




NOT: KöĢeli parantez içerisindeki yazılar açıklama ve örnekleme mahiyetinde olup, hazırlanacak evraklarda bu 

kısımlar yer almayacaktır. 

EK-1/1 YAPI ĠNCELEME VE DENETĠMLERĠNE ĠLĠġKĠN RAPOR ÖRNEĞĠ 

 

………………….. [İl] 

ĠL YAPI DENETĠM KOMĠSYONU 

 

Karar Tarihi : 

Karar No  : ……[ İl plaka no-Yıl-Karar no_Örn. “06-2011-001”] 

Konu   :Denetim faaliyetinin geçici  

         durdurulmasına iliĢkin teklif kararı 

 

 

 

KOMĠSYON KARARI 

 

 

Ġlgi : Ġl ÇalıĢma Biriminin ….. tarihli ve ……. nolu teknik inceleme raporu. 

 

 

 Ġl Yapı Denetim Komisyonu, …… BaĢkanlığında, Üye ……, Üye ……, Üye ……, Üye 

……’in iĢtiraki ile ilgi inceleme raporu doğrultusunda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında 

Kanunun 8. maddesi gereği, değerlendirmede bulunmak ve konuyu karara bağlamak üzere 

…… tarihinde toplanmıĢtır.  

 

KONU: 

 

…... Ġli, ……. Ġlçesi, ……Mahallesi, …… Ada, …… Parsel üzerindeki ……YĠBF nolu [her 

bir iş (YİBF) için ayrı ayrı karar alınacağından, tek bir YİBF no yazılacaktır.] yapıda yapılan inceleme 

neticesine iliĢkin ilgi teknik inceleme raporu doğrultusundaki değerlendirme ve karardır. 

 

GEREKÇE: 

 

1.1. [Görev ve sorumlulukların yerine getirilmemesine ilişkin teklife gerekçe olan tespitler maddeler halinde 

yazılacaktır._Örn. “1. Mimari projedeki kat planları ile statik projedeki kalıp planları uyumlu değildir.. 

2.Ruhsat eki onaylı projesinde yer alan zemin kat S7-S9 kolonlarının boyutlarının değiştirildiği, P4-P5 

perdelerinin ise yapılmadığı, X Yapı Denetim Limited Şirketi‟nin aykırılıklarla ilgili yasal süresi içerisinde 

bildirimde bulunmadığı tespit edilmiştir., 3. Fesih sonrası yapının denetimini üstlenen Y Yapı Denetim Limited 

Şirketi tarafından güvenlik raporu düzenlenmeden yapının inşasına devam edilmiştir.” ] 
 . 

 . 

 . 

 

KARAR:  

 

2.1.[Yapı denetim kuruluşu, şirket ortağı, yetkilisi, sorumlu denetim elemanlarından bir ya da birkaçının 

görev ve sorumluluklarını ihmali bulunması halinde eklenecektir.] 
…… [Yasal dayanak-Mutlaka 4708 sayılı Kanun maddesine dayandırılacaktır._Örn.”4708 sayılı 

Kanunun 2. maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) ve (ı) fıkralarında”] belirlenen görev ve 

sorumluluklarını yerine getirmediği anlaĢılan,  

 
[Aşağıda 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. maddeleri örnek olarak düzenlenmiş olup, görev ve sorumluluklarını yerine 

getirmeyenler için uygun olan yazılacaktır. ] 
2.1.1. …… [Yapı denetim kuruluşunun unvanı] (Ticaret Odası: ……, Ticaret Sicil No: ……,  

Yapı Denetim Ġzin Belgesi numarası: ……) 

2.1.2. ġirket ortağı veya yetkilisi; 

 …… (……[unvanı], ……[varsa incelemeye esas yapıdaki denetim görevi_Örn. “Proje ve 

Uygulama Denetçisi” ya da “Kontrol Elemanı” vb.], Denetçi No:……[varsa], Meslek 

Odası Sicil No:……) 



NOT: KöĢeli parantez içerisindeki yazılar açıklama ve örnekleme mahiyetinde olup, hazırlanacak evraklarda bu  

kısımlar yer almayacaktır. 

 

2.1.3. Sorumlu denetim elemanları; 

……[İsim Soyisim] (……[unvanı], ……[yapı denetim kuruluşundaki denetim görevi_Örn. 

“Proje ve Uygulama Denetçisi” ya da “Kontrol Elemanı” vb.], Denetçi No:……[varsa], 

Meslek Odası Sicil No:……) 
. 

. 

. 

hakkında denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, …………..…. [Ġl 

Yapı Denetim Komisyonlarınca “Geçici faaliyet durdurma sürelerine iliĢkin cetvel” dikkate alınarak süre 

yazılacaktır.] süre ile geçici olarak durdurulması için Çevre ve ġehircilik Bakanlığına 

teklifte bulunulması, 

 

2.2. [2.1. maddesindeki yasal dayanaktan farklı dayanaklardan sorumlu olanlar veya yapı denetim kuruluşu 

değişikliği nedeniyle başka bir kuruluşun da görev ve sorumluluğunun bulunduğu durumlarda diğer 

sorumlular için eklenecektir. Aşağıdaki 2.2.1, 2.2.2., 2.2.3. örnek olarak düzenlenmiş olup, görev ve 

sorumluluklarını yerine getirmeyenler için uygun olan yazılacaktır.] 

 

 …… [Yasal dayanak-Mutlaka 4708 sayılı Kanun maddesine dayandırılacaktır.]belirlenen görev ve 

sorumluluklarını yerine getirmediği anlaĢılan, sorumlu denetim elemanları; 

 
[Aşağıda 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3. maddeleri örnek olarak düzenlenmiş olup, görev ve sorumluluklarını yerine 

getirmeyenler için uygun olan yazılacaktır. ] 
2.2.1. …… [Yapı denetim kuruluşunun unvanı] (Ticaret Odası: ……, Ticaret Sicil No: ……,  

Yapı Denetim Ġzin Belgesi numarası: ……)  

2.2.2. ġirket ortağı veya yetkilisi; 

  …… (……[unvanı], ……[varsa incelemeye esas yapıdaki denetim görevi_Örn. “Proje ve 

Uygulama Denetçisi” ya da “Kontrol Elemanı” vb.], Denetçi No:……[kişi denetçi ise], 

Meslek Odası Sicil No:……) 

2.2.3. Sorumlu denetim elemanları; 

 ……[İsim Soyisim] (……[unvanı], ……[yapı denetim kuruluşundaki denetim görevi_Örn. 

“Proje ve Uygulama Denetçisi” ya da “Kontrol Elemanı” vb.], Denetçi No:……[kişi denetçi 

ise], Meslek Odası Sicil No:……) 
. 

. 

. 

hakkında denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 

…………..…. [Ġl Yapı Denetim Komisyonlarınca “Geçici faaliyet durdurma sürelerine iliĢkin 

cetvel” dikkate alınarak süre yazılacaktır.] süre ile geçici olarak durdurulması için Çevre 

ve ġehircilik Bakanlığına teklifte bulunulması, 

 

2.3.   [Yapı denetim kuruluşu, şirket ortağı, yetkilisi, sorumlu denetim elemanlarından bir ya da birkaçının 

görev ve sorumluluklarını ihmali bulunması halinde eklenecektir.] 
  Bakanlıkça 2.1. veya 2.2. [Geçici faaliyet durdurma teklifinde bulunulan madde numaraları 

yazılacaktır.] maddesinde isimleri sayılan kiĢiler hakkında geçici faaliyet durdurulmasının 

takdir edilmesi halinde, konu hakkındaki Resmi Gazete ilanını müteakip uygulanmak 

üzere,  

2.3.1.  4708 sayılı Kanunun 9. maddesi gereği, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca, 

denetim faaliyeti geçici olarak durdurulan kiĢiler hakkında yasal iĢlem yapılması 

amacıyla, …… [İl] Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünce yetkili Cumhuriyet 

BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulması, 

2.3.2.  4708 sayılı Kanunun 8. maddesi gereği, denetim faaliyeti geçici olarak durdurulan 

bahse konu yapı denetim kuruluĢunun/kuruluĢlarının denetim sorumluluğundaki 

iĢlerin, yapı sahibince/sahiplerince baĢka bir yapı denetim kuruluĢu 

görevlendirilinceye kadar devamına izin verilmemesi gerektiği hususunda 

idarelerce iĢlem tesis edilmesini teminen, …… [İl] Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlüğünce, ilgili idarelere bildirimde bulunulması, 

 



NOT: KöĢeli parantez içerisindeki yazılar açıklama ve örnekleme mahiyetinde olup, hazırlanacak evraklarda bu  

kısımlar yer almayacaktır. 

 

2.4. [Yapı sahibi veya yapı müteahhidinin sorumluluğunun bulunması halinde eklenecektir.]  

Bahse konu yapıda ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması nedeniyle …… [yapı 

sahibi veya yapı müteahhidi veya varsa şantiye şefinin unvan veya ismi soyismi] hakkında gerekli 

incelemenin yapılıp, 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca 

konunun değerlendirilmesi amacıyla, …… [İl] Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünce, ilgili 

idaresine bildirimde bulunulması,  

 

2.5. [İlgili idarenin sorumluluğunun bulunması halinde eklenecektir.]  

 …… [Gerekçe], ilgili idare  hakkında gerekli inceleme ve iĢlemlerin yapılması için, …… 

[İl] Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünce, ……’na [İlgili idarenin bağlı olduğu kurum_Örn. 

Mahalli İdareler İl Müdürlüğü] bildirimde bulunulması, 

 

2.6. [Proje müellifinin sorumluluğunun bulunması halinde eklenecektir.] 

 …… [Gerekçe_Örn. “Projenin imar planına uygun olarak yapılmaması nedeniyle”] Proje Müellifi 

…… [İsim Soyisim] (……[unvanı], Meslek Odası Sicil No:……) hakkında kendi 

mevzuatına göre iĢlem yapılabilmesi için ilgili meslek odasına bildirimde bulunulmasını 

teminen, Çevre ve ġehircilik Bakanlığına bildirimde bulunulması, 

 

2.7. Bu Komisyon Kararının …… [“1 (bir) nüshasının Çevre ve Şehircilik Bakanlığına (Mesleki 

Hizmetler Genel Müdürlüğü) gönderilmek ve”_Bu metin, yukarıdaki 2.1., 2.2., 2.6 maddelerinden bir ya da 

birkaçının kararda yer alması halinde eklenecektir.] 1 (bir) nüshasının gerekli iĢlemleri yürütmek 

üzere Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğüne iletilmesi, 

 

…… [“Oybirliğiyle” ya da “Oy çokluğuyla”] kararlaĢtırılmıĢtır. 

 

 ĠĢbu Komisyon Kararı … ([yazı ile]) nüsha olarak düzenlenerek imza altına alınmıĢtır.  

 

 

Ġsim – Soyisim 

BaĢkan 

 

Ġsim – Soyisim 

Üye 

 

Ġsim – Soyisim 

Üye 

 

Ġsim – Soyisim 

Üye 

 

Ġsim – Soyisim 

Üye 

EK: 

[Varsa] Ġtiraz gerekçesi/gerekçeleri 

  



NOT: KöĢeli parantez içerisindeki yazılar açıklama ve örnekleme mahiyetinde olup, hazırlanacak evraklarda bu  

kısımlar yer almayacaktır. 

 

EK-1/2 KONU ĠÇERĠKLĠ ĠNCELEME VE DENETĠMLERĠNE ĠLĠġKĠN RAPOR ÖRNEĞĠ 

 

………………….. [İl] 

ĠL YAPI DENETĠM KOMĠSYONU 

 

Karar Tarihi : 

Karar No  : ……[ İl plaka no-Yıl-Karar no_Örn. “06-2011-001”] 

Konu   :Denetim faaliyetinin geçici  

         durdurulmasına iliĢkin teklif kararı 

 

KOMĠSYON KARARI 

 

Ġlgi : Ġl ÇalıĢma Biriminin ….. tarihli ve ……. nolu teknik inceleme raporu. 

 

 Ġl Yapı Denetim Komisyonu, …… BaĢkanlığında, Üye ……, Üye ……, Üye ……, Üye 

……’in iĢtiraki ile ilgi teknik inceleme raporu doğrultusunda 4708 sayılı Yapı Denetimi 

Hakkında Kanunun 8. maddesi gereği, değerlendirmede bulunmak ve konuyu karara 

bağlamak üzere …… tarihinde toplanmıĢtır.  

 

KONU: 

….. [İnceleme konusu yazılacaktır._Örn. “…. şahsın 4708 sayılı Kanunun 3. maddesinin 5. fıkrasında belirtilen 

“…denetim faaliyeti süresince başkaca mesleki ve inşaat işleri ile ilgili faaliyette bulunmaları yasaktır.” 

hükmüne aykırı davrandığı iddiaları üzerine”] yapılan inceleme neticesine iliĢkin ilgi inceleme 

raporu doğrultusundaki değerlendirme ve karardır. 

 

GEREKÇE: 

1.1. [Görev ve sorumlulukların yerine getirilmemesine ilişkin tespitler maddeler halinde yazılacaktır_Örn. 1. 

“X Yapı Denetim Limited Şirketinde denetim görevi üstlenen proje ve uygulama denetçisi inşaat mühendisi 

Ahmet Ahmet„in aynı dönemlerde yapı müteahhidi olarak da çalıştığı ve yapı ruhsatlarında yapı müteahhidi 

olarak imzalarının bulunduğu tespit edilmiştir.” ] 
 . 

 . 

 . 
KARAR:  

 

2.1.[Yapı denetim kuruluşu, şirket ortağı, yetkilisi, sorumlu denetim elemanlarından bir ya da birkaçının 

görev ve sorumluluklarını ihmali bulunması halinde eklenecektir.] 
…… [Yasal dayanak-Mutlaka 4708 sayılı Kanun maddesine dayandırılacaktır_Örn. “4708 sayılı 

Kanunun 3. maddesinin 5. fıkrasında] belirlenen görev ve sorumluluklarını yerine getirmediği 

anlaĢılan,  

 
[Aşağıda 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3. maddeleri örnek olarak düzenlenmiş olup, görev ve sorumluluklarını yerine 

getirmeyenler için uygun olan yazılacaktır. ] 
2.1.1. …… [Yapı denetim kuruluşunun unvanı] (Ticaret Odası: …… , Ticaret Sicil No: ……,  

Yapı Denetim Ġzin Belgesi numarası: ……)   

2.1.2. ġirket ortağı veya yetkilisi; 

 …… (……[unvanı], ……[varsa yapı denetim kuruluşundaki denetim görevi_Örn. “Proje ve 

Uygulama Denetçisi” ya da “Kontrol Elemanı” vb.], Denetçi No:……[kişi denetçi ise], 

Meslek Odası Sicil No:……) 

2.1.3. Sorumlu denetim elemanları; 

……[İsim Soyisim] (……[unvanı], ……[yapı denetim kuruluşundaki denetim görevi_Örn. 

“Proje ve Uygulama Denetçisi” ya da “Kontrol Elemanı” vb.], Denetçi No:……[kişi denetçi 

ise], Meslek Odası Sicil No:……) 
. 

. 

. 



NOT: KöĢeli parantez içerisindeki yazılar açıklama ve örnekleme mahiyetinde olup, hazırlanacak evraklarda bu  

kısımlar yer almayacaktır. 

hakkında denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, aynı Kanunun 8. 

maddesi gereğince, …………..…. [Ġl Yapı Denetim Komisyonlarınca “Geçici faaliyet durdurma 

sürelerine iliĢkin cetvel” dikkate alınarak süre yazılacaktır.] süre ile geçici olarak durdurulması için 

Çevre ve ġehircilik Bakanlığına teklifte bulunulması, 

 

2.2. Bakanlıkça 2.1. [Geçici faaliyet durdurma teklifinde bulunulan madde numaraları yazılacaktır.] 

maddesinde isimleri sayılan kiĢiler hakkında geçici faaliyet durdurulmasının takdir 

edilmesi halinde, konu hakkındaki Resmi Gazete ilanını müteakip uygulanmak üzere,  

2.2.1.  4708 sayılı Kanunun 9. maddesi gereği, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu uyarınca, 

denetim faaliyeti geçici olarak durdurulan kiĢiler hakkında yasal iĢlem yapılması 

amacıyla, …… [İl] Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünce yetkili Cumhuriyet 

BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunulması, 

2.2.2.  4708 sayılı Kanunun 8. maddesi gereği, denetim faaliyeti geçici olarak durdurulan 

bahse konu yapı denetim kuruluĢunun/kuruluĢlarının denetim sorumluluğundaki 

iĢlerin, yapı sahibince/sahiplerince baĢka bir yapı denetim kuruluĢu 

görevlendirilinceye kadar devamına izin verilmemesi gerektiği hususunda 

idarelerce iĢlem tesis edilmesini teminen, …… [İl] Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlüğünce, ilgili idarelere bildirimde bulunulması, 

 

2.3. [Yapı sahibi veya yapı müteahhidinin sorumluluğunun bulunması halinde eklenecektir.]  

…… [Gerekçe_Örn. “Yapı müteahhidini yapı denetim kuruluşu ile sözleşme yapmak üzere vekil tayin 

etmesi nedeniyle”] …... Ġli, ……. Ġlçesi, ……Mahallesi, …… Ada, …… Parsel üzerindeki 

yapının …… [yapı sahibi veya yapı müteahhidi veya varsa şantiye şefinin unvan veya ismi soyismi] 

hakkında gerekli incelemenin yapılıp, 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza 

Kanunu uyarınca konunun değerlendirilmesi amacıyla, …… [İl] Çevre ve ġehircilik Ġl 

Müdürlüğünce, ilgili idaresine bildirimde bulunulması,  

 

2.4. [İlgili idarenin sorumluluğunun bulunması halinde eklenecektir.]  

 …… [Gerekçe], ilgili idare  hakkında gerekli inceleme ve iĢlemlerin yapılması için, …… 

[İl] Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüğünce, ……’na [İlgili idarenin bağlı olduğu kurum_Örn. 

Mahalli İdareler İl Müdürlüğü] bildirimde bulunulması, 

 

2.5. Bu Komisyon Kararının …… [“1 (bir) nüshasının Çevre ve Şehircilik Bakanlığına (Mesleki 

Hizmetler Genel Müdürlüğü) gönderilmek ve”_Bu metin, yukarıdaki 2.1. maddesinin kararda yer alması 

halinde eklenecektir.] 1 (bir) nüshasının gerekli iĢlemleri yürütmek üzere Çevre ve ġehircilik 

Ġl Müdürlüğüne iletilmesi, 

 

…… [“Oybirliğiyle” ya da “Oy çokluğuyla”] kararlaĢtırılmıĢtır. 

 

 ĠĢbu Komisyon Kararı … ([yazı ile]) nüsha olarak düzenlenerek imza altına alınmıĢtır. 

 

Ġsim – Soyisim 

BaĢkan 

Ġsim – Soyisim 

Üye 

Ġsim – Soyisim 

Üye 

 

Ġsim – Soyisim 

Üye 

 

Ġsim – Soyisim 

Üye 

EK: 

[Varsa] Ġtiraz gerekçesi/gerekçeleri 

 



GEÇİCİ FAALİYET DURDURMA SÜRELERİNE İLİŞKİN CETVEL 
 

 

4708 Sayılı Kanun kapsamında yapı denetim faaliyetinde bulunan Yapı Denetim 

Kuruluşları, denetçi mimar ve mühendisler ile kontrol elemanı ve yardımcı kontrol 

elemanları hakkında Kanunun 10. maddesinden hareketle; söz konusu kanun ile belirlenmiş 

olan görevlerini yerine getirmemeleri durumunda aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin 

durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. Maddesine istinaden Geçici Faaliyet 

Durdurma cezasının verilmesi için Yapı Denetim Komisyonlarınca Genel Müdürlüğümüz 

kanalıyla Bakanlık Makamına teklifte bulunulacak olup, bu duruma göre idari ve cezai 

işlemler tesis edilecektir. 
 

Yapı Denetim Komisyonlarınca Geçici Faaliyet Durdurma sürelerinin 

belirlenmesinde dikkate alınacak hususlara ilişkin açıklamalar aşağıdaki şekilde 

sıralandırılmış olup, yer alan süreler sadece örnek olarak konulmuştur. Teklif edilecek 

süreler, mevzuata aykırılığın, giderilip giderilemeyeceği, taşıyıcı sisteme etkisi, kuruluşça 

hatalı uygulamalarda ısrarlı olunup olunmadığı gibi hususlar değerlendirilerek verilecektir. 

 

 

4708 sayılı Kanunun 2. maddesinde bulunan; 

 

a) „‟Proje müelliflerince hazırlanan, yapının inşa edileceği arsa veya arazinin zemin ve 

temel raporları ile uygulama projelerine mevzuata aykırı olmasına karşın, ilgili idareye 

uygunluk görüşünü bildirmek.‟‟ bendi fiiline aykırı davranışlarda (....1 Yıl....)’a kadar, 

b) „‟Yapı denetimini üstlendiğine dair ilgili idareye taahhütname vermek, yapı ruhsatının 

ilgili bölümünü imzalamak, bu yapıya ilişkin bilgileri yapı ruhsatı düzenleme tarihinden 

itibaren yedi gün içinde Bakanlığa bildirmek.‟‟ bendi fiiline aykırı davranışlarda (...3 

Ay....)’a kadar,        

c) „‟Yapının, ruhsat ve ekleri ile mevzuata uygun olarak yapılmasını denetlemek.‟‟ bendi 

fiiline aykırı davranışlarda (....1 Yıl....)’a kadar,        

d) „‟Yapım işlerinde kullanılan malzemeler ile imalatın proje, teknik şartname ve 

standartlara uygunluğunu kontrol etmek ve sonuçlarını belgelendirmek, malzemeler ve 

imalatla ilgili deneyleri yaptırmak.‟‟ bendi fiiline aykırı davranışlarda (....6 Ay....)’a 

kadar,       

e) „‟Yapılan tüm denetim hizmetlerine ilişkin belgelerin bir nüshasını ilgili idareye 

vermek, denetimleri sırasında yapıda kullanılan malzeme ve imalatın teknik şartname ve 

standartlara aykırı olduklarını belirledikleri takdirde, durumu bir rapor ile ilgili idareye ve il 

sanayi ve/veya ticaret müdürlüklerine bildirmek.‟‟ bendi fiiline aykırı davranışlarda (....3 

Ay....)’a kadar,       

f) „‟İş yerinde, iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda gerekli tedbirlerin alınması için yapı 

müteahhidini yazılı olarak uyarmak, uyarıya uyulmadığı takdirde durumu ilgili bölge çalışma 

müdürlüğüne bildirmek.‟‟ bendi fiiline aykırı davranışlarda (....3 Ay....)’a kadar,       

g) „‟Ruhsat ve eklerine aykırı uygulama yapılması halinde durumu üç iş günü içinde ilgili 

idareye bildirmek.‟‟ bendi fiiline aykırı davranışlarda (....6 Ay....)’a kadar,      

h) „‟Yapının ruhsat eki projelerine uygun olarak kısmen veya tamamen bitirildiğine dair 

ilgili idareye rapor vermek.‟‟ bendi fiiline aykırı davranışlarda (....3 Ay....)’a kadar,       

ı) „‟Zemin, malzeme ve imalata ilişkin deneyleri, şartname ve standartlara uygun olarak 

laboratuarlarda yaptırmak.‟‟ bendi fiiline aykırı davranışlarda (....3 Ay....)’a kadar,       

 

 



 

 

Ayrıca; 

 

4708 sayılı Kanunun 3. maddesinin son fıkrasındaki, 

„‟Yapı denetim kuruluşu denetim faaliyeti dışında başka ticarî faaliyette bulunamaz. Bu 

kuruluşun denetçi mimar ve mühendislerinin, denetim faaliyeti süresince başkaca meslekî ve 

inşaat işleri ile ilgili ticarî faaliyette bulunmaları yasaktır.‟‟ hükmüne aykırı davranışlarda 

(...1 Yıl.......)’a kadar, 

 

4708 sayılı Kanunun 5. maddesindeki, 

‘’Yapı denetimi hizmet sözleşmeleri yapı sahibi ile yapı denetim kuruluşu arasında 

akdedilir.‟‟ hükmüne aykırı davranışlarda (...6 Ay.......)’a kadar, 

„‟İlgili idare; yapı denetimi hizmet sözleşmesinde yer alan hükümlere, yapı sahibinin 

uymaması halinde yapı tatil tutanağı düzenleyerek inşaatı durdurur, yapı denetim 

kuruluşunun uymaması halinde ise yapı denetimi komisyonuna bildirimde bulunur.‟‟ 

hükmüne aykırı davranışlarda (...6 Ay.......)’a kadar, 

 

4708 sayılı Kanunun 6. maddesindeki, 

„‟Yapı denetim kuruluşunun görevden ayrılması veya mimar ve/veya 

mühendislerinden birinin, herhangi bir sebeple yapı ile ilişkisinin kesilmesi halinde yapı 

denetim kuruluşu durumu; gerekçeleri ile birlikte en geç altı iş günü içinde yazılı olarak 

Bakanlığa ve ilgili idareye bildirir. Aksi takdirde kanunî sorumluluktan kurtulamaz.‟‟ 

hükmüne aykırı davranışlarda (.....6 Ay.......)’a kadar, 

 

İlgililerin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması uygun olacaktır.  

 

 

Yapı Denetimi Kuruluşlarının Faaliyetlerinin Denetlenmesi, Denetim Faaliyetlerinin 
Durdurulması ve İzin Belgelerinin İptal Edilmesinin Usûl ve Esaslarına Dair Tebliğ göz 
önünde bulundurularak bir incelemede yukarıda belirtilen maddelerin birden çoğunun 
ihlali durumunda ceza süresinin Kanun gereği Bir (1) yıldan fazla olamayacağı hususuna 
dikkate edilecektir. 
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