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DEPREM ÖLDÜRMEZ, DENETÝMSÝZ BÝNA ÖLDÜRÜR...

YIL: 1    SAYI: 1 AYLIK HABER BÜLTENÝ TEMMUZ 2010

ÝÇERDE NELER VAR

YAPI DENETÝM 
KURULUÞLARI BÝRLÝÐÝ 

ÝZMÝR ÞUBESÝ

Yapý denetimi Türkiye geneline yaygýnlaþtýrýlýyor. Halen 19 ilde 
uygulanan yapý denetimi, 1 Ocak 2011 itibariyle 81 ilde uygulanmaya 
baþlayacak. 

4708 sayýlý Yapý Denetimi Hakkýnda Kanun'un Uygulanacaðý 
Ýller Hakkýndaki ekli Karar 13 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazete'de 
yayýmlandý. 

Buna göre daha önce Adana, Ankara, Antalya, Aydýn, Balýkesir, 
Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Düzce, Eskiþehir, Gaziantep, Hatay,

Ýstanbul, Ýzmir, Kocaeli, Sakarya, Tekirdað, Yalova olmak üzere 
19 ilde uygulanmakta olan 4708 sayýlý Yapý Denetimi Hakkýnda 
Kanunun bütün illerde uygulanmasý kararlaþtýrýldý. Karar 1 Ocak 2011 
tarihinde yürürlüðe girecek.

Yapý Denetimi 1 Ocak 2011 
Ýtibariyle 81 Ýlde Uygulanacak 

Yapý denetimi Türkiye geneline yaygýnlaþtýrýlýyor. 
Halen 19 ilde uygulanan yapý denetimi, 1 Ocak 2011 

itibariyle 81 ilde uygulanmaya baþlayacak.

4708 sayýlý Yapý Denetimi Hakkýnda Kanun'un 
Uygulanacaðý Ýller Hakkýndaki ekli Karar 13 Temmuz 

2010 tarihli Resmi Gazete'de yayýmlandý. 



ÝZMÝR’DE FAALÝYET GÖSTEREN 
YAPI DENETÝM KURULUÞLARI

ATAYOL Yapý Denetim Tic. Ltd. Þti.

DETON Yapý Denetim Hizm. San. Tic. Ltd. Þti.

HAMZA ÞAHÝN Yapý Denetim  Ltd. Þti.

MODÜL Yapý Denetim  Ltd. Þti.

BAÞARAN Yapý Denetim  Ltd. Þti.

BÝRLEÞÝM Yapý Denetim Ltd. Þti.

ÝLKAY Yapý Denetim Ltd. Þti. ÝSKAN Yapý Denetim Ltd. Þti.

ORGANÝZEYapý Denetim Ltd. Þti.

BAÞARIR Yapý Denetim  Ltd. Þti.

EGD Yapý Denetim Ltd. Þti.

KORDELYA Yapý Denetim Ltd. Þti.

BATI DENETÝM 
Batý Anadolu Yapý Denetim Hizm. Ltd. Þti.

EGE Uzmanlýk Yapý Denetim Mrkz. 
Tic. Ltd. Þti.

ÝZBAY Yapý Denetim Ltd. Þti.

MAVÝÞEHÝR Yapý Denetim Ltd. Þti.

REHBER Yapý Denetim A.Þ.PMD Yapý Denetim Ltd. Þti.

Çaðdaþ Cad. No2/1 Termal Sitesi A Blok
Balçova - ÝZMÝR

Tel: (0 232) 277 33 60  Faks: (0 232) 278 80 23
ozmesut@e-kolay.net

1473 Sok. No:5/107 Tuzcuoðlu Ýþ Merkezi
Alsancak - ÝZMÝR

Tel: (0 232) 463 66 73   Faks: (0 232) 463 22 86
info@deton.com.tr

5747/4 Sok. No:7 MTK Sitesi
Çamdibi - ÝZMÝR

Tel: (0 232) 431 18 21 Faks: (0 232) 431 18 22

1203/11 Sok. No:4 Kara Hasan Atlý Ýþ Merkezi  K:4/407
Gýda Çarþýsý - Yeniþehir - ÝZMÝR

Tel: (0 232) 469 06 60  Faks: (0 232) 469 06 62

Cumhuriyet Bulvarý No:125/5
Alsancak-ÝZMÝR

Tel: (0 232) 422 02 44  Faks: (0 232) 421 26 74
basaranyapden@mynet.com

Cumhuriyet Bulvarý No:125/6
Alsancak-ÝZMÝR

Tel: (0 232) 421 26 73  Faks: (0 232) 421 26 74
basarýr@basarýryapidenetim.com

861 Sok. No:72 Jüt Han  K:6  D:603
Konak - ÝZMÝR

Tel: (0 232) 446 46 84 Faks: (0 232) 446 05 11
birlesimyapi@yahoo.com

Atýfbey Mah. 5/3 Sok. No:9 K:3
Gaziemir - ÝZMÝR

Tel: (0 232) 251 82 22  Faks: (0 232) 251 82 42
ilkaydenetim@hotmail.com

Çýnarlý Mah. 1587/1 Sok. Rod-Kar 2 Ýþh. No:8 
D:209/214/215   Bornova - ÝZMÝR

Tel: (0 232) 462 66 95  Faks: (0 232) 462 66 95
organizeyapidenetim@yahoo.com

1748 sok. No:119/1 
Karþýyaka - ÝZMÝR

Tel: (0 232)  369 19 12  Faks: (0 232) 381 23 82
egddenetim@mynet.com

1878 Sok. No:2 D:2 
Karþýyaka - ÝZMÝR

Tel: (0 232) 381 44 48  Faks: (0 232)  381 54 00
iskanyapi@hotmail.com

Latife Haným Cad. No:14 K:1 D:2 
Karþýyaka - ÝZMÝR

Tel: (0 232) 369 09 55  Faks: (0 232) 369 23 32
kordelyaydk@hotmail.com

857 Sok. No:17 Anadolu Ýþhaný Kat:8/29
Konak - ÝZMÝR

Tel: (0 232) 441 39 53  Faks: (0 232) 441 12 98
kgdenetim@gmail.com

Kýbrýs Þehitleri Cad. No:30 K:5/9 
Alsancak - ÝZMÝR

Tel: (0 232) 463 61 77 Faks: (0 232) 463 62 27
info@egeuzmanlik.com

9 Eylül Mah. Önder Cad. No:119/1 D:Z02/01
Gaziemir - ÝZMÝR

Tel: (0 232) 252 36 90  Faks: (0 232) 251 85 30
izbayyapidenetim@mynet.com

1724 Sok. No:9 D:301-302
Karþýyaka - ÝZMÝR

Tel: (0 232) 368 52 73 Faks: (0 232) 368 80 37
posta@mavisehiryapidenetim.com

1203/11 Sok.  Ömer Atlý Ýþ Merkezi No:3/409-410
Yeniþehir - ÝZMÝR

Tel: (0 232) 433 13 33  Faks: (0 232) 433 13 33
rehberdenetim@rehberdenetim.com

1724  Sok.   No: 9   D: 201 
Karþýyaka - ÝZMÝR

Tel: (0 232) 369 75 35  Faks: (0 232) 369 75 35 
posta@pmd-denetim.com

Yapý Denetim Ltd. Þti.

BAÞARAN
Yapý Denetim Ltd. Þti.

BAÞARIR

EGE UZMANLIK YAPI DENETÝM MERKEZÝ
TÝCARET LÝMÝTED ÞÝRKETÝ

ÝSKAN
YAPI DENETÝMÝ

ÝZMÝR BATI ANADOLU 
Yapý Denetim  Ltd. Þti.

861 Sok. No:17 K:5/19
Konak - ÝZMÝR

Tel: (0 232) 482 35 56  Faks: (0 232) 441 89 22
izmirbati@hotmail.com

Ýzmir Batý Anadolu
Yapý Denetim Ltd. Þti.

ORGANÝZE 

YAPI DENETÝM

ÝZMÝR Yapý Denetim Ltd. Þti.
Cami Sok. No:2/6 

Narlýdere - ÝZMÝR
Tel: (0 232) 239 62 04  Faks: (0 232) 239 62 04

izmiryapidenetim@gmail.com

* Bültenimizin bu sayýsý yukarýda yer alan YDK firmalarýnýn katkýlarýyla hazýrlanmýþtýr.
* Bu alandaki YDK firmalarý alfabetik sýraya göre hazýrlanmýþtýr.
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Þu anda elinizde tuttuðunuz bülten, biz yapý denetim tarafýndan yanýtlandý. Benzer toplantýnýn yakýn bir 
kuruluþlarýnýn toplumun her kesimiyle saðlýklý iletiþim zamanda Ýzmir'de yapýlabilmesi için Sayýn Bakanýmýzýn 
kurmasý amacýyla yola çýkmýþtýr. Hep söylenir  “deprem programýný bekliyoruz.
ülkesinde bir deprem kentiyiz”,  çok söylenen bir deyimle; Yapý Denetim Kuruluþlarý olarak, Ýlgili Ýdareler 
“depremle birlikte yaþamayý öðrenmeliyiz”, evet olarak tanýmlanan Bayýndýrlýk Müdürlüðü, Ýl Özel Ýdaresi 
öðrenmeliyiz ama nasýl? Her þeyden önce bilgili, bilinçli Müdürlüðü, Belediyeler, Organize Sanayi Bölgeleri ile 
olmak ve bütün iletiþim kanallarýný saðlýklý bir biçimde Serbest bölge Müdürlükleri ve en önemlisi vatandaþlarýmýzla 
deðerlendirmek zorundayýz. bir arada olmak, sorunlarýmýzý karþýlýklý olarak anlamak ve 

Önce kýsaca Derneðimizi ve çalýþmalarýmýzý tanýtalým: deðerlendirmek durumundayýz. Birliðimiz Ýzmir Þubesi bu 
Yapý Denetim Kuruluþlarý Derneðimiz 2000 yýlýndan bu yana konuda bugüne kadar gerekli her türlü giriþimi yaptý ve 
görev baþýndadýr, özellikle son birkaç yýldýr gücümüzü yapmaya devam edecektir.Tek eksiðimiz çalýþmalarýmýzdan 
aþamalarla arttýrýyoruz. kamuoyunu yeterince bilgilendiremiyorduk. Elinizdeki bu 

bülten bu amaçla var. Bu bültenle; artýk her mimarlýk ve Derneðimiz; 2010 Haziran itibarýyla Ankara, Ýstanbul, 
m ü h e n d i s l i k  b ü r o s u n a ,  i l g i l i  i d a r e l e r i n  h e r  Ýzmir, Bursa, Antalya, Denizli, Aydýn, Adana, Hatay illerinde 
birimine,müteahhitlerimize,laboratuarlara ve meslek þube statüsünde örgütlenmiþ durumdadýr. Eskiþehir 
odalarýmýz ile sivil toplum kuruluþlarýna her ay ulaþarak þubemizin kurulma teklifi kabul edilmiþtir, yakýn zamanda 
çalýþmalarýmýzdan haberdar edeceðiz.aramýza katýlacaklardýr. Kocaeli ve Tekirdað þubelerimiz 

sýradadýr Biliyorsunuz; “Yapý Denetim Kuruluþlarý” ile ”Yapý 
Sahipleri” doðrudan muhatap olmak durumdadýr. Yapýlacak Yapacaðýmýz çok þey var. Biliyoruz ki; birlik olmamýzdan 
olan denetim, son kullanýcý olan daire sahiplerinin “yaþam kuvvet kazanacaðýz, ne kadar çok kuruluþ tarafýndan temsil 
kalite”sine ulaþmak zorundadýr. Burada “yaþam kalitesi” edilirsek, resmi kurumlar karþýsýnda o kadar güçlü durabiliriz.
derken en basit ve en öncelikli deyimle “saðlýklý konut”u 

Geçmiþ yýllarda çok þey yaptýk, yasa ve yönetmelik kastediyoruz. Bir deprem sýrasýnda evden kaçma isteði 
çalýþmalarýmýz Bakanlýk katýnda deðerlendirmeye duymadan güvenle bulunduðumuz yerde depremin 
alýnmaktadýr. Bundan sonra daha güçlü olacaðýz. Zira; 13 bitmesini bekleyebilme güvenini taþýyacak konutlarýn 
Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazetede Yapý Denetiminin üretimi için varýz. Bunun saðlanmasý inanýnýz hiç zor deðildir, 
bütün illerde 1 Ocak 2011 tarihinden uygulanacaðý kararý teknoloji ve hesap yöntemlerinin geliþmesi ile nelerin olmasý 
yayýnlandý. Bu kararý sistemin güncelleneceðine ve gerektiðini, ya da nelerin olmamasý gerektiðini kesinlikle 
iyileþtirileceðine yönelik bir haber olarak kabul ediyoruz. Bu biliyoruz. Gerekenlerin yapýlmasý durumunda tahmin edilen 
konudaki çabalarýmýz sürecektir. büyüklükteki depremlerde kesinlikle yapýlarýn hasar 

görmemesi, tahmin edilenin üzerinde büyüklükte bir Son bir ayda neler yaptýk? Yapý Denetim Sisteminin 
depremle karþýlaþýlmasý durumunda ise, en kötü olasýlýkla iyileþtirilmesi için ilgili olabilecek birçok makamý ziyaret ettik. 
yapý göçmeden saðlýklý bir þekilde dýþarý çýkýlabilmesi Kiminden biz bilgi aldýk, kimine biz görüþlerimizi aktardýk.
mümkündür.

? 11 Haziran Cuma günü Ankara'da Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma 
Gelecek ay ülkemizde deprem gündemini Komisyonu Baþkaný Milletvekili Sayýn Nusret Bayraktar'ý 

deðiþtiren Marmara depreminin 11.nci yýl dönümüdür. ziyaret ettik. Sorunlarýmýz hakkýnda bilgi aktardýk.
Aðustos sayýmýzda çok daha fazla konuya deðinmek, bilgi 

? Ayný gün öðleden sonra Bayýndýrlýk Bakanýmýz Sayýn aktarmak amacýndayýz. Bu özel sayýmýzda sayfa ve baský 
Mustafa Demir'i þube baþkanlarýmýz olarak ziyaret ettik. sayýmýzý arttýracak, daha fazla kiþi ve kuruma ulaþmaya 

? 17 Haziran Perþembe günü CHP Baþkan yardýmcýsý Sayýn çalýþacaðýz. Ýsteklerinizi, beklentilerinizi, katkýlarýnýzý 
Haluk Koç'u ziyaret ettik. Yapý Denetim sistemi hakkýnda derneðimizin e-posta adresine aktarýrsanýz kesinlikle 
bilgi aktardýk. deðerlendireceðimizi bilmenizi isteriz.

? 29 Haziran Salý günü AKP Grup Baþkan Vekili Milletvekili Bir kamu görevi üstlenen yapý denetim kuruluþlarý, 
Sayýn Nurettin Canikli'ye tasarýnýn Meclise gelmesi denetimini üstlendikleri  yapýlarýn kamuya karþý 
durumunda yapýlacak görüþmelerle ilgili bilgi aldýk ve sorumluluklarýný üstlenirken, yapý sahibinin haklarýný sonuna 
düþüncelerimizi aktardýk. kadar korumakta, meslek etiði içinde hareket ederek, iyi 

proje üretimi, iyi malzeme kullanýmý ve iyi denetimle  ülkemiz ? 1 Temmuz Perþembe Günü CHP Genel Baþkaný Sayýn 
ekonomisine gereken katkýyý saðlatmak amacýndadýr.Kemal Kýlýçdaroðlu'nu ziyaret ettik, Yapý Denetim sistemi 

hakkýnda bilgi aktardýk, durumumuz ve beklentilerimiz Yapý Denetim kuruluþlarý Birliði Derneði Ýzmir þubesi 
hakkýnda bir sunum yaptýk. olarak Bültenimizin; gözbebeðimiz Ýzmir'imizin yapýlaþma- 

sýna büyük katký koymayý amaçlayan çalýþmalarýmýza büyük ? 10 Temmuz Cumartesi günü Bakanýmýz Sayýn Mustafa 
katkýlar koyacaðý inancýmýzla, herkesi en içten duygularla Demir'le Ýstanbul Kuruluþlarý temsilcileri arasýnda 
selamlýyoruz.üçbuçuk saat süren bir bilgilendirme toplantýsý yapýldý. 

Kuruluþ temsilcilerinin sorduðu bütün sorular bakanýmýz                                        Yayýn  Kurulu

BAÞLARKEN



AVRUPA KENTÝ ÝZMÝR’DE
HIZLI KENTSEL DÖNÜÞÜM

2

umhuriyet'in kurulmasý ile birlikte 1940'lý yýllarýn sonunda ilk defa Bu durum bir yandan gayrimenkul 
hýzlý bir kentsel geliþim yaþayan belediye meclis tutanaklarýnda geçen sektöründe oluþan sermaye birikiminin CÝzmir 1950'lerden itibaren çarpýk “gecekondu” kavramý, sonrasýnda kentin yatýrýma dönüþmesi, bir yandan da siyasi 

kentleþme sürecine girdi. Bir yandan en yaygýn konut biçimi haline geldi. 1950'li kararlar nedeniyle gecekondularýn 
Kordon'da olduðu gibi tek katlý binalar, yýllarda bugünkü Gürçeþme ve Þirinyer yaygýnlaþmasýna hizmet etti. Bu dönemde 
yerini çok katlý yapýlara býraktý. Diðer bölgelerinde baþlayan gecekondulaþma, gecekondular sanayi bölgelerinden çok 
yandan da hýzlý ve düzensiz göç nedeniyle kýsa sürede Bayraklý, Turan, Kadifekale hisseli tapulu ve ucuz arazi imkaný sunan 
þehrin çeperlerinde gecekondulaþma etekleri ve kuzey Bornova'ya kadar yayýldý. alanlara yayýldý.
olgusu öne çýktý. 1960'lý yýllarda kent nüfusunun üçte biri Yerel ve merkezi otoritelerin bu 

gecekondularda yaþýyordu. Özellikle Ýzmir'in kentsel geliþimi 17. geliþmeyi göz ardý etmesiyle Ýzmir bir 
sanayi geliþmesinin yaþandýðý yýllarda yüzyýldan itibaren ivme kazanmýþtýr. gecekondu kentine dönüþtü. Belediye 
Mersinli, Çamdibi, Kemalpaþa güzergahý 1425'de baþlayýp 17. Yüzyýla kadar geçen verilerine göre 1997'de Konak sýnýrlarý 
boyunca gecekondular, sanayi bölgeleri süre içinde kasaba irisi bir kent özelliði i ç in d e  ya þ aya n la r ýn  yü zd e  55 ' i ,  
çevresinde, hazine arazilerinde ve hisseli taþýyan Ýzmir; 17. Yüzyýlla birlikte Osmanlý Narlýdere'de yaþayanlarýn da yüzde 94'ü 
tapulu ucuz arazilerde yerleþti.Ýmparatorluðu'nun Batýya açýlan kapýsý gecekondu nüfusu oldu.

olmuþtur. Hinterlandýnda verimli tarým 
GECEKONDULAÞMA 20 KAT ARTTI BARINMA SORUNU BÝTMEDÝarazileri olan Ýzmir'in dünya kapitalist 

1973'te  onaylanan Ýzmir  sistemine eklemlenen “Liman Kent” Merkezi yönetim tarafýndan 
Metropoliten Alan Nazým Ýmar Planý, bu olarak kentsel geliþimi; 17.yüzyýlda Batý çeþitli dönemlerde konut sorununu 
bölgeleri saðlýklaþtýrma ve iyileþtirme Avrupa'nýn Osmanlý coðrafyasýna doðru çözmek amacýyla yasal düzenlemeler de 
kapsamýnda ele alýnmýþ olmasýna raðmen, yayýlma emelleri taþýmasýyla paralellik oluþturuldu. 1946'da Emlak Kredi Bankasý 
gecekondulaþma siyasi ve ekonomik taþýr. ve 1969'da Arsa Ofisi merkezi yönetimi 
nedenlerle artarak sürdü. Öyle ki 1950'li tarafýndan birer konut üretim aracý olarak 19. yüzyýla geldiðinde artýk bir 
yýllarda kentte 12 bin gecekondu varken, kuruldu. 1966'da Gecekondu Yasasý Avrupa kenti olan Ýzmir bugün de ayný 
bu sayý 1980'lerde 20 katýna çýktý. Bu 30 çýkarýldý. Emlak Kredi Bankasý, Ýmar Ýskan þekilde Türkiye'nin Batýya açýlan kapýsý 
yýllýk dönemde, gecekondu mahalleri Bakanlýðý, Sosyal Sigortalar Kurumu, Toplu olarak anýlýr.
yerel yönetimlerden temel alt yapý Konut uygulamalarý Ýzmir'de konut Cumhuriyetin kuruluþu ile 
hizmetleri talep edip, bu tür giriþimler için üretimi açýsýndan önemli geliþmeler birlikte kentsel geliþim ve dönüþüm 
örgütlendi ve taleplerini büyük oranda olarak ön plana çýkmýþsa da gecekondu- açýsýndan önemli bir sürece giren 
karþýlayarak, yaþam alanlarýný bir anlamda laþmanýn artmasýný önleme konusunda Ýzmir'de, özellikle Alsancak Limaný ile 
meþru kýldýlar. Yerel yönetimlerin bu baþarý saðlayamadýlar. Bu tür uygulamalar Konak Meydaný arasýndaki bölgenin 
geliþmeye yanýt vermesiyle kazandýðý daha çok orta gelir gurubunun konut yüzünün hýzlý þekilde deðiþti. Bu deðiþimle 
siyasi rantta gecekondularýn normalleþ- sahibi  olmasýný  saðladý.  Ýzmir'de birlikte Birinci Kordon'daki birkaç katlý 
mesine neden oldu. gecekondu oraný artmaya devam etti. binalar tek tek yýkýldý ve yerini çok katlý 

1970 sonlarýnda Türkiye'nin Dolayýsýyla, bu kurumlarýn kuruluþ binalar aldý.
“neoliberal” ekonomik yapýlanmasý ve yasalarýnda ve varoluþ amaçlarýnda konut 

Ýzmir 1950'den sonra göç 
siyasi popülizmin yaygýnlaþmasýyla sorununun çözümü ve gecekondulaþ- 

olgusuyla da tanýþtý. Yarým yüzyýlý aþkýn bir 
gecekondular birer oy potansiyeli olarak manýn azaltýlmasý bulunmasýna raðmen, 

süredir yoðun bir göç furyasý yaþayan 
görüldü, üstelik kat adetleri arttýrýlarak gerçekleþen uygulamalar orta ve üst-orta 

Ýzmir'de bunun sonucu ne yazýk ki kentin 
yasallaþtýrýldý. sýnýfa yönelik konut üretiminin aðýrlýk 

fiziki dokusunun bozulmasý oldu. Ýzmir 
kazandýðýný, gecekondularýn esasen göz Kentte üretim bakýmýndan Kent Plancýlarý Odasý konuyla ilgili þu 
ardý edildiðini gösterir.gerileme yaþanan 1980'lerden sonra rant deðerlendirmelerde bulundu;

temelli bir ekonomik bir yapýlanma oldu. Kaynak: Milliyet Ege 28 Mayýs 2010
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YAPI DENETÝM SÝSTEMÝNE
UYGULAYICI OLARAK BAKIÞ

i l i n d i ð i  g i b i  1 9 9 9  M a r m a r a  Yapý denetim kuruluþlarý aslýnda bir 
depreminden sonra, masaya yatýrýlan kamu hizmeti yapmasýna raðmen, kamudan BT ü r k i y e ' d e k i  y a p ý  s t o k u  v e  yeterli desteði alamamakta olduðundan 

yapýlaþmadaki mevcut fenni mesullük uygulamada çok problemlerle karþýlaþmakta 
kontrollük mekanizmasý incelenmiþ ve fedakârlýklar la bu sistemi yürütmeye 
aksaklýklarý tespit edilmiþtir. Diðer ülkelerdeki çalýþmaktadýrlar.  Mevcut yasa yapý denetim 
yapý denetim sistemleri de dikkate alýnarak kuruluþlarýna, aðýr sorumluluk yüklerken 
önce 595 sayýlý kanun hükmünde kararname yaptýrým da yetkisiz olmalarý uygulamada yapý 
sonrada 4708 sayýlý yasa ile belirlenen yapý denetim kuruluþlarýnýn denetim de boþlukta 
denetim sistemi yürürlüðe girmiþtir. kalmalarýna neden olmaktadýr.

Yapý denetim kuruluþlarý ticari þirkettir. 4708 sayýlý yapý denetim yasasý ile 
Bakanlýkça belirlenen personeli istihdam etmek kurulan ve Türkiye genelinde 40,000 bin 
ve belirlenen araç ve büro ekipmaný temin istihdam yaratýp önemli bir katma deðer 
e t m e k  zo r u n l u l u ð u n d a d ý r.  D e n e t i m  yaratan, bu kuruluþlarýn yaptýklarý fiili iþ vergi 
uygulamasýnda laboratuar, araç, personel ve mevzuatýnda tarif edilmemektedir. Bunu vergi 
büro giderleri oldukça yüksek oranlara müfettiþleri incelemelerde dile getirmiþtir. Bu 
çýkmaktadýr. Buna karþýlýk gelirleri denetimini sistemde hizmeti alan, hizmeti veren ve hizmeti 
yaptýklarý ve ücreti yasada belirtilen yapýlarýn kontrol edip onaylayan ve hizmet bedelini 
denetim ücretlerinden alýnan hak ediþlerle elde ödeyen býr kamu idaresi vardýr. Sürekli ihtilaf 
edilen gelirlerdir. Ticari kuruluþ olarak konusu olan vergilendirme (fatura kesim tarihi 
varlýklarýný sürdürebilmek için giderleri ve hizmetin ifa edilmesinin tespiti) hususunda 
oranýnda gelir temin edilecek iþ potansiyeline bir düzenleme yapýlmasýnýn elzem olduðunun 
ulaþmak zorundadýrlar. dikkate alýnmasý çok önemli bir maðduriyeti 

önleyecektir. Nitekim yapý denetim kuruluþlarý 
Yapý denetim kuruluþlarý, yapýlacak olan 

bu konularda mahkemelik olmaktadýr.
inþaatlarý öncelikle o inþaatýn proje müellifleri 
vasýtasý ile veya o iþin mal sahibi ve o inþaatý Sadece yukarýda bahsedilen iki konu 
yapacak olan müteahhidi ile temas kurarak bile bu kuruluþlarýn ne derece sahipsiz 
tespit etmektedir. Yapýlacak inþaatýn denetim olduðunu, davulun sesi uzaktan hoþ gelir misali 
iþini almak için serbest piyasa ekonomisi gereði içinde bulunduðumuz vahim durumu izah 
ikili görüþmeler yaparak iþverenle Denetim etmeye yeter. O halde yapý denetim kuruluþlarý 
hizmetinin uygulanmasý esnasýnda bu pazarlýk problemler yumaðýna dönüþmüþ ve artýk alarm 
ortamýnýn aslýnda sistemin yumuþak karný vermekte olan sistemin geleceði için güç 
olarak tezahür ettiði görülmekte, çözüm birliðine gitmek zorunda olduklarýnýn bilincine 
yollarýnýn bu noktada yoðun olarak araþtýrýlmasý varmalýdýr. Kýsa vadeli hesap yapma döneminin 
gerekmektedir. geride kaldýðýný fark etmeliyiz.

Dernek olarak bu yöndeki çalýþmalar da Ýlerdeki sayýlarda, problemlerimiz ve 
çözüm olarak, havuz sisteminin teþekkülü ile çözüm önerilerimizi sizlere yansýtmaya 
denetim iþlerinin havuzdan daðýtýlmasý çalýþacaðýz. Bültene destek verenlere ve katký 
yönünde, bakanlýk nezdinde de kabul gören bir koyanlara teþekkür ederiz. Hayýrlý olsun
e-daðýtým programý hazýrlanmýþ uygulama için 
yeterli mutabakat saðlanamayýnca uygulama 
ertelenmiþtir.

ÝSA KAHRAMAN

Yapý Denetim Kuruluþlarý Birliði 
Ýzmir Þube Sekreteri
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Aslýnda, ýsý yalýtýmýnýn ne kadar önemli kontrolünden baþlayarak ve inþaatta fiilli 
olduðu, ömür boyu sürecek ve yalýtým için kontrolle devam eden bir denetimi getirmiþ 
harcanan paralarý çok kýsa bir zamanda amorti olup; ayrýca mekanik tesisatýn her safhasýnda, 
edecek ekonomik kazançlarýn ne derecede yapý sahibi, ilgili idarelerin ve Bakanlýðýn yakýn 
ciddi boyutlarda olduðunu, tüm vatandaþlara izlenmesi saðlanmýþtýr. Denetim sorumluluðu 
anlatmanýn yol ve yöntemlerini bulmalýyýz. Bu kurumsal olup müteselsildir.
hususu Milli bir görev olarak algýlamamýz 

Yalýtým bir bütündür, ýsý yalýtýmý, su 
gerekir. Zira bireysel bilinçlenmeler ile elde 

yalýtýmý, yangýn yalýtýmý ve ses yalýtýmý bilinçli 
edilecek enerji tasarruflarýnýn sonuçta 

olarak projelendirilmeli, inþaatýn temel, duvar, 
memleket ekonomisine  saðlayacaðý kazançlar 

döþeme, çatý her aþamasýnda yakýndan 
yanýnda, azalan hava kirliliði nedeni ile çevreye 

izlenmeli ve denetlenmelidir.
katkýsý ne derecede olumlu etki yapacaðý 
aþikârdýr. Yurdumuzdaki yapýlarýn denetimde 

yalýtýmýn en önemli ve hayati eksikliði su ve ses 
TS 825 Binalarda Isý Yalýtým Kurallarý 

yalýtýmlarý ile ilgili zorunlu bir mevzuatýn henüz 
Zorunlu Standardý, 14 Haziran 1999 tarih ve 

bulunmamasýdýr. Yapý denetimin uygulandýðý 
23725 sayýlý Resmi Gazete'de Bayýndýrlýk ve 

illerde, proje denetimi esnasýnda görülen bu 
Ýskân Bakanlýðýnca yayýnlanarak, 14 Haziran 

eksikliklerin giderilmesi ile ilgili proje 
2000 tarihinden itibaren tüm binalarda 

müelliflerinden talep edilen detay çalýþmalarý 
uygulanmak üzere yürürlüðe girmiþtir.

genelde kabul görmemektedir. Sonuç olarak, 
Bu günlerde uygulamaya geçecek olan projesinde detayý veya bilgisi olmayan su ve 

Binalarda Enerji Performansý Yönetmeliði ile de ses yalýt ýmlarýnýn yapým aþamasýnda 
ýsý yalýtýmý son þeklini alacaktýr. uygulatma þansý da kalmamaktadýr. Yapý 

denetim kapsamý dýþýndaki illerde zaten ne 
4708 sayýlý Yapý Denetim Hizmetleri 

proje, ne de yapým aþamasý denetimi söz 
Kanun kapsamý dýþýndaki 62 ilde TUS 

konusu deðildir. Özellikle, bodrumlu ve zemin 
uygulamasý devam etmektedir. Aradan geçen 

suyunu yüksek olan temellerde, tekniðine 
10 yýla yakýn bir süreye raðmen Bakanlýk yetkisi 

uygun su yalýtýmýnýn olmamasýnýn, gerek temel 
kullanýlarak, hala 19 pilot il uygulamasý yurt 

betonarmesine verdiði zarar, gerekse yapýnýn 
geneline yaygýnlaþtýrýlamamýþtýr. Adý geçen ve 

kullanýmý boyunca zeminden gelecek su ve 
yapý denetim kapsamý dýþýndaki illerde, yapým 

rutubetin sebep olacaðý külfetin bilincinde 
aþamasýnda TUS uygulamasý gereði fenni 

olmayan yapý sahibi ve müteahhitlerin sayýsý 
mesul lerinin inþaat i le ne derecede 

tahminlerin üzerindedir. Gürültü kontrolü ve 
ilgilendikleri yaþanan deprem felaketleri ile su 

ses yalýtýmý da binalarda saðlýklý yaþam 
yüzüne acý bir þekilde  çýkmýþtýr. Bu illerdeki 

kalitesinin en birinci unsurlarýndadýr. Bu 
inþaatlarda, sýva altýnda kalacak ýsý yalýtýmý ile 

nedenle, su ve ses yalýtýmlarý ile ilgili zorunlu 
kim ilgilenecek!

standartlarýn ve yönetmeliklerin, en kýsa 
4708 sayýlý yasa, bu konuda da devrim zamanda hazýrlanarak  yürürlüðe konulmasýna 

niteliðinde bir sistem getirmiþ, kurumlaþan ihtiyaç vardýr.   
yapý denetim þirketlerinde, 12 yýl mesleki 

             Atilla  Dinçer
deneyime sahip bir makina mühendisi ve bir         Makine Mühendisi
yardýmcý makine mühendisi ile projede 
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apý denetimi “ güvenli, saðlýklý, ve Ýskan Bakanlýðýndan Yapý denetim yerlerdedir. Halen 57 firma tarafýndan 
ekonomik  yap ý  üretmek  izin belgesi alan þirket sayýsý 70 olup, yapýlan denetimlerde bazý zafiyetler Yamaçlarýyla yapýlarýn ilgili idare bunlardan 12 adedi kapatýlmýþ 1 adedi gözlense de, yapý denetim kuruluþlarý 

ve yükleniciden baðýmsýz olarak, de halen cezalý durumda olmakla; faal birliði olarak zafiyet gösteren firmalarý 
tasarým ve yapým aþamalarýnda olarak hizmet sunan þirket sayýsý 57 kendi içimizde iyi hizmet sunar hale 
yürürlükteki yapý yönetmelikleri ve olarak görünmektedir. 1282 denetçi ve getirme konusundaki kararlýlýðýmýz çok 
s t a n d a r t l a r a  u y g u n  o l a r a k  1327 Yardýmcý kontrol mimar ve yakýnda meyvelerini verecektir.
yapýlmasýnýn saðlanmasý süreci” mühendisin halen görev aldýðý yapý Yapý denetimlerin bu gün en 
olarak tanýmlayabiliriz., denetim þirketleri; saðlýklý, güvenli ve büyük sýkýntýsý parasýný aldýðý kiþileri 

ekonomik yapýlaþmanýn yanýnda teknik Ya p ý  d e n e t i m  kav ra m ý  denetlemek zorunda kalmasýdýr. Bu 
elemanlar için iyi bir istihdam kaynaðý oldukça eski tarihlerde çýkmýþ sorunun Yapý denetim kuruluþlarýnýn 
olmaktadýr.olmasýna karþýn, Ülkemizde özellikle Birlik yasasýnýn çýkarýlmasý ve birliðin 

yaþanan depremler ve felaketlerin Düne kadar 19 pilot ilde üstleneceði  e-daðýt ým sistemiyle 
neden olduðu büyük kayýplar yapý uygulanan yapý denetimin Ocak 2011 çözüleceði konusunda hemen herkes 
denetiminin ve bunu saðlayacak olan tarihinden itibaren tüm illerde hemfikirdir.
sistemlerin yeniden ele alýnmasýna uygulanacak olmasý önemli bir Ýzmir'de mesleðine aþýk mimar 
neden olmuþtur. Deðiþik felaketlerin geliþmedir. Bu güne kadar 19 ilde ve mühendislerin çalýþtýðý ve yasalarý 
ardýndan ortaya çýkan kayýplarýn 185.779.97 km2 yurt topraðýnda eksiksiz uygulamayý arzulayan yapý 
büyüklüðü, saðlýksýz ve denetimsiz ya p ý l a n  u yg u l a m a n ý n ,  to p l a m  denetim kuruluþlarý olduðunu biliyoruz. 
yapýlaþmanýn ve kentleþmenin bir yüzölçümün % 23.71'ne karþýlýk Yapý  denetimin tam ve eksiks iz  
sonucu olarak karþýmýza çýkmaktadýr. gelmesi de küçümsenemez. Yasanýn uygulanmasý için; proje üreten mimar ve 
Bu felaketlerden çýkarýlabilecek en uygulandýðý illerin toplam nüfusunun mühendislerin, müteahhitlik firmalarýnýn 
önemli ders, yapý denetimlerinin 33.018.279 kiþi (2000 yýlý nüfus sayýmý) ve laboratuarlarýn, beton firmalarýyla 
saðlýklý yapýlmasýnýn gerekliliðidir. olduðu da bilindiðine göre; Ülkemiz elele vermeleri, meslek odalarýnýn da yapý 

nüfusunun % 48.70 inde yapý  Bilindiði üzere; Ülkemizde denetim sektöründe görevli üyelerinin 
denetimin var olmasý da sevindirici 4708 sayýlý Yapý denetimi hakkýnda bi lgi lerini  sürekli  güncellemeleri  
olmuþtur. Ancak, Ýzmir ve Aydýn da olan kanun 2001 yýlýnda çýkarýlmýþ ve bu gerekmektedir.
yapý denetimin; Manisa ve Muðla da tarihten itibaren 9 yýldýr 19 pilot ilde Ý z m i r  o l a ra k  b u  g ü n l e re  
olmayýþý eleþtiri oklarýndan kendisini uygulanmaktadýr. Bu 19 il içinde geliþimizde tüm kiþi ve kuruluþlarýn 
kurtaramamýþtýr. Görülüyor ki Bakanlar Ýzmir'de bulunmaktadýr. duyarlý davrandýklarýný biliyoruz.
kurulumuzun 13 Temmuz 2010'da 

30 Mart 2010 tarihi itibariyle YDKB derneði olarak bizlerde resmi gazetede yayýnlanan kararýyla bu 
kanunun uygulamaya girdiði 2001 daha çok duyarlý davranarak, içimizde önemli eleþtirinin de önü kapanmýþtýr. 
yýlýndan bu yana Ýzmir'de 11890 adet olabilecek duyarsýzlýklara kayýtsýz Artýk tüm yurtta insanlarýmýzýn 
iþ tamamlanmýþ olup, bu yapýlarýn kalmayarak, yapý denetimine mutlak güvenlikle yaþam sürebilecekleri 
alanlarý toplamý 13.398.689 m2'dir. katký koymak amacýndayýz.binalarýn yapýlmasýnda denetim 
Ýzmir'de halen inþasý süren yapý adedi 

mekanizmasý çalýþacaktýr. Bunu baþarabiliriz. Bunu birlikte 
ise 14998 olup, alanlarý toplamý ise 

yapabiliriz. Biz varýz. Sizlerde bize katýlýr Ýzmir oldum olasý her konuda 15.188.203 m2'dir.
mýsýnýz?olduðu gibi yapý denetim uygulamasý 

Kanunun yayýmlandýðý 2001 
konusunda da diðer illere göre çok iyi 

yýlýndan bu yana Ýzmir'de Bayýndýrlýk 

UZMAN 
GÖRÜÞÜ

Yapý Denetim 

Uygulamasýnda 

Örnek kent 

ÝZMÝR

Kemalettin GÜRPINAR
Yapý Denetim Kuruluþlarý Birliði

Ýzmir Þubesi Yönetim Kurulu Bþk. Yrd.
kgdenetim@gmail.com
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YAPI DENETÝMÝN

001 yýlýndan bu yana önce 595 sayýlý KHK, sonrasýnda bu aþýlanabilmesi için mesleki sorumluluklarýný hissettirmeli ve 
güne deðin yürürlükte olan 4708 sayýlý yasa ile yapý yapacaklarý çözümlerin kendilerine ciddi bir sorumluluk 2denetiminin içindeyiz. Geldiðimiz bir nokta var, bu yüklediði anlatýlmalýdýr.

noktada uygulamanýn iyi görünen yanlarý yanýnda eleþtiriler de Mevcut eðitim sisteminde, birçok okulda öðrenci 
yükselmiþ durumda. Bize düþen, eleþtirilere konu olan ayrýntýlarý büyük ölçüde teorik bilgilerle donatýlmakta, bu teorik bilgilerle 
iyi belirleyip teoride ve uygulamada çözümler üretmektir. gerçek yaþamýn uyumu öðrencilerin hayal gücüne 

Gel in biraz kendimizi  sorgulayal ým. Yakýn býrakýlmaktadýr. Oysa gerçekte bu bilgiler zamanla 
geçmiþimizde yaþadýðýmýz depremler tüm toplumumuzu, unutulabilmekte, teori ile tasarým arasýndaki bað belli bir süre 
özelliklede Ýnþaat Mühendislerini eðitimden üretime, kalite ve sonra kopmaktadýr. Mühendislik eðitimi kesinlikle uygulamalý 
eðitim konusunda bir kez daha sorgulama karþýsýnda býraktý. olmalý, diðer teknolojilerinden faydalanýlmalý, mühendislik 
Sorgulamaya en baþýndan, eðitimden baþlayalým. Öðrenciliðim eðitimi içeriðini ve verilen dersler güncel teknolojik geliþmeler 
yýllarýnda bir slogan vardý: “Eðitim üretim içindir.” Bu cümleden ýþýðýnda geliþtirilmelidir.
yola çýkarak konu baþlýðýmýzý þöyle þekillendirebiliriz. Güvenli 
yapý için kaliteli üretim, kaliteli üretim için de üretime yönelik Bu aþamalardan sonra nitelikli bir mühendis olarak 
eðitim gereklidir. çýkýlmasý da yeterli deðildir. Günümüz teknolojilerindeki 

Ýnþaat Mühendisliði için yapýlan bir tanýmda "Ýnþaat geliþmeler yakýn takip ve sürekli eðitim gerektirir. En yakýn 
Mühendisliði, doðadaki büyük güç kaynaklarýný insanlýðýn zamanda dünyada Meksika, Kobe, Ýran, Þili depremleri, 
kullanýmý ve refahý doðrultusunda yönlendirmektir.” Türkiye'de Marmara depremi, bölgemizde Seferihisar-Urla 
denmektedir. Böylesine iddialý bir alanda yararlý olabilmek için depremleri birçok kavramýn deðiþmesine, en azýndan 
inþaat mühendisliði mesleðini en baþýndan bilinçli olarak geliþmesine yol açmýþtýr. Ýletiþimin akýl almaz bir hýzla ilerlediði 
istemek, ideal olarak benimsemek ve tüm meslek yaþamý çaðýmýzda bilgilerin sürekli yenilenmesi kaçýnýlmazdýr. 
boyunca severek yapmak gereklidir. 01.01.1998 de yürürlüðe giren ve daha sonra yenilenen Mart 

Bilindiði gibi bilgisayarlarla yapýlan analizler ve 2007 tarihli Deprem yönetmeliði baþlý baþýna bir eðitim 
betonarme sonuçlar, özellikle son yýllarda ortaya çýkan konusudur. Eðitimin sürekliliðinin saðlanmasý Üniversitelerin ve 
yönetmeliklere göre hesap yapmayý kolaylaþtýrmýþ, tekrar tekrar Odalarýn öncülüðünde yapýlmalý ve kesinlikle belli aralýklarla 
yapýlan analizlerle en doðru sonuca varmayý kolaylaþtýrmýþtýr. sýnanmalýdýr.
Ancak bu yol hem çok yararlý ve kolay hem de çok tehlikelidir. 
Mühendislik sezgilerini tam olarak kullanamayan, analiz Art arda gelen depremlerden sonra yapýlarýn 
sonuçlarýný irdeleyemeyen bir mühendis için yýkýcý sonuçlar yetersizliði ortaya çýkmýþtýr. Bir ülkenin tüm yapý stoðunun bir 
doðurabilir. Öðrencilere ilk günden baþlayarak bu sezginin anda yýkýlýp yeniden yapýlmasý mümkün olmadýðýna göre, 



7

NERESÝNDEYÝZ?
tadilat, onarým gibi nedenlerle yapýlarýn güçlendirilmesi görevlendirme olduðunu düþünüyoruz. Dört yýl öncesinde bunu 
yapýlabilir. Bu konu yepyeni bir araþtýrma konusudur. Hesap dernek olarak söylemeye baþladýðýmýzda býrakýn kabul görmeyi 
sistemi, yapým teknolojisi, güçlendirme için gerekli yapý ciddi tepkilerle karþýlaþtýk. Bugün denetim kuruluþlarýnýn 
kimyasallarý kesinlikle sürekli eðitimi gerektirir. birçoðu tarafýndan istenmektedir. Bu e-görevlendirme 

Bunun tek ve kesin yolu inþaat mühendisliði eðitimin konusunu biraz açalým; Yazýmýzýn baþýnda söyledik, ilk yýllarda bu 
çaðdaþ, tam ve eksiksiz verilmesi, ilgili elemanlarýn bilgilerinin ve iþ istenen düzeyde yürüyordu. Ýþ alma konusunda bu günkü gibi 
deneyimlerinin tam olmasý, bilgilerini sürekli yenilemesi, diðer acýmasýzca bir ortama girilmemiþti. Nasýl olduysa aslýnda yeteri 
tüm meslek kollarý ve vatandaþlarýn bu bilgi ve deneyime layýk kadar olan iþin paylaþýmý adil bir rekabet ortamýnýn dýþýna çýktý. 
olduðu saygýyý göstermesidir. Artýk iþ alýrken firmanýn kapasitesi, deneyimi, kadrosunun 

Buraya kadar eðitimi ve mühendisin olmazsa niteliði göz önüne alýnmaz oldu. Ýþte tam bu noktada bu 
olmazlarýný þöyle bir inceledik. Þimdi de son noktaya gelelim ve ölçeklerin e-görevlendirme için temel oluþturmasý fikri ortaya 
mesleðimizin en göz önünde sýnanma alaný olan Yapý Denetimde çýktý. Belki Bakanlýk, olmazsa yasayla kurulacak olan Yapý 
neler olduðuna bakalým. Denetim Kuruluþlarý Birliði tarafýndan iyi hazýrlanmýþ bir 

Ýlk olarak kesinlikle bilinmeli ki baþlangýç aþamasýnda programla iþlerin daðýtýmý yapýlabilir. Günümüzde en gizli ve 
hiçbir mühendis arkadaþýmýz hata yapmak, yanlýþ yapmak için karmaþýk bankacýlýk iþlemlerinin dahi kiþisel bilgisayarlarýz 
yola çýkmadý, bu iþe giriþmedi. Ýlk yýllarda sistemli ve randýmanlý vasýtasýyla yapýlabildiði düþünülürse e-görevlendirmenin saðlýklý 
olarak yürüyen sistem ne oldu da bu yýlarda çok eleþtirilerin çalýþabileceði tartýþmaya bile gerek yoktur.
hedefi oldu. Oysa inþaat kalitesi olarak bir aþama kaydetmiþ Bu daðýtýmda çalýþma ilkeleri için Ýzmir þubemiz 
durumdayýz. Hiç kimse 2000 yýlýndan daha geride olduðumuzu tarafýndan bir çalýþma yapýlmýþtý. Bu çalýþmaya göre, Yapý 
söyleyemez. Özellikle aksayan, çoðunlukla imar ve evrak sahipleri ilgili idarelere baþvuracaklar. Yapýyla ilgili tüm ayrýntýlar 
problemleridir. Hiç kimsenin istemediði ve beklemediði þekilde ilgili idare tarafýndan haftanýn ilk iki günü programa aktarýlacak. 
Yapý Denetim kavramý bürokrasiye boðuldu, evrak takip Sonraki günlerde iþlerin tamamý internet sayfasýnda 
etmekten inþaat kontrolünü, fark etmeden, en azýndan yayýnlanacak ve her iþin bütün kriterleri göz önüne alýnarak bir 
kafamýzda, ikinci plana atar olduk. Yasamýz dokuz yýldýr hâlâ pilot puaný oluþacak. Firmalarýn da ilgili idareler tarafýndan verilmiþ 
aþamasýný geçemedi. Hem ülke genelinde yaygýnlaþmasý, hem olan puanlarý, daha önce bitirdiði iþlerin puanlarý, devam 
de aksayan maddelerin düzenlenmesi ancak yeni yasa ile etmekte olan iþlerin puaný, kadrolarý, araç sayýlarý, 
mümkün olacak. Bilindiði gibi ülkemizde yasalar çok uzun akreditasyonlarý, iþe uzaklýklarý gibi daha da artacak ölçeklerle 
yazýlýyor, yönetmeliklerle düzenlenecek çok þey kalmýyor. elde ettikleri toplam puaný olacak. Bu puaný saðlayabilen 
Uygulamada karþýlaþýlan aksaklýklar ancak yasa ile düzeltilmek kuruluþlar yine internet vasýtasýyla baþvuruda bulunacaklar. 
durumunda kalýyor.  Bir ölçüde yasanýn çok acele çýkmasý Puaný en uygun olan kuruluþ, program tarafýndan seçilecek ve bu 
nedeniyle o günkü kullanýmý mantýklý olmayan maddelerini puan kuruluþun puanýndan düþecek, böylece sonraki iþler için 
anlamaya çalýþtýk. Ama her panelde her toplantýda ayný diðer firmalar þanslý hale gelecek. Firma iþi bitirdiðinde puaný 
problemleri ortaya koyup kýsmen de çözümlerin ortaya yeniden deðerlendirilecek ve yeniden iþ alma platformuna 
konmasýna raðmen yeni yasayý ve en azýndan yeni yönetmeliði gelecek. Bütün bu yazdýklarým bir ön çalýþmanýn ayrýntýlarýdýr. 
bir türlü göremedik. Þubat 2008'de çýkan yönetmeliðimiz Daha üzerinde çok çalýþýlacak ve unutulan ya da düþünülmeyen 
kýsmen eksiklerimizi tamamlama yönünde bir adým olsa da eklemeler yapýlacaktýr. Sonuç olarak amaç iþlerin tüm 
yasayla takviye edilmesi gerekmektedir. Yapý Denetim kuruluþlara kapasite ve miktar olarak adil olarak daðýtýlmasýdýr. 
Derneðimizin Bakanlýkla sürdürdüðü görüþmeler bize ciddi Bir yararlý sonuç ta kuruluþlarýn çeþitli nedenlerle almak 
ölçüde gelecek için güven vermektedir. Burada Bakanlýðýmýz Yapý istemedikleri iþler ayný adaletle daðýtýlacak olmasýdýr.
Ýþleri Müdürlüðünün Genel Müdüründen, Komisyon Üyelerine 
kadar hepsine teþekkür ediyorum. Yaþadýðýmýz sorunlarý Peki, istenen noktada mýyýz? Bu sorunun yanýtýnýn 
paylaþabiliyor, çözüm önerilerini tartýþabiliyoruz. kýsaca evet ya da hayýr þeklinde verilmesi olanaksýz, daha 

Bu günkü durumda yasa taslaðý hazýrlanmýþ yapýlacak çok iþimiz var. Bunlarý, uygulama örnekleri ve 
durumdadýr, gerekli aþamalarý bekliyor. Bu arada geçen sürede çözümleri ile birlikte Bakanlýðýmýza sunmak durumundayýz. Bir 
yaþanan sýkýntýlarý kýsmen hafifletecek yönetmelik çalýþmalarý þeyleri güçlü bir sesle anlatmak istiyorsak, birlikte hareket etmek 
tamamlanmýþ durumda ve muhtemelen kýsa bir süre içinde durumundayýz. Mühendisler Mimarlar olarak odalarýmýzla 
yürürlüðe girecek. Yeni yönetmelikte yükümüzü azaltacak birlikte, Yapý Denetim Kuruluþlarý olarak ta derneðimiz çatýsý 
maddeler var. altýnda birlikte olmalýyýz. Dernek olarak ne kadar çok kuruluþu 

Yasada ise daha geniþ deðiþiklikler bizi bekliyor. temsil edersek gücümüz o denli artar. Yolumuz, dernekte birlik 
Ö r n e ð i n  ya s a  ka ps a m ý  ge n i þ l eye c e k ,  t ü m  i l l e re  olmanýn ötesinde yasayla kurulmuþ Birlik olmaktýr. O zaman 
yaygýnlaþtýrýlacak. Kamu yapýlarýnýn denetimlerinin yapý sesimizi daha yukarýlara duyurabiliriz. Tüm Yapý Denetim 
denetim kuruluþlarý tarafýndan yapýlmasýnýn yolu açýlýyor. Kuruluþlarýný derneðimize üye olmaya, Birlik olma yolunda 
Cezalarla ilgili maddelerin ise yapýlan hataya orantýlý olarak beraber yürümeye davet ediyorum.
düzenleneceðini umuyor ve bekliyoruz. En ufak bir evrak takibi 
ya da ilgili idareye raðmen yapýlan imara yönelik hatada firma 
kapatýlmasý gibi çok aðýr bir ceza uygulanýyor, çünkü mevcut 
yasada tanýmý böyle. Elbette ki hatanýn cezasýz kalmasýný 
istemiyoruz. Ancak hata ile orantýlý parasal ya da geçici idari 
cezalarýn uygun olabileceðini düþünüyoruz. En önemlisinin e-

M. Osman AKBAÞAK
Yapý Denetim Kuruluþlarý Birliði

Ýzmir Þubesi Yönetim Kurulu Bþk.

Derneðimiz Ýzmir Þubesinin web adresi: 
www.yapidenetim-izm.com
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Beton, bilindiði üzere agrega, çimento, su ve duruma ona göre revize edilmelidir.
göre kimyasal ve mineral katkýdan oluþan bir yapý malzemesidir. - Akýþkanlaþtýrýcý ve priz geciktirici kimyasal katkýlar 
Bu malzemeleri bir arada tutan ve dayaným kazandýran ise kullanýlmalýdýr.
çimento ve su arasýnda gerçeklesen “ hidratasyon reaksiyonu” - Agreganýn su emmesi doðru tespit edilip karýþým 
dur. Ekzotermik (ýsýveren) olan bu reaksiyonun gerçekleþmesi dizayný buna göre hazýrlanmalýdýr
için yeterli miktarda su ve sýcaklýk gerekmektedir. Su ve sýcaklýðý 
etkileyen tüm faktörler dolayýsýyla betonun özeliklerini de 
etkilemiþ olur.

Sýcak hava, TS 1248 (Anormal Hava Koþullarýnda Beton 
Dökümü) standardýnda 3 günlük hava sýcaklýðý ortalamasýnýn 30 
ºC'nin üzerinde olmasý durumu olarak ifade edilir. Hava 
sýcaklýðýný fazla olmasý beton içindeki suyun kaybolup 
azalmasýna, betonun kývamýnýn ve islenebilirliðinin azalmasýna, 
reaksiyon için gerekli þartlarýnýn saðlanamamasýndan dolayý 
dayaným kaybýna, betonun dökümünde, yerleþtirilmesinde, 
vibrasyonunda ve bitirilmesinde zorluklara, beton yüzeyinde 
daha fazla çatlaklar oluþup betonun geçirimsiz olmasýna neden 2. BETON TASINIRKEN ALINMASI GEREKEN 
olur. ÖNLEMLER:

Suyun buharlaþmasýný yüksek sýcaklýk, rüzgâr ve baðýl · Hazýr beton gitmesi gereken yere zamanýnda gitmelidir.
nem etkiler.

· Mikser devri yüksek olmamalýdýr.
Hava sýcaklýðý arttýkça;

· Teslim yerine en kýsa mesafeden gidilmelidir.
- Su ihtiyacý artar.

· Kuru sistem tercih edilebilir.
- Kývam düþer.
- Priz alma hýzý artar.

3. BETON DÖKÜLMEDEN ÖNCE ALINMASI GEREKEN - Erken dayaným artar. 28. gün dayanýmý düþer.
ÖNLEMLER:- Beton yüzeyinde rötre çatlaklarý daha çok oluþur. Bu da 

betonu geçirimsiz yapar. · Beton dökülecek zemin ýslatýlýp suya doygun hale 
- Beton sýcaklýðý artar. Isýl çatlamalara neden olur. getirilir. Bu sayede taze betondaki suyun zemince emilmesi 
- Beton yüzeyindeki su hemen buharlaþacaðý için hýzlý engellenir.

priz alýr ve dayanýmsýz olur. · Kalýplar ve donatýlar nemlendirilir.

· Aþýrý rüzgâr var ise döküm yeri etrafýna rüzgar kýrýcý 
Þantiyede taze betona, kývamýný artýrmak için su yerleþtirilebilir.

eklendiðinde; · Gölgelik kullanýlarak beton güneþ ýþýðýndan korunabilir.
- Su/çimento oraný artar ve beton dayanýmý düþer. · Tüm isçiler ve gerekli ekipmanlar beton dökümü için 
- Geçirgenlik artar. hazýr olmalýdýr.
- Beton yüzey görüntüsü bozulur. · Gün içinde sýcaklýðýn azaldýðý saatlerde beton dökümü 
- Dayanýklýlýk düþer. yapýlmalýdýr.

Beton sýcaklýðýnýn 10oC-20oC arasýnda olmasý idealdir; 
ama bunu her zaman saðlayabilmek mümkün deðildir. Beton 
sýcaklýðý TS EN 206-1 standardýna göre en düþük 5 ºC olmalýdýr. 
Beton sýcaklýðýnýn bu standartta üst limiti olmasa da 32 ºC'nin 
(ASTM C 94) üstünde olmamasý idealdir. Genel olarak bir saatte 
beton yüzeyinin 1m2'lik alanýndan buharlasan su miktarý 
1kg'dan fazla ise gerekli önlemler alýnmalýdýr.

1. BETON ÜRETIMINDE ALINMASI GEREKEN 
ÖNLEMLER: 4. BETON DÖKÜMÜNDE ALINMASI GEREKEN 

- Agrega gölgede stoklanmalýdýr. ÖNLEMLER:
- Agregalara, düzenli olarak su püskürtülerek sýcaklýklarý · Beton sýcaklýðý sürekli olarak kontrol edilmelidir.

düþürülebilir. · Aþýrý vibrasyon yapýlmamalýdýr.
- Su yalýtýmý olan beyaz renkli tanklarda ve mümkün ise · Döküm en kýsa sürede gerçekleþtirilmelidir.

yer altýnda saklanmalýdýr.
· Bitirme iþlemi yüzeyde terleyen su kalmayýnca hemen 

- Karýþým suyuna buz katýlabilir ya da su sývý nitrojen ile yapýlmalýdýr.
soðutulabilir.

5. BETON DÖKÜMÜNDEN SONRA ALINMASI GEREKEN 
- Çimento stoktan kullanýlmalýdýr. ÖNLEMLER:
- Hidratasyon ýsýsý düþük çimento kullanýlmalýdýr. Beton sertleþmeye baslar baþlamaz su ile kür edilmelidir. 
- Çimento dozajý kontrollü olarak dayaným ve dayanýklýlýk Kür süresi en az 3-4 gün olmalýdýr. Beton yüzeyi devamlý nemli 

kriterlerini saðlayacak þekilde bir miktar azaltýlabilir. kalacak þekilde farklý metotlar ile kür yapýlabilir.
- Tasýma esnasýnda kaybolacak olan su hesaplanýp reçete 

SICAK HAVADA BETON DÖKÜMÜ

Resim 1: Betonun sývý nitrojen ile 
soðutulmasý parçalarý

Resim 2: Beton karýþým suyuna 
buz eklenmesi

Resim 3: Zeminin nemlendirilmesi Resim 4: Sislendirme (fogging) ile hem 
hava soðutulur hem de baðýl nem artar.

Kaynak: Hazýr Beton Birliði - 1 Temmuz 2009
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Yatay Delikli (Eski TS 4563) ve Düþey Delikli (Eski TS 4377-TS 
705) Tuðlalar için      01 Ocak 2007 tarihi itibarý ile Avrupa Normundan 3. Hijyen, saðlýk ve çevre
uyumlaþtýrýlmýþ olan Yeni TS EN 771-1 Standardý yürürlüðe girmiþtir. Kullanýlacak olan tüm Yapý Malzemelerinin, Ýnsan saðlýðýna ve 

Ayrýca 08 Eylül 2002 tarihinde (R.Gazete Sayý: 24870) yayýmlanan çevreye olumsuz etki oluþturmamasý gerekmektedir.
ve 01 Ocak 2007 tarihinde yürürlüðe giren Yapý Malzemeleri Yönetmeliði YAPI MALZEMELERÝ YÖNETMELÝÐÝ'nde bu konu ile ilgili olarak  
(89/106/EEC) ile birlikte, kalýcý olarak inþaatlarda kullanýlacak tüm yapý “Yapý iþleri ikamet edecek kiþiler veya komþularý için aþaðýdaki 
malzemelerinin (Tuðlalar, v.b.) taþýmasý gereken temel gereklerin nedenlerden dolayý hijyen ve saðlýk açýsýndan tehdit oluþturmayacak 
gösterilmesi amacýyla CE iþaretlemesi yürürlüðe girmiþtir. Bu þekilde tasarlanýp, yapýlmalýdýr:
yönetmelik ile birlikte ürün üzerine CE iþaretlemesi yapýlabiliyor ise bir - Zehirli gaz çýkmasý,
iþaretleme yapýlmasý ve ürünle birlikte bir CE belgesi verilmesi - Havada tehlikeli partikül veya gazlarýn bulunmasý,
zorunludur. - Tehlikeli boyutlarda radyasyon yayýlmasý,

Yapý Malzemeleri Yönetmeliðine göre bir yapý malzemesinin - Su veya topraðýn kirletilmesi, zehirlenmesi,
taþýmasý gereken, bazý zorunlu kriterler bulunmaktadýr. Bu Temel - Atýk su, duman, katý ve sývý atýklarýn hatalý þekilde 
Gerekler Yönetmelikte 6 ana baþlýk ile belirlenmiþtir; uzaklaþtýrýlmasý,

- Ýnþaat iþinin bazý kýsýmlarýnda veya içindeki yüzeylerde rutubet 
1. Mekanik dayaným ve stabilite

oluþmasý.” denilmektedir.
Kullanýlacak olan tüm Yapý Malzemelerinin, kullaným yeri ve ortam 

koþullarýna karþý gerekli dayanýklýlýðý göstermesi ve deðiþkenlik 4. Kullaným emniyeti
göstermeden kararlý bir yapý olarak ömrüne devam etmesidir. Kullanýlacak olan tüm Yapý Malzemelerinin, kullanýmý esnasýnda 

YAPI MALZEMELERÝ YÖNETMELÝÐÝ'nde bu konu ile ilgili olarak  saðlýk ve güvenlik konusunda herhangi bir tehlike durumu 
“Yapý malzemelerinin kullanýlacaðý Yapý iþleri, yapým ve kullaným oluþturmamalýdýr.
sýrasýnda maruz kalacaklarý yüklerden dolayý aþaðýdaki durumlara yol YAPI MALZEMELERÝ YÖNETMELÝÐÝ'nde bu konu ile ilgili olarak  
açmayacak þekilde tasarlanýp, yapýlmalýdýr. “Yapý iþleri, kullanma veya çalýþma sýrasýnda kayma, düþme, çarpma, 

a) Yapýlan iþin tamamý veya bir kýsmýnýn çökmesi; yanma, elektrik çarpmasý, patlama sonucu yaralanma gibi kabul 
b) Kabul edilemeyecek boyutta büyük deformasyonlar; edilemeyecek kaza risklerine meydan vermeyecek þekilde tasarlanýp, 
c) Taþýyýcý sistemde önemli boyutta deformasyon oluþmasý yapýlmalýdýr.” denilmektedir.

sonunda yapý iþinin diðer kýsýmlarýnda veya teçhizat yada tesis edilen 
5. Gürültüye karþý koruma

ekipmanlarda hasar meydana gelmesi,
Kullanýlacak olan tüm Yapý Malzemelerinin, Çevresel Gürültünün 

d) Sebebini oluþturan olayýn boyutlarýna oranla çok büyük 
Deðerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliðine uygun olarak ses 

hasarlar meydana gelmesi.” denilmektedir.
yalýtýmýna katký saðlamasý gerekmektedir.

2. Yangýn durumunda emniyet YAPI MALZEMELERÝ YÖNETMELÝÐÝ'nde bu konu ile ilgili olarak  
Kullanýlacak olan tüm Yapý Malzemelerinin “Binalarýn Yangýndan “Yapý iþleri, gürültünün binada bulunanlarýn ve çevredeki insanlarýn 

Korunmasý Hakkýnda Yönetmelik”'teki kurallara uymasý gerekmektedir. saðlýðýný tehdit etmeyecek, onlarýn yeterli koþullarda uyuma, dinlenme 
YAPI MALZEMELERÝ YÖNETMELÝÐÝ'nde bu konu ile ilgili olarak  ve çalýþmalarýna izin verecek seviyede tutulacaðý bir þekilde tasarlanýp, 

“Yapý iþleri, yangýn çýkmasý halinde aþaðýdaki hususlarý saðlayacak yapýlmalýdýr.” denilmektedir.
þekilde tasarlanýp, yapýlmalýdýr:

6. Enerjiden tasarruf ve ýsý muhafazasý
- Ýnþa edilen yapýnýn yük taþýma kapasitesi belli bir süre 

Kullanýlacak olan tüm Yapý Malzemelerinin, Binalarda Enerji 
azalmamalýdýr,

Performansý Yönetmeliðine uygun olarak tasarlanmasý, Enerji tasarrufu 
- Yapý içinde yangýn çýkmasý, yangýnýn ve dumanýn yayýlmasý sýnýrlý 

saðlayarak, Bina kabuðunda Isý korunumu iþlemini gerçekleþtirmelidir. 
olmalýdýr,

YAPI MALZEMELERÝ YÖNETMELÝÐÝ'nde bu konu ile ilgili olarak  
- Yangýnýn etraftaki yapý iþlerine yayýlmasý sýnýrlý olmalýdýr,

“Yapý iþleri ile bu iþlerde kullanýlan ýsýtma, soðutma ve havalandýrma 
- Yapý sakinleri binayý terk edebilmeli veya baþka yollarla 

tesisatlarý, yerel iklim koþullarý ve ikamet edenlerin durumlarýný dikkate 
kurtarýlabilmelidir,

alarak az bir enerji kullanýmý gerektirecek þekilde tasarlanýp, 
- Kurtarma ekiplerinin emniyeti göz önüne alýnmalýdýr.” 

yapýlmalýdýr.” denilmektedir.
denilmektedir.

TUÐLA STANDARDI (TS EN 771-1) VE 
YAPI MALZEMELERÝ YÖNETMELÝÐÝ'NE GÖRE 

CE MARKALAMASI

YAPILARIN TASARIMLARINDA GÖZ ÖNÜNE ALINACAK TEMEL GEREKLERÝ KARÞILAYAN 
EN UYGUN VE DOÐAL YAPI MALZEMELERÝ 

TUÐLALAR VE KÝREMÝTLERDÝR



Bir milletin kaderine yön veren Büyük Ýlk kez sürgüne giderken gördü. Hükümet Konaðý'ndan halka seslendi.
Önder, Ýzmir'de doðmadý ama hep Ýzmir'e yakýn 

Atatürk, 11 Ekim 1925'te, Ýzmir Atatürk, yanýnda Mareþal Fevzi 
oldu. Kurtuluþ Savaþý öncesi ve Cumhuriyet'in 

Belediyesi balkonundan halka hitaben yaptýðý (Çakmak) ,Garp Cephesi Kurmay Baþkaný Asým 
ilanýndan sonra tam 17 kez geldiði Ýzmir'e 

konuþmada, “Ýzmir'i ilk gördüðüm gün, (Gündüz) Paþa ve karargâhýyla 10 Eylül 1922'de 
sevgisini sýklýkla ifade eden Ata, Ýzmirlilerce 

mektebi terk ederek sürgüne gittiðim gündür. Ýzmir'e girmiþ, burada Fahrettin (Altay) Paþa'yla 
“hemþehri” ilan edilmiþ, bu jesti memnuniyetle 

Bu güzel memlekette, sürgüne giderken birkaç buluþarak doðruca Hükümet Konaðý'na 
kabul etmiþti.

saat geçirmiþtim. O zaman bu güzel rýhtýmý gitmiþtir. Ýzmirliler, kurtarýcýlarýný büyük bir 
Ýzmir'e dair olumlu düþüncelerini baþtanbaþa bize düþman olan yabancý bir ýrkýn törenle, sevinçle ve coþkunlukla karþýlamýþ- 

sýklýkla dile getiren Büyük Önder Mustafa mensuplarýyla dolu görmüþtüm. O zaman lardýr. Hükümet Konaðý balkonundan, alaný 
Kemal Atatürk, Kurtuluþ Savaþý öncesinde hükmetmiþtim ki; Ýzmir, hakiki, asil ve necip hýnca hýnç dolduran Ýzmirlileri selamlayarak, 
kente iki kez gelmiþ, Cumhuriyet'in ilanýndan Türk Ýzmirlilerden gitmiþti” diyordu. kýsa bir konuþma yapar,''Bu baþarý milletindir.'' 
sonraysa pek çok defa Ýzmirlilerin konuðu der. Konak Meydaný'na, Ýzmirlilerin büyük Mustafa Kemal, Eylül 1907'de Selanik'e 
olmuþtur. Annesi Zübeyde Haným, son aylarýný, kurtarýcýlarýna armaðaný olan üstü açýk bir geçerken de Ýzmir'e uðramýþtýr ki bu onun þehre 
Karþýyaka'daki, bugün müze olarak hizmet otomobil getirirler. Otomobilin her yaný kýrmýzý ikinci geliþidir. Üçüncü defa ise Trablusgarp'a 
veren Latife Haným Köþkü'nde geçirmiþ, beyaz kurdelelerle küçük beyaz güllerle giderken uðramýþtýr. Bunu, 17 Ekim 1911'de 
ölümünün ardýndan yine Karþýyaka'da süslenmiþtir. Gül bahçesi gibi arabayý Urla karantinasýnda içinde bulunduðu Rus 
defnedilmiþtir. Büyük Önder, “Annemi sizlere beðenerek seyreder. Ýzmirlilerin inceliðinden vapurundan, Selanik'teki Fuat Bulca 'ya yazdýðý 
emanet ediyorum” diyerek, bir anlamda duygulanýr. Fakat çiçeklerin arasýndaki kuzuyu mektuptan anlýyoruz.
Ýzmir'e duyduðu güveni ve sevgiyi de ifade fark edince, Ruþen Eþref (Ünaydýn ) Bey'e 

9 Eylül 1922 günü, dördüncü geliþiydi.etmiþtir. dönerek:
Büyük Önder'in kente dördüncü geliþi Mustafa Kemal ilk olarak Þubat 1905'te  ''Aman! Çabuk gidin söyleyin þu kuzuyu 

ise, Kurtuluþ Savaþý'nýn zaferle noktalandýðý 9 Ýzmir'i görmüþtür. Ali Fuat Cebesoy, o günle kesmesinler.'
Eylül 1922 'den bir gün sonrasýdýr.30 Aðustos ilgili þunlarý anlatýr. “Mustafa Kemal, ben, Müfit 

Kuzunun kesilmesini istemedi ama...1922 'de Dumlupýnar (Baþkomutan ) Meydan Kýrþehir ve diðer bazý mümtaz yüzbaþýlar, 
Muharebesi'nin kazanýlmasýyla Yunan ordusu Ruþen Eþref Bey, olayý þöyle anlatýyor:Ýstanbul Limaný'ndan kalkan bir Nemse 
imha edilmiþ- tir.1 Eylül 1922'de, o meþhur vapuruyla Beyrut'a hareket ettik. Ertesi gün ''Aþaðýya çok hýzlý koþtum. Fakat kapýnýn 
emrini verir. “Ordular... Ýlk hedefiniz öðle üzeri Ýzmir'e geldik. Ýzmir'i ilk defa önüne varýnca gördüm ki beyaz mermere al 
Akdeniz'dir, ileri... 9 Eylül 1922'de Ýzmir geri görüyordum. Üç arkadaþ bir araba tutarak, kanlar yayýlmýþ. Vaktinde yetiþemediðimi arz 
alýnýr. Atatürk, Ýcra vekilleri Heyeti Baþkaný Rauf Kordonboyu'nda dolaþtýk. Þehir fevkalade için baþýmý ve ellerimi kaldýrýp yukarý, O'na 
(Orbay ) Bey'e çektiði telgrafta ,''Ýzmir'in doðu güzeldi. Gazinolarda orkestralar çalýyordu. doðru baktým. Gördüm ki balkondan çekilmiþ. 
sýrtlarýnda düþmanýn son direniþini kýrdýktan Birine girmek istedik fakat sonra vapuru O aný hatýrladýkça, düþman ordusunu yok etmiþ 
sonra Ýzmir'e zaferle girdik. Ben, yarýn öðleden kaçýrmaktan korkup vazgeçtik. bir muzaffer baþkomutanýn, bir kuzu kaný 
itibaren Ýzmir'de bulunacaðým” der. dökülmesine bakamayacak derecede insan 

yüreði taþýr olduðunu hasretle anýyorum.'' 

10
ÝZMÝR’DE DOÐMADI AMA HEP SEVDÝ

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, ÝZMÝRLÝ LATÝFE HANIM'LA EVLENDÝ, 
ANNESÝ ZÜBEYDE HANIM'I BU KENTE EMANET ETTÝ

Kaynak: Milliyet Ege 28 Mayýs 2010
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gerçekleþtirme yolunda önemli 
adýmlar attýk. Hizmet yolculuðumuzun 
en baþýnda da belirttiðimiz gibi ben ve 
ekibimin en büyük hedefi; Karabaðlar'ý 
modern bir kent görüntüsüne 
kavuþturmak, ilçemizde yaþayan 
herkesinde çaðdaþ toplumlardaki 
insanlarýn sahip olduðu hizmetlere 
ulaþtýrmaktýr. Bunu saðlamak amacýyla 
yepyeni bir gelecek oluþturmayý 
planlýyoruz” dedi.

ÝKÝNCÝ PLANDA KALMIÞTIK

“Karabaðlar, bugüne kadar 
ikinci plandaydý, bölgemize yeteri 
kadar hizmet gelmiyordu. Biz, 
Karabaðlar'ý Ýzmir'le bütünleþtirip, 

Karabaðlar 6 Mart 2008'de HALK BÝZE GÜVENDÝ OY VERDÝ sosyo-ekonomik ve kültürel yapýsýný 
kabul edilen Bakanlar Kurulu kararýyla daha da üst noktalara taþýmak için 

Karabaðlar'ý modern bir ilçe yapmak kuruldu. Konak ilçesinden 55 mahalle proje üretiyoruz” diyen Kürüm þöyle 
için yola çýktýklarýný belirten Baþkan Karabaðlar'a baðlandý. Böylece konuþtu: “ Ýlçemizi çaðdaþ kentlerin 
Sýtký Kürüm, “Karabaðlar halký bize Karabaðlar, 411 bin nüfusu ile Ýzmir'in ulaþtýðý hizmet kalitesine kavuþturma 
inandý, güvendi. Umut olduk, Kara- en büyük belediyesi oldu. Ýzmir'in yönündeki çalýþmalarýmýzý arttýrarak 
baðlar için. 2009 yerel seçimlerinde merkezini oluþturan birkaç belediye- sürdürüyoruz. Sokaklarýn, caddelerin 
ilçe kimliði kazanan Karabaðlar, 55 den biri olan Karabaðlar, özellikle temizliði, plansýz yapýlarýn düzenlen- 
mahalle, iki köyü ve yarým milyona geliþmiþ mobilya sektörü ile dikkati mesi, yol, yeþil alan, otopark, okul, 
yakýn nüfusuyla en iyi þekilde çekiyor. Üçyol'dan Üçkuyular'a, pazaryeri, rekreasyon alaný, sosyal 
yönetilmeyi hak ediyor. Ben ve ekibim Gaziemir sýnýrýndan Eskiizmir'e kadar tesisler gibi halkýn yaþam kalitesini 
bu anlayýþla, ilçemiz için çýktýðýmýz büyük bir bölgeyi bünyesinde arttýracak yerleri projelerimizle, mutlu 
hizmet yolculuðunda bir yýlda, bulunduran Karabaðlar, kentin geliþim bireylerimizle, Ýzmir'le bütünleþtire- 
yaþanan tüm zorluklara raðmen çok arazilerinin bulunduðu son derece ceðiz. Ýzmir'den kopan deðil, Ýzmir'le 
sayýda proje baþlattýk. Ýlk yýl yaptýðýmýz önemli bir bölgede yer alýyor. birlikte geliþen bir ilçe yaratacaðýz.”
bu çalýþmalarýmýzla, hedeflerimizi 

ÝLÇEMÝZÝ ÝZMÝRLE 
BÝRLÝKTE BÜYÜTECEÐÝZ

Karabaðlar Belediye Baþkaný Sýtký Kürüm: BELEDÝYELERÝMÝZDEN
HABERLER

ÝZMÝR VALÝLÝÐÝ SICAK HAVALARDA BETON HAKKINDA TAMÝM YAYINLADI 



YDKB MERKEZ YÖNETÝMÝ TBMM DEPREM YDKB ÝZMÝR ÞUBESÝ MAHKEMELERE YAPI 
ARAÞTIRMA KOMÝSYONUNA TÜRKÝYEDE YAPI DENETÝM UYGULAMALARINDAN KAYNAKLANAN 

DENETÝM UYGULAMALARINI ANLATTI KONULARDA BÝLÝRKÝÞÝLÝK HÝZMETÝ SUNACAK

Yapý denetim Kuruluþlarý Birliði Derneði Genel Merkez Yapý denetim Kuruluþlarý Birliði Ýzmir þubesi yönetimi 
yönetimi TBMM Deprem araþtýrma Komisyonu üyeleriyle görüþerek mahkemelerin yapý denetim uygulamalarý konusunda ihtiyaç 
ülkemizde 9 yýldýr 19 ilde pilot çalýþma olarak sunulan Yapý Denetim duyduðu Bilirkiþilik hizmeti sunmak için hazýrlýklara baþladýklarýný 
uygulamalarý hakkýnda brifing verdiler. açýkladý.

TBMM gündeminde bulunan ve 4708 sayýlý yapý denetim Dernek tüzüðünde yapýlan deðiþiklikle Þubelere Bilirkiþilik 
hakkýnda kanunun bazý maddelerinde yapýlacak deðiþiklikleri içeren hizmeti verilmesi görevi verildiði yapýlan açýklamada, Bilirkiþilik 
kanun tasarýsý hakkýnda da bilgiler sunan YDKB merkez yönetimi, yapacaklarda; Derneðe üye þirketlerde kurucu ya da denetçi olarak 
komisyon üyelerinden umut verici destek sözü aldýlar. görev yapýyor olma ve bilirkiþilik konularýnda yetkinliði Dernek 

yönetimince kabul edilebilir bulunmasý þartý aranacak.

Bilirkiþi olmak isteyenlerin Dernek yönetimine form YDKB ÝZMÝR ÞUBESÝ MANÝSA, UÞAK VE 
doldurmalarý gerektiði ve listelerin Kasým 2010 tarihinde tanzim 

MUÐLA'YA DENEYÝMLERÝNÝ AKTARACAK
edilerek Mahkemelere sunulacaðý da açýklamada yer aldý.

Yapý denetim kuruluþlarý birliði derneði Ýzmir þubesi, 01 Ocak 
2010 tarihinde yapý denetim uygulamasý baþlayacak yeni ve komþu 

YDKB GENEL MERKEZ OLAÐAN GENEL KURULU illerden Manisa, Uþak ve Muðla illerindeki Belediyeler ve Yapý 
denetim kuruluþlarýna yapý denetim sisteminin uygulanmasý ve TOPLANDI VE YENÝ YÖNETÝM SEÇÝLDÝ
uygulamaya iliþkin deneyimlerini aktaracak. Türkiye yapý denetim Kuruluþlarý birliði genel merkez genel 

Dernek þube baþkaný M.Osman Akbaþak, konunun yönetim kurulu; 29 Mayýs 2010 günü Ankara ATO meclis salonunda topladý.
kurulunda görüþüldüðünü ve hazýrlýklarýn tamamlanmasý için 3 Toplantýda yapýlan tüzük deðiþikliði sonrasý iki yýl süreyle 
kiþilik komisyon kurulduðunu açýkladý. görev yapacak 15 kiþilik Yönetim Kurulu, 3 kiþilik Denetim kurulu ile 

Ýzmir olarak Yapý denetim uygulamasýnýn en iyi uygulanan ve 12 kiþiden oluþan Yüksek istiþare kuruluna seçimler yapýldý.
illerin baþýnda geldiklerini açýklayan Akbaþak, “amacýmýz Yapý Genel kurulda, 14 kiþilik delegasyonla temsil edilen Ýzmir'den 
denetimi yurt geneline yaymayý amaçlayan Bakanlýðýmýza gerekli Þube baþkaný M.Osman Akbaþak ile Þube baþkan yardýmcýsý 
desteði vermektir.” dedi. Kemalettin Gürpýnar yönetim kuruluna seçilirken, Atilla Dinçer'de 

yüksek istiþare kurulu üyesi oldu.
YDKB ÝZMÝR ÞUBESÝ ÝBB ÝMAR YÖNETMELÝÐÝ YDKB Genel Merkez yönetim kuruluna seçilen Yapý denetim 

TASLAÐINA GÖRÜÞLERÝNÝ BÝLDÝRDÝ kuruluþu temsilcileri þöyledir: Nevzat Demirsoy, E.Faruk Aydýn, 
M.Osman Akbaþak, Tuncer Dikensak, Þükrü erdem, Hüseyin Kaya, Ýzmir Büyükþehir Belediyesince hazýrlanmakta olan Ýmar 
Murat Akmeþe, Tekin Saraçoðlu, Ýrfan Varol, M.Nuri Tosun, Nizam yönetmeliði hakkýnda Derneðimizden talep ettiði görüþler bir rapor 
Genç, Bülent Doðan, Kemalettin Gürpýnar, Zafer Aytýn, Alpaslan halinde sunuldu.
Akçam.

Derneðimiz Ýzmir þube baþkan yardýmcýsý Kemalettin 
YDKB Denetim Kurulu Üyeleri: Selçuk Berkol, Kazým Þat, Gürpýnar baþkanlýðýnda oluþturulan komisyonun yaptýðý çalýþmalar 

Mehmet Sakallýoðlu.sonucunda, 05 Þubat 2008 tarihinde resmi gazetede yayýnlanarak 
YDKB Yüksek Ýstiþare Kurulu: Recep Keskin, Atilla Dinçer, yürürlüðe giren yapý denetim uygulama yönetmeliði ile yapýlardaki 

M.Ufuk Üçkardeþler, Ýlhami Ülger, M.Kürþat Kahratlý, Hayrettin tüm vizelerin yapý denetim kuruluþlarýnýn sorumluluðunda 
Elmas, Ýsmet Býldýrcýn, Saadettin Iþýl, Talat Çilli, Seyfi Ertan, Latif yapýlmasý hüküm altýna alýnmýþken, ÝBB Ýmar yönetmeliðinde vize 
Adalý, Prof.Dr. Semih Tezcan.yapýlmasýna devam edilme istemini anlayamadýklarýný belirten 

Gürpýnar, Yönetmelik taslaðýnda yer alan 3 konuya da itiraz 
ettiklerini vurguladý.
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YAPI DENETÝM
Yapý Denetim Kuruluþlarý Birliði

Derneði Ýzmir Þubesi
Haber Bülteni

YIL:1 Sayý:1 Basým Tarihi: ?? Temmuz 2010
Ayda bir ve gerektiðinde yayýnlanmaktadýr.

SAHÝBÝ:

Yapý Denetim Kuruluþlarý Birliði 

Ýzmir Þubesi adýna 

Þube Baþkaný

Ýnþaat Yüksek Mühendisi 

M. Osman AKBAÞAK

SORUMLU YAZI ÝÞLERÝ YÖNETMENÝ
Yapý Denetim Kuruluþlarý Birliði 
Ýzmir Þube Baþkan Yardýmcýsý

Ýnþaat Mühendisi 
Kemalettin GÜRPINAR

YAYIN KURULU

M. Osman AKBAÞAK - Kemalettin GÜRPINAR - 
Aykut TATLIDÝL - Ýsa KAHRAMAN - Ö. Ferit AYIK - 

Ýbrahim DERELÝ - Nail KOCABAÞ

Yazýlar yaygýn kullanýlan kelime iþlem 
programlarýndan birinde yazýlmýþ olarak CD veya 
posta@yapidenetim-izm.com adresine e-posta 

ekinde gönderilmelidir.

YÖNETÝM YERÝ: 

1203/11 Sok. No:3 Kat:7/705 Yeniþehir / ÝZMÝR

Tel   : (232) 449 91 92       Faks: (232) 368 80 37

Web: www.yapidenetim-izm.com

e-posta: posta@yapidenetim-izm.com

Bu sayý 1000 adet basýlmýþtýr.YAYIN KOÞULLARI:
Dernek üyelerine ücretsiz daðýtýlýr.Gönderilen yazýlarýn yayýnlanýp yayýnlanmama- 

YAYIN TÜRÜ:Yerel süreli yayýnsýna Yönetim Kurulu karar verir. 

Yazýlardaki görüþler yazarlarýna aittir.
TASARIM - BASKI: Emre Basýmevi Gönderilen yazýlar geri verilmez.

855 Sok. No:51 Konak / ÝZMÝR   Tel: 0 232 484 64 

DERNEÐÝMÝZDEN 
HABERLER



ÝZMÝR’DE FAALÝYET GÖSTEREN 
YAPI DENETÝM KURULUÞLARI

ÝZMÝR’DE FAALÝYET GÖSTEREN 
YAPI LABORATUVARLARI

ÞÝRÝNYER Yapý Denetim Hizmetleri  Ltd. Þti.

SEYYALLAB Yapý Malzemeleri 
Kalite Kontrol Lab. Teknik Dan. Hizm. Ltd. Þti.

SPÝL LAB Yapý ve Malzemeleri 
Kalite Kontrol Lab. Teknik Dan. Ltd. Þti.

UMUT LAB Yapý ve Malzemeleri 
Kalite Kontrol Lab. Teknik Dan. Hizm. Ltd. Þti.

VETAÞ Yapý ve Malzemeleri 
Laboratuvarý Tic Ltd. Þti.

TAM Yapý Denetim  Hizmetleri Ltd. Þti.

YAÐMUR  Yapý Denetim Ltd. Þti.

BAÐIÞ LAB Yapý Malzemeleri 
Kalite Kontrol Laboratuvarý

BETEST Yapý Malzemeleri 
Laboratuvar Hizmetleri ve Müþ. A.Þ.

UYUM Yapý Denetim Ltd. Þti. YADEM Yapý Denetim A.Þ.

DENLAB Yapý Malzemeleri ve 
Zemin  Test Laboratuvarý Ltd. Þti.

319 Sok. No:116 (Migros Karþýsý) 
Buca - ÝZMÝR

Tel: (0 232) 487 25 85  Faks: (0 232) 448 38 89
syryapidenet@hotmail.com

8780/21 Sok.  No:45 Küçükçiðli Mah. 
Çiðli - ÝZMÝR

Tel: (0 232) 328 31 12 Faks: (0 232) 328 31 14

Ýþçiler Cad. Key Plaza No:147/H 
Alsancak-ÝZMÝR

Tel: (0 232) 463 15 15 Faks: (0 232)  463 13 63
info@tamdenetim.com

1 Sok. No:2/304 Çolakoðlu Ýþ Merkezi
Bornova-ÝZMÝR

Tel: (0 232) 339 05 40   Faks: (0 232) 343 21 71
uyumyapi@yahoo.com

Mustafa Kemal Caddesi Barýþ Apt. No:18 K:1 D:2
Bornova - ÝZMÝR

Tel: (0 232) 373 73 48 Faks: (0 232) 373 73 97

10006/1 Sok.  No:2   A.O.S.B.
Çiðli - ÝZMÝR

Tel: (0 232) 328 34 80  Faks: (0 232) 328 34 80

75. Yýl Mah. 5333 Sok. No:49 
MANÝSA

Tel: (0 236) 233 02 78  Faks: (0 236) 233 02 79
info@spillab.com

1395 Sok. No:24/A 
Alsancak - ÝZMÝR

Tel: (0 232) 464 96 03  Faks: (0 232) 464 34 06
info@betest.com.tr

Mahmut Esat Bozkurt Cad. 1442 Sok. No:47 D:13
Alsancak - ÝZMÝR

Tel: (0 232) 421 43 93  Faks: (0 232) 421 41 09
yademdenetim@gmail.com

Yener Cad. No:20/A 
Altýndað - ÝZMÝR

Tel: (0 232) 458 05 08 Faks: (0 232) 458 05 80

1201 sok. Teknik Malzeme Ýþ Merkezi No:17/15-M
Yeniþehir - ÝZMÝR

Tel: (0 232)  469 31 66  Faks: (0 232) 469 31 67

128/9 Sok. No:10 4. Sanayi Sitesi 
Iþýkkent - Bornova - ÝZMÝR

Tel: (0 232) 375 89 10  Faks: (0 232) 375 89 34
uumtlab@hotmail.com

ATILIM Beton Laboratuvarý Ltd. Þti.
Süleyman Demirel Bul. Kural Ýþ Merk. No:37

Kuþadasý  - AYDIN
Tel: (0 256) 622 12 36   Faks: (0 256) 622 12 51

aliatilim@hotmail.com

YADEM
YAPI DENETÝM A.Þ.

* Bültenimizin bu sayýsý yukarýda yer alan YDK firmalarýnýn katkýlarýyla hazýrlanmýþtýr.
* Bu alandaki YDK firmalarý alfabetik sýraya göre hazýrlanmýþtýr.

* Bültenimizin bu sayýsý yukarýda yer alan yapý laboratuvar firmalarýnýn katkýlarýyla hazýrlanmýþtýr.
* Bu alandaki laboratuvar firmalarý alfabetik sýraya göre hazýrlanmýþtýr.

Bültenin bu sayfasýnda ilanýn

yayýnlanabilmesi için dernek üyesi olmasý ve

belirlenen katkýnýn saðlanmasý koþuldur.



YAPI DENETÝM 

KURULUÞLARI

Yapýlarýnýzý Deprem olmadan

Ýnþaat Mühendisleri ile Tanýþtýrýr.

BÖYLE GÖRÜNTÜLER

OLMASIN DÝYE!...
YAPI DENETÝM KURULUÞLARI BÝRLÝÐÝ 

ÝZMÝR ÞUBESÝ
1203/11 Sok.  No:3 K:7/705  Yeniþehir - ÝZMÝR
Tel: 0 232  449 91 92 Faks: 0 232 368 80 37
e-posta: posta@yapidenetim-izm.com
w e b :  w w w . y a p i d e n e t i m - i z m . c o m
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