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 YOİKK (Yatırım Ortamını İyileştirme Koor.

Kur.) Komisyon üyeliği

 PATİY/PAİY Komisyon üyeliği (2015-16-17)

 MAKS Teknik Destek

 Yapı Belgelerinde (ruhsat, iskan ve yanan

yıkılan yapılar formu) Web Servis

kullanımına geçen ilk belediye.

 e-arşiv sorumlusu

 e-exper uygulaması



PATİY/PAİY Süreçleri…

 01.06.2013

 08.09.2013

 14.09.2013

 22.05.2014

 14.11.2015 (Geçici 6. madde:01.01.2017’ye uzadı)

 Geçici 6. madde; Danıştay İdari Dava Daireleri 

Kurulu’nun,  «30.09.2015 tarihli ve 2015/1064 sayılı»  

kararı ile yürütmesi durduruldu.

 05.02.2016 (Geçici 10. madde)

 08.12.2016 Tarihli Resmi Gazete geçici 10. madde 

30.06.2017’ye kadar uzatıldı.



PATİY/PAİY Süreçleri…

 03.07.2017 tarihli Resmi Gazete ile PAİY yayımlandı.

 Geçici 3. maddeye istinaden, 01.10.2017 tarihine kadar
ruhsat alınması koşulu ile PATİY veyahut ilgili Büyükşehir

Belediyesi hükümleri geçerli olacak.

 30.09.2017 tarihli Resmi Gazete de PAİY yayımlandı

ve 01.10.2017 Tarihinde yürürlüğe girdi.



PATİY/PAİY Süreçleri…

• Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği:

• 1.Bölüm: Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

• 2. Bölüm: Genel İlkeler

• 3. Bölüm: Arsalara İlişkin Hükümler

• 4. Bölüm: Yapılaşmaya İlişkin Hükümler

• 5. Bölüm:Yapılara İlişkin Hükümler

• 6. Bölüm:Projeler ve Yapı İzin Belgeleri

• 7. Bölüm:Denetime Dair Hükümler

• 8. Bölüm:Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin esaslar

• 9. Bölüm: Son Hükümler/Geçici Hükümler



PATİY/PAİY Süreçleri…

Madde-69-2:

• Bu Yönetmeliğin birinci, ikinci, altıncı, yedinci,

sekizinci, dokuzuncu bölümleri,

• Geçici maddeler ile dördüncü bölümün 19 ve 20’nci

maddesinde yer alan hükümler,

• Planlarla ve ilgili idarelerce çıkarılacak
Yönetmeliklerle değiştirilemez ve planlarda bu

hükümlere aykırı olarak getirilecek hükümler

uygulanamaz.



PATİY/PAİY Süreçleri…

Madde-69-1:

Büyükşehir belediyeleri ile il belediyeleri, ikinci

fıkrada belirtilen değiştirilemeyen hükümler dışında

kalan hususlarda, beldenin tarihi ve yöresel şartlarını

gözetmek kaydıyla Bakanlık onayına sunulmak üzere

imar yönetmeliği hazırlayabilirler. İdarelerin imar

yönetmelikleri yürürlüğe girinceye kadar uygulamalar

bu Yönetmeliğe göre yapılır.



PATİY/PAİY Süreçleri…

 Mevcut teşekkül:

 Geçici Madde -2 :

 (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki mevzuata

göre ve mevzuatına uygun olarak kısmen veya tamamen
yapılaşması teşekkül etmiş imar adalarında, imar planında

aksine bir hüküm bulunmamak kaydıyla, yapı yaklaşma

mesafeleri, kotlandırma, arka bahçelerin tesviyesi ile parsel
dışına taşmamak kaydı ile açık ve kapalı çıkmaları mevcut

teşekküle göre belirlemeye idaresi yetkilidir. Bu durumda,

 Yan bahçe mesafeleri ve açık ve kapalı çıkma ölçüleri;

 parselin sağında ve solunda bulunan mevzuatına uygun

mevcut binaların yan bahçe mesafesine ve bu mesafe içinde

yapılan açık ve kapalı çıkmalara uygun olarak verilir.



PATİY/PAİY Süreçleri…

 Arka bahçe mesafeleri ve bu mesafe içinde yapılacak açık ve

kapalı çıkmalar;

 bitişik nizam yapı adalarında mevcut teşekküle, ayrık nizam

yapı adalarında ise bitişiğindeki komşu parsellerin

yapılaşmasına uygun olarak belirlenir..

 Kotlandırma ve arka bahçelerin tesviyesi;

 komşu parsellerdeki uygulamalara göre yapılır. Ancak bu

maddede ifade edilen çıkma ve bahçe mesafelerine ilişkin

hususlarla ilgili olarak mevcut bina bulunmayan komşu
cephelerde mer’i plan ve bu Yönetmelik hükümlerine uyulur.



PATİY/PAİY Süreçleri…

Geçici Madde-3 :

(1) 22/5/2014 tarihinden önce yapı ruhsatı almaya yönelik olarak
işlemlere başlanılmış olan ve bu maddenin yürürlüğe girdiği

tarihten önce veya sonra yapılan yapı ruhsatı başvuruları,

1/10/2017 tarihine kadar sonuçlandırılmak kaydıyla, başvuru

sahibinin talebine bağlı olarak, ilgili işlem tarihinde yürürlükte

olan Yönetmeliğin 30/5/2013 tarihi ve sonrasında yürürlükte olan

hükümlerine göre neticelendirilir.

Ancak, bu madde hiçbir şekilde bu Yönetmelik hükümlerinin

karma kullanımı ve yapının planla belirlenen kat adedini artırmak

amacıyla uygulanamaz ve bu amaçla yapı ruhsatı düzenlenemez.



PATİY/PAİY Süreçleri…

 (2) Kat karşılığı ve hasılat paylaşımı modelleri hariç olmak

üzere, kamu kurum ve kuruluşlarınca bu Yönetmeliğin

yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale kararı veya ihale tarihi

alınmış veya ihalesi yapılmış olan ancak ruhsat düzenlenmemiş
yapıların ruhsat işlemleri 1/10/2017 tarihinden önce yürürlükte

olan Yönetmeliğe göre sonuçlandırılır.



PATİY/PAİY Süreçleri…

 (3) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce riskli

yapı tespiti yapılmış ya da riskli alan kapsamına alınmış
olup, maliklerin en az üçte ikisi ile noter onaylı kat
karşılığı inşaat sözleşmesi düzenlenmiş olup yapı ruhsatı

düzenlenmemiş yapıların ruhsat işlemleri, talep edilmesi

halinde 1/10/2017 tarihinden önce yürürlükte olan

Yönetmeliğe (nedir?) göre sonuçlandırılır.

 (4) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önce ruhsat

alınmış olup, inşaatı devam eden yapılara ilişkin ruhsat

süresi içerisinde yapılan tadilat ruhsatı başvuruları; talep

edilmesi halinde ruhsatın düzenlendiği Yönetmeliğe göre

sonuçlandırılır.



PATİY/PAİY Süreçleri…

 Danıştay Birinci Dairesi E:1988/336, K:1988/355 sayılı,

imar işlerinde kazanılmış haklar üzerinde durduğu bir

kararında;

 "... imar işlerinde ilgililer yönünden kazanılmış hakların

doğumunun saptanmasında;

 a) yapı ruhsatı, yapı kullanma izni gibi işlemlerin ve

 b) inşaata başlanmış olması,

 c) tamamlanmış olup olmadığı,

 d)tamamlanmamışsa hangi seviyede bulunduğu

durumlarının ve



PATİY/PAİY Süreçleri…

 bunların tarihlerinin önemli bir etken olduğu ve bu

kavram ve esaslardan hareket edilerek olayına göre
kişilerin imar işlerindeki haklarının kazanılmış bir hak

teşkil edip etmediği konusunda bir sonuca gidildiği

görülmektedir.



PATİY/PAİY  Süreçleri…

 Bugüne değin hiç inşaata başlanmamış olması halinde

ise; ilgililer lehine kazanılmış bir haktan söz

edilemeyeceği, yapı ruhsatı alınmış olmasının, hukuka

uygun olarak verilmesine rağmen bu hususun tek başına

hak kazandırmaya yeterli sayılamayacağı, idarenin kolluk

yetkilerine dayanarak verdiği izinleri (ruhsatları) kamu

düzeni ve kamu yararı ilkelerinden hareketle geri
alabilme yetkisinin mevcut bulunduğu..." belirtilmiştir.



PATİY/PAİY  Süreçleri…

 İdari Yargılama Usulü Kanunu:

 Kararların sonuçları:

 Madde 28 – 1.(Değişik:10/6/1994-4001/13 md.)

Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi

mahkemelerinin esasa ve yürütmenin
durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre

idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya

eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir
şekilde kararın idareye tebliğinden başlayarak otuz

günü geçemez.



PAİY Genel İlkeler…

 Genel İlkeler:

 MADDE -5 :

 (1) Uygulama imar planı olmayan veya mülkiyeti

sorunlu olan alanlarda yapı ruhsatı düzenlenemez.



PAİY Genel İlkeler…

 (2) Alt kademe planların, üst kademe planların kesinleştiği tarihten

itibaren en geç bir yıl içinde ilgili idarece üst kademe planlara

uygun hale getirilmesi zorunludur. Aksi halde, üst kademe planları
onaylayan kurum ve kuruluşlar alt kademe planları en geç altı ay

içinde üst kademe planlara uygun hale getirir ve res’en onaylar.

Alt kademe planlarla üst kademe planlar arasındaki
uyumsuzluğun giderilmesine ilişkin on sekiz aylık süre içindeki

yeni yapı ruhsatı başvuruları, yürürlükte olan uygulama imar

planına göre sonuçlandırılır. Bu sürenin dolduğu tarihe kadar alt

kademe planlar ile üst kademe planlar birbirleriyle uyumlu hale
getirilmemişse, planlar birbiriyle uyumlu hale getirilinceye kadar

bu alanlarda yeni yapı ruhsatı düzenlenmez. Mahkemelerce
yürürlüğü durdurulan planlarda yürürlüğün durdurulduğu süre bu

sürelere ilave edilir.



PAİY Genel İlkeler…

 (3) İdarelerin imar yönetmeliklerinde, uygulama imar planı ile

belirlenen alan kullanımlarının işlevini değiştirecek düzenleme

getirilemez.

 (4) Bu Yönetmeliğin alan kullanım tanımlarında belirtilen

işlevler imar planlarında daraltılabilir; ancak genişletilemez.

 (5) Taban alanı ve emsal hesabı; net imar parseli alanı
üzerinden yapılır. İmar parsellerinin değişikliğe konu olup da

kamuya terk edilmesi gereken alanlar içermesi ve bu alanların
kamuya bedelsiz terkine ilişkin imar planında hüküm olması

halinde taban alanı ve emsal hesabı, imar planında belirtilen

hükümlere göre yapılabilir.



PAİY Genel İlkeler…

 (6) Ayrık veya blok nizam olan yerlerde, uygulama imar
planında açıkça belirlenmemiş ise; TAKS %40’ı geçemez.

Ancak, çekme mesafeleri ile KAKS verilip TAKS verilmeyen
parsellerde, TAKS %60’ı geçmemek şartıyla, çekme

mesafelerine göre uygulama yapılır. (YATAY YAPILAŞMAYA

YÖNELME..)

 (7) Uygulama imar planlarında, parselasyon durumları ve

bina kitle ölçüleri verilmediği takdirde, şematik gösterimler

imar planlarının hükümlerinden sayılmazlar.



PAİY Genel İlkeler…

 (8) 22 nci maddeyle veya ilgili idarelerin imar

yönetmelikleri ile getirilebilecek emsal harici tüm

alanların toplamı; parselin toplam emsale esas alanının
% 30’unu aşamaz. Ancak; 27/11/2007 tarihli ve

2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe

konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında
Yönetmelik gereğince yapılması zorunlu

olan, korunumlu ya da korunumsuz normal merdiven
dışındaki

 yangın merdiveni ve korunumlu koridorun asgari

ölçülerdeki alanı ile yangın güvenlik holünün 6 m² si,

 son katın üzerindeki ortak alan teras çatılar,

 yapının ihtiyacı için bahçede yapılan açık otoparklar,



PAİY Genel İlkeler…

 konferans, spor, sinema ve tiyatro salonları gibi

özellik arz eden umumi yapılarda düzenlenmesi
zorunlu olan boşluklar,

 alışveriş merkezlerinde yapılan atrium boşluklarının

her katta asgari ölçülerdeki alanı ile

 binaların bodrum katlarında yapılan;



PAİY Genel İlkeler…

 a) Zorunlu otopark alanlarının 2 katı,

 b) Sığınak, asansör boşlukları, merdivenler, bacalar, 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 alanının % 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 inci 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.



PAİY Genel İlkeler…

 Taban alanı

 MADDE 20 - (1) Tabii veya tesviye edilmiş zemin üzerinde etrafı

açık bırakılarak kolonlar üzerinde inşa edilen yapılarda taban

alanı, zemine oturan en dış çeperlerdeki kolonların dış

yüzeylerinin en kısa doğru parçalarıyla birleştirilmesiyle

belirlenen alandır.



PAİY Genel İlkeler…

 (8) Taban alanına dâhil edilmeyecek kullanımlar;

 a) Tabii zemin veya tesviye edilmiş zemin seviyesindeki veya bu

seviyenin altındaki avlular, iç bahçeler,

 b) Bağımsız bölüm olarak düzenlenmeyen veya bağımsız bölümün

eklentisi niteliği taşımayan, yapının ana taşıyıcı sistemleri ile

bütünleşik olmayan, bahçe alanının %20’sini geçmeyen; kameriye,

pergola, sundurma, açık yüzme ve süs havuzu,

 c) Bağlantılı olduğu bağımsız bölümün veya bulunduğu katın brüt

alanının %10’unu aşmayan üstü açık veya sökülür-takılır hafif

malzeme ile örtülü zemin terasları,

 ç) Çevre düzenlemesi ve güvenliği için yapılan bahçe duvarı, istinat

duvarları, 6 m²’yi geçmeyen kontrol veya bekçi kulübeleri,



PAİY Genel İlkeler…

 d) Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin gerekli

gördüğü, normal merdiven haricinde kaçış yolu içerisinde yer alan, asgari

ölçülerde ve adetlerde yapılan merdiven evi ile yangın güvenlik holleri,

 e) Asgari ölçülerdeki; temele kadar inen asansör boşlukları, ışıklıklar, çöp

ve atık ayrıştırma bacaları, hava bacaları, şaftlar,

 f) Ana yapının dışında kalan; binaya ait arıtma tesisi ve trafolar, jeneratör,

yağmur suyu toplama havuzu, evsel atık ve geri dönüşüm hazneleri, ısı

merkezi,

 g) Akaryakıt pompaları ve taşıyıcıları hariç olmak üzere kanopiler ve

arkatlar,

 ğ) Güneş panellerinin temel ve kaidesi haricindeki kısımları,

 h) Açık otoparklar,

 ı) Giriş saçakları (markizler),



PAİY Genel İlkeler…

 Katlar alanı hesabına dâhil edilmeyen kullanımlar

 MADDE 22 - (1) 5 inci maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen esaslar

dâhilinde;

 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
panellerle 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) (2)

 g) Bina için gerekli minimum sığınak alanı,



PAİY Genel İlkeler…

 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 tesisat

katları,

 i) Bina veya tesise ait olan ısıtma, soğutma, tesisat alanı, su sarnıcı,

havalandırma 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 bölümleri,

 j) Bütün cepheleri tamamen toprağın altında kalan bodrum katları ile kısmen

açıkta kalan, bodrum katlarında yer alan; tek başına bağımsız bölüm

oluşturmayan, bir bağımsız bölümün eklentisi veya parçası olmayan, ticari

amaç içermeyen, yapı yaklaşma sınırı içinde kalan ve 1000 m²’yi ve toplamda

katlar alanının % 5’ini aşmayacak şekilde düzenlenen ortak alan niteliğindeki;

jimnastik salonu, oyun ve hobi odaları, yüzme havuzu, sauna gibi sosyal tesis,

spor birimleri ve depolar,



PAİY Genel İlkeler…

 k) Bütün cepheleri tamamen toprağın altında kalan bodrum

katları ile kısmen 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 bölümlere 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 konutlar hariç; bina

giriş holleri ile kat holleri ve asansör önü sahanlıkları,



PAİY Genel İlkeler…

 (9) Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak veya yaptırılacak

yapılara;

 imar planlarında o maksada tahsis edilmiş olmak,

 plan ve mevzuata aykırı olmamak üzere mimari, statik, tesisat

fenni mesuliyeti ve her türlü sorumlulukların bu kamu kurum
ve kuruluşlarınca üstlenilmesi ve

 mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla avan projeye göre yapı

ruhsatı,

 ilgili kamu kuramlarının geçici kabulünü müteakip yapı

kullanma izin belgesi talep üzerine ilgili idaresince düzenlenir.



PAİY Genel İlkeler…

 (10) İmar planlarında su taşkın alanları için Devlet Su İşleri Genel

Müdürlüğü veya su ve kanalizasyon idareleri tarafından su taşkın

analizi yapılarak belirlenen kret kotuna 1.50 metre ilave edilerek
tespit edilen kotun altı iskân edilemez. Hiçbir şekilde bu seviyenin

altında otopark giriş-çıkışı, kapı ve pencere gibi herhangi bir boşluk

bırakılamaz ve açılamaz. Tereddüde düşülen konularda Devlet Su

İşleri Genel Müdürlüğü veya ilgili su ve kanalizasyon idaresinin

görüşüne göre uygulama yapılır.

 (11) Yeni yapılacak binalarda uygulama imar planında veya planda

olmaması halinde bu Yönetmelikte gösterilen kat adedi veya bina
yüksekliği aşılamaz. Hiçbir koşulda hava mânia kriterleri aşılamaz,

planda veya planda belirtilmemişse bu Yönetmelikte belirtilen kat

adedi, kat yükseklikleri azaltılmak suretiyle arttırılamaz, bu suretle
yapı yoğunluğu artırılamaz.



PAİY Genel İlkeler…

 (12) Bir parselin bulunduğu imar adasına ait parselasyon planı yapılıp

belediye encümenince kabul edilip tapuya tescil edilmeden o adadaki

herhangi bir parsele yapı ruhsatı verilemez.

 (13) Koruma amaçlı imar planlarında parselasyon planı yapılması mümkün

olmayan durumlar hariç olmak üzere, imar adasında parselasyon planı

yapılmadan bu adadaki parsellerde ifraz ve tevhit yapılamaz.

 (14) İfraz suretiyle yola cephesi olmayan parsel oluşturulamaz. Yola

cephesi olmayan parsellere yapı ruhsatı düzenlenemez. Kanunun 18 inci
maddesinin uygulanamadığı hallerde yola cephesi bulunan parsellerden

herhangi biri ile tevhit edilmesi mecburidir. Ancak, bu Yönetmeliğin

yürürlüğe girmesinden önce; mevcut planlarla oluşmuş, bitişik boş parseli

bulunmayan, fiili teşekkül sebebiyle yola cephesi sağlanamayan parsellere;

komşu parsellerden süresiz geçiş hakkı alınmış ve bu konuda tapu

kayıtlarına şerh konulmuş olmak kaydıyla yapı ruhsatı düzenlenebilir.



PAİY Genel İlkeler…



PAİY Genel İlkeler…

 (15) İlgili idareler; imar planlarında açıklanmamış ve bu Yönetmelikte yer

almamış hususlarda ihtiyaca ve civarın karakterine göre uygulanacak

şekli takdire, ayrıca uygun gördüğü yerlerde meclis kararı alarak
yapıların estetiği, rengi, çatı ve cephe kaplaması, yöresel malzeme

kullanılması ve yöresel mimarinin dikkate alınmasına ilişkin zorunluluk

getirmeye yetkilidir.

 (16) Kanunun 4 üncü maddesi kapsamına giren özel kanunlarda aksine

bir hüküm bulunmayan hallerde bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 (17) Gelişme alanları ile kentsel dönüşüm ve gelişim alanları hariç,

yerleşme alanlarında yapı ruhsatı düzenlenebilmesi için yol, su,

kanalizasyon, elektrik gibi teknik altyapı hizmetlerinin götürülmüş olması

şarttır.

 (18) İlgili kurum ve kuruluşların, yerleşme alanlarında teknik altyapının

götürülmesiyle ilgili gerekleri ivedilikle yerine getirmesi zorunludur.



PAİY Genel İlkeler…

 (19) Devletin güvenlik ve emniyeti ile harekât ve savunma bakımından gizlilik veya
önem arz eden yapılar için hazırlanacak ve onaylanacak projelere ilişkin

uygulamalar, öncelikle Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında

 (3194- Madde:4- 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanunu, bu Kanunun ilgili maddelerine uyulmak kaydı ile 2960
sayılı İstanbul Boğaziçi Kanunu ve 3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi
Hakkında Kanun ile diğer özel kanunlar ile belirlenen veya belirlenecek olan
yerlerde, bu Kanunun özel kanunlara aykırı olmayan hükümleri uygulanır.

 (Değişik ikinci fıkra: 31/10/2016-KHK-678/6 md.) Türk Silahlı Kuvvetlerine, Sahil
Güvenlik Komutanlığına, Jandarma Genel Komutanlığına ve Emniyet Genel
Müdürlüğüne ait harekat, eğitim ve savunma amaçlı yapılar için bu Kanun
hükümlerinden hangisinin ne şekilde uygulanacağı Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından müştereken belirlenir.)

 imzalanan protokol hükümlerine göre yapılır. Bu yapılar için bu Yönetmeliğin

dördüncü ve beşinci bölümünde belirtilen ölçü ve hükümlere bağlı kalınması

mecburiyeti yoktur.



PAİY Genel İlkeler…

 (20) Yapı ruhsatı talep edilen projelerde ayrıca; afet, deprem,
yangın, otopark, enerji verimliliği, sığınak, asansör, yapı malzemeleri,

gürültüye karşı korunma, ısı ve su yalıtımı, yapı denetimi, iş güvenliği,

iskele, erişilebilirlik ve çevre gibi konulardaki yapıya ilişkin hükümler

içeren mevzuata da uyulur.

 (21) Hazırlanan projelerin öncelikle bu Yönetmelik ve bu

Yönetmelikte atıfta bulunulan mevzuatın hükümlerine uyulmak

kaydıyla Türk Standartları Enstitüsü (TSE) standartlarına uygun

olarak hazırlanması zorunludur.



PAİY Genel İlkeler…

 (22) İlgili idare, erişilebilirlik mevzuat ve standartlarında getirilen

hükümlere uymakla ve bunları uygulamakla yükümlüdür. Sahanlık, kat
sahanlığı, ara sahanlık, merdiven, asansör, kapı ve koridor ölçüleri, rampa

eğimleri, genişlikleri ile korkuluk ve küpeşteleri gibi bina içi erişimle ilgili

mekânların ölçüleri bu Yönetmelikte belirtilen ölçülerden az olmamak
üzere, erişilebilirlik standartlarına uygun olarak düzenlenir. Yapılı çevrede

erişilebilirlik standartlarına uygun yönlendirme, bilgilendirme ve

işaretlemelerin yapılması zorunludur. Ayrıca ilgili idare, yörenin koşullarını

göz önünde bulundurarak engellilerle ilgili gerekli önlemleri almaya

yetkilidir.



PAİY Genel İlkeler…

 (23) İlgili idareden yol kotu belgesi ile yapı ruhsatı veya kazı izni

alınmadan, tabii zeminde hiçbir şekilde kazı veya dolgu yapılamaz.

 (24) Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni alınmış yapılarda ruhsat eki

projesine aykırı olarak bodrum katları açığa çıkarmak üzere kazı ve

tesviye yapılamaz. Aksi takdirde Kanunun ilgili hükümlerine göre
cezai işlem yapılır.



PAİY Genel İlkeler…

 (25) 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 bulunur.

 (26) Açığa çıkan kat kazanmak ve kat sayısını artırmak amacıyla kot

alınan nokta tespit edilemez. Kot alınan noktanın tespitinde bölge kat
rejiminin aşılmaması ve sokak siluetinin korunması esastır. Yoldan

kotlandırılan ve bina arka köşelerinin zemin hizasındaki kotu yola

göre 3.50 metreden daha düşük olan binalar 11 inci madde

hükümlerine göre kademelendirilir.
 (27) Kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılması, 4 ve daha

fazla olanlarda ise asansör tesisi zorunludur.



Zemin Terası…

Zemin terası:

 İrtibatlı olduğu katın seviyesini aşmayan, tabii zeminden veya

tesviye edilmiş zeminden itibaren en fazla 1.50 metre yükseklikte

olan,

 bağımsız bölümlerin parçası veya binanın ortak alanı olarak

kullanılan,

 döşeme altında kalan kısmı doldurularak kapatılan veya duvar ile

çevrilerek gerektiğinde depo olarak kullanılabilen, parsel

sınırlarına yan ve arka bahçelerde 3.00 metreden,

 ön bahçelerde imar planında veya ilgili idarelerin imar

yönetmeliklerinde aksine bir hüküm yok ise 3.50 metreden fazla
yaklaşmayan ve

 yapı kitlesinin en fazla iki tarafını çevrelediği terasları,



Zemin Terası…



Zemin Terası…



Güneş Panelleri…



Güneş Panelleri…



İfraz ve Tevhit

İfraz ve Tevhit:

 Madde-7(3):Mevcut haliyle yapılaşmaya elverişli olmayan

parsellere ilişkin olarak, ilgili idarenin tebliğ tarihinden itibaren

3 ay içerisinde parsellerin maliklerinin kendi aralarında

anlaşamadığı takdirde re’sen tevhit ve ifraz yoluyla işlem

yapmaya ilgili idare yetkilidir.

 (9) Aynı yapı nizamı ve kullanım kararına sahip parsellerin

tevhit edilmeleri halinde uygulama imar planında; tevhit

sonrası elde edilen parselin taban alanı ve katlar alanı, tevhit

öncesi parsellerin ayrı ayrı hesaplanan taban alanları ve katlar
alanları toplamını geçemez. Plan üzerinde ölçüsü belirlenmiş
blok nizamında olan parsellerin tevhidi halinde, tevhit öncesi
parsellerin blok ölçüsü ile belirlenmiş inşaat alanı hakları

toplamı aşılamaz.



İfraz ve Tevhit

(10) Yapı nizamı veya kullanım kararı birbirinden farklı parseller

ve farklı yollardan cephe alan ara parseller ile imar planında ifraz

hattıyla birbirinden ayrılan parseller tevhit edilemez.
(11) İmar adasındaki aynı veya farklı yapı nizamı bulunan

parsellerin bahçelerinin daha etkin kullanabilmesi amacıyla; ilgili

parsel maliklerinin muvafakati alınmak, her bir parsel sınırı
korunmak ve bu sınırlara göre planda verilen yapılaşma koşulları

ayrı ayrı uygulanmak kaydıyla, tevhit koşulu olan kot ve cephe

sınırlamalarına bakılmaksızın ve parseller tevhit edilmeksizin

vaziyet planı idarece onaylanarak ve tapuda beyanlar hanesine
şerh düşülerek açık veya tamamen gömülü olmak ve dilatasyonla

ayrılmak kaydıyla kapalı, ortak otopark uygulaması yapılabilir.



İfraz ve Tevhit

Parsel büyüklükleri

MADDE 6 – (1) İmar planında gösterilen çeşitli bölgelerde imar

planı ile getirilmiş farklı hükümler yoksa yapılacak ifrazlarda,

elde edilecek yeni parsellerin asgari ölçüleri; arazi

meyili, yol durumu, mevcut yapılar ve benzeri gibi mevkiin

özellikleri ile bu parsellerde yapılması mümkün olan yapıların

ölçüleri ve yöresel ihtiyaçları da göz önünde tutularak tespit

olunur. Bu tespit sırasında ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda
belirtilen şartlar ihlâl edilemez.



İfraz ve Tevhit

(2) Parsel genişlikleri;

a) Konut ve ticaret bölgelerinde:

1) 4 kata kadar (4 kat dâhil) inşaata müsait yerlerde:

Bitişik nizamda: 6.00 metreden,

Blok başlarında: Yan bahçe mesafesi 6.00 metreden,

Ayrık nizamda: Yan bahçe mesafeleri toplamı + (6.00) metreden,

az olamaz….

(3) Parsel derinlikleri:

a) Konut ve ticaret bölgelerinde:

1) Ön bahçesiz nizamda: (13.00) metreden,

2) Ön bahçeli nizamda: Ön bahçe mesafesi + (13.00) metreden,

az olamaz….



Bahçe tesviyelerine ilişkin esaslar

Madde-15-

(1) Tabii zemin veya tabii zemin kotuna göre düzenlenmiş
tesviye zemin hiçbir şekilde bağımsız bölüm oluşturmak

maksadıyla hafredilemez.

(2) Yol cephelerinin otopark olarak düzenlenmesi halinde

otopark alanları yol kotuna göre tesviye edilir.

(6) Bahçe tesviyelerinde engelliler için erişilebilirlik

standartlarına uygun düzenlemelerin yapılması zorunludur.



Bahçe tesviyelerine ilişkin esaslar

Ön Bahçelerin Tesviyesi:

Madde-16:

(2) Bina yol cephe hatları ile yollar arasında kalan
bahçeler yola doğru en fazla % 2 meyil verilerek tesviye

edilir.

(4) Otopark giriş eğimleri, istinat duvarı, korkuluk ve

benzeri gerekli güvenlik tedbirleri alınmak ve ilk 3.00

metresi %7 eğimi geçmemek kaydıyla parsel sınırından
itibaren başlatılabilir.

(5) Otopark rampaları ön bahçe boyunca yola paralel

yapılamaz.



Bahçe tesviyelerine ilişkin esaslar

 Yan bahçelerin tesviyesi

 Madde-17:

 (1) Arka bahçe tesviye kotunun ±0.00 kotundan düşük
olduğu durumlarda; yan bahçelerde, ön ve arka bahçeler

arasında uyum sağlayacak şekilde ve hiçbir biçimde arka

bahçe tesviye kotunun altına inilmemek koşuluyla tesviye

yapılabileceği gibi kademelendirme de yapılabilir.

 (2) Arka bahçe tesviye kotunun ±0.00 kotundan yüksek
olduğu durumlarda; yan bahçelerde, ön ve arka bahçeler

arasında uyum sağlayacak şekilde ve hiçbir biçimde ±0.00

kotunun altına inilmemek koşuluyla tesviye edilebileceği

gibi kademelendirme de yapılabilir.



Bahçe tesviyelerine ilişkin esaslar

 Arka bahçelerin tesviyesi

 Madde-18 – (1) Tabii zemini ±0.00 kotunun üstündeki arka bahçe

zemininin bu kota kadar kazılması esastır. Ancak, kayalık zeminlerde

veya parsel arka sınırındaki ortalama tabii zeminin +2.00 kotundan

yukarıda olması halinde, gerekli önlemler alınarak bina arka
cephesinden itibaren 3.00 metrelik şeridin tesviyesi ile yetinilir.

 (2) Tabii zemin kotu ±0.00 kotunun altında kalan arka bahçelerde

bina köşelerinden en düşük kottakinin seviyesine kadar kazı

yapılabilir. Parselin en düşük arka köşe noktası ile binanın en düşük

arka köşe noktası arasındaki kot farkının 1.00 metreden fazla olması

durumunda, bina arka cephesinden 3.00 metreden itibaren

kademelendirme yapılabilir.

 (3) Arka bahçelerde 2.00 metreden fazla olmamak ve (±0.00) kotunu
geçmemek koşuluyla dolgu yapılabilir.



Bahçe tesviyelerine ilişkin esaslar

 Subasman kotu (Zemin kat taban kotu):

 Binaların zemin kat taban döşemesi üst kotunu (İmar

planlarında aksine bir hüküm bulunmaması halinde,

±0.00 kotunun altına düşemez ve +1.20 kotunun

üzerine çıkamaz.)



PAİY…

 Parsel kullanım fonksiyonlarına göre yapılaşma koşulları

 MADDE -19:

 c) Park alanları: Bu alanlarda encümen kararıyla;

1) Açık havuz/süs havuzu, açık spor ve oyun alanı, genel tuvalet,

pergola, kameriye,

 2) 1000 m2 ve üzeri parklarda ahşap veya hafif yapı malzemelerinden

yapılmak, kat adedi 1’i, yüksekliği 4.50 metreyi ve açık alanları dâhil

taban alanları toplamda %3’ü, her birinin alanı 15 m2’yi geçmemek

kaydıyla çay bahçesi, büfe, muhtarlık, güvenlik kulübesi ile oyun

alanlarına en az 10 metre mesafede olmak ve etrafı çit ve benzeri ile

kapatılmak koşuluyla trafo,



PAİY…

 3) Tabii veya tesviye edilmiş toprak zemin altında kalmak

üzere, ağaçlandırma için TSE standartlarında öngörülen

yeterli derinlikte toprak örtüsünün sağlanması kaydıyla kapalı

otopark,

 4) 10.000 m2 üzerindeki parklarda, açık alanları dâhil taban

alanları, (2) numaralı alt bentte belirtilenler de dâhil toplamda

%3’ü geçmemek üzere muvakkat yapı ölçülerini aşmayan

mescit ile trafik güvenliği alınarak kamuya ait 112 acil

ambulans istasyonu,



PAİY…

 Parsel kullanım fonksiyonlarına göre yapılaşma koşulları

 MADDE -19:

ç) Piknik ve eğlence (rekreasyon) alanları: Bu alanlarda encümen

kararıyla;

 1) Bodrum katlar dâhil yapı inşaat alanı toplamda %5’i, her biri için

muvakkat yapı ölçülerini aşmayan çok amaçlı salon, mescit, lokanta,

kahvehane, çay bahçesi, büfe,

 2) Açık otopark ile tabii veya tesviye edilmiş toprak zemin altında kalmak

üzere, ağaçlandırma için TSE standartlarında öngörülen yeterli derinlikte

toprak örtüsünün sağlanması kaydıyla kapalı otopark,

 3) Güreş, tenis, yüzme, mini golf, otokros, gokart ve benzeri spor alanları

ve çocuk oyun parkları,

 4) Tuvalet, çeşme, pergola, kameriye, mangal, piknik masası,

 yer alabilir.



PAİY…

 Parsel kullanım fonksiyonlarına göre yapılaşma koşulları

 MADDE -19:

d) Spor ve oyun alanları: Bu alanlarda;

1) Açık veya tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında

olmak üzere kapalı otoparklar,



PAİY…

 Parsel kullanım fonksiyonlarına göre yapılaşma koşulları

 MADDE -19:

g) Ticaret alanı: Bu alanlarda;

 1) İş merkezleri, yönetim binaları, banka, finans kurumları, ofis-büro,

çarşı, çok katlı mağazalar, otoparklar, alışveriş merkezleri, konaklama

tesisleri,

 2) Sinema, tiyatro, müze, kütüphane, sergi salonu gibi sosyal ve
kültürel tesisler ile lokanta, restoran, gazino, düğün salonu gibi

eğlenceye yönelik birimler (ayrıca konut dışı kentsel çalışma

alanlarında da düğün salonu yapılabilir)

 3) İlgili kamu kurumun belirlediği standartları sağlamak ve uygun

görüşü alınmak kaydıyla özel sağlık tesisleri,

 4) İlgili kamu kurumun belirlediği standartları sağlamak ve uygun

görüşü alınmak kaydıyla özel eğitim tesisleri, kurslar, etüt merkezleri



PAİY…

 f) Konut alanı: Bu alanda;

 1) İlgili idare meclisince yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği

karar altına alınan konut alanlarında bulunan parsellerin; zemin

kat ve yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarının yoldan

cephe alan mekânlarında ya da binanın birinci katında veya

bodrum katlarında zemin katta yer alan mekanla içten bağlantılı

olan ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen,

getirilecek kullanıma ilişkin otopark ihtiyacını karşılamak kaydıyla,

gürültü ve kirlilik oluşturmayan ve imalâthane niteliğinde olmayan,

gayrisıhhi özellik taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını

karşılamaya yönelik

 dükkân, kuaför, terzi, eczane, anaokulu ve kreş ile



PAİY…

 gelişme alanları hariç; Sağlık Bakanlığınca aranan şartlar

sağlanmak kaydıyla,

 günübirlik sağlık hizmeti sunulan sağlık kabini, muayenehane,

aile sağlığı merkezi, ağız ve diş sağlığı merkezi, diyaliz merkezi,

acil servis içermeyen tıp merkezi, psikoteknik değerlendirme

merkezi, üremeye yardımcı tedavi merkezi, fizik tedavi

müessesesi, genetik hastalıklar tanı merkezi, evde bakım

merkezi, işitme cihazı merkezi, ısmarlama protez ve ortez

merkezi ve lokanta, pastane gibi konut dışı hizmetler verilebilir.



PAİY…

 2) İlgili idare meclisince yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği

karar altına alınan konut kullanımına ayrılan parsellerde ilgili
kamu kurumunun belirlediği standartları sağlamak ve uygun

görüşü alınmak ve ayrıca getirilecek kullanıma ilişkin otopark

ihtiyacı karşılanmak kaydıyla müstakil olarak;

 yurt, anaokulu, aile sağlığı merkezi, kreş, ticari katlı otopark

binaları ile gelişme alanları haricinde özel sağlık tesisi, özel

eğitim tesisi ve yapılabilir.

 Konut alanlarında (1) numaralı alt bentte belirtilenler

haricinde özel sağlık tesisi yapılabilmesi için uygulama imar

planında bu amaçla değişiklik yapılarak konut kullanımından

çıkarılması gerekir.



PAİY…

 3) Konut alanlarında kalsa dahi parsellerin konut

binası yapılıncaya kadar;

 açık otopark, bahçe düzenlemesi ve peyzajı

yapılarak kullandırılmasına ilgili idaresi yetkilidir.



Bahçe Mesafeleri…

 Madde-23:

 (1) Uygulama imar planında, aksine bir hüküm
bulunmadığı durumlarda bahçe mesafeleri;

 a) Ön bahçe ve yol kenarına rastlayan bahçe mesafeleri
ile kamusal alanlara komşu olan bahçe mesafeleri en az

5.00 metredir.

 b) Yan bahçe mesafesi en az 3.00 metredir.

 c) Arka bahçe mesafesi en az 3.00 metredir.



Bahçe Mesafeleri…

 ç) Yan ve arka bahçe mesafeleri; tabii veya tesviye edilmiş
zeminin üzerinde kalan bodrum katları da dâhil, dörtten fazla

katlı binalarda 4 katın üzerindeki her kat için 0.50

metre artırılır. Bu hüküm parsellerin park alanına komşu
cephelerinde uygulanmaz.

 f) Bu Yönetmelikte yer alan kat adedine bağlı olarak yan ve

arka bahçe mesafelerinin 0.50 metre arttırılmasına ilişkin

hükümler yapıda bulunan her katta ayrı ayrı
değerlendirme yapılarak da uygulanabilir.



Bahçe Mesafeleri…

 Madde-23:

 (2) Tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında kalmak ve parsel

sınırları dışına taşmamak kaydıyla, ön bahçe statüsünde olmayan yan

ve arka bahçe mesafelerinde su deposu, otopark ve mevzuatı

gereğince zorunlu miktardaki sığınaklar yapılabilir.

 Ayrıca, ön bahçelerde de tabii veya tesviye edilmiş zeminin altında;

parsel sınırına 3.00 metreden fazla yaklaşmamak

şartıyla ön bahçe mesafesinin yarısına kadar zorunlu

otoparklar yapılabilir. Ancak sit alanları ve özel çevre koruma

alanlarında, koruma amaçlı uygulama imar planı hükümlerine uyulur.



Bahçe Mesafeleri…

 Madde-23:

 (3) Ön bahçe mesafesi 7.00 metreye çıkarılmak kaydıyla,

bina cephesinden itibaren 2.00 metre
dışında kalan kısım ön bahçede açık otopark
yapılabilir.



Bahçe Mesafeleri…

 Ağaç Hesabı:

 Madde-23:

 (6) Konut, konut+ticaret, turizm, eğitim, ibadet, sağlık ve

spor parsellerinin bahçe mesafelerinde, binanın zemine

oturduğu alanın dışında kalan alanın her 30.00 m2’si

için bir ağaç dikilir.

 Parselin ağaç dikimine uygun olmaması halinde bu

fıkrada belirtilen şarta göre hesaplanan sayıda ağaç,

ilgili idarenin uygun göreceği, imar planlarında kamunun

kullanımına ayrılmış bir alana dikilir.

 Yani; parsel alanı-bina oturumu/30: ağaç sayısı



Bahçe Mesafeleri…

 (7) Mevzuat değişikliği veya yapıdaki kat veya alan

artışları nedeniyle asansör yapılması zorunlu hale

gelen mevcut yapılara ilişkin ilave veya tadilat ruhsatı

taleplerinde; bina içinde yapılacak tadilatlarla asansör
tesis edilememesi halinde, engellilerin de erişiminin

sağlanabilmesi için ön, yan ve arka bahçe mesafeleri

içinde parsel sınırına en az 1.50 metre mesafe

bırakılmak kaydıyla asgari ölçülerde panoramik

asansör veya ulaşılacak katın yüksekliğinin uygun

olması halinde 634 sayılı Kanun uyarınca muvafakat

alınarak mekanik kaldırma iletme platformu
yapılabilir. (Önemli: Eski geçici 2. madde)



Çatılar…

Çatılar

 Madde-40- (1) Çatıların, civarındaki cadde ve sokakların mimari

karakterine, yapılacak binanın nitelik ve ihtiyacına uygun olması
şarttır.

 (2) Çatı eğimleri, kullanılacak çatı malzemesi ile yörenin mimari

özelliği ve iklim şartları dikkate alınarak ilgili idarenin tasvibi ile tayin

edilir. Çatı eğimi içinde kalmak ve silüeti etkilememek kaydıyla çatı

örtüsü olarak fotovoltaik paneller de kullanılabilir.

 (3) Çatı eğimi saçak ucundan hesaplanır. Çatılar parapet üzerine

oturtulamaz.

 (4) Mahya yüksekliği 5.00 metreyi geçmemek kaydıyla; ayrık

binalarda kırma, ikili blok binalarda bloğu ile müşterek kırma, iki

taraftan da bitişik binalarda ise ön ve arka cepheye akıntılı beşik çatı

kurulacağı varsayılarak belirlenir.



Çatılar…

Çatılar

 (6) Teras çatılarda 1.10 metre parapet yapılabilir. Teras çatının
kullanıma açık olması durumunda 1.10 metre yüksekliğinde parapet

veya korkuluk yapılması zorunludur.

 (7) Çatı aralarına bağımsız bölüm yapılmaz. Bu kısımlarda ancak

su deposu, asansör kulesi, iklimlendirme ve kaskat sistemleri

de içerebilen tesisat odası ve son kattaki bağımsız bölümlerle irtibatlı

piyesler yapılabilir.

 (8) Çatı arasındaki mekânlarda, çatı eğimi içerisinde kalmak ve

fonksiyonunu sağlamak şartıyla asgari yükseklik şartı

aranmaz. (Altındağ Belediyesi örneği)



Çıkmalar…

Çıkmalar

Madde-41 - (1) Binalarda taban alanı dışında kendi

bahçe hudutları dışına taşmamak şartı ile binanın her

cephesinde açık ve kapalı çıkma yapılabilir. Ancak:

a) Kapalı çıkmalar;

1) Parsellerin yol cephelerinde parsel sınırları
içerisinde kalmak koşuluyla yapı yaklaşma sınırından

itibaren en fazla 1.50 metre taşacak şekilde

yapılabilir.

2) Arka ve yan bahçe mesafelerine, parsel sınırlarına

3.00 metreden fazla yaklaşmamak kaydı ile 1.50
metre taşabilir.



Çıkmalar…

b) Açık çıkmalar;

1) Parsellerin yol cephelerinde parsel sınırları
içerisinde kalmak koşuluyla yapı yaklaşma sınırından

itibaren en fazla 1.50 metre taşacak şekilde

yapılabilir.

2) Arka ve yan bahçe mesafelerine, parsel sınırlarına

3.00 metreden fazla yaklaşmamak kaydı ile 1.50
metre taşabilir.



Çıkmalar…

4) Bitişik nizamda bitişik olduğu komşu sınırına 2.00

metreden fazla yaklaşamaz.

5) (2) Açık ve kapalı çıkmaların tabii zeminden veya
tesviye edilmiş zeminden çıkma altına kadar en yakın

şakûli mesafesi en az 2.40 metre olmak

zorundadır. Ön bahçe mesafesi 3 metre ve daha az

olan parsellerde; ön bahçeye yapılacak çıkmalarda,
yol kotu ile çıkma altı arasındaki düşey mesafe hiçbir

yerde 2.40 metreden az olamaz.



Kapıcı Daireleri…

Kapıcı dairesi, bekçi odası ve kontrol kulübeleri

Madde-44- (1)

Kapıcı dairesi ve bekçi odası yapılacak binalar:

a) Konut kullanımlı bağımsız bölüm sayısı 40’tan fazla olan ve

katı yakıt kullanan kaloriferli veya kalorifersiz binalar için;

1(bir) adet kapıcı dairesi yapılması zorunludur.

Birden fazla yapı bulunan ve toplam bağımsız bölüm sayısı 40’tan

fazla olan parsellerde de bu hüküm uygulanır, ancak bağımsız

bölüm sayısının 80’i aşması halinde 2(ikinci) bir kapıcı dairesi

yapılır.

Ayrıca, birden fazla yapının bulunduğu parsellerde 60’dan fazla

bağımsız bölümü olan her bir bina için mutlaka ayrı bir kapıcı

dairesi yapılır.



Kapıcı Daireleri…

b) Katı yakıt haricindeki diğer ısıtma sistemleri kullanılan

konut kullanımlı binalar için bağımsız bölüm sayısının

60’tan fazla olması halinde 1(bir),

150’den fazla olması halinde 2 kapıcı dairesi yapılması
zorunludur. İlave her 150 daire için ek bir kapıcı dairesi

yapılır.

ç) Bina içinde düzenlenen kapıcı daireleri, en az brüt 50

m2’dir

d) Bina dışında tertiplenen kapıcı daireleri en fazla brüt

40 m2 olmak zorundadır.



Fırınlar…

Fırınlar

Madde-46- (1) 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma

Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümleri saklı kalmak üzere

fırınlar;

sanayi, küçük sanayi, organize sanayi, konut dışı çalışma

alanları ile ticaret bölgelerinde yapılabilir.

Katkılı pide, kebap, simit fırınları ve geleneksel tandır

ocakları, zemin katı işyeri olarak kullanılabilen binalarda

yapılabilir.

b) Ekmek fırınları ayrık nizam yapılaşma bölgelerinde ve

müstakil olarak yapılır. (ÖNEMLİİ)



Mimari Estetik Komisyonları

 3194 sayılı İmar Kanunu;

 Kanun, İmar Planı- Plan Notları, Yönetmelik, Genelge….

 Mimari estetik komisyonu: Şehrin yöresel mimarisine

ilişkin tespitleri yapan, meydan, yol, kaldırım, tabela,

kent mobilyaları ve benzeri düzenlemelerdeki usullere
ilişkin öneriler getiren, yapıların ve onaylı mimari

projelerinin özgün fikir ifade edip etmediğine, umumi

binaların fonksiyonu ve özelliği gereği farklılık arz edip

etmediğine karar veren komisyonu,



Mimari Estetik Komisyonları

 Madde-66-(1) Bu Yönetmelik esaslarına göre kurulan
komisyonun çalışma usul ve esasları idarece belirlenir.

 (2) Komisyon beş uzmandan teşkil eder, salt çoğunlukla

toplanır, kararlar oyçokluğu ile alınır.

 (3) İlgili idareler, gerekmesi halinde ilgili kamu kuruluşlarının

da katılımıyla, uzmanlardan oluşan mimari estetik komisyonları

kurar. Komisyon idare bünyesindeki en az biri mimar olmak
üzere inşaat mühendisi, peyzaj mimarı, sanat tarihçisi, şehir

plancısı ve harita mühendisinden oluşur.

 (4) Komisyonun gündemi ilgili idarece belirlenir ve Komisyon
başkanı idare tarafından görevlendirilir.



Mimari Estetik Komisyonları

 (5) Komisyonca özgün fikir ifade etmediği karara bağlanan

projelerde; farklı bir müellif tarafından yapılacak
değişikliklerde bütün sorumluluk değişiklik projesini yaptıranlar

ve projeyi hazırlayan müelliflerde olmak üzere idarelerce
ayrıca önceki müelliflerin görüşü aranmaz.

 (6) Komisyon; organize sanayi bölge müdürlükleri hariç,
büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir

belediyesinin 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir

Belediyesi Kanunundan gelen yetkileri saklı kalmak kaydıyla
ilçe belediyeleri, büyükşehir olmayan illerde il, ilçe belediyeleri

ve ilgili diğer idareler bünyesinde kurulur.

 (7) Müdürlükler bünyesinde Valilik onayı ile oluşturulan

komisyonlar görev yapar.



Mimari Estetik Komisyonları

 (8) Komisyonca özgün fikir ifade ettiği, ancak eserin

bütünlüğünü bozmadığı ve estetik görünümünü değiştirmediği

teknik, yönetsel amaçlar ve kullanım amacı nedeniyle zorunlu
olduğuna mimari estetik komisyonu tarafından karar verilen

değişiklikler müellifinin izni alınmaksızın yapılabilir. Bu durumda ilk

müellif tarafından talep edilebilecek telif ücreti; proje
sözleşmesinde belirlenen veya fatura edilen bedelin, sözleşmede

belirlenmemesi veya fatura edilmemesi halinde ilgili meslek

odasınca belirlenen mimari proje asgari hizmet bedelinin,
tamamlanan yapılarda % 20’sini, inşaatı süren yapılarda ise %

15’ini geçemez.

 (9) Kamu kurum ve kuruluşlarınca birbirinden farklı konut,

eğitim, sağlık, güvenlik ve sanayi tesisi gibi yatırımlara ilişkin

hazırlanan tip projelerin fikir ve sanat eseri telif hakkı, ilgili kamu
kurum ve kuruluşuna aittir.



Mimari Estetik Komisyonları

 (10) Bu Yönetmelik kapsamında müellif ile akdedilen proje
sözleşmesinde fikir ve sanat eseri telif hakkının devrine ilişkin

hükmün yer alması zorunludur. Sözleşme olmadığı veya

sözleşmede herhangi bir hükmün yer almadığı takdirde, müellifin

fikir ve sanat eseri telif hakkından 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı
Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu uyarınca feragat ettiği varsayılır.

 (11) Umumî binaların mimari estetik komisyonunca fonksiyonu ve
özelliği gereği farklılık arz ettiğine dair karar altına alınanları ile

sanayi bölgelerindeki yapı ve tesislerde planda belirlenmemişse

bu Yönetmelikte benzer binalar için yer verilenler dışında kalan iç

ölçülere tabi olunması zorunlu değildir.

 (12) Komisyon tarafından getirilecek kurallar engelliler ile ilgili
erişilebilirlik standartlarına aykırı olamaz.



3194 sayılı İmar Kanunu..

 3194 Sayılı Kanunu: 

 İmar Planları

 Parselasyon planları (18. madde uygulamaları) 

 Mimari proje ve eki projeleri onayı

 Yapı Ruhsatı  işlemleri

 Yapı kullanma izin belgesi (iskan) işlemleri

 Ruhsata aykırı yapılar ve cezai müeyyideler

 Araziden           arsaya            binaya dönüşüm…



3194 sayılı İmar Kanunu..

 3194 Sayılı Kanunu: 

 Kanun,      

 İmar Planları ve plan notları, 

 Yönetmelikler, 

 Genelgeler, 

 Tebliğler…

 Plan ve plan  notları düzgün, açık ve net şekilde 

yapılsa; YÖNETMELİĞİN ÇOĞU MADDELERİNE GEREK 

KALMAZ. …Planda belirtilmemiş ise… diye 

başlayan…?



3194 sayılı İmar Kanunu..

3194 Sayılı Kanun:

Madde: 1 ve 2 

Kanunun amacı ve kapsamı:

 1-Bu Kanun, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki
yapılaşmaların, plan, fen, sağlık ve çevre şartlarına
uygun teşekkülünü sağlamak amacıyla
düzenlenmiştir.

 2-Belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında
kalan yerlerde yapılacak planlar ile inşa edilecek
resmi ve özel bütün yapılar bu Kanun hükümlerine
tabidir.



3194 sayılı İmar Kanunu..

 3194 Sayılı Kanun: 

 Madde:3

 Herhangi bir saha; 

her ölçekteki plan esaslarına, 

bulunduğu bölgenin şartlarına 

ve yönetmelik hükümlerine 

aykırı maksatlar için kullanılamaz…



3194 sayılı İmar Kanunu..

 3194 Sayılı Kanun: 

 Madde:3

 Herhangi bir saha; 

her ölçekteki plan esaslarına, 

bulunduğu bölgenin şartlarına 

ve yönetmelik hükümlerine 

aykırı maksatlar için kullanılamaz.



Kadastro kavramı ve kadastro parseli…

 Tüm ülke sınırları içerisindeki taşınmaz malların

sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirleyerek
hukuki durumlarını tespit etmek ve işlemlerin

kesinleşmesi sonucunda Türk Medeni Kanununca

öngörülen tapu siciline tescil ederek hak
sahiplerine tapu belgelerini verme işleminin

bütünüdür.





İmar Planları ve Süreçler…

 İMAR PARSELİNİN OLUŞUM SÜRECİ
VE YAPILAŞMA



Plan Yapım Aşamaları…

 Plan Yapılacak Alanın Belirlenmesi.

 Hâlihazır ve Kadastro Haritaların temini, jeolojik etütlerin yapılması.

 ARAZİNİN İNCELENMESİ….

 Tarihi, Kültürel, Afet, Jeolojik, Tarım Ve Doğal Verilerle İlgili
Kurumlardan Görüş Alınması

 3194- Madde-8-e) (Ek: 12/7/2013-6495/73 md.) Kamu kurum ve
kuruluşları veya plan müellifleri; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından

plana ilişkin görüşlerini alır. Kurum ve kuruluşlar, görüşlerini
en geç otuz gün içerisinde bildirmek zorundadır.
Görüş bildirilmesi için etüt ve analiz gibi uzun süreli çalışma yapılması
gereken hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının talebi üzerine
otuz günü geçmemek üzere ilave süre verilir.

 Bu süre içerisinde görüş bildirilmediği takdirde plan hakkında
olumsuz bir görüşün bulunmadığı kabul edilir.



Plan Yapım Aşamaları…

 Toplanan Verilerin Bir Araya Getirilmesi, Birleştirilmesi, Analiz
Çalışmalarının Yapılarak Plan Kararlarının Oluşturulması.

 PLAN NOTLARI ANLAŞILIR VE NET OLMALIDIR.
Plancı+Haritacı+Mimar beraber karar vermeli.

 İmar Planlarının Bakanlıkça Belirlenen Gösterimlere (lejantlar)
Göre Hazırlanarak Meclise Sunulması (Mekânsal Plan Yapım
Yönetmeliği)

 Mecliste Uygun Görülen Plan Tekliflerinin Onaylanarak
Büyükşehir Belediyesine Gönderilmesi

 Büyükşehirde Onaylanan Planların, İlçe Belediyesinde ve İnternet
Sayfasında 1 Ay Süre İle İlan Edilmesi

 Kesinleşen Planların Parselasyon işlemlerinin başlaması İçin
Harita Birimine gönderilmesi.



Plan Yapım Aşamaları…

 Belediye meclislerinin gündeminin %80’i imar,

 İmarın gündeminin ise; %80’i plan değişikliği.
Neden?

 Plan tadilatı yapılacaksa; en az ada bazında
yapılmalıdır. (Donatı ihtiyacına dikkatt.)



Plan Çeşitleri…

 Çevre düzeni planı; 

 Varsa mekânsal strateji planlarının hedef ve strateji

kararlarına uygun olarak;

 Orman, akarsu, göl ve tarım arazileri gibi temel coğrafi

verilerin gösterildiği,

 Kentsel ve kırsal yerleşim, gelişme alanları, sanayi, tarım,

turizm, ulaşım, enerji gibi sektörlere ilişkin genel arazi kullanım

kararlarını belirleyen,

 Yerleşme ve sektörler arasında ilişkiler ile koruma-kullanma

dengesini sağlayan 1/50.000 veya 1/100.000 ölçekteki haritalar

üzerinde ölçeğine uygun gösterim kullanılarak bölge, havza

veya il düzeyinde hazırlanabilen, plan notları ve raporuyla bir

bütün olarak yapılan planı,



Plan Çeşitleri…

 Çevre düzeni planı; 

 5393 sayılı Kanun Madde-18

 Belediye Meclisinin Görev ve Yetkileri:

 c)Belediyenin imar plânlarını görüşmek ve onaylamak,

büyükşehir ve il belediyelerinde il çevre düzeni plânını kabul

etmek.

 (Ek cümle: 1/7/2006-5538/29 md.) Belediye sınırları il sınırı
olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili

Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve

doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır.



Plan Çeşitleri…

 Çevre düzeni planı; 

 Mekânsal Plan Yapım Yönetmeliği:

 Madde–18-(1) Çevre düzeni planı; coğrafi, sosyal,

ekonomik, idari, mekânsal ve fonksiyonel nitelikleri

açısından benzerlik gösteren bölge, havza veya en az bir

il düzeyinde yapılır.



Plan Çeşitleri…

 Çevre düzeni planı; 

 Mekânsal Plan Yapım Yönetmeliği:
 Madde-19 – (1) Çevre düzeni planları hazırlanırken;

 a) Varsa mekânsal strateji planlarına uygunluğun sağlanması,

 b) Yeni gelişmeler ve bölgesel dinamiklerin dikkate alınması,

 c) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının mekânsal kararları etkileyecek

nitelikteki bölge planı, strateji planı ve belgesi, sektörel yatırım

kararlarının dikkate alınarak değerlendirilmesi,

 ç) Sürdürülebilir kalkınma amacına uygun olarak ekolojik ve

ekonomik kararların bir arada değerlendirilmesi,

 d) Tarihi, kültürel yapı ile orman alanları, tarım arazileri, su kaynakları

ve kıyı gibi doğal yapı ve peyzajın korunması ve geliştirilmesi,



Plan Çeşitleri…

 Çevre düzeni planı; 

 Mekânsal Plan Yapım Yönetmeliği:
 Madde- 19 – (1) Çevre düzeni planları hazırlanırken;

 e) Doğal yapının, ekolojik dengenin ve ekosistemin sürekliliğinin

korunması amacıyla arazi kullanım bütünlüğünün sağlanması,

 f) Ulaşım ağının arazi kullanım kararlarıyla birlikte ele alınması suretiyle

imar planlarında güzergahı netleştirilecek yolların güzergah ve yönünün

genel olarak belirlenmesi,

 g) Çevre sorunlarına neden olan kaynaklara yönelik önleyici strateji ve

politikaların belirlenerek arazi kullanım kararlarının oluşturulması,

 ğ) İmar planlarına esas olacak şematik ve grafik dil kullanılarak arazi

kullanım kararları ile koruma ve gelişmenin sağlanması,

 h) Afet tehlikelerine ilişkin mevcut raporlar ve jeolojik etütler dikkate

alınarak afet risklerini azaltıcı önerilerin dikkate alınması,



Plan Çeşitleri…

 Nazım İmar Planı:

 Mevcut ise çevre düzeni planının genel ilke, hedef ve

kararlarına uygun olarak;

 Arazi parçalarının genel kullanış biçimlerini,

 Başlıca bölge tiplerini,

 Bölgelerin gelecekteki nüfus yoğunluklarını,

 Çeşitli kentsel ve kırsal yerleşme alanlarının gelişme yön

ve büyüklükleri ile ilkelerini,



Plan Çeşitleri…

 Nazım İmar Planı:

 Kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarını, ulaşım
sistemlerini göstermek ve uygulama imar

planlarının hazırlanmasına esas olmak üzere, varsa
kadastral durumu işlenmiş olarak 1/5.000 ölçekte,

büyükşehir belediyelerinde 1/5000 ile 1/25.000

arasındaki her ölçekte, onaylı halihazır haritalar

üzerine, plan notları ve ayrıntılı raporuyla bir bütün

olarak hazırlanan plandır.



Plan Çeşitleri…

 Nazım İmar Planı:
 MPYY-Madde-23 – (1) Nazım imar planında karar düzeyi ve içerikleri 

bakımından, uygulama imar planındaki detay kararlar alınmaması 

esas olup, uygulamaya dönük kararlar uygulama imar planlarında 

belirlenir.

 (2) İhtiyaç duyulması halinde, nazım imar planlarında, sosyal ve 

teknik altyapı alanları ve kamuya ayrılan alan dengeleri gözetilmek 

suretiyle uygulama imar planlarının yapım etapları belirlenebilir.

 (3) Ulaşım sisteminin yolculukların mesafesini kısaltacak şekilde 

tasarlanması esastır.

 (4) Park, çocuk bahçesi, oyun alanı, meydan gibi açık alanların 

mahalle ve semt ölçeğinde merkezlerle birlikte tasarlanması esastır.

 (5) Açık ve yeşil alan ile diğer sosyal ve teknik altyapı alanları bir 

bütün olarak, erişilebilir şekilde merkezlerle birlikte planlanmalıdır.



Plan Çeşitleri…

 Nazım İmar Planı:
 MPYY-Madde-21-(2) Nazım ve uygulama imar

planları gerekli görülmesi halinde eş zamanlı olarak

hazırlanabilir.
 Nazım imar planı kesinleşmeden uygulama imar

planı onaylanamaz. Ancak, onay yetkisinin aynı

idarede bulunması halinde nazım ve uygulama imar

planları eş zamanlı olarak onaylanabilir.



Plan Çeşitleri…

 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu:

 Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 Madde-7-b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla,

büyükşehir belediye sınırları içinde 1/5.000 ile 1/25.000

arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak,

yaptırmak ve onaylayarak uygulamak,
 Büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun

olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu

plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını

ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek

onaylamak ve uygulanmasını denetlemek,



Plan Çeşitleri…

 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu:

 Madde-7/b: Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve

 Sorumlulukları:

 Nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren,

bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon

plânlarını yapmayan ilçe belediyelerinin uygulama imar

plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya

yaptırmak.



Plan Çeşitleri…

 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu:

 Madde-14-
 Büyükşehir kapsamındaki ilçe belediye meclisleri

tarafından alınan imara ilişkin kararlar, kararın gelişinden

itibaren üç ay içinde büyükşehir belediye meclisi

tarafından nazım imar plânına uygunluğu yönünden

incelenerek aynen veya değiştirilerek (RED DEMİYOR)

kabul edildikten sonra büyükşehir belediye başkanına

gönderilir.
 3(Üç) ay içinde büyükşehir belediye meclisinde

görüşülmeyen kararlar onaylanmış sayılır. ÖNEMLİİİ



Plan Çeşitleri…



Plan Çeşitleri…



Plan Çeşitleri…



Plan Çeşitleri…

 Uygulama imar planı:

Nazım imar planı ilke ve esaslarına uygun olarak yörenin

koşullar ve planlama alanının genel özellikleri, yapının kullanım

amacı ve ihtiyacı, erişilebilirlik, sürdürülebilirlik ve çevreye etkisi

dikkate alınarak,

 Yapılaşmaya ilişkin yapı adaları, kullanımları, yapı nizamı,

 bina yüksekliği, taban alanı katsayısı, kat alanı kat sayısı veya

emsal,

 yapı yaklaşma mesafesi, ön cephe hattı, ifraz hattı, kademe hattı,

 ada ayrım çizgisi, taşıt, yaya ve bisiklet yolları, ulaşım ilişkileri,

 parkları, meydanları, kentsel, sosyal ve teknik altyapı alanlarını,
gerektiğinde;



Plan Çeşitleri…

 Uygulama imar planı:

 parsel büyüklükleri,

 parsel cephesi ve derinliği,

 arka cephe hattı, yol kotu ve bu kotun altındaki kat adedi,

 bağımsız bölüm sayısı gibi

yapılaşma ve uygulamaya ilişkin kararları yer alır.



Plan Çeşitleri…

 Uygulama imar planı:

 Uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak
uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren ve

varsa kadastral durumu işlenmiş olarak 1/1.000 ölçekte onaylı

halihazır haritalar üzerinde, plan notları ve ayrıntılı raporuyla bir

bütün olarak hazırlanan plandır.



Plan Çeşitleri…

 Uygulama imar planı:

 Uygulama için gerekli imar uygulama programlarına esas olacak
uygulama etaplarını ve diğer bilgileri ayrıntıları ile gösteren ve

varsa kadastral durumu işlenmiş olarak 1/1.000 ölçekte onaylı

halihazır haritalar üzerinde, plan notları ve ayrıntılı raporuyla bir

bütün olarak hazırlanan plandır.

ALTINDAĞ İLÇESİ  BAŞPINAR – FERİDUN ÇELİK MAHALLELERİ (I. ETAP)REVİZYON İMAR PLANI PLAN NOTLARI

GENEL HÜKÜMLER

1. OTOPARK GEREKSİNİMİ PARSEL İÇERİSİNDE KARŞILANACAKTIR.

2. YAYA YOLLARINDAN SERVİS VE OTOPARK GİRİŞİ YAPILABİLİR. (ADA İÇİ YAYA YOLLARI HARİÇ)

3. ZORUNLU MÜŞTEMİLATLAR BİNA İÇERİSİNDE KARŞILANACAKTIR.

4. MİMARİ PROJE ONAY AŞAMASINDA JEO-TEKNİK RAPOR İSTENECEKTİR.

5. PARSELASYON PLANI ETAPLAR HALİNDE YAPILABİLİR.

6. MANİA PLAN KRİTERLERİNE UYULACAKTIR.

7. PARSEL CEPHESİNİN BELİRLENMESİNDE GENİŞ YOL, YOLLAR EŞİTSE DAR CEPHE ESAS ALINACAKTIR. KÖŞE 

PARSELLERDE YÖNETMELİK MADDELERİ GEÇERLİDİR.

8. PLAN NOTLARINDA BELİRTİLMEYEN KONULARDA 3194 SAYILI İMAR KANUNU VE İLGİLİ YÖNETMELİKLERİ İLE 

ANKARA İMAR YÖNETMELİĞİ’NE UYULACAKTIR.

ÖZEL HÜKÜMLER

1. KONUT ADALARINDA;

A) MİNİMUM PARSEL BÜYÜKLÜĞÜ 1000 m², TAKS:0.40, KAKS:1.60, AYRIK NİZAM VE Hmax=12.50 m. E:1.60 Hmax:18.50 

m.DİR.

B) 20 m.-30 m. LİK YOLLARA ÇEKME MESAFESİ 10 m.

15 m. LİK YOLLARA ÇEKME MESAFESİ 7 m.

12 m. - 10 m. - 7 m. LİK YOLLARA ÇEKME MESAFESİ 5 m.

YAN BAHÇE VE/VEYA KOMŞU PARSEL ÇEKME MESAFESİ 5 m. DİR.

C) +/- 0.00 KOTU ALTINDA AÇIĞA ÇIKAN BODRUM KATLARDAN SADECE 1. BODRUM KAT EMSALE DAHİL DEĞİLDİR.

D) BU PLANIN ONAY TARİHİNE KADAR RUHSAT ALARAK YAPILAŞMASI TAMAMLANMIŞ KONUT PARSELLERİNDE 

MEVCUT DURUM İMAR DURUMUDUR. BU YAPILARIN YIKILIP YENİDEN YAPILMASI DURUMUNDA KONUT ADALARI İÇİN 

BU PLANLA VERİLEN YAPILAŞMA KOŞULLARINA UYULACAKTIR.

E) ADA BAZINDA TÜM PARSEL MALİKLERİNİN TAMAMININ BİRLEŞİP, TEKLİF GETİRMELERİ HALİNDE İNŞAAT

EMSALİ %10 ARTTIRILABİLİR.

F) ORHAN KEMAL VE 4. CADDEYE CEPHELİ PARSELLERİN ZEMİN KATLARI TİCARET OLARAK KULLANILABİLİR.

G) BİR VEYA BİRDEN FAZLA PARSELİN (EN AZ 4000 m² OLMASI ŞARTI İLE) BİRLEŞEREK TEKLİF GETİRMELERİ

HALİNDE ANKARA İMAR YÖNETMELİĞİNİN TEVHİD İLE İLGİLİ ŞARTLARI ARANMAKSIZIN TEVHİD

YAPILABİLİR. YENİ OLUŞACAK PARSELDE MUADİL İNŞAAT ALANLARI TOPLAMI AŞILMAKSIZIN BİNA

YÜNSEKLİĞİ Hmax=24.50 m, YOLLARDAN 10 m, YAN KOMŞU PARSELLERDEN 7 m. ÇEKİLMEK VE BİNALAR

ARASINDA 1/2 MESAFE BIRAKILMAK SURETİYLE İMAR DURUMU BELİRLENECEKTİR. BU KONUDA

SUNULACAK VAZİYET PLANININ KABULÜNE İMAR VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ YETKİLİDİR. BU DURUMDA TOPLAM 

İNŞAAT ALANI, PARSEL ALANININ İNŞAAT EMSALİ İLE ÇARPIMINDAN ELDE EDİLECEK MİKTARDAN FAZLA OLAMAZ. 



Plan Çeşitleri…

 Uygulama imar planı:
 Madde-24- (1)Uygulama imar planlarının tamamı bir aşamada

yapılabileceği gibi sosyal ve teknik altyapı alanı dengeleri gözetilerek

etaplar halinde de yapılabilir.

 (2) Nazım imar planları üzerinde gösterilen sosyal ve teknik altyapı

alanlarının konum ile büyüklükleri, toplam standartların altına

düşülmemek, nazım imar planının ana kararlarını, sürekliliğini,

bütünlüğünü ve genel işleyişini bozmamak ve hizmet etki alanı içinde

kalmak şartı ile ilgili kurum ve kuruluşların görüşü dikkate alınarak

uygulama imar planlarında değiştirilebilir.

 (3) Uygulama imar planlarında, bölgenin ihtiyacına yönelik çocuk

bahçesi, yeşil alan, otopark, cep otoparkı, yol boyu otopark, durak

cebi, aile sağlık merkezi, mescit, karakol, muhtarlık, trafo gibi sosyal

ve teknik altyapı alanlarını artırıcı küçük alan gerektiren fonksiyonlar

ayrılabilir ve bu fonksiyonların konulması nazım imar planına aykırılık

teşkil etmez.



Plan Çeşitleri…

 Planların Aleniyeti:
 …..İnternet sayfasında sürekli yayımlamak suretiyle,

 Planların aleniyetini sağlamak ve toplumu bilgilendirmek için, medya

ve elektronik haberleşmenin yanı sıra seminerler, konferanslar,

sergiler ve toplantılar gibi araçlar da kullanılabilir.

 Kesinleşen planlar idarelerce plan notları, plan raporu, onaya ilişkin

karar, askı tutanakları ve jeolojik-jeoteknik veya mikro bölgeleme

etütleri ile birlikte en geç on beş gün içerisinde Bakanlık tarafından

belirlenen sayısal veri yapısına göre coğrafi bilgi sistemi ortamında

kaydedilerek, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Portalında yayımlanması

için Bakanlığa iletilmek üzere İl Müdürlüklerine gönderilir.



Parselasyon planları…

 3194 sayılı Kanun 18. ve 19. maddeler:

 Arazi ve arsa düzenlemesi:

 18.madde  uygulamasının  önemi ve onay süreçleri

(parselasyon planları)



Parselasyon planları…

 Parselasyon Plânı:

 İmar plânının araziye uygulanmasından sonra

yapılacak röleve ölçülerine göre boyut
değiştirmeyen paftalar üzerinde çizilen, kesin

parselasyon durumunu gösteren ve tapuya tescil
işlemlerine esas alan plândır.

 Oluşacak parsellerin yapılaşmaya müsait

büyüklükte olmasına dikkat edelim..



Parselasyon planları…

 Parselasyon Plânı:
 Onaylı imar planlarının uygulamaya müsait olup olmadığı (DOP,

KOP oranları v.b. teknik detaylar ) incelenir.

 Uygulama yapılacak bölgeye ait kadastro veya imar paftaları
temin edilerek, sayısallaştırma gerekiyorsa sayısallaştırma
yapılır ve parsellere ait yüz ölçüm kontrolleri yapılır.

 Uygulama bölgesine ait parsellerin mülkiyet durumları tapu
müdürlüğünden istenir. Hisse hatası varsa düzelttirilir.

 İmar planında yol ve alan dengelemeleri yapılır.

 Mülkiyet durumları ve sayısal paftalar bilgisayara girilerek
oluşturulduktan sonra DOP hesabı yapılır.

 DOP hesabı yapıldıktan sonra imar planına uygun parsellere
bölünerek dağıtım yapılır.



Parselasyon planları…

 Parselasyon Plânı:
 Hazırlanan parselasyon planları ve dağıtım cetvellerine ait

alan hesapları, ölçü krokileri, tescil beyannameleri, ilgili
krokiler ve cetveller düzenlenerek belediye encümen kararı
alınır.

 Büyükşehir sorumluluk sahasına giren belediyelerde
parselasyon planları onay için büyükşehir encümenine
sunulur.

 Büyükşehir encümeninden onay alan parselasyon planı 1 ay
süre ile ilana çıkar.

 İlamda itiraz varsa tekrar değerlendirilerek encümence karara
bağlanır.

 Askı süresi sonunda kesinleşen parselasyon planları tescile
esas teknik kontroller için kadastro müdürlüğüne gönderilir.

 Tescile esas kontrolleri tamamlanan parselasyon planı tescil
için tapu müdürlüğüne gönderilir ve tescil işlemi tamamlanır.



Parselasyon planları…

 Parselasyon Plânı:
 İmardan imara yapılan planlarda, kapanan imar yolları veya

yeşil alanlar(daha önceki planda DOP’tan karşılananlar), yeni
plan ile ihdas edilmesi gerekiyor ise, maliye adına ihdas
edilerek yine DOP’tan karşılanan alanlara hisselendirilir.

 Belediye adına ihdas edilemez.(Mahkeme kararları var.
Parselasyon planının iptalini gerektirir.)

 Kadastro yolları belediye adına ihdas edilebilir. Bunun
dışındakiler maliyeye ihdas edilir.



Dayanak

 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu, 3194 sayılı
İmar Kanunu 20-31.maddeleri, PAİY 54-68.

maddeleri

 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu 29.06.2001
tarihinde yürürlüğe girdi.

 19 pilot ilde uygulandıktan sonra,13

.07.2010 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan

Bakanlar Kurulunun kararına istinaden,

01.01.2011 tarihi itibariyle bütün illere
yayılmıştır.



Amaç…

 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu Madde-1’de;

Can ve mal güvenliğini teminen;

 İmar planına,

 Fen,

 Sanat ve

 Sağlık kurallarına,

 Standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için
proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı

denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.



4708 Kanun Değişikliği…

 İdari müeyyideler ve teminat :

 4708 sayılı Kanun: Madde 8 – (Değişik: 4/4/2015-6645/32 md.)

 c) 2 nci maddenin dördüncü fıkrasının (b) Yapı denetimini
üstlendiğine dair ilgili idareye taahhütname vermek, yapı ruhsatının

ilgili bölümünü imzalamak, bu yapıya ilişkin bilgileri yapı ruhsatı

düzenleme tarihinden itibaren yedi gün içinde Bakanlığa bildirmek.

veya (f) (Değişik: 4/4/2015-6645/31 md.) İşyerinde, çalışmaların, iş
sağlığı ve güvenliği mevzuatına göre düzenlenmesi gereken sağlık

güvenlik planına uygun olarak yapıldığını kontrol etmek ve gerekli

tedbirlerin alınması için yapı müteahhidini yazılı olarak uyarmak,
uyarıya uyulmadığı takdirde durumu ilgili Çalışma ve İş Kurumu il

müdürlüğüne bildirmek. bendinde belirtilen görevlerin yerine

getirilmemesi,

 hâllerinde, tespite konu yapının yapı denetimi hizmet sözleşmesi

bedelinin %10’u kadar idari para cezası,



4708 Kanun Değişikliği…

 ç) Hataların yapının taşıyıcı sistemini etkilememesi kaydı ile, 2 nci

maddenin dördüncü fıkrasının (a) Proje müelliflerince hazırlanan,
yapının inşa edileceği arsa veya arazinin zemin ve temel raporları ile

uygulama projelerini ilgili mevzuata göre incelemek, proje
müelliflerince hazırlanarak doğrudan kendilerine teslim edilen

uygulama projesi ve hesaplarını kontrol ederek, ilgili idareler dışında

başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulmadan,

ilgili idareye uygunluk görüşünü bildirmek. veya (c) Yapının, ruhsat

ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek.

 ile (g) Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu
üç iş günü içinde ilgili idareye bildirmek. bentlerinde belirtilen

görevlerin yerine getirilmediğinin tespiti hâlinde, tespite konu olan

yapı denetimi hizmet sözleşmesi bedelinin %20’si kadar idari

para cezası verilir.



4708 Kanun Değişikliği…

 d) 2 nci maddenin dördüncü fıkrasının (d) Yapım işlerinde kullanılan

malzemeler ile imalatın proje, teknik şartname ve standartlara

uygunluğunu kontrol etmek ve sonuçlarını belgelendirmek,

malzemeler ve imalatla ilgili deneyleri yaptırmak. veya (e) Yapılan
tüm denetim hizmetlerine ilişkin belgelerin bir nüshasını ilgili idareye

vermek, denetimleri sırasında yapıda kullanılan malzeme ve imalatın
teknik şartname ve standartlara aykırı olduklarını belirledikleri

takdirde, durumu bir rapor ile ilgili idareye ve il sanayi ve/veya ticaret

müdürlüklerine bildirmek. veya (h) Yapının ruhsat eki projelerine
uygun olarak kısmen veya tamamen bitirildiğine dair ilgili idareye

rapor vermek. veya (ı) Zemin, malzeme ve imalata ilişkin deneyleri,

şartname ve standartlara uygun olarak laboratuvarlarda yaptırmak.

bentlerinde belirtilen görevlerin yerine getirilmediğinin tespiti

hâlinde, tespite konu yapının yapı denetimi hizmet sözleşmesi

bedelinin %30’u kadar idari para cezası verilir.



4708 Kanun Değişikliği…

 1) Hataların yapının taşıyıcı sistemini etkilemesi hâlinde 2 nci maddenin dördüncü

fıkrasının (a) Proje müelliflerince hazırlanan, yapının inşa edileceği arsa veya

arazinin zemin ve temel raporları ile uygulama projelerini ilgili mevzuata göre
incelemek, proje müelliflerince hazırlanarak doğrudan kendilerine teslim edilen

uygulama projesi ve hesaplarını kontrol ederek, ilgili idareler dışında başka bir

kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi tutulmadan, ilgili idareye uygunluk

görüşünü bildirmek. veya (c) Yapının, ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak

yapılmasını denetlemek. ile (g) Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması
halinde durumu üç iş günü içinde ilgili idareye bildirmek. bentlerinde belirtilen

görevlerin yerine getirilmemesi,

 2) 3 üncü maddenin beşinci fıkrasının birinci cümlesi hükmüne aykırı hareket

edilmesi, (Yapı denetim kuruluşu denetim faaliyeti dışında başka ticarî faaliyette

bulunamaz. )

 3) Yapı denetim kuruluşuna son bir yıl içinde üç defa idari para cezası uygulanması,

 hâllerinde, cezayı gerektiren fiil ve hâlin, yetkililer tarafından yapılan inceleme ve
denetimlerle tespit edilip öğrenilmesinden veya son idari para cezasının tebliğinden

itibaren İl Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine Bakanlıkça bir yıl

yeni iş almaktan men cezası verilir.



4708 Kanun Değişikliği…

 Sonuç:

 4708 sayılı Kanun 8. maddeye dikkat edelim.

 Yapı Denetim firmasını kapatmak yerine, ceza
unsurları ağırlaştırıldı.



Mevzuat Takibi…

 Mevzuat takibi ve hakimiyet,

 Bilerek iş yapmak,

 Ortak hareket etmek.

 Müteahhitler + Proje Müellifleri + Yapı Den. Firmaları ile

periyodik bilgilendirme toplantıları yapılmalı, Ayrıca,
sms + e-mail ile güncel bilgiler paylaşılmalı…



Belediye…

 Maalesef….

Mevzuat

Ticaret Siyaset

Sonuç: <<< İşimiz çok da kolay değil >>>



Yapı Denetim Muafiyetleri..

 3194 sayılı İmar Kanununun 26.maddesi kapsamındaki
yapılar,(Kamu Kurumları tarafından yapılan-yaptırılan
yapılar), PAİY- Madde-56

 3194 sayılı İmar Kanununun 27. maddesindeki ruhsata tabi
olmayan yapılar, (Belediye ve mücavir alanlar dışında köy
nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanların köy yerleşik
alanları ve civarında ve mezralarda yaptıracağı konut,
hayvancılık veya tarımsal amaçlı yapılar)

 Tek parselde, bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam
iki yüz metrekareyi geçmeyen müstakil yapılar,(4708 sayılı
Kanun, madde-1/e ve 02.08.2013 tarihli Resmi Gazete 6495
sayılı Kanun -Torba)

 TOKİ tarafından yaptırılan yapılar,

 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
kapsamındaki tescilli yapılar,



Muafiyetler..

 Belediye ve mücavir alan sınırı dışında kalan köy

yerleşik alanlarında, belediye ve mücavir alan

sınırları dışında kalan iskan dışı alanlarda ve nüfusu

5000’in altında olan belediye ve mücavir alan

sınırları içinde yer alan bodrum katı ve çatı arası
dışında en çok 2(iki) katlı ve yalnızca, bir bodrum

katın alanı hesaba katılmaksızın toplam inşaat alanı

500 m2’yi geçmeyen konut yapıları ve bunların
kömürlük, otopark, depo gibi müştemilatları ile

hangi alanda olduğuna bakılmaksızın entegre tesis

niteliğinde olmayan tarım ve hayvancılık amaçlı yapı

ve tesisler.(Genelge:2011/4-12 Eylül 2011)



Proje Onayından Önce…

 Aplikasyon Krokisi (LİHKAB-Yeniden açıldı) 

 İmar durum Belgesi(Çap)(Belediyeden) 2 iş günü

 Yol Kotu Tutanağı(Belediyeden) 5 iş günü

 Eğer yol kotu için profil hazırlanacak ise; 10 iş günü

 Tapu tescil belgesi(Tapu Sicil Müdürlüğü-Eğer 

TAKBİS varsa elektronik ortamda  doğrudan erişilir)

 03.04.2012 tarihli Resmi Gazete deki «Bürokrasideki İş
ve İşlemlerin…» yönetmelik değişikliği ile….



Proje Onayı..



Proje Onayı.. Proje Kontrol Formu

yibf

20120924054559_004.jpg
20120924054559_004.jpg


Proje Onayı.. Proje Uygunluk Yazısı

yibf

20120924054559_009.jpg
20120924054559_009.jpg


Proje Onayı..

 4708 Uygulama Yönet. Madde-5-3-b:

 Yapı denetim kuruluşunun görev ve sorumlulukları:

 Yapıya ilişkin bilgi formunu (YİBF),

 yapının denetimini üstlendiği konusunda ek-5’te gösterilen

form-3’e uygun taahhütnameyi,

 yapı denetim kuruluşunun yapı sahibi ile imzaladığı ek-6’da

gösterilen form-4’e uygun sözleşmeyi,

 projelerdeki eksikliklerin giderildiğini gösterir proje kontrol

formunu ilgili idareye verir.

 Bu belgelerde noter tasdiki aranmaz.



Proje Onayı…

 Proje müellifinin görev ve sorumlulukları

 Madde-7 – (1) (Değişik:RG-14/4/2012-28264) Proje

müellifi, yapı ruhsatına esas olan uygulama

projelerini ve zemin etüdü raporları da dâhil olmak
üzere her türlü etüde dayalı çalışmaları mevzuata

uygun olarak yapmak ya da yaptırmak, ilgili meslek
odasına üyeliğinin devam ettiğine dair

taahhütnamesi ile mesleki kısıtlılığı olmadığına dair

taahhütnamesi ile birlikte, incelenerek uygunluk
görüşünü bildirmek üzere yapı denetim kuruluşuna

vermek ile görevlidir. (4708 Uygulama Yönet.)



Proje Onayı…

 PAİY Madde-57:

 (12) 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna tabi
yapılarda, kuruluşun ilgili denetçi mimar ve

mühendislerince incelenerek projelere uygun görüş
vermiş olması zorunludur.



Proje Onayı…

 Yapı projeleri:

 PAİY-Madde-57-(2) Mimari proje;

 a) 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 inşaat alanı,

eklentiler ve toplam yapı inşaat alanının yer aldığı metrekare

cetveli,

 4) Bodrum katlar dâhil olmak üzere bütün kat planları,



Proje Onayı…

 Yapı projeleri:

 PAİY-Madde-57-(2) Mimari proje;

 5) Çatı planı,

 6) Kat ve çatı planlarına ilişkin bir tanesi ortak merdivenden

geçmek üzere en az iki adet kesit ve yeteri sayıda görünüş,

 7) Toprak kazı hesabı,

 8) Gerektiğinde sistem kesitleri ve nokta detayları bulunan

avan proje ve uygulama projeleri,

 9)Otopark, sığınak ve ağaç hesaplarından,

 oluşur.



Proje Onayı…

 b) Ayrıca ilgili mühendis ve mimarlarca hazırlanan;

 asansör avan projesi,

 Sonrasında asansör uygulama projesi (14.06.2017 RG.
Tebliğ)

 ısı ve su yalıtım projesi veya raporu, (su yalıtım
yönetmeliği)

 gürültüye karşı korunma proje veya raporu,

 yerleşme ve yapının özelliğine göre ilgili idarece

istenecek peyzaj projesi de eklenir.



Proje Onayı…

 (3) 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 binaların taban alanının ve taban alanı katsayısının,

 kat alanı katsayısının (emsal),

 parsel üzerindeki yapıların blok numaralarının,

 bloklardaki bağımsız bölüm numaralarının,



Proje Onayı…

 her bağımsız bölümün;

 bağımsız bölüm net alanının,

 eklenti net alanının, bağımsız bölüm bürüt alanının, eklenti

bürüt alanının,



Proje Onayı…

 bağımsız bölüm genel bürüt alanının,

 bağımsız bölüm toplam bürüt alanının ruhsat eki onaylı mimari

projede,

 imar planındaki kat adedine esas kot alınan noktaya ilişkin

bilgilerin, bina derinliğinin,

 çıkma izdüşümleri ve yapı yaklaşma mesafelerinin,

 tabii zemin ve tesviye edilmiş zemine ilişkin kotların,

 bina ve yapı yükseklik ve kotlarının ise;

 hem mimari projede hem de aplikasyon projesinde, 4 üncü

maddedeki tanımlara, imar planına ve tapu kayıtlarına uygun

olarak gösterilmesi zorunludur.



Proje Onayı…

 (5) Peyzaj projesi; açık ve yeşil alanlar için ekolojik,

doğal ve kültürel verilere dayalı olmak üzere, peyzaj

mimarlarınca hazırlanıp imzalanan, yerleşme ve yapının

özelliğine göre ilgili idarece istenecek projeyi ifade eder.

 (6) Statik proje; mimari projeye ve zemin ve temel etüdü

raporuna uygun olarak, ilgili mevzuat çerçevesinde
inşaat mühendislerince hazırlanan, ölçekleri 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.



Proje Onayı…

 (7) Mekanik tesisat projesi; mimari projeye uygun olarak,

makina mühendisleri tarafından hazırlanan, 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 birlikte hazırlanan asansör
uygulama projeleridir. İdare, yapının özelliğine göre bu

projelerden gerekli olanları ister.

 (8) Elektrik tesisat projesi; mimari projeye uygun olarak,

elektrik veya elektrik elektronik mühendislerince hazırlanan,
ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen

kuvvetli ve zayıf akıma ilişkin elektrik iç tesisat projeleridir.



Proje Onayı…

 İdare, yapının özelliğine göre bu projelerden gerekli

olanları ister. Bina içi elektronik haberleşme tesisatı

ile ilgili olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumunca hazırlanan mevzuata da ayrıca uyulur.



Proje Onayı…

 (9) Bu maddede sayılan projeler ile yapının özelliğine ve mahallin

şartlarına göre ilgili idarece ek olarak istenen ilgili mühendislerce

hazırlanan arıtma, otomatik kontrol tesisatı, yangın algılama, tahliye ve

söndürme gibi proje, rapor ve belgelerin, Bakanlıkça kabul ve tespit

edilen çizim ve tanzim standartlarına, Türk Standartları Enstitüsünce

hazırlanan standartlara ve mevzuata uygun olarak hazırlanması gerekir.

 (10) 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 ilişkin kuruluşlar hakkındaki bilgileri ihtiva eden bilgi tablosu

bulunur.

 (11) Mimari proje altı takım halinde, diğer proje, resim, hesap ve raporlar

beş takım halinde basılı olarak ve ayrıca elektronik ortamda

düzenlenerek ilgili idareye başvurulur.



Proje Onayı Dikkatt!!!

 (13) Bu projeler ilgili idare tarafından başvuru tarihinden

itibaren en geç on beş gün içinde incelenir, eksik veya yanlış
yok ise uygun görüldüğü yapı sahibine ve proje müellifine yazılı

olarak ve(veya olmalı) elektronik ortamda bildirilir.

İnceleme sonucunda eksik ve yanlış bulunmuyorsa müracaat

tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yapı ruhsatı verilir.

 (14) İnceleme sonucu eksik veya yanlışlık tespit edilmesi

halinde, tüm eksiklik ve yanlışlıkların gerekçeleri ile

birlikte yazılı ve(veya olmalı) elektronik ortamda

açıkça belirtilmesi suretiyle projelerin tamamlatılmak

üzere bu süre içinde ilgililerine iade edilmesi zorunludur.
İstenilen tüm belgelerin idaresine eksiksiz sunulması halinde

en geç on beş gün içinde ulusal adres veri tabam üzerinden

yapı ruhsatı düzenlenmesi zorunludur.



Proje Onayı…

 (15) Elektrik, telefon ve doğalgaz tesisat projelerinin

yapı ruhsatı verilmesi aşamasında ilgili idareye sunulması

zorunlu değildir. Ancak bu projelerin, yapı denetim kuruluşu
veya projelerin uygulanmasının denetimine yönelik fenni

mesuliyet üstlenen mühendisler tarafından ilgili kurumlara
onaylatılarak yapı ruhsatının verildiği tarihten itibaren temel

betonu dökülmeden önce ve en fazla otuz gün içinde ruhsat

vermeye yetkili idareye verilmesi zorunludur.

 Peyzaj projelerinin de ruhsat aşamasında ilgili idareye

sunulma zorunluluğu yoktur. Ancak bu projenin ruhsat

onayından sonra bir aylık süre içinde idareye sunulması ve

idarece onaylanması zorunludur.



Öneriler…

 Zemin etüd raporunun ve asansör avan projesinin mimari

projeden önce onaylanması (zemin emniyet katsayısının
düşük kaldığı durumlar ve iyileştirmeler!!!)

 Mimari- betonarme uyumu (giriş köprüleri, dükkan

rampaları, ters kirişler v.b.)

 Kapalı otoparklarda, mimari proje ile betonarmedeki kolon
kesitlerinin aynı olması( imalat aşamasından sonra otolar

sığmıyor)

 Kazan dairesi ve asansör olan projelerde; makine

mühendisi ile beraber karar verilmesi, sonradan proje
değişikliğine gidiliyor.

 Özellik arzeden projelerde mimari, statik ve tesisat
bütünlüğünün sağlanması.



Belediye  Onayı Gerekli mi?..

 4708 Uygulama Yönet. (Madde-5-3-c): 

«Projelerin ilgili idarece onaylanmasından
sonra, yapı ruhsatının yapı denetim kuruluşu
ile ilgili bölümünün, kuruluşu temsilen,

ortakları veya kuruluşça yetkili kılınmış inşaat

mühendisi, makine mühendisi, elektrik

mühendisi veya mimar olan personeli
tarafından imzalanmasını sağlar.»

denilmektedir.(Ruhsata imza yetkisi)



Ruhsat aşamasında…

 Ruhsata başvuru aşamasında YİBF; 

Ruhsat   Bekleyenler’dedir.

 Daha sonra, YİBF’deki bilgiler güncellenip   

kontrol edilir. Yanlışlık varsa düzeltilir.

 Şantiye şefi bilgileri kontrol 

edilir.(Üzerindeki yapı sayısı ve metrekare 

kontrolü…)



Ruhsat aşamasında…

 YİBF’ler;

 Ruhsat  bekleyenler,

 Devir  onayı  bekleyenler,

 Güncel Yibf’ler,

 Fesihli Yibf’ler..

 DİKKATT!!!  Bir  yapıya birden fazla YİBF 

alınmaz…. Mükerrer işlemler olabilir. 

Ruhsat onayını vermeden önce, «YİBF 

Sorgulama» ekranından kontrol edelim..



Yapı Ruhsatı Aşamasında..

 m² cetveli, toprak hesabı

 Müteahhitlik Taahhütnamesi (Kendi parseline yapsa bile)

 İnşaat Sözleşmesi(Müteahh. İle arsa sahipl. arasında noter tas. 

 Vekaletname ( Yapı Denetim yetkilerini unutma!!!)

 Vergi numarasını internetten sorgula….

 Şantiye Şefi Taahhütnamesi

 Şantiye Şefi İkametgahı

 Şantiye Şefi Hizmet Sözleşmesi(Müteahhit mühendis ise gerek 
yok) Ayrıca, noter şartı aranmaz!!!!!!…..

 Proje müelliflerinin  taahhütnameleri

 Numarataj belgesi (Belediye kendisi yapıyor ise; 
istenmeyecek)



Yapı Müteahhidi…

 Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri Ve

Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik:

 Madde-5-(7) (Değişik:RG-28/7/2017-30137)

 Yapı müteahhidi, yapı sahibi ile yapım sözleşmesi

yapmakla yükümlüdür.

 Ayrıca; müteahhidin yapı ruhsatını ve yapı kullanma
izin belgesini imzalama şartı kaldırıldı.

 (8) Yapı sahibinin aynı zamanda yapı müteahhidi
olma koşullarını taşıdığı hallerde, başka bir yapı

müteahhidi ile sözleşme şartı aranmaz





Yol Kotu Tutanağı…

 Yol Kotu Tutanağı:

 Parselin, arazi kotlarına, koordinatlı olarak
oturtulmasıyla ortaya çıkan eğimin deniz seviyesi ya

da ülke koordinatlarına göre metre cinsinden (+) ve
(-) değerlere göre derecelendirilmesidir.



Kotlandırma…

 Binalara kot verilmesine ilişkin esaslar:

 PAİY-Madde-10- (1) İmar planlarında aksine bir hüküm bulunmaması

halinde yoldan kotlandırma esastır.

 (2) Kot alınan noktanın tespitinde sokak silueti dikkate alınır.

 (3) Bir parselde birden fazla bina yapılması durumunda, arazi

yapısına ve yollara uyumlu kotlandırma yapmak için, ilgili idarenin

imar birimince onaylanacak vaziyet planına göre her bina için

kendisine yakın yoldan veya tabii zeminden kotlandırma yapılır.

 (4) Viyadük, köprü gibi parsele giriş çıkış yapılamayan yerlerden,

parklardan ve parsele bitişik olmayan yollardan binalara kot

verilemez.

 (5) Tabii zeminden kotlandırma ile kademelendirme işlemlerinde

ada bazında değerlendirme yapılır.



Kotlandırma…

 Yoldan kotlandırma:

 PAİY-Madde-11-(1) Binalara parselin kot aldığı yol cephesinin bina

köşeleri hizasındaki 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

seviyesi, ilgili idare tarafından 10 iş günü içerisinde hazırlanacak

projeye göre belirlenir. (Yol Profili hazırlanır.)



Kotlandırma…

 (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 düşük bordür kotundan

itibaren yüksekliği en çok 3.50 metre olmak zorundadır.

Kademelendirme, kot aldığı noktaya göre olması gerekli saçak

seviyesi 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.



Kotlandırma…

 (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 noktadaki kaldırım üst kotundan yapılır.

 (9) % 20’ den fazla eğime sahip yollarda; bitişik veya blok

nizam uygulanacak yerlerde bina cepheleri toplamı 12.00
metreden düşük olan ara parsellerde bina kotları, bina köşe
hizalarındaki en yüksek yol kotundan verilir.



Kotlandırma…

 Tabii zeminden kotlandırma:

 PAİY-Madde-12-(1) Arazinin meyilli olması durumunda,

parselin tabii zemini yoldan yüksek ve ön bahçe mesafesi

10.00 metre veya daha fazla veya parselin tabii zemini yoldan
aşağıda ve ön bahçe mesafesi 12.00 metre veya daha fazla ise

tabii zeminden kot verilir.

 (2) Bina köşe kotlarının aritmetik ortalamasının yola göre

3.00 metreden yüksek olması durumunda, tabii zemin kotu,

ilgili idarenin imar birimince yapı adasının tamamının bu

madde hükümleri çerçevesinde etüt edilmesi ile belirlenir.



Kotlandırma…

 (3) Bir yola cepheli veya birden fazla yola cepheli olup,

üzerinde birden fazla yapı yapılması mümkün olan parsellerde
kot, her binanın köşe kotlarının aritmetik ortalaması alınarak

bulunur. Ancak, yola nazaran 3.00 metreden yüksek olan

parsellerde, tabii zemin kotu ilgili idarenin imar birimince yapı
adasının tamamının kotlandırmaya ilişkin hükümleri

çerçevesinde etüdü ve bunun ilgili idare encümenince

kabulü ile yapılır.
 (4) Tabii zeminden kotlandırmada, ± 0.00 kotu binanın köşe

kotlarının aritmetik ortalaması alınarak bulunur.



Kotlandırma…

 Köşe başı parsellerde kotlandırma:

 PAİY-Madde-13- (1) Köşe başı parsellerde;

 a) Parselin cephe aldığı yollardan yüksek olanına göre kot

verilir.

 b) Bu binalarda 11 inci maddenin beşinci ve altıncı

fıkralarındaki esaslara göre cepheleri ve derinlikleri

boyunca kademelendirme yapılarak düşük kottaki yol için

belirlenen bina yüksekliklerine uyulur. (Alt yolun silüetine

dikkat edelimm)



Kotlandırma…

 İki yola bakan ara parsellerde kotlandırma:

 PAİY-Madde-14- (1) Parselin cepheli olduğu yollar arasında kot

farkı bulunması halinde düşük kottaki yol ve yüksek kottaki

yolun siluetleri açısından ilgili idaresince
değerlendirilerek kotlandırma yapılır.

 (2) Bu binalarda 11 inci maddenin beşinci ve altıncı

fıkralarındaki esaslara göre cepheleri ve derinlikleri boyunca

kademelendirme yapılır.



Kotlandırma…

 1) Yoldan kotlandırma

 Genel olarak binaların cephe aldığı yolun tretuvar seviyesinden (bordür taşı üst

seviyesinden) kot verilir. Tretuvar seviyesi, yol seviyesinin (0.18) m. üstü olarak
kabul edilir. Henüz oluşmamış yollarda kot talebi halinde bordür üst seviyesi,

Belediye tarafından hazırlanan projesine göre en geç 20 gün içerisinde belirlenir.
Binalara kot verilirken parselin kot aldığı yol cephesinin orta noktası hizasındaki en

yüksek tretuvar seviyesi röper kabul edilir.

 Parselin kot aldığı yol cephesinin köşe kotları arasında (3.50) m. veya daha fazla kot

farkı bulunması halinde, binanın oturacağı alan kademelendirilmek ve her

kademenin orta noktasına rastlayan bordür taşı üst seviyesi (+-0.00) kabul edilmek

suretiyle kot belirlenir. Ancak her kademenin kendi hizasındaki en düşük bordür

kotundan itibaren yüksekliği en çok (1.75) m. olmak zorundadır.

 Kademeli kotlandırmada her kademe, cephe boyunca (6.00) m. den aşağı olamaz.

Son kademenin (6.00) m. den az olması durumunda bir önceki kademe seviyesine

uyulur. Ayrıca her kademedeki bina bölümü kendi (+-0.00) kotuna göre, imar planı

ile belirlenen saçak seviyesini geçemez.

 Tabii zemin kotu yol kotu altında olan parsellerde, binalara verilecek azami kot
parselin cephe aldığı yol hizasındaki en yüksek tretuvar seviyesidir.



Kotlandırma…

 1) Yoldan kotlandırma

 Genel olarak binaların cephe aldığı yolun tretuvar seviyesinden (bordür taşı üst

seviyesinden) kot verilir. Tretuvar seviyesi, yol seviyesinin (0.18) m. üstü olarak
kabul edilir. Henüz oluşmamış yollarda kot talebi halinde bordür üst seviyesi,

Belediye tarafından hazırlanan projesine göre en geç 20 gün içerisinde belirlenir.
Binalara kot verilirken parselin kot aldığı yol cephesinin orta noktası hizasındaki en

yüksek tretuvar seviyesi röper kabul edilir.

 Parselin kot aldığı yol cephesinin köşe kotları arasında (3.50) m. veya daha fazla kot

farkı bulunması halinde, binanın oturacağı alan kademelendirilmek ve her

kademenin orta noktasına rastlayan bordür taşı üst seviyesi (+-0.00) kabul edilmek

suretiyle kot belirlenir. Ancak her kademenin kendi hizasındaki en düşük bordür

kotundan itibaren yüksekliği en çok (1.75) m. olmak zorundadır.

 Kademeli kotlandırmada her kademe, cephe boyunca (6.00) m. den aşağı olamaz.

Son kademenin (6.00) m. den az olması durumunda bir önceki kademe seviyesine

uyulur. Ayrıca her kademedeki bina bölümü kendi (+-0.00) kotuna göre, imar planı

ile belirlenen saçak seviyesini geçemez.

 Tabii zemin kotu yol kotu altında olan parsellerde, binalara verilecek azami kot
parselin cephe aldığı yol hizasındaki en yüksek tretuvar seviyesidir.



Kotlandırma…

 1) Yoldan kotlandırma

 Genel olarak binaların cephe aldığı yolun tretuvar seviyesinden (bordür taşı üst

seviyesinden) kot verilir. Tretuvar seviyesi, yol seviyesinin (0.18) m. üstü olarak
kabul edilir. Henüz oluşmamış yollarda kot talebi halinde bordür üst seviyesi,

Belediye tarafından hazırlanan projesine göre en geç 20 gün içerisinde belirlenir.
Binalara kot verilirken parselin kot aldığı yol cephesinin orta noktası hizasındaki en

yüksek tretuvar seviyesi röper kabul edilir.

 Parselin kot aldığı yol cephesinin köşe kotları arasında (3.50) m. veya daha fazla kot

farkı bulunması halinde, binanın oturacağı alan kademelendirilmek ve her

kademenin orta noktasına rastlayan bordür taşı üst seviyesi (+-0.00) kabul edilmek

suretiyle kot belirlenir. Ancak her kademenin kendi hizasındaki en düşük bordür

kotundan itibaren yüksekliği en çok (1.75) m. olmak zorundadır.

 Kademeli kotlandırmada her kademe, cephe boyunca (6.00) m. den aşağı olamaz.

Son kademenin (6.00) m. den az olması durumunda bir önceki kademe seviyesine

uyulur. Ayrıca her kademedeki bina bölümü kendi (+-0.00) kotuna göre, imar planı

ile belirlenen saçak seviyesini geçemez.

 Tabii zemin kotu yol kotu altında olan parsellerde, binalara verilecek azami kot
parselin cephe aldığı yol hizasındaki en yüksek tretuvar seviyesidir.



Kotlandırma…



Kotlandırma…



Kotlandırma…



Kotlandırma…



Yapı Ruhsatı Aşamasında..

Madde-4-(4) (Değişik:RG-3/4/2012-28253)

Yapı ruhsatının vizeler bölümüne yapı denetim
kuruluşunun denetçilerinin imzaları alındıktan sonra

ilgili bölüm idarece incelenir. İnceleme neticesinde

eksik vize işlemi var ise bunlar yapı denetim

kuruluşuna tamamlattırılır. Bunun dışında, hiçbir

şekilde vize veya vize anlamına gelecek bir

uygulamada bulunulamaz. (4708 Yapı Den. Uygulama

Yönet.)



Yapı Ruhsatı Aşamasında..

 Ruhsat için istenen belgeleri tekrar gözden 

geçirelim…

 Mevzuatta olmayan evrak var ise çıkaralım..



Yapı Ruhsatı Belgeler..

 İMAR DURUMU(ÇAP)

 KANAL KATILIM BEDELİ+KANAL KOTU 

TUTANAĞI

 STABLİZE YOL KEŞİF ÖZETİ

 TOPRAK KAZI HESABI 

 M² CETVELİ+ NUMARATAJ BELGESİ

 TAPU TESCİL BELGESİ(TAKBİS VARSA 

İSTEME)

 MÜTEAHHİT SİCİL DURUM TAAHHÜTNAMESİ

 VEKALETNAMELER(NOTER TASDİKLİ)

 ŞANTİYE ŞEFİ SÖZLEŞ.+İKAMETGAH+SİCİL 

DURUM TAAHHÜTNAMESİ

 HARÇ VE ÜCRETLER 

 İNŞAAT SÖZLEŞMESİ (NOTER TASDİKLİ)

 MÜELLİFLERİN SİCİL DURUM 

TAAHHÜTNAMELERİ

 PROJE KONTROL FORMLARI VE PROJE 

UYGUNLUK YAZILARI

 MÜTEAHHİT SGK NO + YAMBİS+T.C. NO.

 YAPI DENETİM DOSYASI + YETKİLİSİNİN TC 

KİMLİK + VERGİ NO

 MİMARİ PROJE (6 Takım)

 STATİK PROJESİ VE RAPORU

 SIHHİ TESİSAT PROJESİ

 ELEKTRİK PROJESİ

 DOĞALGAZ PROJESİ ( VARSA)

 CEBRİ HAVALANDIRMA PROJESİ (SIĞINAK 

VARSA)

 KAT KALORİFER PROJESİ (KALORİFERLİ İSE)

 ASANSOR PROJESİ ( ASANSÖR VARSA)

 TELEFON ANKASTRE PROJESİ

 YANGIN PROJELERİ [Belediyeden]      

Algılama        Söndürme       Tahliye 

 ZEMİN ETÜD RAPORU

 PEYZAJ PROJESİ

 YAPI APLİKASYON PROJESİ



Yapı Ruhsatı Aşamasında..

 PAİY- Madde-57-

 (17) Gelişme alanlarında kalanlar dışında harcamalara

katılım payları içinde yer alan yol, kanalizasyon ve su

tesisleri harcamalarına katılım payları yapı ruhsatı
verilmesi aşamasında idarece ön koşul olarak öne

sürülemez.

 Ancak; gelişme alanı dışında kalıp daha önce ruhsat

düzenlenmemiş ya da bedeli alınmamış parseller 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.



Yapı Ruhsatı Aşamasında..

 3194 sayılı İmar Kanunun 23. maddesi gereğince ruhsat

aşamasında tahsil edilecek olan stabilize yol teknik

altyapı bedelini ve kanal katılım bedelini unutmayalım.

 Cephesine isabet eden yolun birim fiyatını ilgili

belediyenin meclisi belirler.

 Yol harcamalarına katılma payı:

 2464 sayılı Kanun: Madde 86 – (Değişik birinci cümle:

12/11/2012-6360/28 md.) Belediyelerce veya belediyelere
bağlı müesseselerce aşağıdaki şekillerde inşa, tamir ve

genişletilmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan

veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan

yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden meclis kararı ile

Yol Harcamalarına Katılma Payı alınabilir.



Kamu Kurumları İçin..

 3194 sayılı Kanuna  göre 26. madde proje onayı 

ruhsat talep yazısı,

 Teknik sorumluluk yazısı,

 Mülkiyet ile ilgili tahsis yazısı(gerekiyor ise)

 Mimari avan projesi(Kamu yapıları dışında avan

proje onaylanmasına ilişkin zorunluluk getirilemez..)

 Tapu Tescil Belgesi

 İmar Durumu

 Müteahhit  ve Şantiye Şefi Belgeleri

 Numarataj yazısı, m2 cetveli, toprak hesabı…



Kamu Kurumları İçin..

 PAİY-Madde- 56 –(10)  

 Yapının kamu adına denetimine ilişkin bütün fenni

mesuliyetler mimar ve mühendisler tarafından

üstlenilmeden yapı ruhsatı düzenlenemez.

 TOKİ ruhsatları problem olabiliyor? 



Kamu Kurumları İçin..

 Madde 56 – (PAİY)

 (5) Kamuya ait alanlarda kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan

veya yaptırılacak olan; karayolu, demiryolu, liman, yat limanı ve
benzeri ulaşım tesisleri, bunların tamamlayıcı niteliğindeki trafik ve

seyir kuleleri, çekek yeri, iskele, açık ve kapalı barınak, tersane,

tamir ve bakım istasyonları, tünel, köprü, menfez, baraj, hidroelektrik
santrali, rüzgâr ve güneş enerji santrali, sulama ve su taşıma hatları,

su dolum tesisleri, arıtma tesisleri, katı atık depolama ve transfer
tesisleri ile atık ayrıştırma tesisleri, her tür ve nitelikteki enerji,

haberleşme ve iletişim istasyonları ve nakil hatları, doğal gaz ve

benzeri boru hatları, silo, dolum istasyonları, rafineri gibi enerji,
sulama, tabii kaynaklar, ulaştırma, iletişim ve diğer altyapı hizmetleri

ile ilgili tesisler ve bunların müştemilatı niteliğinde olan kontrol ve

güvenlik üniteleri, trafo, eşanjör, elavatör, konveyör gibi yapılar, bu

işleri yapmak üzere geçici olarak kurulan beton ve asfalt santralleri,

yapı ruhsatına tabi değildir.



Muafiyetler..

 3194 sayılı İmar Kanununun 26. maddesine istinaden

ruhsat düzenlemede, sadece bina inşaat harcından,

 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu

tescilli yapılar harç ve ücretlerden,

 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu kapsamındaki yapılar

harç ve ücretlerden,

 5366 sayılı Kanun uyarınca Yenileme Alanlarında her

türlü harç ve ücretlerden,

 .



Muafiyetler..

 TOKİ yapıları harçlar minimum değerden alınacak,

ücretlerden muaftır. (Eğer 775 sayılı yasa kapsamında

ise; harç ve ücretlerden muaftır.)

 6306 sayılı Kanuna istinaden «riskli yapı» ilan edilenler

de, daha önce ödenen harçların farkı alınır.(26.04.2016

Resmi Gazete)

 5393 sayılı Kanuna (73. madde) istinaden, Kentsel
dönüşüm ve gelişim proje alanlarında yıkılarak yeniden

yapılacak münferit yapılarda ilgili resim ve harçların

dörtte biri alınır.



Muafiyetler..

 Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalar için bina

inşaat harcı istisnası uygulaması (29.09.2016 Resmi Gazete-

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği)

 MADDE 3 – (1) 2464 sayılı Kanunun Ek 2 nci maddesinin (d) fıkrasında
yapılan değişiklik ile Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen

binalara (ilave ve tadiller dahil) bina inşaat harcı istisnası getirilmiştir.

 (2) Bu istisnadan faydalanabilmek için;

 a) Bina inşaatlarına ilişkin inşaat veya tadilat ruhsatının Yatırım Teşvik

Belgesinin tamamlama vizesinin yapılacağı tarihten önce alınması,

 b) Bu kapsamdaki bina inşaatlarına (ilave ve tadiller dahil) ilişkin

olarak inşaat veya tadilat ruhsatı alınmasında Yatırım Teşvik

Belgesinin bir örneğinin ilgili belediyeye verilmesi gerekmektedir.



Muafiyetler..

 Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen yapı ve tesisler için

imar mevzuatı gereğince belediyelerce alınması gereken imar ile ilgili

harçlara ilişkin istisna uygulaması

 (3) 6728 sayılı Kanunla yapılan değişikliğin yürürlük tarihinden

(9/8/2016) önce alınmış ve tamamlama vizesi yapılmamış olan Yatırım

Teşvik Belgesi kapsamında, mezkur tarihten sonra inşa edilecek

binalar da (ilave ve tadiller dahil) bu istisnadan faydalanabilecektir.
Bu istisnadan faydalanabilmek için inşaat veya tadilat ruhsatı

alınmasında Yatırım Teşvik Belgesinin bir örneğinin ilgili belediyeye

verilmesi gerekmektedir.

 .



Muafiyetler..

 Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen yapı ve tesisler için

imar mevzuatı gereğince belediyelerce alınması gereken imar ile

ilgili harçlara ilişkin istisna uygulaması

 MADDE 4 – (1) 2464 sayılı Kanunun 80 inci maddesinin ikinci
fıkrasında yapılan değişiklik ile Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında

inşa edilen yapı ve tesisler için imar mevzuatı gereğince

belediyelerce alınması gereken imar ile ilgili harçlara ilişkin istisna

getirilmiştir. Söz konusu harçlar şunlardır:

 a) Parselasyon harcı.

 b) İfraz ve tevhit harcı.

 c) Plan ve proje tasdik harcı.

 ç) Zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı.

 d) Yapı kullanma izni harcı

 .



Muafiyetler..

(2) Bu istisnadan faydalanabilmek için;

 a) Yapı ve tesislere ilişkin izin, karar veya işlemin Yatırım Teşvik

Belgesinin tamamlama vizesinin yapılacağı tarihten önce alınması

veya yapılması,

 b) Bu kapsamda inşa edilecek yapı ve tesislere ilişkin izin, karar

veya işlem aşamasında Yatırım Teşvik Belgesinin bir örneğinin ilgili

belediyeye verilmesi, gerekmektedir.

 (3) 6728 sayılı Kanunla yapılan değişikliğin yürürlük tarihinden

(9/8/2016) önce alınmış ve tamamlama vizesi yapılmamış olan

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında, mezkur tarihten sonra inşa
edilecek yapı ve tesisler de bu istisnadan faydalanabilecektir. Bu
istisnadan faydalanabilmek için Yatırım Teşvik Belgesinin bir

örneğinin ilgili belediyeye verilmesi gerekmektedir.



Muafiyetler..

 6306 sayılı Kanun Madde-7:

 (9) Bu Kanun uyarınca yapılacak olan işlem, sözleşme, devir ve

tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı, belediyelerce

alınan harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi, döner
sermaye ücreti ve diğer ücretlerden; kullandırılan krediler

sebebiyle lehe alınacak paralar ise banka ve sigorta

muameleleri vergisinden müstesnadır.

 (10) Riskli alanlarda, rezerv yapı alanlarında ve riskli yapıların
bulunduğu parsellerde, gerçek kişilerce ve özel hukuk tüzel

kişilerince uygulamada bulunulması hâlinde, yapıların mevcut

alanları için daha önce belediyelerce alınan harç ve ücretlere
ilave olarak, sadece kullanım maksadı değişiklikleri ile yapı

alanındaki artışlar için hesaplanan harç ve ücret farkları alınır.



Muafiyetler..

 6306 Uygulama Yönetmeliği madde-16:

 (9) Kanun uyarınca;

 a) İlgili kurum veya gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince yapılacak olan

işlem, sözleşme, devir ve tesciller ile uygulamalar, noter harcı, tapu harcı,

belediyelerce alman harçlar, damga vergisi, veraset ve intikal vergisi,

döner sermaye ücreti ve diğer ücretlerden; kullandırılan krediler

sebebiyle lehe alınacak paralar ise banka ve sigorta muameleleri

vergisinden muaftır.

 b) Riskli alanlarda gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerince, İlgili

kurum adına değil de kendi adlarına uygulamada bulunulması halinde,

riskli alanlardaki yapıların mevcut alanları için daha önce belediyelerce

alman harç ve ücretlere ilave olarak, sadece kullanım maksadı

değişiklikleri ile yapı alanındaki artışlar için hesaplanan harç ve ücret

farkları alınır.

 c) Uygulama alanındaki mevcut yapıların İmar Mevzuatına uygun olup

olmadığına bakılmaksızın, (a) ve (b) bentlerinde belirtilen vergi, harç ve

ücret muafiyetleri uygulanır.



Muafiyetler..

 6306 Uygulama Yönetmeliği madde-16:

 ç) İlgili kurum ile uygulama alanındaki yapıları malik olarak kullanan

gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerince yapılan;

 1) Uygulama alanındaki yapıların dönüşüme tabi tutulmadan önce ilk

satışı, devri ve tescili işlemleri ile Kanun kapsamında yapılacak

uygulamalar neticesinde meydana gelen yeni yapıların ilk satışı, devri ve

tescili işlemleri,

 2) Kanun kapsamındaki bir yapıdan dolayı, kredi desteğinden

faydalanarak veya tamamen kendi kaynaklarını kullanarak, uygulama

alanında veya uygulama alanı dışındaki parsellerde yeni bir yapı yapılması

ya da mevcut bir yapının satın alınması işlemi,

 Kanun uyarınca yapıldığından, bu işlem ve uygulamalar ile uygulama

alanındaki yapılarla ilgili olarak; noterler, tapu ve kadastro müdürlükleri,

belediyeler ve diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde Kanun uyarınca yapılan

diğer işlemler hakkında (a) ve (b) bentlerinde belirtilen vergi, harç ve

ücret muafiyetleri uygulanır.



Muafiyetler..

 6306 Uygulama Yönetmeliği madde-16:

d) Alınmaması gereken harç, vergi ve ücretler şunlardır.
 1) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun 38 inci

maddesi uyarınca alınan noter harçları.
 2) Harçlar Kanununun 57 nci maddesi uyarınca alınan tapu ve

kadastro harçları.
 3) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 79

uncu, 80 inci, 84 üncü ve Ek 1 inci maddesi uyarınca

belediyelerce alınan harçlar.
 4) 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanunu uyarınca

damga vergisine tâbi kâğıtlar sebebiyle alınan damga vergisi.
 5) 8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu

uyarınca alınan veraset ve intikal vergisi.



Muafiyetler..

 6306 Uygulama Yönetmeliği madde-16:

 6)(Değişik:RG-27/10/2016-29870) Kurum ve kuruluşlarca döner

sermaye ücreti adı altında alınan bütün ücretler; 3/5/1985 tarihli
ve 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 21 inci ve 23 üncü maddeleri

uyarınca alınan her türlü ücret ve riskli olarak tespit edilen binaya
ilişkin olarak 1/7/1993 tarihli ve 21624 sayılı Resmî Gazete’de

yayımlanan Otopark Yönetmeliği uyarınca alınanlar da dahil olmak

üzere, belediye meclisi kararı ile belirlenen ve alınan her türlü

ücret.
 7) Kullandırılacak kredilerden dolayı lehe alınacak paralar

sebebiyle 13/7/1956 tarihli ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu

uyarınca alınması gereken banka ve sigorta muameleleri vergisi.



Muafiyetler..

 İstisnalar: 2464 sayılı Kanun:

 Ek Madde 2 – (Ek: 21/1/1982 - 2589/1 md.)

 Aşağıdaki bina inşaatları bina inşaat harcından müstesnadır.

 a) İnşaat giderleri genel ve katma bütçeler ile il özel idareleri ve

belediye bütçelerinden karşılanan her türlü binalar,

 b) Hastane, prevantoryum, sanatoryum, dispanser ve benzeri
sağlık kuruluşları,

 c) Her türlü fabrika, değirmen, sınai nitelikteki imalathaneler ve

tersaneler, organize sanayi bölgelerinde yapılan her türlü bina
inşaatı ile sera ve benzeri örtü altı tarım yapılan tesisler, ahır,

samanlık, kümes, su ürünleri ve hayvan barınağı ile yemlik gibi

yapı ve tesis inşaatı,



Muafiyetler..

 İstisnalar: 2464 sayılı Kanun:

 Ek Madde 2 – (Ek: 21/1/1982 - 2589/1 md.)

 Aşağıdaki bina inşaatları bina inşaat harcından müstesnadır.

 d) Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatınca

teşviki karara bağlanmış otel, motel ve benzeri turistik tesisler,

 e) Kooperatifler eliyle, ana sözleşmelerine uygun olarak, yapılan

sanayi ve küçük sanat siteleri ile esnaf çarşıları,

 f) Dini hizmetlerin ifasına mahsus ve umuma açık bulunan
ibadethaneler, bunların müştemilatı,

 g) Karşılık gözetmeksizin Devlete devrolunmak şartıyla inşa edilen

okullar ve öğrenci yurtları,





Muafiyetler..

 İstisnalar: 2464 sayılı Kanun:

 Ek Madde 2 – (Ek: 21/1/1982 - 2589/1 md.)

 Aşağıdaki bina inşaatları bina inşaat harcından müstesnadır.

 h) Deprem, su basması, yangın gibi tabii afetler sebebiyle binaları yanan,
yıkılan ve kullanılmaz hale gelen kişiler tarafından, afetin vuku bulduğu

tarihten itibaren en geç 5 yıl içinde, afetin vuku bulduğu yerlerde veya

kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde inşa edilen binalar,

 i) Yangın, su basması, kaya düşmesi, çığ ve benzeri afetlerden zarar

görmesi muhtemel yerlerdeki binaların sahipleri tarafından, afete maruz
kalınacağının yetkili kuruluşlarca tebliğ tarihinden itibaren en geç 5 yıl

içinde, kamu kuruluşlarınca gösterilen yerlerde inşa edilen binalar,

 j) Bina inşaat harcı ödemek veya istisnadan yararlanmak suretiyle inşaat

ruhsatı alınmış olup da İmar Kanununun 10 uncu maddesi gereğince,

ruhsatları yenilenen binalar.



Muafiyetler..

 2464 sayılı Kanun:

 Madde-80:Değişik: 18/5/1987 - 3365/2 md.)

 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak

Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun Hükümleri uyarınca

yapılan yapı ve tesisler ile belediye ve mücavir alan sınırları içinde
veya dışında inşa edilecek sera ve benzeri örtü altı tarım faaliyetinde

kullanılmak üzere inşa edilen tesisler, ahır, samanlık, kümes ve

hayvan barınakları ile yemlik gibi yapı ve tesisler 5302 sayılı İl Özel

İdaresi Kanunu uyarınca alınacak ücretler ile Bina İnşaat Harcı dahil

yukarıda sayılan Harçlardan müstesnadır.

 Organize Sanayi Bölgeleri ile Sanayi ve Küçük Sanat Sitelerinde
yapılan Yapı ve Tesisler Bina İnşaat Harcı ve Yapı Kullanma İzni

Harcından müstesnadır.



Muafiyetler..





Muafiyetler..



Yeni mahalle ve köyler..

 3194 sayılı Kanun Madde-8-ğ) (Ek: 12/7/2013-6495/73 md.) 

 Büyükşehir belediyesi sınırının il sınırı olması nedeniyle mahalleye dönüşen,

nüfusu 5.000’in altında kalan ve kırsal yerleşim özelliği devam eden yerlerdeki

uygulamalar, büyükşehir belediye meclisince aksine bir karar alınmadıkça,

uygulama imar planı yapılıncaya kadar 27 nci madde hükümlerine göre
yürütülür. Kırsal alanlarda iş yeri açma ve çalışma izni; kadimden kalan veya

yapıldığı tarihteki mevzuat kapsamında yola cephesi olmaksızın inşa edilen

yapılar ile köy yerleşik alanlarda kalan yapılara kırsal yapı belgesine, yerleşik
alan sınırı dışındaki diğer yapılara ise yapı kullanma izin belgesine göre verilir.

Köylerde bulunan konutlarda, iş yeri açma ve çalışma izni alınarak ev

pansiyonculuğu yapılabilir. Kamuya ait bir yaya veya taşıt yoluna cephe

sağlanmadan yapı inşa edilemez, parsel oluşturulamaz. Yerleşme ve yapılaşma

özellikleri, mimari doku ve karakteri, gelişme düzey ve potansiyeli açısından

önem arz eden köylerde bu özellikleri korumak, geliştirmek ve yaşatmak

amacıyla muhtarlık katılımı ile ilgili idarelerce köy tasarım rehberleri

hazırlanabilir. Köy tasarım rehberleri ilgili idare meclisi kararı ile onaylanır ve

uygulanır.



Köyler..

 Köylerde yapılacak yapılar ve uyulacak esaslar (1)

 Madde 27 –(Değişik: 12/7/2013-6495/73 md.)

 Belediye ve mücavir alanlar dışında köylerin köy yerleşik alanlarında, civarında

ve mezralarda yapılacak konut, entegre tesis niteliğinde olmayan ve imar planı

gerektirmeyen tarım ve hayvancılık amaçlı yapılar ile köyde oturanların
ihtiyaçlarını karşılayacak bakkal, manav, berber, köy fırını, köy kahvesi, köy

lokantası, tanıtım ve teşhir büfeleri ve köy halkı tarafından 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 olması zorunludur. Etüt ve projelerin sorumluluğu müellifi olan mimar ve

mühendislere aittir. Bu yapılar valilikçe ulusal adres bilgi sistemine ve
kadastro planlarına işlenir. Köy yerleşik alan sınırları dışında kalan ve entegre

tesis niteliğinde olmayan ve imar planı gerektirmeyen tarım ve hayvancılık

amaçlı yapıların yapı ruhsatı alınarak inşa edilmesi zorunludur. Tarım ve

hayvancılık amaçlı yapıların denetimine yönelik fennî mesuliyet 28 inci madde

hükümlerine göre mimar ve mühendislerce üstlenilir.



Köyler…

 Onaylı üst kademe planlarda aksine hüküm bulunmadığı hâllerde köy yerleşik
alan sınırları içinde, jeolojik açıdan üzerinde yapı yapılmasında mahzur
bulunan alanlar ile köyün ana yolları ve genişlikleri, hâlihazır harita veya

kadastro paftaları üzerinde il özel idarelerince belirlenir. Belirlenen yollar,

ifraz ve tevhit suretiyle uygulama imar planı kararı aranmaksızın kamu yararı
kararı alınarak oluşturulur.

 Köy yerleşik alan sınırı içerisinde, 3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak

Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu hükümleri uygulanmaz.

 Köy yerleşik alan sınırlarının parselleri bölmesi durumunda yerleşik alan sınırı

5403 sayılı Kanun hükümlerine tabi olmaksızın ifraz hattı olarak kabul edilir.

 İl çevre düzeni planında açıkça belirtilmediği takdirde, ihtiyaç duyulması

hâlinde, köyün gelişme potansiyeli ve gelişme düzeyi de dikkate alınarak köy

yerleşik alan sınırları ve özel kanunlara ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla

bu alanlarda yapılaşma kararı ve ifraz şartları belediye sınırı il sınırı olan

yerlerde büyükşehir belediye meclisi, diğer yerlerde il genel meclisi kararı ile

belirlenir. Tespitler kadastro paftasına işlenerek tapu sicilinde belirtilir. İhtiyaç

duyulması hâlinde mevcut köy yerleşik alan sınırları il genel meclislerince

yeniden belirlenebilir.



Sit Bölgesi Uygulamaları..

 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun

 Sit geçiş dönemi - Koruma amaçlı imar planı - Kısmi plan değişikliği

başlıklı;

 Madde-17 – “(Değişik:17/6/1987-3386/6 md.) Bir alanın koruma

kurulunca sit olarak ilanı, bu alandaki imar planı uygulanmasını

durdurur.(...) (1) Koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar, koruma
kurulu tarafından bir ay içinde geçiş dönemi yapı şartları belirlenir.

İlgili valilikler ve belediyeler anılan koruma amaçlı imar planını en geç

bir yıl içinde koruma kuruluna değerlendirmek üzere vermek

zorundadırlar.

 Koruma kurulunca uygun görülecek, belediye veya valilikçe,
onaylanan koruma amaçlı imar planının yürürlüğe girmesi ile geçiş
dönemi yapı şartları ayrıca karar almaya gerek kalmadan kalkar.



Sit Bölgesi Uygulamaları..

 Koruma amaçlı imar planlarının, korunması gerekli taşınmaz kültür ve

tabiat varlıkları bakımından kısmen değiştirilmesi; ilgili kuruluşlarca

gerekli görüldüğü ve bu hususta koruma kurulu kararı alındığı

takdirde, koruma kurulu ilgili belediyeye ve ayrıca ilgili kurum ve
kuruluşlara yazı ile bildirir.

 Değişiklik teklifi bu tebligattan sonra en geç bir ay içinde belediye

meclisince karara bağlanır. Bu süre içinde gereken karar alınmadığı

takdirde belediye meclisi kararına lüzum kalmaksızın koruma
kurullarınca karara bağlanan hususlarda değişiklik teklifi kesinleşir.”
denilmektedir.



Sit Bölgesi Uygulamaları..

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek

Kurulunun 4/10/2006 tarih ve 720 nolu ilke kararında “Kentsel Sitler
Koruma Koruma ve Kullanma Koşulları” tanımlanmıştır.

1- Kentsel Sitin Tanımlanması ve Sınırlarının Belirlenmesi:

Kentsel sitler, mimari, mahalli, tarihsel, estetik ve sanat özelliği bulunan

ve bir arada bulunmaları sebebiyle teker teker taşıdıkları kıymetten daha

fazla kıymeti olan kültürel ve tabii çevre elemanlarının (yapılar, bahçeler,
bitki örtüleri, yerleşim dokuları, duvarlar) birlikte bulundukları alanlardır.

Kentsel sit alanın bulunduğu çevre içinde korunmasında,

geliştirilmesinde etkinlik taşıyan ve kentle bütünleşmesine olanak

sağlayacak kararlara konu alanlar ise etkileşim geçiş sahası olarak

tanımlanır.



Sit Bölgesi Uygulamaları..

2- Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Kullanma Şartları Temel İlkeleri:

Kentsel sitin ilanından itibaren, üç ay içinde kentsel sit alanlarında

koruma amaçlı imar planı elde edilinceye kadar izlenecek kuralları
tanımlayan geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının kentsel

sitin niteliklerine bağlı olarak Koruma Bölge Kurullarınca belirlenir.

3- Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yaptırılması:

a) Kentsel sitin ilanından sonra iki yıl içinde koruma amaçlı imar

plânlarının ilgili idarelerce yaptırılır,

b) Bu iki yıllık süre içinde zorunlu nedenlerle plan yapılamadığı takdirde,

Koruma Bölge Kurulunca bu sürenin bir yıl daha uzatılabilir.



Sit Bölgesi Uygulamaları..

 Restorasyon (Restoration):

Eski, tarihi, otantik ve özgünlük değeri olan, önemli bir olaya ev

sahipliği yapmış eserin, aslına uygun olarak, asli malzemeden,

asli yapım tekniğinden ve özgünlüğünden faydalanarak, mümkün

olduğu kadar az müdahale ile koruyarak onarılmasıdır.

 Rekonstrüksiyon (Reconstruction): 

Yıkılan yapının aynı ölçülerde yeniden yapılmasıdır.



Sit Bölgesi Uygulamaları..

 Restitüsyon (Restitution):

Sonradan değişikliğe uğramış, kısmen yıkılmış ya da yok olmuş
öğelerin, yapıların veya yerleşmelerin ilk tasarımlarındaki ya da belirli bir

tarihteki durumlarının, arşiv kayıtlarından, yapı üzerindeki izlerden, yapıya,

yerleşmeye ait çizim fotoğraf gibi belgelerden yararlanılarak plan, kesit,

görünüş ve aksonometrik çizimlerle ya da maketle anlatımıdır.

Bu bilimsel ve zorunlu bir çalışmadır. Parçaların tekrar

birleştirilmeleri söz konusu olmasa da bu şekildeki restitüsyon çalışmaları,

bir eserin özgün tasarımını açıklamak, tarihi gelişimini irdelemek, kalıntıların

daha iyi kavranabilmesini sağlamak için yapılır.

Restitüsyon projesi hazırlanırken, yapı üzerindeki izlerden, korunmuş
kısımlardan, benzer yapılardan yararlanılarak, yıkılmış, boyutu değiştirilmiş
veya içi doldurulmuş açıklıkların, pencere veya kapıların çizimlerle yeniden

eski düzeninde ifade edilmesi mümkün olur.
İncelenen bina birden fazla onarım geçirmişse, bu evrelere ait izler, veriler

değerlendirilerek, ilk tasarım ve onu izleyen dönemler 1. Dönem

restitüsyonu, 2. Dönem restitüsyonu şeklinde adlandırılabilir.



Sit Bölgesi Uygulamaları..

 2863 sayılı Kanun Yönetmeliği Madde-10 (Değişik ikinci

fıkra:RG-7/12/2014-29198):

 Koruma bölge kurulunca değerlendirilmesi gerekli projeler,

öncelikle imar mevzuatına uygunluğu açısından ilgili

idarece en geç otuz gün içinde incelenir, uygun bulunanlar
idarenin görüşleriyle birlikte koruma bölge kurulu

müdürlüğüne gönderilir.

 Bakanlık ile Vakıflar Genel Müdürlüğü, kültür varlıklarının

onarımına yönelik hazırladıkları rölöve, restitüsyon,

restorasyon projelerini koruma bölge kurulunda
değerlendirilmek üzere doğrudan koruma bölge kurulu

müdürlüğüne gönderir.



Sit Bölgesi Uygulamaları..

 2863 sayılı Kanun Yönetmeliği Madde-10 (Değişik ikinci

fıkra:RG-7/12/2014-29198):

 Koruma Bölge Kurulunca onaylı projesine göre tamamlanan

uygulamalar için kullanma izin belgesi, KUDEB bulunan
yerlerde KUDEB müdürlüğünce düzenlenir. KUDEB

bulunmayan yerlerde; yapının inşaatı ya da onarımının koruma

bölge kurulu kararları doğrultusunda yapıldığının koruma bölge

kurulu müdürlüğünce saptanmasından sonra, ilgili idare

tarafından kullanma izin belgesi verilir.



Sit Bölgesi Uygulamaları..



Sit Bölgesi Uygulamaları..



Sit Bölgesi Uygulamaları..



Sit Bölgesi Uygulamaları..



Sit Bölgesi Uygulamaları..



Sit Bölgesi Uygulamaları..



























Kamu Kurumları İçin..

 (24) Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup, bu

kurum ve kuruluşlara ait projeleri yapan ve

17/6/1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve

Mimarlık Hakkında Kanun uyarınca mühendislik ve

mimarlık hizmeti verme ehliyetine sahip mimar ve

mühendisler, meslek odasına kayıt ve büro tescili
hakkındaki yükümlülüklere tâbi değildir. (PAİY-

Madde-57)



Yapı Ruhsatı Aşamasında..

 16.12.2010 Tarihli Resmi Gazete yayımı ile; 01.01.2012 Tarihi
İtibariyle; Yapı Müteahhitlerinin ve Çalıştırdığı Ustaların Yetki

Belgeleri Olacak…

 Ayrıca; 27.12.2014 tarih 29218 sayılı R.G. Tebliğ…. Yapı 

Müteahhitlerinin Yetki Belgesi Numaralarının İptal Edilmesi İle 

Şantiye Şefleri Hakkında Yapılacak İşlemlere İlişkin Usul Ve 

Esaslara Dair Tebliğ….

 Mimar veya mühendis ünvanlı şantiye şeflerinin aynı anda

üslenebileceği işlerin toplamı 30.000m2 yi geçemez. Ancak yapım

işinin tek ruhsata bağlı veya toplu yapı niteliğinde olması halinde

30.000m2 yi geçmeme şartı aranmaz. 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 Ruhsatı Aşamasında..

 Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri Ve Yetki

Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik;

 Madde-10:

 (10) Şantiye şefinin yapım işine dair görevi, yapı ruhsatının

alınmasından itibaren başlayıp yapı kullanma izin belgesinin

alınması ile son bulur.

 (11) Şantiye şefi görev aldığı yapım işine dair yapı ruhsatı ve

yapı kullanma izin belgesini imzalamakla yükümlüdür.

(28.07.2017 RG. İmza zorunluluğu kaldırıldı.)

 Ayrıca, bir parselde birden fazla yapı olması durumunda,

bütün yapılar tek bir yapı olarak kabul edilir.



Yapı Ruhsatı Aşamasında..

 İlgili idarenin görevleri:

 Madde-12 – (1) Yapı müteahhitliğini üstleneceklerin yetki belgesi numarasının 

bulunup bulunmadığı ve yasaklılık durumu, ilgili idarece elektronik ortamda kontrol 

edilir; yetki belgesi numarasının bulunmaması veya yasaklı olması halinde, yapı için 

yapı ruhsatı düzenlenmez.

 (2) Yapı müteahhitlerinin yaptıkları işlere ait kayıtlar, yapı ruhsatları ile 

ilişkilendirilerek her iş için ayrı ayrı olmak üzere ilgili idarece tutulur.

 (3) Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgelerinin birer nüshasının Sosyal Güvenlik 
Kurumu Müdürlüğüne ve ilgililerin kayıtlarına işlenmek ve değerlendirilmek üzere 

ilgili meslek odasına ve Müdürlüğe gönderilmesi zorunludur.

 (4) Yapı müteahhitlerinin ve mimar ve mühendis unvanlı şantiye şeflerinin imar 

mevzuatına aykırı fiillerinden dolayı verilen cezaları ve haklarındaki kesinleşmiş
mahkeme kararları, kendi kayıtlarına işlenmek ve ilgili mevzuata göre cezaî işlem 

yapılmak üzere, ilgili meslek odasına ve Müdürlüğe altı gün içinde ilgili idarece 

bildirilir.

 (5) Yetki belge numarasının iptalini gerektiren fiillerin tespiti halinde, tespit 

tarihinden itibaren en geç altı gün içinde EK-2 Yasaklamaya Dair İletişim Formu 
düzenlenerek Müdürlüğe elektronik ortamda veya yazılı olarak iletilir.



Yapı Ruhsatı Aşamasında..

 Müteahhitlik Yetki Belgesi ile ilgili,

 Madde-5- (2) Tek parselde bir bodrum katı dışında en

çok iki katlı ve toplam yapı inşaat alanı 500 m2 yi

geçmeyen yapıların, yapı müteahhitliği ile ilgili olarak

mevzuatta öngörülen bütün sorumluluklar yapı

sahibince üstlenmek kaydıyla, ayrıca müteahhit ve
şantiye şefi bulunması şartı aranmaz.(Burada YDS

sistemi ŞANTİYE ŞEFİ İSTİYORRR???)

 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.



Yapı Ruhsatı Aşamasında..

m² cetveli 

YİBF 

Yapı Ruhsatı           

Toplam inşaat alanı aynı olmak    

zorundadır.



Yapı Ruhsatı Aşamasında..

 Harç ve Ücretler…

 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu’na göre;

 Harçlar(Bakanlar Kurulu Tarafından):

 Bina İnşaat Harcı, 

 Plan ve Proje Tasdik Harcı,

 Zemin Açma İzni ve Toprak Hafriyatı Harcı,

 Ücretler(Belediye Meclisleri Tarafından): 

 2464 sayılı Kanunun  Madde-97’ye göre,  Belediye 

meclisleri ücretin adını ve tarifesini belirler.. Harç ile 

aynı ad altında ücret alınmaz..



Yapı Ruhsatı Aşamasında..

 Harç ve Ücretler…

 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin f

bendinde; “Kanunlarda vergi, resim, harç ve katılma
payı konusu yapılmayan ve ilgililerin isteğine bağlı

hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini

belirlemek.”



Yapı Ruhsatı Aşamasında..

 Belediyelerin gruplara ayrılması:

 Madde 95 – Belediyeler, nüfusları ile ekonomik ve
sosyal gelişme durumlarına göre Maliye Bakanlığı ile

Devlet Planlama Teşkilatının(Kalkınma Bakanlığı’nın)

görüşü alınarak İçişleri Bakanlığınca beş gruba ayrılır

ve Resmi Gazete'de ilan olunur.(2464 Sayılı Kanun)



Yapı Ruhsatı Aşamasında..

 Belediyelerin gruplara ayrılması: 

 Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği(16.09.2011-28056 
Resmi Gazete)

 Madde-2:(1) Nüfusları ile sosyal ve ekonomik gelişme
durumlarına göre, belediyeler aşağıdaki gruplara ayrılmıştır:

 a) Nüfusu 100.001 ve yukarı olan belediyeler 1. grup,

 b) Nüfusu 50.001 - 100.000 arasında olan belediyeler ile
nüfusu 50.001 den aşağı da olsa il merkezi belediyeleri 2.
grup,

 c) Nüfusu 20.001 - 50.000 arasında olan belediyeler 3.
grup,

 ç) Nüfusu 5.001 - 20.000 arasında olan belediyeler 4. grup,

 d) Nüfusu 5.000 den aşağı olan belediyeler 5. grup.



Yapı Ruhsatı Aşamasında..



 BİNA İNŞAAT HARCI



 1-KONUT İÇİN

 B e l e d i y e         G r u b u

 İnşaat Alanı 1 2 3 4 5

 a) 100 m2ye kadar          0,75                     0,70                          0,65                       0,60              0,50

 b) 101 – 120 m2 1,5       1,40       1,35                       1,20                       1

 c) 121 – 150 m2 2,25      2         1,90 1,75     1,5

 d) 151 – 200 m2 3       2,75     2,50 2,25        2

 e) 200 m2’ den yukarı 3,75                     3,50 3   2,75                    2,50





 2-İŞYERİ İÇİN

 B e l e d i y e         G r u b u

 İnşaat Alanı 1 2 3 4 5

 a) 25 m2ye kadar         3 2,75 2,50 2,25 2

 b) 26 – 50 m2 4,5 4 3,75      3,5 3

 c) 51 – 100 m2 6 5,5 5 4,5 4

 d) 100 m2’ den yukarı                      7,5 7 6 5,5 5



Yapı Ruhsatı Aşamasında..

 BİNA İNŞAAT HARCI:

 Konut inşatlarında inşaat alanının tespitinde, sığınak,

merdiven sahanlığı, müşterek garaj, depo, kalorifer

ve kapıcı dairesi gibi ortak yerlerden gelen paylar

ile kömürlükler hariç tutulur, özel garaj ve özel depo
gibi müştemilat dahil edilir.

 İşyeri inşaatlarında, inşaat alanına müştemilat ve

ortak yerlerden gelen hisselerin tümü dahildir.

 Matrahın hesaplanmasında metrekare kesirleri atılır.

 (2464 sayılı yasa Ek Madde-4)



Yapı Ruhsatı Aşamasında..

                                                                                               Ticaret      Konut 

1 Plan ve proje tasdik harcı (beher inşaat m
2 

için
 
)     0.12 0.09 

2         "              "                "             "       0.11  0.08 

3         "              "                "             "              0.10 0.07 

4         "              "                "             "       0.09 0.06 

5         "              "                "             "         0.08 0.05 

 Zemin açma izni ve toprak hafriyatı harcı 

Ticaret  Konut 

1 Toprak (Beher metreküp için)          0.35 0.30 

2 Toprak (Beher metreküp için)          0.31   0.26 

3 Toprak (Beher metreküp için)          0.27  0.22 

4 Toprak (Beher metreküp İçin)                    0.23           0.18 

5 Toprak (Beher metreküp için)                    0.19   0.15 



Yapı Ruhsatı Aşamasında..

 Yangın Yönetmeliği Madde-6:

 (5) Yapı ruhsatı vermeye yetkili merciler; yangın

söndürme, algılama ve tahliye projelerinin ve

uygulamalarının bu Yönetmelik hükümlerine uygun
olup olmadığını denetler.

 (7) Yangın güvenliği sistemlerinin teşvik edilmesi

için, ilgili kanunlarda belirtilen vergi, resim ve
harçlar hariç olmak üzere, kamu kuruluşlarınca

proje onay ve denetim hizmetlerinden hiçbir şekilde

vize, harç ve benzeri ad altında herhangi bir ücret

talep ve tahsil edilemez.



Yapı Ruhsatı Aşamasında..

 Yapı Denetim %20’lik makbuzu (Mal Müd. makbuzu),
damga vergisi makbuzu veya defter fotokopisi,

 Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi,

 Yapı sahiplerinin vekaletleri (4708 sayılı Kanun
yetkilerine dikkat !!!!) Müteahhit vekil olamaz, vekil tayin
edemez.

 (4708 Kanun Madde:2: Yapı sahibi, yapım işi için anlaşma
yaptığı yapı müteahhidini vekil tayin edemez.)

 Yapı Denetim taahhütnamesi,

 Projelerin genel kontrolü,(YİBF’deki denetçilerin imza
kontrolü), Denetçilerin ikametgahı ve imza sirküleri

 Yapı Denetim izin belgesi



YAPI DENETİM DOSYASINDA OLMASI GEREKEN EVRAKLAR

1 YAPI DENETİM MAKBUZU

2 YAPI DENETİM SÖZLEŞMESİ

3 YAPI SAHİPLERİNİN VEKALETLERİ (FOTOKOPİ)

4 YİBF BELGESİ (1 ADAET)

5 YAPI DENETİM TAAHHÜTNAMESİ (1 ADET)

6 YAPI DENETÇİLERİNİN VE YARDIMCI KONTROLLERİN İKAMETGAHI

7 YAPI DENETİM İZİN BELGESİ

8 DAMGA VERGİSİ MAKBUZU VEYA DEFTER FOTOKOPİSİ

9 YAPI DENETÇİLERİNİN İMZA SİRKÜLERİ FOTOKOPİSİ

10 TAPU TESCİL BELGESİ FOTOKOPİSİ

11 MÜTEAHHİT TAAHHÜTNAMESİ FOTOKOPİSİ

13 İNŞAAT YAPIM SÖZLEŞMESİ FOTOKOPİSİ

14 ŞANTİYE ŞEFİ SÖZLEŞMESİ (FOTOKOPİ)

15 ŞANTİYE ŞEFİ TAAHHÜTNAMESİ (FOTOKOPİ)

16 ŞANTİYE ŞEFİ İMZA SİRKÜSÜ (FOTOKOPİ)

17 ŞANTİYE ŞEFİ İKAMETGAHI (FOTOKOPİ)



ANA DOSYADA OLMASI GEREKEN PROJELER

1 YAPI APLİKASYON PROJESİ

2 DOĞALGAZ PROJESİ (EĞER İSTENİYORSA) «1 AY SONRA GELEBİLİR»

3 MİMARİ PROJE 6 TAKIM (MİMAR)

4 YANGIN TAHLİYE PROJESİ (MİMAR)

5 YANGIN SÖNDÜRME PROJESİ (MAK. MÜH.)

6 YANGIN ALGILAMA PROJESİ (ELK. MÜH.)

7 PEYZAJ PROJESİ (MİMAR) « 1 AY SONRA GELEBİLİR»

8 BETONARME PROJESİ (İNŞ. MÜH.)

9 ZEMİN ETÜT RAPORU (İNŞ. MÜH. + JEO. MÜH.)

10 ISI YALITIM HESAPLARI (KESİT KONTROL)

11 SIHHİ TESİSAT PROJESİ (MAK. MÜH.)

12 CEBRİ HAVALANDIRMA PROJESİ (VARSA) (MAK. MÜH.)

13 KALORİFER TESİSATI PROJESİ (VARSA) (MAK. MÜH.)

14 ASANSÖR AVAN PROJESİ (VARSA)  (MAK. MÜH.)

15 TELEFON ANKASTRE PROJESİ (ELK. MÜH.) «1 AY SONRA GELEBİLİR»

16 ELEKTRİK TESİSATI PROJESİ (ELK. MÜH.) «1 AY SONRA GELEBİLİR»



ELEKTRİK PROJESİ İÇİN TAAHHÜTNAME  VERİLMİŞ
İSE  RUHSATIN ARKASINDA DİĞER HUSUSLAR 

KISMINA; 

«Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 57.Maddesinin

15. bendi gereğince; Elektrik, Telefon,Doğalgaz ve

Peyzaj Projeleri İçin Taahhütname Alınmıştır.»
olarak yazalım..

Eğer Elektrik Projesi için taahhüt alınmış ise, ruhsatın

ön yüzündeki proje tarihi kısmı boş geçilir.



YAPI APLİKASYON PROJESİ;

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

mesafeleri, yapı projelerine göre köşe
koordinatları ve röper noktaları ülke koordinat
sistemine işlenmek üzere harita mühendislerince

hazırlanıp imzalanan projeyi ifade eder.

Yapı Aplikasyon Projesi



Yapı Ruhsatı Aşamasında..

Yapı denetimi hizmet sözleşmesi
 Madde-21 – (1) Kanun kapsamına giren yapıların

sahipleri, yapının uygulama projeleri bitirildikten sonra bir
yapı denetim kuruluşu ile ek-6’da gösterilen form-4’e uygun bir
hizmet sözleşmesi akdederek, bir suretini ruhsat işlemlerini
başlatmak üzere ek-5’de gösterilen form-3’e uygun
taahhütname ekinde ilgili idareye sunar.

(2) İlgili idareler, sözleşmelerde tarafların imzalarını aramak
zorunda olup, imzaları tamam olmayan sözleşmelere göre
ruhsat başvurusunda bulunulmasına müsaade etmez.

Sözleşme süresi
 Madde-22 – (1) Yapı denetimi hizmetinin süresi,

sözleşmenin imzalandığı tarihten denetlenen yapı için yapı
kullanma izninin alındığı tarihe kadar geçen süredir. Bu süre,
yapı sahibi ile yapı müteahhidi arasında akdedilen yapım
sözleşmesinin süresinden az olamaz. ÖNEMLİ….



Yapı Ruhsatı Aşamasında..

Sözleşmenin sona ermesine ilişkin esaslar
 Madde-23 – (1) Yapı ruhsatı alındıktan sonra iki yıl içinde

inşaata başlanmadığı veya başlandığı halde, başlama müddeti
ile birlikte beş yıl içinde yapı bitirilemediği ve bu süre
içerisinde ruhsat yenilenmediği takdirde, yapı sahibi ile yapı
denetim kuruluşu arasında akdedilen sözleşme başkaca bir
bildirime gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer. Bu
durumdaki işler için ilgili idare tarafından onaylanmış seviye
tespiti Yapı Denetim Komisyonuna gönderilir. Söz konusu işin
inşaat alanı, yapı denetim kuruluşu ile birlikte, denetçi mimar
ve mühendisleri ile kontrol elemanı ve yardımcı kontrol
elemanlarının sorumluluğu altında bulunan inşaat alanından
minha edilir. Yapı sahibi, önceki yapı denetim kuruluşu ile
yeniden sözleşme akdederek işe devam edebileceği gibi, başka
bir yapı denetim kuruluşu ile de sözleşme akdedip işe devam
edebilir.



Dikkat Edelimmm..

 Köşebaşı parsellerde numarataja dikkat edelim..

 Seçilmeyen eklenmeyen bağımsız bölüm olur ise; ruhsat
yanlış olur. Ruhsatın arkasında «diğerler» kısmından kaç
bağımsız bölüm seçtiğimizi kontrol edelim.(MAKS’ta bu
kısmı kaldırdılar) Kapıcı daireleri bağımsız bölüm
değildir. MAKS’ta kapıcı daireleri (K) olarak ekleniyor.

 İskan aşamasında seçilen bağımsız bölüm sayısına dikkat
edelim. Yoksa, iskanı düzenlenmeyen bağımsız bölüm
olabilir.

 Tadilat ruhsatlarında, tadilattan hangi bağımsız bölümler
etkileniyorsa, sistemden o bağımsız bölümleri
seçeceğiz.. Ruhsattaki; 7-50-51 ve 52. bölümlere dikkat..

 MAKS’ta onaylanmayan belgeniz kalmasın….



Dikkat Edelimmm..

 Yenileme, yeniden ve isim değişikliği ruhsatları yapının
tamamına düzenlenir.

 Kısmi iskanlardan sonra, son bağımsız bölüme iskan
verirken bütün bağımsız bölümleri içeren iskan
düzenlenmesi gerekir. Burada MAKS üzerinde son
bağımsız bölüme kısmi iskan verebilme imkanı yoktur.

 Tadilat ve ilave gibi ruhsatlarda, eklenecek veya
çıkarılacak bağımsız bölüm veya ortak alanlar,
numarataj personeli tarafından değil, ruhsat personeli
tarafından ruhsata işlenir.

 Vakıf ve Dernekler YAMBİS numarası alamıyor.

 F alanında (50,51 ve 52) «Dosyadan Ekle» kısmını
kullanalım.



Dikkat Edelimmm..

 PAİY- Madde-55-(12)

 Bir parselde ruhsatsız yapı bulunması halinde, bu yapı
ruhsata bağlanmadan ya da yıkılmadan yeni yapı ruhsatı

düzenlenemez.



Yapı Ruhsatı Verildikten Sonra..
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Yapı Ruhsatı Verildikten Sonra..

 Dikkat!!!! Yapı ruhsatını MAKS ve YDS üzerinden

ONAYL AMAYI unutma!!!!!

 Şantiye şefinin metrekaresine DİKKAT!!!! (YDS’den

İSTATİSTİKLER ve YİBF İŞLEMLERİ kısmından

kontrol edebilirsin)

 (Öneri Olarak) Yapı ruhsatlarını ilgili kurumlara
(Gelir İdaresi Başkanlığı hariç) her ayın ilk haftası

içinde göndermeyi unutma!!!!! 08.09.2013 (PATİY)

yönetmelikten çıkarıldı.

 SGK ya göndermeyi unutma!!!!



Yapı Ruhsatı Verildikten Sonra..

 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Kanunu:

 Madde-11.Valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili
diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişileri, yapı ruhsatı ve diğer

tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi

ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan

istihdama ilişkin bilgileri, verildiği tarihten itibaren bir ay
içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.

 Bu maddede belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler

hakkında, 102 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi
uyarınca idarî para cezası uygulanır. İdarî para cezası

uygulanması, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesine engel
teşkil etmez.



Yapı Ruhsatı Verildikten Sonra..

 Yapı ruhsatı YDS’den onaylandıktan
sonra YİBF;

 GÜNCEL YİBF’lere geçer…



Ruhsat Geçerlilik Süresi…

Ruhsat alındıktan sonra;

 2 yıl içinde başlanmalı

 5 yıl içinde bitirilmelidir.

 Eğer 5 yıl içinde bitmiyor ise; ruhsat

yenilenmelidir.

 İlk ruhsat düzenlendiği tarihten sonra hangi

amaçla olursa olsun yapılan her ruhsat işlemi

ile beş yıllık süre yeniden başlar. (Plan. Alan.

İmar Yönet. Madde-54-6)



MAKS Ana Ekranda…



MAKS Ana Ekranda…

1. Devam Eden Başvurular

Zorunlu Belgesi Tamamlananlar

Belge Düzenleme Sürecinde Olanlar

2. Onay Bekleyenler

Bülten No Ataması Bekleyenler

Onay Kodu Ataması Bekleyenler(Dikkat edelim)

3. Onaylananlar

İnşaatı Başlamayanlar

İnşaatı Başlayanlar (İşyeri Teslim Tutanağı Onaylanan)

Tamamlananlar (Yapı Kullanma İzin Belgesini Alanlar)

4. Süresi Dolanlar

İnşaata Başlama Süresi Dolanlar (2 yıl)

İnşaatı Bitirme Süresi Dolanlar (5 yıl)

5. İptal Edilenler



Onay Kaldırma İşlemleri….

 MAKS sisteminde onay kaldırma işlemi

bulunmamaktadır. Direkt olarak ruhsat

iptali yapılıp, niçin iptal ediliyorsa sebebi

yazılır. Daha sonra, ilgili tüm kurumlara

yazı ile bildirimde bulunulur.



Yapı Ruhsatı Verildikten Sonra..

 İşin başlanmasını müteakiben 3(üç) gün içerisinde

işyeri teslim tutanağı düzenlenir.

 Yapı ruhsatı verildikten sonra, yapı denetim

tarafından talep edilmesi halinde, %10’luk kısmın
hakedişi ödenir. (Belediye - Mal Müdürlüğü)

 Daha sonra seviyesine göre yapı denetim hizmet

bedelleri yapı sahipleri tarafından, ilgili hesaba (Mal
Müdürlüğü hesabına) yatırıldıktan sonra, hakedişleri

ödenir.(4708 Uygulama Yönetmeliği madde 25,26,27,

28,29).



Yapı Ruhsatı Verildikten Sonra..

 Dikkattt…

 Hakedişlerde, %3 ilgili idare payı ile %3 Bakanlık

payına dikkat edelim. Her hakkedişte ayrı ayrı

hesaplanması gerekir.

 Tamamının faturası, yapı denetim firması tarafından

kesilir. (%3’ler ve KDV’si dahil)

 Yıl sonu seviye tespitlerini sıkı takip edelim.



Yanan Yıkılan Yapılar  Formu…

Yanan yıkılan yapılar formu… 26.04.2016 Resmi Gazete standart değişti.



Şantiye Binaları…

 Şantiye binaları:

 PAİY-Madde-63 - (1) Lüzum ve ihtiyaca göre belirli bir

süre içinde yapılıp yıkılması gereken şantiye binaları

bu Yönetmelikte belirlenen ölçülere tabi değildir.

Şantiye binaları, yapı ruhsatı alınan parsellerde

yapılır. Şantiye binası için ayrıca yapı ruhsat

aranmaz. Ancak şantiye binasının inşaat

tamamlandıktan sonra kullanılabilmesi için, şantiye

binasına plan ve mevzuat kapsamında yapı ruhsatı ve

yapı kullanma izni düzenlenmesi şarttır. Aksi halde
şantiye binası yıktırılmadan esas binaya yapı

kullanma izni düzenlenemez.



Kazı İzni…

 Kazı izni:

 Özellik arz eden yapılarda inşaat ruhsatı verilmeden önce

mal sahiplerinin talebi üzerine ilgili idarenin uygun
görüşü üzerine mimari proje onayı ile zemin etüdü

raporuna göre kazı durumu, miktarı ve güvenlik önlemleri

belirtilmek suretiyle verilen izni,



Kazı İzni…

 PAİY-Madde-59-(3)

 Yapı ruhsatı başvurusu yapılan bir parselde, mimari projenin

ilgili idaresince onaylanmasını müteakip, fenni mesul ve iş
güvenliği sorumluluğunun üstlenilmesi, uygulamaların şantiye

şefi tarafından yürütülmesi, 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 taahhütname ve

sözleşmelerinde yer alması zorunludur. Ancak, kazı sahasında

kazık, palplanş, istinat duvarı ve benzeri uygulamaların olması

durumunda, bu yapıların projelerinin onaylanması ve

ruhsatlandırılması zorunludur.



İskan Aşamasında..

 Yapı kullanma izinlerinde başvuru sahibinden bilgi ve

belge istenmesine ilişkin esaslar:

 PAİY-MADDE 65:

 (1) Yapı kullanma izinlerine ilişkin başvurularda, başvuru

sahibinin dilekçesi veya idare tarafından hazırlanmış
matbu form ile yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğuna,

uygun malzeme kullanılıp kullanılmadığına ve yapının

kullanılmasında fen ve sağlık bakımından mahsur

görülmediğine ilişkin fenni mesul veya yapı denetim

kuruluşu raporları ile birlikte enerji kimlik belgesi ve

yapının fotoğrafları dışında herhangi bir belge istenmez.



İskan Aşamasında..

 Yapı kullanma izinlerinde başvuru sahibinden bilgi ve belge

istenmesine ilişkin esaslar:

 (7) Yapı kullanma izni vermeye yetkili idarece, birinci fıkrada
belirtilenler haricinde başvuru sahibinden; kullanılan

malzemenin irsaliye ve faturası, doğalgaz uygunluk belgesi,

yangın güvenlik (itfaiye) raporu, sığınak raporu, emlak alım

vergisi ve ilişik kesme belgesi, yapı denetim kuruluşu tarafından

gerçekleştirilen 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 dairelerinden vergi borcu

olmadığına ilişkin belge, belediye tarafından alınan vergi ve

harçların makbuzları ve buna benzer belgeler de istenmez.



İskan Aşamasında..

 İş bitirme tutanağı onaylanır.

 (YDS üzerinden son hakediş işlemleri

sistemde onaylandıktan sonra, iş bitirme

tutanağı onaylanır. Bu işlem İskandan önce

yapılır !!!!!!!)

 Gerekli olan belgelerin tamamlanmasından

sonra yapı kullanma izin belgesi (iskan)

düzenlenir.



İskan Aşamasında..

 İş bitirme tutanağı: İnşaatın kısmen veya

tamamen fen ve sanat kurallarına, ruhsata

ve eklerine, ilgili standartlara, teknik
şartnamelere ve diğer mevzuata uygun

olarak tamamlandığını göstermek üzere

yapı denetim kuruluşu tarafından tanzim ve

ilgili idaresi tarafından tasdik edilen
tutanağı,



İş Bitirme Tutanağı Ekleri..

 Enerji kimlik kartı,  ( Mevcut Binalar; (01.01.2011 tarihinden önce ruhsat almış
binalar) 

 Kanal Bağlantı Tutanağı(Su Kanal İdaresinden),

 Yapı Aplikasyon Projesine uygun şekilde yapıldığını gösteren vaziyet

planı/Röperli Kroki ve bağımsız bölüm planı (Ek:1 ve Ek:2 )

 Yangın algılama, tahliye ve söndürme sistemleri(Yapı Denetim firması kendisi
hazırlayacaktır. İtfaiyeye gitmeyecektir.), peyzaj projesi uygunluğu, merkezi

ısıtma sisteminin(varsa) uygunluğu, elektrik, telefon ve doğalgaz tesisatının

v.s. uygunluk raporu (Ek:3 )

 Asansör ruhsatı (belediyeden) alınacak.

 Sığınak raporu (Sığınak Varsa) (Yapı Denetim Firmasından)

 Cephe fotoğrafları(13*18 ebatlarında ön ve arka cephe 2’şer adet)

 Vize işlemlerinin tamam olması. (Ruhsat arkasındaki vizeler yapı denetim

tarafından..)

 Veraset harçlarr?



İş Bitirme Tutanağı Ekleri..

 Enerji kimlik belgesi vermeye yetkili kuruluşlar

 MADDE 26/A – (Ek:RG-1/4/2010-27539) (Değişik:RG-28/4/2017-30051)

 (1) Yeni binalar için; Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı ilgili meslek odası tarafından, adına

düzenlenmiş serbest müşavirlik ve mühendislik hizmetleri belgesi ile enerji kimlik belgesi düzenleme

eğitimini başarı ile tamamlayan personel bulunduran gerçek veya tüzel kişilere Bakanlıkça enerji kimlik

belgesi verme yetkisi verilir.

 (2) Mevcut binalar için; enerji kimlik belgesi düzenleme eğitimini başarıyla tamamlayan personel

bulunduran 5627 sayılı Kanun kapsamında bina kategorisinde yetkilendirilmiş olan enerji verimliliği

danışmanlık şirketlerine Bakanlıkça enerji kimlik belgesi verme yetkisi verilir.

 (3) Ayrıca mevcut binalar için; aşağıda belirtilen şartları sağlayan gerçek veya tüzel hukuk kişileri de, bu

şartların sağlandığının ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce tespit edilmesi üzerine Bakanlıkça enerji

kimlik belgesi vermeye yetkilendirilir:

 a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı ilgili meslek odası tarafından adına düzenlenmiş
serbest müşavirlik ve mühendislik hizmetleri belgesine sahip olmak.

 b) Enerji kimlik belgesi düzenleme eğitimini başarıyla tamamlayan personel bulundurmak.

 c) Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik uyarınca

düzenlenmiş Etüt-Proje Sertifikasına sahip personel bulundurmak.

 ç) Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilmiş ulusal veya uluslararası laboratuvarlar

tarafından kalibre edilmiş ve etiketlenmiş ısı ve sıcaklık görüntüleme cihazına sahip olmak.



İş Bitirme Tutanağı Ekleri..

 Yapı kullanma izni:

 Enerji  kimlik belgesi  

 www.bep.gov.tr adresinden kontrol edilir.

 Yeni binalar minimum C sınıfı Enerji Kimlik 

Belgesine sahip olması gerekirken mevcut binalar 
A~G aralığında herhangi bir enerji sınıfına sahip 

Enerji Kimlik Belgesine sahip olabilirler.



İş Bitirme Tutanağı Ekleri..

 Mevcut binalar 5627 sayılı “Enerji Verimliliği

Kanunu’nun” Geçici 6ncı maddesinin ikinci fıkrası

gereğince 01.01.2020 (28.04.2017 R.G.)
tarihine kadar,

 Yeni binalar ise; yönetmeliğin Geçici 4üncü

maddesinin birinci fıkrası gereğince 01.01.2011

tarihinden itibaren Enerji Kimlik Belgesi almak

zorundadır.



İş Bitirme Tutanağı Ekleri..

 PAİY-Madde-64-(8)

 Mücavir alan dışında kalan ve yapı inşaat alanı 1000

m2’den az olan binalar hariç diğer binalarda binanın

enerji performansını değiştirecek her türlü tadilatın

sonunda binanın enerji performansını ortaya koyan

enerji kimlik belgesinin yeniden düzenlenmesi
zorunludur. Enerji kimlik belgesi düzenlenmemiş
binalarda yapılacak tadilatlarda ve ruhsata tabi olmasına
rağmen ruhsat alınmaksızın inşa edilen yapılara Kanunun

32 nci maddesi kapsamındaki ruhsat ve yapı kullanma
izni işlemlerinde de enerji kimlik belgesi düzenlenmesi

şarttır.



İş Deneyim Belgesi..

 Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği:

İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar

 Madde-43 – (1) İş deneyim belgeleri; yapılan iş karşılığı bedel içeren tek bir

sözleşmeye dayalı olarak, Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı

dışındaki diğer kamu kurum ve kuruluşlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek

kuruluşları ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) gerçekleştirilen işler için, iş
sahibi tarafından düzenlenir ve sözleşmeyi yapan yetkili makam tarafından

onaylanır.

 (2) Gerçek kişilere veya yukarıda belirtilenler dışındaki tüzel kişilere

gerçekleştirilen işler için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ilgili

belediye tarafından, belediye sınırları veya mücavir alan dışında ilgili

bayındırlık ve iskan il müdürlüğü tarafından, ilgili mevzuatı uyarınca yapı

denetimi veya kabulü bunların dışındaki kuruluşlar tarafından yapılan işlerde

ise bu mevzuat uyarınca yetkilendirilmiş kurumlar tarafından düzenlenir.

Belediyenin ilgili birimi tarafından düzenlenen iş deneyim belgeleri belediye

başkanı veya yetkili birim amiri tarafından, bayındırlık ve iskan il müdürlüğünce

düzenlenenler ise, valilik tarafından onaylanır.



İş Deneyim Belgesi..

 İş deneyim tutarının tespiti:

 Madde-46 – (6) (Ek:RG-7/6/2014-29023) Kat ve/veya
arsa karşılığı inşaat işlerine ilişkin iş deneyim tutarının

tespitinde, yapı ruhsatında belirtilen inşaatın

yüzölçümü ile sözleşmenin imzalandığı yıla ait Çevre

ve Şehircilik Bakanlığının Mimarlık ve Mühendislik

Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak Yapı
Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğde inşaatın

sınıfına ve grubuna göre belirlenen yapı birim

maliyetinin çarpılması suretiyle hesaplanan bedelin

% 60’ı esas alınır.



İş Deneyim Belgesi..



İskan İçin Gerekli Belgeler…

 İskan dilekçesi,

 SGK İlişiksizlik belgesi,

 Numarataj yazısı (kurum dışında ise) 

 İş Bitirme tutanağı,

 Harç ve ücretler.

 Önemli:

 İş Bitirme Tutanağı onaylanmadan iskan

verilemezz.



İskan Harcı…

                                                                                               Ticaret      Konut 

1 Yapı kullanma izin harcı (beher inşaat m
2
 için)         0.11    0.09 

2         "              "                "           "        0.10  0.08 

3         "              "                "           "             0.09  0.07 

4         "              "                "           "        0.08  0.06 

5         "              "                "           "          0.07  0.05 



İskan…

 Öneri:

 2 binasına iskan almayan müteahhide,  yeni 
ruhsat vermeyelim.(İdari karar)



İskan İçin Gerekli Belgeler…

 5510 sayılı Kanun-Madde:90

 (Değişik dördüncü fıkra: 17/4/2008-5754/54 md.)

Valilikler, belediyeler, il özel idareleri ve ruhsat
vermeye yetkili diğer merciler tarafından, geçici

iskân veya yapı kullanma izin belgesi verilmeden
önce yapılan inşaat dolayısıyla, diğer kamu idareleri

ile döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan

kurum ve kuruluşlar ve bankaların ise Bakanlar

Kurulu kararı ile belirlenecek işlemlerinde Kuruma

borçlarının bulunmadığına dair ilgililerden

Kurumca düzenlenmiş bir belgenin istenmesi

zorunludur.



Yetki Belgesi İptali İçin…

 27.12.2014 tarih 29218 sayılı R.G. Tebliğ…. Yapı

Müteahhitlerinin Yetki Belgesi Numaralarının İptal

Edilmesi İle Şantiye Şefleri Hakkında Yapılacak

İşlemlere İlişkin Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ….

 Madde-6- Form Düzenlenecek Durumlar:

 (4) İdare tarafından yapının müteahhitliğini

üstlenmeyen yapı sahiplerinin talebi üzerine,
Kanunun 28 inci maddesinin onuncu fıkrası gereği

yapı kullanma izin belgesi düzenlenmiş olması,



Yetki Belgesi İptali İçin…

 (6) İdarelerin dördüncü fıkra kapsamında form

düzenleyebilmesi için;

 Yapı kullanma izin belgesinin (1)yapının tamamı için
düzenlenmiş olması,

 Sosyal Güvenlik Kurumu ve/veya Gelir İdaresi

Başkanlığına bağlı vergi dairesi müdürlüklerinden

yapıyla ilgili olarak yapı müteahhidinin (2) vergi
ve/veya sigorta prim borcu olduğunu resmi yazıyla

teyit edilmesi,

 Müteahhidin (3) sözleşmesinin sona ermiş olması

gerekmektedir. (4) Ayrıca, müteahhit bilgilendirme

yazısı..



Yetki Belgesi İptali İçin…



Yetki Belgesi İptali İçin…



Yetki Belgesi İptali İçin…



Yetki Belgesi İptali İçin…



Yetki Belgesi İptali İçin…

 (5) Vergi yazısı ve sigorta borcu yazılarının söz konusu
ada parsele ait olması(genel borçları değil..)

 (6) Müteahhidi bilgilendirme yazısının, iadeli taahhütlü
olması ve yazı örneğinin İl Müd.’ne gönderilmesi

gerekmektedir.

 (7) İskan belgesinin arka kısmına 3194/28. maddenin 10.

fıkrasına göre düzenlendiği yazılmalıdır.

 (8) Bu maddeye istinaden talep edilen dilekçe.

 (9)Güncel tapu bilgileri (müteahhit mülk sahibi

olmayacak)

 (10)İmzalar başkan/başkan yardımcısı, müdür ve 2 teknik

eleman



Yetki Belgesi İptali İçin…

 Formun düzenlenme esasları

 Madde-7 – (1) Kanunun 42 nci maddesine göre haklarında
yetki belgesi numarası iptali işlemi yapılacak yapı

müteahhitlerine aynı maddeye göre idarece uygulanan idari
para cezalarına ilişkin bildirim yapılmış olmalıdır.

 (2) Kanunun 42 nci maddesine göre verilen süre sonunda

aykırılıkların giderilmemesi halinde, yapı müteahhidinin yetki

belgesi numarasının iptal edilebilmesi için, birisi imardan

sorumlu müdür olmak üzere idarenin en az 3 (üç) personeli
tarafından düzenlenecek ek-2 form, belediye başkanı veya

görevlendireceği başkan yardımcısı tarafından onaylanır. Söz

konusu formun ekine,



Yetki Belgesi İptali İçin…

 Formun düzenlenme esasları

 a) Yapı tatil tutanağı ile bu tutanağa ait var ise fotoğraf, kamera

kaydı ve sair belgeler,

 b) Yapı tatil tutanağının bir nüshasının muhtara bırakıldığına

dair belge,

 c) Kanunun 32 nci maddesi gereğince alınan kararın

idaresince “aslının aynıdır” şeklinde onaylanmış sureti,

 ç) Yapı müteahhidine, karara konu olan aykırılıklarla ilgili
uygulanan idari para cezalarına ilişkin yapılan bildirime dair

belgeler,

 d) Müteahhit tarafından var ise yapılan itirazlar ve başvurular,

bunlara ilişkin idarece yapılan işlemlere ait belgeler,



Yetki Belgesi İptali İçin…

 Formun düzenlenme esasları

 e) Verilen süre sonunda aykırılıkların giderilmemesi halinde
idare elemanlarınca yapı yerinde yapılan tespit tutanağı ve bu

tutanağa ait varsa fotoğraf, kamera kaydı ve sair belgeler,

 f) Konu ile ilgili olarak, var ise müteahhit ve ilgili kurum ve
kuruluşlarla yapılan her türlü yazışmalar, mahkeme kararları ve

benzeri bilgi ve belgeler,



İskan Aşamasında..

 Yapı kullanma izni belgesi tanzim edilmesi
safhasında, yapı denetim kuruluşu tarafından

hazırlanan iş bitirme tutanağının ilgili idarece

onaylanmış olması durumunda, yapı denetim

kuruluşunun yapı kullanma izni belgesini ayrıca

imzalaması şartı aranmaz, ancak kuruluş, yapı

kullanma izni belgesinden doğan her türlü

sorumluluğu kabul etmiş sayılır. Yapı kullanma izni

belgesi tanzim edildiğinde ilgili idarece kuruluşa
bilgi verilir. (4708 Uyg. Yön. Madde 23-4)



İskan Aşamasında..

 Yapı kullanma izni belgesi tanzim edilmesi

safhasında;

 Şantiye şefi,

 Mimari proje müellifi,

 Fenni mes’ul imza atmıyor, atmak istemiyor.

 Ne yapılmalıdır?



İskan Aşamasında..

 PAİY-Madde-64-(12) Yapının ruhsat ve eki projelerine uygun olarak yasal

süresi içinde tamamlandığı ilgili idare tarafından fenni mesuller ve yapı sahibi

ile birlikte belgelenmiş ise, yapı kullanma izin belgesi düzenlenmeden önce

yapı müteahhidinin, şantiye şefinin, mimari proje müellifinin vefat etmesi,

mahkûmiyet ve benzeri nedenlerle kendisine ulaşılamadığı veya yapının yapı

kullanma izni almasına engel haklı bir gerekçe göstermeksizin imzadan imtina
ettiği durumlarda;

 yapı kullanma izin belgesinde ilgili bölümlere yapı müteahhidinin, 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 durumda daha önce ilgili idare tarafından verilmiş iskâna uygunluk raporu,

süresi içinde yapılan yapı kullanma izin belgesi başvurusuna ilişkin belgeler,

ilgililere ulaşılamadığına dair belgeler ve bunlarla yapılan sözleşmeler ruhsat

dosyasında bulunmak zorundadır. Yapı kullanma izin belgesinde müteahhidin,
şantiye şefinin, mimari proje müellifinin imzasının bulunmaması,

sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.



İskan Verildikten Sonra..
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İskan Verildikten Sonra..

 Dikkat!!!! Yapı kullanma izin belgesini

MAKS üzerinden ONAYLAMAYI

unutma!!!!!

 Onaylanan iskan belgeleri, yapı
aplikasyon projesine uygun şekilde

yapıldığını gösteren Vaziyet

Planı/Röperli Kroki (1) ve Bağımsız

Bölüm Planı (2) ile birlikte Kadastro
Müdürlüğü’ne gönderilir.



İskan Verildikten Sonra..

 26.04.2016 Resmi Gazete standardı değişti.
Arka sayfada 117-126 no’lu kısımlar eklendi.

Enerji Kimlik Belgesi (EKB) Bilgileri eklendi.



İskanda müteahhit imzası şartı..

 Yapının ruhsat ve eki projelerine uygun olarak yasal süresi içinde
tamamlandığı ilgili idare tarafından fenni mesullerle birlikte

belgelenmiş ise, yapı kullanma izin belgesi düzenlenmeden önce yapı

müteahhidinin vefat etmesi, mahkumiyet v.b nedenlerle kendisine
ulaşılamadığı veya vergi ve sigorta prim borcu nedeniyle yapı

kullanma izin belgesine imza atmayı reddettiği gibi durumlarda; yapı

kullanma izin belgesinde ilgili bölümlere yapı müteahhidinin

bilgilerinin kaydedilerek imzası olmadan yapı kullanma izin belgesi

düzenlenebilir.

 Yapı müteahhidinin vefatı veya iflas, mahkumiyet gibi nedenlerle
kendisine ulaşılamaması durumunda daha önce ilgili idare tarafından

verilmiş iskâna uygunluk raporu ve süresi içinde yapılan yapı

kullanma izin belgesi başvurusuna ilişkin belgelerin, yapı

müteahhidine ulaşılamayan durumlarda kendisine ulaşılamadığına

ilişkin belgeler ve yapı müteahhidi ile yapılan sözleşme ruhsat

dosyasında bulunmalıdır. ( Bakanlık Görüşüdür.)



Sorumluluklar…

 4708 Sayılı Kanun- Madde-3:

 Yapı denetim kuruluşları, denetçi mimar ve

mühendisler, proje müellifleri, laboratuvar

görevlileri ve yapı müteahhidi ile birlikte yapının
ruhsat ve eklerine, fen, sanat ve sağlık kurallarına

aykırı, eksik, hatalı ve kusurlu yapılmış olması

nedeniyle ortaya çıkan yapı hasarından dolayı yapı
sahibi ve ilgili idareye karşı, kusurları oranında

sorumludurlar. Bu sorumluluğun süresi; yapı

kullanma izninin alındığı tarihten itibaren, yapının

taşıyıcı sisteminden dolayı on beş yıl, taşıyıcı

olmayan diğer kısımlarda ise iki yıldır.



Sorumluluklar…

 4708 Sayılı Kanun- Madde-3:

 Yapıda, yapı kullanma izni alındıktan sonra, ilgili

idareden izin alınmadan yapılacak esaslı tadilattan
doğacak yapı hasarından, izinsiz tadilat yapan

sorumludur. 3194 sayılı Kanunun 42. ve 32. madde
uygulaması, sonradan yapan kişiye yapılır.



Baz İstasyonları

 PAİY-Madde-62:

 (1) Kamuya ait umumi hizmet alanları ile ilgili idarelerin

tasarrufu altındaki yol, otopark, yaya bölgesi gibi yerlerde
kamu hizmetinin yürütülebilmesi ve iletişimin sürdürülebilmesi

için gerekli tedbirler ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim

Kurumunun uygun görüşü alınmak suretiyle ruhsat

alınmadan elektronik haberleşme istasyonu kurulabilir.



Baz İstasyonları

 (2) Özel mülkiyete tabi arsa ve binalarda, (30.09.2017 RG.)

 1.Fenni mesuliyet üstlenilmek,

 2.Kanunun cezai hükümleri saklı kalmak,

 3.Kat maliklerinin üçte ikisi ve gerekmesi halinde
uygulamadan etkilendiği ilgili idaresince belirlenen bağımsız

bölüm maliklerinin muvafakati alınmak,

 4.Statik açıdan sakınca bulunmadığına dair inşaat

mühendislerince hazırlanacak rapor ilgili idaresine sunulmak,

 5.Bina estetiğini, görünümünü ve silueti olumsuz etkilememek

kaydıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun uygun görüşü

alınarak; ruhsat alınmadan elektronik haberleşme

istasyonu kurulabilir.



Baz İstasyonları

 (2) Özel mülkiyete tabi arsa ve binalarda,

 Bina cephelerinde bu fıkrada aranan şartlara ilave olarak,

6.Sadece anten ve anten aparatları monte edilmek,

 7.Cepheye bitişik olmak,

 8.Dış cephe kaplamasıyla benzer görünümde olmak ve anten

boyları 1,55 metreyi geçmemek şartları da aranır.

 9.Fenni mesuliyet üstlenilmek ve Kanunun cezai hükümleri
saklı kalmak kaydıyla, sabit elektronik haberleşme altyapısında

kullanılan; saha dolabı, varlık noktası (PoP noktası), menhol,

ankesörlü telefon ve bina içi anahtarlama ekipmanları, yapı

ruhsatı ve yapı kullanma izni alınmadan kurulabilir.”



Baz İstasyonları

 (3) Elektronik haberleşme istasyonları 5/11/2008 tarihli ve

5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve

655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluş izni verilen alanda ve imar

planı kararı aranmaksızın kurulur.

 (4) Elektronik haberleşme istasyonlarının kurulabilmesi için,

elektronik haberleşme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak

yer seçim belgesinin düzenlenmiş olması, yatayda ve

düşeyde gerekli ve yeterli koruma mesafesinin bırakılması,

koruyucu tedbirler alınması, tasarımının kent ve yapı estetiği

ile uyumlu olması zorunludur.



Baz İstasyonları

 (5) Yer seçim belgesi için gerekli belgelerin eksiksiz olarak

idareye teslim edilmesinden ve ücretin ödenmesinden itibaren
yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiş
sayılır. Büyükşehir sınırları içerisinde, yer seçim belgesi

vermeye ve ücretini almaya büyükşehir belediyeleri yetkilidir.

 (ö) Uygulamalar Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumunun sorumluluğunda yürütülür.



Elektirk, Su Hizmetleri…

 Yapı Kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılar
elektrik, su, kanalizasyon, haberleşme ve benzeri

hizmetlerden ve tesislerden faydalanamazlar. Bu

hizmetlerden yararlanılması durumunda hizmeti veren
idare sorumludur. Kısmi yapı kullanma iznine bağlanan

yapının yalnızca bu bölümleri bu hizmetlerden
yararlandırılır. (3194 Sayılı Kanun Madde-31. ve PAİY
Madde-64)

 Elektrik Piyasası Kanunu ve Bazı Kanunlarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26.07.2008 tarih ve

26948 sayılı Resmi Gazete(Elektirk Affı…) 12.10.2004

ten önce ki … (3194 sayılı Kanun Geçici 11. madde)



Elektirk, Su Hizmetleri…

 1. 12.10.2004 tarihinden önce yapıldığı ve alt yapı

hizmetlerinden yararlandırıldığı belgelenen yapıların,

yapı ruhsatı aranmaksızın abone olabilmeleri
sağlanmıştır.

 2. 12.10.2004 den bugüne kadar yapı ruhsatı alınmış ve

altyapı hizmetlerinden yararlandırıldığı belgelenmiş
yapıların, ilgili yönetmeliklere uyulması ve fenni

gereklerin yerine getirilmesi durumunda, iskan

müsaadesi (yapı kullanım izin belgesi) aranmaksızın
abone olabilmeleri sağlanmıştır.

 3. Bugüne kadar, farklı abone gruplarından abone olan
yapılara, kendi abone grubuna dönüştürülebilme olanağı

sağlanmıştır.



Elektirk, Su Hizmetleri…

 3194 sayılı İmar Kanunu- madde-30:

 «….Belediyeler, valilikler mal sahiplerinin

müracaatlarını en geç otuz gün içinde

neticelendirmek mecburiyetindedir. Aksi halde bu

müddetin sonunda yapının tamamının veya biten
kısmının kullanılmasına izin verilmiş sayılır.»

 Eğer iskan veremiyorsak eksik bildirimde

bulunmamız gerekir.



Elektrik, Su Hizmetleri..

 3194  İmar Kanunu: Geçici Madde 15 – (Ek: 14/4/2016-6704/10 md.)

 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında

Kanun uyarınca riskli alan,

 5393 sayılı Kanunun 73 üncü maddesi uyarınca kentsel dönüşüm ve

gelişim alanı,

 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların

Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun

uyarınca yenileme alanı olarak belirlenen alanlarda;

 bulunan yapılardan yapı ruhsatiyesi veya yapı kullanma izni

bulunmayan yapılara, dönüşüm ve yenileme uygulamalarına

muvafakat verilmesi koşuluyla, geçici olarak elektrik, su ve doğal

gaz bağlantısı ve aboneliği yapılır. Bu yapılara geçici olarak elektrik,

su ve doğal gaz bağlantısı ve aboneliği yapılması herhangi bir

kazanılmış hak teşkil etmez.



Elektrik, Su Hizmetleri..

 Geçici Madde 15 – (Ek: 14/4/2016-6704/10 md.)

 Birinci fıkra uyarınca yapılan geçici abonelik süresi beş yılı

geçemez. Ancak dönüşüm ve yenileme uygulamalarının

uzaması hâlinde, beş yılı geçmemek üzere uygulama süresince

geçici abonelik uygulaması devam eder.

 Bu madde hükümleri 1/11/2015 tarihinden önce yapılmış
yapılara ilişkin olarak uygulanır.



Kısmi İskan…

 ….Yapının kısmen kullanılması mümkün olan

kısımlarına yapı kullanma izni

düzenlenebilmesi için, bu bölümlere hizmet

veren ortak kullanım alanlarının
tamamlanmış ve kullanılabilir olması ve

yapıda mevzuata aykırılığın bulunmaması

şarttır. (PAİY- Madde-64/5)



Proje Hilafları Var İse…

 3194 sayılı Kanunun 42. madde ve 32. madde uygulanır.

 42. Madde: İmar mevzuatına aykırılık teşkil eden fiil ve

hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde

ilgili idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen

her bir sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede

belirtilen idari müeyyideler uygulanır. Fenni mes’ul veya
yapı denetim 6 işgünü içinde bildirirse ceza çıkmaz.

 32. Madde: 1 aylık sürede hilaf durum düzeltilmez veya
ruhsata bağlanmaz ise; ilgili idare encümenince yıkım

kararı alınır. TCK 184.’ü uygulamayı UNUTMA!!!… 2577
sayılı İdari Yargılama Usül Kanunu Madde-7 ‘de,

tebligattan 60 gün sonra başlar..



Proje Hilafları Var İse…

 İmar kirliliğine neden olma:

 TCK-Madde 184- (1) Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata
aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kişi, bir yıldan beş yıla

kadar hapis cezası ile cezalandırılır….

 İdari müeyyideler:

 3194-Madde 42 – (Değişik: 9/12/2009-5940/2 md.)

 …..Bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden

fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili

idare encümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir

sorumluluk için ayrı ayrı olarak bu maddede belirtilen idari

müeyyideler uygulanır.

 Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere

veya imar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı

müteahhidine…..



Proje Hilafları Var İse…

 ….Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiil ve hallerin, yapının 

inşa edilmesi süreci içinde tekrarı halinde, idari para 

cezaları bir kat artırılarak uygulanır.

 Örneğin, 1. encümen cezası 2.000 TL  ise; 

 2. kez encümene gönderilen işlem direkt olarak 4.000 TL 

olarak çıkar.



Proje Hilafları Var İse…

 Kamu görevlisinin suçu bildirmemesi:

 TCK- Madde 279- (1) Kamu adına soruşturma ve kovuşturmayı

gerektiren bir suçun işlendiğini göreviyle bağlantılı olarak

öğrenip de yetkili makamlara bildirimde bulunmayı ihmal eden

veya bu hususta gecikme gösteren kamu görevlisi, altı aydan

iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.



Proje Hilafları Var İse…

 Madde 32 – ….Ruhsat alınmadan yapıya başlandığı veya ruhsat ve eklerine

aykırı yapı yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce tespiti ve ihbarı veya

herhangi bir şekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya

valiliklerce o andaki inşaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inşaat

derhal durdurulur.

 Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ
edilmiş sayılır. Bu tebligatın bir nüshası da muhtara bırakılır.

 Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata

uygun hale getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mührün

kaldırılmasını ister.

 Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiş olduğu veya ruhsat

alındığı ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaşılırsa, mühür,

belediye veya valilikçe kaldırılır 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 yıktırılır ve masrafı yapı sahibinden tahsil edilir.



Proje Hilafları Var İse…

 ANKARA

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ

1. KURUL

Y.D. İtiraz No : 2015/234

 …..3194 sayılı Yasanın 32. maddesinde belirtilen bir aylık
süre, yapı tatil tutanağıyla inşaatın mühürlenme

tarihinden itibaren yapı sahiplerine tanınması gereken
sürenin üst sınırı olup, olayın niteliğine göre daha az bir

süre tanınması da mümkündür. Ruhsata bağlanma

olanağı bulunmayan ruhsatsız ya da ruhsat ve eklerine

aykırı inşaatlar hakkında böyle bir sürenin

öngörülmemesinin yıkım işlemini sakatlamayacağı açıktır.



Proje Hilafları Var İse…

 3194 sayılı Kanunun 42. madde uygulamaları…

 Ceza hesabında;

 TBB imar para cezası hesaplama cetvelini kontrol

edelim.

 Ceza artış nedenlerine dikkat edelim. Hatalar olabiliyor.

 ….. Para cezalarına konu olan alanın hesaplanmasında,

«aykırılıktan etkilenen alan dikkate alınır.»

 Soru: 42. madde gereği çıkan ceza tahsil edilmeden

ruhsat verebilir miyim?



Proje Hilafları Var İse…

 3194 sayılı Kanunun 42. madde uygulamaları…

 Yapı sahibi;

 «Ruhsat süresi dolmamış olan bir yapının etüt ve proje

müellifliği, yapı müteahhitliği ve şantiye şefliği görevlerinden

herhangi birini üstlenmemiş ise bütün sorumluluk, ilgisine

göre etüt ve proje müelliflerine, yapı müteahhidine, şantiye

şefine ve ilgili fenni mesullere aittir.» (5940 sayılı Kanun

Madde-1)

 Bundan dolayı, ruhsat süresi içindeki 42. madde para

cezaları yapı sahibine verilemez.

 Hissedar olması durumunda hisse miktarınca ceza verilir.

Encümen kararında belirtilir.



Proje Hilafları Var İse…

 3194 sayılı Kanunun 42. madde uygulamaları…

 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu:

 Madde-11-Büyükşehir belediyesi tarafından belirlenen

ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar, gerekli
işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. Belirlenen

imara aykırı uygulama, ilgili belediye tarafından üç ay
içinde giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi

3.5.1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 32 ve 42

nci maddelerinde belirtilen yetkilerini kullanma hakkını

haizdir.



Proje Hilafları Var İse…

 Büyükşehir belediyesinin imar denetim yetkisi:

 Madde 11- Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyelerinin

imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim

yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi,
incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı

içerir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en
geç on beş gün içinde verilir.



Proje Hilafları Var İse…

 Ruhsatsız olarak başlayan yapılara ruhsat düzenlenirken;

 11.04.2011 tarih 2101 sayılı Genelgenin 1. maddesine
göre iş ve işlemleri yapılır.

 Yapı Tatil Zaptı, 3194 sayılı Kanun 42. ve 32. madde

encümen kararları, mevcut yapının durumuna göre yapı
denetim firmasının genelgelere istinaden yapacağı

işlemler, eğer sıkıntı yoksa yeni mevzuata göre proje

onayları ve ruhsat düzenlenmesi (diğer kaçak yapı

seçilecek)



Proje Hilafları Var İse…

 Genelge Madde-1-

 Ruhsatsız olarak yapımına başlanılmış yapılar:

 Bu yapıların ruhsatlandırılma sürecinde, yapının
denetim sorumluluğu 4708 sayılı yasa hükümleri

çerçevesinde yapı denetim kuruluşları tarafından

üstlenilir.



Proje Hilafları Var İse…

 Yukarıda bahsedilen yapıların denetim sorumluluğunun 4708 sayılı

yasa hükümleri çerçevesinde yapı denetim kuruluşları tarafından

üstlenilmesi durumunda; yapı denetim hizmet bedelinin tespiti için;

 1) Yapının seviye tespit oranı,

 2) Yapı denetim kuruluşunca yaptırılan tüm deney, test ve gerekli

tahkik ile inceleme giderlerini içeren inceleme bedeli,

 3) Yapının kalan kısmın yapı sınıfına göre yapı maliyeti,

 4) İnceleme bedeli ile yapı maliyetinin toplamı ile Toplam Maliyet,

 belirlenir.

 Yapı denetim hizmet bedeli, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin

26. maddesindeki “Yapı Denetimi Hizmet Bedeline Esas Oranlar

Cetvelinde” belirtilen esaslara göre belirlenen Toplam Maliyet

üzerinden hesaplanacaktır.





Ceza Artırım Nedenleri…

 1)Hisseli parselde diğer maliklerin muvafakati

alınmaksızın yapılmış ise cezanın % 30’u,

 2)Kamuya veya başkasına ait bir parselde yapılmış ise

cezanın % 40’ı,

 3)Uygulama imar planında veya parselasyon planında

“Kamu Tesisi Alanı veya Umumî Hizmet Alanı” olarak
belirlenmiş bir alanda yapılmış ise cezanın % 60’ı,

 4)Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi
karşısında can ve mal emniyetini tehdit ediyor ise

cezanın % 100’ü,

 5)Uygulama imar planı bulunan bir alanda yapılmış ise

cezanın % 20’si,



Proje Hilafları Var İse…

 6) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış ise cezanın % 80’i,

 7) Özel kanunlar ile belirlenmiş özel imar rejimine tabi bir alanda

yapılmış ise cezanın % 50’si,

 8) Ruhsatsız ise cezanın % 180’i (nasıl yorumlayacağız?)

 9) Ruhsatı hükümsüz hale gelmesine rağmen inşaatı sürdürülüyor

ise cezanın % 50’si,

 10) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat

alınmaksızın yeni inşaî faaliyete konu ise cezanın % 100’ü,

 11) İnşaî faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor ise cezanın %

10’u,

 12) İnşaî faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor ise cezanın %

20’si,

 13) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor ise cezanın %

20’si,



Proje Hilafları Var İse…

 Mevzuata aykırılığı yapı inşaat alanı üzerinden

hesaplanması mümkün olmayan, yapının cephelerini ve
diğer yapı elemanlarını değiştiren veya yapı malzemesi

için öngörülen gereklere aykırı bulunan uygulamalar
için, Bakanlıkça yayımlanan ve aykırılığa konu imalatın

tespiti tarihinde yürürlükte bulunan birim fiyat listesine

göre ilgili idarece belirlenen bedelin % 20’si kadar idari

para cezası verilir.



Proje Hilafları Var İse…

 Yapı müteahhidinin yetki belgesi;

 a) Yapım işinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve

projelere aykırı olarak gerçekleştirilmesi ve 32 nci

maddeye göre verilen süre içinde aykırılığın

giderilmemesi halinde beş yıl,

 b) Yapım işinde ruhsat eki etüt ve projelere aykırı

olarak gerçekleştirilen imalatın can ve mal

güvenliğini tehdit etmesi halinde on yıl,

 c) Bakanlıkça olumsuz kayıt değerlendirmesi

yapılan hallerde bir yıl, süreyle Bakanlıkça iptal

edilir.



Proje Hilafları Var İse…

 Yapı müteahhidinin yetki belgesi;

 Yapı müteahhidinin, yapım işlerinden doğan vergi ve

sigorta primi borçlarını ödememesi ve diğer

sorumluluklarını yerine getirmemesi hallerinde yetki

belgesi 1(bir) yıldan az olmamak üzere Bakanlıkça

iptal edilir ve bunlara sorumluluklarını yerine

getirinceye kadar yeni yetki belgesi düzenlenmez.

Yetki belgesi iptal edilen yapı müteahhidi yeni yetki
belgesi düzenleninceye kadar yeni iş üstlenemez,

ancak mevcut işlerini tamamlar. Yetki belgeli yapı

müteahhidi olmaksızın başlanılan yapının ruhsatı

iptal edilir ve yapı mühürlenir.”



Proje Hilafları Var İse…



Yetki Belgesi İptali…

 …Müteahhitlik Yetki Belgesinin İptalini

Resmi Gazete’den «Çeşitli İlanlar»

kısmından takip edebilirsiniz.



Yetki Belgesi İptali…

 Örnek: Ankara İli, Altındağ İlçesi, Gülpınar Mahallesi, 49. Cadde, 179 Sokak., No:10,

23700 ada, 1 no.’lu parsel üzerindeki yapıda görev ve sorumluluklarını 3194 sayılı
İmar Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen hükümlere göre yerine getirmediği

Altındağ Belediye Başkanlığınca tespit edilen Yapı Müteahhidi “Yaylacı Eml. İnş.
Taah. Tül. Mal. ve Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti”nin Yetki Belgesi Numarasının

(0006311523102165);

 Aynı Kanunun 42 nci maddesine göre bir (1 yıl) süre ile iptal edilmesine,

 İptalin Yapı Müteahhitliği Bilişim Sistemi (YAMBİS) kayıtlarına işlenmesine,

 Söz konusu yapı müteahhidinin, yapı ruhsatı alınmış mevcut işlerini tamamlaması

dışında, iptal süresince ruhsata tabi yeni yapım işi alamamasına,

 Şirket müdürü Oktay YAYLACI’ya yetki belge numarası almak üzere İl
Müdürlüklerine müracaat etmesi halinde, yetki belge numarasının 1 (bir) yıl süre ile

verilmemesine,

 İptal süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılmasına,

 Bakanlık Makamının 19.09.2016 tarihli ve 12368 sayılı Olur’u ile karar verilmiştir.

 İlgililere duyurulur.



Alışveriş Merkezleri..

 26.02.2016 tarihli Resmi Gazete: 

 Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik:

 14/1/2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin

Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 3 üncü, 5 inci, 10

uncu, 11 inci, 12 nci, 16 ncı ve 17 nci maddelerine
dayanılarak hazırlanmıştır.



Alışveriş Merkezleri..

 26.02.2016 tarihli Resmi Gazete:

 Alışveriş Merkezleri Hakkında Yönetmelik:

 a) Alışveriş merkezi: 4 üncü maddede belirtilen

niteliklere sahip perakende işletmeyi,

 d) Büyük mağaza: Hangi ad altında olursa olsun,

tüketim mallarının kısmen veya tamamen perakende
satışının yapıldığı, en az dört yüz metrekare satış
alanına sahip işletmeyi,

 h) Üst meslek kuruluşu: Türkiye Odalar ve Borsalar

Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârları

Konfederasyonunu,



Alışveriş Merkezleri..

 Alışveriş merkezinin nitelikleri:

 Madde-4 – (1) Alışveriş merkezinin;

 a) Bir yapıya veya alan bütünlüğü içinde yapılar

topluluğuna,

 b) En az beş bin metrekare satış alanına, (En az 5.000 m2 )

 c) İçinde en az biri büyük mağaza niteliğini taşımak şartıyla

beslenme, giyinme, eğlenme, dinlenme, kültürel ve benzeri

ihtiyaçların bir kısmının veya tamamının karşılandığı en az

on işyerine ya da büyük mağaza niteliği taşıyan işyeri

bulunmasa dahi beslenme, giyinme, eğlenme, dinlenme,

kültürel ve benzeri ihtiyaçların bir kısmının veya tamamının
karşılandığı en az otuz işyerine,

 d) Merkezi bir yönetime sahip olması gerekir.



Alışveriş Merkezleri..

 Alışveriş merkezinin projelendirilmesi ve

ruhsatlandırılması

 Madde-5 – (1) Yapı ruhsatı başvurusunda, 4 üncü

maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerindeki
nitelikleri taşıyan projeler alışveriş merkezi projesi kabul

edilir. Bu projede alışveriş merkezi ile birlikte başka

yapıların bulunması projenin niteliğini değiştirmez.



Alışveriş Merkezleri..

 Alışveriş merkezinin projelendirilmesi ve

ruhsatlandırılması

 (3) Alışveriş merkezine yapı ruhsatı, yapı kullanma izin

belgesi ve işyeri açma ve çalışma ruhsatını verme,

değiştirme ve yenileme yetkisi büyükşehir olan yerlerde

büyükşehir belediyesine; diğer yerlerde belediye sınırları

ve mücavir alanlar içinde ilgili belediyelere, belediye
sınırları ve mücavir alanlar dışında ise il özel idarelerine

aittir.

 (4) Alışveriş merkezi projesi için yapı ruhsatı verilirken,

başvuru tarihinden itibaren üç iş günü içinde üst meslek

kuruluşlarının yazılı görüşleri talep edilir.



Alışveriş Merkezleri..

 Alışveriş merkezinin projelendirilmesi ve

ruhsatlandırılması

 (7) 4 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen
niteliklere sahip olan alışveriş merkezine yapı

kullanma izin belgesi verilir. Kanunun
uygulamasında bu belge işyeri açma ve çalışma

ruhsatı yerine geçer.



Alışveriş Merkezleri..

 GEÇİCİ MADDE 1:

 (2) Perakende Bilgi Sistemi uygulamaya geçinceye
kadar yapı kullanma izin belgesi verilen alışveriş
merkezlerine ilişkin gerekli bilgiler, yapı kullanma

izin belgesinin düzenlendiği tarihten itibaren on beş
gün içinde, hâlihazırda faaliyette olan alışveriş
merkezlerine ilişkin gerekli bilgiler ise bu

Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren üç ay

içinde yetkili idare tarafından yazılı olarak Bakanlık
İç Ticaret Genel Müdürlüğüne bildirilir.



Arşivleme..



İstinat Duvarı Ruhsatı…

 İstinat duvarları

 Madde-60 - (1) :

 Parsel içinde istinat duvarı yapılması gereken hallerde,

belediyenin ilgili biriminden istinat duvarı için, yanal

yüzey alanı üzerinden ruhsat alınması mecburidir.

 Bu tür parsellerde yapılacak binalara istinat duvarı
tamamlanmadan önce hiçbir şekilde yapı kullanma izni

verilmez.



İstinat Duvarı Ruhsatı…

 Öneri olarak, İstinat duvarı yüksekliği 3,00 m ve üzeri olan

parsellerde düzenlenmelidir.Zemin etüd raporu ve parselin
eğimi dikkate alınmalıdır. İstinat duvarının yanal yüzey alanı

hesaplanarak YİBF alınır.

 Gerekli olan belgelerin tamamlanmasını müteakiben istinat

duvarı ruhsatı düzenlenir.

 İstinat duvarının imalatı tamamlanmadan binaya iskan

verilemez.(Ankara İmar Yön. Madde-86-Planlı Alan. İmar Yön.

Madde-60)

 İdarenin kararı ile, gerekli durumlarda fore kazık iksa projeleri

uygulanır.

 Numaratajda ayrıca istinat duvarı için numara verilmeli,

 Diğer Bina Dışı Yapı olarak veri tabanına işlenmelidir.



İstinat Duvarı Ruhsatı…

 İstinat duvarı yapımında;

 Proje aşamasında istinat duvarı tipi seçimi(L, T,

Topuklu, Hafifletme konsolu v.b.)

 Drenaj uygulaması/imalatı(barbakan v.b. İmalatı)

 Duvar arkası dolgusunun doğru yapılması.



İstinat Duvarı Ruhsatı…



İstinat Duvarı Ruhsatı…



İstinat Duvarı Ruhsatı…



İstinat Duvarı Ruhsatı…



İstinat Duvarı Ruhsatı…



İstinat Duvarı Ruhsatı…



İstinat Duvarı Ruhsatı…



İstinat Duvarı Ruhsatı…



İstinat Duvarı Ruhsatı…



İstinat Duvarı Ruhsatı…

 Belediye: Bundan sonra istinat duvarı 
projelerini isteyeceğiz???



İstinat Duvarı Ruhsatı…

"Belediye olarak imar yasasında konutların 

ruhsatını veririz. İstinat duvarı ile ilgili 

herhangi bir bizim bir ruhsatımız yok. 

Buradaki parselin içerisinde olduğu için 

sorumluluğu burayı yapan kooperatif  veya 

buradaki konut sahiplerinin. Konut sahipleri 

buradaki durumu izah etti, ben de bizzat 

gelerek ekibimizle yerinde baktık. 

Vatandaşlarımızın mağduriyeti giderilecek. 

Bundan sonraki süreçte de bizim için bir 

ders oldu. Bundan sonra istinat duvarlarının 

projesini isteyeceğiz ve proje 

tamamlandıktan sonra gerekli ruhsatları 

vereceğiz. Teknik ekiplerimiz çalışıyor."



İstinat Duvarı Ruhsatı…



İstinat Duvarı Ruhsatı…



İstinat Duvarı Ruhsatı…



İstinat Duvarı Ruhsatı…



İstinat Duvarı Ruhsatı…



İstinat Duvarı Ruhsatı…



İstinat Duvarı Ruhsatı…



İstinat Duvarı Ruhsatı…



İstinat Duvarı Ruhsatı…



İstinat Duvarı Ruhsatı…



İstinat Duvarı Ruhsatı…



İstinat Duvarı Ruhsatı…



İstinat Duvarı Ruhsatı…



İstinat Duvarı Ruhsatı…



İstinat Duvarı Ruhsatı…



İstinat Duvarı Ruhsatı…



İstinat Duvarı Ruhsatı…



İstinat Duvarı Ruhsatı…



İstinat Duvarı Ruhsatı…



İstinat Duvarı Ruhsatı…



Fore Kazık…



Fore Kazık…



Fore Kazık…



Fore Kazık…



Fore Kazık…



Fore Kazık…



Eksik Katlı Bina Yapma Şartları…

 Eksik katlı bina yapılması

 PAİY-Madde-25- (1) Planla veya bu Yönetmelikle belirlenen kat

adedine veya bina yüksekliğine uygun olarak bahçe mesafesi

bırakılmak ve ilgili idarenin uygun görmesi, üçüncü ve dördüncü
fıkralarda belirtilen koşullar sağlanmaksızın ilave kat

yapılamayacağının ilgilisine tebliğ edilmesi kaydıyla daha az katlı

bina yapılabilir. Uygulama imar planlarında bu uygulamanın
yapılmasına ilişkin hüküm olması halinde, ilgili idarenin uygun

görmesi koşulu aranmaz.

 (2) Eksik katlı yapılan binalarda yapı ruhsatı, yapı kullanma izin

belgesi ve enerji kimlik belgesi yapılan kısım için düzenlenir. Daha

sonradan tamamlanmak istenmesi halinde, yürürlükteki plan ve

mevzuat hükümlerine uygun olarak ilave ruhsat ve binanın tamamı

için enerji kimlik belgesi düzenlenmesi zorunludur.



Eksik Katlı Bina Yapma Şartları…

 (3) Eksik katlı binalara imar planına aykırı olmamak koşuluyla kat

ilavesi yapılabilmesi için; temel ve statik çözümlerin, yangın
tedbirlerinin, enerji verimliliğinin, plan ve bu Yönetmelikte gösterilen

azami yüksekliğe uygun olması; otopark, sığınak, merdiven, asansör

yeri, ışıklık ve diğer yapı elemanlarının da plan ve bu Yönetmelikte

gösterilen azami yüksekliğe göre hesaplanması ve bırakılması

zorunludur.

 (4) Eksik katlı inşa edilen binanın mevcut haliyle veya tadilat

yapılarak yürürlükteki plana ve mevzuata uygunluğunun

sağlanamaması halinde bina yıkılmadan kat ilavesi yapılmasına izin

verilmez.

 (5) Eksik katlı binalara yapılacak ilavelerde fenni mesuliyet, temel
ve statik hesapları, yangın tedbirleri ve enerji verimliliği konuları da

dâhil mevcut yapı ve ilave yapılan kısımları kapsayan teknik rapor
düzenlemek suretiyle yapı denetim kuruluşlarınca üstlenilir.



Yapı ruhsatı gerekmeyen inşai faaliyetler:

 Yapı ruhsatı gerekmeyen inşai faaliyetler:

 PAİY-Madde-59 - (1) 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.

 (2) 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 sistemleri ruhsata

tabi değildir. Bunlara ait uygulama projelerinin hazırlanması ve fenni

mesuliyetin üstlenildiğine dair taahhütname ile birlikte ilgili idareye

sunulması, binanın projesindeki mimari görünüşlere bağlı kalınması ve

idaresinden izin alınması zorunludur.



Yapı ruhsatı gerekmeyen inşai faaliyetler:

 (3) Yapı ruhsatı başvurusu yapılan bir parselde, mimari

projenin ilgili idaresince onaylanmasını müteakip, fenni mesul
ve iş güvenliği sorumluluğunun üstlenilmesi, uygulamaların

şantiye şefi tarafından yürütülmesi, 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 taahhütname ve

sözleşmelerinde yer alması zorunludur. Ancak, kazı sahasında

kazık, palplanş, istinat duvarı ve benzeri uygulamaların olması

durumunda, bu yapıların projelerinin onaylanması ve
ruhsatlandırılması zorunludur.



Yapı Denetimin İstifası-Feshi Durumu:

 Noter tasdikli istifanın belediyeye ulaşması halinde,
yapının sahibine ve müteahhidine gerekli yazışmalar
yapılır.

 “Yapı denetimi hizmet sözleşmesi feshedilen yapı hakkında ilgili
idaresince yerinde inceleme yapılarak, yeni bir yapı denetim hizmet
sözleşmesi imzalanana kadar yapının devamına izin vermemek üzere yapı
tatil tutanağı düzenlenir. Yapıda ruhsat ve eklerine aykırı bir imalatın
tespiti halinde, yapının seviyesi belirlenerek hazırlanacak olan ve
aykırılıkla ilgili tespitleri de içeren ek-29 form-27’de yer alan “Yapı Tespit
ve İnceleme Tutanağı” hazırlanarak İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne
gönderilir. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce söz konusu yapı için Kanun
ve ilgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda yapılan inceleme
sonucunda, görev ve sorumlulukların yerine getirilmediğinin tespiti
halinde hazırlanacak olan “Teknik İnceleme Raporu” Yapı Denetim
Komisyonuna gönderilir.”(Uyg. Yönet. Madde:23-8. fıkrası)

 Yapı durdurma tutanağı, yapının seviye tespiti ve yeni
yapı denetimin belgelerine istinaden “İsim Değişikliği
Ruhsatı” düzenlenir. Diğerler kısmına açıklama yazılır.



ek-29,form-27.jpg
ek-29,form-27.jpg


Yapı Denetimin İstifası-Feshi Durumu:

 (Uyg. Yönet. Madde:29/2 ve 3. fıkraları) Seviye tespit
tutanağı esas alınarak, yapı denetim kuruluşunun
mevzuata uygun şekilde yapmış olduğu denetim
hizmetlerinin karşılığı olarak, süresi içinde müracaat edip
daha önce almamış olduğu hakedişleri ödenir.

 (3) Yapı denetim kuruluşunun üzerinde bulunan bütün
işler için yapılan seviye tespit işlemi sırasında, ilgili
idaresi tarafından ruhsata ve eklerine aykırılıklar
belirlenmesi hâlinde, denetimsizliğin başladığı seviye
tespit edilerek, bu seviyeden sonraki yapı denetim
hizmet bedeli ödenmez. Bu durum, idaresince ilgili bilgi
ve belgeler ile birlikte yapının bulunduğu ilin Çevre ve
Şehircilik Müdürlüğüne bildirilir.



Yapı Denetimin İstifası-Feshi Durumu:



Müteahhit Fesih Durumu:

 Karşılıklı olarak veya tek taraflı noterden yada

mahkeme kararıyla inşaat sözleşmesinin

feshedilmesi durumunda, inşaat durdurulur. Yeniden

sözleşme imzalanıp, yeni müteahhidin belgeleri

tamamlanıp, “İsim Değişikliği Ruhsatı” düzenlenir.

Diğerler kısmına açıklama yazılır. Aksi takdirde

sözleşmenin feshinden sonra yapı sahipleri yeni

müteahhitle sözleşme imzalamadan inşaata devam

etmeleri durumunda, 3194 sayılı İmar Kanununun

(Yeni:5940 sayılı Kanun) 32. ve 42. maddelerine
göre işlem yapılır.



Yapı Sahibinin Değiş. Durumu:

 Yeni yapı sahibi ile müteahhit arasında tekrar inşaat

sözleşmesi imzalanır. Ayrıca, yapı denetim

sözleşmesi de yenilenir. Evrakların tamamlanmasını

müteakiben “İsim Değişikliği Ruhsatı” düzenlenir.

Diğerler kısmına açıklama yazılır.

 Noterden fesihname gelecek,

 Fesihli YİBF’lerden fesih seviye tespit talebi onayı,

 Devir onayı bekleyen YİBF’lerden devir alınacak,

 YİBF’de Yapı Sahibi İsmi değiştirilecek. Ruhsat onayı

verilecek.



Şantiye Şefinin İstifası Durumu:

 Noter tasdikli istifanın belediyeye ulaşması

halinde, yapının denetim firmasına ve
müteahhidine gerekli yazışmalar yapılır. YDS

üzerinden şantiye şefi görevden alınır.

(İstifadan sonra ruhsat almadan devam

ederse 32. ve 42. maddeler uygulanır.)

 Yapı durdurma tutanağı, yapının seviye

tespiti ve yeni şantiye şefinin belgelerine

istinaden “İsim Değişikliği Ruhsatı”

düzenlenir. Diğerler kısmına açıklama yazılır.



Şantiye Şefinin İstifası Durumu..

 Soru: Şantiye şefi %30 seviyesinde istifa etti.

Yeni şantiye şefi ile anlaşma yapılıp isim

değişikliği (şantiye şefi değişikliği) ruhsatı

alınmadan, %70 seviyesine kadar imalat
devam etmiştir. Yani, %40’lık imalat şantiye

şefi olmadan yapılmıştır. Yapılması gereken

işlemler nelerdir?....



Tadilat Ruhsatı Alma Durumu:

 Tadilat projelerinde toplam inşaat alanında

artma veya azalma var ise, yeni m²’ye göre
YİBF alınır. Yeniden yapı denetim hizmet

sözleşmesi düzenlenir. Tadilat ruhsatını

müteakiben tüm işlemler yeni m²’ye göre

yapılır.



Tadilat Ruhsatı Örneği…



Esaslı Tadilat…

 Esaslı tadilat:

 (1)Yapılarda taşıyıcı unsuru etkileyen veya

(2) yapı inşaat alanını veya (3) emsale konu

alanını veya (4) taban alanını veya (5)
bağımsız bölüm sayısını veya (6) ortak

alanların veya (7) bağımsız bölümlerin

alanını veya (8) kullanım amacını veya (9)
ruhsat eki projelerini değiştiren işlemlerdir.

Esaslı tadil, ruhsata tabidir.



Esaslı Tadilat…

 Esaslı tadilat

 PAİY-Madde-58 - (1) 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.

 (2) Yapı ruhsatı alınmış olan yeni inşaat, ilave ve esaslı tadillerde,

sonradan değişiklik yapılması istendiğinde mimari projenin yeniden

tanzim edilmesi gereklidir. Bu değişiklik yapının statik ve tesisat

esaslarında da değişiklik yapılmasını gerektirdiği takdirde istenen

belgelerde de gerekli değişiklik yapılır. Yapı ruhsatına da bu projelerin

tarihleri ve müelliflerin bilgileri yazılır.

 (3) Tadilat projeleri de ilgili idarece mühürlenip imzalanır.

 (4) İlave ve tadilat projeleri 5 takım olarak düzenlenerek 57 nci

maddedeki esaslara uygun olarak onaylanır.



Tadilat Ruhsatı Alma Durumu;

 Tadilat ruhsatlarında hangi projeler

onaylanır?

 Tadilat sonucu, sadece tadilattan

etkilenen projeler onaylanır. Ve ilgili

meslek adamının sicil durum

taahhütnamesi istenir. Ruhsata da, sadece

tadilat sonucu onaylanan projelerin

tarihleri yazılır.



Parselde Birden Fazla Blok Varsa

 Bir parselde birden fazla blok olması
halinde, her blok için ayrı ayrı YİBF alınıp,

her biri için yapı denetim için dosya
oluşturulur, yine her blok için aynı tarih ve

aynı ruhsat numarası verilmek üzere ayrı

ayrı yapı ruhsatı düzenlenir.



Parselde Birden Fazla Blok Varsa

 PAİY-Madde 54-

 (11) Bir yapıda bağımsız bölümlerden herhangi birinde

plan ve mevzuat hükümleri ve ruhsat ve eki projelerdeki
aykırılıklar giderilmedikçe yapının inşasına devam

edilemez, iskan edilen diğer bağımsız bölümlerde tamir,

tadil veya ilave inşaat işlemleri yapılamaz.

 (12) Bir parselde birden fazla yapı varsa bu yapılardan

herhangi birisinin plan ve mevzuat hükümlerine aykırı
olması, bunlara aykırı olmayan diğer yapıların tamir, tadil

veya ilave inşaat işlemlerini durdurmaz.



Parselde Birden Fazla Blok Varsa

 Bütün yapılar ruhsatlı olmak şartıyla, parseldeki

binaların herhangi birinin ruhsat ve eklerine aykırı
olması, ruhsat ve eklerine uygun olan diğer binaların

tamamına veya bir kısmına yapı kullanma izni
verilmesi işlemlerini durdurmaz. Ancak, yapı

kullanma izni alınan bu yapılara kat mülkiyeti

düzenlenemez.



Birden Fazla Blok Ruhsat Örneği…



Yeniden Ruhsat İşlemleri….

"Yeniden Ruhsat" duzenlenmesi işleminin, ruhsat

düzenlendiği tarihten itibaren iki yıl içinde inşasına

başlanmayan veya iki yıl içinde başlanıp ta beş yıl

içinde bitirilmeyen ve ruhsat süresi içerisinde ruhsat
yenilemesi için başvurulmaması nedeniyle ruhsatsız

duruma düşen yapıların uygulanması ve yeniden

ruhsat duzenleme işlemlerinde, ruhsatın yeniden

düzenlendiği tarihte yürürlükte bulunan imar planı

kararları ve ilgili mevzuat hükümlerine uygunluk
koşulunun aranması gerekmektedir. 10.03.2011 tarih

GENELGE 2011/4



Ruhsat Yenilemeden İskan….

 PAİY-Madde-54-7:

 Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanmasına
rağmen ruhsat süresi içinde yapı kullanma izni

düzenlenmemesi nedeniyle ruhsatı hükümsüz

hale gelen yapılara, denetimi yapan fenni mesul

mimar ve mühendisler veya yapı denetim
kuruluşları tarafından denetim raporu

hazırlanmak ve ilgili idare tarafından dosyasında
ve yerinde, inceleme ve tespit yapılmak koşuluyla

yeniden ruhsat düzenlenmeksizin yapı kullanma
izin belgesi verilir. ÖNEMLİİİİİ!!!!!



Yeniden Ruhsat….

 Süre uzatımı başvurusu yapılmayan yapılarda

idareler, ruhsat süresinin dolduğu tarihten itibaren

en geç 30 gün içinde yapı yerinde seviye tespitini

yapar.

 Ruhsatı hükümsüz hale gelenlerin inşasına devam

edilebilmesi için yeniden ruhsat alınması

zorunludur. MAKS üzerinden takibini yapalımmm.

 (PAİY-Madde-54/4-5)



Ruhsat Yenileme….

 PAİY-Madde-54:

 (3) Ruhsat süresi içinde yapılan başvurularda ilgili idarelerin

ruhsatı yeniledikleri tarihe bakılmaksızın ruhsat, ilk ruhsat
alma tarihindeki plan ve mevzuat hükümleri kapsamında beş yıl

uzatılarak yenilenir. Süreye ilişkin ruhsat yenileme en çok iki

kere yapılır.

 (6) İlk ruhsat düzenlendiği tarihten sonra hangi amaçla

olursa olsun yapılan her ruhsat işlemi ile beş yıllık süre yeniden

başlar. Yapı ruhsatı alındıktan sonra mahkemelerce,

Bakanlıkça veya ilgili idarelerce durdurulan yapılarda

durdurma süresi ruhsat süresine ilave edilir.



Ruhsat….

 (8) Uygulama imar planı değişikliği ile yolda veya teknik altyapı alanlarında

kalan ve kamulaştırma kararı alınan ruhsatlı yapılarda; seviye tespiti yapılarak

inşaat derhal durdurulur. Bu yapılarla ilgili yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni

işlemleri, kamulaştırmayı gerçekleştirecek kamu kuruluşunun en geç otuz gün

içinde, yürürlükteki plana ve kamulaştırma gerekçesine göre vereceği görüş
doğrultusunda sonuçlandırılır.

 Yapılan uygulama imar planı değişikliği ile kamulaştırmaya konu diğer alanlarda

kalan yapılarda ise; derhal ilgili idarece seviye tespiti yapılır ve ilgilisine tebliğ
edilir. Kamulaştırma kararı alınıncaya kadar ilgilisinin talebi ve seviye

tespitinin üzerindeki imalatlar için kamulaştırma bedeli istenmeyeceğine dair

taahhütname alınarak, tapuya şerh düşülmesi kaydıyla ruhsat eki projelerine

göre tamamlanmasına izin verilir. Bu yapılarda ruhsat yenilemesi veya kısmi
kullanma izni veya yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi kamulaştırma

işlemlerini durdurmaz. Ancak kamulaştırma yapılırken seviye tespitinin

üzerinde yapılan kısımlar için kamulaştırma bedeli ödenmez. Bu yapılara

uygulama imar planı değişikliği yapıldığı tarihten sonra hiçbir surette kat irtifakı

ve kat mülkiyeti tesis edilemez. Bu yapılardan ruhsatı süre nedeniyle

hükümsüz hale gelenlerde de bu fıkra hükmü uygulanır.



Ruhsat….

 (9) 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 tamamlatılabileceği gibi

talep halinde yürürlükteki plan ve mevzuat hükümlerine göre de tadilatlı olarak ruhsat

düzenlenebilir.

 Bu yapılardan Kanunun 29 uncu maddesindeki süre nedeniyle ruhsatı hükümsüz hale
gelenlerin inşasına devam edilebilmesi için ilk ruhsat koşullarına göre yeniden ruhsat

alınması zorunlu olup, bu yapılara ilk ruhsat koşullarına uygun olarak yeniden ruhsat

düzenlenebileceği gibi talep halinde yürürlükteki plan ve mevzuat hükümleri

doğrultusunda yeniden ruhsat düzenlenebilir.

 Bu yapılar için kat ilavesinden ayrı ilave inşaat taleplerinde; 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 aranır. Uygulama imar

planında mevcut yapılarla ilgili özel bir hüküm bulunması halinde uygulamalar plan

hükümlerine göre yapılır. Ancak bu alanda, Kanunun 18 inci maddesi uyarınca arazi ve
arsa düzenlemesi yapılması ve yapının bulunduğu parselin hisseli hale gelmesi halinde

ilgili idarece seviye tespiti yapılır. Şüyunun giderilmesinde bina bedeli bu tespite göre

belirlenir, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi, bina bedelinin
tespitinde müktesep hak oluşturmaz. Yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni başvurusunda

bulunanlar, bu hükmü dikkate almak zorundadır.



Ruhsat….

 (10) Yapı ruhsatına uygun olarak yapımına devam eden yapılarda,
plan iptali olması halinde seviye tespiti yapılarak inşaat durdurulur.

Mahkeme kararında yer verilen iptal gerekçeleri de dikkate alınmak
koşuluyla hazırlanacak yeni imar planına göre mevcut haliyle ya da

tadilatlı olarak korunması mümkün olan yapıların devamına izin verilir.

Korunması mümkün olmayanların ise; ruhsatları iptal edilerek
inşaatın durdurulma tarihine kadar ruhsat ve eki projelerine uygun

olarak yapılan kısmı müktesep hak kapsamında değerlendirilir.

 30.09.2017 RG. İPTAL



Ruhsat İşlemleri…

 Ruhsat eki projeleri değiştirmeye gerek

olmayan ruhsat düzenlemelerinde;

Yapı ruhsatında Proje müelliflerinin yeniden

imzalarının alınmasına gerek yoktur.

Örnek;

Müteahhit Değişikliği, Yapı Denetim Değişikliği,

Şantiye Şefi Değişikliği… Yani İsim Değişikliği

Ruhsatlarında…. (Yeni Taslakta var.)



Ruhsat İşlemleri…

 PAİY- Madde-55:

 (8) Parsel malik veya maliklerinin ruhsat ve eki

onaylı projelere muvafakati alınmaksızın yapı ruhsatı

düzenlenemez, onaylı projelerde tadilat yapılamaz.



Ruhsat İşlemleri…

 “(9) Aynı parselde birbirinden bağımsız blokların birinde; parseldeki

bağımsız bölümlerin arsa paylarını, ortak alanları, parselde yer alan

blokların konumlarını, bloğun emsalini, inşaat alanını, yüksekliğini ve

kullanım amacını değiştirmemek kaydıyla yapılan tadilatlarda sadece

tadilat yapılan blok maliklerinin muvafakatleri alınarak uygulama yapılır.
Bir binada yer alan bağımsız bölümlerin birinde; emsal ve inşaat alanını,

kullanım amacını, ıslak hacimlerin yerini, ortak alanları, diğer bağımsız

bölümlerin arsa paylarını, diğer bağımsız bölümlerle olan duvar ve

döşeme gibi ortak yapı elemanlarını değiştirmemek, 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

yapılır.

 Ancak; bu tadilattan etkilendiği ilgili idaresince belirlenen bağımsız

bölümler olması halinde, bu bağımsız bölümlerin maliklerinin de

muvafakatleri alınır. 30.09.2017 RG. ÖNEMLİİİ



Ruhsat İşlemleri…

 (10) Yalnızca süre uzatımına yönelik ruhsat işlemlerinde,

bütün maliklerin muvafakati aranmaz.

 (11) Ruhsat eki projeleri değiştirir nitelikteki ruhsat

başvuruları hariç ruhsat süresi içerisinde; yapı sahibi,

müteahhidi, şantiye şefi ve fenni mesul değişikliği

başvurularında ruhsat eki projelerin yeniden

onaylanması etüt ve proje müelliflerinin yapı

ruhsatlarında imzalarının yeniden alınması
gerekli değildir. (PAİY- Madde-55)



Ruhsat İptali…

 (13) Mevzuata uygun olarak devam eden inşaatlarda

maliklerin tamamı başvurmadıkça ruhsat iptal

edilemez. Maliklerin birinin ya da birkaçının
değişmesi halinde de bu kurala uyulur.



Yapı Tatil Tutanağı İşlemleri….

 3194 (değişen hali 5940) Sayılı Kanunun 32.

ve 42. maddeye göre işlem yapılması

halinde ruhsat düzenlenmesi;

1) Proje onayı ile tadilat ruhsatı verilebilen

durumda,

2) Plan değişikliği gerektiren hallerde…



Yapı Denetim- Şantiye Şefi izahı

 Şantiye Şefi: Konusuna ve niteliğine göre yapım 

işlerini yapı müteahhidi adına yöneterek uygulayan, 

mühendis, mimar teknik öğretmen veya tekniker 

(Danıştayın kararı ile çıkarıldı) diplomasına sahip 

teknik personeldir.

 Yapı Denetim Kuruluşu: Bakanlıktan aldığı izin 

belgesi ile münhasıran (yalnız, sadece) yapı 

denetimi görevini yapan, ortaklarının tamamı mimar 
ve mühendislerden oluşan tüzel kişilerdir.



Eğer bina  fen’n-i mes’ullu ise…. 

 PAİY- Madde-68:

 (2) Fenni mesuller, düzenlenen ruhsat eki projelerin

uygulanmasının denetimi için mal sahibi veya vekili
tarafından belirlenirler ve ilgili idareye karşı görevli ve

sorumludurlar.

 (3) Proje ile ilgili sorumluluk proje müellifine ait olmak

üzere yapının fenni mesuliyeti, konusu, ilgisi ve yapım
aşamasına göre mimar, inşaat, makina ve elektrik

mühendisleri tarafından ayrı ayrı yürütülür.



Eğer bina  fen’n-i mes’ullu ise…. 

 PAİY- Madde-68:
 (5) Fenni mesuller unvanına ve eğitimine göre, yapının kanuna,

plana, ilgili yönetmeliklere ve diğer mevzuat hükümlerine, fen,

sanat, sağlık kurallarına, ruhsat eki projelerine, TSE

standartlarına, teknik şartnamelere uygun yapılıp

yapılmadığını denetleyeceğine dair Ek-1’de yer alan

taahhütnameyi ilgili idareye vermek zorundadır.
 (6) Taahhütnamede fenni mesul ile mal sahibi arasında

yapılan sözleşmede belirlenen fenni mesuliyet bitiş süresine

ilişkin bilginin yer alması gerekir.
 (7) Ayrıca, noter tasdikli imza sirküleri, sosyal güvenlik

numarası ve vergi kimlik numarası da idareye verilir.



Eğer bina  fen’n-i mes’ullu ise…. 

 PAİY- Madde-68:
 (11) Bakanlık taşra teşkilatı fenni mesuliyete ilişkin yapı inşaat alanı

sınırlamasının ve mesafenin kontrolünü, bu maddenin yürürlüğe

girdiği tarihten başlamak üzere kayıtlarına giren yapı ruhsatı ile bu

ruhsata istinaden düzenlenen yapı kullanma izin belgelerini veya

fenni mesul sözleşmelerini veya istifa dilekçelerini dikkate alarak

gerçekleştirirler. Bakanlık denetime yönelik fenni mesuliyetin

izlenmesine ilişkin olarak elektronik ortamda denetim sistemi

kurar.

 (12) Fenni mesulün, yapının bulunduğu il sınırları içinde ikamet

etmesi esastır. Farklı bir ilde fenni mesuliyet üstlenilebilmesi için

ilgili idarenin uygun görmesi ve yapı yeri ile fenni mesulün işyeri

arasındaki mesafenin en fazla 200 km olması gerekir.



Eğer bina  fen’n-i mes’ullu ise…. 

 20) Yapım işlerinde yapı müteahhidi, taşeron ve şantiye

şefi olarak görev alanlar aynı zamanda fenni mesul

olarak görev üstlenemezler.

 Ruhsatın arka yüzü, yapı denetim kısmına ilgili meslek
grubuna göre(mimar, inşaat müh. makine müh. ve

elektrik müh.) yazılır.

 PAİY’in eklerinde, fenni mesullerle ilgili belgeler vardır.

Ruhsat aşamasında istenecektir.



Kentsel Dönüşüm Uygulamaları…

 5393 sayılı Belediye Kanunu:

 Arsa ve konut üretimi

 Madde-69. — Belediye; düzenli kentleşmeyi sağlamak,

beldenin konut, sanayi ve ticaret alanı ihtiyacını
karşılamak amacıyla belediye ve mücavir alan sınırları

içinde, özel kanunlarına göre korunması gerekli yerler ile

tarım arazileri hariç imarlı ve alt yapılı arsalar üretmek;

konut, toplu konut yapmak, satmak, kiralamak ve bu
amaçlarla arazi satın almak, kamulaştırma yapmak, bu

arsaları trampa etmek, bu konuda ilgili diğer kamu kurum

ve kuruluşları ve bankalarla iş birliği yapmak ve

gerektiğinde onlarla ortak projeler gerçekleştirmek

yetkisine sahiptir.



Kentsel Dönüşüm Uygulamaları…

 5393 sayılı Belediye Kanunu:

 Arsa ve konut üretimi

 Madde-69. —….Bu fıkranın uygulama esasları, İçişleri

Bakanlığı ile Bayındırlık ve İskân Bakanlığı

tarafından müştereken hazırlanacak çerçeve

yönetmeliğe uygun olarak belediye meclisleri

tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.



Kentsel Dönüşüm Uygulamaları…

 5393 sayılı Belediye Kanunu:

 Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı

 Madde-73. — Belediye, kentin gelişimine uygun olarak

eskiyen kent kısımlarını yeniden inşa ve restore etmek;

konut alanları, sanayi ve ticaret alanları, teknoloji
parkları ve sosyal donatılar oluşturmak, deprem riskine

karşı tedbirler almak veya kentin tarihî ve kültürel

dokusunu korumak amacıyla kentsel dönüşüm ve gelişim
projeleri uygulayabilir.

 Kentsel dönüşüm ve gelişim projelerine konu olacak

alanlar, meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun

kararı ile ilân edilir.



Kentsel Dönüşüm Uygulamaları…

 Kentsel dönüşüm ilan edilmesi

 Planlama

 Parselasyon planları

 Tespitler ve yıkım işlemleri

 Enkaz bedelleri (Kıymet Takdir Komisyonu ve Uzlaşma

Komisyonu…)

 Kira bedelleri

 Uygulamadaki yetkiler

 Proje onayı ve ruhsat işlemleri

 Muafiyetler…

 Vatandaş katılımı ve anlaşması olmadan başlanmamalı…



Kentsel Dönüşüm Uygulamaları…

 Kentsel Dönüşüm Uygulamasını:

 5393 sayılı Kanuna göremi yoksa,

 6306 sayılı Kanuna göremi yapalım?



6306 sayılı Kanun Uygulamaları…

 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alan. Dönüş. İle ilgili Kanun

kapsamında riskli alan ve riskli yapı işlemleri…

 Vatandaşın talebi ile riskli yapı tespiti ve işlemleri..

 Riskli yapı tespiti için yetkilendirilen firmaya müracaat,

 Riskli yapı raporu, (YKN’ye dikkat edelim)

 Raporun Çevre ve Şehircilik İl Müd.’ne iletilmesi,

 Çevre Ve Şehr. İl Müd.’nün, yazı ile ilgili belediyeye ve tapuya

bildirimi,

 Belediyenin vatandaşa, riskli yapının tahliyesi ve yıkım için

tebligatı(Önce 60 gün yıkılmaz ise, 30 gün ek süre yine
yıkılmaz ise, elektrik, su, doğalgaz vb. kesimi yapılır.



6306 sayılı Kanun Uygulamaları…

 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alan. Dönüş. İle ilgili Kanun

kapsamında riskli alan ve riskli yapı işlemleri…

 Uygulama Yönetmeliği madde-8:

 (3)(Değişik:RG-27/10/2016-29870) Maliklere verilen süreler

içerisinde maliklerce yıktırılmayan riskli yapılar mülki amire
bildirilir ve bu yapıların tahliyesi ve yıktırma işlemleri, mülkî

amirler tarafından sağlanacak kolluk kuvveti desteği ile

İdarece yapılır veya yaptırılır.



6306 sayılı Kanun Uygulamaları…

 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alan. Dönüş. İle ilgili Kanun

kapsamında riskli alan ve riskli yapı işlemleri…

 Vatandaşın talebi ile riskli yapı tespiti ve işlemleri..

 Yıkım belgesinin belediyece düzenlenmesi.

 Bakanlık tarafından kira yardımı…

 Muafiyetler…6306 Sayılı Kanun Madde-7-9-10, Yönetmelik

Madde-16/ 9. Fıkra..

 Projelerin onayı ve ruhsat işlemleri..

 Yapı ruhsatı düzenlenirken bu hususu diğerler kısmında

belirtelim..



6306 sayılı Kanun Uygulamaları…

 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alan. Dönüş. İle ilgili Kanun

kapsamında riskli alan ve riskli yapı işlemleri…

 Dikkat!!!! Belediyeden, riskli yapının tahliyesi ve yıkım
işlemleri yapıldığına dair yazı gitmeden il müdürlüğü kira

yardımı yapmamalıdır.

 Kira yardımı ve diğer yardımlar

 Madde-16 – (1) (Değişik:RG-27/10/2016-29870) Anlaşma ile

tahliye edilen uygulama alanındaki yapıların maliklerine tahliye
tarihinden itibaren Bakanlıkça kararlaştırılacak aylık kira

yardımı yapılabilir. Yardım süresi riskli alan dışındaki riskli

yapılarda 18 aydır. Riskli ve rezerv yapı alanlarında kira
yardımı süresi 36 ayı geçmemek şartı ile ilgili kurumca

belirlenir.



6306 sayılı Kanun Uygulamaları…

 Madde-6 – (1) (Değişik:RG-2/7/2013-28695) Riskli yapılar;

 a) Bakanlıkça,

 b) İdarece,

 c) Bakanlıkça lisanslandırılan,

 1) Kamu kurum ve kuruluşları,

 2) Üniversiteler,

 3) Sermayesinin en az yüzde kırkı kamu kurum ve kuruluşlarına ait 

olan şirketler,

 4) Depremden korunma, deprem zararlarının azaltılması ve deprem 
mühendisliğinin gelişmesine katkıda bulunmak gibi konularda faaliyet 

gösteren sivil toplum kuruluşları,

 5) 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna 
göre Bakanlıktan izin belgesi almış yapı denetimi kuruluşları ile 

laboratuvar kuruluşları,



6306 sayılı Kanun Uygulamaları…

 Madde-6 – (1) (Değişik:RG-2/7/2013-28695) Riskli yapılar;

 6) 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği Kanunu uyarınca, inşaat, jeoloji ve jeofizik mühendisleri

odalarına büro tescilini yaptırmış kurum ve kuruluşlar, tarafından

tespit edilir.

 Lisanslı kurum ve kuruluşlar herhangi bir alan ile sınırlı olmaksızın

Ülke genelinde riskli yapı tespiti yapabilir.



6306 sayılı Kanun Uygulamaları…

 Riskli yapıların tespiti ve itiraz

 Madde- 7 – (Değişik:RG-27/10/2016-29870) Riskli yapılar, Ek-2’de yer

alan Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslara göre tespit

edilir.

 Riskli yapı tespiti; kendi başına kullanılabilen, üstü örtülü ve

insanların içine girebilecekleri ve insanların oturma, çalışma,

eğlenme veya dinlenmelerine veya ibadet etmelerine yarayan yapılar

ile hayvanların ve eşyaların korunmasına yarayan yapılar hakkında

yapılır.

 İnşaat halinde olup ikamet edilmeyen yapılar ile metrukluk veya başka

bir sebeple statik bakımdan yapı bütünlüğü bozulmuş olan yapılar

riskli yapı tespitine konu edilmez.



6306 sayılı Kanun Uygulamaları…

 (2) Riskli yapıların tespiti;

 a) (Değişik:RG-27/10/2016-29870) Öncelikle yapı malikleri veya kanunî

temsilcileri tarafından, masrafları kendilerine ait olmak üzere

yaptırılır.

 Riskli yapı tespiti talebi, talebe ilişkin dilekçe, güncel tapu durum

belgesi ve kimlik belgesinin fotokopisi ile yapılır.

 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca kat
irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmadığı için arsa paylı tapu var ise, arsa

üzerinde fiilen bulunan yapının riskli yapı tespiti, yapının sahibi olan
arsa payı sahibince yaptırılır. Arsa üzerindeki yapının başkasına ait

olması ve bunun da tapu kütüğünde belirtilmiş olması halinde, riskli

yapı tespiti lehine şerh olan tarafça yaptırılır.



6306 sayılı Kanun Uygulamaları…

 (2) Riskli yapıların tespiti;

 b) Süre verilerek maliklerden veya kanunî temsilcilerinden
istenebilir. Verilen süre içinde yaptırılmadığı takdirde, tespitler

Bakanlıkça veya İdarece yapılır veya yaptırılır. Bakanlık,

belirlediği alanlardaki riskli yapıların tespitini süre vererek

İdareden de isteyebilir.



6306 sayılı Kanun Uygulamaları…

 (2) Riskli yapıların tespiti;

 (3) İtiraz veya yargı kararı üzerine yeniden rapor tanzim edilmesinin

gerekmesi, raporun gerçeğe aykırı düzenlendiğinin tespit edilmiş
olması ve yapının risk durumunu etkileyebilecek kasdi bir müdahale
dışında somut bir hadisenin gerçekleşmiş olması halleri hariç olmak

üzere, her yapı için sadece bir adet riskli yapı tespiti raporu
düzenlenebilir. Lisanslandırılmış kurum ve kuruluşlar riskli yapı tespit

talebi üzerine, o yapı hakkında daha önce riskli yapı tespit raporu
düzenlenip düzenlenmediğini elektronik yazılım sistemi üzerinden

kontrol eder. Elektronik yazılım sistemi üzerinden yapı kaydı
oluşturulduktan sonra iki ay içerisinde riskli yapı tespitinin

yapılmaması halinde tespit başvurusunda bulunan malikin talebi

üzerine oluşturulan yapı kaydı elektronik yazılım sisteminden silinir.

Riskli yapı tespit raporunda, tespite konu binanın Ulusal Adres Veri

Tabanında belirtilen adresinin ve bina kodunun yer alması

zorunludur.
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 (2) Riskli yapıların tespiti;

 (4) Riskli yapı tespitine ilişkin raporların bir örneği, tespit tarihinden itibaren en

geç on iş günü içinde, tespiti yapan İdarece veya lisanslandırılmış kurum veya

kuruluşça, tespite konu yapının bulunduğu ildeki Müdürlüğe veya Bakanlıkça

yetki devri yapılması durumunda İdareye gönderilir. Raporlar Bakanlıkça

belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde incelenir ve herhangi bir eksiklik

tespit edilmesi halinde gerekli düzeltmeler yapılmak üzere raporu düzenleyen
kurum veya kuruluşa iade edilir.

 Yapılan incelemede raporlarda herhangi bir eksiklik yok ise, riskli yapılar,
Müdürlükçe en geç on iş günü içinde, tapu kütüğünün beyanlar hanesinde

belirtilmek üzere, ilgili tapu müdürlüğüne bildirir. Müdürlükçe veya riskli yapı

tespitine karşı yapılan itirazı inceleyen teknik heyetçe, riskli yapı tespit

raporunda tespit edilen teknik inceleme eksikliklerinin tamamının, raporu
düzenleyen kurum veya kuruluşa bildirildiği tarihten itibaren otuz gün içinde

düzeltilmesi ve raporun Müdürlüğe sunulması zorunludur. Lisanslı kurum veya

kuruluşun otuz günlük süre içerisinde gerekçeli talebi üzerine eksikliklerin

giderilmesi için ek süre verilebilir.



6306 sayılı Kanun Uygulamaları…

 Riskli yapıların yıktırılması

 Madde- 8 – (Değişik:RG-2/7/2013-28695)

 (1) Riskli yapı tespitine karşı yapılan itirazın reddedilmesi veya

riskli yapı tespitine itiraz edilmemesi suretiyle, riskli yapı
tespitinin kesinleşmesi halinde Müdürlük, gerekli tebligatların

yapılmasını ve riskli yapının yıktırılmasını İdareden ister.
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 (2) İdarece (Belediye);

 a) (Değişik:RG-27/10/2016-29870) Altmış günden az olmamak

üzere süre verilerek riskli yapıların tahliyesi ve yıktırılması yapı

maliklerinden istenir. Maliklere yapılacak tebligatta, riskli yapıyı kiracı

veya sınırlı ayni hak sahibi kullananlara tahliye için malik tarafından
bildirim yapılması gerektiği belirtilir. Malik tarafından kiracı veya

sınırlı ayni hak sahibine tahliye için bildirim yapılmadığının tespit

edilmesi halinde bildirim idarece yapılır.

 b) Yıkım ruhsatı; yapı maliklerinden biri veya birkaçının veya

bunların vekillerinin müracaatı üzerine, yıkılacak yapının
tahliye edildiğine ve elektrik, su ve doğalgaz hizmetlerinin

kapatıldığına dair ilgili kurum ve kuruluşlardan alınmış
belgelerin sunulmasına ve yıkım sorumlusu olarak statik fenni

mesulün belirlenmesine istinaden, maliklerin muvafakati
aranmaksızın altı iş günü içerisinde düzenlenir.
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 Sayı   : 48202765-05/4004-860 ...../..../2014

 Konu : Yıkım  İzni 



 Sn: Hanaylar Turizm Döşeme İnşaat san. Tic. Ltd. Şti.

 Dizboyu Sok. NO:13/2 SİTELER/ANKARA

 İlgi : 06.03.2014 tarihli dilekçeniz.

 İlgi dilekçenizde, imarın 4486 ada 12 parselde bulunan binanın yıkım için gerekli izninin verilmesini

istemektesiniz.

 Söz konusu, imarın 4486 ada 12 parselle ilgili, Sofuoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin, 06.03.2014 tarihli

fenn-i mes’ullükle ilgili sorumluluk yazısına, 05.03.2014 tarihli yıkım sözleşmesine istinaden, dilekçe ekinde

sunulan elektrik, su ve doğalgaz sayaçlarının söküldüğünün anlaşılması üzerine, her türlü emniyet tedbirleri

alınması, ayrıca sorumluluğun tarafınıza ve denetim firmasına ait olmak koşulu ile yıkım izni verilmiştir.

 Bilgilerinize rica ederim.



 Ziya KALAYCIOĞLU

 İmar ve Şehircilik  Müdür V.
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 c) (a) bendinde verilen bu süre içerisinde riskli yapıların
yıktırılıp yıktırılmadığı mahallinde kontrol edilir ve riskli yapılar,

malikleri tarafından yıktırılmamış ise, yapının idarî makamlarca

yıktırılacağı belirtilerek otuz günden az olmak üzere ek

süre verilerek tebligatta bulunulur.

 ç) (Değişik:RG-27/10/2016-29870) (a) ve (c) bentlerinde

belirtilen şekilde verilen süreler içinde riskli yapıların

maliklerince yıktırılmaması hâlinde, riskli yapılara elektrik, su
ve doğal gaz verilmemesi ve verilen hizmetlerin durdurulması

ilgili kurum ve kuruluşlardan istenir. İdarenin talebi üzerine,

ilgili kurum ve kuruluşların riskli yapılara verilen elektrik, su ve

doğal gaz gibi hizmetleri durdurması zorunludur.



6306 sayılı Kanun Uygulamaları…

 (3) (Değişik:RG-27/10/2016-29870) Maliklere verilen süreler

içerisinde maliklerce yıktırılmayan riskli yapılar mülki amire
bildirilir ve bu yapıların tahliyesi ve yıktırma işlemleri, mülkî

amirler tarafından sağlanacak kolluk kuvveti desteği ile

İdarece yapılır veya yaptırılır.

 (4) Riskli yapıların tespiti, tahliyesi ve yıktırma iş ve işlemlerini

engelleyenler hakkında İdarece veya Müdürlükçe tutanak

tutulur ve bunlar hakkında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı

Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uyarınca Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur. Riskli yapıların

tespiti, bu yapıların tahliyesi ve yıktırılması iş ve işlemlerine

dair görevlerinin gereklerini yerine getirmeyen kamu

görevlileri hakkında ise, tabi oldukları ceza ve disiplin

hükümleri uygulanır.



6306 sayılı Kanun Uygulamaları…

 (5) (Değişik:RG-25/7/2014-29071) Riskli yapının yıktırılması

yerine güçlendirilmesinin istenilmesi durumunda,

riskli yapının yıktırılması için ikinci fıkra uyarınca maliklere

verilen süreler içerisinde; maliklerce, güçlendirmenin teknik
olarak mümkün olduğunun tespit ettirilmesi, Kat Mülkiyeti

Kanununun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen
şekilde güçlendirme kararı alınması, güçlendirme projesinin

hazırlatılması ve imar mevzuatı çerçevesinde ruhsat alınması
gerekir. Güçlendirme işi, yapılacak güçlendirmenin mahiyetine

göre ruhsatı veren idare tarafından belirlenecek süre

içerisinde tamamlandıktan sonra tapu kaydındaki riskli yapı
belirtmesinin kaldırılması için Müdürlüğe başvurulur.
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 (6) (Değişik:RG-27/10/2016-29870) Müdürlük veya yetki devri

yapılması durumunda İdare, yıktırılan riskli yapılara ilişkin

bilgileri elektronik yazılım sistemine kaydeder. İdare, tahliye ve

yıkım işlemleri gerçekleştirilemeyen riskli yapılara ilişkin bilgi

ve belgeleri, ikişer aylık periyotlar hâlinde Müdürlüğe bildirir.

Yukarıdaki fıkralara göre yıktırılamayan yapılar Bakanlıkça
veya Müdürlükçe yıkılır veya yıktırılır. Bakanlık veya İdare

tarafından yapılan yıktırmanın masraflarından malikler
hisseleri oranında sorumludur. Yıktırma işleminin masrafı

maliklerden genel hükümlere göre tahsil edilir.
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 Bakanlık Makamının 04.11.2015 tarihli ve 10927 sayılı OLUR’u

ile;

 « Büyükşehir Belediyeleri sınırları içerisindeki bütün ilçe

belediyeleri, riskli alan ve rezerv yapı alan belirlenmesi ve
riskli yapı tespiti çalışmaları ile 6306 sayılı kanun

kapsamındaki yapıların tahliyesi ve yıktırılması»

 konularında yetkilendirilmiştir.



6306 sayılı Kanun Uygulamaları…

 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alan. Dönüş. İle ilgili Kanun

kapsamında riskli alan ve riskli yapı işlemleri…

 Belediyelerin/vatandaşın riskli alan tespiti talebi ile ilgili

yapılacak işlemler..

 Belediyelerin/idarelerin Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığı’nın görüşü alınmasına müteakip teknik rapor,

analizler v.s. ile alanın belli edilmesi ve Bakanlıktan talep

etmesi,

 Bakanlığın söz konusu alanın riskli alan ilan edilmesi için

Bakanlar Kurulu’na teklifi,

 Bakanlar Kurulu’nun riskli alan kararı ve Resmi Gazete ilanı,

 Belediyesince imar planlarının yenilenmesi…



6306 sayılı Kanun Uygulamaları…

 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alan. Dönüş. İle ilgili Kanun

kapsamında riskli alan ve riskli yapı işlemleri…

 Belediyelerin riskli alan tespiti talebi ile ilgili yapılacak
işlemler..

 Yeni imar planlarının Bakanlıkça onayı,

 Parselasyon planlarının yapılması ve Bakanlık onayı,

 Kadastro ve tapuya tescil işlemleri,

 Vatandaş ile anlaşmaya varılması,

 Alanın temizlenmesi,

 TOKİ veya özel sektör ile anlaşma,

 Belediyesince projelerin onayı ve ruhsat işlemleri…
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 Riskli alanın tespiti:

 Madde-5 – (1) Riskli alan;

 a) Alanın, zemin yapısı veya üzerindeki yapılaşma sebebiyle can ve mal 

kaybına yol açma riski taşıdığına dair teknik raporu,

 b) Alanda daha önceden meydana gelmiş afetler varsa, bunlara dair bilgileri,

 c) Alanın büyüklüğünü de içeren koordinatlı sınırlandırma haritasını, varsa 

uygulama imar planını,

 ç) Alanda bulunan kamuya ait taşınmazların listesini,

 d) Alanın uydu görüntüsünü veya ortofoto haritasını,

 e) Zemin yapısı sebebiyle riskli alan olarak tespit edilmek istenilmesi halinde 

yer bilimsel etüd raporunu,

 f) Alanın özelliğine göre Bakanlıkça istenecek sair bilgi ve belgeleri,

 ihtiva edecek şekilde hazırlanmış olan dosyaya istinaden ve Afet ve Acil Durum 

Yönetimi Başkanlığının görüşü alınarak Bakanlıkça belirlenir ve teklif  olarak 

Bakanlar Kuruluna sunulur.
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 Riskli alanın tespiti:

 (2) (Değişik:RG-27/10/2016-29870) Bakanlıkça;

 a) Kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye

uğratacak şekilde bozulduğu yerlerde;

 1) Planlama veya altyapı hizmetlerinin yetersiz olması,

 2) İmar mevzuatına aykırı yapılaşmanın bulunması,

 3) Altyapı veya üstyapıda hasar meydana gelmiş olması,

 sebeplerinden birinin veya bir kaçının bir arada bulunması halinde,

 b) Üzerindeki toplam yapı sayısının en az % 65’i imar mevzuatına aykırı olan
veya yapı ruhsatı alınmaksızın inşa edilmiş olmakla birlikte sonradan yapı ve

iskân ruhsatı alan yapılardan oluşan alanlarda,

 uygulama bütünlüğü gözetilerek belirlenen alanlar, riskli alan olarak

belirlenmek üzere teklif olarak Bakanlar Kuruluna sunulur.
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 Riskli alanın tespiti:

 (3) (Değişik:RG-27/10/2016-29870) TOKİ veya İdare, riskli alan

belirlenmesine ilişkin bilgi ve belgeleri ihtiva eden dosyaya istinaden

Bakanlıktan riskli alan tespit talebinde bulunabilir. Bakanlıkça, uygun
görülen talepler, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü
alınarak, teklif olarak Bakanlar Kuruluna sunulur.

 (4) (Değişik:RG-27/10/2016-29870) Riskli alan belirlenmesi için alanda

taşınmaz maliki olan gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri, riskli alan

belirlenmesine ilişkin bilgi ve belgeleri ihtiva eden dosya ile birlikte

Bakanlık veya İdareden riskli alan tespit talebinde bulunabilir. İdareye

yapılacak talepler Bakanlığa iletilir. Bakanlıkça uygun görülen talepler,

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görüşü alınarak, teklif olarak

Bakanlar Kuruluna sunulur.

 (5) Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı riskli alana ilişkin görüşünü on
beş gün içerisinde bildirir.
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 26.07.2014 Tarihli Ve 29072 Sayılı Resmi Gazete  

Yayımlanan Anayasa Mahkemesi’nin 27.02.2014 

Tarih 2012/87E.    2014/41K    Kararı ile bazı 
maddeleri iptal edilmiştir. Kontrol Edelimmm..

 26.04.2016  tarihli Resmi Gazete de Bazı 
Kanunlarda değişiklik yapıldı. 

 6306 sayılı Kanuna bakalım. İptal edilen maddelerin 

yeni hali..



Geçici Maddeler…. 

 Geçici Madde-1:

 Bu Yönetmeliğin 67 inci maddesinde sayılan yapı tatil

tutanağı tanzim etme, mühürleme ve yıkım kararına ilişkin

rapor düzenleme işi ile imar denetimine ilişkin diğer

görevler, yeni bir düzenleme ile yetkilendirme yapılıncaya

kadar, Bakanlık Oluru ile “Bakanlık Denetçisi” olarak

yetkilendirilip belge verilen ve en az 3 yıl mesleki deneyimi
olan Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevli yeterli

sayıda; mimar, mühendis, şehir plancısı unvanlı personel ile

üniversitelerin en az 4 yıllık hukuk fakültelerinden mezun

personel tarafından Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslar
doğrultusunda yerine getirilir.



Geçici Maddeler…. 

 Mevcut teşekkül:

 Geçici Madde -2 :

 (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önceki mevzuata göre

ve mevzuatına uygun olarak kısmen veya tamamen yapılaşması

teşekkül etmiş imar adalarında, imar planında aksine bir hüküm

bulunmamak kaydıyla, yapı yaklaşma mesafeleri, kotlandırma, arka

bahçelerin tesviyesi ile parsel dışına taşmamak kaydı ile açık ve

kapalı çıkmaları mevcut teşekküle göre belirlemeye idaresi yetkilidir.

Bu durumda, yan bahçe mesafeleri ve açık ve kapalı çıkma ölçüleri;

 parselin sağında ve solunda bulunan mevzuatına uygun mevcut

binaların yan bahçe mesafesine ve bu mesafe içinde yapılan açık ve

kapalı çıkmalara uygun olarak verilir.



Geçici Maddeler…. 

 Arka bahçe mesafeleri ve bu mesafe içinde yapılacak açık ve kapalı

çıkmalar;

 bitişik nizam yapı adalarında mevcut teşekküle, ayrık nizam yapı

adalarında ise bitişiğindeki komşu parsellerin yapılaşmasına uygun

olarak belirlenir..

 Kotlandırma ve arka bahçelerin tesviyesi;

 komşu parsellerdeki uygulamalara göre yapılır. Ancak bu maddede

ifade edilen çıkma ve bahçe mesafelerine ilişkin hususlarla ilgili

olarak mevcut bina bulunmayan komşu cephelerde mer’i plan ve bu

Yönetmelik hükümlerine uyulur



Geçici Maddeler…. 

 Mevcut yapı ruhsatı başvuruları

 GEÇİCİ MADDE 3 - (1) 22/5/2014 tarihinden önce yapı

ruhsatı almaya yönelik olarak işlemlere başlanılmış olan

ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce veya

sonra yapılan yapı ruhsatı başvuruları, 1/10/2017 tarihine

kadar sonuçlandırılmak kaydıyla, başvuru sahibinin

talebine bağlı olarak, ilgili işlem tarihinde yürürlükte olan

Yönetmeliğin 30/5/2013 tarihi ve sonrasında yürürlükte

olan hükümlerine göre neticelendirilir. Ancak, bu madde
hiçbir şekilde bu Yönetmelik hükümlerinin karma

kullanımı ve yapının planla belirlenen kat adedini

artırmak amacıyla uygulanamaz ve bu amaçla yapı

ruhsatı düzenlenemez.



Geçici Maddeler…. 

 (2) Kat karşılığı ve hasılat paylaşımı modelleri hariç olmak

üzere, kamu kurum ve kuruluşlarınca bu Yönetmeliğin

yürürlüğe girdiği tarihten önce ihale kararı veya ihale

tarihi alınmış veya ihalesi yapılmış olan ancak ruhsat

düzenlenmemiş yapıların ruhsat işlemleri 1/10/2017

tarihinden önce yürürlükte olan Yönetmeliğe göre

sonuçlandırılır.



Geçici Maddeler…. 

 Geçici Madde 3 :
 Dikkattt:
 İmar durumu, yol kotu tutanağı ve proje onay talepleri;
 Ya PATİY’e göre
 Ya da ilgili Büyükşehir Belediye Yönetmeliği’ne göre

olmalıdır.



Geçici 10. madde..



Geçici 10. madde..



Geçici 10. madde..



Geçici 10. madde..



Geçici 10. madde..



Teşekkürler…


