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4703 Sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması Ve Uygulanmasına Dair Kanun” 
ve Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında Piyasa Gözetim ve Denetim 
faaliyetleri sürdürülmektedir. 

 
ÜRETİCİ 

 

YETKİLİ 
KURULUŞ 

(BAKANLIK) 
 

DAĞITICI 
 



     Bakanlığımızın iller 
denetim programı 
kapsamında Piyasa 
Gözetim Denetimi 
elemanlarınca ilimiz 
dâhilinde ki Hazır 
Beton, Doğal taş ve 
Agrega üreticilerine 
yönelik toplam 58 
denetim 

gerçekleştirilmiştir.  
  



29.04.2011 Tarihinde Doğal 
taş üreticilerine,  25.07.2011 
tarihinde Hazır Beton 
Üreticilerine Yönelik 
Müdürlüğümüz hizmet 
binasında 4703 Sayılı  
“Ürünlere İlişkin Teknik 
Mevzuatın Hazırlanması Ve 

Uygulanmasına Dair Kanun” uyarınca ve Yapı 
Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) çerçevesinde il 
sınırları dâhilinde ki üreticilere yönelik bilgilendirme 
toplantısı yapılmıştır. 



Doğal taş ve agrega 
üreticilerinin piyasa arz 
ettikleri ürünlerin 
uyumlaştırılmış Avrupa 
standartlarında üretim 
yapmaları için Piyasa 
Gözetim ve Denetimi 
elemanlarımızca 19 adet 
denetimde 
bulunulmuştur. Gerekli 
standartları sağlamaları 
için yasal süre verilmiştir. 



Hazır Beton üreticilerine yönelik 
2011 yılı içersinde üreticilerin 
piyasaya arz ettikleri ürünlerin 
güvenirliğini test etmek için 39 
adet denetim yapılmış olup 
Müdürlüğümüz laboratuarında 
gerekli standartlara uygun olup 
olmadığı test ve muayene 
edilmiştir. Bu denetimler 
sonucunda piyasaya güvensiz 
ürün arz ettikleri tespit edilen 
Hazır beton üreticilerine yönelik 
gerekli yazılı uyarılar yapılmış, 
uygunsuz üretime devam ettiği 
tespit edilen Hazır Beton 
üreticilerine idari cezai 
yaptırımlar uygulanmıştır. 



İlimiz dâhilinde inşa 
edilmekte olan tüm 
yapıların yapı malzemeleri 
(Hazır Beton ve Nervürlü 
Demir) Müdürlüğümüz 
laboratuarı tarafından test 
ve muayene edilmektedir. 



•2011 yılı içerisinde Yapı Denetim Şube Müdürlüğü 
olarak ilimizde faaliyet gösteren Bayburt Yapı 
Denetim ve Çoruh Yapı Denetim firmalarının 
kontör yükleme, denetçi giriş,istifa ve vize vb. 
işlemleri gerçekleştirilmiştir. 
 
•2011 yılı içerisinde Müdürlüğümüz Bayburt Yapı 
Denetimini 3 büro ve 6 şantiye olmak üzere 
toplam 9 kez denetlemiştir. 
 
•2011 yılı içerisinde Müdürlüğümüz Çoruh Yapı 
Denetimini 2 büro ve 6 şantiye olmak üzere 
toplam 8 kez denetlemiştir. 
 
 



•16.05.2011 tarihinde Yapı 
Denetim Firmaları ve İlgili 
İdarelere Yapı Denetim 
Mevzuatı ve Yapı Denetim 
Sistemi hakkında bilgilendirme 
eğitimi yapılmıştır. 

 

•16.12.2010 tarih ve 27787 sayılı Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle 
Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik ile 
beraber 01.01.2012 tarihinden itibaren inşaatlarda ustalık belgesi 
olmayan kişiler çalıştırılmayacaktır. Bu nedenle Müdürlüğümüz 
2017 yılına kadar geçerli olan Geçici Ustalık Belgesi vermektedir. 
18.01.2012 tarihine kadar toplam 205 adet Geçici Ustalık Belgesi 
verilmiştir. 



•16.12.2010 tarih ve 27787 sayılı Yapı Müteahhitlerinin 
Kayıtları İle Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar 
Hakkında Yönetmelik ile beraber 01.01.2012 tarihinden 
itibaren yapı ruhsatı, yapı kullanma izin belgesi vb. 
evraklarda kullanılmak ve her birinin denetlenebilmesi 
için ayrı ayrı kayıt altına alabilmek için Müteahhit yetki 
numarası kullanma zorunluluğu gelmiştir. Bu 
kapsamda 8 adet Müteahhitlik yetki numarası 
verilmiştir. 


