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YÖNETMELİK 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 

MADDE 1 – 5/2/2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Denetimi 

Uygulama Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (e) bendi eklenmiştir. 

“(b) Proje ve uygulama denetçisi mimar ve mühendisler aracılığıyla, proje müelliflerince 

hazırlanan uygulama projelerinin ve hesaplarının, mühendislik ve mimarlık proje 

düzenleme esaslarına, imar planına, imar yönetmeliklerine ve diğer mevzuata, şartname ve 

standartlara uygunluğunu kontrol eder, proje müelliflerinin ilgili meslek odasına üyeliğinin 

devam ettiğine dair taahhütnamesi ile mesleki kısıtlılığının olmadığına dair 

taahhütnamesinin olup olmadığını kontrol eder. İdareler sorumluluk alan mimar ve 

mühendislerin yaptıkları işlemlere ilişkin bilgileri her ayın ilk haftası içinde ilgili meslek 

odalarına bildirir.” 

“(e) Zemin ve temel etüdü raporunun hazırlanmasına ilişkin esaslara uygun olarak bir 

zemin etüdü raporunun olup olmadığını tespit ederek uygunluk görüşü verir. Raporun 

uygunluğunu tespit için, bünyesinde konu ile ilgili yeterli teknik eleman bulunmadığı 

hâllerde hizmet satın alabilir.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“(1) Proje ve uygulama denetçisi mimar ve mühendisler tarafından, proje müelliflerince 

hazırlanan projelerin mevzuata, Ek-3’te gösterilen Form-1 ile belirlenmiş 

asgari kriterlere uygunluğu ve detay ve hesapların doğruluğu, kontrol edilir. Var ise, 

eksiklik ve hataların giderilmesi sağlanır. Eksikliği ve hatası bulunmayan projeler, ilgili 

denetçi mimar ve denetçi mühendis tarafından onaylanır.” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Proje müellifi, yapı ruhsatına esas olan uygulama projelerini ve zemin etüdü raporları 

da dâhil olmak üzere her türlü etüde dayalı çalışmaları mevzuata uygun olarak yapmak ya 

da yaptırmak, ilgili meslek odasına üyeliğinin devam ettiğine dair taahhütnamesi ile 

mesleki kısıtlılığı olmadığına dair taahhütnamesi ile birlikte, incelenerek uygunluk 

görüşünü bildirmek üzere yapı denetim kuruluşuna vermek ile görevlidir.” 



“(3) İlgili meslek odasına üyeliğinin devam ettiğine dair taahhütnamesi ve mesleki 

kısıtlılığı olmadığına dair taahhütnamesi bulunmayan proje müellifinin projesi, yapı 

denetim kuruluşunca incelenmez.” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkrası aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

“(3) Merkez Yapı Denetim Komisyonunca Kanunun uygulandığı her il için o ilde faaliyet 

gösterebilecek yapı denetim kuruluşu sayısı hesap edilir. Bu sayı hesap tarihi itibariyle; o 

ile dair her yıl için Türkiye İstatistik Kurumundan temin edilen bir önceki yılsonuna ait 

nüfus istatistiklerinin 50.000’e bölünmesi ile elde edilir. Ancak bu sayının, toplam 

denetlenen inşaat alanının kuruluş yetki sınırı olan 360.000 m2’ye bölünmesi ile elde edilen 

sonucun %10 oranında artırılması ile belirlenen sayıdan az çıkması halinde, o ilde faaliyet 

gösterecek kuruluş sayısı toplam denetlenen inşaat alanına göre belirlenir. Küsuratlar bir 

üst sayıya tamamlanır. İldeki kuruluş sayısının; faaliyetin durdurulması cezası alınmış 

olmasından dolayı eksilmesi halinde, ildeki kuruluş sayısını belirlenen sayıya tamamlamak 

üzere yedekte bekleyen kuruluşlar yapı denetim izin belgesi almak için sırasıyla davet 

edilir. Yedekte bekleyen kuruluş yoksa yeni kuruluşa izin belgesi verilir. 

(4) Bir il için belirlenen yapı denetim kuruluşu sayısı o ilde faaliyet gösteren kuruluş 

sayısından fazla ise izin belgesi için yapılan başvurular, Merkez Yapı Denetim 

Komisyonunca değerlendirmeye alınır. Aksi hâlde, başvurular her il için sıraya konulmak 

suretiyle üçüncü fıkraya göre belirlenen kuruluş sayısının uygun olmasına kadar bekletilir. 

Belirtilen durumlar dışında, o il dâhilinde yeni yapı denetim kuruluşuna izin belgesi 

verilmez.” 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesine aşağıdaki altıncı fıkra eklenmiştir. 

“(6) İldeki yapı denetimi faaliyetleri Valilik binası esas alınarak 200 km’ye kadar 

mesafedeki diğer illerde bulunan yapı denetim kuruluşları tarafından yürütülebilir. Bu 

mesafeye göre ayrıca büro açmaksızın faaliyet gösterilebilecek diğer illerin listesi 

Bakanlıkça belirlenir. Kuruluşların diğer illerdeki faaliyetlerinde görev alacak personelden 

sadece uygulamayı denetleyen inşaat mühendisinin ve kontrol elemanı inşaat mühendisi 

veya mimarının veya yerine görev alan yardımcı kontrol elemanının faaliyet gösterilecek 

ilde ikamet etmesi mecburidir. Bu fıkra doğrultusunda yürütülecek faaliyetlerde bu 

maddenin diğer fıkralarındaki hükümler aranmaz.” 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 10 uncu madde eklenmiştir. 

Müktesep haklar 

GEÇİCİ MADDE 10– Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce Yönetmeliğin 

12 nci maddesine göre yapılan hesaba göre yapı denetim izin belgesi almaya hak 

kazananlar ile yapı denetim izin belgesi olan yapı denetim kuruluşlarının toplam sayısının, 

bu Yönetmeliğe göre belirlenecek sayıdan fazla olması halinde bu kuruluşların müktesep 

hakları saklıdır. 

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 



MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür. 
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