
DOSYA NO : 9310-……           …/…/2016 
KONU  : Yapı Aplikasyon Projeleri ile Yapı Ruhsatları Hk. 
 
 
…………………………………………, 
 
3194 sayılı İmar Kanunu’nun 21. ve 22 maddelerinde yapı ruhsatının ne şekilde düzenleneceği, 28. ve 
38.maddelerinde düzenlenecek projelerde yer alacak proje müelliflerinin durumu açıklanmış, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığınca yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 57.maddesinin beşinci 
fıkrasında, 01.06.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklikle, yapı sahibi ve vekilince ilgili 
kanun, plan, yönetmelik, Türk standartları, çevre şartları, fen, san’at ve sağlık kurallarına ve ilgili bütün 
mevzuat hükümlerine uygun olmak üzere hazırlanacak mimari, statik, elektrik, mekanik projelerine ek 
olarak “yapı aplikasyon projesi” de sayılmıştır. 
 
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 57/a/2 maddesinde: 
“2- 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 Yönetmeliğin 18 inci maddesine göre belirlenen yapı yaklaşma mesafelerinin, yapı projelerine göre 
köşe koordinatlarının ve röper noktalarının ülke koordinat sistemine işlenmek üzere harita 
mühendislerince hazırlanıp imzalanan projeyi ifade eder.” denilmektedir.  
 
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 57 maddesinde Proje müellifliğini üstlenecek mimar, mühendis 
ve fen adamları ile ilgili olarak “Proje müellifliği ve yapım işlerinin denetimine dair fenni mesuliyet 
üstlenen mimarların ve mühendislerin, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği Kanunu uyarınca, ilgili meslek odasına kayıtlı olmaları, büro tescillerini (Değişik ibare:RG-
1/6/2013-28664) yaptırmaları gerekir. İlgili meslek odaları, hakkında süreli veya süresiz kısıtlılığı 
bulunan veya üyeliği sona eren üyelerini derhal elektronik ortamda (Ek ibare:RG-1/6/2013-28664) ve 
yazı ile merkez yapı denetim komisyonu ile bütün ilgili yerlere ve kuruluşlara bildirir. İdare yapı ruhsatı 
düzenleme aşamasında her proje için, proje müelliflerinden, fenni mesullerden ve(Değişik ibare:RG-
14/4/2012-28264) fen adamlarından, şantiye şefleri ile yapı müteahhitlerinden mevzuata aykırı uygulama 
sebebiyle süreli veya süresiz olarak meslekî faaliyet haklarının kısıtlı olmadığına ilişkin ek-1’de yer alan 
sicil durum taahhütnamesini ister.” denilmektedir. 
 
Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 58. maddesinde “(Değişik fıkra:RG-1/6/2013-28664) İlgili 
meslek odaları, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 26 
ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bentlerine istinaden aynı Kanunun 27 nci maddesi uyarınca 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yüksek Haysiyet Divanı tarafından onbeş günden altı aya kadar 
serbest sanat icrasından men’i veya Odadan ihraç kararı alınan veya istifa ederek üyeliğini veya büro 
tescilini sona erdiren veya adına büro tescili bulunup vefat eden üyelerini derhal merkez yapı denetim 
komisyonu ile bütün ilgili yerlere ve kuruluşlara elektronik ortamda bildirir. Bu bilgilerin aynı zamanda 
Bakanlığa yazılı olarak gönderilmesi zorunludur.” denilerek projelerde yer alacak proje müelliflerin 
kısıtlılık durumunun ilgili odalarca bildirilmesi istenmiştir. 
 
Yönetmeliğin uygulamasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel 
Müdürlüğünce yayımlanan 25 Nisan 2012 tarih ve 2012/12 sayılı genelgenin 7. maddesinde de “Yapı 
ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerinin birer örneği ve bir önceki ayda yapılan işlemlere ilişkin 
bilgiler, incelenmek ve üye kısıtlılığının olup olmadığı hakkında ilgili idareye bilgi verilmek üzere her 
ayın ilk haftası ilgili meslek odalarına liste halinde topluca bildirilecektir. Üyelerin mesleği uygulamada 
kısıtlılıklarının idareye bildirilmesinde sorumluluk meslek odalarına aittir.” olarak vurgulanmıştır. 
Yukarıda belirtilen Kanun, Yönetmelik ve Genelgeler doğrultusunda yapılacak yapılara ilişkin olarak 
hazırlanan ruhsatlarda yapı aplikasyon Projesinin zorunlu bulunması gereken evraklar arasında yer aldığı, 
Yapı Aplikasyon Projelerinin Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasına kayıtlı Harita Mühendisleri 
(Harita, Harita ve Kadastro, Jeodezi ve Fotogrametri, Geomatik Mühendisleri) tarafından 
hazırlanabileceği, proje müellifi Harita Mühendislerinin yasal kısıtlılıklarının ilgili odası tarafından 



yapılacağı ve bunun için ilgili idarelerin Yapı Ruhsatlarının birer örneğinin İlgili Odaya göndermesi 
gerekliliği belirtilmiştir. 
Şubemiz tarafından Şube etkinlik alanımızda yapılan uygulamalarda farklılıklar tespit edilmiştir. Bazı 
belediyelerin ilgili kanun, yönetmelik ve genelgelerde zorunlu tuttuğu Yapı Aplikasyon Belgesinin 
istenmediği, Yapı Ruhsatlarında ilgi Harita Mühendislerinin imzasının olmadığı, istenen evrakların 
değişik belediyelerde değişik formlarda istendiğinden yola çıkarak yapılan çalışma ile uygulama birliğine 
gidilmesi ihtiyacı oluşmuştur.  
Yapı Aplikasyon belgesinin alınması sonrasında devam eden yapı inşaatları ile ilgili olarak sağlıklı 
kentleşmenin gereği olarak uygulanmakta olan Harita Teknik Uygulama Sorumluluğuna ilişkin çalışma 
da ekte bilginize sunulmuştur.  
İdarenizce bundan sonra yapılan uygulamalarda ekte sunulan belgelere göre işlem yapılmasını, elektronik 
ortamda girilen Yapı Ruhsatlarında Yapı Aplikasyon Projesini hazırlayan Harita Mühendisinin imzasının 
yer alması konusunda gereğini bilginize sunarız. 
 
Saygılarımızla, 
 

Alişan Çalcalı  
Şube Yönetim Kurulu a. 

Şube Başkanı 
 
 
DAĞITIM: 
• Belediye Başkanlıkları 
• İl Özel İdareleri 
• Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri 
• Serbest Bölge Müdürlükleri 
• Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri 

  



Yapı Aplikasyon Projesi ve Teknik Uygulama Sorumluluğunda Düzenlenecek 
Evraklar 
 
1. Örnek Dilekçe …………………………………………………………………….. (Ek-1) 
2. HKMO’dan alınan Yapı Aplikasyon Projelerinde yapı sahibi ile SHKM arasında 

imzalanan TİP-2 Sözleşme ………………………………………………………... (Ek-2) 
3. Yapı Aplikasyon Projesi Kapak…………………………………………………… (Ek-3) 
4. Yapı Aplikasyon Projesi ………………………………………………………….. (Ek-4) 

a) Parsele ilişkin bilgiler 
b) Parsel ve Bina Köşe Koordinat Çizelgesi 
c) Bina çekme mesafeleri 
d) İmza ve Onay bölümünü içeren proje 

5. Parsel ait Tapu Fotokopisi …………………………………………………………. (Ek-5) 
6. Proje müellifi tarafından ilgili idareye verilecek taahhütname ……………………. (Ek-6) 
7. İmar Durum Belgesi ………………..……………………………………………… (Ek-7) 

 
Yukarıdaki belgelerden oluşan dosyanın ilgili idareye sunumu ile ruhsat alım aşamasında 
yapılması gereken Yapı Aplikasyon Projesi hazırlanmış olur. 
 
Yapı Aplikasyon Projesinin onayından sonra binanın inşasına yönelik Harita Teknik 
Uygulama Sorumluluğuna ilişkin aşağıda belirtilen belgeler düzenlenir: 
 

1. HKMO’dan alınan Teknik Uygulama Sorumluluğu için yapı sahibi ile Fenni Mesul SHKM 
arasında imzalanan TİP-3 Sözleşme ……………………………………………… (Ek-8) 

2. SHKM’nin işin yapıldığı dönemde yasal kısıtlılığının olmadığını gösteren Oda Sicil Kayıt 
Belgesi …………………………………………………………………………… (Ek-9) 

3. Fenni Mesul SHKM’nin Teknik Uygulama Sorumluluğunu üstlendiğine dair 
taahhütname…………………………………………………………………….. (Ek-10) 

4. Yapı Aplikasyon Teslim Tutanağı ……………………………..…………………… (Ek-11) 
5. Bina Aplikasyon Projesi……………………………..……………………  (Ek-12) 
6. Temel üstü Röleve Krokisi ……………………………………………………… (Ek-13) 
7. İlgili kuruma Teknik Uygulama sorumluluğunun tamamlandığına dair dilekçe… (Ek-14) 
 
  



Yapı Aplikasyon Projesi ve Teknik Uygulama Sorumluluğu Uygulama 
Esasları 
 
1. Yapı Sahibi ile Proje Müellifi Serbest Harita ve Kadastro Mühendisi (SHKM) arasında Yapı 

Aplikasyon Belgesi için TİP-2 sözleşme düzenlenir……………………....  (Ek-2) 
2. Kadastro veya Lisanslı Harita ve Kadastro Mühendislik Bürosu (LİHKAB)’dan alınan 

Aplikasyon Krokisi ile birlikte ilgili kurumdan parsele ait İmar Durum Belgesi alınır.   
(Ek-7) 

3. İmar Durum Belgesine göre proje Mimarı tarafından mimari proje hazırlanır. 
4. Mimar tarafından hazırlanan Yapıya ait Mimari Proje ilgili idare tarafından kullanılan 

koordinat sistemine göre sayısallaştırılarak Yapı Aplikasyon Projesi 
düzenlenir……………………………………………………………  (Ek-3) ve Ek-4) 

5. Proje müellifi tarafından ilgili idareye verilecek taahhütname (Ek-6) ve ilgi dilekçe (Ek-1) 
ile birlikte Yapı Aplikasyon Belgesinin onayı için ilgili idareye başvuru yapılır. 

6. Yapıya ait diğer projelerle birlikte Yapı Aplikasyon Projesi onaylandıktan sonra Yapı 
Ruhsatına Proje Müellifi SHKM tarafından ilgili kısım imzalanır. 
 

Teknik Uygulama Sorumluluğunun Yapılması Durumunda 
 
7. Yapı Sahibi ile Proje Müellifi Serbest Harita ve Kadastro Mühendisi (SHKM) arasında 

Teknik Uygulama Sorumluluğu için TİP-3 sözleşme düzenlenir……………… (Ek-8) 
8. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasından Fenni Mesul SHKM’nin işin yapıldığı dönem 

için yasal kısıtlılık durumunun olmadığını gösteren Oda Kayıt Sicil Belgesi alınır. 
……………………………………………………………………………… (Ek-9) 

9. Yapı Aplikasyon Projesinde gösterilen bina köşe koordinatları araziye aplike edilerek Yapı 
Aplikasyon Teslim Tutanağı imzalanır. İlgili idarece tespit edilen sıfır kotuna göre temel 
kazısı yaptırılır. Kazı sonrası bina köşe noktalarının tekrar aplikasyonu yapılır.(Ek-11) 

10. Temel Üstü aşamasında zeminde ölçüm yapılarak Temel Üstü Röleve Krokisi düzenlenir. 
Su basman kotu Krokide gösterilir. (Ek-13) 

11. Arazide ölçümü yapılan bina köşe koordinatlarının Yapı Aplikasyon Projesi koordinatları ile 
Büyük Ölçekli Harita Yapım Yönetmeliğinde belirtilen değer aralığında uygun olup 
olmadığı ilgili idareye ve yapı sahibine Ek-14’de belirtilen dilekçe düzenlenerek verilir. 

12. Teknik Uygulama Sorumluluğu Gabariyi içeriyor ise yapının inşasının bitiminde yatay ve 
düşey konumları belirlenerek kroki düzenlenir (Ek-12),  ilgili idareye ve mal sahibine 
bildirilir. 

  



EK-1 
 
 
 
 
 
 

…………………. Belediye Başkanlığına; 
       ………. 
 

……….. İli, ……… İlçesi, ………….. Mahallesi, …………Pafta, ………….Ada, 
…..Parselin Aplikasyon Projesinin Onaylanmasını saygılarımla arz ederim. 

 
Adı – Soyadı 

İmza 
 
 
 
Adres: ……………………. 
  ……………………. 
  ……………………. 
  



EK-2 

 



EK-3 

 



EK-4 
 

 



 
 

EK-5 

 
 
 



 
 

EK- 6    

 
 

PROJE MÜELLİFLERİ TARAFINDAN İLGİLİ İDAREYE VERİLECEK TAAHHÜTNAME ÖRNEĞİ 

 

TAAHHÜTNAME 
Proje Müellifi 

Oda Sicil No :  

Unvanı  : 

Adresi :  
Telefonu : 

Müellifliği Üstlenilen Proje 

İl / İlçe  : 

İlgili İdare : 

Pafta/Ada/Parsel No : 

Yapı Adresi : 

Yapı Sahibi : 

Yapı Sahibinin Adresi : 
Projenin Türü : 

Yukarıdaki bilgilere sahip projenin müellifliğini üstlenmemde 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları 

Birliği Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında süreli veya süresiz olarak mesleki faaliyet 

haklarımda herhangi bir kısıtlılık bulunmadığını taahhüt ederim. ...../..../20..... 

 

 

Proje Müellifi 

Adı-Soyadı 

Unvanı 

İmza 

 
  

Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin işlemleri iptal edilecek ve bu kişiler hakkında 5237 
sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri gereği Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacak, ayrıca 
6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca işlem yapılmak üzere 
ilgili Meslek Odasına bilgi verilecektir. 

 

  



EK- 7   

 
 
 
 
 



EK- 8   
 

 



EK-  9 

 
 



EK-  10 

 
 

TAAHHÜTNAME 
 

HKMO Yönetim Kurulunun 20.09.1999 tarih 81/373 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan 
TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası TİP İmar Yönetmeliği Şartnamesi’ne uygun 
olarak; 

 
…… İli, …….. İlçesi, ………Mahallesi, ……. Pafta, …… Ada, …. Parselde kayıtlı  

……m2 yüzölçümündeki boş arsa vasfında olup, üzerinde herhangi bir yapı bulunmayan 
gayrimenkul üzerine yapılacak olan taban alanı …….m2 olan yapının; mevcut yol kotu tutanağı 
hazırlık çalışmasını, vaziyet planı projesinde belirlenen konumunu; ilgili kanunlara, yönetmeliğe, 
plana, mevzuata uygun olarak zeminde belirleyeceğimi, ayrıca yapının zeminde su basman 
seviyesine gelmesi halinde de mevcut durumun zremindeki konumunun tesbitiyle ilgili, TUS 
(Teknik Uygulama Sorumluluğu) Harita Mühendislik hizmetlerini yaparak sonuçları hakkında 
idareye ve mal sahibine bilgi vereceğimi kabul beyan ve taahhüt ederim. 

 
 

Adı-Soyadı 
Oda Sicil No 

Kaşe 
İmza 

Adres: 
…………………… 
…………………… 
…………………… 
 
 
  



EK-  11 
 

İŞYERİ TESLİM TUTANAĞI 
İlgili İdare  

Ruhsat Tarih ve No  

Pafta /Ada /Parsel  

DÜZENLEYENLER 
Denetçi Mimar ve Mühendisler 

Yapı Sahibi 
Adı-Soyadı T.C. No. Unvanı İmza 

    

     

    

    
Müteahhit ve ya 

adına Şantiye Şefi     

    

 
    

    

    

Sıfır Kotu (0.00m) :  
Kazı Kotu  : 
Yukarıda özellikleri belirlenen yapının mahalline  …./…../2016 tarihinde gidilmiş ve Yapı Köşe 
Koordinatları arazide aplike edilip işyeri teslimi yapılarak inşai faaliyetlere başlanmıştır.İşbu 
tutanak (3) nüsha olarak düzenlenmiştir. 

 Onay İlgili İdare 

(Ölçüm Yapan) 
Mesleği 

Adı-Soyadı 
İmza 

 

(Kuruluş Yetkilisi) 
Kaşe 

Adı-Soyadı 
İmza 

Adı-Soyadı 
Unvanı 

İmza 

Adı-Soyadı 
Unvanı 

İmza 

 
 
 
 

Arsa Köşe Koordinatları Yapı Köşe Koordinatları 

KÖŞE NOKTASI X Y Z KÖŞE NOKTASI X Y Z 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



EK-  12 
 

 
 



EK-  13 

 
 

  



EK-  14 
…………………. Belediye Başkanlığına; 

       ………. 
 

…… İli, …….. İlçesi, ………Mahallesi, ……. Pafta, …… Ada, …. Parselde kayıtlı  
……m2 yüzölçümündeki  gayrimenkul üzerine yapılmış taban alanı …….m2 olan yapı ile 
ilgili düzenlenen; Harita Uygulama Sorumluluğu (HUS) belgesine göre yapının su basman 
seviyesinde ve projesine uygun yapıldığı / uygun olmadığı anlaşılmıştır. 

 
Bu nedenle temel üstü ruhsat verilmesinde HUS yönünden sakınca   vardır/yoktur. 
 
Gereğini arz ederim. 

 
 

Adı – Soyadı 
İmza 

 
 
 
Adres: ……………………. 
  ……………………. 
  ……………………. 
 


