
 
 KÖY YERLEŞİK ALANI ve CİVARI HATTI DIŞINDA ve 6360 SAYILI YASA KAPSAMINDA KAPATILAN 
ve UYGULAMA İMAR PLANI BULUNAN KÖYLERDE UYGULAMA İMAR PLANI DIŞINDA BULUNAN 
TAŞINMAZLAR ÜZERİNDE YAPILMASI PLANLANAN İNŞAATLARDA ÇANKIRI İL ÖZEL İDARESİ 
TARAFINDAN İSTENECEK EVRAKLAR VE İZLENECEK İŞLEM ADIMLARI 
  
1. Köy Yerleşik Alanı ve Civarı Hattı dışı tarımsal alan olarak kabul edildiğinden, bu taşınmazlar üzerinde inşaat 
yapım talebi öncelikle ilgili şahsın Çankırı İl Özel İdaresine başvuruda bulunması üzerine İl Tarım ve Orman 
Müdürlüğünden taşınmaz üzerinde inşaat yapılabilmesi için uygunluk görüşü istenir. Bu işlem için yine öncelikli 
olarak parsel sahibi, Çankırı İl Özel İdaresine, serbest harita mühendislik bürolarında hazırlattıracağı;  

a) 1/25000 Ölçekli Koordinatlı Harita,  

b) Yapılması planlanan yapının parselde oturacağı konumunun belirtildiği, parsel komşu ve yol çekme 
mesafelerinin de gösterildiği koordinatlı Vaziyet Planı ve güncel Tapu Belgesi ve ilgili Kadastro Müdürlüğünden 
alınan Harita Plan Örneği ile ilgili şahıs Çankırı İl Özel İdaresine başvurarak bu işlemi başlatacaktır.  
c) Hayvancılık amaçlı yapılarda 2 adet mimari projenin hazırlatılması gerekmektedir. 
 
(İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünün uygun görüş vermesi halinde, ilgili şahıs inşaat işlemi için gereken 
işlemi yapmaya hak kazanır. İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden olumsuz görüş belirtilen 
taşınmazlarda inşaat yapımı için işlem yapılmaz)  
2. Yeni tarihli Tapu Kayıt Örneği veya Taşınmaz Tescil Belgesi (Son 1 ay içinde alınmış tapu kayıt belgesi) (Tapu 
hisseli ise hissedarların tamamının Noter Onaylı Muvafakatnameleri)  

3. İlgili Kadastro Müdürlüğünden alınacak olan Kadastro Çap Belgesi ve Lisanlı Harita Kadastro Bürosundan 
alınacak olan Aplikasyon Krokisi, 

4. İkametgah İl Muhaberi,  

5 Mimari (Mimar), Statik (İnşaat Mühendisi), Elektrik (Elektrik Mühendisi) ve Sıhhi Tesisat (Makine Mühendisi) 
projeleri ile ilgili mühendislerden ve mimardan alınacak proje müellif ve fenni mesul taahhütnameleri 
düzenlettirilecektir. 

6. Bir bodrum katı dışında en çok iki katlı ve yalnızca bir bodrum katın inşaat alanı hesaba katılmaksızın toplam 
inşaat alanı 500 m2 yüzölçüme kadar olan konut yapıları için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden alınacak geçici 
müteahhitlik belgesiyle (1 defaya mahsus yapı sahibi geçici müteahhitlik yapabilmektedir.) yapı 
yapılabilmektedir. 500 m2 yüzölçümünü geçen yapılarda ise müteahhit ile sözleşme imzalanması gerekmektedir 
ve bu yapılar yapı denetimine tabidir.  
(6360 sayılı yasa kapsamında kapatılan ve uygulama imar planı bulunan köylerde uygulama imar planı dışında 
kalan taşınmazlarda, uygulama imar planı bulunmayan köylerde köy yerleşik alanı ve civarı hattı dışında 
yapılabilecek yapılar en fazla 2 katlı yapılabilmektedir. Yol kotu ile bodrum katı kazanılmaz)  
7. Zemin etüdü raporu ve zemin etüt taahhütnamesi, (gerekli görülürse jeofizik rapor)  

8. İskân Talebi aşamasına gelen inşaatlarda, ilgilisi tarafından;  

a) İskân talep dilekçesi,  

b) Harita Mühendisinden alınacak olan koordinatlı inşaat aplikasyon krokisi ve taahhütnamesi ile Çankırı İl Özel 
İdaresine başvurulmalıdır.  
 
ÖNEMLİ UYARI: 2016 yılından itibaren inşaat ruhsatı alan ve alacak olan inşaatlar için SGK bildirim zorunluluğu 

bulunduğundan iskân aşamasına gelindiğinde SGK borcunun bitirilmesi gerekmektedir. İskân için Çankırı İl Özel 

İdaresine başvurulduğunda ilgilisi tarafından bağlı bulunduğu muhasebeciden SGK ilişik kesme belgesi/yazısı 

getirilmesi zorunludur. 


