
YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 

İSKAN BÜROSU  

İŞLEMLERİ 

Isı Yalıtım Kontrolü 

 

Isı yalıtımı kontrolü son kaplama malzeme  (sıva, taş kaplama…vs) 

uygulaması yapılmadan önce yapılacaktır.Başvuru tarihlerinin bu 

zaman aralığında yapılması önemle rica olunur. 

 

1. Dilekçe (Müdürlüğümüz veya Ataşehir Belediyesi internet sayfasından 

temin edilir) 

2. Yapı Kontrol Müdürlüğünden temel üstü onayı almış yapı denetim 

sorumlu makine mühendisi ısı yalıtım onay kısımları imzalanmış Yapı 

Ruhsatı (2 adet ) 

3. Isı yalıtım uygulamasına ait fotoğraflar 

4. Yüksek binalarda dış cephelerin, zor yanıcı malzemeden (A2 sınıfı) ve 

diğer binalarda ise en az zor alevlenici malzemeden (B sınıfı) olması 

gerekir şartına uygun mantolama malzemesinin türünü belirten belge ve 

bu malzemenin binada kullanıldığını gösteren raporun yapı denetim 

firması makine mühendisi tarafından imzalanarak dilekçe ekinde 

verilmesi gerekmektedir. 

 

Asansör Tescili  

1. Dilekçe (Müdürlüğümüz veya Ataşehir Belediyesi internet sayfasından 

temin edilir) 

2. Sanayi sicil belgesi 

3. Onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen uygunluk belgesi veya raporu 

4. AT Uygunluk beyanı  ve imza sirkusu sureti (güncel) 

5. Garanti Belgesi(güncel) 

6. TSE hizmet yeterlilik belgesi 

7. Başvuru sahibi asansör monte eden tarafından asansör yaptırıcısına kesilen 

fatura (güncel) 

8. İlk periyodik kontol raporu (yeşil etiket) 

9. 3 Adet ilgili Meslek odalarından en az birine vize alınmış asansör projesi 



 

 

Yapılarda İskan Raporu Düzenlenmesi 

1. İskan müracat formu 

2. Isı yalıtım yönünden onaylı Yapı ruhsatı 

3. Trafo ilişkisiz belgesi (Trafo şartı varsa) 

4. Asansör  tescil belgesi (Binada asansör varsa) 

5. Onaylı projesinde itfaiye merdiveni ve sığınak olan binalarda yapı 

denetim tarafından verilen uygunluk raporu 

6. Projesinde yangın kapısı varsa; yangın kapısı firmasının,  

     -CE Belgesi 

     -TSE Belgesi 

     -Kapasite Raporu 

                      -Yangın Kapısı Faturaları 

7. Kanal bağlantı yazısı 

8. SGK borcu yoktur yazısı 

9.  Yapı denetim bina uygunluk yazısı (mekanik ve mimari)  

10.  Aplikasyon krokisi (Son 1 yıl içerisinde alınmış olmalıdır) 

11.  İş bitirme formunda teknik elemanların T.C ve Oda Sicil numaralarının 

bulunduğu evrak listesi 

12.  Enerji kimlik belgesi 

13.  Dilekçe eki iş bitirme formu 

14.  Cephe fotoğrafları (A4 boyutunda fotoğraf kağıdına renkli basılı 

olmalıdır) 

15.  Seviye tespit tutanağı 

16.  Eski hakediş ve dekontlar 

 Rıhtım vergi dairesi yazısı (Müracaat Sonrası)  

 İskan harç dekontu (Müracaat Sonrası) 

 Tesisat harcı dekontu (Müracaat Sonrası) 

 Yapı denetim hakediş ve dekontları (Müracaat Sonrası) 

 Tapu cevabı (Müracaat Sonrası) 

 
 


