
YAPI RUHSATI İÇİN İSTENİLENLER 

(Yapı denetime tabi olan yapılar için) 
1. Ruhsat talebi dilekçesi         ▒ 

2. Tapu kayıt örneği (bir aylık) (Hissedarlı ise vekaletname)     ▒ 

3. Yapı sahibi kimlik fotokopisi        ▒ 

4. Yapı sahibi ikametgah bilgileri        ▒ 

5. İlgili belediyeden alınmış imar çapı/durumu (o yıla ait)      ▒ 

6. Kotlu bina aplikasyon krokisi        ▒ 

7. Yapı projeleri (CD içeriği Mimari, Statik, Makine, Elektrik, Statik program hali)  ▒ 

8. Yapı raporları          ▒ 

9. Zemin etüd raporu         ▒ 

10. Proje müellifi taahhütnameleri (Mimari, Statik, Makine, Elektrik)    ▒ 

11. Proje müellifi imza sirküleri        ▒ 

12. Proje müellifi Büro Tescil         ▒ 

13. Yapı sahibi ile yapı müteahhit sözleşmesi       ▒ 

14. Yapı müteahhidi taahhütnamesi        ▒ 

15. Yapı müteahhidi kimlik fotokopisi        ▒ 

16. Yapı müteahhidi imza sirküleri        ▒ 

17. Yapı müteahhidi ticaret ve sanayi odası kaydı      ▒ 

18. Yapı müteahhidi vergi levhası / numarası       ▒ 

19. YİBF belgesi          ▒ 

20. Yapı sahibi tarafından ödenmiş yapı denetim ücret dekontu     ▒ 

21. Yapı denetim taahhütnamesi        ▒ 

22. Yapı denetim sözleşmesi         ▒ 

23. Yapı denetim izin belgesi         ▒ 

24. Yapı denetim firmasının ticaret ve sanayi odası kaydı     ▒ 

25. Yapı denetim firmasının vergi levhası       ▒ 

26. Yapı denetim firmasının yetkili kişisinin imza sirküleri ve bilgileri    ▒ 

27. Yapı denetim denetçi belgeleri        ▒ 

28. Yapı denetim proje kontrol formları       ▒ 

29. Şantiye şefi taahhütnamesi1        ▒ 

30. Şantiye şefi sözleşmesi         ▒ 

31. Şantiye şefi kimlik fotokopisi ve ikametgah bilgileri      ▒ 

32. Şantiye şefi imza sirküleri         ▒ 

33. Şantiye şefi mesleki oda kayıt belgesi       ▒ 

34. Şantiye şefi vergi levhası / numarası       ▒ 

35. Şantiye şefi diploması         ▒ 

36. Şantiye şefi sigorta kayıdı         ▒ 

 

1YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK – Madde 
10 - Şantiye şefi, görev yaptığı ilin sınırları dışında başka bir ilde görev üstlenemez ve bu Yönetmelikte belirtilen toplam m² sınırları aşılmamak 
kaydıyla aynı anda en fazla beş ayrı yapım işinin şantiye şefliğini üstlenebilir. 

                                                           



     

YAPI RUHSATI İÇİN İSTENİLENLER 

(Yapı denetime tabi olmayan yapılar için, 200 m² altı yapılar) 

1. Ruhsat talebi dilekçesi         ▒ 

2. Tapu kayıt örneği (Bir aylık) (Hissedarlı ise vekaletname)     ▒ 

3. Yapı sahibi kimlik fotokopisi        ▒ 

4. Yapı sahibi ikametgah bilgileri        ▒ 

5. İlgili belediyeden alınmış imar çapı/durumu (O yıla ait)     ▒ 

6. Kotlu bina aplikasyon krokisi        ▒ 

7. Yapı projeleri (CD içeriği Mimari, Statik, Makine, Elektrik, Statik program hali)  ▒ 

8. Yapı raporları          ▒ 

9. Zemin etüd raporu         ▒ 

10. Yapı, mal sahibince yapılacaksa;        

 Yapının müteahhitliğini üstlendiğine dair taahhütname2    ▒ 

 Geçici yetki no evrağı        ▒ 

11. Yapı, mal sahibince yapılmayacaksa; Yapı müteahhitliği belgeleri    

 Yapı sahibi ile yapı müteahhit sözleşmesi      ▒ 

  Yapı müteahhidi taahhütnamesi       ▒ 

  Yapı müteahhidi kimlik fotokopisi       ▒ 

  Yapı müteahhidi imza sirküleri       ▒ 

  Yapı müteahhidi ticaret ve sanayi odası kaydı     ▒ 

  Yapı müteahhidi vergi levhası / numarası      ▒ 

12. Proje müellifi taahhütnameleri (Mimari, Statik, Makine, Elektrik)    ▒ 

13. Proje müellifi imza sirküleri        ▒ 

14. Proje müellifi Büro Tescil         ▒ 

15. Fenni mesuliyet taahhütnameleri (Mimari, Statik, Makine, Elektrik)    ▒ 

16. Fenni mesuliyet sözleşmeleri (TUS sözleşmesi) (Mimari, Statik, Makine, Elektrik)  ▒ 

17. Fenni mesuliyet imza sirküleri        ▒ 

18. Şantiye şefi taahhütnamesi3        ▒ 

19. Şantiye şefi sözleşmesi         ▒ 

20. Şantiye şefi kimlik fotokopisi ve ikametgah bilgileri      ▒ 

21. Şantiye şefi imza sirküleri         ▒ 

22. Şantiye şefi mesleki oda kayıt belgesi       ▒ 

23. Şantiye şefi vergi levhası / numarası       ▒ 

24. Şantiye şefi diploması         ▒ 

25. Şantiye şefi sigorta kayıdı         ▒ 

2YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK - Madde 5 
- Tek parselde bir bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 m²yi geçmeyen yapıların, yapı müteahhitliği ile ilgili olarak 
mevzuatta öngörülen bütün sorumluluklar yapı sahibince üstlenmek kaydıyla, ayrıca müteahhit ve şantiye şefi bulunması şartı aranmaz. Ancak sadece 
o yapım işinde kullanılmak ve beş yıl içinde bir defaya ve tek bir yapıya mahsus olmak üzere, yapı sahibine geçici olarak yetki belgesi numarası 
verilir.    
3YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN KAYITLARI İLE ŞANTİYE ŞEFLERİ VE YETKİ BELGELİ USTALAR HAKKINDA YÖNETMELİK – Madde 
10 - Şantiye şefi, görev yaptığı ilin sınırları dışında başka bir ilde görev üstlenemez ve bu Yönetmelikte belirtilen toplam m² sınırları aşılmamak 
kaydıyla aynı anda en fazla beş ayrı yapım işinin şantiye şefliğini üstlenebilir.  

                                                           



     

 

Yapı sahibi ve ya vekili tarafından 
yapı ruhsatı başvurusunda 

bulunulur. 

Yapı ruhsatı başvuru dilekçesi ilgili 
birime havale edilir. 

İmar ve Şehircilik Müdürü 
tarafından 

İmar çapı tarihi geçerli mi? Hayır 

Dilekçe sahibinden imar çapı 
güncellenmesi talep edilir. 
• Çap alınması için gerekli evraklar 

• Çap başvuru dilekçesi 
• Güncel tapu kaydı 
• Aplikasyon tutanağı (LİHKAB) 

Yapı projeleri ve ekleri sunuldu 
mu? Hayır Başvuru sahibinden yapı projeleri ve 

ekleri tamamlanması talep edilir. 

Yapı projeleri ve ekleri incelemesi 
yapılır. (Mimari, Statik, 

Mekanik,Elektrik ve Peyzaj 
projeleri) 

Uygun değil 
Proje müellifleri tarafından projelerin 
mevzuata uygun hale getirilmesi talep 

edilir. 

İlgili ada/parsel yerinde kontrol 
edilir. 

Hafriyat kotu, çevre nizamı, yolun 
durumuna vb bakılır. 

Yapı ruhsatı harcı yatırılır. Mali Hizmetler 
Müdürlüğü 

Adres tespiti yapılır. Numarataj Servisi 

Yapı ruhsatı belgesi doldurulur ve 
ilgililerce imzalanır. 

Yapı sahibi, Yapı Müteahhidi, Şantiye Şefi, 
Proje müellifleri, Yapı Denetim veya Fenni 

Mesuller, İdari imzalar 

Yapı ruhsatı onay kodu verilerek 
projelerle birlikte ilgilisine teslim 

edilir. 
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