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TEBLİĞ

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

YAPI SAHİPLERİ İLE YAPI DENETİMİ HİZMET SÖZLEŞMESİ İMZALAYACAK
YAPI DENETİM KURULUŞLARININ ELEKTRONİK ORTAMDA

BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR
TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1- 29/12/2018 tar�hl� ve 30640 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Sah�pler� �le Yapı Denet�m�
H�zmet Sözleşmes� İmzalayacak Yapı Denet�m Kuruluşlarının Elektron�k Ortamda Bel�rlenmes�ne İl�şk�n Usul ve
Esaslara Da�r Tebl�ğ�n 2 nc� maddes� aşağıdak� şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

“MADDE 2- (1) Bu Tebl�ğ, 29/6/2001 tar�hl� ve 4708 sayılı Yapı Denet�m� Hakkında Kanunun 5 �nc� maddes�
ve 8 �nc� maddes�n�n y�rm� üçüncü fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2- Aynı Tebl�ğ�n 3 üncü maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (a) ve (ı) bentler� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�ş ve aynı fıkraya aşağıdak� bent eklenm�şt�r.

“a) Bakanlık: Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığını,”
“ı) Küme yapı: Bu Tebl�ğ�n uygulanmasında;
1) 1/1/2019 önces� �ç�n; yapı denet�m� h�zmet sözleşmes� �mzalanarak ruhsatlandırılan yapılardan; yapı

denet�m� h�zmet sözleşmes� feshed�len, aynı adada veya parselde aynı yapı müteahh�d� tarafından �nşasına devam
ed�lecek, sayısı �k� veya daha fazla olan ve herhang� b�r�ne daha önce Bakanlıkça elektron�k ortamda görevlend�rme
yapılmadan yapı sah�b� veya yapı sah�pler�n�n taleb� üzer�ne Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� İl Müdürlüğünün
onayı alınan yapıları,

2) 1/1/2019 sonrası �ç�n; aynı adada veya parselde aynı yapı müteahh�d� tarafından �nşa ed�lecek ve proje
müell�fler�nce elektron�k ortama b�lg�ler� en fazla 30 gün �çer�s�nde g�r�len, sayısı �k� veya daha fazla olan ve bu
yapılardan herhang� b�r�ne daha önce Bakanlıkça elektron�k ortamda görevlend�rme yapılmadan talep üzer�ne
bulunduğu �l�n Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� İl Müdürlükler�n�n onayı alınan yapıları,

3) Aynı �lg�l� �dare sınırları �çer�s�nde enerj� santral�n�n parçası olan yapılardan aynı yapı müteahh�d� tarafından
�nşa ed�lecek, sayısı �k� veya daha fazla olan ve proje müell�fler�nce elektron�k ortama b�lg�ler� en fazla 30 gün
�çer�s�nde g�r�len ve herhang� b�r�ne daha önce Bakanlıkça elektron�k ortamda görevlend�rme yapılmadan yapı sah�b�
veya yapı sah�pler�n�n taleb� üzer�ne Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� İl Müdürlüğünün onayı alınan yapıları,”

“j) Hatalı görevlend�rme: Yapı ruhsatı alındıktan sonra b�lg�ler�n yanlış olması neden�yle yapının eklent�
olmadığının ya da yanlış yapıya eklent� yapıldığının ve yapıya Bakanlıkça görevlend�rmen�n bu şek�lde yapıldığının
tesp�t ed�lmes�n� veya yapı ruhsatı alındıktan sonra b�lg�ler�n�n yanlış olması neden�yle yapının küme yapı �çer�s�nde
yer almadığının ve o yapı �ç�n Bakanlıkça elektron�k ortamda görevlend�rmen�n küme yapı olarak yapıldığının tesp�t
ed�lmes�n� veya 8 �nc� madden�n yed�nc� fıkrasının (b) bend� veya aynı madden�n sek�z�nc� fıkrasının (a) ve (b)
bentler� uyarınca elektron�k ortamda yapılan görevlend�rmeler har�ç yapı ruhsatı alındıktan sonra yapının b�lg�ler�n�n
yanlış olması neden�yle Bakanlıkça o yapı �ç�n yanlış yapı grubundan görevlend�rme yapıldığının tesp�t ed�lmes�n�,”

MADDE 3- Aynı Tebl�ğ�n 7 nc� maddes�n�n dördüncü fıkrasının (c) ve (ç) bentler� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�ş ve aynı fıkraya aşağıdak� bentler eklenm�ş ve aynı madden�n on üçüncü ve on dördüncü fıkralarında yer
alan “(Çevre ve Şeh�rc�l�k İl Müdürlüğü)” �bareler� “(Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� İl Müdürlüğü)” şekl�nde
değ�şt�r�lm�şt�r.

“c) Bakanlıkça elektron�k ortamda görevlend�rme yapılan yapılar �ç�n, (b) bend� kapsamında yapı denet�m�
h�zmet sözleşmes�n�n �mzalanmadığının ve/veya Kanunun 8 �nc� maddes�n�n b�r�nc� fıkrasının (g) bend� uyarınca yapı
denet�m kuruluşunun yen� �ş almaktan men cezası alması sebeb� veya Yönetmel�ğ�n 21 �nc� maddes�n�n üçüncü
fıkrasının (h) veya (ı) bentler� hükümler� uyarınca gerçekleşen fes�hler har�ç, yapı denet�m h�zmet sözleşmes�n�n yapı
denet�m kuruluşundan kaynaklanan sebeple feshed�ld�ğ�n�n anlaşılması hal�nde 60 gün süreyle yapı denet�m kuruluşu
bu madde uyarınca yapılan sıralamalardan çıkarılarak yen� b�r �şte denet�m görev� üstlenmes�ne �z�n ver�lmez. Bu
durumun takv�m yılı �ç�nde b�rden fazla olması hal�nde �se yapı denet�m kuruluşu her b�r f��l� �ç�n ayrıca 30 gün daha
bu madde uyarınca yapılan sıralamalardan çıkarılarak yen� b�r �şte denet�m görev� üstlenmes�ne �z�n ver�lmez. Bu
sıradan çıkarılmalar Bakanlığın elektron�k s�stem� üzer�nden konuya �l�şk�n yapı denet�m kuruluşuna b�ld�r�mde
bulunularak �şleme konur.

ç) Bu fıkranın (c) bend� kapsamında takv�m yılı �çer�s�ndek� sayının bel�rlenmes�nde sözleşmen�n
�mzalanmamasında Bakanlıkça elektron�k ortamda görevlend�rme tar�h�, sözleşme fesh� hal�nde �se noter tar�h� d�kkate
alınır.”

“d) Bu fıkranın (a) ve (b) bentler� uyarınca yürütülecek �şlemlerde yapı denet�m h�zmet sözleşmes�n�n yapı
denet�m kuruluşundan kaynaklanan nedenlerle �mzalanıp �mzalanmadığı Bakanlığın elektron�k s�stem�ne �lg�l�
�darelerce kayded�l�r. Yapı denet�m h�zmet sözleşmes� �mzalanmayan �şlerde, �lg�l� bentlerde bel�rt�len sürelerde yapı



denet�m kuruluşundan kaynaklanan nedenlerle bu sözleşmen�n �mzalanmadığının �lg�l� �darece elektron�k s�steme
kayded�lmes�n� müteak�p yapı denet�m kuruluşu hakkında Bakanlıkça bu fıkranın (c) ve (ç) bentler� uyarınca �şlem
tes�s ed�l�r.

e) Küme yapıda yer alan her b�r yapı �ç�n söz konusu yapının kend� �nşaat alanı d�kkate alınarak bu fıkranın (a)
ve (b) bentler� uyarınca o yapı �ç�n yapı denet�m� h�zmet sözleşme �mzalama süres� uygulanır ve kümede yer alan her
b�r yapı �ç�n bu fıkra uyarınca ayrı ayrı �şlem yürütülür.”

MADDE 4- Aynı Tebl�ğ�n 8 �nc� maddes�n�n dördüncü fıkrası ve altıncı fıkrasının (ğ) bend� aşağıdak� şek�lde
değ�şt�r�lm�ş, altıncı fıkrasının (f) bend� ve yed�nc� fıkrasının (e) bend� yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye
aşağıdak� fıkralar eklenm�şt�r.

“(4) Elektron�k ortamda görevlend�r�len yapı denet�m kuruluşunun görevlend�r�lmes�n� müteak�p toplam yapı
�nşaat alanı 50.000 (dah�l) m ’ye kadar olan yapıda 10 gün, 50.000 m ’n�n üzer�nde olan yapıda 15 gün �ç�nde o yapı
�ç�n gerekl� denet�m elemanlarını görevlend�rmemes� durumunda;

a) Elektron�k ortamda bel�rlenen yapı denet�m kuruluşu, görevlend�r�lmes�n� müteak�p toplam yapı �nşaat alanı
50.000 m ’ye (dah�l) kadar olan yapıda 10 gün, 50.000 m ’n�n üzer�nde olan yapıda 15 gün �ç�nde o yapı �ç�n
Yönetmel�ğ�n 15 �nc� maddes�nde bel�rt�len gerekl� denet�m elemanlarını görevlend�rmeyerek yapının denet�m
sorumluluğunu üstlenmemes� hal�nde bu hakkını kaybeder ve Bakanlıkça yapı �ç�n bu maddede bel�rt�len esaslar
dah�l�nde yen�den elektron�k ortamda görevlend�rme yapılarak, yapının denet�m sorumluluğunu üstlenmeyen yapı
denet�m kuruluşu 7 nc� madde uyarınca yapılan sıralamalardan 60 gün süreyle çıkarılır ve bu sürede yen� b�r denet�m
�ş�n�n sorumluluğunu üstlenmes�ne �z�n ver�lmez. Bu fıkra kapsamında yapı denet�m kuruluşları hakkında sıradan
çıkarılarak yen� b�r �ş�n denet�m sorumluluğunu üstlenmeler�ne �z�n ver�lmemes�ne �l�şk�n uygulanan süre Endüstr�
Bölgeler�, Teknoloj� Gel�şt�rme Bölgeler�, Organ�ze Sanay� Bölgeler�, Serbest Bölgeler ve Sanay� S�teler� onaylı sınırı
�çer�s�ndek� yapılarda gerçekleşen f��ller �ç�n %50 arttırılır.

b) Bu fıkra hükmüne göre yapı denet�m kuruluşunun sıradan çıkarılarak yen� b�r �ş�n denet�m sorumluluğunun
üstlenmes�ne �z�n ver�lmemes�ne yönel�k �şlem, Bakanlığın elektron�k s�stem� üzer�nden konuya �l�şk�n yapı denet�m
kuruluşuna b�ld�r�mde bulunularak, sıradan çıkarılmayı gerekt�ren eylem�n gerçekleşt�ğ� tar�h� tak�p eden 60 gün veya
60 günün %50 arttırılması sonucu bulunan süre boyunca uygulanır.

c) Denet�m elemanı görevlend�rmeler� yapı denet�m kuruluşunun, �lg�l� personel�n� Bakanlığın elektron�k
s�stem� üzer�nde davet� üzer�ne �lg�l� denet�m elemanın onayı �le gerçekleş�r.

ç) Elektron�k ortamda görevlend�r�lmes�n� müteak�p toplam yapı �nşaat alanı 50.000 m ’ye (dah�l) kadar olan
yapıda 10 uncu gün, 50.000 m ’n�n üzer�nde olan yapıda �se 15 �nc� gün sonunda gerekl� denet�m elemanlarının söz
konusu yapıda eks�ks�z bulunduğu Bakanlıkça tesp�t ed�len yapı denet�m kuruluşları hakkında bu fıkranın (a) bend�
uyarınca sıradan çıkarılma �şlem� uygulanmaz.

d) Elektron�k ortamda görevlend�r�lmes�n� müteak�p yapı denet�m kuruluşunca denet�m elemanı
görevlend�rmes� 50.000 m ’ye (dah�l) kadar olan yapıda 10 gün, 50.000 m ’n�n üzer�nde olan yapıda �se 15 gün
�çer�s�nde yapılmasına rağmen bu süre sona ermeden, görevlend�r�len denet�m elemanın vefatı veya kuruluştan �st�fa
etmes� neden�yle o yapıyla �l�ş�ğ�n�n kes�lmes� hal�nde süre sonunda bu fıkranın (a) bend� uyarınca yürütülecek
�şlemlerde Bakanlıkça yapı denet�m kuruluşunca yapıda o statüde denet�m elemanı görevlend�r�lm�ş kabul ed�l�r.

e) Küme yapıda yer alan her b�r yapı �ç�n söz konusu yapının kend� �nşaat alanı d�kkate alınarak bu fıkranın (a)
bend� uyarınca o yapı �ç�n denet�m elemanı görevlend�rme süres� uygulanır ve kümede yer alan her b�r yapı �ç�n bu
fıkra uyarınca ayrı ayrı �şlem yürütülür.”

“ğ) Küme yapı �çer�s�nde; b�rden fazla adada yapı olması hal�nde Bakanlıkça elektron�k ortamda
görevlend�rme ada numarası küçük olandan büyüğe doğru, ada �çer�s�nde b�rden fazla parselde yapı olması hal�nde
Bakanlıkça elektron�k ortamda görevlend�rme parsel numarası küçük olandan büyüğe doğru yapılır.”

“(10) Bu madde uyarınca elektron�k ortamda görevlend�r�len yapı denet�m kuruluşunun o yapıda hatalı
görevlend�r�ld�ğ�n�n Bakanlıkça tesp�t ed�lmes� hal�nde sorumlu yapı denet�m kuruluşu tesp�t� müteak�p 60 gün
süreyle, Bakanlığın elektron�k s�stem� üzer�nden konuya �l�şk�n yapı denet�m kuruluşuna b�ld�r�mde bulunularak, 7 nc�
madde uyarınca yapılan sıralamalardan çıkarılır ve kuruluşun bu süre boyunca yen� b�r �ş�n denet�m sorumluluğunu
üstlenmes�ne �z�n ver�lmez.

(11) Bakanlığın elektron�k s�stem� üzer�nden �lg�l� �darece yapıya �l�şk�n ruhsat onayı ver�lmeden önce yapıya
�l�şk�n b�lg�ler�n doğruluğu yapı denet�m kuruluşunca aynı elektron�k s�stem üzer�nden onaylanır. Hatalı
görevlend�rmeye �l�şk�n b�lg�ler �lg�l� �dareye düzeltt�r�lmeden bu onay yapı denet�m kuruluşunca ver�lmez.

(12) Yapı denet�m kuruluşunun on b�r�nc� fıkra kapsamında yaptığı onaya rağmen Bakanlıkça hatalı
görevlend�rme yapıldığının tesp�t ed�lmes� hal�nde söz konusu durum �lg�l� yapı denet�m kuruluşu hakkında gerçeğe
aykırı beyan veya b�lg�/belge vermes� sebeb�yle o yapı �ç�n hatalı görevlend�rmeye sebeb�yet vermek olarak kabul
ed�lerek Bakanlıkça onuncu fıkra kapsamında �şlem tes�s ed�lecekt�r.

(13) Yapı denet�m s�stem�nde o yapıya �l�şk�n ruhsat onayı ver�ld�kten sonra yapı �ç�n başka b�r ruhsat
düzenlenmes�ne bağlı olmaksızın Bakanlığın elektron�k s�stem�nde sehven seçeneğ� seç�lerek yapıya �l�şk�n �lg�l�
b�lg�de değ�ş�kl�ğe g�d�lmes� neden�yle hatalı görevlend�rmeye sebeb�yet ver�ld�ğ�n�n anlaşılması durumu Bakanlıkça
hatalı görevlend�rme �ç�n yapı ruhsatı alındıktan sonra b�lg�ler�n yanlış olması olarak değerlend�r�l�r.”
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MADDE 5- Aynı Tebl�ğ�n 10 uncu maddes�n�n b�r�nc� fıkrasında yer alan “Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanı” �bares�
“Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanı” şekl�nde değ�şt�r�lm�şt�r.

MADDE 6- Bu Tebl�ğ yayımı tar�h�nde yürürlüğe g�rer.
MADDE 7- Bu Tebl�ğ hükümler�n� Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanı yürütür.

 
 


