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Konu : Laboratuvar Denetimleri Ve                                                               

Belge Vize İşlemleri. 

  

 

……………………… VALİLİĞİNE 

(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 

 

 

İlgi:  a) Bakanlığımızın 20.12.2011 tarih ve 8800 (2011/18) sayılı Genelgesi. 

        b) 07.02.2012 tarih ve 1090 sayılı yazımız. 

       c) 05.03.2012 tarih ve 2474 sayılı yazımız.  

 

           4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde 

Bakanlığımızca yayımlanan İlgi (a)’da kayıtlı genelge ile ilgili uygulamaya yönelik 

tereddütlerin giderilmesi için aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.  

           

1- Valilikçe (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) görevlendirilen heyetçe laboratuvar izin 

belgesi vize işlemlerine ilişkin ara denetimler, belge vize süresinin dolmasına 2(iki) ay zaman 

kalıncaya kadar yapılacak ve akabinde düzenlenecek “Ara Denetim Raporu” İl Yapı Denetim 

Komisyonuna sunulacak olup komisyonca ivedilikle değerlendirilmek suretiyle hazırlanacak 

‘’Komisyon Kararı’’ belge vize süresi dolmadan bir yazı ekinde Bakanlığımıza (Mesleki 

Hizmetler Genel Müdürlüğü) gönderilecektir. Ancak laboratuvar izin belgesi vize işlemlerinin 

tamamlanabilmesi için bir yazı ekinde gönderilecek komisyon kararı beraberinde; ara denetim 

raporu, laboratuvar izin belgesi (aslı), laboratuvar deney kapsam listesi (aslı), belge kullanma 

ve vize işlemi bedellerine ilişkin banka dekontları ve teminat farkı banka dekontunun da 

Bakanlığımıza (Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü) gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca 

laboratuvarın izin belgesi vize işlemlerinde, vize tarihi olarak İl Yapı Denetim Komisyonu 

Karar tarihi baz alınacaktır. Bu nedenle laboratuarların belgelerinin vizesiz olduğu dönemde 

faaliyet göstermemesi için vize tarihi geçirilmeksizin işlemlerin tamamlanması gerekmekte 

olup, aksi takdirde sorumluluk Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerimizde olacaktır. 

 

2 - Valilikçe (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) görevlendirilen heyetçe laboratuvar 

adres değişikliğine ilişkin kısmi incelemesi sonrasında düzenlenecek “Denetim Raporu” İl Yapı 

Denetim Komisyonuna sunulacaktır. Komisyonca ivedilikle değerlendirilmek suretiyle 

hazırlanacak ‘’Komisyon Kararı’’ ile birlikte denetim raporu, laboratuvar izin belgesi (aslı), 

laboratuvar deney kapsam listesi (aslı) ve laboratuvar yeni adresindeki yerleşim şeması bir yazı 

ekinde Bakanlığımıza (Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü) gönderilecektir. 

 

3 - Valilikçe (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) görevlendirilen heyetçe laboratuvar 

deney kapsamı değişikliğine ilişkin kısmi incelemesi sonrasında düzenlenecek “Denetim 

Raporu” (bu raporda deney kapsamına eklenecek deneyler ve ilgili standartları bir liste halinde 

verilecektir)  İl Yapı Denetim Komisyonuna sunulacaktır. Komisyonca ivedilikle 

değerlendirilmek suretiyle hazırlanacak ‘’Komisyon Kararı’’ ile birlikte denetim raporu,  

laboratuvar deney kapsam listesi (aslı) ve laboratuvarın deney kapsamına eklenen deneylerin 

laboratuvarın kalite sisteminde oluşan değişikliğe ait kalite sistemi dokümanları ( deney 



talimatları, formlar, deney raporları vb. dokümanlar ) bir yazı ekinde Bakanlığımıza (Mesleki 

Hizmetler Genel Müdürlüğü) gönderilecektir. 

 

4- Valilikçe (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) görevlendirilen heyetçe laboratuvar 

denetçi mühendis değişikliğine ilişkin kısmi incelemesi sonrasında düzenlenecek “Denetim 

Raporu” İl Yapı Denetim Komisyonuna sunulacaktır. Komisyonca ivedilikle değerlendirilmek 

suretiyle hazırlanacak ‘’Komisyon Kararı’’ ile birlikte denetim raporu, Denetçi Mühendisin 

idarece “Aslı Görülmüştür” onaylı denetçi belgesi fotokopisi, Noterce onaylı denetçi iş 

sözleşmesi (aslı) ve denetçi mühendisin Noter onaylı imza sirküleri (aslı) bir yazı ekinde 

Bakanlığımıza (Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü) gönderilecektir. 

 

5- İlgi (b)’de kayıtlı yazımızın son paragrafının yanlış yorumlanması nedeniyle iptal 

edilmiş olup, izin belgeli laboratuvarların ara denetimleri yılda (belge geçerlilik süresi içinde) 

en az bir kere laboratuvara haber verilmeksizin yapılacaktır. Ancak belge vize tarihi dolduğu 

halde ara denetimi yapılamayan laboratuvarlar, İl Müdürlüğüne ara denetimin yapılması için 

başvuruda bulunabileceklerdir. Kısmi denetimler ise laboratuvarın yazılı müracaatı üzerine 

yapılacaktır. 

 

6- İlgi (c)’de kayıtlı yazıda “İlinizde faaliyet gösteren laboratuvar kuruluşları, 

laboratuvar teminat bedellerinin 15.05.2012 tarihine kadar fiyat listesinde belirtilen (10.000 

TL.) tutara tamamlamaları gerektiği”  ifadesi, vize işlemlerinin tamamlanması amacıyla izin 

belgeleri Bakanlığımıza (Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü) intikal eden laboratuvarlar için 

belirtilmiştir. Vize işlemlerinin tamamlanması amacıyla izin belgeleri Bakanlığımıza 

gönderilmeyen laboratuarlar için ise ‘’Laboratuvar İzin Onay Talimatı’’nın 8.6.3 maddesinde 

belirtildiği şekilde, 2012 yılı teminat farklarına ilişkin banka dekontunu belge vize işlem 

giderlerine ait dekontlar ile birlikte vereceklerdir. 

 

7- Bakanlığımızdan izin belgeli laboratuvarlar teminat farklarını‘’Laboratuvar İzin 

Onay Talimatı’’nın 5.5 maddesinde belirtildiği şekilde, nakit olarak ödeyeceklerdir. 

 

          Bilginizi ve gereğini önemle rica ederim. 

 

                                                                                                                        (İmza) 

                    İrfan UZUN 

                       Bakan a. 

                            Müsteşar Yardımcısı  

        

 

 

 

 

Dağıtım: 

Gereği İçin: 

-81 İl Valiliğine ( Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) 

 

 


