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Danıştay 6. Dairesi, TMMOB tara-
fından, yapı ruhsatı formundan ıs-
lak imzaların kaldırılması işlemini 
barındıran TS 8737 Yapı Ruhsatı 
Standardının iptaline ilişkin açılan 
davada, iptal kararı verdi.

02.05.2018 tarihli, 30409 sayılı 
mükerrer Resmi Gazetede yayımlanan 
TS 10970 Formlar-Yapı Kullanma İzin 
Belgesi Standardına ve TS 8737 Yapı 
Ruhsatı Standardına ilişkin Tebliğ ile 
Yapı Ruhsatlarında değişiklik yapılmış 
ve yapı sahibinin, yapı müteahhidinin, 
şantiye şefinin, yapı denetçilerinin 
ve proje müelliflerinin ıslak imzaları 
ruhsat formundan kaldırılmıştı. Bunun 
üzerine TMMOB tarafından açılan da-
vada Danıştay Dairesince 17/04/2019 
tarihli karar ile yürütmenin durdurul-
masına karar verilmişti.

Davanın devamı esnasında; 
27.10.2018 tarih ve 30578 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik 
ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine 
Ek-10 Yapı Ruhsatı Formu ve Ek-9 
Yapı Kullanım İzin Belgesi eklenmiş-
ti. Yönetmelik ekinde yer alan Yapı 
Ruhsatı Formunda da yapı sahibinin, 
yapı müteahhidinin, şantiye şefinin, 
yapı denetçilerinin ve proje müellifle-
rinin imza hanelerine yer verilmemiş; 
her iki formun açıklama bölümünden 
de daha önceki yapı ruhsatı ve yapı 
kullanma izin belgesi formu açıkla-
malarında yer alan “İdareler sorum-
luluk alan mimar ve mühendislerin 
yaptıkları işlemlere ilişkin bilgileri 
her ayın ilk haftası içinde ilgili meslek 

odalarına bildirir." hükmü çıkarılmıştı. 
Hukuka ve kamu yararına aykırı bu 
düzenlemenin iptaliyle TMMOB'nin 
açtığı davada da Danıştay Dairesince 
24/04/2019 tarihli karar ile deprem 
kuşağında yer alan ülkemiz açısından 
sağlıklı bir çevre ile can ve mal gü-
venliğinin sağlanabilmesinin önemi 
vurgulanarak dava konusu düzenle-
melerin yürütmesinin durdurulmasına 
karar verilmişti.

Anayasal ve yasal düzenlemeler 
uyarınca Danıştay kararlarının gere-
ğinin gecikmeksizin yerine getiril-
mesi; hukuka aykırılığı ortaya konan 
ve yürütmesi durdurulan düzenle-
melere dayalı uygulamalara bir an 
evvel son verilmesi; kararlarda be-
lirtilen hususlar dikkate alınarak ye-
niden düzenleme yapılması gerekir-
ken; Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca 
25.07.2019 tarih 30842 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanan Planlı Alanlar 
İmar Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik ile, 
Danıştayca verilen yürütmenin dur-
durulması karar gerekleri yerine ge-
tirilmemiş, aksine Daire kararlarında 
hukuka aykırılığı açıkça ortaya konan 
ve yürütmesi durdurulan düzenleme-
ler 25.07.2019 tarihli değişiklik ile 
aynı şekilde yeniden yürürlüğe kon-
muştu. TMMOB tarafından Anayasaya 
ve kamu yararına aykırı bu düzenle-
menin iptali istemiyle açılan davada 
da Danıştay Dairesince yürütmenin 
durdurulmasına karar verilmişti.

Danıştay’ın üçüncü kez verdiği 

yürütmenin durdurulması kararının 
ardından Bakanlıkça, 11.03.2020 ta-
rihli Resmi Gazetede yayımlanan 
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik ile yapı ruhsatları yeniden 
düzenlenmiş ve formlarda imza hane-
lerine ve ruhsat formlarının meslek 
odalarına gönderilmesi kuralına yeni-
den yer verilmişti.

Bununla birlikte Danıştay 
Dairesince yapılan inceleme netice-
sinde yürütmenin durdurulması kara-
rına paralel olarak 02.05.2018 tarihli, 
30409 sayılı mükerrer Resmi Gazetede 
yayımlanan TS 10970 Formlar-Yapı 
Kullanma İzin Belgesi Standardına ve 
TS 8737 Yapı Ruhsatı Standardına iliş-
kin Tebliğ ile yürürlüğe giren TS 8737 
Yapı Ruhsatı Standardının iptaline ka-
rar verilmiştir.

Karar gerekçesinde “…yapı ruh-
satı formunda belirtilen imzaların 
kaldırılmasında idareler tarafından 
bürokrasinin azaltılması amacı hari-
cinde teknik veya hukuki bir gerekçe 
ileri sürülemediği…” ve  “…fenni me-
sullerin (veya müellif, yapı müteahhi-
di vb.) yapı ruhsatı alınması sürecinde 
sorumluluklarının yalnızca projelerin 
hazırlanması veya taahhütname dü-
zenlenmesi ile sınırlı olmayıp, tüm o 
sürecin belgeye bağlandığı yapı ruh-
satlarında imza atılması suretiyle ya-
pıya ilişkin hususların hukuka ve fen-
ne uygun olduklarının onaylanması 
gerektiği…” ifadelerine yer verildi.
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