KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

SIRA
NO

35

36
37

VATANDAŞA
SUNULAN HİZMETİN
ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN
TAMAMLANMA
SÜRESİ
(EN GEÇ)

1-Başvuru dilekçesi*,
2-Gerekçeyi destekleyecek taslak proje/vaziyet Planı,
3-Mevcut ve öneri plan değişikliğini gösteren ölçekli şema (5 takım)*,
4-Sayısal ortamda (Ncz. Arc. formatlarında CD ) plan,
5-Plan değişikliği şemasının dışında, mevcut plana ilişkin aslı gibidir kaşeli, tarih ve alınan kurum
imzalı imar plan paftası,
Plan tadilat
6-Plan açıklama raporu (5 takım)*,
başvurusu, meclise
7-“Aslı gibidir” kaşeli, imzalı üst ölçekli planı (gerekiyorsa),
ve sonrasında
1/25000 ve 1/5000 Ölçekli
8-Mülkiyet bilgisi (son 3 ay içinde hazırlanmış tapu sureti),
komisyona girdikten
Nazım İmar Plan
9-Plan değişikliği talebinde bulunan mevkii/ada/parsele ait geçmiş tadilatlar,
sonra
Değişikliği
10-Vekâlet belgesi (son 6 ay içinde plan tadilatına konu olan ada/parsel için alınmış),
onaylanmasına
11-Mevcut ise; parselasyon bilgisi,
müteakip
12-Ölçü krokisi,
30 gün
13-İmar çapı,
14-İlgili kurum görüşleri,
15-Plan tadilat makbuzu (plan tadilat ücreti tarifesine göre hesaplanacak),
*İstenilen belgelere ilişkin detaylı bilgiler müdürlüğümüzden ve kurumumuzun web sayfasından
öğrenilebilinecektir.
1-Dilekçe,
1/25000 ve 1/5000 Ölçekli
2-Koordinatlı ölçü krokisi,
15 gün
Nazım İmar Plan Bilgisi
3-Plan bilgisi ücreti makbuzu (ücret tarifesine göre A4, A3, pafta).
Vatandaşa Hâlihazır Pafta 1-Dilekçe
15 gün
temini
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38

Nazım Plan Yapımı ve
Revizyonu

39

Bilgilendirme (Plan Bilgisi
ve Onaylı Pafta Temini)

40

Basit Onarım Ön İzin
İşlemleri

1- Kentin planı olmayan bölgelerde üst ölçekli plana göre nazım imar planı yapımı,
2- Başvuru dilekçesi,
3-Kurum görüşleri,
4-Mevcut ve öneri plan değişikliğini gösteren ölçekli şema,
5-“Aslı gibidir” kaşeli, tarih ve alınan kurum imzalı imar plan paftası,
6-Plan açıklama raporu,
7-“Aslı gibidir” kaşeli imzalı üst ölçekli planı(gerekiyorsa),
8-Mülkiyet bilgisi (son 3 ay içinde hazırlanmış tapu sureti),
9-Plan değişikliği yapılacak mevkii/ada/parsele ait geçmiş tadilatlar,
10-Vekalet belgesi (son 6 ay içinde plan tadilatına konu olan ada/parsel için alınmış),
11-Mevcut ise, parselasyon bilgisi,
12-Ölçü krokisi,
13-İmar çapı,
14-Plan tadilat dosya ücreti makbuzu.
1-Dilekçe,
2-Tapu,
3-Ölçü krokisi,
4-Pafta ücreti.
1-Yapacağı uygulamaya ilişkin açıklayıcı bilgi içeren başvuru dilekçesi,
2-Yapının mevcut durumunun fotoğrafları,
3-Mülkiyet Durum Belgesi ( tapu fotokopisi ve güncel tapu kayıt sureti),
4-Tescilsiz yapılar için yapı kullanma izin belgesi ( 1957 yılından önce yapılan yapılar için fenni rapor),
5-Başvuruyu yapan kiracı ise kira kontratı ve mülk sahiplerince onarıma izin verildiğine dair belge.

-Plan yapımı
süresine ek planın
onaylanma süresi: 3
ay;
-Takibinde askı
süresi: 1 ay

3 gün

15 gün

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede
tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
İlk Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta

:İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
:Hüsamettin ELMAS
:Daire Başkanı
:Hamam Sokak, Kaleiçi, Muratpaşa/ANTALYA
:0 242 243 06 27
:0 242 243 06 28
: imar@antalya.bel.tr

İkinci Müracaat Yeri
İsim
Unvan
Adres
Tel
Faks
E-Posta

: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı
: Bedrullah ERÇİN
: Genel Sekreter Yardımcısı
: Karaalioğlu Parkı içi, Muratpaşa/ANTALYA
:0 242 249 50 22
: 0 242 249 50 45
: info@antalya.bel.tr

