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Đnsanların, güvenli ve sağlıklı yapılarda, sağlıklı bir çevrede yaşamak en temel 
hakları arasındadır. Bu hakkı sağlamak ve korumak ise devlet yönetimlerinin en başta gelen 
görevidir. Bu görevi yerine getirmek amacıyla ülkeler çok eski dönemlerden beri çeşitli 
kurallar ve yaptırımlar uygulamışlardır. Bir yapının kullanıcılarının veya sahiplerinin binayı 
projelendiren ve inşa eden kişilerin yapacakları hata ve kusurlara karşı korunmasının ilk 
örneklerine M.Ö.XVIII.yüzyılda Hammurabi Kanunlarında rastlanmaktadır. Eski Mısır’da da 
benzer örneklerine rastlanır. Genellikle “kısasa kısas” esasına dayanan bu ilk uygulamalar, 
devlet sistemleri ve teknolojinin gelişimine paralel olarak yerini hukuksal düzenlemelere terk 
etmiştir.  19. yüzyıldan itibaren  Fransa ve diğer Avrupa ülkeleri başta olmak üzere birçok 
ülkede, yapıyı ve projeyi yapanlara karşı birer tüketici durumunda olan mal sahipleri ve 
yapıyı kullananların haklarını, kanunlarla güvence altına alınmaya başlanmıştır. Ülkemizde 
de Osmanlı Đmparatorluğu döneminde yerleşme ve yapılaşmalarla ilgili çeşitli düzenlemeler 
yapılmış olmasına rağmen, bu düzenlemeler yapılaşma sınırlamaları olmaktan öteye 
gidememiştir.  

Yapı Denetimi Nedir? Yapı denetimi, yapıların; “Can ve mal güvenliğini teminen 
güvenli ve sağlıklı yapılması amacıyla, bağımsız olarak, tasarım ve yapımını, yürürlükteki 
yönetmeliklere ve standartlara uygun olarak yapılma süreci ” olarak tanımlanabilir. Yapı 
Denetim Sisteminin Gelişimi;Cumhuriyet dönemi ile birlikte yerleşme, yapılaşma ve 
denetlemeyi amaçlayan yasal düzenlemeler yapılmaya başlanmıştır. Bunların ilk örnekleri, 
1930 yılında çıkarılan 1580 sayılı Belediye Kanunu ile 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 
Kanunudur. Daha sonra 1933 yılında yürürlüğe konulan 2290 sayılı Belediye ve Yollar 
Kanunu ile Osmanlı Đmparatorluğu döneminden beri uygulanmakta olan yapılar kanunu 
büyük oranda değiştirilmiş ve bu yasa ile belediye teşkilatı olan yerlerde; 

- Đmar planlarının hazırlanması merkezi yönetimce yapılmış ancak; 

- Yolların düzenlenmesi, 

- Yeni yapılacak yapıların bağlı olacağı kurallar, 

- Yapılar için ruhsat alınması, 

- Yapı denetimi konularına o günün şehircilik anlayışına uygun olarak yeni esaslar 
getirilmiştir. 

Türkiye’de Đmar mevzuatı ve yapı denetiminin temelleri bu yasalar ile atılmıştır. 
Bugünkü imar mevzuatımızın da temelini oluşturan 2290 sayılı yasa, yapıların projelerinin 
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denetimi görevini yerel yönetimlere vermiştir. Yapım faaliyetlerinin projesine, fen ve sağlık 
kurallarına, deprem ve imar yönetmeliklerine, yapı malzemeleri ile ilgili standartlara uygun 
olarak yapımının sağlanması görevini ise fenni mesul, yeni adıyla teknik uygulama 
sorumlusu, adı verilen ve serbest çalışan mühendis, mimar ve diğer fen adamlarına vermiştir. 
Özellikle 1950’li yıllardan itibaren yoğunlaşan köyden büyük kentlere yoğun göç olgusu, 
plansız, çarpık, kaçak yerleşme ve denetimsiz yapılaşma eğilimlerini hızla artırmış ve o tarihe 
kadar çıkarılmış olan yasa ve yönetmelikler uygulanamaz hale gelmiştir. Bu gelişmeler 
üzerine, 1956 yılında, 6785 sayılı Đmar Kanunu çıkarılarak kentsel planlama esaslarında 
büyük değişiklikler yapılmış, planlama ile ilgili yetkiler merkezde toplanmış, ancak yapı 
denetimi ve fenni mesuliyet sistemi aynen muhafaza edilmiştir. 1980’li yılların başlarından 
itibaren fiziksel planlama faaliyetlerinin merkezi yönetimin ağır işleyen bürokrasisinin 
vesayeti altında gelişmeyeceği düşüncesi  hakim olmuş ve 1985 yılında, günümüzde de 
yürürlükte olan 3194 sayılı Đmar Kanunu çıkarılarak planlama, yerleşme ve yapılaşma 
süreçlerine ilişkin tüm yetkiler yerel yönetimlere devredilmiştir. Temelleri 1933 yılında 
çıkarılan Belediye Yapı ve Yolları Kanunu ile atılmış olan yapı denetim sistemi, 1970’li 
yıllardan bu yana meydana gelen hemen her büyük deprem veya kendiliğinden çökerek 
önemli can ve mal kaybına neden olan olaylar sonrasında varlığı ve gerekliliği yoğun şekilde 
tartışılmıştır.  Đstismar ve ihmallere açık olduğu, suç işleyenlerin yeterince ve adilce 
cezalandırılamadığı için işe yaramaz hale gelen “fenni mesuliyet” sistemi yerine, yapı polisi, 
denetimin Meslek Odalarına yaptırılması, yerel yönetimlerin güçlendirilerek etkin denetim 
yapmalarının sağlanması, sertifikalı mühendislik sisteminin getirilmesi, yapıda denetim, 
sigorta, sorumluluk siteminin uygulanması, gibi çeşitli öneriler geliştirilmesine rağmen, 
alternatifi bulunamadığından fenni mesuliyet sistemi uzun yıllar değiştirilememiştir. 

Kalkınma Planların hemen tamamında özetle; 

-“Yapıların daha iyi denetlenmesini sağlayacak yasal ve idari tedbirlerin alınacağı”, 

-“Yapı denetimindeki mevcut aksaklıkların giderilmesi için yeni bir yapı denetim 
sisteminin geliştirileceği’’, 

-‘’Đnşaatlarda standart dışı malzeme kullanılmasının kesinlikle önleneceği,”  

-“3194 sayılı imar kanunundaki planları yapan, yaptıran, aykırı hareket edenlerin 
sorumlulukları ile bu kişilere uygulanacak müeyyidelerin açıklıkla ortaya konacağı ve etkin 
bir denetim sağlanacağı” defalarca vurgulanmış olmasına rağmen, bu tedbirlerin hiçbirisi 
yapılmamıştır. 

1999 yılında meydana gelen,  Körfez ve Düzce depremlerinin çok büyük can ve mal 
kayıplarına yol açmasından hemen sonra, Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planında (2000-
2005), konuya özel önem verilmiştir. Alınacak önlemler arasında; 

- Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yasasının yeniden düzenleneceği ve 
yetkin mühendislik kavramının getirileceği, 

- Đmar yasasının sağlıklı bir yapı denetim sistemi getirecek ve kurallara aykırı 
uygulama yapanların sorumlulukları ve bunlara uygulanacak yaptırımları içerecek şekilde 
yeniden düzenleneceği,  
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- Belediyeler Kanunu ile Büyükşehir Belediyesi Kanununun, sağlıklı bir yapı 
denetim sistemi getirecek ve yerel yönetimlerin doğal afet tehlikesi ve risklerinin belirlemesi 
ve zararlarının azaltılması konusundaki görev, yetki ve sorumluluklarının yeniden 
düzenleneceği, 

- Afet yönetmeliğinin, (deprem bölgelerinde yapılacak yapılar hakkında yönetmelik) 
depremle ilgili koşullarının bilinçli ve eksiksiz olarak uygulanmasının sağlanacağı, 

- Medeni Kanun, Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunlarının ilgili maddelerinin, 
“yapıda denetim, sorumluluk ve sigorta” konuları bakımından yeniden gözden geçirileceği, 

- Mevcut ve yeni yapılacak olan tüm yapı ve alt yapıların yeterli afet güvenliğine 
kavuşturulması için gereken tüm çalışmaların tamamlanacağı, hükme bağlanmıştır.  

Nitekim 10.04.2000 tarih ve 24016 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
giren 595 sayılı KHK, ülkemizin önemli bir bölümünü  kapsayacak şekilde, biraz acele, biraz 
da acemilik kokan haliyle uygulamaya başlandı. Yapılardaki Denetim yetkisinin tamamıyla 
özel sektöre devredilmesi gibi, Đçerisinde bulunan devrim niteliğindeki bazı kararlara 
kamuoyu alışmakta zorlanmıştır. KHK ‘nin Temeli ikili bir mekanizma öngörmektedir. Söz 
konusu ikili mekanizma, ‘’Yapıların yapı denetim kuruluşları aracılığı ile denetimini ve 
kurulacak yapı denetim komisyonları aracılığı ile yapı denetim kuruluşlarının denetimi’’, 
şeklinde olup, ayrı ayrı ele alınmıştır. Devrim sayılabilecek yeniliklerden biri de; Yapı 
denetim kuruluşlarının, Bünyesinde uzman mühendis ve mimarların bulunması, Ödenmiş 
sermayesinin en az %51′inin uzman mühendis ve mimarlara ait olması zorunlulukları 
getirilmiştir. Yaklaşık olarak 13 ay yürürlükte kalan bu KHK. Anayasa Mahkemesinin 
24/05/2001 gün ve E. 2000/35, K. 2001/90 sayılı kararla iptal edildiğinden, uygulanmasından 
doğacak ve sonradan giderilmesi olanaksız durum ve zararların önlenmesi ve iptal kararının 
sonuçsuz kalmaması için kararın Resmi Gazetede yayımlanacağı güne kadar yürürlüğünün 
durdurulmasına, 24/05/2001 gününde karar verilmiş olup, Yürürlüğü Durdurma kararı 
26/05/2001 tarih ve 24413 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 

Yürütmenin durdurulmasıyla birlikte 3194 sayılı Đmar Kanununa, yani TUS 
sistemine yeniden dönülmüştür. 595 sayılı KHK ile kurulan Yapı Denetim Firmalarının 
hemen tamamı kapanmış ya da kapanma durumuna gelmiştir. Ancak aynı dönemde kurulan 
Yapı Test Laboratuvarlarının tamamına yakını, yerel idarelerin numune alma zorunluluğunu 
devam ettirme kararıyla birlikte faaliyetlerine devam etmişlerdir.  KHK öncesi dönemde 
tamamıyla Üniversite, ĐMO veya Kamu’ nun elinde bulunan Yapı Test Laboratuarı işletme 
görevini özel sektör de aynı ciddiyetle devam ettirerek ülkemiz için önemli bir kazanım 
sağlanmıştır. 

Günümüzde de geçerliliği devam eden 4708 sayılı Yapı Denetim Yasası 29.06.2001 
tarihinde yayınlanarak 19 pilot ilde yürürlüğe girmiştir. Đçerik açısından sadece Yapı Denetim 
içerdiği için Türkiye de ilktir. Ve Devletin, konuyu önemsediğini  söylemek hiç abartılı bir 
bakış olmaz. Ayrıca ilk günden günümüze kadar, internet üzerinden takip edilen ve 
uygulanan ilk yasalardan birisidir. 

Uygulama yetkisi; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (eski, Bayındırlık ve Đskan  Bak.) 
na verilen 4708 sayılı yasanın, doğru anlaşılması ve uygulanması için 12.08.2001 ve 
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05.02.2008 tarihinde olmak üzere iki defa Uygulama Yönetmeliği ve bir çok genelge, tamim 
ve komisyon kararı yayınlanmıştır. 

15 Temmuz 2010 tahinde yayınlanan Bakanlar Kurulu kararıyla, 01.01.2011 den 
itibaren Türkiye genelinde uygulama kararı alınmıştır. 

Yasa üzerindeki en önemli değişikliklerden biri de 17.08.2011 tarihinde de bir KHK 
yayınlanarak Yapı Denetim bedeli üzerinde yapılmıştır. Bu değişiklik, yapı denetim asgari 
bedelini yarı yarıya düşürmüştür. Tavan fiyatı da serbest bırakıyor gibi gösterilmeye çalışılsa 
da piyasalar tarafından direkt %50 indirim gibi algılanmış ve uygulaması da öyle olmuştur. 

Konya ilinde; 15 Temmuz 2010 da alınan Bakanlar Kurulu Kararıyla birlikte 
yapılanmaya başlayan ve  01.01.2011 den itibaren uygulanmaya başlanan 4708 sayılı Yapı 
denetim yasası, henüz kayda değer bir geçmişe sahip değildir.  Ancak 19 pilot ildeki 
uygulamalara bakılarak, Ülkemizdeki yapı denetim sisteminin olması gereken mecraya 
oturmadığı, 4708 sayılı yasada bu güne kadar yapılan değişiklikler ve çıkarılan uygulama 
yönetmeliklerinin sayılarına bakılarak dahi söylenebilir.  

Asıl cevaplanması gereken soru ise; yapı denetimin neleri yaptığı ve yapamadığı 
sorusudur. Bu soruya, 19 pilot ildeki Yapı Denetim uygulamalarına bakılarak cevap vermek 
için, konuyu fazla uzatmadan (okuyan/dinleyen)  sayılara boğmadan bir tablo ile anlatmanın 
daha da etkili olacağını düşündüm. 

 
YAPI DENETĐM 

ANA KONULAR 2000 Öncesi 2000 -2010 2010-201.. 
Zemin Etüdleri Zayıf Đyi  Çok Đyi 
Proje denetimi Orta Đyi Đyi 
Beton kalitesi Zayıf Đyi Çok Đyi 
Vibratör kullanımı Zayıf Đyi Đyi 
Beton numunesi alma Zayıf Çok iyi Çok Đyi 
Đşçilik kalitesi Vasat Orta Orta 
Đnce işlerde malzeme denetimi. Zayıf Zayıf Zayıf 
Yapı sigortası Çok Zayıf Çok Zayıf Çok Zayıf 
Yapı sertifikası Çok Zayıf Zayıf Zayıf 
Mekanik. Tesisat  Kalitesi Zayıf Orta Orta 
Isı yalıtımı yönetm. uygulama Çok Zayıf Orta Đyi 
Su yalıtımı Zayıf Zayıf Zayıf 

SONUÇ:  

Geçtiğimiz 10 yıl içinde, Avrupa Topluluğuna geçiş sürecinin hızlanması, 1998 
yılında yeni Deprem yönetmeliği, 08.05.2000 yılında Isı Yalıtım Yönetmeliği ve 2001 yılında  
4708 Sayılı Yapı Denetim Yasası ve benzer yasa ve yönetmeliklerin yürürlüğe girmesinin 
etkisiyle yukarıdaki tabloda yazılan ilerlemeler sağlanmıştır. Daha çok Özel sektörde 
sağlanan bu iyileşmenin Devletin kendisinde de olduğu söylenemez. Devletin;1997-1998 
depremlerinde,  bölgede yıkılan ve ağır hasar gören Kamu binalarını da gördüğünü, kendi 
yapı denetim sistemini sorguladığını son dakikada ve 13 yıllık aradan sonra Bayındırlık ve 
Đskan Bakanlığının lağvedilmesiyle anladık. Đlerleyen yıllarda daha radikal, köklü ve kalıcı 
adımların, aceleye getirilmeden atılmasını umut ediyoruz.  


