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YAPI DENETĐMĐ NEDĐR? 
 
Yapı denetimi, can ve mal güvenlikli yapı elde edebilmek amacıyla imar planlarına, 

yönetmeliklere, teknik şartnamelere ve standartlara uygun yapıların projelendirilmesi ve 
yapımı (inşaa) faaliyetleri süreci olarak tanımlanabilir. 

 
4708 SAYILI YAPI DENETĐMĐ KANUNUNA NASIL GELĐNDĐ? 
 
Can ve mal güvenliği için; fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun yapılar 

sağlamayı da amaçlayan ve ülke bütünlüğünde uygulamaya konulan Cumhuriyet Döneminin 
yasal düzenlemeleri sırasıyla;  

• 1930 yılında: 1580 sayılı Belediye Kanunu ve 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha 
Kanunu,  

• 1933 yılında: 2290 Sayılı Belediye Yapı ve Yolları Kanunu, 
• 1944 yılında:4623 Sayılı Yer Sarsıntılarından Evvel ve Sonra Alınacak 

Tedbirler Hakkında Kanun, 
• 1948 yılında: 5228 Sayılı Bina Yapımı Teşvik Kanunu, 
• 1956 yılında: Bu konuda yapılan en ciddi hükümleri içeren, 6785 sayılı Đmar 

Kanunu, 
• 1985 yılında:  Halen yürürlükte bulunan 3194 Sayılı Đmar Kanunudur.  
 
Yukarıda bahsedilen kanunlarda, yapı denetimine dair görev ve sorumluluklar; 
• Kamu yapılarında; yapıyı yapan kamu kuruluşuna,  
• Özel yapılarda ise;  
� Proje denetiminde;  yerel ilgili idarelere (belediye ve valilikler),  
� Yapım (inşa) denetimi de; fenni mesul veya teknik uygulama sorumlusu (TUS) 

olarak adlandırılan serbest çalışan mühendis veya mimarlara verilmiştir.  
 
Yapı denetimi konusunda ki düzenlemeler için birçok kişi tarafından milat olarak 

kabul edilen, 17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 tarihlerindeki depremlerden sonra meydana gelen 
can ve mal kayıplarının büyüklüğü; yürürlükteki 3194 Sayılı Đmar Kanunu ve ilgili 
Yönetmelik hükümleri ile getirilen denetim faaliyetlerinin ciddi boyuttaki yetersizliği açıkça 
ortaya çıkmış, yapı denetim sistemindeki hataların, eksikliklerin giderilmesi için yasal 
düzenlemeler yapılması zorunluluğunu gündeme getirmiştir. 

 
 2000 yılında, 595 Sayılı KHK (Kanun Hükmünde Kararname) yayımlanmış ve bu 

KHK’nin 27 pilot ilde uygulanmasına geçilmiştir. 595 sayılı KHK’nin Anayasa 
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Mahkemesince iptal edilmesi üzerine, 2001 yılında 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu ve 
Uygulama Yönetmeliği yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve 19 pilot ilde yürürlüğe sokularak 
yapı denetiminin amacına ulaşılmaya çalışılmıştır. 

 
 Doğal afet riskinin düşüklüğü göz önünde bulundurularak Konya Đli; hem 595 Sayılı 

KHK, hem de 4708 Sayılı Yapı Denetimi Kanunu pilot uygulama illeri arasında yer 
almamıştır. 14.06.2010 tarih ve 2010/624 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, 4708 Sayılı Yapı 
Denetim Kanununun ülke genelinde uygulanması kararı alınmasıyla Konya Đlinde de 4708 
Sayılı Yapı Denetim mevzuatının uygulamasına geçilmiştir.  

  
2011 yılına kadarki süreç içinde Konya’da yapı denetimi, 3194 Sayılı Đmar Mevzuatı 

hükümlerine göre gerçekleştirilmiştir. 
 
Bahsedilen depremler sonrasında, yeni kanuni düzenlemelerin yanında, mer’i 3194 

Sayılı Đmar Kanunu ve Uygulama Yönetmeliklerinde de ilave ve değişiklikler yapılmıştır. 
Daha önce sadece bir mimar veya mühendise görev ve sorumluluk verilerek gerçekleştirilen 
yapı denetiminde, bu durumun yetersizliği görülerek; mimar, inşaat, elektrik ve makine 
mühendislerinin birlikte görev aldıkları dörtlü TUS diye tanımlanan yapı denetimine 
geçilmiştir.  

 
595 Sayılı KHK ve 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu pilot uygulama alanında 

kalmasa da, Marmara Depremi ve ardından 2004 yılında meydana gelen Zümrüt Faciası 
olarak bilinen olay, Konya’da yapı denetiminin önemini kurum ve kişilere bir kez daha 
hatırlatmıştır. Özellikle Zümrüt Olayından sonra, Konya’da yapı güvenliğine, dolayısıyla yapı 
denetimine daha çok önem verildiği herkes tarafından bilinmektedir.  

 
4708 Sayılı Yapı Denetim Kanununa göre oluşturulan Yapı Denetim Kuruluşları ile; 

daha önce fenni mesullerce kişisel olarak yürütülmeye çalışılan proje ve yapı denetimi tek çatı 
altında toplamakta, denetim görevi kurumsallaşmış kurumlarla sağlanmaktadır. 

 
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca izin belgesi verilmiş yapı denetim kuruluşları; 

kurucuları mimar veya mühendis olan kişilerden oluşmaktadır. Denetim görevi de en az beş 
yıllık mesleki deneyimi olan yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığından belge almış mimar ve 
mühendis denetçiler ile mimar ve mühendis kontrol elemanı ve yardımcı kontrol 
elemanlarınca gerçekleştirilmektedir.  

 
Bu kuruluşlar, Đmar Mevzuatı gereğince öngörülen fenni mesuliyeti, Đlgili Đdareye 

karşı üstlenmektedirler. Bu hizmetleri karşılığında da yapı sahiplerinden, yapı maliyetinin 
yaklaşık yüzde birbuçuk’u kadar ücret almaktadırlar. 

 
Yine bu kanunla; gerçek kişiler ve kooperatifler de dahil olmak üzere, tüzel kişiler 

tarafından yaptırılan her tür yapı inşasının bir yapı müteahhidince gerçekleştirilmesi ve 
şantiyede mimar veya mühendis şantiye şefinin bulundurulması zorunluluğu getirilmiştir. 
Böylece yapım işlerinde müteahhidin yanında teknik elemanların yer alması sağlanmıştır. 

 
Günümüzde yapı denetimi; hem 3194 Sayılı Đmar Kanunu, hem de 4708 sayılı Yapı 

Denetimi Kanunu ve bu kanunların uygulama yönetmelikleri hükümleri çerçevesinde iki ayrı 
mevzuat kapsamında yürütülmeye çalışılmaktadır. 
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4708 SAYILI YAPI DENETĐM KANUNU NERELERDE 
UYGULANACAKTIR? 

 
4708 Sayılı Yapı Denetimi Kanunu; 2001 yılında yürürlüğe girdiğinde, sadece 3194 

Sayılı Đmar Kanununun; 
• 26. Maddesinde belirtilen kamuya ait yapı ve tesisler, 
• 27. maddesinde belirtilen ruhsata tabi olmayan yapılar,  
haricinde belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde 

yapılacak tüm yapıların denetimini kapsamaktaydı. 
 
2004 yılında, 5205 sayılı Kanun ile; 
• Tek parselde bodrum katı dışında en çok iki katlı ve toplam ikiyüz metrekareyi 

geçmeyen müstakil yapılar, 
 
2011 yılında, 648 KHK ile de; 
• Entegre tesis niteliğinde olmayan tarım ve hayvancılık amaçlı yapı ve tesisler, 
• Köy yerleşik alanlarında, belediye ve mücavir alan sınırları içinde olmayan  

iskan dışı alanlarda ve nüfusu 5000’in altında 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 500m2yi geçmeyen konut yapıları ile 
bunların kömürlük, otopark, depo gibi müştemilatı kanun kapsamı dışında tutulmuştur. 

 
OSB ve Serbest Bölgeler de 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu kapsamında 

bulunmaktadır. 
 
4708 SAYILI YAPI DENETĐM KANUNUNA GÖRE GÖREV ALANLAR VE 

BUNLARIN SORUMLULUKLARI NEDĐR? 
 
4708 Sayılı Yapı Denetim Kanununun 3. Maddesine göre; Yapı denetim kuruluşları, 

denetçi mimar ve mühendisleri, proje müellifleri, yapı müteahhitleri ve laboratuar görevlileri 
fen ve sanat kurallarına aykırı yapılmış yapının eksik, hatalı ve kusurlu olması nedeniyle 
ortaya çıkan yapı hasarlarından dolayı yapı sahibi ve ilgili idareye karşı kusurları oranında 
sorumludurlar.  

 
Bu sorumluluğun süresi; yapı kullanma izninin alındığı tarihten itibaren; 
• Yapının taşıyıcı sisteminden dolayı     : Onbeş yıldır. 
• Taşıyıcı olmayan kısımlarından dolayı: Đki yıldır. 
 
Yapı kullanma izini alındıktan sonra ilgili idareden izin alınmadan yapıda yapılacak 

esaslı tadilattan doğacak yapı hasarından, izinsiz tadilat yapan sorumludur. Yazılı ihtara 
rağmen; yapı sahibi tarafından önlemi alınmayan, parsel dışında meydana gelen ve yapıda 
hasar oluşturan yer kayması, kaya düşmesi, çiğ düşmesi ve sel baskınından doğan hasarlardan 
Yapı Denetim Kuruluşu sorumlu değildir. 

 
Yapı denetim kuruluşu; yapı denetimi faaliyeti dışında başka ticari faaliyette 

bulunamaz. Bu kuruluşun denetçi mimar ve mühendisinin, kontrol ve yardımcı kontrol 
elemanlarının denetim faaliyeti süresince başkaca mesleki ve inşaat işleri ile ilgili ticari 
faaliyette bulunmaları yasaktır. 
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YAPI DENETĐM KURULUŞLARINI KĐM NASIL DENETLEYECEK? 
 
 17.08.2011 tarih ve 28028 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 648 sayılı KHK 

ile; 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu uygulaması iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak 
üzere; 

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı merkezinde; Merkez Yapı Denetim Komisyonu, 
• Đllerde; Đl Yapı Denetim Komisyonu,  
kurulmuştur.  
 
Yapı denetim kuruluşlarına izin belgeleri; Merkez Yapı Denetim Komisyonunca 

verilmektedir.  
Đl Yapı Denetim Komisyonları Merkez Yapı Denetim Komisyonunca belirlenen; biri 

başkan, beş kişiden oluşmaktadır. Bu komisyon, yapı denetim kuruluşlarına izin belgesi 
verilmesi dışında, Kanunda belirtilen görevleri yapacaktır.  

Bahsedilen komisyonların görev ile çalışma usul ve esasları Bakanlıkça hazırlanan 
yönetmelikle düzenlenecektir. 

 
Yapı denetim kuruluşlarının 4708 Sayılı Yapı Denetim Mevzuatı kapsamındaki 

görevlerini mevzuattaki kurallara uygun olarak yerine getirip getirmedikleri; Çevre ve 
Şehircilik Đl Müdürlükleri bünyesinde oluşturulan Yapı Denetim Çalışma Birimi 
Elemanlarınca büro ve şantiye denetimleri ile gerçekleştirilmektedir. Bu denetimler yılda en 
az iki büro ve altı şantiye denetimi şeklinde uygulanmaktadır. Denetimler, ihbar veya 
şikayetler üzerine yapılan incelemelerde, mevzuata uygun olmayan durumların tespiti halinde 
inceleme raporları hazırlanmakta, bu rapor Đl Yapı Denetim Komisyonuna gönderilmektedir.  

 
Đl Yapı Denetim Komisyonunca yapılacak değerlendirme sonucunda; görevlerini 

mevzuata uygun yerine getirmediği veya kanun hükümlerine aykırı hareket ettiği anlaşılan 
Yapı Denetim Kuruluşlarına Komisyonun teklifi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bir 
yıla kadar faaliyet durdurma veya üç defa faaliyeti durdurulan Yapı Denetim Kuruluşuna izin 
belgesi iptali cezası verilmektedir. 

 
YAPI  DENETĐMĐ  SAYISAL  BĐLGĐLERĐ 

 
 

 TÜRKĐYE GENELĐ KONYA ĐLĐ 
Yapı Denetim Kuruluşu 1224          adet 27           adet 
Alınan Đş Miktarı 208.078     adet 625         adet 
Denetlenen Yapı Đnşaat Alanı 304.300.287m2 1.112.161m2 

Denetçi Sayısı 20.129       adet 266        adet 
KE Sayısı 22.283       adet 93          adet 
YKE Sayısı 996            adet 17          adet 
Laboratuvar Sayısı 325            adet 6            adet 

 
Konya’daki yapı denetim kuruluşlarının faaliyetleri Çevre ve Şehircilik Đl Müdürlüğü 

bünyesinde kurulan ve onaltı kişiden oluşan Yapı Denetim Çalışma Birimi Elemanlarınca 
kontrol edilmektedir. 


