
 

 
 
 
 

YAPI RUHSATI  
BAŞVURU FORMU 

KALİTE YÖNETİM 
SİSTEMİ 

 
                                          .... / .... /........ 
 

MERSİN TARSUS ORGANİZE SANAYİ  

BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NE 

                                                                                                                                   AKDENİZ/ MERSİN  

 Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde…………..ada………..parsele ait aşağıda bilgileri 

verilen ve ekli projelerinde belirtilen binayı yapmayı planlıyoruz. 4708 sayılı kanun gereği Yapı Denetim 

firması ile yaptığımız Yapı Denetim Hizmet Sözleşmesi hükümlerince ekteki projeler incelenerek uygunluğu 

onaylanmıştır.              

Yazımız ekinde sunduğumuz projeler ve belgelerin incelenerek YAPI RUHSATI’NIN tarafımıza verilmesi 

için gereğini arz ederiz. 

 

                                                                                                                                                    Kaşe/ imza 

 

 

 

 

Ekler:             
1. Tapu, Tahsis belgesi veya Arsa Satış sözleşmesi 

2. ÇED raporu (İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden) 

3. İmar durumu (OSB’den) 

4. Aplikasyon krokisi (OSB’den) 

5. Plankote (OSB’den) 

6. 3 takım Mimari proje ve proje müellifi sicil durum belgesi 

7. 3 takım Statik- Betonarme projesi ve proje müellifi sicil durum belgesi 

8. 3 takım Mekanik tesisat projesi ve proje müellifi sicil durum belgesi 

9. 3 takım Yangın sistemi projesi ve proje müellifi sicil durum belgesi 

10. 3 takım Elektrik projesi ve proje müellifi sicil durum belgesi 

11. 3 takım Jeolojik-Zemin etüdü raporu ve proje müellifi sicil durum belgesi 

12. Yapı sahibinin tüzel kişilik olması durumunda en büyük hissedarının T.C. kimlik nüfus cüzdanı fotokopisi  

13. Yapı sahibinin ticaret odası veya sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge 

14. Yapı sahibinin vergi levhası fotokopisi 

 

Yapı denetim firmasının 

15. Yapıya ilişkin bilgi formu (YİBF) 

16. Yapı denetim izin belgesinin noter tasdikli sureti  

17. Yapı sahibi ile yapı Denetim firmasının Hizmet sözleşmesi 

18. Yapı denetim firmasının yapı denetimini üstlendiği taahhütname 

19. Yapı denetim kuruluşu olarak imza atacak yetkilinin; yetki belgesi, güncel imza sirküsü ve T.C. kimlik 

nolu nüfus cüzdanı fotokopisi 

20. Denetçi mimar ve mühendislerin bayındırlık ve iskan bakanlığından alınan denetçi belgeleri ve T.C. 

kimlik nolu nüfus cüzdanı fotokopileri 

21. Proje Kontrol Formu 

 

Yapı müteahhidi 

22. Yapı sahibi ile yapı müteahhidi arsındaki sözleşme 

23. Yapı müteahhidi ticaret odası kaydı 

24. Yapı müteahhidi vergi levhası fotokopisi 

25. Yapı müteahhidi imza sirküleri 

26. Yapı denetim Hizmet bedeli 1.hakediş para dekontu (Akdeniz Mal Müdürlüğüne Yatırılacak) 

27. Şantiye Şefi Sözleşmesi ve Sicil durum Belgesi 
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