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MUSTAFAKEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
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10/09/2020

BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

Belediye Başkanlığımız sorumluluk alanında yapılmakta olan inşaatlara verilen
ruhsatlara esas ruhsat dosyaları ve içinde yer alan projeler ve belgeler taranarak dijital
arşivde tutulmaktadır. Bu belgelere ihtiyacı olan proje müellifleri, yapı denetim şirketleri,
vatandaşlar ve eksperler ile ilgisi olduğunu ispatlayan kişilerin ulaşması sağlanmaktadır.
İdari tasarruf yapılması ve evraklara hızlı bir ulaşım sağlanması ve uzun yıllar
saklanması açısından 0 1 . 0 1 . 2 0 2 1 t a r i h i n d e n g e ç e r l i o l m a k ü z e r e B e l e d i y e
Başkanlığımızca hazırlanacak olan tüm ruhsatlarda (merkez  kapanan belediyeler ve
mahalleye dönen köyler dahil olmak üzere) mimari projede ön izin geçtikten sonra yapı
denetim firmalarınca veya proje müelliflerince hizmet masalarına gerek dosyada gerekse
klasörlerde teslim edilecek olan nihai projeler ve ekleri .TIFF formatında 300 DPI
çözünürlükte taranarak nitelendirilecek ve CD,DVD veya flash disk ortamında ilgili klasörün
içine konulduktan sonra müracaat edilecektir. Teslim alınan dosyalarda taranan evraklarda
noksan bulunması halinde hatalı dosya ya da klasörün iade edileceğinin ve işlemin
yürümeyeceğinin bilinmesi ile gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve konunun Belediye
Başkanlığı internet sitesinden duyurulması hususunu;
Olurlarınıza arz ederim.

Kadir GÖKÇE
Belediye Başkan Yardımcısı

OLUR
10/09/2020
Mehmet KANAR
Belediye Başkanı

*Bu belge elektronik imzalıdır. İmzalı suretinin aslını görmek için https://dogrulama.belediye.gov.tr adresine
girerek(Z9EotA-p15CVH-53hULF-Ce05yv-Xgs6upu6) kodunu yazınız.
Hamzabey Mah. Garaj Sok. No:2226 Mustafakemalpaşa/Bursa
Telefon No: (224)444 38 15 1501 Faks No: (850)200 21 03
e-Posta: imarsehircilik@mustafakemalpasa.bel.tr İnternet Adresi:
https://www.mustafakemalpasa.bel.tr

Bilgi için: Coşkun ŞAHİN
Tekniker
Telefon No:
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