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KONU  : Yapı Aplikasyon Projeleri ile Yapı Ruhsatları Hk. 
 
 
......................................... BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA, 
 
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 
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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 bilgilerinize sunarız.  
 
Saygılarımızla, 
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EKLER: 
Ek-1: Harita Teknik Uygulama Sorumluluğuna ilişkin çalışma (16 sayfa) 
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