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ÖZET
Günümüz şartlarında nüfusun hızla artmasına paralel olarak kentleşme oranında da hızlı bir artış
gözlemlenmektedir. Kentleşmenin hızlı, kuralsız ve plansız bir şekilde gelişmesi sonucunda karşımıza çok ciddi
sorunlar çıkmaktadır. Bu sorunların çözümlenebilmesi, bunun yanında kurumsal hizmetlerin tam anlamıyla
yerine getirilebilmesi, hizmetlerde verim artışı, zaman ve ekonomik tasarrufların sağlanabilmesi, karar verme
sürecinde, doğru, güncel ve güvenilir bilgiye süratle ulaşılması Coğrafi Bilgi Sistemlerinin (CBS) önemini ve
gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. İmar planı verilerine kolay ve hızlı ulaşılması, yapılaşma koşullarının doğru
ve uygun bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Bu çalışmada, Isparta ili Atabey Belediyesi’ne ait sayısal ve
sözel imar planı verileri temin edilerek çalışma alanına ait bir veri tabanı oluşturulmuştur. Oluşturulan veri
tabanı Coğrafi Bilgi Sistemine aktarılarak çeşitli sorgulama ve analizler gerçekleştirilmiştir.
Anahtar Sözcükler: Coğrafi Bilgi Sistemleri, Kent Bilgi Sistemi, İmar Planı, Veri, Atabey Belediyesi.

ABSTRACT
Today's conditions in parallel with the population increase observed a rapid increase in the rate of urbanization.
Rapid urbanization, unregulated and unplanned development of the very serious problems are encountered as a
result. Solve these problems, as well as the fulfillment of corporate services, literally, an increase in productivity
in services, provide savings in time and economic decision-making process, accurate, current and reliable
information, quickly reveals the importance and necessity of GIS reach. Zoning plan to reach the data easily and
fast, accurate and in accordance with the conditions of construction is used to handle. In this study, numerical
and verbal development plan for the city of Isparta Municipality Atabey data were available, a database of the
study area. Geographic Information System data base created by transferring various query and analysis was
carried out.
Keywords: Geographic Information System, Urban Information System, Zoning plan, Data, Atabey

1. GİRİŞ

Yaşadığımız bilgi çağında, bilgi teknolojisi çok değişik alanlarda insanlığa hizmet vermektedir.
Özellikle konuma bağlı bilgilerin yönetilmesinde CBS birçok konumsal uygulamada önemli rol
oynamaktadır. CBS’nin bir alt grubu olarak kabul edilen Kent Bilgi Sistemleri (KBS), kentsel
faaliyetlerin yönetiminde yerel idarelere önemli katkılarda bulunmakta ve hızlı kent yaşamını kontrol
edebilmektedir.
Belediyelerin gelişen teknolojiler doğrultusunda sistemlerini yapılandırmaları, halka daha iyi
hizmet etmelerini sağlayacaktır. Aynı zamanda, günümüzde, uygulamaların denetlenmesi, sürecin en
önemli aşamalarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu aşamada plan yapıcı ve uygulatıcı
merciler kent bilgi sistemleri ve coğrafi bilgi sistemleri kurarak uygulamalarını tanıtma ve sunma
yolunu tercih etmektedirler. Bu sistemler, planların sistematize edilerek sorgulama yapılabilmesini,
aranılan özelliklerin görsel ve içerik olarak görüntülenmesini sağlaması açısından, planlamaya ve
yönetime yeni boyutlar kazandırmaktadır (Gümüşay, vd., 2007).
2. COĞRAFİ VE KENT BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS-KBS)

CBS, yeryüzünde mevcut olan ve sonradan oluşan her türlü verileri haritalamaya ve analiz yapmaya
yarayan bilgisayar tabanlı bir sistemdir. CBS teknolojisi sorgulama, görüntüleme, istatistik analiz ve
haritalarda gösterilen coğrafi analiz gibi ortak veri tabanı işlemlerini birleştirir. Bütün bu özellikler
CBS’ni diğer bilgi sistemlerinden ayırır ve strateji planlamada, sonuçları tahmin etmede, olayları
açıklamada genel ve özel işlemlere cevap vermesi ile önemli hale getirir (Maguire, vd., 1991). Ayrıca
CBS; coğrafi verilerin işlenerek üzerinde çeşitli analiz ve modellemelerin yapılabildiği bilgisayar
sistemidir (Goodchild, vd., 1993).
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Şekil 1. Bir CBS çalışmasının bileşenleri (Anonim, 2004) Şekil 2. CBS’de coğrafi veriler (Anonim, 2004)

Türkiye’de şu ana kadar CBS uygulaması olarak çoğunlukla KBS adı altında belediyecilik faaliyetleri
yer almaktadır. KBS, CBS’nin kent bazında bir uygulaması olan konumsal bilgi sistemlerinden biridir.
Şüphesiz ki, böylesi bir sistemin odağında belediyeler olacaktır. Yerel yönetimler ülkemizde
vatandaşlarla en fazla muhatap olan kurumların başında gelmektedir. Su, doğalgaz, imar, vergiler ve
daha birçok konuda insanımızın yolu belediyeden geçmektedir (Karaş, 2001).
KBS; kentsel faaliyetlerin yerine getirilmesinde optimum kararı verebilmek için ihtiyaç
duyulan planlama, altyapı, mühendislik, temel hizmetler ve yönetimsel bilgileri hızlı ve sağlıklı bir
şekilde irdelemek amacıyla oluşturulan, CBS’nin kent bazında bir uygulaması olan konumsal bilgi
sistemlerinden biridir (Yomralıoğlu, 2000). KBS, bilgisayar teknolojisinin yardımıyla, kentin sosyokültürel gelişiminin izlenerek gerekli fiziksel planlama çalışmalarının yönlendirilmesine, kentin alt ve
üst yapı tesislerinin bakım-onarım ve yenilenmesine, imar-kadastro-insan-toprak ilişkilerinin
kurulmasına, ulaşım-nüfus-suç vb analizlerin yapılmasına çağdaş bir anlayışla yardımcı olmaktadır
(Baz, 1999).

Şekil 3. Bir kent bilgi sistemi tasarımı (Filiz vd., 2005)

Günümüzde birçok araştırmacı KBS hakkında çalışmalar yürütmekte, kente ve kentliye ait verileri
kullanarak amaçları doğrultusunda KBS uygulamaları gerçekleştirmektedirler. Star ve Estes (1990),
Coğrafi Bilgi Sisteminin uygulama alanları hakkında bilgiler vermiş, Coğrafi Bilgi Sisteminin
sağladığı avantajlar nedeniyle yaygın olarak kullanılması gerektiğini belirtmişlerdir. Lindsay (2001),
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Prag Kent Bilgi Sistemi kurulum aşamalarını ve KBS’nin avantajları hakkında bilgiler vermiştir.
Burrough (1998), çevre ve doğal kaynakların yönetiminde CBS’nin temel ilkelerini belirtmiş; raster,
vektör data yapıları, veri girişi için modeller, sorgulamalar, depolama, mekansal analiz metotları ve
modelleme gibi CBS’nin ana bileşenlerini ortaya koymuştur.
Yomralıoğlu ve Reis (1999), Trabzon şehrine ilişkin tematik tabanlı bir kent bilgi sistemi
tasarlamış ve geliştirmişlerdir. Arc/Info ortamında geliştirilen sistem; eğitim, sağlık, ulaşım, gürültü,
kirlilik, yerleşim alanları, mahalle sınırları, emniyet, yeşil alanlar, kültürel, tarihi, ticari vb.
konulardaki kent bilgilerini kapsamaktadır. Sistem vasıtasıyla, ArcView ortamında kullanıcı ihtiyacına
göre konumsal sorgulamaları gerçekleştirmenin yanında, isteğe bağlı değişik amaçlı kartografik
özellikte çizgisel ve istatiksel haritalar üretmekte mümkün olmaktadır. Yazarlar KBS ile kente ait
yönetimsel kararların daha sağlıklı temellere oturtulacağı ve planlamaya dönük kararların daha verimli
gerçekleştirilebileceğini belirtmişlerdir. Bir diğer çalışmada ise Gençtürk (2002), KBS’nin belediye
hizmetlerinin sunulmasında, KBS’nin kent planlamasından karar alma sürecine, kent gelişiminin
sağlanmasından eğitim, sağlık ve sosyal ihtiyaçların karşılanmasına kadar çok geniş bir yelpazede
kullanıldığı alanları irdelemiştir. KBS’nin mevcut durumu, ortaya çıkan sorunlar ve çözüm yolları
üzerinde durmuştur. Bir KBS’nin başarılı olabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartları tespit
etmiş ve KBS’nin faydalarını belirtmiştir. Gerçekleştirilen bir başka çalışmada ise (Filiz vd., 2005),
SISWorld CBS programıyla, halen yürürlükte olan 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde arazi ve arsa
düzenlemesi esaslarının uygulanması tanımlamışlardır. Ayrıca, Tekirdağ-Çerkezköy-Veliköy
Belediyesinin 12 nolu düzenleme alanı olan Çiftlik Evlerini test bölgesi olarak seçerek CBS’de imar
planı uygulamasının yapılabilirliliğini örnek olarak açıklamışlardır.
Bu çalışmanın amacı, belirlenen çalışma alanına ait sayısal ve sözel imar verilerinin işlenerek
KBS’ne entegre edilmesi ve sunulmasıdır. Bu amaçla, Isparta ili Atabey Belediyesi’ne ait sayısal ve
sözel imar planı verileri temin edilerek çalışma alanına ait bir veri tabanı oluşturulmuştur. Oluşturulan
veri tabanı CBS’ye aktarılarak çeşitli sorgulama ve analizler gerçekleştirilmiştir.
2.1. Kent Bilgi Sisteminin Görevleri
Bir CBS, aşağıdaki kısımlardan oluşur (Karaşahin ve Terzi, 2003).

1. Veri girişi için haritalar, hava fotoğraflar, uydu görüntüleri ve diğer kaynaklar (sayısal jeoloji
haritaları)
2. Veri saklanması, geriye çağrılması ve sorgulama,
3. Veri transformasyonu, analizi ve modelleme,
4. Veri raporu hazırlama (haritalar, raporlar ve planlar)
Bir CBS/KBS’nin görevlerini veri girişi, işlem, sorgulama ve analiz, görsel hale getirme başlıkları
altında incelemek mümkündür.
¾ Veri Girişi: Coğrafi veri bir CBS/KBS’de kullanılmadan önce veriler uygun bir sayısal biçime
dönüştürülmelidir. Kâğıt üzerindeki verilerin haritalardan bilgisayar dosyalarına
dönüştürülmesine sayısallaştırma denir. Yeni CBS teknolojisi büyük projelerde bu işlemi
tarama teknolojisi kullanarak tamamen otomatik hale getirebilir, daha küçük işlerde bir
sayısallaştırma masası kullanarak elle sayısallaştırma gereklidir. Bugün çok sayıda CBS/KBS
ile uyumlu biçimde bulunan coğrafi veri mevcuttur. Bu veriler veri sağlayıcılardan temin
edilebilir ve doğrudan bir CBS/KBS’ye aktarılabilir.
¾ Verilerin İşlenmesi: Özel bir CBS/KBS projesinde kullanılacak çeşitli tipteki verilerin sistemle
uyumlu hale gelmesi için dönüştürmeye veya muameleye ihtiyacı vardır. Mesela, coğrafi bilgi
farklı ölçeklerde (ayrıntılı merkezi sokak çizgisi dosyaları, daha az ayrıntılı ada/parsel sınırları
ve bölgesel ölçekte posta kodları) mevcuttur. Bu bilgiler birleştirilmeden önce aynı ölçeğe
(ayrıntı veya kesinlik derecesine) dönüştürülmelidir. Bu görüntüleme amacıyla geçici bir
dönüştürme veya analiz için kalıcı bir dönüştürme olabilir. CBS/KBS teknolojisi mekân
verilerini muamele için ve gereksiz verilerin ayıklanması için çok sayıda araç sunmaktadır.
¾ Yönetim: Küçük CBS/KBS projeleri için coğrafi bilgiyi basit dosyalar halinde saklamak
yeterlidir. Bununla birlikte, veri hacmi genişlediğinde ve verileri kullanan kişi sayısı arttığında
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verileri saklamak/depolamak, örgütlemek ve yönetmek için bir veri tabanı yönetim sistemi
kullanmaktır.
¾ Sorgulama ve Analiz: Analiz deyince, CBS’de kullanılan temel elemanlar olan nokta, çizgi ve
poligonlar arasındaki ilişki uzaklık, yön ve birbiriyle bağlantıları cinsinden tanımlanması ve
bunlardan yeni veriler yaratılması anlaşılır. Bu yeni veriler ise sorgulamalarda kullanılır.
CBS’de sorgulama tipleri şu şekilde gruplandırılabilir; Grafikten veritabanına sorgulamalar,
Veritabanı sorgulamaları, Veri tabanından grafiğe sorgulamalar, Metrik sorgulamalar,
Topolojik sorgulamalar, Kapsam sorgulamaları
3. İMAR PLANLARI

İmar kelime anlamını bayındırlık, bayındır duruma getirmekten almaktadır. Bayındır, gelişip
güzelleşmesi, hayat şartlarının uygun duruma getirilmesi için üzerinde çalışılmış olan mamur (yer)
anlamındadır. Böylece imar kelimesinin insan yerleşmelerinde yaşam alanının hayat şartlarına uygun
hale getirilmesi, geliştirilip güzelleştirilmesi eylemlerini tanımlamaktadır (Resmi Gazete, 1985).
İmar Planları; Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planından meydana gelir. Nazım İmar
Planı; varsa bölge veya çevre düzeni planlarına uygun olarak hâlihazır haritalar üzerine, yine varsa
kadastral durumu işlenmiş olarak çizilen ve arazi parçalarının; genel kullanış biçimlerini, başlıca bölge
tiplerini, bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını, gerektiğinde yapı yoğunluğunu, çeşitli yerleşme
alanlarının gelişme yön ve büyüklükleri ile ilkelerini, ulaşım sistemlerini ve problemlerinin çözümü
gibi hususları göstermek ve uygulama imar planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere düzenlenen,
detaylı bir raporla açıklanan ve raporuyla beraber bütün olan plandır.
Uygulama İmar Planı ise tasdikli hâlihazır haritalar üzerine varsa kadastral durumu işlenmiş
olarak nazım imar planı esaslarına göre çizilen ve çeşitli bölgelerin yapı adalarını, bunların yoğunluk
ve düzenini, yolları ve uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak uygulama
etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren plandır.
Bölge planı ve çevre düzeni plan kararlarına uygunluğu sağlanarak, belediye sınırları içinde
kalan yerlerin nazım ve uygulama imar planları ilgili belediyelerce yapılır veya yaptırılır. Belediye ve
mücavir alan dışında kalan yerlerde yapılacak planlar valilik veya ilgilisince yapılır veya yaptırılır.
Valilikçe uygun görüldüğü takdirde onaylanarak yürürlüğe girer. Kesinleşen imar planlarının bir
kopyası, Bakanlığa gönderilir. İmar planları alenidir. Bu aleniyeti sağlamak ilgili idarelerin görevidir.
Belediye Başkanlığı ve mülki amirlikler, imar planının tamamını veya bir kısmını kopyalar veya
kitapçıklar haline getirip çoğaltarak tespit edilecek ücret karşılığında isteyenlere verir (Resmi Gazete,
1985).
İmar planlarının, planlanan yörenin bugünkü durumunun, olanaklarının ve ilerideki
gelişmesinin gerçeğe en yakın şekilde saptanabilmesi için coğrafi veriler, beldenin kullanılışı,
donatımı ve mali bilgiler gibi konularda yapılacak araştırma ve anket çalışmaları sonucu elde edilecek
bilgiler ışığında, çeşitli kentsel işlevler arasında var olan ya da sağlanabilecek olanaklar ölçüsünde en
iyi çözüm yollarını bulmak, belde halkına iyi yaşama düzeni ve koşulları sağlamak amacıyla kentin
kendine özgü yaşayış biçimi ve karakteri, nüfus, alan ve yapı ilişkileri, yörenin gerek çevresiyle ve
gerekse çeşitli alanları arasında olan bağlantıları, halkın sosyal ve kültürel gereksinimleri, güvenlik ve
sağlığı ile ilgili konular göz önüne alınarak hazırlanması gerekmektedir.
4. MATERYAL VE METOT
4.1. Materyal
Araştırma materyali olarak Isparta ili Atabey Belediyesi seçilmiştir. Atabey kuzeyinde Senirkent,
doğusunda Eğirdir, batısında Gönen, ilçeleri ile güneyinde Isparta merkez ilçeye bağlı olan Kuleönü
ve Büyükgökçeli kasabaları ile çevrilmiştir. Atabey ilçesinin merkez nüfusu 9703 kişidir. Yüzölçümü
202 km² olan ilçe, Isparta’ya 23 km uzaklıkta olup 9 mahalleden oluşmaktadır.

Verilerin toplanması aşamasında, ilk olarak çalışmada kullanılacak alan olarak seçilen Atabey
ilçesine ait 14 paftadan oluşan imar planları ve hâlihazır haritalar Atabey Belediyesi Fen işleri
Müdürlüğü’nden kâğıt ortamında temin edilmiştir.
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Şekil 4. Çalışma alanı (Atabey ilçesi)

Şekil 5. Çalışmada altlık olarak kullanılan Atabey ilçesine ait harita örneği
4.2. Metot

Bu çalışmada, ESRI firmasının üretmiş olduğu Coğrafi Bilgi Sistemi yazılımının ArcInfo 9.0
versiyonu kullanılmıştır. ArcInfo 9.0 yazılımı, vektör ve raster kökenli coğrafi veri tabanlarından
grafik ve grafik olmayan veri sorgulama olanağı veren, öğrenilmesi kolay olan masa üstü haritalama
ve CBS yazılımıdır. ArcInfo 9.0 yazılımı; masa üstü haritalama fonksiyonlarını, tablosal veri
yönetimini, birden çok veri çeşidi desteği ve güçlü program geliştirme ortamı sağlamaktadır (Morova
ve Uçar, 2008).
4.2.1. Koordinatlandırma İşlemlerinin Yapılması
Atabey Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünden kâğıt ortamında temin edilen planlar tarayıcı ile
taranarak TIFF formatında raster veri olarak bilgisayara aktarılmıştır. Koordinatlandırma işlemlerinin
yapılmasında ilk olarak TIFF formatında taranan haritalar ArcInfo 9.0 yazılımı ile görüntülenmiştir.
Georeferencing ToolBar kullanılarak görüntülenen raster veriler köşe koordinatları girilerek UTM
1950 ED 50 (European 1950) projeksiyon sistemine göre koordinatlandırma yapılmıştır. Tüm harita
paftaları koordinatlandırılarak sayısallaştırılmaya hazır hale getirilmiştir.

ArcInfo 9.0 CBS yazılımı kullanılarak imar planı üzerinde yer alan ada, bina, önemli tesisler
gibi gerekli olan tüm öğeler sayısallaştırılmıştır.
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Şekil 6. Çalışma altlıklarının koordinatlandırılması
4.2.2.İmar Planlarının ve Hâlihazır Haritaların Sayısallaştırılması
Çalışmada kullanılan imar planlarına ait harita paftaları koordinatlandırıldıktan sonra
sayısallaştırılması ve verilerin veri tabanına aktarılması işlemi gerçekleştirilmiştir. Çalışmada yapısal
dokunun belirlenebilmesi amacıyla da hâlihazır haritalarda bulunan yapılar da sayısallaştırılarak bir
dosya halinde binalar katmanı olarak eklenmiştir. Binalar katmanı öznitelik tablosuna mahalle adı,
cadde-sokak adı, kapı numarası, kat adedi, bilgileri girilmiştir. Öznitelik bilgilerinin sisteme
aktarılması ve grafik verilerle esleştirilmesi sırasında kullanılan yazılımın otomatik fonksiyonlarından
faydalanıldığı gibi kimi zaman bilgiler sisteme elle aktarılmıştır.

Sisteme aktarılacak olan sözel bilgilerin birçoğu dijital olarak temin edilmiştir. Sisteme
aktarılacak sözel veriler, Microsoft Excel programında gerekli düzenlemeler yapılarak Microsoft
Access programına aktarılmıştır. Microsoft Access’teki veriler ODBC veri kaynaklarından kullanılan
programına aktarılarak gerekli sorgulamaları yapmak için hazır hale getirilmiştir.

Şekil 7. Sayısallaştırılacak olan imar adaları ve binaları
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Şekil 8. Sayısallaştırılmış ada, parsel ve binaların ekran görüntüsü
4.2.3. Grafik ve Sözel Bilgilerle Gerçekleştirilen Sorgulama ve Analizler
Gerçekleştirilen sayısallaştırma işlemleri ve sisteme aktarılan coğrafi veriler neticesinde sistem
sorgulama yapımına imkân tanır hale gelmiştir. Sorgulama işlemleri imar parsellerine ait imar pafta,
ada, parsel numarası ve yapılaşma şartlarına ait bilgilere ulaşılabilmektedir. Örneğin bir bina yapılmak
istenildiğinde kaç kat imar verildiğini, hangi alanların ne amaçla kullanılacağını sorgulamak ve
öğrenmek mümkündür.

İmarla ilgili sorgulamalar içerisinde, imar planları ile belirlenmiş yapılaşma şartları ve arazi
kullanımı alanında sorgulamalar yapılabilmektedir. Şekil 9’da dört kata kadar yapılaşma izni verilmiş
imar adaları mavi çerçeve içerisinde görülmektedir. Şekil 10’da imar planında park olarak ayrılan
bölgeler sorgulanmıştır. Sorgulama sonucu bulunan bölgeler mavi çerçeve içerisinde gösterilmektedir.
Oluşturulan sistemde yol ile ilgili sorgulamalar yapılabilmektedir. Şekil 11’de genişliği 10 metre ve
daha küçük olan yollar sorgulanmıştır. Sorgulama sonucunda bulunan yollar mavi renkte
görülmektedir.

Şekil 9. Dört kat yapılaşma izini verilmiş imar adaları
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Şekil 10. Park olarak ayrılan bölgelerin sorgulanması

Şekil 11. 10 metre ve daha küçük genişliğe sahip yolların sorgulanması
5. SONUÇ VE ÖNERİLER

Gerçekleştirilen bu çalışma ile verilerin toplanması, islenmesi, değerlendirilmesi ve analizinin
bilgisayar teknolojisi ile birleştirildiğinde sağlayabileceği avantajlar örnek uygulama bazında
gösterilmeye çalışılmıştır. Çalışma esnasında gerek veri kaynağı, gerek kullanıcı olacak kurumların
her biri; değişik amaç, yapılanma ve uygulamalara sahip oldukları gibi, değişik nitelik ve standarttaki
verileri yine değişik yöntemlerle saklamaktadırlar. Ülkemizde hangi bilgilerin hangi doğrulukla elde
edileceğini ve ne şekilde saklanacağını belirleyen bir ulusal standardın bulunmaması bu konudaki
önemli sorunlardan bir tanesidir. Bundan daha önemli olan bu dosya formatları içinde hangi bilgilerin
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tutulduğudur ki, bu konuda tamamen bir başıboşluk olduğu söylenebilir. Aynı dosya formatını
kullanan aynı kurumun farklı birimlerinde, dosyaların içeriği birbirinden çok farklı olabilmektedir. Bu
ise veri transferi ve toplanmasında ek yazılımlara, dolayısıyla zaman ve ekonomik kayıplara yol
açmaktadır.
Elde edilen sonuçlar neticesinde yapılmış olan bu çalışma geliştirilerek, belediyeye ait internet
sitesinde oluşturulacak imar bilgi sistemi ile halka sunulabilecek duruma getirilebilir. Böylece
sistemin temel amacını içeren imar durumunu öğrenme ve sorgulama fonksiyon ile vatandaşlar
belediyeye gelmeden interaktif ortamda istedikleri parsel, arsa ve arazinin imar durumunu görebilir ve
çıktısını alabilecek duruma gelebilir. İmar durumu görülmek istenen yer, ada ve parsel bilgileri
girilerek istenen ölçekte görüntülenebilir. Söz konusu yer, sorgulandığında o yerin parselasyon, yapı
düzeni, kat adedi, TAKS/KAKS vb. detaylı imar bilgileri de alınabilir. Önemli yerler, resmi kurumlar,
eğitim kurumları, kültürel tesisler, çarşı, hastane, banka, benzinlik ve işyerleri gibi önemli yerler
sorgulanarak harita üzerinde görüntülenebilir durumda hizmet sunabilir.
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