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YÖNETMELİK

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:
YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç ve kapsam
             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı, 29/6/2001 tar�hl� ve 4708 sayılı Yapı Denet�m� Hakkında Kanuna göre
faal�yet gösteren Yapı Denet�m Kom�syonunun, yapı denet�m kuruluşlarının ve laboratuvarların kuruluş ve çalışmaları; yapı
denet�m kuruluşlarında ve laboratuvarlarda görev alacak denetç� m�mar ve mühend�sler �le d�ğer görevl�lerde aranacak
n�tel�kler; �lg�l� �dare, proje müell�f�, yapı müteahh�d�, şant�ye şef�, yapı sah�b� �le yapı denet�m kuruluşu ortaklarının görev ve
sorumlulukları; yapı denet�m� h�zmet sözleşmes�n�n düzenlenmes� ve h�zmet bedeller�n�n ödenmes�; yapı denet�m kuruluşları
�le bu kuruluşların denetç� ve kontrol elemanı m�mar ve mühend�sler�n�n s�c�l raporlarının tutulması, yapılara sert�f�ka
ver�lmes� ve Kanunun uygulanması �le �lg�l� usul ve esasları bel�rlemekt�r.
             Dayanak
             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�k, 4708 sayılı Yapı Denet�m� Hakkında Kanunun 2’nc�, 4’üncü, 5’�nc�, 7’nc� ve 12’nc�
maddeler� �le 13/12/1983 tar�hl� ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşk�lat ve Görevler� Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamen�n 30/A maddes�ne dayanılarak hazırlanmıştır.
             Tanımlar
             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
             a) Bakanlık: Bayındırlık ve İskân Bakanlığını,
             b) Denetç� m�mar ve mühend�s: İlg�l� mühend�s ve m�mar meslek odalarına üyel�ğ� devam eden ve Bakanlıkça
denetç� belges� ver�lm�ş mühend�s ve m�marları,
             c) İlg�l� �dare: Beled�ye ve mücav�r alan sınırları �ç�ndek� uygulamalar �ç�n büyükşeh�r beled�yeler� �le d�ğer
beled�yeler�, bu alanlar dışında kalan alanlarda val�l�kler�, yapı ruhsatı ve kullanma �z�n belges� verme yetk�s�ne sah�p d�ğer
�dareler�,
             ç) İlg�l� meslek odaları: 27/1/1954 tar�hl� ve 6235 sayılı Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� Kanununa göre
kurulmuş olan mühend�s veya m�mar odalarını,
             d) İş b�t�rme tutanağı: İnşaatın kısmen veya tamamen fen ve sanat kurallarına, ruhsata ve ekler�ne, �lg�l� standartlara,
tekn�k şartnamelere ve d�ğer mevzuata uygun olarak tamamlandığını göstermek üzere yapı denet�m kuruluşu tarafından
tanz�m ve �lg�l� �dares� tarafından tasd�k ed�len tutanağı,
             e) İşyer� tesl�m tutanağı: İnşaatın f��len başladığını belgelemek üzere, yapı ruhsatının alınmasını tak�ben yapı sah�b�,
yapı denet�m kuruluşu, yapı müteahh�d� veya yapı müteahh�d� adına şant�ye şef� tarafından �mza altına alınıp �lg�l� �dareye
sunulan tutanağı,
             f) Kanun: 4708 sayılı Yapı Denet�m� Hakkında Kanunu,
             g) Kom�syon: Kanunun 4’üncü maddes�nde bel�rt�len Yapı Denet�m Kom�syonunu,
             ğ) Kontrol elemanı: Yapım �ş�n�n denetlenmes� h�zmetler�n� b�zzat yapıda ve şant�ye sahasında, denetç� m�mar ve
mühend�sler�n sevk ve �dares� altında, gerekt�ğ�nde onlara danışarak yapmak �le görevl� olan m�mar ve mühend�sler�,
             h) Laboratuvar: İnşaat ve yapı malzemeler� �le �lg�l� ham madde ve mamul madde üzer�nde �lg�l� standartlarına veya
tekn�k şartnameler�ne göre ölçüm, muayene, kal�brasyon yapab�len ve d�ğer özell�kler�n� tay�n eden, Bakanlıktan �z�n almış
tes�s�,
             ı) Proje müell�f�: M�marlık, mühend�sl�k tasarım h�zmetler�n� �şt�gal konusu olarak seçm�ş, yapının etüt ve projeler�n�
hazırlayan gerçek ve tüzel k�ş�y�,
             �) Şant�ye şef�: Konusuna ve n�tel�ğ�ne göre yapım �şler�n� yapı müteahh�d� adına yöneterek uygulayan, mühend�s,
m�mar, tekn�k öğretmen veya tekn�ker d�plomasına sah�p tekn�k personel�,
             j) Taşıyıcı s�stem: Yapıların temel, betonarme, ahşap, çel�k karkas, duvar, döşeme ve çatı g�b� yük taşıyan ve aktaran
bölümler�n� ve �st�nat yapılarını,
             k) Yapı: Karada ve suda, da�mî veya geç�c�, yeraltı ve yerüstü �nşaatları �le bunların �lave, değ�ş�kl�k ve tam�rler�n�
�ç�ne alan sab�t ve hareketl� tes�sler�,
             l) Yapı denet�m kuruluşu: Bakanlıktan aldığı �z�n belges� �le münhasıran yapı denet�m� görev�n� yapan, ortaklarının
tamamı m�mar ve mühend�slerden oluşan tüzel k�ş�y�,
             m) Yapı denetleme defter�: Yapı denet�m kuruluşunca, şant�yede yapılan denet�m sonuçları �şlenen ve şant�ye şef�nce
şant�yede muhafaza ed�len defter�,
             n) Yapı hasarı: Kullanımdan doğan hasarlar har�ç, yapının fen ve sanat kurallarına aykırı, eks�k, hatalı ve kusurlu
yapılması neden�yle yapıda meydana gelen ve yapının kullanımını engelleyen veya yapıda değer kaybı oluşturan her türlü
hasarı,
             o) Yapı �nşaat alanı: Işıklıklar har�ç, bodrum kat, asma kat ve çatı arasında yer alan mekanlar ve ortak alanlar dah�l
yapının �nşa ed�len tüm katlarının alanını,



             ö) Yapı müteahh�d�: Yapım �ş�n�, yapı sah�b�ne karşı taahhüt eden veya t�car� amaçla veya kend�s� �ç�n şahs� f�nans
kaynaklarını kullanarak üstlenen, �lg�l� meslek odasına kayıtlı, gerçek ve tüzel k�ş�y�,
             p) Yapı sah�b�: Yapı üzer�nde mülk�yet hakkına sah�p olan gerçek ve tüzel k�ş�ler�,
             r) Yapı yaklaşık mal�yet�: B�nalarda, Bakanlıkça her yıl yayımlanan m�marlık ve mühend�sl�k h�zmet bedeller�n�n
hesabına esas yapı yaklaşık b�r�m mal�yetler�ne �l�şk�n �lg�l� mevzuatta bel�rt�len b�r�m mal�yet �le yapı �nşaat alanının
çarpımından elde ed�len bedel�; b�nalarda yapılacak değ�şt�rme, güçlend�rme ve esaslı onarım �şler� ve b�na dışında kalan
yapılarda �se yapının keş�f bedel�n�,
             s) Yapım süres�: Yapı sah�b�n�n, yapı ruhsatını aldığı tar�h �le yapı kullanma �zn�n� aldığı tar�h arasındak� dönem�,
             ş) Yardımcı kontrol elemanı: Denetç� m�mar ve mühend�sler�n sevk ve �dares� altında ve kontrol elemanları �le b�rl�kte
yapı denet�m� faal�yetler�ne katılan tekn�k öğretmen, yüksek tekn�ker, tekn�ker ve tekn�syenler�
             �fade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Görev ve Sorumluluklar

             İlg�l� �daren�n görev ve sorumlulukları
             MADDE 4 – (1) İlg�l� �dare, Kanun ve �lg�l� mevzuat �le bel�rlenen görevler�n� mevzuatta göster�len süreler �ç�nde
tam ve zamanında yer�ne get�rmek zorundadır.
             (2) Yapı ruhsatı ve yapı kullanma �zn� belges�n� düzenleyen �lg�l� �dare görevl�ler�, görevler�n�n gereğ� g�b� yer�ne
get�r�lmemes�nden doğan her türlü yapı kusurundan ve böylece meydana gelen zararlardan dolayı, tab� oldukları mevzuat
çerçeves�nde sorumludurlar.
             (3) Yapı ruhsatı müracaatına esas olan ve �lg�l� yapı denet�m kuruluşunun uygun görüş verd�ğ� belgeler �ncelenerek,
eks�kl�k veya yanlışlık bulunmuyor �se yapı ruhsatı düzenlen�r.
             (4) Yapı ruhsatının "v�zeler" bölümüne yapı denet�m kuruluşunun denetç�ler�n�n �mzaları alındıktan sonra �lg�l� bölüm
�darece onaylanır, bunun dışında, �lg�l� �darece h�çb�r şek�lde "v�ze" veya v�ze anlamına gelecek b�r uygulamada bulunulamaz.
             (5) Yapıda tesp�t ed�len eks�kl�kler veya o yapıdan sorumlu bulunan denetç� m�mar ve mühend�s, kontrol veya
yardımcı kontrol elemanlarının görev�nden ayrılması g�b� nedenlerle, yapı denet�m kuruluşunun taleb� üzer�ne �lg�l� �darece
�nşaat durdurulur. Faal�yet� durdurulmuş �nşaatta eks�kl�kler�n g�der�lmes� durumunda, �nşaatın devamına �z�n ver�l�r.
             (6) İnşaatın tamamlanmasını müteak�ben tanz�m ed�len �ş b�t�rme tutanağı �lg�l� �darece �ncelenerek, on beş �ş günü
�ç�nde onaylanır veya var �se eks�kl�kler�n�n neler olduğu bel�rt�lerek, g�der�lmes�n�n gerekt�ğ� yazılı olarak b�ld�r�l�r.
             Yapı denet�m kuruluşunun görev ve sorumlulukları
             MADDE 5 – (1) Yapı denet�m kuruluşu, Kanunun 2’nc� maddes�nde bel�rt�len görevler�, Kanun �le bel�rlenm�ş
süreler �ç�nde, �mar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara, yürürlüktek� mevzuata ve meslek� ahlak kurallarına
uygun ve tam olarak yer�ne get�rmek zorundadır.
             (2) Yapı denet�m kuruluşu proje denet�m� safhasında;
             a) Yapının �nşa ed�leceğ� parsel� �lg�lend�ren �mar durumu belges�, apl�kasyon krok�s�, tapu kaydı örneğ�, zem�n etüdü
raporu �le gerekl� d�ğer belgeler�n mevzuata uygun olup olmadığını kontrol ederek kopyalarını dosyasında muhafaza eder.
             b) Proje ve uygulama denetç�s� m�mar ve mühend�sler aracılığıyla, proje müell�fler�nce hazırlanan uygulama
projeler�n�n ve hesaplarının, mühend�sl�k ve m�marlık proje düzenleme esasları, �mar planı, �lg�l� �daren�n �mar yönetmel�kler�
�le yürürlükte bulunan d�ğer yönetmel�k, genelge, şartname ve standartlara uygunluğunu kontrol eder, proje müell�fler�n�n
s�c�l durum belges�n�n olup olmadığını denetler ve s�c�l durum belges� olmayan müell�f�n durumunu �lg�l� meslek odasına
b�ld�r�r.
             c) Zem�n ve temel etüdü raporunun hazırlanmasına �l�şk�n esaslara uygun olarak b�r zem�n etüdü raporunun olup
olmadığını tesp�t ederek onaylar. Raporun uygunluğunu onaylamak �ç�n, bünyes�nde konu �le �lg�l� yeterl� tekn�k eleman
bulunmadığı hâllerde h�zmet satın alab�l�r.
             ç) Ek-3’te göster�len form-1’e uygun proje kontrol formunu esas alarak �nceled�ğ� projelerde tesp�t ed�len hata,
eks�kl�k ve yeters�zl�kler�n g�der�lmes�n� sağlar.
             d) İncelenen projeler, uygun görülmes� hâl�nde, yapı denet�m kuruluşu adına �lg�l� denetç� m�mar ve denetç�
mühend�sler tarafından �mzalanır ve kuruluş tarafından tasd�k ed�l�r.
             (3) Yapı denet�m kuruluşu yapı ruhsatı alınması safhasında;
             a) Denet�m�n� üstleneceğ� yapı �le alâkalı b�lg�ler� ek-4’te göster�len form-2’ye uygun şek�lde düzenley�p Bakanlığa
b�ld�r�r.
             b) Yapı denet�m� �z�n belges�n�n noterl�kçe tasd�kl� suret� �le Bakanlıkça onaylanmış yapıya �l�şk�n b�lg� formunun
aslını, yapının denet�m�n� üstlend�ğ� konusunda ek-5’te göster�len form-3’e uygun taahhütnamey�, yapı denet�m kuruluşunun
yapı sah�b� �le �mzaladığı ek-6’da göster�len form-4’e uygun sözleşmey� ve projelerdek� eks�kl�kler�n g�der�ld�ğ�n� göster�r
proje kontrol formunu �lg�l� �dareye ver�r.
             c) Projeler�n �lg�l� �darece onaylanmasından sonra, yapı ruhsatının yapı denet�m kuruluşu �le �lg�l� bölümünün,
kuruluşu tems�len, ortakları veya kuruluşça yetk�l� kılınmış �nşaat mühend�s�, mak�ne mühend�s�, elektr�k mühend�s� veya
m�mar olan personel� tarafından �mzalanmasını sağlar.
             (4) Yapı denet�m kuruluşu yapım safhasında;
             a) Ek-7’de göster�len form-5’e uygun �şyer� tesl�m tutanağını, yapı sah�b� ve yapı müteahh�d� veya yapı müteahh�d�
adına şant�ye şef� �le b�rl�kte �mzalayarak üç �ş günü �çer�s�nde �lg�l� �daren�n onayına sunar.



             b) Bünyes�nde konu �le �lg�l� tekn�k eleman bulunmayan hâllerde, h�zmet satın almak suret�yle tekn�k eleman
görevlend�rerek, arsanın köşe noktalarının �lg�l� �dare nezaret�nde tesp�t ett�r�lmes�n� ve yapının, vaz�yet planına uygun
b�ç�mde arsaya apl�ke ed�lmes�n� sağlar.
             c) Denet�m�n� üstlend�ğ� �ş�n projes�ne göre gerekl� olan yapım tekn�kler�n� göz önüne alarak, �ş�n gerekt�rd�ğ�
malzeme ve bu malzeme �le �lg�l� �malatın, Bakanlıkça �z�n belges� ver�len özel veya kamu kuruluşlarına a�t laboratuvarlarda
muayene ve deneyler�n� yaptırarak, sonuçların standart ve şartnamelere uygun olup olmadığını kontrol eder.
             ç) Beton kalıbı, dem�r teçh�zatı ve gerekl� d�ğer tes�satı kontrol ederek ek-8’de göster�len form-6’ya uygun tutanak
tanz�m ed�lmeden beton dökümüne �z�n vermez. Beton, uygulama denetç�s� �nşaat mühend�s� veya kontrol elemanı �nşaat
mühend�s� veya yardımcı kontrol elemanı nezaret�nde dökülür. Beton numuneler�, döküm yer�nde yapı denet�m elemanlarının
huzurunda, deney� yapacak laboratuvarın tekn�k elemanlarınca �lg�l� standartlara uygun olarak alınır. Alınan numuneler
üzer�nde şant�yede yapılacak deneyler�n sonucunun olumlu olması hâl�nde beton dökümüne �z�n ver�r. Alınan d�ğer
numuneler deney� yapacak laboratuvara, bu laboratuvarın tekn�k elemanı mar�fet�yle �let�l�r. Beton dökümünü müteak�ben ek-
9’da göster�len form-7’ye uygun tutanak tanz�m ed�l�r.
             d) (c) ve (ç) bentler�nde sayılan muayene ve deney sonuçları, �lg�l� standartların ve şartnameler�n öngördüğü
değerlerde �se bu sonuçlara �l�şk�n raporları, o �malatı �çeren haked�ş ek�nde �lg�l� �dareye ver�r. Aks� hâlde, bu raporları
laboratuvarda düzenlenme tar�h�nden �t�baren üç �ş günü �ç�nde �lg�l� �dareye vererek, hatalı �malatlar uygun hale get�r�l�nceye
kadar yapıdak� �malatın durdurulmasını sağlar.
             e) Yapılan her �malatın proje ek� mahal l�stes�ne uygunluğunu ve yapı sah�b� �le yapı müteahh�d� arasında akded�len
sözleşmede bel�rt�len n�tel�klerde yapılıp yapılmadığını denetler.
             f) Yazılı �htarına rağmen ruhsata ve ekler�ne aykırı �ş yapan �şç� ve ustanın durumunu tesp�t eder ve yapı
müteahh�d�ne b�ld�r�r. Bu durum devam ett�ğ� takd�rde, �lg�l� �dareye yazılı olarak b�ld�r�mde bulunur.
             g) Yapının elektr�k abonel�ğ� sırasında düzenlenecek belgeler�, denetç� elektr�k mühend�sler�ne kontrol ett�r�r.
             ğ) Şant�yede yapılan denet�m sonuçlarının �şlend�ğ� ve şant�ye şef� tarafından şant�yede muhafaza ed�len, ek-10’da
göster�len form-8’e uygun yapı denetleme defter�n� tak�p eder.
             h) Yapım �şler�nde kullanılacak malzemeler�n �lg�l� tekn�k şartnamelere ve standartlara aykırı oldukları
bel�rlend�ğ�nde, bunların �malatta kullanılmasına �z�n vermez ve bu durumu b�r rapor �le �lg�l� �dareye ve malzeme denet�m�
�le �lg�l� kuruluşlara b�ld�r�r.
             ı) İnşaat alanında �şç� sağlığı ve �ş güvenl�ğ� �le çevre sağlığı ve güvenl�ğ�n�n korunması �ç�n gereken tedb�rler�n
alınıp alınmadığını kontrol eder.
             �) Bünyes�nde görevl� denetç� m�mar ve mühend�sler �le kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarının Bakanlıkça
düzenlenen meslek �ç� eğ�t�me katılmalarını sağlar.
             j) Her yılın sonu �t�barı �le yapı sah�b� ve yapı müteahh�d� veya yapı müteahh�d� adına şant�ye şef� �le b�rl�kte yapının
f�z�k� durumunu bel�rleyen sev�ye tesp�t tutanağını tanz�m ederek b�r suret�n� �lg�l� �dareye ver�r. Yıl sonu sev�ye tesp�t�nde
�ht�laf olduğu takd�rde �lg�l� �dareden sev�ye tesp�t�n�n yapılmasını �ster.
             k) Ruhsata bağlanmış olmak kaydı �le, yapı sah�b�n�n �steğ�ne bağlı �lave �şler�n projeler�n� ve yapımını denetler.
             l) Yukarıda açıklanan görevler�n yapılması sırasında ruhsata ve ekler�ne aykırı �malat bel�rlend�ğ�nde, yapının o ank�
durumunu fotoğrafla tesp�t eder, �lg�l� �dareye de dağıtımı yapılan b�r yazı �le yapının müteahh�d�n� �adel� taahhütlü posta
yoluyla yazılı olarak uyarır ve aykırılığın g�der�lmes� �ç�n süre ver�r. Bu süre zarfında yapı müteahh�d�ne b�ld�r�len
eks�kl�kler�n g�der�lmemes� durumunda, süre b�t�m�n� tak�p eden üç �ş günü �ç�nde �adel� taahhütlü posta yoluyla �lg�l� �dareye
b�ld�r�mde bulunur.
             m) Denet�m �şler�ne a�t haked�şler�n tahakkuka bağlandığı tar�hte düzenlenecek olan faturanın b�r örneğ�n� �lg�l�
�dareye ver�r.
             n) Yapım �ş�n�n devamı sırasında kayıt altına alınmasında yarar görülen hususlar �ç�n ek tutanaklar tanz�m ederek
�malatın denet�m�n� ve gözet�m�n� sağlar.
             o) Tanz�m ed�len tutanakları, �malat veya malzemede herhang� b�r eks�kl�k veya kusur bulunmadığı takd�rde, haked�ş
ek�nde �lg�l� �dareye sunar. Aks� hâlde, madden�n (l) bend� hükümler� uygulanır.
             ö) Yapının ruhsata ve ekler�ne uygun olarak kısmen veya tamamen b�t�r�ld�ğ�n� bel�rten, ek-11’de göster�len form-9’a
uygun �ş b�t�rme tutanağını düzenler ve onaylanmak üzere �lg�l� �dareye ver�r.
             p) Yapı kullanma �zn�n�n alınmasını müteak�ben, �lg�l� �dare tarafından �sten�len yapı denet�m�ne a�t d�ğer b�lg� ve
belgeler� �lg�l� �dareye ver�r.
             Denetç�, kontrol elemanı ve yardımcı kontrol elemanının görev ve sorumlulukları
             MADDE 6 – (1) Proje ve uygulama denetç�s� m�mar ve mühend�sler tarafından, proje müell�fler�nce hazırlanan
projeler�n �ht�sas alanlarındak� mevzuata uygunluğu, detay ve hesapların doğruluğu, ek-3’te göster�len form-1 �le bel�rlenm�ş
asgar� kr�terlere uygunluğu ve proje müell�fler�n�n s�c�l durum belgeler�n�n varlığı denetlen�r. Var �se, eks�kl�k ve hataların
g�der�lmes� sağlanır. Eks�kl�ğ� ve hatası bulunmayan projeler, �lg�l� denetç� m�mar ve denetç� mühend�s tarafından onaylanır.
             (2) Yapı ruhsatının alınmasını müteak�ben, yapı denet�m kuruluşunun �lg�l� denetç�ler�, yapı sah�b�, yapı müteahh�d�
veya yapı müteahh�d� adına şant�ye şef� tarafından �şyer� tesl�m tutanağı tanz�m ed�lerek �lg�l� �daren�n onayına sunulur.
             (3) İşyer� tesl�m� yapıldıktan sonra, �ht�sas alanlarına göre �lg�l� denetç�ler, kontrol elemanları ve var �se yardımcı
kontrol elemanları tarafından, temel bölümünün �nşası sırasında gerekl� denet�m ve gözet�mler yapılır; temel kalıp ve donatı
�malatı kontrol tutanağı, temel topraklaması kontrol tutanağı ve temel beton döküm tutanağı tanz�m ed�lerek, yapılan
�şlemler�n uygunluğu onaylanır.



             (4) Yapının taşıyıcı s�stem bölümünün �malatı sırasında, beton kalıbı, dem�r teçh�zatı ve gerekl� d�ğer tes�sat kontrol
ed�ld�kten sonra ek-8’de göster�len form-6’ya uygun tutanak tanz�m ed�l�r. Uygulama denetç�s� �nşaat mühend�s� veya kontrol
elemanı �nşaat mühend�s� veya var �se yardımcı kontrol elemanı gözet�m�nde beton dökümüne �z�n ver�l�r. Beton dökümünü
müteak�ben, ek-9’da göster�len form-7’ye uygun tutanak tanz�m ed�l�r. Yapıda gerçekleşt�r�lecek her b�r beton döküm �ş� �ç�n
bu tutanaklar ayrı ayrı hazırlanır.
             (5) Yapının çatı örtüsü, dolgu duvarları, kapı ve pencere kasaları �le tes�satlara a�t �malatların tamamlanıp sıvaya hazır
hâle gelmes� ve �ş b�t�m�ne kadar olan son bölümünde �se bodrum, zem�n, asma, normal kat ve çatı katlarının dış duvarları ve
�ç duvarları kontrol tutanakları, elektr�k tes�satı duvar boruları kontrol tutanağı, elektr�k kablo çek�m� ve tal� pano kontrol
tutanağı, çatı konstrüks�yonu, ısı yalıtımı, su yalıtımı ve çatı örtüsü kontrol tutanağı, tem�z su boru tes�satı h�drol�k basınç
test� kontrol tutanağı, p�s su boru tes�satı sızdırmazlık test� kontrol tutanağı, yapının sıvaya hazır duruma geld�ğ�n� bel�rten
tutanak, elektr�k ana pano kontrol tutanağı ve mekan�k tes�sat montaj tutanağı tanz�m ed�l�r.
             (6) Maddede sayılan �şlemler, �ht�sas konusuna göre �lg�l� denetç�, kontrol ve var �se yardımcı kontrol elemanlarının
denet�m�nde sürdürülür.
             Proje müell�f�n�n görev ve sorumlulukları
             MADDE 7 – (1) Proje müell�f�, yapı ruhsatına esas olan uygulama projeler�n� ve zem�n etüdü raporları da dâh�l
olmak üzere her türlü etüde dayalı çalışmaları mevzuatına uygun olarak yapmak ya da yaptırmak ve �ncelenmek üzere s�c�l
durum belges� �le b�rl�kte yapı denet�m kuruluşuna vermek �le görevl�d�r.
             (2) Ruhsat ek� projeler�n b�rb�r� �le uyumlu olması şarttır. B�rb�r� �le uyumlu olmayan projelerden doğan sorumluluk,
öncel�kle proje müell�fler�ne a�t olmak üzere, sırası �le yapı denet�m kuruluşuna, proje ve uygulama denetç�s� m�mar ve
mühend�slere ve �lg�l� �dareye a�tt�r.
             (3) İlg�l� meslek odasına üye olmayan veya s�c�l durum belges� bulunmayan proje müell�f�n�n projes�, yapı denet�m
kuruluşunca �ncelenmez, durum �lg�l� meslek odasına b�ld�r�l�r.
             Yapı sah�b�n�n görev ve sorumlulukları
             MADDE 8 – (1) Yapı sah�b�, yapı denet�m� h�zmet sözleşmes�n� b�zzat veya hukuken tems�le yetk�l� vek�l� aracılığı
�le �mzalamak zorundadır.
             (2) Yapı sah�b�n�n aynı zamanda yapı denet�m kuruluşunun denetç�s� olduğu hâllerde, yapı sah�b� olan denetç�ye
görev ver�lmemek kaydı �le, mensubu olduğu yapı denet�m kuruluşunca �ş�n denet�m�n�n üstlen�lmes� mümkündür.
             (3) Yapı sah�b�, yapı denet�m� h�zmet bedel� taks�tler�n� zamanında ödemek �le yükümlüdür.
             (4) Yapı sah�b� projede, mahal l�stes�nde, metrajda ve yapı yaklaşık mal�yet�nde bulunmayan herhang� b�r �malatı,
ruhsata bağlanmadığı müddetçe yapı müteahh�d�nden ve yapı denet�m kuruluşundan �steyemez ve bu g�b� �stekler yer�ne
get�r�lemez.
             (5) Tamamlanan yapı, yapı kullanma �zn� belges� düzenlenmeks�z�n kullanıma açılamaz.
             (6) Yapı kullanma �zn� belges� alınmış b�r yapıda, ruhsat düzenlenmeks�z�n değ�ş�kl�k yapılamaz. İş�n f�z�k� olarak
b�tt�ğ�n� gösteren �ş b�t�rme tutanağının �lg�l� �darece onaylanmasından sonra yapılacak olan değ�ş�kl�klerden yapı sah�b�
sorumludur.
             Yapı müteahh�d� �le şant�ye şef�n�n görev ve sorumlulukları
             MADDE 9 – (1) Gerçek k�ş�ler ve kooperat�fler de dâh�l olmak üzere, tüzel k�ş�ler tarafından yaptırılan her türlü yapı
�nşası �ş�n�n b�r yapı müteahh�d� tarafından üstlen�lmes� mecbur�d�r. Yapı müteahh�d�, şahsen sah�p olduğu tekn�k ve mal�
kaynakları kullanarak veya taşeron mar�fet�yle yapım �ş�n� t�car� maksatla üstlenen, yapının plana ve mevzuata, fen, sanat ve
sağlık kurallarına, ruhsata ve ek� projelere uygun olarak ve bünyes�ndek� m�mar ve mühend�sler �le d�ğer uzmanların gözet�m�
altında �nşa ed�leceğ�n� yapı sah�b�ne ve �lg�l� �dareye taahhüt eden gerçek veya tüzel k�ş�d�r.
             (2) Yapım �şler� yürütülen şant�yede, mühend�s, m�mar, tekn�k öğretmen veya tekn�ker d�plomasına sah�p olmak üzere
b�r şant�ye şef�n�n bulundurulması mecbur�d�r. Yapı müteahh�d�, �nşaatta görevlend�receğ� şant�ye şef� �le asgar� hüküm ve
şartları ek-12’de göster�len form-10’da bel�rlenm�ş sözleşmey� �mzalar. Bu sözleşmen�n b�r suret� yapı denet�m kuruluşuna
ver�l�r. Mühend�s, m�mar, tekn�k öğretmen veya tekn�ker d�plomasına sah�p olan yapı müteahh�d�n�n şant�ye şefl�ğ�n�
üstlenmes� hâl�nde, şant�ye şefl�ğ� �ç�n sözleşme akded�lmes� şartı aranmaz. Yapı sah�b� �le yapılan sözleşmede bu husus
bel�rt�l�r.
             (3) Şant�ye şef�; yapıyı �lg�l� mevzuat hükümler�ne, ruhsata ve ek� projelere, denetç� m�mar ve mühend�s �le kontrol
ve yardımcı kontrol elemanlarının tal�matlarına uygun olarak �nşa ett�rmek, yapı denet�m� sırasında b�zzat hazır bulunarak,
denet�m�n uygun şartlar altında yapılmasını sağlamak, ek-10’da göster�len form-8’e uygun yapı denetleme defter�n� şant�yede
muhafaza etmek, bu defter�n �lg�l� bölümünü ve yapı denet�m kuruluşunca düzenlenen d�ğer tutanak �le belgeler� �mzalamakla
yükümlüdür.
             (4) Şant�ye şef�n�n herhang� b�r sebepten dolayı yapı �le �l�ş�ğ�n�n kes�lmes� hâl�nde, bu durum yapı müteahh�d�
tarafından, en geç üç �ş günü �ç�nde yapı denet�m kuruluşuna b�ld�r�l�r. Bunun üzer�ne yapı denet�m kuruluşu ve yapı
müteahh�d� tarafından sev�ye tesp�t tutanağı düzenlenerek �lg�l� �dareye �braz ed�l�r. Yen� b�r şant�ye şef� görevlend�r�l�nceye
kadar, yapı müteahh�d� tarafından �nşa� faal�yet durdurulur.
             (5) Yapı müteahh�d� ve onu tems�len görevlend�r�len şant�ye şef�, yapım �şler�ndek� kusurlardan dolayı mütesels�len
sorumludur.
             (6) Yapı müteahh�d� veya onu tems�len görevlend�r�len şant�ye şef�, �nşaatta herhang� b�r �malata başlamadan en az b�r
gün önce, yapılacak �malatı yapı denet�m kuruluşuna haber vermek zorundadır. Aks� takd�rde, �ş�n denet�ms�z �lerlemes�nden
doğab�lecek her türlü sorumluluk yapı müteahh�d�ne ve onu tems�len görevlend�r�len şant�ye şef�ne a�tt�r.



 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yapı Denet�m Kuruluşlarının ve Laboratuvarların Çalışma Usul ve Esasları
             Yapı denet�m kuruluşunda ortaklık durumu
             MADDE 10 – (1) Yapı denet�m kuruluşuna ortak olab�lmek �ç�n m�marlık, �nşaat mühend�sl�ğ�, mak�ne mühend�sl�ğ�
veya elektr�k mühend�sl�ğ� d�plomasına sah�p olmak şartı aranır.
             (2) Yapı denet�m kuruluşu, kuruluşun h�sseler�n�n devr� �le tebl�gat adres� ve benzer� b�lg�ler�n değ�şmes� hâl�nde, bu
değ�ş�kl�klere da�r b�lg�ler� en geç b�r ay �çer�s�nde yazılı olarak Yapı Denet�m Kom�syonuna b�ld�rmek zorundadır.
             (3) Vefat dışındak� herhang� b�r sebepten dolayı ortaklar arasında h�sse devr�ne g�d�ld�ğ�nde, bu durumu gösteren
belgeler �le müracaat ed�lmes� hâl�nde, ayrılan ortağın kuruluş �le �l�ş�ğ� kes�l�r. Yen� ortağın Kanunda ve Yönetmel�kte
bel�rt�len ortaklık şartlarını ha�z olduğunu göster�r belge kuruluşça sunulmadan, kuruluşun faal�yet�ne �z�n ver�lmez.
             (4) Ortaklardan herhang� b�r� vefat ett�ğ�nde, vefat eden ortağın h�sses� kanun� vâr�sler�ne �nt�kal eder ve vâr�sler
sermaye ortağı olarak kalab�l�rler. Ancak, vâr�sler m�mar veya mühend�s değ�l �se h�çb�r şek�lde kuruluşta yönet�c� olamazlar
ve kuruluş h�sseler�n� yapı denet�m kuruluşuna ortak olma şartlarını ha�z olmayan k�ş�lere devredemezler. Mühend�s veya
m�mar olmayan vâr�sler, �sted�kler� takd�rde kend�ler�n� kuruluşta tems�l etmek üzere, yapı denet�m kuruluşu ortağı olma
şartlarını ha�z b�r mühend�s veya m�mar �le sözleşme �mzalar ve bu durumu Yapı Denet�m Kom�syonuna b�ld�r�r.
             (5) Geç�c� faal�yet durdurma cezası almış olan kuruluş ortaklarınca bu süre zarfında gerçekleşt�r�len h�sse devr�
�şlemler�, geç�c� faal�yet durdurma cezası b�t�nceye kadar Yapı Denet�m Kom�syonunca �şleme konulmaz.
             Yapı denet�m kuruluşunun yetk� sınırı
             MADDE 11 – (1) Yapı denet�m kuruluşunun denetleyeb�leceğ� toplam yapı �nşaat alanı 360.000 m2’y� geçemez.
Aynı alanda ve aynı proje dah�l�nde olmak şartı �le kuruluş ve denetç�ler� �ç�n toplam yapı �nşaat alanı sınırı aranmaz. Yapı
denet�m kuruluşunun üzer�nde bulunan �şler�n toplamı denetleme yetk� sınırını aşmamış �se, alınmak �stenen yen� b�r �ş�n son
�ş olması kaydıyla, toplam yapı �nşaat alanı sınırı kuruluş ve denetç�ler� �ç�n aşılab�l�r.
             Yapı denet�m kuruluşuna �z�n belges� ver�lmes�
             MADDE 12 – (1) Yapı denet�m kuruluşuna �z�n belges� alab�lmek �ç�n, kuruluşun ortakları tarafından, kuruluşun
faal�yette bulunacağı �l� bel�rten d�lekçe �le Bakanlığa müracaat ed�l�r. D�lekçeye aşağıdak� belgeler eklen�r:
             a) Kuruluşun ödenm�ş sermayes�n�n nama yazılı h�sseler�n�n tamamının m�mar veya �nşaat, mak�ne ve elektr�k
mühend�sler�ne a�t ve sadece yapı denet�m�n�n faal�yet konusu olarak seç�lm�ş olduğunu gösteren t�caret s�c�l gazetes�,
             b) T�caret veya sanay� odasına kayıt belges�,
             c) Kuruluş ortaklarının d�ploma veya yer�ne geçen belgeler�n�n asılları veya aslına uygun olarak noterl�kçe
tasd�klenm�ş örnekler�, ek-13’dek� form-11’e uygun taahhütnameler�, odaya kayıt belgeler�, adlî s�c�l belgeler�, noterl�kçe
tasd�kl� �mza s�rküler�, vukuatlı nüfus kaydı örneğ� ve �kametgâh �lmühaberler�,
             ç) Kuruluşta asgar� �st�hdam ed�lmes� gereken;
             1) B�r proje ve uygulama denetç�s� m�marın,
             2) B�r proje ve uygulama denetç�s� �nşaat mühend�s�n�n,
             3) B�r uygulama denetç�s� �nşaat mühend�s�n�n,
             4) B�r proje ve uygulama denetç�s� mak�ne mühend�s�n�n,
             5) B�r proje ve uygulama denetç�s� elektr�k mühend�s�n�n
             denet�m sorumluluğu üstleneceğ�ne da�r ek-14’dek� form-12’ye uygun taahhütnameler�, denetç� belgeler�, noterl�kçe
tasd�kl� �mza beyanları, vukuatlı nüfus kaydı örnekler� ve �kametgâh �lmühaberler�.
             (2) Tesl�m ed�len belgeler�n uygun görülmes� hâl�nde, Yapı Denet�m Kom�syonunca ek-15’de göster�len form-13’e
uygun yapı denet�m �z�n belges� tanz�m ed�l�r. Ver�len �z�n belges� üç yıl �ç�n geçerl�d�r. Bu süren�n sonunda v�ze ed�lmeyen
�z�n belges�n�n kullanımına �z�n ver�lmez.
             (3) Yapı Denet�m Kom�syonunca Kanunun uygulandığı her �l �ç�n o �lde faal�yet göstereb�lecek yapı denet�m
kuruluşu sayısı hesap ed�l�r. Bu sayı, o �lde hesap tar�h� �t�bar�yle toplam denetlenen �nşaat alanının kuruluş yetk� sınırı olan
360.000 m2’ye bölünmes� ve elde ed�len sonucun % 10’u oranında artırılmasıyla bulunur. Küsuratlar, b�r üst tam sayıya
tamamlanır.
             (4) B�r �l �ç�n hesap ed�len yapı denet�m kuruluşu sayısı o �lde faal�yet gösteren kuruluş sayısından fazla �se �z�n
belges� �ç�n yapılan başvurular, Yapı Denet�m Kom�syonunca değerlend�rmeye alınır. Aks� hâlde, başvurular her �l �ç�n sıraya
konulmak suret�yle, herhang� b�r yapı denet�m kuruluşunun �z�n belges�n�n �ptal ed�lmes� veya o �lde denetlenen �nşaat
alanının uygun olmasına kadar beklet�l�r. Bel�rt�len durumlar dışında, o �l dâh�l�nde yen� yapı denet�m kuruluşuna �z�n belges�
ver�lmez.
             (5) Yapı denet�m kuruluşunun faal�yet göstereceğ� �lde en az 100 m2 alana sah�p tam donanımlı b�r of�s�n�n
bulunması zorunludur. Merkez of�ste en az beş adet b�lg�sayar, �k� adet yazıcı, b�r adet fotokop� mak�nes� ve denet�m
h�zmet�nde kullanılmak üzere kuruluş adına üç adet otomob�l bulundurmak şarttır. İl dışındak� şubelerde �se bu araç ve
gereçlerden en az b�rer aded�n�n bulunması şartı aranır.
             (6) Yapı denet�m kuruluşunca �z�n belges� başvurusunda bulunulmasını müteak�ben, Yapı Denet�m Kom�syonu veya
Kom�syonca görevlend�r�lecek b�r heyet tarafından kuruluşun faal�yet göstereceğ� of�s�n asgar� şartları ha�z olup olmadığına
�l�şk�n rapor tanz�m ed�l�r. Bu rapor, �z�n belges� ver�lmes� safhasında d�kkate alınır. Rapor hazırlanırken, aynı of�ste yapı
denet�m� har�c�nde b�r başka t�car� faal�yet�n yürütülmemes�, denetç�ler �ç�n uygun çalışma ortamlarının, düzenl� arş�v
bölümünün ve proje �ncelemes�ne uygun ortamın mevcut olması hususları göz önünde bulundurulur.



             (7) Kuruluşun durumu �le �lg�l� olarak yukarıda sayılan b�lg� ve belgelerden herhang� b�r�nde değ�ş�kl�k olması
hâl�nde, değ�ş�kl�ğe da�r belgeler �le b�rl�kte en geç on beş gün �ç�nde Yapı Denet�m Kom�syonuna b�ld�r�mde bulunulur.
             Laboratuvarın çalışma usul ve esasları
             MADDE 13 – (1) Yapı Denet�m Kom�syonu, yapı malzemeler� �le �lg�l� ham madde ve mamul madde üzer�nde �lg�l�
standartlarına veya tekn�k şartnameler�ne göre ölçüm, muayene ve deney yapab�len ve bunların d�ğer özell�kler�n� tesp�t
edeb�len yeterl� alet, teçh�zat ve personele sah�p olan laboratuvara ek-16’da göster�len form-14’e uygun �z�n belges� ver�r. İz�n
belges� almak �ç�n aranan şartlar, ek-1’dek� Laboratuvar İzn� Onay Tal�matı �le ek-2’dek� Laboratuvar İz�n Belges� Tekn�k
Şartnames�nde bel�rt�lm�şt�r.
             (2) Laboratuvar kuruluşu, şube açtığı takd�rde bu şube �ç�n de ayrıca �z�n belges� alınması şarttır.
             (3) Yönetmel�k kapsamındak� laboratuvarlar, üçüncü taraflara a�t laboratuvarlardır. Yapı ruhsatı veren kurum ve
kuruluşların laboratuvarlarında ve yapı malzemes� üreten veya �mal eden kuruluşların �mal ett�kler� malzemeler� test etmek
üzere kurdukları laboratuvarlarda Kanunun ve Yönetmel�ğ�n öngördüğü yapı denet�m�ne �l�şk�n muayene ve deneyler
yaptırılamaz.
             (4) Laboratuvarlarda yapı malzemes� kal�te kontrolü konusunda laboratuvar denetç� belges�ne sah�p en az b�r �nşaat
veya k�mya mühend�s�, zem�n deneyler� konusunda laboratuvar denetç� belges�ne sah�p en az b�r �nşaat veya jeoloj� veya
jeof�z�k mühend�s� �le yardımcı tekn�k elemanlar �st�hdam ed�l�r.
             (5) Deney� yapılacak numuneler, �lg�l� standartlarda yazılı olan usullere göre laboratuvar görevl�ler�nce alınır ve
usulüne uygun olarak teste tab� tutulur.
             (6) Laboratuvarlar, her yıl en az b�r defa Yapı Denet�m Kom�syonunca veya Kom�syonun görevlend�rd�ğ� elemanlarca
denetlen�r ve �z�n belgeler� her yıl v�ze ett�r�l�r.
             Yapı denet�m kuruluşunda ve laboratuvarda görev alacak tekn�k personel�n deney�m ve n�tel�kler�
             MADDE 14 – (1) Yapı denet�m kuruluşu, denet�m�n� üstlend�ğ� proje ve yapım �şler�nde, Kanun ve bu Yönetmel�k
hükümler� �le bel�rlenm�ş görevler�n� denetç� m�mar ve denetç� mühend�sler el�yle yürütür. Denetç� m�mar ve denetç�
mühend�s olarak görev yapab�lmek �ç�n, �lg�l�ler�n Yapı Denet�m Kom�syonuna başvurarak, ek-17’de göster�len form-15’e
uygun denetç� belges� almaları zorunludur.
             (2) Denetç� belges�,
             a) Proje �nceleyecek ve �nşaat denet�m� yapacak olan m�mar �ç�n "proje ve uygulama denetç�s�",
             b) Proje �nceleyecek ve �nşaat denet�m� yapacak olan �nşaat mühend�s� �ç�n "proje ve uygulama denetç�s�",
             c) İnşaat denet�m� yapacak �nşaat mühend�s� �ç�n "uygulama denetç�s�",
             ç) Proje �nceleyecek ve �nşaat denet�m� yapacak olan mak�ne ve elektr�k mühend�sler� �ç�n "proje ve uygulama
denetç�s�",
             d) Laboratuvarda görev yapacak olanlar �ç�n "zem�n veya yapı malzemes� laboratuvar denetç�s�"
             adıyla düzenlen�r.
             (3) Denetç� belges� aşağıdak� şartları ha�z olup bunları belgelend�ren m�mar ve mühend�slere ver�l�r:
             a) Türk�ye Cumhur�yet� tâb��yet�nde olmak,
             b) Şant�yelerde �ş göreb�lecekler�ne �l�şk�n olarak, Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastaneler�nden son altı ay �ç�nde
alınmış olan sağlık raporu,
             c) D�plomasının veya yer�ne geçen belgen�n aslı veya Kom�syonca onaylı örneğ�,
             ç) İlg�l� meslek odasına kayıt belges� (ek-18 form-16),
             d) Vukuatlı nüfus kaydı örneğ� ve �k� adet ves�kalık fotoğraf,
             e) Yüz kızartıcı b�r suçtan dolayı mahkûm�yet� bulunmadığını gösteren adlî s�c�l belges�,
             f) Mesleğ�nde f��len en az on �k� yıl çalıştığına �l�şk�n olarak �lg�l� kurum ve kuruluşlardan alınacak belgeler,
             g) Laboratuvar denetç�s� mühend�sler �ç�n on �k� yıllık f��l� meslek süres�n�n en az üç yılı �lg�l� alanda olmak üzere
laboratuvarda çalışıldığına da�r �lg�l� kurum ve kuruluşlardan alınacak belgeler.
             (4) Başvuru tar�h� �t�bar�yle b�r kamu kuruluşunda çalışmakta olan m�mar ve mühend�sler�n sah�p oldukları meslek�
deney�mler�, çalıştıkları meslek� �ht�sas alanları ve çalışma süreler� bel�rt�lecek şek�lde görev yaptıkları kurumlardan alınacak
belgeler �le belgelend�r�l�r. Bu durumda olanlar �ç�n d�ploma, vukuatlı nüfus kaydı örneğ�, adlî s�c�l belges� ve sağlık kurulu
raporu �stenmez. Kamu kuruluşlarından emekl� olanlardan �se bu b�lg� ve belgeler �sten�r.
             (5) Serbest olarak veya özel sektörde çalışan mühend�s ve m�marların, meslek� deney�mler� ve çalışma süreler�,
çalıştıkları özel kuruluşlardan alınan ve çalışma alanı �le �lg�l� kamu kurum ve kuruluşları veya kamu kurumu n�tel�ğ�ndek�
meslek kuruluşlarınca onaylanan belge �le belgelend�r�l�r. Ayrıca, özel kuruluşlarda yapılan çalışmaları tey�t etmek üzere �lg�l�
sosyal güvenl�k kurumundan alınan belgeler �braz ed�l�r.
             (6) Ver�len denetç� belgeler� beş yıl �ç�n geçerl�d�r. Bu süren�n sonunda v�ze ed�lmeyen denetç� belges�n�n kullanımına
�z�n ver�lmez.
             (7) Denetç� belges�ne sah�p olan m�mar ve mühend�sler, Yapı Denet�m Kom�syonunun veya Kom�syonca uygun
görülen kurum ve kuruluşların açacakları h�zmet �ç� eğ�t�m programlarına katılmak zorundadırlar. Düzenlenen eğ�t�m
programları sonunda b�r değerlend�rme sınavı yapılır. Yapılan sınavda geçer not alamayanlar, geçer not alıncaya kadar
eğ�t�mlere katılmaya devam ederler. Söz konusu eğ�t�m programlarına �k� defa üst üste katılmayanların denetç� belges� Yapı
Denet�m Kom�syonunca �ptal ed�lerek, durum s�c�ller�ne �şlenmek üzere �lg�l� meslek odalarına b�ld�r�l�r.
             Tekn�k personel�n denet�m yetk�s�



             MADDE 15 – (1) Yapı denet�m kuruluşunda görev alacak denetç� personel�n unvanlarına göre denet�m yetk�s�
sınırları ve görevler� aşağıda göster�lm�şt�r:
             a) Proje ve uygulama denetç�s� m�mar, m�mar� projen�n �lg�l� mevzuata uygunluğunun ve yapının her safhasında bu
projelere uygun yapılıp yapılmadığının denet�m�n� yapar. Denet�m yetk�s� sınırı 360.000 m2 toplam �nşaat alanıdır.
             b) Proje ve uygulama denetç�s� �nşaat mühend�s�, zem�n etüdü raporuyla b�rl�kte yapı stat�ğ�, betonarme-çel�k-ahşap-
yığma yapı hesabı, projeler�n ve yapının denet�m� �le görevl�d�r. Denet�m yetk�s� sınırı 360.000 m2 toplam �nşaat alanıdır.
             c) Uygulama denetç�s� �nşaat mühend�s�, yapı denet�m�n� yapar. Denet�m yetk�s� sınırı 120.000 m2’d�r.
             ç) Proje ve uygulama denetç�s� mak�ne mühend�s�, proje ve yapı denet�m�n� yapar. Denet�m yetk�s� sınırı 120.000
m2’d�r.
             d ) Proje ve uygulama denetç�s� elektr�k mühend�s�, proje ve yapı denet�m�n� yapar. Denet�m yetk�s� sınırı 120.000
m2’d�r.
             (2) Yapı denet�m kuruluşunda görev alan yukarıda yetk� sınırları ver�lm�ş proje ve uygulama denetç�s� �nşaat
mühend�s�, söz konusu denet�m yetk�s�n� kullanırken, denet�m� üstlen�len yapıda aynı zamanda uygulama denetç�s� olarak
görevlend�r�leb�l�r.
             (3) Kontrol elemanı: Yapı denet�m kuruluşunda görev alan kontrol elemanı, denetç� m�mar ve denetç� mühend�s�n
sevk ve �dares� altında görev yapar. Görevlend�r�ld�kler� yapılarda denetç� m�mar ve mühend�sler�n vereceğ� görev� yer�ne
get�r�r ve sorumluluğu altında bulunan �şlerden dolayı denetç� m�mar ve mühend�sler �le b�rl�kte mütesels�len sorumludur.
Denet�m yetk�s� sınırları, �nşaat alanı �t�barı �le aşağıdak� tabloda bel�rt�lm�şt�r:
 

İnşaat mühend�s� ve m�mar 30.000 m²
Mak�ne mühend�s� 60.000 m²
Elektr�k mühend�s� 120.000 m²

 
             (4) Yardımcı kontrol elemanı: Yardımcı kontrol elemanı, her yıl Bakanlık tarafından yayımlanan M�marlık ve
Mühend�sl�k H�zmet Bedeller�n�n Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık B�r�m Mal�yetler� Hakkında Tebl�ğe göre 3b (har�ç)
grubuna kadar olan ve �nşaat alanı 15.000 m2’y� geçmeyen b�r yapının denet�m� üstlen�ld�ğ�nde, yapı denet�m kuruluşunda
kontrol elemanı yer�ne görevlend�r�l�r. Yardımcı kontrol elemanı, denetç� m�mar ve denetç� mühend�sler�n sevk ve �dares�
altında görev yapar. Görevlend�r�ld�ğ� yapılarda denetç� m�mar ve denetç� mühend�sler �le b�rl�kte mütesels�len sorumludur.
Denet�m yetk�s� sınırları, �nşaat alanı �t�barı �le aşağıdak� tabloda bel�rt�lm�şt�r:
 

Tekn�k öğretmen
(İnşaat, Mak�ne, Elektr�k)

Tekn�ker
(İnşaat, Mak�ne, Elektr�k)

Tekn�syen
(İnşaat, Mak�ne, Elektr�k)

15.000 m² 10.000 m² 5.000 m²
 
             Tekn�k personel�n yapı denet�m kuruluşunda �st�hdam esasları
             MADDE 16 – (1) Yapı denet�m kuruluşu, faal�yet�ne devam ett�ğ� sürece 12’nc� madden�n b�r�nc� fıkrasının (ç)
bend�nde sayılan çek�rdek personel� �st�hdam etmek zorundadır. Aks� takd�rde, eleman eks�kl�ğ� g�der�l�p uygun denet�m
elemanları �st�hdam ed�l�nceye kadar, kuruluşun faal�yet�ne �z�n ver�lmez. Bu durum üç ay �çer�s�nde düzelt�lmez �se,
kuruluşun belges� geç�c� olarak ger� alınır.
             (2) Yapı denet�m kuruluşunda görev alacak denetç� m�mar ve denetç� mühend�sler, denet�m sorumluluğu
üstlen�leceğ�ne �l�şk�n olarak ek-14’de göster�len form-12’ye uygun taahhütnamey�, denetç� belges�n�, noterl�kçe tasd�kl� �mza
beyanını, vukuatlı nüfus kaydı örneğ�n�, adlî s�c�l belges�n� ve �kametgâh �lmühaber�n�; kontrol elemanı ve yardımcı kontrol
elemanı �se, üstlen�lecek denet�m h�zmet� �ç�n ek-19’da göster�len form-17’ye uygun taahhütnamey�, noterl�kçe tasd�kl�
d�ploma suret�n�, �kametgâh �lmühaber�n�, vukuatlı nüfus kaydı örneğ�n�, odaya kayıt belges�n� ve adlî s�c�l belges�n� Yapı
Denet�m Kom�syonuna sunulmak üzere yapı denet�m kuruluşuna vermek zorundadır. Yapı denet�m kuruluşu �le �st�hdam
ed�lecek denetç�, kontrol elemanı ve yardımcı kontrol elemanı arasında, çalışma saatler�, ücret, görev ve sorumlulukları �çeren
b�r sözleşme akded�l�r.
             (3) Denetç� m�marlar, denetç� mühend�sler, kontrol elemanları ve yardımcı kontrol elemanları, sadece b�r �l�n sınırları
�çer�s�nde görev yapab�l�rler. Yapı denet�m kuruluşu, denetç� m�marlar, denetç� mühend�sler, kontrol elemanları ve yardımcı
kontrol elemanlarının denetleme yetk�s�ne sah�p oldukları yapı �nşaat alanı aşıldığı takd�rde, �lave denetç� m�mar, denetç�
mühend�s, kontrol elemanı ve yardımcı kontrol elemanı görevlend�rmek ve bununla �lg�l� belgeler� Yapı Denet�m
Kom�syonuna vermek zorundadır.
             (4) Denetç� m�mar ve denetç� mühend�sler�n sorumlulukları altındak� �şlerden b�lg� sah�b� olmaları konusunda, yapı
denet�m kuruluşu gereken tedb�rler� alır. Bu maksatla aylık b�lg�lend�rme ç�zelgeler� hazırlanarak �lg�l� personele �mza
karşılığında tebl�ğ ed�l�r.
             (5) Denetç� m�mar ve denetç� mühend�sler, sorumlulukları altında bulunan �şler �ç�n aynı �şte görevl� olan kontrol ve
yardımcı kontrol elemanlarını uygun şek�lde görevlend�rmek ve sevk ve �dare etmekle yükümlüdür. Denetç� m�mar ve denetç�
mühend�sler, sevk ve �dares� altında bulunan kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarına sorumlulukları altındak� �şler �le �lg�l�
düzenl� olarak aylık raporlar hazırlatarak yapı denet�m kuruluşuna sunarlar.



             (6) Vefat, hastalık, �z�n, �st�fa ve benzer� nedenlerle denetç� m�mar, denetç� mühend�s, kontrol elemanı veya yardımcı
kontrol elemanından b�r�n�n yapı �le �l�şk�s�n�n kes�lmes� hâl�nde, yapı denet�m kuruluşunca yapının �l�ş�k kesme anındak�
durumunu bel�rleyen ek-20’de göster�len form-18’e uygun sev�ye tesp�t tutanağı tanz�m ed�l�r; ayrılan denetç� m�mar, denetç�
mühend�s, kontrol elemanı veya yardımcı kontrol elemanının yer�ne görev yapacak, kuruluş bünyes�nde bulunan aynı
statüdek� personel üç �ş günü �ç�nde geç�c� olarak görevlend�r�l�r. Sev�ye tesp�t tutanağı geç�c� personel görevlend�rmeye
�l�şk�n d�lekçe ek�nde �lg�l� �dares�ne gönder�l�r. Bu tar�hten �t�baren yen� görevlend�rme yapılıncaya kadar geçen süre �ç�nde
yapı �le �lg�l� her türlü sorumluluk geç�c� olarak görevlend�r�len personele a�tt�r. Yapı denet�m kuruluşunca �lg�l� personel�n
görev�nden ayrılmasını tak�p eden otuz �ş günü �ç�nde görevlend�r�len aynı statüdek� yen� personel �ç�n, yapının göreve
başlama anındak� durumunu gösteren ek-20’de göster�len form-18’e uygun sev�ye tesp�t tutanağı düzenlenerek durum �lg�l�
�dareye ve Yapı Denet�m Kom�syonuna b�ld�r�l�r.
             (7) Personel�n görev�nden ayrılmasını tak�p eden otuz �ş günü �ç�nde yen� denetç� m�mar, denetç� mühend�s, kontrol
elemanı veya yardımcı kontrol elemanı görevlend�r�lmed�ğ� takd�rde, �lg�l� �darece yapı tat�l tutanağı tanz�m ed�lerek yapının
devamına �z�n ver�lmez. Eks�kl�k g�der�l�nceye kadar, bu durumdak� yapı denet�m kuruluşunun, yen� �ş almasına ve eleman
eks�ğ� olan �şler �ş�n haked�ş yapmasına �z�n ver�lmez.
             (8) Yapı denet�m kuruluşundan ayrılmak �steyen denetç� m�mar, denetç� mühend�s, kontrol ve yardımcı kontrol
elemanları, bu �stekler�n� noterl�kçe keş�de ed�lecek b�r �st�faname �le yapı denet�m kuruluşuna ve Yapı Denet�m
Kom�syonuna b�ld�r�rler. Bu durumlarda b�ld�r�mle �lg�l� kanun� süreler, �st�fanamen�n tebl�ğ tar�h�nden �t�baren başlar.
             (9) Yapı denet�m kuruluşunda çalışan kontrol ve yardımcı kontrol elemanları, bu görev� sürdürdükler� süre �ç�nde,
başkaca meslek� ve �nşaat �şler�yle �lg�l� t�car� faal�yette bulunamazlar. Denetç� m�mar ve denetç� mühend�sler �ç�n Kanunda
öngörülen hüküm ve yükümlülükler, kontrol ve yardımcı kontrol elemanları �ç�n de geçerl�d�r.
             (10) Yapı denet�m kuruluşunun ortağı olan mühend�s ve m�marlar, kuruluşta görevl� denetç� m�mar ve denetç�
mühend�sler �le kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarının görevler�n� Kanun ve bu Yönetmel�k çerçeves�nde yer�ne
get�rmeler� �ç�n gereken her türlü tedb�r� alır. Denet�m h�zmet�n� yürüten personel�n etk�n b�ç�mde görev yapmalarını
sağlayacak tedb�rler�n alınmaması durumunda, ortaya çıkan kusurlardan kuruluşun ortakları ve yönet�c�ler�, �lg�l� denet�m
personel� �le b�rl�kte mütesels�len sorumludurlar.
             (11) Yapı denet�m kuruluşunda çalışan her türlü personel�n s�gorta pr�mler� �lg�l� mevzuatta öngörülen şek�lde
eks�ks�z olarak yatırılır.
             Yapı denet�m kuruluşunun şube aracılığıyla faal�yet göstermes� ve şubede görevlend�r�lecek personel
             MADDE 17 – (1) Yapı denet�m kuruluşu, Kanun kapsamında olup herhang� b�r yapı denet�m kuruluşuna �z�n belges�
ver�lmem�ş olan �llerde, şube açarak faal�yet göstereb�l�r. Yapı denet�m kuruluşunun faal�yet gösterd�ğ� �l dışında herhang� b�r
�lde şube açab�lmes� �ç�n, t�car� ve mal� yönden gereken bütün �şlemler�n tamamlanarak, şube açılacak olan �lde da�m� olarak
�kamet etmek kaydıyla asgar�;
             a) B�r proje ve uygulama denetç�s� m�mar,
             b) B�r proje ve uygulama denetç�s� �nşaat mühend�s�,
             c) B�r uygulama denetç�s� �nşaat mühend�s�,
             ç) B�r proje ve uygulama denetç�s� mak�ne mühend�s�,
             d) B�r proje ve uygulama denetç�s� elektr�k mühend�s�
             görevlend�r�lmes� şarttır. Denetç� m�mar ve denetç� mühend�sler �ç�n ek-14’te göster�len form-12’ye uygun
taahhütname, denetç� belges�, noterl�kçe tasd�kl� �mza beyanı, vukuatlı nüfus kaydı örneğ�, adlî s�c�l belges� ve �kametgâh
�lmühaber�; kontrol elemanları ve yardımcı kontrol elemanları �ç�n �se, üstleneceğ� denet�m h�zmet� �ç�n ek-19’da göster�len
form-17’ye uygun taahhütname, noterl�kçe tasd�kl� d�ploma suret�, odaya kayıt belges�, �kametgâh �lmühaber�, vukuatlı nüfus
kaydı örneğ�, adlî s�c�l belges� �le b�rl�kte, gereken t�car� ve mal� �şlemler�n tamamlandığını gösteren belgeler, kuruluşun şube
açma taleb�n� bel�rten b�r d�lekçe ek�nde Yapı Denet�m Kom�syonuna sunulur.
             (2) Yapı denet�m kuruluşunca şube �z�n belges� müracaatı yapılmasını müteak�ben, Yapı Denet�m Kom�syonu veya
Kom�syonca görevlend�r�lecek heyet tarafından, kuruluşun faal�yet göstereceğ� of�s�n, asgar� şartları ha�z olup olmadığına
�l�şk�n rapor tanz�m ed�l�r. Bu rapor, �z�n belges� ver�lmes� sırasında d�kkate alınır. Rapor hazırlanırken, aynı of�ste yapı
denet�m� har�c�nde başkaca b�r t�car� faal�yet�n yürütülmemes�, denetç�ler �ç�n uygun çalışma ortamlarının, düzenl� arş�v
bölümünün ve proje �ncelemes�ne uygun ortamın mevcut olması hususları göz önünde bulundurulur.
             (3) Kom�syon tarafından kuruluşun taleb� değerlend�r�lerek, kuruluşun müracaatta bulunduğu �lde faal�yet
göstereb�leceğ�n� göstermek üzere ek-21’de göster�len form-19’a uygun �z�n belges� ver�l�r. Yapı ruhsatı alma safhasında,
şube olarak faal�yet gösterecek kuruluşların bu belgeye sah�p olup olmadıkları �lg�l� �darece kontrol ed�l�r. İz�n belges�
olmaksızın şube hâl�nde faal�yete �z�n ver�lmez.
             (4) B�r �lde açılab�lecek şube sayısı, 12’nc� maddede bel�rt�len yöntem �le hesaplanır. Bu sayının üzer�nde şube
açılışına �z�n ver�lmez.
             (5) Yapı denet�m kuruluşlarının şubeler� aracılığıyla faal�yet göstermeler�ne �z�n ver�lm�ş olan b�r �lde, o �l� merkez
olarak seçm�ş olan yen� b�r yapı denet�m kuruluşuna �z�n belges� ver�lmes� hâl�nde, şubeler aracılığıyla faal�yet gösteren yapı
denet�m kuruluşlarının sorumluluğunda bulunan �şler�n tamamlanmasını müteak�ben, şubeler �ç�n düzenlenm�ş olan �z�n
belgeler� �ptal ed�l�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yapı Denet�m Kom�syonunun Çalışma Usul ve Esasları



             Yapı Denet�m Kom�syonu
             MADDE 18 – (1) Yapı Denet�m Kom�syonu, konu �le �lg�l� olarak Bakanlık tarafından görevlend�r�lecek en az genel
müdür yardımcısı sev�yes�nde b�r Başkan �le en az şube müdürü sev�yes�nde dört üye olmak üzere, toplam beş üyeden teşk�l
ed�l�r. As�l üyeler�n bulunmaması hal�nde, en az şube müdürü sev�yes�nde yedek üyeler görev yaparlar.
             Yapı Denet�m Kom�syonunun çalışma usul ve esasları
             MADDE 19 – (1) Yapı Denet�m Kom�syonu, Başkanın yazılı veya sözlü davet� üzer�ne üye tam sayısının salt
çoğunluğu �le toplanır. Kom�syon kararları çoğunlukla alınır. Çek�mser oy kullanılamaz. Oyların eş�t olması durumunda,
Kom�syon Başkanının bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır.
             (2) Yapı Denet�m Kom�syonu, yapı denet�m kuruluşlarının kuruluş safhasında tekn�k altyapı ve donanım açısından
yeterl�l�ğ�n� değerlend�rmek, yapı denet�m kuruluşlarının ve laboratuvarların faal�yetler�n� denetlemek, m�mar ve
mühend�slere denetç� belges� düzenlemek, yapı denet�m kuruluşlarına, şubeler�ne ve laboratuvarlara �z�n belges� düzenlemek
ve denetç� m�mar ve mühend�sler �le kontrol elemanlarının s�c�ller�n� tutmakla görevl�d�r.
             (3) Kom�syon, �ht�laflı konuları, ş�kayetler� ve yapı denet�m kuruluşlarının ve laboratuvarların faal�yetler�n�
mahall�nde �nceler, bunun �ç�n gerekt�ğ�nde elemanlar veya heyetler görevlend�reb�l�r.
             (4) Kom�syon, yapı denet�m kuruluşlarının ve laboratuvarların denetç� m�mar ve mühend�sler� �le kontrol ve yardımcı
kontrol elemanları �ç�n meslek �ç� eğ�t�m ve faal�yet programları tert�p eder. Bu eğ�t�mler�n düzenlenmes� amacıyla,
gerekt�ğ�nde, kamu veya özel sektör kuruluşları �le �şb�rl�ğ� yapar.
             (5) Yapı Denet�m Kom�syonunun yapı denet�m �z�n belges�, laboratuvar �z�n belges� ve denetç� belges� ver�lmes� �le
�lg�l� �ş ve �şlemler�, Kom�syonca teşk�l ed�len b�r sekreterya el�yle yürütülür.
             (6) Yapı Denet�m Kom�syonu üyel�ğ� yapanlar, bu üyel�k sona erd�kten sonrak� �k� yıl �ç�nde, herhang� b�r yapı
denet�m kuruluşu veya laboratuvarın ortağı olamaz.
             Yapı denet�m� çalışma b�r�mler�
             MADDE 20 – (1) Kanunun uygulanmasına �l�şk�n olarak ortaya çıkab�lecek �ht�laflar, tarafların yapı denet�m�
konusundak� her türlü müracaatları, öncel�kle yapının bulunduğu yerdek� �l Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü bünyes�nde,
Bakanlık uygun görüşü alınarak bel�rlenecek personelden müteşekk�l yapı denet�m� çalışma b�r�m� tarafından �ncelenerek
sonuçlandırılır. İt�raz hal�nde konu, Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünce Yapı Denet�m Kom�syonuna �nt�kal ett�r�l�r.
             (2) İl Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü, bu görevler�n yürütülmes� �ç�n personel�n eğ�t�m� ve gerekl� donanımın
sağlanması da dâh�l olmak üzere gereken her türlü tedb�rler� alır.
             (3) Bayındırlık ve İskân Müdürlükler� bünyes�nde görev alan tekn�k elemanlardan teşk�l ed�len yapı denet�m� çalışma
b�r�mler�n�n görev ve yetk�ler� şunlardır:
             a) Yapı denet�m kuruluşlarının faal�yetler�n� �nceleyerek sonuçlarını Yapı Denet�m Kom�syonuna b�ld�rmek,
             b) Yapı denet�m kuruluşlarının Kanun ve �lg�l� mevzuat hükümler�ne uygun olarak görevler�n� yürütmeler�n� tem�n
etmek üzere �nceleme, araştırma ve b�lg�lend�rme faal�yetler�nde bulunmak,
             c) Yapı denet�m� faal�yet� sebeb�yle yapı denet�m kuruluşu, yapı sah�b�, denetç� m�mar ve denetç� mühend�s, kontrol
ve yardımcı kontrol elemanları, yapı müteahh�d�, şant�ye şef�, laboratuvar sah�b� ve sorumluları �le �lg�l� olarak ortaya
çıkab�lecek �ht�lafların hâll�ne yardımcı olmak,
             ç) Yapı Denet�m Kom�syonunca Kanun, Yönetmel�k ve �lg�l� d�ğer mevzuat çerçeves�nde ver�leb�lecek d�ğer
görevler� yer�ne get�rmek.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Yapı Denet�m� H�zmet Sözleşmes� �le İlg�l� Esaslar

             Yapı denet�m� h�zmet sözleşmes�
             MADDE 21 – (1) Kanun kapsamına g�ren yapıların sah�pler�, yapının uygulama projeler� b�t�r�ld�kten sonra b�r yapı
denet�m kuruluşu �le ek-6’da göster�len form-4’e uygun b�r h�zmet sözleşmes� akdederek, b�r suret�n� ruhsat �şlemler�n�
başlatmak üzere ek-5’de göster�len form-3’e uygun taahhütname ek�nde �lg�l� �dareye sunar.
             (2) İlg�l� �dareler, sözleşmelerde tarafların �mzalarını aramak zorunda olup, �mzaları tamam olmayan sözleşmelere
göre ruhsat başvurusunda bulunulmasına müsaade etmez.
             Sözleşme süres�
             MADDE 22 – (1) Yapı denet�m� h�zmet�n�n süres�, sözleşmen�n �mzalandığı tar�hten denetlenen yapı �ç�n yapı
kullanma �zn�n�n alındığı tar�he kadar geçen süred�r. Bu süre, yapı sah�b� �le yapı müteahh�d� arasında akded�len yapım
sözleşmes�n�n süres�nden az olamaz.
             Sözleşmen�n sona ermes�ne �l�şk�n esaslar
             MADDE 23 – (1) Yapı ruhsatı alındıktan sonra �k� yıl �ç�nde �nşaata başlanmadığı veya başlandığı halde, başlama
müddet� �le b�rl�kte beş yıl �ç�nde yapı b�t�r�lemed�ğ� ve bu süre �çer�s�nde ruhsat yen�lenmed�ğ� takd�rde, yapı sah�b� �le yapı
denet�m kuruluşu arasında akded�len sözleşme başkaca b�r b�ld�r�me gerek kalmaksızın kend�l�ğ�nden sona erer. Bu
durumdak� �şler �ç�n �lg�l� �dare tarafından onaylanmış sev�ye tesp�t� Yapı Denet�m Kom�syonuna gönder�l�r. Söz konusu �ş�n
�nşaat alanı, yapı denet�m kuruluşu �le b�rl�kte, denetç� m�mar ve mühend�sler� �le kontrol elemanı ve yardımcı kontrol
elemanlarının sorumluluğu altında bulunan �nşaat alanından m�nha ed�l�r. Yapı sah�b�, öncek� yapı denet�m kuruluşu �le
yen�den sözleşme akdederek �şe devam edeb�leceğ� g�b�, başka b�r yapı denet�m kuruluşu �le de sözleşme akded�p �şe devam
edeb�l�r.



             (2) Yapı denet�m kuruluşunca, �ş b�t�rme tutanağının �lg�l� �dareye ver�lmes�n� müteak�ben, �lg�l� �dare tarafından yapı,
ruhsat ve ekler� açısından kontrol ed�lerek en geç on beş �ş günü �ç�nde �ş b�t�rme tutanağı onaylanır. Aks� takd�rde, durum,
�lg�l� �darece gerekçel� ve yazılı olarak yapı denet�m kuruluşuna b�ld�r�l�r.
             (3) Yapının �lg�l� mevzuata uygun şek�lde kısmen veya tamamen b�t�r�ld�ğ�ne da�r �ş b�t�rme tutanağının tanz�m
ed�lmes� ve �lg�l� �darece bu tutanağın onaylanmasını müteak�ben, söz konusu yapının �nşaat alanı, yapı denet�m kuruluşu �le
b�rl�kte, denetç� m�mar ve mühend�sler� �le kontrol elemanı ve yardımcı kontrol elemanlarının sorumluluğu altında bulunan
�nşaat alanından m�nha ed�l�r.
             (4) Yapı kullanma �zn� belges� tanz�m ed�lmes� safhasında, yapı denet�m kuruluşu tarafından hazırlanan �ş b�t�rme
tutanağının �lg�l� �darece onaylanmış olması durumunda, yapı denet�m kuruluşunun yapı kullanma �zn� belges�n� ayrıca
�mzalaması şartı aranmaz, ancak kuruluş, yapı kullanma �zn� belges�nden doğan her türlü sorumluluğu kabul etm�ş sayılır.
Yapı kullanma �zn� belges� tanz�m ed�ld�ğ�nde �lg�l� �darece kuruluşa b�lg� ver�l�r.
             (5) Yapı denet�m h�zmet sözleşmes�n�n, tek taraflı olarak fesh� veya yapı sah�b� ve yapı denet�m kuruluşunun
karşılıklı anlaşmasıyla fesh� durumunda, fes�h �şlem�, noter �hbarnames� �le karşı tarafa, �lg�l� �dareye, �lg�l� Bayındırlık ve
İskân Müdürlüğüne dağıtımlı olarak b�ld�r�lmek suret�yle yapılır.
             (6) Fes�h �şlem� sonrasında yapı sah�b�, yapı denet�m kuruluşu ve yapı müteahh�d� tarafından ek-22’de göster�len
form-20’ye uygun sev�ye tesp�t tutanağı tanz�m ed�l�r ve �lg�l� �daren�n onayına sunulur.
             (7) Fes�h sonrasında, �lg�l� �darece yapı tat�l tutanağı tanz�m ed�lerek, yapı �le �lg�l� her türlü belge (yapıya �l�şk�n b�lg�
formu, ruhsat, haked�ş raporu, fes�hle �lg�l� yazışmalar, sev�ye tesp�t tutanağı ve yapı tat�l tutanağının tasd�kl� suretler�) b�r
görüş yazısı ek�nde �l Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne gönder�l�r.
             (8) Yapı denet�m� h�zmet sözleşmes� feshed�len yapıyla �lg�l� olarak İl Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünce yer�nde
�nceleme yapılır ve �lg�l� �dareden alınan görüş ve belgeler ışığında, yapı denet�m kuruluşunun görev ve sorumlulukları �le
yapının ruhsata ve ekler�ne uygunluğu açısından durumu değerlend�ren b�r rapor hazırlanarak, tarafların kusur ve
sorumluluğu tesp�t ed�len durumlarda bu rapor Yapı Denet�m Kom�syonuna gönder�l�r.
             (9) Denet�m faal�yet� geç�c� olarak durdurulan veya �z�n belges� �ptal ed�len yapı denet�m kuruluşunun denet�m
sorumluluğu altında olan yapım �şler� tamamlanmış yapılar �ç�n �lg�l� �darelerce yapı tat�l tutanağı tanz�m ed�lmez. Yapılacak
herhang� b�r �nşa� faal�yet� kalmayan ve yapı kullanma �zn� belges� �ç�n müracaatta bulunan yapı sah�pler�n�n yen� b�r yapı
denet�m kuruluşu �le sözleşme akdetmes�ne gerek olmaksızın, bu durumdak� yapı denet�m kuruluşunca, yapının ruhsata ve ek�
projes�ne uygun olarak tamamen b�t�r�lm�ş olduğuna da�r rapor tanz�m ed�lerek, �lg�l� �dareye ver�l�r. İş b�t�rme tutanağı veya
yapı kullanma �zn� belges� bu kuruluşça �mzalanır.
             (10) Denet�m faal�yet� geç�c� olarak durdurulan veya �z�n belges� �ptal ed�len yapı denet�m kuruluşunun denet�m
sorumluluğu altında olup �nşa� faal�yet� devam eden veya yapı denet�m� h�zmet sözleşmes� fes�h ed�len �şler �ç�n yapı sah�b�
tarafından yen� b�r yapı denet�m kuruluşu �le sözleşme akded�l�r. Yen� b�r yapı denet�m kuruluşu görevlend�r�lmeks�z�n
yapının devamına h�çb�r surette �z�n ver�lmez. İlg�l� �darece, �lk ruhsat numarası yazılmak kaydıyla yen� b�r yapı ruhsatı
tanz�m ed�l�r. Bu ruhsatın �lg�l� bölümü yen� yapı denet�m kuruluşunca �mzalanır ve ek-22’de göster�len form-20’ye uygun
sev�ye tesp�t tutanağı tanz�m ed�lerek yen� ruhsat ek�ne konulur.
             (11) Denet�m faal�yet�n�n geç�c� olarak durdurulmasına veya �z�n belges�n�n �ptal�ne sebep olan �şler �ç�n, herhang� b�r
�nşa� faal�yet� kalmamış olsa dah�, ger� kalan �ş ve �şlemler tamamlanmak üzere yapı sah�b�n�n b�r başka yapı denet�m
kuruluşu �le h�zmet sözleşmes� �mzalaması şarttır.
             (12) Yapının denet�m sorumluluğunu üstlenen yen� yapı denet�m kuruluşu, görev� üstlend�ğ� tar�hten önce yapılan
bütün �ş ve �şlemler�n denet�m�n�n Kanuna ve Yönetmel�ğe uygun şek�lde tamamlanmasından dolayı görev� bırakan yapı
denet�m kuruluşu �le b�rl�kte mütesels�len sorumludur.
             (13) Yen� görevlend�r�len yapı denet�m kuruluşu, denet�m� üstlen�len yapının �mar planına, mevzuata, ruhsata ve
ekler�ne, standartlara, tekn�k şartnamelere uygun olarak yapılıp yapılmadığına �l�şk�n yapı güvenl�ğ� raporu tanz�m eder. Bu
rapor, �lg�l� �dares�nce �ncelenerek onaylanır.
             İnşaatın devr� veya satılması
             MADDE 24 – (1) Yapının tamamlanmadan önce başkasına devr� suret�yle yapı sah�b�n�n değ�şmes� hâl�nde, yapı
denet�m kuruluşunca ek-20’de göster�len form-18’e uygun sev�ye tesp�t tutanağı tanz�m ed�lerek, durum en geç üç �ş günü
�ç�nde �lg�l� �dareye ve �lg�l� Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne b�ld�r�l�r ve �lg�l� �darece yapı tat�l tutanağı düzenlenerek
yapım faal�yet� durdurulur. Yapının yen� sah�b� tarafından Yönetmel�ğe uygun olarak b�r yapı denet�m kuruluşu �le h�zmet
sözleşmes� akded�lmed�kçe �nşaatın devamına �z�n ver�lmez.

ALTINCI BÖLÜM
H�zmet Bedeller�n�n Tesp�t� ve Ödenmes� Esasları

             Yapı denet�m� hesabı
             MADDE 25 – (1) Kanun �le öngörülen h�zmet bedeller�n� karşılamak üzere, �lg�l� �dare adına bankada b�r yapı
denet�m hesabı açılır. Yapı denet�m kuruluşunun h�zmet bedeller� yapı sah�b� tarafından bu hesaba yatırılır. H�zmet bedeller�,
�lg�l� �daren�n onayı �le yapı denet�m kuruluşuna bu hesaptan öden�r.
             (2) Bu hesap başka maksatlarla kullanılamaz. 21/7/1953 tar�hl� ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahs�l Usulü
Hakkında Kanunda bel�rt�len borçlar da dâh�l olmak üzere haczed�lemez ve tedb�r konulamaz.
             H�zmet bedel�n�n tesp�t�
             MADDE 26 – (1) Yapı denet�m� h�zmet� �ç�n yapı denet�m kuruluşuna ödenecek h�zmet bedeller�ne esas oranlar,
aşağıdak� cetvelde bel�rlenen asgar� h�zmet bedeller� oranlarından az olmamak şartıyla, projen�n özell�kler� �le yapının



bulunduğu bölgen�n f�z�k�, ekonom�k ve sosyal özell�kler� d�kkate alınarak, yapı sah�b� �le yapı denet�m kuruluşu arasında
akded�lecek sözleşmede bel�rt�l�r.
             (2) Yapı denet�m� h�zmet bedel�, yapı yaklaşık mal�yet� �le h�zmet bedel�ne esas oranın çarpımı suret�yle elde ed�len
bedeld�r. Bu bedele proje ve yapı denet�m� �le her türlü muayene ve deney ücret� dâh�ld�r.
             (3) Yapı yaklaşık mal�yet�, Bakanlık tarafından her yıl yayımlanan "M�marlık ve Mühend�sl�k H�zmet Bedeller�n�n
Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık B�r�m Mal�yetler� Hakkında Tebl�ğ"de bel�rlenen b�r�m mal�yet�n�n yapı �nşaat alanı �le
çarpımından bulunur. Yapının bünyes�nde bulunup da söz konusu Tebl�ğde bel�rt�lmeyen veya özell�k arz eden yapım
�şlemler�n�n metraja dayalı mal�yet bedel� hesaplanarak, yukarıdak� esasa göre hesaplanan toplam bedele �lave ed�leb�l�r.
 

Yapı Denet�m� H�zmet Bedel�ne Esas
Oranlar Cetvel�

H�zmet Süres� Asgar� H�zmet Bedel� Oranı (% )
0-6 ay 2.57
1 yıl 2.71

1,5 yıl 2.85
2 yıl 3.00

2,5 yıl 3.30
3 yıl 3.63

3,5 yıl 3.99
4 yıl 4.39

4,5 yıl 4.83
5 yıl 5.31

 
             (4) Yapı denet�m� h�zmet sözleşmes�nde bel�rt�len h�zmet süres�, herhang� b�r sebeple uzadığı takd�rde, uzayan
süren�n her altı ayı �ç�n yukarıda bel�rt�len h�zmet oranlarına göre, �ş�n tamamını kapsayacak şek�lde �lave h�zmet bedel�
öden�r. Sözleşmede bel�rt�len h�zmet süres� herhang� b�r nedenle kısaldığı takd�rde, �ş�n tamamı üzer�nden, kısalan süren�n her
altı ayı �ç�n yukarıda bel�rt�len h�zmet oranları %5 azaltılarak öden�r.
             (5) Güçlend�rme, değ�şt�rme, �lave kat ve benzerler� g�b� yen�den yapı ruhsatı almayı gerekt�ren yapım �şler�nde yapı
yaklaşık mal�yet�, proje müell�f�nce hazırlanan ve �lg�l� �daren�n onayladığı keş�f bedel�d�r.
             (6) Üçüncü fıkrada bel�rt�len ve Tebl�ğ’de öngörülmeyen yapı sınıfı �ç�n yapı denet�m� h�zmet bedel�
hesaplanmasında, yapılacak �malatların yaklaşık mal�yet� esas alınır.
             (7) Yapı yaklaşık mal�yet�, denet�m h�zmet� ver�len yılın f�yatları �le bel�rlen�r. B�r sonrak� yıla devreden �şler�n yapı
denet�m� h�zmet bedel�, uygulama yılının f�yatları �le değerlend�r�l�r. Bu durumda yapı denet�m kuruluşu, yapı sah�b� ve yapı
müteahh�d� veya yapı müteahh�d� adına şant�ye şef� tarafından yıl sonu �t�barı �le ek-23’de göster�len form-21’e uygun b�r
sev�ye tesp�t tutanağı tanz�m ed�l�r, yapı bölümünün kısm� oranı bel�rlen�r ve söz konusu tutanak �lg�l� �daren�n onayına
sunulur. Ancak, bu oranın bel�rlenmes� sırasında taraflar arasında �ht�laf olması hâl�nde, �lg�l� �dareye müracaat ed�lerek,
sev�ye tesp�t� yapılması talep ed�l�r ve bel�rlenen bu oran üzer�nden yapı denet�m kuruluşuna ödemede bulunularak, yıl sonu
�t�barı �le hesap kes�l�r. Bu durumda doğab�lecek bedel farkı, yapı sah�b� tarafından yapı denet�m� hesabına yatırılır. Yıl sonu
�t�barı �le hesap kes�m� yapılmayan �şler �ç�n b�r sonrak� yıla a�t ödemede bulunulmaz ve bu yapıların devamına yapı denet�m
kuruluşunun öner�s� �le �lg�l� �darece �z�n ver�lmez.
             H�zmet bedel� taks�tler�
             MADDE 27 – (1) Toplam �nşaat alanı b�n m2’y� (dâh�l) geçmeyen yapıların denet�m h�zmet� bedel�n�n, yapı sah�b�
tarafından yapı denet�m hesabına defaten yatırılması esastır. Ödeme makbuzunun b�r suret� yapı sah�b� tarafından �lg�l�
�dareye ve yapı denet�m kuruluşuna ver�l�r. Bu durumdak� yapıların denet�m h�zmet� �ç�n yapı sah�b� tarafından �lg�l� �dareye
haked�ş taleb� sırasında h�zmet bedel�n�n tamamının karşılanab�leceğ�n� gösteren banka tem�nat mektubu da ver�leb�l�r.
             (2) Toplam �nşaat alanı b�n m2’n�n üzer�ndek� yapıların yapı denet�m� h�zmet bedeller�, yapı sah�b�n�n terc�h�ne göre,
defaten veya aşağıdak� tabloda göster�len taks�tler hal�nde veya kısm� taks�tler hal�nde hesaba yatırılır. Ödeme makbuzunun
b�r suret� yapı sah�b� tarafından �lg�l� �dareye ve yapı denet�m kuruluşuna ver�l�r.
 

Taks�t Kapsam M�ktar (%)
1 Ruhsat alınması aşamasında ödenecek olan proje �nceleme bedel� 10
2 Kazı ve temel üst kotuna kadar olan kısım 10
3 Taşıyıcı s�stem bölümü 40

4 Çatı örtüsü, dolgu duvarları, kapı ve pencere kasaları, tes�sat alt yapısı dâh�l
yapının sıvaya kadar hazır duruma get�r�lm�ş bölümü

20

5 Mekan�k ve elektr�k tes�satı �le kalan yapı bölümü 15
6 İş b�t�rme tutanağının �lg�l� �dare tarafından onaylanması 5

 
             (3) Müteak�p bölümün h�zmet bedel� yatırılmadığı takd�rde, yapı denet�m kuruluşunca yapı faal�yet durdurma
tutanağı �le sev�ye tesp�t tutanağı tanz�m ed�lerek, tanz�m tar�h�nden �t�baren üç �ş günü �ç�nde �lg�l� �dareye b�ld�r�mde



bulunulur. İlg�l� �darece yapı tat�l tutanağı tanz�m ed�l�r ve yapının devamına �z�n ver�lmez. Bu hükümlere aykırı hareket eden
�lg�l�ler hakkında, Kanunun ceza� hükümler� uygulanır.
             H�zmet bedel�n�n ödenmes�
             MADDE 28 – (1) Yapı denet�m kuruluşu, 27’nc� maddede bel�rt�lm�ş oranlara göre her yapı bölümü veya kısm� yapı
bölümü �ç�n, bu bölümler�n tamamlanmasını müteak�ben, ek-24’de göster�len form-22’ye uygun haked�ş raporunu tanz�m
eder. Yönetmel�k �le bel�rlenm�ş f�z�k� sev�yeler�n geç�ld�ğ� tar�h �t�bar�yle ger�de bırakılan sev�yeye da�r haked�ş� en geç b�r
ay �ç�nde hazırlamayan yapı denet�m kuruluşuna bu sev�ye �le �lg�l� ödemede bulunulmaz.
             (2) Her b�r taks�t, yapının ölçüleb�l�r sev�yes� esas alınarak, kısm� taks�tlere bölünerek ödeneb�l�r.
             (3) Düzenlenen haked�ş raporu, yapı denet�m kuruluşunca �lg�l� �dareye sunulduktan sonra, �darece ekler�yle b�rl�kte
kontrol ed�lerek, bu yapı bölümünde denet�m açısından herhang� b�r eks�kl�k veya kusur yok �se, başvuru tar�h�nden �t�baren
en geç yed� �ş günü �ç�nde �lg�l� bölüme a�t h�zmet bedel� yapı denet�m kuruluşuna öden�r. Aks� takd�rde, başvuru tar�h�nden
�t�baren en geç yed� �ş günü �ç�nde, gerekçeler� �le b�rl�kte durum yapı denet�m kuruluşuna b�ld�r�l�r.
             (4) Yapı denet�m kuruluşu, haked�ş raporuna yapının bu bölümünde çalıştırdığı tekn�k elemanların ek-25’de
göster�len form-23’e uygun personel b�ld�rges�n� eklemek zorundadır.
             (5) Yapı denet�m kuruluşu tarafından yapı müteahh�d�nden yaptırılması �sten�len muayene ve deneyler belgelend�r�l�r.
Bu belgeler �le �lg�l� laboratuvarın muayene ve deney bedeller�ne �l�şk�n faturaları, haked�ş raporunun ek�nde �lg�l� �dareye
sunularak bedel� haked�ş�n tahakkuk tar�h�nden �t�baren en geç yed� �ş günü �ç�nde yapı denet�m kuruluşu tarafından
laboratuvara öden�r.
             (6) Yapı denet�m kuruluşunca haked�ş� tahs�l ed�len kısm� yapı bölümüne tekabül eden �nşaat alanı, bu kuruluş �le
b�rl�kte, denetç� m�mar ve denetç� mühend�sler�, kontrol elemanı ve yardımcı kontrol elemanlarının sorumluluğu altında
bulunan �nşaat alanından m�nha ed�l�r. Ancak, bu �şlem, yapı denet�m kuruluşunun o yapı bölümüyle �lg�l� sorumluluğunu
ortadan kaldırmaz.
             Geç�c� olarak faal�yet durdurma cezası ver�lmes�, yapı denet�m �z�n belges�n�n �ptal� veya sözleşmen�n fesh�
sonrasında h�zmet bedeller�n�n ödenmes�
             MADDE 29 – (1) Geç�c� olarak faal�yet durdurma cezası veya yapı denet�m �z�n belges�n�n �ptal� �şlem�ne yol açan
denet�m �şler�nde, �lg�l� �dares�nce bu �şe �l�şk�n denet�ms�zl�ğ�n başladığı sev�ye tesp�t ed�l�r ve bu sev�yeden sonrak� yapı
denet�m h�zmet bedel� ödenmez.
             (2) Faal�yet� geç�c� olarak durdurulan, yapı denet�m �z�n belges� �ptal ed�len veya sözleşme fesh� sebeb�yle yapı �le
�l�ş�ğ� kes�len yapı denet�m kuruluşunun sorumluluğu altında bulunan bütün �şler �ç�n, en geç on beş �ş günü �ç�nde, yapı
denet�m kuruluşu, yapı sah�b� ve yapı müteahh�d� tarafından ek-22’de göster�len form-20’ye uygun b�r sev�ye tesp�t tutanağı
tanz�m ed�l�r ve �lg�l� �daren�n onayına sunulur. Sev�ye tesp�t tutanağı esas alınarak, yapı denet�m kuruluşunun mevzuata
uygun şek�lde yapmış olduğu denet�m h�zmetler�n�n karşılığı olarak, süres� �ç�nde müracaat ed�p daha önce almamış olduğu
haked�şler� öden�r.
             (3) Yapı denet�m kuruluşunun üzer�nde bulunan bütün �şler �ç�n yapılan sev�ye tesp�t �şlem� sırasında, �lg�l� �dares�
tarafından ruhsata ve ekler�ne aykırılıklar bel�rlenmes� hâl�nde, denet�ms�zl�ğ�n başladığı sev�ye tesp�t ed�lerek, bu sev�yeden
sonrak� yapı denet�m h�zmet bedel� ödenmez. Bu durum, �dares�nce �lg�l� b�lg� ve belgeler �le b�rl�kte yapının bulunduğu �l�n
Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne b�ld�r�l�r.

YEDİNCİ BÖLÜM
S�c�ller�n Tutulması ve Yapılara Sert�f�ka Ver�lmes�

             S�c�ller�n tutulması
             MADDE 30 – (1) Yapı denet�m kuruluşları �le bu kuruluşlarda görev alan denetç� ve kontrol elemanı m�mar ve
mühend�sler�n s�c�l raporları, denetled�kler� yapının ruhsata ve ekler�ne uygun olarak kısmen veya tamamen b�t�r�ld�ğ�n�
bel�rten �ş b�t�rme tutanağının �lg�l� �darece onaylanmasından veya yapı denet�m kuruluşları �le bu kuruluşlarda görev alan
denetç� ve kontrol elemanı m�mar ve mühend�sler�n, �ş�n sözleşmes�n�n feshed�lmes�, geç�c� veya da�m� faal�yet durdurma
cezaları, eleman değ�ş�kl�ğ� veya �st�fa g�b� sebeplerle yapı �le �l�ş�ğ�n�n kes�lmes�nden sonra �lg�l� �darece ek-26’da göster�len
form-24’e ve ek-27’de göster�len form-25’e göre �şler�n bulundukları sev�ye �t�bar�yle tanz�m ed�lerek onaylanır.
             (2) Yapıda görevl� olup, �nşaat sev�yes�nden dolayı f��len görev�ne başlamamış olan denetç� ve kontrol elemanı m�mar
ve mühend�sler �ç�n bu süre �ç�nde s�c�l raporu tanz�m ed�lmez.
             (3) Yapı denet�m kuruluşları �le bu kuruluşlarda görev alan denetç� ve kontrol elemanı m�mar ve mühend�sler�n, b�r
yıllık faal�yet süres� �ç�nde �ş bazında düzenlenen s�c�l raporlarındak� puanların ar�tmet�k ortalaması alınarak "yıl sonu
ortalama s�c�l puanı" bel�rlen�r. Yıl sonu ortalama s�c�l puanı �lg�l� �darelerce Yapı Denet�m Kom�syonuna gönder�l�r.
             (4) Yapı Denet�m Kom�syonunca, yıl sonu �t�bar�yle �darelerden alınan s�c�l puanları toplanıp, bu raporların geld�ğ�
�dare sayısına bölünmek suret�yle ortalama s�c�l puanı hesaplanır. Ortalama s�c�l puanı 100 (yüz) tam puan üzer�nden 60
(altmış) puanın altında olanlar, �lg�l� s�c�l devres� �ç�n olumsuz s�c�l almış sayılır. İdarelerce düzenlenen s�c�l raporlarındak�
olumsuz s�c�ller�n somut b�lg� ve belgelere dayandırılması ve gerekçeler�n�n Yapı Denet�m Kom�syonuna b�ld�r�lmes�
zorunludur.
             (5) Olumsuz s�c�l almış olan yapı denet�m kuruluşları, denetç� ve kontrol elemanı m�mar ve mühend�sler, Yapı
Denet�m Kom�syonunca yıl �ç�nde yazılı olarak uyarılır.
             (6) Son üç yıl �t�bar�yle üç defa olumsuz s�c�l almış olan yapı denet�m kuruluşları hakkında, Yapı Denet�m
Kom�syonunca Kanunun 8’�nc� maddes� gereğ�nce �şlem yapılır.



             (7) Üst üste �k� yıl olumsuz s�c�l alan denetç� m�mar ve mühend�sler�n belgeler� Yapı Denet�m Kom�syonunca �ptal
ed�lerek, durum �lg�l� meslek odalarına b�ld�r�l�r. Denetç� belgeler�n�n geçerl� olduğu süre �çer�s�nde üç kez olumsuz s�c�l alan
denetç� m�mar ve mühend�sler�n belgeler� yen�lenmez.
             (8) Faal�yet� geç�c� olarak durdurulmuş yapı denet�m kuruluşları �le bu kuruluşların faal�yetler�n�n durdurulmasında
sorumluluğu bulunan denetç� ve kontrol elemanı m�mar ve mühend�sler�n durumu s�c�l değerlend�r�lmes�nde göz önüne alınır
ve bu durumda olanların yıl sonu s�c�ller� olumsuz olarak değerlend�r�l�r.
             Yapılara sert�f�ka ver�lmes�
             MADDE 31 – (1) İlg�l� �darelerce, yapı kullanma �zn�n�n ver�lmes�n� müteak�ben, ek-28’de göster�len form-26’ya
uygun olarak yapı denet�m kuruluşunca hazırlanan ve �lg�l� �darece onaylanan b�r yapı sert�f�kası on beş gün �ç�nde tanz�m
ed�l�p yapının kolayca görüleb�l�r b�r yer�ne asılır.
             (2) Sert�f�kanın onaylanmış b�r kopyası yapıya �l�şk�n dosyada saklanır.
 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

             Yürürlükten kaldırılan mevzuat
             MADDE 32 – (1) 12/8/2001 tar�hl� ve 24491 sayılı Resm� Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Yapı Denet�m�
Uygulama Usul ve Esasları Yönetmel�ğ� yürürlükten kaldırılmıştır.
             H�zmet sözleşmeler�n�n yen�lenmes�
             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce yapı denet�m� h�zmet sözleşmeler�
akded�lerek ruhsat müracaatı yapılmış olan �şlere a�t sözleşmeler, Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten sonra da geçerl�d�r.
H�zmet süres� herhang� b�r nedenle uzayan denet�m �şler�ne a�t sözleşmeler �se ek-6’da göster�len form-4’e uygun t�p
sözleşme kullanılarak yen�len�r.
             Denetleneb�lecek yapı �nşaat alanı sınırını aşan kuruluşların yen� �ş alamaması
             GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�h �t�barı �le, denet�m sorumluluğu altında toplam
360.000 m2’n�n üzer�nde denet�m �ş� olan yapı denet�m kuruluşlarının, sorumlulukları altında bulunan �ş m�ktarı 360.000
m2’n�n altına düşünceye kadar yen� �ş almalarına �z�n ver�lmez.
             Haked�ş� ödenm�ş sev�ye n�spet�nde �nşaat alanının yapı denet�m kuruluşunun sorumluluk alanından m�nha
ed�lmes�
             GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Yapı denet�m kuruluşlarının sorumluluğu altında bulunan ve bu Yönetmel�k �le bel�rlenm�ş
muhtel�f f�z�k� sev�yelerde olan �şlerde, söz konusu f�z�k� sev�yelere a�t haked�şler�n ödenm�ş olması kaydıyla, Yapı Denet�m
Kom�syonunca gerekl� düzenlemeler Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren en geç b�r ay �ç�nde tamamlanmak
suret�yle, haked�ş� ödenm�ş sev�ye n�spet�nde �nşaat alanı yapı denet�m kuruluşlarının sorumluluk alanından m�nha ed�l�r.
             Yapı Denet�m Kom�syonu sekreteryası personel�n�n görevlend�r�lmes�
             GEÇİCİ MADDE 4 – (1) Yapı Denet�m Kom�syonunun yapı denet�m� �z�n belges�, laboratuvar �z�n belges� ve
denetç� belges� ver�lmes� �le �lg�l� �ş ve �şlemler�n� yürütecek olan sekreterya, Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten �t�baren
en geç b�r ay �ç�nde Yapı Denet�m Kom�syonu tarafından teşk�l ed�l�r.
             Faal�yet� devam eden yapı denet�m kuruluşlarının donanım yönünden eks�kler�n� tamamlaması
             GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce �z�n belges� almış olan yapı denet�m
kuruluşları, 12’nc� madden�n beş�nc� fıkrasında sayılan asgar� donanımı ve şartları Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten
�t�baren en geç üç ay �çer�s�nde sağlamak ve bu konuda �lg�l� Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne yazılı olarak b�lg� vermekle
yükümlüdür.
             Şubeler aracılığıyla faal�yet gösteren yapı denet�m kuruluşlarının durumu
             GEÇİCİ MADDE 6 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce şube aracılığıyla b�r denet�m h�zmet�
üstlenm�ş olan yapı denet�m kuruluşları, söz konusu �ş�n sözleşmes�ne göre denet�m h�zmet� tamamlanana kadar o �ldek�
faal�yet�n� sürdüreb�l�r. Şube aracılığıyla b�r başka �ldek� tüm �şler�n� tamamlayan yapı denet�m kuruluşlarının o �lde
faal�yet�ne devam edeb�lmes� �ç�n 17’nc� madde hükümler�ne uygun b�ç�mde belge alması şarttır.
             Yapı denet�m� çalışma b�r�mler�n�n kurulması
             GEÇİCİ MADDE 7 – (1) Bu Yönetmel�k gereğ� kurulması öngörülen yapı denet�m� çalışma b�r�mler�nde görev
alacak personel, Bakanlık uygun görüşü alınarak, �lg�l� Bayındırlık ve İskân Müdürlükler� tarafından Yönetmel�ğ�n yürürlüğe
g�rd�ğ� tar�hten �t�baren en geç b�r ay �çer�s�nde görevlend�r�l�r.
             Denetç� belgeler�n�n durumu
             GEÇİCİ MADDE 8 – (1) Bu Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� tar�hten önce alınmış olan denetç� m�mar ve denetç�
mühend�slere a�t belgeler v�ze tar�h�ne kadar geçerl�d�r. Söz konusu belgeler�n v�zes� sırasında Yapı Denet�m Kom�syonu
Başkanlığınca bu Yönetmel�k esasları doğrultusunda belge tanz�m ed�l�r.
             Yürürlük
             MADDE 33 – (1) Bu Yönetmel�k yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
             Yürütme
             MADDE 34 – (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.
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