
GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

İmar Ruhsat /İmar Kalem Şefliğine, 

 

Gaziosmanpaşa ilçesi, ………………. Mahallesi, ……………… caddesi, ………… sokak, 

……………. İşhanı/apt. no: ….., kat: ….., (…….pafta, ……….ada, …………parsel) sayılı adreste, aşağıda belirtilen 

hususla ilgili olarak işlem yapılmasını arz ederim. 

 

 

 

 

T.C. Kimlik No : 

Cep Telefonu : 

İş Telefonu       : 

E-Posta : 

Adres : 

TALEPLER 

1. Yapı ruhsatı almak istiyorum. 

2. Tadilat ruhsatı almak istiyorum. 

3. İsim değişikliğinden dolayı yeniden ruhsat almak istiyorum. 

4. Yenileme ruhsatı almak istiyorum. 

5. Ruhsat sürem dolduğundan yeniden ruhsat almak istiyorum. 

6. Ruhsat dosyamdaki eksikleri tamamladım, tekrar incelenmesini talep ediyorum. 

7. Ön inceleme projemin incelenmesini ve onaylanmasını talep ediyorum. 

…./…./201… 

Adı Soyadı/Şirket Adı 

İmza 

8. Ön inceleme projesinde ve dosyadaki tarafıma bildirilen eksikleri tamamladım, dosyamın tekrar incelenmesini talep 

ediyorum. 

9. Tadilat ruhsatı için ön inceleme projemin onaylanmasını talep ediyorum. 

10. Tadilat ruhsatı almak için dosyada tarafıma bildirilen eksikleri tamamladım, dosyamın tekrar incelenmesini talep 

ediyorum. 

11. Yanan - Yıkılan belgesi almak istiyorum. (6306 sayılı kanuna tabii olmayan) 

12. Statik tadilat projemin incelenmesini ve onaylanmasını talep ediyorum. 

13. Mimari cephe tadilat projemin incelenmesini ve onaylanmasını talep ediyorum. 

14. YİBF değişikliği (mal sahibi, müteahhit, metraj, kat adeti, ada, parsel, pafta, adres) yapılmasını talep ediyorum. 

15. Yapı denetim kaydının yapılmasını talep ediyorum. 

16. Proje müellifi kaydının yapılmasını talep ediyorum. 

17. Proje tescil işleminin yapılmasını talep ediyorum. 

18. ………… muhatap numarasına ait sehven tahakkuk edilen …………. Harcının eksilten yapılmasını talep ediyorum. 

19. Proje örneğinin tarafıma verilmesini istiyorum. 

20. Kat irtifakı projemin onaylanmasını istiyorum. 

21. Proje tadilatının onaylanmasını talep ediyorum. 

 

Ekler: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………….......... 

Diğer talep ve şikayetler: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

Not: Yukarıda bilgileri eksiksiz olarak doldurmanız ve kutulardan uygun olanını işaretlemeniz gerekmektedir. Aksi 

takdirde talebiniz değerlendirmeye alınmayacaktır. 



TALEPLER                                                     

Diğer talep ve şikayetler:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………….……

   Aksi takdirde talebiniz değerlendirmeye alınmayacaktır.

  6- Isı Yalıtım Projelerimin incelenmesini talep ediyorum.

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü                                                                                                                          

İmar Tesisat Şefliği'ne;

  8- …./…../201…..  Tarihli  ………………  sayılı dilekçemdeki talebimden vaz geçtim.

  2- Asansör Tescil dosyasındaki eksiklerimi tamamladım, dosyamın tekrar incelenmesini talep ediyorum.

Adı Soyadı /  Şirket Adı

  4- Mekanik ve Elektrik Tesisat Tadilat Projelerimin incelenmesini talep ediyorum.

 Gaziosmanpaşa İlçesi,  ................................................. Mahallesi,  ...................................... Caddesi,

  sayılı adreste ………………………………… adına olan dosyaya aşağıda  belirtilen  husus  ile  ilgili  olarak  işlem 

T.C Kimlik No :

    ...../....../201…

  5- Mekanik ve Elektrik Tesisat Projelerimdeki eksikleri tamamladım, tekrar incelenmesini talep ediyorum

  1- Asansör Tescil Belgesi almak istiyorum.

  3- Mekanik ve Elektrik Tesisat Projelerimin incelenmesini talep ediyorum.

…..................... Sokak,  ………… İşhanı/Apt. No:  .….… Kat:……, ( ........ pafta, …...... ada, ……........ parsel )

Cep Telefonu   :

İş Telefonu      :

yapılmasını arz ederim.

Not:Yukarıdaki bilgileri eksiksiz olarak doldurmanız ve kutulardan uygun olanını işaretlemeniz gerekmektedir.

  9- Proje ve Uygulama Denetçi …………………….. Mühendisi değişikliği olmuştur.

Adres               :

E-posta            :                                                 @

  7- .….. Muhatap numarasına ait sehven tahakkuk edilen …….. Harcının eksilten yapılmasını talep ediyorum.



TALEPLER                                                     

Diğer talep ve şikayetler:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………….……

   Aksi takdirde talebiniz değerlendirmeye alınmayacaktır.

  13-Şantiye Şefliğinden İstifa Ediyorum Gerekli İşlemlerin Yapılmasını Talep Ediyorum

  7- %100’lük hakkedişinin onaylanmasını talep ediyorum.

  6-Kalan Yapı Bölümü %95’lik Hakediş ve İş Bitirme Tutanaklarımın Onaylanmasını Talep Ediyorum.

  9- Yapı Kullanma İzin Belgesi’nin verilmesini talep ediyorum.

  10- Fesih Seviye Tespit Tutanağımın onaylanmasını talep ediyorum

  8- Ara Hakedişin onaylanmasını talep ediyorum.

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne,                                                                                                                          

  12- …./…../20…..  Tarihli  ………………  sayılı dilekçemdeki talebimden vaz geçtim.

  2-Proje İnceleme Bedeli %10’luk Hakedişin Onaylanmasını Talep Ediyorum.

Adı Soyadı /  Şirket Adı

  4- Taşıyıcı Sistem Bölümü %60’lık Hakedişin Onaylanmasını Talep Ediyorum.

 Gaziosmanpaşa İlçesi,  ................................................. Mahallesi,  ...................................... Caddesi,

  sayılı adreste ………………………………… adına olan dosyaya aşağıda  belirtilen  husus  ile  ilgili  olarak  işlem 

T.C Kimlik No :

    ...../....../20…

  5- Çatı Örtüsü, Dolgu Duvarı, Kapı ve Pencere Kasaları, Sıvaya Hazır Hale Getirilmiş Bölümü %80’ lik 

Hakedişin Onaylanmasını Talep Ediyorum

  1- İş Yeri Teslim Tutanağı Onaylanmasını Talep Ediyorum.

  3- Kazı ve Temel Üstü Kotuna Kadar Olan Kısım %20’lik Hakedişin Onaylanmasını Talep Ediyorum

…..................... Sokak,  ………… İşhanı/Apt. No:  .….… Kat:……, ( ........ pafta, …...... ada, ……........ parsel )

Cep Telefonu   :

İş Telefonu      :

yapılmasını arz ederim.

Not:Yukarıdaki bilgileri eksiksiz olarak doldurmanız ve kutulardan uygun olanını işaretlemeniz gerekmektedir.

  14- Proje ve Uygulama Denetçi …………………….. Mühendisi değişikliği olmuştur.

Adres               :

E-posta            :                                                 @

  11- .….. Muhatap numarasına ait sehven tahakkuk edilen …….. Harcının eksilten yapılmasını talep ediyorum.



                                                                …./…./20

                                                                          Adı Soyadı -Firma Adı 

:

Cep Telefonu     :

İş Telefonu         :

:

Adres                  :

Sıra 

No
SPD Kodu KONU

1 310.14.01.02  :  Riskli Yapı Raporumun onaylanmasını istiyorum.

2 310.14.01.02 :  Riskli yapıya ait Zemin Etüt Raporlarının onaylanmasını talep ediyorum. 

3
310.14.01.02 :

 6306 sayılı kanuna göre Yıkım Ruhsatı Formu verilmesini talep 

ediyorum.

4
310.14.01.02 :

 6306 sayılı kanuna göre Yanan Yıkılan Formu verilmesini talep 

ediyorum.

6 310.14.01.02 :  Tapudaki riskli yapı şerhinin kaldırılmasını talep ediyorum.

9      755.07.04 :  Binama ait kaldırım teminatı iadesini talep ediyorum. 

Ek:

Yukarıdaki bilgileri eksiksiz olarak doldurmanız ve kutulardan uygun olanı işaretlemeniz

gerekmektedir. Aksi takdirde talebiniz değerlendirmeye alınmayacaktır.

7 310.14.01.02 :
 Riskli Yapınının tahliye işlemleri için kiracılara yazışmaların 

yapılmasını talep  ediyorum.(Kiracıların isim ve adresleri ek olarak 

NOT: Kira yardımı, Harçlardan muafiyet, Yıkım Ruhsatı Formu, Yanan Yıkılan Formu,

Vekalet kaydı dilekçeleri ile alakalı Zemin ve Riskli Yapılar Şefliğinde (İmar ve Şehircilik

Müdürlüğü) matbu dilekçeler mevcut olup, bu dilekçelerle beraber başvurulması gerekmektedir.

Dizi Pusulası ( Talebinize göre dizi pusulası doldurulması ve eklerinin konulması gerekmektedir.)

8 310.14.01.02 :
 Riskli Yapınının tahliye işlemleri için ilgili kurumlara yazışmaların 

yapılmasını talep ediyorum.

GAZİOSMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Zemin ve Riskli Yapılar Şefliğine

Gaziosmanpaşa ilçesi, …………………………… mahallesi………………………..caddesi/

sokak, …........... pafta, ………….ada, …………. Parsel, ………… kapı sayılı yerde, aşağıda

belirtilen husus ile ilgili olarak işlem yapılmasını arz ederim.

T.C. Kimlik No

E- Posta                                             

6306 SAYILI YASA ÇERÇEVESİNDE RİSKLİ YAPIYLA İLGİLİ OLARAK

5 310.14.01.02
 Riskli yapı boş olup, elektrik, su ve doğalgazın kesilmesi için kurumlara 

yazı gönderilmesini talep ediyorum.          



Gaziosmanpaşa Belediye Başkanlığı 

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 

Kent Bilgi Sistemi Şefliğine 

 

 
Aşağıda beyan ettiğim bilgilere ve ekte sunduğum belgelere göre adres tespiti/adres değişikliği 

yazısı verilmesini arz ederim. 

 
 
 

ADRES TESPİTİ İSTENEN YERİN BİLGİLERİ 

Mahalle adı* :  

Cadde/Sokak Adı* :  

Dış Kapı No* :  

Daire/Dükkân No :  

Pafta :  

Ada* :  

Parsel* :  

Müracaat Sebebi* 

Bu alana, adres tespitinin hangi 

 sebeple istendiği veya belirtilmek 

istenen diğer detaylar yazılabilir. 

 Örneğin; 

- Riskli yapı tespiti, 

- İşyeri adres tespiti, 

- Adres değişikliği, 

- Hatalı adres beyanı düzeltme 

vs.] 

:  

 
 

Ekler*: Tarih* : ………/………/………….. 
1) 

TC Kimlik No* : 
 2) 

3) 

 

İsim Soyisim* : 
 

  

İmza* 

 

: 

 

 [Müracaat vekâleten yapılıyorsa 

 vekâletname örneği, asaleten 

 

Telefon* 

 

: 

 

 yapılıyorsa, tapu fotokopisi veya kira  

 
 

Müracaat Sahibinin 

Mektup Adresi* 

 

  sözleşmesi fotokopisi belgelerinden en  

az bir tanesi eklenmelidir. Büro/İşyeri  

 için müracaat ediliyorsa vergi levhası 

 veya üzerinde işyeri adresinin yazılı : 

 olduğu resmi bir belge fotokopisi(en az  

bir adet) eklenmelidir.]  

 

* Doldurulması zorunlu alanlar. 


