
08.02.2011 TARİHLİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜĞÜ İSTİŞARE 
TOPLANTISINDA TARTIŞILAN KONULAR VE SONUÇLAR 

TARİH               : 08.02.2012 

KATILANLAR : MURAT TENDAR (Yapı Denetim Şb. Müd.), ALİ ATLI (İl Yapı Denetim Komisyonu 
Üyesi), KEMALETTİN GÜRPINAR (YDKB İzmir Şb.), AYKUT TATLIDİL (YDKB İzmir 
Şb.) NAİL KOCABAŞ (YDKB İzmir Şb.) 

 
SORU           : Kontrol föylerinin her hakedişde istenip istenmeyeceği 
KARAR : Kontrol föyleri %10’luk hak edişlerde istenecek ve her sayfası ilgili denetçi ve şirket 

yetkilisince onaylı olacak. Kontrol formu sadece proje kontrollerinin yapıldığını göstermek 
amacıyla kullanılacak herhangi bir inceleme amacı olmayacak. 

SORU    : Yapı Denetim kuruluşlarının özellikle personel giriş evraklarının son günlerde kaybolması 
nedeniyle, YDK mahsus elden takip yapılıp yapılmayacağı, 

KARAR : Evrak kayıt bölümüne sadece YDK işlemlerini yapacak masa tahsis edilmesi, kayıtların 
anında yapılıp gün içinde 3-4 defa imzaya çıkarılması kararlaştırıldı. 

SORU :  Hak ediş ödemelerine mahsus damga vergilerinin mal müdürlüklerince şirketlere para 
aktarma aşamasında ödenip ödenmeyeceği, 

KARAR : Konunun YDKB tarafından Vergi Gelirleri Başkanlığı’na aktarılarak mal müdürlüklerine 
talimat yazdırılıp yazdırılmayacağı araştırılacak. 

SORU : Şirketlerin %10’luk hak edişlerde tanzim edecekleri faturanın nasıl olacağı, 

KARAR : YDKB tarafından Vergi Gelirleri Başkanlığı ile görüşülüp mukteza istenmesi kararlaştırıldı. 

SORU : Hak ediş ödemeleri sonrası idarelerce yapılacak “ödendi” için mal müdürlüklerinden belge 
alınıp alınmayacağı, 

KARAR : İl Müdürlüğüne YDKB tarafından yazı yazılması sonrası konu mal müdürlüklerince 
tartışılacak. 

SORU : Şantiye şeflerinin 5 işle sınırlı olması nedeniyle, toplu yani bir parsel yada adada  Çok 
sayıda YİBF ve ruhsat olması durumunda bu sınırın 5 sayı sınırının kaldırılmasının mümkün 
olup olmadığı, 

KARAR : YDKB tarafından yazılı müracaat halinde Bakanlığa durum aktarılıp YDS içinde çözüm 
araştırılacak. 

SORU : İl Müdürlüğü arşivi için istenen belgelerden kurucuların meslek odası son aya ait belgesinin 
istenmesinin amacı, 

KARAR : Yardımcı kontrol olan kurucuların meslek odası kayıtları (son ay şartı olmayacak) meslek 
odalarından İl Md. Tarafından halen üye olup olmadığı  teyit edilecek. 

 

ÖNEMLİ DUYURU: Birliğimizin önerisi ve İl Müdürlüğünün olumlu görüşü sonucu yapılması planlanan 
İSTİŞARE TOPLANTISI her ayın ilk ve üçüncü Çarşamba günü saat 09.30 da 
toplanacağından, şirketlerimizin karşılaştıkları sorunları M. Osman Akbaşak, Kemalettin 
Gürpınar, Aykut Tatlıdil ve Nail Kocabaş’a telefon ya da mail yoluyla göndermeleri halinde 
konular toplantıda değerlendirilip, sonuçları internet sayfamızdan yayınlanacaktır. 


