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 MADDE 1 – 5/2/2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı 
Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 
 “b) Yapı denetimi izin belgesinin İdare tarafından tasdikli sureti ile Bakanlıkça 
onaylanmış yapıya ilişkin bilgi formunun aslını, yapının denetimini üstlendiği konusunda ek-
5’te gösterilen form-3’e uygun taahhütnameyi, yapı denetim kuruluşunun yapı sahibi ile 
imzaladığı ek-6’da gösterilen form-4’e uygun sözleşmeyi ve projelerdeki eksikliklerin 
giderildiğini gösterir proje kontrol formunu ilgili idareye verir.” 
 MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) 
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 “c) Kuruluş ortaklarının diploma veya yerine geçen belgelerinin asılları veya ibraz 
edilen asıllarının idare tarafından tasdikli sureti, ek-13' deki form -11' e uygun 
taahhütnameleri, odaya kayıt belgeleri, sabıka kaydı olmadığına dair beyanı, noterlikçe 
tasdikli imza sirküleri, T.C. kimlik numaraları” 
 “ç) Kuruluşta asgari istihdam edilmesi gereken; 
 1) Bir proje ve uygulama denetçisi mimarın, 
 2) Bir proje ve uygulama denetçisi inşaat mühendisinin, 
 3) Bir uygulama denetçisi inşaat mühendisinin, 
 4) Bir proje ve uygulama denetçisi makine mühendisinin, 
 5) Bir proje ve uygulama denetçisi elektrik mühendisinin 
 denetim sorumluluğu üstleneceğine dair ek-14'deki form-12'ye uygun taahhütnameleri, 
denetçi belgeleri, noterlikçe tasdikli imza beyanları, T.C. kimlik numaraları” 
 MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü Maddesinin üçüncü fıkrasının  (b), (c), (d) ve 
(e) bendleri ile dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
 “b) Şantiyelerde iş görebileceklerine ilişkin olarak, görevini devamlı olarak yapmaya 
engel bir durumu olmadığına dair sağlık raporu” 
 “c) Diplomasının veya yerine geçen belgenin aslı veya ibraz edilen aslının idare 
tarafından tasdiklenen sureti” 
 “d) T.C. imlik umarası ve iki adet vesikalık fotoğraf” 
 “e) Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu 
düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve 
casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, 
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan 
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmadığına dair yazılı 
beyan” 
 “(4) Başvuru tarihi itibariyle bir kamu kuruluşunda çalışmakta olan mimar ve 
mühendislerin sahip oldukları mesleki deneyimleri, çalıştıkları mesleki ihtisas alanları ve 
çalışma süreleri belirtilecek şekilde görev yaptıkları kurumlardan alınacak belgeler ile 
belgelendirilir. Bu durumda olanlar için diploma, T.C. kimlik numarası, sabıka kaydı 
olmadığına dair beyanı ve sağlık raporu istenmez. Kamu kuruluşlarından emekli olanlardan 
ise bu bilgi ve belgeler istenir.” 
 MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
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 “(2) Yapı denetim kuruluşunda görev alacak denetçi mimar ve denetçi mühendisler, 
denetim sorumluluğu üstlenileceğine ilişkin olarak ek-14’de gösterilen form-12’ye uygun 
taahhütnameyi, denetçi belgesini, noterlikçe tasdikli imza beyanını, T.C. kimlik numarasını, 
sabıka kaydı olmadığına dair beyanını, kontrol elemanı ve yardımcı kontrol elemanı ise; 
üstlenilecek denetim hizmeti için ek-19’da gösterilen form-17’ye uygun taahhütnameyi, İdare 
tarafından tasdikli diploma suretini, T.C. kimlik numarasını,  odaya kayıt belgesini ve sabıka 
kaydı olmadığına dair beyanını Yapı Denetim Komisyonuna sunulmak üzere yapı denetim 
kuruluşuna vermek zorundadır. Yapı denetim kuruluşu ile istihdam edilecek denetçi, kontrol 
elemanı ve yardımcı kontrol elemanı arasında, çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları 
içeren bir sözleşme akdedilir.” 
 MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 
 “(1) Yapı denetim kuruluşu, Kanun kapsamında olup herhangi bir yapı denetim 
kuruluşuna izin belgesi verilmemiş olan illerde, şube açarak faaliyet gösterebilir. Yapı 
denetim kuruluşunun faaliyet gösterdiği il dışında herhangi bir ilde şube açabilmesi için, ticari 
ve mali yönden gereken bütün işlemlerin tamamlanarak, şube açılacak olan ilde daimi olarak 
ikamet etmek kaydıyla asgari; 
 a) Bir proje ve uygulama denetçisi mimar, 
 b) Bir proje ve uygulama denetçisi inşaat mühendisi, 
 c) Bir uygulama denetçisi inşaat mühendisi, 
 ç) Bir proje ve uygulama denetçisi makine mühendisi, 
 d) Bir proje ve uygulama denetçisi elektrik mühendisi 
 görevlendirilmesi şarttır. Denetçi mimar ve denetçi mühendisler için ek-14’te gösterilen 
form-12’ye uygun taahhütname, denetçi belgesi, noterlikçe tasdikli imza beyanı, T.C. kimlik 
numarası, sabıka kaydı olmadığına dair beyanı, kontrol elemanları ve yardımcı kontrol 
elemanları için ise; üstleneceği denetim hizmeti için ek-19’da gösterilen form-17’ye uygun 
taahhütname, İdare tarafından tasdikli diploma sureti, odaya kayıt belgesi, T.C. kimlik 
numarası, sabıka kaydı olmadığına dair beyanı ile birlikte, gereken ticari ve mali işlemlerin 
tamamlandığını gösteren belgeler, kuruluşun şube açma talebini belirten bir dilekçe ekinde 
Yapı Denetim Komisyonuna sunulur.” 
 MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
 MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür. 
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