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ÖZET 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yasalardan kaynaklanan imar denetim yetkisini sağlıklı gerçekleştirebilmek ve 
kentin mevcut planlarını bir bütün olarak değerlendirebilmek için İmar Bilgi Sistemi kurma çalışmalarını 
başlatmıştır. Bu amaçla,  kullanıcıların sistem içerisinde gereksinimlerini karşılamak üzere geliştirilen planlama 
ve harita modülleri ile 5 yıllık ve ek imar programlarının hazırlanması, imar planlarının üretimi, 16. ve 18. 
Madde uygulamaları, kamulaştırma işlemleri, imar hattı, kitle ve imar durum belgesi verilmesi vb. işlemleri 
içeren bir Otomasyon Sistemi tasarlanmıştır. Ayrıca plan kararlarına esas teşkil edecek analiz ve sentezleri, 
kullanıcı yetkilerini ayarlama işlemleri web servisleri aracılığı ile gerçekleştirilmekte olup sistemdeki verinin 
güvenliği için, kullanıcı izleri ve tarihçesi kayıtlanarak saklanabilmektedir. Bu bildiride özetle; Büyükşehir ve 
ilçe belediyelerinin ilgili birimlerinde, imar planlarının üretiminden uygulamalarına kadar gerçekleştirilen iş ve 
işlemlere ilişkin oluşturulan otomasyon sistemi tüm yönleri ile ele alınarak anlatılmaya çalışılmıştır. 
 

Anahtar Sözcükler: İzmir Büyükşehir Belediyesi, İmar Bilgi Sistemi, İmar Planları, İmar Uygulamaları, 
Otomasyon 
 

ABSTRACT 
İzmir Metropolitan Municipality has launched to build up a Planning and Applications Information System in 
order to perform the supervision of zoning reliably, the  authority given by the law, and approach existing plans 
of  the city as a whole. To that end, an automation system including planning and mapping modules; preparation 
of the five-year and additional reconstructions programs, production of zoning plans, applications of  the 16th 
and 18th articles, expropriation, assignment of the front line, mass and zoning status has been designed to meet 
the needs of users. Moreover, the analyses and syntheses that constitute the basis for the plan decisions; 
authorization of users are carried out through web services and for data security, trace files can be archived. 
Briefly, this communique try to depict automation system relating to the works and procedures for the 
development plans ranging from their production to application in the relevant departments of  the Metropolitan 
and sub-provincial municipalities. 
 

Keywords: İzmir Metropolitan Municipality, Planning and Applications Information System, Development 
Plans, Local Plan Applications, Automation 
 
1. GİRİŞ 
 
Yaşadığımız şehirlerin hayat şartlarına uygun hale getirilmesi, geliştirilip güzelleştirilmesi eylemlerini 
genellikle belediyeler üstlenmiştir. Bu nedenle belediyeler gelişen teknolojiler doğrultusunda 
sistemlerini yapılandırarak, kent bilgi sistemleri ve coğrafi bilgi sistemleri kurarak uygulamalarını 
tanıtma ve sunma yolunu tercih etmektedirler. Aynı zamanda, günümüzde, uygulamaların 
denetlenmesi, sürecin en önemli aşamalarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sistemler, 
planların sistematize edilerek sorgulama yapılabilmesini, aranılan özelliklerin görsel ve içerik olarak 
görüntülenmesini, plan kararları üzerinde imar uygulamalarının yapımını, imar durum belgesi 
verilebilmesini sağlaması açısından, imar yönetimine ve akabinde belediyecilik anlayışına yeni 
boyutlar kazandırmaktadır. Çalışmanın ana teması da imar planı verilerinin üretilmesine ve imar 
uygulamalarının yapımına olanak sağlayan ara yüzlerin yaratılması, bunlara altlık teşkil edecek 
verilerle bütünleşik çalışılması ve imar ile ilgili belediye birimlerinin arasında tam bir otomasyonun 
nasıl sağlanabileceğinin tanıtılmasıdır.  
 
2. PROJE AMACI 
 
İBB imar birimlerinde ve ilçe belediyelerinde; kendi içindeki işlemlerinin ve birbirleriyle ilgili olan 
işlemlerinin imar otomasyonu ile bir bütün hale getirilmesi ve işlemlerin tekrarının gerekmediği bir 
sistem oluşturulmasını amaçlamaktadır. 
 
3. PROJE AŞAMALARI 
 
2005 yılından itibaren çalışmalarına başlanan projede başta İBB İmar İşleri Daire Başkanlığı olmak 
üzere tüm ilçe belediyeleri ile gerek yazışmalar ve gerekse toplantılar yapılarak projenin kapsamı 
oluşturulmuştur. Proje ilk olarak veri üretimi ile faaliyete geçmiş, 1/1000 ölçekli imar planlarının 
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sayısallaştırılması için yöntemler belirlenmiştir. Buna paralel olarak gerekli web ve masaüstü 
uygulamalarının analiz ve tasarımları gerçekleştirilerek yazılımları hazırlatılmıştır. 
 
3.1. İmar Planlarının Sayısallaştırılması Süreci 
3.1.1. Projenin Başlangıcı 
Projeye 1/1000 ölçekli imar planı paftalarının kendi belediyelerinden toplanması şeklinde olan veri 
toplanması aşaması ile başlanmış, toplanan paftaların daha önce kesinleşen şartnamede belirtilen 
kurallara göre taratılması, koordinatlandırılması, vektörleştirilmesi ve son olarak akıllandırılması 
olarak açıklanabilecek; veri üretim aşaması ile devam edilmiştir. 

 Vektörleştirmede her katman için ayrı yöntemler izlenmiştir. Örneğin yapı adasını çevreleyen 
cephe hattı, adanın dışından saat yönünde çizilmiş, çizginin kalınlığı yapı adası dâhilinde sayılmıştır. 
Sayısallaştırılmış cephe hatlarına topoloji kuralları uygulandıktan sonra alansal katmanlar 
ürettirilmiştir. Veriler vektörleştirildikten sonra 3194 sayılı imar kanununa göre önceden tanımlı 
sınıflandırılmış alanlardan, altlık olan raster paftalardaki bilgiler baz alınarak akıllandırılmıştır. İlçe 
belediyelerden alınan verilerin sayısallaştırılması aşamasında planların kendi içindeki uyumluluğunda 
ve bütün ilçelerin standardizasyonunda problemler ile karşılaşılmıştır.  

 Raster pafta ve onaylı cad çizimlerinin sayısallaştırılmasından sonra ilgili ilçe belediyesine 
verilip sayısallaştırılmış verinin kontrol edilmesi istenmiştir. Ayrıca imar planları sürekli değişen ve 
yaşayan bir akışta olduğundan, belediyelerden, paftaların taratılma tarihinden sonra onaylanan imar 
plan değişikliklerinin belirlenip gönderilmesi talep edilmiş, tekrar aynı süreç izlenerek sayısal verilerin 
üzerinde güncellenerek işlenmiştir.  
 
3.1.2. Projede Karşılaşılan Sorunlar ve Çözümleri  
Sınırlar: Burada söz konusu olan belediye sınırlarının birbiriyle çakışması değil, plan sınırlarının 
kendi belediye sınırını aşarak diğer bir belediye sınırına geçmesidir. Bu problem gerek Belediyelerin 
ilgili birimlerine gidilerek gerek belediyelerin sorumlu elemanları davet edilerek birebir görüşülmüş ve 
çözüme ulaşılmıştır. Projede tüm plan alanlarının yaklaşık %20’lik kısmında plan alanlarının birbirleri 
ile çakıştığı görülmüş ve bu durum veri üretim sürecini olumsuz etkilemiştir. 

Paftalar: Köşe koordinatlarının okunamaması, pafta boyutlarının standart boyutunda olmaması, 
okunamayan, silik paftalar, eksik olan bulunamayan paftalar, sınırda kalan ve birden fazla belediye 
sınırları içerisinde kalan paftadaki planların her belediyede farklı olması, yine aynı paftanın 
Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyesi arşivinde farklı olması,  pafta birleşimlerinde birleşmeyen 
yapı adaları, aynı belediyede aynı paftadan 3–5 adet bulunması ve güncel olanın tespit edilememesi 
gibi paftalara ilişkin sorunlarla karşılaşılmıştır. Pafta kenarlaşması problemi planların kontrol aşaması 
sürecinde belediye elemanları tarafından birebir kontrol ile çözülmüş, kontrol etmeyen belediyelerde 
ise kenarlaşmayan alanlar kapalı alan oluşturacak şekilde birleştirilmiş, üzerine kontrol noktaları 
atılarak ileride belediyelerin daha detaylı bir şekilde çözmelerine olanak sağlanmıştır. Diğer pafta 
problemlerinin çözümünde ise, yine belediyelerin ilgili birimlerindeki görevlilerle görüşülerek çözüme 
gidilmiştir. 
 

       
Şekil 1. Paftalardan Güncel Olanın Tespit Edilememesi 

 

Tapu ve Kadastro: TAKBİS projesi kapsamında İBB yetki alanında bulunan 21 ilçeden 18 ilçenin 
mülkiyet bilgileri alınmasına karşın verilerin büyük bölümünün eski tesis kadastrosundan 
sayısallaştırılan geçici veri olarak paylaşımı nedeniyle planların iyileştirilmesinde altlık olarak 
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kullanılamamıştır. Diğer taraftan Tapu ve Kadastro verilerinin kesin değerleri ile paylaşılabilir duruma 
gelmesi ile birlikte web servisleri ile doğrudan sistem ile entegrasyonu yapılarak planların 
iyileştirilmesi ve revizyonunda kullanılabilecek altyapı oluşturulmuştur. 

Yerel-Ülke Dönüşüm Parametreleri: Sayısallaştırılan yürürlükteki 1/1000 ölçekli imar planlarının 
hemen hepsi yerel koordinat sisteminde kullanılmakta olup, şartnamede belirtildiği gibi tüm sistem 
ülke koordinat sisteminde çalışacağından koordinat dönüşüm parametrelerine ihtiyaç duyulmuştur. 
Ancak, bazı belediyelerin dönüşüm parametreleri hiç bulunmamakla birlikte, bazılarının ise eldeki 
parametrelerinin değerlerinin yanlış olduğu anlaşılmıştır. Parametresi olmayan yerler ve yanlış olanlar 
için daha önce belediyemiz tarafından 2005 yılında alımı ve işlenmesi gerçekleştirilen uydu 
görüntüleri esas alınarak diğer alanlarla uyumu sağlanmıştır. 

Güncelleme: Gerek verilerin üretimi sürecinde gerekse daha sonraki yazılım ve web servisi 
çalışmaları boyunca geçen sürede daha önce taratılarak sayısallaştırılan imar planlarının artık 
güncelliğini yitirdiği ortaya çıkmıştır. Çözüm olarak, tutanak ile taratılmak üzere alınan imar 
planlarının alınma tarihinden sonra belediyelerde onanan planlar ve plan değişikliklerinin liste ile 
tutulması, sistem çalışmaya başladığında, belediyelerin ilgili personeli tarafından sisteme aktarılması, 
çok acil olanların yine bu süre zarfında firma tarafından sayısallaştırılması düşünülmüştür. Çalışma 
süreci boyunca birkaç belediyenin gönderdiği onanmış olan plan değişiklikleri sayısallaştırılarak 
sisteme aktarılmıştır. 

Personel ve Donanım: Proje süresince en önemli sorunlardan birisi gerek ilçe ve ilk kademe 
belediyelerindeki teknik personel eksikliği ya da hiç olmayışı, gerekse İzmir Büyükşehir Belediyesi 
ilgili birimlerinin personelinin olmasına rağmen iş yoğunluğu sebebiyle sürece çok fazla katılım 
sağlayamamaları olmuştur. Ayrıca personel eksikliğinin yanı sıra özellikle o dönemde olup da daha 
sonra 5747 sayılı kanun ile kapatılan ilk kademe belediyelerinde hiç bilgisayar bulunmayışı ya da 
bulunanların da yeterli donanıma sahip olmayışı da ilgili personelin sürece katılmasını engellemiştir. 
Diğer taraftan ilk kademe belediyelerinin ilçe belediyeleri ile birleşmesi personel ve donanım 
problemini kısmen de olsa çözüme kavuşturmuştur. 
 
3.1.3. Lejant Birliği (Plan Gösterim Tekniklerinin Bütünleştirilmesi Çalışmaları) 
Lejanttaki gösterimin paftada farklı taranması, paftadaki taramanın, (kullanımın) lejantta olmaması, 
lejanttaki gösterimin paftada hiç kullanılmaması, 1/5000 ölçekli nazım imar planı sembol ve 
taramalarının kullanılması, birden fazla kullanımlar, tanımsız taramalar, aynı adanın birden fazla 
kullanıma sahip olması, aynı kullanımın birden fazla gösterim ile çizilmesi gibi lejanta ilişkin 
problemler tespit edilmiş, söz konusu sorunların giderilmesi detaylı bir çalışma gerektirdiğinden, ayrı 
bir başlık altında incelenmiştir. Sayısallaştırma esnasında planda görüldüğü gibi girilen kullanımlar ve 
lejantlar her bir belediye için tek tek listeler ve jpeg görüntüler olarak dökümü yapılmış ve bunun 
sonucunda da yukarıdaki genel sorunlar tespit edilmiştir. Yönetmelikte yer almayan gösterimlerin 
3194 sayılı İmar Kanunu ve İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik 
hükümlerine uygun biçimde türdeş hale getirilmesine çalışılmıştır. Çalışmada öncelikle aynı 
kullanımın birden fazla olduğu gösterimler çözülmüş, bunun yanında bir ada üzerinde birden fazla 
kullanım olan durumlar için ise “kullanıma karar verilemeyen adalar” bilgisi sisteme girilerek ilgili 
Belediyelere çözümü için bilgi verilmiştir. Yine çeşitli sembolojilerle gösterilen ticaret bölgelerinin 
plan notları ayrı ayrı incelenmiş ve her birinin farklı kullanımları ifade ettiği görülmüş ve yine adalar 
için uygulanan yöntem uygulanarak ilgili Belediyelere bilgi verilerek çözümü istenmiştir. 
 

 
Şekil 2. Aynı Kullanımın Birden Fazla Gösterimi 
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3.2. Uygulama Yazılımları 

İmar otomasyon sistemi masaüstü yazılımlarında planlama ve haritacılık işlemlerinde kullanıcıya 
kolaylık sağlaması amacıyla yeni modüller oluşturulmuştur. Bu modüllerin tasarlanan temel özellikleri 
idarece şartnamede belirtilmiş ancak kullanıcılar ile yapılan birebir çalışmalar doğrultusunda iletilen 
yeni talepler ile fonksiyonları zenginleştirilmiş ve proje sürecinde geliştirilmeye devam edilmektedir.  
Coğrafi bilgi sistemlerindeki GIS tabanlı programların, CAD tabanlı yazılımlar kadar hızlı olamayacağı bir 
gerçektir. Bunun nedeni GIS tabanlı programda arka planda akıllı bir verinin oluşturulması ve birbirleriyle 
ilişkili yapıda tutulmasıdır ki bu da veri birikimlerinde daha fazla avantaj sağlamaktadır.  
 
3.2.1. Planlama Modülü 
Plan üretimi için hazırlanan araçlar, sadece uygulama imar planı üretimine yönelik değil, aynı 
zamanda nazım imar planı üretiminin de sağlandığı ayrıca detay çizimler için de geliştirilmiş ayrı 
modülleri bulunan bir bütündür. İzmir CBS masaüstü programında kullanılmakta olan veritabanında 
gerekli her katman ve nitelik daha önceden veritabanına dataset ve feature class olarak açılmış ve 
modüller üzerinden yapılan çizimler de doğrudan ilgili katmanlarla ilişkilendirilmiştir.  Planlama 
modülünün içeriğinde yer alan en önemli özelliklerden bazıları şunlardır:  
 

• Örneğin, tek buton ile 4 farklı katmanı (cephe çizgisi katmanı, kaldırım katmanı, yol orta hattı 
katmanı ve refüj katmanı) içeren akıllı yol hatları çizilebilmektedir. 

• Tasarlanan butonlar ile kavşakların, ana yol devamlılığı kurallarına göre topolojik temizlemesi 
yapılabilmektedir. 

• Yollara göre imar adalarını topolojik ilişki içerisinde kapalı alan olarak oluşturulabilmektedir.  
• İmar planlarında oldukça önemli bir yer alan gösterim teknikleri, özniteliklerine göre 

akıllandırıldıktan sonra sembolojisi bu değere göre atanabilmektedir. Katmanların gösterimleri 
öznitelik değiştirildiğinde otomatik olarak değiştiği gibi yapılaşma koşulları, yoğunluk 
bilgileri, açıklamalar da yapı adası üzerinde değiştirildiğinde ilişkili gösterim katmanında da 
otomatik olarak değişmektedir.  

• Plandaki yol alanlarının seçili olanları veya hepsinin alansal hesabı çıkarılabilmektedir.  
• Kent karakter tablosu ve imar adaları üzerinden yerleşim geneli için hesaba alınacak değerler 

alındıktan sonra alansal dağılımı belirleyen nüfus projeksiyonları da planlama modülünün 
özelliklerindendir. 

• Plan çizimleri tamamlandıktan sonra ölçeğe bağlı olarak çıktı alımı, seçilen pafta üzerinden 
veya seçilecek serbest alan bazında pafta basımı da yapılabilmektedir. 

 
3.2.2. Harita Modülü 
İmar Bilgi sistemi kapsamında Belediyelerde Haritacılık İşlemlerinin yapılabilmesi için uygulama 
yazılımı içinde gerekli olan ihtiyaç ve talepler belirlenmiştir. Daha sonra İmar Bilgi Sistemi uygulama 
yazılımındaki Haritacılık Araçları incelenerek eksiklikler tespit edilmiş ve geliştirilmesi sağlanmıştır. 
Harita modülünün içeriğinde yer alan en önemli özelliklerden bazıları şunlardır:  
 

• Belediyelerin yetkisi dâhilinde kontrol edilen veya re’sen yapılan 18. ve 16. Madde ile Islah 
İmar Planı gibi İmar Uygulamalarına yönelik gerekli haritacılık araçları geliştirilmiştir. 
Uygulama yazılımında jeodezik hesaplamalar, koordinat hesaplamaları, çeşitli yöntemlerle 
otomatik ayırma ve birleştirme işlemleri yapılabilmekte bu işlemlerin belgeleri alınmaktadır. 

• Nokta koordinatı hesaplamalarında kolaylık sağlaması ve zaman kazanımı amacı ile yazılımı 
yapılan “Sanal Nokta” araçları ile her yöntemle, veri tabanına kaydedilmeyen geçici nokta 
koordinatları hesaplanabilmekte, istenildiğinde kullanıcı tarafından gerçek nokta olarak 
belirlenerek kaydedilmektedir.  

• Harita Modülünde, 18. Madde ve Islah İmar Planı uygulamalarına yönelik “İmar Uygulama 
Araçları” ile DOP Hesabı ve Dağıtım, İmar Kanununda ve ilgili yönetmeliklerde belirlenen 
esaslar ile kesinleşen mahkeme kararlarının uygulanabilmektedir.  
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Şekil 3. Planlama Modülünde Plan Çizim Örneği 
 

 
 

Şekil 4. Harita Modülünde Ayırma İşlemi 
 

3.3. İmar Hattı ve Kitle Çizim Araçları 
İzmir CBS masaüstü programında imar hattı ve kitle çizim araçları kullanıcıya kolaylık sağlayacak 
araçlar olarak tasarlanmıştır. İmar hattı çizim aracında, referans hatlardan ölçüler alındıktan sonra bu 
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araç ile ilişkili katman olarak imar hattı çizilir. Kitle çizim aracında ise parsel üzerinde gerekli ayırma, 
birleştirme işlemleri yapıldıktan sonra plan kararlarından veya yönetmelikten gelen ya da kullanıcının 
belirlediği çekme mesafeleri baz alınarak kitle oluşturulabilir. 
 
3.4. Web Uygulamaları 
İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Bilgi Sisteminin temellerinden birisi web uygulamalarıdır, Web 
Uygulamaları ile İmar verisinin güncel tutulması, belediye birimlerine ait dökümanların depolanıp 
sorgulanması, imar durum belgesinin online olarak verilmesi, kitle ve imar hattı çalışmalarının 
yapılması ile plan kararlarında altlık veri olarak kullanılmak üzere analiz ve sentez paftalarının 
hazırlanması ve kullanılması mümkün olmaktadır. 
 
3.4.1. Otomasyon 
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile tüm ilçe belediyeleri arasında fiber optik ve kiralık hat altyapısı ile 
bağlantıları sağlanan imar bilgi sisteminde tüm veriler İzmir Büyükşehir Belediyesi CBS 
sunucularında Oracle 11g ortamında tutulmaktadır ve veriler check-out ve check-in işlemleri aracılığı 
ile güncellenmektedir. 
 

Tablo 1. 1/1000 ölçekli planlarda plan onama süreci 
 

ÖLÇEK İLGİLİ BELEDİYESİNDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDE 

Kayıt  

İnceleme, eksik evrakların tamamlanması, 
gerekli kurum görüşlerinin alınması  

Olumlu ya da olumsuz rapor ile birlikte 
Meclis’e havalesi  

Bayındırlık Komisyonu Raporu  

Meclis Kararı  

Başkanlık Onayı  

Önerinin Büyükşehir Belediyesine gönderilmesi 

 Kayıt 

 İnceleme, eksik evrakların tamamlanması, 
gerekiyorsa tekrar kurum görüşlerinin alınması 

 Müdürlüğün olumlu ya da olumsuz raporu ile 
birlikte Meclis’e havalesi 

 Bayındırlık Komisyonu Raporu 

 Meclis Kararı 

 Başkanlık Onayı 

Onama Yazısı ile birlikte ilgili 
Belediyesine gönderilmesi  

Askı İşlemleri  

Varsa itirazların değerlendirilmesi  

1/1000 
ÖLÇEKLİ 
İMAR 
PLANLARI 

 

Yoksa paftasına işlenmesi   

 
Söz konusu web uygulamaları sisteme belli bir iş akışı ile kaydedilerek yapılmaktadır. Bu iş akış 
süreci 1/1000 ölçekli plan değişiklikleri için yukarıdaki şemada belirtildiği gibi yapılandırılmıştır. 
Burada belli aşamalarda kayıt personeli, müdür, birim yetkilisi ve birim personellerine ayrı ayrı 
yetkiler tanımlanarak herkes kendi yetkisi dahilindeki işlerden sorumludur. 
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Şekil 5. Kitle Çalışmasında Check out ve Check in İşlemleri 

 
3.4.2. İmar Durum Belgesi 
İmar durum belgesi masaüstü uygulaması olarak değil otomasyonda web üzerinden ulaşılan bir 
uygulama olarak çalışmaktadır. Otomasyonda web üzerinden yeni bir başvuru olarak gelen talep için 
seçilen ada parselde ilişkili belge doldurulduktan sonra imar durum belgesi verilmektedir.   

 Ayrıca 2 boyutlu kent rehberi üzerinden otomatik olarak imar durum belgesi verilebilmektedir. 
Ancak bu belge henüz test amaçlı yayınlanmakta olup e-belediyecilik hizmetleri kapsamında 
bilgilendirme amaçlı yayımlanmaktadır. Servis; ada, parsel veya adres bilgisinden yapılan sorgu ile 
döndürdüğü imar planında hangi kulanım da kaldığı, maksimum kat yüksekliği, kat sayısı, yapı 
nizamı, bahçe mesafeleri vb. bilgileri raporlamaktadır. 

 
 

   Şekil 6. Otomasyonda İmar Durum Belgesi                Şekil 7. 2 D Rehberde İmar Durum Belgesi 
 
3.4.3. Güvenlik ve Yetki 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı bulunan birimler ve belediyeler kendilerine sağlanan yetkiler 
dahilinde sisteme ulaşım sağlayacaklardır. Bu yöntemle herhangi bir birimin veya belediyenin 

YAPI  YERİ 
UYGULAMA 
VE KOT KROKİSİ  
ALINMASI 
GEREKMEKTEDİR. 
 
YOL+KANAL 
BELGESİ 
İSTENMEKTEDİR. 
 
PTT ONAYI 
GEREKMEKTEDİR. 
 
RUHSAT 
ALINMADAN 
HARFİYAT 
YAPILAMAZ. 
 
OTOPARK, 
PARSELİ  İÇİNDE 
ÇÖZÜMLENECEKTİ
R. 
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verisinin başka bir birim veya belediye tarafından güncellenmesi engellenmektedir, ayrıca insani 
hatalardan meydana gelebilecek hatalara karşı veririnin korunması sağlanmaktadır ki, bu da yetki 
seviyesinin kişi bazına kadar indirgenmiş olmasıyla mümkündür. 
 
3.4.4. Tarihçe 
Sistemin geri planda kullanmış olduğu ArcSDE teknolojisi sınırsız tarihçe tutulmasını sağlamaktadır. 
Verinin güncellenmeye başlanma tarihinden itibaren veri üzerinde yapılan bütün değişiklikler ArcSDE 
tarafından tutulmaktadır. Şehrin gelişiminiz izlenmesi ve güvenlik açısından önemli bir özellik olan 
tarihçe tutulması tarih ve saat bazlı ile versiyon (kişi) bazlı olarak iki şekilde gerçekleştirilmektedir. 
Her iki yöntemle de geriye dönüş sağlanmaktadır. 
 
3.5. Proje Paydaşları 
Tablo 2’de, projede genel olarak yapılan işler İBB ve ilçe belediyeleri bazında listelenmiş ve bunun 
sonucunda İmar Bilgi Sistemi projesinde yer alması gereken birimler ortaya çıkmıştır. İlçe 
belediyelerindeki yapılanmalar farklılıklar göstermesine karşın proje temelde 5 ayrı Müdürlük veya 
birimi kapsamaktadır; Planlama, Harita, İmar, Emlak ve Kamulaştırma. Bu birimlerden ikisi, Planlama 
ve Harita, veriyi ilk üreten ve sonrasında da ürettikleri veriyi değiştirebilme ve dolayısıyla 
güncelleştirme yetkisine sahip birimler olduğundan öne çıkmaktadırlar. Diğer birimler ise üretilen 
veriler üzerinden işlemlerini gerçekleştirmektedirler. 
 

Tablo 2. Proje Paydaşlarının Otomasyon Sisteminde Yapacakları İşler 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYELER 
  

1/1000 Plan Yapma ve Onama 1/1000 İmar Planı Değişikliği 

1/5000 Plan Yapma ve Onama 5 Yıllık İmar Programı Değişikliği 

5 Yıllık İmar Programı Yapma-Onama 5 Yıllık Ek İmar Programı Değişikliği 

5 Yıllık Ek İmar Programı Yapma-Onama İmar Hattı Çalışması 

18 Uygulamaları  Kitle Çalışması  

Kamulaştırma İşlemleri İmar Durum Belgesi 

Analiz-Sentez 16 Uygulaması  

 18 Uygulamaları  

 Kamulaştırma İşlemleri 

 Analiz-Sentez 
 
3.6. Sistem Mimarisi 
Sistem içinde her ilçe belediyesi tüm verileri görüp, sadece kendi sınırları içindeki verileri güncelleme 
yetkisine sahip olmakla birlikte, söz konusu belediyelerin ilgili birimleri de yine sadece kendi çalışma 
konularını güncelleme yetkisine sahip olacak ancak, ihtiyaçları olan diğer birimlerin verilerini de 
görüp çalışmalarında kullanabileceklerdir. Büyükşehir belediyesi de onay mercii olduğu için ilgili 
birimler, tüm ilçe belediyelerinin ilgili biriminin verilerini görüp kullanabileceklerdir. Tüm veriler 
İBB-CBS sunucusunda Oracle 11g veritabanında tutulmaktadır. Kadastro verileri temel veri 
olduğundan, TKGM sistemdeki sunucudan gerçek zamanlı alınarak mevcut sistemle entegre 
edilebilecek şekilde gerekli altyapı hazırlanmıştır. Diğer taraftan belediyedeki mevcut Kadastro 
verileri veri tabanında tutulmakta ve ilgili birimlerin kullanımına sunulmaktadır. Bu bağlantılar fiber 
optik kablolar aracılığı ile İzmirNET projesi kapsamında sağlanmaktadır. İzmirNET projesine dahil 
olmayan belediyeler için kiralık hatlar kullanılmaktadır. İdarenin uygun göreceği veriler internet 
aracılığı ile vatandaşlara ve diğer kurumlara sunulacaktır.  
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Şekil 8. Sistem Mimarisi 
 

4. SONUÇ 
 
Proje ile birlikte planların üretiminden kaynaklanan birçok sorunun tespiti ve bazılarının çözümü 
sağlanmış olmasına karşın sistemin sağlıklı bir şekilde işleyebilmesi için kesin plan değerlerine 
gereksinim duyulmaktadır. Diğer taraftan planların kesinleştirilmesinde kullanılacak kesin kadastral 
değerler ve 1/1000 ölçekli hâlihazır haritalar İzmir Büyükşehir Belediyesi yetki alanının önemli bir 
bölümünde bulunmamaktadır. Hâlihazır haritaların üretimi ile ilgili Harita Şube Müdürlüğü tarafından 
gerekli çalışmalar yürütülmekle birlikte kesin kadastral verilerin bulunmaması sistemi doğrudan 
etkilemektedir. Bu durumda sistem tek başına çözüm üreten bir araç olarak görülmemelidir. Ayrıca 
kesin kadastral değerleri olan planlama alanlarının daha önce yapılan hatalı uygulamalar veya zemin 
durumu nedeni tekrar değerlendirilmesi gerekmektedir. Projenin bu yönüyle bir diğer önemli sorunu 
imar bilgi sistemi kapsamında ilçe belediyelerince yapılacak iyileştirme çalışmaları ile ilgili alınması 
gereken meclis kararlarının Büyükşehir Belediyesince onaylanma sürecidir. 21 ilçe belediyesi bulunan 
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ nin mevcut iş yükü dışında bu tür çalışmalara ayırabileceği personel ve 
zaman, ilçe belediyelerinin bu alanlardaki uygulamaları başlatma açısından büyük önem taşımaktadır. 

 Sonuç olarak planların üretiminden ve güncellenmesinden kaynaklanan birçok teknik sorunu 
içerisinde barından İmar Bilgi Sistemi’nin işleyen bir uygulama haline dönüştürülmesi, sorumluluk 
gerektiren önemli İdari kararların alınmasını da zorunlu hale getirmektedir.  

 Belediyelerin en önemli görevlerinden biri olan imar ile ilgili tüm çalışmaların bir otomasyon 
dahilinde gerçekleştirilmesi henüz ülkemizde tam anlamıyla gerçekleştirebilmiş değildir. Otomasyon 
paydaşlarının fazlalığı ve temel veri gereksinimlerinin büyük olduğu sistemde imar otomasyonunun 
sınırsız tarihçeli olması,  kullanıcı izlerinin tutulması, teknik arşiv belgelerinin tutulması büyük önem 
arzetmektedir ve tüm bunlar doğru kurgulanmış, güçlü bir altyapı gerektirmektedir.  

 İzmir Büyükşehir Belediyesi doğru sistem, güçlü teknik altyapı konusunda gerekli adımları 
atmakla birlikte sistemi doğrudan etkileyen güncel verilerin temini ile sistemi kullanacak olan 
donanımlı personel eksikliği konusundaki çözümleri geliştirmekte ve örnek alınabilecek bir imar 
otomasyon modelini oluşturma yönünde gerekli çalışmaları yürütmektedir. 




