
'.

MADDE GEREKÇElERi

Madde 1,2 ve 3- Mevcut Kanun'un 1 nci maddesinde açıklanan; Kanun'un çıkarılış amacı, kapsamı ile

içinde yer alan terimlere ilişkin tanımlar taslak metinde ilk 3 madde de açıklanmıştır.

Kanunun çıkarılış amacı yönünden taslak metin ile yürürlükte bulunan metin arasında farklı bir husus

bulunmamaktadır.

Yürürlükte olan Kanunun kapsamı dışında kalan bodrum dışında iki katlı ve toplam inşaat alanı 200

metrekareyi geçmeyen yapılar ile Köy yerleşik alanlarında, belediye ve mücavir alan sınırları içinde

olmayan iskarı dışı alanlarda ve nüfusu SOOO'inaltında olan belediyelerin belediye ve mücavir alan

sınırları içinde bodrum katı ve çatı arası dışında en çok iki katlı ve yalnızca bir bodrum katın inşaat
alanı hesaba katılmaksızın toplam inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen konut yapıları taslakta

kanun kapsamı içine alınmıştır. Ayrıca taslakta Kanun kapsamı dışında bırakılan kamu kurumlarına ait

yapıların, ruhsata tabi olmayan yapıların ve entegre tesis niteliğinde olmayan yapıların denetimlerinin

yapı sahiplerinin istemesi halinde teknik müşavirlik kuruluşlarınca denetlenebileceği öngörülmüştür.

Hangi hallerde kamu kuruluşlarının teknik müşavirlik kuruluşlarından hizmet satın almak zorunda

oldukları açıklanmıştır. Bu madde de yapılan düzenleme ile gerek kapsam dışında kalan yapılar

azaltılarak, gerek se kapsam dışında bırakılan yapılar için yapı sahiplerine teknik müşavirlik
kuruluşlarından hizmet satın alma olanağı getirilerek; Kanun'un etkinliğinin artırılması ve istinasız

herkesin bu kuruluşların teknik donanımından faydalanabilmesi sağlanmıştır.

Taslak ile yapı denetim kuruluşlarının yerine teknik müşavirlik kuruluşları konumlandırıldığından,

tanımlar kısmında da bu hususla uyumlu değişikliklere gidilmiştir. Teknik Müşavirlik Kuruluşlarının

iştigal sahası genişletilerek mühendislik hizmetlerinin tanımlanmış bir disiplin altına ve konusunda

uzman kişiler eliyle bu işlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amaçlanmıştır.

Madde 4- Teknik müşavirlik kuruluşlarının iştigal sahası yapı denetim kuruluşlarına göre daha da

genişletildiğinden dolayı sistemin daha verimli çalışması için proje ve yapı denetimi üstlenecek

kuruluşlarının ortaklık yapılandırmalarında yeniden düzenlemeye gidilmiş olup; ortakların tamamının

mimar ve mühendis olma şartı kaldırılmıştır.

Taslak uyarınca mevcut sistemden farklı olarak proje ve yapı denetimi görevi farklı Teknik Müşavirlik

kuruluşları tarafından yürütülebilmesi nedeniyle; Taslakta Kuruluşların proje denetimi ve yapı

denetimi esnasında ki görev ve sorumlulukları ayrı ayrı tanımlanmış ve genişleyen iştigal sahasına

paralel yeni görev ve sorumluluklar verilmiştir. Bu kapsamda verilen yeni görevlerden yapı ruhsatı ve

yapı kullanma izin belgelerinin alınmasına ilişkin iş ve işlemleri yapı sahibi adına takip etme hususu ile;
yapı sahiplerine kolaylık sağlanması amaçlanmıştır. Ayrıca mevcut Kanundan farklı olarak denetçilerin

görev ve sorumluluklanna da yer verilmiştir.

'Madde 5- Sağlam, kaliteli ve güvenli yapı elde edilmesinin temel unsurlardan biri olmakla birlikte

mevcut Kanun'da yer almayan laboratuvar kuruluşlarının ve denetçilerinin görev ve sorumluluklarına

taslakta açıklık getirilmiştir. Böylece söz konusu kişi ve kuruluşlara ilişkin yasal boşluk ortadan
kaldırılmıştır.

Madde 6- ilgili idarelerin 3194 sayılı imar Kanunu uyarınca tanımlanan görevleri dışında bu Kanuna

göre yerine getirmesi gereken görev ve sorumluluklarına taslakta açıklık getirilerek ilerde doğabilecek

sorunların önüne geçilmesi ve sisteme işlerlik kazandırılması amaçlanmıştır.
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Madde 7- Yapı denetimini üstlenen Teknik Müşavirlik Kuruluşlarına ve yapım işinde görevalan diğer

aktörlere mevcut Kanunla paralel bir mali sorumluluk süresi takdir edilmiş olup; sistemde yer alan

aktörlerin hangi işleri yapamayacağına, açıklık getirilmiştir. Böylece denetime dair iş ve işlemlerin
herhangi bir etki ve tesir altında kalmadan tarafsız bir şekilde yürütülmesi sağlanmıştır. Ayrıca

belgelere vize şartı getirilerek, ilgililerin belge alma anında ki koşulları devam ettirip ettirmediklerinin

denetlenmesi hedeflenmiştir.

Madde 8- Mevcut Kanun da genel bir ifadeyle yer alan Merkez ve il yapı Denetim Komisyonlarının

görev ve sorumlulukları ayrı ayrı ve geniş bir şekilde açıklığa kavuşturularak uygulamada oluşan yetki
karmaşalarının ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.

Madde 9- Proje ve yapı denetimine ilişkin hizmete ait sözleşmeler taslakta ayrılmış olup, ayrıca

laboratuvar hizmet sözleşmelerine de açıklık getirilmiştir. Böylece mevcut uygulamada yaşanan

laboratuvarıarın hizmetlerine ait ücretlerini alabilme konusunda ki mağduriyetlerinin ortadan

kalkması amaçlanmıştır. Proje ve yapı denetimine ilişkin hizmet bedeline esas cranlara alt ve üst sınır
getirilmiş olup; hizmet bedellerinin bir diSiPlinıçerçevesinde gerek müşavirlik kuruluşlarının gerekse

yapı sahiplerinin mağduriyetine neden olmayacak şekilde uygulanabilmesi sağlanmıştır. Denetim

bedellerine haciz konulamayacağına dair hüküm getirilerek; kuruluşların maddi kaygıya düşmeden

sağlıklı bir şekilde denetim görevlerini yerine getirmeleri sağlanmıştır.

Madde 10- Yapı ile ilişiğinin kesilmesi sürecinde mevcut Kanun ile paralel bir düzenlemenin yanı sıra

ilgili idareye de zaman sınırlaması koyulmuş ve teknik müşavirlik kuruluşlarına ek olarak laboratuvar

kuruluşlarına da aynı kıstaslara tabi olma hükmü getirilmiştir. Böylece yapıların denetimsiz olarak

yapılmasının önüne geçilerekkişi ve kuruluşların sorumluluk seviyelerinin ayırt edilmesi sağlanmıştır.

Madde 11- Yapı sahiplerinin güvence altına alınabilmesi için sistemde yer alan aktörlere mesleki ve

mali sorumluluk sigortası yaptırma ve teminat verme yükümlülüğü getirilmiştir. Ayrıca yapım ve

denetim işinin konusunda uzman ve ehil kişilerce yürütülebilmesi için sistemde yer alan aktörlere,
detayları yönetmelikle belirlenecek olan mesleki yetkinliğe haiz olma koşulu getirilmiştir.

Madde 12- Mevcut Kanunda yer alan ı (bir) yıla kadar geçici faaliyet durdurma ve belge iptali cezası

içeren idari ceza sistemi yerine; yeni Kanun taslağı ile mevzuata aykırı olmayan yapıların ayırt edildiği

ve böylece bir çok yapı sahibi ile müteahhitlik kuruluşunun mağdur edilmeyeceği, eylem - yaptırım

dengesi gözetilerek para cezasından başlamak üzere çeşitli kademeleri içeren bir idari cezai müeyyide

sistemi getirilmiştir. Ayrıca idari yaptırım uygulanacak aktörlere laboratuar kuruluşu ile bu kurulusta

görevalan kişiler de dahil edilerek, bu konuya ilişkin mevcut Kanundaki yasal boşluk ortadan
kaldırılmıştır.

Madde 13- Proje yapımı ve denetimi ile yapının inşası ve denetiminde görevalan aktörlere mevcut

Kanun ile paralel cezai müeyyideler öngörülmüştür. idari yaptırımların yanında getirilen cezai

yaptırımlarla caydırıcılık ilkesinden hareketle ilgililerin görev ve sorumluluklarının yerine getirmesinin

temini sağlanmıştır.

Madde 14- Taslakta, mevcut Kanun ile paralelolarak Bakanlığın denetim yetkisine ilişkin benzer

düzenlemeye yer verilmekle birlikte; yapılan denetim faaliyetlerine dair yürütülen iş ve işlemlerin

elektronik ortama intikali ile diğer aktörlerce de takibinin kolayca yapılması amaçlanmıştır. idari
i
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müeyyidelere ilişkin bildirimlerin dışında kalan diğer bildirimlerin elektronik ortamda yapılması

sağlanarak bürokratik işlemlerin azaltılması sağlanmıştır.

Ayrıca Bakanlığa sistemde yer alan aktörleri daha etkin ve iYi denetleyebilmesi için sözleşmeli

personel alma yetkisi de verilmiştir.

Madde 15- Yönetmelik ile hangi hususların düzenleneceğinin açıklığa kavuşturulması için söz konusu

madde ihdas edilmiş olup; ayrıca 4708 sayılı kanunun yürürlükten kalkması hükme bağlanmıştır.

Geçici Madde 1- Mevcut Kanunda yapı denetim kuruluşları, teknik müşavirlik kuruluşu olarak kabul

edilmiştir. Ancak getirilen yeni hükümlere uyum sağlaması için hem yapı denetim kuruluşlarına hem
de laboratuvarıara geçiş süreci tanınmıştır.

Kanun taslağı yürürlüğe girmeden önce yapılan ve yürürlüğe girdiğinde henüz sonuçlandırılmayan

belge başvurularının nasıl sonuçlandırılacağı da açıklığa kavuşturularak, olması muhtemel

karmaşalariii önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

Geçici Madde 2- Mevcut yapı denetim kuruluşlarına dair, taslak yürürlüğe girdiğinde

sonuçlandırılmayan idari yaptırım işlemlerine ait hususlar da, hukukun temel prensiplerinden biri olan

ve taslakta yer alan lehinde olan hükümlerden yararlanma hakkının verilmesi için düzenlenmiştir.

Madde 16- Ruhsat alınarak inşasına devam edilen yapılarda yapının statik projelerini değiştirmeyen

tadilatlar için proje müellifi ve müşavirlik kuruluşunun yazılı izninin alınması ve idareye gönderilmesi

zorunlu hale getirilerek tadilat sürecinde karşılaşılan bürokratik işlemler ortadan kaldırılmış, ancak

yapı kullanma izin belgesi aşamasında yapının son haline ilişkin projelerin idareye teslim edilmesi

öngörülerek idarelerin denetim ve kontrol mekanizması devam ettirilmiştir.

Madde 17- Yapı ruhsatı alabilmek için, sadece tapu senedi ve koordinatlı kroki ile ilgili idareye

başvurulması, bu belgelere elektronik ortamda erişilmesi halinde idarece bu belgelerin ayrıca

istenmeyeceği zorunlu hale getirilerek gereksiz kırtasiyeciliğin ortadan kaldırılması ve zaman kaybının

önlenmesi amaçlanmaktadır.

idarece uygulama imar planının, parselasyon planının, jeolojik-jeoteknik etüt raporunun ve imar
durum belgesinin en geç 2 iş günü, yol kotu ve kanal kotu tutanağının örneklerinin en geç 5 iş günü

içinde başvuru sahibine verilmesi zorunluluk haline getirilerek bu belgelerin verilme süreleri

idarelerin taktirine bırakılmamış ve süreç kısaltıimıştır. Ayrıca bu belgelere elektronik ortamda

erişilmesi halinde bu belgeler için idareye başvuru yapılmaması sağlanarak bürokratik işlemlerin

ortadan kaldırılması ve yatırımların hızlanması amaçlanmaktadır.

Ruhsat eki projeler arasına yapı aplikasyon projesl de eklenerek, komşu parsele tecavüz, bahçe

mesafelerine taşma gibi sorunlara proje aşamasında tedbir geliştirilmesi hedeflenmektedir. Gerekli

olduğu taktirde çevresel etki değerlendirmesi raporunun da ruhsat aşamasında idareye verileceği

Kanun hükmü haline getirilerek raporun önemi vurgulanmaktadır.

Ruhsat aşamasında idareye sunulan mimari proje, yapı aplikasyon projesi, zemin etüt raporu, statik

proje, tesisat projesinin idarece içerik yönünden incelenmeyeceği, yalnızca belgeler üzerinde

incelemede bulunulacağı ve belgelerde eksiklik olmaması halinde 5 gün içinde ruhsat düzenleneceği

zorunlu hale getirilerek ruhsat süreci 30 günden 5 güne indirtlerek sürecin kısaltılması
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öngörülmektedir. Bu. süreler içinde idarece verilmemesi halinde Bakanlığın taşra teşkilatınca

verileceği belirtilerek 644 sayılı KHK ile uyum sağlanmaktadır. Ayrıca ruhsat düzenleme işleminin

ulusal adres veri tabanı üzerinde gerçekleştirileceği yönünde düzenleme yapılarak TS 8737

standardında yer alan kural Kanuna işlenmektedir.

Yapı ruhsatı düzenlenmiş olsa bile fenni mesutler ile yapı müteahhidi ile sözleşme imzalanmadan ve

bunlar tarafından taahhütname ve teminat idareye verilmeden, şantiye şefi görevlendirilmeden

yapıya başlanamayacağı zorunlu hale getirilerek, denetim mekanizması olmadan inşaata başlanmanın

ve sağlıksız yapılaşmanın oluşmasının engellenmesi, ayrıca teminat alınması öngörülerek fenni

mesutler ve yapı müteahhidinin hatası nedeniyle vatandaşın mağdur edilmesinin önlenmesi

amaçlanmaktadır. Fenni mesuller, yapı müteahhidi ve şantiye şefinin ruhsata imza atma zorunluluğu

kaldırılarak, bu kişilerin değişmesi halinde ruhsatın yeniden düzenlenmesi engellenmekte, buna bağlı

olarak bürokrasi azaltılmış, inşai faaliyetin kesintiye uğramaması sağlanmaktadır.

Elektrik, telefon ve doğalgaz tesis at projeleri gibi farklı kurumlarca onaylanan projelerin yapı ruhsatı

verilmesi aşamasında idareye verilmesi zorunluluğu ortadan kaldırılarak yapının inşasına bir an önce

başlanmasına olanak tanınmakta, ancak bu projelerin ruhsat verildikten sonra 25 gün içinde idareye

verilmesi ve idarece de 5 gün içinde incelenmesi, ayrıca bu projeler dışında mimar ve mühendislerce

hazırlanan diğer projelerinde ruhsat verildikter, sonra 30 gün içinde incelenmesi ve onaylanması

sağlanarak idarenin denetim yetkisi devam ettirilmektedir.

inceleme sonucu ruhsat eki projelerde plana ve mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde ruhsatın

iptal edileceği ve inşaatın durdurulacağı hüküm altına alınılarak ruhsat süreci kolaylaştırılırken,

suistimalierin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Projeler ve hesapları ile zemin etüt raporunun da sayısalortamda verilmesi zorunlu hale getirilerek

ileride sadece sayısalortam ve elektronik ortamda işlem yapılmasına yönelik altyapı oluşturulması ve

gereksiz kırtasiyeciliğin önlenmesi amaçlanmaktadır.

Etüt ve projelerin Kanunda belirtilenler dışında başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi

tutulamayacağı Kanun hükmü haline getirilerek meslek odalarının ruhsat aşamasında proje denetimi

yapmaları ya da idarelerin bu yönde talepte bulunmalarının önlenmesi hedeflenmektedir.

Belgeleri süresi içindevermeyen ilgililer hakkında işlem yapılması öngörülmektedir.

Kamu eline geçmiş bir yola cephesi olmayan parsellere yapı ruhsatı düzenlenemeyeceği Kanun

hükmü haline getirilerek, kamu eline geçmiş yola cephesi olan yapılaşmaya uygun imar parsellerinde

yapı yapılmasının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

Yapı ruhsat işlerinin coğrafi bilgi sistemlerine dahil edilmesi halinde yapılan ruhsata esasa projelerin

bu sisteme dahil edileceği zorunlu hale getirilerek imara ilişkin tüm işlemlerin Coğrafi bilgi sistemi ile
entegre edilmesi hedeflenmektedir.

Madde 18- imar Kanununun 26 ncı maddesinde yapılan değişiklik ile Türk Silahlı Kuvvetlerine ruhsat

alma kolaylığı getirilrnekte, yerleşime uzak tesisleri için de imar planı, yapı ruhsatı ve yapı kullanma

izin belgesi aranmaması sağlanmaktadır.
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Yabancı ülke elçilik ve temsilciliklerine ayrılan alanlardaki yapılara ilişkin iş ve işlemlerin Dışişleri

Bakanlığı'nın görüşü doğrultusunda gerçekleştirilmesi hükme bağlanmaktadır.

Madde 19- Beşinci fıkra ile, fenni mesullerin yapı kullanma izin belgesini imzalamaları zorunluluğu

kaldırılarak yapı ruhsatı süreci ile uyum sağlanmakta, ayrıca fenni mesullerin yapı kullanma iznini

imzalamaması nedeniyle yapı kullanma izni düzenlenememesi gibi yapı sahibinin mağdur edilmesinin

önlenmesi amaçlanmaktadır.

Onuncu fıkra ile, fenni mesullerce mühendislik ve mimarlık raporları hazırlanan ve idarece ilgilileri ile

birlikte yapının tamamlandığına ilişkin tespit raporu düzenlenen ancak SGK prim borcu ödenmeyen

yapılara düzenlenen yapı kullanma izin belgesi örneğinin sadece ilgili kurumlara gönderilmesi zorunlu

hale getirilerek meslek odalarının ve Bakanlığımızın bu konudaki gereksiz iş yükünün azaltılması
amaçlanmaktadır.

Madde 20- Ruhsat süresinin dolmasından sonra 3 gün içinde idarece seviye tespiti yapılması zorunlu

hale getirilerek ruhsatı hükümsüz hale gelen yapılarda daha sonradan yapılacak işlemlerde

mağduriyetlerin oluşması engellenmiş. yapıda ruhsat eki projelere aykırılık söz konusu ise bu

aykırılığın ruhsat süresi içinde mi yoksa ruhsat süresinin dolmasından sonra mı yapıldığının

saptanması ve yaptırımların da buna göre verilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca müktesep hakkın da

ruhsat süresi ile değil seviye tespit raporunda belirtilen olduğu ifade edilerek, ruhsat alınmasının

yalnız başına müktesep hak oluşturmadığı, müktesep hakkın ruhsata ve eki projelere ve plana göre

yapılan kısmı ile sınırlı olduğu açıkça ifade edilmiştir.

Ruhsat yenilemesinin süre uzatımına yönelik bir işlem olduğu ve ruhsat süresi içinde müracaat

yapılması halinde ilk ruhsat aldığı tarihteki mevzuata göre ruhsat yenilemesi yapılacağı Kanun
- - - -

maddesi haline getirilerek, uygulamadaki yanlışlıkların giderilmesi amaçlanmaktadır.

Binaların güçlendirilmesi, vang-ridan korunmasına yönelik tedbirlerin alınması ya da binalarda enerji

verimliliği sağlanmasına yönelik yapılan tadilatlarda harç alınmayacağı belirtilerek can ve mal
güvenliği yüksek ve enerji verimli bina yapılması teşvik edilmektedir.

Ruhsatı hükümsüz hale gelen yapılara yeniden ruhsat düzenlenirken ya da ruhsat süresinin

uzatılmasına yönelik ruhsat yenilemesi yapılırken bina inşaat harcının yarısının ilave olarak alınacağı

zorunlu hale getirilerek bu durumdaki yapıların ruhsatlandırılması teşvik edilmektedir.

Yapı ruhsatı alınarak inşasına başlanmış yapıların bulunduğu parselleri de kapsayan alanlarda plan

değişikliği yapıldığında, bu parseller sosyal ve teknik altyapı alanlarına rastlamıyorsa ilk ruhsat alındığı

tarihteki plana göre yapıların tamamlanmasına izin verilerek plan değişiklikleri ile sebebiyet verilen

mağduriyetler giderilmeye çalışılmaktadır. Ancak bu yapılarda deprem, yangın ve enerji verimliğine
yönelik koşulları sağlaması zorunluluğu getirilerek, can ve mal güvenliğinin ve enerji verimliliğinin

temininin önemi vurgulanmaktadır.

Yapı ruhsatı alınarak inşası başlanmış ancak ruhsatı hükümsüz hale gelen yapıların ilk ruhsat eki onaylı

mimari projelerine uygun olarak inşa edilmek koşuluyla kat maliklerinin tamamının muvafakatı

aranmadan yeniden ruhsat düzenlenmesine olanak tanınarak olası mağduriyetlerin giderilmesi
amaçlanmaktadır.
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Madde ı1- Kısmi kullanma izni düzenlenebilmesi için yapının ortak bölümlerinin bitmiş olması

gerektiği ve yapının bitmiş bölümlerine kısmi kullanma izni düzenlenmiş olsa dahi ruhsat süresi

sonunda yapının tamamı için yapı kullanma izni alınmasının zorunlu olduğu Kanun hükmü haline

getirilerek, bu konudaki yanlış uygulamaların önüne geçilmeye çalışılmaktadır.

Yapı kullanma izni alınması için müracaat edilme tarihinden itibaren idarece 5 gün içinde bir gün

belirlenerek ilgililerle birlikte yapı yerinde olması ve iş bitirme tutanağını düzenlemesi,

iş bitirme tutanağının düzenlenmesini takip eden 3 iş günü içinde de yapı kullanma izni düzenlenmesi

zorunlu hale getirilerek, yapı kullanma izin belgesinin mümkün olan en kısa sürede tanzim edilmesi ve

böylece bu konudaki mağduriyetlerin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Bu süre içinde idarelerce

düzenlenmemesi halinde Bakanlığın taşra teşkilatınca düzenleneceği belirtilerek 644 sayılı KHK ile
uyum sağlanmaktadır.

Yapı kullanma veya kısmi kullanma izin belgesinin tanzim edildiği tarihteki malikler adına

düzenlenmesi ile ruhsat alındıktan sonra yapı malikinin değişmesi halinde yapı kullanma izin belgesi

düzenlenirken yaşanan mağduriyetler ortadan kaldırılmıştır.

Süresi içinde ruhsat düzenlenmeyen ancak bittiği ilgililerce tutanak altına alınan yapılara yeniden

ruhsat düzenlenmeden yapı kullanma izni düzenlenerek bu konudaki mağduriyetlerin giderilmesi

amaçlanmaktadır.

Madde 22- Düzenleme ile imar planına uygun hale getirilmeyeceği ya da ruhsata bağlanamayacağı

tespit edilen mevzuata aykırı yapıların hemen yıkılması zorunlu hale getirilmektedir.

Madde 23- Mevzuata aykırı yapıların sorumlularına ilgili idare encümenince otuz gün içinde idari

müeyyideler uygulanması zorunlu hale getirilerek uygulamada süre nedeniyle yaşanan sıkıntıların

önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Mevzuata aykırı yapılan yapının sorumlularına sorumlulukları oranında ceza verilmesi öngörülerek

eşit ve adaletli olunması amaçlanmış. ayrıca ruhsat sonrası verilmesi gerekli teminat ve

taahhütnamenin verilmemesine ilişkin ceza öngörülmektedir.

ikinci fıkranın {aL bendi ile, yapı sınıfları esas alınarak hesaplanan para cezalarının miktarı azaltılarak,

kesilen cezalarının yüksek olması engellenmektedir.

ikinci fıkranın (b) bendi ile, mevzuata aykırılığı yapı inşaat alanı üzerinde hesaplanmayan durumlara

ruhsatsız hafriyat yapılması da ilave edilerek, uygulamada sık rastlanan bu konudaki belirsizliğin
giderilmesi öngörülmektedir.

Üçüncü fıkra ile, mevzuata aykırı yapıda yapım işinde görevalan ustalara da para cezası verilerek

yapım işinde yer alan herkese ceza verilmesi ve böylece mevzuata aykırı yapı yapılmasının

engellenmesi amaçlanmış, ayrıca sözleşmesine aykırı davranan yapı müteahhidine de cezai yaptırım

getirilmiştir.

Beşinci fıkra ile, 648 sayılı KHK ile değişen 3194 sayılı imar Kanununun 27. maddesi ile uyum

sağlanmaktadır.
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Bu kanun kapsamında belirtilen yetki belgesi'nin iptalini gerektiren fiiller ile Kamu ihale mevzuatı

kapsamında belirtilen yasaklamaya ilişkin uygulamaların birbirine paralelolması hedeflenmektedir.

Anasözleşmelerinde, tüzüklerinde, vakıf senetlerinde inşaat yapabileceklerine ilişkin hüküm bulunan

yapı kooperatiflerine, vakıf, vakıf ve dernek işletmelerine, geçici yetki belgesi almak kaydıyla kendi

yapım işlerini üstlenebilmelerine olanak tanınmaktadır. Bu geçici yetki belgesinin iptal edilmesi

durumunda yapı kooperatifi, vakıf, dernek ve vakıf işletmelerinin yönetim kurulu yasaklı hale

gelmektedir. Bu durumda mevcut yapının yeni bir yapı müteahhidi ile devamına izin verilmektedir.

Madde 24- Yürürlük maddesidir.

Madde 25- Yürütme maddesidir.
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GENEL GEREKÇE

Bakanlığımız, yaşanabilir ve sürdürülebilir kentsel ve
oluşturulmasına, nitelikli ve güvenli yapılaşmanın sağlanmasına,
oluşturulmasına ve uluslararası ortamlarda rekabet edebilir bir
hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere teşkilatlanmıştır.

kırsal çevrelerin
marka şehirlerin

meslek ortamının

Bu hedefe ulaşılmasında mimarlık ve mühendislik hizmetlerinin önemli bir yer tuttuğu
açıktır. Bu hususta özellikle yapıların projelendirmesi, uygulanması ve denetlenmesinde görev
alan meslek mensuplarına büyük görevler düşmektedir.

Yapı ve tesisat müteahhitlerimizce gerek uluslararası, gerekse iç piyasada yapım
işlerine yönelik olarak önemli başarılar elde edilmesine karşın, diğer mimarlık ve mühendislik
hizmetleri noktasında aynı ivmenin yakalanamadığı gözlemlenmekte olup, uluslararası
ortamlarda rekabet edilebilirlik ve tanınırlık konusunda eksiklik hissedilmektedir.

Yapı sektöründe dış piyasalarda gösterilen başarının ülkemiz içinde bütün
yerleşmelerde aynı ölçüde kendini gösterememesinin nedeninin ülkemizdeki mimarlık ve
mühendislik hizmetlerine dair müşavirlik sisteminin sağlıklı bir şekilde kurulamamasından
kaynaklandığı değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda Yapı Denetimi Hakkında Kanunda yapılacak değişiklikler ile yapım
işleri hariç tutulmak üzere mimarlık ve mühendislik alanına dair mevcut yapıların risk ve
hasar tespiti ile değerlendirilerek güçlendirme projelerinin hazırlanmasına, arazi düzenleme
ve menkul değerlendirilmesinden harita, plan, proje, etüd ve ihale danışmanlığına kadar
birçok unsuru barındıran tüm faaliyetlerin mimarlar, mühendisler ve şehir plancilart
tarafından kurulacak ve Bakanlığımızca sınıflandırılacak teknik müşavirlik kuruluşlarınca
gerçekleştirebilmesine yönelik sistem kurgulanacaktır. Laboratuar faaliyetlerine düzen
getirilmesi ve müteahhitlik işlerinin ayrı tutulmasının gerekliliği düşünülerek kurgulanan
sistem ile yapı denetimi de dahil teknik müşavirlik kuruluşlarının ülkemizdeki mimarlık ve
mühendislik faaliyetlerinin yanısıra Bakanlıktan izin alınmak suretiyle yurt dışında da kaliteli
ve beklenen seviyede hizmet vermeleri sağlanacaktır.

Ayrıca özel ve kamu yapısı ayrımı kaldırılacak olup, kamunun da yatırımlarında
teknik müşavirlik kuruluşlarının hizmetlerinden faydalanabilmesinin önü açılacaktır. Yetkin
mimar ve mühendislerimiz ile yetki belgeli yapı müteahhidi, şantiye şefi ve ustaların rol
alacağı etkin ve kaliteli denetim ekseli yapı üretim sürecinin kurulması ile ruhsat aşamasından
yapı kullanma izninin alınacağı aşamaya kadarki tüm sürecin takip edilerek vatandaşlarımızın
bu konuda sıkıntı çekmesi önlenecektir. Ayrıca mimar ve mühendislerimiz için mesleki
sorumluluk sigortası sistemi ile müteahhitler için mali sorumluluk sigortası sistemi ve teminat
sistemi getirilecektir. Bu sayede mimar ve mühendislerimizin sorumluluk bilinci ile hizmet
vermesi ve yapıların gerek inşa sürecinde gerekse inşa sonrasında müteahhit kaynaklı
hatalarının telafi edilebilmesi ile vatandaşlarımızın mağdur olması önlenecektir.

Öte yandan, modern kamu yönetimi anlayışında, kamunun sunduğu hizmetlerin
mümkün olan en kısa sürede ve hizmet alanları en az yoracak şekilde etkili ve verimli şekilde
sunulması esastır. Bu sebeple kırtasiyeciliğin azaltılması önemlidir. Halen uygulamada yer
alan fiziki belgeler yerine bu belgelere elektronik ortamda erişimin sağlanması, işlemler için
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gerekli olmayan belgelerin istenmemesi sureti ile işlemler basitleştirilmiş ve süreç
hızlandınlmış olacaktır.

Kamu yönetiminin etkili, esnek ve hizmet odaklı olabilmesi için idarenin işleyişinin
basit ve hızlı olması gerekir. Yeni kamu yönetimi anlayışının temel unsurlarından biri olan
basitleştirme çalışmaları, yüksek nitelikli bir idari yapının oluşturulması için önemli bir araçtır.
Bu tür çalışmalar mevzuatın sadeleştirilmesi, açık hale getirilmesi ve daha etkin bir şekilde
uygulanabilmesini temin amacına hizmet etmektedir.

İdareyi geliştirme çalışmaları pek çok ülkenin ve Avrupa Birliği'nin öncelikli
faaliyetlerindendir. Kamu hizmetlerinin sunumu kapsamında işlemlerin hizmetten
yararlananlara idari yük getirilmeden sonuçlandırılmasını ve kamu hizmetlerinin sunumunda
getirilen mevzuat yükümlülüklerinin amaca hizmet edecek hükümlerden daha fazlasını
içermemesini öngörmektedir. Bu çerçevede, idari işlemlerde kırtasiyeciliğin azaltılması
amaçlanınaktadır. Bu sayede vatandaşların, işletmelerin ve diğer kamu kurumlarının zaman
ve kaynak tasarrufu yapması sağlanacaktır.

Düzenleme ile, yapı ruhsatı ve yapı kullanına izni aşamasında gerekli bilgilerin
elektronik ortamda aktarılmasına paralelolarak, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi
verilmesine ilişkin süreler de kısaltılmakla birlikte, hangi işlemlerin ne kadar süre içinde
yapılacağı net olarak belirtilmekte ve böylece idarelerin keyfi davranmalarının, gereksiz yere
yatırımcıya zaman kaybettirmenin önüne geçilmesi amaçlanınaktadır.
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