MİMARİ PROJE MÜELLİFİ RAPORU
Kayseri İncesu OSB sınırları içerisinde, KAYSERİ ili, İncesu ilçesi,
.....................köyü / mahallesi, .......................pafta, .....................ada,
...............no’lu parsel üzerinde...............................................................
tarafından inşa edilen, ................. tarih, ........... ............... ruhsat ve
......................... dosya no lu yapı’nın;
A- Ruhsat ve eklerine uygun olarak yapıldığı ;
B- Fen ve sağlık kurallarına uyulduğunu,
C- 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygunluğunu,
D- Isı Yalıtım Yönetmeliğine uyulduğunu,
E- Asansör yönetmeliğine uyulduğunu,
F- Sığınak yönetmeliğine uyulduğunu,
G- Otopark yönetmeliğine uyulduğunu,
H- Bina girişlerinde özürlülerin kullanımının sağlanması amacıyla,
standardına uygun rampa yapılmış olduğu ve döşeme kaplamalarında kaymayı
önleyen, tekerlekli sandalye ve koltuk değneği hareketlerini güçleştirmeyen
standartlarına uygun malzeme kullanıldığını,
I- TSE standartlarına uygun malzeme kullanıldığını,
J- Yapının durumu:

Kayıt No :
Tarih :
İsim - Kaşe :
İmza :
Tel :
Adres :

STATİK-BETONARME PROJE MÜELLİFİ RAPORU
Kayseri İncesu OSB sınırları içerisinde, KAYSERİ ili, İncesu ilçesi,
.....................köyü / mahallesi, .......................pafta, .....................ada,
...............no’lu parsel üzerinde...............................................................
tarafından inşa edilen, ................. tarih, ........... ............... ruhsat ve
......................... dosya no lu yapı’nın;
A) Projelerin, “Afet bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik” e
uygun olarak yapıldığı ;
B) Yapının üzerinde bulunduğu parsel için jeoloji mühendisi veya jeofizik
mühendisi tarafından hazırlanan zemin emniyet gerilmesinin ...........................
belirlendiği, zemin araştırmasına ilaveten statik projelerin hazırlanmasını teşkil
edecek zemin mekaniği, zemin dinamiği ve zemin emniyet gerilmesinin ise
......................... olduğu, bu durumun binanın statiği açısından hiçbir tehlike
oluşturmadığı, kat yüksekliğinin zemin etüt değerlerine uygun olduğu,
C) Projelerde kullanılan bütün verilerin, ilgili T.S.E. standartlarına ve zemin
etüt raporundaki değerlere uygun olduğu,
D) Yapıda, deprem vb. nedenlerden dolayı taşıyıcı sistemi olumsuz yönde
etkileyebilecek herhangi bir hasarın bulunmadığı,
E) Yapının ruhsat, proje ve eklerine uygun olarak inşa edildiği,
F) Yapıda fen ve sağlık kurallarına uyulduğu; tarafımca tespit edilmiş olup,
projelerdeki hatalardan dolayı ileride meydana gelebilecek her türlü maddi ve
manevi zarar ve ziyanlardan tamamen şahsım sorumludur.

Kayıt No :
Tarih :
İsim - Kaşe :
İmza :
Tel :
Adres :

MEKANİK-TESİSAT PROJE MÜELLİFİ RAPORU:
Kayseri İncesu OSB sınırları içerisinde, KAYSERİ ili, İncesu ilçesi,
.....................köyü / mahallesi, .......................pafta, .....................ada,
...............no’lu parsel üzerinde...............................................................
tarafından inşa edilen, ................. tarih, ........... ............... ruhsat ve
......................... dosya no lu yapı’nın;
A- Ruhsat ve eklerine uygun olarak yapıldığı ;
B- Fen ve sağlık kurallarına uyulduğunu,
C- 19/11/1984 tarihli ve 18580 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Mevcut Binalarda
Isı Yalıtımı ile Yakıt Tasarrufu Sağlanması ve Hava Kirliliğinin Azaltılmasına Dair
Yönetmelik" hükümlerine veya 8/5/2000 tarihli ve 24043 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan ‘Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği’ ‘ne ve 11.12.1986 tarihli ve 20429
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Gürültü Kontrol Yönetmeliği” ile
11.1.1974 tarihli ve 14765 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren İşçi
Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’ne uyulduğunu,
D- Yapıda ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak yangın merdiveni tesis
edildiğini,
E- Binada bodrum dahil her katta yangın dolabı; ayrıca yalıtım ve drenaj tedbirleri
alınmış olarak yeterli büyüklükte su deposu ve hidrofor tesis edildiğini,
F- Asansör yönetmeliğine uyulduğunu,
G- Sığınak yönetmeliğine uyulduğunu,
H- TSE standartlarına uygun malzeme kullanıldığını,
İ- Yapının durumu:
Kayıt No :
Tarih :
İsim - Kaşe :
İmza :
Tel :
Adres :

ELEKTRİK PROJE MÜELLİFİ RAPORU:
Kayseri İncesu OSB sınırları içerisinde, KAYSERİ ili, İncesu ilçesi,
.....................köyü / mahallesi, .......................pafta, .....................ada,
...............no’lu parsel üzerinde...............................................................
tarafından inşa edilen, ................. tarih, ........... ............... ruhsat ve
......................... dosya no lu yapı’nın;
A- Ruhsat ve eklerine uygun olarak yapıldığı ;
B- Fen ve sağlık kurallarına uyulduğunu,
C- Binada yangın söndürme sistemi içinde hidrofor grubu ve enerjilendirmek üzere
dizel-elektrojen grubu tesis edildiğini,
D- Asansör yönetmeliğine uyulduğunu,
E- Sığınak yönetmeliğine uyulduğunu,
F- TSE standartlarına uygun malzeme kullanıldığını,
G- Yapının durumu:
Kayıt No :
Tarih :
İsim - Kaşe :
İmza :
Tel :
Adres :

