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1 Ekim 2012 tarihi itibariyle yeni yasama dönemine girilmiştir. Ülkemizin dış ve iç 

gündeminin çok yoğun olduğu gözlenmektedir. Meclisin bu yoğun gündeminde “Teknik 

Müşavirlik Yasa Tasarısı” olarak adlandırılan yapı denetim kanununun meclis Genel Kurul 

gündemine gelmesi zor görülmektedir. İyi ihtimalle 2013 başlarında ele alınması beklenmektedir. 

Bu yasa kanunlaştığı takdirde en erken 6 ay sonra yürürlüğe girecektir. Yani bu tarihten itibaren en 

erken bir sene sonra kanun yürürlüğe girmiş olacaktır. Bu uzun süre zarfında, Yapı Denetim 

sektörünün acil sorunlarına çözüm getirilmesi çok önemlidir. Bunun için; 

 

TEK MADDELİK KANUN DEĞİŞİKLİĞİ;  

- Kanunun “Ceza maddeleri” olan 8. Ve 9. Maddeleri uyarı yapılmasından 

başlayarak kademeli olarak yeniden düzenlenmelidir. 

 8. ve 9. Maddeye göre ceza alan Kuruluşlar ile mühendis mimarların büyük 

çoğunluğu, ruhsat eki onaylı projelere uygun denetim yapmadıkları için geçici faaliyet durdurma 

cezası almışlardır. Ancak, cezaya esas tespitlerin yapıldığı tarihte onaylı projeye aykırı yapılmış 

imalatalar daha sonra “tadilat projesiyle” mevzuata uygun hale getirilmişlerdir. Yapı denetim 

sistemini bozan ve tarafları mağdur eden bu uygulama düzeltilmelidir. Onaylı projeyi çizen “Proje 

Müellifi” ile projeyi onaylayan ve sorumluluk alan “Proje Denetçisi” nin inşaat sürecinde ihtiyaç 

duyulan ve “İMAR MEVZUATINA UYGUN” olan değişikliklerinin, iş bitiminde tadilat 

projesinin hazırlanıp ruhsata bağlatması şartıyla, inşaat mahallinde yapılabilme yetkisi 

verilmelidir. Bu durumda mükerrer tadilat ruhsatlarının alınması önlenecek ve bürokratik 

işlemler azalacaktır. Diğer taraftan; yapı denetim kuruluşları ile birlikte mimar mühendisleri ve 

yapı sahibi ile müteahhidi mağdur olmayacaktır.   
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 YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ:  

 

- Yönetmeliğin 28.Madde (6).bendi iptal edilmelidir. 

Yönetmeliğin “Yapı denetim kuruluşu yetki sınırı” başlıklı 11.Maddesinde: “Yapı denetim 

kuruluşunun denetleyeceği toplam yapı inşaat alanı 360.000 m2 yi geçemez” denmesine rağmen 

28.Madde (6) bendindeki minha işleminden dolayı bu sınır aşılmakta ve hatta bir çok yapı denetim 

kuruluşu fiilen 800.000 m2 leri bulmaktadır. Bu gerçek, sistemde haksız rekabete yol açtığı ve 

denetimi kalitesizleştirdiği gibi kanunun özüne de aykırıdır. 

 

- Yönetmeliğin “Teknik personelin denetim yetkisi” başlıklı 15.Maddesi revize 

edilmelidir. 

 Yapı denetim kuruluşları bünyesinde bulundurulması zorunlu olan elektrik ve makine 

denetçi ve kontrol mühendislerin, şantiyede denetim amaçlı bulunması gereken süreler dikkate 

alınarak, sorumluluk alanları yeniden değerlendirilmelidir. Buna göre;  

      1- Denetçi Elektrik Mühendisi ……..360.000 m2 

      2- Kontrol Elektrik Mühendisi  …… 180.000 m2 

 3- Denetçi Makina Mühendisi …….. 360.000 m2 

 4- Kontrol Makina Mühendisi  ……  180.000 m2      olmalıdır.   

  

GENELGE YAYINLANMASI: 

 

- Hakediş ödeme yazılarının İlgili İdareler tarafından Defterdarlık/Mal 

Müdürlüklerine direkt olarak yazılması ve bilgi için İl Müdürlüklerine gönderilmesi. 

 

 Yapı denetim hizmet bedellerinin Defterdarlık ve bağlı birimlerine yatırılıyor 

olması ile, Belediyelerde daha önce yapı denetim hesaplarının kullanılması veya haczedilmesinin 

önüne geçilmiştir. Ancak şu anki uygulama gereği hakedişlerin Belediyeden sonra İl 

Müdürlüklerine gönderilmesi ve buradaki işlemlerden sonra ödeme için Defterdarlıklara veya Mal 

Müdürlüklerine gönderilmesi; İl Müdürlüklerine aşırı yük getirdiği ve asli denetim görevini yerine 

getirmekte sıkıntı çekmekte, ayrıca Yapı Denetim Kuruluşlarını da geç ödemeden dolayı mağdur 

etmektedir.   
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YDS PROGRAMININ SERİ ÇALIŞMASI SAĞLANMALIDIR: 

 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından, Türkiye'deki yapı denetiminde yer alan özel ve 

tüzel kişiliklerin kendi sorumluluklarındaki görevlerini daha kaliteli takip edebilmelerini ve 

verimli bir biçimde yerine getirebilmelerini sağlamak ve 4708 sayılı kanun kapsamında yapılacak 

olan yapılar için ulusal yapı envanterini oluşturmak amacını güden bir yazılım otomasyon sistemi 

olan Yapı Denetim Sistemi (YDS), 2008 yılında devreye alınmıştır. Bakanlığın yükünü hafifleten 

ve ilgili tarafların işlemlerini kısa sürede yapmasına olanak sağlayan bu sistem gün geçtikçe artan 

işlem hacmini taşıyamaz hale gelmektedir.  

Türkiye’nin çeşitli illerinden şubeler ve temsilciliklerimiz aracılığı ile gelen şikayetlerde; 

YDS sisteminin yoğunluktan dolayı sık sık çalışmadığı, özellikle şantiyelerin aylık denetim bilgi 

girişlerinde ve yeni YİBF girişlerinde işlemleri gerçekleştirebilmek için günlerce bilgisayırın 

başında beklendiği dile getirilmektedir.  

YDS sisteminin daha hızlı ve sağlıklı çalışabilmesi için sunucu(“server”) kapasitesinin 

arttırılması veya özellikle her ay girilen ve sisteme ağır yük getiren şantiye fotograflarının sadece 

inşaat seviye değişikliklerinde(Hakediş Seviyelerinde) girilmesi, sistem yükünü bir nebze 

hafifletecek ve tüm tarafların(Bakanlık, İl Müdürlükleri, İlgili İdareler ve Yapı Denetim 

Kuruluşları ile mimar ve mühendisleri) iş ve işlemlerini daha seri yapabilmelerinin önü açılacaktır. 

 

Bilgilerinize arz ederiz.. Saygılarımızla, 

 

 

 

     YAPI DENETİM KURULUŞLARI BİRLİĞİ  

       Hüseyin KAYA 

       Genel Başkan 

       

 

            

 

 


