YKN:
1

2

İLÇE :

ADA / PARSEL NO :

Malik tarafından (başvuru formunda adı yazan) lisanslı kuruluşa verilen imzalı ve iletişim bilgilerini
(açık adres-telefon) içeren tarihli dilekçe. Şirket logolu dilekçeler kabul edilmeyecektir, dilekçeler
şirkete hitaben verilmelidir.
Muhdesat bilgisi bulunuyor ise başvuruyu muhdesat sahibi yapmalıdır.
Malikin tapu fotokopisi (İnceleme formunda yazan kişi)

3

Orijinal, mühürlü ve imzalı tapu kaydı ( Dosyanın müdürlüğümüze teslim edildiği tarihten en fazla 1 ay
önceki tarihli) *İhtiyati tedbir kararı var ise mahkemeden kentsel dönüşüme girmesinde sakınca
olmadığına dair yazı *Sit alanında kalması ya da korunması gerekli kültür varlığı olması durumunda
KVKK’dan görüş alınmalıdır.

4

Parselde birden fazla yapı ve birden fazla malik var ise Kadastro Müdürlüğünden tescil bildirimi veya
bütün maliklere ait vekâletname (6306 sayılı kanun ibareli)

5

Malikin kimlik fotokopisi

6

İlgili belediyeden alınmış mimari ve statik projesi olup / olmadığına dair yazı (orijinal) ve varsa proje
örnekleri

7
8

İnceleme formu (binanın iki yola cephesi varsa açıklamalar kısmında belirtilecek, İmza kısmına tarih
atılmalıdır.)
*Şirket adına yapılacak başvurularda imza sirküleri ve vergi levhası fotokopisi (İnceleme formunda
Başvuru sahibi kısmına şirket adı, TC kimlik no kısmına vergi no yazılmalıdır, Şirket yetkilisinin kimlik
fotokopisi gereklidir.)

9

*Vekâleten yapılacak başvurularda vekâletname ve vekilin kimlik fotokopisi (6306 sayılı kanun ibareli)

10
11

Mimari rölöve (Minimum A3 boyutlu pafta şeklinde olacak, betonarme yapılarda rölöveye karot,
sıyırma ve test çekici işlenmelidir.)
Riskli yapı Tespit Raporu

12

UAVT kodu sayfasının çıktısı

13

14

2B kent rehberinden binanın adres durumunu gösterir çıktısı (Kent rehberinde bulunamıyor ise
belediyeden ada parsel / adres bilgisini içeren numarataj belgesi ve lihkab’dan alınmış aplikasyon
krokisi)
Binanın açık olan tüm cephe fotoğrafları ve 3d model resmi

15

CD (fotoğraflar,analiz ve rölöve datası, teknik rapor datası)

16

Zemin etüt raporu (Islak imzalı, jeoloji müh. Tatbik imzalı oda tescil belgesi, Z1 çözülen dosyalar için
inşaat mühendisi tarafından imzalanmış şirket kaşeli taahhütname)
Evrakların eksiksiz olarak teslim edildiğini taahhüt ederim.
Tarih ,imza, şirket kaşesi

