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 6360 sayılı Kanun ile 2014 yerel seçimleri itibariyle 
Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırları il mülki sınırları 
haline getirilmiştir. 

 Kayseri Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan 
ilçe belediyesi sayısı 5’ten 16’ya çıkmıştır. 

 Yüzölçümü 2136 km²’den 17.193 km²’ye çıkmış ve 8 
kattan fazla artmıştır. 5 İlçe Belediyesinde 229 adet 
mahalle bulunurken, 11 İlçe Belediyesi daha 
bağlandıktan sonra toplam 756 mahalleye çıkmıştır. 



6360 Sayılı Kanun İle Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi Sınırının Değişimi 



 6360 Sayılı 
Yasadan sonra 
Kayseri 
merkezden 
başlayarak en 
uzak 
mahallenin 
uzaklığı 168 
km.’ye, zaman 
olarak ise, 
yaklaşık 2:30 
saate çıkmıştır.  

 

 



 Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Özvatan, 
Pınarbaşı, Sarıoğlan, Sarız, Tomarza, Yahyalı ve 
Yeşilhisar Belediyelerinin, Ulusal Adres Veri 
Tabanı (UAVT) adres ve numarataj yetkisinin, 
Büyükşehir Belediyesi'nde olması kaydıyla 
vatandaşlarımızın ve belediyemizin zaman 
kaybını önlemek açısından 11 İlçe Belediyesi ile 
birlikte yürütülmesine 12.05.2014 tarihinde, 
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nce karar 
verilmiştir.  

 



Yetkilendirme 

 Kullanıcı Ekleme/Düzenleme menüsünden tüm 
kullanıcıların  yetkilendirilmesi yapılabilmektedir.  

 Bu tarihten itibaren cbs.kayseri.bel.tr sitesinden 11 
ilçe belediyesinde çalışan numarataj yetkililerine 
kullanıcı adı ve şifre verilmiştir.  

 Ayrıca tüm kullanıcıların log kayıtları tutulmaktadır. 

 

 



 Bu işlemlerin güncel, doğru ve teknolojik 
imkanlarla yapılabilmesi için, ilçe belediyelerine 2 
boyutlu harita üzerinden çalışan web tabanlı bir 
yazılım hazırlanmış ve ilçe belediyelerinde yetkili 
personellere bu yazılım açılmıştır.  

 Bu yazılım ile her ilçe kendi bölgesindeki uydu 
görüntülerine, kadastro parsel bilgilerine, adreste 
oturan bilgilerine ve sisteme işlenen adres 
bileşenlerine ulaşabilmektedir.  



Ulusal Adres Veri Tabanı 

 Web Sitesinden, 11 İlçe Belediyesi Ulusal 
Adres Veri Tabanı'ndaki Adres 
Bileşenlerini görebilmektedir.   



11 İlçe Belediyesinden  
Talep Edilen Binanın Köşe Koordinatları Giriş Ekranı 

 Belediyemizin sunmuş olduğu altlıkları kullanarak bina talebi 
yapılmaktadır. 

 Talep edilen bina "Talep Köşe Koordinatları" girişinden veya 
ortofoto ile uydu fotoğrafında bina var ise alan çiz 
butonundan da çizilebilmektedir. 



Bina Talep Ekranı 



Bina Talep Ekranı 

 Koordinattan 
veya 
görüntülerden 
bina çizildikten 
sonra “Bina 
Talep” ekranı 
butonundan bina 
ile ilgili bilgiler 
girilmekte ve 
bina talep işlemi 
tamamlanmış 
oluyor. 



 İlçe belediyelerinden kapı numarası yanlışlıkla başka mahalle sınırından 
yapılmış ise, “İstemiş olduğunuz talep belirttiğiniz mahalleden farklı bir 
mahallede bulunmaktadır. Lütfen haritadaki konumunu güncelleyiniz” 
mesajı sistem tarafından otomatik olarak gönderilmektedir. 

 

Yanlış Kapı Talep Mesaj Ekranı 



İlçe Belediyeleri Tarafından Verilen Adres 
Beyan Talep Ekranı  

 2 Boyutlu 
yazılım 
üzerinde 
ayrıca, ada 
parsel arama, 
önemli yer 
arama, adreste 
oturan ve 
adrese git 
menüleri 
bulunmaktadır. 



Kapı Numarasının Onaylanması 

 11 İlçe Belediyelerinden talep edilen kapı 
numarası online olarak Büyükşehir 
Belediyesi'ndeki yetkili personellerin ekranına 
düşmektedir.  

 

 Gelen kapı talebi Ulusal Adres Veri Tabanı,  
ada/parsel bilgileri, bina resimleri, CSBM ve diğer 
bilgiler Web ve 3 Boyutlu Kent Bilgi Sistemi 
üzerinden incelenmektedir.  

 



11 İlçe Belediyelerinden, Büyükşehir Belediyesi'ne 
Gelen Numarataj Bina Talep Ekranı 



Bina Talep Detay Ekranı 

Talep edilen kapı 
numarası doğru ise 
CitySurf'a eklensin 
denilerek 
onaylanmaktadır. 
Yanlışlık var ise ret veya 
Bina Talep Detay/Onay 
ekranında sorunlarla ilgili 
karşılıklı mesajlaşma 
yapılabilmektedir. 

 



Büyükşehir Belediyesine Yeni Bağlanan İlçe 
Belediyelerinin Kullanımına Sunulan Yenilikler 

 Yeni bağlanan ilçe belediyelerinin personel, bilgisayar, 
program, uydu ve ortofoto fotoğrafları vs. yetersizliği 
bulunmaktadır. 

 Büyükşehir Belediyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 
Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü arasında protokol 
imzalanarak ilçe merkezlerinin güncel ortofoto görüntüleri 
WMS alınarak altlık oluşturulmuştur. 

 Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü ile protokol imzalanarak 
Tapu Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) WMS alınarak altlık 
oluşturulmuştur.  

 Sayısallaştırılan ilçe ve mahalle sınırları, ortofoto ve uydu 
görüntüleri, kadastro bilgileri vs. yapılmakta olan planlara 
altlık oluşturmaktadır. 

 



Mahalle Sınırlarının Sayısallaştırılması 

 Sayısal ortamda mahalle sınırı 
bulunmayan bütün ilçe 
belediyelerine, Kadastro Genel 
Müdürlüğü’nden alınan sayısal 
kadastro sınırlarından GIS 
programlarında mahalle sınırları 
oluşturulmuş ve ilçe 
belediyelerine gönderilmiştir. 
Sınırlarla ilgili komşu ilçelerin 
birlikte görüşülerek karara 
varılması, düzeltilmesi ve İlçe 
Belediye Meclisi, kaymakamlık 
ve valilikçe onaylatılarak 
gönderilmesi istenmiştir. 10 ilçe 
belediyesinin mahalle sınırı 
onaylanmıştır.  

 



Numarataj Alan Çalışmasının İhale Edilmesi 

 Sarıoğlan, Sarız, 
Özvatan ve Yeşilhisar 
İlçe Belediyelerinin 
numarataj alan 
çalışması hizmet alımı 
yöntemiyle ihale 
edilmiştir. Bu ilçeler 
bittikten sonra diğer 7 
İlçe Belediyesinin 
numarataj alan 
çalışması ihalesi 
yapılacaktır. 



 Veritabanı olarak oracle spatial programı 
kullanılmaktadır. 

 

 Harita Sunumu geoserver ve leaflet 
kütüphanesinden faydalanılarak asp.net 
platformunda geliştirilmiştir. 

 

Kullanılan Programlar 



 TÜM KAMU KURUM VE KURULUŞLARI 
İLE BİRLİKTE EL ELE VEREREK 
HEDEFLERİMİZE ULAŞMAK 
DİLEĞİYLE… 

 

 




