
TAKBİS Sisteminde Belediyeler Tarafından Göndeilen Projelerin Kullanımı

TAKBİS üzerine yeni eklenen özellikler doğrultusunda Mimari Projeler belediyeler tarafından 
sistemimize gönderilecektir. Vatandaşların başvurması halinde istenilen zemine ait projeler 
gönderildikten sonra memurlarımız tarafından incelenicek ve onaylanması durumunda Arşiv 
Belge Sorgulama ekranlarında görünecektir.

belediyeler tarafından gönderilen projelerin durumlarınlarının takip edilmesi amacıyla 
'Sorgulama ' sekmesinden 'Beldiyeden Gelen Proje Sorgulamaları' seçilir.



Daha sonra açılan ekranda aranan zemine ait bilgiler girilerek gelen projelerin durumu 
kontrol edilebilir.  'Durumu' sekmesine tıklanarak açılan küçük ekrandan ise istenilen kriterler 
seçilerek filitreleme yapılabilir.

Şimşek butonuna basıldığında açılan yeni ekranda ise aranan kriterlere göre bulunan proje 
kayıtları gösterilir. Hatalı olan kayıtların açıklama alanında hata sebebi yer almaktadır.Listede 
yer alan Proje dosyalarının durumları sağ üst köşede yer alan renk skalsında belirtilmiştir.

Beyaz :Henüz işleme alınmamış Mimari Projeler

Sarı :İşleme alınmış, incelenen ve henüz onaylanmamış Mimari Projeler.

Yeşil :Onaylanmış Mimari Projeler.

Kırmızı :Reddedilmiş Mimari Projeler.

Gri :Belediye tarafından gönderilememiş Mimari Projeler.

Not :Gri olarak gözüken projelerin belediye tarafından yüklenmesi gerekmektedir.



Proje İptali (İşlemsiz)

Projelerin eksiklik veya hatalarından dolayı iptal edilmesi için  proje iptal butonuna basılır.

Bu ekrandan 'EVET' seçilirse aşağıdaki ekran gelir ve hangi proje/projelerinde iade edileceği 
seçim ekranı gelir ve bu ekrandan:



İsaretli olan dosyalar belediyeye iade edilir. Bunun için istenen dosyanın yanındaki işaret  

tuşuna basılarak kaldırılır yada yeniden işaretlenir.  Tuşu ise yapılan seçimleri tam tersine 

çevirir. Gerekli seçimler yapıldıktan sonra  tuşuna basılarak projeye ait bilgilerin 
'Projenin,Belediyeye Gönderilmek Üzere İade Sebebi' ekranına yazılması sağlanır. Kullanıcı 
daha sonra ayrıntılı iade sebeini yazarak  butonuna basıp projenin belediyeye iadesini 
gerçekleştirilir.



Projeler onaylandıktan sonra (Kullanıldığı işlemde yevmiye alındıktan sonra) zemin tespiti 
ekranında ataç butonuna basılarak görüntülenebilir.



 Tuşuna basılarak istenilen dosya görüntülenebilir.

Not : Mimari projeler bir popup sayfasında açılacağından dolayı tarayıcının popup ayarlarının 
yapılması gereklidir.

 Tuşuna basılarak açılan ekrandan kullaıcılar mimari proje gösterim uygulaması hakkında 
değerlendirmelerini girebilir.



Projelerin daha detaylı incelenebilmesi için  tuşuna basılarak talimatlara göre gerekli detaylı 
inceleme yapılabilir.

 ve  tuşları üzeine gelidiğinde mousenin scroll tuşuna aktif hale gelir ve scroll kullanılarak daha 
detaylı döndürme ve zoomlama sağlanabilir.



İçinde belediye tarafından gönderilen bir proje bulunan işlemlem aşağıdaki gibi iptal edilmek 

istendiğinde:

Birinci uyarıda kullanıcıya işlemin iptal edilip edilmeyeceği sorulur.

Eğer işlemde kullanınan zemine ait belediye tarafından gönderilmiş proje varsa aşağıdaki 
ekran gelir. 



Bu ekrandan 'EVET' seçilirse aşağıdaki ekran gelir ve hangi proje/projelerinde iade edileceği 
seçim ekranı gelir ve bu ekrandan:

İsaretli olan dosyalar belediyeye iade edilir. Bunun için istenen dosyanın yanındaki işaret  

tuşuna basılarak kaldırılır yada yeniden işaretlenir.  Tuşu ise yapılan seçimleri tam tersine 

çevirir. Gerekli seçimler yapıldıktan sonra  tuşuna basılarak projeye ait bilgilerin 
'Projenin,Belediyeye Gönderilmek Üzere İade Sebebi' ekranına yazılması sağlanır. Kullanıcı 
daha sonra ayrıntılı iade sebeini yazarak  butonuna basıp projenin belediyeye iadesini 
gerçekleştirir.


