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ALBİS • KENT BİLGİ SİSTEMİ
Kent Bilgi Sistemi; kentin tüm haritaları, mülkiyet bilgileri, imar planları, altyapı bilgileri, bina, işyeri, konut
bilgi envanterleri, emlak vergi kayıtları gibi, belediye birimlerine, özel ya da resmi kurum ve kuruluşlara, halka
destek olacak bütün bilgileri içinde tutar. Kent Bilgi Sistemi’nin çalışma prensibi tüm bu bilgilerin güncel, doğru
ve eksiksiz olmasını sağlamaktır.
Kent Bilgi Sisteminin faaliyetleri arasında;
• 18. madde uygulaması, ifraz, tevhid, yola terk vb. imar uygulamaları ile değişen kadastro parsellerinin
sınırlarının güncellenmesi,
• Kent ile ilgili halihazır haritaların güncel tutulması çalışmaları,
• İmar uygulamaları, satış, intikal vb. işlemleri
sonucu değişen mülkiyet (tapu) bilgilerinin kaydedilerek güncel tutulması,
• İmar plan tadilatlarının işlenmesi ve planların
güncelliğinin sağlanması,
•

Altyapı bilgilerinin sisteme aktarılması,

• Yabancı uyruklu vatandaşlara satış işlemleri
için evrak düzenlenmesi,
•

Sayısal veri hazırlanması,

•

Vatandaşların bilgilendirilmesi bulunmaktadır.

Kadastro Harita Örneği

2007 Yılı içerisindeki çalışmalarımızı bu başlıklar altında açacak olursak ;
• 18. madde uygulaması, ifraz, tevhid, yola terk vb. imar uygulamaları ile değişen kadastro parsellerinin
sınırlarının güncellenmesi.
• Özel mühendislik büroları tarafından uygulanan veya belediyece yaptırılan imar uygulamaları tapu tescil işlemlerinin bitiminin ardından birimimiz tarafından yeni oluşan kadastro parselleri, kadastro haritalarında güncellenmiş ve tapu kayıtları son şekliyle sisteme aktarılmıştır.
Alanya Belediyesi sınırları içerisinde 2007 yılında yapılan imar uygulamalarını adet olarak belirtecek olursak; 38 adet ifraz,18 adet terk, 27 adet tevhid, 20 adet ihdas işlemi ve ada bazında yapılan 8 adet bölgeye ait 18.
madde uygulaması parselasyon planları sisteme aktarılmıştır.

HALİHAZIR HARİTALARIN GÜNCEL TUTULMASI ÇALIŞMALARI
Halihazır haritalarda binalar, yollar ve sokaklar haricindeki yerlere ait yükseklik eğrileri, ağaçlar, elektrik direkleri ile alanda bulunan her şey gösterilir. Sistemimizdeki halihazır haritalara İmar Müdürlüğü’nden aylık dosyalar halinde gelen temel vizesi evraklarına dayanarak yeni yapılan binalar haritalara eklenir ve sisteme kayıtları
yapılır. 2007 yılında Alanya Belediyesi sınırları içinde sistemimize ve haritalarımıza 127 adet temel vizesi ölçüleri
kaydedilmiştir.
Halihazır haritalar belediyelerin yapacağı teknik hizmetlerin proje planlaması, tasarımı, uygulaması, imar
planı ve diğer projelerin gerçekleşmesine yardımcı olmak amacıyla yapılan haritalardır. Bu bakımdan güncel
şekilde tutulmaları projeler için en doğru altlığı sağlar.
İhale usulüyle veya belediye tarafından yapılan işler halihazır haritalara aktarılarak, haritaların güncelliği
sağlanmaktadır. 2007 yılında yapılan projelerden bazı örnekler şunlardır;
Belediye misafirhanesi yürüyüş yolları ve çevre düzenlemesi, yeni açılan çevre yolu refüjleri ve duvarları,
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Devlet Hastanesi çevresi duvarı, 30 metrelik yolda betonarme istinat duvarı ve taş istinat duvarı, Değirmen
Sokak ve Bektaş Mezarlığı kuzey doğusu taş istinat duvarı, 1198 ada itfaiye alanı duvarları.
Hacikadiroğlu Sokak, Özmüftüoğlu Sokak, Sulu
park çevresi, Kaptanlar Sokak ve Oba Caddesi’nde kaldırım düzenlemesi.
Köşk restorant güneyi araç altgeçidi, Sak Irmağı
hizmet tüneli, eski Yayla Yolu Sokak 30 metrelik yol
kavşağında yaya alt geçidi ve hizmet tüneli yapımı.
Hacet Meydanı peyzaj ve çevre düzenlemesi, trafik
eğitim pisti alanı çevre düzenlemesi ve yürüyüş yolları, Keykubat Bulvarı kenarı çevre düzenlemesi yapımı
vb. ek olarak, yapılan çeşitli projeler kapsamında yeni açılan yollar, dikimi yapılan ağaçlar yerleştirilen kent
mobilyaları vb. değişikliklerde sistemdeki halihazırlara işlenmiştir.
Halihazır Harita Örneği

İMAR UYGULAMALARI, SATIŞ, İNTİKAL VB İŞLEMLERİ SONUCU DEĞİŞEN MÜLKİYET
(TAPU) BİLGİLERİNİN KAYDEDİLEREK GÜNCEL TUTULMASI
Tapu Sicil Müdürlüğü’nde yapılan işlemler yevmiye defterinden takip edilerek (satış, intikal, hibe, ifraz, tevhid, cins değişikliği, kat irtifakı, kat mülkiyeti, taksim, imar ve diğer işlemler) mülkiyet bilgileri, hisse oranları,
arsa pay paydaları, yevmiye, vb. bilgileri Tapu Kadastro Bilgi Giriş ve Sorgulama Formu’na kayıtları yapılarak bilgilerin güncelliği sağlanmakta ve belediye içindeki birimlerin güncel bilgilerle işlemlerini sürdürmesine olanak
sağlanmaktadır.
Yukarıda belirttiğimiz işlemler sonucu 2007 yılında
sisteme 9.613 adet tapu kaydı yapılmıştır. Sistemimizde mevcut bulunan toplam tapu kayıtları ise 102.562
adettir.

İMAR PLAN TADİLATLARININ İŞLENMESİ VE
PLANLARIN GÜNCELLİĞİNİN SAĞLANMASI
Belediye meclisimizin kararı ile kesinleşmiş İmar
Müdürlüğü tarafından imar planlarında yapılan değişiklikler, sistemde bulunan planlara uygulanarak imar
planlarının güncelliği sağlanmaktadır.
İmar Planı Harita Örneği

56 adet imar adasında yapılan plan tadilatı sistemdeki imar planlarına aktarılarak sistemimizdeki imar
planlarının güncelliği sağlanmıştır.

ALTYAPI BİLGİLERİNİN SİSTEME AKTARILMASI
Kent Bilgi Sisteminde bulunan altyapı haritaları kentin görülmeyen değerleleridir. Güncel tutulması ileriye
yönelik çalışmalara referans sağlamaktadır.
2007 yılında altyapı projesi yapılan ve haritalarda güncellemesi gerçekleştirilen bazı cadde ve sokaklardan
örnekler şunlardır; Şeyh Şamil Caddesi, Hacıyusuflar Sokak, Mülazımlar Sokak, Sertoğlu Sokak, Mollaosman Sokak, 326. Sokak, Eşref Kahvecioğlu Caddesi, Gülen Sokak, Uğurlu Sokak, Çaybaşı Sokak, Kaçmaz Sokak, Helvacılar Sokak, Gönüllü Sokak, 610 ve 611. Caddeler, Turunç Sokak, Uçak Çıkmazı, Bergamut Sokak, Beladan Sokak,
Payam Sokak, Muz Sokak, Selvi Sokak, Ardınç Sokak, Sümbüller Sokak, Şeyh Şamil Caddesi, Mehmet Akif Ersoy
Caddesi, Türkmenbaşı Sokak, Şükrü Ulusoy Caddesi, Midye Sokak, Yasemin Sokak, Sevindik Sokak, Şirinevler
Sokak, Alış Sokak, 957 ve 958. Sokak, Eşref Kahvecioğlu Caddesi.
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YABANCI UYRUKLU VATANDAŞLARA SATIŞ İŞLEMLERİ İÇİN EVRAK DÜZENLENMESİ:
Birimimizde Alanya’da gayrimenkul edinmek
isteyen yabancı uyruklu vatandaşlara Tapu Sicil
Müdürlüğü’nün resmi yazısına istinaden 1/5.000 ölçekli taşınmazın yerini gösteren haritalar hazırlanmaktadır. 2007 yılı içerisinde 145 adet harita yabancıya satış işlemi için hazırlanarak verilmiştir.

SAYISAL VERİ HAZIRLANMASI

Altyapı Harita Örneği

Kent Bilgi Sistemi verileri belediye birimleri tarafından aktif olarak kullanıldığı gibi, diğer kurum ve kuruluşlar tarafından da kullanılmaktadır. Talep edenlere istekleri doğrultusunda veriler dijital olarak sunulmaktadır.

VATANDAŞLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ
Belediyeye bilgi edinmek amaçlı başvuruda bulunan taşınmaz mal sahiplerine mülkiyetleri hakkında gerekli bilgiler; imar planları, kadastral haritalar ve tapu kayıtları doğrultusunda, parsellerinin son durumları, arsa
pay paydaları, inşaat çekme mesafeleri, kat adedi vb. bilgiler ile 1/1.000 ölçekli kadastro, halihazır ve imar planlarını gösteren güncel haritalar verilmektedir. 2007 yılında bilgi amaçlı 270 adet harita çıktısı verilmiştir.
Ayrıca; 18. madde uygulaması sonucu kadastro müdürlüğünce onaylanıp, tapu sicil müdürlüğü tarafından
tescilleri yapılan tapular, birimimizce tapu sahiplerine verilmektedir.

BİLGİSAYAR
Belediyemizde kullanılmakta olan otomasyon programında yapılan işlemleri kısaca şöyle özetleyebiliriz:
1. Web sayfamız üzerinde bulunan internetten borç öğrenme servisine 2007 yılı içerisinde 270 kişi müracaat etmiş kullanıcı adı ve parolalarını almışlardır. Toplamda 485 başvuru yapılmıştır.
2. İşyeri Ruhsat Paket Programı, açma ruhsatı bölümüne kurulup, programın eğitimi ilgili memurlara verilmiştir. Program vasıtası ile işyeri ruhsat kayıtlarının otomasyon programında takip edilmesi sağlanmıştır.
3. Araç Takip Paket Programı ile belediyemizde kullanılmakta olan tüm araçların ve yakıt kullanan motorlu
aletlerin (jeneratör, ağaç kesme makinesi, çim biçme motoru vb.) kayıt altına alınması sağlanmış, araç bilgi
takiplerinin bilgisayar ortamında yapılması sağlanmıştır.
4. Araç Takip Programı benzin istasyonuna da kurularak buradan araçların ve motorlu küçük aletlerin yakıt alışları kayıt altına alınmaya başlanmıştır. Böylece yakıt kullanımı dijital ortamda takip edilmeye başlanmıştır.
5. Bilgi Edindirme Kanunu Paket Programı, hizmet masası bölümüne kurularak eğitimi ilgili memurlara
verilmiştir. Program 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na istinaden hazırlanmış, bu kanun çerçevesinde vatandaş ve kurumların ilgili talepleri değerlendirilmiştir. 2007 yılı içerisinde 25 adet başvuru talebinde
bulunulmuş ve talepleri cevaplandırılmıştır.
6. Taşınır Mal Yönetmeliği Programı ile belediyemizdeki taşınır malların kanun çerçevesinde kayıtları yapılmaya başlanmıştır. Program tüm birimlerdeki ilgili memurlara anlatılarak eğitimi verilmiştir.
7. Vatandaşların su parası tahsilatlarını bankalardan ödeyebilmesi için, bankalarla sözleşmeler imzalanmış, gerekli altyapı bankaların teknik personelleri ile görüşülerek sağlanmıştır.
8. Ayrıca otomasyon programında kullanılmakta olan diğer programlarla ilgili problemler incelenerek sorunun en kısa sürede çözümü sağlanmaktadır. Programlarla ilgili gerekli güncelleştirmeler sık periyotlarla
kontrol edilerek yapılmakta ve otomasyon programının verimli ve güncel çalışması sağlanmaktadır.
9.

Birimlerimize mail adresleri ve kullanım eğitimleri verilerek güncel şekilde kullanılması sağlandı.
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10. Yazı İşleri Müdürlüğüne yeni bilgisayar ve network sistemi kuruldu.
11. Benzin İstasyonu, Arıtma Müdürlüğü, Spor Müdürlüğü, Kültür Müdürlüğü, Hal Müdürlüğü, İtfaiye Müdürlüğü, Otogar Müdürlüğü, Araç Tevzi Merkezi ve Tamirhane internet üzerinden belediye sistemine bağlanarak otomasyon programını kullanmaları sağlanmıştır.
12. Hal bölgesinde açmış olduğumuz Minyatür Belediye Ofisi’nin network sistemi tekrar yapılandırılarak
halkımıza daha verimli hizmet verildi.
13. Arıtma Tesisi, Asko Şantiyesi ve Kuyularönü Tahsilât Bürosu’na fiber optik kablo ile network sistemi kurulup belediye network yapılandırmasına dâhil edildi.
14. Birimlerden gelen yazılım ve bilgisayar talepleri incelenerek gerekli çalışmalar yapıldı.
15. Belediyemizdeki server bilgisayarlarda günlük ve aylık yedek üniteleri ile bilgi güvenliği sağlanmıştır.
16. Birimlerde bulunan bilgisayar sistemlerinin periyodik zamanlarda donanım ve yazılım bakımından
kontrolü yapılmış olup, gerekli bakım ve onarımının yapılması ve çalışır vaziyette tutulması sağlanmıştır.
17. Belediyemizin düzenlemiş olduğu açılış, etkinlikler vb. organizasyonlarda bilgisayar ve program desteği verilmesi sağlandı.
18. 75. Yıl Spor Salonu ve Milli Egemenlik Stadyumu’na Wireless Lan (Kablosuz network) sistemi kurularak
internet bağlantısı sağlanmıştır.
19. Belediyemiz Trafik Eğitim Pisti’ndeki çalışmalara destek olması açısından bilgisayar ve projeksiyon kurulumu yapıldı.
20. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminin kurulmasında çalışanlara, bilgisayar ve teknik destek sağlanmıştır.
21. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde adres sorgulaması yapılabilmesi için gerekli altyapı donanımı
sağlanarak işlemler hızlandırılmıştır.

NUMARATAJ
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne altlık teşkil edecek, 2006 yılı sonunda başlatılan numarataj çalışmasına devam edilerek Alanya’nın tüm
cadde, sokaklarının numarataj çalışması tamamlandı.
Yapılan numarataj çalışması sonucunda, çevre yolu güneyinde ismi
değişen, sokak levhası bulunmayan ve levhası tahrip olmuş olan sokakların levhaları yenilenerek uygun yerlere takıldı. Ayrıca Çevre Yolu güneyinde bulunan bina ve bina içleri tek tek gezilerek, binalara ait daire, dükkan,
depo, garaj ve binaya ek olarak yapılan bağımsız bölümler, TUIK(Türkiye
İstatistik Kurumu) tarafından hazırlanan formlara işlenmiştir. Daha sonra
bu formlarda bulunan bilgiler, TUIK’in hazırladığı internet sayfasına sayısal veri olarak, belediye numarataj personeli tarafından girilmiştir.
Çevre Yolu kuzeyinde 18. madde yeni uygulandığından, daha önce
yapılan numarataj çalışmaları gözardı edilerek yeniden numarataj yapılmıştır. Kuzey Alanya’da yeni açılan ve açılacak olan yolların numarataj
çalışmaları geleceğe yönelik olarak yapılmıştır. Yeni açılan yollara cadde
- sokak numaraları verilerek bu numaralara göre levhalar hazırlatılmıştır.
Bu tabelalar belediye numarataj personeli tarafından arazide uygun yerlere takılmıştır.
Çevre yolu kuzeyinde numarataj çalışmasının yeniden yapılması sebebiyle mevcut yapıların tamamının numarası değişmiştir ve yapıların
yeni numaraları yapılara takılmıştır.
Numaratajın tamamlanmasından sonra, TUIK ile beraber belediye sınırlarımız içerisinde bulunan tüm yapılar gezilerek nüfus kayıtları yapılmıştır. Daha sonra elde edilen bu nüfus bilgileri TUIK’in internet sayfasına
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yüklenmiştir. Veriler kontrolden geçirildikten sonra ilçemiz Nüfus Müdürlüğü’ne teslim edilmiştir.
İlçe sınırlarımız içerisinde bulunan ve iskan aşamasında olan yapıların numaratajları yapılarak belediye numarataj sistemine aktarılmıştır.

GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİ
Görüntü Arşiv İstatistiği 2007 Yılına Ait Veriler:
İşletme, Araç ve Şahıs Bazında Görüntü
Sayısı

Tüm Görüntüler (42,6 GB)

Çığırtkanlık

118

1498

Durak Harici Çalışma (Taksi)

55

182

Seyyar

77

77

Kaldırım İhlali

187

187

Dilenci

25

25

Çevre Kirliliği

14

14

Traﬁk Kazaları

92

92

Asayiş

86

86

Diğer Görüntüler

1347

1347

Görüntü Toplam

2001

3508

Görüntü Türü

Diğer Görüntüler: Yangın, çevre kirliliği, miting, çiçekçi, boncukcu ve tartıcı çocuklar, deveci, vatandaşları
rahatsız edenler vb.
OCAK - ARALIK 2007

Çığ

Asayiş: Hırsızlık, kavga, kapkaç, uyuşturucu kullananlar, saldırı, taciz, takip, genel ahlaka aykırı davrananlar.

OCAK 2006 - ARALIK 2006

Dur

Ocak 2006 - Aralık 2006

3%

Çığırtkanlık:
1%

Çalı

Ocak - Aralık 2007

3%
5%

Durak Harici Çalışma(Taksi)

6%

4%

Seyyar

12%

Sey

Kaldırım İhlali
2%

Kal

9%
1%

Dilenci

Dile

1%

1%
Çevre Kirliliği
7%

65%

4%

4%

Asayiş
Diğer Görüntüler

Çev

5%

Trafik Kazaları

Tra

67%

Asa

2006 Yılına Ait Veriler:
Görüntü Türü

Diğ

İşletme, Araç ve Şahıs Bazında Görüntü
Sayısı

Tüm Görüntüler

Çığırtkanlık:

45

360

Durak Harici Çalışma(Taksi)

12

100

Seyyar

87

87

Kaldırım İhlali

205

205

Dilenci

42

42

Çevre Kirliliği

25

25

Traﬁk Kazaları

132

132

Asayiş

62

62

Diğer Görüntüler

1151

1151

Görüntü Toplam

1761

2164

(31,7 GB)
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2006-2007 Yıllarının Analizi:
NO

Görüntü Türü

2006
İşletme,Araç ve Şahıs Bazında Görüntü
Sayısı

2007
İşletme,Araç ve Şahıs Bazında Görüntü
Sayısı

1

Çığırtkanlık

45

118

2

Durak Harici Çalışma(Taksi)

12

55

3

Seyyar

87

77

4

Kaldırım İhlali

205

187

5

Dilenci

42

25

6

Çevre Kirliliği

25

14

7

Traﬁk Kazaları

132

92

8

Asayiş

62

86

9

Diğer Görüntüler

1151

1347

1761

2001

Görüntü Toplam

2006 - 2007 Veri Karşılaştırma Grafiği

2006 - 2007 veri karşılaştırma grafiği incelendiğinde, bazı görüntü türü sayısında azalma veya artma olduğu
görülmektedir. 2006 yılı sonu itibariyle, çoğunluğu hareketli olan 18 kamera siteme ilave edilmiştir. İlave kameralar, insanların ve işyerlerinin yoğun olduğu bölgelere kurulmasından dolayı özellikle çığırtkanlık ve asayiş
olaylarında görüntü artışı olmuştur.
1400

1200

1000

2006 - 2007 Veri Karşılaştırma Grafiği
800
Görüntü
Sayısı
600

400

200

0
1

2

3

4
5
Görüntü Türü

6

VATANDAŞLARA YARDIMCI OLUNAN KONULAR:
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•

Otomobil ve motosiklet hırsızlıkları (22 adet vaka)

•

Trafik kazasından kaçan araçların tespit ve takibinde (4 adet vaka)

•

Evcil hayvan kaybolmaları (7 adet vaka)

•

İşyeri ve inşaatları soyulanlara (5 adet vaka)

•

Çocukları ve yakınları kaybolanlara (3 adet vaka)

•

Büyük ve küçük baş hayvanları çalınanlara (1adet vaka)

•

Araçlarına zarar verilenlere (11 adet vaka)

•

Banka ATM’leri hırsızlığından mağdur olanlara (4 adet vaka)

•

Fiziksel tacize uğrayanlara (6 adet vaka)

7

8

9
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ORGANİZASYONLARDA ALINAN GÖREVLER
1. Triatlon ve Dağ bisikleti spor organizasyonlarında sporcuların belli noktalardan geçiş ve tur sayılarının
kontrol edilmesi.
2.

Cumhuriyet bayramı, Triathlon ve Dağ Bisikleti gibi özel günlerin internetten canlı yayınlanması.

3.

Kültür etkinlikler çerçevesinde yapılan heykel sempozyumu internetten canlı yayınlanması.

4. Tophanede bulunan SPD kamera, sabit kamera ile değiştirilerek internet üzerinden yayınlanmaya başladı.
5.

Yapımına başlanan plaka takip sisteminin, belediye fiber omurgasına entegrasyonu planlanmıştır.

6. Belediye kamera odasında bulunan sisteme, SPD kamera kontrolünün daha verimli kullanılması için
sisteme 2 adet data çoklayıcı ilave edildi.
7.

Dolmuş Durağı içindeki SPD kamerada preset noktaları (Konumlandırma noktaları) tamamlandı.

8. Belediye ve emniyette bulunan kamera güvenlik sisteminin yedekleme amacı ile kullanılan bilgisayarlar yeniden yapılandırıldı.
9.

Yıl içinde arızalanan kameraların gerekli tamiratları yapılarak faal olarak işletilmesi sağlanmıştır.
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