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28 Eylül 2022 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 31967

YÖNETMELİK

Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığından:

ÖZELLİK ARZ EDEN BİNALARIN TASARIM GÖZETİMİ VE KONTROLÜ
HİZMETLERİNE DAİR YÖNETMELİK

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Başlangıç Hükümler�
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n amacı; �ler� tasarım yöntemler� ve teknoloj�ler� gerekt�ren, özell�k arz eden

b�naların tasarım gözet�m� ve kontrolü h�zmetler� �le bu h�zmet� yer�ne get�recekler�n eğ�t�m koşulları, meslek� yeterl�l�k
ve deney�m konuları ve bunların belgelend�r�lmes� ve h�zmet�n yürütülmes�ne da�r usul ve esasları bel�rlemekt�r.

(2) Bu Yönetmel�k 3/5/1985 tar�hl� ve 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında yapı ruhsatı düzenlenecek yapıları
kapsar.

Dayanak
MADDE 2- (1) Bu Yönetmel�k 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşk�latı Hakkında Cumhurbaşkanlığı

Kararnames�n�n 107 nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrası �le 3/5/1985 tar�hl� ve 3194 sayılı İmar Kanununun 28 �nc�
maddes�n�n �k�nc� fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönetmel�kte geçen;
a) Bakanlık: Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığını,
b) 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�,

c) Özel b�nalar tekn�k kom�syonu (Kom�syon): Üyeler� Bakanlık tarafından görevlend�r�len ve bu Yönetmel�kte
tanımlanan özel uzmanlık alanlarında belgelend�rme �ş ve �şlemler�n� yürüten kom�syonu,

ç) Özel b�nalar tasarım gözetmen� (tasarım gözetmen�): İlg�l� alanda teor�k ve meslek� b�lg� ve deney�m sah�b�
olan ve Bakanlıkça düzenlenm�ş/ver�lm�ş Özel B�nalar Tasarım Gözetmenl�ğ� Belges�n� ha�z meslek mensubunu,

�fade eder.
(2) Bu Yönetmel�kte bel�rt�lmeyen tanımlar �ç�n �lg�l� d�ğer mevzuatta bel�rt�len tanımlar geçerl�d�r.

İKİNCİ BÖLÜM
Tasarım Gözetmenl�ğ� Uygulama Esasları

Uygulanacak �lke ve kurallar
MADDE 4- (1) Tasarım gözet�m� ve kontrolü h�zmet�; Bakanlıktan aldığı tasarım gözetmenl�ğ� belges� �le çalışan

ve münhasıran akadem�k eğ�t�m, proje tasarımı veya proje danışmanlığı �ş� �le uğraşan �lg�l� meslek mensupları tarafından
gerçekleşt�r�l�r.

(2) Bu Yönetmel�kte bel�rt�len �şlerde yapı sah�b� tarafından tasarım gözetmenler�nden tasarım gözet�m� ve
kontrolü h�zmet� alınması ve �lg�l� gözetmen raporlarının ve tutanakların b�r nüshasının yapı ruhsatı başvurusunda �lg�l�
projelerle b�rl�kte �lg�l� �dares�ne ver�lmes� zorunludur.

(3) İlg�l� proje müell�fler�, tasarımını üstlend�kler� projelerde bu Yönetmel�kte bel�rt�len tasarım gözet�m� ve
kontrolü h�zmet� alınmadan proje �ş�n� sürdüremezler. Yapı ruhsatı başvurusu sırasında veya herhang� b�r şek�lde aks�ne
davrandığı tesp�t ed�lenler, haklarında 27/1/1954 tar�hl� ve 6235 sayılı Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ�
Kanununun �lg�l� maddeler� uyarınca �şlem yapılmak üzere �lg�l� �dares�nce bağlı oldukları meslek odasına b�ld�r�l�r.

(4) Tasarım gözetmenler�, projeler�n kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnames�, yönetmel�k, standart, fen, sanat ve
sağlık kurallarına aykırı, eks�k, hatalı ve kusurlu yapılmış olması neden�yle �lg�l� tasarım performans sev�yeler� �ç�n
kabul ed�lenler�n ötes�nde ortaya çıkan yapı hasarından/zararlardan dolayı yapı sah�b� ve/veya �lg�l� �dareye karşı,
yürüttüğü h�zmet dâh�l�nde kusuru oranında sorumludur. Ancak tasarım gözetmen�, yazılı �htarına rağmen yapı sah�b�
ve/veya proje müell�f� tarafından uyulmayan konulardan dolayı sorumlu değ�ld�r.

(5) Tasarım gözet�m� ve denet�m� süreçler�nde yapılan �ş ve �şlemler yapı denet�m uygulamalarına engel teşk�l
etmez.

(6) Kamu kurum ve kuruluşlarınca bu Yönetmel�k kapsamında yapılacak uygulamalar çerçeves�nde kamu
kaynağının kullanılmasını gerekt�ren alımlarda, 4/1/2002 tar�hl� ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu �le 5/1/2002 tar�hl� ve
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeler� Kanunu hükümler� saklıdır.

Tasarım gözetmenl�ğ�ne kabul şartları
MADDE 5- (1) Tasarım gözet�m� ve kontrolü faal�yet�nde bulunacak gerçek k�ş�lerde aşağıdak� şartlar aranır:
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a) 26/9/2004 tar�hl� ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddes�nde bel�rt�len süreler geçm�ş olsa
b�le; kasten �şlenen b�r suçtan dolayı b�r yıldan fazla süreyle hap�s cezasına ya da affa uğramış olsa b�le Devlet�n
güvenl�ğ�ne karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzen�n �şley�ş�ne karşı suçlar, z�mmet, �rt�kâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtec�l�k, güven� kötüye kullanma, h�lel� �flas, �haleye fesat karıştırma, ed�m�n �fasına fesat karıştırma,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerler�n� aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı b�l�rk�ş�l�k veya tercümanlık yapma,
yalan tanıklık ve yalan yere yem�n suçlarından mahkûm olmamak.

b) Daha önce kend� �steğ� dışında tasarım gözetmenl�ğ� s�c�l�nden çıkarılmamış olmak.
c) D�s�pl�n yönünden meslekten veya memur�yetten çıkarılmamış ya da sanat �crasından veya meslek�

faal�yetten sürekl� olarak yasaklanmamış olmak.
ç) Tasarım gözetmen�n�n gerçek k�ş� olarak kend� adına olan �ş deney�m belges� ya da d�plomasını sunarak

başvurmuş olduğu veya ortağı olduğu tüzel k�ş�l�ğ�n söz konusu belgeler� kullanarak başvurmuş olduğu �halelerden
dolayı herhang� b�r nedenle yasaklama almamış olmak.

(2) Daha önce yaptığı başvurusu uzmanlık deney�m� bakımından yeterl� n�tel�kte bulunmadığı gerekçes�yle
redded�lenler, altı ay geçmed�kçe tasarım gözetmenl�ğ� yapmak �ç�n yen�den başvuruda bulunamazlar.

(3) Tasarım gözetmenl�ğ� belges� aşağıdak� şartları ha�z olup bunları belgelend�renlere ver�l�r:
a) Mesleğ�nde f��len en az beş yıldan ber� çalışıyor olmak.
b) Tasarım gözetmenl�ğ� uzmanlık alanlarına göre Ek-1’de bel�rlenen yeterl�l�k ve l�sans eğ�t�m� koşullarını

taşımak.
Tasarım gözetmenl�ğ�ne başvuru, seç�lme usulü ve s�c�le kayıt
MADDE 6- (1) Tasarım gözetmenl�ğ� belges� başvurusu, �lg�l� belgeler eklenmek suret�yle Bakanlığa yazılı

olarak yapılır. Başvurularda Bakanlık resmî �nternet s�tes�nde duyurulan veya başvuruya özel gerekl� görülen d�ğer
belgeler �sten�r. Tasarım gözet�m� ve kontrolünde görev alacak olanların kayıtlı b�r elektron�k posta (KEP) adres�ne
sah�p olması zorunludur.

(2) Meslek� deney�m ve çalışma süreler�, çalışılan 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.

(3) Başvuru sah�pler�n�n uzmanlık deney�m�nden, üstlen�len �ş�n usulünce tamamlanıp �lg�l� �dares�ne tesl�m
ed�lm�ş olması ve �lg�l� merc� tarafından onaylanmış olması anlaşılır. Proje �ş�n� üstlenen müell�f�n ek�b�nde yer alan
meslek mensubunun proje başlangıcından tamamlanıncaya kadar geçen sürede kes�nt�s�z olarak bu büroda ve bu projede
çalıştığını belgelemes� hâl�nde, tasarım n�tel�ğ�nde olmak kaydıyla bu projeler de yarı puanlı olarak deney�mde
değerlend�r�l�r. Özel sektöre yapılan ve �lg�l� �dare onayına konu ed�lemeyen �ş deney�mler� �se yapılacak �ş karşılığı
bedel �çeren sözleşme, sözleşmeye �l�şk�n fatura örnekler� veya bu örnekler�n noter, yem�nl� mal� müşav�r, serbest
muhasebec� mal� müşav�r veya verg� da�res� onaylı suretler� �le tevs�k ed�l�r.

(4) Başvuru d�lekçes�ne eklenmes� zorunlu belgeler�n eks�k olması hâl�nde, başvuru sah�b�ne belgeler�
tamamlaması �ç�n on beş gün süre ver�l�r. Eks�k belgeler�n tamamlanmaması hâl�nde başvuru belgeler� Bakanlıkça �ade
ed�l�r. Başvurusu bu şek�lde redded�lenler otuz gün süreyle tekrar başvuruda bulunamazlar. Belge ve danışmanlık
ücretler� yatırılmadan başvurular �şleme alınmaz. Belge almaya hak kazanamayanların talep etmes� hal�nde belge ücret�
�ade ed�leb�l�r, ancak danışmanlık ücret� �ade ed�lmez.

(5) Tasarım gözetmenl�ğ� belges� başvuruları Ek-2’de bel�rt�len uzmanlık alanları �ç�n ayrı ayrı yapılır. Ancak
b�rden fazla alan �ç�n yapılan başvurularda konuya özel belgeler dışındak� ortak n�tel�ktek� d�ğer belgeler tekrar
�stenmez.

(6) Başvurular, Kom�syon tarafından beş�nc� fıkrada bel�rt�len göstergeler doğrultusunda Ek-1’e göre puanlama
usulü �le değerlend�r�l�r. Kom�syon karar ver�rken başvuranın meslek� deney�m�n�, yayınlarını/yetk�nl�ğ�n�, akadem�k
unvan ve çalışmalarını, uzmanlık alanında deney�m�n� gösteren belgeler� d�kkate alarak l�yakatl� olanları seçer. Tasarım
gözetmenl�ğ� belges� alab�lmek �ç�n adayın, Ek-1’de bel�rt�len kr�terlere göre Kom�syon üyeler�nce yapılacak
değerlend�rme sonrası asgar� puanı almış olması gerek�r. Bu puanlama her b�r uzmanlık sınıfı �ç�n ayrı ayrı uygulanır.

(7) Kom�syon kararı üzer�ne Bakanlık tarafından basılı olarak veya e-Devlet kapısı üzer�nden ulaşılab�lecek
şek�lde tasarım gözetmenl�ğ� belges� düzenlen�r.

(8) Tasarım gözetmenl�ğ�ne kabul ed�lenler, s�c�le beş yıl �ç�n kayded�l�r. Bu süren�n sonunda yen�lenmeyen
belgen�n kullanımına �z�n ver�lmez. Yen�leme �şlemler�nde başvuranın s�c�l b�lg�ler� d�kkate alınır; ancak, tekrar puanlama
yapılmaz; bunlardan 5 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len hususlara �l�şk�n güncel beyan �sten�r.

(9) Tasarım gözetmenl�ğ� s�c�l�ne kayıtlı k�ş�ler�n ad ve soyadları, uzmanlık alanları ve unvanları göster�lmek
suret�yle l�ste oluşturulur. L�ste alen� olup, herkes�n er�ş�m�ne açıktır. Bakanlık tasarım gözetmenl�ğ� belges� sah�pler�n�n
b�lg�ler�n� resmî �nternet s�tes�nde yayımlar.

(10) Tasarım gözetmenl�ğ� s�c�l�nde, gözetmen�n görev aldığı �şler ve hazırlamış olduğu raporlar tutulur. Bu
s�c�ller, Kom�syon üyeler�n�n er�ş�m�ne açılır.

Tasarım gözetmen�n�n çalıştırılması ve h�zmet�n yürütülmes�
MADDE 7- (1) Proje tasarım gözet�m� ve kontrolü h�zmet� �ç�n tasarım gözetmen�nden h�zmet alımında

aşağıdak� süreç tak�p ed�l�r:
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a) Yapı sah�b�, proje müell�f�n�n çalışmaya başlaması �le b�rl�kte bu Yönetmel�kte bel�rlenen konular �ç�n l�stede
kayıtlı tasarım gözetmen�/gözetmenler�nden h�zmet satın alır. Tasarım gözet�m� ve kontrolü h�zmet�; yapı sah�b� �le
tasarım gözetmen�/gözetmenler� arasında, akded�len h�zmet sözleşmes� hükümler�ne göre yürütülür. H�zmet
sözleşmes�n�n yapı sah�b�nce fesh� hal�nde, yapı sah�b�n�n başvurusu üzer�ne bu defa l�steye kayıtlı tasarım
gözetmenler� arasından üzer�nde en az �ş bulunan tasarım gözetmen� Bakanlıkça görevlend�r�l�r.

b) Tasarım gözetmenl�ğ�n�n b�r özel hukuk tüzel k�ş�l�ğ� tarafından üstlen�leb�lmes� �ç�n; tüzel k�ş�l�ğ�n toplam en
az %51 h�sses�ne Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� üyes� tasarım ve yapı sektörüyle �lg�l� ortakların sah�p
olması, tasarım gözetmenler�nden en az b�r�n�n h�sse oranının %20’n�n altında olmaması, tüm ortakların h�sseler�n�n
%20 oranının altında olması durumunda �se tasarım gözetmen�n�n, ortaklık payının en yüksek h�sse sah�b�nden az
olmaması ve ayrıca uzmanlık kapsamındak� �şlere münhasır tüzel k�ş�l�ğ� tems�l ve �lzama yetk�l� olması şarttır. Bu
şek�lde çalışan b�r gözetmen gerçek k�ş� olarak tasarım gözet�m� h�zmet� veremez.

c) İş�n mah�yet�ne göre farklı konularda olmak üzere b�rden fazla tasarım gözetmen� görevlend�r�leb�l�r.
ç) Yapılan sözleşmen�n b�r suret� yapı sah�b�nce Bakanlığa, �lg�l� �dareye ve proje müell�f�ne ver�l�r.
d) Tasarım gözetmen�;
1) Sözleşmen�n �mzalanmasını tak�ben beş �şgünü �çer�s�nde aldığı �ş�,
2) İş süres�nce her b�r safha sonunda olmak üzere; tasarım gözet�m� sonucu kend�s�n�n düzenlem�ş olduğu

raporları, �mzalamış olduğu proje, rapor, hesap, tutanak ve benzer� belgeler�,
3) H�zmet�n b�t�m�nde �se �ş b�t�rme tutanağını,
s�c�l�ne kayded�lmek üzere Bakanlığa b�ld�r�r.
e) H�zmet sözleşmes�nde; taahhüt ed�len h�zmet�n konusu, süres�, safhaları, yer�, yapının alanı ve h�zmet bedel�

yer alır.
f) H�zmet bedel�n�n, �ş�n n�tel�ğ�ne göre götürü bedel üzer�nden veya Bakanlıkça yayımlanan m�marlık ve

mühend�sl�k h�zmet bedeller�n�n hesabına esas yapı yaklaşık b�r�m mal�yetler� �le h�zmete esas yapı �nşaat alanının
çarpımından elde ed�len yapının yaklaşık mal�yet� üzer�nden ve her b�r uzmanlık konusu �ç�n ayrı ayrı hesaplanması
esastır.

g) Tasarım gözetmen�, tasarımın gözet�m� ve kontrolüne �l�şk�n belgeler� düzenlemek, bunları s�c�le kaydett�rmek
ve �şler� yapmakla, proje safhalarında bel�rt�len ücret�n tümünü hak eder.

ğ) Tasarım gözetmenler�n�n aynı anda h�zmet vereb�lecekler� �ş sayısı ve toplam �nşaat alanı üst sınırı uzmanlık
alanlarına göre Ek-2’de ver�lm�şt�r. Tek b�r �ş üstlen�lmes� hal�nde üst sınır uygulanmaz. Üst sınırın hesaplanmasında
�nşaat alanı, h�zmet�n �l�şk�l� olduğu kısımla sınırlıdır. Zorunlu hallerde bel�rl� projelerde �ş m�ktarı kısıtlamaları
Bakanlıkça değ�şt�r�leb�l�r.

(2) 3194 sayılı İmar Kanununun 26 ncı maddes� kapsamındak� Devlet�n güvenl�k ve emn�yet� �le Türk S�lahlı
Kuvvetler�n�n harekât ve savunması bakımından g�zl�l�k arz eden yapılar �ç�n bu kamu kurum ve kuruluşlarınca, s�c�le
kayıt veya herhang� b�r b�ld�r�m yükümlülüğü olmaksızın tasarım gözetmenl�ğ� h�zmet� tem�n ed�leb�l�r. Benzer şek�lde
d�ğer yapılar �ç�n geçerl� g�zl�l�k ve güvenl�k gerekçeler� neden�yle Bakanlığa yapılacak başvuru üzer�ne bu fıkra
hükümler� uygulanab�l�r.

Yetk�nl�k, et�k �lkelere bağlılık ve meslek� özen
MADDE 8- (1) Tasarım gözetmen�;
a) Görev�n� dürüstlük kuralları çerçeves�nde bağımsız, tarafsız ve objekt�f olarak yer�ne get�r�r.
b) Görevlend�rmey� yapan merc�e ve kend� �şveren�ne karşı bağımsız olup, görev�n� yalnızca uzmanlık

alanındak� b�l�msel ver�lere göre yer�ne get�r�r.
c) Bağımsızlığına zarar vereb�lecek veya böyle b�r �zlen�m uyandırab�lecek her türlü davranış ve �l�şk�den uzak

durur.
ç) Et�k �lkelerle bağdaşmayan veya hukuka aykırı �ş ve eylemlerde bulunmasının kend�s�nden talep ed�lmes�

hal�nde ya da görev�n� yer�ne get�r�rken bu tür b�r eylem veya �şlemden haberdar olduğunda ya da 5 �nc� madden�n
b�r�nc� fıkrasında bel�rt�len kabul şartlarını kaybett�ğ�nde durumu gec�kmeks�z�n Bakanlığa b�ld�r�r.

(2) Tasarım gözetmen� görev� süres�nce;
a) Sözleşme konusu �şle �lg�l� doğrudan veya dolaylı olarak kend�s�ne gelen uzman görüşü, danışmanlık,

hakeml�k ya da buna benzer b�r görev� kabul edemez; �şle �lg�l� yapım, tasarım, denet�m, malzeme satışı ve benzer� t�car�
faal�yetlerde bulunamaz.

b) Sözleşme konusu �ş�n proje müell�f�n�n gözetmen olduğu başka b�r �şte, aynı anda proje müell�f� veya
danışman olarak görev alamaz, bu tür �ş alan özel hukuk tüzel k�ş�ler�n�n bünyes�nde çalışamaz. Bunlarla �lg�l� yapım,
tasarım, denet�m, malzeme satışı ve benzer� t�car� faal�yetlerde bulunamaz.

c) Raporlarında çözümü uzmanlığı, özel veya tekn�k b�lg�y� gerekt�ren hususlar dışında açıklama yapamaz;
n�telend�rme ve değerlend�rmelerde bulunamaz.

ç) Kend�s�ne tevd� olunan görev� b�zzat yer�ne get�rmekle yükümlü olup, görev�n�n �crasını kısmen yahut
tamamen başka b�r k�mseye devredemez.

d) Yakınlarından kend�ler�n� ve üçüncü dereceye kadar kan ve �k�nc� dereceye kadar kayın hısımları �le
evlatlıklarını �lg�lend�ren veya �ş �l�şk�s�n�n bulunduğu k�ş�, kurum veya kuruluşların, tarafı olduğu ya da �lg�l� bulunduğu
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projelerde görevlend�rmey� kabul edemez.
e) Görev, unvan ve yetk�ler�n� kullanarak kend�s�, yakınları veya üçüncü k�ş�ler leh�ne menfaat sağlayamaz,

hed�ye alamaz ve aracılıkta bulunamaz, üstlend�ğ� �şler�n sah�pler�ne h�zmet bedel�ne �l�şk�n haksız mal� külfet
get�remez.

f) Görev� sebeb�yle kend�s�ne tevd� ed�len b�lg� ve belgeler�n veya öğrend�ğ� sırların g�zl�l�ğ�n� sağlamakla
yükümlüdür. Bu yükümlülük, tasarım gözet�m ve kontrolü görev� sona erd�kten sonra da devam eder.

(3) Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� üyes� tasarım ve yapı sektörüyle �lg�l� ortaklarca kurularak büro
tesc�l�n� yaptırmış b�r gerçek veya tüzel k�ş�l�kte h�sse sah�b� olarak veya 31/5/2006 tar�hl� ve 5510 sayılı Sosyal
S�gortalar ve Genel Sağlık S�gortası Kanunu kapsamında s�gortalı olarak çalışanlardan bu görevler�nden hang� sebeple
olursa olsun ayrılanlar, ayrıldıkları tar�hten öncek� b�r yıl �ç�nde h�zmet�nde bulundukları büroların veya bu büro
ortaklarının/çalışanlarının proje müell�f�/danışmanı oldukları �şlerde, ayrıldıkları tar�hten başlayarak �k� yıl süreyle
doğrudan doğruya veya dolaylı olarak tasarım gözetmenl�ğ� yapamazlar.

(4) Tasarım gözetmen�; görev almak amacıyla özel amaçlı arama motorlarına, rehberler�ne, l�steler�ne, ver�
tabanlarına ve benzerler�ne kayıt olamaz, kayıt ed�lmes�ne rıza gösteremez. Ancak tasarım gözetmenl�ğ� görev� alma
amacına yönel�k olmamak kaydıyla �nternet sayfasını özel amaçlı arama motorlarına kayıt edeb�l�r, anahtar kel�me
olarak da; sadece adı soyadı ve meslek� unvanı �le bulunduğu şehr�n adını kullanab�l�r.

(5) Özel hukuk tüzel k�ş�ler�n�n bünyes�nde tasarım gözetmen� olarak çalışacak k�ş�ler bakımından da bu
maddede sayılan tüm şartlar aranır ve düzenlenen rapor, tutanak, proje ve benzer� görevle �lg�l� belgelerde bu k�ş�ler�n
adı ve soyadı �le �mzası bulunur.

Tasarım gözetmenl�ğ� s�c�l�nden ve l�stes�nden çıkarılma
MADDE 9- (1) Tasarım gözetmenler�, aşağıdak� şartlardan b�r�n�n gerçekleşmes� hâl�nde s�c�lden ve l�steden

çıkarılır:
a) Tasarım gözetmenl�ğ�ne kabul şartlarının kaybed�lmes� veya s�c�le kabul tar�h�nde gerekl� şartların

bulunmadığının sonradan tesp�t ed�lmes�.
b) Kom�syon tarafından resen veya ş�kâyet üzer�ne yapılacak performans değerlend�rmeler� sonucunda yeterl�

bulunulmaması.
c) H�zmet sözleşmes�n�n �mzalanmasından sonra kanun� veya haklı b�r sebep olmaksızın tasarım gözetmenl�ğ�

yapmaktan kaçınılması veya alınan �ş�n bırakılması veya raporların sözleşme �le bel�rlenen süre �ç�nde mazerets�z olarak
ver�lmemes�.

ç) Tasarım gözetmenl�ğ� görev� ve bu görev�n gerekt�rd�ğ� et�k �lkelerle bağdaşmayan, güven duygusunu sarsıcı
tutum ve davranışlarda bulunulması.

d) 8 �nc� maddede bel�rt�len temel �lkelere aykırı olarak tasarım gözetmenl�ğ� faal�yet�nde bulunulması.
e) Tasarım gözetmenl�ğ� süres�n�n dolmasına rağmen süres� �çer�s�nde yen�leme taleb�nde bulunulmaması.
f) Tasarım gözetmen�n�n s�c�lden çıkarılmayı talep etmes�.
(2) B�r�nc� fıkranın (b), (c) ve (d) bentler�nde bel�rt�len hâllerde �hlal�n n�tel�ğ�ne göre s�c�lden ve l�steden çıkarma

yaptırımı yer�ne uyarma veya b�r yıla kadar geç�c� süreyle l�steden çıkarma yaptırımı uygulanab�l�r. Ancak f��l�n tekrarı
hal�nde b�r�nc� fıkra uygulanır.

(3) 11 �nc� maddede sayılan yükümlülükler�n� yer�ne get�rmeyenler hakkında �hlal�n n�tel�ğ�ne göre uyarma veya
b�r yıla kadar geç�c� süreyle tekrarı hal�nde tamamen l�steden çıkarma yaptırımı uygulanab�l�r.

(4) B�r�nc� fıkranın (a), (e) ve (f) bentler�ndek�ler har�ç, bu maddeye göre s�c�lden çıkarılanlar 5 yıl süreyle
yen�den tasarım gözetmenl�ğ�ne başvuramazlar.

Denet�m ve �nceleme
MADDE 10- (1) Tasarım gözetmenler�, görevler�yle �lg�l� tutum ve davranışlarının veya hazırladıkları raporların

�lg�l� mevzuata uygunluğu bakımından Kom�syon tarafından resen veya başvuru üzer�ne denetleneb�l�r. Bu denet�m,
raporların özel veya tekn�k b�lg� yönünden denetlenmes�n� de �çereb�l�r.

Tasarım gözetmenler�n�n çalışma usulü
MADDE 11- (1) Tasarım gözet�m� ve kontrolü, projen�n başlangıcında h�zmet�n gerekl� olduğu proje safhası �le

başlar ve �lg�l� safhanın tamamlanmasına kadar devam eder.
(2) Tasarım gözetmenler�;
a) Proje müell�fler�nce hazırlanarak doğrudan kend�ler�ne tesl�m ed�len proje, etüd, deney, hesap raporu, hesap

model� ve benzer� tasarım unsurlarını �lg�l� mevzuata göre �nceler.
b) Uzmanlık alanı kapsamında can, mal ve çevre güvenl�ğ� bakımından yapı güvenl�ğ�ne olumsuz etk�s�

olab�lecek tasarım unsurlarını değerlend�r�r, gerekl� yönlend�rmeler� yapar.
c) Tesp�t ett�ğ� problemler�, gerekl� durumlarda kend� hesap model� �le tey�t ederek, yapı performansına

olab�lecek etk� dereces� ve önem�n� de açıklayarak mevzuat kurallarına ve �y� uygulama kodlarına referans vererek
değerlend�r�r.

ç) Doğrudan ruhsat ek� dokümanda yer almamakla b�rl�kte tasarımda kullanılan yöntemler�, yaklaşımları, özel
çözümler� ve �lave anal�zler� değerlend�r�r.
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d) Tekn�k mevzuatta bel�rlenen zorunlu uygulama kuralları har�c�nde, kend� görüşünden farklı çözümler�n
gel�şt�r�leb�ld�ğ� konularda proje müell�f�n�n öner�ler�n� �nceler.

e) Doğrudan kend� h�zmet� dışında olmakla b�rl�kte yapı performansını etk�leyeb�leceğ�n� değerlend�rd�ğ�
konularda gözlem ve bulgularını b�ld�r�r.

f) 12 nc� madde kapsamında oluşturulan grubun çalışmalarına katılır, bu katılım �le �lg�l� tüm g�derler� karşılar ve
grubun çalışmaları sonucunda ortaya çıkan karar ve met�nler� rehber belge olarak kabul eder. Bu kapsamda yapılan
çalışma ve faal�yetlere �l�şk�n olarak Bakanlığı b�lg�lend�r�r.

(3) Tasarım gözetmenl�ğ� h�zmet�, tasarımda esas alınan parametreler�n proje sahasında tey�d�n� veya
tasarımdan beklenen performans gerekler�n�n �nşaat aşamasında gerçekleşme durumunun kontrolünü veyahut şant�ye
denet�m�n� �çermez.

(4) Tasarım gözet�m� ve kontrolüne konu proje, hesap, rapor, b�lg�sayar ver� dosyaları g�b� tüm belgeler ve
elektron�k ver�ler, proje müell�f� tarafından, h�zmet�n yürütülmes�ne �mkân verecek sürede ve �çer�kte, her b�r proje
safhası sonunda 13 üncü maddede bel�rt�len usule uygun olarak tasarım gözetmen�ne �let�l�r.

(5) Tasarım gözetmen�, yapacağı ön �ncelemede, �ncelemey� gerçekleşt�reb�lmes� �ç�n bazı hususların önceden
araştırılması ve tesp�t� �le kend�s�ne tesl�m ed�len dosya ve belgelere �lave olarak başka kayıt ve belgelere �ht�yaç
duyması hal�nde beş gün �ç�nde proje müell�f�nden talepte bulunur.

(6) Tasarım gözetmen�, sözleşmede ver�len süreler �ç�nde Ek-2’de tanımlanan �çer�ğe uygun olarak tasarım
gözet�m ve kontrolünü gerçekleşt�rmek ve her b�r proje safhasında kontrol tutanağını sürekl� olarak tutarak hazırladığı
n�ha� raporunu proje müell�f�ne ve yapı sah�b�ne sunmakla ve Bakanlık s�c�l�ne �şlett�rmekle yükümlüdür. Proje müell�f�
�le yapılan toplantılar da tutanakla tesp�t ed�lerek aynı şek�lde s�c�le kayded�l�r. Ancak �ş�n n�tel�ğ� �t�barıyla ver�len süre
�ç�nde raporun hazırlanmasına �mkân bulunmazsa, taleb� hal�nde tasarım gözetmen�ne ek süre ver�leb�l�r.

(7) Tasarım gözetmen�, detayları Ek-2’de açıklanan h�zmet�n sonunda, proje müell�f� tarafından düzenlenerek
�mzalanmış olan yapı ruhsatına esas n�ha� proje/rapor/hesap ve benzer� belgelerden verm�ş olduğu h�zmetle �l�şk�l�
olanları �mzalar.

(8) Üzer�ne aldığı b�r �ş�, haklı b�r sebep olmaksızın bırakan veya gec�kt�ren tasarım gözetmen�, tamamladığı
safhalar dışında h�çb�r ücret talep edemez ve varsa peş�n aldığı ücret� ger� vermekle yükümlüdür. Buna avanslar da
dâh�ld�r. Sözleşmen�n �ş sah�b�nce fesh� hal�nde �se tasarım gözetmen�n�n ücret�n�n tamamının ödenmes� gerek�r. Şu kadar
k�; tasarım gözetmen�, bu duruma kend� kusur ve �hmal� �le yol açmış �se ücret ödenmez. Anlaşmaya göre peş�n
ver�lmes� gereken ücret ya da avans ödenmezse, tasarım gözetmen� �şe başlamak ya da �ş� sürdürmek zorunda değ�ld�r.

(9) Her ne sebeple olursa olsun, yapılan gözetmen değ�ş�kl�kler� yapı sah�b�nce �lg�l� �dares�ne b�ld�r�l�r. Bu
durumda �şten ayrılan tasarım gözetmen�n�n s�c�lde kaydı kapatılır, yen� görevlend�r�len tasarım gözetmen� kayıtları
devralır.

(10) Tasarım gözetmen�, faal�yetler� �le �lg�l� her türlü belge ve kaydı, düzenlend�ğ� tar�hten �t�baren on yıl
süreyle muhafaza eder ve taleb� hâl�nde Bakanlığa �braz eder.

Tasarım gözetmenler�n�n koord�nasyonu
MADDE 12- (1) Bu Yönetmel�k kapsamında Bakanlıkça yetk�lend�r�lm�ş tasarım gözetmenler�n�n katılımı �le

Ek-2’de yer alan ana uzmanlık alanları esas alınarak gözetmenler�n kend� aralarında gerekl� koord�nasyon ve �şb�rl�ğ�n�
sağlamak üzere Bakanlık koord�nasyonunda �st�şar� grup kurulab�l�r.

Tasarım gözet�m� ve kontrolü h�zmetler�n�n altyapısı
MADDE 13- (1) Tasarım gözet�m� ve kontrolü �ş süreçler�ndek� her türlü ver�, b�lg� ve belge akışı �le

dokümantasyon �şlemler�, bu �şlemlere �l�şk�n her türlü kayıt, dosyalama, saklama ve arş�vleme �şlemler�n�n h�zmet
sözleşmes�nde beyan ed�len elektron�k posta adresler� üzer�nden gerçekleşt�r�lmes� esastır.

(2) Yapı sah�pler�, proje müell�fler� ve tasarım gözetmenler�, �ht�yaç duyulan ver� ve b�lg�ler�n derlenmes�,
değerlend�r�lmes� �le b�lg�ler� güven�l�rl�k, tutarlılık ve güncell�k �lkeler�ne uygun olarak sağlamak; tüm �let�ş�m� doğru,
eks�ks�z ve zamanında yapmakla yükümlüdür.

(3) Tasarım gözet�m�ne esas her türlü proje, hesap, rapor, tutanak, belge ve kararlar elektron�k ortamda
düzenlen�r ve �lg�l�ler� tarafından güvenl� elektron�k �mza �le �mzalanır ve elektron�k ortamda gönder�l�r. Tekn�k
nedenlerle yalnızca f�z�k� olarak düzenleneb�len haller dışında belgeler ayrıca f�z�k� olarak gönder�lmez. Yapı ruhsatı
ekler�nde sunulacak h�zmetle �lg�l� n�ha� belgeler 11 �nc� madden�n yed�nc� fıkrasına göre düzenlen�r.

(4) Bakanlık, gerekl� elektron�k altyapının �lg�l� kurum ve kuruluşlarla �şb�rl�ğ� yapılarak hazırlanması hal�nde,
tasarım gözet�m� ve kontrolü �şlemler�n�n bu b�l�ş�m s�stemler� ve yazılımları üzer�nden yapılmasını �steyeb�l�r.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Özel B�nalar Tekn�k Kom�syonu

Özel b�nalar tekn�k kom�syonu ve görevler�
MADDE 14- (1) Bu Yönetmel�ğ�n uygulanması �le �lg�l� �ş ve �şlemler�n yürütülmes�n� sağlamak üzere, Bakanlık

merkez�nde özel b�nalar tekn�k kom�syonu kurulur. Uzmanlık alanları esas alınarak gerekl� durumlarda b�rden fazla
Kom�syon kurulab�l�r.

(2) Kom�syon, tasarım gözetmenl�ğ� belges� başvurularını, �t�razları ve ş�kâyetler� değerlend�rerek karara bağlar.
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(3) Kom�syon, konu �le �lg�l� en az şube müdürü düzey�nde b�r Bakanlık personel�; �lg�l� alanda b�l�msel ve
uygulamalı araştırma, yüksek l�sans ve doktora sev�yes�nde eğ�t�m ve öğret�m yapan ün�vers�telerde asgar� beş yıl görev
yapmış olan, bu Yönetmel�k konusu alanlarda araştırma, uygulama ve eğ�t�m tecrübes� bulunan �k� adet üye olmak üzere
toplam üç üyeden oluşur. Akadem�k üye olarak seç�lecekler yer�ne �ht�yaç hal�nde uygulama tecrübes� bulunan kamu
personel� veya özel sektörden en fazla b�r k�ş�, Kom�syonda asıl veya yedek üye olarak görevlend�r�leb�l�r.

(4) Kom�syon üyeler�n�n mesleğ�nde f��len en az on �k� yıl deney�m� olması gerek�r.
(5) Gerekl� hallerde Kom�syon üyel�kler� Bakanlıkça �k� yılda b�r yen�len�r. Yen� üyeler görevlend�r�l�nceye

kadar mevcut üyeler görev�ne devam eder. Görev süres� dolan üye tekrar görevlend�r�leb�l�r.
(6) Kom�syon, Bakanlıkça uygun görülen b�r�m�n bünyes�nde �lg�l� mevzuat çerçeves�nde faal�yetler�n� yürütür.
(7) Kom�syon toplantılarına başka b�r mahalden gelerek katılan üyeler�n gündel�k, yol g�der�, konaklama ve

d�ğer zorunlu g�derler�, 10/2/1954 tar�hl� ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümler�ne göre öden�r.
(8) Kom�syon üyeler�;
a) Üyel�kler� süres�nce bu Yönetmel�k kapsamındak� �şlerle �lg�l� doğrudan veya dolaylı olarak kend�s�ne gelen

uzman görüşü, danışmanlık, hakeml�k ya da buna benzer b�r görev� kabul edemez; doğrudan veya dolaylı şek�lde
tasarım gözet�m� ve kontrolü h�zmet� veremez, bu h�zmet� gerekt�ren �şler�n yapımını, tasarımını veya denet�m�n�
üstlenemez.

b) Yakınları veya �ş �l�şk�s�n�n bulunduğu k�ş�ler�n başvurusunun görüşüldüğü veyahut konu �le herhang� b�r
şek�lde menfaat münasebet� bulunan toplantılara katılamaz, oy kullanamaz.

c) Görev, unvan ve yetk�ler�n� kullanarak kend�s�, yakınları veya üçüncü k�ş�ler leh�ne menfaat sağlayamaz,
hed�ye alamaz ve aracılıkta bulunamaz.

ç) Görev� sebeb�yle kend�s�ne tevd� ed�len b�lg� ve belgeler�n veya öğrend�ğ� sırların g�zl�l�ğ�n� sağlamakla
yükümlüdür. Bu yükümlülük, görev� sona erd�kten sonra da devam eder.

Kom�syonun çalışma usul ve esasları
MADDE 15- (1) Kom�syonun �lk toplantısında üyeler aralarından b�r başkan seçer.
(2) Kom�syon, görüşülecek dosya sayısı ve olağanüstü durumları da göz önüne alarak, Bakanlıkça bel�rlenecek

tar�hlerde üye tam sayısı �le toplanır. Bu n�sabın toplantı süres�nce korunması gerek�r. Başkan veya Bakanlık, gerekl�
gördüğü hâllerde Kom�syonu her zaman toplantıya çağırab�l�r.

(3) Toplantı çağrısı yazılı olarak yapılab�leceğ� g�b�, elektron�k posta, telefon veya kısa mesaj �le de yapılab�l�r.
Toplantı çağrısında toplantının tar�h�, saat� ve yer� �le gündem�ne yer ver�l�r. Toplantı çağrısı toplantıdan önce üyelere
ulaştırılır.

(4) Toplantı önces�nde veya sırasında b�r üyen�n taleb� hal�nde gündeme madde ekleneb�l�r.
(5) Toplantıya katılan üyeler�n, gündemle �lg�l� konular hakkındak� öner�ler� müzakere ed�l�r ve oy çokluğu �le

kabul ed�lenler karar hal�ne get�r�l�r.
(6) Kom�syon toplantısı sonunda alınan kararlar, dayanakları ve �lmî gerekçeler� bel�rt�lerek yazılır; başkan ve

üyelerce �mzalanır.
(7) Kom�syon çalışmaları ve toplantıları elektron�k ortamda da yapılab�l�r. Üyeler�n f�z�k� katılımı olmaksızın

yapılan toplantılara �l�şk�n karar tutanakları elektron�k �mzalı şek�lde veya elektron�k ortamda üyeler tarafından tey�t
ed�lerek �şleme konulab�l�r. İmzasız tutanaklar, toplantıya katılan üyeler�n f�z�k� katılımıyla yapılan �lk toplantıda
�mzalanır.

(8) Kom�syon tarafından gerek görülmes� hâl�nde, d�ğer kamu kurum ve kuruluşlarından uzmanlar, oy hakları
olmaksızın görüşler� alınmak üzere toplantılara davet ed�leb�l�r.

(9) 14 üncü madden�n sek�z�nc� fıkrasına aykırı davrandığı tesp�t ed�len Kom�syon üyeler�n�n üyel�ğ�
Bakanlıkça sona erd�r�l�r.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeş�tl� ve Son Hükümler

L�ste dışından h�zmet alımı
MADDE 16- (1) Ek-2’de tar�f ed�ld�ğ� şek�lde, bel�rl� uzmanlık alanları �ç�n yapı sah�b�nce l�steler�n dışından

tasarım gözetmenl�ğ� h�zmet alımı yapılab�l�r.
(2) Bu madde kapsamında kend�ler�nden h�zmet alınanlar l�steye kayded�lmezler, ancak yaptıkları �şler� geç�c�

s�c�lde tutulmak üzere, 11 �nc� madden�n altıncı fıkrasına göre Bakanlığa b�ld�r�rler. Geç�c� s�c�l �le tasarım gözet�m�
h�zmet� görülmüş �şler uzmanlık deney�m�nde değerlend�r�lmez ve kazanılmış hak teşk�l etmez.

(3) Bu madde kapsamında h�zmet verenler�n 5 �nc� madden�n b�r�nc� fıkrasında sayılan koşulları ha�z olmaları
gerek�r. 8 �nc� maddede bel�rt�len �lkelere aykırı olarak tasarım gözetmenl�ğ� faal�yet�nde bulunanlar Kom�syon kararıyla
tasarım gözetmenl�ğ� yapmaktan yasaklanır.

Mevcut Özel B�nalar Tasarım Gözetmenl�ğ� Belgeler�
GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Yönetmel�ğ�n yayımı tar�h�nde 18/3/2018 tar�hl� ve 30364 mükerrer sayılı Resmî

Gazete’de yayımlanan Türk�ye B�na Deprem Yönetmel�ğ� ek�nde yer alan Deprem Etk�s� Altında B�naların Tasarımı
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İç�n Esasların 1.3 maddes� kapsamında h�zmet vermek üzere daha önce Bakanlıktan belge almış olanlar h�çb�r �şleme
gerek kalmaksızın �hraz ett�kler� uzmanlık alanında l�steye kayded�l�rler.

Standart formlar
MADDE 17- (1) Yapı sah�pler�n�n, proje müell�fler�n�n ve tasarım gözetmenler�n�n bu Yönetmel�k kapsamında

Bakanlığa yapacakları b�ld�r�mlere da�r standart formlar, tasarım gözet�m� h�zmet� kontrol föyler�, �y� uygulama
dokümanları, h�zmet sözleşmes� örnekler� g�b� uygulamada uyulacak ve kullanılacak belge formatları Bakanlığın resmî
�nternet s�tes�nde yayımlanır.

Yürürlük
MADDE 18- (1) Bu Yönetmel�ğ�n;
a) Ek-2’s�n�n Y.1.1.1 maddes�n�n (a) ve (b) bentler� 1/1/2024 tar�h�nde, (c) bend� 1/1/2025 tar�h�nde,
b) D�ğer hükümler� yayımı tar�h�nde,
yürürlüğe g�rer.
Yürütme
MADDE 19- (1) Bu Yönetmel�k hükümler�n� Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanı yürütür.

Ekler� �ç�n tıklayınız
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