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Bilindiği üzere 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamında Bakanlığımızdan

izin belgesi almış olan Laboratuvar firmalarının askıya alma işlemleri, firmanın talebi üzerine veya
faaliyetlerine engel teşkil eden herhangi bir hususun tespiti halinde İl Yapı Denetimi
Komisyonunun kararları doğrultusunda Bakanlığımızca uygulanmakta iken, işlemlerin daha hızlı
ve etkin bir şekilde yürütülerek bürokrasinin azaltılması, işlerin kolaylaştırılması ilkesi dahilinde
söz konusu işlemin bundan böyle İl Müdürlüklerince yapılması kararlaştırılmıştır.

Yapı Denetimi Sisteminde laboratuvar kuruluşu belge askı işlemleri, il müdürlükleri
tarafından laboratuvar firmaları ekranında belge askıya al / belge askıdan indir ikonlarından ( , )
 gerçekleştirilecektir. Belgesi askıya alınan laboratuvar kuruluşunun sisteme girişi otomatik olarak
engellenecektir. Bu durum laboratuvar kuruluşları listeleme ekranında ( ) durumunu gösterir ikon
ile simgelenecektir. 

Bakanlığımızdan izin belgeli laboratuvarlar, kapsam listelerindeki deneyler için, Yapı
Denetim Sistemi üzerinden Bakanlık Rapor Numarası (BRN) alarak, deney yapan eleman ve
denetçi mühendis tarafından  imzalanmış rapor ve eki (gerilme-şekil değiştirme grafikleri vb.)
sisteme yüklenmelidir. Söz konusu raporların 2 adet aslı yapı denetim kuruluşuna verilmeli (1
adedi ilgili idareye sunulmak diğer adedi ise yapı denetim kuruluşunun arşivinde saklanmak üzere)
ve 1 adet aslı da laboratuvarın arşivinde saklanmalıdır. Yapı Denetim Kuruluşlarına ait hakediş
dosyalarında sunulan Deney Raporlarının da ekleri ile birlikte BRN numaralı ve imzalı olmasına
dikkat edilmesi gerekmektedir.
          Uygulamaların yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda gerçekleştirilmesinin sağlanması
için, yazımızın iliniz dahilindeki yapı ruhsatı düzenleyen tüm kurumlara, il yapı denetim
komisyonunun asil ve yedek üyelerine, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerimizde yapı denetimi
konusunda görev yapan ilgili personele ve yapı denetim kuruluşlarına ve Laboratuvar kuruluşlarına
imza karşılığı tebliğ edilmesi hususlarında bilgilerinizi gereğini önemle rica ederim.                 
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Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Harbiye Mah. Çetin Emeç Bulvarı No:5
Ankara

Bilgi için:Ertürk ERTONGA
Mühendis

Telefon No:(312) 586 34 99

Not: 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu gereği bu belge elektronik imza ile imzalanmıştır.
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