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nflaat üretim süreci insan›n varoldu¤u günden bu
yana bafllam›fl, toplumsal ve teknolojik geliflmelere ba¤l›
olarak giderek farkl›laflmay› da beraberinde getirmifltir. Art›k
yaflad›¤›m›z yüzy›lda inflaat yap›m süreci sadece yap›n›n fi-
ziksel olarak yap›lmas› anlam›na da gelmemektedir.

Bugün dünyada ve ülkemizde yerleflme ve yap›laflmalara
iliflkin sürdürülen çabalar›n ayn› zamanda bir sosyal sorum-
luluk çerçevesinde yürütülmesi de gündeme gelmektedir.
‹nflaat yap›m süreçleri planlan›p yap›l›rken; çevre flartlar›yla
birlikte sosyal ve toplumsal yaflama olan etkileri; ülkelerin
sosyal ve ekonomik geleceklerine olan katk›lar› da aç›k ve
sürdürülebilir bir bak›flla de¤erlendirilmek zorundad›r.

Ülkemiz topraklar›n›n önemli bir k›sm›n›n ciddi bir deprem
tehlikesi alt›nda bulunmas›, birkaç y›lda bir herhangi bir
kentimizde ve bölgemizde yaflanan depremler, neredeyse
“afet” kavram›yla özdeflleflmifl bulunmaktad›r. Oysa baflta
deprem olgusu olmak üzere sel bask›nlar›, heyelan, kaya
düflmesi, yang›n, ç›¤, f›rt›na, ya¤mur ve kar gibi do¤al olaylar
can ve mal kay›plar› bak›m›ndan ciddi kay›plara neden ol-
maktad›r.

Afet zararlar›n›n azalt›lmas› konusunda, dünyadaki uygu-
lamalar› da dikkate alarak uygulanabilir çözümlerin üretilmesi
önemli bir zorunluluk olmaktad›r. Bu ba¤lamda, bütün tehli-
keleri ve zarar verici olaylar› bilimin ve teknolojinin denetimine
b›rakmak gerekir. Aksi halde hasar görebilirli¤in ve toplum
de¤erlerinin zamana ba¤l› olarak olumlu yönde de¤iflmesi
olanakl› olmaz, bugüne kadar olmad›¤› gibi.

Bu yaz›m›z›n temel amac› Yap› Denetimi oldu¤undan, konuyu
sadece Yap› Denetimi kapsam›nda ele almak gerekecektir.

Ülkemizde Bir Yap› Denetim Sistemi Var M›?

17 A¤ustos ve 12 Kas›m depremlerinde ortaya ç›kan can
ve mal kay›plar›, denetimsiz yerleflme ve yap›laflmalar›n yol
açt›¤› zararlar› bütün aç›kl›¤› ile yeniden gözler önüne ser-
mifltir.
Do¤ru bir yap› denetimi yapman›n temel amac›; kamu yara-
r›na uygun olarak yap›da can ve mal güvenli¤ini sa¤lamak,
kaynak tüketimine neden olan plans›z, projesiz ve kalitesiz
yap›laflmay› önlemek, ça¤dafl norm ve standartlarda yap›

yapmak, proje ve yap› denetimini gerçeklefltirmek, ortaya
ç›kan yap› hasarlar› nedeniyle zarara u¤rayan kiflilerin hakla-
r›n› koruyarak çevreye dost bir yap› üretim anlay›fl›n› hakim
k›lmakt›r.
E¤er ülke, bölge ve kent ölçe¤inde topraklar›n›z› ça¤dafl ve
bilimsel bir anlay›fl içerisinde planlayamam›flsan›z, bina
ölçe¤inde yap›lacak olan yap› denetimi de mutlaka eksik
kalacakt›r.
‹stanbul gibi kentlerimizde yap›laflma iki flekilde ortaya
ç›km›flt›r. Varolan planl› alanlarda plan, proje ve ruhsat ek-
lerine uyulmadan kaçak ve denetimsiz yap›lar›n yap›lmas›;
ikinci olarak da, hazine arazilerinin iflgal edilerek kaçak,
çok katl› yap›lar›n plan ve proje d›fl› olarak yap›lm›fl olmalar›d›r.
Aç›kças› gerek planl› alanlarda, gerekse planl› olmayan alan-
larda üretilmifl olan yap›lar›n neredeyse tamam›, herhangi
bir mühendislik hizmeti görmeden üretilmifllerdir.

3194 Say›l› ‹mar Yasas›

Ülkemizde yerleflme ve yap›laflmalara iliflkin denetim sistemi;
3194 say›l› ‹mar Kanunu’nun çeflitli maddelerine dayan›larak
yap› ruhsat› ve yap› kullanma izinlerinin verilmesi süreçlerini
kapsayan ifllemlerin genel bir ifadesi olarak karfl›m›za ç›k-
maktad›r. Yap› yap›lacak arazi ve arsalar›n durumuna göre
belediyeler ve valiliklerin yetkisi alt›nda yürütülen bu ifllemlerin
nas›l yap›laca¤› çeflitli yönetmeliklerle ortaya konmufltur.
Asl›nda ‹mar yasas›n›n ilgili madde ve yönetmelikleri, yap›
ruhsat› ve yap› kullanma izin süreçlerini tutarl› bir yap› dene-
timi ile sonuçland›rmak amac›yla düzenlenmemifltir. Yap›
ruhsat› verilmesi ile ilgili ifllemler gerekli belgelerin tamam
oldu¤unun kontrolü ve onay› ile ilgili bir konudur. ‹nflaat›n
yap›m› s›ras›nda onayl› projeye uygun olarak inflaat üretim
sürecinde gerekli kontrolü, “TUS” (Teknik Uygulama Sorum-
lusu) taraf›ndan yap›lmaktad›r. Buradaki as›l ifllev, inflaat
yap›m sürecinin sa¤l›kl› bir flekilde denetlenmesi de¤il, in-
flaat›n yap›labilmesi için “izin belgesi” al›nmas›n› sa¤layacak
bir mekanizman›n tan›mlanmas› olarak gündeme gelmektedir.
Bu süreç yap›lar›n denetlenmesini de¤il, ad›na “imzac›l›k”
denilen bir anlay›fl›n piyasaya hakim olmas›na neden ol-
mufltur.
Belediye ve valiliklerde proje denetimini yapabilecek ni-
telikte mühendislerin bulunmamas›, ayr›ca, üretilen projelerin
ve yap›lar›n fleklen denetleniyor olmas›, proje ve yap› kalite-
sinin giderek düflmesine de neden olmufltur. Bu anlay›fl;
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iflini do¤ru yapmaya çal›flan mühendisler ve mimarlar ad›na
haks›z bir rekabet yaratt›¤›ndan, kötünün iyiyi kovmas› gibi
bir sonuç ortaya ç›km›fl, iflini do¤ru yapmaya çal›flan mühen-
disler de ya kaliteyi düflürmüfller, ya da hizmet piyasas›ndan
çekilmifllerdir.
1999 depremlerine kadar yap›lar›m›z›n denetlenmesi bu
sistemle yürütülmüfltür. 2001 y›l›nda ç›kar›lan 4708 Say›l›
Yap› Denetim yasas›yla 19 ili kapsayan yeni bir pilot
uygulama bafllat›lm›flt›r.

Nas›l Bir Yap› Denetimi

Do¤ru bir yap› denetim sisteminin yap›labilmesi için, mevcut
denetim sisteminin olumsuzluklar› ve ülkemizde oluflan yap›
kültürünün mutlaka dikkate al›nmas› gerekir.
Bu ba¤lamda, yap›lar›n mühendislik bilimine, teknik, sanat,
sa¤l›k ve güvenlik kurallar›na uygun olarak üretilmesi amaç-
lanmaktad›r. Ayr›ca yap›lar›m›z›n mevcut tarihi ve kültürel
dokuya uygun olarak yap›lmas›n›n yan›nda, yap› sürecine
kat›lan taraflar›n sorumluluklar›n›n yeniden belirlenmesi te-
mel bir zorunluluk olarak dikkate al›nmal›d›r. Yine genel ola-
rak afetlere, özel olarak da depreme karfl› dayan›kl› bir yap›
stokunun oluflturulmas› için, güvenilir ve sa¤l›kl› bir yaflam
çevresinin ortaya ç›kmas›na katk› sa¤lamal›d›r. Ayr›ca, yap›
güvenli¤i ve kaliteli bir yap› standard›na temel oluflturacak
plans›z, denetimsiz, kalitesiz yap›laflmay› engelleyecek, can
ve mal güvenli¤ini sa¤layacak bir düzene¤in kurulmas› mut-
laka gerekir.
Bunun için, yerleflim alanlar›nda yap›lacak olan yap›lar›n
inflas›na iliflkin ifl ve yöntemlerin belirlenmesi, planlanmas›,
projelendirilerek yap›n›n gerçeklefltirilmesine yönelik örgüt-
lenme, yap›m ve denetim sorumluluklar›n›n belirlenmesine
iliflkin bütünlüklü bir çal›flman›n yap›lmas› da zorunlu olmak-
tad›r.

4708 Say›l› Yap› Denetim Yasas›

Oysa, 4708 say›l› Yap› Denetim Yasas› sa¤l›kl› bir kent-
leflme ve yap›laflma anlay›fl› yerine, sadece, fiziki planda
bir yap›n›n ortaya ç›kar›lmas› sürecini kapsamaktad›r. Buna
karfl›n bu yasa, bir yap›n›n dayan›kl› ve güvenilir ölçekte
üretilmesini sa¤layacak temel dayanaklardan da yoksundur.
-4708 say›l› Yap› Denetim Yasas›; denetim ifllevini yerine
getirecek mühendis ve mimarlardan, belli bir mesleki yeterlilik
de¤il, 12 y›ll›k bir hizmeti dikkate almaktad›r.
-Bay›nd›rl›k ve ‹skan Bakanl›¤› kendilerine sunulan dosya
üzerinden denetçi belgesi vermektedir. Denetçi belgesi alan
mühendis ve mimarlar›n kurduklar› Yap› Denetim kurulufllar›,
proje ve yap› denetimi ifllevini yapmaktad›rlar (yapmamak-
tad›rlar).
- Mesleki yaflamlar› boyunca hiç proje yapmayan mühen-
dislere, proje denetim mühendisi (denetçi mühendis) belgesi
verilmektedir.
- Bu denetim yasas›nda, mesleki sorumluluk sigortas› ile
ilgili bir düzenleme bulunmamaktad›r.
- Yap›mc› firma ad›na inflaat iflini yürütecek bir flantiye flefi
tan›mlamas› ve zorunlulu¤u da bulunmamaktad›r.
19 ilimizde uygulanmakta olan Yap› denetim sistemi de

beklenen denetim ifllevini yerine getirmekten oldukça uzak
kalm›flt›r. Bu yasa ile belirlenmifl olan inflaat maliyetinin
%3í ü olmas› gereken yap› denetimi hizmet bedeli üzerinden,
%50-%60’lara varan indirimler yap›lmaktad›r. Bu anlay›fl,
yap› denetiminin yap›lmas›ndan daha çok, piyasada ifl kap-
ma yar›fl›na dönüflmüfltür.
‹flin bürokrasisini yerine getirebilmek için, denetçi belgesi
olan mühendis ve mimarlar›n belgelerinin kullan›ld›¤›, kendi-
lerinden bir denetim hizmetinin yap›lmas›n›n beklenmedi¤i
bir mekanizma oluflmufltur. Ayr›ca bu sistem, genç ve okulu
yeni bitiren meslektafllar›m›z›n isimlerinin dosyada bulundu¤u,
fakat denetim süreci içerisinde yer almalar›n›n gerekli olma-
d›¤›, bu ölçekte yap› denetim kurulufllar›yla karfl›l›kl› anlafl-
malar›n yap›ld›¤› bir düzene¤e dönüflmüfltür.
19 ilimizde uygulanmakta olan yap› denetim yasas› da,
3194 say›l› ‹mar Yasas› kapsam›nda bulunan bir denetime
(denetimsizli¤e) dönüflmüfltür.
Aç›kças› teknik kayg› ortadan kalkm›fl, ticari kayg› ön plana
ç›km›flt›r.

Sonuç;

Ad›, “Yap› Denetimi Kanunu” olan 4708 say›l› yasa da,
do¤ru bir denetimin yap›lmas›n› sa¤layacak bir mekanizma
yaratamam›flt›r. Aç›kças› bugün gelinen noktada “da¤›n fare
do¤urdu¤u” ifadesi kullan›lmaktad›r.

Oysa, bu yasa çal›flmas› yap›l›rken ve taslak yasalaflt›ktan
sonra da, bu yasa kapsam›nda do¤ru bir denetimin yap›la-
mayaca¤›n›, belli bir süre sonra 3194 say›l› yasa da bulunan
denetim (denetimsizlik) noktas›na oturaca¤›n› üzülerek ifade
etmifltik.

Bugün gelinen noktada yasaya taraf olanlar›n yak›nmalar›
da, problemi çözmekten uzakt›r.

Do¤ru bir denetimin yap›labilmesi için;

- Mühendislik ve mimarl›k okullar›n› bitiren kifliler, bu okullar›
bitirdikleri günden itibaren, uygulamada herhangi bir dene-
yimleri olmaks›z›n s›n›rs›z mesleki yetkilerle donat›lm›fl ol-
malar›ndan kesinlikle vazgeçilmelidir.
- Sadece mühendis ve mimarlar aç›s›ndan de¤il, tüm inflaat
yap›m sürecinde çal›flanlar›n (iflçi, usta, kalfa, müteahhit
vs.) mutlaka e¤itimli ve sertifikal› olmalar› yasal bir zorunlulu¤a
kavuflturulmal›d›r.
- Mesleki yeterlili¤i ve derinli¤i, mesleki sorumluluk sigor-
tas›n› ve meslek adamlar›n›n meslek içi e¤itim seminerlerine
kat›lmalar›n› bir zorunluluk olarak gören bir yap› denetim
yasas›na, her zamandan daha çok ihtiyaç var.
- Meslek adamlar›n›n, mesleki bilgileri ve yüksek ö¤renim
sonras›nda edindi¤i mesleki deneyimleri ilgili meslek odas›
taraf›ndan de¤erlendirilen; kifli ve toplum yarar›na ça¤dafl
tekniklere uygun olarak düzeyli ve güvenilir mühendislik hiz-
metleri üretebilen bir yeterlilikte olmal›d›r.
- Meslek adamlar›, meslek eti¤i ve mesleki davran›fl kuralla-
r›na uygun olarak hareket etmeli, meslek içi e¤itim seminer-
lerine kat›lmalar› yasal bir zorunluluk haline getirilmelidir.


