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MİKRO BÖLGELEME VEYA JEOLOJİK ETÜT RAPORU 
[Açıklama: İmar Planına Esas Jeolojik Etüt Raporunun onaylanmış, ıslak imzalı, 

sayfaları paraflı en son halinin (özellikle onay sayfası) taranmış .pdf formatındaki 

kopyası] 

YÜRÜRLÜKTEKİ ONAYLI İMAR PLANI VE BELGELERİ 

YÜRÜLÜKTEKİ ONAYLI İMAR PLANI 

1/5000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARI 
[Açıklama1: Yürülükteki Onaylı İmar Planına İlişkin sayısal planların .ncz, .dxf, .dgn, .shp vb 

formattaki sayısal kopyası ile coğrafi referanslanmış (projeksiyon sistemi belirtilmiş) ve onay kısımları 

da taranmış şekilde  tiff , dre vb. formatda (rektifiye edilmiş yada raster dönüşümü yapılmış geotiff 

formatında) renkli ve en az 300 dpi çözünürlükte taranmış raster kopyası] 

[Açıklama 2: Sayısal olmayan imar planlarının  ise; coğrafi referanslanmış (projeksiyon sistemi 

belirtilmiş) ve onay kısımları da taranmış şekilde . tiff , dre vb. formatda (rektifiye edilmiş yada raster 

dönüşümü yapılmış geotiff formatında) renkli ve en az 300 dpi çözünürlükte taranmış raster 

kopyası] 

[Açıklama 3: Tüm Sayısal ve Taranmış  Paftalar ayrı ayrı pafta adları ile adlandırılmalıdırlar.] 

 

 

YÜRÜRLÜKTEKİ İMAR PLAN İLE İLGİLİ BELGELER 
- Onamaya Esas Meclis Kararı 

- İlan Askı ve İlan İndirme Tutanakları 

- Nazım İmar Planına Ait Plan Açıklama Raporu 

- Uygulama İmar Planına Ait Plan Açıklama Raporu 

 

(Açıklama :Tüm Belgeler ayrı ayrı .pdf  formatında olacaktır) 

DİĞER BELGELER 
 Meclis Kararının Mülki Amire Gönderildiği Yazı Örneği 

 Plan Müellif Belgeleri  

-İmar Planı Yapımı Yeterlilik Belgesi  

-Büro Tescil Belgesi 

 (Açıklama :Tüm Belgeler ayrı ayrı .pdf  formatında olacaktır) 

 

NOT 1: Bu açıklama notu; 3194 sayılı İmar Kanunu, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği ve 2013/17 sayılı Genelge 

doğrultusunda hazırlanmıştır. 

NOT 2: Yürürlükteki onaylı imar planlarının, Bakanlığımızın 24.06.2013 tarih ve 8/9364 sayılı 2013/17 Genelgesi kapsamında 

hazırlanarak Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. 

İMAR PLANINA ALTLIK OLUŞTURAN ONAYLI HALİHAZIR HARİTA 
[Açıklama 1: İmar Planına Altlık Oluşturan Onaylı Halihazır Haritaya İlişkin sayısal halihazır haritaların .ncz, 

.dxf, .dgn, .shp vb formattaki sayısal kopyası ile coğrafi referanslanmış (projeksiyon sistemi belirtilmiş) ve onay 

kısımları da taranmış şekilde  tiff , dre vb. formatda (rektifiye edilmiş yada raster dönüşümü yapılmış geotiff 

formatında) renkli ve en az 300 dpi çözünürlükte taranmış raster kopyası] 

[Açıklama 2: Sayısal olmayan halihazır haritaların ise; coğrafi referanslanmış (projeksiyon sistemi 

belirtilmiş) ve onay kısımları da taranmış şekilde tiff , dre vb. formatda (rektifiye edilmiş yada raster dönüşümü 

yapılmış geotiff formatında) renkli ve en az 300 dpi çözünürlükte taranmış raster kopyası] 

[Açıklama 3: Tüm Sayısal ve Taranmış  Paftalar ayrı ayrı pafta adları ile adlandırılmalıdırlar.] 

[Açıklama  4: Varsa Halihazır Harita Hesap Ciltleri 

 

1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANLARI 
[Açıklama1: Yürülükteki Onaylı İmar Planına İlişkin sayısal planların .ncz, .dxf, .dgn, .shp vb 

formattaki sayısal kopyası ile coğrafi referanslanmış (projeksiyon sistemi belirtilmiş) ve onay 

kısımları da taranmış şekilde tiff , dre vb. formatda (rektifiye edilmiş yada raster dönüşümü yapılmış 

geotiff formatında) renkli ve en az 300 dpi çözünürlükte taranmış raster kopyası] 

[Açıklama 2: Sayısal olmayan imar planlarının  ise; coğrafi referanslanmış (projeksiyon sistemi 

belirtilmiş) ve onay kısımları da taranmış şekilde tiff , dre vb.  formatda (rektifiye edilmiş yada raster 

dönüşümü yapılmış geotiff formatında) renkli ve en az 300 dpi çözünürlükte taranmış raster 

kopyası] 

[Açıklama 3: Tüm Sayısal ve Taranmış  Paftalar ayrı ayrı pafta adları ile adlandırılmalıdırlar. ] 

 

 


