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YAPI DENETiM KURULUŞLARI BİRLİGİ BAŞKANLIGINA
(Emek Mah. 8. Cad (Bişkek) 3. Sokak No: 1/7 Çankaya -ANKARA)

3194 sayılı İmar Kanununun 28.maddesi gereği 01/01/2012 tarihinden itibaren inşaat ve
tesisat işlerinde çalışan ustaların yetki belgesi olması zorunludur. Bu husus 16/12/2010 tarih ve
27787 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlananan. "Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefieri ve
Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik" ile açıklanmaktadır.

Anılan Yönetmeliğin, Geçici 1 nci maddesinde;
a) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında edinilmiş diploma,

ustalık belgesi, yetki belgesi, sertifıka, bağımsız işyeri açma belgesi, kalfalık, ustalık
belgelerinden birisi,

b) 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 4 üncü maddesi ile
31/12/20Q8 tarihli ve 27097 6. Mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Türkiye İş
Kurumu Işgücü Uyum Hizmetleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasımn (f)
bendine göre faaliyet gösteren kurslardan aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesine göre
alınan kurs bitirme belgeleri, i

c) Kuruluş kanunlarında veya ilgili kanunlarca yetkilendirilmiş kamu kurum ve kuruluşları ile
Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) ilgili biriminin onayının alınması şartıyla kamu kurumu
niteliğindeki meslek kuruluşları, eğitim amaçlı faaliyet gösteren vakıf ve dernekler, işçi ve
işveren kuruluşları ile bünyelerinde kurulu iktisadi işletmeler veya işveren tarafından
düzenlenen eğitim faaliyetleri sonucunda verilen belgeler,

ç) Uluslararası kurum ve kuruluşlardan alınan ve MEB tarafından denkliği, sağlanan belgeler,
d) Yukarıdaki bentlerde sayılan belgelerden herhangi birine sahip olmamakla birlikte, inşaat

ve tesisat işlerinde bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce çalışmış olduğunu,
müteahhitten alınacak yazı veya sosyal güvenlik kuruluşundan alınacak belge ile kanıtlayıp,
bu yazı veya belgelerle 1/1/2015 tarihinden önce müdürlük (Çevre ve Şehireilik
Müdürlüğü) veya ilgili idareye başvurarak adına (Yönetmelik eki) EK-3 Geçici Ustalık
Yetki Belgesi düzenlenenlere, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlar
tarafından 32-40 saatlik eğitim sonucunda verilen belgeler,

ustalık yetki belgesi olarak kabul edilecek belgeler olarak sayılmaktadır.

01/0112012 tarihinden itibaren inşaat ve tesİsat işlerinde yapım işi üstlenen yapı
müteahhitlerinin yetki belgesiz usta çalıştırmalarına izin verilmemesi, ilgili idarelerce ve yapı
denetim kuruluşlarınca şantiyelerde yapılacak kontrollerle , ustaların yaptıkları işe uygun yetki
belgelerinin bulunup bulunmadığının denetlenmesi, hiçbir belge sahibi olmayan ustalar nedeniyle
3194 Sayılı İmar Kanununun 28 ve 42'nci maddeleri gereği cezalı duruma düşülmemesi için, belge
sahibi olmayan ustaların bir an evvel Yönetmeliğin, Geçici 1 nci maddesinin (d) fıkrasında yer alan
Yönetmelik eki EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesini almaya yönlendirilmeleri gerekmektedir

EK-3 Geçici Ustalık Yetki Belgesi alınabilmesi için, inşaat ve tesisat işlerinde çalıştığına ilişkin
müteahhitten alınacak yazı veya sosyal güvenlik kuruluşundan alınacak belge ile bu Yönetmeliğin yayımı
tarihinden itibaren en geç 1/1/2015 tarihine kadar Çevre ve Şehireilik il Müdürlüğü veya yapı ruhsatı
düzenlemeye yetkili idareye başvurulması zorunludur .
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Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında ustalık yetki belgesi
olarak doğrudan kabul edilen belgelerden herhangi birine sahip olmamakla birlikte, inşaat ve tesisat
işlerinde Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce çalışmış olduğunu, müteahhitten alınacak yazı veya sosyal
güvenlik kuruluşundan alınacak belge ile kanıtlayıp, bu yazı veya belgelerle 11112015tarihinden önce
müdürlük veya ilgili idareye başvurarak adına EK-

1

3 Geçici Ustalık Yetki Belgesi düzenlenenlere;

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı kurum ve kuruluşlar tarafından verilecek 32-40 saatlik
eğitim öngörülmektedir. Bu eğitim sonucunda verilen belgeler yetki belgesi olarak kabul edilecektir.

Bu kapsamda MEB' nın belirlediği ve uygulanmakta olan eğitim programı dahilinde EK-3
belgesine sahip olanlardan, öncelikle demir, betonarıne kalıbı, çatı, duvar, boya, sıva, yalıtım vb. inşaat
işleri ile sihhi, kalorifer ve elektrik tesisatlarına ilişkin ustalık branşlarında gerekli eğitim faaliyetleri

ibaşlatılıp, hızlandırılarak gerekli süreler boyunca sürdprülmesine yönelik olarak tüm iş ve işlemler zaman
kaybedilmeksizin Valiliğinizce koordine edilerek sürdürülecektir.

Konu ile ilgili iş ve işlemlerde Valiliğinize gdnderilmiş olan Bakanlığımız 06/07/2011 tarih ve
12984 sayılı Genelgesinde (2011/7) açıklanan esaslara uyulması, konunun önemine ve aciliyetine
binaen gerekli duyuruların İlinizdeki tüm Kaymakamlıklara, İl Özel İdaresine, Belediyelere, Yapı
Denetim Kuruluşlarına, Meslek Odalarının Temsilciliklerine, ilgililerin bağlı bulundukları sivil
toplum örgütlerine, varsa Organize Sanayi Bölge Müdürlüklerine ve Serbest Bölge Müdürlüklerine
yapılması, imkanlar dahilinde medya ve kamuoyuna açık alanlarda ilan edilmesi hususlarında,

Bilgilerinizi ve gereğini arz ve rica ederim.

DAGITIM:
Gereği: Bilgi:

81 İl Valiliğine
81 İl Çevre ve Şehireilik İl Müdürlüğüne
16 Büyükşehir Belediye Başkanlığına
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığına
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Başkanlığına
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanlığına
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanlığına (TESK)
Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanlığına
Türkiye İnşaat sanayicileri İşveren Sendikası Başkanlığına (İNTES)
Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Başkanlığına
Birleşik İnşaat Müteahhitleri Federasyonu Başkanlığına
Tüm İnşaat Müteahhitleri Federasyonu genel Başkanlığına

- Milli Eğitim Bakanlığına
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına
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