşık 1250000 bina, 15500 km doğalgaz hattı, 700000 adet servis 
kutusu bulunmaktadır. Ayrıca yüksek maliyeti olan HOTTOP (çelik hatta yapılan canlı bağlantı 
operasyonu) noktaları, sanayi ve yüksek çekişli müşteriler için kullanılan skidler, özel geçiş yapılan 
doğalgaz hatlarının lokasyonları ve geçiş tipleri gibi bilgiler de CBS de tutulmaktadır. IGABİS’de 
grafik veriler için Bentley ürünü olan MicrostationV8.1 ve veritabanı için SQL 2005 kullanılmaktadır. 
Grafik ortamda her regülatör bölgesi için şebeke şefliklerinin kullanımına yönelik bölge bazlı şematik 
gösterimli mimik panel haritaları (Şekil 1) ve vana bazlı renklendirilmiş genel durum haritaları (Şekil 
2) üretilmiştir.  
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Şekil 1. İGABİS Mimik Panel 
 

 
 

Şekil 2. İGABİS vana bazlı tematik harita 
 

İGDAŞ’ın şebeke şeflikleri, İGABIS haritalarını ve şebekeyle ilgili bütün CBS verisi ve 
sorgulamalarını internet üzerinden GISWEB (Geographical Information System WEB) ile 
kullanabilmektedir. Tanımlı kullanıcılar, İGDAŞ'ın doğalgaz altyapısına merkez sunucu üzerinden 
erişebilmektedir. Ayrıca GISWEB’e ihtiyaçlara göre Yatırım Yönetim Sistemi ve İşletme Yönetim 
Sistemi gibi özel modüller eklenmiştir. Yatırım Yönetim Sistemi; altyapı imalat verilerinin günlük 
olarak girildiği, revizelerin yapıldığı, malzeme siparişlerinin ve imalat ekiplerinin yönlendirildiği, 
hakediş kontrollerine kadar olan sürecin kural tabanlı yapıldığı ve her türlü raporun sorgulanıp 
sonuçlarının internet üzerinden alındığı bir Yönetim Bilişim Sistemi’dir. İşletme Yönetim Sistemi ise 
şebeke şefliklerinin günlük bakım, onarım ve imalat bilgilerini takip ve raporlama amaçlı kullandığı 
sistemdir (İGDAŞ-GISWEB, 2010). İGDAŞ, yatırımlarını büyük oranda tamamlayarak işletme şirketi 
olma yolunda ilerlemektedir.  

 CBS’ye uygulamalarında yoğun olarak ihtiyaç duymaktadır. Özellikle yeni yapılacak 
yatırımlar, var olan yatırımların ilçe/mahalle bazında miktarları, hatların yatırım yılları, imalatı yapan 
firma, ilce/mahalle/sokak bazlı potansiyel aboneler, tematik gösterimleri, servis kutusu olan/olmayan 
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binalar ve dağılımlarını gösteren tematik haritalar gibi çeşitli sorgular işletme şirketleri için 
vazgeçilmez bilgilerdir.  
 
2.3. İGDAŞ faaliyetlerinde adres bilgisi yönetimi 
Müşteri beyanıyla MBS’ye yapılan kayıtların harita üzerinde konumsal olarak ifade edilmesi yoğun 
emek gerektirmekte ve hata oranı yüksek bir çalışmaya neden olmaktadır. MBS ve CBS arasında ilişki 
olmadığından yapılan güncelleme çalışmalarında iki sistemin farklılıkları artmaktadır. Bunun yanı sıra 
hatalı kayıtların konumsal olarak ifadesi olanaksızdır. Bu sorunu çözmek amacıyla;  binaların adresi 
dışında koordinatlarının kullanılması, binalara Bina_ID vererek kimlik numarası tanımlanması ve yeni 
kayıt üretilirken adresten ziyade Bina_ID değerinin esas alınması hedeflenmiştir. Böylelikle Bina_ID 
ile binaların bilgi sistemleri ve veritabanı ortamında tek/benzersiz tanımlanması sağlanacaktır. 
Bina_ID ile IGABIS ve MBS arasındaki ilişki abonelik işlemi başlamadan kurulmuş olacaktır. Bu 
çalışma 2009 yılı ocak ayı itibariyle uygulanmaya başladı. 

 Bina_ID tanımlaması için en güncel fotogrametrik görüntüler ve hâlihazır haritalar 
kullanılarak İstanbul il sınırları içindeki tüm binaları kapsayan yeni bir bina katmanı oluşturuldu. 
İGABİS adres verisi üretilmesi için 72 yerel yönetimden numarataj verileri talep edildi. İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi (İBB) nin adres yapısı temel alınarak bir adres veri modeli oluşturuldu. Adres 
verisine altlık olarak mevcut doğalgaz haritaları, kurumsal müşteri adres verisi, yerel yönetim web 
harita yayınları, UAVT adres sistemi ve uzaktan algılama görüntülerinden faydalanıldı. Eşleşmeyen 
veri mevcut olduğunda UAVT esas alındı. 2 yıl süren bir çalışma sonucu Bina ID üzerinden bina 
katmanı ile adres verileri arasında ilişki kuruldu. Aynı zamanda Bina_ID ile mevcut abonelere ait 
tesisat numaraları ve servis kutuları veritabanlarında eşleştirildi. Adres Bilgi Sistemi ve Bina_ID 
uygulamalarında kullanıcıların etkin veri yönetebilmesi için Visual Basic yazılımı kullanılarak formlar 
oluşturuldu. Bu formların amacı, müşteriye hat onayının verilmesi vb. uygulamalarda kullanıcının 
daha az zaman harcaması ve daha az hata yapmasını sağlamaktır. 

 İGDAŞ abonesinin adresi; abone tapu/ kira kontratı/ TC Kimlik/ yapı ruhsatı vb. evraklarıyla 
İGDAŞ harita servisine geldiğinde halihazır haritalar, doğalgaz haritalarındaki adresler, kadastral 
haritalar, uzaktan algılama görüntüsü veya bina fotoğrafı kullanılarak tespit edilmektedir (Şekil 3). 
Adresi belirlenen müşterinin Bina_ID numarası ve adresi, harita servisindeki personelin BINA _ID 
formundan verdiği hat onayı işlemi ile ara bir yazılım kullanılarak MBS veritabanına 
kaydedilmektedir. Müşteriler servisindeki personel harita servisi tarafından hat onayı yapıldıktan sonra 
işlem yapılabilmektedir. Yeni binalarda ise yapı ruhsatındaki adres esas alınmaktadır. Böylelikle 
İGDAŞ Bina_ID ile UAVT arasında koordinat bazlı eşleşme yapılarak, Abone–Koordinat eşleşmesi 
ile adres güncellemelerine rağmen müşteriye erişim sağlanabilecektir.  

 
Şekil 3. Abone konumunun adres bilgisi, bina fotoğrafi ve google maps haritaları ile belirlenmesi ve 
hat onayı 
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Bir sonraki aşamada, müşteri kaydı olmayan binaların doğalgaz şebekesine göre konumsal 
tanımlaması yapılarak tematik haritalar üretildi (Şekil 4). Böylece harita desteği olmaksızın web 
üzerinde müşteri kaydı alınması sağlandı. 2010 yılında faaliyete geçen bu çalışma ile müşteriler 
servisine gelen vatandaş, harita servisine sevk edilmeden GISWEB’den yararlanarak abone 
olabilmekte ve işlemlerini yapabilmektedir (Şekil 5). 
 

 
Şekil 4. İGABİS hat var/yok durumunu gösteren tematik harita 

 

 
Şekil 5. İGDAŞ online harita onay arayüzü 

 
3. İRDELEME: ADRES VERİSİ YÖNETİMİNDE KONUMSAL VERİ ALTYAPISI 
KAVRAMI   
 
Günümüzde çeşitli uygulamalarda ve bilgi sistemlerinde üretilen coğrafi verinin farklı düzeylerde 
kullanılması önemli bir gereksinim haline gelmiş, karar verme sürecine katkı sağlayarak zaman ve 
emek yönünden bilgi kaybının önlenmesi için bu sistemlerin birlikte çalışabilirliği söz konusu 
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olmuştur. Bu yaklaşımla; farklı idari düzeylerde coğrafi verinin etkin kullanımı ve paylaşımını 
sağlayan, politikalar, standartlar ve teknolojilerin oluşturduğu çatı olarak kabul edilen Coğrafi / 
Konumsal Veri Altyapısı (KVA, SDI- Spatial Data Infrastructure) kavramı ortaya çıkmıştır. Birçok 
ülke kurum ve kuruluşu, CBS ile ilgili çalışmalarında kurum içi, kurumlar arası, yerelden ulusal 
düzeye etkin coğrafi veri yönetimi ve paylaşımı için KVA gerçekleştirim aşamasındadır. Verilerin 
birlikte çalışabilirliğini sağlayan Standart bileşeni; veri modelleri, metaveri ve veri değişim standartları 
belirlenmelidir. Bu kapsamda ISO/TC211 Komitesi dijital ortamda coğrafi veri yönetimi için 
standartlar geliştirmekte, Açık Coğrafi Bilgi Konsorsiyumu farklı yazılım ve donanım platformlarında 
Coğrafi Bilgi’nin paylaşımı ve birlikte çalışabilirliğine yönelik doğrudan sektör odaklı standartlar 
üretmektedir. Bu üst düzey standartlar temel alınarak, belirli tematik alanlarda ortak kabul edilebilecek 
ve CBS uygulamalarının birlikte çalışabilirliğine yönelik standartlar geliştirilmektedir.  

 Büyük ölçekte haritalar Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği 
(BÖHHBÜY)’ne, tescile esas olmak üzere genellikle Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ve 
İller Bankası tarafından üretilmektedir. Birçok belediye, başta büyük şehir belediyeleri olmak üzere, 
Kent Bilgi Sistemleri (KBS) ve e-belediyecilik uygulamaları geliştirmektedir. Kanun ile belirlenen 
görevleri itibariyle imar, taşınmaz yönetimi, altyapı ve benzeri uygulamalarda, yüksek çözünürlük ve 
büyük ölçeklerde bilgilere ihtiyaç duymaktadır. Belediyeler, yerel düzeyde faaliyet gösteren çeşitli 
kuruluşlar, altyapı kuruluşları veya belediyeye bağlı faaliyet gösteren çeşitli iştirakler, CBS yazılım 
firmasına bağlı olarak veya uygulama ihtiyaçlarına göre kendi standartlarında coğrafi veri 
üretmektedir. Bunlardan ötürü, farklı kurum/kuruluşlar tarafından farklı kavramsal model, detay 
katalogları ve farklı kodlama modeli kullanıldığından veriler birlikte çalışamamaktadır. Nitekim dijital 
ortamda veri kalitesinin yetersiz ve veriler arasında uyuşumsuzluk olduğu görülmüştür. 

 İçişleri Bakanlığı kontrolünde yerel yönetimler tarafından yürütülen Merkezi Nüfus İdaresi 
Sistemi (MERNİS), Adres Kayıt Sistemi (AKS), Yapı Ruhsatı Takip Sistemi çalışmaları ve 
veritabanları birlikte çalışabilir şekilde yapılandırılmaktadır. Doğalgaz, su ve kanalizasyon vb. yerel 
iştirakler de kendi ihtiyaçları doğrultusunda, diğer bilgi sistemlerinden bağımsız ve farklı kavramsal 
özelliklerde CBS uygulamaları geliştirmektedir. Ancak vatandaşa hizmet ve e-devlet sürecinin 
işleyişinde, İl Özel İdareleri ve belediyelerdeki KBS çalışmaları ve Tapu Kadastro Bilgi Sistemi’nde 
kullanılan verilerle birlikte çalışabilirliği sağlayacak ortak standartların üretilmesi gerekmektedir.  
 
İGABİS örneği dikkate alındığında coğrafi veri yönetiminde; 
 

• Ulusal düzeyde KVA vizyonunu destekleyici, coğrafi veri üreticisi ve kullanıcılarının 
birlikte çalışabilirliğine yönelik koordinasyon yapısı, yasal, teknik ve standart gereksinimler 
belirlenmelidir. 

• İGABİS veya benzeri CBS uygulamalarında ilgili coğrafi veri standartları ve veri 
modellerini belirlemek için Kavramsal Model Bileşenleri belirlenmelidir. Bu bileşenlerde; 
standart hiyerarşi, referans modeli, genel detay modeli, geometri, topoloji, nesne tanımlama, 
verinin zamansal yönetimi, uygulama şeması üretimi, metaveri vb. kurallar ve prensipler 
belirlenmelidir.  

• İGABİS örneğiyle altyapı çalışmaları kapsamında yönetilen coğrafi veriler, ISOTC211 ve 
OGC standartlarına uygun, nesneye yönelik-ilişkisel veritabanı modeli ile tasarlanmalı, diğer 
kurumlar tarafından üretilen ve kullanılan verilerle teknik olarak birlikte çalışabilir nitelikte 
olmalıdır.  

• Farklı kaynaklardan elde edilen coğrafi verileri bütünleştirmek ve uygulama ihtiyaçlarına 
göre paylaşmak mümkün olmalıdır. Coğrafi veri, mümkün olan en yüksek çözünürlükte, en 
etkin olarak toplandığı ve yönetilebildiği düzeyde servis edilebilmelidir. İGABİS 
çalışmalarında bina, numarataj, adres bilgisi, tapu, yol vb. bilgilerin güncel haline erişilebilir 
olmalı ve teknik olarak kullanılabilmelidir. Örneğin, bina verisi sürekli güncellendiği 
belediyelerin imar birimleri tarafından servis edilmelidir. 

 
Adres tanımlamaları, parsel ve bina gibi farklı amaçlar için farklı formatlarda ifade edilebilir. Bu 
anlamda farklı yaklaşımlar söz konusu olsa da özellikle Avrupa’da kabul edilmiş standart bir adres 
tanımlaması mevcut değildir. Adres Bilgi Sistemleri’nin kullanılabilmesi için doğru, güncellemeye 
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MERNIS Veritabanı 

UAVT  

KBS, NUMA detay sınıfı 

KBS, YAPI detay sınıfı 

açık ve haritalara bağlanmış numarataj sistemlerinin oluşturulması gerekmektedir. Bu anlamda parsel, 
bina bilgisi, çeşitli taşınır veya sabit tesisin yerinin dijital ortamda algılanabilir standart bir adres 
formatı ile ifade edilmesi gerekmektedir (Aydınoğlu, vd., 2007).  

 İGABİS’in Bina_ID’si ve AKS’nin adres tanımlamasında olduğu gibi Türkiye’de 
kurum/kuruluş ve vatandaşların farklı adres formatlarını kullandığı görülmektedir. Bu adres formatı, 
mümkün olan en basit ve kısaca ifade edilebilir adres bileşeninden oluşmalıdır. Şekil 6’daki gibi 
veritabanı modelindeki adres tanımlamasında Ulusal Adres Kodu (UADK) kullanıldığında, kurumsal 
veritabanlarından coğrafi verilere ulaşmak ve farklı uygulamalarda veri değişimi olanaklı hale 
gelmiştir. Adres tablosu ile AKS arasında ilişki sağlanarak kurumsal veritabanına erişim sağlanabilir. 
Böylelikle MERNİS’deki TC Kimlik No’dan UAVT’deki Adres bilgisine, Belediyedeki Numarataj 
detay sınıfından konumuna, yerel yönetimlerin İmar Müdürlükleri tarafından yönetilen bina ve 
bağımsız bölüm bilgilerine erişilebilir. Benzeri anlamda tüm kurumlar tarafından ortak olarak kabul 
edilen UADK tanımlaması ve kavramsal veri modeli kullanıldığında, İGABİS veri modeli ve Bina_ID 
tanımlaması örneğinde olduğu gibi farklı kurumların CBS projeleri birlikte çalışabilir nitelikte 
yürütülebilir.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Şekil 6. Adres verisi yönetiminde birlikte çalışabilirlik (Aydınoğlu, 2009) 
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