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Sayı :
Konu : İmar Çapı Dtizenlenmesi Hk.
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BELEDİVE BAŞKANLIĞINA
KULU

İlçemiz

Mahallesi

ada

parsel nolu taşınm aza ait
._
durum belgesi ve yol kotu tutanağının diizenlenmesi hususunda;
Gereğinin yapılmasını arz ederim.

T.C.

Adı Soyadı

Adres

:

Tel:

Ekler:

l.

2.
3,
4.
5,

Kim|ik Fotokopisi
Tapu Fotokopisi
Lihkab Aplikasyon Krokisi
Harç/Ücret Makbuzu
Vekaletname (Tapu Sahibi Farklı Kişi ise)

imr

YAP| RuHSATı iciN GEREKLi BELGELER
(

200 m'kapanan beldeler sınırı

(7

belde)--500 m2(2 katl köv sınırı)

-EVRAKtAR-

}

>

}
}
}

>

>
>

}

>

Dilekçe
Numarataj Belgesi (Parselin Adresi)
İmar çapı (imar olmayan bölgede imar yoktur yazısı alınacak)
Gü ncel Tapukaydı.
Tapu sahibi kimlik bilgileri ve ikametgahAdres kağıdl"
Likaptan Aplikasyon Krokisi
Altyapl durum belgesi(Kulu koski plan proje dairesi başkanlığından)
Harita taahhütnamesi ve zemin aplikasyonu
Müteahhitlik belgesi Beldelerde( 5OO m' 'ye kadar tapu (Yapl) sahibi
olabiliyor)Köylerde Müteahhitlik beIgesi istenmemektedir.(BesihaneEnte8re Vs.tesisler hariç)
Vaziyet plantarı-(3 nüsha; mimari proje kapağı, kat planlarl Ve Vaziyet
pla

n

ı)

-PRoJELER>

}

>

>
>

Zemin etüt (Jeoloji) projesi (Belediye onayından geçmiş hali)
Mimari proje, müellif belgesi ve fenni mesul belgeleri
statik pro.ie Ve statik hesaplariskele projesi(2 Kat ve üzeri)müellif ve fenni
mesul belgeleri
E|ektrik Kuwetli akım, zayıf akım projeleri, müellif Ve fenni mesul
belgeleri(MEDAŞ oNAYtl)
Mekaniktesisat, lsl yalltlmVelsl kaybl hesabl projelerimüellif vefenni
mesul belgeleri

Raşit BAKAN

inşaat Ruhsat Birimi

Kutu BEtEDiYEsİ

isxaııoR (ynpı xuıı_RrııvıR

.

lskan dilekçesi

.

Numarat?j

.

Binanın yerİnde kontrolü [Bcıcdive

.

SGK ilişiksiz yazısı

.

Fenni mesul belgeleri-süreleri

ae

ı_crsil isrEıırıı rvRRxıRR

(Adres bevan servisi)

. Telekom uygunlıık

tarafından}

(22.09.28-27o32 R.G._551o s.K.)

raporu

(B0O

ııi'ilzcri yaııılar içiıı| K.L!.B

.

vergı daıresı yazlsl

.

Enerjİ kİmlİk belgeSİ

.

Kanal bağlantı tutanağı (KosKu

.

yapı kullanma izin belgesi harcı

.

otopark ücreti

,

Asansör ruhsatı

.

Yapı denetim iş bitirme tutanağı

.

Yapı ruhsatı vizeli hali

27,o4.2_o! -11o9B S.Y.

(Beledive tarafıııcıan)
(5627-4708 S.K.) 2 li TUS larda.

işverlerinden,köyıq.rden,depo,ahır,

(varsaü

{varsa)

(3 ntisha)

yıpı orı.ırriıvı rinıvıısı
HAzlRLANACAK.

"
.

enıııez}

Bina vaziyet planı (uygun aplike edilciiğini gösterir belge)

Bağımsız bölüm planını ıçerir belge

.

Binanın cephe fotoğrafları (1ad. A4 e renkli

"

yapı denetime tabı yapılarda hakeciş dosyaları

olarak) ___,,

TARAFıNDAN

RU HS4T I]AŞVU RUSU N DA G EREKLİ

EVRAKLAR

Dilekçe ( Kendi veya kanuni vekili tarafından ) ııg+ s.x.ıvı.zz
Başvuru sahibinın ikametgah bilgileri (M^Ksi
Numarata.1 ( Konya Büyükşehir

B

Görevlısinden

) 5490 NüFus H.K.ve B.ş.B.i.K.M.20-5

Projeler ( Mimari,Statik,İskele,Elektrik medaş ve telekom (BOOın') onaylı ,Mekanik,Asansör Avan,Jeoteknik etüd

3194 S.K.M.22 (YaPı denetime tabi olan yapılarcla proje tızerılerinde Yapı denetiııı kaşeleri)

Proje müelliflerı taahhıitı,ıaı,ııeleri (Yapı denetiı,ııe tabi cieğılse ayrıca Fennı mesul belgeleri
Proje müelliflerinin 20'19 yılı büro tescil belgelesi,ikaınetgah,diploma.iıı,ıza
20.05,2002 6_7234 S.G.

Bına Aplikasyonu

-

Plan Kote ( Harita Mtlhendisi

Arsa aplıkasyonu (Lihkab dan) peıiv
Tapu ( Güncel
imar Çapı

)

28253

ııgı

)6235-3194_2sa13_S.

sirküsü fotokopileri (2s253s.y.M.57/

) zgzsı_s.y.ıvı.sz

ruı.sz.

s.x.ıvı.zz

ıy.M.57

Kat planları-Vaziyet planı-m' cetveli (M4Kş

Su-Kanal altyapı durum belgesı KoSKi

§ANT|YE ŞEFi BELGELERi

a
ü
ğ

ö

13.02.18 T.yAzı)

6235 S.K.-3,1 94_28253 S.K

Şantiye şefi taahhııtname
Şaııtiye şefi sözleşııesı
Şantıye şefı ıkametgah / kimlik fotokoplsı
Şantiye şefi diploma fotokopisi
Şantiye şefi imza beyannamesj/sirküsiı
Oda kayıt belgesi / Büro tescil L-ıelgesı

ıvıÜrrau Hir grı-c rı-rni
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.
.
.
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.
,
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YaPı müteahhidine ait taahhütname (EK-1 FORM 18) +zog s.x.zzzaz s.R.cz.fvı.z.,ız)
Müteahhit vergi levhası (MAKs)
Müteahhit inşaat sözleşmesi (Noterden kat karşılığı inş sozleşırıesi) oıq s.x.- oogg s.x._qzzı s.x.pRıiy_ıoı ız

yon.ü

Müteahhit ikametgahı (MAKs}
Müteahhit imza sirktısü/beyanı,ıaınes;i (ruAKs)
Müteahhit ticaret odası belgesi

yAPl DENET|M BELGELERi

yapı
yapı
yapı
yapı
yapı
yapı

denetim
denetim
denetim
denetim

(20O M, DEN BUYÜK YAP|LAR lÇlN) qzog-zozza s.x.

izin belgesi
ımza sirküsü
sicil gazetesı
taahhutname

denetim yapıya ilişkin bılgi formu
denetim hizmet sozleşn-ıesi
yapı denetını daınga vergısı
Proje kontrol formıı orneği (onay| )
yapı denetçi belgelerı.ıınza sirkulcri ve lkaımetgılı bılgılcrı

NOT:TUM PROJELER ELEKl RONlK ORTAI\4DA Kııiuılarpıa]a?@g!La]_ç_o_m ADRESiNE MAiL yoLUyLA

GONDERiLECEKTIR
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Belgesi'ııin cltiz-eııleııcrcli taı,iı!lıııı ı cı,ilıı,ıcsi Iııısıısııı-ıtlıı:
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i

ı-ı y,apı

l

ıııııs ı ı-ıı aı,z ctleri ııı

l.(,

ı\Di{l:İ
\ ] ııh.

Kıılıı/K()\,]YA

Çiftlik Evi Yaplminda Kurum Göİüşü için istenecek
Evraklar
1/5000'lik Kadastro çapl (Kadastro
Müdürlüğünden allnacak)
1/25000'lik Koordinatll yer işaretli Kroki
(Harita Mühendi5lerinden)
Tapu KaYdl (10 TL Harc 8eledive Veznesine
yatlİllacak) ve Kimlik Fotokopisi
4 Adet Vaziyet Plan| (Mimardan allna.ak,A4
formatlnda, alanlar üzerinde m2 olarak
Eösterilecektİr.)

Besihane veTanmsal Oepo v"l,ın,naa-«rrum
için lstenecek EvrakIaİ

.

.

Göİ@

Adet Vaziyet Planı 1ıvlımara"n--aı,na""ı<.a+
!a!]lzerinde m2
gösterile.ektir.)
1/5000'lik Xadastro Çap| (Kadastro
Müdürlüğünden allnacakl
1/25ooo'lik Koordinatİ yer işaretli Kroki (!3!i!a
Mühendislerinden)
Tapu Kaydl (10 TL Harc 8elediye Veznesine
vattrllacak) ve l(imlik Fotokopisi
Amacl dlşlnda Kullanllmaya.ağlna daİr
taahhütname (!9!c4!g!)
Çiftçi Belgesi
(g!g :!üq4_9cgl!!d4)
4

