
İ-İMAR İLE YAPILABİLECEK UYGULAMALAR

 Uygulama başlıklarının daha iyi sunulabilmesi için 4 aşamada toplanmıştır:

1. Arsa Tanımlanma Aşaması

2. Çap Başvuru Aşaması 

3. Ön Onay Başvuru Aşaması

4. Yapı Ruhsatı Başvuru Aşaması



UYGULAMAYA GİRİŞ

İ-İMAR uygulamasına i-imar.itechrobotics.com adresinden girilmektedir.

 Web adresine girdiğinizde karşınıza bir giriş ekranı çıkmaktadır. 

 TC Kimlik Numaranız veya E-Mail adresiniz ve şifreniz ile sisteme giriş yapılmaktadır. 



 Uygulamada eğer ki kaydınız yok ise aşağıda bulunan KAYIT 
OL butonuna tıklayarak ve istenen bilgileri girerek Bireysel 
veya Tüzel kayıt oluşturulabilirsiniz.

 NOT: TC Kimlik Numaraları Bakanlık sistemi tarafından 
kontrol edilip onaylanmaktadır. Hatalı TC Kimlik 
Numaraları sistem tarafından kabul edilmeyip kayıt 
oluşturulamamaktadır  





1.ARSA TANIMLAMA AŞAMASI
 Arsa malikinin yapacağı ilk işlem sol menüden YENİ ARSA sekmesine tıklayarak sisteme arsa bilgilerini 

girmektir. 



 Vatandaş arsa bilgilerini girdikten sonra, 
SONRAKİ butonuna tıklayarak varsa Mimari 
Müellif ve Hissedar bilgilerini girer. 

 Mimari müellif bilgisi hem bireysel hem de 
şirket adı altında girilebilmektedir.

 Arsanın tapusu, kimlik fotokopisi ve varsa 
vekaletname belgelerinin seçimi yapılır. 

 Seçilen dosyalar yükle butonuna tıklayarak 
yüklenir.

  



 Arsa maliki arsa tanımını yaptıktan sonra belediyedeki yetkili birimlerin onay vermesi gerekmektedir.

 Onay verilene kadar resimde görüldüğü üzere turuncu ünlem ile bildirilmektedir.



 Arsa malikinin yapacağı 2. işlem ise arsaya iş eklemektir.

 Aşağıdaki şekilde de görüleceği gibi sistem girilen arsa bilgilerini bize göstermektedir.

 Sağ üst köşede bulunan 3 çizgiye tıklanarak ARSAYA İŞ EKLE butonu seçilmektedir.



 Vatandaş önüne çıkan pencereden işler butonuna tıklayarak ARSA ÇAPI’ nı seçmektedir.



 Arsa Çapı seçilerek altındaki butonuna tıklanır ve vatandaştan istenen belgeler sisteme 
yüklenmeye başlar. 

 Sağ alt köşede bulunan ONAYLA VE GÖNDER butonuna tıklanarak Çap Başvurusu tamamlanmış 
olur. 





 Yapılan başvuru sonucunda bütün işlemler gözükmektedir. 
 Arsanın ID numarası, başvuru tarihi, iş tanımı, bir önceki adım ve şimdiki adım, şimdiki adımın kim 

tarafından yapılması gerektiği gösterilmektedir. 
 Aşağıdaki şekilde de arsa başvurusu yapılmış ve kalem kontrolünde olan işlem sırası 

gözükmektedir.



 Aynı zamanda işlemlerin gösterildiği kısımdaki akışı göster butonuna tıklanarak daha önceki 
adımları, kim tarafından gerçekleştiği ve şu anki adımların ne olduğunu görebilmektedir.



 İşlem yapılan arsa hakkında satırdaki açılır listedeki belgeler üzerinden bu ekrana ulaşılabilir.

 Yetkili kişilerin istediği zaman yanlış veya hatalı dosyaları silme yetkileri bulunmaktadır. 

 Arsanın müellifiyetinde olan kişiler ve belediyedeki izin verilen kişiler tüm dosyaları görme ve 
indirme yekilerine sahiptirler.



 Belediye çap servisi harcı hesaplar. Aynı şekilde ok tuşuna basarak KARARI VER butonunu seçer 
ve işin durumuna göre kararını verir. ONAYLA derse çap Makbuzu yüklenir işlem devam eder. 
REDDET derse işlem tekrardan bir önceki adıma yani arsa malikine döner. İşlem Belediye Çap 
Servisi tarafından onaylandığında bir pencere açılır, hesaplanan harç ve açıklama kısımları 
doldurularak altındaki butonuna tıklanır.ONAYLA ve GÖNDER butonuna tıklanarak işlem 
sonlandırılır.

Örnektir



 İşlem tekrardan Arsa Malikine dönmektedir. 

 Arsa Maliki burada Belediye Çap Servisi tarafından hazırlanan makbuzu alır, belgeleri görüntüle 
diyerek arsası için belirlenen miktarın makbuzunu indirir.



 Vatandaş KARARI GÖNDER butonuna tıklayarak işlemi onaylar. 

 Açıklama alanına ‘harç ödendi’ yazar ve  altındaki butonuna tıklar. 

 Açılan pencerede ücreti yatırdığını bildiren Çap dekontunu sisteme yükler. 

 ONAYLA ve GÖNDER butonuna tıklayarak işlemi tamamlamaktadır. 

! Tamamlanan her işlem için sistem ‘işlem tamamlandı’ 
uyarısı vermektedir.



  Belediye Çap Servisi 
kendi sayfasına girerek 
Arsa Maliki tarafından 
yüklenen dekontu kontrol 
eder. 

 Her işlemde olduğu gibi 
burada da işlem sırası ve 
akış şeması 
görüntülenebilmektedir. 

 Ok tuşuna basılarak 
BELGELERİ GÖRÜNTÜLE 
butonu seçilir. 

 Dekont arsa belgeleri 
kısmından indirilir. 

• Ok tuşuna basılarak KARARI GÖNDER butonu seçilir. 
• REDDET butonuna tıklanırsa bir önceki adıma geçerek vatandaştan 

harç dekontunu tekrar yüklemesi istenir. İşlem onaylanırsa, 
açıklama kısmı doldurulur, altındaki butonuna tıklanarak Çap 
Belgesi yüklenir. 

• Böylelikle ÇAP BAŞVURU işlemi tamamlanmış olur ve Çap verilir.



 Belediye İmar Müdürü 
veya Mimar kendi 
sayfalarına girmektedir.

 Burada Çapı verilen arsa 
ve bilgileri 
gözükmektedir. 

 Sağ taraftaki 3 çizgiye 
tıklayarak 
ARSAARSAYA İŞ EKLE 
butonu seçilir.

 

2. ÖN ONAY BAŞVURU AŞAMASI

 



 Açılan pencerede arsa iş seçimi yapılarak, İŞLER kısmından Mimari Ön Onay işlemi seçilir. 



 Mimari Ön Onay işlemi için gerekli belgeler yüklenir. 
 ONAYLA ve GÖNDER butonuna basılarak Mimari Ön Onay başvurusu yapılmış olur.



 AKIŞ GÖSTER butonuna tıklanarak bir önceki işlemlerdeki gibi akış kontrol edilmektedir.



 Belediye Ruhsat Kalemi,Proje Denetimcisini atar. 

 Sağ taraftaki OK imgesine tıklayarak KARARI GÖNDER denir ve açıklama girilir. 

 ONAYLA ve GÖNDER butonuna tıklandığında işlem tamamlanır. 

 Aksi halde tahakkuk fişi isteme ve reddetme butonları kullanılabilir.



 Atanan proje denetmeni kontrolleri sonucunda 2 seçenekten birisini seçer; 
onaylayabilir, kısa süreli değişikliğe yollayabilir.



 Belediye Yapı Denetim Birimi 
BELGELERİ GÖRÜNTÜLE der ve 
kontrolleri yapar. 

 KARARI VER diyerek ONAYLAR 
veya REDDEDER. 

 Onaylanan işlem için açıklamasını 
yapar, burada Yapı denetim 
birimi, bakanlığın atadığı denetim 
firmalarını bloklarla birlikte 
tanımlaması gerekmektedir. 

 Yapı Denetim Müellifi, MÜELLİF 
EKLE butonuna tıklanarak eklenir.

 Bütün bilgiler tamamlandığında 
ONAYLA ve GÖNDER butonuna 
tıklanır ve işlem başarıyla 
gerçekleştirilmiş olur.



 Yapı tanımlama altında bulunan  «kullanıcı seçmek için tıkla»» bölümünden Yapı Denetim 
firmasının ataması gerçekleştirilir.



3. RUHSAT BAŞVURU AŞAMASI
 Belediye Yapı Denetim birimi tarafından atanan Yapı Denetimci kendi sayfasına girerek bloklara 

bakar. 

 Sağ taraftaki 3 çizgi imgesinden İŞ EKLE butonuna tıklar ve Başlatılabilir İşler kısmından RUHSAT 
BAŞVURUSU seçilir.

 Ayrıyeten tüm proje müellifleri, müteahhitler ve şantiye şefi eklenebilir



 Altındaki butonuna tıklanarak Ruhsat Başvurusu için gerekli evraklar yüklenir. 

 Bütün evraklar yüklendikten sonra ONAYLA ve GÖNDER butonuna tıklanarak arsaya girilen yeni 
işlem tanımı tamamlanmış olur.



 Belediye İmar Müdürlüğü kendi sayfasına girerek işi tanımlanan blokların kontrolünü yapmaktadır. 

 Yapı İşleri sekmesi altından Blok İşleri sekmesine tıklayarak bu işlemi gerçekleştirmektedir.

 Yüklenen dosyaları sorgulayabilir. 

 Çizgi imgesine tıklayarak Belgeleri Kontrol Et diyerek işe ait belgeleri indirip kontrol edebilmektedir.



 Belgeleri kontrol ettikten sonra aynı 
yeşil OK imgesindeki KARARI GÖNDER 
butonuna tıklar. 

 GERİ GÖNDER butonunu seçer ise işlem 
bir önceki aşamaya tekrar döner ve Yapı 
Denetimci belge yükleme işlemini 
tekrar yapar. 

 ONAYLAR ise açılan pencerede 
açıklamasını yapar ve altındaki butona 
tıklar. 

 Belediye Mimari Müellifi sisteme girer. 
ONAYLA ve GÖNDER butonu ile işlemi 
bitirmektedir. 



 Bu aşamadan sonra Mimari Projenin Kontrol ve Onayı adımına geçilir, incelemeye başlanır. 

 AKIŞI GÖSTER diyerek daha önceki adımlarda olduğu gibi işlemler gözlemlenebilir.



 KARARI VER aşamasında karşımıza 4 
seçenek çıkar. 

 ONAYLA, GERİ GÖNDER( mimari projeyi 
değişikliğe gönderir.),REDDET(tekrardan 
İmar Müdürünün onay verdiği aşamaya 
döner.), IŞI KAPAT (ruhsat işi kapatılır).

 ONAYLAMA butonu seçildiğinde 
karşımıza açıklama kısmı gelir. 

 Gerekli açıklama yazıldıktan sonra son 
aşama olarak projeyi ONAYLA ve 
GÖNDER denilerek işlem tamamlanır.



 Proje onaylandıktan sonra sistem 
otomatik olarak Jeoloji Birimine geçer.

 Jeoloji Birimi kendi sayfalarına girerek 
sağ taraftaki 3 çizgi imgesine tıklayarak 
BELGELERİ GÖRÜNTÜLER.

 KARARI VER butonuna tıklayarak 
karşımıza yine 3 seçenek çıkar:

    ONAYLAMA, GERİ GÖNDERME ve   
REDDETME.

 Projede hata var ise Jeoloji Birimi bir 
önceki aşamaya yada tüm projelerin 
tekrar kontrol edilmesi için ilk aşamaya 
gönderebilir.

 İşlem ONAYLANIR ise karşımıza açıklama 
ekranı gelir. Gerekli açıklama yazıldıktan 
sonra ONAYLA ve GÖNDER denilerek 
işlem tamamlanmış olur.



 Sistem bu noktada kendini otomatik olarak  STATİK BİRİMİNE atamaktadır. 

 Bu ve bundan altındaki aşamalarda da JEOLOJİ BİRİMİNDE takip edilen yollar izlenmektedir. 

 Tüm aşamalar aynı şekilde gerçekleşir ve projeler ONAYLANIR. 

 Herhangi bir durumda ise bir önceki aşamaya yada  projenin tekrar yüklenmesi 
istenebilmektedir.

! Diğer birimler aşağıdaki sıralama ile birbirini takip eder ve aynı işlemleri uygular.

1-JEOLOJİ PROJE BİRİMİ

2-GEOTEKNİK PROJE BİRİMİ

3-STATİK PROJE BİRİMİ

4-MEKANİK PROJE BİRİMİ

5-ELEKTRİK PROJE BİRİMİ



Geoteknik



Belediye Mimari Müellif tarafından yapı ruhsatı yazılma adımına geçilir. 
BELGELERİ GÖRÜNTÜLE denilerek yapı belgeleri incelenebilir. 
Kararı Gönder butonuna tıklanarak işlem ONAYLANIR  veya REDDEDİLİR. 
Reddedilirse işlem bir önceki adıma döner ve tekrar dekont yüklenmesini ister. 
Onayları ise gerekli açıklamalar yazılıp. Yapı Ruhsatı sisteme yüklenir ve  işlem sonlandırılır.



TEŞEKKÜRLER..
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