
Ulusal Yapı Denetim Sistemi - YDS

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI



• Ulusal Yapı Denetim Sistemi (UYDS), Bilişim ve otomasyon bazında planlama,

uygulama, izleme ve iyileştirme kabiliyetlerini artırmayı amaçlamaktadır. Yapılan

çalışmalar ile YİGM‘nin Ulusal Yapı Denetim Sistemi ile denetim ve yönetim

sağladığı sektörlerde vatandaş odaklı, hizmet kalitesi artmış ve ihtiyaçlar

kapsamında esneme ve yönetilebilme kabiliyeti gelişmiş bir platform

sağlanacaktır.

• Ulusal Yapı Denetim Sistemi, bir yapının proje, yapım ve ruhsatlandırma

sürecinde yapı ve yapımına ilişkin tüm denetimleri mevzuata uygun denetleyen,

laboratuvar firmalarınca test sonuçlarının otomatik olarak UYDS’ye aktarılmasını

sağlayan, saha denetimini mobil cihaz yazılımlarıyla yapının coğrafi adresinde

konum doğrulamasıyla yapan, Bakanlık bünyesinde bulunan sistemler ve diğer

kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan sistemler ile entegrasyonu sağlayan ve

TeknikMüşavirlik Yasası ve diğermevzuat değişikliklerine uygun bir sistemdir.



• Ulusal Yapı Denetim SistemiWeb Uygulamasının Yazılması

o Denetçi, kontrol elemanı, yardımcı kontrol elemanı, kurucu ortak,

şantiye şefi, proje müellifi, müteahhit, idari-teknik personel T.C.

kimlik numaraları ile; Laboratuvar Firmaları, Yapı Denetim

Kuruluşları ve Hazır Beton Firmalar ise vergi kimlik numaraları ile

sistemde anlık kontrol edilmekte,

o Mail aktivasyonları ile mail doğrulukları sağlanmakta,

o Dinamik görevlendirmeler ve talep onaylama reddetme

mekanizmalar ile işe başlama,

o YİBF’te görevlendirme gibi işlemlerde bilgilendirme yapılmaktadır.

Bütün bu işlemler coğrafi olarak yapılabilmekte ve adresinde denetim

konum doğrulanarak sağlanmakta ve izleme takip Bakanlık tarafından

yine haritada yönetilmektedir.



• Ulusal Yapı Denetim Sistemi Mobil Uygulamasının Yazılması

o Ulusal Yapı Denetim Sistemi içerisinde IOS, Android, Windows

Phone, Windows Mobile, Windows CE işletim sistemlerine sahip

mobil cihazlarda Yapı denetim kuruluşu denetimleri, Laboratuvar

firmaları denetimleri, YİBF aylık denetimleri, Çelik numune deney

girişleri coğrafi konum doğrulama, Coğrafi altlık harita

servisleriyle bütünleşik bir şekilde fotoğraflama ve veri girişi

işlemler, sağlanmakta,

o RFID çip sistemi ile beton deney numuneleri yerinde ve kontrollü

bir şekilde yapılabilmekte,

o Mobil Takip Gözlem yazılımı ile sahada çalışan online kullanıcılar

izlenebilmekte,

o YİBF’lere beton dökümü yapabilmektedir.



• Ulusal Yapı Denetim SistemiWebUygulaması ile;

o Aday başvuruları yapılabilecek ve onaylanabilecek,

o YİBF’lere koordinatlar yüklenebilecek ve sorgulanabilecek,

o YİBF’te tematik sorgulama gerçekleştirilebilecek,

o Aday başvuru sayısı, firma sayısı, personel sayısı raporlanabilecek,

o Aday başvuru sayısı, firma sayısı, personel sayısı dashboard grafik olarak

görüntülenebilecek,

o Beton numunesinin alındığı ve YİBF aylık denetiminin yapıldığı konum gösterilebilecek,

o Mobilde işlem yapan kullanıcıların bulunduğu konum izlenebilecek,

o Beton numunesinin alındığı ve YİBF aylık denetiminin yapıldığı konum açık adres olarak

gösterilebilecek,

o İcmaller raporlanabilecek,

o Yapı denetim kuruluşu hakkediş hesabı gerçekleştirebilecek,

o Beton numunesi ve YİBF aylık denetim fotoğrafları çekilebilecek ve sorgulanabilecek,

o YİBF beton deney sonuçlarının sorgulamaları gerçekleştirilebilecek,

o YİBF beton deney sonuçlarının raporları alınabilecek,

o Tüm yapılan işlemlerin sorguları gerçekleştirilebilecektir.



• Ulusal Yapı Denetim Sistemi Mobil Uygulama Yazılması

o YİBF koordinatları görüntülenebilecek,

o YİBF beton numunesinin alındığı yer ve YİBF aylık denetiminin

yapıldığı konum gösterilebilecek,

o YİBF sorgulanıp beton numune işlemi gerçekleştirilebilecek,

o YİBF numune işlemi ve çip okuma işlemi gerçekleştirilebilecek,

o Çip alma, satma işlemi gerçekleştirilebilecek,

o Beton numunesi ve YİBF aylık denetim işlemlerinde konum

doğrulaması gerçekleştirilebilecek,

o Beton dökümü işlemi gerçekleştirilebilecek,

o Mobil takip gözlem izlenebilecektir.




