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       T.C. 

SAĞLIK BAKANLIĞI 

TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

ANKARA 

 

İlgi: (2011/55) nolu GENELGE niz. 

 

  
İlgili Genelgenizin “Depreme dayanıklılık raporu” başlıklı 7. Maddesinde;  

  

“a) Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi başvurusu 19.08.2008 tarihinden sonra yapılan 

binalarda depreme dayanıklılık raporu istenmeyecektir.  

b) Yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi 19.08.2008 tarihinden önce düzenlenmiş olup da 

kapsamlı tadilat yapılarak binanın tamamının kullanım amacının değişmesi ve yeni yapı ruhsatı 

alınmasını gerektiren tadilatlarda; yapı ruhsatı ve yapı kullanım izin belgesi başvuru tarihi 

19.08.2008 tarihinden sonra olan binalarda deprem raporu istenmeyecektir.  

c) Bu tarihten önce yapılan binalarda; Çevre ve Şehircilik (Bayındırlık ve İskân) Bakanlığından 

alınan görüşe göre, depreme dayanıklılık raporuna dair çalışmaların Deprem Bölgelerinde Yapılacak 

Binalar Hakkında Yönetmeliğin 1.1.2 nci maddesinde belirtilen hususlar doğrultusunda yapılabileceği, 

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 57 nci maddesinin (b) bendi kapsamında statik proje olarak 

nitelendirilebileceği, dolayısı ile bu inceleme ve projelerin;  
Yapı Denetim Kanununun 3 üncü maddesi gereğince yapı denetim kuruluşlarının denetçi mimar ve 

mühendislerin denetim faaliyeti süresince başkaca mesleki faaliyet ve inşaat işleri ile ilgili ticari 

faaliyette bulunmaması hükmü gereğince bahse konu çalışmaların yapı denetim firmalarınca 

gerçekleştirilemeyeceği,”  denilmektedir. 

 

Ancak; 

1- 1999 Marmara Depreminden sonra; depreme dayanıklı güvenli yapıların inşa edilmesi 

ve denetlenebilmesi için 2000 ve 2001 yıllarında 595 Sayılı KHK ile 4708 Sayılı Yapı 

Denetim Kanunu yürürlüğe girmiş ve 19 pilot ilde uygulanmıştır. Bu uygulamalarda 

şu anda yürürlükte olan “1998 Deprem Yönetmeliği” esas alınmış, proje ve uygulama 

denetimleri bu mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Bu kanun kapsamında inşa 

edilmiş ve iskana açılmış binaların ilgili İdarelerdeki(Belediyeler) arşiv dosyalarında;  

binaların mevzuatlara uygun ve depreme dayanıklı  olduğuna dair “Denetçiler 

Taahhütnamesi” mevcuttur. Dolayisiyle 19 pilot ilde Yapı Denetim Kanununa göre 

yapılmış binalarda ayrıca “Depreme Dayanıklılık Raporu” istenmesine gerek 

yoktur.  
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2- 04 Ağustos 2012 tarihli ve 28374 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların 

Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği”nin 5 inci maddesinin 

(1) numaralı fıkrasında yer alan “"Riskli yapılar, İdarece veya müracaatları üzerine 

lisanslandırılacak üniversiteler, inşaat, jeoloji ve jeofizik mühendisleri odaları ve 

29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun uyarınca faaliyet 

gösteren yapı denetimi kuruluşları ile bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları 

çerçevesinde lisanslandırılacak kurum, kuruluş ve şirketlerce tespit edilir." hükmü 

uyarınca, riskli yapı tespitinin Bakanlığınızca lisanslandırılacak yapı denetim 

kuruluşlarınca da yürütülebileceği hükme bağlanmıştır. 

 

Dolayisiyle; tarafınızdan, Çevre ve Şehircilik (Bayındırlık ve İskân) Bakanlığından 

alınan görüşten sonra yürürlüğe giren bu yönetmeliğe göre “Depreme Dayanıklılık 

Raporları” na ait çalışmalar Yapı Denetim Kuruluşlarınca da gerçekleştirilebilir. 

 

Yukarıda bahsettiğimiz; 

***  Deprem Dayanıklılık Raporlarının; 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunun 

uygulandığı 19 pilot illerde 29 Haziran 2001 yılından önce yapı ruhsatı almış 

binalarda, aranması, 

 

***   İlgili Raporların Yapı Denetim Kuruluşları tarafından da verilmesi, 

 

 Konularında; “Genelgenizin” revize edilmesi için gereğini arz ederiz..  

 

Saygılarımızla, 

 

 

 

     YAPI DENETİM KURULUŞLARI BİRLİĞİ  

       Hüseyin KAYA 

       Genel Başkan 

       

 

            

 

 


