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Mustafa KARAMAN                                  
(Makina Mühendisleri Odası                     
Antalya Şube Başkanı - Panel Yöneticisi)

Değerli katılımcılar,değerli meslek odası başkan-
ları ve temsilcileri, değerli meslektaşlarım, değerli ba-
sın mensupları, Antalya’da	Yapı	Denetim	Şirketlerinde	
Çalışan	 Mühendislerin	 Konumu	 Sorunları	Ve	 Çözüm	
Önerileri	 Konulu	 Panel’e hoş geldiniz. Hepinizi Şube 
Yönetim Kurulum adına saygıyla selamlıyorum. Önce-
likle panelistlerimizi buraya davet ediyorum. Muratpaşa 

Belediye Başkan Yardımcısı ve İnşaat Mühendisi Hikmet 
Köse, Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Antalya Şube Baş-
kanı Makine Mühendisi İrfan Varol, Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı İl Müdür Yardımcısı Makine Mühendisi Mus-
tafa Saraç, Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği Üyesi 
Deniz Karataş ve Makina Mühendisleri Odası Antalya 
Şubesi Yapı Denetim Komisyonu Başkanı Murtaza Er-
gen. 

Değerli katılımcılar, değerli  arkadaşlarım, öncelikle 
kısa bir özet yapmak istiyorum. Ağustos 1999’daki dep-
remden sonra binaların denetimiyle ilgili eksikler ortaya 
çıkmış, bir yapı denetim kanunu çıkarılarak yapı deneti-
mi denetlenmeye başlanmıştır. O günden bu güne kadar 
geçen süreç içerisinde; 5 Şubat 2008 tarihinde de yine 
yapı denetimle ilgili bir yönetmelik yürürlüğe girmiştir. 
Bugünkü toplantımızda bunları değerlendireceğiz. Ön-
celikle yapı denetim kanunu çıkmadan önce binalar 
fenni mesul olarak denetleme sistemi çalışmaktaydı. O 
günde binalarımızda yine proje müellifi arkadaşlarımız 
fenni mesul oluyordu. Yine meslek odaları bu duruma 
karşı çıkıyordu. Gitmeden, bakmadan, proje uygun ol-
madan, uygundur diye imza atan arkadaşlarımızı her 
toplantıda dile getiriyorduk. Yine Yapı Denetim Kanun’u 
çıktıktan sonra da yapı denetim alanında çalışan mü-
hendislerin uzmanlık alanları yine meslektaşlarımızın 
uzmanlık alanları ile ilgili belgeler meslek odaları tara-
fından veriliyordu. Bir süre sonra bakıldı ki o belgelen-
dirme olayı meslek odalarından alınarak Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı tarafından verilmeye başlandı. Karşılaşı-
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lan sorunda burada başladı; meslek odaları yapı dene-
timle ilgili sistemin dışına çıkarı. Yapı denetim şirketle-
rinde çalışacak meslektaşlarımızın hem uzmanlık alan-
larıyla ilgili konumda hem de mesleki denetimleri ile 
ilgili konumda, meslek odalarıyla arasındaki ilişki kopa-
rılmıştır. O günden bu güne karşılaştığımız sorunları he-
piniz biliyorsunuz. Yapı denetim kanunun çıkış amaçla-
rından birisi neydi; güvenli,sağlıklı  binaların oluşması, 
herhangi bir deprem aşamasında hasarın az olabilmesi. 
Gördük ki her toplantıda dile getirdiğimiz yapı denetim 
kanununun uygulama aşamasında aksaklıkların çıktığı-
nı herkes biliyor. Yapı denetim şirketleri  denetleyeceği  
binaları yüksek kırımlar yapılarak  sözleşme imzalan-
makta. Orda çalışan mühendis arkadaşlarımız hakkında 
bilgilendirme yaptığımızda da projeye uygun olmadığı 
halde uygun diye imza atan meslektaşlarımız hakkın-
da soruşturma açılmaktadır. Bu durum ilgili bakanlıklar 
tarafından tespit edildiği taktirde meslek odalarına bu 
konuyla ilgili gerekli soruşturma yapılması istenmekte-
dir. Bu konunun altını çizerek hem uzmanlık alanında 
meslek odaları olmaması hem de bu konuyla ilgili mes-
leki denetimin olmadığı bir ortamda meslektaşlarımızla 
ilgili bir konumun bizlere sorulmasının yanlış olduğu-
nun altını çiziyoruz. Ama kanun olarak bir meslektaşı-
mız kanun önünde bir cezai müeyyideye kalırsa meslek 
odamızda gereken işlemi yapmak durumdadır. Yeterli 
denetimin yapılamadığı ve bu konuyla ilgili meslektaş-
larımızın meslek odaları tarafından uyarılarak gerekli 
disiplini ve soruşturmayı geçirdiklerini gördük. Ve bu 
konuyla ilgili çok sayıda basın açıklamasıyla konunun 
altını çizdik. Binalarımızdaki sağlıklı binaların oluşma-
sını sağlamak yine denetimin daha iyi bir şekilde sür-
dürülmesi gerekirken, tam tersine denetimsizliğe doğru 
gidildiğini hepimiz görüyoruz. Çoğu meslektaşlarımızın 
zor durumda kaldığını hepimiz görüyoruz. Öncelikle 
Antalya bölgesinde binalarımızda yapılan uygulama-
larda makine mühendislerini ilgilendiren ısı yalıtımı ile 
ilgili konumunda yeterli şekilde denetlenmenin olma-
dığını görüyoruz. Uygulamalarda bize gelen şikayetleri 
dinlediğimizde meslektaşlarımızın bireysel olarak zor 
durumda kaldıklarını görüyoruz. Oysa dünya enerji ile 
ilgili savaşlar yaparken enerjinin çok önemli olduğu bir 
konumda makine mühendislerini çok ilgilendiren bir 
durumda ısı yalıtımına önem verilmesi gerekirken bi-
nalarda ısı yalıtımı ve mekanik tesisata gereken önemin 
verilmediğinin altını çizmek istiyorum. Bu konuyla ilgili 
bir binanın ısı yalıtımı yapılmadan önceki konumuy-
la yapıldıktan sonraki konumu arasında %50’ye varan 
enerji tasarrufu sağlandığını görüyoruz. Isı yalıtımının 
sağlıklı bir şekilde yapıldığı taktirde bir enerji alanında 
önemli bir tasarruf sağladığını belirtmek istiyorum. Yine 
meslektaşlarımızın inşaat alanlarıyla ilgili konumlar 
vardı. 5 Şubat 2008 tarihinde yayınlanan yönetmelikte 
de belirtildiği gibi; bir minha kavramı getirilerek mevcut 
çalışan mühendis sayısının yarı yarıya indirildiğini gör-
mekteyiz. Bu yönetmelik yayınlandığı andan itibaren 
meslektaşlarımız bir araya geldik. İlerleyen dönemde 
de daha büyük sorunların çıkacağını dile getirdik. Mes-
lektaşlarımızın üzerine düşen yükün iki kat artacağını 
söyledik. Ama denetimle ilgili aksaklıkların ortaya çıka-

cağını belirttik. Bu konuyu Makina Mühendisleri Oda-
sı vasıtasıyla TMMOB’a taşıyarak TMMOB aracılığıyla 
da yönetmeliğin iptali doğrultusunda Danıştay’a dava 
açılmasını sağladık. Yapı denetimdeki binaların daha 
iyi denetlenmesi konusunda normların çoğaltılması ge-
rekirken yapı denetim konusunda mevcut çalışanların 
içinde bulunduğu dar boğazı göz ardı eden, personel 
sayısını azaltacak bir yönetmelik olduğunu kamuoyu-
na açıklamıştık. Meslek odalarının amacı bir meslektaş 
sorunlarına eğilirken, ülke sorunlarına da eğilmelidir. 
Binalardaki denetimin doğru yapılması bir kamu hizme-
tidir. Meslek odaları da bu hizmeti vermelidir. Bugün bu 
panelin düzenlenmesinin amacı ilgili tarafları bir araya 
getirelim, ilgili görüşleri paylaşalım, soru ve çözümle-
ri paylaşarak ilgili meslek odalarıyla birlikte çözümleri 
bulmaktır. Antalya bölgesinde sağlıklı, güvenli binalara 
nasıl kavuşuruz? Bizim bu noktada rolümüz nasıldır? 
Meslektaşımıza düşen görev nedir? Yapı denetimcilere 
düşen görev nedir? Ben özetle sizlere aktarmaya çalış-
tım. 

Konuşmalara ise 15’er dakika konuşma hakkı vere-
ceğiz. İkinci bölümde de sizlerden gelen soruları cevap-
landırmak istiyoruz. 

Murtaza ERGEN                                        
(MMO Antalya Şube Yapı Denetim         
Komisyon Başkanı)

Sayın başkanım, değerli arkadaşlarım hepinizi say-
gıyla selamlıyorum. İyi bir katılımımız var, geldiğiniz 
için hepinize teşekkür ediyorum. Sorun hepimizin soru-
nu. Bu panelin amacı ilgili birimleri bir araya getirmek, 
buradaki sorunları tartışmak ve bir sonuca varabilmektir. 
Birinci bölümde özellikle yapı denetim de çalışan kon-
trolör arkadaşların sorunları neler, çözüm önerileri neler 
bunları konuşmak istiyorum. Bu konuda bir açıklamada 
bulunacağım. 2001 yılından önce inşaatların kontrolü 
projeyi yapan kişi veya firmalar tarafından denetlenirdi. 
Bu denetimler yeterli olmadığından 29.06.2001 tarihli 
ve 4708 sayılı yasa ile inşaatların denetimi Bayındırlık 
ve İskan Bakanlığı’na yapı denetim firmaları tarafından 
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yapılması kabul edilmiştir. 19 il pilot bölge seçilerek uy-
gulamaya başlatılmıştır. Sadece 7 il uygulamaya geçti 
daha bu yayımlanmadı. Yapı denetim yasasının biran 
önce diğer illerde de uygulamaya başlatılmasını istiyo-
ruz. Öncelikle deprem bölgelerin de Afyon, Erzincan 
gibi illerde yapı denetim yasasının uygulanmasını isti-
yoruz.

5.02.2008 tarih ve 26778 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yınlanan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği ile uygu-
lama denetçi inşaat mühendisi, proje uygulama denet-
çisi makine ve elektrik mühendislerinin denetim yetkisi 
120.000 m², kontrol elemanı inşaat mühendisi 30.000 
m², makine mühendisi 60.000 m², elektrik mühendisi 
ise 120.000 m² olarak belirlenmiştir. Daha önce elektrik 
mühendislerin de 60.000 m²’ydi. Son genelge ile onla-
rın da denetim yetkisi 120.000 m²’ye çıktı. Ancak 28. 
maddenin 6.bendinde yapı denetim kurulunca hak edi-
şi tahsil edilen kısmı yapı bölümüne tekabül eden inşaat 
alanı, bu kuruluş ile birlikte denetçi mimar ve denetçi 
mühendisleri kontrol elemanı sorumluluğundan minha 
edilir. Minha kavramı getirilince 120.000 m² inşaat sı-
nırı ortadan bir şekilde kalkmış oluyor. Şu anda makine 
mühendisleri, elektrik mühendisleri, inşaat mühendis-
lerinin inşaat kontrol sınırı 250.000 – 300.000 m²’ye 
kadar çıkmaktadır. Bu maddenin neticesinde %40 işten 
ayrılmalar oluyor. Maddesi gereğince yapı denetim fir-
malarında çalışan mühendislerin 3/1 işten çıkarıldı.

Daha önce çıkan yasa gereğince yapı denetim kap-
samında olmayan illerdeki mühendislerin bir kısmı yapı 
denetim kapsamında olan illere göç ederek yapı dene-
timlerde çalışmaya başlamışlardır. 5 Şubat 2008 tarihin-
de yayınlanan genelge ile bu mühendislerin %40’nın 
işine son verilmiştir. Bu nedenle çok sayıda mühendis 
bir ay içerisinde işsiz duruma düşmüşlerdir. Çalışan 
mühendislerin iş yoğunluğu 2-3 kat artmıştır. Bir maki-
ne mühendisi ve elektrik mühendisi 100-150 şantiyeye 
bakmak durumunda kalmıştır. İşten çıkarmalar olunca 
işsiz mühendis sayısı artınca yapı denetim firmaları, ki 
bunların arasında durumu iyi olanlar var, bunları ten-
zil ediyorum. Denetçi mühendisleri çağırıp daha önce 
ödedikleri ücretin yarısına çalışmaları kabul etmeyen-
lerin işlerine son verilmiştir. 500-600 YTL aylık denetçi 
mühendis çalıştırmaya başlamışlardır. Daha önce imza-
cı diye tabir edilen ve kontrol yapmadan sadece imza 
atarak görev yapan kişiler bu yasa ile işten çıkarılacağı 
yapı denetim kuruluşlarınca ifade edilmelerine rağmen 
halen imza karşılığı çalışan denetçi mühendisler çalıştı-
rılmaktadır. Bu yasa çıkınca öncelikle sadece imza atan 
mühendislerin işine son verildi. Fakat halen imzacı ola-
rak tabir edilen mühendis arkadaşlarım var. Gelmeden 
görmeden çok düşük maaşla çalışan arkadaşlarım var. 
Bu durum gelen arkadaşlarımızın çalışmalarına engel 
olmaktadır. Diğer arkadaşların da şevkini kırmaktadır-
lar. Bu oran özellikle yardımcı mühendis dediğimiz 
kontrol elemanı mühendislerin çalışmalarını arttırmıştır. 
Eskiden internetten kimin nerede çalıştığı kolayca tes-
pit ediliyordu. Yeni sistemde yapı denetim firmalarının 
sitelerine giriş zorlandığı için bunları tespit etmek de 
zorlanmaktadır.Yapı denetimde çalışan denetçi mü-

hendisler yeterince denetleme yapamamanın sıkıntısı-
nı çekiyorlar, yeterli ölçüde yaptırımları olmadığı için 
denetleme yapamıyorlar. İlgili yapı sahibinin ve müte-
ahhidi usulüne uygun yaptırmaya zorladığınız zaman o 
firmaya bir daha iş vermiyor adeta denetlemeyen firma 
ödüllendirilmiş oluyor.

Binalarda statik, duvar ve cam imalatları oturdu .Te-
mel yalıtımı, teras, su ve ısı yalıtımları %90’ı inşaatlar-
da yapılmıyor. Isı kaybının %25’i teraslarda meydana 
geldiği düşünülürse teraslardaki ısı yalıtımının ne kadar 
önemli olduğu görülür. Kolon ve kirişlerde ısı yalıtımının 
yapılmaması kolonlarda meydana gelen yoğuşma nede-
niyle zamanla demir ve betonun ayrışmasına, demirde 
korozyona neden olmakta ve kolon kirişlerde patlama-
lar meydana gelmektedir. Bugün burada toplanmamızın 
amacı, birliktelik sağlayıp Antalya’daki yapı denetimler-
de yapıların kolon, kiriş ve terasların yalıtımlarının ya-
pılmasını sağlamaktadır. Yalnız bunu tüm yapı denetim 
firmalarının sağlaması lazım, biri yapıp diğeri yapmazsa 
olmaz.

Özellikle binalardaki tesisatların kontrolü sırasında 
şantiyede muhatap bulamıyoruz. Bu genelgeyle ile inşa-
atlarda şantiye şefi zorunluluğu getirildi. Bu genelge ile 
mühendislere 30.000 m², teknik öğretmenlere 15.000 
m², teknikerlerde 10.000 m²’ye kadar inşaatlarda şan-
tiye şefliği yapma yetkisi getirildi. İlk çıkan genelgede 
bu 30.000 m² bir müteahhidin yanında veya o müte-
ahhit ile ilgili birkaç işte çalışabiliyordu. Şimdi şantiye 
şefi 30.000 m²’yi değişik müteahhitlerle yapabiliyor. 30 
inşaata 1000 er m²’lik inşaata mühendis nasıl yetişecek? 
Bu uygulama mümkün değil. 

Bir diğer konu şantiye şefi ücretleridir. Artık bir bina-
ya 300-500 YTL’ye şantiye şefliği teklifleri başladı. Biz 
bu genelge ile arkadaşlarımızın yeni iş olanakları ola-
cak derken maalesef o da olmadı. Yasada belirtilen şan-
tiye şefi sözde kalmakta; şantiyelerde şantiye şefi bulun-
mamaktadır. Bir diğer sorunda inşaata gittiğimizde ilgili 
tesisatçıyı bulamamamızdır. Tesisat imalatını yapan us-
tanın işe başlamadan ilgili yapı denetim firmasına gidip 
ilgili mühendisle görüşmesi, proje üzerinde çalışmaları 
gerekmekte ve tesisat işe başlama belgesini ilgili mühen-
dis tarafından imzalandıktan sonra işe başlamalıdır. Biz 
bu konuyu ASAT’la da görüştük. İlgili tesisatçı kimse işe 
başlamadan önce işe başlama belgesi hazırlatacak İlgili 
mühendise imzalatacak fakat ASAT’tan hala bu konuya 
cevap gelmedi. Bunu çözmemiz gerek. Eğer ustayı bile-
mezsek ustayla proje üzerinde çalışma yapamazsak ka-
fasına göre yapar. Çekilen boruların işletme basıncının 
üzerinde basınç deneylerinin yapılması gerekmektedir 
ancak ilgili tesisatçının bulunup bunların yapılması çok 
zor olmaktadır. 

Yapı denetim firmalarında çalışan mühendislerin öz-
lük hakları çalışan proje yapı denetçisi mühendisler ile 
kontrol elemanı mühendisler çok düşük ücret almakta, 
ücretler zamanında ödenmemektedir. Özellikle kontrol 
elemanı mühendisler asgari ücret üzerinde maaş bord-
roları gösterilmekte bu arkadaşların hem emeklilikte dü-
şük prim ödemeleri, hem de herhangi bir hukuki sorun 
olduğunda alacakları asgari ücret üzerinden ödenmek-
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tedir. Ayrıca işten çıkarmalarda tazminat ödenmediği 
gibi noter masrafları da çıkarılan mühendis tarafından 
karşılanmaktadır. Mutlaka yapı denetimde çalışan arka-
daşların gerçek değerler üzerinden sigortalı göstermek 
gerekmektedir.

Projeler yapılırken proje müellifi tarafından hazırla-
nan projelerde ısı kaybı hesabı, radyatör hesabı yapıl-
mamaktadır. Tüm ısrarlarımıza rağmen projeci arkadaş-
lar belediyeler istemiyor, siz neden istiyorsunuz deyip 
özellikle ısı kaybı hesapları yapılmıyor. Ama yapı de-
netimde çalışan denetçi mühendis ısı kaybı hesapları, 
radyatör hesapları, boru çapı hesapları yapılmıştır diye 
kontrol formunu imzalayıp dosyasına koymak zorunda-
dır. Belediyelerin bu hesapları istemesi gerekmektedir. 
Yoksa sistem çalışmıyor. Kontrol elemanları gördükleri 
eksikleri ve inşaatla ilgili olumsuzlukları ilgili yapı de-
netçisi mühendise söylemeden yapı denetim firma sa-
hibine söylemiyor. Kontrol elemanları da aynı oranda 
sorumludur. Su ve ısı yalıtım da sorunlu mühendis kim 
olacak? Su ve ısı yalıtımdan inşaat mühendisleri sorum-
ludur. Makine mühendisleri yalıtım hesaplarını yapar, 
sistem detayını hazırlar mimari projeyi adapte eder. 
Yaptırım sorumluluğu ilgili inşaat mühendisi ve mimara 
aittir. % 70 - %80 yapı denetim firmalarında yeterli araç 
makine ve elektrik mühendislerine verilmediği için ye-
terli denetim yapılamamaktadır. 100 şantiyesi olan bir 
denetçinin altında arabası yoksa hala büyük şehirlerde 
trafik yoğunluğu nedeniyle gerekli denetim yapılması 
çok zordur.

Bu konuyla ilgili benim çözüm önerilerim şunlardır

Enerji ihtiyacımızın % 73.2’si ithal enerjiyle karşı-
lanmaktadır. Ülke enerjisinin %31’i konutlarda kulla-
nılmaktadır. Türkiye’de binaların %4.4’ü yalıtımlı olup 
%95.60’sı yalıtımsız binalardır.

Binalarda kullanılan yalıtım malzemeleri TS 825 
standartlarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Binalarda 
inşaat duvarlarda çift duvar arasına kullanılan piyasada 
ambalaj sanayisinde kullanılan tip 10 denilen 10 dan-
seteli strafor kullanılmaktadır. Kullanılacak malzemenin 
yoğunluğu en az 28 dansete olması gerekmektedir. Uy-
gulamada mühendis olduğunca projelendirme aşama-
sında izo tuğla kullanarak duvar yalıtımının yapılması 
gerekmektedir. 

Projelendirme esasında belediyenin ısı kaybı hesabı 
boru hesaplarını istemeleri gerekmektedir. 

Kolon kiriş terasların ve temel pabuçlarının su ve ısı 
yalıtımlarının tüm inşaatlarda yapılması için yapı dene-
tim firmalarının bu yönde karar almaları gerekmektedir. 
Bir diğer sorunda yapı denetimlerde kırım oranlarının 
çok olduğudur. Bunun nedeni de yapı denetim firma-
larının maliyet sorunlarından kaynaklanmaktadır. Kırım 
oranları çok olduğundan özellikle ücret durumunda kı-
sıtlamalar oluyor. Yapı firmaları kendi aralarında bir ka-
rar alıp bunu durdurmalıdır. Bu kırımın önlenmesi için 
bayındırlık bakanlığının yapı denetimleri bir havuzda 
toplayarak iş dağılımını yapması gerekmektedir.

Tesisatçı işe başlayacağı zaman işe başlama belgesi-

ni ilgili yapı denetim firmasında aldıktan sonra işe baş-
lamalıdır. Bu sayede tesisatı yapan ustanın belgesi ibraz 
edilecek yapması gerekenler kendisine izah edilecektir. 
Bu konuda ASAT ile birlikte hareket edilmeli ASAT’a iş 
başla ve iş bitim ile ilgili yapı denetimde çalışan makine 
mühendisi tarafından imzalanması gerekmektedir. 

Yapı denetim firmalarının kırım oranı kaldırılmalı, 
bunun içinde bir havuzdan işler toplanıp belirli kriter-
lere göre yapı denetim firmalarına dağıtım yapılmalıdır. 
Bu sorun çözülmediği takdirde sorunun çözümü müm-
kün değildir.

Yapı denetim firmaları piyasada imzacı diye adlan-
dırılan denetçi ve kontrol elamanı mühendis çalıştırıl-
mamaları sağlanmalıdır. Yapı denetimde çalışan denetçi 
mühendis ve kontrol elemanı mühendislerin sigortaları 
aldığı ücret üzerinde gösterilmelidir. Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı tarafından yapı denetimde çalışan mühen-
disler için bir asgari ücret belirlenmeli mühendislerin 
maaşları Bayındırlık Bakanlığına bağlı Bayındırlık ve İs-
kan Müdürlüklerinde bir hesaba yatırılarak maaşlarının 
oradan almaları, çalışan mühendislerin özlük haklarını 
garanti altına almış olur. 

Ne kadar yasa çıkarsa önemli olan uygulamadır. En 
iyi yasada olsa uygulanma yoksa çözüm önerileri ola-
maz. Denetçi mühendislerin 5 Şubat 2008 yayınlanan 
genelgenin 28. maddesinin 6. madde minha kavramı 
bayındırlık bakanlığınca iptal edilmelidir. 5 Şubat 2008 
tarihli genelge ile inşaatlara  şantiye şefi zorunluluğu 
getirilmesi daha sonra yayınlanan genelge ile şantiye 
şefi kavramı sulandırılmıştır. Bir şantiye şefi 30.000 m² 
kadar inşaatlara bakabilir. Eskiden bir firmanın veya bir 
müteahhidin işine bakarken sonra sulandırılarak bu şartı 
kaldırdılar. Yapı denetimin tüm illerde uygulanmasının 
sağlanması TOKİ ve kamu kurum ve kuruluşlarda dene-
tim yapı denetim firmaları tarafından yapılmalıdır. Yapı 
Denetim yönetmeliklerinde yapılan değişikliklerden 
TMMOB görüşü alınıp gereğinin yapılması gerekmek-
tedir. Meslek odalarınca gerekli belgeleri odalar tarafın-
dan yapılarak denetçi belgeleri odalar tarafından veril-
melidir. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ederim. 

Mustafa KARAMAN
Değerli meslektaşlar, öncelikle 12.09.2008 tarihinde 

Makina Mühendisleri Odası olarak; yapı denetim şirketi 
ve yapı denetimde çalışan mühendislere gönderdiğimiz 
bir yazı var. Önümüzdeki günlerde komisyonumuzun 
aldığı kararlar doğrultusunda bize gelecek her hangi bir 
şikayette kamera sistemi ile izolasyon kalınlıklarının ya-
pıp yapmadıkları kontrol edilecektir. Mühendis arkada-
şımız projeye uygun olmadığı halde uygundur diyorsa 
o mühendis arkadaşımız ve çalıştığı yapı denetim şirketi 
hakkında gerekli hukuksal işlemler yapılması konusun-
da girişimlerde bulunacağız. Biz öncelikle görevimi-
zi yapmak zorundayız. Amacımız meslektaşlarımızın 
mesleki denetimlerini yapmalarını sağlamaktır. Şimdide 
sözü Yapı Denetim Kuruluşları Antalya Şube Başkanı İr-
fan Varol’a sözü veriyorum.

Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi
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İrfan	VAROL                                                 
(Yapı Denetim Kuruluşları Birliği                 
Antalya Şube Başkanı)

 Sözlerime nereden başlayacağımı bilemiyorum. As-
lında bu şikayetleri serzenişleri hep beraber yaşıyoruz. 
Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. He-
pinize saygılar, selamlar. Murtaza arkadaşımız sorunla-
ra değindi. Nasıl çözümler üretecek bununla ilgili TM-
MOB başta olmak üzere meslek odalarımız bu konuya 
nasıl destek verecek bunlar gündeme geliyor. TMMOB 
Başkanımız yapı denetime karşı olduğunu söylüyor. Ne-
den karşı? Sistem çalışmıyor. Karşıysa niye yapı dene-
tim içine girmiş? Bunlarla ilgili olumlu katkı koyacak 
herhangi bir tepki vermiyor. Gerçeklerle yüzleşmemiz 
gerekiyor. Türkiye genelinde şu anda 19 ilde pilot il de-
diğimiz %25-30’a yakın denetimini yapmış olduğu bir 
denetimin içerisinde bulunmaktadır. Şu anda 33.000 
kişi bu sektörde çalışıyor. 33.000 kişinin çalıştığı 4708 
sayılı yapı denetim sisteminin tam oturmamış olma-
sından dolayı sıkıntılar meydana gelmektedir. Geçen 
ayın 5-6’sı itibariyle Bayındırlık Bakanlığı’nın üst düzey 
yöneticileri, Teftiş Kurulu Başkanı, onun çalışanları ve 
Bayındırlık İl Müdürlüğü’nün katkılarıyla yapı denetim 
birliği kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin görüşleri 
alınarak çok güzel bir toplantı yapıldı.

Şimdi size o toplantıdan birkaç bilgi aktarmak istiyo-
rum. Sistem içindeki eksiklikleri de dilimiz döndüğünce 
anlatmaya çalışacağım. Yapı denetim birliği olarak her 
yapı denetimde 30-50 arasında mimar mühendis çalı-
şan olduğunu biliyoruz. Bu konunun ilgili kısımlarını 
eleştirirken böyle gitmeyeceğini hepimiz biliyoruz. Bu 
kanunla ilgili mesela sizin maaş durumları ne olacak. 
Özlük haklarınız nasıl olacak. İlgili idarelerin duruşu 
nasıl olacak. Buradaki sistem nasıl işleyecek. Eksiklikle-
rin hepsini anlatabiliriz ama çözüm noktasında bunun-
la ilgili biz de ne yapabiliriz düşünüyoruz. Bu kanunla 
ilgili çok müjdeli haber aldım. Bakanımızın en son ki 
toplantıda konuştuklarıyla ilgili 3 başlık altında size 
toplamak istiyorum. Yapı denetim firmaları ile yapı sa-
hipleri arasındaki bağın tamamen koparılması gerektiği 

kanısındayız. Yani merkezi bir sistemle işin dağıtılması 
gerekmektedir. Mekanik sistem içerisinde sekreteryasını 
her hangi bir meslek odamızla beraber ,Yapı Denetim 
Birliği Bayındırlık İl Müdürlüğü , Bayındırlık Bakanlığı, 
Ticaret Odası, Valilik, Özel İdare bunların oluşturduğu 
bir komisyonla merkezi bir sistem içerisinde yürütülme-
li diye düşünüyoruz. Bunlarla ilgili çalışmalarımıza sıkı 
bir şekilde devam ediyoruz. Kanunla ilgili büyük sıkıntı-
mız var. 2’incisi yapı denetimlerin bir meslek odası sta-
tüsüne kamu yararına birlik olma statüsüne ve meslek 
odalarını tamamen üyelik yapma zorunluluğunun geti-
rilmesidir. Çünkü sistemi bozmaya çalışan Yapı denetim 
firmaları var. Bunları tamamen kontrol altına almak için 
böyle bir sistem düşünüyoruz. Bir 3’üncüsü müteahhit-
lik kavramı. Müteahhit eline vergi dairesinden bir kayıt 
belgesi alıp; ticaret ve sanayi odasına gidip bir faaliyet 
alıp, bir sicil durum belgesi ile bir vergi levhası çıkartıp 
müteahhidim diyor. Müteahhitliği bir içerik getirilmesi 
bununda çalışmaların üst düzeyde yapıldığı bakanlık 
düzeyinde de gerçekleştirileceğini ifade ettiler. 

Bu sistemi bozanlar ne yapı denetim firmaları, ne de 
yapı denetim firmalarında çalışan mühendislerdir. Bu 
sistemin eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Bu sistemin 
düzgün uygulanamaması bizi zora sokmaktadır. Yapı 
denetim firmaları, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Teftiş 
Kurulu Başkanlığı, ilgili idareler ve maliye tarafından 
denetleniyor. Almış olduğumuz araçların mazotu, kaza-
sı, yapı denetimde çalışan  mühendislerin yer konum-
ları, çalışma sahaları, imkanları birer sıkıntıdır. Bunları 
düzeltmek gerekiyor.Yapı denetimle ilgili öncelikle sizi 
biraz çalışmalarımdan bahsetmek istiyorum. 

 Türkiye’de yapı denetimi anlayışındaki yetersiz ve 
dar kapsamlı gelişmeler, genellikle doğal afetlerin yıkı-
cı etkileri sonrasında gündeme gelmektedir. Bu neden-
le ülkemizde doğal afetlerin önlenmesi ve zararlarının 
azaltılması konusundaki çalışmalar ile yapı denetim sis-
temlerinin oluşturulması veya mevcut sistemlerin geliş-
tirilmesi konusundaki çalışmalar arasında bir paralellik 
söz konusudur.Bu konuyla ilgili sözlerimi bitiriyorum 
ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Mustafa KARAMAN
Değerli katılımcılar, şimdi Muratpaşa Belediye Baş-

kan Yardımcısı Sayın Hikmet Köse Hanım’a sözü ver-
mek istiyorum.

Hikmet KÖSE                                     
(Muratpaşa Belediyesi Başkan Yardımcısı)

Değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Uygula-
maya başlayalı 7 yıldan fazla bir süreç olmasına rağmen 
hala tartıştığımız konu yapı denetim. Bir kez daha sistem 
üzerindeki sorunları konuşmak üzere davet edildiğimiz 
için bu paneli düzenleyen Makina Mühendisleri Odası 
Yönetimi’ne teşekkür ediyoruz. Panelin iyi geçmesini 
ve sonucun bu sistemin uygulama sırasındaki sorunlara 
çözüm getirmesini diliyorum.

Yapıda can ve mal güvenliğini sağlamak, imar planı-
na, fen, sanat ve sağlık kurullarına, ulusal ve uluslarara-

Yapı Denetimde Çalışan Mühendislerin Konumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri Paneli
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sı standartlara uygun kaliteli yapı üretmek, ancak yapı 
üretim ve denetim sürecinin bir bütün olarak algılanma-
sıyla mümkündür.

Ülkemizde 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili yönet-
meliklerin uygulanmaya başlanması, proje müelliflikle-
ri, fenni mesullüklerin devreye girmesi ve cezai yaptı-
rımların başlaması ile yapıda standart ve denetim sağ-
lanmaya başlanmış ve ilave iyileştirmelerle yaklaşık 45 
yıl gibi uzun bir süreç uygulanmıştır.

Ancak yıllar içerisinde kent yaşamının gerektirdiği 
ihtiyaçların ve yaşam şekillerinin değişmesi, belli böl-
gelere özellikle şehrimize hızlı göçün olması, siyasi 
otoritelerin verdiği tavizler (imar afları, elektrik su afları 
gibi) ve bunun yanında insanoğlunun hırsları ve tabi ki 
bizim için en önemlisi fenni mesullük kurumlarının tam 
çalışmaması veya çalıştırılmaması neticesinde denetim-
sizlikte sıkıntılar oluşmuştur.

Bu da daha önceleri tek tük bina göçmeleri ile ortaya 
çıksa da 17 Ağustos 1999 ve 12 Kasım 1999 depremle-
rinde çok acı bir şekilde gözler önüne serilmiştir.

İnşaat sektöründe yaşanan bu sıkıntıyı gidermek 
amacıyla alelacele bu işi yürüten hiçbir sivil toplum ör-
gütü ve kurumların görüşü alınmadan 595	sayılı	K.H.K 
yürürlüğe konmuştur. Tabii ardından olması muhtemel 
olan Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal işlemi gerçek-
leşmiştir.

Ancak yeniden ufak tefek değişikliklerle 29.06.2001 
tarihli ve 4708	sayılı	Yapı	Denetimi	Hakkındaki	Kanun	
yayınlanmış ve Uygulama	Usul	ve	Esasları	Yönetmeliği	
yürürlüğe girmiştir. Yapı denetim işi yurt genelinde 887 
adet yapı denetim kuruluşu ile 19 ilde uygulanmakta ve 
toplam 223	milyon	493	bin	82	m2	inşaat alanı kontrol 
edilmektedir. 

Bu denetim alanının 14	milyon	m2’lik	kısmı	Antalya	
ili	sınırları	içinde 57 yapı denetim kuruluşu tarafından 
denetlenmektedir. Bu sistem içinde de 15 bin denetçi 
mühendis, yaklaşık 20 bin çeşitli niteliklerde personel 
istihdam edilmektedir. Ülkemizdeki işsizlik sorunu dü-
şünüldüğünde bu rakam hiç azımsanmayacak bir ra-

kamdır. Her yeni uygulamada olduğu gibi bu uygula-
mada da sıkıntıların yaşanabileceği iyiye, güzele doğru 
yapılan atılımların, bazı kişilerin veya kurumların işine 
gelmese de küçümsenemeyeceği aşikardır. Eksikleri ve 
hatalarıyla da olsa Y.D. Kanununun yürürlüğe girmesiy-
le inşaat kalitesi artmış, hatalar minimuma inmiştir. 

595	sayılı	K.H.K.	de	ve	4708	sayılı	yasada	karşı ol-
duğum ve nasıl olmalıydı cevabını bulamadığım konu, 
denetim hizmeti verilen kişinin parasıyla bu işin yapıl-
ması ve dolayısıyla tabir yerindeyse denetim şirketleri-
nin para aldığı kişiye ayranın ekşi diyememesi gibi bir 
sorunla karşı karşıya kalınmasıdır.

Zaman zaman yapı denetim kuruluşlarıyla yapılan 
toplantılarda da bu sıkıntı dile getirilmektedir. Zaten 
kontrol elemanlarının hatalı imalatı fark etmesi üzerine 
müteahhide bildirmesi, düzeltilmemesi halinde 3 gün 
içerisinde ilgili idareye bildirmesi zorunluluğu bulun-
masına rağmen bu madde yok denecek kadar az uy-
gulanmaktadır. Bu da yukarıda değindiğimiz sorundan 
kaynaklanmaktadır. Çünkü böyle bir şikayet halinde 
müteahhide tekrar aynı yapı denetim  iş vermeyecektir. 

Havuz sisteminin uygulanmaya başlamasının bu so-
runu bir nebze de olsa çözebileceğini düşünmekteyim.

Yapı Denetim Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile ilgili 
idarelerin denetim yükü biraz azalsa da aşırı derecede 
evrak ve yazışma yükü artmıştır. Gerçi 5 Şubat 2008 ta-
rihinde yayınlanan yönetmelikle ilgili idarelere de bü-
yük ölçüde sorumluluk yeniden verilmiştir. 

İlgili idare bu kadar sorumlu olacak ise bu bütçe, 
ilgili idareye yatırılsa denetim mekanizması geliştirilse 
ve ilgili idare tarafından yapılsa idi gibi de düşünmekten 
kendimi alamıyorum.

Ama tabii konumuz bu değil. Burada ilgili idareler 
bu konuda yeterli idi veya değildi, yapı denetim kuru-
luşları bu işi iyi yapıyor veya yapmıyor gibi konulara 
girmek istemiyorum. 5 Şubat yönetmeliği bu işleyişte 
yaşanan sıkıntıları gidermek amacıyla yayınlanmış ama 
yeni sıkıntıların doğmasına da neden olabilecek mad-
delerle uygulamaya başlamıştır. 

Buna karşı da Makina Mühendisleri Odası’nca da 
dava açılmıştır. 

Yapı Denetim Kanunu’nda ve yönetmeliğinde bir 
kontrol elemanının maksimum kaç metrekare inşaat 
alanında sorumlu olacağı net olarak bellidir. Makina 
Mühendisleri için bu alan 120000 m2’dir. Ancak son 
uygulamalarla inşaat yapım aşamasında yapılan hak 
edişlerdeki inşaat m2’leri bir kontrol elemanının sorum-
lu olduğu inşaat alanı m2’sinden düşülmekte, bu alanlar 
kadar yeni inşaat sorumluluğu verilmektedir. 

Halbuki olaya makine mühendisliği tarafından, yani 
tesisat kontrolü olarak bakılırsa inşaat seviyesi yüksel-
dikçe, makine mühendisinin yapacağı kontrollük arta-
caktır. 

Makine mühendisi kontrol elemanı bir inşaat ilk 
%20 seviyede iken inşaat mahaline 1-2 kez gitmesi ge-
rekirken %60 seviyesinden sonra belki her gün gitmesi 
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gerekecektir. 

Ancak bu aşamada yeni inşaat sorumlulukları ola-
cağı içinde bu kontrolleri gerektiği gibi yapamaz hale 
geleceklerdir. Bu uygulamada ivedi olarak vazgeçilmeli 
yeni sıkıntılara neden olunmamalıdır.

Sistemdeki diğer bir eksiklik de yapı sigorta sistemine 
geçilmemesidir. Tüm alt yapısı hazır olan bu eksikliğin 
de en kısa sürede giderilmesi en önemli beklentidir.

Yapı müteahhidi tanımlamasına ilişkin eksiklik şanti-
ye şefi uygulaması ile giderilmeye çalışılmıştır.

Arkadaşlar,

İnşaat sektörünün başından sonuna kadar bizler yani 
teknik elemanlar varız. Projeyi üretenler, kontrol eden-
ler, denetleyenler, denetleyeni kontrol edenler, hatta ba-
zen binayı yapanlar hepsi teknik elemanlardır.

Bir işin yapılması, veya kontrol edilmesi için hangi 
kanun, hangi yasa, hangi yönetmelik çıkarsa çıksın, uy-
gulayıcılar bu bilince sahip olmadıkça mutlaka bir açık 
bulunacaktır. 

Bizler yaptığımız mühendislik yeminlerini unutma-
dan, hırslarımıza yenik düşmeden, yaptığımız işin hak-
kını vererek doğru, dürüst, ilkeli hizmet verirsek, imzacı 
mühendis olmaktan vazgeçersek böyle bizi kalıplara 
sokmaya çalışan yönetmelikler, yasalar üzerine tartış-
mamız gerekmektedir.

Mustafa KARAMAN
Sayın Hikmet Hanım’a değindiği konular için teşek-

kür ediyoruz. Şimdi Bayındırlık ve İskan İl Müdür Yar-
dımcısı Mustafa Saraç Bey’e sözü veriyorum. Buyurun 
Mustafa Bey.

Mustafa SARAÇ                                 
(Bayındırlık ve İskan İl Müdür Yardımcısı)

Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bu paneli düzen-
leyen Makina Mühendisleri Odası’na teşekkür ederim. 
Biz burada Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nı, Antalya 

Valiliği’ni, Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü’nü temsi-
len bulunuyoruz..

4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu “can	ve	mal	gü-
venliğini	 teminen,	 imar	 planına,	 fen,	 sanat	 ve	 sağlık	
kurallarına,	standartlara	uygun,	kaliteli	yapı	yapılması	
için	proje	ve	yapı	denetimini	 sağlamak	ve	yapı	dene-
timine	 ilişkin	 usul	 ve	 esasları	 düzenlemek” amacı ile 
29.06.2001 tarihinde kabul edilerek, 13.07.2001 tarih 
ve 24461 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlü-
ğe girmiştir. 

Bu Kanun 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 26’ncı mad-
desinde belirtilen kamuya ait yapı ve tesisler ile 27’nci 
maddesinde belirtilen ruhsata tabi olmayan yapılar 
‘ile	 tek	parselde,	bodrum	katı	dışında	en	çok	 iki	 kat-
lı	 ve	 toplam	 iki	 yüz	 metrekareyi	 geçmeyen	 müstakil	
yapılar’(Değişik: 30.06.2004 tarih 5205 sayılı kanun) 
hariç, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışın-
da kalan yerlerde yapılacak yapıların denetimini kap-
sar.

Bu Kanunun uygulanmasına pilot iller olarak; Ada-
na, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Ça-
nakkale, Denizli, Düzce, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, 
İstanbul, İzmir, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Yalova  
dahil 19 ilde, 200 m2 alan üzerindeki her özel kişiler 
tarafından yaptırılan yapılar ,yapı denetim kuruluşları 
tarafından denetlenme zorunluluğu olduğundan Bayın-
dırlık ve İskan Bakanlığı tarafından ‘Yapı Denetim İzin 
Belgesi’ verilen yapı denetim kuruluşları tarafından de-
netlenmektedir.

İdareler,Yapı Denetim Kuruluşları,Yapı Müteahhitleri 
ve mal sahipleri, Yapı Denetim Kanunu, İmar Kanunu 
ve diğer kanunlar ile yönetmeliklere ve bu yönetme-
lik kapsamında gerçekleştirilecek ruhsat işlemlerinde; 
27.11.2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Ku-
rulu kararıyla yürürlüğe konulan “Binaların Yangından 
Korunması Hakkında Yönetmelik”, 8/5/2000 tarihli ve 
24043 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Binalarda 
Isı Yalıtım Yönetmeliği”, 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı 
Resmî Gazete’de yayımlanan “Deprem Bölgelerinde Ya-
pılacak Binalar Hakkında Yönetmelik” ile 14/7/2007 ta-
rihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Afet 
Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik” 
hükümlerine de uyulur.

Ayrıca 09.10.2008 tarihinde yayımlanan yeni “Bi-
nalarda Isı yalıtım Yönetmeliği”  01.11.2008 tarihinde 
yürürlüğe gireceğinden yeni esaslara göre işlem yapı-
lacaktır.

MADDE	1	–	(1) Bu Yönetmeliğin amacı; binalarda-
ki ısı kayıplarının azaltılmasına, enerji tasarrufu 
sağlanmasına ve uygulamaya dair usul ve esasları 
düzenlemektir.

2) Bu Yönetmelik, 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayı-
lı Büyükşehir Belediyesi Kanun’u kapsamındaki 
belediyeler dahil olmak üzere, bütün yerleşim bi-
rimlerindeki binalarda uygulanır. 

3) Münferit olarak inşa edilen ve ısıtılmasına gerek 
duyulmayan depo, cephanelik, ardiye, ahır, ağıl 
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ve benzeri binalarda bu Yönetmelik hükümleri-
nin uygulanması zorunlu değildir. 

4) 180 sayılı Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teş-
kilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde 
Kararnamenin 32’nci maddesi kapsamına giren 
kamu kurum ve kuruluşları, il özel idareleri ve 
belediyeler, bu Yönetmeliğe uymak ve bu Yönet-
meliği uygulamakla yükümlüdürler.

Yapı denetim kuruluşları ve denetçilere, 
Bakanlığımız,Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Yapı 
Denetim Komisyonu Başkanlığı tarafından izin belgesi 
verilmektedir. Yapı denetim izin belgesinin verilmesiyle 
ilgili hususlardan bahsetmeyeceğim. Zaten arkadaşlar 
bu hususlara uyarak yapı denetim şirketlerini kurmuş-
lardır.

Bu kanuna dayalı olarak çıkarılan 12.08.2001 ta-
rih ve 24491 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yapı 
Denetim Uygulama Usul ve Esasları  Yönetmeliği’nde 
belirtilen hükümlere göre yapı denetim iş ve işlemle-
ri yapılmakta iken,uygulamada çıkan aksaklıkların gi-
derilmesi için, 05.02.2008 tarih ve 26778 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan yeni Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliği ile değişiklik yapılarak ilimiz dahilindeki 
yapılar, 57 adet (50 adet faaliyet halinde, 6 adet faa-
liyeti geçici olarak durdurulan, 1 adet faaliyet belgesi 
iptal edilen) yapı denetim kuruluşları, idarelerin (İl Özel 
İdaresi, 103 belediye, Serbest Bölge Müdürlüğü ve Or-
ganize Sanayi Bölge Müdürlüğü) verdiği yapı ruhsatlı 
inşaatları denetlemektedir.

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 4’üncü 
maddesi ilgili idarelerin, 5’inci maddesi yapı denetim 
kuruluşlarının, 6’ıncı maddesi denetçi, kontrol elemanı 
ve yardımcı kontrol elemanlarının 7’inci maddesi pro-
je müelliflerinin, 8’üncü maddesi mal sahibinin 9’uncu 
maddesi yapı müteahhidi ve şantiye şefinin görev ve so-
rumlulukları belirtilmiştir.

Bayındırlık İl Müdürlükleri tarafından, ilgili idareler 
ve yapı denetim kuruluşları Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliği’nin 20’inci maddesi amir hükmü gereği 
“Kanunun uygulanmasına ilişkin doğabilecek uyuşmaz-
lıklar, öncelikle yapının bulunduğu yerin il Bayındırlık 
ve İskân Müdürlüklerince incelenerek sonuçlandırılır.”  
ve yine 11.02.2002 tarih ve 4-1135 sayılı Genelgenin 
4’üncü maddesinde “Yapı Ruhsatı verme yetkisine haiz 
İdarelerin ve Yapı Denetim Kuruluşlarının, 4708 sayılı 
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun uygulanması ve bu 
kanun ile ilgili imar uygulamalarındaki sorunlarla ilgili 
tüm yazılı başvurularını Valiliklere (Bayındırlık ve İskan 
Müdürlüğü) yapmaları gerekmektedir.” hükümleri yer 
almaktadır. Dolayısıyla, 4708 sayılı Kanun’un uygula-
ması esnasında doğabilecek uyuşmazlıklar öncelikle 
Valiliğimiz	(Bayındırlık	ve	İskan	Müdürlüğü) tarafından 
çözümlenmektedir. 

İlgili	İdareler;	yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin bel-
gesi verme yetkisine sahip idareleri ifade eder.

Yapı	 Denetçilerinin	Görevleri:	Yapı denetim kuru-
luşlarının, 4708 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatta 

belirtilen görevleri kapsamında proje ve yapının 
denetimini yapmakla görevlidirler.

Yapı	denetim	kuruluşlarında	görev	alan	
denetçi	mimar	ve	mühendislerden;	

Denetçi	mimarlar; mimari projenin ve yapının bu 
projelere uygun yapılıp yapılmadığının denetimi-
ni yaparlar. 

Proje	denetçisi	inşaat	mühendisleri; jeoteknik rapo-
ruyla birlikte yapı statiği ve betonarme-çelik-ah-
şap-yığma yapı hesabı ve projelerinin denetimi 
ile görevlidir. 

Yapı	denetçisi	inşaat	mühendisleri; yapı denetimini 
yaparlar. 

Denetçi	makine	mühendisleri; proje ve yapı deneti-
mini yaparlar. 

Denetçi	elektrik	mühendisleri; proje ve yapı deneti-
mini yaparlar.

Yapı	denetim	kuruluşunun	yetki	sınırı
MADDE	11	–	(1)	Yapı denetim kuruluşunun denet-

leyebileceği toplam yapı inşaat alanı 360.000 m2’yi ge-
çemez. Aynı alanda ve aynı proje dahilinde olmak şartı 
ile kuruluş ve denetçileri için toplam yapı inşaat alanı 
sınırı aranmaz. Yapı denetim kuruluşunun üzerinde bu-
lunan işlerin toplamı denetleme yetki sınırını aşmamış 
ise alınmak istenen yeni bir işin son iş olması kaydıyla, 
toplam yapı inşaat alanı sınırı kuruluş ve denetçileri için 
aşılabilir.

Yapılan denetimlerin amacı, yapı sahibi ile yapı de-
netim şirketi tarafından yapılan hizmet sözleşmesinin 
yerine getirilmesinde, uygulama ile ilgili sorunların çö-
zülmesi, çağdaş ve yaşanabilir yapıların oluşturulması 
olup, ayrıca müdürlüğümüz tarafından firmaların şanti-
ye ve büro denetimlerine periyodik olarak devam edil-
mektedir.

Çok nümerik değerler olduğu için hafızda kalmaya-
cağından fazla değinmek istemiyorum. Daha fazla bilgi 
edinmek isteyen arkadaşlar olursa müdürlüğümüzden 
bilgi alabilirler. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, bil-
gilerinize arz ederim.

Mustafa KARAMAN
Bayındırlık ve İskan İl Müdür Yardımcısı Mustafa 

Saraç’a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Antalya İnşaat 
Müteahhitleri Derneği adına Deniz Karataş’a söz veri-
yorum.

Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi
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Deniz	KARATAŞ																																								
(Antalya İnşaat Müteahhitleri Derneği adına)

Bizim burada vurgulamak istediğimiz birkaç husus 
var. Kıymetli meslektaşlarım, şunu öncelikle arz ede-
yim. Müteahhitler esasında yapı denetim firmaları ile 
arsa sahipleri arasında bir köprüdür. Yani yatırımcının 
para işleri ve onların geri dönüşümünü arsa sahibine 
yapar, kendi adına yapmaz. Arsa sahibine verilen bir 
hizmettir bu. Sistemde denetim var, denetleyiciler var, 
demokratik sosyal hukuk devleti içerisindeyiz. Hiçbir 
adaletsizliğin müteahhitlerin de yanına kalmayacağını 
vurguluyoruz.

İnşaatımızı denetleyen tüm mühendis arkadaşları-
mızın gerekli malzeme ve iş gereçlerini sonuna kadar 
temin ediyoruz. Ayrıca denetleyen mühendisler de de-
netleniyor. Mesela elektrik mühendislerinin yapması 
gerekenleri yapıp yapmadığını TEDAŞ’tan gelen bir me-
mur tüm prizleri tek tek kontrol ederek sigortaları da aç-
tırarak dolu olup olmadığına bakıyorlar. Ayrıca belediye 
tarafından da kontrol yapılıyor. 

İnşaatımızda her nokta, her unsur bir çok kez dene-
timden geçiyor. Ancak ondan sonra oturma izni verili-
yor. Olması gereken her şey denetleniyor. Müteahhitler 
girişimci insanlardır. Finans tetikleyici ve organizatör-
lerdir. Buradaki olay hem müteahhitlerimizin, hem de 
yapı denetimlerimizdeki ve belediyelerimizdeki mü-
hendislerimizin işlerini iyi yapmaları durumunda  bir 
aksaklık çıkmayacağını düşünüyorum. Hepinizi saygıy-
la selamlıyorum.

Mustafa KARAMAN
Şimdi de İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube 

Başkanı Durmuş Bey’e söz veriyorum.

Durmuş	NAR																																												
(İnşaat Mühendisleri Odası                                  
Antalya Şube Başkanı)

Bugün bu toplantıyı düzenleyip bu konuya değindi-
ğiniz için Makina Mühendisleri Odası’na  teşekkür ede-

rim. Meslektaşlarımızın ifadesi bizim oda görüşlerimiz 
ile aynıdır, öncelikle bunu ifade etmek istiyorum. Benim 
dinlediklerimden çıkardığım sonuç yapı denetim firma-
larının yapı denetim kanununu yeterince kullanmadık-
larıdır. Müteahhitler sadece sermaye olarak görülmek-
tedir. Müteahhit tanımının değişmesi gerekmektedir. Bu 
konuyla ilgili Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından 
teknik konuda da sorumlu olmaları açısından değişik-
lik çalışması yapılmaktadır. Umarım yapı denetimlerde 
çalışan mühendis arkadaşlar hakkettikleri paraları alır, 
denetimler daha iyi bir şekilde yapılır, eksik kanunlar 
düzeltilir. Suçu birbirimize atarak bir sonuca varamayız. 
Yapı denetim kanunundaki eksiklikleri nasıl giderebili-
riz, denetimler nasıl daha iyi hale getirilir? Enerjimizi bu 
yöne harcayarak hepimiz aynı şeyleri düşünerek daha 
çabuk sonuca ulaşırız. Sözün kısası işini iyi yapan top-
lumlar saygı görür. Teşekkür ederim.

Mustafa KARAMAN
Sevgili meslektaşlarım, meslek odasının olmadığı bir 

yerde mesleki denetim yapılamaz. Bizim meslektaşla-
rımızla çalışacaksınız ama yaptıkları hiçbir işte meslek 
odaları denetlemeyecek denetleyen kuruluş belediye, 
ilgili bakanlık ama suç işlerseniz de bunun için mes-
lektaşlarımız cezalandırılacak. Böyle bir mantık yok. 
Meslek odası hep işin içinde olacak, görüşlerinizi dile 
getirecek. İnşaat teknikerlerinin 10000 m2’ye kadar 
şantiye şefi olmasını kabul etmiyorum. O projeyi çizen 
makine mühendisi, elektrik mühendisi, inşaat mühendi-
si, mimarın, bir teknikerin ya da bir teknik öğretmenin 
şantiye şefliğinde çalışmasını doğru bulmuyorum. O za-
man mühendislik yapmayalım öğretmen olalım. Altını 
çizmek istediğim nokta minha kavramı. Bu konu ile ilgi-
li çalışmalar devam ediyor. Mutlaka minha kavramının 
kaldırılmasının altının çizilmesini belirtmiştik. Diğer bir 
konu da yapı denetimlerinde çalışan meslektaşlarımı-
zın işsiz kalması. Çoğu arkadaşlarımızın bin YTL ücret 
alması gerekirken 500 YTL almaktadır. Bu içler acısıdır. 
Yapı denetimler kırımları kaldırsın. Bunların takipçisi 
olmaya devam edeceğiz. Ayrıca TMMOB Başkanımız 
yapı denetime karşı değildir. Bu konunun altını çiz-
mek istiyorum. Sadece yapı denetimdeki eksikliklerin 
giderilmesi gerektiğini, uygulamanın tüm ülke genelini 
kapsaması gerektiğini düşünüyor. Meslek içi eğitimleri 
TMMOB’a bağlı odalarca yapılmasını, yapı denetim ko-
misyonlarında TMMOB’un da temsil edilmesini dile ge-
tiriyor.TMMOB Başkanımız yapı denetimi, yapı üretim 
sürecinin bütün aşamalarını kapsadığını ve niteliklerini 
arttırdığı oranda anlamlı olacağını söylüyor. Kesinlikle 
yapı denetime karşı olmadıklarını ifade ediyorlar. Bu 
konuyu da burada açıklamak istedim. Şimdi soru-ce-
vaplara geçeceğiz.
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ÖNERİLER

Mevlüt	ÖZGEYİK
Öncelikle böyle bir ortamı yarattığınız için, bizi bir 

araya getiren Makina Mühendisleri Odası Yönetimi’ne 
teşekkür ediyorum. Binalardaki ısı yalıtım uygulama-
larıyla ilgili makine mühendisi mi, inşaat mühendisi 
mi, mimarlar mı sorumludur? Bence herkes müşterek 
sorumlu olmalıdır. Proje aşamasında makine mühendis-
leri uygulama sırasında mimar ve inşaat mühendisleri 
sorumludur. Bize gelen şikayetler genelde su sızıntıları 
ve sıcaklık farkları. Bu konular ile ilgili hemen bizi çağı-
rıyorlar. Bu bizim görevimiz değildir. Bunun uygulama-
sını mimarlar ve inşaat mühendisleri yapmalı. Proje ısı 
yalıtım hesaplarına uygun yapılmış mı ben bunu incele-
rim. Benim görevim bu olmalıdır.

Mahmut	Selçuk	ÖZÇETİN
Önceleri sistem detayı projelerde yapılmıyordu. 

Sonradan Kepez Belediyesi başta olmak üzere, Murat-
paşa Belediyesi’nin de sistem detayı istemesi üzerine 
mimarı proje ile birlikte sistem detayı gelmekte, orada 
da zaten malzeme detayı bulunmaktadır. Sistem deta-
yını kullanacak olan kişiler inşaat mühendisleridir. Isı 
yalıtım projesi sistem detayına uymuyorsa biz bunlara 
tadilat projesi istiyoruz. Sorumluluk tamamen mimar ve 
inşaat mühendislerine aittir bence.

Mustafa KARAMAN
Şimdi de Antalya Mimarlar Odası’nı temsilen ge-

len, mimarlarında sorunlarına değinecek olan Süheyla 
Hanım’a sözü vermek istiyorum.Buyurun Süheyla Ha-
nım.

Süheyla	BÜYÜKYILDIRIM																					
(Antalya Mimarlar Odası Temsilcisi)

Bir projede başından sonuna kadar çizimin-
den ve uygulamasından mimar sorumludur. Eskiden 
360.000m2’den  sorumlu olan bir mimar son genelgede 
yapılan değişiklikle 1.320.000 m2’ye kadar iş yükü arttı. 
Şuan da mimar arkadaşlar hem projeyi çizerler hem de 
kontrolünü yaparlar. Ben kanundan dolayı iki görevimi 
de layıkıyla yapamadığım için yeteri kadar inşaatları de-
netleyemediğim için üzüntü duyuyorum. Bence denet-
lemeye giden herkes uygulamayı da bilmek zorundadır. 
Herkes üzerine düşen görevi yapınca bir problem çık-
madan yürütüleceğini düşünüyorum, teşekkür ederim.

Ahmet	SARAÇ
Ben asansör projesiyle ile ilgili bir şeyler söylemek 

istiyorum. Asansör uygulama projesi asansör avan pro-
jesi ile birlikte verilirse daha iyi olacağını düşünüyorum. 
Asansör uygulama projesi daha sonra geldiği için sıkıntı 
yaşıyoruz. İmzasını atıyoruz denetleme yapamıyoruz.

Nurettin	CANTÜRK
Biz uygulamaya gidiyoruz. Uygulamada strafor kul-

lanılmış ama projede öyle bir şey yok. Birbirinden ha-

bersiz çalışıyorlar. Yapının müteahhidinin hangi tuğlayı 
kullanacağını mimara söylemesi lazım. Mimar ona göre 
çizmesi ve hesaplaması lazım. Bu uyumsuzluk bize 
yansıyor. Bunun kaldırılması bizim içinde iyi olur.

Levent	KILDIR
Ülkemizde ne yazık ki mühendislik haklarımız gasp 

edilmektedir. Bir diş hekimi, eczacı gibi arkadaşlarımı-
zın hakları yasalarla korunmuştur. Eczane dışında hiç-
bir yerden ilaç alamazsınız, mahkemelere avukatlardan 
başka kimse giremez. Ama bizde hangi sektöre giderse-
niz gidin diplomadan doğan haklarımız gasp edilmiştir. 
Mühendis demek hesap adamı demektir. Fiyat kırımları-
na mühendisler nasıl razı oluyor?Bunların çözülmesi la-
zım. Sistem sağlıklı işlemiyorsa karşı gelmeliyiz. Benim 
söyleyeceklerim bu kadar. Böyle bir ortamı sağladığınız 
için teşekkür ederim.

Hayrullah	KESKİN
Mesele ahlaki bir meseledir. Elektrik, inşaat ve ma-

kine mühendisleri odaları ile mimarlar odası tenzilatlar 
yapılmasın diyor. Tenzilat yapılmasın diye var gücüyle 
uğraşıyorlar. Şuanda % 90’a varan tenzilat yapılıyor. 
Bana şu anda 60.000m2 tenzilatlı iş versinler istemiyo-
rum. Çünkü 400 YTL geri dönüşü var. Bu sıkıntıları he-
pimiz el birliği ile çözebiliriz. Teşekkür ederim.

Mustafa KARAMAN
Öncelikle Makina Mühendisleri Odası ve TMMOB’un 

dava açtıktan sonra hemen belli güçlerin ilgili bakanlığı 
devreye sokarak meslek odalarına karşı bir gözdağı ver-
me hareketine girildiğini söylemek istiyorum. Bu bizim 
mesleğimize karşı yapılmış bir harekettir. Bunun karşı-
sında TMMOB çok güzel bir cevap yazısı yollamıştır. 
Bu yazıda yetki ve sorumluluğumuzu bakanlığa hatır-
latılmıştır. Hiçbir meslek odası mesleki denetim yapar-
ken var olacağım yok olacağım diyemez. Meslek odası 
meslektaşlarının bireysel değil toplumsal amaçlarını ko-
rumak zorundadır. Şuanda defterdarlık tüm proje çizen 
arkadaşlarımızın faturalarını kontrol ediyor. Bazı meslek 
odaları fatura istemezler. Biz böyle bir uygulama yaptık 
Önce projeci arkadaşlarımız kızarken şimdi bize teşek-
kür ediyorlar. Çünkü diğer meslek odalarında böyle bir 
fatura denetimi yapılmadığı için onlar maliye önünde 
zor duruma düştürler. Biz faturayı kontrol ederek haksız 
rekabetin önüne geçtiğimizi düşünüyorum.Evet şimdi 
önerileri aldık. Soru - cevaplara geçebiliriz.

SORU	–	CEVAPLAR

Metin	KAYA
Yapı denetim sahibi ve müteahhittin yan yana gel-

memesi lazım ki bizde görevimizi yapalım. Uygulama-
da çıkan aksaklıklarda sadece mühendislere değil mü-
teahhide de ceza verilmelidir. Mühendis olarak benim 
suçum yok. Mustafa Saraç Bey’e bir sorum olacaktır. 
Müteahhitlerle ilgili şikayetleri ne şekilde nereye yap-
mamız gerekiyor? Projenin uygulanmadığı ile ilgili ge-
len şikayetleri nasıl bir yaptırım uygulayarak değerlen-
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diriyorsunuz?

Süleyman	KOCABAŞ
Projede kalorifer tesisatı var, kalorifer petekleri var, 

bina bitiyor binada yok. Bu bina kaloriferli mi değil 
mi? Odunluk yok, baca yok, evde 6 aylık çocuk var, bu 
çocuğu ısıtacağız siz nasıl ısıtırsınız? Belediye burada, 
bayındırlık burada, meslek odaları burada bu konu hak-
kında sizden bilgi istiyoruz. 

Mustafa KARAMAN
Evet, teşekkür ediyoruz.

Mahmut	Selçuk	ÖZÇETİN
Hayrullah Bey çok doğru konuştu. Fakat bu klima 

olayına ne denetçiler, ne kontrol mühendisleri, ne Ba-
yındırlık ve İskan Bakanlığı, ne belediye dikkate alıyor? 
50 tane yapı denetçi firma var, 50 tane yapı denetim şir-
keti birbirleriyle yarışacak diye yapmıyor. Burada suçlu 
aramaya gerek yok ki burada suçlu aranıyorsa tek suçlu 
yapı denetim sahipleridir. Neden kanunlara uymuyor-
lar? Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bunu bilimsel olarak 
hesaplamış ve bir ücret belirlemiş. Bu ücrete göre de-
netim yapacaksınız demiş. Ama yapı denetim sahipleri 
maalesef uygulamıyorlar. Şimdi bunun sonucunda neler 
oluyor.Denetçilerin maaşı azalıyor, ondan sonra diğer 
şeylerde birbiri arkasına devam ediyor.Kanunsuzluklar 
birbiri arkasına devam ediyor. Çünkü yapı denetim şir-
ketleri bir araya gelip de bundan sonra hiç kimse kırım 
yapmayacak deseler, zaten sorun kendiliğinden çözüle-
cek. Ama bunu yapı denetim sahipleri maalesef yapa-
mıyor.Yapamadıkları içinde bu sorunlar devam ediyor.

Mustafa KARAMAN
Teşekkürler. Evet İnşaat Mühendisleri Odası Antalya 

Şube Başkanı Durmuş Nar bilgi vermek istiyor.

Durmuş	NAR
Tekrar zamanınızı aldığım için özür dilerim. Ama 

biraz bu metrekare düşmesi veya yönetmeliklerle ilgili 
maddenin genel kurullarda bir araya gelerek tartışılması 
uygundur.

İrfan	VAROL
Yapı denetimler birliği olarak bu kanunun çıkmasıyla 

ilgili duyuru niteliğinde bir gazeteye ilan verdik.

Durmuş	NAR
Bu şirketler haklıdır ilanda vereceklerdir. Makine 

Mühendisleri Odası olarak bizde verebiliriz. Yarın bir 
gün minha kavramı kalksın bizde teşekkür ederiz. Her 
meslek odası mesleki açıdan kendisiyle ilgili sorunu dile 
getireceklerdir. Evet şimdi yapı denetim firmaları bina-
nın  komple denetlenmesiyle ilgili yetkiliyse yani bu ısı 
yalıtım konusu tartışması bana göre yersiz. Bu konuyla 
ilgi meslek odaları  meslektaşlarını girdikleri sorumlu-
luklar hakkında uyarıyor. Biz de İMO olarak AKM’de 
hukuki ve cezai sorumlulukları hakkında konferans ya-

pıyoruz ve hepiniz konferansa bekliyoruz.

Mustafa KARAMAN
Bende panelin sonunda açıklayacaktım. 25 Ekim’de 

AKM’de İMO’nun düzenleyecek olduğu konferansa bü-
tün üyelerimize cep mesajla bildireceğiz.

Murtaza ERGEN
Şimdi ben genel konulara cevap vermek istiyorum. 

Birincisi TMMOB yapı denetim yasasına karşı denildi, 
ama TMMOB yapı denetime karşı değil. TMMOB, iste-
diği bir yapı denetim yasası olmadığının altını çizmek 
istemektedir. TMMOB olarak da meslek odası olarak da 
yapı denetim yasasına karşı değiliz. Ama sistemin iyi ya-
pılması ve iyi çalışmasına yönelik  eksikliklerden dolayı 
eleştiri yapılınca karşı gibi görünüyor.Onu düzeltmek 
istiyorum. Bir arkadaş şantiye şefliği ile ilgili bir soru 
sordu. Gerçekten şantiye şefliği bu sistemde çalışmıyor. 
Şantiyede muhatap olacağımız şantiye şefini bulamı-
yoruz. Bu sistemle sağlıklı bir şantiye şefliği çalışması 
mümkün değildir. 

Selahattin	VAROL
Özellikle projelerde radyatör var, kombi var fakat 

uygulamada kendisi yok. Gerçekten yok. Ama bizler 
ne yapıyoruz bu bizimde sıkıntımız. Biz bakıyoruz söz-
leşmede iyi bunlar yerine getirilecek deniyorsa mutlaka 
koydurtmaya çalışıyoruz. Yani yapı sahibiyle müteah-
hitler arasında kat karşılığı sözleşmede sadece tesisat 
yapıp bırakıyor. Sözleşmeye koymak lazım. Projede 
belirlenen tesisatı yapıp radyatörü takıp kombisi yerine 
konma ibaresi varsa ona dikkat etmemiz gerekir. Sözleş-
mede bunlar varsa müteahhidin koyması gerekir.

Projede kalorifer sistemi var, her şey var. Biz uygun 
diye karar veriyoruz. Belediye projesinde bunun hiçbi-
risi yok. Biz bunun altına imza atacak mıyız atmayacak 
mıyız?

Murtaza ERGEN
 Şu anda bütün uygulamada yok.

İrfan	VAROL
O hangi ada parselse bildirin ne gerekiyorsa yapa-

lım. Öyle bir şey yok itiraz ediyorum.

Hikmet KÖSE
Makine projesinde ve mimaride ısıtma için bir sistem 

geliştirmek zorunda. Yani eğer sobalı ısıtılmışsa odunlu-
ğunu ve bacalarını bırakmak zorunda. Merkezi sistem 
kaloriferse kalorifer kazanını normal tesisatlarının çekil-
mesi gerekir. Son zamanlarda klimalı sistem kabul edi-
liyor mu bilemiyorum ama kat kaloriferi sistemi kabul 
ediliyor ve projelere işleniyor. Ancak  müteahhit ve mal 
sahibi yaptığı sözleşmede kat kaloriferi sistemi yapı sa-
hibi tarafından yaptırılacaktır hükmüne istinaden proje-
de gösterilen kat kaloriferi sistemi  yapılmıyor. Merkezi 
sistem yapımı aranmasına rağmen kat kaloriferi sistemi 
yapılmadan inşaat iş bitimleri ve iskanları düzenleniyor. 
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Sistem yapılıyor paneller bağlanmıyor. Oda tamamen 
yapı sahibi ile müteahhit sözleşmesinden kaynaklanan 
bir şey. Kontrole giden arkadaşlar buna bakıyorlar. Eğer 
sözleşmede varsa panellerin takılı olmasını, çalışır vazi-
yette olmasını aramıyorlar.

Yavuz	MERTOĞLU
İnşaatı temelinden iş bitimine kadar bir müteahhit 

yapmış. Müteahhit işi yaptı. Projesine baktık, kombiler, 
radyatörler yok. Şimdi biz bunu kabul edecek miyiz?

Hikmet KÖSE
Kabul etmeyeceksiniz o zaman.

Yaşar	AY
Mikrofonu almışken; burada 3 tane 5 tane belediye 

var. Belediyenin biri bu kurallara yüzde 80-90 harfiyen 
uyuyor, diğer belediyelerin bir kısmı uymuyor. Şimdi bi-
zim denetlediğimiz kısımlarda 3 tane belediyede iş al-
mış müteahhidimiz, işverenlerimiz var. Belediyelerden 
bir tanesinin uygulaması farklı, öteki farklı, öteki farklı. 
Belediyeleri aynı konuma getirmek için ne yapmamız 
lazım?

Hikmet KÖSE
Doğru. Uygulamayı tüm belediyelere yayacaksınız. 

Yüzde 80-90’ı yakalayan belediyenin uygulaması diğer 
belediyelere yayılacak. Yani isteğe göre uygulama değil, 
doğruya göre uygulamaya geçilmesi gerekiyor. Başın-
dan beri de söylediğimiz gibi bu konu zaten. Biz dik 
durmayı öğreneceğiz. 

İrfan	VAROL
Gerçekten sorunlarımız sorunlar yumağı olarak bü-

yümeye devam ediyor. Sözlerimin başında da sizlere 
ifade ettiğim gibi bu sorunun temelinden çözülmesi 
gerekiyor. Bunun temelinden çözülmesi için de yine 
Yapı Denetim Derneği İl Başkan Yardımcısı Hayrullah 
Keskin’in ifade etmiş olduğu konuları tekrar etmeyece-
ğim. Bunlar olmasa zaten olmaz. Ama etik olarak bizler 
bir kere kendimize saygımız olması gerekiyor. Hep yapı 
denetimlerden bahsediyoruz. Biraz önce arkadaşın bir 
tanesi proje müelliflerinin yapmış olduğu uygulamalar-
la ilgili 1-2 kelime söyledi. Gerçekten arkadaşıma teşek-
kür ediyorum. Bu proje müelliflerimiz yıllardır yeni de-
ğil bu kaç yıldır var. bu projeler çizilmeye başlandığın-
dan beri bir araya gelip de bir müşterekte birleşip, proje 
liste fiyatlarıyla proje tahsil etme imkanı bulamadılar. 
Şimdi aynı insanlar yapı denetime geçti. Şimdi biz bir 
kere kendimize bu konuyla ilgili biraz saygımız olmuş 
olsa zaten bu soruyu yanıtlarız. Bizim kanunlarımızda 
bu konu ile ilgili yasaklar da koysalar, başkanımız az 
önce belirtti, onur kuruluna vereceğin kişi bir üye. Biraz 
önce bir proje yapıyorsun ondan sonra onur kuruluna 
veriliyorsun. Ama onur kuruluna vereceğin üye zaten 
zor durumda, bunu yapmazsa olmaz diyor. Bunu çare-
si olmadığı için yapmak durumunda kalıyor. Bununla 
ilgili olarak eğer sistemi düzeltmek için bununla ilgili 
bir meslek odası, sivil toplum örgütleri bir katkı koyabi-

liyorsa toplum olarak bunu da neticelendirebiliriz. Ama 
işe sahip çıkmazsak bu sistemin aksaklıkları önümüze 
getirdiğimiz zaman bir arpa boyu yol gidemeyiz. Tabi ki 
detaylara da girmek lazım. Onu da burada arkadaşların 
bize izah ettiği gibi ben arkadaşımı düzeltmek istiyo-
rum. Projesinde kat kaloriferi sistemi var ama tesisatı 
yapmış yani boruları döşemiş, mutfağına getirmiş, boru 
çaplarını yapmış ama kombiyi koymamış. Müteahhit ile 
yer sahipleri ile olan anlaşmazlıklar ile sistemi düzgün 
bir şekilde yaptırmalı mıyız yoksa yaptırmamalı mıyız? 
Bence yaptırmalıyız. Bakanın bile kendi söylediği gibi 
karşımıza çıkan eksiklikler binanın sigorta yapılmasını 
bile engelliyor. Bunu Bakanlık düşünmüyor mu?; Bunu 
ek bir madde ile getirilmesini istiyorum. Getirdiği za-
man karşısında bir kitle görüyor. Yani gerçekçi olarak 
siyasiler bu konuda geride duruyor.

Burada bir günah keçisi seçtiler.  Bizim üstümüze 
geliyorlar. Siyasilerden ve bakanlıklardan tutun da kim 
olursa bu işten pay koparmak niyetinde. Bunun çaresi 
iş tek bir yerden dağıtılırsa o zaman çözeriz yoksa bu 
konuda bir adım bile atamayız. 

Mustafa KARAMAN
Minha konusunda görüşleriniz nelerdir?

İrfan	VAROL
Minha 5 Şubat yönetmeliği ile alınmış bir karar. Min-

ha ile ilgili arkadaşlar bahsetti, minhanın olması bizim 
şu an ki çalıştırmış olduğumuz denetçi sayısı ile ilgili bir 
şey. Yani nedir bu? Bizim esas düşüncemiz diplomasını 
kiraya veren arkadaşlar var. Bu konuda hicap duyuyo-
ruz. Bunun farkına varan Bayındırlık ve İskan İl Müdür-
lüğü ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı müsteşarlarına 
kadar bu konu aksetti. Bunun çözümü bulmak için den-
di ki eğer bu kadar az insanla bu iş yapılabiliyorsa bu 
adamları bu sistemin içine katmayalım. Esas gaye, amaç 
buydu. Bu yapılan minha ile ilgili çalışmalar tabii ki. Di-
ğer taraftan her tarafı delik olan bir sistemi yapıştırmaya 
çalışsan da başka taraftan başka bir delik çıkıyor.Bu an-
lamda iyi niyetli olmayan yapı denetim firmaları, sahip-
leri, denetçileri ve bununla ilgili sayacağım tüm bireyler 
dahil olmak üzere kötü niyetliler için bu bir fırsattır ve 
bunu değerlendiriyorlar. Minha olayı çok büyütülecek 
çok da abartılacak bir şey değil. Ama 81 ile çıktığımız-
da zaten bununla ilgili ne bir makine mühendisi, ne bir 
inşaat mühendisi, ne bir elektrik mühendisi ne de bir 
mimar yetecek. Şu anda bile bir çok meslek dallarında 
ihtiyaç duyuluyor. Bunlarla ilgili gerekli hassasiyet gös-
teriliyor ama diğer konuda fazlalık var. Ama zaman za-
man bunu söylüyoruz. Yani bu konuda mesleğine saygı 
gösteren ,meslek etiğine sahip arkadaşlar çalışmasın o 
zaman. Gitmesin, imza atmasın, çalışmıyorum desin. 
Kim zorluyor? Zorla kimse kimseye iş yaptıramaz, imza 
attıramaz. Minha olayı da az önce belirttiğim gibidir. 
Benim kendi firmamda aynen çalıştırmış olduğum ki-
şilerin sayıları da aşağı yukarı aynı, toplam işi 2 kişi 
yapabiliyor. Gidilip gelinecek yerlerle ilgili plan yapı-
lıyor, program yapılıyor. Kendisi ile ilgili idareyle çok 
fazla zaman harcıyor. Zaten arkadaşlar 9-10 yere kadar 



Yapı Denetimde Çalışan Mühendislerin Konumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri Paneli

17

gidebiliyorlar. Kimse şantiye şefi gibi sabahtan akşama 
kadar orada duramıyor. 

Süheyla	BÜYÜKYILDIRIM
Kaç mimarınız var?

İrfan	VAROL
İki mimarımız var. Sistemde bu kadar mimar yeterli.

Mustafa KARAMAN
Benim sorum başkaydı aslında, benim sorum farklı 

konudaydı. Bunun altını çizmeliyim. Şirket özel bir te-
şebbüstür, ticari konularla uğraşır. Yanında çalışan işçi-
nin gelip gelmeyeceğini kendi belirler. Şimdi ben şirke-
timde çalışan elemanla yarım gün için anlaşırsan yarım 
gün çalışır. Ama yasa öyle diyor, tam gün çalışmak zo-
runda. Yasayı çiğneyen yapı denetim şirketlerinin oldu-
ğunun altını çizelim. Diyelim ki, bir binada 50 milyar-
lık hesap çıkıyor. 50 milyarlık hesabın içinde o çalışan 
mühendislerin aylık ücretleri hesaplanarak gelmiştir. 
Fiyat kırımları o fiyatlar oradan kırılarak aşağı inmiştir. 
Aynı şeyin altını çizmek istiyorum. onur kuruluna sevk 
etmeyeceğiz ama kim sevk ettiriyor bana, Bayındırlık 
Bakanlığı, nasıl sevk ettiriyor? Giriş kaydını istiyor yapı 
denetim şirketi. Daha sonra o yapı denetimin mühendi-
si haksız yere sorgulanıyor. Meslek odası üyesinin aldığı 
kararı uygulamak zorundayım. O kararı alırsak uygula-
mazsak meslek odasının yönetim kurulu olarak görevini 
kötüye kullanmıştır.

Hikmet KÖSE
Denetimin iyi yürüyebilmesi için bu cesareti birinin 

göstermesi gerekiyordu. Makina Mühendisleri Odasını 
tebrik ediyorum. Tüm odalarda bu sistemin uygulanma-
sı gerekmektedir.Sistemi tetikleyecektir. Kesinlikle maki-
ne mühendisi doğru yapılmayan işi müteahhit, yapı de-
netim şirketine bildirecek. Eğer yapılmamışsa belediye-
ye bildirecek. Belediyeye bildirildiğinde birkaç kişinin 
canı yanmadan bu sistem oturmaz. Denetim başka türlü 
olmaz. Termal kamerayı ise tüm yapı denetim firmaları 
almalı ve kontrol bu şekilde olmalıdır.Teşekkürler.

Tahsin	ŞEVİK
Bence burada ceza kesilmesi gereken yer yapı 

denetim firmalarıdır. Bunu da Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı’nın ceza kesmesi gerekir.

Hikmet KÖSE
Bu işin sonu zaten ona gidecektir. Kontrol elemanı 

şikayetçi olacak yapı denetim ve belediyeler de devreye 
girecektir.

Mustafa SARAÇ
Bu arada bir arkadaşımız projede olup uygulamada 

olmayan durumlarda ne gibi işlem uyguluyorsunuz diye 
sormuştu. Cevaplamak istiyorum. Projede var uygula-
mada yok. Eğer projede varsa uygulamada yoksa kon-
trol yapı denetim mühendis arkadaşın imza atmaması 

gerekiyor. Eğer atarsa ve tespit edersem odaya suç duyu-
rusunda bulunacağım. Yapı denetimi de görev ihmal etti 
diye  onu da cezalandırılmasını teklif edeceğim. Eğer 
bir proje bitmediyse ve tamamlandı diye ruhsat veril-
diyse burada sorumlu kendisidir. Çünkü ruhsat verirken 
yapı denetimdeki arkadaş tamamlandı diye imza atıyor. 
Atmaması gerekiyor. Yapılmamış iş yapılmış gibi göste-
rilemez. Arsa sahibi ile müteahhidin anlaşması hukuki 
bir problemdir teknik bir problem değildir.

SORU
Denetlediğiniz yerlerde kaloriferli deyip de radyatör 

konulmamış binalar gördünüz mü?

Mustafa SARAÇ
Öyle bir yere isabet etmedik. İsabet etseydik gereğini 

yapardık. Şimdiye kadar var olanlar niye ihbar edilme-
di. Birazda kendimize suç atalım. Herkes sorumludur. 
Teşekkür ederim.

Deniz	KARATAŞ 
Sayın Mustafa Saraç Bey’in söylediklerine katılıyo-

rum. Arsa sahibi ile müteahhit arasındaki sorun kesin-
likle teknik değil hukuki sorundur. Ancak teknik açıdan 
problem olacak konulara karşı daha dikkatli olmalı. 
Örneğin fayans döşendikten sonra kat kaloriferi yapıl-
ması binada statik açıdan problem doğurur. Dolayısıy-
la projede olan  kat kaloriferi ve bunun gibi tesisatları 
herhangi bir soruna sebebiyet vermemesi için yapılması 
gerekir. Mesela kombilerin çeşitleri var. Bunun için ci-
haz seçimi yapı sahibine bırakılır ama tesisatın tamam-
lanması gerekir. Yapı denetim olması birçok mühendis 
arkadaşımıza istihdam sağlamıştır. Yapı denetimlerin üs-
tüne gitmek onları üzmek hepimizin aleyhine olacaktır. 
Onlar da bizim bir kurumumuz kuruluşumuzdur.

SORU
Sizin başkanlığınıza bir şikayet gelmiş midir? Geldi-

ğinde üyelerinize herhangi bir yaptırımınızın var mıdır?

Deniz	KARATAŞ 
Bizim yaptırımımız yine hukuk çerçevesinde danış-

manlık olacaktır. Ama odanın üyelerine yaptığı yaptırım 
gücü kadar bizim gücümüz müteahhitlere yoktur. 

Mustafa KARAMAN
Burada altını çizmek istediğimiz konu biz kamu nite-

liğinde bir kurumuz. Önemli olan bir araya gelip sorun-
lara çare bulabilmektir. Hepinizin katılımı için teşekkür 
ederim.
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1) 19 ilde pilot bölge olarak kurulan yapı denetim fir-
maları tüm illeri kapsayacak şekilde genişletilmeli-
dir.Yasa,ülke genelinde uygulanmalıdır.Yapı denetim 
sürecine dahil kurum ve kuruluşların görev, yetki ve 
sorumlulukları yeniden tanımlanmalıdır.

2) 5 Şubat 2008 tarihinde yayınlanan genelgenin 28. 
maddesinin 6’ıncı fıkrasında yapı denetim kurulu-
şunca hak edişi tahsil edilen kısmı yapı bölümüne 
tekabül eden inşaat alanı, bu kuruluş ile birlikte de-
netçi mimar ve denetçi mühendisleri kontrol elemanı 
ve yardımcı kontrol elemanının sorumluluğu altında 
bulunan inşaat alanından minha edilir.maddesi de-
netim şirketleri bünyesinde görev yapan mimar ve 
mühendisleri adeta görev yapamayacak duruma dü-
şürdükleri için yönetmelikte bu maddenin iptal edil-
mesi gerekmektedir.Ayrıca bu yönetmelikte 3’üncü 
maddenin (i) bendinde tanımı yapılan şantiye şefinin 
yetki ve eksik düzenlemeler nedeniyle yeniden yapı-
landırılmalıdır.Her inşaata şantiye şefliği zorunlulu-
ğu getirilmelidir.

3) Müteahhit tanımı doğru yapılmalıdır.

4) Yapı denetim komisyonlarında TMMOB da temsil 
edilmelidir.

5) Yapı denetim mekanizmasında yer alan meslektaşla-
rın sicilleri TMMOB ve ilgili odalar tarafından tutul-
malıdır.

6) Yapı denetimde çalışan denetçi mühendislerin de-
netçi belgeleri TMMOB tarafından bu konuda uz-
man olan mühendislere verilmelidir.

7) Meslek içi eğitimler TMMOB’a bağlı odalar tarafın-
dan yapılmalıdır.

8) Yapı denetim firmalarının çok fazla fiyat kırmaları 
nedeniyle, çalışan teknik personelin maaşları za-
manında ödemeleri ve son genelge ile çalışan mü-
hendislerin yarısının işten çıkarılması nedeniyle çok 
sayıda mühendis işsiz kalmıştır.Yapı denetimde işin 
bayındırlık ve iskan müdürlüğü tarafından oluşturu-
lacak bir havuz tarafında belirli kriterlere göre dağı-
tımının yapılması kırımı önleyeceği  öne çıkmıştır.

9) Yapı denetimde çalışan denetçi mühendis ve kon-
trol eleman mühendislerinin özlük hakları için çalı-
şanların asgari ücretleri belirlenmeli ve zamanın da 
maaşlarının ödenmesi doğrultusunda düzenlemeler 
yapılmalıdır.

10) Yapı denetim firmaları fiilen çalışmayan teknik per-
soneli çalıştırıp ücretleri düşürmeleri önlenmelidir.

 11) ASAT ’a iş başlama ve iş bitimleri yapı denetimde 
çalışan mühendisler tarafından iş bitimi verilmeli-
dir.

12) Binalarda sandviç duvar yerine TSE 825 standart-
larına uygun izotuğla ve gaz beton türü malzeme-
ler  kullanılması uygulamada daha sağlıklı sonuçlar 
verdiği tespit edilmiştir.

13) Kolon ve kirişlerde ısı yalıtımının yapılmaması 
kolonlarda meydana gelen yoğuşma nedeniyle 
zamanla demir ve betonun ayrışmasına demirde 
korozyona neden olmakta ve kolon kirişlerde pat-
lamalar meydana getirmektedir.Bu da binaların 
statik açısına zarar vermekte;bu da ileride tehlike 
arz edecektir. Ayrıca ısı kaybına neden olacağından 
kolon ,kirişlerin ve terasların özellikle ısı yalıtım ya-
pılmasının takipçisi olunmalıdır.

14) Temel yalıtımı ,teras,su ve ısı yalıtımlarının %90 in-
şaatlarda yapılmaması ve ısı kaybının %25’inin de 
teraslardan meydana geldiği düşünülerek tüm yapı 
denetim firmalarının ısı yalıtımına önem vermesi 
gerekmektedir.Yapı denetim firmalarında çalışan 
denetçi arkadaşların inşaatlardaki yalıtımların kon-
trollerinin takibini yapmalıdır.

 15) Türkiye’de binaların %44 yalıtımlı olup, enerjinin 
%31’i konutlarda kullanıldığı göz önüne alındığın-
da , yalıtımlı binalarda %72’ye varan enerji tasar-
rufu olacağından mevcut binalarda yalıtımlarının 
yapılması için devlet tarafından teşvik, yalıtım ya-
panlara destek verilerek kamuoyu bilgilendirilmeli-
dir.

16) Yapı denetim şirketleri yalıtım konusunda kontrol 
ve takibi sıkı bir şekilde yapılmalıdır. Bayındırlık ve 
İskan Müdürlüğü ile belediyelerin özellikle yalıtım 
konusunda konunun takipçisi olmalı ve gelen şika-
yetleri değerlendirmelidir.

17) Bir kamu görevi yapan Makina Mühendisleri Oda-
sına gelen şikayetleri değerlendirmek üzere termal 
kamera yardımıyla binalarda yalıtımın yapılıp ya-
pılmadığının kontrol edileceği bu konuda diğer 
meslek odalarıyla birlikte hareket ederek konunun 
takipçisi olacağı belirtilmiştir.

Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi’nin 20.10.2008 tarihinde 
düzenlemiş olduğu Yapı denetimde Çalışan Mühendislerin Konumu, 
Sorunları ve Çözüm Önerileri Paneli sonucunda;
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BİRİNCİ	BÖLÜM

Amaç,	Kapsam,	Dayanak	ve	Tanımlar

Amaç	ve	kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 29/6/2001 ta-
rihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna 
göre faaliyet gösteren Yapı Denetim Komisyonunun, 
yapı denetim kuruluşlarının ve laboratuvarların kuruluş 
ve çalışmaları; yapı denetim kuruluşlarında ve laboratu-
varlarda görev alacak denetçi mimar ve mühendisler ile 
diğer görevlilerde aranacak nitelikler; ilgili idare, proje 
müellifi, yapı müteahhidi, şantiye şefi, yapı sahibi ile 
yapı denetim kuruluşu ortaklarının görev ve sorumlu-
lukları; yapı denetimi hizmet sözleşmesinin düzenlen-
mesi ve hizmet bedellerinin ödenmesi; yapı denetim 
kuruluşları ile bu kuruluşların denetçi ve kontrol elema-
nı mimar ve mühendislerinin sicil raporlarının tutulma-
sı, yapılara sertifika verilmesi ve Kanunun uygulanması 
ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 4708 sayılı Yapı Dene-
timi Hakkında Kanunun 2’nci, 4’üncü, 5’inci, 7’nci ve 
12’nci maddeleri ile 13/12/1983 tarihli ve 180 sayılı 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 30/A mad-
desine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Bayındırlık ve İskân Bakanlığını,

b) Denetçi mimar ve mühendis: İlgili mühendis ve mi-
mar meslek odalarına üyeliği devam eden ve Bakan-
lıkça denetçi belgesi verilmiş mühendis ve mimarla-
rı,

c) İlgili idare: Belediye ve mücavir alan sınırları içinde-
ki uygulamalar için büyükşehir belediyeleri ile diğer

belediyeleri, bu alanlar dışında kalan alanlarda valilik-
leri, yapı ruhsatı ve kullanma izin belgesi verme yet-
kisine sahip diğer idareleri,

ç) İlgili meslek odaları: 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununa 
göre kurulmuş olan mühendis veya mimar odaları-
nı,

d) İş bitirme tutanağı: İnşaatın kısmen veya tamamen 
fen ve sanat kurallarına, ruhsata ve eklerine, ilgili 
standartlara,  teknik şartnamelere ve diğer mevzuata 
uygun olarak tamamlandığını göstermek üzere yapı 
denetim kuruluşu tarafından tanzim ve ilgili idaresi 
tarafından tasdik edilen tutanağı,

e) İşyeri teslim tutanağı: İnşaatın fiilen başladığını bel-
gelemek üzere, yapı ruhsatının alınmasını takiben 
yapı sahibi, yapı denetim kuruluşu, yapı müteahhidi 
veya yapı müteahhidi adına şantiye şefi tarafından 
imza altına alınıp ilgili idareye sunulan tutanağı,

f) Kanun: 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanu-
nu,

g) Komisyon: Kanunun 4’üncü maddesinde belirtilen 
Yapı Denetim Komisyonunu,

ğ) Kontrol elemanı: Yapım işinin denetlenmesi hizmet-
lerini bizzat yapıda ve şantiye sahasında, denetçi 
mimar ve mühendislerin sevk ve idaresi altında, ge-
rektiğinde onlara danışarak yapmak ile görevli olan 
mimar ve mühendisleri,

h) Laboratuar: İnşaat ve yapı malzemeleri ile ilgili ham 
madde ve mamul madde üzerinde ilgili standartları-
na veya teknik şartnamelerine göre ölçüm, muaye-
ne, kalibrasyon yapabilen ve diğer özelliklerini tayin 
eden, Bakanlıktan izin almış tesisi,

ı) Proje müellifi: Mimarlık, mühendislik tasarım hiz-
metlerini iştigal konusu olarak seçmiş, yapının etüt 
ve projelerini hazırlayan gerçek ve tüzel kişiyi,

i) Şantiye şefi: Konusuna ve niteliğine göre yapım iş-
lerini yapı müteahhidi adına yöneterek uygulayan, 
mühendis, mimar, teknik öğretmen veya tekniker 
diplomasına sahip teknik personeli,

j) Taşıyıcı sistem: Yapıların temel, betonarme, ahşap, 
çelik karkas, duvar, döşeme ve çatı gibi yük taşıyan 
ve aktaran bölümlerini ve istinat yapılarını,

k) Yapı: Karada ve suda, daimî veya geçici, yeraltı ve 
yerüstü inşaatları ile bunların ilave, değişiklik ve ta-
mirlerini içine alan sabit ve hareketli tesisleri,

l) Yapı denetim kuruluşu: Bakanlıktan aldığı izin bel-
gesi ile münhasıran yapı denetimi görevini yapan, 
ortaklarının tamamı mimar ve mühendislerden olu-
şan tüzel kişiyi,

m) Yapı denetleme defteri: Yapı denetim kuruluşunca, 
şantiyede yapılan denetim sonuçları işlenen ve şan-

5 Şubat 2008 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 26778

YÖNETMELİK
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı’ndan:

YAPI DENETİMİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
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tiye şefince şantiyede muhafaza edilen defteri,

n) Yapı hasarı: Kullanımdan doğan hasarlar hariç, ya-
pının fen ve sanat kurallarına aykırı, eksik, hatalı ve 
kusurlu yapılması nedeniyle yapıda meydana gelen 
ve yapının kullanımını engelleyen veya yapıda değer 
kaybı oluşturan her türlü hasarı,

o) Yapı inşaat alanı: Işıklıklar hariç, bodrum kat, asma 
kat ve çatı arasında yer alan mekanlar ve ortak alan-
lar dahil yapının inşa edilen tüm katlarının alanını,

ö) Yapı müteahhidi: Yapım işini, yapı sahibine karşı ta-
ahhüt eden veya ticari amaçla veya kendisi için şahsi 
finans kaynaklarını kullanarak üstlenen, ilgili meslek 
odasına kayıtlı, gerçek ve tüzel kişiyi,

p) Yapı sahibi: Yapı üzerinde mülkiyet hakkına sahip 
olan gerçek ve tüzel kişileri,

r) Yapı yaklaşık maliyeti: Binalarda, Bakanlıkça her yıl 
yayımlanan mimarlık ve mühendislik hizmet bedel-
lerinin hesabına esas yapı yaklaşık birim maliyetle-
rine ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen birim maliyet 
ile yapı inşaat alanının çarpımından elde edilen be-
deli; binalarda yapılacak değiştirme, güçlendirme ve 
esaslı onarım işleri ve bina dışında kalan yapılarda 
ise yapının keşif bedelini,

s) Yapım süresi: Yapı sahibinin, yapı ruhsatını aldığı 
tarih ile yapı kullanma iznini aldığı tarih arasındaki 
dönemi,

ş) Yardımcı kontrol elemanı: Denetçi mimar ve mühen-
dislerin sevk ve idaresi altında ve kontrol elemanları 
ile birlikte yapı denetimi faaliyetlerine katılan teknik 
öğretmen, yüksek tekniker, tekniker ve teknisyenleri 
ifade eder.

İKİNCİ	BÖLÜM

Görev	ve	Sorumluluklar																															
İlgili	idarenin	görev	ve	sorumlulukları

MADDE 4 – (1) İlgili idare, Kanun ve ilgili mevzuat ile 
belirlenen görevlerini mevzuatta gösterilen süreler için-
de tam ve zamanında yerine getirmek zorundadır.

2) Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni belgesini düzen-
leyen ilgili idare görevlileri, görevlerinin gereği gibi 
yerine getirilmemesinden doğan her türlü yapı kusu-
rundan ve böylece meydana gelen zararlardan dola-
yı, tabi oldukları mevzuat çerçevesinde sorumludur-
lar.

3) Yapı ruhsatı müracaatına esas olan ve ilgili yapı 
denetim kuruluşunun uygun görüş verdiği belgeler 
incelenerek, eksiklik veya yanlışlık bulunmuyor ise 
yapı ruhsatı düzenlenir.

4) Yapı ruhsatının “vizeler” bölümüne yapı denetim ku-
ruluşunun denetçilerinin imzaları alındıktan sonra 
ilgili bölüm idarece onaylanır, bunun dışında, ilgili 
idarece hiçbir şekilde “vize” veya vize anlamına ge-
lecek bir uygulamada bulunulamaz.

5) Yapıda tespit edilen eksiklikler veya o yapıdan so-
rumlu bulunan denetçi mimar ve mühendis, kontrol 
veya yardımcı kontrol elemanlarının görevinden ay-
rılması gibi nedenlerle, yapı denetim kuruluşunun 
talebi üzerine ilgili idarece inşaat durdurulur. Faa-
liyeti durdurulmuş inşaatta eksikliklerin giderilmesi 
durumunda, inşaatın devamına izin verilir.

6) İnşaatın tamamlanmasını müteakiben tanzim edilen 
iş bitirme tutanağı ilgili idarece incelenerek, on beş 
iş günü içinde onaylanır veya var ise eksikliklerinin 
neler olduğu belirtilerek, giderilmesinin gerektiği ya-
zılı olarak bildirilir.

Yapı	denetim	kuruluşunun																										
görev	ve	sorumlulukları
MADDE 5 – (1) Yapı denetim kuruluşu, Kanunun 2’nci 
maddesinde belirtilen görevleri, Kanun ile belirlenmiş 
süreler içinde, imar planına, fen, sanat ve sağlık kural-
larına, standartlara, yürürlükteki mevzuata ve mesleki 
ahlak kurallarına uygun ve tam olarak yerine getirmek 
zorundadır.

2) Yapı denetim kuruluşu proje denetimi safhasında;

a) Yapının inşa edileceği parseli ilgilendiren imar du-
rumu belgesi, aplikasyon krokisi, tapu kaydı örne-
ği, zemin etüdü raporu ile gerekli diğer belgelerin 
mevzuata uygun olup olmadığını kontrol ederek 
kopyalarını dosyasında muhafaza eder.

b) Proje ve uygulama denetçisi mimar ve mühendis-
ler aracılığıyla, proje müelliflerince hazırlanan uy-
gulama projelerinin ve hesaplarının, mühendislik 
ve mimarlık proje düzenleme esasları, imar planı, 
ilgili idarenin imar yönetmelikleri ile yürürlükte 
bulunan diğer yönetmelik, genelge, şartname ve 
standartlara uygunluğunu kontrol eder, proje mü-
elliflerinin sicil durum belgesinin olup olmadığını 
denetler ve sicil durum belgesi olmayan müellifin 
durumunu ilgili meslek odasına bildirir.

c) Zemin ve temel etüdü raporunun hazırlanmasına 
ilişkin esaslara uygun olarak bir zemin etüdü rapo-
runun olup olmadığını tespit ederek onaylar. Ra-
porun uygunluğunu onaylamak için, bünyesinde 
konu ile ilgili yeterli teknik eleman bulunmadığı 
hâllerde hizmet satın alabilir.

ç) Ek-3’te gösterilen form-1’e uygun proje kontrol for-
munu esas alarak incelediği projelerde tespit edi-
len hata, eksiklik ve yetersizliklerin giderilmesini 
sağlar.

d) İncelenen projeler, uygun görülmesi hâlinde, yapı 
denetim kuruluşu adına ilgili denetçi mimar ve de-
netçi mühendisler tarafından imzalanır ve kuruluş 
tarafından tasdik edilir.

3) Yapı denetim kuruluşu yapı ruhsatı alınması safhasın-
da;

a) Denetimini üstleneceği yapı ile alâkalı bilgileri ek-
4’te gösterilen form-2’ye uygun şekilde düzenleyip 
Bakanlığa bildirir.
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b)  Yapı denetimi izin belgesinin noterlikçe tasdikli 
sureti ile Bakanlıkça onaylanmış yapıya ilişkin bil-
gi formunun aslını, yapının denetimini üstlendiği 
konusunda ek-5’te gösterilen form-3’e uygun taah-
hütnameyi, yapı denetim kuruluşunun yapı sahibi 
ile imzaladığı ek-6’da gösterilen form-4’e uygun 
sözleşmeyi ve projelerdeki eksikliklerin giderildi-
ğini gösterir proje kontrol formunu ilgili idareye 
verir.

c) Projelerin ilgili idarece onaylanmasından sonra, 
yapı ruhsatının yapı denetim kuruluşu ile ilgili 
bölümünün, kuruluşu temsilen, ortakları veya ku-
ruluşça yetkili kılınmış inşaat mühendisi, makine 
mühendisi, elektrik mühendisi veya mimar olan 
personeli tarafından imzalanmasını sağlar.

4)  Yapı denetim kuruluşu yapım safhasında;

a) Ek-7’de gösterilen form-5’e uygun işyeri teslim tu-
tanağını, yapı sahibi ve yapı müteahhidi veya yapı 
müteahhidi adına şantiye şefi ile birlikte imzala-
yarak üç iş günü içerisinde ilgili idarenin onayına 
sunar.

b) Bünyesinde konu ile ilgili teknik eleman bulunma-
yan hâllerde, hizmet satın almak suretiyle teknik 
eleman görevlendirerek, arsanın köşe noktalarının 
ilgili idare nezaretinde tespit ettirilmesini ve yapı-
nın, vaziyet planına uygun biçimde arsaya aplike 
edilmesini sağlar.

c) Denetimini üstlendiği işin projesine göre gerekli 
olan yapım tekniklerini göz önüne alarak, işin ge-
rektirdiği malzeme ve bu malzeme ile ilgili imala-
tın, Bakanlıkça izin belgesi verilen özel veya kamu 
kuruluşlarına ait laboratuarlarda muayene ve de-
neylerini yaptırarak, sonuçların standart ve şartna-
melere uygun olup olmadığını kontrol eder.

ç) Beton kalıbı, demir teçhizatı ve gerekli diğer te-
sisatı kontrol ederek ek-8’de gösterilen form-6’ya 
uygun tutanak tanzim edilmeden beton dökümü-
ne izin vermez. Beton, uygulama denetçisi inşaat 
mühendisi veya kontrol elemanı inşaat mühendisi 
veya yardımcı kontrol elemanı nezaretinde dökü-
lür. Beton numuneleri, döküm yerinde yapı dene-
tim elemanlarının huzurunda, deneyi yapacak la-
boratuarın teknik elemanlarınca ilgili standartlara 
uygun olarak alınır. Alınan numuneler üzerinde 
şantiyede yapılacak deneylerin sonucunun olum-
lu olması hâlinde beton dökümüne izin verir. Alı-
nan diğer numuneler deneyi yapacak laboratuara, 
bu laboratuarın teknik elemanı marifetiyle iletilir. 
Beton dökümünü müteakiben ek-9’da gösterilen 
form-7’ye uygun tutanak tanzim edilir.

d) (c) ve (ç) bentlerinde sayılan muayene ve deney so-
nuçları, ilgili standartların ve şartnamelerin öngör-
düğü değerlerde ise bu sonuçlara ilişkin raporları, 
o imalatı içeren hak ediş ekinde ilgili idareye verir. 
Aksi hâlde, bu raporları laboratuarda düzenlenme 
tarihinden itibaren üç iş günü içinde ilgili idareye 
vererek, hatalı imalatlar uygun hale getirilinceye 

kadar yapıdaki imalatın durdurulmasını sağlar.

e)  Yapılan her imalatın proje eki mahal listesine uy-
gunluğunu ve yapı sahibi ile yapı müteahhidi ara-
sında akdedilen sözleşmede belirtilen niteliklerde 
yapılıp yapılmadığını denetler.

f) Yazılı ihtarına rağmen ruhsata ve eklerine aykırı 
iş yapan işçi ve ustanın durumunu tespit eder ve 
yapı müteahhidine bildirir. Bu durum devam ettiği 
takdirde, ilgili idareye yazılı olarak bildirimde bu-
lunur.

g) Yapının elektrik aboneliği sırasında düzenlenecek 
belgeleri, denetçi elektrik mühendislerine kontrol 
ettirir.

ğ) Şantiyede yapılan denetim sonuçlarının işlendiği 
ve şantiye şefi tarafından şantiyede muhafaza edi-
len, ek-10’da gösterilen form-8’e uygun yapı de-
netleme defterini takip eder.

h) Yapım işlerinde kullanılacak malzemelerin ilgili 
teknik şartnamelere ve standartlara aykırı oldukları 
belirlendiğinde, bunların imalatta kullanılmasına 
izin vermez ve bu durumu bir rapor ile ilgili idare-
ye ve malzeme denetimi ile ilgili kuruluşlara bildi-
rir.

ı) İnşaat alanında işçi sağlığı ve iş güvenliği ile çevre 
sağlığı ve güvenliğinin korunması için gereken ted-
birlerin alınıp alınmadığını kontrol eder.

i) Bünyesinde görevli denetçi mimar ve mühendisler 
ile kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarının Ba-
kanlıkça düzenlenen meslek içi eğitime katılmala-
rını sağlar.

j) Her yılın sonu itibarı ile yapı sahibi ve yapı müte-
ahhidi veya yapı müteahhidi adına şantiye şefi ile 
birlikte yapının fiziki durumunu belirleyen seviye 
tespit tutanağını tanzim ederek bir suretini ilgili 
idareye verir. Yıl sonu seviye tespitinde ihtilaf ol-
duğu takdirde ilgili idareden seviye tespitinin ya-
pılmasını ister.

k) Ruhsata bağlanmış olmak kaydı ile, yapı sahibinin 
isteğine bağlı ilave işlerin projelerini ve yapımını 
denetler.

l) Yukarıda açıklanan görevlerin yapılması sırasında 
ruhsata ve eklerine aykırı imalat belirlendiğinde, 
yapının o anki durumunu fotoğrafla tespit eder, il-
gili idareye de dağıtımı yapılan bir yazı ile yapının 
müteahhidini iadeli taahhütlü posta yoluyla yazılı 
olarak uyarır ve aykırılığın giderilmesi için süre ve-
rir. Bu süre zarfında yapı müteahhidine bildirilen 
eksikliklerin giderilmemesi durumunda, süre biti-
mini takip eden üç iş günü içinde iadeli taahhütlü 
posta yoluyla ilgili idareye bildirimde bulunur.

m) Denetim işlerine ait hak edişlerin tahakkuka bağ-
landığı tarihte düzenlenecek olan faturanın bir ör-
neğini ilgili idareye verir.

n) Yapım işinin devamı sırasında kayıt altına alın-
masında yarar görülen hususlar için ek tutanaklar 
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tanzim ederek imalatın denetimini ve gözetimini 
sağlar.

o) Tanzim edilen tutanakları, imalat veya malzeme-
de herhangi bir eksiklik veya kusur bulunmadığı 
takdirde, hak ediş ekinde ilgili idareye sunar. Aksi 
hâlde, maddenin (l)  bendi hükümleri uygu-
lanır.

ö) Yapının ruhsata ve eklerine uygun olarak kısmen 
veya tamamen bitirildiğini belirten, ek-11’de gös-
terilen form-9’a  uygun iş bitirme tutanağını dü-
zenler ve onaylanmak üzere ilgili idareye verir.

p) Yapı kullanma izninin alınmasını müteakiben, il-
gili idare tarafından istenilen yapı denetimine ait 
diğer bilgi ve belgeleri ilgili idareye verir.

Denetçi,	kontrol	elemanı	ve	yardımcı						
kontrol	elemanının	görev	ve	sorumlulukları
MADDE 6 – (1) Proje ve uygulama denetçisi mimar ve 
mühendisler tarafından, proje müelliflerince hazırlanan 
projelerin ihtisas alanlarındaki mevzuata uygunluğu, 
detay ve hesapların doğruluğu, ek-3’te gösterilen form-1 
ile belirlenmiş asgari kriterlere uygunluğu ve proje mü-
elliflerinin sicil durum belgelerinin varlığı denetlenir. 
Var ise, eksiklik ve hataların giderilmesi sağlanır. Eksik-
liği ve hatası bulunmayan projeler, ilgili denetçi mimar 
ve denetçi mühendis tarafından onaylanır.

2) Yapı ruhsatının alınmasını müteakiben, yapı dene-
tim kuruluşunun ilgili denetçileri, yapı sahibi, yapı 
müteahhidi veya yapı müteahhidi adına şantiye şefi 
tarafından işyeri teslim tutanağı tanzim edilerek ilgili 
idarenin onayına sunulur.

3) İşyeri teslimi yapıldıktan sonra, ihtisas alanlarına 
göre ilgili denetçiler, kontrol elemanları ve var ise 
yardımcı kontrol elemanları tarafından, temel bö-
lümünün inşası sırasında gerekli denetim ve göze-
timler yapılır; temel kalıp ve donatı imalatı kontrol 
tutanağı, temel topraklaması kontrol tutanağı ve te-
mel beton döküm tutanağı tanzim edilerek, yapılan 
işlemlerin uygunluğu onaylanır.

4) Yapının taşıyıcı sistem bölümünün imalatı sırasında, 
beton kalıbı, demir teçhizatı ve gerekli diğer tesisat 
kontrol edildikten sonra ek-8’de gösterilen form-6’ya 
uygun tutanak tanzim edilir. Uygulama denetçisi in-
şaat mühendisi veya kontrol elemanı inşaat mühendi-
si veya var ise yardımcı kontrol elemanı gözetiminde 
beton dökümüne izin verilir. Beton dökümünü mü-
teakiben, ek-9’da gösterilen form-7’ye uygun tutanak 
tanzim edilir. Yapıda gerçekleştirilecek her bir beton 
döküm işi için bu tutanaklar ayrı ayrı hazırlanır.

5) Yapının çatı örtüsü, dolgu duvarları, kapı ve pencere 
kasaları ile tesisatlara ait imalatların tamamlanıp sı-
vaya hazır hâle gelmesi ve iş bitimine kadar olan son 
bölümünde ise bodrum, zemin, asma, normal kat ve 
çatı katlarının dış duvarları ve iç duvarları kontrol 
tutanakları, elektrik tesisatı duvar boruları kontrol 
tutanağı, elektrik kablo çekimi ve tali pano kontrol 
tutanağı, çatı konstrüksiyonu, ısı yalıtımı, su yalıtımı 

ve çatı örtüsü kontrol tutanağı, temiz su boru tesisatı 
hidrolik basınç testi kontrol tutanağı, pis su boru tesi-
satı sızdırmazlık testi kontrol tutanağı, yapının sıvaya 
hazır duruma geldiğini belirten tutanak, elektrik ana 
pano kontrol tutanağı ve mekanik tesisat montaj tu-
tanağı tanzim edilir.

6) Maddede sayılan işlemler, ihtisas konusuna göre il-
gili denetçi, kontrol ve var ise yardımcı kontrol ele-
manlarının denetiminde sürdürülür.

Proje	müellifinin	görev	ve	sorumlulukları
MADDE 7 – (1) Proje müellifi, yapı ruhsatına esas olan 
uygulama projelerini ve zemin etüdü raporları da dâhil 
olmak üzere her türlü etüde dayalı çalışmaları mevzua-
tına uygun olarak yapmak ya da yaptırmak ve incelen-
mek üzere sicil durum belgesi ile birlikte yapı denetim 
kuruluşuna vermek ile görevlidir.

2) Ruhsat eki projelerin birbiri ile uyumlu olması şart-
tır. Birbiri ile uyumlu olmayan projelerden doğan 
sorumluluk, öncelikle proje müelliflerine ait olmak 
üzere, sırası ile yapı denetim kuruluşuna, proje ve 
uygulama denetçisi mimar ve mühendislere ve ilgili 
idareye aittir.

3) İlgili meslek odasına üye olmayan veya sicil durum 
belgesi bulunmayan proje müellifinin projesi, yapı 
denetim kuruluşunca incelenmez, durum ilgili mes-
lek odasına bildirilir.

Yapı	sahibinin	görev	ve	sorumlulukları
MADDE 8 – (1) Yapı sahibi, yapı denetimi hizmet söz-
leşmesini bizzat veya hukuken temsile yetkili vekili ara-
cılığı ile imzalamak zorundadır.

2) Yapı sahibinin aynı zamanda yapı denetim kurulu-
şunun denetçisi olduğu hâllerde, yapı sahibi olan 
denetçiye görev verilmemek kaydı ile, mensubu 
olduğu yapı denetim kuruluşunca işin denetiminin 
üstlenilmesi mümkündür.

3) Yapı sahibi, yapı denetimi hizmet bedeli taksitlerini 
zamanında ödemek ile yükümlüdür.

4) Yapı sahibi projede, mahal listesinde, metrajda ve 
yapı yaklaşık maliyetinde bulunmayan herhangi bir 
imalatı, ruhsata bağlanmadığı müddetçe yapı müte-
ahhidinden ve yapı denetim kuruluşundan isteyemez 
ve bu gibi istekler yerine getirilemez.

5) Tamamlanan yapı, yapı kullanma izni belgesi düzen-
lenmeksizin kullanıma açılamaz.

6) Yapı kullanma izni belgesi alınmış bir yapıda, ruhsat 
düzenlenmeksizin değişiklik yapılamaz. İşin fiziki 
olarak bittiğini gösteren iş bitirme tutanağının ilgili 
idarece onaylanmasından sonra yapılacak olan de-
ğişikliklerden yapı sahibi sorumludur.

Yapı	müteahhidi	ile	şantiye	şefinin	görev	ve	
sorumlulukları
MADDE 9 – (1) Gerçek kişiler ve kooperatifler de dâhil 
olmak üzere, tüzel kişiler tarafından yaptırılan her türlü 
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yapı inşası işinin bir yapı müteahhidi tarafından üstlenil-
mesi mecburidir. Yapı müteahhidi, şahsen sahip olduğu 
teknik ve mali kaynakları kullanarak veya taşeron mari-
fetiyle yapım işini ticari maksatla üstlenen, yapının pla-
na ve mevzuata, fen, sanat ve sağlık kurallarına, ruhsata 
ve eki projelere uygun olarak ve bünyesindeki mimar ve 
mühendisler ile diğer uzmanların gözetimi altında inşa 
edileceğini yapı sahibine ve ilgili idareye taahhüt eden 
gerçek veya tüzel kişidir.

2) Yapım işleri yürütülen şantiyede, mühendis, mimar, 
teknik öğretmen veya tekniker diplomasına sahip ol-
mak üzere bir şantiye şefinin bulundurulması mec-
buridir. Yapı müteahhidi, inşaatta görevlendireceği 
şantiye şefi ile asgari hüküm ve şartları ek-12’de gös-
terilen form-10’da belirlenmiş sözleşmeyi imzalar. 
Bu sözleşmenin bir sureti yapı denetim kuruluşuna 
verilir. Mühendis, mimar, teknik öğretmen veya tek-
niker diplomasına sahip olan yapı müteahhidinin 
şantiye şefliğini üstlenmesi hâlinde, şantiye şefliği 
için sözleşme akdedilmesi şartı aranmaz. Yapı sahibi 
ile yapılan sözleşmede bu husus belirtilir.

3) Şantiye şefi; yapıyı ilgili mevzuat hükümlerine, ruh-
sata ve eki projelere, denetçi mimar ve mühendis ile 
kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarının talimatla-
rına uygun olarak inşa ettirmek, yapı denetimi sıra-
sında bizzat hazır bulunarak, denetimin uygun şart-
lar altında yapılmasını sağlamak, ek-10’da gösterilen 
form-8’e uygun yapı denetleme defterini şantiyede 
muhafaza etmek, bu defterin ilgili bölümünü ve yapı 
denetim kuruluşunca düzenlenen diğer tutanak ile 
belgeleri imzalamakla yükümlüdür.

4) Şantiye şefinin herhangi bir sebepten dolayı yapı 
ile ilişiğinin kesilmesi hâlinde, bu durum yapı mü-
teahhidi tarafından, en geç üç iş günü içinde yapı 
denetim kuruluşuna bildirilir. Bunun üzerine yapı 
denetim kuruluşu ve yapı müteahhidi tarafından se-
viye tespit tutanağı düzenlenerek ilgili idareye ibraz 
edilir. Yeni bir şantiye şefi görevlendirilinceye kadar, 
yapı müteahhidi tarafından inşai faaliyet durdurulur.

5) Yapı müteahhidi ve onu temsilen görevlendirilen 
şantiye şefi, yapım işlerindeki kusurlardan dolayı 
müteselsilen sorumludur.

6) Yapı müteahhidi veya onu temsilen görevlendirilen 
şantiye şefi, inşaatta herhangi bir imalata başlamadan 
en az bir gün önce, yapılacak imalatı yapı denetim 
kuruluşuna haber vermek zorundadır. Aksi takdirde, 
işin denetimsiz ilerlemesinden doğabilecek her türlü 
sorumluluk yapı müteahhidine ve onu temsilen gö-
revlendirilen şantiye şefine aittir.

ÜÇÜNCÜ	BÖLÜM

Yapı	Denetim	Kuruluşlarının	ve		
Laboratuarların	Çalışma	Usul	ve	Esasları

Yapı	denetim	kuruluşunda	ortaklık	durumu
MADDE 10 – (1) Yapı denetim kuruluşuna ortak olabil-

mek için mimarlık, inşaat mühendisliği, makine mü-
hendisliği veya elektrik mühendisliği diplomasına sahip 
olmak şartı aranır.

2) Yapı denetim kuruluşu, kuruluşun hisselerinin dev-
ri ile tebligat adresi ve benzeri bilgilerin değişmesi 
hâlinde, bu değişikliklere dair bilgileri en geç bir ay 
içerisinde yazılı olarak Yapı Denetim Komisyonuna 
bildirmek zorundadır.

3) Vefat dışındaki herhangi bir sebepten dolayı ortaklar 
arasında hisse devrine gidildiğinde, bu durumu gös-
teren belgeler ile müracaat edilmesi hâlinde, ayrılan 
ortağın kuruluş ile ilişiği kesilir. Yeni ortağın Kanun-
da ve Yönetmelikte belirtilen ortaklık şartlarını haiz 
olduğunu gösterir belge kuruluşça sunulmadan, ku-
ruluşun faaliyetine izin verilmez.

4) Ortaklardan herhangi biri vefat ettiğinde, vefat eden 
ortağın hissesi kanuni vârislerine intikal eder ve vâ-
risler sermaye ortağı olarak kalabilirler. Ancak, vâ-
risler mimar veya mühendis değil ise hiçbir şekilde 
kuruluşta yönetici olamazlar ve kuruluş hisselerini 
yapı denetim kuruluşuna ortak olma şartlarını haiz 
olmayan kişilere devredemezler. Mühendis veya mi-
mar olmayan vârisler, istedikleri takdirde kendilerini 
kuruluşta temsil etmek üzere, yapı denetim kuruluşu 
ortağı olma şartlarını haiz bir mühendis veya mimar 
ile sözleşme imzalar ve bu durumu Yapı Denetim 
Komisyonuna bildirir.

5) Geçici faaliyet durdurma cezası almış olan kuruluş 
ortaklarınca bu süre zarfında gerçekleştirilen hisse 
devri işlemleri, geçici faaliyet durdurma cezası bi-
tinceye kadar Yapı Denetim Komisyonunca işleme 
konulmaz.

Yapı	denetim	kuruluşunun	yetki	sınırı
MADDE 11 – (1) Yapı denetim kuruluşunun denetleye-
bileceği toplam yapı inşaat alanı 360.000 m2’yi geçe-
mez.

Aynı alanda ve aynı proje dahilinde olmak şartı ile 
kuruluş ve denetçileri için toplam yapı inşaat alanı sı-
nırı aranmaz. Yapı denetim kuruluşunun üzerinde bu-
lunan işlerin toplamı denetleme yetki sınırını aşmamış 
ise, alınmak istenen yeni bir işin son iş olması kaydıyla, 
toplam yapı inşaat alanı sınırı kuruluş ve denetçileri için 
aşılabilir.

Yapı	denetim	kuruluşuna	izin	belgesi	verilmesi
MADDE 12 – (1) Yapı denetim kuruluşuna izin belgesi 
alabilmek için, kuruluşun ortakları tarafından, kuruluşun 
faaliyette bulunacağı ili belirten dilekçe ile Bakanlığa 
müracaat edilir. Dilekçeye aşağıdaki belgeler eklenir:

a) Kuruluşun ödenmiş sermayesinin nama yazılı his-
selerinin tamamının mimar veya inşaat, makine ve 
elektrik mühendislerine ait ve sadece yapı denetimi-
nin faaliyet konusu olarak seçilmiş olduğunu göste-
ren ticaret sicil gazetesi,

b) Ticaret veya sanayi odasına kayıt belgesi,
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c) Kuruluş ortaklarının diploma veya yerine geçen bel-
gelerinin asılları veya aslına uygun olarak noterlikçe 
tasdiklenmiş örnekleri, ek-13’deki form-11’e uygun 
taahhütnameleri, odaya kayıt belgeleri, adlî sicil bel-
geleri, noterlikçe tasdikli imza sirküleri, vukuatlı nü-
fus kaydı örneği ve ikametgâh ilmühaberleri,

ç) Kuruluşta asgari istihdam edilmesi gereken;

1) Bir proje ve uygulama denetçisi mimarın,

2) Bir proje ve uygulama denetçisi inşaat mühendi-
sinin,

3) Bir uygulama denetçisi inşaat mühendisinin,

4) Bir proje ve uygulama denetçisi makine mühen-
disinin,

5) Bir proje ve uygulama denetçisi elektrik mühen-
disinin denetim sorumluluğu üstleneceğine dair 
ek-14’deki form-12’ye uygun taahhütnameleri, 
denetçi belgeleri, noterlikçe tasdikli imza beyan-
ları, vukuatlı nüfus kaydı örnekleri ve ikametgâh 
ilmühaberleri.

2) Teslim edilen belgelerin uygun görülmesi hâlin-
de, Yapı Denetim Komisyonunca ek-15’de göste-
rilen form-13’e uygun yapı denetim izin belgesi 
tanzim edilir. Verilen izin belgesi üç yıl için ge-
çerlidir. Bu sürenin sonunda vize edilmeyen izin 
belgesinin kullanımına izin verilmez.

3) Yapı Denetim Komisyonunca Kanunun uygulan-
dığı her il için o ilde faaliyet gösterebilecek yapı 
denetim kuruluşu sayısı hesap edilir. Bu sayı, o 
ilde hesap tarihi itibariyle toplam denetlenen in-
şaat alanının kuruluş yetki sınırı olan 360.000 
m2’ye bölünmesi ve elde edilen sonucun % 10’u 
oranında artırılmasıyla bulunur. Küsuratlar, bir üst 
tam sayıya tamamlanır.

4) Bir il için hesap edilen yapı denetim kuruluşu 
sayısı o ilde faaliyet gösteren kuruluş sayısından 
fazla ise izin belgesi için yapılan başvurular, Yapı 
Denetim Komisyonunca değerlendirmeye alınır. 
Aksi hâlde, başvurular her il için sıraya konulmak 
suretiyle, herhangi bir yapı denetim kuruluşunun 
izin belgesinin iptal edilmesi veya o ilde denet-
lenen inşaat alanının uygun olmasına kadar bek-
letilir. Belirtilen durumlar dışında, o il dâhilinde 
yeni yapı denetim kuruluşuna izin belgesi veril-
mez.

5) Yapı denetim kuruluşunun faaliyet göstereceği 
ilde en az 100 m2 alana sahip tam donanımlı bir 
ofisinin bulunması zorunludur. Merkez ofiste en 
az beş adet bilgisayar, iki adet yazıcı, bir adet fo-
tokopi makinesi ve denetim hizmetinde kullanıl-
mak üzere kuruluş adına üç adet otomobil bulun-
durmak şarttır. İl dışındaki şubelerde ise bu araç 
ve gereçlerden en az birer adedinin bulunması 
şartı aranır.

6) Yapı denetim kuruluşunca izin belgesi başvuru-
sunda bulunulmasını müteakiben, Yapı Denetim 

Komisyonu veya Komisyonca görevlendirilecek 
bir heyet tarafından kuruluşun faaliyet göstereceği 
ofisin asgari şartları haiz olup olmadığına ilişkin 
rapor tanzim edilir. Bu rapor, izin belgesi verilme-
si safhasında dikkate alınır. Rapor hazırlanırken, 
aynı ofiste yapı denetimi haricinde bir başka tica-
ri faaliyetin yürütülmemesi, denetçiler için uygun 
çalışma ortamlarının, düzenli arşiv bölümünün 
ve proje incelemesine uygun ortamın mevcut ol-
ması hususları göz önünde bulundurulur.

7) Kuruluşun durumu ile ilgili olarak yukarıda sayı-
lan bilgi ve belgelerden herhangi birinde deği-
şiklik olması hâlinde, değişikliğe dair belgeler ile 
birlikte en geç on beş gün içinde Yapı Denetim 
Komisyonuna bildirimde bulunulur.

Laboratuarın	çalışma	usul	ve	esasları
MADDE 13 – (1) Yapı Denetim Komisyonu, yapı malze-
meleri ile ilgili ham madde ve mamul madde üzerinde 
ilgili standartlarına veya teknik şartnamelerine göre öl-
çüm, muayene ve deney yapabilen ve bunların diğer 
özelliklerini tespit edebilen yeterli alet, teçhizat ve per-
sonele sahip olan laboratuara ek-16’da gösterilen form-
14’e uygun izin belgesi verir. İzin belgesi almak için 
aranan şartlar, ek-1’deki Laboratuar İzni Onay Talimatı 
ile ek-2’deki Laboratuvar İzin Belgesi Teknik Şartname-
sinde belirtilmiştir.

2) Laboratuvar kuruluşu, şube açtığı takdirde bu şube 
için de ayrıca izin belgesi alınması şarttır.

3) Yönetmelik kapsamındaki laboratuarlar, üçüncü ta-
raflara ait laboratuarlardır. Yapı ruhsatı veren kurum 
ve kuruluşların laboratuarlarında ve yapı malzemesi 
üreten veya imal eden kuruluşların imal ettikleri mal-
zemeleri test etmek üzere kurdukları laboratuarlarda 
Kanunun ve Yönetmeliğin öngördüğü yapı denetimi-
ne ilişkin muayene ve deneyler yaptırılamaz.

4) Laboratuarlarda yapı malzemesi kalite kontrolü ko-
nusunda laboratuvar denetçi belgesine sahip en az 
bir inşaat veya kimya mühendisi, zemin deneyleri 
konusunda laboratuvar denetçi belgesine sahip en 
az bir inşaat veya jeoloji veya jeofizik mühendisi ile 
yardımcı teknik elemanlar istihdam edilir.

5) Deneyi yapılacak numuneler, ilgili standartlarda ya-
zılı olan usullere göre laboratuvar görevlilerince alı-
nır ve usulüne uygun olarak teste tabi tutulur.

6) Laboratuarlar, her yıl en az bir defa Yapı Denetim 
Komisyonunca veya Komisyonun görevlendirdiği 
elemanlarca denetlenir ve izin belgeleri her yıl vize 
ettirilir.

Yapı	denetim	kuruluşu	ve	laboratuarda	görev	
alacak	teknik	personelin	deneyim	ve	nitelikleri
MADDE 14 – (1) Yapı denetim kuruluşu, denetimini 
üstlendiği proje ve yapım işlerinde, Kanun ve bu Yö-
netmelik hükümleri ile belirlenmiş görevlerini denetçi 
mimar ve denetçi mühendisler eliyle yürütür. Denetçi 
mimar ve denetçi mühendis olarak görev yapabilmek 
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için, ilgililerin Yapı Denetim Komisyonuna başvurarak, 
ek-17’de gösterilen form-15’e uygun denetçi belgesi al-
maları zorunludur.

2) Denetçi belgesi,

a) Proje inceleyecek ve inşaat denetimi yapacak 
olan mimar için “proje ve uygulama denetçisi”,

b) Proje inceleyecek ve inşaat denetimi yapacak 
olan inşaat mühendisi için “proje ve uygulama 
denetçisi”,

c) İnşaat denetimi yapacak inşaat mühendisi için 
“uygulama denetçisi”,

ç) Proje inceleyecek ve inşaat denetimi yapacak 
olan makine ve elektrik mühendisleri için “proje 
ve uygulama denetçisi”,

d) Laboratuarda görev yapacak olanlar için “zemin 
veya yapı malzemesi laboratuar denetçisi” adıyla 
düzenlenir.

3) Denetçi belgesi aşağıdaki şartları haiz olup bunları 
belgelendiren mimar ve mühendislere verilir:

a) Türkiye Cumhuriyeti tâbiiyetinde olmak,

b) Şantiyelerde iş görebileceklerine ilişkin olarak, 
Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastanelerinden 
son altı ay içinde alınmış olan sağlık raporu,

c) Diplomasının veya yerine geçen belgenin aslı 
veya Komisyonca onaylı örneği,

ç) İlgili meslek odasına kayıt belgesi ek-18 form-
16),

d) Vukuatlı nüfus kaydı örneği ve iki adet vesikalık 
fotoğraf,

e) Yüz kızartıcı bir suçtan dolayı mahkûmiyeti bu-
lunmadığını gösteren adlî sicil belgesi,

f) Mesleğinde fiilen en az on iki yıl çalıştığına iliş-
kin olarak ilgili kurum ve kuruluşlardan alınacak 
belgeler,

g) Laboratuar denetçisi mühendisler için on iki yıl-
lık fiili meslek süresinin en az üç yılı ilgili alanda 
olmak üzere laboratuarda çalışıldığına dair ilgili 
kurum ve kuruluşlardan alınacak belgeler.

4) Başvuru tarihi itibariyle bir kamu kuruluşunda ça-
lışmakta olan mimar ve mühendislerin sahip olduk-
ları mesleki deneyimleri, çalıştıkları mesleki ihtisas 
alanları ve çalışma süreleri belirtilecek şekilde görev 
yaptıkları kurumlardan alınacak belgeler ile belge-
lendirilir. Bu durumda olanlar için diploma, vukuatlı 
nüfus kaydı örneği, adlî sicil belgesi ve sağlık kuru-
lu raporu istenmez. Kamu kuruluşlarından emekli 
olanlardan ise bu bilgi ve belgeler istenir.

5) Serbest olarak veya özel sektörde çalışan mühendis 
ve mimarların, mesleki deneyimleri ve çalışma süre-
leri, çalıştıkları özel kuruluşlardan alınan ve çalışma 
alanı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları veya kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca onayla-

nan belge ile belgelendirilir. Ayrıca, özel kuruluşlar-
da yapılan çalışmaları teyit etmek üzere ilgili sosyal 
güvenlik kurumundan alınan belgeler ibraz edilir.

6) Verilen denetçi belgeleri beş yıl için geçerlidir. Bu 
sürenin sonunda vize edilmeyen denetçi belgesinin 
kullanımına izin verilmez.

7) Denetçi belgesine sahip olan mimar ve mühendis-
ler, Yapı Denetim Komisyonunun veya Komisyonca 
uygun görülen kurum ve kuruluşların açacakları 
hizmet içi eğitim programlarına katılmak zorunda-
dırlar. Düzenlenen eğitim programları sonunda bir 
değerlendirme sınavı yapılır. Yapılan sınavda geçer 
not alamayanlar, geçer not alıncaya kadar eğitimlere 
katılmaya devam ederler. Söz konusu eğitim prog-
ramlarına iki defa üst üste katılmayanların denetçi 
belgesi Yapı Denetim Komisyonunca iptal edilerek, 
durum sicillerine işlenmek üzere ilgili meslek odala-
rına bildirilir.

Teknik	personelin	denetim	yetkisi
MADDE 15 – (1) Yapı denetim kuruluşunda görev ala-
cak denetçi personelin unvanlarına göre denetim yetkisi 
sınırları ve görevleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Proje ve uygulama denetçisi mimar, mimari projenin 
ilgili mevzuata uygunluğunun ve yapının her saf-
hasında bu projelere uygun yapılıp yapılmadığının 
denetimini yapar. Denetim yetkisi sınırı 360.000 m2 
toplam inşaat alanıdır.

b) Proje ve uygulama denetçisi inşaat mühendisi, ze-
min etüdü raporuyla birlikte yapı statiği, betonar-
me-çelik-ahşap yığma yapı hesabı, projelerin ve ya-
pının denetimi ile görevlidir. Denetim yetkisi sınırı 
360.000 m2 toplam inşaat alanıdır.

c) Uygulama denetçisi inşaat mühendisi, yapı deneti-
mini yapar. Denetim yetkisi sınırı 120.000 m2’dir.

ç) Proje ve uygulama denetçisi makine mühendisi, pro-
je ve yapı denetimini yapar. Denetim yetkisi sınırı 
120.000 m2’dir.

d ) Proje ve uygulama denetçisi elektrik mühendisi, pro-
je ve yapı denetimini yapar. Denetim yetkisi sınırı 
120.000 m2’dir.

(2) Yapı denetim kuruluşunda görev alan yukarıda yetki 
sınırları verilmiş proje ve uygulama denetçisi inşaat 
mühendisi, söz konusu denetim yetkisini kullanır-
ken, denetimi üstlenilen yapıda aynı zamanda uygu-
lama denetçisi olarak görevlendirilebilir.

(3) Kontrol elemanı: Yapı denetim kuruluşunda görev 
alan kontrol elemanı, denetçi mimar ve denetçi mü-
hendisin sevk ve idaresi altında görev yapar. Görev-
lendirildikleri yapılarda denetçi mimar ve mühendis-
lerin vereceği görevi yerine getirir ve sorumluluğu 
altında bulunan işlerden dolayı denetçi mimar ve 
mühendisler ile birlikte müteselsilen sorumludur.

Denetim yetkisi sınırları, inşaat alanı itibarı ile aşağıdaki 
tabloda belirtilmiştir:
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İnşaat mühendisi ve mimar....... 30.000 m²
Makine mühendisi................... 60.000 m²
Elektrik mühendisi.................... 120.000 m²

(4) Yardımcı kontrol elemanı: Yardımcı kontrol elemanı, 
her yıl Bakanlık tarafından yayımlanan Mimarlık ve 
Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kul-
lanılacak Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında 
Tebliğe göre 3b (hariç) grubuna kadar olan 
ve inşaat alanı 15.000 m2’yi geçmeyen bir yapının 
denetimi üstlenildiğinde, yapı denetim kuruluşunda 
kontrol elemanı yerine görevlendirilir. Yardımcı kon-
trol elemanı, denetçi mimar ve denetçi mühendisle-
rin sevk ve idaresi altında görev yapar. Görevlendiril-
diği yapılarda denetçi mimar ve denetçi mühendisler 
ile birlikte müteselsilen sorumludur.

Denetim yetkisi sınırları, inşaat alanı itibarı ile aşağıdaki 
tabloda belirtilmiştir:

Teknik öğretmen (İnşaat, Makine, Elektrik)... 15.000 m²
Tekniker (İnşaat, Makine, Elektrik)............... 10.000 m²
Teknisyen (İnşaat, Makine, Elektrik)............. 5.000 m²

Teknik	personelin	yapı	denetim	kuruluşunda	
istihdam	esasları
MADDE 16 – (1) Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine de-
vam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) 
bendinde sayılan çekirdek personeli istihdam etmek zo-
rundadır. Aksi takdirde, eleman eksikliği giderilip uygun 
denetim elemanları istihdam edilinceye kadar, kurulu-
şun faaliyetine izin verilmez. Bu durum üç ay içerisin-
de düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi geçici olarak geri 
alınır.

2) Yapı denetim kuruluşunda görev alacak denetçi mi-
mar ve denetçi mühendisler, denetim sorumluluğu 
üstlenileceğine ilişkin olarak ek-14’de gösterilen 
form-12’ye uygun taahhütnameyi, denetçi belgesini, 
noterlikçe tasdikli imza beyanını, vukuatlı nüfus kay-
dı örneğini, adlî sicil belgesini ve ikametgâh ilmüha-
berini; kontrol elemanı ve yardımcı kontrol elemanı 
ise, üstlenilecek denetim hizmeti için ek-19’da gös-
terilen form-17’ye uygun taahhütnameyi, noterlikçe 
tasdikli diploma suretini, ikametgâh ilmühaberini, 
vukuatlı nüfus kaydı örneğini, odaya kayıt belgesi-
ni ve adlî sicil belgesini Yapı Denetim Komisyonuna 
sunulmak üzere yapı denetim kuruluşuna vermek 
zorundadır. Yapı denetim kuruluşu ile istihdam edi-
lecek denetçi, kontrol elemanı ve yardımcı kontrol 
elemanı arasında, çalışma saatleri, ücret, görev ve 
sorumlulukları içeren bir sözleşme akdedilir.

3) Denetçi mimarlar, denetçi mühendisler, kontrol ele-
manları ve yardımcı kontrol elemanları, sadece bir 
ilin sınırları içerisinde görev yapabilirler. Yapı dene-
tim kuruluşu, denetçi mimarlar, denetçi mühendis-
ler, kontrol elemanları ve yardımcı kontrol elemanla-
rının denetleme yetkisine sahip oldukları yapı inşaat 
alanı aşıldığı takdirde, ilave denetçi mimar, denetçi 
mühendis, kontrol elemanı ve yardımcı kontrol ele-
manı görevlendirmek ve bununla ilgili belgeleri Yapı 

Denetim Komisyonuna vermek zorundadır.

4) Denetçi mimar ve denetçi mühendislerin sorumlu-
lukları altındaki işlerden bilgi sahibi olmaları konu-
sunda, yapı denetim kuruluşu gereken tedbirleri alır. 
Bu maksatla aylık bilgilendirme çizelgeleri hazırla-
narak ilgili personele imza karşılığında tebliğ edilir.

5) Denetçi mimar ve denetçi mühendisler, sorumluluk-
ları altında bulunan işler için aynı işte görevli olan 
kontrol ve yardımcı kontrol elemanlarını uygun şe-
kilde görevlendirmek ve sevk ve idare etmekle yü-
kümlüdür. Denetçi mimar ve denetçi mühendisler, 
sevk ve idaresi altında bulunan kontrol ve yardımcı 
kontrol elemanlarına sorumlulukları altındaki işler 
ile ilgili düzenli olarak aylık raporlar hazırlatarak 
yapı denetim kuruluşuna sunarlar.

6) Vefat, hastalık, izin, istifa ve benzeri nedenlerle de-
netçi mimar, denetçi mühendis, kontrol elemanı 
veya yardımcı kontrol elemanından birinin yapı ile 
ilişkisinin kesilmesi hâlinde, yapı denetim kurulu-
şunca yapının ilişik kesme anındaki durumunu be-
lirleyen ek-20’de gösterilen form-18’e uygun seviye 
tespit tutanağı tanzim edilir; ayrılan denetçi mimar, 
denetçi mühendis, kontrol elemanı veya yardımcı 
kontrol elemanının yerine görev yapacak, kuruluş 
bünyesinde bulunan aynı statüdeki personel üç iş 
günü içinde geçici olarak görevlendirilir. Seviye tes-
pit tutanağı geçici personel görevlendirmeye ilişkin 
dilekçe ekinde ilgili idaresine gönderilir. Bu tarihten 
itibaren yeni görevlendirme yapılıncaya kadar geçen 
süre içinde yapı ile ilgili her türlü sorumluluk geçici 
olarak görevlendirilen personele aittir. Yapı denetim 
kuruluşunca ilgili personelin görevinden ayrılmasını 
takip eden otuz iş günü içinde görevlendirilen aynı 
statüdeki yeni personel için, yapının göreve başla-
ma anındaki durumunu gösteren ek-20’de gösterilen 
form-18’e uygun seviye tespit tutanağı düzenlenerek 
durum ilgili idareye ve Yapı Denetim Komisyonuna 
bildirilir.

7) Personelin görevinden ayrılmasını takip eden otuz 
iş günü içinde yeni denetçi mimar, denetçi mühen-
dis, kontrol elemanı veya yardımcı kontrol elemanı 
görevlendirilmediği takdirde, ilgili idarece yapı tatil 
tutanağı tanzim edilerek yapının devamına izin ve-
rilmez. Eksiklik giderilinceye kadar, bu durumdaki 
yapı denetim kuruluşunun, yeni iş almasına ve ele-
man eksiği olan işler işin hak ediş yapmasına izin 
verilmez.

8) Yapı denetim kuruluşundan ayrılmak isteyen denet-
çi mimar, denetçi mühendis, kontrol ve yardımcı 
kontrol elemanları, bu isteklerini noterlikçe keşide 
edilecek bir istifaname ile yapı denetim kuruluşuna 
ve Yapı Denetim Komisyonuna bildirirler. Bu durum-
larda bildirimle ilgili kanuni süreler, istifanamenin 
tebliğ tarihinden itibaren başlar.

9) Yapı denetim kuruluşunda çalışan kontrol ve yardım-
cı kontrol elemanları, bu görevi sürdürdükleri süre 
içinde, başkaca mesleki ve inşaat işleriyle ilgili ticari 
faaliyette bulunamazlar. Denetçi mimar ve denetçi 
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mühendisler için Kanunda öngörülen hüküm ve yü-
kümlülükler, kontrol ve yardımcı kontrol elemanları 
için de geçerlidir.

10) Yapı denetim kuruluşunun ortağı olan mühendis ve 
mimarlar, kuruluşta görevli denetçi mimar ve de-
netçi mühendisler ile kontrol ve yardımcı kontrol 
elemanlarının görevlerini Kanun ve bu Yönetmelik 
çerçevesinde yerine getirmeleri için gereken her 
türlü tedbiri alır. Denetim hizmetini yürüten perso-
nelin etkin biçimde görev yapmalarını sağlayacak 
tedbirlerin alınmaması durumunda, ortaya çıkan 
kusurlardan kuruluşun ortakları ve yöneticileri, il-
gili denetim personeli ile birlikte müteselsilen so-
rumludurlar.

11) Yapı denetim kuruluşunda çalışan her türlü perso-
nelin sigorta primleri ilgili mevzuatta öngörülen şe-
kilde eksiksiz olarak yatırılır.

Yapı	denetim	kuruluşunun	şube	aracılığıyla	
faaliyet	göstermesi	ve	şubede	görevlendirilecek	
personel
MADDE 17 – (1) Yapı denetim kuruluşu, Kanun kapsa-
mında olup herhangi bir yapı denetim kuruluşuna izin 
belgesi verilmemiş olan illerde, şube açarak faaliyet 
gösterebilir. Yapı denetim kuruluşunun faaliyet gösterdi-
ği il dışında herhangi bir ilde şube açabilmesi için, ticari 
ve mali yönden gereken bütün işlemlerin tamamlana-
rak, şube açılacak olan ilde daimi olarak ikamet etmek 
kaydıyla asgari;

a) Bir proje ve uygulama denetçisi mimar,

b) Bir proje ve uygulama denetçisi inşaat mühendisi,

c) Bir uygulama denetçisi inşaat mühendisi,

ç) Bir proje ve uygulama denetçisi makine mühendi-
si,

d) Bir proje ve uygulama denetçisi elektrik mühendisi 
görevlendirilmesi şarttır. Denetçi mimar ve denet-
çi mühendisler için ek-14’te gösterilen form-12’ye 
uygun taahhütname, denetçi belgesi, noterlikçe 
tasdikli imza beyanı, vukuatlı nüfus kaydı örneği, 
adlî sicil belgesi ve ikametgâh ilmühaberi; kontrol 
elemanları ve yardımcı kontrol elemanları için ise, 
üstleneceği denetim hizmeti için ek-19’da gösteri-
len form-17’ye uygun taahhütname, noterlikçe tas-
dikli diploma sureti, odaya kayıt belgesi, ikametgâh 
ilmühaberi, vukuatlı nüfus kaydı örneği, adlî sicil 
belgesi ile birlikte, gereken ticari ve mali işlemlerin 
tamamlandığını gösteren belgeler, kuruluşun şube 
açma talebini belirten bir dilekçe ekinde Yapı De-
netim Komisyonuna sunulur.

2) Yapı denetim kuruluşunca şube izin belgesi müra-
caatı yapılmasını müteakiben, Yapı Denetim Ko-
misyonu veya Komisyonca görevlendirilecek heyet 
tarafından, kuruluşun faaliyet göstereceği ofisin, as-
gari şartları haiz olup olmadığına ilişkin rapor tan-
zim edilir. Bu rapor, izin belgesi verilmesi sırasında 
dikkate alınır. Rapor hazırlanırken, aynı ofiste yapı 

denetimi haricinde başkaca bir ticari faaliyetin yürü-
tülmemesi, denetçiler için uygun çalışma ortamları-
nın, düzenli arşiv bölümünün ve proje incelemesine 
uygun ortamın mevcut olması hususları göz önünde 
bulundurulur.

3) Komisyon tarafından kuruluşun talebi değerlendiri-
lerek, kuruluşun müracaatta bulunduğu ilde faaliyet 
gösterebileceğini göstermek üzere ek-21’de gösteri-
len form-19’a uygun izin belgesi verilir. Yapı ruhsa-
tı alma safhasında, şube olarak faaliyet gösterecek 
kuruluşların bu belgeye sahip olup olmadıkları ilgili 
idarece kontrol edilir. İzin belgesi olmaksızın şube 
hâlinde faaliyete izin verilmez.

4) Bir ilde açılabilecek şube sayısı, 12’nci maddede 
belirtilen yöntem ile hesaplanır. Bu sayının üzerinde 
şube açılışına izin verilmez.

5) Yapı denetim kuruluşlarının şubeleri aracılığıyla fa-
aliyet göstermelerine izin verilmiş olan bir ilde, o 
ili merkez olarak seçmiş olan yeni bir yapı denetim 
kuruluşuna izin belgesi verilmesi hâlinde, şubeler 
aracılığıyla faaliyet gösteren yapı denetim kuruluşla-
rının sorumluluğunda bulunan işlerin tamamlanma-
sını müteakiben, şubeler için düzenlenmiş olan izin 
belgeleri iptal edilir.

DÖRDÜNCÜ	BÖLÜM

Yapı	Denetim	Komisyonunun																				
Çalışma	Usul	ve	Esasları

Yapı	Denetim	Komisyonu
MADDE 18 – (1) Yapı Denetim Komisyonu, konu ile il-
gili olarak Bakanlık tarafından görevlendirilecek en az 
genel müdür yardımcısı seviyesinde bir Başkan ile en 
az şube müdürü seviyesinde dört üye olmak üzere, top-
lam beş üyeden teşkil edilir. Asil üyelerin bulunmaması 
halinde, en az şube müdürü seviyesinde yedek üyeler 
görev yaparlar.

Yapı	Denetim	Komisyonunun																			
çalışma	usul	ve	esasları
MADDE 19 – (1) Yapı Denetim Komisyonu, Başkanın 
yazılı veya sözlü daveti üzerine üye tam sayısının salt 
çoğunluğu ile toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla 
alınır. Çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşit olması 
durumunda, Komisyon Başkanının bulunduğu taraf ço-
ğunlukta sayılır.

2) Yapı Denetim Komisyonu, yapı denetim kuruluşla-
rının kuruluş safhasında teknik altyapı ve donanım 
açısından yeterliliğini değerlendirmek, yapı denetim 
kuruluşlarının ve laboratuarların faaliyetlerini de-
netlemek, mimar ve mühendislere denetçi belgesi 
düzenlemek, yapı denetim kuruluşlarına, şubelerine 
ve laboratuarlara izin belgesi düzenlemek ve denet-
çi mimar ve mühendisler ile kontrol elemanlarının 
sicillerini tutmakla görevlidir.

3) Komisyon, ihtilaflı konuları, şikayetleri ve yapı de-
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netim kuruluşlarının ve laboratuarların faaliyetlerini 
mahallinde inceler, bunun için gerektiğinde eleman-
lar veya heyetler görevlendirebilir.

4) Komisyon, yapı denetim kuruluşlarının ve laboratu-
arların denetçi mimar ve mühendisleri ile kontrol ve 
yardımcı kontrol elemanları için meslek içi eğitim ve 
faaliyet programları tertip eder. Bu eğitimlerin dü-
zenlenmesi amacıyla, gerektiğinde, kamu veya özel 
sektör kuruluşları ile işbirliği yapar.

5) Yapı Denetim Komisyonunun yapı denetim izin bel-
gesi, laboratuar izin belgesi ve denetçi belgesi veril-
mesi ile ilgili iş ve işlemleri, Komisyonca teşkil edi-
len bir sekreterya eliyle yürütülür.

6) Yapı Denetim Komisyonu üyeliği yapanlar, bu üyelik 
sona erdikten sonraki iki yıl içinde, herhangi bir yapı 
denetim kuruluşu veya laboratuarın ortağı olamaz.

Yapı	denetimi	çalışma	birimleri
MADDE 20 – (1) Kanunun uygulanmasına ilişkin ola-
rak ortaya çıkabilecek ihtilaflar, tarafların yapı denetimi 
konusundaki her türlü müracaatları, öncelikle yapının 
bulunduğu yerdeki il Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü 
bünyesinde, Bakanlık uygun görüşü alınarak belirlene-
cek personelden müteşekkil yapı denetimi çalışma biri-
mi tarafından incelenerek sonuçlandırılır. İtiraz halinde 
konu, Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünce Yapı Denetim 
Komisyonuna intikal ettirilir.

2) İl Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü, bu görevlerin yü-
rütülmesi için personelin eğitimi ve gerekli donanı-
mın sağlanması da dâhil olmak üzere gereken her 
türlü tedbirleri alır.

3) Bayındırlık ve İskân Müdürlükleri bünyesinde görev 
alan teknik elemanlardan teşkil edilen yapı denetimi 
çalışma birimlerinin görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yapı denetim kuruluşlarının faaliyetlerini inceleyerek 
sonuçlarını Yapı Denetim Komisyonuna bildirmek,

b) Yapı denetim kuruluşlarının Kanun ve ilgili mevzuat 
hükümlerine uygun olarak görevlerini yürütmelerini 
temin etmek üzere inceleme, araştırma ve bilgilen-
dirme faaliyetlerinde bulunmak,

c) Yapı denetimi faaliyeti sebebiyle yapı denetim ku-
ruluşu, yapı sahibi, denetçi mimar ve denetçi mü-
hendis, kontrol ve yardımcı kontrol elemanları, yapı 
müteahhidi, şantiye şefi, laboratuar sahibi ve sorum-
luları ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek ihtilafların 
hâlline yardımcı olmak,

ç) Yapı Denetim Komisyonunca Kanun, Yönetmelik ve 
ilgili diğer mevzuat çerçevesinde verilebilecek diğer 
görevleri yerine getirmek.

BEŞİNCİ	BÖLÜM

Yapı	Denetimi	Hizmet	Sözleşmesi																						
ile	İlgili	Esaslar

Yapı	denetimi	hizmet	sözleşmesi
MADDE 21 – (1) Kanun kapsamına giren yapıların sa-
hipleri, yapının uygulama projeleri bitirildikten sonra 
bir yapı denetim kuruluşu ile ek-6’da gösterilen form-
4’e uygun bir hizmet sözleşmesi akdederek, bir suretini 
ruhsat işlemlerini başlatmak üzere ek-5’de gösterilen 
form-3’e uygun taahhütname ekinde ilgili idareye su-
nar.

2) İlgili idareler, sözleşmelerde tarafların imzalarını 
aramak zorunda olup, imzaları tamam olmayan söz-
leşmelere göre ruhsat başvurusunda bulunulmasına 
müsaade etmez.

Sözleşme	süresi
MADDE 22 – (1) Yapı denetimi hizmetinin süresi, söz-
leşmenin imzalandığı tarihten denetlenen yapı için yapı 
kullanma izninin alındığı tarihe kadar geçen süredir. Bu 
süre, yapı sahibi ile yapı müteahhidi arasında akdedilen 
yapım sözleşmesinin süresinden az olamaz.

Sözleşmenin	sona	ermesine	ilişkin	esaslar
MADDE 23 – (1) Yapı ruhsatı alındıktan sonra iki yıl için-
de inşaata başlanmadığı veya başlandığı halde, başlama 
müddeti ile birlikte beş yıl içinde yapı bitirilemediği ve 
bu süre içerisinde ruhsat yenilenmediği takdirde, yapı 
sahibi ile yapı denetim kuruluşu arasında akdedilen 
sözleşme başkaca bir bildirime gerek kalmaksızın ken-
diliğinden sona erer. Bu durumdaki işler için ilgili idare 
tarafından onaylanmış seviye tespiti Yapı Denetim Ko-
misyonuna gönderilir. Söz konusu işin inşaat alanı, yapı 
denetim kuruluşu ile birlikte, denetçi mimar ve mühen-
disleri ile kontrol elemanı ve yardımcı kontrol eleman-
larının sorumluluğu altında bulunan inşaat alanından 
minha edilir. Yapı sahibi, önceki yapı denetim kuruluşu 
ile yeniden sözleşme akdederek işe devam edebileceği 
gibi, başka bir yapı denetim kuruluşu ile de sözleşme 
akdedip işe devam edebilir.

2) Yapı denetim kuruluşunca, iş bitirme tutanağının 
ilgili idareye verilmesini müteakiben, ilgili idare 
tarafından yapı, ruhsat ve ekleri açısından kontrol 
edilerek en geç on beş iş günü içinde iş bitirme tu-
tanağı onaylanır. Aksi takdirde, durum, ilgili idarece 
gerekçeli ve yazılı olarak yapı denetim kuruluşuna 
bildirilir.

3) Yapının ilgili mevzuata uygun şekilde kısmen veya 
tamamen bitirildiğine dair iş bitirme tutanağının tan-
zim edilmesi ve ilgili idarece bu tutanağın onaylan-
masını müteakiben, söz konusu yapının inşaat alanı, 
yapı denetim kuruluşu ile birlikte, denetçi mimar ve 
mühendisleri ile kontrol elemanı ve yardımcı kontrol 
elemanlarının sorumluluğu altında bulunan inşaat 
alanından minha edilir.

4) Yapı kullanma izni belgesi tanzim edilmesi safhasın-
da, yapı denetim kuruluşu tarafından hazırlanan iş 
bitirme tutanağının ilgili idarece onaylanmış olması 
durumunda, yapı denetim kuruluşunun yapı kullan-
ma izni belgesini ayrıca imzalaması şartı aranmaz, 
ancak kuruluş, yapı kullanma izni belgesinden do-
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ğan her türlü sorumluluğu kabul etmiş sayılır.

Yapı kullanma izni belgesi tanzim edildiğinde ilgili ida-
rece kuruluşa bilgi verilir.

5) Yapı denetim hizmet sözleşmesinin, tek taraflı olarak 
feshi veya yapı sahibi ve yapı denetim kuruluşunun 
karşılıklı anlaşmasıyla feshi durumunda, fesih işlemi, 
noter ihbarnamesi ile karşı tarafa, ilgili idareye, ilgili 
Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne dağıtımlı olarak 
bildirilmek suretiyle yapılır.

6) Fesih işlemi sonrasında yapı sahibi, yapı denetim ku-
ruluşu ve yapı müteahhidi tarafından ek-22’de göste-
rilen form-20’ye uygun seviye tespit tutanağı tanzim 
edilir ve ilgili idarenin onayına sunulur.

7) Fesih sonrasında, ilgili idarece yapı tatil tutanağı 
tanzim edilerek, yapı ile ilgili her türlü belge yapıya 
ilişkin bilgi formu, ruhsat, hak ediş raporu, fesihle 
ilgili yazışmalar, seviye tespit tutanağı ve yapı tatil 
tutanağının tasdikli suretleri) bir görüş yazısı ekinde 
il Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne gönderilir.

8) Yapı denetimi hizmet sözleşmesi feshedilen yapıyla 
ilgili olarak İl Bayındırlık ve İskân Müdürlüğünce ye-
rinde inceleme yapılır ve ilgili idareden alınan görüş 
ve belgeler ışığında, yapı denetim kuruluşunun gö-
rev ve sorumlulukları ile yapının ruhsata ve ekleri-
ne uygunluğu açısından durumu değerlendiren bir 
rapor hazırlanarak, tarafların kusur ve sorumluluğu 
tespit edilen durumlarda bu rapor Yapı Denetim Ko-
misyonuna gönderilir.

9) Denetim faaliyeti geçici olarak durdurulan veya izin 
belgesi iptal edilen yapı denetim kuruluşunun dene-
tim sorumluluğu altında olan yapım işleri tamam-
lanmış yapılar için ilgili idarelerce yapı tatil tutanağı 
tanzim edilmez. Yapılacak herhangi bir inşai faaliyeti 
kalmayan ve yapı kullanma izni belgesi için müraca-
atta bulunan yapı sahiplerinin yeni bir yapı denetim 
kuruluşu ile sözleşme akdetmesine gerek olmaksı-
zın, bu durumdaki yapı denetim kuruluşunca, yapı-
nın ruhsata ve eki projesine uygun olarak tamamen 
bitirilmiş olduğuna dair rapor tanzim edilerek, ilgili 
idareye verilir. İş bitirme tutanağı veya yapı kullanma 
izni belgesi bu kuruluşça imzalanır.

10) Denetim faaliyeti geçici olarak durdurulan veya 
izin belgesi iptal edilen yapı denetim kuruluşunun 
denetim sorumluluğu altında olup inşai faaliyeti 
devam eden veya yapı denetimi hizmet sözleşmesi 
fesih edilen işler için yapı sahibi tarafından yeni bir 
yapı denetim kuruluşu ile sözleşme akdedilir. Yeni 
bir yapı denetim kuruluşu görevlendirilmeksizin 
yapının devamına hiçbir surette izin verilmez. İlgili 
idarece, ilk ruhsat numarası yazılmak kaydıyla yeni 
bir yapı ruhsatı tanzim edilir. Bu ruhsatın ilgili bö-
lümü yeni yapı denetim kuruluşunca imzalanır ve 
ek-22’de gösterilen form-20’ye uygun seviye tespit 
tutanağı tanzim edilerek yeni ruhsat ekine konulur.

11) Denetim faaliyetinin geçici olarak durdurulmasına 
veya izin belgesinin iptaline sebep olan işler için, 
herhangi bir inşai faaliyeti kalmamış olsa dahi, geri 

kalan iş ve işlemler tamamlanmak üzere yapı sahi-
binin bir başka yapı denetim kuruluşu ile hizmet 
sözleşmesi imzalaması şarttır.

12) Yapının denetim sorumluluğunu üstlenen yeni yapı 
denetim kuruluşu, görevi üstlendiği tarihten önce 
yapılan bütün iş ve işlemlerin denetiminin Kanuna 
ve Yönetmeliğe uygun şekilde tamamlanmasından 
dolayı görevi bırakan yapı denetim kuruluşu ile bir-
likte müteselsilen sorumludur.

13) Yeni görevlendirilen yapı denetim kuruluşu, de-
netimi üstlenilen yapının imar planına, mevzuata, 
ruhsata ve eklerine, standartlara, teknik şartname-
lere uygun olarak yapılıp yapılmadığına ilişkin yapı 
güvenliği raporu tanzim eder. Bu rapor, ilgili idare-
since incelenerek onaylanır.

İnşaatın	devri	veya	satılması
MADDE 24 – (1) Yapının tamamlanmadan önce baş-

kasına devri suretiyle yapı sahibinin değişmesi hâlinde, 
yapı denetim kuruluşunca ek-20’de gösterilen form-18-
’e uygun seviye tespit tutanağı tanzim edilerek, durum 
en geç üç iş günü içinde ilgili idareye ve ilgili Bayındır-
lık ve İskân Müdürlüğüne bildirilir ve ilgili idarece yapı 
tatil tutanağı düzenlenerek yapım faaliyeti durdurulur. 
Yapının yeni sahibi tarafından Yönetmeliğe uygun ola-
rak bir yapı denetim kuruluşu ile hizmet sözleşmesi ak-
dedilmedikçe inşaatın devamına izin verilmez.

ALTINCI	BÖLÜM

Hizmet	Bedellerinin	Tespiti																														
ve	Ödenmesi	Esasları

Yapı	denetimi	hesabı
MADDE 25 – (1) Kanun ile öngörülen hizmet bedelleri-
ni karşılamak üzere, ilgili idare adına bankada bir yapı 
denetim hesabı açılır. Yapı denetim kuruluşunun hizmet 
bedelleri yapı sahibi tarafından bu hesaba yatırılır. Hiz-
met bedelleri, ilgili idarenin onayı ile yapı denetim ku-
ruluşuna bu hesaptan ödenir.

2) Bu hesap başka maksatlarla kullanılamaz. 21/7/1953 
tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanunda belirtilen borçlar da dâhil 
olmak üzere haczedilemez ve tedbir konulamaz.

Hizmet	bedelinin	tespiti
MADDE 26 – (1) Yapı denetimi hizmeti için yapı de-
netim kuruluşuna ödenecek hizmet bedellerine esas 
oranlar, aşağıdaki cetvelde belirlenen asgari hizmet be-
delleri oranlarından az olmamak şartıyla, projenin özel-
likleri ile yapının bulunduğu bölgenin fiziki, ekonomik 
ve sosyal özellikleri dikkate alınarak, yapı sahibi ile yapı 
denetim kuruluşu arasında akdedilecek sözleşmede be-
lirtilir.

2) Yapı denetimi hizmet bedeli, yapı yaklaşık maliye-
ti ile hizmet bedeline esas oranın çarpımı suretiyle 
elde edilen bedeldir. Bu bedele proje ve yapı deneti-
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mi ile her türlü muayene ve deney ücreti dâhildir.

3) Yapı yaklaşık maliyeti, Bakanlık tarafından her yıl ya-
yımlanan “Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedel-
lerinin Hesabında Kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim 
Maliyetleri Hakkında Tebliğ”de belirlenen birim ma-
liyetinin yapı inşaat alanı ile çarpımından bulunur. 
Yapının bünyesinde bulunup da söz konusu Tebliğde 
belirtilmeyen veya özellik arz eden yapım işlemleri-
nin metraja dayalı maliyet bedeli hesaplanarak, yu-
karıdaki esasa göre hesaplanan toplam bedele ilave 
edilebilir.

Yapı	Denetimi	Hizmet	Bedeline																				
Esas	Oranlar	Cetveli

Hizmet Süresi Asgari Hizmet Bedeli Oranı (%)

0-6 ay........... 2.57 3 yıl.............. 3.63
1 yıl.............. 2.71 3,5 yıl........... 3.99
1,5 yıl........... 2.85 4 yıl.............. 4.39
2 yıl.............. 3.00 4,5 yıl........... 4.83
2,5 yıl........... 3.30 5 yıl.............. 5.31

4) Yapı denetimi hizmet sözleşmesinde belirtilen hiz-
met süresi, herhangi bir sebeple uzadığı takdirde, 
uzayan sürenin her altı ayı için yukarıda belirtilen 
hizmet oranlarına göre, işin tamamını kapsayacak 
şekilde ilave hizmet bedeli ödenir. Sözleşmede be-
lirtilen hizmet süresi herhangi bir nedenle kısaldığı 
takdirde, işin tamamı üzerinden, kısalan sürenin her 
altı ayı için yukarıda belirtilen hizmet oranları %5 
azaltılarak ödenir.

5) Güçlendirme, değiştirme, ilave kat ve benzerleri gibi 
yeniden yapı ruhsatı almayı gerektiren yapım işlerin-
de yapı yaklaşık maliyeti, proje müellifince hazırla-
nan ve ilgili idarenin onayladığı keşif bedelidir.

6) Üçüncü fıkrada belirtilen ve Tebliğ’de öngörülmeyen 
yapı sınıfı için yapı denetimi hizmet bedeli hesap-
lanmasında, yapılacak imalatların yaklaşık maliyeti 
esas alınır.

7) Yapı yaklaşık maliyeti, denetim hizmeti verilen yı-
lın fiyatları ile belirlenir. Bir sonraki yıla devreden 
işlerin yapı denetimi hizmet bedeli, uygulama yılının 
fiyatları ile değerlendirilir. Bu durumda yapı denetim 
kuruluşu, yapı sahibi ve yapı müteahhidi veya yapı 
müteahhidi adına şantiye şefi tarafından yıl sonu iti-
barı ile ek-23’de gösterilen form-21’e uygun bir sevi-
ye tespit tutanağı tanzim edilir, yapı bölümünün kıs-
mi oranı belirlenir ve söz konusu tutanak ilgili idare-
nin onayına sunulur. Ancak, bu oranın belirlenmesi 
sırasında taraflar arasında ihtilaf olması hâlinde, ilgili 
idareye müracaat edilerek, seviye tespiti yapılması 
talep edilir ve belirlenen bu oran üzerinden yapı de-
netim kuruluşuna ödemede bulunularak, yıl sonu iti-
barı ile hesap kesilir. Bu durumda doğabilecek bedel 
farkı, yapı sahibi tarafından yapı denetimi hesabına 
yatırılır. Yıl sonu itibarı ile hesap kesimi yapılmayan 
işler için bir sonraki yıla ait ödemede bulunulmaz 
ve bu yapıların devamına yapı denetim kuruluşunun 

önerisi ile ilgili idarece izin verilmez.

Hizmet	bedeli	taksitleri
MADDE 27 – (1) Toplam inşaat alanı bin m2’yi (dâhil) 
geçmeyen yapıların denetim hizmeti bedelinin, yapı sa-
hibi tarafından yapı denetim hesabına defaten yatırıl-
ması esastır. Ödeme makbuzunun bir sureti yapı sahibi 
tarafından ilgili idareye ve yapı denetim kuruluşuna ve-
rilir. Bu durumdaki yapıların denetim hizmeti için yapı 
sahibi tarafından ilgili idareye hak ediş talebi sırasında 
hizmet bedelinin tamamının karşılanabileceğini göste-
ren banka teminat mektubu da verilebilir.

2) Toplam inşaat alanı bin m2’nin üzerindeki yapıların 
yapı denetimi hizmet bedelleri, yapı sahibinin terci-
hine göre, defaten veya aşağıdaki tabloda gösterilen 
taksitler halinde veya kısmi taksitler halinde hesaba 
yatırılır. Ödeme makbuzunun bir sureti yapı sahibi 
tarafından ilgili idareye ve yapı denetim kuruluşuna 
verilir.

Taksit	Kapsam	Miktar	(%)
a) Ruhsat alınması aşamasında ödenecek olan proje in-

celeme bedeli %10

b) Kazı ve temel üst kotuna kadar olan kısım %10

c) Taşıyıcı sistem bölümü %40

ç) Çatı örtüsü, dolgu duvarları, kapı ve pencere kasaları, 
tesisat alt yapısı dâhil yapının sıvaya kadar hazır du-
ruma getirilmiş bölümü %20

d) Mekanik ve elektrik tesisatı ile kalan yapı bölümü 
%15

e) İş bitirme tutanağının ilgili idare tarafından onaylan-
ması %5

3) Müteakip bölümün hizmet bedeli yatırılmadığı tak-
dirde, yapı denetim kuruluşunca yapı faaliyet dur-
durma tutanağı ile seviye tespit tutanağı tanzim edi-
lerek, tanzim tarihinden itibaren üç iş günü içinde 
ilgili idareye bildirimde bulunulur. İlgili idarece yapı 
tatil tutanağı tanzim edilir ve yapının devamına izin 
verilmez. Bu hükümlere aykırı hareket eden ilgililer 
hakkında, Kanunun cezai hükümleri uygulanır.

Hizmet	bedelinin	ödenmesi
MADDE 28 – (1) Yapı denetim kuruluşu, 27’nci madde-
de belirtilmiş oranlara göre her yapı bölümü veya kısmi 
yapı bölümü için, bu bölümlerin tamamlanmasını mü-
teakiben, ek-24’de gösterilen form-22’ye uygun hak ediş 
raporunu tanzim eder. Yönetmelik ile belirlenmiş fiziki 
seviyelerin geçildiği tarih itibariyle geride bırakılan se-
viyeye dair hak edişi en geç bir ay içinde hazırlamayan 
yapı denetim kuruluşuna bu seviye ile ilgili ödemede 
bulunulmaz.

2) Her bir taksit, yapının ölçülebilir seviyesi esas alına-
rak, kısmi taksitlere bölünerek ödenebilir.

3) Düzenlenen hak ediş raporu, yapı denetim kurulu-
şunca ilgili idareye sunulduktan sonra, idarece ekle-
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riyle birlikte kontrol edilerek, bu yapı bölümünde de-
netim açısından herhangi bir eksiklik veya kusur yok 
ise, başvuru tarihinden itibaren en geç yedi iş günü 
içinde ilgili bölüme ait hizmet bedeli yapı denetim 
kuruluşuna ödenir. Aksi takdirde, başvuru tarihinden 
itibaren en geç yedi iş günü içinde, gerekçeleri ile 
birlikte durum yapı denetim kuruluşuna bildirilir.

4) Yapı denetim kuruluşu, hak ediş raporuna yapının bu 
bölümünde çalıştırdığı teknik elemanların ek-25’de 
gösterilen form-23’e uygun personel bildirgesini ek-
lemek zorundadır.

5) Yapı denetim kuruluşu tarafından yapı müteahhidin-
den yaptırılması istenilen muayene ve deneyler bel-
gelendirilir.

Bu belgeler ile ilgili laboratuarın muayene ve deney be-
dellerine ilişkin faturaları, hak ediş raporunun ekinde 
ilgili idareye sunularak bedeli hak edişin tahakkuk 
tarihinden itibaren en geç yedi iş günü içinde yapı 
denetim kuruluşu tarafından laboratuara ödenir.

6) Yapı denetim kuruluşunca hak edişi tahsil edilen 
kısmi yapı bölümüne tekabül eden inşaat alanı, bu 
kuruluş ile birlikte, denetçi mimar ve denetçi mü-
hendisleri, kontrol elemanı ve yardımcı kontrol ele-
manlarının sorumluluğu altında bulunan inşaat ala-
nından minha edilir. Ancak, bu işlem, yapı denetim 
kuruluşunun o yapı bölümüyle ilgili sorumluluğunu 
ortadan kaldırmaz.

Geçici	olarak	faaliyet	durdurma	cezası	
verilmesi,	yapı	denetim	izin	belgesinin	iptali	
veya	sözleşmenin	feshi	sonrasında	hizmet	
bedellerinin	ödenmesi
MADDE 29 – (1) Geçici olarak faaliyet durdurma ceza-
sı veya yapı denetim izin belgesinin iptali işlemine yol 
açan denetim işlerinde, ilgili idaresince bu işe ilişkin 
denetimsizliğin başladığı seviye tespit edilir ve bu sevi-
yeden sonraki yapı denetim hizmet bedeli ödenmez.

2) Faaliyeti geçici olarak durdurulan, yapı denetim izin 
belgesi iptal edilen veya sözleşme feshi sebebiyle 
yapı ile ilişiği kesilen yapı denetim kuruluşunun so-
rumluluğu altında bulunan bütün işler için, en geç 
on beş iş günü içinde, yapı denetim kuruluşu, yapı 
sahibi ve yapı müteahhidi tarafından ek-22’de göste-
rilen form-20’ye uygun bir seviye tespit tutanağı tan-
zim edilir ve ilgili idarenin onayına sunulur. Seviye 
tespit tutanağı esas alınarak, yapı denetim kuruluşu-
nun mevzuata uygun şekilde yapmış olduğu denetim 
hizmetlerinin karşılığı olarak, süresi içinde müracaat 
edip daha önce almamış olduğu hak edişleri ödenir.

3) Yapı denetim kuruluşunun üzerinde bulunan bütün 
işler için yapılan seviye tespit işlemi sırasında, ilgili 
idaresi tarafından ruhsata ve eklerine aykırılıklar be-
lirlenmesi hâlinde, denetimsizliğin başladığı seviye 
tespit edilerek, bu seviyeden sonraki yapı denetim 
hizmet bedeli ödenmez. Bu durum, idaresince ilgili 
bilgi ve belgeler ile birlikte yapının bulunduğu ilin 
Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne bildirilir.

YEDİNCİ	BÖLÜM

Sicillerin	Tutulması	ve	Yapılara															
Sertifika	Verilmesi

Sicillerin	tutulması
MADDE 30 – (1) Yapı denetim kuruluşları ile bu kuru-
luşlarda görev alan denetçi ve kontrol elemanı mimar 
ve mühendislerin sicil raporları, denetledikleri yapının 
ruhsata ve eklerine uygun olarak kısmen veya tamamen 
bitirildiğini belirten iş bitirme tutanağının ilgili idarece 
onaylanmasından veya yapı denetim kuruluşları ile bu 
kuruluşlarda görev alan denetçi ve kontrol elemanı mi-
mar ve mühendislerin, işin sözleşmesinin feshedilmesi, 
geçici veya daimi faaliyet durdurma cezaları, eleman 
değişikliği veya istifa gibi sebeplerle yapı ile ilişiğinin 
kesilmesinden sonra ilgili idarece ek-26’da gösterilen 
form-24’e ve ek-27’de gösterilen form-25’e göre işlerin 
bulundukları seviye itibariyle tanzim edilerek onayla-
nır.

2) Yapıda görevli olup, inşaat seviyesinden dolayı fiilen 
görevine başlamamış olan denetçi ve kontrol elema-
nı mimar ve mühendisler için bu süre içinde sicil 
raporu tanzim edilmez.

3) Yapı denetim kuruluşları ile bu kuruluşlarda görev 
alan denetçi ve kontrol elemanı mimar ve mühen-
dislerin, bir yıllık faaliyet süresi içinde iş bazında 
düzenlenen sicil raporlarındaki puanların aritmetik 
ortalaması alınarak “yıl sonu ortalama sicil puanı” 
belirlenir. Yıl sonu ortalama sicil puanı ilgili idareler-
ce Yapı Denetim Komisyonuna gönderilir.

4) Yapı Denetim Komisyonunca, yıl sonu itibariyle ida-
relerden alınan sicil puanları toplanıp, bu raporla-
rın geldiği idare sayısına bölünmek suretiyle ortala-
ma sicil puanı hesaplanır. Ortalama sicil puanı 100 
yüz) tam puan üzerinden 60 altmış) puanın altında 
olanlar, ilgili sicil devresi için olumsuz sicil almış 
sayılır. İdarelerce düzenlenen sicil raporlarındaki 
olumsuz sicillerin somut bilgi ve belgelere dayandı-
rılması ve gerekçelerinin Yapı Denetim Komisyonu-
na bildirilmesi zorunludur.

5) Olumsuz sicil almış olan yapı denetim kuruluşları, 
denetçi ve kontrol elemanı mimar ve mühendisler, 
Yapı Denetim Komisyonunca yıl içinde yazılı olarak 
uyarılır.

6) Son üç yıl itibariyle üç defa olumsuz sicil almış olan 
yapı denetim kuruluşları hakkında, Yapı Denetim 
Komisyonunca Kanunun 8’inci maddesi gereğince 
işlem yapılır.

7) Üst üste iki yıl olumsuz sicil alan denetçi mimar ve 
mühendislerin belgeleri Yapı Denetim Komisyonun-
ca iptal edilerek, durum ilgili meslek odalarına bil-
dirilir. Denetçi belgelerinin geçerli olduğu süre içe-
risinde üç kez olumsuz sicil alan denetçi mimar ve 
mühendislerin belgeleri yenilenmez.

8) Faaliyeti geçici olarak durdurulmuş yapı denetim 
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kuruluşları ile bu kuruluşların faaliyetlerinin durdu-
rulmasında sorumluluğu bulunan denetçi ve kontrol 
elemanı mimar ve mühendislerin durumu sicil de-
ğerlendirilmesinde göz önüne alınır ve bu durumda 
olanların yıl sonu sicilleri olumsuz olarak değerlen-
dirilir.

Yapılara	sertifika	verilmesi
MADDE 31 – (1) İlgili idarelerce, yapı kullanma izninin 
verilmesini müteakiben, ek-28’de gösterilen form-26’ya 
uygun olarak yapı denetim kuruluşunca hazırlanan ve 
ilgili idarece onaylanan bir yapı sertifikası on beş gün 
içinde tanzim edilip yapının kolayca görülebilir bir ye-
rine asılır.

2) Sertifikanın onaylanmış bir kopyası yapıya ilişkin 
dosyada saklanır.

	SEKİZİNCİ	BÖLÜM

Çeşitli	ve	Son	Hükümler

Yürürlükten	kaldırılan	mevzuat
MADDE 32 – (1) 12/8/2001 tarihli ve 24491 sayılı Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Yapı Deneti-
mi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği yürürlükten 
kaldırılmıştır.

Hizmet	sözleşmelerinin	yenilenmesi
GEÇİCİ	 MADDE	 1	 –	 (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe 
girdiği tarihten önce yapı denetimi hizmet sözleşme-
leri akdedilerek ruhsat müracaatı yapılmış olan işlere 
ait sözleşmeler, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten 
sonra da geçerlidir.

Hizmet süresi herhangi bir nedenle uzayan denetim 
işlerine ait sözleşmeler ise ek-6’da gösterilen form-4’e 
uygun tip sözleşme kullanılarak yenilenir.

Denetlenebilecek	yapı	inşaat	alanı	sınırını	aşan	
kuruluşların	yeni	iş	alamaması
GEÇİCİ	MADDE	2	–	(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe gir-
diği tarih itibarı ile, denetim sorumluluğu altında top-
lam 360.000 m2’nin üzerinde denetim işi olan yapı de-
netim kuruluşlarının, sorumlulukları altında bulunan iş 
miktarı 360.000 m2’nin altına düşünceye kadar yeni iş 
almalarına izin verilmez.

Hak	edişi	ödenmiş	seviye	nispetinde	inşaat	
alanının	yapı	denetim	kuruluşunun	sorumluluk	
alanından	minha	edilmesi
GEÇİCİ	MADDE	3	–	(1) Yapı denetim kuruluşlarının so-
rumluluğu altında bulunan ve bu Yönetmelik ile belir-
lenmiş muhtelif fiziki seviyelerde olan işlerde, söz ko-
nusu fiziki seviyelere ait hak edişlerin ödenmiş olması 
kaydıyla, Yapı Denetim Komisyonunca gerekli düzenle-
meler Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
en geç bir ay içinde tamamlanmak suretiyle, hak edişi 
ödenmiş seviye nispetinde inşaat alanı yapı denetim ku-

ruluşlarının sorumluluk alanından minha edilir.

Yapı	Denetim	Komisyonu	sekreteryası	
personelinin	görevlendirilmesi
GEÇİCİ	MADDE	4	–	 (1) Yapı Denetim Komisyonunun 
yapı denetimi izin belgesi, laboratuar izin belgesi ve 
denetçi belgesi verilmesi ile ilgili iş ve işlemlerini yü-
rütecek olan sekreterya, Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 
tarihten itibaren en geç bir ay içinde Yapı Denetim Ko-
misyonu tarafından teşkil edilir.

Faaliyeti	devam	eden	yapı	denetim	
kuruluşlarının	donanım	yönünden	eksiklerini	
tamamlaması
GEÇİCİ	MADDE	5	–	(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe gir-
diği tarihten önce izin belgesi almış olan yapı denetim 
kuruluşları, 12’nci maddenin beşinci fıkrasında sayılan 
asgari donanımı ve şartları Yönetmeliğin yürürlüğe gir-
diği tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde sağlamak 
ve bu konuda ilgili Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne 
yazılı olarak bilgi vermekle yükümlüdür.

Şubeler	aracılığıyla	faaliyet	gösteren	yapı	
denetim	kuruluşlarının	durumu
GEÇİCİ	MADDE	6	–	(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe gir-
diği tarihten önce şube aracılığıyla bir denetim hizme-
ti üstlenmiş olan yapı denetim kuruluşları, söz konusu 
işin sözleşmesine göre denetim hizmeti tamamlanana 
kadar o ildeki faaliyetini sürdürebilir. Şube aracılığıyla 
bir başka ildeki tüm işlerini tamamlayan yapı denetim 
kuruluşlarının o ilde faaliyetine devam edebilmesi için 
17’nci madde hükümlerine uygun biçimde belge alma-
sı şarttır.

Yapı	denetimi	çalışma	birimlerinin	kurulması
GEÇİCİ	MADDE	7	–	(1) Bu Yönetmelik gereği kurulma-
sı öngörülen yapı denetimi çalışma birimlerinde görev 
alacak personel, Bakanlık uygun görüşü alınarak, ilgili 
Bayındırlık ve İskân Müdürlükleri tarafından Yönetmeli-
ğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç bir ay içe-
risinde görevlendirilir.

Denetçi	belgelerinin	durumu
GEÇİCİ	MADDE	8	–	(1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe 

girdiği tarihten önce alınmış olan denetçi mimar ve de-
netçi mühendislere ait belgeler vize tarihine kadar ge-
çerlidir. Söz konusu belgelerin vizesi sırasında Yapı De-
netim Komisyonu Başkanlığınca bu Yönetmelik esasları 
doğrultusunda belge tanzim edilir.

Yürürlük
MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yü-

rürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 34 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bayın-

dırlık ve İskân Bakanı yürütür.
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Yapı Denetim Komisyonu’nun 
yapmış olduğu çalışma sonucunda 
üyelere gönderilen yazı
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Yapı Denetim Komisyonu’nun toplantısı 
sonucunda üyeler tarafından Bayındırlık 
Bakanlığı’na çekilen faks
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Basın Açıklamaları

Ülkemizin asli sorunları arasında köyden kente 
göç, kaçak ve sağlıksız yapılaşma, seçim dö-
nemlerinde çıkartılan imar afları ve çarpık kent-

leşmenin doğurduğu sonuçlar yer almaktadır. Servisli 
kentsel alt yapı üretilememesi sağlıksız kentleşmenin ve 
yapılaşmanın ana nedenidir. Kentlerimiz rahat ve kolay 
yaşanılır yerler olmaktan çok uzaktır ve deprem gibi do-
ğal afetler karşısında insanımız korunaksız kalmaktadır.

Yapı denetimi, bütün bu sürecin başat sorunu olarak 
ülke gündeminde önemli bir yer tutmaktadır. Yapı dene-
timi, yapı üretim sürecinin bütün aşamalarını kapsadığı 
ve niteliklerini artırdığı oranda anlamlıdır. Yapı deneti-
mini salt güvenirlilik olarak algılamak doğru değildir. 
Aynı şekilde salt doğal afetlerle ilgili ele almak da ek-
sik olacaktır. Zümrüt apartmanının çökmesi, Antalya’da 
alışveriş merkezinin çatısının uçması gibi olaylar doğru 
ve yeterli mühendislik hizmetinin tam olarak verileme-
miş olmasından kaynaklanmıştır. 

Yapı denetim süreci yer seçimi, projelendirme, yapım 
koşulları, çevre güvenliği, kent planlaması, estetik, sağ-
lık koşulları, ekonomi ve garanti sürelerini içermektedir. 
Ancak yukarda sıraladığımız asli sorunlar kullanıcının 
ve/veya tüketicinin talepleri arasında yer almamaktadır. 
Çünkü ülkemizde yapı üretimi süreci ranta bağlı ola-
rak şekillenmekte, konut üretiminde esas beklenti getiri 
üzerine kurulmaktadır. Yapı projeleri mevcut işleyişte 
halen kullanıcı ve/veya tüketici için belediyeden alına-
cak yapı ruhsatının tamamlayıcı birer evrakı olmaktan 
öte anlam taşımamaktadır. 

Doğal afet riskinin en az düzeyde olduğu Avrupa ül-
kelerinde bile yapı denetimi konusunda kurallar getiril-
mişken, büyük depremleri yaşayan ülkemizde konu ne 
yazık ki gerek kamuoyu gerekse siyasi erk nezdinde hak 
ettiği ilgiyi görememektedir. Çünkü ekonomik/siyasal 
sistemimiz bu anlayışa çanak tutmaktadır. 

Yapı denetimi sadece bir yasal düzenlemeler soru-
nu değildir. Elbette ki, yasal düzenlemeler zorunludur 
ancak uygulayıcıların bu konudaki kararlılığı, başka bir 
ifadeyle siyasi erkin tercihi sonucu değiştirecek önem-
dedir. 

1999 Marmara Depreminden sonra siyasi iktidar ta-
rafından alelacele çıkartılan 4708 sayılı Yapı Denetimi 
Yasası ciddi eksiklikler ve yanlışlıklar taşımasının yanı 
sıra ihtiyacı gidermekten çok uzaktır. Nitekim yasanın 
değiştirilmesi kamuoyunun gündeminde bulunmakta-
dır.

TMMOB bir kez daha uyarıyor: 
● Yapı Denetim sürecine dahil kurum ve kuruluşların 

görev, yetki ve sorumlulukları yeniden tanımlanma-
lıdır.

● Her inşaata şantiye şefi zorunluluğu getirilmelidir.

● Müteahhit tanımı doğru yapılmalıdır.

● Yapı Denetim Komisyonlarında TMMOB da temsil 
edilmelidir.

● Denetçi belgeleri ve süreç içerisindeki takibi TM-
MOB tarafından verilmelidir.

● Yapı denetimi mekanizmasında yer alan meslektaş-
ların sicilleri TMMOB ve ilgili Odalar tarafından tu-
tulmalıdır.

● Meslek içi eğitimler TMMOB’ye bağlı Odalarca ya-
pılmalıdır.

● Yasa ülke genelinde uygulanmalıdır.

● Yapı Denetim Laboratuarlarında akredite olma ko-
şulu aranmalıdır.

● Mali Sorumluluk Sigortası ve Mesleki Sorumluluk 
Sigortası getirilmelidir.

14 Ekim’de mühendisler, mimarlar, şehir plancıları 
Ankara’da TMMOB mitinginde “Biz Yapı Denetimi İsti-
yoruz” diyecekler.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

“Yapı denetiminde eksiklikler 
giderilmeli ve uygulama tüm ülke 
genelini kapsamalıdır” 
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Topraklarının % 93’ü aktif deprem kuşağında bu-
lunan Türkiye’de nüfusun % 98’inin deprem riski 
altında olmasına karşın temel sorunlar sürmek-

tedir. 1999 Marmara depremi sonrasında “güvenli ya-
pılaşma” adına getirilen yapı denetimi düzenlemeleri 
deprem sonrası sorunları çözememiş hatta yeni bir kar-
gaşa yaratmıştır. 17 Ağustos depremi ardından gündeme 
gelen 595 sayılı KHK’nin Anayasa Mahkemesi’nce iptali 
üzerine aynı anlayışla oluşturulan 4708 sayılı Yasanın 
sonuçları 2003 Mayıs’ında yaşanan Bingöl depreminde 
bir kez daha ortaya çıkmıştır. Odamızın tüm uyarılarına 
rağmen birinci derece deprem bölgesindeki birçok ili-
miz bu yasanın kapsamına alınmamıştır. 

Öte yandan 7. Beş yıllık Kalkınma Planından beri 
kamusal hizmetlerde olduğu gibi afetlerle ilgili yasa ve 
mevzuatlara ilişkin yaklaşımlarda da özelleştirme ve 
piyasaya açılmacılık egemen kılınmıştır. 1999 depremi 
sonrası Dünya Bankası’nın dayattığı zorunlu deprem 
sigortası da bu temelde gündeme gelmiş ve etkisiz kal-
mıştır. Sonuçta doğal afetlere karşı bilimsel ve teknolojik 
gelişmelere dayalı bilimsel-teknik mühendislik önlemle-
rinin alınmasına yönelik yeterli çalışmalar yapılmamış, 
Deprem Şurası v.b. girişimlerin hakkı verilmemiş, hatta 
yakın bir tarihte Ulusal Deprem Konseyi lağvedilmiştir. 

Bu alanda karşılaşılan sorunların temel nedeni, yıl-
lardır uygulana gelen siyasi ve ekonomik rant amaçlı, 
hatalı ve denetimsiz yapılaşma politikalarıdır; çağdaş, 
planlı, güvenlikli kentleşmeyi yaratacak ve depremlerde 
yıkımı en aza indirecek düzenlemelerin yapılmaması-
dır. 

Diğer yandan olası Marmara depremi riskinin gide-
rek arttığı kamuoyunca bilinmektedir. Buna karşın dep-
rem bölgelerindeki okullar, hastaneler ve diğer kamu 
yapıları bilimsel olarak incelenmemiş, kentsel yaşamda 
rant güdüsü, toplumsal can ve mal güvenliği gerekleri-
nin önüne geçmiştir. 

Deprem bölgesinde yerleşim alanları, bu alanlar içe-
risinden geçen ve I. ve II. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler 
kapsamında yer alan Sanayi Tesisleri ve bunlarla iç içe 
geçmiş bulunan NATO Boru Hatları, Doğal Gaz Boru 
Hatları, LPG Boru Hatları, yerleşim alanları içerisinde 
hiçbir standarda bağlı olmaksızın kurulan ve işletilen 
Akaryakıt İstasyonları, Tüp Gaz Satış Bayileri, v.b. bir 
arada bulunmaktadır. Tüm bunların taşımakta olduğu 
yangın ve endüstri kazaları olasılıkları ile bu alt yapı 
tesislerinin yer aldığı bölgelerin taşıdığı deprem riskleri, 
kentleri patlamaya hazır birer bomba haline getirmekte 
ve yaşam güvenliğini ortadan kaldırmaktadır.

Marmara Boğazları başta olmak üzere Karadeniz, 
Marmara ve Ege Denizleri ile Körfezlerindeki sanayi–
depolama–liman v.b. tesisleri ve alt yapı tesisleri ile ula-
şım hatlarının yer aldığı bölgelerin deprem açısından da 
risk taşıyor olması ve pek çoğunun fay hatları üzerinde 
bulunması tehlikenin boyutlarını artırmaktadır. Ancak 
17 Ağustos Marmara Depreminin ardından depremin 
etkisi ile İzmit Körfezinde yaşanmış olan TÜPRAŞ yan-
gını ve 28 Temmuz 2002 tarihinde yaşanan AKÇAGAZ 
patlaması dahi gerekli önlemlerin alınması için uyarıcı 
olmamıştır.

Körfezde petrol türevleri ve kimyevi maddelerin de-
polanması, transferi, üretimi ve işlenmesine yönelik fa-
aliyet gösteren ancak ne kendi aralarında ne de hemen 
yanlarında yer aldıkları yerleşim alanları ile aralarında 
hiç bir ayırıcı bant ve güvenlik bölgesi oluşturulmamış 
olan birçok sanayi tesisinin fay hattı üzerinde yer aldığı 
bilinmektedir. Bu gerçeğe karşın yer seçim ve yerleşme 
kararlarını bu şekilde koruma kararında ısrar edilmesi 
ve pek çok kurumun raporlarına rağmen tasfiye kararı 
verilmemesinin sorumluluğunun ilgili kuruluşlar ile hü-
kümetlerde olduğu da bilinmelidir.

“17 Ağustos 1999 Depremi’nin yıldönümünde,
Türkiye’nin bir deprem ülkesi olması ve kapıdaki 
marmara depremi dolayısıyla günü birlikçi 
yaklaşımlar reddedilmeli, köktenci önlemler 
bütünü devreye sokulmalı, gerekli yasal 
düzenlemeler hızla yapılmalıdır”

Basın Açıklamaları
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Odamız	ilk	etapta	yapılması	gerekenleri	
aşağıda	kamuoyunun	dikkatine	sunmaktadır.
● TMMOB’ye bağlı ilgili meslek odalarının görüşleri 

alınarak hazırlanacak, bilim ve tekniğin gerekleri-
ne uygun, yeni bir Yapı Denetim Kanunu ivedilikle 
TBMM gündemine taşınmalıdır. 

● Mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı hizmetle-
rinden hareketle, bilim ve tekniğin insanlık yararına 
sunumu olmazsa olmaz bir koşul olarak görülmeli, 
sosyal devletin planlı, dengeli kalkınma, bölgesel 
planlama gibi unutulmuş araçlarının ivedi olarak ya-
şama geçirilmesi gerekmektedir.

● Depremlere ilişkin üniversiteler, meslek odaları ve 
uygulamacı kamu kurumlarında artan bilgi ve de-
neyim birikimine dayanarak, piyasacı/özelleştirmeci 
anlayışlardan bağımsız bir önlemler bütünü oluştu-
rulmalıdır.

● İnsan yerleşimlerinin güvenli kılınması ve afet zarar-
larının en aza indirilebilmesi için önleyici önlem-
lerin geliştirilmesi gerekmektedir. Yalnızca deprem 
sonrasıyla sınırlı kalan değil, deprem öncesi önlem-
leri de planlayan bir yaklaşım ön plana geçmelidir. 

● Deprem zararlarını azaltma önlemleri, İmar Yasası 
ve ilgili mevzuatlara yansıtılmalı, kent planlaması ve 
yapı üretimi bütünlüklü bir şekilde ele alınmalı ve 
hızla Afet Yönetimi Stratejik Planı oluşturulmalıdır.

● Denetimsiz yapılaşmayı teşvik politikalarından vaz-
geçilmeli, depremlere karşı toplumsal önlemlerde 
mahallelerden başlayarak katılımcılığı temel alan 
örgütlenmelere yönelinmeli, kamusal denetim güç-
lendirilmeli ve meslek odalarının önerilerine kulak 
verilmelidir.

● AKÇAGAZ yangınında görüldüğü gibi, bir tesiste çı-
kacak olası bir yangın veya patlama diğer tesislere de 
sıçrama tehlikesine açıktır. Bu tür I. ve II. sınıf gayri 
sıhhi müesseseler kapsamına giren tesislerin birbirle-
rine güvenlik–yaklaşma mesafelerinin ne olması ge-
rektiği konusunda gerekli çalışmalar yapılarak, stan-
dartlar ve koşullar imar mevzuatına aktarılmalıdır.

● Doğa olaylarının ve bazı sanayi tesislerindeki ku-
surların afetlere dönüşmesine karşı hazırlıklı olmak, 
olası riskleri önceden görmek ve bunlara karşı can 
güvenliğini sağlayacak önlemleri almak birincil ön-
celik olarak benimsenmelidir.

● Valiliklerin koordinasyonuyla okul ve hastaneler 
başta olmak üzere kamu yapılarının depreme kar-
şı güvenli olup olmadıklarının tespiti için konunun 
uzmanı mühendisler tarafından kontrolüne yönelik 
bir çalışma başlatılmalı, bu çalışmada Üniversiteler, 
TMMOB’ye bağlı ilgili Meslek Odaları ve Belediye-
lerin yer alması sağlanmalıdır.

● Deprem bölgelerinin önemli bir bölümü için geçerli 
olan, ancak endüstriyel tesislerin özellikleri nedeniy-
le olası endüstriyel kazalara karşı önlemler gündeme 
getirilmelidir. 

● Deprem bölgelerinde bulunan LPG Depolama ve 
Dolum Tesisleri gibi tüm endüstriyel tesislerin risk 
analizlerinin yapılması sağlanmalıdır. Bu tür tesis-
lerin güvenlik mesafelerinin taşıdıkları risklere göre 
yeniden belirlenmesi bir zorunluluktur. Bu mesafeler 
içerisinde yer alan yerleşim alanlarının kamulaştırıl-
ma finansmanının tesis sahipleri tarafından sağlan-
malı, bu alanlar Bakanlar Kurulu Kararı ile “afet böl-
gesi”, “yapı yasaklı alan” ilan edilmelidir. 

● Deprem bölgelerindeki orta hasarlı onarılmayan bi-
naların yıkım kararları alınmalıdır. Ağır hasarlı ve ha-
len yıkılmamış olan binalar bir an önce yıkılmalıdır. 
Bu binalarda oturanlar hak sahibi sayılmalıdır. Enka-
zı kaldırılmayan binaların tasfiyesi sağlanmalıdır.

● Kalıcı konut alanlarındaki sağlık ocağı, okul gibi sos-
yal teknik donatı alanlarının yapımı tamamlanmalı-
dır.

● Bu önlemler yanı sıra binalar ve sanayi tesislerindeki 
mekanik tesisat ve doğal gaz tesisatlarına ilişkin ka-
muoyunun bilinçlenmesi sağlanmalıdır. 

Emin	Koramaz

TMMOB
MAKİNA	MÜHENDİSLERİ	ODASI

Yönetim	Kurulu	Başkanı	



44

Makina Mühendisleri Odası Antalya Şubesi
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5 Şubat 2008 tarihli ve 26778 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, Bayın-
dırlık ve İskan Bakanlığı Yapı Denetimi Uygula-

ma Yönetmeliği’nin geçici 3’üncü maddesi ile 28’inci 
maddenin 6’ıncı bentleri meslektaşlarımızın aleyhine 
hazırlanmıştır. Bu yönetmelikle, özellikle inşaat sektö-
ründe çalışan yapı denetimci meslektaşlarımız, uygula-
ma görev ve sorumluluklarının ve işgücünün artırıldığı 
eleman sayısının azaltıldığı görülmektedir. Yapı Dene-
timi Uygulama Yönetmeliği’nin 15’inci maddesinde, 
uygulama denetçisi inşaat mühendisi, makina mühen-
disi ve elektrik mühendisinin denetim yetkisi 120 bin 
metrekare ile sınırlandırılmıştır. Ayrıca inşaat mühendisi 
ve mimar kontrol elemanı 30 bin metrekare, makina 
mühendisi kontrol elemanı 60 bin metrekare, elektrik 
mühendisi kontrol elemanı 120 bin metrekare inşaat 
alanını kontrol etmekle sınırlandırılmıştır. 

15’inci maddede, proje uygulama denetçisi 120 bin 
metrekare kontrol elemanı yetkisi 60 bin metrekare ol-
masına rağmen; 28’inci maddenin 6’ıncı bendinde; 
“Yapı denetim kuruluşunca hak edişi tahsil edilen kısmi 
yapı bölümüne tekabül eden inşaat alanı bu kuruluş ile 
birlikte, denetçi mimar ve denetçi mühendisleri, kontrol 
elemanı ve yardımcı kontrol elemanı sorumluluğu al-
tında bulunan inşaat alanından minha edilir. Ancak bu 
işlem yapı denetim kuruluşunun o yapı bölümüyle ilgili 
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Yapı denetim kuru-
luşunca hak edişi tahsil edilen kısmi yapı inşaat alanı 
bölümünden minha edilir.” ibaresiyle; proje yapı denet-
çisi makine mühendisi ile kontrol elemanı makine mü-
hendisinin denetleyeceği inşaat metrekare alanının 120 
bin metre kare ve 60 bin metrekarenin çok çok üzerine 
çıkmaktadır. (2-3 katına kadar çıkmaktadır)

Yapı denetimdeki makine mühendisine ait işler, inşa-
atın %70’i tamamlandıktan sonra başlamaktadır. Ancak 
bu yönetmelik ile %70’i minha (inşaat alanından düşü-
rülmesi işlemi) edilen işlerde denetçi mühendisin fiziki 
olarak 120 bin metrekare yerine 280 bin metrekare; yar-
dımcı kontrol makine mühendisinin de 60 bin metreka-
re yerine 180 bin metrekareyi aşan inşaatı denetlemesi 
beklenmektedir. 120 bin metrekare inşaat alanı olduğu 
zaman normalde 80 şantiyeye bakacak olan denetçi 
makine mühendisine, bu yönetmelikle 200 şantiyeden 

fazla şantiyeye bakma zorunluluğu getirilecektir. Bu 
zorunlulukla; özellikle inşaat sektörü gelişmiş büyük 
kentlerde yeterince denetimin yapılamayacağı anlamı-
na gelmektedir. Sağlıksız binaların oluşmasına zemin 
hazırlayan bir yönetmelikle karşı karşıya kalmış durum-
dayız.

Bu yönetmeliğin geçici 2’inci maddesinde; yapı 
denetim şirketlerinin inşaat denetleme sınırını 360 
bin metrekare alanla sınırlandırmaktadır. Ancak geçici 
3’üncü madde ile inşaatı fiziki seviyeleri tamamlanmış 
ve hak edişe bağlanmış kısımlarının inşaat alanından 
minha edilmesi suretiyle, yapı denetim şirketlerinin 360 
bin metrekare olan inşaat sınırı 900 bin metrekareye ka-
dar çıkmaktadır. Daha önce 360 bin metrekarelik işi 6 
makine mühendisi yaparken, yönetmelikle bu işi 3 ma-
kine mühendisi yapacaktır. Bu yönetmelik uygulandığı 
takdirde, yapı denetim şirketinde çalışan inşaat, makine 
ve elektrik mühendislerinin hemen hemen yarısının işi-
ne son verilecektir. 

Öte yandan yönetmeliğin 9’uncu maddesinde de; 
yapım işi yürütülen şantiyede mühendis, mimar, teknik 
öğretmen ve tekniker diplomasına sahip olan bir şanti-
ye şefinin bulundurulması da zorunluluk haline getiril-
miştir. Ancak madde yeterince açık değildir. Bu nedenle 
hangi büyüklükteki bir inşaatın hangi şantiye şefi tara-
fından kontrol edileceği belirtilmediği için bu durum-
da hastane inşaatının şantiye şefi sorumluluğunun bir 
teknikere de verilmesi olasıdır. Bir tekniker yeterli bilgi 
birikimine sahip olmadığı için bir hastanenin inşaatını 
göğüslemesi mümkün değildir. 

5 Şubat 2008 tarihli ve 26778 sayılı resmi gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe giren, Bayındırlık ve İskan Ba-
kanlığı Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin geçici 
3’üncü maddesi ile 28’inci maddenin 6’ıncı bendinin 
yürütmesinin durdurulması ve iptaline ilişkin Makina 
Mühendisi Odası olarak yargı yoluna gidiyoruz.

Mustafa KARAMAN
Makine	Mühendisleri	Odası	Şube	Başkanı

Yönetmelik yargı yolunda
05.03.2008



45

Yapı Denetimde Çalışan Mühendislerin Konumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri Paneli
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Makine Mühendisleri Odası Antalya Şubesi, Yapı 
Denetimde Çalışan Mühendislerin Konumu, 
Sorunları ve Çözüm Önerileri Paneli düzenlen-

di. Yapı denetim şirketlerinde çalışan mühendislerin so-
runlarının masaya yatırıldığı panelin açılış konuşmasını 
Makine Mühendisleri Odası Şube Başkanı Mustafa Ka-
raman yaptı. Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği’nde 
yapılan değişikliklerle yapı denetim şirketlerinde çalışan 
makine mühendislerinin sayısının azalacağını söyleyen 
Mustafa Karaman, “Yine haklı çıktık. 5 Şubat 2008 ta-
rihinde yürürlüğe giren Yapı Denetimi Uygulama Yö-
netmeliği ile yapı denetim şirketlerinde çalışan mühen-
dislerin sayılarının yüzde 50 azalacağını ifade etmiştik. 
Binaların güvenli yapılarında aksaklık olacağını dile ge-
tirmiştik. Bugün gelinen noktada mühendislerdin yüzde 
50’den fazlasının çıkarıldığını görmekteyiz. Denetimde 
mevcut sorunlar varken bu sorunların çözümü yerine 
yeni sorunlar ortaya çıkmıştır. Bir makine mühendisi bu 
yönetmelik ile birlikte 150 şantiyeden sorumlu hale gel-
miştir. aynı gün içerisinde 20 inşaata birden tek bir kon-
trol mühendisi nasıl yetişebilir. Yapı denetim şirketleri, 
yapı denetim birliği derneği ve meslek odaları olarak 
birlikte hareket etmeliyiz” diye konuştu. 

Mustafa Karaman, 5 Şubat 2008 tarihli ve 26778 
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, 
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliği’nin geçici 3’üncü maddesi ile 28’inci mad-
denin 6’ıncı bentlerinin mühendislerin aleyhine hazır-
landığını belirtti. Yönetmelikle, özellikle inşaat sektö-
ründe çalışan yapı denetimci makine mühendisleri ile, 
uygulama görev ve sorumluluklarının ve işgücünün artı-
rıldığı eleman sayısının azaltılmasının önüne geçilmesi 
gerektiğine dikkati çekti. 

Makina mühendislerinin binalarda yalıtım sistemle-
rinde enerji verimliliği adına çok sayıda çalışmaya imza 
attığını belirten Şube Başkanı Mustafa Karaman sözlerini 
şöyle sürdürdü: “Bir binanın yalıtımı yapıldığında enerji  
ihtiyacının %40 oranında azalacağı ortadadır. Binaları-
mızın gerekli denetiminin yapılamadığı ortadadır. Mes-
lek odaları işin içinde olursa denetimlerin de yasalara 
uygun bir şekilde hazırlanması hem enerji verimliliğini 
hem de meslektaşlarımızın mağduriyetini azaltacaktır”.

Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Antalya Şube Baş-
kanı İrfan Varol, Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı 
Hikmet Köse, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı İl Müdür 
Yardımcısı Mustafa Saraç, Antalya İnşaat Müteahhitleri 
Derneği Üyesi Deniz Karataş ve Makine Mühendisleri 
Odası Şube Yapı Denetim Komisyonu Başkanı Murtaza 
Ergen’in konuşmacı olarak katıldığı seminere çok sayıda 
yapı denetim şirketi sahibi, mühendisler ve müteahhit-
ler ilgi gösterdi. Yapı Denetimde Çalışan Mühendislerin 
Konumu, Sorunları ve Çözüm Önerileri Paneli’nin so-
nuç bildirgesi önümüzdeki günlerde açıklanacak.

“Mühendisler işsiz kalacak”
19.10.2008
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Şubede yapılan yapı denetim toplantısı

Yapı denetim kursiyerleri sertifikalarını aldı
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