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PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ 
HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE YAPI 

RUHSATI VE YAPI KULLANMA İZNİ Recep DEMİR* 

 Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği (Yönetme-
lik),  03.07.2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmi Gaze-
te’de yayımlanmış, Yönetmeliğin geçici 3 üncü mad-
desi yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş, di-
ğer maddeleri 1/10/2017 tarihinde yürürlüğe gir-
meden önce 30 Eylül 2007 tarihli ve 30196 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği 
ile Yönetmeliğin 4, 5, 20, 22, 23, 29, 39, 41, 54, 55, 
57, 62, 64 geçici 3. maddelerinde değişiklikler ya-
pılmış; Yönetmelik 1/10/2017 tarihi itibariyle yürür-
lüğe girmiş ve bu tarih itibariyle 2/11/1985 tarihli ve 
18916 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği yürürlükten kal-
dırılmıştır.  

 Bu Yönetmelik ile plan, fen, sağlık ve sürdü-
rülebilir çevre şartlarına uygun yapı ve yapılaşma ile 
projelendirmeye ve denetime ilişkin usul ve esasları 
belirlemek amaçlanmış ve uygulama imar planı bu-
lunan alanları kapsamıştır. 

 Bu çalışmamızda Yönetmeliğin proje ile yapı 
ruhsatı ve yapı kullanma iznine ilişkin hükümleri çer-
çevesinde açıklamalarda bulunulacaktır. 

Proje ve Yapı İzin Belgelerine İlişkin Genel İlkeler 
3194 sayılı İmar Kanunu (Kanun)’nda yapı, karada 

ve suda, daimi veya muvakkat, resmi ve hususi yeraltı 
ve yerüstü inşaatı ile bunların ilave, değişiklik ve ta-
mirlerini içine alan sabit ve müteharrik tesisler şeklin-
de ifade edilmiş (md. 5) ve yapının imar planı, yönet-
melik, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılabileceği 
hüküm altına alınmıştır (md.20). Kanunda, yapı ve 
yapı ile ilgili esaslar; dördüncü bölümde 21-37. mad-
deleri arasında düzenlenmiştir.  

Yönetmeliğin 5. maddesinde genel ilkeler düzen-
lenmiştir. Genel ilkeler arasında proje ve yapı izin bel-
geleri ile ilgili olarak bazı ilkelere de yer verilmiştir. 
Söz konusu düzenlemeye göre; 

 Uygulama imar planı olmayan veya mülkiye-
ti sorunlu olan alanlarda yapı ruhsatı düzenleneme-
yecektir. 

 Alt kademe planlarla üst kademe planlar 
arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine ilişkin on 
sekiz aylık süre içindeki yeni yapı ruhsatı başvurula-
rının, yürürlükte olan uygulama imar planına göre 
sonuçlandırılacak, bu sürenin dolduğu tarihe kadar 

                                                           

* İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü  

alt kademe planlar ile üst kademe planlar birbirleriy-
le uyumlu hale getirilmemişse, planlar birbiriyle 
uyumlu hale getirilinceye kadar bu alanlarda yeni 
yapı ruhsatı düzenlenmeyecek, mahkemelerce yü-
rürlüğü durdurulan planlarda yürürlüğün durdurul-
duğu süre bu sürelere ilave edilecektir. 

 22 nci maddeyle1 veya ilgili idarelerin imar 
yönetmelikleri ile getirilebilecek emsal harici tüm 
alanların toplamı; parselin toplam emsale esas ala-
nının % 30’unu aşamaz. Ancak; 27/11/2007 tarihli 
ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yü-
rürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması 
Hakkında Yönetmelik gereğince yapılması zorunlu 
olan, korunumlu ya da korunumsuz normal merdi-

                                                           
1 Katlar alanı hesabına dâhil edilmeyen kullanımlar 
MADDE 22 - (1) 5 inci maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen esaslar dâhi-

linde; 
a) Taban alanına dâhil edilmeyen kullanımlar, 
b) Son katın üzerindeki ortak alan çatı bahçeleri, 
c) Üstü sökülür-takılır hafif malzeme ile kenarları rüzgâr kesici cam paneller-

le kapatılmış olsa dahi açık oturma yerleri, 
ç) (Bu Yönetmelikte öngörülen asgari sayıda kapıcı dairesi, 
d) Atrium ve galeri boşlukları, 
e)  Ortak alan niteliğindeki mescit ve müştemilat, 
f) (Mülga:RG-30/9/2017- 30196)  
g) Bina için gerekli minimum sığınak alanı, 
ğ)  Ticari amaç içermeyen, ortak alan niteliğindeki çocuk oyun alanları ve 

çocuk bakım üniteleri, 
h) (Otopark alanları, 
ı) Yapı yüksekliği 60.50 metreden fazla olan binalar ile özelliği gereği tesisat 

katı oluşturulması zorunlu binalarda sadece tesisat için oluşturulan tesi-
sat katları, 

i) Bina veya tesise ait olan ısıtma, soğutma, tesisat alanı, su sarnıcı, havalan-
dırma sistemleri ve enerji verimliliği sistemlerinin bulunduğu alanlar, 
arıtma tesisi, gri su toplama havuzu, yakıt ve su depoları, silolar, trafolar, 
jeneratör, ısı merkezi, enerji odası, kömürlük, eşanjör ve hidrofor bölüm-
leri, 

j) Bütün cepheleri tamamen toprağın altında kalan bodrum katları ile kıs-
men açıkta kalan, bodrum katlarında yer alan; tek başına bağımsız bölüm 
oluşturmayan, bir bağımsız bölümün eklentisi veya parçası olmayan, tica-
ri amaç içermeyen, yapı yaklaşma sınırı içinde kalan ve 1000 m²’yi ve top-
lamda katlar alanının % 5’ini aşmayacak şekilde düzenlenen ortak alan 
niteliğindeki; jimnastik salonu, oyun ve hobi odaları, yüzme havuzu, sau-
na gibi sosyal tesis, spor birimleri ve depolar, 

k) Bütün cepheleri tamamen toprağın altında kalan bodrum katları ile kıs-
men açıkta kalan, yola cephesi bulunmayan bodrum katlarında yer alan, 
bina cephelerinde ilave kat görünümüne neden olmayan ve tek başına 
bağımsız bölüm oluşturmayan; konut ve ticari kullanımlı bağımsız bölüm-
lere ait depo amaçlı eklentiler,  

l) Sökülür-takılır-katlanır cam panellerle kapatılmış olanlar dâhil olmak üzere 
balkonlar ve açık çıkmalar, kat bahçe ve terasları, iç bahçeler, kat ve ara 
sahanlıkları dâhil açık veya kapalı merdiven evi, tek bağımsız bölümlü ko-
nutlar hariç; bina giriş holleri ile kat holleri ve asansör önü sahanlıkları, 

     katlar alanına dâhil edilmez. 
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ven dışındaki yangın merdiveni ve korunumlu kori-
dorun asgari ölçülerdeki alanı ile yangın güvenlik ho-
lünün 6 m² si, son katın üzerindeki ortak alan teras 
çatılar, yapının ihtiyacı için bahçede yapılan açık 
otoparklar, konferans, spor, sinema ve tiyatro salon-
ları gibi özellik arz eden umumi yapılarda düzenlen-
mesi zorunlu olan boşluklar, alışveriş merkezlerinde 
yapılan atrium2 boşluklarının her katta asgari ölçü-
lerdeki alanı ile binaların bodrum katlarında yapılan; 

a) Zorunlu otopark alanlarının 2 katı, 
b) Sığınak, asansör boşlukları, merdivenler, baca-

lar, şaftlar, ışıklıklar, ısı ve tesisat alanları, yakıt ve su 
depoları, jeneratör ve enerji odası, kömürlükler ve 
kapıcı dairelerinin ilgili mevzuat, standart ya da bu 
Yönetmeliğe göre hesap edilen asgari alanları, 

c) Konut kullanımlı bağımsız bölüm brüt alanının 
% 10’unu, ticari kullanımlı bağımsız bölüm brüt alanı-
nın % 50’sini aşmayan depo amaçlı eklentiler, 

ç) Ortak alan niteliğindeki mescit ve müştemilatın 
konutlarda 150 m²’si, konut dışı yapılarda 300 m²’si, 

d) Bütün cepheleri tamamen gömülü olmak ve 
ortak alan niteliğinde olmak kaydıyla; otopark alanları 
ve 22 nci maddede belirtilen tamamen gömülü ortak 
alanlar, 

e) Ticari amaç içermeyen, ortak alan niteliğindeki 
çocuk oyun alanlarının ve çocuk bakım ünitelerinin 
toplam 100 m²’si, 

bu hesaba dâhil edilmeksizin emsal haricidir. 
 Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak ve-

ya yaptırılacak yapılara; imar planlarında o maksada 
tahsis edilmiş olmak, plan ve mevzuata aykırı olma-
mak üzere mimari, statik, tesisat fenni mesuliyeti ve 
her türlü sorumlulukların bu kamu kurum ve kuru-
luşlarınca üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi 
kaydıyla avan projeye göre yapı ruhsatı, ilgili kamu 
kurumlarının geçici kabulünü müteakip yapı kullan-
ma izin belgesi talep üzerine ilgili idaresince düzen-
lenecektir. 

 Bir parselin bulunduğu imar adasına ait par-
selasyon planı yapılıp belediye encümenince kabul 
edilip tapuya tescil edilmeden o adadaki herhangi 
bir parsele yapı ruhsatı verilemeyecektir. 

 Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce; 
mevcut planlarla oluşmuş, bitişik boş parseli bulun-
mayan, fiili teşekkül sebebiyle yola cephesi sağla-
namayan parsellere; komşu parsellerden süresiz ge-
çiş hakkı alınmış ve bu konuda tapu kayıtlarına şerh 
konulmuş olmak kaydıyla yapı ruhsatı düzenlenebi-
lecektir. 

 Gelişme alanları ile kentsel dönüşüm ve ge-
lişim alanları hariç, yerleşme alanlarında yapı ruhsatı 

                                                           
2 Atrium: İki veya daha çok sayıda katın içine açıldığı, yapı kitlesi içinde ortak 

hacim olarak tertiplenen, karşılıklı iki uzun kenar arasındaki mesafe 3.00 
metreden az olmamak üzere bodrum, zemin veya bina girişinin yer aldığı 
kattan başlayıp tüm katlar boyunca devam eden üzeri kapalı boşluklu ha-
cimleridir. 

düzenlenebilmesi için yol, su, kanalizasyon, elektrik 
gibi teknik altyapı hizmetlerinin götürülmüş olması 
gerekmektedir. 

 Yapı ruhsatı talep edilen projelerde ayrıca; 
afet, deprem, yangın, otopark, enerji verimliliği, sı-
ğınak, asansör, yapı malzemeleri, gürültüye karşı ko-
runma, ısı ve su yalıtımı, yapı denetimi, iş güvenliği, 
iskele, erişilebilirlik ve çevre gibi konulardaki yapıya 
ilişkin hükümler içeren mevzuata da uyulması ge-
rekmektedir. 

 Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni alınmış 
yapılarda ruhsat eki projesine aykırı olarak bodrum 
katları açığa çıkarmak üzere kazı ve tesviye yapıla-
maz. Aksi takdirde Kanunun ilgili hükümlerine göre 
cezai işlem yapılması gerekmektedir. 

 Yapı ruhsatı talep edilen projelerde ayrıca; 
afet, deprem, yangın, otopark, enerji verimliliği, sı-
ğınak, asansör, yapı malzemeleri, gürültüye karşı ko-
runma, ısı ve su yalıtımı, yapı denetimi, iş güvenliği, 
iskele, erişilebilirlik ve çevre gibi konulardaki yapıya 
ilişkin hükümler içeren mevzuata da uyulması ge-
rekmektedir. 

 Hazırlanan projelerin öncelikle bu Yönetme-
lik ve bu Yönetmelikte atıfta bulunulan mevzuatın 
hükümlerine uyulmak kaydıyla Türk Standardları 
Enstitüsü (TSE) standartlarına uygun olarak hazır-
lanması zorunludur. 

 Her müstakil konutta en az; 1 oturma odası, 
1 yatak odası, 1 mutfak veya yemek pişirme yeri, 1 
banyo veya yıkanma yeri ve 1 tuvalet bulunacaktır. 

 Yoldan kotlandırılan ve bina arka köşeleri-
nin zemin hizasındaki kotu yola göre 3.50 metreden 
daha düşük olan binaları Yönetmeliğin 11 inci mad-
de3 hükümlerine göre kademelendirilecektir. 

                                                           
3 Yoldan kotlandırma 
MADDE 11 - (1) Binalara parselin kot aldığı yol cephesinin bina köşeleri hi-

zasındaki en yüksek tretuvar seviyesinden kot verilir. 
(2) Tretuvar seviyesi, kırmızı kota göre belirlenen yol seviyesinin 0.18 metre 

üstü olarak kabul edilir. 
(3) Kotlandırma yapılması için, yolun yapımının tamamlanmış olması veya 

yol projesinin onaylanarak kırmızı kot çalışmasının yapılması zorunludur. 
(4) Henüz oluşmamış yollarda kot talebi halinde bordür/tretuvar üst seviye-

si, ilgili idare tarafından 10 iş günü içerisinde hazırlanacak projeye göre 
belirlenir. 

(5) Parselin kot aldığı yolun eğiminden dolayı zemin kat taban kotunun kot 
alınan noktaya göre en fazla 3.50 metre yükseldiği noktalarda binalarda 
kademe yapılması mecburidir. Her kademenin kendi hizasındaki en dü-
şük bordür kotundan itibaren yüksekliği en çok 3.50 metre olmak zorun-
dadır. Kademelendirme, kot aldığı noktaya göre olması gerekli saçak se-
viyesi dikkate alınarak üst katlarda da yapılır. 

(6)Kademelendirmede her kademe, cephe boyunca 4.50 metreden aşağı 
olamaz. Son kademenin 4.50 metreden az olması durumunda bir önceki 
kademe seviyesine uyulur. Ayrıca her kademedeki bina yüksekliği imar 
planı ile belirlenen saçak seviyesini geçemez. 

(7) Yoldan kotlandırılan binalarda yoldan düşük olan parsellerin arka köşe 
noktalarının en düşük yol kotundan 3.50 metreden daha fazla kot farkı 
olması durumunda bina derinliği boyunca beşinci ve altıncı fıkralardaki 
kademelendirme esaslarına göre kademelendirilir.  

(8) İkili blok yapılacak parsellerde kotlandırma, iki parselin birleştiği nokta-
daki kaldırım üst kotundan yapılır. 
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 Kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bı-
rakılması, 4 ve daha fazla olanlarda ise asansör tesisi 
zorunludur. 

Yapı Ruhsatına İlişkin Genel Hükümler 
3194 sayılı İmar Kanununun 20-38. maddeleri 

arasında; “Yapı ve Yapı ile İlgili Esaslar” düzenlenmiş-
tir. Kanuna göre yapı; imar planı, yönetmelik, ruhsat 
ve eklerine uygun olarak yapılabilir (md.20). Bu Ka-
nunun kapsamına giren bütün yapılar için 26 ncı 
maddede belirtilen istisna dışında belediye veya vali-
liklerden yapı ruhsatiyesi alınması mecburidir. 3194 
sayılı İmar Kanununda her ne kadar Valilik denilmiş 
ise de, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi bele-
diye sınırları ve mücavir alanlar dışında 5302 sayılı İl 
Özel İdaresi Kanunu uyarınca il özel idaresinin ilgili 
birimlerince gerçekleştirilecektir. Nitekim Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığının 29.02.2008 tarihli ve 1769 sayılı 
İmar Uygulamaları Hakkındaki 2008/2 sayılı Genelgesi 
de bu yöndedir. Ayrıca 644 sayılı Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararnamenin 2. maddesinin (ç), (ğ) ve (h) 
bentlerinde ki düzenlemelerde belirtilen yapılara ruh-
sat ve yapı kullanma izni vermek Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının görevleri arasında sayılmıştır. Ya-
pı ruhsatiyesi almak için belediye, valilik büroları-
na yapı sahipleri veya kanuni vekillerince dilekçe ile 
müracaat edilir. Dilekçeye sadece tapu (istisnai hal-
lerde tapu senedi yerine geçecek belge), mimari pro-
je, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve 
hesapları, röperli veya yoksa, ebatlı kroki eklenmesi 
gereklidir. Belediyeler veya valiliklerce  (il özel idare-
since) ruhsat ve ekleri incelenerek eksik ve yanlış bu-
lunmuyorsa müracaat tarihinden itibaren en geç otuz 
gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir. Eksik veya yanlış 
olduğu takdirde; müracaat tarihinden itibaren onbeş 
gün içinde müracaatçıya ilgili bütün eksik ve yanlışları 
yazı ile bildirilir. Eksik ve yanlışlar giderildikten son-
ra yapılacak müracaattan itibaren en geç onbeş gün 
içinde yapı ruhsatiyesi verilir (md. 22). Yapı tamamen 
bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması müm-
kün kısımları tamamlandığı takdirde bu kısımlarının 
kullanılabilmesi için inşaat ruhsatını veren belediye, 
valilik (il özel idaresi) bürolarından; 27 nci maddeye 
göre ruhsata tabi olmayan yapıların tamamen veya 
kısmen kullanılabilmesi için ise ilgili belediye ve vali-
likten (il özel idaresinden) izin alınması mecburidir 
(md. 30). Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınma-
dan yapılabilecek yapılar hariç; ruhsat alınma-
dan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı 
yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce tespi-
ti ve ihbarı veya herhangi bir şekilde bu duruma mut-
tali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce (il 

                                                                                          

(9) % 20’den fazla eğime sahip yollarda; bitişik veya blok nizam uygulanacak 
yerlerde bina cepheleri toplamı 12.00 metreden düşük olan ara parsel-
lerde bina kotları, bina köşe hizalarındaki en yüksek yol kotundan verilir. 

özel idarelerince) o andaki inşaat durumu tespit edi-
lir. Yapı mühürlenerek inşaat derhal durdurulur. Dur-
durma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla ya-
pı sahibine tebliğ edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüs-
hası da muhtara bırakılır. Bu tarihten itibaren en çok 
bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale 
getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilik-
ten mühürün kaldırılmasını ister. Ruhsata aykırılık 
olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruh-
sat alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, incele-
me sonunda anlaşılırsa, mühür, belediye veya valilik-
çe kaldırılır (il özel idaresince) ve inşaatın devamına 
izin verilir. Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata 
aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye encümeni 
veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya 
valilikçe (il özel idaresince) yıktırılır ve masrafı yapı 
sahibinden tahsil edilir (md. 32) 

Yönetmeliğin 54. maddesinde yapı ruhsatına iliş-
kin genel hükümler belirlenmiştir. Söz konusu düzen-
leme uyarınca; 

 Kanun ve bu Yönetmelikle getirilen istisna-
lar dışında yapı ruhsatı alınmaksızın hiçbir yapının 
inşasına başlanamaz. 

Kıyıda, beton dökülmek suretiyle yapılan kaldı-
rımın, Kıyı Kanunu’nun 15/1. maddesinde belirtilen 
engel niteliğinde değil, İmar Kanunu kapsamında 
yapı niteliğinde olması nedeniyle, İmar Kanunu hü-
kümleri uyarınca işlem tesisi gerekirken, Kıyı Kanu-
nu’nun 15/1. maddesi uyarınca tesis edilen işlemde 
hukuka uyarlık bulunmamıştır (Danıştay 14. Daire 
E:2012/6161, K:2013/8542). 

 Ruhsat tarihinden itibaren 2 yıl içinde inşa-
sına başlanmayan veya 5 yıllık ruhsat süresi içinde 
tamamlanmayan ve süresi içinde ruhsat yenilemesi 
yapılmayan yapılar, ruhsatsız yapı olarak değerlendi-
rilecektir. 

 Ruhsat süresi içinde yapılan başvurularda il-
gili idarelerin ruhsatı yeniledikleri tarihe bakılmaksı-
zın ruhsat, ilk ruhsat alma tarihindeki plan ve mev-
zuat hükümleri kapsamında beş yıl uzatılarak yeni-
lenecek ancak süreye ilişkin ruhsat yenileme en çok 
iki kere yapılabilecektir. 

 Süre uzatımı başvurusu yapılmayan yapılar-
da idarelerin, ruhsat süresinin dolduğu tarihten iti-
baren en geç 30 gün içinde yapı yerinde seviye tes-
pitini yapması gerekmektedir. 

 Ruhsatı hükümsüz hale gelenlerin inşasına 
devam edilebilmesi için yeniden ruhsat alınması zo-
runludur. 

 İlk ruhsat düzenlendiği tarihten sonra hangi 
amaçla olursa olsun yapılan her ruhsat işlemi ile beş 
yıllık süre yeniden başlayacaktır. Yapı ruhsatı alındık-
tan sonra mahkemelerce, Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı (Bakanlık)’nca veya ilgili idarelerce durdurulan 
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yapılarda durdurma süresi ruhsat süresine ilave edi-
lecektir. 

 Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamam-
lanmasına rağmen ruhsat süresi içinde yapı kullan-
ma izni düzenlenmemesi nedeniyle ruhsatı hüküm-
süz hale gelen yapılara, denetimi yapan fenni mesul 
mimar ve mühendisler veya yapı denetim kuruluşları 
tarafından denetim raporu hazırlanmak ve ilgili ida-
re tarafından dosyasında ve yerinde, inceleme ve 
tespit yapılmak koşuluyla yeniden ruhsat düzenlen-
meksizin yapı kullanma izin belgesi verilecektir. 
Mevcut yapılarla ilgili özel bir hüküm getirilmeden 
imar planı değişikliği yapılan alanda kalan yapılar da 
ilk ruhsat alındığı tarihteki plan hükümleri dikkate 
alınmak suretiyle bu hükme göre işlem tesis edile-
cektir. 

 Uygulama imar planı değişikliği ile yolda ve-
ya teknik altyapı alanlarında kalan ve kamulaştırma 
kararı alınan ruhsatlı yapılarda seviye tespiti yapıla-
rak inşaat derhal durdurulup; bu yapılarla ilgili yapı 
ruhsatı ve yapı kullanma izni işlemleri, kamulaştır-
mayı gerçekleştirecek kamu kuruluşunun en geç 
otuz gün içinde, yürürlükteki plana ve kamulaştırma 
gerekçesine göre vereceği görüş doğrultusunda so-
nuçlandırılması gerekmektedir. Yapılan uygulama 
imar planı değişikliği ile kamulaştırmaya konu diğer 
alanlarda kalan yapılarda ise derhal ilgili idarece se-
viye tespiti yapılacak ve ilgilisine tebliğ edilecektir. 
Kamulaştırma kararı alınıncaya kadar ilgilisinin talebi 
ve seviye tespitinin üzerindeki imalatlar için kamu-
laştırma bedeli istenmeyeceğine dair taahhütname 
alınarak, tapuya şerh düşülmesi kaydıyla ruhsat eki 
projelerine göre tamamlanmasına izin verilecektir. 
Bu yapılarda ruhsat yenilemesi veya kısmi kullanma 
izni veya yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi 
kamulaştırma işlemlerini durdurmayacak, ancak 
kamulaştırma yapılırken seviye tespitinin üzerinde 
yapılan kısımlar için kamulaştırma bedeli ödenme-
yecektir. Bu yapılara uygulama imar planı değişikliği 
yapıldığı tarihten sonra hiçbir surette kat irtifakı ve 
kat mülkiyeti tesis edilemeyecektir. Bu yapılardan 
ruhsatı süre nedeniyle hükümsüz hale gelenlerde de 
yukarıda belirtilen açıklamalara göre işlem tesis edi-
lecektir. 

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun, imar 
planlarında, kamunun kullanımı için ayrılan taşın-
mazların, uzun süre ilgili idarelerce kamulaştırılma-
ması nedeniyle taşınmaz maliklerinin mülkiyet hak-
larının belirsiz bir süre ile kısıtlandığı ve böylece ka-
mu yararının gerekleri ile mülkiyet hakkı arasında 
gözetilmesi gereken adil denge bozulduğu sonucuna 
varıldığından kamulaştırılmanın yapılması için ta-
şınmaz malikleri tarafından yapılan başvurunun 
reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı; 
mülkiyet hakkının kullanımının belirsizliğe itildiğin-

den ve kamu yararının gerekleri ile mülkiyet hakkı 
arasında gözetilmesi gereken adil dengenin bozul-
duğundan söz edebilmek için imar planlarını onay-
lanmasından itibaren beş yıl geçmesi gerekmektedir 
(Danıştay İdare D. Gen. Kur. E:2007/2255, 
K:2012/801). 

İstanbul, Ankara gibi metropoller için yapılmış 
imar planlarında kamunun kullanımına ayrılmış olan 
yerlerin tümünün aynı anda imar programlarına alı-
namayacağı, dolayısıyla hepsinin birden kamulaştı-
rılması, mali ve idari yönden bunun imkan dahilinde 
değildir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 14. madde-
sinde, hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sıra-
sının belirlenmesinde, belediyenin malî durumu ya-
nında hizmetin ivediliğinin dikkate alınacağı kuralına 
yer verilmiştir. Ayrıca 2942 sayılı Kamulaştırma Ka-
nununun 3. maddesinde, idarelerce yeterli ödenek 
temin edilmeden kamulaştırma işlemlerine başlanı-
lamayacağı kuralı yer almıştır. Bu kurallar uyarınca, 
imar planlarını hazırlamakla yükümlü olan idarele-
rin, ilgili diğer idarelerle koordinasyon içinde hare-
ket ederek, gerek imar planlarının, gerek imar prog-
ramlarının hazırlanması aşamasında, kamu hizmet-
leri için ihtiyaç duyulan ve kamulaştırılması gereken 
taşınmazları belirlerken, ödenek durumunu ve hiz-
mete duyulan ihtiyaç çerçevesinde hizmetin aciliye-
tini dikkate alarak kamunun kullanımına ayrılacak 
taşınmazları belirlemesi, kamu yararının gerekleri ile 
mülkiyet hakkı arasında gözetilmesi gereken adil 
dengenin bozulmaması ve mülkiyet hakkının kulla-
nımının belirsizliğe itilmemesi, dolayısıyla uyuşmaz-
lıklara neden olunmaması için hukuka uygun bir 
yöntem olacaktır (Danıştay İdare D. Gen. Kur. 
E:2007/2255, K:2012/801). 

 Uygulama imar planı değişikliği nedeniyle; 
parselin durumu, binanın parseldeki konumu, kat 
adedi, yapı yaklaşma mesafeleri, KAKS, TAKS veya 
kullanım kararı gibi plana ait kararlara aykırı hale 
düşen yapılar ruhsat eki projelerine göre tamamlatı-
labileceği gibi talep halinde yürürlükteki plan ve 
mevzuat hükümlerine göre de tadilatlı olarak ruhsat 
düzenlenebilecektir. Bu yapılardan Kanunun 29 un-
cu maddesindeki4 süre nedeniyle ruhsatı hükümsüz 
hale gelenlerin inşasına devam edilebilmesi için ilk 

                                                           
4 Ruhsat müddeti  
     Madde 29 – Yapıya başlama müddeti ruhsat tarihinden itibaren iki yıldır. 

Bu müddet zarfında yapıya başlanmadığı veya yapıya başlanıp da her ne 
sebeple olursa olsun, başlama müddetiyle birlikte beş yıl içinde bitirilme-
diği takdirde verilen ruhsat hükümsüz sayılır. Bu durumda yeniden ruhsat 
alınması mecburidir. Başlanmış inşaatlarda müktesep haklar saklıdır.  

     Ruhsat yenilenmesi ve plan tadili sırasında ayrıca harç alınmaz. Ancak 
inşaat sahasında artış, bağımsız bölümlerin brüt alanında veya niteliğinde 
değişme olması halinde yeniden hesaplanacak harçtan evvelce ödenen 
harç tutarı, tenzil edilir. Yeni durumda hesaplanan harç tutarında azalma 
olması halinde iade yapılmaz. Diğer kanunlardaki muafiyet hükümleri 
saklıdır.  

     Ruhsat ve eklerinin yapı yerinde bulundurulması mecburidir. 
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ruhsat koşullarına göre yeniden ruhsat alınması zo-
runlu olup, bu yapılara ilk ruhsat koşullarına uygun 
olarak yeniden ruhsat düzenlenebileceği gibi talep 
halinde yürürlükteki plan ve mevzuat hükümleri 
doğrultusunda yeniden ruhsat düzenlenebilecektir. 
Bu yapılar için kat ilavesinden ayrı ilave inşaat talep-
lerinde yürürlükteki planın taban alanı kat sayısı ve 
kat alanı kat sayısına uygunluk koşulu, sadece kat 
ilavesi taleplerinde ise yürürlükteki planın kat alanı 
kat sayısına uygunluk koşulu aranacak, uygulama 
imar planında mevcut yapılarla ilgili özel bir hüküm 
bulunması halinde uygulamalar plan hükümlerine 
göre yapılacaktır. Ancak bu alanda, 3194 sayılı Ka-
nunun 18 inci maddesi uyarınca arazi ve arsa düzen-
lemesi yapılması ve yapının bulunduğu parselin his-
seli hale gelmesi halinde ilgili idarece seviye tespiti 
yapılıp, şüyuunun giderilmesinde bina bedeli bu 
tespite göre belirlenecek, yapı ruhsatı ve yapı kul-
lanma izin belgesi düzenlenmesi, bina bedelinin tes-
pitinde müktesep hak oluşturmayacaktır. 

Sağlıklı ve düzenli şehirleşmenin sağlanması ba-
kımından, yapının inşaa edildiği tarihte yürürlükte 
bulunan plana ve ruhsata uygun olarak inşa edilse 
dahi, bu planın hukuka ve mevzuata uygun olmadığı 
tespit edilerek yargı merciince iptaline karar veril-
mesi durumunda kazanılmış hakkın varlığından söz 
edilemeyecektir. Ancak; yıkım işlemi tesis edilmeden 
önce, hukuka aykırı bir şekilde plan oluşturan ve bu 
plana göre ruhsat veren idarenin kusurlu davranışı 
nedeniyle iyi niyetli kişilere, yıkıma konu taşınmaz 
bedelinin ödenmesi gerekmektedir (Danıştay 14. Da-
ire E:2011/14794, K:2013/1444). 

Hatalı olarak verilen ruhsat ve yapı kullanma iz-
ninden doğan zararın tazmini istemiyle yıkım işlemi 
icra edilene, bir diğer deyişle taşınmazdan yarar-
lanma olanağının sona erdiği tarihe kadar dava açı-
labilecektir (Danıştay 6. Daire E: 2012/6627, 
K:2013/4485).  

 Bir yapıda bağımsız bölümlerden herhangi 
birinde plan ve mevzuat hükümleri ile ruhsat ve eki 
projelerdeki aykırılıklar giderilmedikçe yapının inşa-
sına devam edilemeyecek, iskân edilen diğer bağım-
sız bölümlerde esaslı tadil veya ilave inşaat işlemleri 
yapılamayacaktır. 

 Bir parselde birden fazla yapı varsa bu yapı-
lardan herhangi birisinin plan ve mevzuat hükümle-
rine aykırı olması, bunlara aykırı olmayan diğer yapı-
ların tamir, tadil veya ilave inşaat işlemlerini dur-
durmayacaktır. Bütün yapılar ruhsatlı olmak şartıyla, 
parseldeki binaların herhangi birinin ruhsat ve ekle-
rine aykırı olması, ruhsat ve eklerine uygun olan ve 
ortak alanları tamamlanmış olan diğer binaların ta-
mamına veya bir kısmına yapı kullanma izni verilme-
si işlemlerini durdurmayacak, ancak, yapı kullanma 

izni alınan bu yapılara kat mülkiyeti düzenleneme-
yecektir. 

 Yukarıda belirtilen yapılarda, yangın, dep-
rem, ısı ve su yalıtımı, çevre ve enerji verimliliğine 
ilişkin hususlarda yürürlükteki ilgili mevzuatın, diğer 
tüm hususlarda yapının ruhsat aldığı tarihteki mev-
zuatın gerektirdiği tedbirlerin alınması zorunludur. 

Yapı Ruhsatı İşlemleri 
Yapı ruhsatı işleri Yönetmeliğin 55. maddesinde 

belirtilen esaslar çerçevesinde yapılacaktır. 
 Yeni inşaat, ilave ve esaslı tadilat yapmak 

üzere, yapı sahipleri veya vekilleri başvuru dilekçele-
rine aplikasyon krokisini ve tapu kayıt örneği veya 
istisnaî hâllerde tapu kayıt örneği yerine geçen bel-
geleri ekleyerek ilgili idareye; parsele ait imar durum 
belgesi, yol kotu tutanağı, kanal kotu tutanağı ve 
uygulama imar planına esas onaylı jeolojik ve jeo-
teknik etüt raporunun parselin bulunduğu alana 
esas bölümünü almak için; müracaat etmeleri ge-
rekmektedir. 

Tapu kayıt örneği yerine geçen belgeler; 
a) İlgili kamu kuruluşlarınca verilmiş olan tahsis 

belgesi, 
b) Mülkiyete dair kesinleşmiş mahkeme kararı, 
c) Bu mahkeme kararına dayalı olarak yetkili 

makamlarca verilen belge, 
ç) Kesinleşmiş kamulaştırma kararlarıdır. 
Ruhsat alınması için verilen bir aylık sürede 3194 

sayılı Kanun'un 22. maddesinde belirtilen belgeler 
eklenilmek suretiyle ruhsat başvurusunda bulunul-
maması ve aynı süre içerisinde ruhsat alınmamış 
olması halinde tesis edilen yıkım işleminde hukuka 
aykırılık bulunmamaktadır ( Danıştay 14. Daire 
E:2011/9985, K:2011/272). 

 Yapı sahipleri veya vekillerinin başvurusu 
tarihinden itibaren ilgili idare tarafından imar durum 
belgesi ve onaylı jeolojik ve jeoteknik etüt raporu-
nun bir örneğinin en geç iki iş günü; yol kotu tutana-
ğı ve kanal kotu tutanağının en geç beş iş günü için-
de verilmesi gerekmektedir. Eğer kanal kotu tutana-
ğı ilgili idare dışında ayrı bir su ve kanalizasyon ida-
resi tarafından düzenleniyor ise, en geç beş iş günü 
olan bu süre üç iş günüdür. 

 Eğer ilgili idarelerce bu belgelerin bu süreler 
içinde verilmemesi halinde gerekçesinin, başvuru 
sahibine aynı süreler içinde yazılı olarak bildirilmesi 
zorunludur. 

 Kanal kotu tutanağı düzenlenmemesi ruhsat 
verilmesine engel değildir. Ancak, yapılacak temel 
üstü vizesinde bu belgenin idareye verilmesi ve ka-
nalizasyon bağlantısına dair projenin bu tutanağa 
göre hazırlanması zorunludur. Aksi halde yapının in-
şasının devamına izin verilmeyecektir. 

 Parsel malik veya maliklerinin ruhsat ve eki 
onaylı projelere muvafakati alınmaksızın yapı ruhsatı 
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düzenlenemeyecek, onaylı projelerde tadilat yapı-
lamayacaktır. 

 Aynı parselde birbirinden bağımsız blokların 
birinde; parseldeki bağımsız bölümlerin arsa payla-
rını, ortak alanları, parselde yer alan blokların ko-
numlarını, bloğun emsalini, inşaat alanını, yüksekli-
ğini ve kullanım amacını değiştirmemek kaydıyla ya-
pılan tadilatlarda sadece tadilat yapılan blok malik-
lerinin muvafakatleri alınarak uygulama yapılacaktır. 
Bir binada yer alan bağımsız bölümlerin birinde; em-
sal ve inşaat alanını, kullanım amacını, ıslak hacimle-
rin yerini, ortak alanları, diğer bağımsız bölümlerin 
arsa paylarını, diğer bağımsız bölümlerle olan duvar 
ve döşeme gibi ortak yapı elemanlarını değiştirme-
mek, binanın taşıyıcı sistem özellikleri ve güvenliği 
ile yangın güvenliğini olumsuz etkilememek kaydıyla 
yapılan tadilatlarda, tadilat yapılan bağımsız bölüm 
malikinin başvurusu yeterli olup, diğer maliklerin 
muvafakati aranmadan uygulama yapılacaktır. An-
cak bu tadilattan etkilendiği ilgili idaresince belirle-
nen bağımsız bölümler olması halinde, bu bağımsız 
bölümlerin maliklerinin de muvafakatleri alınacaktır. 

 Sadece süre uzatımına yönelik ruhsat işlem-
lerinde, bütün maliklerin muvafakati aranmayacak-
tır. Ayrıca ruhsat eki projeleri değiştirir nitelikteki 
ruhsat başvuruları hariç ruhsat süresi içerisinde; ya-
pı sahibi, müteahhidi, şantiye şefi ve fenni mesul 
değişikliği başvurularında ruhsat eki projelerin yeni-
den onaylanması etüt ve proje müelliflerinin yapı 
ruhsatlarında imzalarının yeniden alınması gerek-
memektedir. 

 Bir parselde ruhsatsız yapı bulunması halin-
de, bu yapı ruhsata bağlanmadan ya da yıkılmadan 
yeni yapı ruhsatı düzenlenemeyecektir. 

 Mevzuata uygun olarak devam eden inşaat-
larda maliklerin tamamı başvurmadıkça ruhsat iptal 
edilemeyecektir. Maliklerin birinin ya da birkaçının 
değişmesi halinde de bu kurala uyulacaktır. 

 Tapu kayıt bilgilerinin Tapu ve Kadastro Bilgi 
Sistemi (TAKBİS)’ nde bulunması halinde bu bilgilere 
ilgili idare tarafından TAKBİS üzerinden elektronik 
ortamda doğrudan erişilecektir. Yapı sahipleri veya 
vekillerinden ayrıca tapu kayıt örneği veya istisnai 
hallerde tapu kayıt örneği yerine geçen belgeler is-
tenmeyecektir. Ancak, bu durumda, yapı sahipleri 
veya vekillerden, başvuru dilekçelerinde TAKBİS üze-
rinden parsele ilişkin kayıtlara erişim için gerekli bil-
gileri beyan etmeleri istenecektir. TAKBİS üzerinden 
erişilememesi halinde; tapu tescil belgesinin, yapı 
ruhsatı için gerekli tüm belgelerin eksiksiz olarak be-
lediyeye verildiği tarihten en fazla bir ay önce alın-
mış olması gerekmektedir. 

 Plan veya mevzuatta herhangi bir değişiklik 
olmadıkça, ruhsat taleplerinde sunulacak onaylı 

imar durum belgesi ile projelerin geçerliliği devam 
edecektir. 

 Yürürlükte olan bir imar planı bulunmayan 
veya mülkiyeti sorunlu olan alanlarda ruhsat düzen-
lenemeyecektir. İşyeri açma ve çalışma ruhsatı dü-
zenlenmesine ilişkin uygulamalar İşyeri Açma ve Ça-
lışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri kap-
samında İçişleri Bakanlığının görüşü doğrultusunda 
işlem yapılacaktır. 

Yapı Projeleri 
Yapı Projeleri ile ilgili hususlar Yönetmeliğin 57. 

maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu düzenleme-
lere göre; 

(1) Yapı sahibi veya vekilince 55 inci maddede sa-
yılan belgelere göre ilgili kanun, plan, bu Yönetmelik, 
Türk Standartları, çevre şartları, fen, sanat ve sağlık 
kurallarına ve ilgili bütün mevzuat hükümlerine uygun 
olmak üzere bu maddede belirtilen; a)Mimari proje, 
b)Yapı aplikasyon projesi, c) Peyzaj projesi, ç) Statik 
proje, d)Mekanik tesisat projesi, e)Elektrik tesisat 
projesi  hazırlatılır. Mimari proje altı takım halinde, 
diğer proje, resim, hesap ve raporlar beş takım halin-
de basılı olarak ve ayrıca elektronik ortamda düzen-
lenerek ilgili idareye başvurulur. 

a) Mimari proje: Mimarlar tarafından uygulama 
imar planına, parselasyon planına ve bu Yönetmelik 
esaslarına uygun olarak hazırlanır ve bu proje; 

1) Vaziyet planı, 
2) Kat irtifakına ve kat mülkiyetine esas paylaşım 

tablosu, 
3) Bağımsız bölümler ile ortak alanların brüt in-

şaat alanı, eklentiler ve toplam yapı inşaat alanının 
yer aldığı metrekare cetveli, 

4) Bodrum katlar dâhil olmak üzere bütün kat 
planları, 

5) Çatı planı, 
6) Kat ve çatı planlarına ilişkin bir tanesi ortak 

merdivenden geçmek üzere en az iki adet kesit ve ye-
teri sayıda görünüş, 

7) Toprak kazı hesabı, 
8) Gerektiğinde sistem kesitleri ve nokta detayla-

rı bulunan avan proje ve uygulama projeleri, 
9) Otopark, sığınak ve ağaç hesaplarından, 
Oluşur. 
Ayrıca bu projeye ilgili mühendis ve mimarlarca 

hazırlanan; asansör avan projesi, ısı ve su yalıtım pro-
jesi veya raporu, gürültüye karşı korunma proje veya 
raporu, yerleşme ve yapının özelliğine göre ilgili ida-
rece istenecek peyzaj projesi de eklenir. 

Parsel alanının, parseldeki her bir binanın emsale 
konu alan büyüklüğünün, parseldeki tüm binaların 
toplam emsale konu alan büyüklüğünün, yapı inşaat 
alanının, toplam yapı inşaat alanının, binanın ve bina-
ların taban alanının ve taban alanı katsayısının, kat 
alanı katsayısının (emsal), parsel üzerindeki yapıların 
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blok numaralarının, bloklardaki bağımsız bölüm nu-
maralarının, her bağımsız bölümün; bağımsız bölüm 
net alanının, eklenti net alanının, bağımsız bölüm bü-
rüt alanının, eklenti bürüt alanının, bağımsız bölüm 
genel bürüt alanının, bağımsız bölüm toplam bürüt 
alanının ruhsat eki onaylı mimari projede, imar pla-
nındaki kat adedine esas kot alınan noktaya ilişkin 
bilgilerin, bina derinliğinin, çıkma izdüşümleri ve yapı 
yaklaşma mesafelerinin, tabi zemin ve tesviye edilmiş 
zemine ilişkin kotların, bina ve yapı yükseklik ve kotla-
rının ise hem mimari projede hem de aplikasyon pro-
jesinde, Yönetmeliğin 4 üncü maddedeki tanımlara, 
imar planına ve tapu kayıtlarına uygun olarak göste-
rilmesi zorunludur. 

b) Yapı aplikasyon projesi: Parsele ait aplikasyon 
krokisine dayanılarak ve vaziyet planına göre yapının 
araziye aplikasyonunu sağlamak üzere, yürürlükteki 
imar planında gösterilen ya da planda belirtilmemiş 
ise bu Yönetmelikte belirlenen yapı yaklaşma mesafe-
leri, yapı projelerine göre köşe koordinatları ve röper 
noktaları ülke koordinat sistemine işlenmek üzere ha-
rita mühendislerince hazırlanıp imzalanan projeyi ifa-
de eder. 

c) Peyzaj projesi: Açık ve yeşil alanlar için ekolo-
jik, doğal ve kültürel verilere dayalı olmak üzere, pey-
zaj mimarlarınca hazırlanıp imzalanan, yerleşme ve 
yapının özelliğine göre ilgili idarece istenecek projeyi 
ifade eder. 

ç) Statik proje: Mimari projeye ve zemin ve te-
mel etüdü raporuna uygun olarak, ilgili mevzuat çer-
çevesinde inşaat mühendislerince hazırlanan, ölçekle-
ri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen, 
betonarme, yığma, çelik ve benzeri yapıların türlerine 
göre taşıyıcı sistemlerini gösteren, bodrum kat dâhil 
olmak üzere bütün kat planları, çatı planları, iskele 
sistemi ile bunların kesitleri, detayları ve hesaplarıdır. 

a) Statik projeye esas teşkil edecek zemin ve te-
mel etüdü raporu; 

1) Yer altının dinamik esneklik direnişleri ve yerin 
dayanımı, taşıma gücü, yer altı suyu varlığı, yer altı 
yapısı, deprem bölgelenmesi, yer kırıklıklarının hare-
ketleri, oturma, sıvılaşma ve yer kaymalarının boyut-
ları gibi zeminin fizikî özelliklerini belirleyen çalışmalar 
yönünden jeofizik mühendislerince, 

2) Sondajlar, arazi çalışmaları, zemin ve kaya me-
kaniği, laboratuvar deneylerini ihtiva eden zemin-yapı 
etkileşiminin analizinde kullanılacak temel-zemin, 
zemin profili ve zemini oluşturan birimlerin fizikî ve 
mekanik özelliklerini konu alan çalışmalar yönünden 
jeoloji mühendislerince, 

3) Zemin mekaniği, zemin dinamiği ve zemin em-
niyet gerilmesi hesaplaması gibi çalışmalar yönünden 
inşaat ve jeoloji mühendislerince, 

4) Mühendislik hizmetleri standartlarına uygun, 
detaylı olarak hazırlanan ve parselin bulunduğu ze-

minin durumunu bu fıkrada belirtilen çalışmalar ve 
analizler ile açıklayan, çalışmanın içeriği bakımından 
ilgili mühendislik disiplinlerine mensup mühendisler-
ce, 

Bakanlıkça belirlenen formata göre hazırlanan ve 
imzalanan belgedir. 

d) Mekanik tesisat projesi: Mimari projeye uy-
gun olarak, makina mühendisleri tarafından hazırla-
nan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre 
belirlenen sıhhî tesisat, kalorifer, kat kaloriferi ve 
benzeri ısıtma, soğutma, havalandırma projeleri ve ısı 
yalıtım raporu ile elektrik mühendisi veya elektrik 
elektronik mühendisi ve makina mühendisince birlik-
te hazırlanan asansör uygulama projeleridir. İdare, 
yapının özelliğine göre bu projelerden gerekli olanları 
isteyecektir. 

e) Elektrik tesisat projesi; Mimari projeye uygun 
olarak, elektrik veya elektrik elektronik mühendisle-
rince hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve 
özelliğine göre belirlenen kuvvetli ve zayıf akıma iliş-
kin elektrik iç tesisat projeleridir. İdare, yapının özelli-
ğine göre bu projelerden gerekli olanları ister. Bina içi 
elektronik haberleşme tesisatı ile ilgili olarak Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumunca hazırlanan mev-
zuata da ayrıca uyulur. 

Yukarıda belirtilen Yönetmeliğin 57. maddesinde 
sayılan projeler ile yapının özelliğine ve mahallin şart-
larına göre ilgili idarece ek olarak istenen ilgili mü-
hendislerce hazırlanan arıtma, otomatik kontrol tesi-
satı, yangın algılama, tahliye ve söndürme gibi proje, 
rapor ve belgelerin, Bakanlıkça kabul ve tespit edilen 
çizim ve tanzim standartlarına, Türk Standartları Ens-
titüsünce hazırlanan standartlara ve mevzuata uygun 
olarak hazırlanması gerekir. 

Projelerin ilk paftasında, arsanın yeri, tapu kaydı, 
pafta, ada ve parsel numaraları, arsanın alanı, var ise 
mevcut yapılar, yapının taşıyıcı sisteminin niteliği, kat 
adedi, emsal hesabına konu alanı, yapı inşaat alanı ve 
toplam yapı inşaat alanı, kullanım amacı, yapı sahibi, 
yapı müteahhidi, proje müellifleri ve proje denetimi 
yapan denetçi mimar ve mühendisler ile bunlara iliş-
kin kuruluşlar hakkındaki bilgileri ihtiva eden bilgi tab-
losu bulunacaktır. 

Mimari proje altı takım halinde, diğer proje, re-
sim, hesap ve raporlar beş takım halinde basılı olarak 
ve ayrıca elektronik ortamda düzenlenerek ilgili ida-
reye başvurulur. 

Belediyece, büyüklüğü ve bazı özellikleri dolayı-
sıyla uygun görülen yapıların projeleri, 1/100 ölçekli, 
ancak 1/50 ölçekli proje tekniğinde çizilmiş olarak is-
tenir. 

29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi 
Hakkında Kanuna tabi yapılarda,5 kuruluşun ilgili de-

                                                           
5 Bu Kanun; a) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 26 ncı mad-

desinde belirtilen kamuya ait yapı ve tesisler ile 27 nci maddesinde belir-
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netçi mimar ve mühendislerince incelenerek projele-
re uygun görüş vermiş olması zorunludur. 

Bu projeler ilgili idare tarafından başvuru tarihin-
den itibaren en geç on beş gün içinde incelenir, eksik 
veya yanlış yok ise uygun görüldüğü yapı sahibine ve 
proje müellifine yazılı olarak ve elektronik ortamda 
bildirilir. İnceleme sonucunda eksik ve yanlış bulun-
muyorsa müracaat tarihinden itibaren en geç otuz 
gün içinde yapı ruhsatı verilir. Yapı ruhsatının, Yö-
netmelikle öngörülen belgeler ile projelerin onay-
lanması sonrasında ilgili idaresince TS 8737 Standar-
dına uygun olarak tanzim edilmelidir. 

İnceleme sonucu eksik veya yanlışlık tespit edil-
mesi halinde, tüm eksiklik ve yanlışlıkların gerekçeleri 
ile birlikte yazılı ve elektronik ortamda açıkça belirtil-
mesi suretiyle projelerin tamamlatılmak üzere bu sü-
re içinde ilgililerine iade edilmesi zorunludur. İsteni-
len tüm belgelerin idaresine eksiksiz sunulması halin-
de en geç on beş gün içinde ulusal adres veri tabanı 
üzerinden6 yapı ruhsatı düzenlenmesi zorunludur. 

                                                                                          

tilen ruhsata tabi olmayan yapılar, b) Bodrum katı dışında en çok iki katlı 
ve yapı inşaat alanı toplam 200 metrekareyi geçmeyen müstakil yapılar, 
c) Entegre tesis niteliğinde olmayan tarım ve hayvancılık amaçlı yapı ve 
tesisler, d) Köy yerleşik alanlarında, belediye ve mücavir alan sınırları 
içinde olmayan iskân dışı alanlarda ve nüfusu 5000’in altında olan bele-
diyelerin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bodrum katı ve çatı ara-
sı dışında en çok iki katlı ve yalnızca bir bodrum katın inşaat alanı hesaba 
katılmaksızın toplam inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen konut yapı-
ları ile bunların kömürlük, otopark, depo gibi müştemilatı, hariç olmak 
üzere, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde 
yapılacak yapıların denetimini kapsar. Ruhsata tabi olup, bu Kanun hü-
kümlerine tabi olmayan yapılarda denetime yönelik fennî mesuliyet 3194 
sayılı İmar Kanununun 26 ncı ve 28 inci maddelerine göre mimar ve mü-
hendislerce üstlenilir. Birden fazla müstakil yapının bulunduğu parseller-
de, bütün yapıların toplam yapı inşaat alanının 200 metrekareyi geçmesi 
hâlinde de bu Kanun uygulanır. Yalnızca bir bodrum katın inşaat alanı he-
saba katılmaksızın toplam inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen yapı-
larda geçici yapı müteahhidi yetki belgesi almak ve mimar veya mühen-
dis unvanlı şantiye şefi bulundurmak, yapı müteahhitliğine ilişkin bütün 
sorumlulukları üstlenmek şartıyla parsel maliki kendi yapısını inşa edebi-
lir. Ancak bu yapılarda da mimar veya mühendis unvanlı şantiye şefi bu-
lundurulması mecburidir. Parsel malikinin veya hissedarlardan birinin 
mimar veya mühendis olması hâlinde ayrıca şantiye şefi aranmaz. 

6 Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi, Devlet Planlama Teşkilatınca ya-
yımlanan "Bilgi Toplumu Stratejisi 2006-2010 Eylem Planında Vatandaş 
Odaklı Hizmet Dönüşümü" bileşeni altında 50 no'lu eylem olarak yer 
alan ve yürütme sorumluluğu Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Mü-
dürlüğüne verilen "Çevrimiçi Emlak ve İnşaat İzinleri Projesi" ile birleş-
tirilmiş ve söz konusu Proje 13/01/2011 tarihli ve 27462 Mükerrer sa-
yılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2011 yılı Yatırım Programında "Me-
kansal Adres Kayır Sistemi Oluşturulması ve Çevrimiçi Emlak ve İnşaat 
İzinleri Projesi (MAKS)" olarak yer almıştır. Proje 24 Haziran 2011 tari-
hinde hizmet alımı ihalesi ile başlanmış olup 2012 yılında tamamlan-
mıştır. 2014 yılında ihale edilen Mekansal Adres Kayıt Sistemi Veri Üre-
timi ve Yaygınlaştırma Pilot Uygulama Projesi'nin tamamlanmasıyla 
birlikte 144 yetkili idare (belediyeler, özel idareler, organize sanayi 
bölge müdürlükleri ve serbest bölgeler) Mekansal Adres Kayıt Siste-
minden faydalanmaktadır. 

     Sistemin ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla Nüfus ve Vatandaşlık 
İşleri Genel Müdürlüğü ile ASELSAN A.Ş. arasında "Mekansal Adres Kayıt 
Sistemi Veri Üretimi ve Yaygınlaştırma Projesi" işine ilişkin 31.12.2015 ta-
rihinde sözleşme imzalanmıştır. Projenin 31.12.2018 tarihinde tamam-
lanması öngörülmektedir(https://maks.nvi.gov.tr/). 

25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri 
Kanununa göre, yetkili idareler adres oluşumuna da-
yanak teşkil eden yapı belgelerini, belgelerin oluştu-
rulması ile eş zamanlı olarak ulusal adres veri tabanı-
na işlemekle yükümlüdür (md. 50). Adres Ve Numara-
lamaya İlişkin Yönetmeliğe göre de, yapımına başla-
nacak binalar için, 3194 sayılı İmar Kanununun 21 inci 
maddesine göre, yetkili idare tarafından verilen Yapı 
Ruhsatı Formlarının adres bileşenleri, Ulusal Adres 
Veri Tabanı kullanılarak oluşturulur. Ulusal Adres Veri 
Tabanında arsa olarak görülen bir adres için Yapı 
Ruhsatı Formu verilmesi durumunda, o adres için ha-
zırlanacak form Ulusal Adres Veri Tabanından alına-
rak işleme konur. Yapı Ruhsatının onaylanmasını ta-
kiben adres bilgisi niteliği arsadan inşaata çevrilir. Ya-
pı belgeleri, Ulusal Adres Veri Tabanına işlenip usulü-
ne uygun onaylanmasını takiben, Ulusal Adres Veri 
Tabanından onay numarası alınır (md.9/2,5). 

Ulusal Adres Veri Tabanı’nda, Yapı Ruhsatı verile-
cek yapının adresi işlenmiş olmak zorundadır. Web 
üzerinde İçişleri Bakanlığı tarafından Ulusal Adres Veri 
Tabanı’nı görme ve değiştirme konularında yetkilen-
dirilmiş kişiler Yapı Ruhsatı verilecek yerin dış kapı 
numarasına kadar adresini seçecek ve bu alanda yer 
alan yapı belgeleri menüsünden Yapı Ruhsatı hazırla 
seçeneği seçilerek veri giriş sayfasına ulaşılacaktır. Bu 
sayfaya giriş yapılmadan önce kullanıcının TC kimlik 
numarası, şifresi sorgulanacaktır. Yapı Ruhsatı web 
ortamında usulüne uygun olarak doldurulup çıktısı 
formun üstüne “Ruhsat Takip No” olacak şekilde alı-
nacaktır. Yapı Ruhsatı formu, ilgili makamlarca onay-
landıktan sonra tekrar ulusal adres veri tabanına kay-
dedilmiş olan “Ruhsat Takip No” kullanılarak ilgili Yapı 
Ruhsatı çağrılıp onay butonuna basılarak onaylandığı 
teyid edilecektir. Sistemin oluşturduğu onay kodu Ya-
pı Ruhsatı formunda “118. Onay kodu” Bölümüne elle 
yazılarak Yapı Ruhsatı verme işlemi sonlandırılacaktır 
(TÜİK: 43)  

Ülke genelindeki tüm adres bileşenlerinin metin-
sel olarak yönetildiği Ulusal Adres Veri Tabanı 
(UAVT)’na mekansal bir boyut kazandırılarak daha 
etkin ve fonksiyonel bir altyapının oluşturulması ayrı-
ca vatandaşların, adres bileşenleri ve yapı belgeleri ile 
ilgili süreçlere daha hızlı ve doğru bir şekilde erişebil-
melerine ve adrese dayalı hizmetlerde şeffaflığın sağ-
lanmasına yönelik bir altyapının oluşturulması için 
Mekansal Adres Kayıt Sistemi Projesi uygulamaya ko-
nulmuştur.7  

MAKS sisteminde "Yapı Ruhsat Belgesi" başvuru-
su oluşturmak için; sisteme giriş yaptıktan sonra Ana 
sayfada yer alan "Yapı Ruhsat Belgesi" düğmesine ba-
sılmak suretiyle Yapı Ruhsat Belgesi için başvuru bilgi-
leri görüntülenmesi sağlanacaktır. Başvuru bilgileri, 

                                                           
7 https://maks.nvi.gov.tr 
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belge düzenlenecek yapı seçimi, belge takibi bölü-
münde başvuru için gerekli alanlar doldurulduktan 
sonra kaydetme işlemi ile başvuru numarası görüntü-
lenecektir. 

Yapı ruhsatı verilmesi aşamasında ilgili idareye 
sunulması zorunlu olmayan projeler: Elektrik, telefon 
ve doğalgaz tesisat projelerinin yapı ruhsatı verilmesi 
aşamasında ilgili idareye sunulması zorunlu değildir. 
Ancak bu projelerin, yapı denetim kuruluşu veya pro-
jelerin uygulanmasının denetimine yönelik fenni me-
suliyet üstlenen mühendisler tarafından ilgili kurum-
lara onaylatılarak yapı ruhsatının verildiği tarihten iti-
baren temel betonu dökülmeden önce ve en fazla 
otuz gün içinde ruhsat vermeye yetkili idareye veril-
mesi zorunludur. Peyzaj projelerinin de ruhsat aşa-
masında ilgili idareye sunulma zorunluluğu yoktur. 
Ancak bu projenin ruhsat onayından sonra bir aylık 
süre içinde idareye sunulması ve idarece onaylanması 
zorunludur. 

Numarataj bilgileri: Yapı ruhsatı verilmesine iliş-
kin işlemler sırasında ilgili yapıya ait numarataj bilgile-
ri belediyelerin numarataj işleminden sorumlu birim-
leri tarafından ilgili idareye elektronik ortamda sunu-
lur. Başvuru sahiplerinden numarataj işlemine ilişkin 
belge istenmeyecektir. Numarataj işleminden sorum-
lu birimler, numarataj bilgilerini elektronik ortamda 
kayıt altına almakla ve ilgili idarelerle paylaşmakla yü-
kümlüdür. 

Harcamalara katılım payları: Gelişme alanların-
da (Gelişme (inkişaf) alanı: Varsa üst ölçek plan karar-
larına uygun olarak, imar planında kentin gelişmesine 
ayrılmış olan alan) kalanlar dışında harcamalara katı-
lım payları içinde yer alan yol, kanalizasyon ve su te-
sisleri harcamalarına katılım payları yapı ruhsatı ve-
rilmesi aşamasında idarece ön koşul olarak öne sürü-
lemez. Ancak gelişme alanı dışında kalıp daha önce 
ruhsat düzenlenmemiş ya da bedeli alınmamış parsel-
ler bu hükmün dışındadır. Büyükşehir belediyelerince 
tahsil edilen kanal katılım payı ve yol katılım paylarına 
ilişkin bilgiler elektronik ortamda kayıt altına alınır ve 
bu bilgiler belediyelerle paylaşılır. 

Proje müellifleri ile fenni mesullerin meslek oda-
sına kayıtlı olmaları ve büro tescilleri yaptırmaları: 
Proje müellifliği ve yapım işlerinin denetimine dair 
fenni mesuliyet üstlenen mimarların ve mühendisle-
rin, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca, ilgili meslek 
odasına kayıtlı olmaları, büro tescillerini yaptırmaları 
gerekir. 

 İlgili meslek odaları, hakkında süreli veya süresiz 
kısıtlılığı bulunan veya üyeliği sona eren üyelerini 
derhal elektronik ortamda ve yazı ile merkez yapı de-
netim komisyonu ile bütün ilgili yerlere ve kuruluşlara 
bildirmesi gerekmektedir. 

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup, bu 
kurum ve kuruluşlara ait projeleri yapan ve 
17/6/1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mi-
marlık Hakkında Kanun uyarınca mühendislik ve mi-
marlık hizmeti verme ehliyetine sahip mimar ve mü-
hendisler, meslek odasına kayıt ve büro tescili hak-
kındaki yükümlülüklere tabi değildir. 

Sicil durum taahhütnamesi: İdare yapı ruhsatı 
düzenleme aşamasında her proje için, proje müellifle-
rinden, fenni mesullerden ve fen adamlarından, şan-
tiye şefleri ile yapı müteahhitlerinden mevzuata aykırı 
uygulama sebebiyle süreli veya süresiz olarak mesleki 
faaliyet haklarının kısıtlı olmadığına ilişkin Yönetmeli-
ğe ekli Ek-1 ve Ek-8’de yer alan sicil durum taahhüt-
namesini ister. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu 
tespit edilen mimar ve mühendislerin işlemleri taz-
min ve hukuki sorumluluğu kendilerine ait olmak üze-
re iptal edilir ve bu kişiler hakkında suç duyurusunda 
bulunulur. 

EK -1 “Proje Müellifleri Tarafından İlgili İdareye 
Verilecek Taahhütname” ile proje müellifi, müellifliği 
üstlenilen projeyle ilgili olarak; sahip projenin müellif-
liğini üstlenmesinde 6235 sayılı Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanu-
nu ve ilgili mevzuat kapsamında süreli veya süresiz 
olarak mesleki faaliyet haklarımda herhangi bir kısıtlı-
lık bulunmadığını, yapıya ilişkin hazırlanacak tüm pro-
jelerde, 3194 sayılı Kanun ve deprem, yangın, enerji 
verimliliği, asansör gibi ilgili tüm mevzuat hükümlerini 
eksiksiz uygulayacağımı taahhüt etmesi gerekmekte-
dir. 

EK- 8 “Tesisatla İlgili Yardımcı Fen Adamlarına Ait 
Taahhütname” ile tesisatla ilgili yardımcı fen adamı, 
inşaatın denetiminde fenni mesullere yardımcı fen 
adamı olarak çalışacağımı, bu görevi ifa ederken, baş-
kaca mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari faaliyette 
bulunmayacağını, tesisatla ilgili yardımcı fen adamı 
olarak aynı anda denetleyeceğini toplam yapı inşaat 
alanının 30.000 m²'yi geçmeyeceğini ve ikamet ettiği 
il sınırları dışında denetim görevi üstlenmeyeceğini, 
Ayrıca yardımcı fen adamlığı görevinden herhangi bir 
nedenle ayrıldığı zaman fenni mesullere ve idareye 
bildirimde bulunacağını kabul ve taahhüt edecektir. 

Etüt ve projelerin meslek odalarının vize veya 
onayına tabi olmaması:   Etüt ve projeler; idare ve 
ilgili kanunlarında açıkça belirtilen yetkili kuruluşlar 
dışında meslek odaları dâhil başka bir kurum veya ku-
ruluşun vize veya onayına tabi tutulamaz, tutulması 
istenemez. Vize veya onay yaptırılmaması ve benzeri 
nedenlerle müellifler veya bunlara ait kuruluşların 
büro tescilleri iptal edilemez veya yenilenmesi hiçbir 
şekilde geciktirilemez. Müelliflerden bu hükmü orta-
dan kaldıracak şekilde taahhütname talep edilemez. 

Etüt ve projeler ilgili idarelerce ruhsat eki oldu-
ğuna dair kayıtla mühürlenir ve onaylanır. 
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Yapı projelerinin hazırlanmasında fen adamları-
nın yetki, görev ve sorumlulukları: Yönetmelik ile 
İmar Kanunun 38 inci maddesinde sayılan mühendis-
ler, mimarlar ve şehir plancıları dışında kalan fen 
adamlarının proje hazırlamaya ilişkin yetki, görev ve 
sorumlulukları saklı tutulmuştur. 

3194 sayılı İmar Kanunun “Halihazır haritaların, 
imar planlarının ve yapı projelerinin hazırlanması ve 
uygulanması” başlıklı 38. maddesine göre; halihazır 
harita ve imar planlarının hazırlanması ve bunların 
uygulanmasının fenni mesuliyetini; uzmanlık, çalışma 
konuları ve ilgili kanunlarına göre, mühendislerin, 
mimarların, şehir plancılarını deruhte edecekleri, Ya-
pıların, mimari, statik ve hertürlü plan, proje, resim 
ve hesaplarının hazırlanmasını ve bunların uygulan-
masıyla ilgili fenni mesuliyetlerinin, uzmanlık konula-
rına ve ilgili kanunlarına göre mühendisler, mimarlar 
ile görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelikle düzen-
lenecek olan fen adamlarının deruhte edecekleri 
hükme bağlanmıştır. 

İmar Kanununun 38 inci Maddesinde Sayılan 
Mühendisler, Mimarlar Ve Şehir Plancıları Dışında Ka-
lan Fen Adamlarının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları 
Hakkında Yönetmelik8  ile Kanunun 38 inci maddesin-
de sayılan mühendisler, mimarlar ve şehir plancıları 
dışında kalan fen adamlarının yetki, görev ve sorum-
lulukları belirlenmiş ve “Fen Adamları; Yapı, Elektrik 
Tesisatçılığı, Sıhhi Tesisat ve Isıtma, Makina, Yapı Res-
samlığı, Harita Kadastro, Tapu Kadastro ve benzeri 
alanlarda mesleki ve teknik öğretim veren okullardan 
diploma ve kurs belgesi alarak, yapıların mimari, sta-
tik ve tesisat planlarının, projelerinin, resim ve hesap-
larının hazırlanması ve uygulanmasında ve halihazır 
harita ve kadastro işlerinde görev alan elemanlardır.” 
şeklinde ifade edilmiştir. Fen Adamları, kendi uzman-
lık dallarında iştigal etmek üzere alanlarında gördük-
leri mesleki ve teknik öğretim seviyelerine göre 4 
gruba ayrılmış (md.5), Fen Adamlarının; inşaat işle-
rindeki, sıhhi tesisat ve ısıtma işlerindeki, elektrik te-
sisatçılığı işlerindeki ile harita alım işlerindeki yetki ve 
görevleri belirtilmiş (md. 6-9), İmar planları ile bunla-
rın tatbikat planlarını, halihazır haritaları, mimari, sta-
tik ve tesisat plan, proje ve resim, hesaplarını hazırla-
yan fen adamları, bunların bilcümle fenni hataların-
dan sorumlu tutulmuştur (md. 10). 

Avan proje onaylanmasına ilişkin zorunluluk ge-
tirilememesi:  Avan proje: Uygulama projelerinin ya-
pılmasına esas teşkil eden, geçerli imar durumu, yü-
rürlükte bulunan plan, varsa kentsel tasarım projesi-
ne göre düzenlenen ve içeriğinde; vaziyet planı, tüm 
kat planları ve yeterli miktarda kesit ve görünüşleri 
içeren mimari proje ile taban alanı, katlar alanı (em-
sal) ve yapı inşaat alanı hesaplarına ilişkin tüm ölçü ve 
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kotları bulunan, gerektiğinde siluetin yer aldığı proje-
lerdir. 

Kamu yapıları ile Yönetmeliğin 57. maddesinin 
yirmialtıncı fıkrada belirtilen istisnalar haricinde avan 
proje onaylanmasına ilişkin zorunluluk getirilemez. Bu 
yönde meclis kararı alınamaz, plan notu getirilemez 
ve bu doğrultuda uygulama yapılamaz. Kamu yapıla-
rında avan proje onaylandıktan sonra uygulama pro-
jelerinin ilgili idarelerince onaylanması istenemez. 

Aşağıda belirtilen niteliklerden en az birini taşı-
yan yapı veya yapılar için büyükşehir belediyesince 
silüet onayı zorunluluğu getirilebilir: 

a) Müstakil yapı adedi 30 veya daha fazla olan 
uygulamalar, 

b) Bir parselde toplam yapı inşaat alanı 60.000 
m2’den fazla olan yapı veya yapılar topluluğu, 

c) Binanın herhangi bir cephesinden görünen en 
düşük kottaki bina yüksekliği 60,50 metreyi geçen ya-
pılar (26. fıkra). 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 27/10/2017 
tarihli ve E.14546 sayılı yazısı üzerine İçişleri 
Bakanlığının yayınladığı 10/11/2017 tarihli ve E.23204 
sayılı “Yapı Ruhsatı Süreçleri” konulu Genelgesinde; 
hâlihazırda 2 ayrı işlem olarak yürütülen "imar durum 
belgesi alınması” ile "inşaat istikamet rölövesi ve kot 
kesit belgesi alınması” işlemlerinin, sadece "imar 
durum belgesi başvurusu” olarak tek bir işlem altında 
yürütülmesi, kot kesit belgesi ve istikamet rölövesinin 
imar durum belgesine ek olarak düzenlenmesi, bu 
işlemlere ilişkin ücretin toplu olarak hesaplanıp 
bildirilmesi ve tek seferde ödenmesi ve hâlihazırda 3 
ayrı işlem olarak yürütülen; "mimari proje onayının 
alınması su- kanal altyapı izin belgesi ve ödemeye dair 
makbuz alınması” ile "kazı hafriyat izni alınması” 
işlemlerinin, sadece "ruhsat başvurusu” olarak 
yapılması, mimari proje onayı, kazı hafriyat izni ve su-
kanal izin belgelerinin ruhsat ekinde verilmesi, bu 
İşlemlere ilişkin ücretin toplu olarak hesaplanıp 
bildirilmesi, tek seferde ödenmesi ve ödeme 

makbuzunun aranmaması gerektiği belirtilmiştir. 
Yapı Kullanma İzni 
İmar Kanunu’nun 29, 30, 31 inci maddeleri hü-

kümleri doğrultusunda Yapı Ruhsatı verilen bütün ya-
pılar için Yapı Kullanma İzin Belgesi düzenlenmesi zo-
runludur. 

3194 sayılı İmar Kanununa göre, yapı tamamen 
bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması müm-
kün kısımları tamamlandığı takdirde bu kısımlarının 
kullanılabilmesi için inşaat ruhsatını veren belediye, 
valilik (il özel idaresi) bürolarından; 27 nci maddeye 
göre ruhsata tabi olmayan yapıların tamamen veya 
kısmen kullanılabilmesi için ise ilgili belediye ve vali-
likten (il özel idaresinden) izin alınması mecburidir. 
Mal sahibinin müracaatı üzerine, yapının ruhsat ve 
eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakı-
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mından mahzur görülmediğinin tespiti gerekir. Bele-
diyeler, valilikler (il özel idareleri) mal sahiplerinin 
müracaatlarını en geç otuz gün içinde neticelendir-
mek mecburiyetindedir. Aksi halde bu müddetin so-
nunda yapının tamamının veya biten kısmının kulla-
nılmasına izin verilmiş sayılır (md.30). İnşaatın bitme 
günü, kullanma izninin verildiği tarihtir. Kullanma izni 
verilmeyen ve alınmayan yapılarda izin alınıncaya ka-
dar elektrik, su ve kanalizasyon hizmetlerinden ve te-
sislerinden faydalandırılmazlar. Ancak, kullanma izni 
alan bağımsız bölümler bu hizmetlerden istifade etti-
rilir (md. 31). 

Yapı tamamlandığında tamamının veya kısmen 
kullanılması mümkün kısımları tamamlandığında bu 
kısımlarının kullanılmasına izin alabilmesi için, mal sa-
hibinin yapı ruhsatını veren ilgili idareye müracaat 
etmesi gerekmektedir. Bu iznin alınması için ilgili ida-
reye yapılan başvuru dilekçesi ekinde, fenni mesulle-
rin veya yapı denetim kuruluşlarının yapının ruhsat 
eki projelerine, fen ve sağlık kurallarına uygun olarak 
yapılıp yapılmadığını, mevzuata uygun malzeme kul-
lanılıp kullanılmadığını belirten raporları, yetki belge-
sini haiz mimar, mühendis veya kuruluşlarca tanzim 
edilen enerji kimlik belgesi ile yapıya ilişkin fotoğrafla-
rı yer alır. 

İlgili idareler, yapı kullanma izni işlemlerinde; uy-
du antenleri ve diğer haberleşme antenleri ile tele-
fon, televizyon, kablo tv ve fiberoptik internet gibi, 
sesli ve görüntülü haberleşme ve iletişim sistemlerine 
dair tesisatı, kullanıcıların aynı hizmeti aynı anda farklı 
kuruluşlardan sağlanmasına imkân veren çoklu siste-
me uygun olarak ve görüntü ve haberleşme kirliliğine 
yol açmayacak şekilde tesis edilip edilmediğini, ticari 
binalarda standartlara uygun ve görüntü kirliliğine yol 
açmayacak şekilde tabela yeri bırakılıp bırakılmadığı-
nı, binalarda usulüne uygun atık ayrıştırma bacası ya-
pılıp yapılmadığını, ilgili mevzuatına uygun olarak ye-
nilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılıp faydala-
nılmadığını, sitelerde gri su toplama havuzu, dış gü-
venlik kamerası tesisatı ve benzeri önlemlerin alınıp 
alınmadığını varsa projesini de dikkate alarak denet-
lemek zorundadır. 

3194 sayılı İmar Kanunu’nun 28’inci maddesinin 
2. fıkrası uyarınca; yapının fenni mesullerinin, yapının 
tesisatı ve malzemeleri ile birlikte, ruhsat ve eki proje-
sine uygun olarak inşa edilmesini denetlemekle görev-
li olduğu için, üzerine yapıldığı binadan bağımsız bir 
yapı olarak değerlendirilen baz istasyonları yönünden, 
binanın fenni mesulünün sorumlu tutulamayacaktır 
(Danıştay 14. Daire E:2012/1103, K:2014/2769). 

Mal sahibinin müracaatı üzerine ruhsat vermeye 
yetkili idare, yapının ruhsat ve eklerine, fen ve sağlık 
kurallarına uygun olarak tamamlanıp tamamlanmadı-
ğını belirler. 

Yapının mevzuata uygun bulunması halinde, 30 
gün içinde yapı kullanma izin belgesi düzenlenir. Aksi 
halde, eksikliklerinin tamamlanarak yapının mevzuata 
uygun hale getirilmesi istenir. Eksikliklerin tamam-
lanmasından sonra, aynı süreç izlenerek yapı kullan-
ma izin belgesi düzenlenip, yapı kullanma izni verilir. 
Yapı kullanma izin belgesinin birer örneği, mal sahibi 
ve/veya sahiplerine, yapının müteahhidine ve fenni 
mesullere verilir. Yapı Kullanma İzin Belgesinin ilgili 
idaresince TS 10970 Standardına uygun olarak tanzim 
edilmelidir.  

3194 sayılı İmar Kanununun yapı kullanma iznini 
düzenleyen 30. maddesinin 2. fıkrasında, belediyele-
rin, valiliklerin mal sahiplerinin müracaatlarını en geç 
otuz gün içinde neticelendirmek mecburiyetinde ol-
duğu, aksi halde bu müddetin sonunda yapının ta-
mamının veya biten kısmının kullanılmasına izin ve-
rilmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır.  

Anılan Yasa kuralı uyarınca davacının başvurusu 
üzerine yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve 
kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmedi-
ğinin saptanması halinde ilgili idarece yapı kullanma 
izninin verileceği, başvuru tarihinden itibaren otuz 
gün içinde ilgili idarece yanıt verilmediği takdirde ya-
pının kullanılmasına izin verilmiş sayılacağı açık oldu-
ğundan yapı kullanma izni verilmemesinden doğan 
bir zarardan söz edilemez. Bu durumda, davanın red-
dine ilişkin mahkeme kararında sonucu itibariyle isa-
betsizlik bulunmamaktadır,  bu nedenle,   tazminat 
isteminin reddi gerektiği ( Danıştay 6. Daire E: 
2001/5448, K: 2002/4886). 

Ulusal Adres Veri Tabanı’nda, Yapı Kullanma İzin 
Belgesi verilecek yapının adresi işlenmiş olmak zo-
rundadır. Adres Ve Numaralamaya İlişkin Yönetmeli-
ğe göre, tamamen ve kısmen biten yapılar için, 3194 
sayılı İmar Kanununun 30 uncu maddesine göre, yet-
kili idare tarafından verilen Yapı Kullanma İzin Belge-
sinin adres bileşenleri Ulusal Adres Veri Tabanı kulla-
nılarak oluşturulur. Ulusal Adres Veri Tabanında in-
şaat olarak görülen bir adres için Yapı Kullanma İzin 
Belgesi verilmesi durumunda, o adres için hazırlana-
cak form Ulusal Adres Veri Tabanından alınarak işle-
me konur. Yapı Kullanma İzin Belgesinin onaylanma-
sını takiben adres bilgisi niteliği adresin kullanım 
amacına uygun olarak düzeltilir. Yapı belgeleri, Ulusal 
Adres Veri Tabanına işlenip usulüne uygun onaylan-
masını takiben, Ulusal Adres Veri Tabanından onay 
numarası alınır (md.9/3,5). 

Yapı ruhsatı verilen bütün yapılar için İmar Kanu-
nu’nun 29-30-31. maddeleri doğrultusunda düzen-
lenmesi zorunlu olan yapı kullanma izin belgesi, 1 asıl, 
3 nüsha olarak düzenlenecektir. Aslı yapı sahibine ve-
rilecektir. 1’inci nüsha Belgeyi veren kurumda kala-
caktır. 3’üncü nüsha ise ilgili muhtarlığa gönderilecek-
tir. Ayrıca formun onaylı birer örneği bir ay içinde ilgili 
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meslek odalarına gönderilecektir. Yapı Kullanma İzin 
Belgesi Formu’nun 2 nci nüshası İçişleri Bakanlığı ta-
rafından aksi bildirilinceye kadar, Belgenin verildiği 
tarihten itibaren bir ay içinde Türkiye İstatistik Kuru-
mu Başkanlığı’na gönderilmeye devam edecektir. Ya-
pı Kullanma İzin Belgesi Formu usulüne uygun olarak 
düzenlenmek zorundadır. Mimari proje müellifleri 
diğer görevliler ile birlikte bu formun usulüne uygun 
doldurulmasından sorumludur. Yeterli olmayan bö-
lümler için, yalnızca o bölümü kullanmak koşulu ile ek 
form düzenlenecek olup, düzenlenecek ek form mut-
laka aynı belge tarih ve numarası yazılarak idarece 
onaylanacak ve ilgili kurum ve kuruluşlara gönderile-
cektir. Yapı kullanma izin belgesi, benzer dahi olsa her 
bir yapı için ayrı ayrı düzenlenecektir (TUİK: 49).  

Ulusal Adres Veri Tabanı’nda, Yapı kullanma izin 
belgesi verilecek yapının adresi işlenmiş olmak zo-
rundadır. Web üzerinde İçişleri Bakanlığı tarafından 
Ulusal Adres Veri Tabanı’nı görme ve değiştirme ko-
nularında yetkilendirilmiş kişiler yapı kullanma izin 
belgesi verilecek yerin dış kapı numarasına kadar ad-
resini seçecek ve bu alanda yer alan Yapı Belgeleri 
menüsünden Yapı Kullanma İzin Belgesi hazırla seçe-
neği seçilerek veri giriş sayfasına ulaşılacaktır. Bu say-
faya giriş yapılmadan önce kullanıcının TC kimlik nu-
marası, şifresi sorgulanacaktır. Yapı Kullanma İzin 
Belgesi web ortamında usulüne uygun olarak doldu-
rulup çıktısı formun üstüne “Belge Takip No” olacak 
şekilde alınacaktır. Yapı Kullanma İzin Belgesi formu, 
ilgili makamlarca onaylandıktan sonra tekrar ulusal 
adres veri tabanına kaydedilmiş olan “Belge Takip 
No” kullanılarak ilgili Yapı Kullanma İzin Belgesi çağrı-
lıp onay butonuna basılarak onaylandığı teyid edile-
cektir. Sistemin oluşturduğu onay kodu Yapı Kullanma 
İzin Belgesi formunda “132. Onay kodu” Bölümüne 
elle yazılarak Yapı Kullanma İzin Belgesi verme işlemi 
sonlandırılacaktır (TUİK: 49). 

MAKS sisteminde "Yapı Kullanma İzin Belgesi" 
başvuru oluşturmak için, Sisteme giriş yaptıktan son-
ra Ana sayfada yer alan "Yapı Kullanma İzin Belgesi" 
düğmesine basılır. Yapı Kullanma İzin Belgesi için baş-
vuru bilgileri görüntülenir. Başvuru bilgileri ,belge dü-
zenlenecek yapı seçimi, belge takibi bölümünde baş-
vuru için gerekli alanlar doldurulur. Kaydetme işlemi 
ile başvuru numarası görüntülenir.9 

Yapının kısmen kullanılması mümkün olan kısım-
larına yapı kullanma izni düzenlenebilmesi için, bu 
bölümlere hizmet veren ortak kullanım alanlarının 
tamamlanmış ve kullanılabilir olması ve yapıda mev-
zuata aykırılığın bulunmaması şarttır. 

Yapı kullanma izninin verildiği tarih, yapının ta-
mamlandığı tarihtir. 5 yıllık ruhsat süresi içinde yapı 
kullanma izninin düzenlenmesi gerekir. Aksi halde, 5 
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yıllık ruhsat süresi içinde tamamlanmayan ve süresi 
içinde ruhsat yenilemesi yapılmayan yapılar, ruhsatsız 
yapı olarak değerlendirilir.  

Kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılar 
elektrik, su, kanalizasyon, haberleşme ve benzeri 
hizmetlerden ve tesislerden faydalanamazlar. Bu 
hizmetlerden yararlanılması durumunda hizmeti ve-
ren idare sorumludur. Kısmi yapı kullanma iznine bağ-
lanan yapının yalnızca bu bölümleri bu hizmetlerden 
yararlandırılır. 

Mücavir alan dışında kalan ve yapı inşaat alanı 
1000 m2’den az olan binalar hariç diğer binalarda bi-
nanın enerji performansını değiştirecek her türlü tadi-
latın sonunda binanın enerji performansını ortaya ko-
yan enerji kimlik belgesinin yeniden düzenlenmesi 
zorunludur. Enerji kimlik belgesi düzenlenmemiş bi-
nalarda yapılacak tadilatlarda ve ruhsata tabi olması-
na rağmen ruhsat alınmaksızın inşa edilen yapılara 
3194 sayılı İmar Kanunun 32 nci maddesi kapsamın-
daki ruhsat ve yapı kullanma izni işlemlerinde de 
enerji kimlik belgesi düzenlenmesi şarttır. 

Merkezi ısıtma sistemine sahip binaların ısıtma 
tesisatı projelerinde termostatik vanalar, oda termos-
tatları ve sıcaklık sensörleri gibi merkezi veya lokal ısı 
veya sıcaklık kontrol cihazları ile projenin gereğine 
göre ısı sayaçları veya ısı ölçer gibi ısınma maliyetleri-
nin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağ-
layan sistemlere yer verilmesi zorunlu olup, buna ay-
kırı olarak hazırlanan projeler ilgili mercilerce onay-
lanmaz, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni verilmez. 
Bu sistemlerin tesis edilmediği merkezi ısıtma siste-
mine sahip mevcut binalarda Yönetmeliğin 57 nci 
madde kapsamında ilgili mühendislerce; binanın tesi-
satlarının ve enerji performansının, bu sistemin ku-
rulmasına uygun olup olmadığına ve fen ve sağlık ku-
rallarına uygunluğuna dair rapor düzenlenmeden uy-
gun hale getirilmesine ve bu sistemin kurulmasına 
ilişkin tesisat projeleri hazırlanarak ilgili idarelerce 
onaylanmadan bu amaçla yapılacak tadilat ruhsatı 
talepleri karşılanmaz. Bireysel ısınma sisteminden 
merkezi ısıtma sistemine dönüştürülen binalarda da 
bu hüküm uygulanır. Bu işlerin yaptırılmasında 634 
sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde bina veya toplu 
yapı kat malikleri kurulu yetkili ve sorumludur. 

Bir parselde birden fazla bina bulunması halinde, 
bir kısım binalarda ruhsat eki projelerine aykırılıkların 
bulunması, aykırılık içermeyen binalara yapı kullanma 
izin belgesi düzenlenmesine engel değildir. 

Yapı, ruhsat ve eki projelere uygun olarak ta-
mamlandığında yapı kullanma izni düzenlenmesi 
aşamasında tüm parsel maliklerinin muvafakati 
aranmaz. 

Yapının ruhsat ve eki projelerine uygun olarak 
yasal süresi içinde tamamlandığı ilgili idare tarafından 
fenni mesuller ve yapı sahibi ile birlikte belgelenmiş 
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ise, yapı kullanma izin belgesi düzenlenmeden önce 
yapı müteahhidinin, şantiye şefinin, mimari proje 
müellifinin vefat etmesi, mahkûmiyet ve benzeri ne-
denlerle kendisine ulaşılamadığı veya yapının yapı 
kullanma izni almasına engel haklı bir gerekçe gös-
termeksizin imzadan imtina ettiği durumlarda; yapı 
kullanma izin belgesinde ilgili bölümlere yapı müte-
ahhidinin, şantiye şefinin, mimari proje müellifinin 
bilgileri kaydedilerek imzaları olmadan yapı kullanma 
izin belgesi düzenlenir ve bu kişiler, haklarında işlem 
yapılmak üzere ilgili meslek odasına bildirilir. Bu du-
rumda daha önce ilgili idare tarafından verilmiş 
iskâna uygunluk raporu, süresi içinde yapılan yapı kul-
lanma izin belgesi başvurusuna ilişkin belgeler, ilgilile-
re ulaşılamadığına dair belgeler ve bunlarla yapılan 
sözleşmeler ruhsat dosyasında bulunmak zorundadır. 
Yapı kullanma izin belgesinde müteahhidin, şantiye 
şefinin, mimari proje müellifinin imzasının bulunma-
ması, sorumluluklarını ortadan kaldırmaz. 

Fenni mesuller uzmanlık alanlarına göre yapı kul-
lanma izin belgesini imzalamak zorundadır. Yapının 
ruhsat ve eki projelerine uygun olarak yasal süresi 
içinde tamamlandığı belgelenmesine rağmen, haklı 
bir gerekçe göstermeksizin kanunla verilen görevi 
olan yapı kullanma izin belgesinin imzalanmasından 
imtina eden fenni mesuller hakkında Kanunun 42 nci 
maddesine göre işlem tesis edilir (md. 64). 

Yapı Kullanma İzinlerinde Başvuru Sahibinden 
Bilgi ve Belge İstenmesine İlişkin Esaslar 

Yapı kullanma izinlerine ilişkin başvurularda, baş-
vuru sahibinin dilekçesi veya idare tarafından hazır-
lanmış matbu form ile yapının ruhsat ve eklerine uy-
gun olduğuna, uygun malzeme kullanılıp kullanılma-
dığına ve yapının kullanılmasında fen ve sağlık bakı-
mından mahsur görülmediğine ilişkin fenni mesul ve-
ya yapı denetim kuruluşu raporları ile birlikte enerji 
kimlik belgesi ve yapının fotoğrafları dışında herhangi 
bir belge istenmez. 

Yapı kullanma izni vermeye yetkili idarenin görevi 
gereği kendisinde bulunan bilgi ve belgeler ile daha 
önce başvuru sahibinden alınarak kurum kayıtlarına 
aktarılan ve değişmediği başvuru sahibi tarafından 
beyan edilen belgeler yeniden istenmez. 

Diğer idarelerin elektronik ortamda paylaşıma 
açtığı bilgi ve belgeler, başvuru sahibinden istenmez. 
Ancak, bu bilgi ve belgelere kolayca erişim için gerekli 
bilgiler istenebilir. 

Yapı ruhsatına ilişkin bilgilerin Kimlik Paylaşım 
Sisteminde (KPS) bulunması halinde söz konusu bilgi-
ler buradan temin edilir. KPS üzerinden erişilebilen 
bilgiler yapı sahipleri veya vekillerinden istenmez. 

Yapı kullanma izin belgesi verilmesine ilişkin iş-
lemler sırasında ilgili yapıya ait numarataj veya kanal 
bağlantısı yapılmasına ilişkin bilgilere ihtiyaç duyul-
ması halinde bu bilgiler belediyelerin numarataj veya 

kanal işlemlerinden sorumlu birim veya kurumları ta-
rafından ilgili idareye elektronik ortamda sunulur. 

Başvuru sahiplerinden numarataj veya kanal iş-
lemlerine ilişkin belge istenmez. Belediyelerin numa-
rataj ve kanal işlemlerinden sorumlu birim veya ku-
rumları söz konusu bilgileri elektronik ortamda kayıt 
altına almakla ve yapı kullanma izni vermeye yetkili 
idarelerle paylaşmakla yükümlüdür. 

Yapı kullanma izni vermeye yetkili idarece, baş-
vuru sahibinin dilekçesi veya idare tarafından hazır-
lanmış matbu form ile yapının ruhsat ve eklerine uy-
gun olduğuna, uygun malzeme kullanılıp kullanılma-
dığına ve yapının kullanılmasında fen ve sağlık bakı-
mından mahsur görülmediğine ilişkin fenni mesul ve-
ya yapı denetim kuruluşu raporları ile birlikte enerji 
kimlik belgesi ve yapının fotoğrafları haricinde başvu-
ru sahibinden; kullanılan malzemenin irsaliye ve fatu-
rası, doğalgaz uygunluk belgesi, yangın güvenlik (itfai-
ye) raporu, sığınak raporu, emlak alım vergisi ve ilişik 
kesme belgesi, yapı denetim kuruluşu tarafından ger-
çekleştirilen temel, toprak ve ısı yalıtım vizeleri başta 
olmak üzere herhangi bir vize işlemi için ilgili idarece 
hazırlanacak onay belgesi, çevre düzenine ilişkin yazı, 
işgaliye borcu olmadığına ilişkin yazı, vergi dairelerin-
den vergi borcu olmadığına ilişkin belge, belediye ta-
rafından alınan vergi ve harçların makbuzları ve buna 
benzer belgeler de istenmez. 

İlgili idareler, bu maddede yapı kullanma izin bel-
gesi için öngörülen elektronik ortamda veri paylaşı-
mına ilişkin tedbirleri almak ve bu verileri yapı kul-
lanma izni vermeye yetkili idarelerin erişimine açmak-
la yükümlüdür (md. 65). 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 27/10/2017 tarih-
li ve E.14546 sayılı yazısı üzerine İçişleri Bakanlığının 
yayınladığı 10/11/2017 tarihli ve E.23204 sayılı “Yapı 
Ruhsatı Süreçleri” konulu Genelgesinde; hâlihazırda 2 
ayrı işlem olarak yürütülen "iş bitiminde belediye de-
netimi ve raporun teslimi” ile "yapı kullanma izin bel-
gesi” işlemlerinin, sadece "yapı kullanma izin başvu-
rusu” olarak yapılması, belediye denetiminin bu aşa-
mada iç yazışma ile yapılması, hâlihazırda 2 ayrı işlem 
olarak yürütülen "itfaiye denetiminin yapılması” ile 
"faaliyet izni (işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınma-
sı)” işlemlerinin, sadece "işyeri açma ve çalışma ruh-
sat başvurusu” olarak yapılması, itfaiye denetimi ge-
rekiyorsa bu aşamanın iç yazışma ile yapılması, ayrıca 
hâlihazırda 2 ayrı işlem olarak yürütülen "su-kanal 
bağlantı bölümünün denetlenmesi” ile “su kanal bağ-
lantısı yapılması” işlemlerinin, sadece "su ve kanal ile 
başvurusu” olarak yapılması, su ve kanal birimi dene-
timi gerekiyorsa bu aşamanın ilave bir işleme gerek 
olmadan yapılması” gerektiği belirtilmiştir. 

Sonuç 
Yapının kuruluş veya kişilerce imar planı, yönet-

melik, ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılması ve 
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3194 sayılı İmar Kanunun kapsamına giren bütün ya-
pılar için istisnalar dışında belediye veya il özel idare-
lerinden yapı ruhsatiyesi alınması ve İmar Kanu-
nu’nun 29, 30, 31 inci maddeleri hükümleri doğrultu-
sunda yapı ruhsatı verilen bütün yapılar için yapı ta-
mamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanıl-
ması mümkün kısımları tamamlandığı takdirde bu kı-
sımlarının kullanılabilmesi için inşaat ruhsatını veren 
belediye, il özel idare bürolarından; 27 nci maddeye 
göre ruhsata tabi olmayan yapıların tamamen veya 
kısmen kullanılabilmesi için ise ilgili belediye ve il özel 
idaresinden izin alınması mecburidir.  

Yapılarda, plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına uy-
gunluğunun sağlanması açısından yetkili idarelerce 
yapı ruhsatı ve yapı kullanma izninin mevzuat hüküm-
lerine göre verilmesi Türk Standartları Enstitüsü tara-
fından belirlenmiş standartlara uyulması için zorunlu-
dur. 

Belediye ve mücavir alanlar dışında köylerin köy 
yerleşik alanlarında, civarında ve mezralarda yapıla-
cak konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar 
planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapı-
lar ile köyde oturanların ihtiyaçlarını karşılayacak 
bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahvesi, köy lo-
kantası, tanıtım ve teşhir büfeleri ve köy halkı tarafın-
dan kurulan ve işletilen kooperatiflerin işletme binası 
gibi yapılar için yapı ruhsatı aranmaz. Ancak etüt ve 
projelerinin valilikçe incelenmesi, muhtarlıktan yazılı 
izin alınması ve bu yapıların yöresel doku ve mimari 
özelliklere, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun ol-
ması zorunludur. Etüt ve projelerin sorumluluğu mü-
ellifi olan mimar ve mühendislere aittir. Bu yapılar 
valilikçe ulusal adres bilgi sistemine ve kadastro plan-
larına işlenir. 

Mevcut yapının esaslı tamir ve tadili, yürürlükteki 
mevzuat hükümlerine aykırı olmaması şartı ile imar 
planı, bu Yönetmelik hükümleri ve diğer ilgili mevzuat 
hükümlerine uygun olarak yapılabilir. Ancak, ilave 
esaslı tamir ve tadil yapılabilmesi için ruhsat alınması 
zorunludur. Tadilat projeleri de ilgili idarece mühür-
lenip imzalanacaktır. İlave ve tadilat projeleri 5 takım 
olarak düzenlenerek Yönetmeliğin 57 nci maddesin-
deki esaslara uygun olarak onaylanacaktır. 

Parsel içinde istinat duvarı yapılması gereken hal-
lerde, belediyenin ilgili biriminden istinat duvarı için, 
yanal yüzey alanı üzerinden ruhsat alınması mecburi-
dir. 

Basit tamir ve tadiller, balkonlarda yapılan açılır 
kapanır katlanır cam panel uygulamaları, korkuluk, 
pergola, çardak/kameriye ve benzerlerinin yapımı ile 
bölme duvar, bahçe duvarı, duvar kaplamaları, baca, 
saçak, çatı ve benzeri elemanların tamiri ve pencere 
değişimi ruhsata tabi değildir. 

Taşıyıcı sistemi etkilememek ve 634 sayılı Kanun 
uyarınca muvafakat alınmak kaydıyla; binalarda enerji 

kimlik belgesi sınıfı en az "C" olacak şekilde mesleki 
yeterlilik sertifikalı uygulayıcılar tarafından yapılacak 
ısı yalıtımı uygulamaları ile binanın kendi ihtiyacı için 
yapılacak güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemle-
ri ruhsata tabi değildir. 

Yapı ruhsatı başvurusu yapılan bir parselde, mi-
mari projenin ilgili idaresince onaylanmasını mütea-
kip, fenni mesul ve iş güvenliği sorumluluğunun üst-
lenilmesi, uygulamaların şantiye şefi tarafından yürü-
tülmesi, yapı sahibi ve müteahhidi tarafından yapı 
ruhsatı alınmadan yapının inşasına başlamayacağına 
dair noter taahhütnamesi verilmesi kaydıyla, ruhsatı 
veren idarenin uygun görüşü ile kazı izni verilebilir. Bu 
iznin verilebilmesi için sorumluluğun üstlenildiğine 
dair hususun da fenni mesul ve şantiye şefi taahhüt-
name ve sözleşmelerinde yer alması zorunludur. An-
cak, kazı sahasında kazık, palplanş, istinat duvarı ve 
benzeri uygulamaların olması durumunda, bu yapıla-
rın projelerinin onaylanması ve ruhsatlandırılması zo-
runludur. 

Parsel içinde istinat duvarı yapılması gereken hal-
lerde, belediyenin ilgili biriminden istinat duvarı için, 
yanal yüzey alanı üzerinden ruhsat alınması mecburi-
dir.  

Kamuya ait umumi hizmet alanları ile ilgili idare-
lerin tasarrufu altındaki yol, otopark, yaya bölgesi gibi 
yerlerde kamu hizmetinin yürütülebilmesi ve iletişi-
min sürdürülebilmesi için gerekli tedbirler ile Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumunun uygun görüşü 
alınmak suretiyle ruhsat alınmadan elektronik haber-
leşme istasyonu kurulabilir. 

Şantiye binaları, yapı ruhsatı alınan parsellerde 
yapılır. Şantiye binası için ayrıca yapı ruhsat aranmaz. 

Çarpık kentleşmenin önlenmesi açısından yetkili 
idarelerin yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni verilme-
sine ilişkin görev ve yetkilerini kullanırken gerekli 
özeni ve dikkati göstermelidirler. Bunun içinde İmar 
Kanunu ve Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin hüküm-
leri ile Ayrıca Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 
27/10/2017 tarihli ve E.14546 sayılı yazısı üzerine İçiş-
leri Bakanlığının yayınladığı 10/11/2017 tarihli ve 
E.23204 sayılı Yapı Ruhsatı Süreçleri konulu Genelge-
sinde belirtilen hususlar doğrultusunda işlem tesis 
edilmelidir. 
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