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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 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna 

göre faaliyet gösteren Merkez ve İl Yapı Denetim Komisyonlarının, yapı denetim kuruluşlarının kuruluş ve 

çalışmaları; yapı denetim kuruluşlarında görev alacak denetçi mimar ve mühendisler ile diğer görevlilerde aranacak 

nitelikler; ilgili idare, proje müellifi, yapı müteahhidi, şantiye şefi, yapı sahibi ile yapı denetim kuruluşu ortaklarının 

görev ve sorumlulukları; yapı denetimi hizmet sözleşmesinin düzenlenmesine, feshi ve hizmet bedellerinin ödenmesi; 

hizmet bedeline esas yapı yaklaşık maliyetinin belirlenmesine esas birim maliyet veya maliyetlere; yapılara sertifika 

verilmesine, yapı denetim kuruluşlarından alınacak teminatın türü, tutarı, iadesi ile irat kaydedilmesine, idari 

yaptırımlara ve Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde yer alan 

“ve laboratuvarizin belgesi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin üçüncü bölümünün başlığı “Yapı Denetim Kuruluşlarının Çalışma Usul ve 

Esasları” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin 

ikinci fıkrasının (d) bendi ve üçüncü fıkrasının (g) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

“Yapı denetim kuruluşunda görev alacak teknik personelin deneyim ve nitelikleri” 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Hazine Müsteşarlığınca” ibaresi “Hazine ve 

Maliye Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir. 

“(1) Bakanlıktan izin belgesi almak isteyen; 

a) Yapı denetim kuruluşlarından 385.079,10 Türk Lirası tutarında teminat alınır. 

b) İzin belgesi almak için müracaatta bulunan yapı denetim kuruluşlarından evraklarını eksiksiz sunduğu 

tarihteki teminat bedeli tutarında teminat alınır.” 

“(9) Yapı denetim kuruluşlarından vize aşamasında, daha önce alınan teminat bedelleri ile vizeye ilişkin 

evrakların eksiksiz sunulduğu tarih için sekizinci fıkra uyarınca güncellenen teminat bedeli arasında doğacak teminat 

farkı bu maddede belirlenen esaslar dâhilinde alınır.” 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 33 – (1) İzin belgesi alma aşamasında gerçeğe aykırı beyanda bulunması ve/veya bu Kanun 

uyarınca uygulanan idari yaptırımlar sonucunda Bakanlıktan aldığı izin belgesi iptal edilen yapı denetim kuruluşlarının 

verdikleri teminatlar 32 nci maddenin sekizinci fıkrasına göre güncellenerek irat kaydedilir. 

(2) Birinci fıkrada belirtilen haller dışında Bakanlıktan aldığı izin belgesinin iptalini talep eden yapı denetim 

kuruluşlarının teminatları, ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin haklarında belge iptaline sebebiyet verecek 

herhangi bir inceleme olmadığına dair görüşü alınarak Merkez Yapı Denetim Komisyonunun teklifi üzerine 

Bakanlıkça iade edilir. Yapılacak inceleme sonucunda belge iptaline karar verilmesi halinde 32 nci maddenin sekizinci 

fıkrasına göre güncellenerek teminatı irat kaydedilir.” 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1, Ek-2, Ek-13, Ek-14, Ek-16 ve Ek-19 yürürlükten 

kaldırılmıştır. 

MADDE 9 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10 – Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür. 

  

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 
Tarihi Sayısı 

5/2/2008 26778 
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin 

Tarihi Sayısı 
1- 31/7/2009 27305 
2- 7/8/2010 27665 
3- 1/7/2011 27981 



4- 3/4/2012 28253 
5- 14/4/2012 28264 
6- 5/2/2013 28550 
7- 22/8/2015 29453 
8- 28/1/2016 29607 
9- 13/6/2018 30450 

10- 29/12/2018 30640 
11- 30/5/2019 30789 
12- 8/7/2019                   30825 (Mükerrer) 
13- 26/7/2019 30843 
14- 21/3/2020 31075 

 

 


