
 

 

Vatandaş İmar Durumu Sorgulama  Hizmeti 

 

 

 

 

 



 internet üzerinden belediyelerin haritalarını ve kadastro bilgilerini sunmak için 

geliştirdiğimiz bir web uygulamasıdır. Kent Haritası, sayısal harita bilgileri ile sözel bilgi 

sisteminin entegre kullanıldığı “Coğrafi Bilgi Sistemi” altyapısını kullanır. Ancak GIS 

sistemindeki belli uzmanlık gerektiren program ve modüllerden farklı olarak, kullanıcı ve site 

ziyaretçilerinin herhangi bir eğitim almaksızın, istedikleri bilgilere kolayca ulaşabileceği basit 

arayüzlere sahiptir. 

Erma Yazılım E-Imar uygulaması, belediyelerde vatandaşların kullanımına sunulmuş olan 

imar durumu sorgulama uygulamasıdır. 

Uygulama ile Internet ortamında her zaman kesintisiz bir şekilde mülkiyete ilişkin plan 

kararları kentliler ile paylaşılabilmektedir. Bu hizmetin internet üzerinden verilmesinin 

vatandaşa sağladığı katkı dışında, imar müdürlüğü biriminin büyük ölçüde sadece bilgi amaçlı 

gelen taleplerle meşgul olması önlenerek zaman açısından da kazanım hedeflenmiştir. 

Başlıca Özelliklerimizden Bazıları; 

Vatandaşa bilginin doğrudan sunulduğu Dürüst Belediyecilik yaklaşımı 

Kent Rehberi içerisinden çalışabilirlik imkanı sunulması 

Güncel Plan Kararları, Plan Notları ve Kısıtlama kararlarına erişim 

İmar Durum Belgelerine ada/parsel ve / veya adres bilgilerinden ulaşım 

Erma E-İmar uygulaması özellikle İmar Müdürlüğünü yoğun olarak meşgul eden 

bilgilendirme amaçlı taleplere, vatandaşın belediyeye gelmesine gerek kalmadan web 

üzerinden ulaşmasını sağlayarak İmar Müdürlüğünün iş yükünü azaltır. 

Vatandaşlar resmi başvuruları öncesi Ada/Parsel,Adres kriterleri ile imar planına göre durum 

ve plan notlarını hakkında bilgilendirici raporlar alabilir.Kent Rehberi üzerinden erişim ile 

haritada seçilen yere ait mevcut tüm belgeler anında görüntülenir. 

Belediye personeli ve yöneticileri açısından da oldukça önemli olan E-imar uygulamasının 

Yetkilendirme ve onay mekanizmaları sayesinde belgeler, hem güvenilir şekilde arşivlenir 

hemde onaylanmadığı zaman genel kullanıma açılmazlar. 

Erişilen formlardan doğrudan çıktı alınabilir. 

 

 

 

 

 

 

 



Uygulamamızdan Bazı Görüntüler; 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

Teknik Özellikler 

Her an güncel veri sunulur 

Imar uygulaması belediyenin güncel verilerini kullanmaktadır. Bu sayede belediye 

personelinin yaptığı çalışmalar anında vatandaşın kullanımına sunulmuş olur. 

Bölgelere özel notlar eklenir veya bölgeler sorgulamaya kapatılabilir 

Verilen bu hizmet, belediyenin işine çok yaramakla birlikte bazen plan aşamasında olması ya 

da başka sebeplerden dolayı bazı bölgelerin vatandaşa açık olmaması ya da açık olsa bile 

gösterilmeden önce bir bilgilendirme mesajı gösterilmesi gerekebilir. Bu durumda istenilen 

bölgeye kısıtlama eklenerek bir not koyulabilir. Bu şekilde kısıtlama alanı içerisinde kalan 

sorgulamalarda koyulan uyarı notu gösterilerek bilgilere erişilmesi engellenebilir ya da uyarı 

notu kapatıldığında bilgilerin gösterilmesi sağlanabilir. 

Uygulamanın, kurum internet sitesinin önüne geçmesi engellenebilir 

Uygulamanın çalıştığı kurumlarda, vatandaşların ihtiyaç duyması sebebiyle çok fazla 

kullanıldığı hatta kurumun internet sitesine hiç girilmeden direkt olarak Imar uygulamasına 

ulaşıldığı tespit edilmiştir. Böyle durumlarda vatandaşların önce kurumun sitesine girmeleri 

ve daha sonra Imar uygulamasına geçmeleri, direkt ulaşılmaya çalışılması durumunda 

otomatik olarak kurumun sitesine yönlendirilmesi sağlanabilir. Bu şekilde kurumun internet 

sitesine olan ziyaretlerde de artma sağlanabilir. 

 


