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YAPı DENETİM KURULuşLARı BİRLİGİNE
Emek Mah.8.Cad.3.Sokak No:1/?

Cankaya! ANKARA

İlgi: a) Çankaya Belediye Başkanlığının 21.09.2011 tarih ve 2011-21684 sayılı yazısı.
b) Müdürlüğüınüz kayıtlarına 06.10.20 II tarih ve 15458-2978 sayı ile girişi yapılan dilekçe.
c) Müdürlüğüınüz kayıtlarına 10.10.2011 tarih ve 15573-3082 sayı ile girişi yapılan dilekçe.

17.08.2011 tarihli Resmi gazetede yayımlanan 648 Sayılı Kanun Hükmünde kararname ile
4708 Sayılı Kanunun 5. Maddesinde yapılan değişiklikte, yapılacak ilk hakediş ödemesinde yapı
denetim hizmet bedeli tutarının, % 1'i ruhsatı veren ilgili idare hesabına, % 1'i de Bakanlık döner
sermaye işletmesi hesabına aktarılacak hükmü getirilmiştir.

Ancak 17.08.2011 tarihinden önce yapı denetim hizmet sözleşmesi yapılmış olan işlerde
hakediş çıktısında ilgili idare ve Bakanlık payı O(sıfır) görünmesine rağmen bazı belediyelerin
Bakanlık ve ilgili idare payı olarak % 1 kesinti yaptığını ilgide kayıtlı dilekçelerle Valiliğimize (Çevre
ve Şehireilik İl Müdürlüğü) intikal ettirmiştir.

648 Sayılı Kanun Hükmünde kararnetmede yer alan yapı denetim hizmet bedelleriyle ilgili
olarak, Bakanlığımızın yayımladığı 12.09.2011 tarih ve 6404 sayılı genelgede; "Yeni düzenlemenin
yürürlüğegirdiği17.08.2011 tarihinden önce yapılan sözleşmelerde hak edişi yapılmış veya yapılmak üzere olan
kısımlara ait bedel ve oranların değiştirilmesisöz konusu olmayıp, kalan kısımlarınyeni düzenlemedeki oranlara
göre değiştirilmesi ise ancak taraflar arasındaki sözleşmenin mutabakatla değiştirilmesi ile mümkün
olabilecektir.tderıilmektedir.

Söz konusu genelgede ifade edildiği üzere, 648 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
yayımlandığı 17.08.2011 tarihinden sonra yapılacak işlerde yapı denetim hizmet bedelinden Bakanlık
ve ilgili idare paylarının kesileceği, bu tarihten önce sözleşmesi yapılmış işlerde eski uygulamanın
devam edeceği görülmektedir. Hizmet bedeli oranlarının( % 3 oranın % 1.5 olması) değiştirilmesi ise
tarafların karşılıklı anlaşmasına bağlıdır.Bu nedenle 17.08.2011 tarihi öncesi başlatılmış ve devam
eden işler için Bakanlık ve ilgili idare payı kesintisi yapan belediyelerin bu meblağları yapı denetim
firmalarının hesabına aktarmaları gerekmektedir.

17.08.2011 tarihinden sonra yapı denetim hizmet sözleşmesi yapılan işler içinise;

- Yapı denetim hizmet bedellerinin yapı sahiplerince Defterdarlık ve Mal Müdürlükleri
bünyesinde açılan emanet hesabına yatırılacağı,

- Emanet hesabında tutulan paradan ilgililere ait miktarların Bakanlık, ilgili idare ve yapı
denetim kuruluşu hesaplarına aktarılacağı, ödemelerin ise bu hesaplardan yapılan hak edişlere göre
ilgililerin açtırdığı banka hesaplarına aktarılacağı,

- Bu nedenle yapı denetim kuruluşlarının ve ilgili idarelerin kendi adına banka hesap
numaraları açtırması ve bu hesap numaralarını Defterdarlık ve Mal Müdürlükleri ile Valiliğimize
(Çevre ve Şehireilik İl Müdürlüğü) bildirmeleri gerektiği,



- Ruhsat veren kurumların hakediş raporlarını onaylamadan önce gerçekleşen hakediş
bedellerinin ve bir sonraki hakedişe ait bedellerin emanet hesabına yattığına dair makbuzun bir suretini
almaları, hakedişi onayladıktan sonra tahakkuk işleminin yapılması için makbuz suretini de ekleyerek
Valiliğimize (Çevre ve Şehireilik İl Müdürlüğü) göndermeleri,

- İlgili idare payı ve Bakanlık döner sermaye paylarının yapılacak ilk hakediş de ödenmesi
işleminin sağlanması gerektiği hususunu bilgilerinize rica ederim.

~~
Vali a.

Vali Yrd.
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