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ÇANAKKALE ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 
 

SIRA 
NO 

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 
HİZMETİN TAMAMLANMA 

SÜRESİ(EN GEÇ) 

1.  Görüş Bildirme İşlemleri 1- Resmi Yazı 15 GÜN 

2.  
Kıyı Kenar Çizgisi 
Tespitleri. 

1-Dilekçe ile başvuru veya KKÇ tespiti istenen mevkiinin yıllık programda bulunması. 
2-Talep halinde 3621/3830 sayılı Kıyı Kanunu ve Yönetmeliğinde belirtilen özelliklerde ve Belediyesi veya Özel 
İdare tarafından onaylı 1/1000 ölçekli halihazır harita diyazo paftası. Yıllık programda ise 1/1000, 1/2000 ve 
1/5000 ölçekli halihazır, fotogrametrik, sayısal, kadastral veya ortofoto harita paftası kullanılabilmektedir. 
3-Bu paftaların CD ortamında sayısal olarak verilmesi gerekmektedir.   

30 GÜN 
 
 

3.  Tersimat işlemleri. 

1-Onaylı ITRF-96 veya ED-50 sistemine göre açılımı yapılmış 1/1000 ölçekli halihazır harita diyazo paftası üzerine 
tersim edilecek olan onaylı kıyı kenar çizgisinin ilgilisince aktarılması. 
2-Onaylı mahalli sistemdeki paftaların ozalit suretleri ile birlikte müracaatı gerekir.  
3-Bu paftaların CD ortamında sayısal olarak verilmesi gerekmektedir.  

5 GÜN 

4.  

Hukuk Müşavirliği, 
Mahkemeler veya diğer 
kamu kurumlarından, 
onaylı kıyı kenar çizgisi 
hakkında bilgi talebi. 

1-İstenilen bilgi ve belgelerin tam olarak hangi belde veya köye ait olduğu ve 1/1000 ölçekli halihazır harita pafta 
numarasının bildirilmesi gerekir.  
 
 

5 GÜN 

5.  

 
 
Kıyıda ve sahil şeritlerinde 
yapılacak düzenlemeler ve 
sabit yapılar ile ilgili (Liman, 
yat limanı, iskele, barınak, 
yanaşma yeri, rıhtım, dalga 
kıran, köprü, menfez, istinat 
duvarı, fener, çekek yeri, 
kayıkhane, tuzla, dalyan, 
tasfiye ve pompaj 
istasyonu) uygulama imar 
planları onayı 

3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 7. maddesi ile, Bakanlığımızca kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında gerçekleştirilecek 
kıyı yapılarını içeren 1/1.000 ölçekli uygulama imar planları ile kentsel kullanım amaçlı dolgu düzenlemelerine ait 
1/1.000 ölçekli uygulama imar planı tekliflerine ilişkin Bakanlığımızın 06.07.2011 tarih ve 27986 sayılı resmi 
gazetede yayımlanan tebliği kapsamında;  
1- Yatırımın yapılacağı alanın; 1/5.000 ölçekli veya 1/25.000 ölçekli veyahut da her iki ölçekte halihazır paftalar 
üzerinde, var ise onaylı çevre düzeni plânı, nâzım imar plânı veya uygulama imar plânı ile irtibatlandırılarak, yakın 
çevresine ilişkin mevcut durumu da gösterecek şekilde hazırlanan analiz paftası. 
2- Teklif plân onama sınırları kapsamında kalan alanın, halihazır harita üzerine işlenmiş kadastral durumunu 
gösteren harita kadastro mühendisi tarafından onaylı pafta ve son bir ay içerisinde alınmış mülkiyet durumunu 
gösterir belge. 
3-Onaylı kıyı kenar çizgisi bulunan mer’i uygulama imar plânı üzerine, aynı pafta üzerinde onaylı tüm imar 
planlarını da gösterecek şekilde, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmeliklerinde belirtilen hususlar ve 
yapılacak kıyı yapısının boyutlarını ve özelliklerini de gösterecek şekilde hazırlanmış, 1/1.000 ölçekli uygulama 
imar plânı teklifi. 
4- Yatırımın  niteliği, çevreye etkileri, istihdama katkısı ve kamu yararının tespitine yönelik verilerin de bulunduğu, 
bilgi, belge ve gerekçesi ile plân kararlarını ihtiva eden imar plânı açıklama raporu. 
5-Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanmış 
hidrografik ve oşinografik  rapor. 
6-15/3/2009 gün ve 27170 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıyı Tesisleri Yapım Taleplerinin 
Değerlendirilmesine Dair Tebliğ kapsamında hazırlanan fizibilite raporu. Kamu yatırımı olan projelerde, plân 
açıklama raporu yeterli kabûl edilir. 
7-DUGM tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca hazırlanmış olan modelleme raporu. 
8- Planların ülke koordinat sisteminde (ITRF 96 datumuna göre) sayısal nüshası, çizimde kullanılan raster 
dosyalar var ise bu dosyalar ve plan raporunun kaydedildiği CD/DVD/harici bellek. 
  
  Müdürlüğümüzce yukarıda belirtilen bilgi ve belgelere göre eksiksiz olarak (bu belgelerden yatırımın özelliğine 

 
 
 
 

15 GÜN 
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göre bazıları aranmayabilir.) hazırlanan yatırım talebini 15 gün içerisinde inceler. Eksik bulunduğu takdirde 
tamamlanması ve düzeltilmesi için iade edilir. Tamamlandığı takdirde yerinde inceleme yapılarak, arazi tespit ve 
değerlendirme tutanağı düzenlenir ve  gerekçeli görüş ile birlikte yatırım teklif dosyası Bakanlığımıza, 1 ve 2 
numaralı maddelerde istenen belgelerin birer örnekleri de ön İzin İşlemleri için  Defterdarlığa 15 gün içerisinde 
gönderilmektedir. 

6.  

Belediyesince ve İl Özel 
İdaresince Onaylanan İmar 
Planlarının İnceleme ve 
Dağıtımının Yapılması 

1-İl Özel İdaresi ve Belediyesince Onaylanan mühürlü imzalı  İmar Planı paftaları 
2-İlave ve mevzii imar planlarında ilave olarak  alınan kurum görüşleri 
3-Meclis Kararı 
4-İlan ve askı Tutanakları 
5-Plan Açıklama raporu 
6-Planların CD ortamında sunulması 

Yukarıda belirtilen belgelerin tam ve eksiksiz olarak  İlgi yazıyla beraber Müdürlüğümüze iletilmesi ile 
Müdürlüğümüzce düzenlenen inceleme raporu doğrultusunda İmar Kanunu ve mevzuatlarına uygun bulunursa 
1 takım arşivlenmek üzere Müdürlüğümüzde bırakılır, 1 takım ise İller Bankası Anonim Şirketine(İmar Planlama 
Daire Başkanlığına) gönderilir. İnceleme Raporu neticesinde Uygun Bulunmazsa uygun hale getirilmesi için 
ilgisine göre  İl Özel İdaresine veya Belediyesine geri, Bakanlığımıza da bilgi amaçlı yazılır. 

30 GÜN 

7.  
İmar Planı Gerekmeyen 
Ahşap İskele yapımı 

1-Talep dilekçesi 
2-Taahhütname. 
3-Vaziyet planı(Koordinatlı-ölçülü) 
4-Kullanım amacını belirten gerekçe raporu 
Yukarıda belirtilen belgelerin doğru ve tam olması durumunda; Konu ile İlgili Kamu kurum ve kuruluşlarından 
Oluşturulan Ahşap İskele Komisyonu sunulan belgeleri incelemek ve hazırlanacak  protokol  için yerinde toplanır. 
Protokol hazırlanır ve imzalanır. Vaziyet planı yerinde incelenir imzalanır. Komisyonun imzaladığı protokol metni 
ve vaziyet planı örneği, talep sahibi kişi veya kurum yetkilisine ve komisyonda görevli ilgili kurum temsilcilerine  
verilir.   

15 GÜN 

8.  
İmar Planına Esas 
Jeolojik&Jeoteknik Etüt 
Raporları onayları 

1-Dilekçe. 
2-Mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığının ( Afet İşleri Genel Müdürlüğü ) 19.08.2008 tarih ve 10337 sayılı 
genelgesi ekindeki formata uygun hazırlanmış Jeolojik&Jeoteknik Etüt Raporu(2 nüsha). 
   Jeolojik&Jeoteknik Etüt Raporları, arazinin jeolojik-jeomorfolojik yapısı, jeoteknik ve jeofizik özellikleri, afet risk 
durumunun değerlendirilmesi sonucu formatına uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. İnceleme ve 
değerlendirme sonucunda Uygun alan (UA) ve önlemli alan (ÖA) olarak imara açılması söz konusu alanlara ait 
raporlar İl Müdürlüğümüzce onaylanır. Uygun olmayan alan (UOA), Jeolojik Etüt raporu gerektiren alan (JEGA) ve 
ayrıntılı jeolojik etüt rapor (AJE) değerlendirmesi içeren raporlar Bakanlığımızca onaylanacaktır.  
Not: Rapor öncesi yapılan arazi çalışmalarının Müdürlüğümüz teknik elemanları gözetiminde gerçekleştirilmesi 
gerekmektedir. 

10 GÜN 

9.  Zemin etüt rapor onayları. 

1-Dilekçe. 
2-Mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığının ( Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ) 18.08.2005 tarih ve 847 sayılı yazısı 
ekindeki formata uygun hazırlanmış zemin etüt raporu. 
      Zemin etüt raporunun hazırlanması aşamasında, Jeolojik yapı, deprem bölgesi, kat adedi vb. bilgiler 
doğrultusunda rapor formatı ve yapılacak yapının taban alanı ve kat yüksekliğine göre araştırma çukuru ve sondaj 
çalışmalarının yerleri, derinlikleri ve sayısı belirlenir. Arazi çalışmaları Müdürlüğümüz kontrolünde yapılır. 

20 GÜN 

10.  Muhacir belgesi verme. 
1-Dilekçe. 
2-Nüfus kayıt örneği. 

2 GÜN 

 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya 

yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz. 
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İlk Müracaat Yeri :   İkinci Müracaat Yeri : 
İsim : Engin ÖZTÜRK İsim    : Bekir Sıtkı DAĞ  
Unvan : Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Unvan : Vali Yardımcısı 
Adres : Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Adres   : Çanakkale Valiliği 
Tel : 0.286.2171197 Tel    : 0.286.2127701 
Faks : 0.286.2170479 Faks    : 0.286.2171999 

           e-Posta : engin.ozturk@csb.gov.tr e-Posta   :   
 


