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03.07.2009 tarihinde yapı denetim firmaları ile bölgemiz hakkında toplantı 
yapılmış ve 24 adet yapı denetim firması toplantıya katılmıştır.

İlçemizde 3194 sayılı imar kanunu ve 4708 sayılı yapı denetim kanunu çerçe-
vesinde verilen ruhsatlarla ilgili olarak, yapı denetim şirketlerinin kontrolünü 
üstlendikleri inşaatlarla ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yapılması 
gereken ve aşağıda liste olarak verilen denetimlerin tam olarak yapılmadığı 
görülmüştür. 

1. Aplikasyonlarda  olan problemlerin  giderilmesi için  şirket bünyelerinde 
Harita Mühendisi bulundurmamaları veya harita firmaları ile çalışmamaları 
sonucu aplikasyonlarda kaymalar gerçekleştiği,

2. İnşaatın hafriyat aşamasında yapı denetim firmalarına haber verilmeme-
sinden dolayı tehlikeli hafriyat alımı ve projesinde belirtilen kotlarda hafriyat 
yapılmadığı görülmüştür. Yapı denetim firmalarının müteahhitlerle ve şanti-
ye şefleriyle daha koordineli olması, hafriyat aşamasında sahada bulunmaları 
gerekmesine rağmen birlikte çalışmadıkları,

3. Binaların hafriyat sırasında ve hafriyattan sonraki aşamalarda iş güvenliği 
(çevre güvenliği tabelası, güvenlik filesi, ışıklandırma v.s.), çevre ve çalışma 
düzeniyle ilgi gerekli uyarıların yeterince yapılmadığı,

4. Ruhsat tabelalarının, ruhsat ve eklerinin, inşaat alanında görünen bir yerde 
bulundurulması konusunda yeterli takibin yapılmadığı, inşaatların iş bitirme 
ve iskanı alınmadan tabelaların söküldüğü,

5. Genellikle grobeton altına mıcır serilmediği,

6. Temel betonu atılmadan önce topraklamanın yapılıp yapılmadığının kont-
rolünde yapı denetim firmalarının ihmali olduğu,

7. Temel aşamasında kolon filizlerinin alttan ve üstten etriyeleri bağlanarak 
beton dökümü esnasında aksından kaymalarını engellemek gerekir. Aksi hal-
de kolon filizlerin bükülmesine ve hatta aksın kaymasından dolayı kesilmesi-
ne neden olduğu,

8. Betonarme kısmında asmolenlerde strafor kullanılırken yanmazlık belge-
sinin aranması gerekmektedir. Bu belge getirilmeden kullanılması sakıncalı 
olduğu,

9. Binalardaki betonarme perdelerin tasdikli statik projesine göre uygulan-
ması ve denetlenmesi gerekmektedir. Fakat betonarme perdelerin projesine 
uygun olarak yapılmadığı ve yeterli ölçüde denetlenmediği,

10. Betonarme kısmında sarkık kirişlerin yapılmayıp, sistemin değiştirilerek 
asmolen döşemeye dönüştürülmeye çalışılması statik açıdan sakıncalı ve pro-
jeye aykırı olduğu,

11. Beton dökümü esnasında numunelerin zamanında alınmaması, vibrasyon 
ve beton kürlerinin yaptırılması hususunda gerekli uygulamaların şantiye şef-
leriyle yapılmadığı,

12. Elektrik, doğalgaz, su tesisatlarının denetiminin gerektiğince yapılmadığı,

13. Çatı içerisinde yapılan çatı arası piyesi imalatlarının projeye uygunluğunun 
denetlenmediği,
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Çekmeköy 1/1000 ölçekli revizyon ilave uygulama imar planı askıya çıktığında, 
tadilat ruhsatlarının çıkmadan ilave katların inşaatlarına başlanmaması husu-
sunda gerekli hassasiyetin gösterilmesini istiyoruz.

Kontur Gabari Kontrolü

14. Çatı imalatlarında, parapet ve çatı yüksekliklerinin gerekli kontrollerinin 
yapılmadığı veya tespiti yapılıp da varsa hatalı olanların  üç iş günü içerisinde 
idaremize bildirilmediği,

15. İnşaata ait hak edişlerin zamanında Başkanlığımıza iletilmediği,

16. Yapı Denetim Sözleşmesinin mal sahibi yerine müteahhit ile yapıldığı ve 
hizmet bedelinin tamamının inşaat başlamadan alındığı,

17. Mimari ve Statik Projelerde yapı denetime ait imza ve kaşenin zaman za-
man unutulduğu,

18. Bağımsız bölümlerdeki mahallerin mimari ve mekanik projelerine uygun-
luğunda farklılıklar görüldüğü, 

19. Onaylı Mimari Projelerde bulunan kesitler ve görünüşlerin dikkate alınma-
yarak, pencere, balkon ve Fransız balkon ölçülerinin projesine uygun olarak 
yapılmadığı, bu durumun da dış görünüşlerde farklılıklara sebep olduğu,  

20. İnşaatın ince işleri yapılırken uygulamanın yapım tekniklerine, TSE stan-
dartlarına uygun malzeme kullanıp kullanmadıklarına dikkat edilmesi gerekti-
ği,  (Özellikle ısı ve su yalıtımlarında karşılaşılan sıkıntılar.)

21. Asansörlerin, ilgili müdürlüğünden asansör ruhsatı alınmadan kullanıma 
açıldığı,

22. Tasdikli projesine göre sığınakların uygun ölçülerde yerinde yapılmadığı 
görülmüştür.
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25.09.2009 tarihli Yapı Dentim Toplantısından sonra yürürlüğe giren işlem ve 
yasa değişiklikleri.

15.09.2009 tarih ve 3513 saylı Kadastro Genelgesi ve 4708 sayılı Kanunun, 5 
Şubat 2008 tarih ve 26778 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren  
Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin Madde 5- 4(b) bendinde belirtilen  ‘‘ 
Bünyesinde konu ile ilgili teknik eleman bulunmayan hallerde,hizmet satın 
almak suretiyle teknik eleman görevlendirerek,arsanın köşe noktalarının ilgili 
idare nezaretinde tespit ettirilmesini ve yapının ,vaziyet  planına uygun şe-
kilde arsaya aplike edilmesini sağlar.’’ hükmüne göre,  Yapı Denetim Firması 
tarafından Belediyemize sunulan Kontur Gabarinin X ,Y koordinat kontrolü 
NetCAD  ortamında Müdürlüğümüzce yapıldıktan sonra Kadastro Müdürlü-
güne sunulur. 

1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 



2. “ CE”  ve “G” işareti beraberinde beyan edilen performans değerleri ve 
ilave ürün karakteristiği/karakteristikleri için teknik onaylarda beyan edilen 
performans değerleri kullanım amacına göre ilgili yapı işinin tabi olduğu te-
mel gerek hükümlerine göre yeterli olmamaları halinde, ilgili malzeme o yapı 
işinde kullandırılmamalıdır.

3. İlgili standardına uygun olmayan ve/veya işaretlemesi ( CE,G ) yetersiz olan 
malzemelerin yapı işinde kullandırılmasına müsaade edilmez ve o malzemeye 
ilişkin olarak Ek-1 formu doldurularak Valiliklere ( Bayındırlık ve İskan Müdür-
lükleri ) bildirilir.

4. İlgili standardına uygun olup olmadığı konusunda şüpheye düşüldüğü tak-
dirde malzemeler için TS EN ISO/IEC 17025 standardı koşullarını sağlayan bir 
laboratuarda yaptırılan deney sonuçlarına göre işlem yapılır. Deney sonuçları 
uygun ise, malzemenin yapı işinde kullandırılmasına müsaade edilir. Diğer bir 
nüshası kontrolden sorumlu birim tarafından ekleri ile birlikte 10 yıl muhafaza 
edilir. 

Yapının kontrolünden sorumlu birim tarafından yapıda kullanılan malzemele-
re ilişkin olarak kontrol formu ( EK-2 ) doldurularak bir nüshası ekleri ile birlik-
te yapı kullanma ruhsatı vermeye yetkili idareye teslim edilir.Diğer bir nüshası 
kontrolden sorumlu birim tarafından ekleri ile birlikte 10 yıl muhafaza edilir.

Bakanlığımız Yapı Malzemeleri Veri Tabanı işletime alındığında Ek:2 deki bil-
giler, kontrolden sorumlu birim tarafından elektronik ortamda veri tabanının 
ilgili bölümüne aktarılır. Yapı kullanma ruhsatı vermeye yetkili idareler yapıda 
kullanılan malzemeler ile ilgili takiplerini girilen bu bilgilere göre yaparlar.

29.04.1997 tarih ve 22974 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 97/9196 sayılı Ba-
kanlar Kurulu Kararı ile AB Teknik Mevzuatı çerçevesinde AB’nin 89/106/EEC 
sayılı Yapı Malzemeleri Direktifi’nin uyumlaştırılması çalışmalarını yürütmek 
üzere Bayındırlık ve İskan Bakanlığı görevlendirilmiş olup hazırlanan Yapı 
Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) 01.01.2007 tarihinden itibaren mecbu-
ri uygulamaya girdiği belirtilmektedir.

Bu doğrultuda 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması  ve 
Uygulanmasına Dair Kanuna uygun olarak piyasaya arz edilen yapı malzeme-
lerinin kullanıldığı yapı işine göre kullanım amacına uygun olup olmadığı;

03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu• 
29/06/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun,• 
Yapım İşleri yapan ve yaptıran kamu kurum ve kuruluşlarının kuruluş ka-• 
nunları,
04/01/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa• 
göre yapıların denetlenmesi amacıyla görevlendirilenler tarafından kont-• 
rol edilmesi gerekmekte olduğu belirtilmektedir.

Yapıda kullanılmak amacı ile şantiye mahalline getirilen malzemeler için;

1. İlgili standardına uygun, işaretleme ve beraberinde beyan edilen perfor-
mans değerleri kullanım amacına göre ilgili yapı işinin tabi olduğu temel ge-
rek hükümlerine göre yeterli olmaları halinde malzemelerin yapım işinde kul-
landırılmalarına müsaade edilir.

Şantiye’de Yapı Malzemelerinin Denetimi
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3 - Konu: 5940 sayılı Kanunun, 17 Aralık 2009 tarih ve 27435 sayılı Resmi Ga-
zetede yayınlanarak yürürlüğe giren  ‘‘İmar Kanuu ile Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükümünde kararnamede 
değişiklik yapılmasına dair kanun’’ 

MADDE 1 - 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 28 inci maddesi baş-
lığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
        
“Müelliflik, fenni mesuliyet, şantiye şefliği, yapı müteahhitliği ve kayıtlar: 
MADDE 28- Bu Kanun kapsamındaki mimarlık, mühendislik ve planlama hiz-
metine ilişkin harita, plan, etüt, proje ve eklerinin düzenlenmesi ve bunların 
yerine getirilmesinin; uygulamada bulunulacak alanın, yerleşme merkezinin 
ve yapının sınıfına, özelliğine ve büyüklük derecesine göre, uzmanlık alanları-
na uygun olarak 38 inci maddede belirtilen meslek mensuplarına yaptırılması 
mecburidir. Müellifler ve uygulamada bulunan meslek mensupları, işlerini bu 
Kanuna ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak gerçekleştirmekten sorumlu-
dur. 

Yapıda inşaat ve tesisat işleri ile kullanılan malzemelerin kamu adına deneti-
mine ilişkin fenni mesuliyet, ruhsat eki etüt ve projelerin gerektirdiği uzman-
lığı haiz meslek mensupları tarafından ayrı ayrı üstlenilmek zorundadır. Fenni 
mesul mimar ve mühendisler uzmanlık alanlarına göre; yapının, tesisatı ve 
malzemeleri ile birlikte, bu Kanuna, ilgili diğer mevzuata, uygulama imar pla-
nına, ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere, standartlara ve teknik şartnamele-
re uygun olarak inşa edilmesini denetlemekle görevlidir. 

Beyana esas teknik şartnamenin yürürlülük tarihi ve eş teknik şartname (Ulus-
lar arası veya Ulusal Standardizasyon kuruluşlarının yayınladığı standartlar-
dan adapte edilen aynı içeriği haiz Türk Standardı) olup olmadığı TSE’ nin ve 
Teknik Onay kuruluşunun web sitelerinden kontrol edilmesi gerktiği, ayrıca 
yapıda daimi olarak kullanılacak olan ürünlerden diğer Bakanlıkların sorumlu-
luğundaki Yönetmeliklere de tabi olan malzemeler her bir yönetmelik için ayrı 
ayrı değerlendirilmelidir.

Yapım işlerini kendi bünyelerinde oluşturdukları birimler ile gerçekleştiren 
tüm Bakanlıkların, kamu kurumlarının, yapı denetim kuruluşlarının ve beledi-
ye fenni mesullerinin gerekli malzeme seçimi ve kontrolde genelge hükümle-
rine itibar etmeleri gerekdiği belirtilmektedir.

5940 sayılı Kanunun 
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Fenni mesuller, mesuliyet üstlendikleri yapı ile alakalı olarak yapı müteahhit-
liği, şantiye şefliği, taşeronluk ve malzeme satıcılığı yapamaz. Yapı sahibi, ya-
pısının fenni mesuliyetini üstlenemez. 

27 nci madde kapsamındaki yapılar ile entegre tesis niteliğinde olmayan ruh-
sata tabi tarım ve hayvancılık yapılarına ait 22 nci maddede yer alan etüt ve 
projeler, il özel idarelerince veya Bakanlığın taşra teşkilatınca hazırlanabilir. 
Bu tarım ve hayvancılık yapılarına dair fenni mesuliyet, il özel idaresinin veya 
Bakanlığın taşra teşkilatının mimar ve mühendisleri tarafından üstlenilebilir. 

Yapı müteahhidi ve şantiye şefi; yapıyı, tesisatı ve malzemeleriyle birlikte bu 
Kanuna, ilgili diğer mevzuata, uygulama imar planına, ruhsata, ruhsat eki etüt 
ve projelere, standartlara ve teknik şartnamelere uygun olarak inşa etmek, 
neden olduğu mevzuata aykırılığı gidermek mecburiyetindedir. Yapı müteah-
hidi ve şantiye şefi, ilgili fenni mesullerin denetimi olmaksızın inşaat ve te-
sisatlarına ilişkin yapım işlerini sürdüremez, inşaat ve tesisat işlerinde yetki 
belgesi olmayan usta çalıştıramaz. 

Bakanlıktan veya Bakanlıkça yetkilendirilmiş idareden yetki belgesi almaksı-
zın, inşaat ve tesisat dahil yapım işlerinin müteahhitliği üstlenilemez. Yetki 
belgeleri geçici veya daimi olarak düzenlenebilir. Gerçek kişilere ve özel hu-
kuk tüzel kişilerine yapı inşa eden müteahhitlerin kayıtları, her yapı için ayrı 
ayrı tutulur. Bu kayıtların birer nüshası, ilgili yapı müteahhidinin yetki belge-
lendirmesi işlemlerinde değerlendirilmek üzere Bakanlığa gönderilir. Müte-
ahhitlere yetki belgesi verilmesi işlemleri, bu kayıtlar da değerlendirilerek Ba-
kanlıkça yürütülür. 

Yapı sahibine ve idareye karşı sorumlu olan fenni mesuller, uzmanlık alanına 
uygun olarak yapıda yetki belgesi olmayan usta çalıştırılması veya şantiye şefi 
bulundurulmaksızın yapım işinin sürdürülmesi veya yapının mevzuata aykırı 
yapılması veya istifaları halinde, bu durumları altı iş günü içinde ilgili idareye 
yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi takdirde, fenni mesuller kanuni mesu-
liyetten kurtulamaz. 

Bildirim üzerine, en geç üç iş günü içinde 32 nci maddeye göre işlem yapılır. 

Fenni mesulün istifası veya ölümü halinde, başka bir meslek mensubu fen-
ni mesuliyeti üstlenmedikçe yapının devamına izin verilmez. Fenni mesulün 
istifası halinde, istifa tarihinden önce yapılan işlere dair sorumluluğu devam 
eder. Yeni atanan fenni mesul, daha önce yapılan işlerin denetlenmesinden 
ve eksiklik ve hata var ise giderilmesini sağlamaktan ve bildirimde bulunmak-
tan da sorumludur. Tespit edilen bu eksiklik ve hatalar giderilmedikçe inşaa-
tın devamına izin verilmez. 

Fenni mesuller, Bakanlık tarafından çıkarılan yönetmelikte belirlenen sınıf, 
özellik ve büyüklüğe sahip bulunan yapıların denetimi faaliyetine yardımcı 
olmak üzere, 38 inci maddeye göre uygun nitelikte ve sayıda fen adamı istih-
dam etmek mecburiyetindedir. 
Fenni mesuller, uzmanlık alanlarına göre yapım işlerinin denetimine ilişkin ay-
rıntılı bütün belgeler ile mimarlık ve mühendislik hizmetleri raporunu idareye 
vermek ve yapı kullanma izin belgesini imzalamak mecburiyetindedir. Yapıya 
ilişkin bilgiler, ilgili idarece, etüt ve proje müelliflerinin, fenni mesullerin, yapı 
müteahhitlerinin ve şantiye şefi mimar veya mühendisin üyesi bulunduğu 
meslek odasına, üyelik kayıtlarına işlenmek üzere bildirilir. 

10 9



MADDE 2 - 3194 sayılı Kanunun 42 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir. 

“İdari müeyyideler: 

MADDE 42- Bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teşkil eden 
fiil ve hallerin tespit edildiği tarihten itibaren on iş günü içinde ilgili idare en-
cümenince sorumlular hakkında, üstlenilen her bir sorumluluk için ayrı ayrı 
olarak bu maddede belirtilen idari müeyyideler uygulanır. 

Ruhsat alınmaksızın veya ruhsata, ruhsat eki etüt ve projelere veya imar mev-
zuatına

aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı 
iş günü içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet du-
rumuna, bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yer-
leşmeye ve çevreye etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine 
ve aykırılığın büyüklüğüne göre, beşyüz Türk Lirasından az olmamak üzere, 
aşağıdaki şekilde hesaplanan idari para cezaları uygulanır: 

a) Bakanlıkça belirlenen yapı sınıflarına ve gruplarına göre yapının inşaat alanı 
üzerinden hesaplanmak üzere, mevzuata aykırılığın her bir metrekaresi için; 
1) I. sınıf A grubu yapılara üç, B grubu yapılara beş Türk Lirası, 
2) II. sınıf A grubu yapılara sekiz, B grubu yapılara onbir Türk Lirası, 
3) III. sınıf A grubu yapılara onsekiz, B grubu yapılara yirmi Türk Lirası, 
4) IV. sınıf A grubu yapılara yirmiüç, B grubu yapılara yirmibeş, C grubu yapı-
lara otuzbir Türk Lirası, 

Fenni mesullerce denetime ilişkin mimarlık ve mühendislik raporları hazırla-
nan, yapı sahibi, fenni mesuller ve ilgili idare elemanlarının birlikte düzenlediği 
tespit tutanağı ile tamamlandığı belirlenen, ancak, yapı müteahhidinin yapım 
işlerinden doğan vergi ve sigorta primi borçlarının ve diğer sorumluluklarının 
gereğinin yerine getirilmemesi sebebiyle yapı kullanma izin belgesi verilmesi 
işlemleri tamamlanamayan yapılar için, yapının müteahhidi olmayan yapı sa-
hibinin talebi üzerine, ilgili idarece durum tespit edilerek yapı kullanma izin 
belgesi verilir. Bu belgenin bir örneği, ilgili kurumlara ve ilgililerin kayıtlarına 
işlenmek ve değerlendirilmek üzere ilgili meslek odalarına ve Bakanlığa gön-
derilir. 
Yapı sahibi, ruhsat süresi dolmamış olan bir yapının etüt ve proje müellifliği, 
yapı müteahhitliği ve şantiye şefliği görevlerinden herhangi birini üstlenme-
miş ise bütün sorumluluk, ilgisine göre etüt ve proje müelliflerine, yapı müte-
ahhidine, şantiye şefine ve ilgili fenni mesullere aittir.” 
 

NOT:
Madde 38 – Halihazır harita ve imar planlarının hazırlanması ve bunların uygu-
lanmasının fenni mesuliyetini; uzmanlık, çalışma konuları ve ilgili kanunlarına 
göre, mühendisler, mimarlar, şehir plancıları deruhte ederler. 
             (Değişik : 26/4/1989 - 3542/2 md.) Yapıların, mimari, statik ve hertürlü 
plan, proje, resim ve hesaplarının hazırlanmasını ve bunların uygulanmasıyla 
ilgili fenni mesuliyetleri, uzmanlık konularına ve ilgili kanunlarına göre mü-
hendisler, mimarlar ile görev, yetki ve sorumlulukları yönetmelikle düzenle-
necek olan fen adamları deruhte ederler.
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8) Ruhsatsız ise cezanın % 180’i, 
9) Ruhsatı hükümsüz hale gelmesine rağmen inşaatı sürdürülüyor ise cezanın 
% 50’si, 
10) Yapı kullanma izin belgesi alınmış olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın 
yeni inşai faaliyete konu ise cezanın % 100’ü, 
11) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılmıyor ise cezanın % 10’u, 
12) İnşai faaliyetleri tamamlanmış ve kullanılıyor ise cezanın % 20’si, 
13) Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor ise cezanın % 20’si, 

(a) ve (b) bentlerinde belirtilen şekilde tespit edilen para cezalarının miktarı-
na göre ayrı ayrı hesap edilerek ilave olunur. Para cezalarına konu olan alanın 
hesaplanmasında, aykırılıktan etkilenen alan dikkate alınır. 

18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyet-
leri yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel 
sahibine, harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı mü-
teahhidine ve şantiye şefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk 
Lirası, bu fiillerin çevre ve sağlık şartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk 
Lirası, can ve mal emniyetini tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para 
cezası verilir. 

Yapıldığı tarih itibarıyla plana ve mevzuata uygun olmakla beraber, mevcut 
haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal emniyetini teh-
dit ettiği veya edeceği ilgili idare veya mahkeme kararı ile tespit olunan yapı-
lara, ilgili idarenin yazılı ikazına rağmen idarece tanınan süre içinde takviyede 
bulunmayan veya bu yapıları 39 uncu madde uyarınca yıkmayan yapı sahibine 
onbin Türk Lirası idari para cezası verilir. 

5) V. sınıf A grubu yapılara otuzsekiz, B grubu yapılara kırkaltı, C grubu yapıla-
ra elliiki, D grubu yapılara altmışüç Türk Lirası, 
idari para cezası verilir. Bu miktarlar her takvim yılı başından geçerli olmak 
üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 
298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme 
oranında bir Türk Lirasının küsuru da dikkate alınmak suretiyle artırılarak uy-
gulanır. 

b) Mevzuata aykırılığı yapı inşaat alanı üzerinden hesaplanması mümkün ol-
mayan, yapının cephelerini ve diğer yapı elemanlarını değiştiren veya yapı 
malzemesi için öngörülen gereklere aykırı bulunan uygulamalar için, Bakan-
lıkça yayımlanan ve aykırılığa konu imalatın tespiti tarihinde yürürlükte bulu-
nan birim fiyat listesine göre ilgili idarece belirlenen bedelin % 20’si kadar idari 
para cezası verilir. 

c) (a) ve (b) bentlerine göre cezalandırmayı gerektiren aykırılığa konu yapı; 
1) Hisseli parselde diğer maliklerin muvafakati alınmaksızın yapılmış ise ceza-
nın % 30’u, 
2) Kamuya veya başkasına ait bir parselde yapılmış ise cezanın % 40’ı, 
3) Uygulama imar planında veya parselasyon planında “Kamu Tesisi Alanı 
veya Umumi Hizmet Alanı” olarak belirlenmiş bir alanda yapılmış ise cezanın 
% 60’ı, 
4) Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karşısında can ve mal em-
niyetini tehdit ediyor ise cezanın % 100’ü, 
5) Uygulama imar planı bulunan bir alanda yapılmış ise cezanın % 20’si, 
6) Yapılaşmaya yasaklanmış bir alanda yapılmış ise cezanın % 80’i, 
7) Özel kanunlar ile belirlenmiş özel imar rejimine tabi bir alanda yapılmış ise 
cezanın % 50’si,  
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b) Yapım işinde ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak gerçekleştirilen ima-
latın can ve mal güvenliğini tehdit etmesi halinde on yıl, 
c) Bakanlıkça olumsuz kayıt değerlendirmesi yapılan hallerde bir yıl, 
süreyle Bakanlıkça iptal edilir. Yapı müteahhidinin, yapım işlerinden doğan 
vergi ve sigorta primi borçlarını ödememesi ve diğer sorumluluklarını yerine 
getirmemesi hallerinde yetki belgesi bir yıldan az olmamak üzere Bakanlıkça 
iptal edilir ve bunlara sorumluluklarını yerine getirinceye kadar yeni yetki bel-
gesi düzenlenmez. Yetki belgesi iptal edilen yapı müteahhidi yeni yetki belge-
si düzenleninceye kadar yeni iş üstlenemez, ancak mevcut işlerini tamamlar. 
Yetki belgeli yapı müteahhidi olmaksızın başlanılan yapının ruhsatı iptal edilir 
ve yapı mühürlenir.” 

MADDE 3 - 3194 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (I) numaralı fıkrasının (e) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“e) Her türlü inşaat ve tesisat dahil yapım işlerine dair yapı müteahhitlerinin 
yetki belgelendirilmesi işlemlerine; yapı müteahhitlerinin iş gruplarına, ihti-
saslaşmalarına ve yüklenilecek işin büyüklüğüne göre sınıflandırılmasına ve 
bunların sahip olmaları gereken asgari eğitim, iş tecrübesi, teknik donanımı 
ve kapasitesi, mali durumu, idari yapısı ve personel şartları ile niteliklerine; 
yapı müteahhitlerinin faaliyetlerinin denetlenmesine, kayıtlarının tutulmasına 
ve değerlendirilmesine; mimar ve mühendis unvanlı şantiye şefi çalıştırılması 
mecburi ve yapı müteahhidi olmaksızın da yapılması mümkün olan yapılara; 
şantiye şeflerine, yapım ve denetim işlerinde istihdam edilecek fen adamları-
na ve yetki belgeli ustalara ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar, Milli Eğitim 
Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Mesleki Yeterlilik Kurumu, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyo-
nu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin görüşleri alınarak,” 

27 nci maddeye göre il özel idaresince belirlenmiş köy yerleşme alanı sınırla-
rı içinde köyün nüfusuna kayıtlı olan ve köyde sürekli oturanlar tarafından, 
projeleri il özel idaresince incelenerek fen, sanat ve sağlık şartlarına uygun 
olmasına rağmen muhtarlık izni olmaksızın konut ve zati maksatlı tarım ve 
hayvancılık yapısı inşa edilmesi halinde yapı sahibine üçyüz Türk Lirası idari 
para cezası verilir. Bu yapılardaki diğer aykırılıklar ve ruhsata tabi tarım ve 
hayvancılık maksatlı yapılardaki aykırılıklar için verilecek olan idari para ce-
zası, üçyüz Türk Lirasından az olmamak üzere, ikinci fıkraya göre hesaplanan 
toplam ceza miktarının beşte biri olarak uygulanır. 
Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiil ve hallerin, yapının inşa edilmesi süreci için-
de tekrarı halinde, idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanır. 
Yukarıdaki fıkralar uyarınca tahsil olunan idari para cezaları, aynı fiil nedeniy-
le 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 184 üncü maddesine 
göre mahkûm olanlara faizsiz olarak iade edilir. 
Yapının bu Kanuna, ilgili diğer mevzuata, plana, ruhsata, ruhsat eki etüt ve 
projelere uygun hale getirilmesi için idarenin yazılı izni dahilinde yapılan iş ve 
işlemler mühür bozma suçu teşkil etmez. 
Müelliflerin, fenni mesul mimar ve mühendislerin, yapı müteahhitlerinin, şan-
tiye şefi mimar ve mühendislerin, imar mevzuatına aykırı fiillerinden dolayı 
verilen cezaları ve haklarındaki kesinleşmiş mahkeme kararları, kendi kayıtla-
rına işlenmek ve ilgili mevzuata göre cezai işlem yapılmak üzere, üyesi bulun-
dukları meslek odasına ve Bakanlığa ilgili idarece bildirilir. Bu kişiler, verilen 
ceza süresi içinde yeni bir iş üstlenemez. 

Yapı müteahhidinin yetki belgesi; 
a) Yapım işinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak gerçekleş-
tirilmesi ve 32 nci maddeye göre verilen süre içinde aykırılığın giderilmemesi 
halinde beş yıl, 
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MADDE 6 - 180 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 12 nci maddesinin (h) 
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
“h) Gerçek kişilerin, özel hukuk tüzel kişilerinin ve kamu kurum ve kuruluşla-
rının yurt içindeki harita ve plan işleri ile inşaat ve tesisat dahil yapım işlerini 
üstlenmek isteyen, ilgili mevzuatında belirlenen nitelikleri taşıyan gerçek ki-
şilere ve özel hukuk tüzel kişilerine; tutulan kayıtları da dikkate alarak yetki 
belgesi vermek, bu faaliyetler ile etüt, proje, kontrollük ve müşavirlik işleri 
ile ilgili olarak yurt dışında müteahhitlik hizmeti verenler hakkında gerekli iş 
ve işlemleri yapmak, ilgililerin kayıtlarını tutup değerlendirmek ve belge ver-
mek,” 

MADDE 7 - Bu Kanunun; 
a) 1 inci maddesi ile değiştirilen 3194 sayılı Kanunun 28 inci maddesinin seki-
zinci fıkrasının son cümlesinde yer alan “inşaat ve tesisat işlerinde yetki bel-
gesi olmayan usta çalıştıramaz” hükmü ile dokuzuncu fıkrasının müteahhitle-
re yetki belgesi verilmesine ilişkin hükümleri 1/1/2012 tarihinde, 
b) Diğer hükümleri yayımı tarihinde, 
yürürlüğe girer. 

MADDE 8 - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

MADDE 4 - 3194 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir. 
“GEÇİCİ MADDE 12- Bu Kanunun 44 üncü maddesinin (I) numaralı fıkrasının 
(e) bendinde öngörülen konulara ilişkin yönetmelik bir yıl içinde yürürlüğe 
konulur. 
GEÇİCİ MADDE 13- Bu maddenin yürürlüğe girmesinden sonra inşaat, tesisat, 
elektrik, sıva ve benzeri branşlarda yetki belgesi almak isteyenlerden, han-
gi branşta iş yaptıklarını belgeleyenlere usta olduklarını gösterir geçici yetki 
belgesi verilir. Bu belgeler 1/1/2012 tarihinden itibaren sürekli yetki belgesine 
dönüştürülür.” 

MADDE 5 - 13/12/1983 tarihli ve 180 sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teş-
kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin 
mülga (g) bendi aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş, (i) bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve (j) bendinde yer alan “sicillerini” ibaresi “kayıtlarını” 
olarak değiştirilmiştir. 
“g) Türkiye Coğrafi Bilgi Sisteminin oluşturulmasına, iyileştirilmesine ve işle-
tilmesine dair iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak, yaygın olarak kullanılmasını 
teşvik etmek,” 
“i) Gerçek kişilerin, özel hukuk tüzel kişilerinin ve kamu kurum ve kuruluşla-
rının yurt içindeki inşaat ve tesisat dahil yapım işlerini üstlenmek isteyen ve 
mevzuatta belirlenen nitelikleri taşıyan gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel 
kişilerine idarelerce tutulan kayıtlarını da değerlendirerek yapı müteahhitliği 
yetki belgesi vermek,” 
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2009 YILI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET BİLGİLERİ

1. Yıkım ihalesi :  25.11.2009 tarihinde 6.436,38 m2 yıkım inşaat alanını kapsa-
yan yıkım ihalesi düzenlenmiş olup, ihaleye katılım olmadığı için yıkım gerçek-
leştirilmemiştir.
2. Yapı Denetim Toplantısı: 03.07.2009 tarihinde yapı denetim firmaları ile 
bölgemiz hakkında toplantı yapılmıştır. 24 adet yapı denetim firması toplan-
tıya katılmıştır.

Temel üstü vizesi ve 1. Hak ediş onayı: 305 adet• 
2. Hak ediş onayı : 293 adet • 
3. Hak ediş onayı : 447 adet• 
4. Hak ediş ve iş bitirme onayı : 349 adet• 
325 adet iş bitirme verilmiştir.• 
İSKAN Ruhsatı : 271 adet• 
YIKIM Ruhsatı: 8 adet• 

2010 YILI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET BİLGİLERİ

Temel üstü vizesi ve 1. Hak ediş onayı: 185 adet• 
2. Hak ediş onayı : 190 adet • 
3. Hak ediş onayı : 214 adet• 
4. Hak ediş ve iş bitirme onayı : 171 adet• 
129 adet iş bitirme verilmiştir.• 
İSKAN Ruhsatı : 325 adet• 
YIKIM Ruhsatı: 5 adet• 

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 2009/10 FAALİYETLER
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