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BELEDĠYELERDE YAPI KONTROL ĠġLERĠ
FATĠH BELEDĠYESĠ ÖRNEĞĠ
ÖZET
Belediyelerdeki yapı kontrol mekanizmasının amacı, belediyelerin mücavir alan
sınırları içinde yapılacak planlar ve bu planlar doğrultusunda inĢa edilecek resmi ve
özel bütün yapıların plan, fen, sağlık ve çevre Ģartlarına uygun teĢekkülünü
sağlamak, yapıların var olan imar planına uygun olarak inĢası ve tarihi dokunun
korunması, Ģehirde inĢa edilen yapıların planlara göre ve gerekli yasal Ģartları
sağlayacak güvenilirlik ve kalitede olması için takip ve denetim çalıĢmalarını
gerçekleĢtirmektir.
Canlılar için yapı ne kadar önemli ise yapının denetimi de yapı için o kadar önemli
ve gereklidir. Çünkü yapı, direkt olarak insana hizmet eden ve hayatının hemen
hepsini geçirdiği alandır. Evde, iĢte, sosyal hayatta ve sayamayacağımız birçok
alanda yapı ve insan iç içedir.
Yapı kontrol mekanizması belediyelere göre değiĢiklikler gösterse de, yapıyı kontrol
etmek ve doğabilecek herhangi bir sıkıntının erken tespitini yaparak müdahalede
bulunmak ortak amaçtır. Gecekondu yapılaĢmanın önüne geçebilmenin ve yapıların
plan, fen, sağlık ve çevre Ģartlarına uygun olarak yapılmasının tek yolu budur. 1999
yılında yaĢanan Marmara depremleri bu iĢin ne kadar önemli olduğunu
gösterdiğinden, bu konuda ilk ciddi adımlar bu tarihten sonra atılmıĢtır.
Belediyelerdeki bu yapılar belli kurallara göre kurulur, hareket eder ve yetkilerini
kanunlardan alırlar. 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, 3194
sayılı Ġmar Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve bu kanunların
yönetmelikleri bu iĢleyiĢ için çıkarılmıĢ baĢlıca düzenlemelerdir. Bu düzenlemelerde
mevcut yapılar için neler yapılacağı, yeni yapıların nasıl projelendirileceği,
inĢaatların nasıl yapılacağı gibi temel kurallar belirtilmiĢtir.
Belediyelerdeki yapı kontrol iĢleri sadece yapıların inĢası, denetlenmesi ve bunların
iĢ ve iĢlemlerinden ibaret değildir. Bu kalemin dıĢında kurum içi iĢ ve iĢlemler,
kurumlar arası iĢ ve iĢlemler, özel-tüzel kiĢi iĢ ve iĢlemleri de yapı kontrol iĢleri adı
altında yapılmaktadır. Bu iĢ ve iĢlemler incelendiğinde bu alandaki iĢ yoğunluğunun
yapı kontrol iĢ ve iĢlemlerinden daha fazla olduğu görülmüĢtür. Zira bu iĢ ve iĢlemler
binlerce evrak, yazıĢma ve kontrolden meydana gelmektedir. Dolayısıyla
belediyelerin yapı kontrol mekanizmalarında büyük bir iĢ yükü ve sorumluluk
bulunmaktadır. Bu durum acilen çözülmesi gereken birçok sorunu da beraberinde
getirmektedir. Aksi takdirde yapı kontrol iĢlerinden ve bu iĢlerin yapıldığı yapı
kontrol mekanizmasından istenen verimin alınması olanaksızdır.
Belediyelerin yapı kontrol iĢlerinde kendi iç iĢleyiĢleri, çevresel faktörler, yapı
denetim kuruluĢları, müteahhitler, mevzuat, yargı ve bilinçsizlikten kaynaklanan
sorunlar sebebiyle zorluklar yaĢanmakta, aksaklıklar meydana gelmektedir. Bu
sorunların çözümü hem belediyelerin iĢlerini ve iĢleyiĢi kolaylaĢtıracak, hem de
canlıların daha yaĢanabilir bir çevreye kavuĢmasına yardımcı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Belediye, yapı kontrol işleri, denetim.
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MUNICIPAL AFFAIRS OF BUILDING CONTROL
FATĠH MUNICIPALITY SAMPLE
ABSTRACT
The purpose of building control mechanisms in municipalities, the plans will be held
in the adjacent area boundaries, and this will be built in the planned line with all
public and private nature of the plan, science, ensure the formation of appropriate
health and environmental conditions, built in accordance with the development plan,
which has the structure and history of tissue preservation, the city according to the
plan of the building was built and the necessary legal requirements to provide the
reliability and quality that is to perform monitoring and control to work.
How important is it to live in the building structure for the control structure that is
important and necessary. Because the structure is directly serving the people and the
area he spent almost all of his life. At home, at work, in social life and the internal
structure and teeming with people counting will not get into many areas.
Although changes in the structure according to municipal control mechanism to
control the structure and is to identify any problems early intervention by the
common purpose that may arise. Slums are now being able to structure and
structuring plan into science, this is the only way to be in compliance with health and
environmental conditions. Marmara earthquake that occurred in 1999 showed how
important this work, the first serious steps in this regard have been taken after that
date.
This is done according to certain rules established by the municipalities, they receive
moves and powers of the law. No. 2863 Law on Protection of Cultural and Natural
Heritage, 3194 Zoning Law, the Building Control Act 4708 and the regulations of
this law are the main regulations issued for this operation. What will be done
toexisting structures in these arrangements, how to design the new building, such as
how to do basic rules of construction it is indicated.
Building control only works in the municipal building of the structure, it is not just
the inspection and their business and operations. in-house business and operations
outside of the pen, inter-agency business and operations, special-entity business
structure and operations are carried out under the name of the control tasks. The
business and operations have been shown to be more control of the business and
operations of the business structure density in this area is examined. Because this
business and process thousands of documents, correspondence and control occur.
Thus, there is a big workload and responsibilities of the municipal building control
mechanisms. This situation brings with it many problems to be solved urgently.
Otherwise, the structure and control jobs from the receipt of the yield required from
the control mechanism structure that is impossible to do these things.
Their inner workings in the affairs of the municipal building control, environmental
factors, the construction supervision agencies, contractors, legislation being
experienced difficulties due to problems arising from the judgment and
unconsciousness, disruptions occur. The solution to these problems and to facilitate
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their work and functioning of the municipality, it will help both to attain a more
livable environment of living.
Keywords: Municipal, building control works, inspection
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1. GĠRĠġ
1.1 Belediye ve Yerinden Yönetim Kavramı
Türk Dil Kurumunda Belediye; „‟ Ġl, ilçe, kasaba, belde vb. yerleĢim merkezlerinde
temizlik, aydınlatma, su, toplu taĢıma ve esnafın denetimi gibi kamu hizmetlerine
bakan, baĢkanı ve üyeleri halk tarafından seçilen, tüzel kiĢiliği olan örgüt,
Ģehremaneti‟‟ olarak tanımlanmıĢtır. Belediyeler genel olarak halkın mahalli
müĢterek ihtiyaçlarının karĢılanması amacıyla kanunlarla kurulan özerk yapılardır.
Bu hizmetlerin birçoğu kanunlarda belirlenmiĢtir. Ancak bir takım hizmetler yerel
ihtiyaçlara göre belirlendiğinden belediyeler arasında hizmet türü veya sunum Ģekli
hakkında farklılıklar gözlenebilmektedir.
Türkiye'de belediyeler, batılı toplumların aksine, doğal ve kendiliklerinden oluĢup
yerleĢmemiĢtir. Batıdan çok sonra, yasa ile yaratılmıĢlar ve belediyeler hiçbir zaman
genel yönetim organlarından bağımsız olarak düĢünülmemiĢtir. Arapça kökenli olan
"belediye", bir insan topluluğunun yerleĢmek niyetiyle oturduğu yer anlamını taĢıyan
"beled" kelimesinden türemiĢtir. "Belediye" sözcüğü ise Ģehir ve kasaba iĢleri ve
halkın hizmetleri ile oluĢan yönetim demektir(Göymen, 1997).
Devletin örgütlenmesinde, kamu hizmetlerinin görülebilmesi ve insanların ortak
ihtiyaçlarının karĢılanabilmesi için birbirinin karĢıtı olan iki yönetim biçimi ortaya
çıkmıĢtır. Bunlardan birincisi „merkezi yönetim‟, ikincisi ise „yerinden yönetimdir‟
(Öncal, 1992).
Belediyelerin kuruluĢ gayeleri yerel hizmetlerin paydaĢlara en yakından, hızlı ve
etkin bir Ģekilde sunulmasıdır. Yerinden yönetim ilkesinin ana mantığı bu husustur.
Zira böylelikle yerel hizmet hem etkin hem de daha az kaynak kullanımı ile
sunulmuĢ olmaktadır. Yerinden yönetimin bir diğer avantajı yerel hizmetlerin
yerinde ve doğru tespitidir.
Yerinden yönetim kısaca, yerel nitelikteki kamusal hizmetlerin devletin tüzel kiĢiliği
dıĢındaki kamu tüzel kiĢilerince gerçekleĢtirilmesi için kamu yönetimiyle ilgili
kararların, devlet tüzel kiĢiliğinin dıĢında, ayrı bir tüzel kiĢiliğe sahip bu kuruluĢların
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idarecileri tarafından alınabilmesi sistemine denir. Yerel yönetimlerin varoluĢunun
nedenlerini açıklayan ve gerekliliğini savunan görüĢlerin hukuki dayanağı olan
yerinden yönetim kavramı, 1876 ve 1924 Anayasalarında “tefrik-i vezaif”
(vazifelerin ayırımı, görev ayırımı) Ģeklinde,1961 ve 1982 Anayasalarında “yerinden
yönetim” olarak isimlendirilmiĢtir(Nadaroğlu, 1998).
Yerinden yönetimin en önemli özelliklerinden biri de ayrı bir tüzel kiĢiliği olan
belediye yöneticilerinin karar ve inisiyatif alabilmeleridir. Merkezi yönetime tam bir
bağımlılık söz konusu değildir. Özerk yapıları bulunmaktadır. Ancak merkezi
yönetimin mahalli idareler üzerinde idari vesayet yetkisi bulunmaktadır(Anayasa,
Madde:127).
Ġlk belediye teĢkilatının kurulmasına kadar Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda yerel
hizmetler klasik kurumlar tarafından yerine getirilmiĢtir. Klasik kurumların merkezi
yönetim karĢısında özerkliği bulunmamaktaydı. Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda diğer
Ġmparatorluklarda görülebileceği üzere yerel demokrasi anlayıĢı yerleĢmemiĢti
(Ortaylı, 1985). Osmanlı döneminde yerel nitelikteki hizmetler kadılar ve
yardımcıları eliyle yürütülürdü. Bu nedenle direkt merkezi yönetimin yereldeki
yöneticileri bu konuda yetkili kimselerdi.
Yerinden yönetim kavramını özerklik teması teĢkil etmektedir. Bu tema yerinden
yönetim kurumlarının yönetme kabiliyeti ve finansal konularda daha serbest
olmalarını gösterir. Yalnız özerklikten kasıt bağımsızlık olarak algılanmamalıdır. Bu
Ģekle dönüĢtüğünde birlik ve yönetme duygusu zedelenmektedir. Yerel yönetim
kurumları bu birlik ve ahengi sağlamak üzere, yasaların öngördüğü ölçüde genel
yönetimin gözetim, görevleri ve denetimi altındadır. Nitekim Anayasamızın
123.maddesi, yönetimin “kuruluĢ ve görevleri” ile bir bütün teĢkil ettiğini belirtmiĢtir
(Gözübüyük(a), 2010). Henüz Avrupa normlarında bir yerinden yönetim anlayıĢının
zihinlerde oturmamıĢ olması nedeniyle tam özerk bir yapının benimsenmesi
durumunda oluĢacak olan bu fiili durumun merkezi yönetim açısından riskler
barındıracağı göz ardı edilemez.
Belediyelerin yerel hizmetlerinden olan yapı ve yapı kontrol ile ilgili olan iĢler
kanunlarda sayılmıĢtır. Bir Ģehrin nasıl planlanacağı, bir yapının nasıl tasarlanacağı,
projelendirileceği, inĢa edileceği, inĢa esnasında neler yapılacağı, nasıl kullanılacağı,
bakım-onarım ve yıkımının nasıl yapılacağı ve belediyelerin bu konudaki
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sorumlulukları kanunlarda sayılanlar arasındadır. Bir Ģehrin mevzuat çerçevesinde
planlı bir Ģekilde teĢekkülünü sağlamak bir belediyenin asli görevlerindendir.
Belediyelerde yapı ve yapı kontrol iĢ ve iĢlemleri birçok kalemden oluĢmakta ve
belediyelerin iĢ yükünün büyük bir kısmını oluĢturmaktadır. Neredeyse yapılar
hakkındaki tüm iĢlemlerin gerçekleĢtiği bu mekanizmanın etkin, verimli ve istenen
standartlarda çalıĢmasını sağlamak için bu birimlerin görevlerinin belirlenmesi, iĢ
akıĢ Ģemalarının oluĢturulması ve iyi organize edilmesi gerekmektedir. Çünkü bu
yapıların kurumsal bir organizasyona dönüĢmesi beraberinde sürdürülebilir geliĢmeyi
getirecektir. Kendini sürekli geliĢtiren bir sistem ise baĢarının kapısını aralayacaktır.
1.2 Belediyelerde Yapı Kontrol ĠĢleri ( Fatih Belediyesi Örneği )
Belediyelerin en önemli görevlerinden biri Ģüphesiz bir Ģehrin planlı bir Ģekilde
büyümesini sağlamaktır. Belediyeler bu amaçla birimler kurarak, Ģehri meydana
getiren mevcut yapıların ve gelecekte yapılacak olan yapıların denetimini sağlar,
Ģehrin öngörülen planlamanın dıĢına çıkmasına engel olurlar.
Bu çalıĢmamızda belediyelerde yapı kontrol mekanizmasını bir bütün olarak
kapsayan yapı kontrol iĢleri konu alınmıĢtır. Tezimizin konusu olan yapı kontrol
iĢleri; yapılarla ilgili olan tüm talep, iĢlem, yazıĢma, denetleme, kontrol gibi iĢ ve
iĢlemleri kapsamaktadır. Tezde Fatih Belediyesinin yapmıĢ olduğu iĢ ve iĢlemlerden
ve belediyenin Yapı Kontrol Müdürlüğü‟nün iĢleyiĢinden örnekler alınmıĢtır.
1.3 Tezin Amacı
Belediyelerin yapı kontrol iĢleri; yerel yönetimlerin sunduğu temel hizmetlerden
sonra belediyenin varoluĢ amaçlarından biridir. Zira bir Ģehrin öngörülen standart ve
Ģartlarda oluĢup geliĢmesinde en önemli etken yapı kontrol iĢ ve iĢlemleridir.
Yerel yönetimlerden olan belediyelerin görevleri incelendiğinde 5393 sayılı kanunda
bu

görevlerden

yüzeysel

olarak

bahsedildiği

görülmektedir.

Günümüz

belediyelerinin yapıları incelendiğinde ise, onlarca konuda hizmet veren devasa
yapılardan meydana geldikleri anlaĢılmaktadır. Ancak yerinden yönetim maksadına
hizmet eden belediyelerin sunduğu hizmetler ve bu hizmetlerin standardı hakkında
herhangi bir kıstas veya tespit bulunmadığından, farklı belediyelerde farklı
organizasyonlar ve farklı hizmetlerle karĢılaĢılmaktadır. Bu durum ise hizmette
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kalite, hesap verilebilirlik ve sürdürülebilir geliĢme gibi en temel Ģartların yerine
getirilmesini imkânsız kılmaktadır.
Yerinden yönetim birimlerinden olan yerel yönetimler, kendilerine tanınan
özerklikten farklı Ģekillerde faydalanarak kamusal hizmetleri hem nicelik hem de
nitelik yönlerinden farklı Ģekillerde yürütebilmektedirler. Bu duruma bölgeler
arasındaki ekonomik ve sosyal eĢitsizliklerin yanında, siyasal etkiler de neden
olabilmektedir(Gözübüyük(b),

2010).

Nitekim

bu

durumu

yurdun

çeĢitli

bölgelerindeki belediye hizmetlerinden görmek mümkündür. Zira yurdun batısındaki
yerel hizmetlerdeki çeĢitlilik ve sunum göz önüne alındığında doğusundaki
hizmetlere bariz bir üstünlüğü olduğu görülecektir.
Önemleri her geçen gün artan yerel yönetimler, bir taraftan mevcut hizmetleri daha
etkin ve yaygın olarak yerine getirirken diğer taraftan yeni kamusal hizmetler
sunmak zorunda kalmaktadır. Yerel yönetimler, yerel hizmetler içinde vatandaĢın
seçeneklerini artırmak ve katılımcılığı özendirmek konusunda gittikçe artan bir
yükümlülük içine girmektedir. Bu nedenle giderek artan ve çeĢitlenen kamusal
hizmet talebini giderek azalan kaynaklarla yerine getirmek zorunda kalmaktadırlar.
(Ökmen, 2009)
Yerel yönetimlerin varoluĢ sebepleri hakkında kesin bir Ģey söylemek mümkün
olmadığı gibi sayabileceğimiz sebepler arasında da hangisinin daha etkili olduğunu
belirlemek de zordur. Üstelik yerel yönetimler var olduktan sonra çoğu zaman yeni
iĢlevler de yüklenmiĢlerdir. Bu nedenle, çoğu zaman yerel yönetimlerin varoluĢ
sebepleri ile amaç ve yararları iç içedir.(Görmez 1997)
Merkezi yönetimin belediyelerdeki yapı kontrol iĢ ve iĢlemleri ile yapı kontrol
mekanizması hakkında herhangi bir düzenlemeye gitmemiĢ olması, yapı kontrol
mekanizmasında sorunlar yaĢanmasının en temel nedenidir. ÇalıĢmamızda bu
mekanizmanın nasıl iĢlediği detaylandırılmıĢ, yaĢanan sorunlar hakkında tespitler
yapılmıĢ, mevcut mevzuattaki yetersizlikler çıkarılmıĢ, önerilerde bulunulmuĢ ve bu
önerilerin dikkate alınarak kanun, yönetmelik ve iĢleyiĢlerde iyileĢtirilmeler
yapılması durumunda belediyelerdeki

yapı kontrol iĢlerinin daha sağlıklı

yürütüleceği ve bir standardın oluĢacağı değerlendirilmiĢ çalıĢmamız mevcut
belediyelerin yönetmelikleri incelenip örneklerle desteklenmiĢtir.
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Tezimizin amacı; belediyelerde yapı kontrol iĢlerinin türleri ve iĢleyiĢi ile ilgili
sorunlar olduğu savı ile belediyelerde yapı kontrol iĢlerinin yürütüldüğü
mekanizmanın neden önemli olduğu, nasıl kurulduğu ve iĢlediği, sıkıntılarının neler
olduğu ve bu sıkıntıların hangi hususlardan kaynaklandığının tespit edilip,
değerlendirmeler yapılarak, çözümü konusunda önerilerde bulunmaktır.
1.4 Belediyelerde Yapı Kontrol ĠĢleri Hakkında Literatür AraĢtırması
Literatürde YDK (Yapı Denetim KuruluĢları) ve YDS (Yapı Denetim Sistemi)
hakkında veya bu iki konudaki aksaklık ve sorunlar hakkında, evvelce çalıĢmalar
yapılmıĢ olduğu anlaĢılmıĢ, ancak belediyelerde yapı kontrol iĢleri veya bu iĢleri
oluĢturan mekanizmanın nelerden oluĢtuğu, nasıl iĢlediği,

hangi sorunların

yaĢandığı, bu sorunların nasıl çözüleceği gibi hususlar hakkında veya konumuz ile
direkt iliĢkili her hangi bir çalıĢmaya ve tespite rastlanılmamıĢ, ancak kısıtlı olmakla
beraber değiĢik konularda hazırlanmıĢ ancak konumuza temas eden çalıĢmalardan
yararlanılmıĢtır.
ÇalıĢmamız için Ġstanbul ilindeki 39 ilçenin yapı kontrol iĢleri ile görevli olan
birimlerinin iĢleyiĢleri, görev tanımları ve yönetmelikleri incelenmiĢ, yapı kontrol
mekanizmasının yetki ve sorumluluk aldığı ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğler
irdelenmiĢ, uygulamadaki iĢleyiĢin anlaĢılabilmesi maksadıyla Fatih Belediyesi Yapı
Kontrol Müdürlüğü ve birimlerinin çalıĢma prensipleri incelenmiĢtir.
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2. YAPI KONTROLÜN AMACI
Mahalli idarelerden olan belediyeler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‟na dayanarak
kurulurlar (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Madde:127). Çünkü kamu tüzel
kiĢiliklerinden olan belediyeler ancak kanunla kurulup yine kanunla kaldırılabilirler.
Kanunlar ise dayanaklarını Anayasadan almak zorundadırlar.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
C. Ġdarenin kuruluĢu
2. Mahalli idareler:
Madde 127 – „‟Mahalli idareler; il, belediye veya köy halkının mahalli müĢterek
ihtiyaçlarını karĢılamak üzere kuruluĢ esasları kanunla belirtilen ve karar organları,
gene kanunda gösterilen, seçmenler tarafından seçilerek oluĢturulan kamu
tüzelkiĢileridir.
Mahalli idarelerin kuruluĢ ve görevleri ile yetkileri, yerinden yönetim ilkesine uygun
olarak kanunla düzenlenir.‟‟
Anayasa‟ya dayanılarak halkın mahalli müĢterek ihtiyaçlarını karĢılamak üzere
kurulan belediyeler, zaman içinde halkın hemen her ihtiyacına cevap verecek Ģekilde
birimler oluĢturarak yerel hizmetlerin yerinden yönetim ilkesi ile yerine getirildiği
kamu tüzelkiĢilerine dönüĢmüĢlerdir. Belediyelerin yerine getirdikleri görev ve
sorumluluklar Belediye Kanunu‟nda sayılmıĢtır(Kanun:5393, Madde:14). Ancak
yine de belediye denince akla ilk gelen Ģey; bina, yol, kaldırım ve park gibi alanlar ve
bu alanların inĢası ile ilgili olan hizmetlerdir. Bu hizmetlerin baĢında ise, her türlü
binanın oluĢturduğu yapı ve bu yapılarla ilgili olan yapı kontrol iĢleri gelmektedir.
Belediyelerin temel hizmetlerinden olan yapı kontrolün amacını; „‟belediye sınırları
içinde kalan alanlarda imar planları doğrultusunda inĢa edilecek kamu ve özel
sektöre ait bütün yapıların imar planı ve projelerine, fen, sağlık ve çevre Ģartlarına
uygun olarak yapılmasını sağlamak, Ģehrin planlı bir Ģekilde büyümesi, inĢa edilen
yapıların kanunlarla belirlenmiĢ olan Ģartları sağlayacak güvenilirlik ve kalitede
olması

amacıyla

takip

ve

denetim

çalıĢmalarını
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gerçekleĢtirmek‟‟

olarak

tanımlayabiliriz. Yapının insan için önemi ne ise, yapı kontrolün de yapı için önemi o
kadar büyük ve vazgeçilmezdir.
Türk Dil Kurumu insanı; „‟Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaĢayan, düĢünme
ve konuĢma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda
değiĢtirebilen ve biçimlendirebilen canlı‟‟
Yapıyı ise; „‟Barınmak veya baĢka amaçlarla kullanılmak için yapılmıĢ her türlü
mimarlık eseri, bina, yapılmakta olan konut, yol, köprü vb. inĢaat, konstrüksiyon,‟‟
olarak tanımlamıĢtır. Bu nedenle yapıyı insandan, insanı ise yapıdan ayrı düĢünmek
imkânsızdır. Çünkü yapı; insan aklının evreni kavrayıp, bulgular yardımıyla
tasarladığı ve biçimlendirerek meydana getirdiği eserdir.
Ġnsanoğlu tarih boyunca topluluklar halinde yaĢamıĢ, Ģehirler inĢa ederek
medeniyetler ve kültürler oluĢturmuĢtur. YerleĢik düzenin baĢlangıcı olan tarım
toplumundan sanayi toplumuna geçiĢ evresinde ihtiyaçlar değiĢmiĢ, artmıĢ ve
çeĢitlenmiĢtir. Bu durum zaman içinde insanların birlikte yaĢama ihtiyaçlarını
artırmıĢtır. Birlikte yaĢam ise; binalara, yollara, köprülere, tünellere ve birçok yapıya
gereksinim duyulmasına neden olmuĢtur. Bu ihtiyaç neticesinde tüm bu yapılar inĢa
edilmiĢ, böylece Ģehirler meydana gelmiĢ ve geliĢmiĢtir. Kısacası zaman içinde
ĢehirleĢme konusunda sebep sonuç iliĢkisi meydana gelmiĢtir.
Ancak Türkiye‟de bu değiĢim çok hızlı gerçekleĢmiĢ, bunun sonucu olarak ortaya
ülkenin en büyük sorunlarından olan denetimsiz inĢa edilmiĢ yapılar sorunu
çıkmıĢtır. Özellikle büyükĢehirler gecekondu olarak tabir edilen bu yapı stokları ile
dolmuĢtur. Bu sorun ilk olarak Osmanlı döneminde tespit edilip bu konuda bir takım
önlemler alınmıĢtır. Cumhuriyetin ilk yıllarında ise 1930 tarih ve 1580 sayılı
Belediye Kanunu (Mülga Kanun:1580, Madde:12) ve 1933 tarih ve 2290 sayılı
Belediye Yapı ve Yollar Kanunu ile bu alandaki boĢluk doldurulmaya çalıĢılmıĢtır.
Ancak bu çabalara rağmen genel anlamda detaylı ilk yasal düzenleme 16.07.1956
tarihli resmi gazetede yayımlanan ve 16.01.1957 tarihinde yürürlüğe giren 6785
sayılı ilk imar kanunu ile olmuĢtur.
1982 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile yerleĢme, konut ve çevre konularında
Devlete bazı sorumluluklar ve görevler verilmiĢtir (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
Madde:23,56,57). Bu görevler;
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V. YerleĢme ve seyahat hürriyeti
Madde 23 – „‟Herkes, yerleĢme ve seyahat hürriyetine sahiptir.
YerleĢme hürriyeti, suç iĢlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik geliĢmeyi
sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleĢmeyi gerçekleĢtirmek ve kamu mallarını
korumak;
Seyahat hürriyeti, suç soruĢturma ve kovuĢturması sebebiyle ve suç iĢlenmesini
önlemek;
Amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir.
VIII. Sağlık, çevre ve konut
A. Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması
Madde 56 – Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaĢama hakkına sahiptir.
B. Konut hakkı
Madde 57 – „‟Devlet, Ģehirlerin özelliklerini ve çevre Ģartlarını gözeten bir planlama
çerçevesinde, konut ihtiyacını karĢılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut
teĢebbüslerini destekler.‟‟ Ģeklindedir.
Anayasanın dengeli ve sağlıklı bir çevrede planlama çerçevesinde konut ihtiyacının
karĢılanması ve toplu konut konusundaki teĢebbüslerin desteklenmesi hakkındaki
hükümleri açık ve bağlayıcı olmasına karĢın, gerek devletin içinde bulunduğu
ekonomik sorunlar, gerekse Anayasanın makro ölçekte öngördüğü konularda yasal
düzenlemelerin mikro ölçekte ve zamanında gerçekleĢmemesi bu konudaki adımların
atılmasını oldukça geciktirmiĢtir.
Ülke genelinde son yüz yıl içinde çeĢitli bölgelerde gerçekleĢmiĢ olan depremlerde
çok büyük yıkımlar yaĢanması ve can kayıplarının oluĢmasına rağmen, yaĢanabilir
sağlıklı bir çevrenin oluĢturulması, bu amaçla yapılacak konut ve diğer yapıların
denetimi konusundaki ilk ciddi adımlar 1999 yılında Marmara bölgesinde meydana
gelen Ġstanbul ve Düzce depremlerinden sonra atılmıĢtır demek yanlıĢ olmaz. Çünkü
bu depremler Ģehirlerimizdeki denetimsiz yapıların ülke için ne kadar büyük
tehlikeler oluĢturduğunu gözler önüne sermiĢtir. Zira çok büyük diyemeyeceğimiz
6.9 büyüklüğündeki bir depremle Marmara bölgesi adeta yıkılmıĢ, binlerce
vatandaĢımız hayatını kaybetmiĢtir.
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Canlılar için yapı nasıl hayati öneme sahipse, yapının denetimi de yapı için o kadar
önemli ve gereklidir. Zira yapı, direkt olarak insana hizmet eden ve ömrünün hemen
hepsini geçirmekte olduğu hayat alanıdır. Evde, iĢte, sosyal hayatta ve
sayamayacağımız birçok alanda yapı ve insan iç içedir.
Kentsel dönüĢümün hız kazandığı Ģu günlerde sağlıklı bir ĢehirleĢmenin
sağlanabilmesi ve bu sürecin zorluğu, yapı kontrolün önemini bir kat daha
artırmaktadır. Bu konudaki en büyük görev, sorumluluk ve katkı yerel yönetimler
olan belediyelerindir. Belediyelerde bu yapılaĢmayı sevk-idare ve kontrol etmek için
yapı kontrol mekanizmaları oluĢturulmuĢtur. Bazı belediyelerde bu konuda hizmet
veren müdürlükler kurulmuĢken, bazı belediyelerde ise baĢka müdürlükler altında
kurulan birimlerle bu hizmetler yürütülmüĢ ve görev tanımları yapılmıĢtır.
Yurdumuzun farklı Ģehirlerinde de yine farklı yapı kontrol mekanizmaları mevcuttur.
Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Elazığ Belediyesi ve Malatya BüyükĢehir
Belediyeleri karĢılaĢtırıldıklarında da farklılıklar olduğu görülmektedir. Henüz
büyükĢehir statüsünde olmayan Elazığ Belediyesi ile büyükĢehir belediyesi
kategorisindeki Malatya BüyükĢehir Belediyesi‟nin organizasyonlarında ve görev
dağılımlarında birbirinden farklılıklar mevcuttur. Elazığ ili merkezinde yapı ruhsatı,
yapı kullanma izin belgesi, iĢ bitirme belgeleri düzenlenmesi ve yapı denetim
kuruluĢları hakediĢ ödemeleri gibi yapı kontrol iĢ ve iĢlemleri Elazığ Belediyesi
tarafından gerçekleĢtirilirken ( http://www.elazig.bel.tr/mudurlukler.php?CID=47) ,
Malatya ilinde bu hizmet 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu kapsamında,
kanunda belirtilen ilçeler eliyle yürütülmektedir. BüyükĢehir belediyesinde yapı
kontrol iĢleri genel olarak ilçe belediyelerin bu konudaki hizmetlerinin denetlenmesi
Ģeklinde olmakta, bu iĢlemler Yapı Kontrol ġube Müdürlüğü eliyle yürütülmektedir
(http://www.malatya.bel.tr/kategori/535/1/gorev-tanimlari.aspx). Asıl iĢ ve iĢlemler
ilçe belediyeler eliyle yürütülmektedir.
ÇalıĢmamızda örnek alınan Fatih, Ġstanbul‟un dünya ölçeğinde öne çıkmasında
önemli bir rolü olan ve kentin kimliğinin oluĢmasında etkin rol oynayan, kültürel
birikimin varlığının yoğun olarak bir arada yer aldığı en önemli kentsel mekân;
Tarihi Yarımada‟dır. Tarihi Yarımada (sur içi) toplam 1562 hektarlık bir alanı
kaplamakta olup, Ġstanbul içindeki konumu diğer bölgelere ve ilçelere göre “ilk
yerleĢim alanı” olması açısından farklılık göstermektedir.
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Tarihi Yarımada Fatih‟in kuzeyinde Haliç ve Beyoğlu, doğusunda Ġstanbul Boğazı,
güneyinde Marmara Denizi, batısında ise Zeytinburnu, BayrampaĢa ve Eyüp Ġlçeleri
bulunmaktadır. Fatih ilçesi 57 mahalleden oluĢmaktadır.
Ġlçe, hem eski, hem de günümüz Ġstanbul‟unun yönetim fonksiyonları bakımından
merkezi rolünü devam ettirmektedir. Ġstanbul Valiliği ve Ġstanbul BüyükĢehir
Belediye BaĢkanlığı‟nın yönetim binaları Fatih‟te bulunmaktadır.
Fatih resmi binalar, iĢyerleri, dini kurumlar, tarihi ve kültürel mekânlar, konaklama
tesisleri ve eğitim birimleri bakımından zengin bir görünüm sergilemektedir. Konut
alanları ise bu mekânlar içinde her geçen gün önemi giderek azalan bir nitelik
göstermektedir (http://www.fatih.bel.tr/stratejik-plan-1482).
Ġstanbul‟un en önemli belediyelerinden olan ve adeta Ġstanbul denince ilk akla gelen
Fatih 1984 yılına kadar Ġstanbul Belediyesine bağlı bir birim iken 27.06.1984 tarih ve
3030 sayılı BüyükĢehir Kanunu‟na istinaden bu tarihten sonra Fatih Belediyesi
kimliğine kavuĢmuĢ ve ayrı bir tüzel kiĢilik olmuĢtur.
Fatih Belediyesi‟nde yapı kontrol iĢ ve iĢlemleri 11.05.2014 tarihine kadar Ġmar ve
ġehircilik Müdürlüğü bünyesinde yapılmakta iken, bu tarihten sonra Yapı Kontrol
Müdürlüğü‟nün kurulması ile yapı kontrol iĢleri bu müdürlükte gerçekleĢtirilmeye
baĢlanmıĢtır.
Ġstanbul‟un bazı ilçe belediyelerinde yapı kontrol iĢ ve iĢlemleri halen Ġmar ve
ġehircilik

Müdürlükleri

bünyesinde

gerçekleĢtirilmektedir.

Yapı

kontrol

mekanizmasının imar ve Ģehircilik müdürlüklerinden ayrılmaları beraberinde bazı
avantajlar getirmektedir. En önemli avantaj ise yapı kontrol mekanizmasının daha
belirgin hale gelmesidir. Ancak tam anlamıyla bir baĢarının sağlanabilmesi için bu
mekanizmanın yapması gereken iĢlerin en ideal Ģekilde belirlenmesi gerekmektedir.
Aksi takdirde imar ve Ģehircilik müdürlükleri eliyle yürütülmesi gereken bir hizmet
yapı kontrol iĢ ve iĢlemleri ile görevli birime yüklenebilmektedir. Bu nedenle görev
tanımı ve dağılımı bu konudaki en önemli husustur.
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3. BELEDĠYELERDEKĠ YAPI KONTROL MEKANĠZMASININ ĠġLEYĠġĠ
5393 sayılı Belediye Kanunu‟nda belediye teĢkilatının nasıl oluĢturulacağı
açıklanmıĢtır.
Belediye teĢkilâtı:
Madde 48- Belediye teĢkilâtı, norm kadroya uygun olarak yazı iĢleri, malî hizmetler,
fen iĢleri ve zabıta birimlerinden oluĢur.
Beldenin nüfusu, fizikî ve coğrafî yapısı, ekonomik, sosyal ve kültürel özellikleri ile
geliĢme potansiyeli dikkate alınarak, norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak
gerektiğinde sağlık, itfaiye, imar, insan kaynakları, hukuk iĢleri ve ihtiyaca göre
diğer birimler oluĢturulabilir. Bu birimlerin

kurulması, kaldırılması

veya

birleĢtirilmesi belediye meclisinin kararıyla olur.‟‟(Kanun:5393, Madde:48)
Bu maddeye dayanarak yerleĢim alanı ve nüfusu az olan belediyelerde yapı denetim
iĢ ve iĢlemleri Ġmar ve ġehircilik Müdürlükleri veya Fen ĠĢleri Müdürlükleri
bünyesinde yapılırken, belli koĢulları sağlayan ve nüfus yoğunluğu fazla olan
belediyelerde ise bu hizmetin daha etkin ve verimli Ģekilde verilebilmesi amacıyla
Yapı Kontrol Müdürlükleri kurulmuĢtur.
Belediyeler 5393 sayılı yasanın kendilerine vermiĢ oldukları yetki çerçevesinde
yapacakları iĢlerle ilgili olarak yönetmelikler çıkarırlar(Kanun:5393, Madde:15).
Belediyelerin yapı kontrol birimlerinin yönetmelikleri incelendiğinde, birimlerin
yaptığı iĢlerin yapı kontrol ile sınırlı olmadığı görülmektedir. Asıl görevlerinin
yapıları kontrol etmek olduğu sanılan bu birimler hemen her belediyede birçok iĢi
yapmakla görevlendirilmiĢlerdir. Genel olarak bir yapı kontrol biriminde, birimin
kendi iç iĢleyiĢi ile ilgili olan iĢler dıĢında 4 ana görevinin olduğunu söylemek
mümkündür. Bu görevleri Ģu ana baĢlıklar altında ele alıp açıklayacağız;


Yapı Kontrol ĠĢ ve ĠĢlemleri,



Kurum Ġçi ĠĢ ve ĠĢlemler,



Kurumlar Arası ĠĢ ve ĠĢlemler,



Özel-Tüzel KiĢi ĠĢ ve ĠĢlemleri.
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Bünyesinde yapı kontrol müdürlükleri bulunan belediyelerde bu iĢ ve iĢlemlerin
ifasında görevli birim yapı kontrol Ģeflikleridir. Ancak kültür varlığı yapıların fazla
olduğu ve sit alanlarının bulunduğu bazı belediyelerde yapı kontrol Ģeflikleri yanında
KUDEB‟ler (Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu) de kurulmuĢ olup, bu birimler
de yapı kontrol Ģeflikleri ile koordineli bir Ģekilde yapı kontrol iĢlerinin
gerçekleĢtirilmesinde

görevlidir.

Bu

birimlerin

görevleri

yönetmeliklerle

belirlenmektedir.
ÇalıĢmamızda örnek olarak incelediğimiz Fatih Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü
yönetmeliğinde Yapı Kontrol ġefliği görevleri Ģunlardır;


Ġlçe genelindeki kaçak yapılaĢmanın önlenebilmesi için gerekli tespit ve
denetimleri yapmak,



3194 sayılı Ġmara Kanunu 32 inci maddesine istinaden düzenlenen yapı tatil
tutanaklarını hazırlamak,



32 inci maddeye göre yapı tatil tutanaklarını karar alınmak üzere Belediye
Encümenine sevk etmek,



Encümen tarafından yıkım kararı verilmiĢ ruhsatsız veya ruhsat eki onaylı
projesine aykırı kısımları yıkıma hazır hale getirilmesi için gerekli yazıĢmaları
yapmak,



Ruhsata aykırı bağımsız bölümle sınırlı olmak üzere elektrik, su, doğalgaz gibi
hizmetlerin kullanımını engellemek amacıyla ilgili kurumlara bildirimde
bulunmak,



ĠĢgali olan yapıların tahliyesi için ilgili müdürlüklere veya mercilere bildirimde
bulunmak,



Tebliğlerle ilgili olarak Zabıta ve Fen ĠĢleri Müdürlüklerine bildirimde
bulunmak,



Yapı ruhsatı alınmıĢ inĢaatlarda temel üstü seviyesinde mesul Yapı Denetim veya
teknik uygulama sorumlusunca (TUS) kontrol edilerek imzalanmıĢ temel üstü
ruhsatlarını onamak,



Bölgedeki inĢaatları gerek görüldüğü takdirde denetlemek, inĢaatların projesine
uygun olarak yapılmasını sağlamak,



Bölgede ruhsat hilafında çalıĢma yapılmaması için devamlı kontrol yapmak,



HakediĢ dosyalarını, iĢ bitirme belgelerini ve seviye tespitlerini kontrol etmek ve
onaylamak,
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ĠnĢaat çevresine gerek görüldüğü takdirde takviye güvenlik önlemleri için ilgili
fenni mesulü uyarmak ve güvenlik önlemi aldırmak,



Üst amiri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek,



3194 sayılı Ġmar Kanununa göre yapı tamamlandıktan sonra yapının tasdikli
projesine göre iskân heyetince kontrol etmek suretiyle yapı sahiplerine yapı
kullanma

izin

belgesi

düzenlemek(http://www.fatih.bel.tr/icerik/8896/yapi-

denetim-mudurlugu/).
Fatih Belediyesi‟nin tümünün sit alanı olması ve toplam yapı stokunun %30 una
yakınının tescilli yapı olması nedeniyle Yapı Kontrol ġefliği yanında KUDEB
(Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu) kurulmuĢ olup, Tescilli Yapıların (Kültür
Varlığı) ve bunların komĢuluğundaki yapıların iĢlemlerinin Koruma Kurulları ile
olan bazı iĢlemleri bu birimce gerçekleĢtirilmektedir.
KUDEB ler 2863 sayılı yasanın 10-11 ve 57 inci maddelerindeki hükümlere
istinaden kurulmaktadırlar. 2863 sayılı yasanın Koruma Bölge Kurullarının görev,
yetki ve çalıĢma Ģeklinin açıklandığı:
Madde 57 - (DeğiĢik: 17/6/1987 - 3386/14 md.)
(Ek fıkra: 14/7/2004 - 5226/11 md.) TaĢınmaz kültür ve tabiat varlıkları, bunların
koruma alanları ve sit alanlarında, 3194 sayılı Ġmar Kanununun 21 inci maddesi
kapsamına giren ruhsata tâbi olmayan tadilat ve tamiratlar; özgün biçim ve
malzemeye uygun olarak, bünyesinde koruma, uygulama ve denetim büroları
kurulmuĢ idarelerin izin ve denetimi ile yapılır. Bunların dıĢında her türlü inĢaî ve
fizikî müdahale koruma bölge kurulunun izni ile yapılır.‟‟ Ģeklindedir.(Kanun:2863,
Madde:57)
Bu maddelere istinaden kurulan KUDEB‟lerin „‟Koruma Uygulama ve Denetim
Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin KuruluĢ, Ġzin, ÇalıĢma Usul ve
Esaslarına Dair Yönetmelik‟‟ te belirtilen görevleri 7 inci madde içinde sayılmıĢtır.
Koruma, uygulama ve denetim bürolarının görevleri:
Madde 7 - KUDEB‟ ler, mevzuatta belirlenen kurallar ve süreçlere uymak koĢuluyla
aĢağıdaki görevleri yerine getirirler:
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a) TaĢınmaz kültür (Mülga ibare:RG-28/12/2014-29219) (…) varlıklarında yapılacak
olan tadilat ve tamirat uygulamaları öncesinde yapıyı incelemek ve yapılacak
onarıma iliĢkin koĢulların belirtildiği onarım ön izin belgesini düzenlemek,
b) (DeğiĢik:RG-28/12/2014-29219) TaĢınmaz kültür varlıkları, bunların koruma
alanları ve sit alanlarında, tadilat ve tamiratların; özgün biçim ve malzemeye uygun
olarak gerçekleĢtirilmesini denetlemek, uygun bulunanlara onarım uygunluk belgesi
düzenlemek, onarımın tamamlanması sonrasında ön izin belgesini, denetleme
sürecinde hazırlanmıĢ raporları, taĢınmazın onarım öncesi ve sonrasına ait
fotoğrafları ve onarım uygunluk belgesi ile diğer belgelerin birer örneğini bir ay
içerisinde ilgili koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek,
c) Tadilat ve tamirat kapsamında baĢlanılan onarımlarda esaslı onarım gereğinin
saptanması durumunda onarımı durdurarak konuyu belgeleriyle koruma bölge kurulu
müdürlüğüne iletmek,
d) TaĢınmaz kültür(Mülga ibare:RG-28/12/2014-29219) (…) varlığı parseline bitiĢik
parsellerde ve koruma alanlarında yer alan ve yürürlükteki yasal düzenlemelere göre
ruhsatı bulunan tescilsiz taĢınmazlardaki tadilat ve tamirat uygulamalarına, varsa
koruma amaçlı imar planı koĢulları da dikkate alınarak izin vermek ve denetlemek,
e) Koruma bölge kurulları tarafından uygun görülen koruma amaçlı imar planlarının
plan hükümleri çerçevesinde uygulanmasını denetlemek,
f) Koruma bölge kurulları tarafından onaylanmıĢ rölöve, restitüsyon ve restorasyon
projelerine

iliĢkin

uygulamaları

denetlemek,

projesine

uygun

tamamlanan

uygulamalar için kullanma izin belgesi düzenlemek,
g) TaĢınmaz kültür(Mülga ibare:RG-28/12/2014-29219) (…) varlıkları ile bunların
korunma alanlarında Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları, koruma bölge kurulu
kararlarına aykırı ve ruhsatsız olarak yapılan inĢaatlar ile koruma amaçlı imar
planlarında, plana; sitlerde, sit Ģartlarına aykırı olarak inĢa edilen yapılar hakkında
imar mevzuatına göre gerekli iĢlemleri yapmak, uygulamayı durdurarak konuyu
belgeleriyle koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek,
h) Tescilli kültür varlıklarının mail-i inhidam olmaları halinde can ve mal
güvenliğinin sağlanması için gerekli iĢlemleri yaparak durumu koruma bölge kurulu
müdürlüğüne iletmek,
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i) Maliki bulunduğu taĢınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleĢtiremeyecek
durumda olan maliklere ilgili idarelerce yapılacak mali yardımlar ile ilgili
düzenlemeleri gerçekleĢtirmek,
j) Maliki bulunduğu taĢınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleĢtiremeyecek
durumda olan maliklere ilgili idarelerce yapılacak teknik eleman yardımında
doğrudan görev almak ya da bu görevi üstlenenleri denetlemek,
k) (Mülga:RG-30/03/2006-26124)
l) (DeğiĢik:RG-30/03/2006-26124) 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat
Varlıklarını Koruma Kanunu ile 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı Ġmar Kanununa aykırı
uygulamaların tespiti halinde ilgili idareye bildirimde bulunmak.
m) (Ek:RG-3/8/2012-28373) Koruma bölge kurulu müdürlükleri tarafından talep
edilmesi halinde taĢınmaz kültür (Mülga ibare:RG-28/12/2014-29219) (…)
varlıklarına iliĢkin çalıĢmalara katılmak.‟‟
3.1 Yapı Kontrol ĠĢ ve ĠĢlemleri
Yapı kontrol iĢ ve iĢlemlerinin hemen hepsi yapı denetim Ģefliği tarafından
yapılmaktadır. Yalnız kalem Ģeflikleri ile ilgili olan ve evrak kayıt iĢlemlerini
kapsayan kısımlar bu iĢlerden istisnadır. Bu iĢler; ilçe sınırlarındaki tüm mevcut
yapılarla ilgili olan, yanan ve yıkılan yapılarla ilgili olan, ruhsatlı inĢaatlar, ruhsat ve
eklerine aykırı yapılar hakkındaki denetim, yazıĢma iĢ ve iĢlemleri kapsamaktadır.
Her ne kadar yapı kontrol iĢ ve iĢlemlerinde geçen „‟yazıĢma iĢ ve iĢlemleri‟‟
sözcüğü az bir yer kaplasa da gerçekte durumun böyle olmadığı yapılan araĢtırma
sonucunda daha net anlaĢılacaktır. Zira bu kalem binlerce yazıĢma ve on binlerce
evraktan oluĢan devasa iĢlemler zincirinden oluĢmaktadır. Her biri yüzlerce evraktan
ve birçok projeden oluĢan iĢlem dosyalarının incelenmesi, yazıĢmalarının yapılması
muazzam bir enerji ve zaman harcanmasına neden olmaktadır.
Fatih Belediyesinde ve bünyesinde KUDEB ler olan belediyelerde, tescilli yapılar ile
sit alanlarında kalan ve konusu 2863 sayılı yasayı ilgilendiren iĢ ve iĢlemler yapı
denetim Ģeflikleri ile KUDEB ler arasındaki eĢ güdüm ile gerçekleĢtirilmektedir. Zira
kültür varlığı olan taĢınmazlar ile sit alanlarında bu tür iĢ ve iĢlemlerin KUDEB ler
eliyle yürütülmesi kanun gereğidir. Ancak bünyesinde her iki birimin de bulunduğu
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belediyelerde yetki ve sorumlulukların bazen karıĢtırılabildiğini söylemek yanlıĢ
olmaz. Burada önemli olan husus KUDEB ile ilgili olan iĢ ve iĢlemin bu konudaki
uzman personel tarafından tesis edilmesidir. Aksi takdirde uzman olmayan personel
eliyle yapılan iĢlemlerin olumsuz sonuçlar doğurma ihtimali kaçınılmazdır.
3.1.1 Mevcut yapılar ile ilgili iĢlemler
3194 sayılı Ġmar Kanunu mevcut yapılar ile ilgili bazı hususlarda belediyelere
sorumluluklar vermektedir. Bu yapıların bakım ve onarımları, can ve mal emniyeti
için risk oluĢturanların güvenlik önlemlerinin alınmaları, güçlendirilmeleri veya
yıkılmaları, Ģehir estetiğini bozan yapıların tespiti ve iyileĢtirilmeleri gibi konularda
belediyelerin sorumlulukları bulunmaktadır.
2011 yılı TUĠK (Türkiye Ġstatistik Kurumu) nüfus ve konut araĢtırmasına göre
Türkiye‟deki hane sayısı 19.481.678 dir. Bu hanelerin 3.699.930 adedi ise
Ġstanbul‟da bulunmaktadır(http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=1584).
Bu hane sayısına ticarethaneler de eklendiğinde oldukça büyük bir yapı stoku ile
karĢı karĢıya olduğumuz ortaya çıkmaktadır. Bu devasa büyüklükteki mevcut yapının
elbette ki birçok ihtiyacı ve iĢlemi bulunmaktadır. Bu stok içinde eski ve yıpranmıĢ
yapıların sayıca fazla olması ise belediyelerin bu konuda daha çok mesai
harcamalarına neden olmaktadır.
Özellikle 1999 Marmara depremleri sonrası Merkezi Yönetimin mevcut yapılar için
birçok çalıĢması bulunmaktadır. Depremden hemen sonra çıkartılan deprem
bölgelerinde yapılacak binalar hakkındaki yönetmelik, sit alanlarının bulunduğu ve
kültür varlığı bakımından zengin olan alanlarda yıpranan yapıların onarılması ve
yeniden kullanılmasının amaçlandığı(Kanun:5366, Madde:1) 5366 sayılı kanun ve
kentsel dönüĢüm kanunu olarak bildiğimiz 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların
DönüĢtürülmesi Hakkındaki Kanun bunlardan bazılarıdır. Merkezi yönetim bu
düzenlemeler ile mevcut yapılarda nasıl iyileĢtirmeler yapılması gerektiği ve
iyileĢtirmelerin

yetersiz

kaldığı

durumlarda

nasıl

yenilenmeleri

gerektiği

hususlarında düzenlemelere gidilmiĢ, bu durumdaki yapılar için birçok imkânlar
sunmuĢtur.
634 sayılı Kat Mülkiyeti kanunu ile kat mülkiyetine haiz olan binaların bakım ve
onarımları ile ilgili olan konularda kat malikleri sorumlu tutulmuĢ ise de(Kanun:634,
Madde:19), 3194 sayılı kanun ile de yerel yönetimlere bir takım sorumluluklar
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yüklenmiĢtir (Kanun:3194, Madde:39,40). Zira yüzlerce bağımsız bölümden oluĢan
taĢınmazlarda yönetimsel sorunların ortaya çıkması ve bakım onarım hususunda
aksaklıkların meydana gelmesi kuvvetle muhtemeldir. Bu nedenle belediyelerin
yapılar ve yapı alanları hakkında bazı sorumlulukları bulunmaktadır. Belediyelerde
mevcut yapılarla ilgili olarak aĢağıdaki iĢlemler yapılmaktadır;


Genel bölge kontrollerinde binalarda gözle görülür olumsuz durumların olup
olmadığının tespiti için inceleme yapılması,



Binaların kontrol edilerek can ve mal emniyeti açısından risk oluĢturan binaların
tespit edilmesi (Kanun:3194, Madde:39),



ġehir estetiğini bozan yapıların tespit edilerek ilgililerine gereği için
bilgilendirme

yapılması,

devamında

iĢlemlerin

yapılması

(Kanun:3194,

Madde:40),


Yapılan taleplere istinaden eski yapıların yerlerinde tetkikleriyle tamirat ve
tadilat izinlerinin verilmesi,



Mevcut yapıların dıĢ cephe bakım onarım çalıĢması gibi iĢlemleri için iskele
belgelerinin düzenlenmesi,



Belediye Encümeni kararlarının yapı mahallinde tebligat iĢlemlerinin yapılması,



Kurum içi müdürlük yazıları nedeniyle binaların imar iĢlem dosyalarıyla yerinde
kontrol iĢlemleri,



Mahkemeler ve Savcılıklardan gelen yazılar gereği yapıların yerinde kontrol
iĢlemleri,



ÇeĢitli talepler ve kurum yazıları için yerinde kontroller yapılması.

Toplam 1562 hektar alandan oluĢan Fatih sınırlarında yeĢil alan ve teknik altyapı
alanlarının dıĢında kalan alanlarda yaklaĢık 57.000 adet yapı bulunmaktadır. Fatih
ilçesi yapılaĢmasını büyük ölçüde tamamladığı, mevcut yapı stoku bakımından ise
tarihi niteliği ağır bastığı ve sit alanı olduğu için, yeni yapılaĢmanın az olduğu bir
bölgedir.
Fatih Belediyesi sınırlarında 2015 yılında toplam 188 adet yapı ruhsatı düzenlenmiĢ
olup, bu ruhsatların tamamına yakını kentsel dönüĢüm kapsamında yıkılan ve riskli
olan yapılar için düzenlenen yapı ruhsatlarıdır. Bu nedenle Fatih ilçesi kentsel
dönüĢümün aktif olarak yaĢandığı ilçeler içinde yer almaktadır. Belediye sınırlarında
57.000 adet taĢınmazın bulunduğu ve bunların çoğunun 1999 depreminden önce inĢa
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edildiği düĢünüldüğünde ise belediyenin önümüzdeki dönemde bu konuda oldukça
fazla bir mesai harcayacağı anlaĢılmaktadır.
Fatih ilçesindeki fiziki alanların fonksiyonlarına göre dağılımı incelendiğinde, konut
alanlarının % 18,12 pay ile listenin ilk sırasında yer aldığı, bunları % 14,65 ile yeĢil
alanların, %6,26 ile ticaret alanlarının, %4,58 ile sosyal ve kültürel tesis alanlarının
ve

%4,24

ile

eğitimle

ilgili

olan

alanlarının

izlediği

görülmektedir

(http://www.fatih.bel.tr/stratejik-plan-1482).
Çizelge 3.1: Fatih ilçesinin fiziki alanının fonksiyonel kullanım durumu
Alan Niteliği

Miktar(ha)

Yüzde (%)

Konut Alanı

283,14

18,12

YeĢil Alanlar

228,96

14,65

Ticaret Alanları

97,85

6,26

Kültürel Tesis Alanları

71,67

4,58

Eğitim Alanı

66,75

4,24

Dini Tesis Alanları

52,15

3,34

Sağlık Tesisleri Alanları

42,29

2,72

Yönetim ve Ġdari Tesis Alanları

33,73

2,14

Konaklama Tesis Alanları

21,15

1,81

Teknik Altyapı Alanları

23,94

0,02

1051,00

100,0

TOPLAM
Bu konudaki yasal düzenlemeler:

3194 sayılı Ġmar Kanununda bu tür yapılar ile ilgili olarak belediyeleri ilgilendiren
düzenlemeler bulunmaktadır.
Ġmar Kanunu‟nun 21 inci maddesinde dıĢ cephelerdeki boya ve kaplamalar
konusunda, çatı malzemesi ve rengi hususlarında belediyelerin yetkili olduğu hüküm
altına alınmıĢtır.(Bkz. Ek-1)
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Ġmar Kanunu‟nun 39 uncu maddesinde yıkılacak derecede tehlikeli olan yapıların
tespiti ve yapılacak olan iĢlemler hakkında düzenlemeler hüküm altına alınmıĢtır.
(Bkz. Ek-2)
Ġmar Kanunu‟nun 42 inci maddesinde 39 uncu maddedeki yükümlülükleri yerine
getirmeyen yapı sahipleri hakkında uygulanacak olan idari para cezası hakkındaki
düzenlemeler hüküm altına alınmıĢtır.(Bkz. Ek-3)
Ġmar Kanunu‟nun 40 ıncı maddesinde Ģehircilik ve estetik konusunda bina, arsa ve
benzeri yerlerde mahzurlu olan hususların giderilmesi hakkındaki düzenlemeler
hüküm altına alınmıĢtır.(Bkz. Ek-4)
Ġmar Kanunu‟nun 42 inci maddesinde 40 ıncı maddedeki yükümlülükleri yerine
getirmeyen yapı sahipleri hakkında uygulanacak olan idari para cezası hakkında
düzenlemeler hüküm altına alınmıĢtır.(Bkz. Ek-5)
3.1.2 Yanan ve yıkılan yapılar ile ilgili iĢlemler
15 Ağustos 2012 tarih ve 28385 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Yanan ve Yıkılan
Yapılar Formu Kullanılmasına ĠliĢkin Mecburi Standart Tebliği ile yanan ve yıkılan
yapılar için form düzenleme ve bu iĢlemin Ulusal Adres Veri Tabanına (UAVT)
iĢlenme görevi belediyelere verilmiĢtir. Bu form adından da anlaĢılacağı gibi yanan
veya yıkılan tüm yapılar için düzenlenmektedir.
Kentsel dönüĢüm konusundaki adımların olumlu karĢılanması ve bu kapsamda
yapılacak olan yapılar için birçok muafiyet ve imkânlar sağlanması nedeniyle eski
yapıların yıkılması iĢlemleri hız kazanmıĢtır. Bu durum ise belediyelerin bu alandaki
iĢlerinde yoğunluk yaĢanmasına neden olmuĢtur. Özellikle yapılaĢması tamamlanmıĢ
olan ilçelerin yaĢlanan ve yıpranan yapı stoku dönüĢüm konusunda yoğunluk
yaĢanmasına neden olmuĢtur.
Fatih bölgesi Ġstanbul‟un en eski yerleĢim yeri olduğundan, eski ve metruk yapı
sayısı epeyce fazladır. Genellikle tescilli kültür varlığı olan bu yapıların gerek bakım
ve onarımlarının oldukça pahalı olması gerekse mülkiyet sorunları yapıların
kaderlerine terk edilmelerine neden olmaktadır. 2863 sayılı kanunla belediyelere ve
merkezi yönetime bakım onarım ve kamulaĢtırma konusunda bazı görev ve
sorumluluklar verilmiĢ olmasına karĢın bu yapıların sayıca çok olması kanundaki
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hükümlerin uygulanmasını imkânsız hale getirmektedir. Bu durum belediyenin
birçok sıkıntı ile mücadele etmesine neden olmaktadır.
Tescilli kültür varlığı yapıların yıkılmaları ve restorasyonları için Koruma
Kurullarından izin almak gerektiğinden, bazen yıkılmaları yıllar almakta bazen de
harap durumda olmalarına karĢın yıkılamamaktadırlar. Zaman zaman ulusal haber
kanallarında bu tür yapıların bilinçli olarak yakıldıkları ile ilgili haberler
yayınlanmaktadır. Koruma konusundaki bu katı tutumun buna neden olmuĢ
olabileceği yadsınamayacak bir durumdur. ġekil 3.1‟deki kalıntı buna örnektir.

ġekil 3.1: Fatih ilçesinde yanmıĢ ve yıkılmıĢ yapı.
Yapı kontrol birimlerince yanan ve yıkılan yapılar için;


Yanan, yıkılan ve tehlikeli olan yapıların tehlikeden arındırılması ve bu yapılar
ile çevresindeki yapılar için can ve mal güvenliği açısından önlemlerinin alınması
ve gerektiğinde etrafının sac perde ile kapattırılması,



Harabe yapıların Ġmar Kanunu‟nun 39 uncu maddesine istinaden tetkik edilerek
statik rapor tanzim edilmesi ve devamında yıkılıncaya veya restore edilinceye
kadar olan iĢlemlerinin yapılması ve güvenlik önlemlerinin alınarak gerektiğinde
etrafının sac perde ile kapattırılması,
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Yıkılacak yapılar için; kurumlarla gerekli yazıĢmaların yapılarak evrakların
temin edilmesi ve yıkım belgelerinin düzenlenmesi,



Tescilli kültür varlığı olup hakkında tamamen veya kısmen yıkılabileceğine dair
koruma kurulu kararı olan yapıların yıkımının KUDEB birimi nezaretinde
yapılması,



Yanan ve yıkılan yapıların Ulusal Adres Veri Tabanına iĢlenmesi,

ĠĢlemleri yapılmaktadır.
Bu konudaki yasal düzenlemeler:
Ġmar Kanunu‟nun 39 uncu maddesinde yıkılacak derecede tehlikeli olan yapıların
tespiti ve yapılacak olan iĢlemler hakkında düzenlemeler hüküm altına alınmıĢtır.
(Bkz. Ek-2)
Ġmar Kanunu‟nun 40 ıncı maddesinde Ģehircilik ve estetik konusunda bina, arsa ve
benzeri yerlerde mahzurlu olan hususların giderilmesi hakkındaki düzenlemeler
hüküm altına alınmıĢtır.(Bkz. Ek-4)
Ġmar Kanunu‟nun 42 inci maddesinde 40 ıncı maddedeki yükümlülükleri yerine
getirmeyen yapı sahipleri hakkında uygulanacak olan idari para cezası hakkında
düzenlemeler hüküm altına alınmıĢtır.(Bkz. Ek-5)
Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu Tebliği ile bu tür yapılar hakkında yapılacak olan
iĢlemler hüküm altına alınmıĢtır.(Bkz. Ek-6)
3.1.3 Yapı Ruhsatlı Yapılar Ġle Ġlgili ĠĢlemler
Belediyelerin belki de en zor hizmeti, yapı ruhsatı ve bu yapı ruhsatına istinaden inĢa
edilecek yapı ile ilgili olan iĢ ve iĢlemlerdir. Çünkü sadece bir inĢaatın plan, proje ve
inĢa süreci yıllar almaktadır. Buna her yıl yenilerinin de eklendiği düĢünüldüğünde
ortaya muazzam bir iĢlem ve iĢ yükü çıktığı görülmektedir.
Mücavir alanlarda yapı ruhsatı düzenlenmesi için imar planlarına ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu planlar makro ve mikro ölçekte yapılmaktadırlar. Plan
aĢamasında Devlet Planlama TeĢkilatı, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, büyükĢehir
belediyeleri ve ilçe belediyeleri sırasıyla Ġmar kanununda (Kanun:3194, Madde:8) ve
Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelikte kendilerine verilmiĢ olan yetki ve
sorumluluklar çerçevesinde üstlerine düĢen görevleri yerine getirmektedirler.
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Planların hazırlanması ile baĢlayan süreç; imar durumunun düzenlenmesi, bu imar
durumu ile imar kanunu ve yönetmeliğine uygun projelerin çizilmesi ile devam
etmektedir. Belediye tarafından mevzuat çerçevesinde incelenen ve onaylanan
projelerin hayata geçirilmesi için sıra yapı ruhsatının düzenlenmesine gelmektedir.
Ruhsat aĢamasına kadar olan iĢ ve iĢlemler genellikle imar müdürlükleri tarafından
gerçekleĢtirilmektedir. Ancak bazı belediyelerde ruhsat düzenlenmesi de yine yapı
kontrol Ģefliklerinin görevleri arasındadır. Bu konuda bir standart bulunmamaktadır.
3.1.3.1 Yapı ruhsatı düzenlenmesi
Ġmar Kanunu‟nun 21inci maddesi gereği bu kanunun kapsamına giren bütün yapılar
için kanunun 26 ncı maddesinde belirtilen istisna dıĢında belediye veya valiliklerden
yapı ruhsatiyesi alınması mecburidir. Ruhsat alınmıĢ olan yapılarda yapılacak olan
değiĢikliklerinde yine ruhsata tabi olduğu aynı madde de hüküm altına alınmıĢtır
(Kanun:3194, Madde:21,26).
Dilekçe ve ekindeki proje ve diğer evraklar ile belediyeye yapılan müracaat
neticesinde yapı ruhsatı süreci resmen baĢlamaktadır. Müracaata istinaden herhangi
bir eksiğin bulunmaması durumunda otuz gün içinde ruhsat düzenlenmesi
gerekmektedir. Eksiklerin bulunması durumunda ise on beĢ gün içinde eksiklerin
ilgilisine bildirilmesi, düzeltilerek yeniden müracaat edilmesi durumunda yine on beĢ
gün içinde yapı ruhsatı düzenlenmesi gerekmektedir.
Belediyelerin bazılarında yapı ruhsatlarının iĢ ve iĢlemleri yapı kontrol
müdürlüklerince yapılmakta iken bizim örneğimiz olan Fatih Belediyesi‟nde bu
iĢlem Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü‟nce gerçekleĢtirilmektedir.
Yapı ruhsatı iĢlemleri Ġmar Kanunu‟nda ve Planlı Alanlar Tip Ġmar Yönetmeliği‟nde
açıklanmıĢtır. Ġmar Kanunu 21 inci maddesinde hangi yapılar ve çalıĢmalar için yapı
ruhsatı alınması gerektiği, 22 inci maddesinde hangi evrak ve projeler ile nereye
müracaat

edileceği,

bu

müracaatın

hangi

kuruma

yapılacağı

ve

nasıl

sonuçlandırılacağı, 23 üncü maddesin de ise geliĢtirme alanlarındaki ruhsat iĢlemleri
anlatılmıĢ ve hüküm altına alınmıĢtır (Kanun:3194, Madde:21,22,23).
3194 sayılı Ġmar Kanununun 26 ncı maddesinde belirtilen kamuya ait yapı ve tesisler
ile 27 nci maddesinde belirtilen ruhsata tâbi olmayan yapılar ile tek parselde,
bodrum katı dıĢında en çok iki katlı ve toplam 200 metrekareyi geçmeyen müstakil
yapılar, entegre tesis niteliğinde olmayan tarım ve hayvancılık amaçlı yapı ve
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tesisler, köy yerleĢik alanlarında, belediye ve mücavir alan sınırları içinde olmayan
iskân dıĢı alanlarda ve nüfusu 5000‟in altında olan belediyelerin belediye ve mücavir
alan sınırları içinde bodrum katı ve çatı arası dıĢında en çok iki katlı ve yalnızca bir
bodrum katın inĢaat alanı hesaba katılmaksızın toplam inĢaat alanı 500 metrekareyi
geçmeyen konut yapıları ile bunların kömürlük, otopark, depo gibi müĢtemilatı, hariç
olmak üzere, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dıĢında kalan yerlerde
yapılacak yapılar 4708 sayılı yasa kapsamında kalmakta ve yapı ruhsatı
düzenlenmesine müteakip denetimleri Yapı Denetim KuruluĢları (YDK) tarafından
yapılmaktadır (Kanun:4708, Madde:1).
13 Temmuz 2001 tarihli Resmi Gazete ile 4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu ve bu
kanuna dayalı Yapı Denetimi Uygulama ve Esasları Yönetmeliği yürürlüğe
sokulmuĢtur. Bu tarihten itibaren kanun ve yönetmelik önce 19 pilot ilde, daha sonra
01 Ocak 2011 yılında da tüm ülke genelinde uygulanmaya baĢlanmıĢtır.
Yapı Ruhsatı düzenleme aĢamasında 4708 sayılı kanun gereği yapı sahibi ile yapı
denetim kuruluĢu arasında yapı denetim uygulama yönetmeliği 21 ve 22 inci
maddelerindeki esaslara göre hizmet sözleĢmesi imzalanır ve madde 26 daki esaslara
göre hizmet bedeli belirlenir. Yapı için Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Yapı Denetim
Sistemi (YDS) üzerinde Yapıya ĠliĢkin Bilgi Formu (YĠBF) oluĢturulur
(Kanun:4708, Madde:21,22,26).
Ġstanbul ili Fatih Belediyesi tarafından 2015 yılında toplam 188 adet yapı ruhsatı
düzenlenmiĢtir. Ümraniye Belediyesi 2014 faaliyet raporunda ise yıl içinde 1040 adet
yapı ruhsatı düzenlenmiĢ olduğu bildirilmiĢtir. Bu iki belediyenin yapı ruhsatı
sayıları arasındaki farkı, belediyelerin yapılaĢmaya müsait alanları arasındaki farkla
izah etmek doğru olacaktır (http://www.umraniye.bel.tr/tr/main/pages/2014-faaliyetraporu/354).
Türkiye genelinde ise;
Ocak-Eylül, 2015 Yapı Ġzin Ġstatistikleri;
Ġstatistiklere göre bu dönemde yapı ruhsatı verilen yapıların alanı %24,8 oranında
azalmıĢtır. 2015 yılının bu döneminde bir önceki yıla göre belediyelerce yapı ruhsatı
verilen bina sayısı %20,6, yüzölçümü ise %24,8, değeri %19,9, daire sayısı %23,6
oranında azalmıĢtır.
2015 yılı Ocak-Eylül aylarında yapı ruhsatı verilen binaların;
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Yapıların yüzölçümü toplamı 132,3 milyon m2 iken; bu alanın 72,3 milyon m2‟sini
konut, 34,4 milyon m2‟si konut dıĢı alan, 25,6 milyon m2‟si ise yapı ortak kullanım
alanı olarak gerçekleĢmiĢtir.
Kullanma amacına göre gruplandırıldığında ilk sırada 94,5 milyon m2 ile en fazla
paya sahip olan iki ve daha fazla daireli konut binaları yer almıĢtır. Ġkinci sırayı 12,0
milyon m2 ile ofis binaları izlemiĢtir.
Mülkiyete göre, 110,0 milyon m2 ile özel sektör en büyük paya sahip olmuĢtur. 20,2
milyon m2 ile bunu devlet sektörü, 2,1 milyon m2 alanla yapı kooperatifleri
izlemiĢtir. Daire sayısına göre sıralandığında ise, 629 bin 544 toplam dairenin 574
bin 478‟ini özel sektör, 45 bin 611 adedini devlet sektörü ve 9 bin 455‟ini ise yapı
kooperatifleri almıĢtır.
Ġllere göre sıralandığında 28,2 milyon m2 ile en yüksek paya Ġstanbul sahip olmuĢtur.
Ġstanbul‟un ardından 11,2 milyon m2 alanla Ankara gelirken, Konya 5,4 milyon m2
ile bu illeri izlemiĢtir. Yüzölçümüne göre en düĢük olan iller ise sırasıyla MuĢ,
Hakkâri ve ġırnak olmuĢtur.
Daire sayılarına göre143 bin 826 adet ile Ġstanbul ili ilk sırada yer almıĢtır. 45 bin 96
adetle Ġstanbul‟u Ankara ve 27 bin 599 adet daire ile Ġzmir illeri izlemiĢtir. Daire
sayısına göre en az olan iller ise sırasıyla Hakkâri, MuĢ ve ġırnak olmuĢtur
(http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18615). Bu değerler Çizelge 3.2‟
de verilmiĢtir.
Çizelge 3.2:Ocak - Eylül 2015 Türkiye geneli yapı ruhsatı.

Bu konudaki yasal düzenlemeler:
Ġmar Kanunu 21 inci maddesinde ruhsatlı veya ruhsatsız olarak yapılabilecek iĢler
sayılarak bu konudaki hususlar hüküm altına alınmıĢtır.(Bkz. Ek-7)
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Ġmar Kanunu 21 inci maddesinde kamu kurumları veya kuruluĢları tarafından
yapılacak veya yaptırılacak yapılar için yapı ruhsatı iĢlemleri hüküm altına
alınmıĢtır.(Bkz. Ek-8)
Planlı Alanlar Tip Ġmar Yönetmeliği 57 inci maddesinde yapı ruhsatı için kimler
tarafından müracaat edileceği,

hangi evrakların ve projelerin isteneceği, hangi

belgenin kimler tarafından düzenleneceği gibi iĢlemler detaylı olarak anlatılarak
hüküm altına alınmıĢtır.(Bkz. Ek-9)
3.1.3.2 ĠnĢaat faaliyetlerinin denetlenmesi
4708 sayılı kanun ile belediyelerin üzerinde yapıların denetlenmesi konusundaki
yükün azaltılması, denetimin daha etkin ve verimli yapılması hedeflenmiĢ ise de,
çeĢitli

nedenlerle

yapılar

fiili

ve

sürekli

olarak

belediyeler

tarafından

denetlenmektedir. Yani yeni yapıların denetimi konusunda belediyelerin iĢ yükünün
kalktığını söylemek imkânsızdır.
Bir yapı, inĢa faaliyetinin bitimine kadar temel kazısından baĢlamak üzere
belediyeler tarafından onlarca kez denetlenmektedir. Asıl denetleme iĢi yapı denetim
kuruluĢlarında olmasına karĢın gerek hak ediĢlerin ödenebilmesi için seviye
tespitlerinin yapılabilmesi gerekse yapının proje ve eklerine uygun olarak ilerleyip
ilerlemediğinin tespiti için kontrol edilmektedir. Zira kanunla denetleme görevi her
ne kadar yapı denetim kuruluĢlarına verilmiĢ olsa da belediyelerin de kontrol etmesi
gerektiği hüküm altına alınmıĢtır. Burada her ne kadar bir otokontrol sistemi
oluĢturulmaya çalıĢılmıĢ ise de belediyelere yine oldukça ağır bir yük yüklenmiĢtir.
ÇalıĢmamızda örnek alınan Fatih Belediye BaĢkanlığı Yapı Kontrol Müdürlüğünce
Fatih bölgesinin denetiminin yapılması için mevcut personel sayısı esas alınarak
birbirine yakın mahalleler gruplandırılmıĢ ve bölgelere ayrılmıĢtır. Bu Ģekilde Fatih
Belediyesi Sirkeci, Laleli, Fatih ve CerrahpaĢa olmak üzere 4 ana gruba ayrılmıĢ, bu
gruplar ise yoğunluklarına göre 3 veya 4 bölgeye bölünerek her bir bölge için bir
teknik personel görevlendirilmiĢtir. Teknik personeller mimar, mühendis ve
teknikerlerden oluĢmakta, ağırlıklı olarak inĢaat mühendisleri görev almaktadır. Bu
teknik personeller tarafından hafta içi öğlen öncesi ve sonrasında 4 bölgede 4 er
araçla hafta sonları 1 ekip ve 1 personelle acil müdahale ve denetimler yapılmaktadır.
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Fatih Belediyesinin Yapı Kontrol ġefliği; bölge sorumlusu 14 teknik personel, yapı
kontrol Ģefi ve birim müdüründen oluĢmaktadır.(http://www.fatih.bel.tr/faaliyetraporu-1481) Ġstanbul ilindeki diğer belediyeler incelendiğinde yapı kontrol
Ģefliklerindeki sayının değiĢiklikler gösterdiği görülmektedir.
Belediyelerce betonarme bir yapı inĢaatı kanun gereği en az 6 safhada incelenmekte,
bu incelemeler neticesinde; iĢyeri teslimi, temel üstü seviyesi onayı, seviye tespitleri
ve yapı denetim hizmet bedelleri ödeme, yapı kullanma izin belgeleri ve iĢ bitirme
belgesi iĢlemleri yapılmaktadır.
Ġlk safha; proje inceleme, ruhsat iĢlemleri ve iĢyeri teslim tutanağından
oluĢmaktadır. Yapı inĢa faaliyetinin %10 luk kısmını oluĢturan bu adımda taĢınmaz
mülk arsa vasfına getirilmiĢ, ancak henüz temel kazısı faaliyetine baĢlanmamıĢ olup,
taĢınmaz ġekil 3.2‟de görünen seviyedir. Yapılacak inceleme ve tespitten sonra YDS
seviye tespit onayı yapılarak ilgili ilin Mal Müdürlüklerine veya Çevre ve ġehircilik
Ġl Müdürlüklerine yazı ekinde tahakkuk bilgileri gönderilerek yapı denetim
kuruluĢuna toplam hakediĢ bedeli üzerinden %10 luk hakediĢ ödemesi yapılır.
YDS‟de yapıya ait YĠBF üzerine hakediĢ ödemesi iĢlenir.

ġekil 3.2: Betonarme inĢaat uygulaması temel seviyesi.
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Ġkinci safha; temel kazısının yapılarak yapının bodrum katlar dâhil betonarme
taĢıyıcı sisteminin imal edildiği %20 lik kısmını oluĢturan taĢınmazın ġekil 3.3‟te
görünen su basman seviyesidir. Yapılacak inceleme ve tespitten sonra YDS seviye
tespit onayı yapılarak ilgili ilin Mal Müdürlüklerine veya Çevre ve ġehircilik Ġl
Müdürlüklerine yazı ekinde tahakkuk bilgileri gönderilerek yapı denetim kuruluĢuna
toplam hakediĢ bedeli üzerinden %10 luk hakediĢ ödemesi yapılır. YDS‟de yapıya
ait YĠBF üzerine hakediĢ ödemesi iĢlenir.

ġekil 3.3: Betonarme inĢaat uygulaması temel üstü seviyesi.
Üçüncü safha; tüm betonarme taĢıyıcı sistemin imal edildiği %60 lik kısmını
oluĢturan karkas inĢaat halindeki taĢınmazın ġekil 3.4‟te görünen seviyesidir.
Yapılacak inceleme ve tespitten sonra YDS seviye tespit onayı yapılarak ilgili ilin
Mal Müdürlüklerine veya Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüklerine yazı ekinde
tahakkuk bilgileri gönderilerek yapı denetim kuruluĢuna toplam hakediĢ bedeli
üzerinden %40 lık hakediĢ ödemesi yapılır. YDS‟de yapıya ait YĠBF üzerine hakediĢ
ödemesi iĢlenir.
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ġekil 3.4: Betonarme inĢaat uygulaması taĢıyıcı sistem seviyesi.
Dördüncü safha; tüm betonarme taĢıyıcı sistemin, dolgu duvarların, çatı örtüsünün
ve tesisat altyapısının imal edilerek sıvaya hazır duruma gelmiĢ %80 lik kısmını
oluĢturan taĢınmazın ġekil 3.5‟te görünen kaba inĢaat seviyesidir. Yapılacak
inceleme ve tespitten sonra YDS seviye tespit onayı yapılarak ilgili ilin Mal
Müdürlüklerine veya Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüklerine yazı ekinde tahakkuk
bilgileri gönderilerek yapı denetim kuruluĢuna toplam hakediĢ bedeli üzerinden %20
lik hakediĢ ödemesi yapılır. YDS‟de yapıya ait YĠBF üzerine hakediĢ ödemesi
iĢlenir.

ġekil 3.5: Betonarme inĢaat uygulaması sıvaya hazır seviyesi.
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BeĢinci safha; mekanik ve elektrik tesisatı dâhil tüm inĢa faaliyeti bitmiĢ ve iskana
hazır hale gelmiĢ %95 lik kısmını oluĢturan taĢınmazın ġekil 3.6‟da görünen inĢaat
seviyesidir. Yapılacak inceleme ve tespitten sonra YDS seviye tespit onayı yapılarak
ilgili ilin Mal Müdürlüklerine veya Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüklerine yazı ekinde
tahakkuk bilgileri gönderilerek yapı denetim kuruluĢuna toplam hakediĢ bedeli
üzerinden %15 lik hakediĢ ödemesi yapılır. YDS‟de yapıya ait YĠBF üzerine hakediĢ
ödemesi iĢlenir.

ġekil 3.6: Betonarme inĢaat uygulaması iskana hazır seviyesi.
Altıncı safha; yapı kullanma izin belgesinin ve iĢ bitirme belgesinin düzenlendiği
%100 lük kısmını oluĢturan taĢınmazın ġekil 3.7‟de görünen inĢaat seviyesidir.
Yapılacak inceleme ve tespitten sonra YDS seviye tespit onayı yapılarak ilgili ilin
Mal Müdürlüklerine veya Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüklerine yazı ekinde
tahakkuk bilgileri gönderilerek yapı denetim kuruluĢuna toplam hakediĢ bedeli
üzerinden %5 lik hakediĢ ödemesi yapılır. YDS‟de yapıya ait YĠBF üzerine hakediĢ
ödemesi iĢlenir.
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ġekil 3.7: Yapı kullanma izin belgesi almıĢ bina.
4708 sayılı yasaya tabi olmayan yapı ruhsatlarından tescilli kültür varlıklarına ait
olan yapılar KUDEB ler bünyesindeki uzman personel ve bölge mühendisleri ile
koordineli olarak periyodik zamanlarda kontrol edilmektedirler. Bu tür yapılar proje
müelliflerinin denetim ve gözetiminde inĢa edilebildikleri gibi proje müelliflerinin
muvafakat edeceği mimar unvanlı Ģahısların denetim ve gözetiminde de inĢa
edilebilmektedir. Bu yapıların özellikle taĢıyıcı sistemlerinin ve kullanılan
malzemenin standartlara uygunluğunun kontrolü büyük bir sorumluluk ve denetleme

30

gerektirmektedir. Bu amaçla kültür varlığı olan yapılardaki rekonstrüksiyon ve
restorasyon çalıĢmalarının kontrol sıklıkları kültür varlığı olmayan diğer yapılara
nazaran daha fazladır. Aksi takdirde koruma kurulu onaylı mimari projelerine göre
inĢa edilip edilmedikleri, uygun malzemenin kullanılıp kullanılmadığı, statik
taĢıyıcıların doğru teĢkil edilip edilmediğini bilmek imkânsız olacak, yapılar inĢa
edenlerin insafına bırakılmıĢ olacaktır.
Tescilli kültür varlığı yapılarda uygulama sorumlusunun bilgi ve tecrübesi,
uygulamayı yapan firmanın deneyimi ve KUDEB biriminin uzmanlığı çok önem arz
etmektedir. Bunların bir araya geldiği ve yeterli kontrol ve denetimlerin yapıldığı
uygulamalarda; aslına uygun, eskinin izlerini taĢıyan, günümüz Ģartlarına göre inĢa
edilmiĢ uzun ömürlü kültür varlıkları yeniden hayat bulmaktadır.
Fatih ilçesinde bu tür uygulamalar sıklıkla yapılmaktadır. 2015 yılı içinde KUDEB
birimince basit bakım onarım için düzenlenen belge sayısı 35, Ġmar Müdürlüğünce
düzenlenen restorasyon veya rekonstrüksiyon ruhsatı sayısı ise 100 dür.
(http://www.fatih.bel.tr/faaliyet-raporu-1481)
ġekil 3.8, ġekil 3.9 ve ġekil 3.10‟da sivil mimarlık örneği olarak tescilli ahĢap bir
yapının rekonstrüksiyon (yeniden kurma-imal) inĢaatına ait fotoğraflar yer
almaktadır.

ġekil 3.8: AhĢap tescilli kültür varlığı rekonstrüksiyon uygulaması 1.
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ġekil 3.9: AhĢap tescilli kültür varlığı rekonstrüksiyon uygulaması 2.

ġekil 3.10: AhĢap tescilli kültür varlığı rekonstrüksiyon uygulaması 3.
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3194 sayılı yasanın 26 ıncı maddesine göre yapı ruhsatı düzenlenen ancak 4708
sayılı yasaya tabi olmayan diğer yapılar da yine yapı kontrol Ģefliklerince rutin
olarak kontrol edilerek denetlenmektedir. Ancak bu tür yapılarda asıl sorumluluk
yapının sahibi olan kamu kurumunun görevli personeline ait olup, asıl kontrol ve
denetimler bu kurumların teknik personelince yapılmaktadır.
Bu konudaki yasal düzenlemeler:
Yapı Denetimi Hakkında Kanun madde 1 de kanunun amacı ve hangi yapıların bu
kanuna tabi olduğu hüküm altına alınmıĢtır.(Bkz. Ek-10)
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği madde 4 te ilgili idarenin görev ve
sorumlulukları açıklanmıĢ ve hüküm altına alınmıĢtır.(Bkz. Ek-11)
3.1.3.3 Yapı denetim kuruluĢları hizmet bedeli ödeme iĢlemleri
Yapı denetim kuruluĢlarının 4708 sayılı kanun gereği denetimini üstlenmiĢ olduğu
yapılar için bu hizmete karĢılık yapı sahibince ödenen denetim hizmet bedeli
bulunmaktadır. Bu hizmet bedeli ve bedelin ödenmesi ile ilgili hususlar Yapı
Denetimi Uygulama Yönetmeliği 27 inci ve 28 inci maddelerinde düzenlenmiĢtir.
Tüm yurtta 4708 sayılı kanuna tabi ruhsatlı yapıların belediyelerin kayıt yaptırarak
kullanıcı adres ve Ģifresi almıĢ oldukları Çevre ve ġehircilik Bakanlığı
http://uyds.yds.gov.tr/yds/rol/ziyaretci/LA_G_Z_K.jsf.

elektronik

adresindeki

Yapı Denetim Sistemi (YDS) üzerine iĢlenmesi ve yapı ile ilgili iĢlemlerin
belediyelerdeki iĢlemlere paralel olarak YDS üzerinden de takip edilmesi
gerekmektedir. Bakanlık bu sayede tüm yurtta devam eden inĢaatlar hakkında
istediği bilgiye sahip olmaktadır.
Belediyelerce yapı denetim kuruluĢlarına ödenecek olan denetim hizmet bedelleri
için talep edilen seviyenin YDS onayının yapılabilmesi için yerinde tetkikinin
yapılması gerekmektedir. Uygun olan seviyenin YDS üzerinden onayı yapılarak yapı
denetim kuruluĢunun hakediĢ raporlarını YDS üzerinden almaları sağlanır.
Belediyece onaylanan hak ediĢler ve ekleri BüyükĢehir statüsündeki iller için direkt
ilgili Kaymakamlıkların Mal Müdürlüklerine diğer illerde ise ödenmek üzere ilgili
ilin Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüklerine gönderilir. BüyükĢehirlerdeki yapı denetim
hizmet bedeli ödeme Ģekli ile ilgili düzenleme Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Mesleki
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Hizmetler Genel Müdürlüğü‟nün 07.05.2013 tarih ve 4266 sayılı, 2013/10 nolu
Genelgesi ile yapılmıĢtır.
Yapının inĢa sürecinde her hak ediĢ bölümü için bu iĢlemler tekrarlanır. Her bir
inĢaatın devamı süresince ortalama 6 adet hak ediĢ düzenlenmektedir. Fakat gerek
toplu halde talepler gerekse yılsonlarında ayrıca ödenen hak ediĢler nedeniyle bu
sayıda değiĢiklik olabilmektedir. Kanun ve yönetmelikte bu sayıyı kısıtlayan bir
hüküm bulunmamaktadır.
Bu konudaki yasal düzenlemeler:
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği madde 27 de yapı denetim hizmet bedelinin
kim tarafından nasıl ve nereye yatırılacağı aksi durumlarda hangi iĢlemlerin
yapılacağı hüküm altına alınmıĢtır.(Bkz. Ek-12)
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği madde 28 de yapı denetim kuruluĢlarına
ödenecek olan hizmet bedelleri hakkındaki hususlar hüküm altına alınmıĢtır. (Bkz.
Ek-13)
3.1.3.4 Yapı denetim kuruluĢu talepleri
Yapı denetim kuruluĢlarınca Belediyelere iĢyeri teslim tutanakları, personel
bildirgeleri, seviye tespit talepleri, hak ediĢler, iĢ bitirme belgeleri, yapı denetim
sistemi ve yapı ile ilgili değiĢik konularda talepler olmaktadır. Bu nedenle Yapı
Kontrol Müdürlüklerinin iĢ yükünün önemli bir kısmını bu talepler oluĢturmaktadır.
2015 yılı faaliyet raporunda Fatih Belediyesince yapı denetim hak ediĢleri için
yazılan yazı sayısının 1000 olduğu dikkate alındığında ve buna seviye tespit tutanağı,
yapı kullanma izin belgeleri, iĢ bitirme tutanakları gibi talepler eklenince bu sayı
toplamda hak ediĢler için yazılan yazıların 2 katını bulmaktadır.
3.1.3.5 Yapı kullanma izin belgesi iĢ ve iĢlemleri
ĠnĢa faaliyeti bitmiĢ olsa dahi bir yapının kullanılabilmesi için yapı kullanma izin
belgesi düzenlenmesi gerekmektedir. ĠnĢa süresince yapı kontrol Ģeflikleri ve
KUDEB tarafında denetlenen yapının yapı kullanma izin belgesi iĢ ve iĢlemleri de
yapı denetim Ģefliklerince takip edilmekte ve belge düzenlenmektedir.
Yapının fenni mesulünce yapının ruhsat ve eklerine, plan, fen ve sağlık Ģartlarına
uygun olarak bitirildiğine daire raporu ve ilgilisinin gerekli yükümlülükleri yerine
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getirerek müracaatı neticesinde, evvelce denetlenen ve ruhsat ve eklerine uygun
olarak bitirilen yapı için yapı kullanma izin belgesi düzenlenir. Yapı kullanma izin
belgesi, bir yapının altyapı hizmetlerinden faydalanması için Ģarttır. Aksi takdirde bu
hizmetlerin sunulması kanunen yasaktır.
Planlı Alanlar Tip Ġmar Yönetmeliği‟nde 2012 ve 2013 yıllarında yapılan bazı
değiĢiklikler ile değiĢiklik öncesi yapı kullanma izin belgesi almayı neredeyse
imkânsız hale getiren bazı uygulamalara son verilmiĢtir. Bunların en önemlileri yapı
sahibinden istenen ve çoğu noter onaylı olan belgelerdir ki, bu belgeler yapı
sahibinin belediye ile noter arasında mekik dokumasına neden olmakta idi.
Fatih Belediyesi tarafından 2015 yılında toplam 163 adet yapı kullanma izin belgesi
düzenlenmiĢtir. (http://www.fatih.bel.tr/faaliyet-raporu-1481)
Türkiye genelinde ise:
Yapı kullanma izin belgesi düzenlenen binaların 2015 yılının Ocak-Eylül dönemi
toplamında;
Yapıların yüzölçümü toplamı 100,2 milyon m2 olmuĢ; bu alanı 59,5 milyon m2 ile
konutlar, 24,2 milyon m2 ile konut dıĢı alanlar ve 16,5 milyon m2 ile ise ortak
kullanım alanları oluĢturmuĢtur.
Kullanım amacına göre sıralandığında en yüksek paya 74,1 milyon m2 ile iki ve daha
fazla daireden oluĢan konut amaçlı binalar sahip olmuĢ. Bu alanı 11,8 milyon m2 ile
ofis binaları izlemiĢtir.
Yapı maliklerine göre sıralandığında, 89,0 milyon m2 ile özel sektör ilk sıraya sahip
olmuĢtur. Bu alanı devlet sektörü 8,5 milyon m2 ile izlemiĢ ve ardından yapı
kooperatifleri 2,7 milyon m2 ile gelmiĢtir. Daire sayılarına göre, 516 bin 701
dairenin, özel sektör 481 bin 112 adedini, devlet sektörü 23 bin 336 adedini ve yapı
kooperatifler ise 12 bin 253 adedini almıĢtır.
Ġllere sıralamasına göre en yüksek paya 18,0 milyon m2 ile Ġstanbul sahip olmuĢtur.
10,8 milyon m2 ile Ġstanbul‟u Ankara izlerken, ardından 5,9 milyon m2 ile Ġzmir yer
almıĢtır. Yüzölçümüne göre en düĢük olan iller ise sırasıyla Ardahan, Hakkâri ve
Tunceli olmuĢtur.
Daire sayılarına göre, 107 bin 279 adet ile Ġstanbul ili en yüksek paya sahip olmuĢtur.
Ġstanbul ilini 47 bin 412 adet daire ile Ankara ve 34 bin 709 adet daire ile Ġzmir
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izlemiĢtir. Daire sayısına göre en az olan iller ise sırası ile Ardahan, MuĢ ve Hakkâri
olmuĢtur

(http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18615).

Bu

veriler

Çizelge 3.3‟deki tabloda verilmiĢtir.
Çizelge 3.3: Ocak - Eylül 2015 Türkiye geneli yapı kullanma izin belgesi.

Bu konudaki yasal düzenlemeler:
Ġmar Kanunu 30 uncu maddesinde inĢa faaliyeti bitmiĢ olan yapıların yapı kullanma
izin belgeleri için yapılacak müracaat, tespit ve iĢlemler hakkındaki genel hususlar
hüküm altına alınmıĢtır.(Bkz. Ek-14)
Planlı Alanlar Tip Ġmar Yönetmeliği 64 ve 64/A da yapı kullanma izin belgesi
müracaatı, tetkiki ve düzenlenmesi gibi hususlar detaylı olarak anlatılarak hüküm
altına alınmıĢtır.(Bkz. Ek-15)
3.1.3.6 ĠĢ bitirme belgesi iĢlemleri
ĠnĢa faaliyeti bitmiĢ olan yapı için yapı denetim kuruluĢunca ilgili idareye iĢ bitirme
müracaatında bulunulur. Uygunluğu yapı denetim birimlerince tespit edilen talep için
iĢ bitirme belgesi düzenlenir ve yapı denetim kuruluĢuna verilir.
Bu konudaki yasal düzenlemeler:
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği 5 inci maddesinde denetim kuruluĢunun inĢa
faaliyeti bitmiĢ olan yapı için iĢ bitirme tutanağı müracaat Ģekli hüküm altına
alınmıĢtır.(Bkz. Ek-16)
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği 4 üncü maddesinde inĢa faaliyeti bitmiĢ olan
yapı için iĢ bitirme tutanağı iĢlemlerinin ilgili idare hakkındaki hususları hüküm
altına alınmıĢtır.(Bkz. Ek-17)
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3.1.3.7 ĠĢ deneyim belgesi iĢlemleri
4708 sayılı Yapı Denetim Uygulama Kanunu, Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği
ve Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile ġantiye ġefleri ve Yetki Belgeli Ustalar
Hakkında Yönetmelik gereği yapı ruhsatına tâbi bütün yapıların bir yapı
müteahhidinin sorumluluğunda inĢa edilmesi gerekmektedir. ĠnĢa faaliyetinin
bitmesine müteakip yapı müteahhidinin talebi halinde iĢ deneyim belgesi düzenlenir.
Bu belge Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği‟nin 43 üncü maddesine göre
düzenlenir.
Bu konudaki yasal düzenlemeler:
Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile ġantiye ġefleri ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında
Yönetmelik 5 inci maddesinde yapı ruhsatına tabi olan yapıların müteahhit
sorumluluğunda yapılması gerektiği hüküm altına alınmıĢtır.(Bkz. Ek-18)
Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği 43 üncü maddesinde iĢ deneyim
belgelerinin nasıl ve hangi kurumlarca düzenleneceği hüküm altına alınmıĢtır.(Bkz.
Ek-19)
3.1.4 Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar ile ilgili iĢlemler
Yapı kontrol mekanizmasının kurulmasının beklide en önemli nedeni; ruhsatsız veya
ruhsat ve eklerine aykırı olarak inĢa edilmeye çalıĢılan yapıların inĢasına engel
olunması, bu tür yapıların tespit edilerek bu faaliyete izin verilmemesi, bu konuda
kanunların öngördüğü iĢlemlerin yapılarak bunların mevzuata uygun hale
getirilmesidir.
Bu tür yapılar kentin planlı olarak geliĢmesine engel olmakta, Ģehir estetiğini
olumsuz yönde etkilemekte, çevre için can ve mal emniyetini tehdit etmektedir.
Sağlıklı kentleĢme için çok büyük tehdit olan bu tür yapıların inĢasını önlemek
birinci amaçtır. Ancak gözden kaçan veya çeĢitli nedenlerle zamanında tespit
edilemeyen bu tür yapıların yıkılması da çok önemli ve elzemdir. Bu tür yapılara
kesinlikle müdahale edilmeli ve aykırılıklar giderilmelidir.
Belediyeler bu tür yapılar için kanunların kendilerine verdikleri yetki ve
sorumluluklar çerçevesinde iĢlem tesis etmektedir. Bu tür yapıların bir kısmı için 775
sayılı Gecekondu Kanunu kapsamında iĢlem yapılırken (Kanun:775, Madde:22-23),
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bir kısmı için ise 3194 sayılı Ġmar Kanunu kapsamında iĢlem yapılmaktadır
(Kanun:3194, Madde:32). 775 sayılı yasa kapsamında kalıp gecekondu vasfındaki
yapılar için belediyelerin Zabıta Müdürlüklerince iĢlem yapılırken 3194 sayılı yasa
kapsamında kalan yapılar için yapı kontrol birimlerince iĢlem yapılmaktadır.
3194 sayılı Ġmar Kanunu Madde 21 - „‟Bu Kanunun kapsamına giren bütün yapılar
için 26 ncı maddede belirtilen istisna dıĢında belediye veya valiliklerden (....) (1)
yapı ruhsatiyesi alınması mecburidir.
Ruhsat alınmıĢ yapılarda herhangi bir değiĢiklik yapılması da yeniden ruhsat
alınmasına bağlıdır. Bu durumda; bağımsız bölümlerin brüt alanı artmıyorsa ve
nitelik değiĢmiyorsa ruhsat, hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmaz.
Ancak; derz, iç ve dıĢ sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döĢeme ve tavan
kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması
ve yönetmeliğe uygun olarak mahallin hususiyetine göre belediyelerce hazırlanacak
imar yönetmeliklerinde belirtilecek taĢıyıcı unsuru etkilemeyen diğer tadilatlar ve
tamiratlar ruhsata tabi değildir.‟‟ (Kanun:3194, Madde:21).
hükmü dıĢında kalan ve yapı ruhsatı ile yapılması gerekirken ruhsat almaksızın inĢa
edilen yapılar „‟ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar‟‟ olup halk arasındaki
deyimi ile kaçak yapılardır.
Günümüzün ilerleyen teknolojisi sayesinde binaların inĢa ediliĢ süreleri oldukça
kısalmıĢtır. Özellikle prefabrik yapıların ve çelik malzeme kullanılarak inĢa edilen
yapıların inĢa süreleri günlerle hatta saatlerle yarıĢır düzeydedir. Bu durum ruhsatlı
yapı yapanlar açısından avantaj iken ruhsatsız yapıya rağbeti artırdığından
belediyeler açısından dezavantajdır.
Örneğimiz olan Fatih Belediyesi incelendiğinde bu tür ruhsatsız faaliyetlerin
tamamına yakınının mevcut yapılara yapılan ilaveler veya mevcut bağımsız bölümler
içindeki ruhsat gerektiren faaliyetler olduğu görülmektedir. Bunun en büyük nedeni
belediye sınırlarında boĢ alanların neredeyse hiç kalmamıĢ olmasıdır. Diğer nedenler
arasında ise yeni yapılacak olan yapılara altyapı hizmetinin bağlanamamasını, boĢ
alanlarda yapılacak yapıların çabuk fark edilebilmelerini ve bu yapılara müdahalenin
kolay olmasını sayabiliriz.
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3.1.4.1 Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların tespiti
Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak inĢa edilen yapılara engel olmak ve
yıkılmasını sağlamak için en önemli adım olan tespitler aĢağıdaki Ģekillerde yapılır;


Her gün rutin olarak yapılmakta olan bölge kontrollerinde yapılan tespitler,



Yapı denetim kuruluĢları seviye tespit ve hak ediĢleri için yerinde incelemelerde
yapılan tespitler,



Yapı denetim kuruluĢlarınca yapılan ihbarlar neticesinde yapılan tespitler,



ġantiye Ģeflerince yapılan ihbarlar neticesinde yapılan tespitler,



Zabıta Müdürlüğü ve diğer müdürlüklerden gelen ihbarlar veya yazılar
neticesinde yerinde yapılan tespitler,



ġikâyet dilekçelerine istinaden yerinde yapılan tespitler,



Resmi kurumlardan gelen yazılara istinaden yerinde yapılan tespitler,



Beyaz masalara gelen Ģikâyetler neticesinde yerinde yapılan tespitler(FABĠMFatih Belediyesi ĠletiĢim Merkezi),



BĠMER (BaĢbakanlık Bilgi ĠĢlem Merkezi) e gelen Ģikâyetler neticesinde yerinde
yapılan tespitler,



Telefon ile yapılan Ģikâyetler neticesinde yerinde yapılan tespitler,



Mail yoluyla yapılan Ģikâyetler neticesinde yerinde yapılan tespitler,



Sosyal ağlardan gelen Ģikâyetler neticesinde yerinde, imar iĢlem dosyası ve
projesi ile yapılan tespitler,

3.1.4.2 Yasal iĢlemler ve iĢlem süreci
Ruhsatsız ve ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapıldığı tespit edilen yapılardan 775
sayılı

yasa

kapsamında

kalan

yapılar

Zabıta

Müdürlüklerince

hemen

yıkılabilmektedirler. Ancak konusu 3194 sayılı kanunu ilgilendiren bu yapılar veya
ilaveler için aynı kanunu 32 inci ve 42 inci maddelerindeki hükümlere göre iĢlem
tesis edilmesi gerekmektedir.
32 inci madde hükmü gereği yapı tatil tutanağı düzenlenerek kusurun izalesi veya
ruhsata bağlanması için süre verilen yapı için(Kanun:3194, Madde:32). 10 gün içinde
42 inci maddedeki hükümler gereği yapı sahibi, müteahhidi ve fenni mesulleri
hakkında Encümen Para cezası uygulanmaktadır(Kanun:3194, Madde:42). Yapı tatil
tutanağına konu aykırılığın giderilmesi durumunda dahi 42 inci madde hükümleri
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uygulanır. Bu sürede aykırılığın giderilmesi idari para cezasının uygulanmasına
engel teĢkil etmez.
Süresi sonunda yıkılmayan veya ruhsata bağlanmayan aykırılıklar için 32 inci madde
hükmü gereği Encümen Yıkım kararı alınarak yıkılması sağlanır. Ruhsatsız veya
ruhsat ve eklerine aykırılığı yapı tatil tutanağında belirtilen süre içinde gidermeyen
yapı sahibine, müteahhit ve Ģantiye Ģefine kanundaki mükellefiyetin yerine
getirilmemesi nedeniyle ayrıca para cezası uygulanır(Kanun:3194, Madde:42).
Ġlçe belediyesince hakkında iĢlem yapılmayan ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine
aykırı yapılar için BüyükĢehir Belediyelerince BüyükĢehir Belediyesi Kanunu
kapsamında imar kanunu 32 inci ve 42 inci maddelerine istinaden iĢlem tesis
edilmektedir(Kanun:5216, Madde:11).
Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırılığı yapı tatil tutanağında belirtilen süre
içinde gidermeyen yapı sahibi, müteahhidi ve fenni mesulleri hakkında kamu adına
soruĢturma ve kovuĢturmayı gerektiren bir suç unsuru oluĢtuğundan Türk Ceza
Kanunu kapsamında suç duyurunda bulunularak(Kanun:5237, Madde:279) yine aynı
kanun kapsamında alt yapı hizmetlerinden faydalandırılmaması için ilgili kurum ve
kuruluĢlara bildirimde bulunulur(Kanun:5237, Madde:184).
Mühür fek edilmesi(bozulma) durumunda Mühür Fekki Tutanağı tanzim edilerek
yine

Türk

Ceza

Kanunu

kapsamında

yasal

iĢlemler

için

Cumhuriyet

BaĢsavcılıklarına suç duyurusunda bulunulmaktadır(Kanun:5237, Madde:203,279).
Tescilli kültür varlığı olan taĢınmalarda tespit edilen ruhsatsız faaliyetler için;
yapılacak iĢlemlere esas teĢkil edecek karar alınmak üzere konunun bir rapor ile ilgili
Koruma Kurullarına iletilmesi ve karar alınıncaya kadar herhangi bir faaliyette
bulunulmaması

amacıyla

mühürleme

iĢlemleri

yapılmaktadır(Kanun:2863,

Madde:65). Ġlgili Koruma Kurulundan 2863 sayılı yasanın 16 ıncı maddesine göre
ilgili belediyesince iĢlem yapılmasının istenmesi durumunda 3194 sayılı Ġmar
Kanunu hükümlerine göre iĢlem tesis edilmektedir.
Fatih Belediyesi tarafından 2015 yılında toplam 185 adet yapı tatil tutanağı
düzenlenmiĢ ve bunlarla ilgili iĢlemler yapılmıĢtır.
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Bu konudaki yasal düzenlemeler:
Ġmar Kanunu 32 inci maddesinde ruhsatsız olarak yapılabilecek yapılar hariç
ruhsatsız olarak veya ruhsat veya eklerine aykırı olarak inĢa edilen yapılar için
yapılacak iĢlemler ve yıkım masrafının ilgilisinden tahsili hususu hüküm altına
alınmıĢtır.(Bkz. Ek-20)
Ġmar Kanunu 42 inci maddesinde aynı kanunun 32 inci maddesinde belirtilen ruhsat
veya eklerine aykırı olarak inĢa edilen yapılar için uygulanacak olan idari para
cezasının hesaplanma Ģekli ve kriterleri belirtilerek hüküm altına alınmıĢtır. (Bkz.
Ek-21)
Ġmar Kanunu‟nun 42 inci maddesinde 40 ıncı maddedeki yükümlülükleri yerine
getirmeyen yapı sahipleri hakkında uygulanacak olan idari para cezası hakkında
düzenlemeler hüküm altına alınmıĢtır.(Bkz. Ek-5)
Ġmar Kanunu 31 inci maddesinde kullanma izni alınmayan yapıların altyapı
hizmetlerinden faydalandırılmayacağı hüküm altına alınmıĢtır.(Bkz. Ek-22)
Türk Ceza Kanunu 184 üncü ve 203 üncü maddelerinde yapı ruhsatı almaksızın veya
yapı ruhsatına aykırı olarak yapı yapanlar veya mühür bozanlar hakkında
uygulanacak hapis cezaları hüküm altına alınmıĢtır.(Bkz. Ek-23)
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu 16 ıncı maddesinde korunması gerekli
kültür varlıkları hakkında ruhsatsız olarak faaliyette bulunulması konusundaki
hususlar hüküm altına alınmıĢtır.(Bkz. Ek-24)
3.1.4.3 Yıkılması veya eski hale getirilmesi
Ruhsatsız yapılar için 3194 sayılı Ġmar Kanunu‟nun, belediye encümeni kararı
alındıktan sonra bu kısımların belediye veya valilikçe yıktırılıp masrafının yapı
sahibinden tahsil edileceğinin belirtildiği 32 inci maddesinin hükmü gereği Encümen
kararına müteakip genellikle Fen ĠĢleri Müdürlüğü ile koordineli olarak yıkım iĢlemi
gerçekleĢtirilir veya eski haline getirilir. Yıkım yapılan yerin masraflarının yapı
sahibinden tahsil edilmesi için bu konu hakkında Encümen kararı alınması
gerekmektedir. ġekil 4.1‟de gerçekleĢtirilen bir yıkım iĢlemi görünmektedir.
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ġekil 4.1: Betonarme malzeme ile imal edilmiĢ kaçak yapı yıkımı.
Bu iĢlem her ne kadar Fen ĠĢleri Müdürlüğünce yapılıyor görünse de aslında yapı
kontrol birimlerinin koordinasyonunda yapılmaktadır.
Bu konudaki yasal düzenlemeler:
Ġmar Kanunu 32 inci maddesinde ruhsatsız olarak veya ruhsat veya eklerine aykırı
olarak inĢa edilen yapıların belediyeler veya valiliklerce yıkılacakları hüküm altına
alınmıĢtır.(Bkz. Ek-20)
Ġmar Kanunu 42 inci maddesinde 32 inci maddedeki mükellefiyetleri yerine
getirmeyenler hakkında uygulanacak para cezası hüküm altına alınmıĢtır.(Bkz.Ek-21)
3.2 Kurum Ġçi ĠĢ ve ĠĢlemler
3056 sayılı Kanuna istinaden yürürlüğe giren Resmi YazıĢmalarda Uygulanacak
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine istinaden idare içinde çeĢitli
konularda talep ve bilgi alıĢveriĢi olmaktadır (Kanun:3056, Yönetmelik Madde:30).
Yapı Kontrol Müdürlükleri teknik bakımdan belediyelerin bilirkiĢileridir. Bu nedenle
diğer müdürlüklerce yapılar ile ilgili her hususta bu birimlere müracaat edilir. Bu
durum müdürlüğün faaliyetinin önemli bir bölümünü oluĢturur. Özellikle Ruhsat
Müdürlükleri, Zabıta Müdürlükleri, Yazı ĠĢleri Müdürlükleri ve Fen ĠĢleri
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Müdürlükleri

arasındaki

yazıĢma

trafiği

azımsanmayacak

kadar

önemli

büyüklüktedir.
Örneğin 2015 yılında Fatih Belediyesinde düzenlenen 185 yapı tatil tutanağı için
Yapı Kontrol Müdürlüğünden Fen ĠĢleri Müdürlüğüne 185 yazı, Yazı ĠĢleri
Müdürlüğüne ise 370 yazı yazılmak durumunda kalınmıĢtır.
Bu müdürlükler arasındaki yazıĢmalar genellikle taĢınmazın imar iĢlem dosyasında
ve yerinde tetkik edilmesini ve titizlikle incelenmesini gerektirmektedir. Bu nedenle
bir yazı için oldukça fazla zaman harcanmaktadır. Zira bu yazıĢmalar sonucunda
idari ve adli yargıya konu iĢlemler tesis edilmektedir. Özensiz yapılan bir iĢlemin
ardından sıkıntılı sonuçların oluĢması muhtemeldir.
3.3 Kurumlar Arası ĠĢ ve ĠĢlemler
3056 sayılı BaĢbakanlık TeĢkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin
DeğiĢtirilerek Kabulü Hakkında Kanun‟a istinaden yürürlüğe konulan Resmi
YazıĢmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine
uygun olarak kurumlar arasında çeĢitli konularda talep ve bilgi alıĢveriĢi olmaktadır
(Kanun:3056, Yönetmelik Madde:30). Belediyeler tüm kurum ve kuruluĢlardan
gelen taleplere kanunlarda öngörülen zaman zarfında cevap vermek zorundadırlar.
Aksi takdirde görevi ihmal, görevi suiistimal, görevi kötüye kullanma gibi nedenlerle
adli ve para cezası gibi idari iĢlemlerle karĢı karĢıya kalınmaktadır. Bu kurumlar
arasındaki yazıĢmalar genellikle taĢınmazın imar iĢlem dosyasında ve yerinde tetkik
edilmesini ve titizlikle incelenmesini gerektirmektedir. Bu nedenle bir yazı için
oldukça fazla zaman harcanmaktadır.
Belediyelerin yapı kontrol birimleri;


Türkiye Büyük Millet Meclisi,

CumhurbaĢkanlığı, Bakanlıklar, Belediyeler,

Valilikler, Kaymakamlıklar, Mahkemeler, Savcılıklar, Koruma Kurulları ve adını
sayamayacağımız devletin kurum ve kuruluĢları arasında geçen yazıĢmaları ve bu
yazıĢmalara konu olan iĢ ve iĢlemleri,


Kaymakamlık tarafından yapılan görevlendirmeler neticesinde yapılan iĢ ve
iĢlemleri,



Mahkemelerin talepleri üzerine ilgili mahkemelerde tanık olarak görev yapma,
keĢiflere katılma iĢ ve iĢlemleri yerine getirmektedirler.
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3.4 Özel-Tüzel KiĢi ĠĢ ve ĠĢlemleri
Herkesin bilgi edinme hakkına sahip olduğunun hüküm altına alındığı kanunun ilgili
maddeleri(Kanun:4982, Madde:1,2,4,5) ve dilekçe hakkının kullanılması ile ilgili
olan kanunun ilgili maddelerine istinaden(Kanun:3071, Madde:7) müracaat sahibine
30 gün içinde cevap verme zorunluluğu bulunduğundan özel ve tüzel kiĢilere bir çok
konuda bilgi verilerek yazılar yazılır. Belediyelerdeki yapı kontrol mekanizmalarının
iĢ yükünün önemli bir kısmını oluĢturan bu kalem;


Yapı denetim kuruluĢları, müteahhitler, Ģantiye Ģefleri ve vatandaĢlar arasında
geçen yazıĢmalardan,



Firma ve Ģahısların yaptığı Ģikâyetler için taĢınmaz mahallinde ve arĢiv
dosyalarında yapılan tetkiklerden,



KiĢilerin bilgi ve belge taleplerine, dosya tetkiki neticesinde verilen yanıtlardan,



TaĢınmazlar hakkında değiĢik konularda müdürlüğe Ģahsen yapılan müracaatlar
için, dosya incelemesi yapılması ve yüz yüze bilgi verilmesi,



Beyaz masalara gelen Ģikâyetler neticesinde yerinde yapılan tespitler ve iĢlemler
( Örnek: Fatih Belediyesi ĠletiĢim Merkezi-FABĠM),



Telefon ile direkt müdürlüklere yapılan Ģikâyetler neticesinde yerinde yapılan
tespitler ve iĢlemler,



Mail yoluyla yapılan Ģikâyetler neticesinde yerinde yapılan tespitler ve iĢlemler,



Sosyal ağlardan gelen Ģikâyetler neticesinde yerinde yapılan tespitler ve
iĢlemlerden oluĢmaktadır.

Yine bu madde kapsamındaki yazıĢmalar genellikle taĢınmazın imar iĢlem
dosyasında ve yerinde tetkik edilmesini ve titizlikle incelenmesini gerektirmektedir.
Bu nedenle bir yazı için oldukça fazla zaman harcanmaktadır.

44

4. YAPI KONTROL MEKANĠZMASINDA GÖZLENEN SORUNLAR
Yapı kontrol iĢlerinin yürütüldüğü mekanizma belediyenin en sıkıntılı iĢlerinden
birçoğunu yapmakla görevli olduğundan, iĢleyiĢte de bir takım sorunlarla
karĢılaĢılmaktadır. Bu sorunların tespiti ve çözümü muhakkak ki etkin ve verimli bir
yapı kontrol mekanizmasının kurulması için önem teĢkil etmektedir. Çünkü sorunlu
çalıĢan bir sistemin bütün yapıya zarar vermesi kaçınılmazdır.
Sorunların tespiti için birçok verinin incelenmesi gerekmektedir, ancak bundan da
önemli olan Ģey, sorunlar yaĢandığını düĢündüğümüz iĢlerin neler olduğunun
tespitidir. Çünkü bu verinin elde edilmesi, bu alanda çalıĢan baĢka mekanizmalarla
karĢılaĢtırma yapılmasına zemin hazırlayacaktır. Örneğin belediyelerin her yıl
faaliyet raporları hazırlaması, 5 yıllık stratejik planlar yapması önceki yıllarla kıyas
yapılarak gelecek için hedefler belirlenmesine yardımcı olmaktadır.
Bu tespitler için bazı yöntemler kullanılması gerekmektedir. Gözlem yapılması,
verilerin değerlendirilmesi, karĢılaĢtırma yapılması, saha araĢtırması, anketler
bunlardan bir kaçıdır. Tüm bu çalıĢmalar neticesinde sorunların tespit edilmesi
verilerin derlenmesi ile mümkün hale gelmektedir.
ÇalıĢmamızda tüm bu yöntemlerden faydalanılmıĢ olup, değerlendirmeler elde edilen
veriler ve gözlemler temel alınarak yapılmıĢtır. Fatih Belediyesinin yapı kontrol
mekanizması hakkında araĢtırma yapılmıĢ ise de, diğer belediyelerin iĢleyiĢleri ve
faaliyetleri incelendiğinde hemen tüm belediyelerde aynı sorunların yaĢanmasının
muhtemel olduğu değerlendirilmiĢtir.
4.1 Belediye Kaynaklı Sorunlar
Belediyelerin yapı kontrol mekanizmalarından istenen verimin alınmasında dıĢ
kaynaklı sorunlar çok büyük engel teĢkil etse de, belediyelerden kaynaklanan
sorunlar da azımsanmayacak kadar çoktur. Ancak bu sorunlar bazen doğru yöntemin
uygulanmaması bazen de uygulamalardaki hataların tespit edilememesi yüzünden
algılanamamaktadır. Bu ise belediye açısından öngörülemeyen riskler doğmasına
neden olabilmektedir.
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Belediyelerde özellikle yönetim ve organizasyon kaynaklı sorunlar yapı kontrol
mekanizmasının iĢlevini derinden etkilemektedir. Senkronize bir Ģekilde teĢkil
edilmemiĢ olan bir sistemin istenen verimi sağlaması imkânsızdır. Belediyelerde bu
mekanizmaların organizasyonları için belirlenmiĢ bir Ģema bulunmamaktadır. Tüm
belediyelerde yapı kontrol iĢleri adı altında yapılan iĢ ve iĢlemlerin aynı olması
gerekirken, bu iĢ ve iĢlemlerin yapılmasında hemen her belediyede ayrı uygulamalar
ile karĢılaĢmak mümkündür.
Belediyelerde mevcut sorunların çoğunluğu belediye kaynaklı olan sorunlardır.
Ancak özellikle belediyelerin bütçe konusundaki sorunları merkezi yönetimden
kaynaklanan sorunlardır. Mali sorunlar nedeniyle belediyelerin tasarrufa gitmeleri,
sunmuĢ oldukları hizmetlerin kalitesini düĢürmektedir. Olası bir mali tasarruf
kademeli olarak tüm müdürlükleri ve tüm hizmetleri direkt etkilemektedir.
4.1.1 Konjonktür kaynaklı sorunlar
Belediyelerin yapı kontrol mekanizmaların iĢleyiĢlerine bakıldığında geçmiĢten
günümüze pek bir değiĢimin olmadığı görülecektir. Gerek vatandaĢların, gerek
yönetimin, gerekse personelin mevcut alıĢkanlıklarını değiĢtirmeleri konusundaki
isteksizlik yapı kontrol iĢlerinin kalitesinin yükselmesine engel olmaktadır.
Her seçim döneminde ülkemizin en önemli sorunlarından olan kaçak yapılaĢmaya
yönelim günümüzde de halen devam etmektedir. Bu durumun asıl nedeni ise
belediye baĢkanının seçimle iĢ baĢına gelmesi ve seçmenin bu durumdan
faydalanmaya çalıĢmasıdır. Zira seçmenin yerel seçimlere yeniden girecek olan
mevcut belediye baĢkanının kaçak yapılaĢmaya müdahale etmeyerek seçmeni
küstürmeyeceği veya merkezi yönetimin bir af kanunu ile bu iĢe çözüm bulacağı
yönündeki beklentileri bu sorunun sürekli olarak yaĢanmasına neden olmaktadır.
Yurdumuzun genelindeki halkın geliri ve yaĢam standardının Avrupa‟nın gerisinde
olması, ülke genelindeki hane halkı yoksulluk oranının en son 2015 yılında açıklanan
TÜĠK verilerine göre % 22,4 (http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=
18624) olması halkın yapı kalitesi konusundaki tercihini olumsuz etkilemektedir.
VatandaĢlar ilk olarak baĢlarını sokabilecekleri bir sığınak aradıklarından bu
sığınağın kalitesi veya yaĢana bilirliği ikinci hatta üçüncü sırada gelmektedir. Bu
durum hem yapıyı inĢa edeni hem de denetleyeni rehavete sürüklemektedir.
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4.1.2 Mali sorunlar
Yerel yönetimlerin en genel özelliği; özerk ve tüzel kiĢiliklerinin olmasıdır.
Kendilerine özgü bütçeleri olup, hak ve borç sahibi olabilir, kendi organları ile
görevlerini yürütürler. Buna karĢılık kendi gelirleri ile üstlendikleri görevleri
yapmaları olanaklı değildir. Kanunlar çerçevesinde yönetsel ve mali açıdan merkez
yönetiminin denetimindedir (KeleĢ(a), 2002).
Belediyelerin merkezi bütçenin dıĢında harçlardan ve emlak vergilerinden elde
ettikleri gelirleri de mevcuttur. Ancak belediyelerin sundukları hizmetlerle
kıyaslandığında bu gelirlerin yetersiz kaldığı görülmektedir. Son yıllarda merkezi
yönetimden yerel yönetimlere ayrılan pay hatırı sayılır Ģekilde artırılmasına rağmen
yeterli olduğu söylenemez. Zira belediyelerin borçlarına bakıldığında birkaç
büyükĢehir belediyesi dıĢında borçsuz belediye neredeyse yok gibidir. Mali
sorunlarla boğuĢan belediyeler personel konusunda kısıtlamaya gitmektedirler.
Hazine MüsteĢarlığı 2016 yılı ocak ayı Kamu Borç Yönetimi Raporu‟na göre
Mahalli Ġdareler‟den 2014 yılında 11.349 milyon TL olan Hazine alacağı 2015
yılında 12.163 TL ye yükselmiĢ olup, 2015 yılında gerçekleĢen tahsilat ise aralık ayı
itibariyle 184 milyon TL dir (Kamu Borç Yönetimi Raporu, 2016).
Belediye gelirlerinin büyük bir kısmını yeni inĢaatlarla ilgili harçlar oluĢturmaktadır.
Fakat 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Hakkında Kanunun
dönüĢüm gelirlerinin düzenlendiği 7 inci maddenin 10 uncu paragrafında bu
gelirlerin mevcut yapı için eskiden alınmıĢ olan ücretlerin mahsup edileceği yeni ve
ilave kısımlar için harçların tahsil edilebileceği hüküm altına alınmıĢtır (Kanun:6306,
Madde:7). Gelirleri bir hayli azalmıĢ olan belediyelerin birde Çevre ve ġehircilik
Bakanlığınca aynı maddenin 9 uncu paragrafındaki hüküm nedeniyle bu kanundan
yararlanan yapılar için herhangi bir harcın alınmaması gerektiğini belediyelere yazı
ile bildirilmiĢ olması belediyelerin gelirlerinin tamamen kesilmesine neden olmuĢtur.
Bu kanunun uygulanmasında belediyeler, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ve Maliye
Bakanlığı arasında ihtilaf bulunmaktadır.
Mali

sorunların

personel

sayısını

etkilemesi

doğal

olarak

yapı

kontrol

mekanizmasındaki iĢleyiĢ ve kaliteyi de etkilemektedir. Kısıtlı bütçelerle çalıĢan
belediyeler bu hizmeti gerekli olan personel sayısının çok altında personelle
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yapmaya çalıĢmaktadırlar. Personel sayısı bu mekanizma için en önemli
kriterlerdendir.
Belediyelerin imkânlarının sınırlı olmasının ruhsatsız yapıların yıkılmasına imkân
tanımaması, ruhsatsız yapıya yönelimi artırmaktadır. Zira yıkılamayan kusurlu
yapılar, yeni yapılacak olanlar için örnek teĢkil etmektedir. Her ne kadar
belediyelerce yapılacak yıkım masraflarının ilgililerinden tahsil edileceği kanunda
düzenlemiĢ ise de uygulamada bu o kadar kolay olmamaktadır. Çünkü belediyeler bu
bedelleri

tahsil

edemediklerinden

ancak

taĢınmazlar

üzerine

tapu

Ģerhi

koymaktadırlar. Oldukça büyük masraflarla yapılan yıkım iĢlerinin bedellerinin tahsil
edilememesi yenilerinin yıkılamamasına neden olmaktadır.
4.1.3 Personel kaynaklı sorunlar
Bir hizmetin etkin, verimli ve sürekli olarak verilebilmesi için mali kaynakların
yanında bu hizmeti sunacak yeterli sayıda personele de ihtiyaç vardır. Elbette ki bu
personelin konusunda uzman olması, etkin ve verimli çalıĢması gerekmektedir.
Ancak özellikle büyükĢehirlerdeki yoğun nüfusla kıyaslandığında personel sayısı
yetersiz kalmaktadır. Hemen her belediyede minimum personel ile maksimum verim
alınmaya çalıĢılmaktadır. Hâlbuki personel giderleri ile belediyelerin diğer giderleri
kıyaslandığında asıl büyük payın diğer hizmetlerde olduğu görülecektir. Ancak buna
rağmen birçok belediyede giderler düĢünülerek personel sayısının kısıtlandığı
görülmektedir.
kalitesini

Bu durum direkt olarak yapı kontrol mekanizmasının iĢleyiĢ ve

etkilemektedir.

Belediye

Kanunu‟ndaki

norm

kadro

uygulaması

belediyelerin hareket alanını kısıtlamaktadır(Kanun:5393, Madde:48).
Belediyelerimiz

özellikle

teknik

eleman

yönünden

yetersizlikler

içinde

bulunmaktadır. Verilen bilgilere göre, 1988 yılında, 618 bin kiĢiye bir kent plancısı,
153 bin kiĢiye bir harita mühendisi, 48 bin kiĢiye bir mimar, 41 bin kiĢiye bir fen
memuru, 32 bin kiĢiye bir inĢaat mühendisi düĢüyordu(KeleĢ(b), 2014).
Uygulama

da

karĢılaĢılabilecek

bir

sorun

“norm

kadro”

kavramından

kaynaklanabilir. Norm kadro kavramında standart belirli bir kadro anlayıĢı hâkimdir.
Bu anlayıĢ hizmette sıkça kadro değiĢikliğini engelleyebilir(KeleĢ(c), 2006).
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4708 sayılı kanunla bir yapı denetim kuruluĢunun ne kadar inĢaatı kontrol
edebileceği, bu iĢler için hangi personellerin görev yapabileceği ve personel sayısının
ne olduğu gibi kriterler belirlenmiĢ olmasına rağmen belediyelerin yapı kontrol
mekanizmaları için böyle bir düzenlemenin bulunmaması bu konudaki önemli bir
eksikliktir. Bu alandaki tasarrufun tamamen yöneticinin takdirine terk edilmiĢ
olması, bu konudaki baĢarının da yöneticinin kabiliyetine bağlanmasına neden
olmaktadır.
YerleĢik nüfusu 2015 Tüik verilerine göre 460.000, gündüz nüfusu 2 milyonun
üzerinde ve yaklaĢık 57.000 taĢınmazın olduğu Fatih ilçesinde yapı kontrol
mekanizmasında görevli toplam memur sayısı 22 dir. Bu personelin 18 i teknik
kadrodadır.
Çizelge 4.1:Fatih Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü personeli
Statü

Sayısı

Memur

6

SözleĢmeli Personel

1

Mühendis Hizmet Alımı Ġhalesi kapsamında

10

Görevlendirilen Memur

5

Toplam

22

Devlet Memurları Kanunu‟nda devlet kadrolarında çalıĢacak personelin görevi ile
ilgili konularda eğitilmesi gerektiği hüküm altına alınmıĢ ve bu eğitimin nasıl
yapılacağı detaylandırılmıĢtır (Kanun:657, Madde: 55,214,215,216,217). Belediyeler
hizmet standartları gereği resmi yazıĢma kuralları, motivasyon ve grup çalıĢması gibi
bazı konularda eğitimler düzenlese de özellikle imar ve yapı kontrol gibi konularda
yeteri kadar mevzuat eğitimi düzenlememektedirler. Personel genellikle atandıktan
kısa bir süre sonra verilen görevi yapmaya çalıĢmakta, mevzuat ve iĢleyiĢ konusunda
deneyimli personelden yardım almaktadır. Ancak burada birçok sorun ortaya
çıkmaktadır. Örneğin eski personelin yeni personeli eğitmesi için kendi iĢini
aksatması ya da daha çok yorulması veya eski personelin uygulamada yanlıĢ yaptığı
bir takım iĢleri yeni personele aktarılması sisteme zarar verecektir. Yapı kontrol
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mekanizmasının ehemmiyeti dikkate alındığında bu birimde çalıĢacak olan
personelin mevzuata hâkim ve konusunda tecrübeli olması gerekmektedir.
Yapı kontrol mekanizmasının zorlu Ģartları düĢünüldüğünde bu alanda çalıĢan
personelin maaĢının diğer bölümlerde çalıĢan personelle aynı seviyede olması bir
dezavantajdır. Çünkü daha az zorlukta ve riskte olup ta aynı ücretin alındığı bir baĢka
birimin olması personelin o birimde çalıĢma isteğini doğurmaktadır.
Bu maddede tespit edilen sorunlardan bazıları;


Belediyelerin ilgili birimlerindeki personel yetersizliği nedeniyle yeterli
denetimin yapılamaması, sorunun geç tespit edilmesine neden olmaktadır.



Bu birimde personel sirkülâsyonu en aza indirilmelidir. Ancak belediyelerin bu
birimlerindeki personel birçok nedenle sık değiĢmektedir. Bu durumda tecrübesiz
personelin bu birimde çalıĢması hizmetin kalitesini düĢürmekte ve mekanizmanın
aksamasına neden olmaktadır.



Teknik personelin mevzuat konusundaki bilgi eksikliği, denetimin sağlıklı
yürütülmesine engel olmaktadır.



Teknik personelin Ģantiye konusundaki tecrübe eksikliği, sahada yeterli
tespitlerin yapılmasına engel olmaktadır.



Belediyelerde iĢ yoğunluğundan kaynaklı motivasyon düĢüklüğü performansı
olumsuz etkilemektedir diyebiliriz.

4.1.4 Belediyelerin yapı kontrol birimlerinin iĢ yükü
Önceki maddelerde anlatıldığı üzere yapı kontrol birimlerinin üstlenmiĢ oldukları
iĢler hatırı sayılır seviyededir. Çünkü çalıĢmamız ile sadece bir inĢaatın plan, proje
ve inĢa sürecinin yıllar aldığı tespiti yapılmıĢtır. Bunun yanında yazıĢmalar ve evrak
iĢlemleri, kontroller, keĢifler gibi iĢlerin de eklenmesi ile ortaya çok büyük bir iĢ
yükü çıkmaktadır.
Yukarıda da açıkladığımız gibi belediyelerin yapı kontrol birimlerinin yapı kontrole
ayırdıkları süre, bürokratik iĢlemlere ve diğer iĢlemlere ayırdıkları sürenin çok daha
altındadır. Buna karĢın personel sayısına bakıldığında olması gerekenin çok altında
olduğu sonucu çıkmaktadır.
Yapı kontrol birimlerine gelen yazı, Ģikâyet ve müracaatların tamamına yakını için
hem iĢlem dosyalarında hem de taĢınmaz mahallinde titizlikle araĢtırma ve inceleme
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yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde yanlıĢ veya eksik yapılacak bir iĢlem için
personelin ve idarenin adli veya idari iĢlemlere muhatap olması kaçınılmazdır. Bu
nedenle her iĢlem için oldukça fazla mesai harcanmaktadır.
Yapı kontrol mekanizması ile ilgili birimlerin yaptıkları iĢ ve iĢlemler ile baĢka
birimlerin yaptıkları iĢ ve iĢlemleri performans olarak karĢılaĢtırmak imkânsızdır.
Zira yapılacak her iĢlem için her sonucun düĢünülerek tam ve eksiksiz planlanması
ve sonuçlanması gerekmektedir.
Ġlçe genelinde yaĢayan vatandaĢlar ve iĢletme sahiplerince belediyeye yapılan ve
çoğu asılsız olan ihbar ve müracaatlar, iĢ yükünü oldukça artıran bir nedendir. Fatih
ilçesinde sırf FABĠM aracılığıyla yapılmıĢ olan müracaat sayısı 1468 adettir.
Fatih Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü‟nün Çizelge 4.2 deki 2015 yılı faaliyetleri
incelendiğinde bu birimin nasıl bir iĢ yükü altında olduğu görülecektir
(http://www.fatih.bel.tr/faaliyet-raporu-1481).
Çizelge 4.2: Fatih Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü 2015 yılı faaliyetleri
Yapı Kontrol ġefliği Faaliyetleri

Adet

Yapı Tatil Tutanağı Düzenlenmesi

185

Yapı Denetim Firmaları HakediĢ Ödeme

1000

yazıları
Yeni ĠnĢaatlara Temel Üstü Vizesi iĢlemleri

188

Ġskân Kontrolü

163

Fabim ġikayetleri Sayısı

1468

Gelen Evrak Sayısı

8324

Giden Evrak Sayısı

8128

4.1.5 Yapı kontrol birimleri ve görev tanımları konusundaki sorunlar
Kamu kurumları yaptıkları her hizmeti bir görev tanımına göre yapmaktadırlar. Bu
durum yapı kontrol mekanizmalarında da aynıdır. Ancak Ġstanbul‟daki ilçe
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belediyelerinin

yapı

kontrol

mekanizmalarının

iĢleyiĢlerini

düzenleyen

ve

çalıĢmamız ekindeki Ek-25‟te yer alan yönetmelikler incelendiğinde hiçbir
belediyenin yönetmeliğinin bir baĢka belediye ile aynı olmadığı tespit edilmiĢtir.
Yani bu konuda bir standardın olmadığı anlaĢılmıĢtır. ÇalıĢmada örnek alınan iĢleyiĢ
Fatih Belediyesine ait olup, Ġstanbul‟un diğer 38 ilçe belediyesi ile kıyaslandığında,
belediyeler arasında bir takım farklılıkların olduğu görülmüĢtür. Örneğin Fatih
Belediyesinde Ġmar Müdürlüğünce gerçekleĢtirilen Yapı Ruhsatı düzenlenmesi
iĢlemi Zeytinburnu Belediyesi‟nde Yapı Kontrol birimince gerçekleĢtirilmekte, Fatih
Belediyesinde

yıkım

iĢlemleri

Fen

ĠĢleri

Müdürlüğünce

gerçekleĢtirilirken

BayrampaĢa Belediyesinde bu iĢlem Yapı Kontrol birimince gerçekleĢtirilmekte
hatta bu iĢin ihale iĢleri dahi bu birimce yerine getirilmektedir. Bu durum yapı
kontrol mekanizmasını yapı kontrol iĢinden uzaklaĢtırmaktadır.
Merkezi yönetimin taĢrada yer alan birimleri ve bu birimlerin görev tanımları
merkezi yönetim tarafından düzenlenmiĢ olduğundan merkez dıĢındaki birimlerin
görevleri ve iĢleyiĢi hakkında herhangi bir sıkıntı yaĢanmamaktadır. Ancak
belediyeler

birimlerini

ve

bu

birimlere

yönetmelikleri

ait

kendileri

düzenlediklerinden her birimin farklı iĢ ve iĢleyiĢleri bulunmaktadır. Bu nedenle
belediyelerin yapı kontrol birimlerindeki iĢ ve iĢlemlerde oturmuĢ bir sistemden söz
etmek imkânsızdır. Bir belediyede yapı kontrol müdürlüğü varken bir diğer
belediyede bu müdürlük bulunmamakta, bir belediyede yapı kontrol müdürlüğünce
yapılan bir iĢlem bir diğer belediyede imar müdürlüğünce yapılabilmektedir.
4.2 Yeni Yapılarda Yapı Denetim KuruluĢları Kaynaklı Sorunlar
Yapı denetim kuruluĢları, 4708 sayılı kanunun kendilerine yüklediği iĢ yükü
nedeniyle yeteri kadar denetim yapamamaktadırlar(Kanun:4708, Madde:2). Öyle ki
bu

kuruluĢlar

inĢaatlara

gelen

malzemelerin

TSE

belgelerinden

tutunda,

malzemelerin irsaliyelerine kadar her Ģeyi kayıt altına almaktan, her bir hak ediĢ için
onlarca iĢlem yapmaktan inĢaat kontrol edemeyecek konuma gelmiĢlerdir.
Yapı

Denetim

KuruluĢunun

denetim

bedelinin

yapı

sahibince

firmaya

ödenmesi(Kanun:4708, Madde:5), denetlemelerde sorunlar yaĢanmasına neden
olmaktadır. KiĢinin kendi patronunu denetleyeceğine inanmak olanaksızdır. Bu
nedenle gerekli denetim yapılamamakta ve yapı denetim kanunu iĢlevini tam olarak
yerine getirememektedir.
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Her ne kadar yapı denetim kuruluĢlarında kontrol iĢlerinde çalıĢacak olan personelin
ne kadar alanı kontrol edebileceği hüküm altına alınmıĢ olsa da, firmanın
denetleyebileceği iĢlerin küçük alanlı inĢaatlardan oluĢabildiği düĢünüldüğünde,
inĢaat sayısı bakımından sayının bazen yüzleri bulabildiği görülmektedir. Bu
durumda ise inĢaat baĢına düĢen personel sayısı düĢmekte ve kontrol elemanı sayısı
yetersiz kalmakta, yeterli denetim yapılamamaktadır.
Yapı denetim kuruluĢları rekabet nedeniyle denetim hizmet bedeli olarak düĢük
fiyatlı sözleĢmeler yapmak zorunda kaldıklarından, maliyetleri düĢürmek amacıyla
yeteri kadar denetim yapmamaktadırlar. Özellikle büyükĢehirlerde inĢaatların bir
birine olan uzaklıkları düĢünüldüğünde sırf yakıt masrafları düĢünüldüğünde dahi
yeterli denetimin yapılmadığı bir gerçektir. Buna diğer masraflarda eklendiğinde
konu daha vahim hale gelmektedir. Hizmet bedellerinin belirlenmesi, yönetilmesi
gibi konularda acil olarak düzenleme yapılmaması durumunda bu konudaki sıkıntının
düzelmesi olanaksız görünmektedir.
DüĢük bedelli hizmet sözleĢmeleri kuruluĢların kendi iç iĢleyiĢini de etkilemektedir.
Bu durum özellikle düĢük ücretlerle çalıĢmak istemeyen teknik personelin iĢten
ayrılmasına neden olmaktadır. Sürekli değiĢen teknik personellerin iĢlemleri
belediyelere ek yük olarak gelmektedir. Zira bu personelin YDS üzerine iĢlenme
iĢlemleri Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlükleri ve ilgili belediyeler tarafından
gerçekleĢtirilmektedir. DeğiĢen bir personel için o personelin denetlediği tüm iĢler
için iĢlemler yapılması ve yerine yeni bir personel atanması gerekmektedir.
4708 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği 13 Temmuz 2001 tarihinden 2016 tarihine
kadar Ġstanbul genelinde kurulmuĢ olan Yapı Denetim KuruluĢu sayısı 583 olup,
bunlardan 113 firma zaman içinde yapı denetim iĢini öngörülen Ģekilde yapmamaları
nedeniyle aldıkları cezalar sonucu kapanmıĢlardır. 61 firmanın ise 2016 Ocak ayı
itibariyle cezalı olduklarından izin belgeleri geçici olarak geri alınmıĢ bulunmaktadır.
Sırf bu veriler dahi Yapı Denetim Sisteminin sıkıntılarını anlatmak için yeterli
olacaktır ( http://uyds.yigm.gov.tr/yds/rol/ziyaretci/RD_F_Z_L.jsf).
4.3 Yeni Yapılarda Müteahhit Kaynaklı Sorunlar
Yurdumuzun büyük inĢaat firmaları ülke sınırları dıĢında baĢarılı iĢler yapmakta ve
dünya genelinde adlarından söz ettirmektedirler. Bu durum elbette ki ülkemiz için
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çok büyük bir baĢarı ve gurur kaynağıdır. Ancak yurt dıĢında baĢarılı ve konusunda
deneyimli müteahhitlik firmaları olmasına karĢın yurt içinde aynı baĢarıdan söz
etmek çok güçtür. Zira ülke içindeki müteahhitlik sisteminin kalitesi istenilenin çok
gerisindedir. Elbette ki bu durumun birçok nedeninin olduğu bilinen bir gerçektir.
Özellikle inĢaat sektöründeki ani ve hızlı büyüme, hızlı kentleĢme ve kentsel
dönüĢüm konusunda yeni yeni oluĢmaya baĢlayan bilinçlenme sayesinde yıpranmıĢ
olan yapıların yenilenmesi sebep olarak sayılabilir.
Ülke genelindeki inĢaat sayısı merkezi yönetimi bir takım önlemler almaya itmiĢtir.
Bunun en önemli adımı ise geçici müteahhitlik sistemidir. Bu sistem ile yapı
malikinin kendi yapısının müteahhidi olmasının önü açılmıĢtır. Pratikte sistemin önü
açılmıĢ olsa da, hizmetin kalitesi bakımından olumsuz etkiye neden olmuĢtur. Bir
birinden bağımsız çalıĢan taĢeronlar eliyle inĢa edilen yapının inĢa süresi artmakta ve
inĢa kalitesi düĢmektedir.
Mevcut mevzuata göre inĢaatların yapımını üstlenen müteahhitlerden hiç bir mesleki
yeterlilik belgesi istenmemektedir.

Bu durum yapım iĢini yürüten müteahhidin

denetim karĢısında hiç bir sorumluluk hissi duymamasına, denetimin ise amacına
ulaĢamamasına neden olmaktadır.
Mevzuatta yapı sahiplerince yapı denetim kuruluĢlarına ödenmesi gereken hizmet
bedeli uygulamada müteahhit tarafından ödendiğinden, bu durum yapı denetim
kuruluĢlarının tam bir denetim yapmasına engel olmaktadır. Yapı denetim kuruluĢları
genellikle belli müteahhit firmalarla çalıĢtıklarından denetim faaliyeti, müteahhidin
yeni iĢ vermemesi kaygısı ile yeterince yerine getirilememektedir.
Müteahhit adına yapının proje ve eklerine uygun olarak niteliğine göre inĢasıyla
görevli olan Ģantiye Ģefliği sistemi öngörüldüğü Ģekilde iĢlememektedir. Yapı
Ruhsatında sorumluluk alan Ģantiye Ģefleri inĢaat sahasına neredeyse hiç
uğramamaktadırlar. ġantiye Ģefliği uygulamasın sahada hemen hiç uygulanmadığını
söylemek yanlıĢ olmaz.
4.4 Mevcut Yapılarla Ġlgili Sorunlar
Eski yapıların mevcut durumu ile yürürlükteki imar durumu arasındaki dezavantajlar
yapı maliklerini binaları mevcut mevzuata uymamasına rağmen kullanmaya
itmektedir. Bu durumda ya mevzuata aykırı olarak yapı güçlendirilmeye çalıĢılmakta

54

veya can ve mal emniyeti açısından riskli olmasına rağmen kullanılmaya devam
edilmektedir. Özellikle planlarda sosyal donatı, yol ve yeĢil alan gibi fonksiyonlarda
kalan taĢınmazların ilgili belediyeler tarafından bütçelerin yetersizliği bahane
gösterilerek kamulaĢtırılmamaları, hem maliklerin mağdur olmasına, hem planların,
uygulanamamasına,

hem

taĢınmazların

bakımsız

kalmalarına

hem

de

bu

taĢınmazların bu Ģekilde kullanılarak çevre can ve mal güvenliği açısından risk
oluĢturmalarına neden olmaktadır.
Kentsel dönüĢüm kapsamındaki alanlarda mülkiyet sorunları nedeniyle inĢaat
aĢamasında sıkıntılar yaĢanmakta, yargısal iĢlemler nedeniyle inĢa süresi uzamakta
veya yapı ruhsatlarında iptaller olmaktadır.
YıpranmıĢ olan kültür varlığı taĢınmazların onarılmalarını ve yaĢatılmalarını
sağlamak amacıyla 05.07.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5366 sayılı kanun ile sit
bölgelerindeki mevcut kültür varlığı yapılar hakkındaki ve sit alanı olarak ilan edilen
bölge hakkındaki sorunlar giderilmeye çalıĢılmıĢ ise de gerek koruma kurulları,
gerek STK lar ve gerekse yargı nedeniyle bu alanda kanunla yapılmak istenenler
konusunda tam bir baĢarı sağlanamamıĢ, projelerde koruma kurulları yönünden
zorluklar yaĢanmıĢ, yargıda ise iptaller yaĢanmıĢtır.
Özellikle Fatih ilçesi gibi tescilli kültür varlığı sayısının fazla olduğu Beyoğlu,
Üsküdar, Eyüp ilçelerde Koruma Kurullarının koruma konusundaki katı tutumları
hem tescilli yapıların korunarak kullanılmalarına engel olmakta, hem de
bakımsızlıktan yok olmalarına neden olmaktadır. Koruma Kurullarının korumanın
mantığına aykırı olan bu tutumları, bu tür yapıların günün Ģartlarına uygun olarak
yenilenmelerine ve yaĢatılmalarına imkân sağlamamaktadır. Bu tür yapılarda en basit
bir onarım için dahi rölöve, restitüsyon ve restorasyon gibi projelerin temininin
istenmesi, ata yadigarı olan ve maddi imkansızlıklarla yıllarca onarılamayan yapılara
altından kalkılamayacak bir yük yüklemekte ve yapıları yalnızlığa terk etmektedir.
4.5 Mevzuattan Kaynaklanan Sorunlar
Mevzuatın sık sık değiĢmesi kavramada ve iĢleyiĢte sorunlara neden olmaktadır.
Kanunların ve yönetmeliklerin değiĢen hükümlerinin iĢlendiği ve kanun veya
yönetmeliğin son kısmında yer alan bölümler incelendiğinde konunun ne kadar
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vahim olduğu anlaĢılacaktır. Özellikle imar kanunu ve yönetmeliği defalarca
değiĢmiĢtir.
Belediyelerin sadece yapı kontrol birimlerinin iĢ ve iĢlemleri ile ilgili onlarca kanun
ve yönetmeliğin olması ise bir baĢka önemli sorundur. Bu durum mevzuatın hem
kolay anlaĢılmasında hem de uygulanmasında çok büyük sorunlara neden
olmaktadır.
Örneğimiz Fatih Belediyesi mevzuat gereği; tescilli kültür varlığı olmayan bir
yapının yıkımı için veya ruhsat iĢlemlerinden önce mimari projesi için dahi ilgili
Koruma Kurulundan görüĢ almak zorundadır. Tescilli olan kültür varlıklarının ise her
türlü iĢ ve iĢlemleri için ilgili Kurullar ile sürekli temasta olmak gerekmektedir.
Ancak bu durum Koruma Kurullarının iĢ yükünü artırmakta dolayısıyla belediyenin
iĢ ve iĢlemlerini ise aksatmaktadır.
Örneğin;


4708 sayılı Kanunun uygulama yönetmeliği 27 inci maddesi ile yapı sahibi yapı
denetim kuruluĢunun patronu konumuna geldiğinden, yapının sağlıklı bir Ģekilde
denetimi güçleĢmektedir.



4708 sayılı Kanunun uygulama yönetmeliği 29 uncu maddesi gereği herhangi bir
belediyedeki kusurlu iĢten dolayı ceza almıĢ olan bir yapı denetim kuruluĢunun
devam bütün iĢleri durdurulduğundan diğer yapı sahipleri mağduriyete
uğramakta, belediyelere ise iĢ yükü gelmektedir.



4708 sayılı Kanunun uygulama yönetmeliği 31 inci maddesi gereği yapılara
sertifika verilmesi hükmü idarelerin iĢ yükünü artırmaktadır.



4708 sayılı kanun 1 inci maddesi gereği herhangi bir teknik bilgisi ve
müteahhitlik deneyimi olmayan yapı sahibinin kendi yapısının müteahhidi
olabilmesi uygulamada sorunlara neden olmaktadır.



5237 sayılı yasanın 184 üncü maddesi ile imar kirliliğine neden olanlar hakkında
düzenleme yapılmıĢ olmasına rağmen, tutanaktaki kusurların giderilmesi
durumunda davaların düĢmesi ve diğer durumda ise para cezasına çevrilmesi gibi
seçeneklerin uygulanması nedeniyle cezanın caydırıcılığı azalmaktadır.



3194 sayılı Kanunun 42 inci maddesi gereği alınmıĢ olan idari para cezalarının
aynı kanun gereği 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 184 üncü maddesine istinaden
yapılmıĢ olan suç duyurularına istinaden ceza almıĢ olanlara faizsiz olarak geri
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ödeneceğinin hüküm altına alınmıĢ olması kanunun 42 inci maddesini kısmen
iĢlevsiz hale getirmektedir.


3194 sayılı Ġmar Kanunu 42 inci maddesinde belirtilen kriterlerin karmaĢık,
yoruma açık ve çok olması bu maddeye istinaden alınan idari para cezalarını idari
yargıda iptale müsait hale getirdiğinden, bu durum para cezasının caydırıcılığını
azalmaktadır.

4.6 Yargıdan Kaynaklanan Sorunlar
Kabahatler Kanunu gereği belediyelerin idari yaptırımlarına karĢı yargı yolu açık
olduğundan (Kanun:5326, Madde:3) hemen tüm belediyelerde yapılan iĢlemlerle
ilgili olarak yargı kaynaklı sorunlar yaĢanmaktadır. Elbette ki belediyelerin her türlü
iĢlemi için yargı denetimi elzem bir durumdur. Ancak bazı durumlarda telafisi
imkânsız sonuçlar doğuracağından bahisle birçok iĢlem hemen iptal edilmese dahi
yürütmesi aylarca mahkemeler tarafından durdurulduğundan belediyeler büyük
sıkıntılarla karĢı karĢıya kalmaktadır. Bunlardan bazıları imar planları, yapı tatil
tutanakları ve riskli yapılar ile ilgili olanlarıdır. Özellikle imar planlarının
yürütmelerinin durdurulmaları belediyeleri adeta iĢlemez hale getirmektedir.
Yargıda birçok iĢlemin iptaline dayanak olan Kamu Yararı ifadesinin belirli somut
bir tanımının olmaması bu noktadaki en büyük sıkıntılardandır. Çünkü bu ifade
Mahkemeler tarafından iptal edilen bazı iĢlemlerin ana dayanağı olup, soyut bir
kavramdır. Bu sorunun varlığı, bu iddia ile bozulan iĢlemlerin üst makamlarca
değerlendirildiğinde hukuka uygun bulunması ile defalarca tescil edilmiĢtir.
Belediye tarafından tesis edilen iĢlemin doğrudan tarafı olmamasın rağmen kiĢilerin
veya sivil toplum kuruluĢlarının ilgili yargı organlarına müracaatlarını kısıtlayan bir
düzenleme bulunmadığından, bir belediye baĢkanı veya yöneticisi ile yaĢanabilecek
herhangi bir sıkıntıdan dolayı belediyenin her iĢlemi hakkında yargıya müracaat
edilmesi mümkün hale gelmektedir. Nitekim Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği (TMMOB)‟nin son zamanlarda bir siyasi partiye mensup belediyelerin hemen
her iĢleminin iptali için yargıya müracaat etmesinin baĢka bir mantıkla izahı
imkânsızdır. Bu birliğin diğer siyasi partilere mensup belediyelerin iĢlemleri
hakkında yargıya müracaat etmemesi bu tezi doğrular niteliktedir.
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Son zamanlarda 5366 ve 6306 sayılı kanunlar kapsamında devam eden dönüĢüm
projeleri hakkında yargıda yaĢanan sıkıntılar da belediyelerin iĢlerini bir hayli
zorlaĢtırmaktadır. Ġstanbul da özellikle Fikirtepe, Okmeydanı, Sulukule, Ayvansaray
projeleri olarak bilinen dönüĢüm projelerinin iĢlemlerinin yıllarca çözülememiĢ
olması hem vatandaĢları, hem müteahhitleri hem de ilgili belediyeleri ziyadesiyle
mağdur etmiĢtir.
4.6.1 Ġmar planlarının iptal edilmesi
Gerek imar planlarındaki maddi hatalar, gerekse baĢka nedenlerden imar planlarının
yürütmelerinin uzun süre durdurulmaları veya iptal edilmeleri özelikle vatandaĢları
ve ilgili belediyeleri ziyadesiyle mağdur etmekte, çözümün uzun zaman alması ise
ruhsatsız yapılara yönelimi artırmaktadır. Örneğin Fatih ilçesi 1/1000 ölçekli imar
planının bir kısmının iptali için DanıĢtay 6.Dairesi E:2006/7587 ile açılan davada
planın yürütmesi 14.03.2008 tarihinde DanıĢtay 6.Dairesince durdurulmuĢ,
13.11.2009 tarihinde ise iptal edilmiĢtir (DanıĢtay 6.Dairesi, K:2009/11103). Temyiz
iĢlemi

halen

devam

etmektedir

( http://vatandas.uyap.gov.tr/danistay/portal_

baslangic.uyap?param=user).
Mahkemelerin imar mevzuatları ile ilgili iĢlemlerinin çok uzun zaman alması,
bilirkiĢi olarak görevlendirilen kimseler için uzmanlık ve deneyim gibi herhangi bir
kıstasın aranmaması, belediyelerin iĢlemleri hakkında her an yargıya müracaat
edilebilmesi belediyelerin hemen her iĢlemini sıkıntılı hale düĢürmekte, hizmette
verimi düĢürmekte, iĢlemi tesis eden görevlileri yargı ile karĢı karĢıya bırakmaktadır.
Zira hukuka ve mevzuata uygun olarak tesis edilmiĢ olan bir iĢlemin konusunda
uzman olmayan bir bilirkiĢi tarafından yanlıĢ değerlendirmesi ve mahkemenin de bu
karara uyması durumunda iĢlemin yanlıĢ tesisi nedeniyle görevli personel hakkında
soruĢturma açılmakta, aklanmak bazen yıllar almaktadır.
4.6.2 Kanunların kısmen iptal edilmesi
Mevcut yapıların denetimi ve yeni yapıların inĢa süreçleri ile ilgili olan özellikle
3194 sayılı Ġmar Kanunu ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma
Kanunu ve bunların yönetmeliklerinde zaman zaman yaĢanan kısmi iptaller, bu ara
dönemde büyük sorunlar yaĢanmasına neden olmaktadır.
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2012 yılında 3194 sayılı kanunun 42 inci maddesinin Anayasaya aykırı olması
nedeniyle iptal edilmesi(Anayasa Mahkemesi, K:2008/93) yine 2863 sayılı kanunun
65 inci maddesinin Anayasaya aykırı olması nedeniyle iptal edilmesi (Anayasa
Mahkemesi, K:2012/53) bu konularda yasal boĢluk oluĢmasına neden olmuĢ, yeni
düzenlemelerin hayata geçiĢine kadar belediyelerde sıkıntılar yaĢanmasına sebep
olmuĢtur.
4.6.3 Yasal iĢlemlerin iptal edilmesi
3194 sayılı Ġmar Kanununun 32, 39 ve 40 ve 42 inci maddelerine göre yapılan
iĢlemler yasal denetime tabi olduklarından idari yargıda iptal edilebilmektedir.
YaĢanan iptaller hem belediyelerin iĢ yükünü artırmakta, hem aynı iĢlemin
tekrarlanmasına zemin hazırlamaktadır.
Belediyelerin tesis etmiĢ oldukları iĢlemlerin tamamının hukuka uygun olduğunu
düĢünmek imkânsızdır. Ancak yine de her iĢlemine karĢı yasal yollara
baĢvurulabilmesi

belediyelerdeki

personelin

adalet

saraylarında

mesailerini

harcamalarına neden olmaktadır. Çünkü yapı kontrol mekanizmasınca tesis edilen
hemen her iĢlem için mahkemelere tanıklık veya keĢifler için gidilmektedir. Bu
durum zaten zorluklarla dolu olan mekanizmanın iyice aksamasına neden olmaktadır.
4.6.4 Ġdari para cezalarının iptal edilmesi
3194 sayılı yasanın 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39,40 ve 41 inci maddeleri gereği
Belediyelerce uygulanan idari para cezaları 42 inci maddede belirtilen esaslara göre
belirlenmesine rağmen bu para cezaları Ġdare Mahkemelerince sıklıkla iptal
edilmektedir. Bu maddelerde belirtilen idari para cezaları kurumların mevzuata
hâkim personelleri tarafından değerlendirilerek hesaplanmasına rağmen ilgili
mahkemelerce tayin edilen ve genellikle konuya hâkim olmayan bilirkiĢiler
tarafından yanlıĢ değerlendirilerek iptal edilmelerine neden olunabilmektedir.
Örneğin Ġstanbul AtaĢehir Belediye Encümenince imar kanunu 42 inci maddesine
istinaden tesis edilen para cezası aynı maddenin kriteleri nedeniyle DanıĢtay
tarafından iptal edilmiĢtir.(DanıĢtay 14.Dairesi, K:2015/8329)
Ġmar kanununa istinaden tesis edilen idari para cezaları kanundaki hükümler
çerçevesinde yapının sahibine uygulanırken, mahkemeler tarafından bu iĢlemlerin
bazıları cezanın Ģahsiliği ilkesi nedeniyle iptal edilmekte, ancak bu cezanın kime
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uygulanması gerektiği hakkında bir tespitte bulunulmamaktadır. Belediyelerce asli
muhatap mülk sahibi veya vekili iken mahkemeler tarafından kiracılar veya 3 üncü
Ģahıslar da yapılacak iĢlemin muhatabı olarak dikkate alınmaktadır. Ancak malik
dıĢındaki bu kiĢilerin belediyelerce tespiti bazen imkânsızdır.
4.6.5 Kanunda öngörülen cezanın uygulanamaması
Ceza hukukunun katkısı olmaksızın düzenli bir toplumsal yaĢayıĢın devam etmesi
mümkün görünmemektedir. Ceza hukuku toplumsal düzenin devamını, sahip olduğu
yaptırım tehditleri aracılığı ile sağlamaktadır. Ceza hukukuna sahip olmayan ya da
ondan vazgeçebilen bir topluluk bulunmamaktadır(Ünver, 2003). Aksi takdirde
toplumun huzur ve refahını sağlamak olanaksızdır.
Ceza, topluma büyük ölçüde zarar veren fiiller karĢılığı, devletin son çare olarak
kanun ile yarattığı ve izlediği diğer yapıcı amaçlar yanında, özellikle suç iĢleyeni
bazı kanuni yoksunluklara tabi kılmak ve toplumun iĢlenen fiili onamama tutumunu
belirtmek üzere, ilke olarak bir yargı kararı ve suçlunun sorumluluk derecesi ile
orantılı biçimde uygulanan, korkutucu, caydırıcı bir müeyyidedir(Dönmez-Erman,
1999).
Cezanın esası kefarettir; ceza geçmiĢe yöneliktir, kötülük yapana bunun karĢılığı
ceza ile ödetilmelidir. Failin kusurlu davranıĢı ancak ceza uygulanarak giderilebilir
(Önder, 1992).
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 184 üncü maddesinde yapı ruhsatı almadan veya
ruhsata aykırı olarak bina yapan veya yaptıran kiĢiler hakkında bir yıldan beĢ yıla
kadar hapis cezası uygulanacağı hükmü bulunmasına rağmen bu cezanın
uygulanamaması kanunun caydırıcılığını ortadan kaldırmaktadır.
5237 sayılı yasanın 184 üncü maddesi ile imar kirliliğine neden olanlar hakkında
düzenleme yapılmıĢ olmasına rağmen, tutanaktaki kusurların giderilmesi durumunda
davaların düĢmesi ve diğer durumda ise para cezasına çevirme gibi seçeneklerin
uygulanması suçun tekrar edilmesine neden olmaktadır.
4.6.6 Yargılamaların uzun sürmesi
Marmara Üniversitesi AraĢtırma Fonu tarafından gerçekleĢtirilen “Ceza Adalet
Sisteminin ĠĢleyiĢindeki Etkinlik AraĢtırması” nın sonuçları sulh, asliye ve ağır ceza
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mahkemelerinde yargılamanın her aĢamada beklediği, takıldığı ve sonuç olarak
yargılamada süratin sağlanamadığını göstermektedir.(Yenisey, 1996)
Yargı sistemimizin iĢleyiĢi nedeniyle gerek idari yargı gerekse adli yargılamalar
uzun sürmektedir. Kurumlar arası iĢlemlerin, bilgi ve belge taleplerinin halen fiziki
ortamda yapılıyor olması, kurumların yeni yeni geçmeye baĢladığı EBYS (Elektronik
Belge Yönetim Sistemi)‟nin tüm Türkiye‟de kurularak bu kurumların bir birine
entegre edilememiĢ olması davaların yıllarca devam etmesine, hatta bazılarının
zaman aĢımına uğramasına neden olmaktadır. Bu durumun bilinmesi art niyetli
olarak hareket edilmesine zemin hazırlamaktadır.
4.6.7 Personel hakkında soruĢturma açılmasının kolaylığı
Bir devlet memuru veya kamu görevlisine disiplin cezası uygulanabilmesi için,
disiplin suç ve cezalarının hukuksal metinlerde düzenlenmiĢ olması ve hukuki
dayanağının olması gerekir. Hangi davranıĢların disiplin suçu olduğu ve disiplin
cezasını gerektirdiği ve hangi davranıĢlara hangi cezaların uygulanacağı önceden
belirtilmelidir(Livanelioğlu, 2003).
Ceza Hukuku‟nda suçlar kanun tarafından tarif edilmiĢ, tek tek ortaya konulmuĢ
olduğu halde, disiplin suçlarında çoğunlukla kanunda böyle tarifler yapılmamıĢtır.
Bu nedenle kanunilik ilkesi disiplin suçlarında da geçerli ancak Ceza Hukuku‟nda
olduğu kadar katı değildir(Livanelioğlu, 2003).
Belediyelerin yapmıĢ oldukları iĢlemler yargısal denetime tabi olup, tesis edilen veya
edilmeyen iĢ ve iĢlemler için yasal sonuçlar doğurmaktadır. Örneğin herhangi bir
müracaata geç cevap verilmesi nedeniyle veya iddiası ile ilgililer hakkında direkt
Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına görevi ihmal veya görevi kötüye kullanma suçlamaları
ile suç duyurusunda bulunulabilmekte, BaĢsavcılıklarca bu iddialar hakkında
kanunun öngördüğü Ģekilde soruĢturma izni(Kanun:4483, Madde:4) alındıktan sonra
soruĢturma baĢlatılabilmektedir(Kanun:5237, Madde:257). Belediyelerde haklarında
en çok soruĢturma açılan personel yapı kontrol mekanizması ile görevli personeldir.
Bu nedenle yapacağı veya herhangi bir nedenle yapamayacağı bir iĢlem için her an
hakkında soruĢturma açılabileceği ihtimali personel üzerinde oldukça büyük bir baskı
oluĢturmaktadır. Yapı kontrol mekanizmasında çalıĢan personel üzerinde büyük bir
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endiĢe ve baskıya neden olan bu durum motivasyon ve baĢarıyı olumsuz yönde
etkilemektedir.
4.7 Çevresel Faktörler
Göç kaynaklı hızlı kentleĢme denetimleri zorlaĢtırmakta, gözden kaçan hususların
oluĢmasına neden olmaktadır. Özellikle son yıllarda büyükĢehirlere ve Ģehir
merkezlerine göçün hız kazanması ile bu Ģehirlerde konut sıkıntısı baĢ göstermiĢtir.
Elbette ki bu konut yetersizliği sonuç olarak insanları kısa yoldan barınma ihtiyacına
çözüm bulmaya sevk etmiĢ ve bu Ģekilde ruhsatsız ve denetimsiz yapıların inĢa
edilmelerine neden olmuĢtur.
YıpranmıĢ yapı stokunun fazla olması ve bu yapılarla ilgili iĢlemlerin zor olması da
gerek

ruhsatsız

yapıya

yönelimi

artırmakta

gerekse

yıkılmaları

veya

güçlendirilmeleri iĢlemleri ile belediyelere ağır bir yük getirmektedir.
BüyükĢehirlerde yapı fiyatlarının astronomik rakamlara ulaĢmıĢ olması ve inĢaat
sektöründe oluĢan rant, hem mevcut yapılarda hem de ruhsatlı yapılarda plan ve
proje dıĢına çıkılmasına neden olmaktadır.
ġehir merkezlerinde yaya ve araç trafiği gibi nedenlerle yapıların inĢa sürelerinin
uzaması belediyeler için büyük bir sorun olup, hem yapı sahibi yönünden hem de
vatandaĢ yönünden belediyelere yük ve sorumluluk getirmektedir.
Ġklim Ģartlarının yeni yapıların inĢa süreleri ve mevcut yapıların yıpranmaları ile
direkt ilgileri bulunup belediyeler açısından önemli dezavantajları olmaktadır.
Özellikle çetin kıĢ Ģartlarının yaĢandığı doğu illerinde yapıların tahrip olmaları ve
yine bu illerde yaz sezonunun kısa olmasının inĢa faaliyetlerinin aynı zamanda
baĢlayarak hemen bitirilmesini gerekli kılması belediyeler üzerinde düzensiz iĢ
yüküne neden olmaktadır.
Sit alanlarının bulunduğu belediyeler, yapılarla ilgili tüm iĢlemlerde mevzuatların
yüklediği ağır sorumluluklar altındadırlar. Tabiri caizse Koruma Kurullarının
kararları olmadan çivi dahi çakamamaktadırlar. Örneğin Fatih Belediyesince
düzenlenen tüm yapı ruhsatları için önce jeoradar ardından Ġstanbul Arkeoloji
Müzeleri Müdürlüğü denetiminde kazı yapılması gerekmektedir. Bu kazı iĢlemleri
ise çoğunlukla elle ve makinesiz olmaktadır.
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4.8 Yapı Denetimi Konusundaki Bilinçsizlik
Yurdumuzda olan onca depreme, yıkıma, ölüme ve üzüntüye rağmen binaların
güvenliğinin önemi konusundaki bilinçsizlik ve vurdumduymazlık hat safhadadır.
Kaldı ki deprem kuĢağında olmamız bizim önlemler konusunda daha duyarlı
olmamızı gerektirmektedir.
Yaptığımız çalıĢma ile Devletin yetkili organlarının yapı ve yapı kontrol
konusundaki iĢ ve iĢlemlerin yapılması ve oluĢabilecek sorunların düzeltilmesi için
gerekli olan düzenlemeleri yaptıkları, ancak ne kanunların ne belediyelerin ne yapı
denetim firmalarının ne de yargının çabalarının tek baĢlarına bu iĢ ve iĢlemlerin
yürütülmesi ve sorunların çözümü için yeterli olmadığı anlaĢılmıĢtır.
Bir yapının kurallarına göre inĢasını o yapı ile ilgisi bulunan maliklerden ayrı
düĢünmek büyük bir yanılgıdır. Yapı sahibi ister kamu, ister özel olsun; yapı sahibi
yapının kuralına göre inĢası konusunda gerekli özeni göstermedikçe bunun merkezi
yönetim, yerel yönetim ve mevzuatla sağlanacağını düĢünmek çok yanlıĢ bir
yaklaĢımdır. Günümüzde yapı ile ilgisi bulunan maliklerin bir yapının gerekli fen ve
sağlık kurallarına göre inĢasına, mevcut bir yapının bakım ve onarımına gerekli
önlemi verdiklerini söylemek ise imkânsızdır. Çünkü mevcut yapılar incelendiğinde
hemen tüm binaların risk oluĢturduğu, son dönemde yapılmakta olan kamu
binalarının

dıĢındaki

binalarda

ise

standardın

dıĢına

çıkmaların

olduğu

görülmektedir. Bu sonucu ülke genelinde kapanan YDK ların sayısına ve
belediyelerin düzenlemiĢ oldukları yapı tatil tutanaklarına bakarak söylemek
mümkündür.
Her konuda olduğu gibi kaliteli yapı konusunda bilinçli olmayan tüketiciler; bu
alandaki denetimin ve kalitenin düĢmesine neden olmaktadırlar.
Doğabilecek olan sorunlar için önceden önlem alınması yerine toplumda var olan
kadercilik anlayıĢı ile rahat davranılması bu konuya duyarsız kalmanın bir diğer
nedenidir.
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5. OLUMSUZLUKLARIN DEĞERLENDĠRMESĠ ve ÖNERĠLER
5.1. Belediye Kaynaklı Sorunlar maddesinin değerlendirilmesi
Bir belediyenin her ne kadar sistemli çalıĢtığı düĢünülse de detaylı bir araĢtırma
yapılması durumunda bazı aksaklıkların olduğu görülecektir. Çünkü insan kaynaklı
bir sistemin hatasız çalıĢtığını düĢünmek imkânsızdır. Belediyelerin iĢleyiĢlerinde bir
sorun olup olmadığının tespiti için en büyük görev bu kurumun iç denetçisine aittir.
Olası risklerin önüne geçmek için sürekli bir iç denetime ihtiyaç vardır.
Yönetimde ve organizasyonda bir sıkıntının olup olmadığının saptanması dahi tek
baĢına sorunun büyük oranda çözümü anlamına gelecektir. Özellikle organizasyon
Ģemasının en ideal Ģekilde teĢkil edilmesi ve bu Ģemanın tüm belediyelerde
uygulanması, bu hizmetlerin sunumu konusunda bir standardın oluĢmasını
sağlayacaktır. Bu Ģekilde aynı iĢi yapan belediyeler arasındaki iĢlev farklılıkları
ortadan kalkmıĢ, dolayısıyla verim artmıĢ olacaktır.
Belediye kaynaklı sorunların bazıları belediyelerce müdahale edilerek çözülebilecek
sorunlar olmamasına karĢın, birçoğu belediyeler tarafından çözülebilecek sorunlardır.
Yerel yönetimlerin bütçe konusundaki sorunlarına merkezi yönetim tarafından
çözüm bulunması gerekirken diğer sorunların hemen hepsine belediyeler tarafından
çözüm bulunması gerekmektedir. Ve bu çözümlerin çok acil bir Ģekilde bulunması
gerekmektedir, çünkü yapı kontrol mekanizması ülke için büyük önem arz
etmektedir.
5.1.1 Konjonktür kaynaklı sorunlar maddesinin değerlendirilmesi
Belediyelerin yapı kontrol mekanizmalarının geliĢebilmesi, daha etkin ve verimli
çalıĢabilmesi için bu iĢin ne kadar önemli olduğunun yönetim, çalıĢan ve vatandaĢ
tarafından kabul edilmesi ve benimsenmesi gerekmektedir. Özellikle personelin
yeniliklere sürekli açık olması, alternatifler üretmesi gerekmektedir. Aksi takdirde
yapı kontrol mekanizması değiĢen zamana ayak uyduramayacaktır.
Özellikle seçim dönemlerinde oluĢan boĢluk ve yoğunluktan dolayı kaçak yapı
konusunda yaĢanan sıkıntıların dikkate alınarak bu dönemlerde önlemlerin
artırılması, denetimlerin sıklaĢtırılması gerekmektedir. Belediyelerce düzenlenen
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yapı tatil tutanakları incelendiğinde bu tür giriĢimlerin seçim dönemlerinde en üst
seviyeye ulaĢtığı gözlenmektedir. Bu nedenle özellikle bu dönemlerde yapılacak
yıkımların caydırıcı olacağı unutulmamalıdır.
Yurdun yeni yerleĢim noktaları incelendiğinde yapı kalitesinde gözle görülür bir
iyileĢme olduğu görülmektedir. Bu durumu halkın ekonomik durumunun iyileĢmesi
ve tüketicinin bilinçlenmesi, bu yerlerde yapı inĢa eden firmaların bu konudaki
deneyimleri ve inĢa konusundaki özenleri olarak yorumlamak doğru olacaktır. Ancak
halen eski yapılaĢmaların yoğunlukta olduğu yerlerde gerek mevcut yapılarla ilgili
gerekse yeni yapılarla ilgili denetimlerin bu hususlar dikkate alınarak yapılması
isabetli olacaktır. Zira bu tür yerlerde yapı güvenliği ve kalitesi konusunda yeterli
denetimin yapılmaması yapıyı inĢa edenler tarafından bu hususun göz ardı
edilmesine neden olabilmektedir.
5.1.2 Mali kaynaklı sorunlar maddesinin değerlendirilmesi
Ġl Özel Ġdarelerine ve Belediyelere genel bütçeden pay verilmesini düzenleyen 5779
sayılı kanuna göre genel bütçedeki vergi gelirleri toplamından büyükĢehir dıĢındaki
belediyelere 1,50‟si, büyükĢehirlerdeki ilçe belediyelerine ise yüzde 4,50‟si oranında
pay ayrılır(Kanun:5779, Madde:2). 2016 yılı merkezi yönetim bütçesinin yaklaĢık
600 milyar TL olduğu düĢünüldüğünde BüyükĢehirler dıĢındaki il ve ilçe
belediyelerine ayrılan pay yaklaĢık 36 milyar TL civarındadır. Bu rakam toplam
bütçe içinde % 6 lık bir paya tekabül etmektedir. Bu rakamlar Avrupa ve Amerika
gibi geliĢmiĢ ülkelerde ise %50 ler civarındadır. Bu ülkelerde yerel yönetimlerin
ülkemizde merkezi yönetim tarafından sunulan önemli hizmetleri sunduğu da göz
önünde tutulduğunda bu rakamın ülkemiz yerel yönetimleri için epey yüksek olduğu
düĢünülse de BüyükĢehir Belediyelerine ayrılan % 6 lık payla beraber(Kanun:5779,
Madde:2) toplam %12 lik payın da çok düĢük olduğu bir gerçektir. Örneğin merkezi
yönetim tarafından sunulan sosyal hizmetlerin birçoğu, sağlık, eğitim, spor gibi
alanlarda da hatırı sayılır hizmetler günümüzde yerel yönetimler tarafından
sunulmakta ve bu hizmetler belediyelerin bütçelerine oldukça büyük bir yük
getirmektedir. Sadece bu durum dikkate alındığında dahi bütçenin yetersizliği
anlaĢılacaktır. Bütçe yetersizliği ise tüm hizmetleri olumsuz etkilemektedir.
Belediyelerin sunmuĢ oldukları hizmetlerin kalitesinin düĢmemesi için sürekli
borçlandıkları ve bu borçların artma eğiliminde olduğu verilerle ortada olduğuna
göre bu soruna acilen çözüm bulunması gerekmektedir.
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Belediyelerin norm kadroları merkezi hükümet tarafından belirlenmektedir.
Belediyelerin sunmuĢ oldukları hizmetler arttıkça bu konudaki personel sıkıntısı da
artmıĢ, fakat bu hizmetlerin artmıĢ olmasına karĢın norm kadro sayısı eĢ değer
artmamıĢtır. Bu nedenle belediyeler bu konudaki açıklarını bütçelerinden ayırdıkları
ödeneklerle hizmet satın alarak kapatmaya çalıĢmaktadırlar. Ancak yine bütçelerin
yetersizliği bu kapsamda istihdam edilen personel sayısını da sınırlı tutmaktadır.
Hâlbuki bir belediyedeki her hangi bir mekanizmanın verimli olabilmesi için
optimum personel sayısına ihtiyaç vardır. Aksini söylemek imkânsızdır.
Her ne kadar ruhsatsız yapıların belediyeler tarafından yıkılması durumunda yıkım
masraflarının ruhsatsız yapının ilgililerinden tahsili hüküm altına alınmıĢ olsa da,
pratikte bu durum pek mümkün olmamaktadır. Zira bu masrafların ilgililerinden
tahsili çok meĢakkatli bir süreçtir. Bunun yanında kaçak faaliyet sayısının yüksek
olması ve her bir yıkımın günler aldığı düĢünüldüğünde durumun vahameti daha da
artmaktadır. Bu yüksek maliyetli yıkım iĢlemlerinin belediyelerce yapılması bu
nedenle zaten imkânsız hale gelmektedir. Bu sorunun; ancak belediyelerin dıĢında
kurulacak bir kurum veya kuruluĢ tarafından bu yıkım iĢlemlerinin yapılması ve
kanunlarla bu kurum veya kuruluĢlara bazı ayrıcalıklar tanınması durumunda
çözümü mümkün görünmektedir.
Belediye gelirlerinin büyük bir kısmını oluĢturan inĢaatlarla ilgili harçların 6306
sayılı Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Hakkında Kanunun dönüĢüm
gelirlerinin düzenlendiği 7 inci maddenin 10 uncu paragrafının uygulanmasında
belediyeler, Çevre ve ġehircilik Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı arasında ihtilafın
acilen çözülmesi gerekmektedir. Çünkü özellikle büyükĢehirlerdeki belediyelerin
gelirlerinin büyük bir çoğunluğunu oluĢturan ruhsat ve diğer harçlarının tahsil
edilememesi belediyeleri adeta parasal olarak iflasın eĢiğine getirmiĢtir.
5.1.3 Personel kaynaklı sorunlar maddesinin değerlendirilmesi
Yapı kontrol mekanizmasının etkin ve verimli olabilmesi için yeterli sayıda
personele ihtiyaç bulunmakta, bu personelin konusunda uzman olması, etkin ve
verimli çalıĢması gerekmektedir. Ancak özellikle büyükĢehirlerdeki yoğun nüfusla
kıyaslandığında personel sayısının yetersiz kaldığı, belediyelerin yapı kontrol
mekanizmaları ile görevli personel sayısı bakımından her hangi bir düzenleme
bulunmadığından farklı belediyelerde personel sayıları arasında farlılıklar olduğu
görülmektedir. Hâlbuki merkezi yönetim tarafından belediyelerin nüfusları, alanları,
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mevcut yapı stokları, yeni yapı inĢaat alanları gibi kriterler göz önünde
bulundurularak personel sayısının belirleneceğinin hüküm altına alınacağı bir
düzenleme ile yapı kontrol mekanizmasının kaderi yerel yönetimin eline
bırakılmamıĢ olacak ve bu alandaki hizmetin kalitesi artacaktır. Örneğin 4708 sayılı
kanunla bir yapı denetim kuruluĢunun ne kadar inĢaatı kontrol edebileceği, bu iĢler
için hangi personellerin görev yapabileceği ve personel sayısı gibi kriterlerin
belirlendiği gibi yerel yönetimlerde de bu tür bir düzenlemeye gidilmesi bu konuda
bir standardın oluĢmasına zemin hazırlayacaktır. En azından minimum norm kadrolar
merkezi yönetim tarafından belirlenmeli ve mevcut durum dikkate alınarak özellikle
norm kadrolar artırılmalıdır.
657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu 55, 214, 215, 216 ve 217 inci maddelerinde
belirtildiği gibi yapı kontrol mekanizmasında görevli personelin görevi konusunda
hizmet içi eğitim alması gerekmektedir. Ancak yapı kontrol mekanizmalarında
çalıĢan personelin yeterince eğitimden geçtiğini söylemek çok zordur. Bu nedenle
belediyelerin mevzuat konusunda eğitimler düzenlemesi veya personeli bu alanda
yapılan eğitimlere katılmaya teĢvik etmesi gerekmektedir. Çünkü personelin mevzuat
konusundaki bilgi eksikliği, denetimin sağlıklı yürütülmesine engel olmaktadır.
Aslında mevzuat konusunda bakanlıkların veya bu konuda görevli birlik ve odaların
eğitim programları bulunmasına rağmen bu eğitimlerin çoğunun ücretli olmaları ya
da il dıĢında olmaları nedeniyle katılım sağlanamamaktadır. Bu konuda Milli Eğitim
Bakanlığının öğretmenlere uyguladığı gibi bir hizmet içi eğitim programının
yapılması, önemli ve gereklidir.
Yapı kontrol mekanizması ile görevli personelin yetiĢmesi ve uzmanlaĢması
maliyetli ve meĢakkatli olduğundan bu mekanizmada görevli personel hakkında
mümkün olduğunca az revizyon ve rotasyona gidilmelidir. Çünkü bu alanda bir
personelin tam anlamıyla yetiĢmesi yıllar almaktadır. Aksi takdirde hizmetin
kalitesinin düĢmesi ve mekanizmanın aksaması kaçınılmazdır.
Bu mekanizmadaki iĢ ve iĢlemlerin devlet memuru olan personel tarafından
yapılması ise bir baĢka önemli husustur. Çünkü personelin bu yasal güvenceyi
hissetmesi, tesis edeceği iĢlemlerde dıĢ faktörlerden daha az etkilenmesi sonucunu
doğuracaktır.
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Teknik personelin Ģantiye konusundaki tecrübe eksikliği, yine eğitimlerle giderilmeli
ve mümkün olduğunca bu konuda tam ve yeterli eğitim verilmeden görev
verilmemelidir. Bu amaçla yeni personelin ilk baĢlarda sahada görev yapması etkili
olacaktır. Çünkü bu mekanizmanın ilk önemli adımı budur.
Belediyelerdeki

iĢ

yoğunluğundan

ve

zorluğundan

kaynaklı

motivasyon

düĢüklüğünün giderilmesi için personele motivasyon eğitimleri yanında sosyal
faaliyetler düzenlenmelidir. Personelin hayatının büyük bir kısmını geçirdiği iĢ
ortamının bir aile ortamına dönüĢtürülmesi hem verimi artıracak hem de personeller
ile kurum arasındaki bağı güçlendirecektir.
Yapı kontrol mekanizmasının zorlu Ģartları düĢünüldüğünde bu alanda çalıĢan
personelin maaĢının diğer bölümlerde çalıĢan personelle aynı seviyede olması
dezavantajdır. Çünkü daha az zorlukta ve riskte olup ta aynı ücretin alındığı bir baĢka
birimin olması personelin o birimde çalıĢma isteğini doğurmaktadır. Çünkü personel
açısından bu durum adil bir durum olarak değerlendirilmemektedir. Bu nedenle bu
birimde çalıĢanların sosyal hakları açısından iyileĢtirmeler yapılmalıdır.
Belediyelerin hukuk mekanizmalarının yapı kontrol mekanizması ile ilgili olan
konularda mevzuata hâkim olması, bu konuda sürekli kendini yenilemesi ve yapı
kontrol mekanizması ile dirsek temasında olması gerekmektedir. Aksi takdirde
belediyenin yapı kontrol mekanizmasınca tesis edilen en basit iĢlemlerin bile özel
sektördeki deneyimli hukuk adamları tarafından iptal ettirilmeleri kaçınılmaz
sonuçtur. Bu durum ise tesis edilen iĢlemin; hem belediyeye yargılama giderlerinin
üstlenilmesi hem de caydırıcı güç olan idari para cezalarının etkisini yitirmesi olarak
geri dönmesi anlamına gelmektedir.
5.1.4 Belediyelerin yapı kontrol birimlerinin iĢ yükü maddesinin
değerlendirilmesi
Belediyelerin yapı kontrol birimleri incelendiğinde yapı kontrol mekanizmasının asıl
amacı dıĢında baĢka görevlerinin de olduğu gözlenmiĢ, çalıĢmamız ile canlılar için
hayati öneme sahip olan yapı ve yapı kontrol iĢinin bu birimlerin yapmakta oldukları
iĢin sadece bir kısmını oluĢturduğu anlaĢılmıĢtır. Belediyelerin bu birimlerince yapı
kontrol iĢ ve iĢlemleri, kurum içi iĢlemler, kurumlar arası iĢlemler, özel-tüzel kiĢiler
arası iĢ ve iĢlemler gerçekleĢtirilmekte, bu durum haliyle bu birimler üzerine oldukça
büyük bir iĢ yükü getirmekte ve yapı kontrol iĢinin tam anlamıyla yapılmasına engel
olmaktadır. Örneğin belediyelerin bu birimleri tarafından yıl içince binlerce yazı
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yazılmaktadır. Yazılan bu yazıların basit iĢlemler olarak değerlendirilmemesi
gerekmektedir. Zira her bir iĢlem için detaylı inceleme ve araĢtırma yapılması
gerekmektedir. Bu inceleme ve araĢtırmalar yazıların içeriklerine göre bazen günler
almaktadır.
Bir yapı inĢaatının tamamlanması yıllar aldığından bu inĢa faaliyetinin devamı
süresince belediyelerce sayısız kontroller yapıldığı, enerji ve mesai harcandığı
düĢünülerek bu birimler için iĢ yükünün hafifletilmesi için önlemler alınması
gerekmektedir. Devam eden yapı inĢaat sayısını bir yıl içinde verilmiĢ olan yapı
ruhsatı sayısı ile kıyaslamak yanlıĢ olacaktır. Çünkü bir inĢaatın 2, 3 veya daha fazla
yıl devam ettiği düĢünüldüğünde aynı anda bu yıllarda düzenlenen toplam ruhsat
sayısınca inĢa faaliyeti olduğu anlaĢılacaktır. Bu nedenle bu alandaki iĢ yükünü en
azından 2 veya daha fazla kat olarak düĢünerek önlem alınması yerinde olacaktır.
4708 sayılı kanun ile belediyelerin üzerindeki denetim yükü hafifletilmeye çalıĢılmıĢ
ise de bu faaliyetlerle ilgili seviye tespit, hakediĢ, iĢ bitirme ve benzeri diğer
iĢlemlerin tamamının belediyelere yüklenmiĢ olması ile belediyelere bu alanda yeni
sorumluluklar

yüklemiĢtir.

Dolayısıyla

belediyeler

yazıĢmalara

boğulmuĢ

durumdadır. Özellikle hakediĢ iĢ ve iĢlemleri oldukça fazla ve teferruatlıdır. Sırf bu
evrak teferruatının azaltılması dahi belediyelerin bu alandaki gereksiz iĢ yükünü
azaltacaktır.
Yapı kontrol mekanizmasındaki iĢ ve iĢlemler titizlikle araĢtırma ve inceleme
yapılmasını gerektirdiğinden bu birimler için tüm teknolojik imkânların sunulmasını
gerekli kılmaktadır. Bu imkânlar iĢ ve iĢlemlerin çözüm sürecini kısaltacağından iĢ
yükünü hafifletecektir.
Ġlçe sakinlerince belediyelerin her türlü iĢe bakmakla yükümlü oldukları savıyla her
türlü sıkıntı ve sorun için belediyenin meĢgul edilmesi gereksiz iĢ yüküne neden
olmaktadır. Özellikle asılsız olan veya yanlıĢ birime yapılan ihbarlara çözüm
bulunması veya bu müracaatlara bakan personelin Ģikâyet konusunu anında
değerlendirerek müracaat sahibini doğru alana yönlendirmesi bu alandaki sorunun
çözümüne yardımcı olacaktır. Zira Sağlık Bakanlığı‟nın acil vakalara hizmet vermek
için kullanmıĢ olduğu 112 kodlu telefona yapılan asılsız ihbarların benzerleri
belediyelerin beyaz masalarına yapılmaktadır. Bunlar için gerekirse idari cezaların
uygulanması düĢünülmelidir.
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5.1.5 Yapı kontrol birimleri ve görev tanımları konusundaki sorunlar
maddesinin değerlendirilmesi
Yapı kontrol birimlerinin nasıl oluĢturulacağı veya hangi iĢi yapacakları konusunda
herhangi bir düzenleme olmadığından, kimi belediyelerde yapı kontrol müdürlükleri
varken, birçok belediyede bu müdürlüğün yaptığı iĢ ve iĢlemler imar ve Ģehircilik
müdürlükleri bünyesinde gerçekleĢtirilmektedir. Bu konuda acilen bir düzenleme
yapılmalıdır.
Belediyeler verecekleri hizmetlerin Ģekli konusunda bağımsız olsalar da merkezi
yönetim tarafından belediyelerin iĢ ve iĢleyiĢleri hakkında bir düzenleme
yapılmasının bu alanda verilen hizmetlerin kalitesinin artacağı bir gerçektir. Çünkü
hangi belediyenin hangi hizmeti sunduğu tam anlamıyla belli değildir. Hem sunulan
hizmetler hem de hizmetlerin sunum Ģekli açık ve net bir Ģekilde belirlenmelidir.
Aksi takdirde belediyeler arasında farklılık gösteren organizasyonlar nedeniyle bu
konuda bir kurumsallaĢma sağlanamayacaktır.
5.2 Yeni Yapılarda Yapı Denetim KuruluĢlarından Kaynaklı Sorunlar
maddesinin değerlendirilmesi
4708 sayılı kanunun yapı denetim kuruluĢlarına yüklemiĢ oldukları evrak
iĢlemlerinin acilen azaltılması gerekmektedir. Kanun koyucu tarafından yapı denetim
kuruluĢlarındaki teknik personelin sadece denetim faaliyeti yürüttüğü düĢünülse de
gerçekte durumun hiçte öyle olmadığı, bu personelin tüm evrak ve yazıĢma iĢ ve
iĢlemleri ile de uğraĢtığı bir gerçektir. Bu nedenle yapının denetimine yoğunlaĢan
düzenlemelerin yapılması, kuruluĢları evraka boğan düzenlemelerde tip imar
yönetmeliğinde

yapılan

değiĢikliklerin

benzeri

değiĢiklikler

yapılması

gerekmektedir.
Özellikle mevcut eski yerleĢimin çoğunlukta olduğu alanlarda bulunan ve yapı inĢaat
alanı küçük olan yapıların sayıca çokluğu dikkate alınarak bu tür yapıların hizmet
bedellerinin

düĢürülememesi

ve

bu

tür

yapılardan

belli

sayıda

inĢaatın

denetlenebileceğine dair bazı düzenlemeler yapılması ile bir kuruluĢun yüzlerce
inĢaatı kontrol etmesinin önüne geçilmiĢ, bu alandaki soruna kısmen çözüm
bulunmuĢ ve denetimlerin kalitesi artırılmıĢ olacaktır.
Kanun koyucunun rekabet nedeniyle yapı denetim hizmet bedellerinde aĢırı fiyat
kırmalarının önüne geçecek düzenleme yapması ile bu alandaki sıkıntının önüne
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geçilebilmesi mümkün olabilecektir. Aksi takdirde kuruluĢu ayakta tutabilmek
amacıyla bu sıkıntının sürekli olarak yaĢanacağı kuvvetle muhtemeldir. Bu sıkıntı ise
doğal olarak tasarruf yapmayı gerekli kıldığından yapı kontrol kâğıt üstünde yapılmıĢ
olacaktır. Bu nedenle gerek yakıt konusunda, gerekse diğer harcamalarda yapı
denetim kuruluĢları için devlet desteği yapılması veya bir takım muafiyetler
uygulanması faydalı olacaktır.
Günümüzde teknik personelin üniversitelerden mezuniyetlerden sonraki ilk iĢ
deneyimi YDK lar olmaktadır. YDK lardaki düĢük ücretler ve edinilen kısmi
tecrübeler ile bu kuruluĢlarda oldukça fazla bir personel sirkülasyonu olmaktadır.
Bunun önüne geçilebilmesi için YDK larda çalıĢan teknik personele ödenen ücretler
için belli alt limitler konmalı, devlet memurluğunda olduğu gibi çalıĢma yılları
arttıkça maaĢlarda artmalar olmalıdır. Aksi takdirde kuruluĢlardaki personelin sürekli
değiĢmesinin önüne geçilmesi imkânsızdır. Çünkü personele ödenen ücretler çok
düĢük seviyelerdedir. Bu sorun YDK ların kurumsallaĢmasının önünde engeldir.
KurumsallaĢmanın sağlanması durumunda belediyelerin bu konudaki sıkıntıları
azalmıĢ, denetim hizmeti ise kaliteye kavuĢmuĢ olacaktır.
Yasadaki yapı denetim kuruluĢlarının denetim hizmet bedellerinin yapı sahibince
ödenmesi hükmünde düzenleme yapılması bu konudaki sıkıntının çözümünü
sağlayacaktır. Yapı denetim hizmet bedellerinin oluĢturulacak olan bir fonda
toplanması ve yapı denetim kuruluĢlarının merkezi yönetimce atanmaları durumunda
bu alandaki sorunun çözülebileceği ve hedeflenen denetimin yapılabileceği
değerlendirilmiĢtir.
YDK ların kolayca kapanmalarının önüne geçilmelidir. Zira son zamanlarda
bakanlıkça uygulanan faaliyet durdurma cezalarının ilgili mahkemeler tarafından
iptal edilmeleri bakanlıkça bu kuralın çok katı bir Ģekilde uygulandığını
göstermektedir. Çünkü kuruluĢlara verilen kapanma cezaları daha çok yapıyı, yapı
sahibini, belediyeleri ve Çevre ve ġehircilik Ġl Müdürlüklerini etkilemekte ve mağdur
etmektedir. YDK lar her ne kadar denetleme görevi ile sorumlu olsalar da asıl
sorumluluk yapıyı inĢa edendedir. Zira suçu iĢleyen asıl sorumlu müteahhit firmadır.
YDK ların asıl amacı yapının inĢa standardının yakalanması olmalıdır. Bu nedenle
firmaların faaliyet durdurma cezaları yerine baĢka yaptırımlara maruz bırakılmaları
daha iyi bir çözüm olacaktır.
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5.3 Yeni Yapılarda Müteahhit Kaynaklı Sorunlar maddesinin değerlendirilmesi
Yurt içindeki müteahhit firmaların bir çoğu kendi yapısını inĢa etmek için geçici
müteahhitlik belgesi almıĢ olan ve herhangi bir mesleki tecrübesi olmayan, herhangi
bir teknik bilgisi olmayan kiĢiler tarafından kurulmuĢ olan firmalardır. Bu
firmalardan büyük bir baĢarı beklemek oldukça yanlıĢtır. Bu baĢarının YDK lar ve
belediyeler eliyle yakalanmasını sağlamaya çalıĢmak ise belediye ve YDK lara
yapılan büyük haksızlıktır. Zira ne YDK ların, ne de belediyelerin sürekli olarak bu
inĢaatları denetlemeleri ve Ģantiye sahalarında olmaları beklenemez. Çünkü inĢa
faaliyetini plan, fen ve sağlık Ģartlarına uygun olarak gerçekleĢtirmek müteahhit
firma ve temsilcisi olan Ģantiye Ģefinin görevidir.
Geçici müteahhitlik sistemi yapının standart dıĢı inĢasının en önemli faktörüdür.
Yapı denetim sisteminin tam olarak iĢleyebilmesi için müteahhitlik sisteminde
düzenleme yapılması en önemli gerekliliktir. Çünkü bir yapının standardının önemi
ilk olarak onu inĢa eden tarafından bilinmelidir. Aksi takdirde diğer kontrol
mekanizmaları ile bunun yakalanacağının sanılması büyük bir yanılgıdır. Yapıyı
taĢeronlar eliyle inĢa edilmekten kurtarmanın yegâne yolu geçici müteahhitlik
sisteminin gözden geçirilmesidir.
Bazı durumlarda teknik personel olan kiĢilerin kendi yapılarını inĢasında fenni
mesuliyetini yapabilmeleri kanunda hüküm altına alınmıĢtır. Müteahhitlik konusunda
da buna benzer bir düzenleme yapılması bu alandaki soruna çözüm olacaktır. Her ne
kadar geçici müteahhitlik sistemindeki ana sorun teknik personel olan Ģantiye Ģefi
vasıtasıyla aĢılmaya çalıĢılmıĢ ise de bu durum sadece mevzuatta kalmıĢtır. Zira
yapının Ģantiye Ģefi eliyle inĢa edildiğini söylemek imkânsızdır.
Mevzuat ile yapı denetim hizmet bedelleri yapı sahiplerince ödenmektedir. Gerçekte
ise yapı sahibi ile yapı müteahhidi genellikle aynı kiĢi olduğundan bu bedel yapı
müteahhidi tarafından ödenmektedir. Bu durumda ise bir YDK nın denetim hizmet
bedelini almakta olduğu kiĢiyi yani patronu konumundaki müteahhidi kontrol etmeye
çalıĢması sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu sorun ancak YDK nın belediye veya
bakanlıkça atanması ile giderilebilecektir. Ancak bu Ģekilde sağlıklı bir denetim
yapılabilecektir.
Yapının inĢasında belki de kilit rolde olan Ģantiye Ģefliği mevzuatta en az yer verilen
husustur. Oysaki asıl mesele bu konudur. Zira kanun koyucu müteahhitten ziyade
yapının Ģantiye Ģefi vasıtasıyla inĢasını öngörmüĢtür. Ancak bu konuya yeterince
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değinilmemiĢ, Ģantiye Ģeflerinin hakları yeterince düzenlenmemiĢtir. Bünyelerinde
Ģantiye Ģefi bulunmayan müteahhit firmalar için Ģantiye Ģefleri ile yapılan
sözleĢmeler ile yapının inĢa edilmesi gerektiği hüküm altına alınmıĢ olmasına
rağmen bu alandaki düĢük ücretler nedeniyle Ģantiye Ģefliği sisteminin sağlıklı
iĢlediğini söylemek imkansızdır. Bu sorun ancak yapının büyüklüğüne bağlı olarak
Ģantiye Ģeflerinin tam zamanlı veya kısmi zamanlı olarak müteahhit firmalar
bünyesinde çalıĢmaları ve ücretlerinin ise asgari teknik personel ücretlerine uygun
olarak düzenlenmeleri koĢuluyla aĢılabilecektir.
5.4 Mevcut Yapılarla Ġlgi Sorunlar maddesinin değerlendirilmesi
Belediyelerin en büyük sorunlarından olan mevcut yapıların günümüz Ģartlarına
uygun olarak yeniden inĢasının sağlanması veya güçlendirilerek kullanılmasının
önünün açılması için kanunlarla bazı muafiyetlerin ve avantajların sağlanması
gerekmektedir. 6306 sayılı kanun ile bu alanda oldukça büyük haklar verilmiĢ
olmasına ve ilerleme sağlanmıĢ olmasına rağmen sit alanlarının ve tescilli yapıların
yoğunlukta olduğu Fatih, Beyoğlu, Eyüp ve Üsküdar gibi ilçelerde mevcut imarların
azalması, kamulaĢtırmaların maliyetlerinin yüksek olması gibi nedenlerle bu yerlerde
beklenen verim alınamamıĢtır. Buralarda imar artıĢları koruma amaçlı imar planları
sebebiyle imkânsız olduğundan, tek çözüm kamulaĢtırma olarak görünmektedir. Bu
Ģekilde hem kentsel dönüĢüm kapsamında mülkiyet sorunları nedeniyle yaĢanan
aksaklıklar giderilmiĢ, hem de uygulanacak olan projelerin daha hızlı bir Ģekilde
hayata geçirilmeleri sağlanmıĢ olacaktır. Yenilenen yapı stoku belediyelerin özellikle
yıpranan yapılar konusundaki iĢ yükünü hafifletecektir.
Sit alanlarını ve yıpranan kültür varlığı yapıların yaĢatılmasını amaçlayan 5366 sayılı
kanun kapsamında devam etmekte olan projeler kapsamında yargıdan kaynaklanan
sorun ve gecikmelerin önüne geçilebilmesi için dava süreçlerinin kısaltılmaları
gerekmektedir. Burada asıl amacın yenileme, yaĢatılma ve yıpranan yapı ve çevrenin
oluĢturduğu riskin ortadan kaldırılması olduğu unutulmamalıdır. Zira yapılan her
yenileme projesinin altında baĢka amaçlar aramak kanunun çıkarılıĢ amacına
aykırılık teĢkil etmektedir.
Tescilli kültür varlığı bakımından zengin olan alanlarda Koruma Kurullarının
koruma

konusundaki

katı

tutumlarının,

hem

tescilli

yapıların

korunarak

kullanılmalarına engel olmasının, hem de bakımsızlıktan yok olmalarının önlenmesi
için

yumuĢatılmaları,

korumanın

mantığına aykırı
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olan bu tutumlarından

vazgeçmeleri, bu tür yapıların günün Ģartlarına uygun olarak yenilenmelerine ve
yaĢatılmalarına imkân sağlamaları gerekmektedir. Aksi takdirde bu yapılar yok
olmaya mahkûmdurlar.
5.5 Mevzuattan Kaynaklanan Sorunlar maddesinin değerlendirilmesi
Yapı ve yapı kontrol konusunda hüküm içeren tüm kanunların ve yönetmeliklerin bir
kanun ve yönetmelik altında toplanması ile ancak bu alandaki sorunun çözümü
mümkündür. Aksi takdirde iĢleyiĢi ve denetimi birçok düzenleme ile düzenlemek ve
düzeltmek zor bir çözümdür. Kaldı ki bu durumda yasama tarafından yapılan bazı
değiĢiklikler ve yargı tarafından gerçekleĢen iptaller gözden kaçabilmektedir. Bu
düzenlemelerin aynı çatı altında toplanması iĢleyiĢi rahatlatacak ve farklı
uygulamalara son verecektir.
Sit alanlarının ve kültür varlıklarının çokluğu nedeniyle koruma kurullarıyla irtibatın
fazla olduğu yerlerde belediyelerin KUDEB lerinin yetkilerinin artırılması ile bu
konudaki sorun kalkmıĢ olacak veya belediyeler bünyesinde oluĢturulacak olan
koruma kurulları ile bu sorunun üstesinden gelinmiĢ olunacaktır. Aksi takdirde
belediyeler ile koruma kuruları arasındaki çekiĢme ve sorunun ortadan kalkması
imkânsızdır.
Mevzuatta

belediyeler

üzerindeki

iĢ

yükü

düĢünülmeden

yapılmıĢ

olan

düzenlemelerin acilen gözden geçirilmesi ve iyileĢtirmeler yapılması gerekmektedir.
Özellikle;


4708 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğinin yapı sahibini yapı denetim
kuruluĢunun patronu konumuna getiren 27 inci maddesinin,



4708 sayılı Kanunun uygulama yönetmeliğinin herhangi bir belediyedeki kusurlu
iĢten dolayı ceza almıĢ olan bir yapı denetim kuruluĢunun devam bütün iĢlerini
durdurarak diğer yapı sahiplerini mağdur eden ve belediyeleri iĢlemez hale
getiren 29 uncu maddesinin,



4708 sayılı Kanunun uygulama yönetmeliğinin, idarelerin iĢ yükünü artıran
yapılara sertifika verilmesini hüküm altına alan 31 inci maddesinin



4708 sayılı kanunun, herhangi bir teknik bilgisi ve müteahhitlik deneyimi
olmayan yapı sahibinin kendi yapısının müteahhidi olabilmesinin önünü açan 1
inci maddesinin,
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5237 sayılı yasanın imar kirliliğine neden olanlar hakkında düzenlenen
tutanaklardaki kusurların giderilmesi durumunda davaların düĢmesinin öngören
184 üncü maddesinin ve diğer durumda ise para cezasına çevrilmesi gibi
seçeneklerin uygulanmasını öngören diğer hükümlerin,



3194 sayılı Kanunun 42 inci maddesi gereği alınmıĢ olan idari para cezalarının
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 184 üncü maddesine istinaden kanun gereği
yapılmıĢ olan suç duyuruları nedeniyle ceza almıĢ olanlara faizsiz olarak
ödeneceğinin düzenlendiği 42 inci maddesindeki hükmün,



3194 sayılı Ġmar Kanunu‟nun karmaĢık ve yoruma açık olan, bu maddeye
istinaden alınan idari para cezalarını idari yargıda iptale müsait hale getiren
42.maddesi hükümlerinin,
acilen

çözüme

ulaĢtırılması

gerekmektedir.

Aksi

takdirde

mevzuattan

kaynaklanan sorunlar iĢlemlerin zamanında ve doğru tesisini zorlaĢtırmaya,
belediyelerin üzerindeki yükün artmasına neden olmaya devam edecektir.
5.6 Yargıdan Kaynaklanan Sorunlar maddesinin değerlendirilmesi
Bilindiği üzere belediyelerin tüm iĢ ve iĢlemleri idari ve adli yargıya tabi iĢlemlerdir.
Bu nedenle hemen her hizmette yargı kaynaklı sorunlar yaĢanmaktadır. Özellikle
yapı kontrol mekanizması konusunda bu sorun daha yoğun bir Ģekilde
yaĢanmaktadır. Çünkü belediyelerde yapılan iĢlemlerin çoğunluğu bu mekanizma
tarafından gerçekleĢtirilmektedir. Bu sorunlar birçok sebepten kaynaklanmaktadır.
Bunların ilki olarak uzun süren dava süreçlerini söyleyebiliriz. Bu süreç genelde
belediyelerin yaptıkları birçok iĢlerde sıkıntılar yaĢamalarına neden olmaktadır. Bu
sorunu ancak mahkeme sayılarını artırarak çözmek mümkündür.
Mahkemeler tarafından telafisi imkânsız sonuçlar nedeniyle idari iĢlemlerin
yürütmelerini durdurma kararlarına düzenleme getirilerek bu alandaki sorunun
çözümü mümkündür. Çünkü yargılamalar sonucunda belediyelerin tesis etmiĢ
oldukları iĢlemlerin hukuka uygun oldukları yönündeki kararlar çoğunluktadır.
Hukuk sisteminde soyut bir kavram olan Kamu Yararı ifadesinin yasal bir tanımının
yapılması elzem bir durumdur. Zira bir mahkeme tarafından kamu yararı iddiası ile
iptal edilen bir iĢlem bir üst mahkeme tarafından bozulabilmektedir. Bu nedenle
kamu yararı ifadesi hakkındaki belirsizliğin kanun koyucu tarafından çözümü bu
konudaki sıkıntıların da çözümüne yardımcı olacaktır.
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Ġmar mevzuatı çerçevesinde tesis edilen iĢlemlere yapılan itirazın iĢlemlerden
doğrudan etkilenme kriteri göz önünde bulundurularak kimler tarafından
yapılabileceğinin açıklığa kavuĢturulması gerekmektedir. Zira her sivil toplum
kuruluĢu belediyelerin yapmıĢ oldukları iĢlemlere itiraz edebilmekte ve bu durum
keyfi ve art niyetli müracaatlara neden olmaktadır.
Kentsel dönüĢüm kapsamındaki iĢlemlerin hız kazandığı bu günlerde mahkemelerce
durdurulan ve belediye personeli hakkında davalar açılmıĢ olan projeler için acil
önlem alınmalıdır. Aksi takdirde bu adımın sekteye uğraması kaçınılmazdır. Örneğin
bazı kesimlerce Fatih Belediyesince gerçekleĢtirilen Sulukule dönüĢüm projesi
kapsamında belediye personeli hakkında yasal iĢlemler yaptırılarak personelin sanık
konumuna getirilmeye çalıĢılması benzer adımlardaki istek ve heyecanın sönmesine
neden olacaktır. Hemen her iĢlemde yargı ile karĢı karĢıya kalınması doğal olarak
yönetim ve personel üzerinde olumsuz etki yapmaktadır. Bu nedenle personel
hakkında dava açılması zorlaĢtırılmalıdır.
5.6.1 Ġmar planlarının iptal edilmesi maddesinin değerlendirilmesi
Bir belediyenin en önemli hizmeti olan imar palanlarının yürütmeleri mahkemelerce
çok sık bir Ģekilde durdurulmaktadır. Bazen yürütmelerin durdurma iĢlemleri
planların yeniden hazırlanma sürelerinden de uzun sürmektedir. Durum böyle olunca
plansızlık hali ortaya çıkmakta ve beraberinde ise pek çok sorunu getirmektedir.
Hâlbuki bu planlar mevcut kanun ve yönetmeliklerdeki hükümlere göre
hazırlanmakta ve sıralı kurumlar tarafından onanmaktadır. Buna rağmen planların
yürütmelerinin durdurulmaları veya iptal edilmeleri, plan aĢamasında bilinçli veya
bilinçsiz hatalar yapıldığını göstermektedir.
Bu maddedeki sorunun en makul çözümü 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının
merkezi yönetim tarafından düzenlenmesidir. Bu Ģekilde hem belediyelerin sürekli
maruz kaldığı rant iddialarından kurtulmaları hem de yerel yönetimlerdeki
deneyimsiz personel eliyle yapıldığı düĢünülen planların uzman ekipler eliyle
hazırlanmaları sağlanmıĢ olacaktır. Ancak bu durumda planların hazırlanmasının çok
uzun süreler alacağının unutulmaması gerekmektedir.
Mahkemelerin imar mevzuatları kapsamında yapılan iĢlemlerle ilgili olan davalarının
sonuca ulaĢması çok uzun zamanlar almaktadır. Her bir karara bir üst makamda itiraz
hakkının olması ve bu alanda mahkemelerin iĢ yükünün fazla olması sürenin
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uzamasında yegâne etkendir. Dava sürelerin kısaltılmaları için mahkeme sayılarının
artırılması bu konudaki sıkıntının azalması açısından önem arz etmektedir. Merkezi
yönetimin bu alanda hızlı adımlar atması gerekmektedir.
Mahkemeler ile ilgili bir diğer önemli sorun ise konusunda uzman olmayan
bilirkiĢilik müessesesidir. Zira birçok idari iĢlem konusunda uzman olmayan
bilirkiĢilerin yanlıĢ bilgi ve yorumları neticesinde iptal edilmektedir. Ġptal edilen imar
planları bu alandaki sıkıntılardan yalnızca biridir. Bu nedenle bilirkiĢilik sisteminin
elden geçirilmesi, kriterlerin belirlenmesi, ücretlerin makul hale getirilmesi ve hatalı
iĢlemlere gerekli yaptırımların uygulanması bu alandaki sıkıntının çözümüne
yardımcı olacaktır.
5.6.2 Kanunların kısmen iptal edilmesi maddesinin değerlendirilmesi
Bir kanun maddesinin çeĢitli nedenlerle yasal organlar tarafından iptal edilmeleri, bu
kanunun planlanma aĢamasında gerekli araĢtırma, inceleme ve kontrolün
yapılmadığını, kısacası özensiz hazırlandığının bir göstergesidir. Bu sorun kanun
yapıcıya ait olsa da, sonucu kanunu uygulayana dokunmaktadır. Bu nedenle kanun
koyucu tarafından tesis edilen hükümlerin titizlikle düĢünülmesi ve aceleye
getirilmemesi gerekmektedir.
Kanun hükümlerinin kısmen veya tamamen iptal edilmelerinde bir geçiĢ döneminin
olacağının anayasal düzenleme ile hüküm altına alınması durumunda, ilgili makamın
yapacağı yeni düzenlemeye kadar bu alanda bir boĢluğun oluĢmaması sağlanmıĢ
olacaktır.
5.6.3 Yasal iĢlemlerin iptal edilmesi maddesinin değerlendirilmesi
Ġmar mevzuatına göre tesis edilen iĢlemlerde yaĢanan iptallerin önüne geçilebilmesi
için mevzuattaki hükümlerin yoruma açık olmayan net ifadeler içermesi ve anlaĢılır
olması gerekmektedir. Aksi takdirde yanlıĢ anlamalar nedeniyle yanlıĢ iĢlem tesis
edilmesi muhtemeldir. Gerek belediyelerin yanlıĢ iĢlemlerinin oluĢturacağı iĢ yükü
ve harcamaları gerekse iĢlem tesis edilenlerin mağduriyetleri bu Ģekilde önlenmiĢ
olacaktır.
Yapı kontrol mekanizmasınca tesis edilen iĢlemlere yapılan itirazlarda, iĢlemi tesis
eden personelin hemen her iĢlem için mahkemelere tanıklık veya keĢifler için
çağrılmalarının önüne geçecek düzenleme yapılması bu alandaki sorunun çözümünü
sağlayacaktır.
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5.6.4 Ġdari para cezalarının iptal edilmesi maddesinin değerlendirilmesi
3194 sayılı yasanın 18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39,40 ve 41 inci maddeleri gereği
Belediyelerce uygulanan idari para cezalarının nasıl uygulanacağının belirlendiği 42
inci maddenin uygulanması hakkında tek baĢına bir uygulama yönetmeliğinin
çıkartılması ve belediyelerce bu konuda eğitim verilmesi, bu maddelere göre alınmıĢ
olan idari para cezası kararlarının iptalini zorlaĢtıracaktır.
Yargı kaynaklı sorunlardan olan konusunda uzman olmayan bilirkiĢilik sorunu
yapılan iĢlemlerin kaderini etkileyen bir faktördür. Ġdari para cezalarının iptali için
müracaat edilen idari mahkemelerin teknik konularda yardım aldıkları bilirkiĢilik
müessesi için detaylı bir düzenlemenin yapılarak, müessesenin tüm kriterlerinin
belirlenmesi, bu alandaki dağınık düzenlemelerin bir araya toplanması ve bu
müessesenin kurumsallaĢtırılası gerekmektedir. Aksi takdirde idari iĢlemlerin
konusunda uzman olmayan bilirkiĢilerce değerlendirilmeleri ihtimal dâhilindedir.
Ġmar kanunu gereği yapı sahibi adına tesis edilen ancak cezanın Ģahsiliği ilkesi
nedeniyle ilgili mahkemelerde iptal edilen idari para cezalarının iptal iĢlemi yerine
cezanın muhatabı olan kiĢilere rücu ettirilmesi yönünde yapılacak olan bir yasal
düzenleme ile belediyelerin aynı konu ile ilgili yeni iĢlemler yapılmasının önüne
geçilmiĢ ve belediyelerin bu alandaki sıkıntısı giderilmiĢ olacaktır.
5.6.5 Kanunda öngörülen cezanın uygulanamaması maddesinin
değerlendirilmesi
Yasama tarafından yapı ruhsatı almadan veya yapı ruhsatına aykırı olarak bina yapan
veya yaptıran kiĢilerin bir yıldan beĢ yıla kadar hapisle cezalandırılacağı 5237 sayılı
kanunda hüküm altına alınmasına rağmen bu madde hükmü neredeyse hiç
uygulanmamaktadır(Kanun:5237,

Madde:184).

Hâlbuki

konunun

vahameti

düĢünüldüğünde bu cezanın uygulanması elzem bir durumdur. Zira mevzubahis olan
insan hayatıdır. Bu nedenle bu maddeden dolayı yargılananların cezalarının infaz
edilecekleri ve ertelenmeyecekleri hüküm altına alınmalıdır.
Özellikle imar kirliliğine neden olanlar hakkında düzenlenen tutanaklardaki
kusurların giderilmesi nedeniyle beraat edenlerin aynı suçu tekrar iĢlemeleri
durumunda kesinlikle hapis cezası ile cezalandırılacaklarının hüküm altına alınması
kaçak inĢaatlara olan yönelimi bitirecektir. Aksi takdirde bu maddenin uygulamada
herhangi bir caydırıcılığı bulunmamaktadır.
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5.6.6 Yargılamaların uzun sürmesi maddesinin değerlendirilmesi
Uzun süren yargılamalar için önlemler alınması gerekmektedir. Bu önlemlerin
baĢında bu konulara bakan mahkeme sayılarının artması ve mahkemelerin bu konuda
ihtisaslaĢması gelmektedir. Özellikle bu mahkemelerin teknik konularda yardım
aldıkları bilirkiĢilerin mahkemeler nezdinde istihdam edilmeleri bu sorunu büyük
ölçüde çözecektir.
Kurumlar arası iĢlem ve yazıĢmaların, bilgi ve belge taleplerinin kısa sürede
sonuçlanması ve bu Ģekilde yargılamaların sürelerinin kısalması için EBYS nin tüm
yurtta iĢler hale gelmesi gerekmektedir.
Özellikle devam eden yargılamalarda mahkemeler ile belediyeler arasında yapılan
yazıĢmalarda iĢlemi tesis eden birim ile ilgi mahkeme arasındaki koordinasyonun
sağlanması iĢlemlerin daha hızlı ve verimli yapılmasını sağlamıĢ olacaktır.
5.6.7 Personel hakkında soruĢturma açılmasının kolaylığı maddesinin
değerlendirilmesi
Belediyeler hizmet odaklı çalıĢan kamu kurumları olup vatandaĢ ile direkt temasta
olduklarından,

vatandaĢların

memnuniyetsizlikleri

durumunda

bazı

yasal

yaptırımlara maruz kalmaktadırlar. Bunlardan en önemli olanı görevi ihmal veya
görevi kötüye kullanma iddialarıdır. Bu sorun yapı kontrol mekanizmalarında ise
daha sık yaĢanmaktadır. Merkezi yönetimin merkez ve taĢra birimlerinde çalıĢan
personel

ile

belediyelerde

çalıĢan

personel

kıyaslandığında

özellikle

iĢ

yoğunluğundan kaynaklı sorunlar nedeniyle belediyelerde çalıĢan personelin
soruĢturmalara daha fazla maruz kaldığı görülecektir.
Tüm kamu kurum ve kuruluĢlarındaki personel hakkında yasal iĢlemler yapılabilmesi
hukuken gerekli bir durumdur. Ancak buradaki asıl sorun personel hakkında
soruĢturma açılmasının kolaylığıdır. Bir personel için her hangi bir nedenle
Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına müracaat edilebiliyor olması personel ve belediye
açısından çok büyük bir sıkıntı teĢkil etmektedir. Hâlbuki bir personel hakkında
görevi konusundaki bir Ģikâyet için önce çalıĢtığı kuruma müracaat edilerek buradan
gerekli inceleme ve iĢlemin yapılmasının istenmesi, buradan alınacak cevap ile yasal
yollara müracaat edilebilme Ģartının getirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde yapı
kontrol mekanizmasında görevli personel her an Cumhuriyet BaĢsavcılıklarınca
soruĢturma geçirme riski ile karĢı karĢıya kalmaktadırlar.

79

Personel üzerinde baskıya neden olan ve motivasyonunu olumsuz yönde etkileyen bu
durumun yasal bir düzenleme ile düzeltilmesi gerekmektedir.
5.7 Çevresel Faktörler maddesinin değerlendirilmesi
Göç kaynaklı hızlı kentleĢmenin önlenebilmesinin ve bu alandaki sorunların
önlenebilmesinin yegâne çözümü merkezi yönetim tarafından önlemler alınarak göç
veren yerleĢim yerlerinin sorunlarının incelenmesi ve göçün önlenmesidir. Ancak
bunun önlenemediği durumlarda asıl çözümü göç alan belediyenin gerçekleĢtirmesi
gerekmektedir. Bunun tek çaresi ise iyi bir planlama, stratejik plan ve öngörüden
geçmektedir. YapılaĢmaya açılması planlanan alanların ön çalıĢmalarının ve
planlarının yıllar önce yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde öngörülemeyen
risklerin zararları belediyeler üzerinde büyük sorunların oluĢmasına neden olacaktır.
YıpranmıĢ yapılar hakkında 5366 sayılı kanun ve 6306 sayılı kanunlar çıkarılmıĢ ve
bu konudaki sıkıntı giderilmeye çalıĢılmıĢ olmasına karĢın yasal iĢlemlerde yaĢanan
sıkıntılar, mülkiyet sorunları, koruma kurulları ve yargı gibi nedenler bu alandaki
sorunun tam olarak çözümüne engel olmaktadır. Bu konudaki sorunların bağımsız
olarak incelenmesi ve çözüm bulunması gerekmektedir.
BüyükĢehirlerde astronomik rakamlara ulaĢmıĢ olan yapı fiyatlarının oluĢturduğu
inĢaat sektöründeki rant nedeniyle mevcut yapılarda ve ruhsatlı yapılarda proje dıĢı
uygulamalar yapılmasına rağmen 3194 sayılı kanunun 42 inci maddesinde yapının
değeri konusunda herhangi bir düzenleme olmadığından özellikle yapı fiyatlarının
pahalı olduğu bölgelerde kaçak yapılara rağbet artmaktadır. Zira mevcut
düzenlemede konut fiyatının en az olduğu yer ile değeri milyonlarla ifade edilen
yerlerdeki idari para cezaları arasında her hangi bir fark bulunmamaktadır. Yapı
değerinin idari para cezalarında dikkate alınarak cezanın bu oranda artırılarak
hesaplanmasının hüküm altına alınması kanundaki bir eksikliğin giderilmesini
sağlayacaktır.
Meskûn mahallerde yapıların inĢa iĢleri hem müteahhitler hem de belediyeler
açısından oldukça zor ve meĢakkatlidir. Zira hem inĢa faaliyetinin devam etmesi hem
de civarda yerleĢik halkın rahatsız edilmemesi, ticaretin ve ulaĢımın sekteye
uğratılmaması, inĢaat alanının tamamen kapatılarak gerekli güvenlik önlemlerinin
alınması

gerekmektedir.

Bu

nedenle

teknolojinin

en

son

imkânlarından

yararlanılması, çevreye en az rahatsızlık verilecek Ģekilde önlemlerin alınması ve
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inĢa süresini kısaltacak yapı tekniklerinin uygulanması hususunda düzenleme
yapılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Özellikle yeni yapılarda yapı inĢası için verilen 5
yıllık sürenin düĢürülmesi bu alanda ihtiyaç duyulan bir düzenlemedir. Çünkü bu
sürenin uzun olması bazen keyfi olarak inĢa sürecinin uzatılmasına neden olmaktadır.
Ġklim Ģartlarının yeni yapıların inĢa süreleri ve mevcut yapıların yıpranmaları ile
direkt ilgileri bulunup belediyeler açısından önemli dezavantajları olmaktadır.
Özellikle çetin kıĢ Ģartlarının yaĢandığı doğu illerinde yapıların tahrip olmaları ve
yine bu illerde yaz sezonunun kısa olmasının inĢa faaliyetlerinin aynı zamanda
baĢlayarak hemen bitirilmesini gerekli kılması belediyeler üzerinde düzensiz iĢ
yüküne neden olmaktadır.
Yapılar güneĢ, rüzgâr, yağmur ve kar gibi iklim Ģartlarından oldukça fazla
etkilenirler. Bu nedenle bir inĢa faaliyetine baĢlamadan önce gerekli fizibilite
çalıĢmasının yapılması gerekmektedir. Yapıda kullanılacak malzeme ve malzemenin
kalitesine

kadar

bütün

kriterlerin

bölgelere

ve

yaĢanan

iklimlere

göre

sınıflandırılmasının yapılacağı bir çalıĢma ve düzenleme ile bu konudaki sıkıntının
önüne geçilmesi muhtemeldir. Belediyelerin de alandaki deneyimlerini müteahhitlere
aktarması faydalı olacaktır. Örneğin hâkim rüzgâr yönü hesaba katılmadan yapılmıĢ
olan bir çatının kuvvetli bir rüzgârda tahrip olarak can ve mal emniyetini riske
edeceği bir gerçektir.
Sit alanlarının yoğunlukta olduğu belediyelerin üzerindeki iĢ yükünün ve bu
alanlardaki mülk sahiplerinin üzerindeki baskının azaltılması için sit koĢullarının
gözden geçirilerek özellikle meskûn mahallerdeki Ģartların hafifletilmesi için ilgili
mevzuatlarda değiĢiklik yapılmasına gerek duyulmaktadır. Özellikle 2863 sayılı
yasanın vatandaĢla yargıyı karĢı karĢıya getiren hükümlerinde düzenleme
yapılmalıdır. Bu düzenlemeler ile birçok konuda rahatlama sağlanmıĢ olacaktır.
5.8 Yapı Denetimi Konusundaki Bilinçsizlik maddesinin değerlendirilmesi
Her ne kadar canımızı acıtsa da deprem gerçeğinin unutulmaması için bu konuda
kamu spotları hazırlanmalı, yıkılan ve yok olan hayatların hafızalarımıza kazınmalı,
yapı kontrol mekanizmasının sadece belediyelerin görevi ve sorumluluğu olmadığı,
bu konuda herkesin üzerine düĢeni yapması gerektiği, sağlıklı ve huzurlu bir yaĢam
için yapının önemi konusunda kamuoyu bilinçlendirilmelidir.
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Bir yapı sahibi yaĢadığı ve hayatını geçirdiği yapıların sağlamlığı ve bakımı
konusunda kanunların kendine yüklediği sorumlulukları yerine getirmelidir. Ancak
bu sorumluluklar çoğu kimseler tarafından yeterince bilinmemektedir. Hatta bu
sorunun belediyelerin veya devletin çözmesi gereken bir sorun olduğu sanılmaktadır.
Oysaki gerek 3194 sayılı kanun, gerek 634 sayılı kanunla ve gerekse diğer
düzenlemelerle yapı sahiplerinin sorumlulukları hüküm altına alınmıĢtır.
Yaptığımız çalıĢma ile Devletin yetkili organlarının yapı ve yapı kontrol
konusundaki eksiklikleri düzeltmek için gerekli olan düzenlemeleri yaptıkları, ancak
tüm bu çabaların tek baĢına yeterli olmadığı anlaĢılmıĢtır. Bu konudaki bilinçsizliği,
eğitimdeki eksikliğe bağlamak hiçte yanlıĢ bir tespit olmayacaktır. Bu nedenle bu
alanda eğitime ihtiyaç duyulmaktadır. Temel eğitimden baĢlanarak bu konu
iĢlenmelidir.
Kaliteli yapı konusundaki bilinçlenme bu alandaki denetimin artmasına ve kalitenin
istenen standarda ulaĢmasına zemin hazırlayacaktır.
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6. SONUÇ
ÇalıĢmamız ile Belediyelerde Yapı Kontrol ĠĢlerinin hangi kalemlerden oluĢtuğu
tespit edilmeye çalıĢılmıĢ, bu konuda görevli birimlerin yetki ve görevleri Fatih
Belediyesi örneği ile incelenmiĢ, kanun ve yönetmelikler irdelenmiĢ olup, çalıĢmaya
konu iĢler derlenerek detaylandırılmıĢtır. ÇalıĢmada örnek alınan iĢleyiĢ Fatih
Belediyesine ait olup, Ġstanbul‟un diğer 38 ilçe belediyesi ile kıyaslandığında,
belediyeler arasında bir takım farklılıkların olduğu görülmüĢtür. Örneğin Fatih
Belediyesinde Yapı Kontrol Müdürlüğünce gerçekleĢtirilen bir iĢlemin bir baĢka
belediyede Ġmar Müdürlüğünce gerçekleĢtirilebildiği görülmüĢtür.
ÇalıĢmamızda belediyelerin yapı kontrol mekanizmasının asıl amacının; mücavir
alan içinde planlar doğrultusunda inĢa edilecek resmi ve özel bütün yapıların plan,
fen, sağlık ve çevre Ģartlarına uygun teĢekkülünü sağlamak, mevcut yapıların can ve
mal emniyeti açısından tetkiklerinin yapılması, tüm bu faaliyetler için gerekli
evrakların temini ve iĢlemlerin tesisi olması gerektiği sonucuna ulaĢılmıĢtır.
Belediyelere göre farklılık gösterse de belediyelerin yapı kontrol birimlerince; yapı
ruhsatlarının düzenlenmesi iĢlemlerinin, düzenlenen bu yapı ruhsatlarına istinaden
devam eden inĢa faaliyetlerinin kontrolünün yapılarak yapıların plan, fen ve sağlık
Ģartlarına uygun teĢekkülünün sağlanması için gerekli denetim ve iĢlemlerin, bu
faaliyetler için yapı denetim firmalarının hak ediĢ ödemeleri ve diğer iĢlemlerinin,
müteahhit ve Ģantiye Ģefi iĢlemlerinin, biten inĢaatlar için yapı kullanma izin
belgelerinin düzenlenmesi iĢlemlerinin, mevcut yapılarla ilgili kontrol ve iĢlemlerin,
yanan ve yıkılan yapı iĢlemlerinin yapılmakta olduğu tespit edilmiĢtir.
Ancak belediyelerin yapı kontrol iĢlerinin yürütülmesinde; belediye, yapı denetim
kuruluĢu, müteahhit, mevcut yapılar, mevzuat, yargı, çevresel faktörler ve yapı
kontrol konusundaki bilinçsizlik gibi sorunlar sebebiyle zorluklar yaĢandığı,
aksaklıklar meydana geldiği tespit edilmiĢtir.
Belediyelerin 5393 sayılı kanunda belirtilen görevleri incelendiğinde, bu görevlerden
yüzeysel olarak bahsedildiği, günümüz belediyeleri incelendiğinde ise onlarca
konuda hizmet veren devasa yapılardan meydana geldikleri anlaĢılmıĢ, ancak
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yerinden yönetim ilkesine göre hizmet veren belediyelerin sunduğu hizmetler ve bu
hizmetlerin standardı hakkında herhangi bir kıstas, düzenleme veya tespit
bulunmadığından farklı belediyelerde farklı organizasyonlar ve farklı hizmetlerle
karĢılaĢılmıĢtır. Belediyelerin bu farklı organizasyonları ve farklı hizmetleri
konusunda yapılmıĢ olan tespitler yapı kontrol mekanizmalarında da gözlenmiĢtir.
ÇalıĢmamızda; hizmette kalite, hesap verilebilirlik ve sürdürülebilir geliĢme gibi en
temel Ģartların yerine getirilebilmesi için merkezi yönetimin yerel hizmetlerin türleri
ve kriterleri hakkında detaylı bir çalıĢma ve yasal düzenleme yapması gerektiği
değerlendirilmiĢtir. Aksi takdirde bu hizmetlerin kalitesinin seçilecek ve atanacak
yöneticilere göre değiĢiklik göstereceği değerlendirilmiĢtir.
ÇalıĢmamızın konusu olan Yapı Kontrol ĠĢleri ve bu iĢleri gerçekleĢtiren
mekanizmanın daha sağlıklı bir Ģekilde iĢleyiĢinin sağlanabilmesi için, çalıĢmada
tespiti yapılan sorunların ilgili birimler ve özellikle merkezi yönetim tarafından
titizlikle incelenmesinin ve acilen çözümler üretilmesinin gerektiği, aksi takdirde
belediyelerdeki yapı kontrol iĢlerinin istenen standartlara ulaĢmasının çok zaman
alabileceği hatta bazı konularda bu standardın oluĢmasının imkânsız olabileceği
değerlendirilmiĢtir.
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Ek-1: 3194 sayılı Ġmar Kanunu
Madde 21- Belediyeler veya valilikler mahallin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar
arasında uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dıĢ cephe boya ve
kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini tayin etmeye yetkilidir. Bu Kanunun
yürürlüğe girmesinden önce yapılmıĢ olan yapılar da bu hükme tabidir.
Ek-2:3194 sayılı Ġmar Kanunu
Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar:
Madde 39– Bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye
veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerine tehlike derecesine göre
bunun izalesi için belediye veya valilikçe on gün içinde tebligat yapılır. Yapı
sahibinin bulunmaması halinde binanın içindekilere tebligat yapılır. Onlar da
bulunmazsa tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve
keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir.
Tebligatı müteakip süresi içinde yapı sahibi tarafından tamir edilerek veya
yıktırılarak tehlike ortadan kaldırılmazsa bu iĢler belediye veya valilikçe yapılır ve
masrafı % 20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir.
Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden
karĢılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boĢaltılmasını icabettiriyorsa
mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir.
Ek-3: 3194 sayılı Ġmar Kanunu
Madde 42Yapıldığı tarih itibarıyla plana ve mevzuata uygun olmakla beraber, mevcut haliyle
veya öngörülen bir afet tehlikesi karĢısında can ve mal emniyetini tehdit ettiği veya
edeceği ilgili idare veya mahkeme kararı ile tespit olunan yapılara, 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.
Ek-4: 3194 sayılı Ġmar Kanunu
Kamunun selameti için alınması gereken tedbirler:
Madde 40 – Arsalarda, evlerde ve sair yerlerde umumun sağlık ve selametini ihlal
eden, Ģehircilik, estetik veya trafik bakımından mahzurlu görülen enkaz veya
birikintilerin, gürültü ve duman tevlideden tesislerin hususi mecra, lağım, çukur,
kuyu; mağara ve benzerlerinin mahzurlarının giderilmesi ve bunların zuhuruna
meydan verilmemesi ilgililere tebliğ edilir.
Tebliğde belirtilen müddet içinde tebliğe riayet edilmediği takdirde belediye veya
valilikçe mahzur giderilir; masrafı %20 fazlasiyle arsa sahibinden alınır veya mahzur
tevlit edenlerin faaliyeti durdurulur.
Ek-5: 3194 sayılı Ġmar Kanunu madde 42
18, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40 ve 41 inci maddelerde belirtilen mükellefiyetleri
yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine,
harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve
Ģantiye Ģefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre
ve sağlık Ģartlarına aykırı olması halinde dörtbin Türk Lirası, can ve mal emniyetini
tehdit etmesi halinde altıbin Türk Lirası idari para cezası verilir.
Ek-6: Yanan ve yıkılan yapılar formu tebliği
Madde 1 – (1) Bu Tebliğ, yapı ruhsatı ile yapı kullanma izin belgelerinin standardını
ve bu belgelerin kullanım Ģeklini belirlemek üzere 14/2/1985 tarihli ve 3152 sayılı
ĠçiĢleri Bakanlığı TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 3/5/1985 tarihli ve 3194
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sayılı Ġmar Kanunu, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı Türk Standartları Enstitüsü
KuruluĢ Kanunu, 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu ve
10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye Ġstatistik Kurumu Kanununa dayanılarak
çıkarılmıĢtır.
Yanan ve yıkılan yapılar formu kullanım zorunluluğu
Madde 2-(1)Türk Standardları Enstitüsü BaĢkanlığı Teknik Kurulunun 19/7/2012
tarihli toplantısında tadil edilen TS 13264 Yanan ve Yıkılan Yapılar Formu
Standardı, bu Tebliğin Resmî Gazete‟de yayımı tarihinde mecburi uygulamaya
konulur.
(2)31/7/2006 tarihli ve 26245 sayılı Resmî Gazete‟de yayımlanan Adres ve
Numaralamaya ĠliĢkin Yönetmeliğe göre numaralama çalıĢmasını tamamlayıp Ulusal
Adres Veri Tabanına giriĢini tamamlayan yetkili idareler bu Tebliğin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren söz konusu belgeleri Ulusal Adres Veri Tabanı ile
eĢleĢtirerek eĢ zamanlı olarak düzenler.
Ulusal Adres Veri Tabanına işleme zorunluluğu
Madde 3 – (1)Yanan ve yıkılan yapılar formu Adres ve Numaralamaya ĠliĢkin
Yönetmelik hükümlerine göre numaralamada yetkili idarelerce Ulusal Adres Veri
Tabanına iĢlenir.
Formun düzenlenmesi
Madde 4 – (1)Yetkili idareler yanan ve yıkılan yapılar formunu standardın ekinde
yapılan açıklamalara uygun Ģekilde düzenler.
İlgili kuruluşlara gönderme
Madde 5 – (1)Standart yanan ve yıkılan yapılar formu, formun ekinde belirtilen
kurum ve kuruluĢlara süresi içinde gönderilir.
Ek-7: 3194 sayılı Ġmar Kanunu
Yapı ruhsatiyesi:
Madde 21 – Bu Kanunun kapsamına giren bütün yapılar için 26 ncı maddede
belirtilen istisna dıĢında belediye veya valiliklerden (....) (1) yapı ruhsatiyesi alınması
mecburidir.
Ruhsat alınmıĢ yapılarda herhangi bir değiĢiklik yapılması da yeniden ruhsat
alınmasına bağlıdır. Bu durumda; bağımsız bölümlerin brüt alanı artmıyorsa ve
nitelik değiĢmiyorsa ruhsat, hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmaz.
Ancak; derz, iç ve dıĢ sıva, boya, badana, oluk, dere, doğrama, döĢeme ve tavan
kaplamaları, elektrik ve sıhhi tesisat tamirleri ile çatı onarımı ve kiremit aktarılması
ve yönetmeliğe uygun olarak mahallin hususiyetine göre belediyelerce hazırlanacak
imar yönetmeliklerinde belirtilecek taĢıyıcı unsuru etkilemeyen diğer tadilatlar ve
tamiratlar ruhsata tabi değildir.
Belediyeler veya valilikler mahallin ve çevrenin özelliklerine göre yapılar arasında
uyum sağlamak, güzel bir görünüm elde etmek amacıyla dıĢ cephe boya ve
kaplamaları ile çatının malzemesini ve rengini tayin etmeye yetkilidir. Bu Kanunun
yürürlüğe girmesinden önce yapılmıĢ olan yapılar da bu hükme tabidir.
Ek-8: 3194 sayılı Ġmar Kanunu
Kamuya ait yapı ve tesisler ile sanayi tesislerinde ruhsat:
Madde 26 – Kamu kurum ve kuruluĢlarınca yapılacak veya yaptırılacak yapılara,
imar planlarında o maksada tahsis edilmiĢ olmak, plan ve mevzuata aykırı olmamak
üzere mimari, statik, tesisat ve her türlü fenni mesuliyeti bu kamu kurum ve
kuruluĢlarınca üstlenilmesi ve mülkiyetin belgelenmesi kaydıyla avan projeye göre
ruhsat verilir.
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Devletin güvenlik ve emniyeti ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekat ve savunması
bakımından gizlilik arz eden yapılara; belediyeden alınan imar durumuna, kat
nizamı, cephe hattı, inĢaat derinliği ve toplam inĢaat metrekaresine uyularak
projelerinin kurumlarınca tasdik edildiği, statik ve tesisat sorumluluğunun
kurumlarına ait olduğunun ilgili belediyesine veya valiliklere yazı ile bildirdiği
takdirde, 22 nci maddede sayılan belgeler aranmadan yapı ruhsatı verilir.
(Üçüncü fıkra iptal: Ana. Mah. 11/12/1986 tarih ve E. 1985/11, K. 1986/29 sayılı
Kararı ile.)
Ek-9: Planlı Alanlar Tip Ġmar Yönetmeliği
Yapı ruhsatı işleri (Değişik başlık:RG-19/8/2008-26972)
Madde 57 – (DeğiĢik:RG-3/4/2012-28253)
Yapı ruhsatı iĢleri bu maddede belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır.
Yeni inĢaat, ilâve ve esaslı tadilât yapmak üzere parsele ait imar durum belgesi, yol
kotu tutanağı, kanal kotu tutanağı ve uygulama imar plânına esas onaylı jeolojik ve
jeoteknik etüt raporunun parselin bulunduğu alana esas bölümünü almak için; yapı
sahipleri veya vekilleri baĢvuru dilekçelerine aplikasyon krokisini ve tapu kayıt
örneği veya istisnaî hâllerde tapu kayıt örneği yerine geçen belgeleri ekleyerek ilgili
idareye müracaat ederler.
(DeğiĢik fıkra:RG-8/9/2013-28759)(3) Ġlgili idare baĢvuru tarihinden itibaren imar
durum belgesi ve onaylı jeolojik ve jeoteknik etüt raporunun bir örneğini en geç iki iĢ
günü; yol kotu tutanağı ve kanal kotu tutanağını en geç beĢ iĢ günü içinde verir.
Kanal kotu tutanağı idare dıĢında ayrı bir su ve kanalizasyon idaresi tarafından
düzenleniyor ise, bu süre üç iĢ günüdür. Bu belgelerin bu süreler içinde verilmemesi
halinde gerekçesinin, baĢvuru sahibine aynı süreler içinde yazılı olarak bildirilmesi
zorunludur. Kanal kotu tutanağı düzenlenmemesi ruhsat verilmesine engel değildir.
Ancak idarece yapılacak temel üstü vizesinde bu belgenin idareye verilmesi ve
kanalizasyon bağlantısına dair projenin bu tutanağa göre hazırlanması zorunludur.
Aksi halde yapının inĢasının devamına izin verilmez. Parsel malik veya maliklerinin
ruhsat ve eki onaylı projelere muvafakati alınmaksızın yapı ruhsatı düzenlenemez,
onaylı projelerde tadilat yapılamaz. Yapı ruhsat ve eki projelere uygun olarak
tamamlandığında yapı kullanma izni düzenlenmesi aĢamasında veya süre uzatımına
yönelik ruhsat iĢlemlerinde ayrıca bütün maliklerin muvafakati aranmaz.
SözleĢmesine ve mevzuata uygun olarak devam eden inĢaatlarda maliklerin tamamı
baĢvurmadıkça ruhsat iptal edilemez. Maliklerin birinin ya da birkaçının değiĢmesi
halinde de bu kurala uyulur.
Tapu kayıt örneği yerine geçen belgeler; özel kanunlara göre tahsis yapılmıĢ olmakla
beraber henüz tapu siciline malik adına mülkiyet olarak kaydedilmemiĢ olan
gayrimenkuller için özel kanunlarda mülkiyet belgesi yerine geçeceği hükme
bağlanmıĢ olmak kaydı ile ilgili kamu kuruluĢlarınca verilmiĢ olan tahsis belgesi,
mülkiyete dair kesinleĢmiĢ mahkeme kararı ve bu mahkeme kararına dayalı olarak
yetkili makamlarca verilen belge ve kesinleĢmiĢ kamulaĢtırma kararlarıdır. Tapu
kayıt bilgilerinin Tapu ve Kadastro Bilgi Sisteminde (TAKBĠS) bulunması halinde
bu bilgilere ilgili idare tarafından TAKBĠS üzerinden elektronik ortamda doğrudan
eriĢilir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce bu konuda gerekli tedbirler alınır.
Yapı sahipleri veya vekillerinden ayrıca tapu kayıt örneği veya istisnai hallerde tapu
kayıt örneği yerine geçen belgeler istenmez. Ancak, bu durumda, yapı sahipleri veya
vekillerden, baĢvuru dilekçelerinde TAKBĠS üzerinden parsele iliĢkin kayıtlara
eriĢim için gerekli bilgileri beyan etmeleri istenir.
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Yapı sahibi ve vekilince yukarıdaki fıkralarda sayılan belgelere göre ilgili kanun,
plân, yönetmelik, Türk standartları, çevre Ģartları, fen, san‟at ve sağlık kurallarına ve
ilgili bütün mevzuat hükümlerine uygun olmak üzere aĢağıdaki projeler hazırlatılır.
a) 1- Mimarî proje; mimarlar tarafından uygulama imar planına, parselasyon planına
ve bu Yönetmelik esaslarına uygun olarak hazırlanan vaziyet plânı, kat irtifakına ve
kat mülkiyetine esas paylaĢım tablosu, metrekare cetveli, bodrum katlar dâhil olmak
üzere bütün kat plânları, çatı plânı ile bunlara iliĢkin en az iki adet kesit ve yeteri
sayıda görünüĢ, toprak kazı hesabı, gerektiğinde sistem kesitleri ve nokta detayları
bulunan avan proje ve tatbikat projeleri ile ilgili mühendislerce hazırlanan ısı yalıtım
projesi veya raporu, yapı yaklaĢma mesafeleri ve yapı projelerine göre hazırlanacak
yapı aplikasyon projesi, yerleĢme ve yapının özelliğine göre ilgili idarece istenecek
peyzaj projelerinden meydana gelir. (Ek cümle:RG-8/9/2013-28759)(3) Parsel
alanının, parseldeki her bir binanın emsale konu alan büyüklüğünün, parseldeki tüm
binaların toplam emsale konu alan büyüklüğünün, yapı inĢaat alanının, toplam yapı
inĢaat alanının, binanın ve binaların taban alanının ve taban alanı katsayısının, kat
alanı katsayısının (emsal), parsel üzerindeki yapıların blok numaralarının,
bloklardaki bağımsız bölüm numaralarının, her bağımsız bölümün; bağımsız bölüm
net alanının, eklenti net alanının, bağımsız bölüm bürüt alanının, eklenti bürüt
alanının, bağımsız bölüm genel bürüt alanının, bağımsız bölüm toplam bürüt alanının
ruhsat eki onaylı mimari projede, imar planındaki kat adedine esas kot alınan noktaya
iliĢkin bilgilerin, bina derinliğinin, çıkma izdüĢümleri ve yapı yaklaĢma
mesafelerinin, tabii zemin ve tesviye edilmiĢ zemine iliĢkin kotların, bina ve yapı
yükseklik ve kotlarının ise hem mimari projede hem de aplikasyon projesinde, bu
Yönetmeliğin 16 ncı maddesindeki tanımlara, imar planına ve tapu kayıtlarına uygun
olarak gösterilmesi zorunludur.
2- Yapı aplikasyon projesi; parsele ait aplikasyon krokisine dayanılarak ve vaziyet
planına göre yapının araziye aplikasyonunu sağlamak üzere, yürürlükteki imar
planında gösterilen ya da planda belirtilmemiĢ ise bu Yönetmeliğin 18 inci
maddesine göre belirlenen yapı yaklaĢma mesafelerinin, yapı projelerine göre köĢe
koordinatlarının ve röper noktalarının ülke koordinat sistemine iĢlenmek üzere harita
mühendislerince hazırlanıp imzalanan projeyi ifade eder.
b) Statik proje; mimarî projeye ve zemin etüdü raporuna uygun olarak, inĢaat
mühendislerince hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre
belirlenen, betonarme, yığma, çelik ve benzeri yapıların türlerine göre taĢıyıcı
sistemlerini gösteren, bodrum kat dâhil olmak üzere bütün kat plânları, çatı plânları,
bunların kesitleri, detayları ve hesaplarıdır. Statik projeye esas teĢkil edecek zemin
etüdü (jeoteknik etüt) raporu;
1- Yeraltının dinamik esneklik direniĢleri ve yerin dayanımı, taĢıma gücü, yer altı
suyu varlığı, yer altı yapısı, deprem bölgelenmesi, yer kırıklıklarının hareketleri,
oturma, sıvılaĢma ve yer kaymalarının boyutları gibi zeminin fizikî özelliklerini
belirleyen çalıĢmalar yönünden jeofizik mühendislerince,
2- Sondajlar, arazi çalıĢmaları, zemin ve kaya mekaniği, laboratuvar deneylerini
ihtiva eden zemin-yapı etkileĢiminin analizinde kullanılacak temel-zemin, zemin
profili ve zemini oluĢturan birimlerin fizikî ve mekanik özelliklerini konu alan
çalıĢmalar yönünden jeoloji mühendislerince,
3- Zemin mekaniği, zemin dinamiği ve zemin emniyet gerilmesi hesaplaması gibi
çalıĢmalar yönünden inĢaat ve jeoloji mühendislerince,
mühendislik hizmetleri standartlarına uygun, detaylı olarak hazırlanan ve parselin
bulunduğu zeminin durumunu yukarıda belirtilen çalıĢmalar ve analizler ile
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açıklayan, ilgili mühendislik disiplinlerine mensup mühendislerce, Bakanlıkça
belirlenen formata göre hazırlanan ve imzalanan belgedir.
c) Mekanik tesisat projesi; mimarî projeye uygun olarak, makina mühendisleri
tarafından hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen
sıhhî tesisat, kalorifer, kat kaloriferi ve benzeri ısıtma, soğutma, havalandırma
projeleri ve ısı yalıtım raporudur. Ġdare, yapının özelliğine göre bu projelerden
gerekli olanları ister.
ç) Elektrik tesisat projesi; mimarî projeye uygun olarak, elektrik mühendislerince
hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen kuvvetli ve
zayıf akıma iliĢkin elektrik iç tesisatı ile elektrik mühendisi ve makina mühendisince
birlikte hazırlanan asansör projeleridir. Ġdare, yapının özelliğine göre bu projelerden
gerekli olanları ister.
BeĢinci fıkrada sayılan projeler ile yapının özelliğine ve mahallin Ģartlarına göre
idarece ek olarak istenen ilgili mühendislerce hazırlanan arıtma, otomatik kontrol
tesisatı, yangın algılama, tahliye ve söndürme gibi proje, rapor ve belgelerin,
Bakanlıkça kabul ve tespit edilen çizim ve tanzim standartlarına, Türk Standartları
Enstitüsünce hazırlanan standartlara ve mevzuata uygun olarak hazırlanması gerekir.
Projelerin ilk paftasında, arsanın yeri, tapu kaydı, pafta, ada ve parsel numaraları,
arsanın alanı, var ise mevcut yapılar, yapının taĢıyıcı sisteminin niteliği, kat adedi,
emsal hesabına konu alanı, yapı inĢaat alanı ve toplam yapı inĢaat alanı, kullanım
amacı, yapı sahibi, yapı müteahhidi, proje müellifleri ve proje denetimi yapan
denetçi mimar ve mühendisler ile bunlara iliĢkin kuruluĢlar hakkındaki bilgileri
ihtiva eden bilgi tablosu bulunur.
Mimari proje altı takım halinde, beĢinci ve altıncı fıkralarda sayılan diğer proje,
resim, hesap ve raporlar beĢ takım halinde (DeğiĢik ibare:RG-8/9/2013-28759) basılı
olarak ve ayrıca Bakanlıkça belirlenecek esaslar dahilinde iki takım halinde
elektronik ortamda düzenlenerek ilgili idareye baĢvurulur. 4708 sayılı Yapı Denetimi
Hakkında Kanuna tabi yapılarda, kuruluĢun ilgili denetçi mimar ve mühendislerince
incelenerek projelere uygun görüĢ vermiĢ olması zorunludur.
Bu projeler ilgili idare tarafından baĢvuru tarihinden itibaren en geç onbeĢ gün içinde
incelenir, eksik veya yanlıĢ yok ise uygun görüldüğü yapı sahibine yazılı olarak
bildirilir. Bildirim tarihinden itibaren en geç onbeĢ gün içinde ulusal adres veri tabanı
üzerinden yapı ruhsatı düzenlenmesi zorunludur. Yapının kamu adına denetimine
iliĢkin bütün fenni mesuliyetler mimar ve mühendisler tarafından üstlenilmeden yapı
ruhsatı düzenlenemez.
Ġnceleme sonucu eksik veya yanlıĢlık tespit edilmesi halinde, tüm eksiklik ve
yanlıĢlıkların gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak açıkça belirtilmesi suretiyle
projelerin tamamlatılmak üzere bu süre içinde ilgililerine iade edilmesi zorunludur.
Belirtilen eksiklikler tamamlanıp, yanlıĢlıklar giderilmesi üzerine yapı sahibince
yapılacak baĢvuruda, idarece daha önce belirtilenler dıĢında baĢkaca yeni bir eksiklik
veya yanlıĢlık öne sürülemez ve sözkonusu eksikliklerin giderildiğinin tespit
edilmesi halinde durum yazılı olarak yapı sahibine bildirilerek üst fıkrada yer aldığı
Ģekilde yapı ruhsatı düzenlenir.
(DeğiĢik fıkra:RG-14/4/2012-28264) Elektrik, telefon ve doğalgaz tesisat
projelerinin yapı ruhsatı verilmesi aĢamasında idareye sunulması zorunlu değildir.
Ancak bu projeler yapı denetim kuruluĢu veya projelerin uygulanmasının denetimine
yönelik fenni mesuliyet üstlenen mühendisler tarafından ilgili kurumlara
onaylatılarak yapı ruhsatının verildiği tarihten itibaren otuz gün içinde ruhsat
vermeye yetkili idareye verilir.
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Yapı ruhsatı verilmesine iliĢkin iĢlemler sırasında ilgili yapıya ait numarataj bilgileri
belediyelerin numarataj iĢleminden sorumlu birimleri tarafından ilgili idareye
elektronik ortamda sunulur. BaĢvuru sahiplerinden numarataj iĢlemine iliĢkin belge
istenmez. Numarataj iĢleminden sorumlu birimler numarataj bilgilerini elektronik
ortamda kayıt altına almakla ve ilgili idarelerle paylaĢmakla yükümlüdür.
GeliĢme alanlarında kalanlar dıĢında harcamalara katılım payları içinde yer alan yol,
kanalizasyon ve su tesisleri harcamalarına katılım payları yapı ruhsatı verilmesi
aĢamasında idarece ön koĢul olarak öne sürülemez, büyükĢehir belediyelerince tahsil
edilen kanal katılım payı ve yol katılım paylarına iliĢkin bilgiler elektronik ortamda
kayıt altına alınır ve bu bilgiler belediyelerle paylaĢılır.
Proje müellifliği ve yapım iĢlerinin denetimine dair fenni mesuliyet üstlenen
mimarların ve mühendislerin, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve
Mimar Odaları Birliği Kanunu uyarınca, ilgili meslek odasına kayıtlı olmaları, büro
tescillerini (DeğiĢik ibare:RG-1/6/2013-28664) yaptırmaları gerekir. Ġlgili meslek
odaları, hakkında süreli veya süresiz kısıtlılığı bulunan veya üyeliği sona eren
üyelerini derhal elektronik ortamda (Ek ibare:RG-1/6/2013-28664) ve yazı ile
merkez yapı denetim komisyonu ile bütün ilgili yerlere ve kuruluĢlara bildirir. Ġdare
yapı ruhsatı düzenleme aĢamasında her proje için, proje müelliflerinden, fenni
mesullerden ve (DeğiĢik ibare:RG-14/4/2012-28264) fen adamlarından, Ģantiye
Ģefleri ile yapı müteahhitlerinden mevzuata aykırı uygulama sebebiyle süreli veya
süresiz olarak meslekî faaliyet haklarının kısıtlı olmadığına iliĢkin ek-1‟de yer alan
sicil durum taahhütnamesini ister. (Mülga dördüncü cümle:RG-1/6/2013-28664) (…)
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen mimar ve mühendislerin iĢlemleri
tazmin ve hukuki sorumluluğu kendilerine ait olmak üzere iptal edilir ve bu kiĢiler
hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri gereği suç duyurusunda bulunulur.
(Ek altı cümle:RG-8/9/2013-28759) Etüt ve projeler; idare ve ilgili kanunlarında
açıkça belirtilen yetkili kuruluĢlar dıĢında meslek odaları dahil baĢka bir kurum veya
kuruluĢun vize veya onayına tabi tutulamaz, tutulması istenemez. Vize veya onay
yaptırılmaması ve benzeri nedenlerle müellifler veya bunlara ait kuruluĢların büro
tescilleri iptal edilemez veya yenilenmesi hiçbir Ģekilde geciktirilemez. Müelliflerden
bu hükmü ortadan kaldıracak Ģekilde taahhütname talep edilemez. Kamu yapıları
dıĢında avan proje onaylanmasına iliĢkin zorunluluk getirilemez. Bu yönde meclis
kararı alınamaz, plan notu getirilemez ve bu doğrultuda uygulama yapılamaz. Kamu
yapılarında avan proje onaylandıktan sonra uygulama projelerinin ilgili idarelerince
onaylanması istenemez. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında yapılacak
iĢlemler oda sicil durum taahhütnamelerinde, idare tarafından yazılı olarak belirtilir.
Yapım iĢlerinde yapı müteahhidi, taĢeron ve Ģantiye Ģefi olarak görev alanlar aynı
zamanda fenni mesul olarak görev üstlenemezler. (Mülga son cümle:RG-1/6/201328664) (…)
3194 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde sayılan mühendisler, mimarlar ve Ģehir
plâncıları dıĢında kalan fen adamlarının proje hazırlama ve uygulama yapmaya
iliĢkin yetki, görev ve sorumlulukları saklıdır.
Kamu kurum ve kuruluĢlarında görevli olup, bu kurum ve kuruluĢlara ait projeleri
yapan ve 17/6/1938 tarihli ve 3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun
uyarınca mühendislik ve mimarlık hizmeti verme ehliyetine sahip mimar ve
mühendisler, meslek odasına kayıt ve büro tescili hakkındaki yükümlülüklere tâbi
değildir.
Ek-10: 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu
Amaç, kapsam ve tanımlar
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Madde 1 – Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına, fen,
sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve
yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine iliĢkin usul ve esasları düzenlemektir.
(DeğiĢik ikinci fıkra: 12/7/2013-6495/73 md.) Bu Kanun;
a) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı Ġmar Kanununun 26 ncı maddesinde belirtilen
kamuya ait yapı ve tesisler ile 27 nci maddesinde belirtilen ruhsata tabi olmayan
yapılar,
b) Bodrum katı dıĢında en çok iki katlı ve yapı inĢaat alanı toplam 200 metrekareyi
geçmeyen müstakil yapılar,
c) Entegre tesis niteliğinde olmayan tarım ve hayvancılık amaçlı yapı ve tesisler,
d) Köy yerleĢik alanlarında, belediye ve mücavir alan sınırları içinde olmayan iskân
dıĢı alanlarda ve nüfusu 5000‟in altında olan belediyelerin belediye ve mücavir alan
sınırları içinde bodrum katı ve çatı arası dıĢında en çok iki katlı ve yalnızca bir
bodrum katın inĢaat alanı hesaba katılmaksızın toplam inĢaat alanı 500 metrekareyi
geçmeyen konut yapıları ile bunların kömürlük, otopark, depo gibi müĢtemilatı,
hariç olmak üzere, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dıĢında kalan yerlerde
yapılacak yapıların denetimini kapsar. Ruhsata tabi olup, bu Kanun hükümlerine tabi
olmayan yapılarda denetime yönelik fennî mesuliyet 3194 sayılı Ġmar Kanununun 26
ncı ve 28 inci maddelerine göre mimar ve mühendislerce üstlenilir. Birden fazla
müstakil yapının bulunduğu parsellerde, bütün yapıların toplam yapı inĢaat alanının
200 metrekareyi geçmesi hâlinde de bu Kanun uygulanır. Yalnızca bir bodrum katın
inĢaat alanı hesaba katılmaksızın toplam inĢaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen
yapılarda geçici yapı müteahhidi yetki belgesi almak ve mimar veya mühendis
unvanlı Ģantiye Ģefi bulundurmak, yapı müteahhitliğine iliĢkin bütün sorumlulukları
üstlenmek Ģartıyla parsel maliki kendi yapısını inĢa edebilir. Ancak bu yapılarda da
mimar veya mühendis unvanlı Ģantiye Ģefi bulundurulması mecburidir. Parsel
malikinin veya hissedarlardan birinin mimar veya mühendis olması hâlinde ayrıca
Ģantiye Ģefi aranmaz.
Ek-11: Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği
İlgili idarenin görev ve sorumlulukları
Madde 4 – (1)Ġlgili idare, Kanun ve ilgili mevzuat ile belirlenen görevlerini
mevzuatta gösterilen süreler içinde tam ve zamanında yerine getirmek zorundadır.
(2)Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni belgesini düzenleyen ilgili idare görevlileri,
görevlerinin gereği gibi yerine getirilmemesinden doğan her türlü yapı kusurundan
ve böylece meydana gelen zararlardan dolayı, tabi oldukları mevzuat çerçevesinde
sorumludurlar.
(3)Yapı ruhsatı müracaatına esas olan ve ilgili yapı denetim kuruluĢunun uygun
görüĢ verdiği belgeler incelenerek, eksiklik veya yanlıĢlık bulunmuyor ise yapı
ruhsatı düzenlenir.
(4)(DeğiĢik:RG-3/4/2012-28253) Yapı ruhsatının vizeler bölümüne yapı denetim
kuruluĢunun denetçilerinin imzaları alındıktan sonra ilgili bölüm idarece incelenir.
Ġnceleme neticesinde eksik vize iĢlemi var ise bunlar yapı denetim kuruluĢuna
tamamlattırılır. Bunun dıĢında, hiçbir Ģekilde vize veya vize anlamına gelecek bir
uygulamada bulunulamaz.
(5)Yapıda tespit edilen eksiklikler veya o yapıdan sorumlu bulunan denetçi mimar ve
mühendis, kontrol veya yardımcı kontrol elemanlarının görevinden ayrılması gibi
nedenlerle, yapı denetim kuruluĢunun talebi üzerine ilgili idarece inĢaat durdurulur.
Faaliyeti durdurulmuĢ inĢaatta eksikliklerin giderilmesi durumunda, inĢaatın
devamına izin verilir.

95

(6)(DeğiĢik:RG-3/4/2012-28253) ĠnĢaatın tamamlanmasını müteakiben tanzim edilen
iĢ bitirme tutanağı ilgili idarece incelenerek, on beĢ iĢ günü içinde onaylanır veya var
ise eksikliklerinin neler olduğu belirtilerek, giderilmesinin gerektiği yazılı olarak
bildirilir. Eksikliklerin giderilmesinden sonra verilen iĢ bitirme tutanağı iki iĢ günü
içinde onaylanır.
Ek-12: Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği
Hizmet bedeli taksitleri
Madde-27 – (1) Toplam inĢaat alanı bin m2‟yi (dâhil) geçmeyen yapıların denetim
hizmeti bedelinin, yapı sahibi tarafından yapı denetim hesabına defaten yatırılması
esastır. Ödeme makbuzunun bir sureti yapı sahibi tarafından ilgili idareye ve yapı
denetim kuruluĢuna verilir. Bu durumdaki yapıların denetim hizmeti için yapı sahibi
tarafından ilgili idareye hakediĢ talebi sırasında hizmet bedelinin tamamının
karĢılanabileceğini gösteren banka teminat mektubu da verilebilir.
(2)Toplam inĢaat alanı bin m2‟nin üzerindeki yapıların yapı denetimi hizmet
bedelleri, yapı sahibinin tercihine göre, defaten veya aĢağıdaki tabloda gösterilen
taksitler halinde veya kısmi taksitler halinde hesaba yatırılır. Ödeme makbuzunun bir
sureti yapı sahibi tarafından ilgili idareye ve yapı denetim kuruluĢuna verilir.
Taksit

Kapsam

Miktar
(%)

1

Ruhsat alınması aĢamasında ödenecek olan proje inceleme
10
bedeli

2

Kazı ve temel üst kotuna kadar olan kısım

10

3

TaĢıyıcı sistem bölümü

40

4

Çatı örtüsü, dolgu duvarları, kapı ve pencere kasaları, tesisat
alt yapısı dâhil yapının sıvaya kadar hazır duruma getirilmiĢ 20
bölümü

5

Mekanik ve elektrik tesisatı ile kalan yapı bölümü

15

6

ĠĢ bitirme tutanağının ilgili idare tarafından onaylanması

5

(3) Müteakip bölümün hizmet bedeli yatırılmadığı takdirde, yapı denetim
kuruluĢunca yapı faaliyet durdurma tutanağı ile seviye tespit tutanağı tanzim
edilerek, tanzim tarihinden itibaren üç iĢ günü içinde ilgili idareye bildirimde
bulunulur. Ġlgili idarece yapı tatil tutanağı tanzim edilir ve yapının devamına izin
verilmez. Bu hükümlere aykırı hareket eden ilgililer hakkında, Kanunun cezai
hükümleri uygulanır.‟‟
Ek-13: Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği
Hizmet bedelinin ödenmesi
Madde 28 – (1)(DeğiĢik:RG-5/2/2013-28550) Yapı denetim kuruluĢu, 27 nci
maddede belirtilen oranlara göre her yapı bölümü veya kısmi yapı bölümü için, bu
bölümlerin tamamlanmasını müteakiben, ek-24‟de gösterilen form-22‟ye uygun
hakediĢ raporunu tanzim eder. 27 nci maddede belirtilen gerçekleĢme seviyelerinin
geçildiği tarih itibariyle geride bırakılan seviyeye dair hakediĢin bir ay içinde
hazırlanması ve ilgili idareye sunulması gereklidir.
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(2)Her bir taksit, yapının ölçülebilir seviyesi esas alınarak, kısmi taksitlere bölünerek
ödenebilir.
(3)Düzenlenen hakediĢ raporu, yapı denetim kuruluĢunca ilgili idareye sunulduktan
sonra, idarece ekleriyle birlikte kontrol edilerek, bu yapı bölümünde denetim
açısından herhangi bir eksiklik veya kusur yok ise, (Mülga ibare:RG-22/8/201529453) (…) ilgili bölüme ait hizmet bedeli yapı denetim kuruluĢuna ödenir. Aksi
takdirde, (Mülga ibare:RG-22/8/2015-29453) (…), gerekçeleri ile birlikte durum
yapı denetim kuruluĢuna bildirilir.
(4)Yapı denetim kuruluĢu, hakediĢ raporuna yapının bu bölümünde çalıĢtırdığı teknik
elemanların ek-25‟de gösterilen form-23‟e uygun personel bildirgesini eklemek
zorundadır.
(5)(DeğiĢik:RG-22/8/2015-29453) Yapı denetim kuruluĢu tarafından yapı
müteahhidinden yaptırılması istenilen muayene ve deneyler belgelendirilir. Bu
belgeler ile ilgili laboratuvarın muayene ve deney bedellerine iliĢkin faturaları,
hakediĢ raporunun ekinde ilgili idareye sunularak taĢıyıcı sisteme iliĢkin malzeme ve
imalatlara yönelik deney bedeli hakediĢin tahakkuk tarihinden itibaren en geç yedi iĢ
günü içinde yapı denetim kuruluĢunca laboratuvar tarafından açılan banka hesabına
yatırılır.
(6)Yapı denetim kuruluĢunca hakediĢi tahsil edilen kısmi yapı bölümüne tekabül
eden inĢaat alanı, bu kuruluĢ ile birlikte, denetçi mimar ve denetçi mühendisleri,
kontrol elemanı ve yardımcı kontrol elemanlarının sorumluluğu altında bulunan
inĢaat alanından minha edilir. Ancak, bu iĢlem, yapı denetim kuruluĢunun o yapı
bölümüyle ilgili sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. „‟
Ek-14: 3194 Sayılı Ġmar Kanunu
Yapı kullanma izni:
Madde 30 – Yapı tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün
kısımları tamamlandığı takdirde bu kısımlarının kullanılabilmesi için inĢaat ruhsatını
veren belediye, valilik (...) (1) bürolarından; 27 nci maddeye göre ruhsata tabi
olmayan yapıların tamamen veya kısmen kullanılabilmesi için ise ilgili belediye ve
valilikten izin alınması mecburidir. Mal sahibinin müracaatı üzerine, yapının ruhsat
ve eklerine uygun olduğu ve kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğinin
tespiti gerekir.
Belediyeler, valilikler (...) (2) mal sahiplerinin müracaatlarını en geç otuz gün içinde
neticelendirmek mecburiyetindedir. Aksi halde bu müddetin sonunda yapının
tamamının veya biten kısmının kullanılmasına izin verilmiĢ sayılır.(...) (2)
Bu maddeye göre verilen izin yapı sahibini kanuna, ruhsat ve eklerine riayetsizlikten
doğacak mesuliyetten kurtarmayacağı gibi her türlü vergi, resim ve harç ödeme
mükellefiyetinden de kurtarmaz.‟‟
Ek-15: Planlı Alanlar Tip Ġmar Yönetmeliği
Yapı kullanma izni
Madde 64- (DeğiĢik fıkra:RG-1/6/2013-28664) Yapı tamamlandığında tamamının
veya kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığında bu kısımlarının
kullanılabilmesi için, yapı ruhsatını veren ilgili idareden izin alınması zorunludur. Bu
iznin alınması için ilgili idareye yapılan baĢvuru dilekçesi ekinde, fenni mesullerin
veya yapı denetim kuruluĢlarının yapının projelerine, fen ve sağlık kurallarına uygun
olarak yapılıp yapılmadığını, mevzuata uygun olarak piyasaya arz edilmiĢ ve bu
Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen mevzuatın gereklerini sağlayan malzeme
kullanılıp kullanılmadığını belirten raporları, yetki belgesine haiz mimar, mühendis
veya kuruluĢlarca tanzim edilen enerji kimlik belgesi ile yapıya iliĢkin fotoğrafları
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yer alır. Enerji kimlik belgesi, yapı kullanma izin belgesi ile birlikte onaylanarak
yapı sahibine verilir. (Mülga cümle:RG-8/9/2013-28759) (…) (Mülga cümle:RG8/9/2013-28759 (…) Ġlgili idareler, yapı kullanma izni iĢlemlerinde; uydu antenleri
ve diğer haberleĢme antenleri ile telefon, televizyon, kablo tv ve internet gibi, sesli
ve görüntülü haberleĢme ve iletiĢim sistemlerine dair tesisatı, kullanıcıların aynı
hizmeti aynı anda farklı kuruluĢlardan sağlanmasına imkan veren çoklu sisteme
uygun olarak ve görüntü ve haberleĢme kirliliğine yol açmayacak Ģekilde tesis edilip
edilmediğini, ticari binalarda standartlara uygun ve görüntü kirliliğine yol açmayacak
Ģekilde tabela yeri bırakılıp bırakılmadığını, binalarda usulüne uygun atık ayrıĢtırma
bacası yapılıp yapılmadığını, ilgili mevzuatına uygun olarak yenilenebilir enerji
kaynaklarından faydalanılıp faydalanılmadığını, sitelerde gri su toplama havuzu, dıĢ
güvenlik kamerası tesisatı ve benzeri önlemlerin alınıp alınmadığını denetlemek
zorundadır.
Mal sahibinin müracaatı üzerine belediye veya valilik, yapının ruhsat ve eklerine, fen
ve sağlık kurallarına uygun olarak tamamlanıp tamamlanmadığını, Türk Standartları
Enstitüsü standartlarına uygun malzeme kullanılıp kullanılmadığını belirler.
Yapının mevzuata uygun bulunması halinde, 30 gün içinde yapı kullanma izin
belgesi düzenlenir. Aksi halde, eksikliklerinin tamamlanarak yapının mevzuata
uygun hale getirilmesi istenir. Eksikliklerin tamamlanmasından sonra, aynı süreç
izlenerek yapı kullanma izin belgesi düzenlenip, yapı kullanma izni verilir. Yapı
kullanma izin belgesinin birer örneği, mal sahibi ve/veya sahiplerine, yapının
müteahhidine, proje müelliflerine ve fenni mesullere verilir.
(DeğiĢik:RG-13/7/2000-24108) Yapının kısmen kullanılması mümkün olan
kısımlarına yapı kullanma izni düzenlenebilmesi için, bu bölümlere hizmet veren
ortak kullanım alanlarının tamamlanmıĢ ve kullanılabilir olması ve yapıda mevzuata
aykırılığın bulunmaması Ģarttır.
(Mülga:RG-13/7/2000-24108)
Yapı kullanma izninin verildiği tarih, yapının tamamlandığı tarihtir. 5 yıllık ruhsat
süresi içinde yapı kullanma izninin düzenlenmesi gerekir. Aksi halde, bu
Yönetmeliğin 12 nci maddesindeki hükümler uygulanır.
Kullanma izni verilmeyen ve alınmayan yapılar elektrik, su, kanalizasyon,
haberleĢme ve benzeri hizmetlerden ve tesislerden faydalanamazlar. Bu hizmetlerden
yararlanılması durumunda hizmeti veren idare sorumludur. Kısmi yapı kullanma
iznine bağlanan yapının yalnızca bu bölümleri bu hizmetlerden yararlandırılır.
(Ek fıkra:RG-8/9/2013-28759) Mücavir alan dıĢında kalan ve yapı inĢaat alanı 1000
m2‟den az olan binalar hariç diğer binalarda binanın enerji performansını
değiĢtirecek her türlü tadilatın sonunda binanın enerji performansını ortaya koyan
enerji kimlik belgesinin yeniden düzenlenmesi zorunludur. Enerji kimlik belgesi
düzenlenmemiĢ binalarda yapılacak tadilatlarda ve ruhsata tabi olmasına rağmen
ruhsat alınmaksızın inĢa edilen yapılara Kanunun 32 nci maddesi kapsamındaki
ruhsat ve yapı kullanma izni iĢlemlerinde de enerji kimlik belgesi düzenlenmesi
Ģarttır.
(Ek fıkra:RG-8/9/2013-28759) Merkezi ısıtma sistemine sahip binaların ısıtma
tesisatı projelerinde termostatik vanalar, oda termostatları ve sıcaklık sensörleri gibi
merkezi veya lokal ısı veya sıcaklık kontrol cihazları ile projenin gereğine göre ısı
sayaçları veya ısı ölçer gibi ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak
paylaĢımını sağlayan sistemlere yer verilmesi zorunlu olup, buna aykırı olarak
hazırlanan projeler ilgili mercilerce onaylanmaz, yapı ruhsatı ve yapı kullanma izni
verilmez. Bu sistemlerin tesis edilmediği merkezi ısıtma sistemine sahip mevcut
binalarda 57 nci madde kapsamında ilgili mühendislerce; binanın tesisatlarının ve
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enerji performansının, bu sistemin kurulmasına uygun olup olmadığına ve fen ve
sağlık kurallarına uygunluğuna dair rapor düzenlenmeden uygun hale getirilmesine
ve bu sistemin kurulmasına iliĢkin tesisat projeleri hazırlanarak ilgili idarelerce
onaylanmadan bu amaçla yapılacak tadilat ruhsatı talepleri karĢılanmaz. Bireysel
ısınma sisteminden merkezi ısıtma sistemine dönüĢtürülen binalarda da bu hüküm
uygulanır. Bu iĢlerin yaptırılmasında 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu hükümleri
çerçevesinde bina veya toplu yapı kat malikleri kurulu yetkili ve sorumludur.
Yapı kullanma izinlerinde baĢvuru sahibinden bilgi ve belge istenmesine iliĢkin
esaslar
Madde 64/A–(Ek:RG-3/4/2012-28253)
Yapı kullanma izinlerine iliĢkin baĢvurularda, baĢvuru sahibinin dilekçesi veya idare
tarafından hazırlanmıĢ matbu form ile yapının ruhsat ve eklerine uygun olduğu ve
kullanılmasında fen bakımından mahzur görülmediğine iliĢkin fenni mesul veya yapı
denetim kuruluĢu raporları dıĢında herhangi bir belge istenmez.
Yapı kullanma izni vermeye yetkili idarenin görevi gereği kendisinde bulunan bilgi
ve belgeler ile daha önce baĢvuru sahibinden alınarak kurum kayıtlarına aktarılan ve
değiĢmediği baĢvuru sahibi tarafından beyan edilen belgeler yeniden istenmez.
Diğer idarelerin elektronik ortamda paylaĢıma açtığı bilgi ve belgeler, baĢvuru
sahibinden istenmez. Ancak, bu bilgi ve belgelere kolayca eriĢim için gerekli bilgiler
istenebilir.
Yapı ruhsatına iliĢkin bilgilerin Kimlik PaylaĢım Sisteminde (KPS) bulunması
halinde söz konusu bilgiler buradan temin edilir. KPS üzerinden eriĢilebilen bilgiler
yapı sahipleri veya vekillerinden istenmez.
Yapı kullanma izin belgesi verilmesine iliĢkin iĢlemler sırasında ilgili yapıya ait
numarataj veya kanal bağlantısı yapılmasına iliĢkin bilgilere ihtiyaç duyulması
halinde bu bilgiler belediyelerin numarataj veya kanal iĢlemlerinden sorumlu birim
veya kurumları tarafından ilgili idareye elektronik ortamda sunulur. BaĢvuru
sahiplerinden numarataj veya kanal iĢlemlerine iliĢkin belge istenmez. Belediyelerin
numarataj ve kanal iĢlemlerinden sorumlu birim veya kurumları söz konusu bilgileri
elektronik ortamda kayıt altına almakla ve yapı kullanma izni vermeye yetkili
idarelerle paylaĢmakla yükümlüdür.
Yapı kullanma izni vermeye yetkili idarece, baĢvuru sahibinden kullanılan
malzemenin irsaliye ve faturası, doğalgaz uygunluk belgesi, yangın güvenlik (itfaiye)
raporu, sığınak raporu, emlak alım vergisi iliĢik kesme belgesi, yapı denetim
kuruluĢu tarafından gerçekleĢtirilen temel, toprak ve ısı yalıtım vizeleri baĢta olmak
üzere herhangi bir vize iĢlemi için ilgili idarece hazırlanacak onay belgesi, çevre
düzenine iliĢkin yazı, iĢgaliye borcu olmadığına iliĢkin yazı, vergi dairelerinden vergi
borcu olmadığına iliĢkin belge, belediye tarafından alınan vergi ve harçların
makbuzları ve buna benzer belgeler istenmez.
Ġlgili idareler, bu maddenin yayımından itibaren en geç bir yıl içinde bu maddede
yapı kullanma izin belgesi için öngörülen elektronik ortamda veri paylaĢımına iliĢkin
tedbirleri almak ve bu verileri yapı kullanma izni vermeye yetkili idarelerin eriĢimine
açmakla yükümlüdür.‟‟
Ek-16: Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği
Madde 5- ö)Yapının ruhsata ve eklerine uygun olarak kısmen veya tamamen
bitirildiğini belirten, ek-11‟de gösterilen form-9‟a uygun iĢ bitirme tutanağını
düzenler ve onaylanmak üzere ilgili idareye verir.
r)(Ek:RG-3/4/2012-28253) Yapı ile ilgili olarak ısı ihtiyacı kimlik belgesinin, kanal
bağlantısının yapıldığına iliĢkin tutanağın, binanın yapı aplikasyon projesine uygun
Ģekilde aplike edildiğini gösteren vaziyet planı ve bağımsız bölüm planını içeren
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belgenin, elektrik, telefon ve doğalgaz tesisatlarının, yangın algılama, tahliye ve
söndürme sisteminin projelerine uygun Ģekilde yapılmasını denetleyerek bunlara
iliĢkin uygunluk belgelerini ve asansörün ilgili idarece tescilini temin eder. Bu
iĢlemlerin usulüne uygun yapıldığına dair raporu ve yapının cephe fotoğraflarını iĢ
bitirme tutanağına ekler.
Ek-17: Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği
Madde 4- (6)(DeğiĢik:RG-3/4/2012-28253) ĠnĢaatın tamamlanmasını müteakiben
tanzim edilen iĢ bitirme tutanağı ilgili idarece incelenerek, on beĢ iĢ günü içinde
onaylanır veya var ise eksikliklerinin neler olduğu belirtilerek, giderilmesinin
gerektiği yazılı olarak bildirilir. Eksikliklerin giderilmesinden sonra verilen iĢ bitirme
tutanağı iki iĢ günü içinde onaylanır.
Ek-18: Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile ġantiye ġefleri ve Yetki Belgeli
Ustalar Hakkında Yönetmelik
Madde 5- Yapı ruhsatına tâbi bütün yapıların bir yapı müteahhidinin sorumluluğu
altında inĢa edilmesi, her müteahhidin bir yapı müteahhidi yetki belgesi numarası
alması, bu numaranın yapı ruhsatında, yapı kullanma izin belgesinde ve yapım iĢleri
sözleĢmelerinde kullanılması esastır.‟‟.
Ek-19: Yapım ĠĢleri Ġhaleleri Uygulama Yönetmeliği
İş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar
Madde 43 – (1)ĠĢ deneyim belgeleri; yapılan iĢ karĢılığı bedel içeren tek bir
sözleĢmeye dayalı olarak, Kanun kapsamındaki idareler ile Kanun kapsamı dıĢındaki
diğer kamu kurum ve kuruluĢlarına (kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢları
ve vakıf yükseköğretim kurumları hariç) gerçekleĢtirilen iĢler için, iĢ sahibi
tarafından düzenlenir ve sözleĢmeyi yapan yetkili makam tarafından onaylanır.
(2)Gerçek kiĢilere veya yukarıda belirtilenler dıĢındaki tüzel kiĢilere gerçekleĢtirilen
iĢler için, belediye sınırları veya mücavir alan içinde ilgili belediye tarafından,
belediye sınırları veya mücavir alan dıĢında ilgili bayındırlık ve iskân il müdürlüğü
tarafından, ilgili mevzuatı uyarınca yapı denetimi veya kabulü bunların dıĢındaki
kuruluĢlar tarafından yapılan iĢlerde ise bu mevzuat uyarınca yetkilendirilmiĢ
kurumlar tarafından düzenlenir. Belediyenin ilgili birimi tarafından düzenlenen iĢ
deneyim belgeleri belediye baĢkanı veya yetkili birim amiri tarafından, bayındırlık ve
iskân il müdürlüğünce düzenlenenler ise, valilik tarafından onaylanır.
Ek-20: 3194 sayılı Ġmar Kanunu
Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan yapılar:
Madde 32 –„’Bu Kanun hükümlerine göre ruhsat alınmadan yapılabilecek yapılar
hariç; ruhsat alınmadan yapıya baĢlandığı veya ruhsat ve eklerine aykırı yapı
yapıldığı ilgili idarece tespiti, fenni mesulce (...)(3) tespiti ve ihbarı veya herhangi bir
Ģekilde bu duruma muttali olunması üzerine, belediye veya valiliklerce o andaki
inĢaat durumu tespit edilir. Yapı mühürlenerek inĢaat derhal durdurulur.
Durdurma, yapı tatil zaptının yapı yerine asılmasıyla yapı sahibine tebliğ edilmiĢ
sayılır. Bu tebligatın bir nüshasıda muhtara bırakılır.
Bu tarihten itibaren en çok bir ay içinde yapı sahibi, yapısını ruhsata uygun hale
getirerek veya ruhsat alarak, belediyeden veya valilikten mühürün kaldırılmasını
ister.
Ruhsata aykırılık olan yapıda, bu aykırılığın giderilmiĢ olduğu veya ruhsat alındığı
ve yapının bu ruhsata uygunluğu, inceleme sonunda anlaĢılırsa, mühür, belediye veya
valilikçe kaldırılır ve inĢaatın devamına izin verilir.‟‟
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Aksi takdirde, ruhsat iptal edilir, ruhsata aykırı veya ruhsatsız yapılan bina, belediye
encümeni veya il idare kurulu kararını müteakip, belediye veya valilikçe yıktırılır ve
masrafı yapı sahibinden tahsil edilir.‟‟
Ek-21: 3194 sayılı Ġmar Kanunu
İdari Müeyyideler:
Madde 42–(DeğiĢik: 9/12/2009-5940/2 md.)
Bu maddede belirtilen ve imar mevzuatına aykırılık teĢkil eden fiil ve hallerin tespit
edildiği tarihten itibaren on iĢ günü içinde ilgili idare encümenince 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 mevzuatına
aykırı olarak yapılan yapının sahibine, yapı müteahhidine veya aykırılığı altı iĢ günü
içinde idareye bildirmeyen ilgili fenni mesullere yapının mülkiyet durumuna,
bulunduğu alanın özelliğine, durumuna, niteliğine ve sınıfına, yerleĢmeye ve çevreye
etkisine, can ve mal emniyetini tehdit edip etmediğine ve aykırılığın büyüklüğüne
göre, beĢyüz Türk Lirasından az olmamak üzere, aĢağıdaki Ģekilde hesaplanan idari
para cezaları uygulanır:
a)Bakanlıkça belirlenen yapı sınıflarına ve gruplarına göre yapının inĢaat alanı
üzerinden hesaplanmak üzere, mevzuata aykırılığın her bir metrekaresi için;
1)I. sınıf A grubu yapılara üç, B grubu yapılara beĢ 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 yirmibeĢ, C grubu yapılara
otuzbir Türk Lirası,
5)V. sınıf A grubu yapılara otuzsekiz, B grubu yapılara kırkaltı, C grubu yapılara
elliiki, D grubu yapılara altmıĢüç Türk Lirası,
idari para cezası verilir. Bu miktarlar her takvim yılı baĢından 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 uygulanır.
b)Mevzuata aykırılığı yapı inĢaat alanı üzerinden hesaplanması mümkün olmayan,
yapının cephelerini ve diğer yapı elemanlarını değiĢtiren veya yapı malzemesi için
öngörülen gereklere aykırı bulunan uygulamalar için, Bakanlıkça yayımlanan ve
aykırılığa konu imalatın tespiti tarihinde yürürlükte bulunan 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 yapılmıĢ ise cezanın %
30‟u,
2)Kamuya veya baĢkasına ait bir parselde yapılmıĢ ise cezanın % 40‟ı,
3)Uygulama imar planında veya parselasyon planında “Kamu Tesisi Alanı veya
Umumî Hizmet Alanı” olarak belirlenmiĢ bir alanda yapılmıĢ ise cezanın % 60‟ı,
4)Mevcut haliyle veya öngörülen bir afet tehlikesi karĢısında can ve mal emniyetini
tehdit ediyor ise cezanın % 100‟ü,
5)Uygulama imar planı bulunan bir alanda yapılmıĢ ise cezanın % 20‟si,
6)YapılaĢmaya yasaklanmıĢ bir alanda yapılmıĢ ise cezanın % 80‟i,
7)Özel kanunlar ile belirlenmiĢ özel imar rejimine tabi bir alanda yapılmıĢ ise
cezanın % 50‟si,
8)Ruhsatsız ise cezanın % 180‟i,
9)Ruhsatı hükümsüz hale gelmesine rağmen inĢaatı sürdürülüyor ise cezanın % 50‟si,
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10)Yapı kullanma izin belgesi alınmıĢ olmakla birlikte, ruhsat alınmaksızın yeni
inĢaî faaliyete konu ise cezanın % 100‟ü,
11)ĠnĢaî faaliyetleri tamamlanmıĢ ve kullanılmıyor ise cezanın % 10‟u,
12)ĠnĢaî faaliyetleri tamamlanmıĢ ve kullanılıyor ise cezanın % 20‟si,
13)Çevre ve görüntü kirliliğine sebebiyet veriyor ise cezanın % 20‟si,
(a) ve (b) bentlerinde belirtilen Ģekilde tespit edilen para cezalarının miktarına 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 mükellefiyetleri
yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı veya parsel sahibine,
harita, plan, etüt ve proje müelliflerine, fenni mesullere, yapı müteahhidine ve
Ģantiye Ģefine, ilgisine göre ayrı ayrı olmak üzere ikibin Türk Lirası, bu fiillerin çevre
ve sağlık Ģartlarına 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 karĢısında can ve mal emniyetini tehdit ettiği veya
edeceği ilgili idare veya mahkeme kararı ile tespit olunan yapılara, 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.
27 nci maddeye göre il özel idaresince belirlenmiĢ köy yerleĢme alanı sınırları içinde
köyün nüfusuna kayıtlı olan ve köyde sürekli oturanlar tarafından, projeleri il özel
idaresince incelenerek fen, sanat ve sağlık Ģartlarına uygun olmasına rağmen
muhtarlık izni olmaksızın konut ve zatî maksatlı tarım ve hayvancılık yapısı inĢa
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 cezası, üçyüz Türk Lirasından
az olmamak üzere, ikinci fıkraya göre hesaplanan toplam ceza miktarının beĢte biri
olarak uygulanır.
Yukarıdaki fıkralarda belirtilen fiil ve hallerin, yapının inĢa edilmesi süreci içinde
tekrarı halinde, idari para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.
Yukarıdaki fıkralar uyarınca tahsil olunan idari para cezaları, aynı fiil nedeniyle
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 iĢ ve iĢlemler mühür
bozma suçu teĢkil etmez.
Müelliflerin, fenni mesul mimar ve mühendislerin, yapı müteahhitlerinin, Ģantiye Ģefi
mimar ve mühendislerin, imar mevzuatına aykırı fiillerinden dolayı verilen cezaları
ve haklarındaki kesinleĢmiĢ mahkeme kararları, kendi kayıtlarına iĢlenmek ve ilgili
mevzuata göre cezai iĢlem yapılmak üzere, üyesi bulundukları meslek odasına ve
Bakanlığa ilgili idarece bildirilir. Bu kiĢiler, verilen ceza süresi içinde yeni bir iĢ
üstlenemez.
Yapı müteahhidinin yetki belgesi;
a)Yapım iĢinin ruhsata ve ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak gerçekleĢtirilmesi
ve 32 nci maddeye göre verilen süre içinde aykırılığın giderilmemesi halinde beĢ yıl,
b)Yapım iĢinde ruhsat eki etüt ve projelere aykırı olarak gerçekleĢtirilen imalatın can
ve mal güvenliğini tehdit etmesi halinde on yıl,
c)Bakanlıkça olumsuz kayıt değerlendirmesi yapılan hallerde bir yıl,
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süreyle Bakanlıkça iptal edilir. Yapı müteahhidinin, yapım iĢlerinden 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 belgesi düzenlenmez.
Yetki belgesi iptal edilen yapı müteahhidi yeni yetki belgesi düzenleninceye kadar
yeni iĢ üstlenemez, ancak mevcut iĢlerini tamamlar. Yetki belgeli yapı müteahhidi
olmaksızın baĢlanılan yapının ruhsatı iptal edilir ve yapı mühürlenir.
Ek-22: 3194 sayılı Ġmar Kanunu
Kullanma izni alınmamış yapılar:
Madde 31 – „‟ĠnĢaatın bitme günü, kullanma izninin verildiği tarihtir. Kullanma izni
verilmeyen ve alınmayan yapılarda izin alınıncaya kadar elektrik, su ve kanalizasyon
hizmetlerinden ve tesislerinden faydalandırılmazlar. Ancak, kullanma izni alan
bağımsız bölümler bu hizmetlerden istifade ettirilir.‟‟ hükmü ve için bu hizmeti
sunan kurum ve kuruluĢlara gerekli yazılar yazılarak konu hakkında bilgi verilir.
Ek-23: 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu
İmar kirliliğine neden olma:
Madde 184- (1) Yapı ruhsatiyesi alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan
veya yaptıran kiĢi, bir yıldan beĢ yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2)Yapı ruhsatiyesi olmadan baĢlatılan inĢaatlar dolayısıyla kurulan Ģantiyelere
elektrik, su veya telefon bağlantısı yapılmasına müsaade eden kiĢi, yukarıdaki fıkra
hükmüne göre cezalandırılır.
(3)Yapı kullanma izni alınmamıĢ binalarda herhangi bir sınai faaliyetin icrasına
müsaade eden kiĢi iki yıldan beĢ yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(4)Üçüncü fıkra hariç, bu madde hükümleri ancak belediye sınırları içinde veya özel
imar rejimine tabi yerlerde uygulanır.
(5)KiĢinin, ruhsatsız ya da ruhsata aykırı olarak yaptığı veya yaptırdığı binayı imar
planına ve ruhsatına uygun hale getirmesi halinde, bir ve ikinci fıkra hükümleri
gereğince kamu davası açılmaz, açılmıĢ olan kamu davası düĢer, mahkum olunan
ceza bütün sonuçlarıyla ortadan kalkar.
(6)(Ek: 29/6/2005 – 5377/21 md.) Ġkinci ve üçüncü fıkra hükümleri, 12 Ekim 2004
tarihinden önce yapılmıĢ yapılarla ilgili olarak uygulanmaz. „‟
Madde 203- (1) Kanun veya yetkili makamların emri uyarınca bir Ģeyin saklanmasını
veya varlığının aynen korunmasını sağlamak için konulan mührü kaldıran veya
konuluĢ amacına aykırı hareket eden kiĢi, altı aydan üç yıla kadar hapis veya adlî
para cezası ile cezalandırılır.
Ek-24: 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
Ruhsatsız yapı yasağı:
Madde 16 – Korunması gerekli taĢınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile bunların
korunma alanlarında ruhsatsız olarak inĢaat yapmak yasaktır. Buralarda ruhsatsız
olarak yapılacak inĢaatlar ile koruma amaçlı imar planlarında, plana; sitlerde, sit
Ģartlarına aykırı olarak inĢa edilen yapılar hakkında imar mevzuatına göre iĢlem
yapılır.
Ek-25: Ġstanbul’un Ġlçelerine Ait Yapı Kontrol Birimi Yönetmelikleri
1-ADALAR BELEDĠYESĠ
http://www.adalar.bel.tr/imar.asp
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü bünyesindeki yapı kontrol birimi
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü; Adalar Belediye BaĢkanlığı sınırları dahilinde, 3194
sayılı Ġmar Kanunu‟na göre BüyükĢehir Belediyelerinin yönetimi hakkındaki kanun

103

ve bu kanun uyarınca çıkarılan yönetmelikler doğrultusunda, Belediye BaĢkanlığına
bırakılmıĢ görevleri, Belediye BaĢkanı adına yürütür.
Ġlgili mevzuata göre yapı ruhsatına esas Ġmar Yönetmeliğine uygun Ġmar Durumu
tanzim eder.
3194 sayılı Ġmar Kanunu ve Yönetmeliği doğrultusunda, yapılanma Ģartları
belirlenmiĢ yeni inĢaat ve tadilat projelerini tasdik etmek. 13.07.2001 tarih 24461
sayılı Resmi Gazete‟ de yayınlanarak yürürlüğe giren 4708 sayılı Yapı Denetimi
Hakkındaki Kanun Ve Uygulama Yönetmeliği‟ ne göre aranılan hususların
tamamlanmasını müteakiben ruhsat iĢlemlerine devam eder.
Proje ve eklerine göre; Yapı ĠnĢaat ve Tadilat ruhsatı verir.
Ġmar Kanunu'nun 21. maddesi ve Ġmar Yönetmeliği'nin ilgili maddesine göre
Ruhsata Tabi Olmayan Basit Tamir Ġzni verir.
Ġlgili mevzuatlar çerçevesinde elektrik projelerini inceler.
Ġlgili mevzuatlar çerçevesinde makine projelerini inceler.
Temel – Temel üstü ruhsatı iĢlemlerini yerine getirir. Ruhsat ve eklerine uygunluğu
denetler.
Yapı kullanma izni verir.
Yıkım ruhsatı ve iskele belgesi tanzim eder.
Ġlgili Ġdareler tarafından onaylı Jeolojik Raporu‟ n (zemin etüdü) bilgi ve düzeninin
kontrolü ile bunun doğrultusunda statik projeleri inceler.
BüyükĢehir Belediyesi„nin görev ve yetki sınırları dıĢında kalan ve mevzuatla
Belediyelere verilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.
Ġmar Planları‟nda açıklanmıĢ olan ve halen yürürlükte olan Ġstanbul Belediyesi Ġmar
Yönetmeliği‟nde yer almamıĢ hususlarda ihtiyaca ve civarın karakterine göre
uygulanacak Ģekli takdir ile yetkilidir.
Ġmar Yönetmeliği ile Belediyelere bırakılmıĢ takdir yetkilerini kullanır.
Belediye içi Müdürlükler ve Kurumlar arasında, Sıhhi ve Gayri Sıhhi Müesseselerin
ÇalıĢma Ruhsatları ve Yangın Merdivenleri ile ilgili sorulan konularda Ġmar iĢlem
dosyasından bilgi verir.
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü, 5 mahalleden oluĢan Adalar Ġlçesi sınırları içinde
3194 sayılı imar Kanunu ve 5393 sayılı kanunun Ġlçe Belediyeleri‟ ne verdiği yetki
çerçevesi içinde görev yapar.
Belediyemizin ilçe sınırı içerisinde ihtiyaç duyabileceği bina türü, çevre düzenleme
vb. projeleri hazırlamak, kendi imkanlar ile hazırlanması halinde gerekli personeli
görevlendirmek, kendi imkanları ile hazırlanamayanları yasalara göre hazırlatmakla
yükümlüdür.
Ġl özel idare bütçesinden faydalanarak 2863 sayılı Kanunun 12. maddesine göre
çıkarılan TaĢınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair
Yönetmelik gereği ilçemizde bulunan Kültür Varlıklarının korunması ve
değerlendirilmesi için proje yapım ve proje uygulama iĢleri yürütülür.
Adalar ilçesinin kentsel, tarihi dokusunun korunarak, güzelleĢtirerek gelecek yıllara
kalıcı eserler bırakabilmek için eski eserlerin ilgili fonlar da kullanılarak restorasyon
projeleri ve uygulamalarını yapmak.
Belediyemize tahsisi gerçekleĢtirilen kamu hizmeti için kullanılacak binaların
projelendirilmesinin ve uygulamasının yapılmasını sağlamak.
Güvenli, estetik ve projesine uygun yapıların oluĢturulmasını sağlamak.
2-ARNAVUTKÖY BELEDĠYESĠ
http://www.arnavutkoy.bel.tr/icerik/226/841/yapi-kontrol-mudurlugu.aspx
Yapı Kontrol Müdürlüğü yapı denetim bürosu
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a) Ġlçe dâhilinde kaçak yapılaĢmanın önlenebilmesi için gerekli tespit ve denetimler
ile 3194 sayılı Ġmar Kanunun ilgili hükümlerine göre yapı tatil tutanakları
düzenlemek ve karar alınmak üzere encümene sevk etmek, alınacak kararla müteakip
ruhsatsız veya ruhsatına aykırı kısımları yıkıma hazır hale getirmek için elektrik, su
ve doğalgaz kesilmesi ve tahliyesinin sağlanması hususunda gerekli yazıĢmaları
yapmak, Fen ĠĢleri Müdürlüğü ile birlikte yıkım gerçekleĢtirmek,
b) Binaların dıĢ cephe, bakım ve onarımı için iskele belgesi düzenlemek,
c) Tehlikeli durumdaki binaları tespit etmek, Zabıta ve Fen ĠĢleri Müdürlükleri ile
koordineli olarak tehlikeli durumun giderilmesini sağlamak,
ç) Temel üstü vizesi talep edilen binaların tasdikli projesine göre kontrollerini
yaparak temel üstü vizesi onayını vermek,
d) Bölgedeki inĢaatları her safhasında denetlemek, kullanılır duruma gelen binalara
yapı kullanma izin belgesi düzenlemek,
e) Ruhsata tabi olmayan basit tadilat ve tamirat iĢlemlerini yaptırmak ve takip etmek,
f) Kat irtifakı tasdiki yapmak,
g) Yapıların ruhsatlarına uygunluğunun denetlenmesini sağlamak,
ğ) Kaçak yapılaĢmaları BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ve diğer kurumlarla
koordine sağlayarak önlemek, gerektiği yerde kanuni iĢlemleri yürütmek,
h) Kent estetiğini bozan görüntü kirliliğine neden olan faktörlerin giderilmesi için
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü ve BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ile koordineli
olarak önlem almak.
3-ATAġEHĠR BELEDĠYESĠ
http://www.atasehir.bel.tr/mudurlukler
Yapı kontrol Müdürlüğü yapı denetim bürosu
-Haftalık programlar dahilinde arazi kontrolleri yapılarak ve gelen Ģikayetler
değerlendirilerek gerekli iĢlemleri yapar,
-Devam eden ruhsatsız kaçak yapılaĢmalara anında müdahale eder, gerekirse yıkım
iĢlemini
yapar.
-Ruhsatsız veya ruhsat eklerine aykırı olarak yapılan yapı için yapı tatil tutanağı
düzenlenir.3194 Sayılı Ġmar Kanunu‟nun 42. maddesine göre kaçak yapının sahibi,
müteahhidi ve fenni mesulüne para cezası alınması için ve 3194 Sayılı Ġmar
Kanunu‟nun 32. maddesine göre de ruhsatsız yapının yıkım kararı alınması için
dosyaların belediye encümenine sevk iĢlemlerini yürütür.
-Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar için Ġmar Kanununun 39.maddesine göre iĢlem
yapar.
-Arsalarda, evlerde vb. yerlerde umumun sağlık ve selameti için mahzurlu görülen
durumlar için Ġmar Kanununun 40.maddesine göre iĢlem yapar.
-Müteahhitlerin silah ruhsatı ve ihale iĢlemleri için iĢ deneyim belgesi düzenler. Yapı
kullanma izin taleplerinin değerlendirerek ruhsat eki projelere uygun olarak
tamamlanmıĢ binalara iĢ bitirme belgesi ve yapı kullanma izin belgesi(iskan) verir.
-Ruhsatsız (yapı izin belgesi olmayan) kaçak yapılaĢmanın önlenmesi ve ruhsatlı
(yapı izin belgesi olan) binaların onaylı projelerine uygun olarak tamamlanıp iskan
alınmasını sağlamak için gerekli denetim, iĢ ve iĢlemleri yapmak, çevre sağlığını
tehdit eden (yıkılacak derecede tehlikeli veya metruk) yapılarla ilgili gerekli
tedbirleri almak ve iĢlemlerini yürütmekle görevli olan müdürlüktür.
4-AVCILAR BELEDĠYESĠ
http://www.avcilar.bel.tr/media/files/imaryoneetmelik2015-1.pdf
Yapı Kontrol Müdürlüğü yapı denetim bürosu
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Avcılar Belediye BaĢkanlığı Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü Belediye sınırları içinde
her türlü inĢaai faaliyetleri denetleyen ve sorumluluğunda bulunan alanda yapı
denetimini yapmak üzere görevlendirilen teknik personeldir.
a)Yapı ruhsatı düzenlenmiĢ olan yapılar için iĢyeri teslim tutanağı‟ nın onayını
yürütür.
b)Ruhsat alınan yapılarda yapı denetim Ģirketlerinin müracaatı üzerine altı etap
halinde; yapı
mahallini inceleyerek T500 ġubat 2000, TS708 ve TS10465 1992 standartlar
doğrultusunda
denetimleri yapar ve kontrol ve takip iĢlemlerini yürüterek olumlu sonuçlananlarda
hak ediĢ
onaylarını yürütür.
c)Yapı denetim sisteminde (YDS) yer alan iĢlemlerin daha kaliteli verimli ve takip
edilebilir
Ģekilde yerine getirmek üzere otomasyon sistemini yürütür.
d)Yapıların yıl içinde gerçekleĢmesinin tespiti açısında yıl sonu seviye tespit
tutanaklarının
onaylanması ve eleman değiĢiklikleri onayını yürütür.
e)Ruhsat ve eklerine uygun olarak inĢa edilen ve tamamlanan yapılar için iĢ bitirme
tutanaklarını onaylar.
f)ĠĢ bitirme tutanaklarının onayı sonrasında yasal prosedürlerin yerine getirilmesini
müteakip
yapı kullanma izin belgesinin düzenlemesini sağlamak.
g)Konularına göre mükellef dilekçelerinin değerlendirilmesini yapar ve kuruma
gelen vatandaĢların bilgilendirme iĢlemlerini sağlamak.
h)Yapı sahipleri tarafından yıkılmak istenen yapılara Mekansal Adres Kayıt
Sistemine (MAKS) göre yıkım ruhsatı düzenler.
i)Yıkılacak derecede tehlikeli olan yapıların tetkiki, meri mevzuata göre gerekli
tebliğin yapılması, takibi ve sonuçlandırılması iĢlemlerini takip etmek.
j)Ġstanbul Ġmar Yönetmeliğinin ilgili maddeleri gereği bahçe duvarı, bahçe tanzimi,
pergola,
kemeriye gibi basit çalıĢmalara izin düzenlemek ve takibini yapmak.
k)Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı inĢa edilen yapılar ile ilgili yapının o
andaki durumunu tespit ederek yapı tatil tutanaklarını tanzim etmek ve takibini
yapmak, yapı sahibi,
müteahhid, yapı denetim kuruluĢları ile ilgili yasal süreci takip ederek
sonuçlandırmak.
l)Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olması nedeni ile yapı tatil tutanağı tanzim
edilmiĢ
mühürlenmek suretiyle durdurulmuĢ yapıların devam edip etmediğini takip etmek
devam
eden yapılara mühür fekkinden dolayı iĢlem yapmak üzere Zabıta Müdürlüğüne
yazılı
bildirimde bulunmak.
m)Afete maruz bölge ile ilgili 7269 sayılı yasanın ve 1051 sayı ile değiĢik maddeleri
gereği
yasal süreci takip etmek taleplere cevap vermek ve sonuçlandırmak.
n)ġehircilik ve estetik yönünden sakıncalı yapılaĢma bulunan alanlarda, mevcut
yapılar arasında Ģehircilik güzellik ve estetiği açısından uyum sağlamak amacı ile
yapı ilgililerini bilgilendirmek ve süreci takip etmek.
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o)Ġmar Kanunu ve yapı denetim yasası gereği denetlenen ve iĢ bitirme tutanağı
düzenlenen
yapılara Mekansal Adres Kayıt Sistemine (MAKS) göre yapı kullanma izin belgesi
düzenler
5-BAKIRKÖY BELEDĠYESĠ
http://www.bakirkoy.bel.tr/mudurluksayfa.aspx?mudurlukID=6
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü bünyesindeki yapı kontrol birimi
-Ġmar Planı Yapmak
-Ġmar Durumu Vermek
-ĠnĢaat Ġstikameti Vermek
-Proje tasdiki yapmak
-Yapı ruhsatı vermek
-Yapı kullanma izni vermek
-Tamirat-Tadilat izni vermek
-Yapı denetimi yapmak
-Yıkım ruhsatı vermek
-Kaçak yapılaĢmayı önlemek
-ġehircilik, estetik ve trafik bakımından mahsurlu oluĢumların izolesini sağlamak
-Ġmar mevzuatına iliĢkin bilgileri vatandaĢa iletmek
6-BEYLĠKDÜZÜ BELEDĠYESĠ
http://www.beylikduzu.bel.tr/tr/content/imar-ve-sehircilik-müdürlügü
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü bünyesindeki yapı kontrol birimi
(9) Yapı Kontrol Bürosu: Yapı kontrol bürosu büro sorumlusu ve büro sorumlusuna
bağlı olarak görev yapacak personelden oluĢur. Beylikdüzü ilçesi sınırları içerisinde
yapılacak ve mevcut inĢaatların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılıp
yapılmadığının denetlenmesi yapı denetim bürosu tarafından yerine getirilir.
(10) Yapı Kontrol Bürosu Büro Sorumlusunun Görevleri:
a) Büroda görev yapan tüm personelin görevlerini kanun ve yönetmelik
çerçevesinde yapmalarını takip etmek, sevk ve idarelerini yapmak, aksaklıkları
gidermek.
b) Büro hizmetlerinin tam ve eksiksiz olarak zamanında yerine getirilmesini
sağlayarak aksayan konularla ilgili olarak müdürlük makamına bilgi vermek,
raporlar hazırlamak.
c) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili olarak diğer bürolarla gerekli
koordinasyonu sağlamak.
ç) Büroda görevli personelin izin planlarını yaparak müdürlük makamına
sunmak.
(11) Yapı Kontrol Bürosunun Görevleri:
a) 3194 sayılı Ġmar Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun
hükümlerine ve ilgili yönetmeliklere göre inĢaatların ruhsat ve eklerine uygun
olarak yapılıp yapılmadığını denetlemek.
b) Ruhsat ve eklerine aykırı olarak veya kaçak olarak yapılan yapıları tespit ederek
gerekli yasal iĢlemleri yapmak.
c) Kaçak olarak yapılan yapıların Belediye Encümeni tarafından yıkım kararı
alındıktan sonra yıkımını yapmak veya yaptırmak.
ç) Yapı Kontrol Bürosunun görevlerine ait evrakların suret tasdikini yapmak.
d) ĠnĢaatların iĢyeri teslim tutanağı, temel üstü vizesi, hakediĢ, seviye tespitleri ve iĢ
bitirme belgesini onaylamak.
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e) Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı yapı denetim sistemi üzerinden, yapı denetim
firmalarının, 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu doğrultusunda her türlü
iĢlemlerinin takibi ve onayını yapmak.
f) ĠĢ deneyim belgeleri ve sicil belgelerini düzenlemek.
g) Mevcut yapılarla ilgili ruhsat taleplerinde yapının imar mevzuatına ve sunulan
projelere uygunluğunu denetlemek, bu konuda yapı ruhsatı bürosuna gerekli
bilgileri vermek.
ğ) Ruhsatlı olarak devam eden inĢaatlarda tadilat ruhsatı almayı gerektirmeyen
değiĢiklikleri proje üzerine iĢleyerek onaylamak.
h) Yapı kullanma izin belgesini inceleyip onaylamak.
ı) Ġlçe sınırları içinde imar mevzuatıyla ilgili Bakanlık, Valilik ve BüyükĢehir
Belediye BaĢkanlığı ve Mahkemelerin taleplerini mahallinde ve imar iĢlem
dosyasında inceleyerek cevaplandırmak.
i) Arazide imar hareketlerini takip ederek yapıların mahallinde denetimini ve
projelerini uygunluğu ile ilgili yazıĢmaları yapmak, gerekli hallerde ruhsat
iptaline gitmek.
j) Bölge mühendisleri sorumluluk alanları içerisindeki yerlerde yeni baĢlayan,
yarım kalan, devam eden, biten inĢaatları rapor halinde kayıt altına almak.
k) Metruk durumdaki binaların tespiti ile yasal iĢlemlerini yapmak.
l) Riskli yapılarla alakalı yasal iĢlemleri yürütmek.
Amirin vermiĢ olduğu görevleri yerine getirmek.
7-BEYKOZ BELEDĠYESĠ
http://www.beykoz.bel.tr/mudurluk/yapi-kontrol-mudurlugu
Yapı Kontrol Müdürlüğü yapı denetim bürosu
-Müdürlüğe intikal eden kurum yazıları ve vatandaĢ baĢvurularını (Dilekçe, Bimer,
e-posta v.b.) yasal süresi içerisinde değerlendirerek sonuçlandırmak.
-Beykoz Ġlçesindeki bütün mahallelerin düzenli bir program dahilinde yapı
denetimini yapmak.
-Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü‟nce yapı ruhsatı verilen taĢınmazlardaki inĢai
faaliyetleri, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve bu kanunun uygulanmasına yönelik
usul ve esasları belirleyen Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliği kapsamında
denetlemek.
-Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıları tespit etmek, ilgili kanun ve
yönetmeliklere göre yasal iĢlem yapmak.
-Yıkılabilecek durumda olan, can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden
yapılarla ilgili 3194 sayılı Ġmar Kanunu‟nun 39‟ uncu maddesine göre yasal iĢlem
yapmak.
-3194 sayılı Ġmar Kanunu‟nun 40‟ıncı maddesinde belirtilen arsalarda, evlerde ve
sair yerlerde umumun sağlık ve selametini ihlal eden, Ģehircilik, estetik veya trafik
bakımından mahzurlu görülen enkaz veya birikintilerin tespitlerini yapmak,
mahzurların giderilmemesi durumunda yasal iĢlem yapmak.
-Müdürlükten çıkan yazıĢma örneklerini dosyalayarak arĢivlemek.
-Üst makamlar tarafından verilen benzer nitelikli görevleri yapmak.
8-BEġĠKTAġ BELEDĠYESĠ
http://www.besiktas.bel.tr/sayfa/1405/Imar-ve-Sehircilik-Mudurlugu
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü bünyesindeki yapı kontrol birimi
6- Yapı Denetim Bürosu sorumluluğunda; Belediyemiz hudutları dahilinde
yapılmakta olan inĢaatların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılması konusunda
sürekli olarak bölge denetimleri yaparak proje hilafı yapıların anında müdahale,
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vatandaĢ Ģikayet dilekçeleri, konusuna göre değerlendirilmesi, gerektiğinde yerinde
inceleme yapılması; sonucunda bilgi verilmesi ile ilgili çok sayıda iĢlem
yapılmaktadır. Mevcut binalarda basit onarım, dahili tadilat ve ilave inĢaat
faaliyetlerini takip ederek gerekli müdahaleyi yapmaktadır.
Ġskan müracaatlarını, onaylı projesine göre mahallinde kontrol ederek sonuçlandırır.
9-BEYOĞLU BELEDĠYESĠ
http://www.beyoglu.bel.tr/download/ImarSehircilikMudurlugu_GCY.pdf
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü bünyesindeki yapı kontrol birimi
(1) Ruhsatsız ve ruhsatına aykırı yapılaĢmanın önlenmesi amacıyla düzenli olarak
bölge denetimleri yapmak. Ruhsatsız inĢaat tespit edilmesi halinde 3194 sayılı Ġmar
Yasasının 32.maddesine göre yapı tatil tutanağı tanzim ederek inĢaatı mühürlemek.
(2) Yapı tatil tutanağı tanzim edilmiĢ olan aykırı yapılaĢmaları yıkım ve/veya para
cezası alınması için Belediye Encümenine sevk etmek.
(3) 775 sayılı Gecekondu Yasası” kapsamında kalan kaçak yapılaĢma tespit edilmesi
halinde “Zabıta Müdürlüğüne bildirmek
(4) Ruhsatlı inĢaatları tasdikli projelerine göre denetlemek.
(5) 4708 sayılı Yapı Denetim kanunu ve Yönetmeliğine tabi ruhsatlı inĢaatların;
a)Beton-demir laboratuar sonuçlarını incelemek ve hakkediĢleri onaylayarak Çevre
ve ġehircilik Ġl Müdürlüğü‟ne göndermek.
b)Yılsonlarında ruhsatlı inĢaatların “yılsonu seviye tespit tutanaklarını” onaylamak.
c)Yapı Denetim ġirketlerinin fesh edilmesi veya denetçi istifası durumunda seviye
tespit tutanağı hazırlamak, yeni bir yapı denetim Ģirketi atanana kadar inĢaatı
mühürleyerek yapı tatil tutanağı tanzim etmek.
d)Tamamlanan inĢaatların „ĠĢ Bitirme Belgeleri‟ni onaylamak.
(6) Ruhsatına esas projesine uygun olarak tamamlanan inĢaatlara talep üzerine “Yapı
Kullanma Ġzin Belgesi” düzenlemek.
(7) Yapı kullanma izin belgesi verilen binalarda, kat mülkiyeti kurulması için
Aplikasyon krokisi onaylamak.
(8) Ruhsatlı inĢaatlarda herhangi bir aykırılık tespit edilmesi halinde,
a)3194 sayılı Ġmar Kanununa göre Yapı Tatil Tutanağı,
b)4708 sayılı Yapı Denetim Hakkındaki kanun hükümlerine göre Seviye Tespit
Tutanağı, Yapı Tespit ve Ġnceleme Tutanağı tanzim ederek inĢaatı mühürlemek,
yıkım ve/veya para cezası alınması için Belediye Encümenine sevk etmek.
(9) Ruhsatsız veya ruhsatına aykırı yapılar için Encümen kararlarının alınmasını
takiben, ilgilerine tebliği için Zabıta Müdürlüğüne göndermek. Tebliğden sonra,
ruhsatsız veya ruhsatına aykırılığı tespit edilen binaların 3194 sayılı Ġmar Yasasının
31.maddesine göre altyapı hizmetlerinden yararlandırılmaması için gerekli
Kurumlarla yazıĢmalarını yapmak. ĠĢgalliyse Zabıta Müdürlüğünden tahliyesini
istemek suretiyle binayı yıkıma hazır hale getirmek ve Encümen kararını Fen ĠĢleri
Müdürlüğüne iletmek. Ruhsatsız inĢai faaliyetten dolayı T.C.K.nun 184.Ġmar
Kirliliği maddesine göre Cumhuriyet BaĢsavcılığına suç duyurusunda bulunmak.
Mühürlü inĢaatlarda tekrar çalıĢma yapıldığının tespit edilmesi halinde tekrar yapı
tatil tutanağı tanzim ederek Cumhuriyet BaĢsavcılığına mühür fekki ihbarı yapmak.
(10) Belediyece gerçekleĢtirilecek yıkımlar için teknik eleman desteği sağlamak.
(11) TaĢınmaz Kültür Varlığı olmayan ve “Kentsel Sit Alanı” dıĢındaki binaların mal
sahiplerinin talebi halinde “basit onarım izni” ve “iskele belgesi” tanzim etmek.
(12) Mıntıka kontrolleri ve müracaatlar doğrultusunda yıkılacak durumda tehlikeli
olduğu belirlenen TaĢınmaz Kültür Varlığı olmayan ve “Kentsel Sit Alanı” dıĢındaki
binalarda can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli iĢlemlerin yapılmasında
Statik Büroya yardımcı olmak
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(13) Estetik ve ġehircilik yönünden sakıncalı görülen yapılaĢma için 3194 sayılı
yasanın 40.maddesine göre tebligat yapmak, gereği yerine getirilmezse karar için
Belediye Encümenine sevk etmek.
(14) Ruhsatlı inĢaatlara talep halinde “nitelik yazısı” düzenlemek.
(15) Ruhsat Denetim Müdürlüğünden gönderilen Ġmar tetkik yazılarını ilgili mevzuat
doğrultusunda yerinde ve dosyalarında inceleme yaparak cevaplandırmak.
(16) Diğer Müdürlüklerin yazılı taleplerini değerlendirmek ve cevaplandırma
10-BAHÇELĠEVLER BELEDĠYESĠ
http://www.bahcelievler.bel.tr/kategori/620/1/gorev-tanimlari.aspx
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü bünyesindeki yapı kontrol birimi
Belediyenin internet sayfasındaki sıkıntıdan dolayı incelenemedi.
11-BAYRAMPAġA BELEDĠYESĠ
http://www.bayrampasa.bel.tr/icerik.asp?is=89q10q10q10q189q1260q13q1mdq10q1
isqp
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü bünyesindeki yapı kontrol birimi
1.2) Yapı Denetim ve Ġskân Bürosunun Görevleri:
a) ĠnĢaat ruhsatları verilen yapıların; 3194 sayılı Ġmar Kanununu, Ġstanbul Ġmar
Yönetmeliği ve 4708 sayılı Yapı Denetim Yasası gereği denetlemek ve uygunluğunu
sağlamak.
b) Ruhsat ve eklerine uygun yapılmayanlar hakkında, Ġmar Kanununun 32. ve 42.
maddeleri göre iĢlem yapmak.
c) Tahta perde ve tabela mecburiyetini denetlemek.
d) Ruhsata tâbi olmayan basit tadilat ve tamir iĢlemleri ile ilgili 3194 Sayılı Ġmar
Kanunu‟nun 21. maddesi ve Ġstanbul Ġmar Yönetmeliği‟nin 14.01 maddesi uyarınca
gerekli izni vermek ve takip etmek.
e) Yıkımı yapılacak inĢaatların yıkımını gerçekleĢtirmek.
f) Maili Ġnhidam (Yıkılacak derecede tehlikeli yapı) binalar hakkında 3194 Sayılı
Ġmar Kanununun 39-40. maddelerine istinaden kararlar alarak uygulanmasını
sağlamak.
g) Gerekli hallerde yıkım ihalesi açmak.
h) 3194 Sayılı Ġmar Kanunu‟nun 30. maddesi uyarınca yapı tamamen bittiği ya da
tamamının veya kısmen kullanılmasının mümkün bölümleri tamamlandığı takdirde
bu kısımlarının kullanılabilmesi için yapı kullanma izni (ĠSKAN) vermek.
i) Yapılarla ilgili Ģikayetleri ve olumsuzlukları değerlendirmek.
j) Kat mülkiyeti ve fotoğraf tasdiki ile ilgili iĢlemleri yapmak.
k) Müteahhit ve yapı sorumlularının sicillerini tutmak.
l) Parsel bazında yapılan çalıĢmaları Kent bilgi sistemine entegre etmek.
12-BAġAKġEHĠR BELEDĠYESĠ
http://www.basaksehir.bel.tr/uploads/mudurlukler/imar/imar-yonetmelik.pdf
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü bünyesindeki yapı kontrol birimi
a)Belediye sınırları içerisindeki inĢaat faaliyetlerini takip eder.
b)4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği esaslarına göre ĠĢyeri
Teslim Tutanağını onaylar.
c)3194 sayılı Ġmar Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve Uygulama
Yönetmeliği ve ilgili yasa ve mevzuatlar esaslarına göre yapılan inĢaatların onaylı
proje ve eklerine uygunluğu halinde Yapı Kullanma Ġzin Belgesi (iskan) düzenler ve
onay için üst Makama sunar.
d)Proje denetim ve hizmet bedeli olan HakediĢ bedellerinin ödeme iĢlemlerini ilgili
Birime iletmek üzere onaylar.
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e)Müdür ya da Bölüm ġefleri tarafından tevdii edilen iĢleri Kanunlar, Tüzükler,
Yönetmelikler ve bu yönetmelikler esaslarına göre program dahilinde ve zamanında
neticelendirir.
f)Kaçak yapı veya inĢaat ruhsatına ve eklerine aykırı yapıların tespit edildiği anda
yapı mühürlenerek inĢaat derhal durdurulur, Yapı Tatil Tutanağı düzenler ve ayrıca
yapı yerine bir nüshası asılmak sureti ile yapı sahibine yapı tatil tutanağı tebliğ
edilmiĢ sayılır.
g)3194 sayılı Ġmar Kanunu‟nun 32.ve 42. Maddeleri dahilinde gerekli resmi evrak
iĢlemlerini yürütür ve bu doğrultuda Belediye Encümen Kararı alınması için dosya
hazırlar.
h)Konu ile ilgili Belediye sınırları içinde kalan parsellerin malikleri ile ilgili Tapu
Sicil Müdürlüğünden bilgi ve belge alır.
i)Resmi ve hafta sonu tatil günlerinde nöbet programı yapar ve Müdürlük Makamına
sunar.
j)4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği esaslarına göre Yapı
Denetim Firmalarının Belediye ile ilgili iĢlerinin Yapı Denetim Sisteminde
/YDS/onayı ve takibi yapılır.
k)Müdürlüğün verdiği belge ve hizmetlerden dolayı ücret tarifesi teklifi hazırlayıp
teklifte bulunur.
13-BAĞCILAR BELEDĠYESĠ
http://www.bagcilar.bel.tr/kategori/404/4/imar-ve-sehircilik-mudurlugu.aspx
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü bünyesindeki yapı kontrol birimi
(9)Yapı Denetim Bürosu:Yapı denetim bürosu büro Ģefi ve büro Ģefine bağlı olarak
görev yapacak personelden oluĢur. Bağcılar ilçesi sınırları içerisinde yapılacak ve
mevcut inĢaatların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılıp yapılmadığının
denetlenmesi yapı denetim bürosu tarafından yerine getirilir.
(10)Yapı Denetim Büro ġefinin Görevleri:
a)Büroda görev yapan tüm personelin görevlerini kanun ve yönetmelik çerçevesinde
yapmalarını takip etmek, sevk ve idarelerini yapmak, aksaklıkları gidermek.
b)Büro hizmetlerinin tam ve eksiksiz olarak zamanında yerine getirilmesini
sağlayarak aksayan konularla ilgili olarak müdürlük makamına bilgi vermek, raporlar
hazırlamak.
c)Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili olarak diğer bürolarla gerekli
koordinasyonu sağlamak.
ç)Büroda görevli personelin izin planlarını yaparak müdürlük makamına sunmak.
(11) Yapı Denetim Bürosunun Görevleri:
a)3194 sayılı Ġmar Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun
hükümlerine ve ilgili yönetmeliklere göre inĢaatların ruhsat ve eklerine uygun olarak
yapılıp yapılmadığını denetlemek.
b)Ruhsat ve eklerine aykırı olarak veya kaçak olarak yapılan yapıları tespit ederek
gerekli yasal iĢlemleri yapmak.
c)Kaçak olarak yapılan yapıların Belediye encümeni tarafından yıkım kararı
alındıktan sonra yıkımını yapmak veya yaptırmak.
ç)Yapı denetim bürosunun görevlerine ait evrakların suret tasdikini yapmak.
d) ĠnĢaatların iĢyeri teslim tutanağı, temel üstü vizesi, hakediĢ, seviye tespitleri ve iĢ
bitirme belgesini onaylamak.
e)Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı yapı denetim sistemi üzerinden, yapı denetim
firmalarının, 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu doğrultusunda her türlü iĢlemlerinin
takibi ve onayını yapmak.
f)ĠĢ deneyim belgeleri ve sicil belgelerini düzenlemek
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g)Mevcut yapılarla ilgili ruhsat taleplerinde yapının imar mevzuatına ve sunulan
projelere uygunluğunu denetlemek, bu konuda yapı ruhsatı bürosuna gerekli bilgileri
vermek.
ğ)Ruhsatlı olarak devam eden inĢaatlarda tadilat ruhsatı almayı gerektirmeyen
değiĢiklikleri proje üzerine iĢleyerek onaylamak.
h)Yapı kullanma izin belgesini, proje ruhsat büro teknik elemanları ile beraber
inceleyip onaylamak.
ı)Ġlçe sınırları içinde imar mevzuatıyla ilgili Bakanlık, Valilik ve BüyükĢehir
Belediye BaĢkanlığı ve Mahkemelerin taleplerini mahallinde ve imar iĢlem
dosyasında inceleyerek cevaplandırmak.
i)Arazide imar hareketlerini takip ederek yapıların mahallinde denetimini ve
projelerini uygunluğu ile ilgili yazıĢmaları yapmak, gerekli hallerde ruhsat iptaline
gitmek.
j)Bölge mühendisleri sorumluluk alanları içerisindeki yerlerde yeni baĢlayan, yarım
kalan, devam eden, biten inĢaatları rapor halinde kayıt altına almak.
k)Yanan yıkılan yapılar ruhsatı düzenlemek.
14-BÜYÜKÇEKMECE BELEDĠYESĠ
http://www.bcekmece.bel.tr/tr-tr/Hizmetlerimiz/Mudurlukler/Sayfalar/Imar.aspx?p=1
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü bünyesindeki yapı kontrol birimi
1.Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü‟nün Görevleri
Mimari proje veya tadilat projelerini 3194 sayılı Ġmar Kanunu, Ġstanbul Ġmar
Yönetmeliği ve ilgili kanun ve yönetmelikler, imar durumu ve plan notları
çerçevesinde incelemek, inĢaat yapı ruhsatlarının düzenlemek, ĠnĢaatların ilgili
mevzuat yönünden projesine ve ruhsatına uygunluğunu denetlemek, projesine ve
ruhsata aykırılığı tespit edilen inĢaatlar hakkında yapı tatil tutanağı düzenlemek ve
diğer yasal iĢlemleri yapmak, devam eden inĢaatların seviye tespit iĢlemleri ile hak
ediĢlerini düzenlemek, temel üstü seviyesine gelen inĢaatların kontrollerini ve temel
üstü vizelerini yapmak, Yapı Denetim Yasasına tabi olan yapı ruhsatlarıyla ilgili,
YDK sisteminde yapıya iliĢkin bilgi formu güncelleme iĢlemleri ve verilen yapı
ruhsatı bilgi giriĢlerini gerçekleĢtirmek, Kat irtifakı müracaatlarında, vaziyet planı ve
projesindeki bağımsız bölüm listesiyle ilgili gerekli iĢlemleri yapmak, Ruhsat
süreleri geçen inĢaatların, yönetmeliğe uygun ruhsat yenileme iĢlemlerini yapmak,
Bina inĢaat harç ve ücretlerini tahakkuk ettirmek, Avan Proje onayı gereken yerlerde
onay iĢlemlerini yapmak, Makine-Elektrik tesisatı projelerinin kontrolünü, iskân
aĢamasında ise muayenesini yapmak, bunlara iliĢkin harç ve ücretleri tahakkuk
ettirmek, ısı yalıtım projesinin kontrol ve muayenesi iĢlemleri ile asansör ruhsatı ve
periyodik muayene iĢlemlerini yapmak,
Mevcut yapı stokunun depreme karĢı güvenli hale getirilmesi bakımından
güçlendirme ve onarım gerektirecek binaları tespit etmek, ilgililerine durumu tebliğ
ederek gerekli güvenlik önlemlerini almak, metruk yapıların tespiti ve yıkımıyla ilgili
iĢlemleri yapmak, ĠnĢaat yapı ruhsatına uygun olarak inĢaatı tamamlanmıĢ yapılara
Yapı Kullanma Ġzin Belgesi düzenlemek, iskân harç ve ücretlerini
tahakkuk ettirmek, Belediye sınırları dâhilinde nazım ve uygulama imar planlarını ve
plan tadilatlarını yapmak/yaptırmak, Belediye meclisine sunmak, onaylanan planları
askıya çıkarmak ve dağıtımını yapmak.
Mer‟i imar planlarına uygun inĢaat istikameti ve kot kesit rölevelerini
hazırlamak. Ġmar uygulamaları, tevhid-ifraz, yola terk, yoldan ihdas, kamulaĢtırma,
irtifak hakkı tesisi gibi iĢlemlere iliĢkin teklif belgelerini hazırlayarak Encümene
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sunmak, Numarataj iĢlemlerinin güncel tutulmasını sağlamak, adres bilgilerini
tanzim etmek, imar planlarıyla ilgili arĢivi düzenlemek, muhafaza etmek,
BaĢkanca verilen diğer görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda
yapmakla yükümlüdür.
15-ÇATALCA BELEDĠYESĠ
http://www.catalca.bel.tr/sayfa.php?slug=imar-ve-sehircilik-mudurlugu&menu_id=1
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü bünyesindeki yapı kontrol birimi
3-Yapı Denetim Bürosu Görev, Yetki ve Sorumlulukları;
Kaçak ve imar mevzuatına aykırı yapılaĢmalarla etkin, mücadelelerde bulunmak.
Belediye sınırları içersindeki her türlü inĢai faaliyetin mer'i mevzuata uygunluğunu
denetlemek. ĠnĢaatların ruhsat ve eklerine göre yapılıp yapılmadığını denetlemek,
ruhsatsız veya ruhsatına aykırı yapı yapılmasına engel olacak çalıĢmalar yapmak.
Ruhsatsız veya ruhsatına aykırı yapılan yapıları tespit etmek, haklarında yapı tatil
tutanağı tanzim etmek, yıkım ve para cezası verilmek üzere Belediye Encümenine
sevkini sağlamak.
Belediye Encümeni'nden çıkan kararın uygulanmasını sağlamak, ruhsatsız ve
ruhsatına aykırı yapılar ile ilgili mer'i mevzuat çerçevesinde yasal iĢlemlerinin
yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
Yapı mahallinin incelenmesi, inceleme sonucunun olumlu olması halinde hazırlanan
temel, toprak ve diğer vizelerin verildiğini içeren ruhsat belgesinin verilmesi
iĢlemlerinin kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
ç)Yapı onarım (tadilat, tamir iĢleri) belgesinin verilmesi ve kontrolünü sağlamak,
Yetki alanındaki bölgelerde yapılaĢmayı sürekli kontrol etmek, Yapı denetim
bürolarının ve müteahhitlerin sicillerini tutmak, hak ediĢlerini tanzim etmek, yılsonu
tespit tutanaklarını düzenlemek ve Bakanlığa göndermek,
f)Yıkılabilecek durumdaki tehlikeli yapılara, mer'i mevzuata göre gerekli iĢlemlerin
yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak,
g)Röleve projelerinin kontrol edilmesi iĢlemlerinin yapılmasını sağlamak,
ğ)Ġmar Kanunu, Yönetmelik ve planlarla belirlenmiĢ Ģartlara uygun olarak verilen
imar durumuna uygun yeni projeleri, avan projeleri, temdit ve tadilat projelerini
kontrol ve takip etmek,
h)Yeni binalara, güçlendirmelere, temditlere ve tadilatlara ruhsat verme, ruhsat ve
eklerine uygunluk tespiti, yeni binalardan uygun olanlara temel ve temel üstü
vizelerini verme iĢlemlerinin kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
ı)ĠnĢaatlarda can ve mal güvenliğini sağlayıcı tedbirleri aldırma iĢlemlerinin
yapılmasını sağlamak,
i)Günlük arazi kontrolü yapılarak yapı ruhsat alınmadan baĢlayan yapılar için
gerekli yasal iĢlemleri yapmak,
j)Telefon ve dilekçe ile Ģikayet edilen yerler ile ilgili gerekli tespitleri yapmak ve
yasal iĢlemleri baĢlatmak,
k)Ġmar otomasyonunu sağlamak., görevle ilgili her türlü iç/dıĢ yazıĢmaları yapmak,
BaĢkana, Encümene, Meclise teklifler sunmak, verilen kararlan uygulamak.
16-ÇEKMEKÖY BELEDĠYESĠ
http://cekmekoy.bel.tr/tr/yapi-kontrol-mudurlugu
Yapı Kontrol Müdürlüğü yapı denetim bürosu
MADDE 7- (1) Müdürlüğün görevleri Ģunlardır:
a) KiĢilerin, resmi veya özel kurumların dilekçelerinin/yazılarının incelenerek
dilekçelerine/yazılarına yanıt vermek.
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b) Çekmeköy sınırları içerisinde yasalara uygun inĢaat yapılmasını sağlamak.
c) ĠnĢaatların yapı ruhsatı ve ekleri doğrultusunda arazide kontrolünün yapılarak
gerekli vizelerinin verilmesine müteakip iĢ bitirme belgelerini düzenlemek.
ç) Vizeleri düzenlenen inĢaatların hak ediĢleri kontrol ederek ödenmesi için ilgili
müdürlüğe göndermek.
d) Hatalı hafriyat ve tehlikeli yapılarla ilgili olarak Mer-i Mevzuat hükümlerini Ġmar
ve ġehircilik Müdürlüğü ile koordineli uygulamak.
e) Çekmeköy ilçesindeki tüm mahallelerde düzenli bir program dahilinde
yapıların kontrolünü yapmak.
f) ĠnĢaat safhasında temel, bodrum, zemin ve tüm normal kat beton numunelerinin
Çevre ve ġehircilik Bakanlığı‟ndan izin belgesine haiz laboratuarlarda kırılarak statik
projedeki değerleri ile karĢılaĢtırılıp uygunluğunu kontrol etmek.
g) Su basman seviyesini geçen inĢaatlara temel üstü vizesini vermek.
ğ) ĠĢbitirme öncesi, hazır olan binalarda Yalıtım Ġzini vermek.
h) ĠnĢaatın onaylı projesine uygun tamamlanmasını sağlamak, kaçak ve projesine
aykırı yapılarla ilgili 3194 sayılı Ġmar Kanunun 32. ve 42. Maddelerine göre gerekli
yazıĢmaları ve uygulamaları yapmak, ayrıca aynı kanunun 39. Maddesine göre
yıkılma tehlikesi olan yapılar ile ilgili yasal iĢlemleri ve gerekli uygulamaları
yapmak.
ı) 3194 sayılı yasanın 21. maddesine göre yapı izin belgesi alan ve 29.maddeye göre
süresi içinde projesine uygun tamamlanarak, müracaatı yapılan binaların: Yasanın
30, Yönetmeliğin 14.07 maddelerine ve 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununa göre
Yapı Kullanma izin belgesi vermek.
i) Onarım-iskele belgesi ve basit onarım izinlerini vermek.
j) Denetim firmalarının ve denetim elemanlarının sicillerini tutmak ve Bakanlığa
bildirmek.
k) (DeğiĢik 05.02.2015 tarihli ve 22 sayılı Meclis Kararı) Denetim firmalarının
tahakkuklarının hazırlanması, ödeme yapılması için Mali Hizmetler Müdürlüğü veya
Mal Müdürlüğü‟ne gönderilmesi ile 4708 sayılı Yasa ile ilgili tüm iĢlemleri yapmak.
l) Müdürlükçe gerekli görünen hallerde bina kontürleri için zeminde ölçüm yapmak
m) Kot kesit ve inĢaat istikamet rölevesi düzenlemek
n) Mevcut binaların kontur gabarilerinin kontrolünü yapmak.
o) BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ile irtibatlı olarak Numarataj çalıĢmalarını
yapmak.
ö) Sayısal halihazır haritaların ve sayısal kadastral Pafta bilgilerinin Kent Bilgi
Sistemi ortamına aktarılmasını sağlamak.
p) 5393 sayılı Kanun ve diğer Mer‟i Mevzuat hükümleriyle yüklenilen görevleri
yerine getirmek.
r)Bölgede denetim yapılması sırasında hazine arazisi veya belediye mülklerinin iĢgali
tespiti halinde Zabıta ve Emlak Ġstimlak Müdürlüğüne bildirmek.
s) (DeğiĢik 05.02.2015 tarihli ve 22 sayılı Meclis Kararı) Yapıları yangın mevzuatı
açısından denetlemek ve muayene tutanağı düzenlemek.
17-ESENLER BELEDĠYESĠ
http://www.esenler.bel.tr/tr/icerik/170/3562/imar-ve-sehircilik-mudurlugu-calismausul-ve-esaslari-yonetmeligi.aspx
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü bünyesindeki yapı kontrol birimi
Yapı Kontrol ġefliğinin Görevleri:
(1)Yapı ruhsatı ve eklerine uygun olarak binaların yapılmasını denetlemek.
(2)Aykırı uygulamaları mer'i mevzuat çerçevesinde sonuçlandırmak ve yasal
gereğinin yapılmasını temin etmek.
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(3)3194 sayılı imar kanununun 28-32-33-34-39 maddeleri ile 13.08.2001 tarih ve
4708 sayılı Yapı Denetimi ile ilgili kanuna bağlı yönetmelik genelge ve yönerge
gereklerini yapmak
(4)Alınan Encümen kararlarında belirtilen yasal iĢlemleri yapmak.
(5)ĠnĢaatların gerekli tetkik ve kontrollerini yaparak temel, temel üstü(su basman),
kat ve çatı vizelerini vermek,
(6)Projesine uygun olarak yapılarak tamamlanmıĢ inĢaatlar için iĢbitirme belgesi
düzenlemek
(7)Ġskan alınan binalar için Sertifika düzenlemek.
(8)Gerekli görülen hallerde binalara tamir izni vermek.
(9)ĠnĢaatlarda ruhsat ve eklerinin mahallinde bulundurulmasını temin etmek.
(10)Ġlçe sınırları içinde imar mevzuatıyla ile ilgili Bakanlık, Valilik ve BüyükĢehir
Belediye BaĢkanlığı emirlerinin tetkiklerini yaparak cevaplandırmak.
(11)Belediyedeki diğer müdürlüklerin imar yönünden bilgi isteyen yazılarını gerekli
tetkikleri yaparak cevaplandırmak.
(12)Arazide imar hareketlerini takip ederek yapıların mahallinde denetimini ve
projelerinin uygunluğu ile ilgili yazıĢmaları yapmak.
(13)4708 sayılı kanunu gereğince gerekli iĢlemleri yerine getirmek ve Yapı Denetim
ġirketleri ile ilgili yazıĢmaları ve iĢlemleri yapmak.
(14)VatandaĢların Ģikâyet ve taleplerini değerlendirerek uygulamaya yönelik
mevzuatı geliĢtirme çalıĢmaları yapmak. Ġlçe sınırları dâhilinde, yapılanmanın
düzgün ve planlı bir Ģekilde geliĢmesini sağlamak.
(15)Ruhsatlı inĢaatların kat irtifak ve kat mülkiyeti kurulması ile ilgili iĢlemleri
yapmak. Binaların cephe fotoğraflarını tasdik ederek, ilgilisine vermek.
(16)Yıkım iĢlemini ihaleten yapılmak istenen kaçak binaların yıkımı ile ilgili ihale
açmak.
(17)5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 184. maddesi uyarınca kaçak veya projeye
aykırı inĢaat yapanlar hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmak.
(18)Yıkılacak derecede tehlikeli olan yapıların tespiti halinde gerekli iĢlemleri
yapmak.
(19)Mevcut iskanlı yapılara dıĢ cephe tadilatı için iskele belgesi düzenlemek.
(20)ĠĢ bitirme belgesi almıĢ olan yapılara yapı kullanma izin (iskan) belgesi
düzenlemek.
(21)6306 sayılı yasa kapsamında riskli alan ilan edilen yapılarla ilgili kurum içi ve
kurum dıĢı gerekli yazıĢmaları yapmak ve sonuçlandırmak.
18-ESENYURT BELEDĠYESĠ
http://www.esenyurt.bel.tr/icerik/216/515/yapi-kontrol-mudurlugu-mudurlukyonetmeligi.aspx
Yapı Kontrol Müdürlüğü yapı denetim bürosu
1) Yapı ruhsatı alınmasından itibaren yapının ve fenni sorumluluğunu alan yapı
denetim firmasının yapıyı ruhsat ve eklerine uygun olarak yaptırmasını kontrol eder.
2) Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine veya Ġmar mevzuatına aykırı olarak yapılan
yapının sahibini, müteahhidine ve fenni mesulüne Ġmar Kanununun 42. maddesine
göre para cezası iĢlemi yapar.
3) Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak baĢlanan binalarda Ġmar
Kanununun 32.maddesine göre iĢlem yapar.
4) Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar için Ġmar Kanununun 39.maddesine göre
iĢlem yapar.
5) Arsalarda, evlerde vb. yerlerde umumun sağlık ve selameti için Ġmar Kanununun
40.maddesine göre iĢlem yapar.
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6) 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununun 2.maddesindeki iĢlemlerin yapı denetim
firmalarınca yapılmasını kontrol eder.
7) Yapı denetim firmalarının inĢaatlara ait hak ediĢlerini kontrol eder ve ödenmesini
gerekli iĢlemleri yapar.
8) 4708 sayılı yapı denetim kanununun 7.maddesine göre yapı denetim firmalarının
denetime ait sicillerini tutar.
9) Yapı denetim kanununca denetlenerek inĢa edilmiĢ yapılara sertifika verir.
10) Belediye sınırları dahilindeki kaçak yapılaĢma ve Ģikayetler konusunda iĢlem
yapar.
11) Haftalık programlar dahilinde arazi kontrollerini, aykırı yapılmıĢ ve yıkım
kararı çıkmıĢ yapıların, fen iĢleri müdürlüğümden sağlanacak ekip ve ekipman
desteyi ve zabıta müdürlüğünden sağlanacak kolluk küveti ile birlikte yıkım
iĢlemlerinin gerçekleĢmesini sağlar.
19-EYÜP BELEDĠYESĠ
http://www.eyup.bel.tr/icerik/1127/12759/imar-ve-sehircilik-mudurlugu-calismayonetmeligi.aspx
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü bünyesindeki yapı kontrol birimi
-Yapı Denetim, Ġskan ve Riskli Yapı Birimi:
-Ġlçedeki yapıların plan ve projeler uygun olup olmadığını sahada denetlenmesini
koordine eder, aykırı yapılar konusunda yıkım iĢlerini yürütür.
-Ruhsat ve tanzim edilen yapıların ruhsat ve eklerine Fen ve Sanat kaidelerine
uygun olarak inĢa edilmesini denetlemek amacı ile 4708 sayılı denetim yasası
çerçevesinde standart yapılaĢmayı sağlamak.
-Ruhsat ve eklerine Fen ve Sanat kurallarına uygun olarak inĢa edilen denetlenen tüm
seviyelerde olumlu sonuç alınan yapılara, yapı denetim firmalarının sorumluluk
imzaları alınarak, yapının (%100) seviyesinde tamamlandığında “ĠĢ bitirme”
tutanaklarını hazırlanması.
-Ruhsat ve eklerine aykırı inĢa edilen ve ruhsatsız inĢaa edilen yapılara ilgili yasalar
çerçevesinde yapı tatil tutanakları düzenlenerek, yasal süresi sonunda Belediye
BaĢkanlığı, Belediye Encümenine sunularak yıkım ve para cezası kararlarını
aldırarak, konu ile ilgili yasal yazıĢmaları takip etmek. Görev ve yetki alanları ile
ilgili BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluĢları ile
yazıĢmaları yürütmek.
-Mahkemelerden talep edilen proje bilgilerinin veya uygulamanın yerinde tetkik
edilerek ilgili mahkemelere rapor olarak aktarılmasını sağlamak ayrıca; Hukuk ĠĢleri
Müdürlüğünden talep edilen teknik görüĢlerin hazırlanarak ilgili Müdürlüğün
savunma kriterlerine katkı sağlamak
-Müdürlüğümüze direkt olarak iletilen dilekçeler, Halkla iliĢkiler tarafından iletilen
yazılı form ve e-mail iletilerinin değerlendirmesinin yapılarak yasal iĢlemlerini
yürütmek ve çözümlerini üretmek.
-Ġskan müracaatı olan binaların projeye uygunluğunu kontrol ederek, Ruhsat Birimi,
Yapı Denetim Birimi ile koordineli olarak iskan verilmesini sağlamak.
-Ġmar yasası gereği yıkım kararı alınan yapıların alt yapı tesislerinden
faydalandırılmaması hususunda ilgili kurumlara bilgi aktarılması ve Fen ĠĢleri
Müdürlüğü‟ne gereğinin yapılması için yıkım kararlarına ait metrajların çıkarılıp
gönderilmesi
-Yasal iĢlemleri tamamlanan ancak iĢgal edilen yapıların iĢgalden arındırılması ve
yasal olmayan inĢaatların çalıĢtırılmaması için Zabıta Müdürlüğün‟ den talepte
bulunmak.
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-5216 sayılı Belediye yasasının 11. maddesi kapsamında teknik destek alınarak
yapılan yıkımlarda katılım sağlanarak iĢlemlerin takibini yapmak
-Yıkımlar esnasında ilgili kurumlara bilgi aktarılarak söz konusu yıkımı yapılacak
yapıların altyapı kamu tesislerinin iptal edilmesi talebini yapar ve de güvenlik sağlık
gibi diğer hususlarda organizeyi sağlar.
-Devletin Hüküm ve tasarrufu altında bulunan arsa ve arazilerde veya özel-tüzel
kiĢilere ait alanlarda izinsiz inĢa edilen yapıların tespitinin yapılarak 775 sayılı
yasanın ilgili maddelerinin uygulanması konusunda Zabıta Müdürlüğünce gereğinin
yapılması için gerekli teknik yardımda bulunulması.
Ġlgilileri tarafından yıkılmak istenen yapılara mevzuata göre yıkım ruhsatı
tanzim etmek
-Ġlçe sınırları içerisinde bulunan ve yıkılacak derecede tehlikeli olan yapıların tetkiki
ve tebliğlerinin takibi ve 3194 sayılı yasanın 39. maddesine göre Encümen Kararı
alınarak tehlikeli yapıların yıkımını sağlamak.
-Görev ve yetki alanları ile ilgili BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ve diğer
kamu kurum ve kuruluĢları ile yazıĢmaları yürütmek.
-Deprem, yangın, su baskını yer kayması( heyelan) gibi afetlerde, 7269 sayılı umumi
hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbirler, yapılacak yardımlara dair
kanun gereği ve 5216 sayılı yasa gereği yasal, iĢlemlerin baĢlatılarak gerekli
koordinasyonun sağlanması çalıĢmalarını gerçekleĢtirir. Ġlçedeki deprem riskli
binalarının tespiti ile önleyici hizmetler geliĢtirir. Olası afet senaryolarına göre ilçede
afet yönetim sistemi oluĢturur ve öncülük eder.
-VatandaĢ müracaatları halinde binaları statik yönden değerlendirerek gereğini
yapmak ve vatandaĢa bilgi vermek. HazırlanmıĢ olan güçlendirme projelerini
incelemek ve ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde onaylamak.
20-FATĠH BELEDĠYESĠ
http://www.fatih.bel.tr/icerik/8896/yapi-denetim-mudurlugu/
Yapı Kontrol Müdürlüğü yapı denetim bürosu
Yapı Kontrol ġefliği görevleri;
1-Ġlçe genelindeki kaçak yapılaĢmanın önlenebilmesi için gerekli tespit ve
denetimleri yapmak.
2-3194 sayılı Ġmara Kanunu 32.maddesine düzenlenen yapı tatil tutanaklarını
hazırlamak.
3-32 inci maddeye göre yapı tatil tutanaklarını karar alınmak üzere Belediye
Encümenine sevk etmek.
4-Encümen tarafından yıkım kararı verilmiĢ ruhsatsız veya ruhsat eki onaylı
projesine aykırı kısımları yıkıma hazır hale getirilmesi için gerekli yazıĢmaları
yapmak.
5-Ruhsata aykırı bağımsız bölümle sınırlı olmak üzere elektrik, su, doğalgaz gibi
hizmetlerin kullanımını engellemek amacıyla ilgili kurumlara bildirimde bulunmak.
6-ĠĢgali olan yapıların tahliyesi için ilgili müdürlüklere veya mercilere bildirimde
bulunmak.
7-Tebliğlerle ilgili olarak Zabıta ve Fen ĠĢleri Müdürlüklerinde bildirimde bulunmak.
8-Yapı ruhsatı alınmıĢ inĢaatlarda temel üstü seviyesinde mesul Yapı Denetim veya
teknik uygulama sorumlusunca (TUS) kontrol edilerek imzalanmıĢ temel üstü
ruhsatlarını onamak.
9-Bölgedeki inĢaatları gerek görüldüğü takdirde denetlemek, inĢaatların projesine
uygun olarak yapılmasını sağlamak.
10-Bölgede ruhsat hilafında çalıĢma yapılmaması için devamlı kontrol yapmak.
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11-HakediĢ dosyalarını, iĢ bitirme belgelerini ve seviye tespitlerini kontrol etmek ve
onaylamak.
12-ĠnĢaat çevresine gerek görüldüğü takdirde takviye güvenlik önlemleri için ilgili
fenni mesulü uyarmak ve güvenlik önlemi aldırmak.
13-Üst amiri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.
14-3194 sayılı Ġmar Kanununa göre yapı tamamlandıktan sonra yapının tasdikli
projesine göre iskân heyetince kontrol etmek suretiyle yapı sahiplerine yapı kullanma
izin belgesi düzenlemek.
21-GAZĠOSMANPAġA BELEDĠYESĠ
http://www.gaziosmanpasa.bel.tr/images/dosyalar/ĠMAR.MÜDÜRLÜĞÜ
ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ.pdf
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü bünyesindeki yapı kontrol birimi
(4) Yapı Kontrol ġefliği a) Ġmar mevzuatına aykırı yapılaĢmayı önlemek için düzenli
takip yapmak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak.
b) Ġmar mevzuatına aykırı yapıların tespiti, inceleme ve tetkiklerini yaparak aykırı
olan yapıların inĢaatını durdurmak, mühürlemek, durdurulan inĢaatlarda faaliyetin
devamının tespiti durumunda 3194 Sayılı Yasanın 32 inci ve 42 inci maddelerine
esas Yapı Tatil Tutanağı düzenlemek.
c) Yapı tatil Tutanağının tebliğ tarihinden itibaren en çok bir ay içerisinde aykırılığın
giderilmesi halinde mühür iĢlemini tutanak ile kaldırmak.
ç) Ġmar mevzuatına aykırı yapılarla ilgili tutulan zabıt ve raporların 3194 Sayılı
Yasaya göre
Encümen Kararına bağlanması için BaĢkanlık Makamına sunmak.
d) Ġlgili kurumlara (ĠSKĠ –BEDAġ –SGK) gerekli bildirimlerde bulunmak, yıkım
iĢlemini
ilgili müdürlüklerle ve kurumlarla müĢtereken yapılmasını sağlamak.
e) 5237 Sayılı Türk Ceza Kanununun 184 üncü maddesine göre Ġmar Kirliliğine
Neden
Olması sebebiyle Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmak üzere Yapı
Tatil Tutanağını Hukuk ĠĢleri Müdürlüğüne iletmek.
f) Ġmar Kanununun 34 üncü Maddesine esas inĢaat ruhsatı alınmıĢ devam eden
inĢaatlarda
çevre güvenlik önlemleri aldırmak. (tahta, perde-aydınlatma vb.)
g) Yapılarla ve yapılan iĢlemlerle ilgili bilgi almak isteyen vatandaĢlara bilgi vermek.
ğ) Gerek yazılı gerekse sözlü olarak yapılan Ģikayetleri değerlendirerek gerekli
iĢlemleri
yapmak.
h) Kamu kurum ve kuruluĢları ile mahkemelerden gelen taleplere yanıt vermek,
Hukuk ĠĢleri
Müdürlüğüne zamanında savunma, bilgi-belge göndermek.
ı) Ġlçe Emniyet Müdürlüğünden, mahalle muhtarlıklarından ve vatandaĢlardan
Ģikayet bildirimi gelen terk edilmiĢ metruk binaların mahallen kontrolünü yapmak.
i) Metruk yapının tapu maliklerine tamiratı ya da yıkımı için gerekli tebligatları
yapmak.
j) Verilen süre sonunda yapıyı kontrol ederek, tamirat ya da yıkımı yapılmamıĢsa,
3194 Sayılı Yasaya göre Encümen Kararına bağlanması için BaĢkanlık makamına
sunmak.
k) Belediye Encümen Kararının tebliğini, tebliğ sonucunda da Mali Hizmetler
Müdürlüğüne bildirimini yapmak.
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l) Yıkımı için tapulu yer ise UlaĢım Hizmetleri Müdürlüğüne, Kentsel DönüĢüm
alanında kalıyorsa Emlak Ġstimlak Müdürlüğüne, kamu alanında kalıyorsa 775 Sayılı
Gecekondu
Kanununun 18 inci Maddesine istinaden Zabıta Müdürlüğüne bildirmek.
m) Çevre sağlığı, can ve mal güvenliği açısından tehlikeli olan yıkılacak durumdaki
yapılar için 3194 sayılı Ġmar kanununun 39 uncu Maddesine esas yıkıma dair Teknik
rapor düzenlemek.
(5) Yapı Denetim ġefliği
a) Ġmar mevzuatına aykırı yapılaĢmayı önlemek için düzenli takip yapmak ve gerekli
tedbirlerin alımını sağlamak.
b) Ġmar Kanununun 34 üncü Maddesine esas inĢaat ruhsatı alınmıĢ, devam eden
inĢaatlarda
çevre güvenlik önlemleri aldırmak.
c) Yapılarla ve yapılan iĢlemlerle ilgili bilgi almak isteyen vatandaĢlar bilgi vermek.
ç) Kamu kurum ve kuruluĢlarından gelen taleplere yanıt vermek.
d) 4708 Sayılı Yapı Denetim Hizmet kanununa göre gerekli denetimleri yaparak
hizmet veren denetim Ģirketlerine hak ediĢ ödenmesi iĢlemlerini (iĢyeri teslim, seviye
tespit vs.) gerçekleĢtirmek.
e) Ġskan (Yapı Kullanma Ġzin Belgesi) alabilme aĢamasına gelmiĢ olan inĢaatlar için
ilgililerinin, talepleri gerçekleĢmesi halinde gerek 3194 Sayılı yasa gereğince,
gerekse 4708
Sayılı Yasa kapsamında gerekli incelemeleri yapmak.
f) Ġskan harçlarını hesaplayarak tahakkuk ettirmek.
g)4708 sayılı Yasa kapsamında iĢlemleri tamamlanan hak ediĢlerin Çevre ve
ġehircilik
Bakanlığının internet sitesi üzerinden iĢlemlerini gerçekleĢtirmek.
ğ) Yapı Kullanma Ġzin Belgelerinin (iskan) internet sistemi üzerinden yazılmasını
sağlayarak sonuçlandırılmasını takip etmek.
h) Yapı Kullanma Ġzin Belgelerinin (iskan) defter kaydını tutarak, arĢivlemek.
ı) ÇalıĢma alanına giren ve Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmak
22-GÜNGÖREN BELEDĠYESĠ
http://www.gungoren.bel.tr/kurumsal.php
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü bünyesindeki yapı kontrol birimi
-Belediye sınırları içinde inĢaat yapımına esas meri imar planı koĢullarına göre imar
durumu düzenlemek.
-Ġmar durumu, inĢaat istikamet rölevesi, kot kesit koĢullarına göre hazırlanan mimari
proje ve statik proje onaylamak.
-Proje tastikinden sonra, gerekli evrakların incelenmesi ve harçların tahsilinin
sağlanması sonucu inĢaat ruhsatı vermek.
-Subasman seviyesine gelen inĢaatlara temel üstü vizesi vermek.
-Yapı Denetim KuruluĢlarının hak ediĢ raporlarını incelemek onaylamak ve diğer
iĢlemlerini yürütmek.
-Yapımı devam eden inĢaatları kontrol etmek.
-ġikayet dilekçelerini yerinde tetkik etmek ve cevap vermek.
-Kaçak inĢaatlar tespit etmek, engellemek, zabıt tutmak, yıkım iĢlemlerini yapmak.
-Yapımı tamamlanan inĢaatlara gerekli incelemeler yapılarak yapı kullanma izin
belgesi vermek.
-Diğer kurumlardan gelen imarla ilgili yazılara cevap vermek.
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23-KADIKÖY BELEDĠYESĠ
http://www.kadikoy.bel.tr/Kurumsal/Mudurlukler/yapi-kontrol-mudurlugu
Yapı Kontrol Müdürlüğü yapı denetim bürosu
a. KiĢilerin, resmi veya özel kurumların dilekçelerinin/yazılarının incelenerek
dilekçelerine/ yazılarına yanıt vermek.
b. Her türlü Ģikayet (yazılı, sözlü, telefon, e-mail, çağrı merkezi Ģikayetleri)
değerlendirmek.
c. 4708 Sayılı Kanunda, yapı denetim firmalarının sunduğu iĢ yeri teslim tutanakları
ve seviye tespit tutanakları değerlendirmek, onamak ve yapı denetim sistemi
üzerinden onaylamak.
d. Su Basman seviyesini geçen inĢaatlara temel üstü vizesini verir. ĠnĢaatı
baĢlanılmıĢ ve devam eden inĢaatlarda inĢaatın; Ruhsat ve eklerine uygunluğunu
kontrol etmek.
e. ĠnĢaatın onaylı projesine uygun tamamlanmasını sağlar, kaçak ve projesine
aykırı yapılarla ilgili yasal iĢlem yapmak.
f. Yıkım ruhsatı düzenlemek.
g. Ġskele Belgesi düzenlemek.
h. Af Ruhsat ve Projesi suret onayı yapar
i. Basit onarım izinleri vermek, tamirat izni verilen yerlerin takibini yapmak.
j. Denetim Firmalarının ve Denetim elemanlarının sicillerini tutmak ve
Bakanlığa bildirmek.
k. 4708 sayılı Yapı Denetim yasası çerçevesinde inĢaat kontrolleri yapıldıktan sonra
l. Denetim Firmalarının hakediĢlerini hazırlamak, Ödeme yapılması için
Mal Müdürlüğü‟ne göndermek.
m. Büroya ait tüm kayıt kabul ve çıkıĢ iĢlemlerini yapmak.
n. ĠĢ Deneyim belgesi düzenlemek.
Ġskan Bürosunun Görevleri
a. KiĢilerin, resmi veya özel kurumların dilekçelerinin/yazılarının incelenerek
dilekçelerine/ yazılarına yanıt vermek.
b. Her türlü Ģikayet (yazılı, sözlü, telefon, e-mail, çağrı merkezi Ģikayetleri)
değerlendirmek.
c. Ġskan safhasına gelen binalara iskan komisyonu oluĢturularak tasdikli mimari
projesine göre kontrol etmek.
d. 3194 sayılı yasanın 21.maddesine göre yapı izin belgesi alan ve 29.
maddeye göre süresi içinde müracaatı yapılan binalara; Ġmar Kanunun 30.
Maddesi , Planlı alanlar Tip Ġmar Yönetmeliği ve 4708 sayılı Yapı Denetim
Kanununa göre yapı kullanma izni verir.
e. Ġskan suret onayı ile fotoğraf onayı yapar.
f. Bağımsız bölüm liste tasdiki yapar.
g. Denetim Firmalarının hakediĢlerini hazırlamak, Ödeme yapılması için
Mal Müdürlüğü‟ne göndermek.
h. Yapı Denetim Firmasının hazırlamıĢ olduğu iĢ bitirme tutanağını onaylamak.
i. Müdürlüğe ait tüm kayıt kabul ve çıkıĢ iĢlemlerini yapar.
j. ĠĢ Deneyim Belgesi vermek
k. Denetim Firmalarının ve Denetim elemanlarının sicillerini tutmak ve
Bakanlığa bildirmek.
Beton Zemin Bürosunun Görevleri
a. Her türlü Ģikayet (yazılı, sözlü, telefon, e-mail, çağrı merkezi Ģikayetleri)
değerlendirmek.
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b. Jeoloji ve YerleĢime Uygunluk Haritası düzenlemek, baĢvuru sahibine teslim
etmek. Zemin Etüdü için yapılması gereken Sondaj ve Sismik (Jeolojik ve
Jeofizik ) çalıĢmaları belirlemek.
c. Sahada ruhsata esas yapılan zemin etüdü (geoteknik raporlar dahil)
çalıĢmalarını kontrol etmek, hazırlanan zemin etüdü raporlarını inceleyip,
onaylamak.
d. Zemin iyileĢtirme çalıĢmalarını yerinde kontrol etmek.
e. Kurum tarafından inĢası düĢünülen binaların zemin etüdü çalıĢmalarını yapmak
veya yapılmasını sağlamak ve zemin etüdü raporu hazırlamak.
f. Yapımı süren inĢaatlardan, zemin iyileĢtirme uygulaması yapılan sahalardan taze
beton numunesi almak, beton dayanım testine tabi tutmak, rapor hazırlamak,
yapı denetim bürosuna ve ilgililerine bildirmek.
g. 6306 Sayılı Yasa kapsamında Riskli yapıları tespit eder veya tespit edilmesini
sağlamak. 6306 Sayılı yasa kapsamında lisanslı firmalar tarafından hazırlanan
riskli bina raporlarını kontrol etmek ve onaylamak.
h. 6306 Sayılı yasa kapsamında onaylanan riskli yapılarla ilgili olarak her türlü
(Tapu Müdürlüğüne riskli Ģerhi koyulması yazısı, Bakanlıkla riskli kararına
itiraz yazıĢmaları, harçlardan ve ücretlerden muafiyet yazısı, mahkemelerden
istenen evrak yazıĢmaları vb.) yazıĢmaları yapmak.
i. Parke, bordür,beton karot ve zemin mekaniği testleri yapmak.
j. Beton mukavemeti düĢük olan yapıların performans analizinin kontrolünü
yapmak, ilgili bürolarla yazıĢmaları yapmak.
k. Beton mukavemeti düĢük olan yapılarda bakanlık onaylı laboratuar tarafından
karotlar alınırken ve laboratuarda teste tabi tutulurken denetlemek ve yazıyla
ilgili bürolara sonucu bildirmek.
l. Laboratuara gelen hizmet taleplerinin Belediye meclisince belirlenen
fiyatlarla yapılmasını sağlamak. Bina kontrollerinin yapılması için ilgili
birimlere talimat vermek.
m. Kayıtların muhafazası ve saklanmasını sağlar ve kontrol etmek.
n. Yıllık Program hedeflerini belli aralıklarla değerlendirmek ve hedefe gidiĢi
izlemek.
o. Riskli yapıları ve riskli alanları tespit eder veya tespit edilmesini sağlar. Riskli
yapılarla ve alanlarla ilgili olarak her türlü yazıĢmaları yapmak.
Kentsel Yenileme Bürosunun Görevleri
a. KiĢilerin
resmi
veya
özel
kurumların
dilekçelerinin/yazılarının
incelenerek dilekçelerine/yazılarına yanıt vermek.
b. VatandaĢlara 6306 sayılı Kanun Uygulama Yönetmeliği uyarınca yasal süreçlerle
ilgili bilgi vermek.
c. Her türlü Ģikayet (yazılı, sözlü, telefon, e-mail, çağrı merkezi Ģikayetleri)
d. Riskli olduğu kesinleĢmiĢ olan yapılarda kat maliklerine 60 günlük ve
maksimum 29 günlük tahliye yazılarını yazmak.
e. Riskli yapılar tahliye edilmediği takdirde altyapı hizmetlerinin kesilmesi için
ilgili kurumlara bildirimde bulunmak, Cumhuriyet Savcılığı‟na suç duyurusunda
bulunmak ,tahliyeyi sağlamak.
f. Riskli yapıları ve riskli alanlardaki yapıları gerektiğinde yıkmak veya yıktırmak.
g. Mahkeme kararı bulunan Riskli yapıların iĢlemlerini ve yasal süreçlerini takip
etmek.
Kira Yardım Bürosu Görevleri
a. 6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliğine göre kira yardım baĢvurusunda
bulunanları bilgilendirmek.

121

b. Gelen müracaatları incelemek ve eksiksiz müracaatları kabul etmek.
c. Kabul edilen baĢvuruları Excel ortamına girmek.
d. BaĢvuruda bulunulan bağımsız birimin daha önceden bakanlık tarafından kira
yardımı bağlanıp bağlanmadığını kontrol etmek.
e. Kontrol sırasında belirlenen mükerrer baĢvuruların red yazılarını yazmak.
f. 2014 yılında bakanlık tarafından kabul edilen, yetki devrinden sonra
tarafımıza gönderilen baĢvuru evraklarını incelenmek, Ġnceleme sonucunda eksik
olan baĢvuruları tamamlatmak.
g. Hak sahiplerine bilgilendirme yazısı yazmak, tam olan baĢvuruları excel
ortamına girmek.
h. Excel ortamına girilen baĢvurularını Mali hizmetlere göndermek.
i. Mali hizmetler tarafından ödemesi yapılan vatandaĢın, ödeme miktarına
yapmıĢ oldukları itirazlarını incelenmek,
j. Bakanlık tarafından ödeme listelerinde belirlenen hataların düzeltilmesi için
ilgili dosyayı arĢivden istemek.
k. Ġstenen ilgili dosyaları incelenmek. inceleme sonucunda belirlenen hataları
ödeme planında düzeltmek için ilgili müdürlüğe bildirmek.
24-KARTAL BELEDĠYESĠ
www.kartal.bel.tr/Upload/Document/.../20100526093045n5blbb7tal.doc.
Deprem DönüĢüm ve Yapı Kontrol Müdürlüğü
Ġnternet sayfalarında yönetmelikler ile ilgili net bir bilgiye ulaĢılamadı.
HĠZMETLERĠN YÜRÜTÜLMESĠ ESASLARI
MADDE -8: BÜRO ÇALIġMALARI:
a)Ġmar Durumu düzenlemek.
b)Ġmar Kanunu uygulamaları, ifraz, tevhit, terk, ihdas, arazi düzenlemesi.
c)Mimari, statik, avan, makine ve elektrik tesisat projeleri ve zemin projeleri onayı.
d)Altyapı katılım payları tespiti.
e)Yapı ruhsatı ve temel üstü izni.
f)Proje tescil iĢlemleri.
g)Teknik eleman sicil kayıtları.
h)Kat irtifakı ve kat mülkiyeti kurulabilmesi için proje, fotoğraf ve liste tasdiki
yapılması.
ı)Yapı kullanma izin belgesi düzenlenmesi.
i)Asansör projelerinin onayı, asansör ruhsatlarının verilmesi.
j)4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu gereğince hak ediĢ dosyalarının imzalanması.
k)Kentsel Tasarım(metruk yapıların tesbiti-binaların boyanması), ve zemin inceleme
çalıĢmaları.
l)Kaçak yapılaĢma ile alakalı tutanak ve evrakların hazırlanması.
m)Kurum ve Ģahıslarla yazıĢmalar.
Yukarıda harç gerektiren iĢlemlerle ilgili olarak gerekli belgelerin ibrazı ve taleplerin
sonuçlandırılması, 2464 sayılı kanun ve diğer ilgili kanunlar ile Meclisin tesbit
edeceği diğer ücretlerin Mali Hizmetler Müdürlüğünce tahsilinden sonra Ġmar ve
ġehircilik Müdürlüğünce yapılır.
MADDE-9 : YAPI DENETĠMLERĠ-ARAZĠ ÇALIġMALARI:

122

Verilen yapı izin belgesi ve ekli projelerin uygulanması ile kaçak yapıların tesbiti ve
bu yapılar hakkında yapılacak yasal iĢlemler 3194 Sayılı Kanun‟un ilgili maddelerine
göre Ruhsat ve Yapı Kontrol ġefliğince yapılır.
Ruhsatsız veya ruhsatına aykırı yapılar zabıtlanarak durdurulur.30(otuz) gün içinde
ruhsat almayan ve ruhsatına uygun hale getirilmeyen yapılarla ilgili dosya Ġmar
Kanununun 32.ve 42.maddelerine göre karar alınmak üzere Encümene sevk edilir.
3194 Sayılı Kanunun 40.maddesine aykırı olan hafriyat,moloz,tehlikeli çukur
,metruk yapıların yıkımı ve 5393 Sayılı Belediyeler Kanununun 75.maddesine
istinaden Ġlçemizdeki trafo ve benzeri yapılarla ilgili olarak karar alınmak üzere
tanzim edilen evrak ve dosyalar Belediye Encümene gönderilir.
25-KÜÇÜKÇEKMECE BELEDĠYESĠ
http://www.kucukcekmece.bel.tr/icerikler/mudurlukler/imar-ve-sehircilikmudurlugu/860
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü bünyesindeki yapı kontrol birimi
(1) Müdürlükteki teknik personel mevcudu doğrultusunda sorumluluğu altındaki
bölgede yapı denetimi yapmak üzere görevlendirilen teknik personeldir.
a)Yapı Denetim konusu ile alakalı her türlü Ģikayetleri değerlendirmek, yasal
iĢlemleri yapmak, yaptırmak ve sonucundan ilgili kurum ve kiĢilere bilgi vermek.
b)Proje Tasdik ve Ruhsat ġefliği tarafından verilen yapı ruhsatları ile alakalı 3194
Sayılı Ġmar Kanunu, 6306 Sayılı Kanun, 775 Sayılı Kanun, 4708 Sayılı Yapı
Denetim Kanunu Ġmar Yönetmeliği ve ilgili kanunlar, genelgeler Çerçevesinde
gerekli yasal iĢlemleri ve yazıĢmaları yapmak.
c)ĠnĢaata devam izni temel iĢlerinin bittiği ilgilisi tarafından yazılı olarak bildirilip
kanal bağlantısının projesine uygun yapıldığı ĠSKĠ tarafından onaylandıktan sonra
bölge teknik elemanları yerinde inceleme yaparak temelin tatbikat projesine uygun
yapılıp yapılmadığını denetler ve Y.D.K gereğince gerekli olan evrak ile ilgili
kurumlardan alınması gereken (S.S.K v.b) belgeler ilgililer tarafından
tamamlandıktan sonra ruhsat formunda bulunan vizeleri sırası ile yapmak.
d)Yapı kullanma izin belgesi almıĢ yapılar için kat mülkiyetine geçilebilmesi için
gerekli olan fotoğraf tasdikini tetkik ederek onaylar ve birim Ģefine sunar.
e)ĠnĢaatların ruhsat ve eklerine uygun olarak yapılmasını denetlemek, kanunlara
aykırı uygulamaları meri mevzuat çerçevesinde gerekli iĢlemlerin yapılmasını temin
etmek 3194 Sayılı Ġmar Kanununun 39. ve 40. Maddelerinde belirtilen iĢlemlerin
yürütülmesi ve iĢlemleri tamamlayarak sonuçlandırmak.
f)Bölge teknik elemanı, bölgesi içindeki yapılaĢmayı takip ederek imar kanunu, Ġmar
Yönetmeliği, 4708 Sayılı Y.D.K ve ilgili Genelge ve diğer Kanunlar çerçevesinde
gerekli iĢlemleri yapmak ve sonuçlandırmak, 775 Sayılı Yasa kapsamına giren yerler
ile alakalı yapılan tespit veya ihbarları değerlendirmek ve yasal iĢlemleri yapmak.
g)Proje Tasdik ve Ruhsat ġefliği tarafından verilen yapı ruhsatları ile alakalı 3194
Sayılı Ġmar Kanunu, 4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu, 6306 Sayılı Kanun, 775
Sayılı Kanun Ġmar Yönetmeliği ilgili Genelge ve Kanunlar çerçevesinde gerekli
yasal iĢlemleri yapmak, yazıĢmaları yapmak ve bu doğrultuda tamamlanan yapılara
iĢ bitirme belgesi veya yapı kullanma izin belgesi (iskan) vermek.
h)Zabıta Müdürlüğü tarafından tespit edilen ve rapora bağlanan kaçak toprak
dökümleri için Ġmar Kanununun ilgili maddeleri gereğince tutanak düzenlemek ve
gerekli iĢlemleri yaparak baĢkanlık makamına sunmak.
i) Ruhsatsız yada ruhsat ve eklerine aykırı yapıların saptanması ve bunlar ile ilgili
yapılacak iĢlemler:
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-Bölge teknik elemanları bölgelerinin imar yönünden denetimi ile yükümlüdür.
Ruhsat verilen yapılar sistemli bir biçimde denetlerler. Ayrıca, bölgelerini sık sık
tarayarak ruhsatsız yapı bulunup bulunmadığını saptarlar.
-Bölge sorumlusu teknik elemanlar ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı bir yapı
saptandığında ya da geçerli bir Ģikayet ihbarı alındığında Belediye zabıta memuru ile
birlikte mahallinde o andaki inĢaat durumu tespit edilir. yapı mühürlenerek inĢaat
derhal durdurulur.
-Durdurma; yapı tatil tutanağı düzenlenerek yapı yerine asılmak sureti ile yapı
sahibine tebliğ edilmiĢ sayılır. Bu tebligatın bir nüshası da imza karĢılığı aynı gün
ilgili mahalle muhtarına bırakılır.
-Yapı sahibi kesin olarak bilinmiyor ise öncelikle yapı sahibinin ya da sahiplerinin
isim ve adresleri gerekli bilgiler Tapu Sicil Müdürlüğünden yazı ile sorulur. Bu iĢlem
kurye eli ile elden takip edilebilir ve gerekli bilgi alınır, yapı tatil zabtının ilgili
kısımları Tamamlanarak bir nüshası yapı yerine asılır. Bir nüshası da aynı gün ilgili
mahalle muhtarına bırakılır.
Yapı tatil tutanağının düzenleme tarihinden tebliğ tarihine kadarki iĢlemler öncelikle
yürütülür.
-Yapı tatil zabtının usulüne göre eksiksiz ve doğru olarak düzenlenmesinden
iĢlemlerinin zaman geçirilmeden yapılmasından ve 3194 Sayılı Ġmar Kanununun 32.
42. Maddelerinde belirtilen belediye encümen kararlarının alınması için süresinde
(3194/32. Madde 1 ay, 194/42. Madde 10 iĢ günü) baĢkanlık makamına
gönderilmesinden bölge teknik elemanları sorumludur.
-Bölge teknik elemanları bölgelerini sık sık kontrol ederek yapı tatil tutanağı tebliğ
edilmiĢ (inĢaata asılmıĢ) mühürlemek sureti ile durdurulmuĢ yapıların devam edip
etmediğini izler, devam eden yapılara mühür fekkinden dolayı iĢlem yapmak üzere
Zabıta Müdürlüğüne yazı ile bildirilir.
j) 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Kanunu ve Uygulama
Yönetmeliği gereğince riskli olarak tespit edilen yapıların (raporların incelenmesi ve
onaylanması, tebligat tutanakları, kira yardımları v.b) yıkım sürecine kadar tüm yasal
iĢlemlerini gerçekleĢtirmek
26-KAĞITHANE BELEDĠYESĠ
http://www.kagithane.bel.tr/kagithane_belediyesi/mudurlukler-detay/Imar-veSehircilik-Mudurlugu/246/0/0
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü bünyesindeki yapı kontrol birimi
Yapı Denetim Servisi‟nin Görevleri
Madde 6 — Yapı Denetim servisi tarafından yürütülecek görevler Ģunlardır:
a) YapılaĢmaların plana uygunluğunun denetlenmesini sağlamak
b) Kaçak yapılaĢmayı BüyükĢehir Belediyesi ve diğer kurumlarla koordine
sağlayarak önlemek, gerekiyorsa yıkımını sağlamak,
c) Hukuk MüĢavirlerince istenen keĢiflere katılmak,
d) VatandaĢların Ģikayet ve taleplerini değerlendirilmek,
e) Ġmar ve yapılaĢmayla ilgili diğer iĢ ve iĢlemleri denetlemek,
f) Kamu kuruluĢları ve mahkemelerden gelen imar mevzuatı ile ilgili taleplere cevap
vermek.
g) Afet riski taĢıyan ve tehlike arz eden yapıları tespit etmek.
27-MALTEPE BELEDĠYESĠ
http://www.maltepe.bel.tr/menu/21-nolu-imar-komisyonu--9-nolu-imar-komisyonum/240
Yapı Kontrol Müdürlüğü yapı denetim bürosu
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MADDE14- (1) Yapı kontrol bürosunun görevleri; Yapı Kontrol Büro ġefliğinde
yapılan iĢler ve görevleri aĢağıda belirtilmiĢtir.
a)KiĢilerin, resmi veya özel kurumların dilekçelerinin / yazılarının incelenerek
dilekçelerine / yazılarına yanıt vermek,
b) ĠnĢaatların ruhsat ve eklerine uygun yapılıp yapılmadığını bölge teknik elemanları
aracılığı ile kontrol etmek, ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılarla ilgili tespitler
yaparak yasal iĢlemleri yürütmek, alınan Encümen Kararlarının yasal iĢlemleri
yürütmek, Yapı Tatil Tutanağı düzenlemek ve encümene karar alınmak üzere
göndermek, alınan Encümen kararlarının yasal iĢlemleri yürütmek.
c)Ruhsatlı binalarda basit onarım izni vermek, 2004 öncesi ĠĢletme ruhsatı bulunan
iĢyerlerine basit tadilat izni verilmesi.
ç)DıĢ cephe tadilatları için onarım iskele bilgisi vermek,
d)Kaçak yapılaĢma ya anında müdahale ederek 775 sayılı yasa kapsamında kalanları
Zabıta Müdürlüğüne bildirmek,
e)5216 sayılı BüyükĢehir kanunu doğrultusunda yıkılacak yapılar için kaymakamlık
koordinasyon Kurul kararı doğrultusunda gerekli iĢlemleri yapmak,
f)Talep halinde gerekli belgelere göre eski yapılara yıkım ruhsatı düzenlemek,
g)Yıkım iĢlemleri tamamlandıktan sonra bilgisayar ortamında Ulusal Adres Veri
Tabanı (UAVT ) sisteminde yıkıldığını onaylamak,
ğ)Yıkılacak derecede tehlikeli yapılara Ġmar kanununun 39‟uncu maddesine göre
verilen statik rapor doğrultusunda iĢlem yapmak,
h)Estetik ve ġehircilik yönünden sakıncalı yapılaĢmaya Ġmar Kanununun 40‟ıncı
maddesine göre hazırlanan rapor doğrultusunda iĢlem yapmak,
ı)1957 öncesi yapılan binalara Ġl Özel Ġdaresi Müdürlüğü yazısına göre yerinde
inceleme yaparak röleve projesi onaylamak,
i)Yıkım Ġhalesi iĢlemlerini yürütmek, yıkım faaliyetlerinde güvenliğin sağlanması
için Belediye içi organizasyonu sağlamak
j)4708 sayılı yasaya göre inĢaat kontrollerini yaparak vize vermek ve hak ediĢ
düzenlemek, yılsonu seviye tespitleri yapmak, fesih iĢlemleri için yazıĢmaları
yapmak, yasaya aykırı hareket eden Yapı Denetim Firmaları hakkında yasal iĢlemleri
yapmak Y.D Firmalarının sicil raporlarını düzenlemek, Yapı Denetim Komisyon
BaĢkanlığına bildirmek, olumsuz raporu olanları cezai iĢlemleri tabi tutmak,
k)Temel üstü safhasında temel, bodrum ve zemin kat tavanlarının beton
numunelerinin Bayındırlık Bakanlığından izin belgesine haiz laboratuvarlarda
kırılarak hazırlanan raporların, statik projedeki değerleri ile karĢılaĢtırmak ve
uygunluğunu kontrol etmek,
l) KiĢilerin, resmi veya özel kurumların dilekçelerinin / yazılarının incelenerek
dilekçelerine / yazılarına yanıt vermek
m) ĠĢ bitirme belgesi, son hak ediĢ evraklarını düzenleyip ödeme için Mali Hizmetler
Müdürlüğüne göndermek, tüm normal katlara ait beton numune raporlarını kontrol
ederek 3194 sayılı Ġmar Kanununun 21‟inci maddesine göre yapı izin belgesi alan ve
29‟uncu maddeye göre süresi içinde müracaat eden binalara yasanın
30.yönetmeliğinin 14.07 maddelerine göre 4708 sayılı yapı denetim Kanununa göre
yapı kullanma izni vermek, yılsonu seviye tespiti yapmak,
n)Noter tarafından hazırlanan bağımsız bölüm listelerinin mimari proje uygunluğunu
kontrol ederek onaylamak, iskan belgelerine suret tasdiki yapmak, binaların
fotoğrafının tasdikini yapmak,
o) Mimari, statik, makine, elektrik, zemin etüt projelerinin bürolarca tasdiki
yapılmadan önce proje tescilini yapmak, mimari projeye suret tasdiki yapmak,
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28-PENDĠK BELEDĠYESĠ
http://www.pendik.bel.tr/kurumsal/liste/yapi-kontrol-mudurlugu
Yapı Kontrol Müdürlüğü yapı denetim bürosu
-Yapı Kullanma Ġzin Belgesi Düzenlemek,
-ĠĢ Bitirme Tutanağı Onaylamak,
-Yapı Denetim Firmalarına ait HakediĢ Raporlarını Onaylamak,
-Yapı Denetim Tarafından Düzenlenen Seviye Tespit Tutanağı Onaylamak,
-Isı Yalıtım Raporu Düzenlemek,
-Yıkım Ruhsatı Düzenlemek,
-Yapı Tatil Tutanağı Düzenlemek,
-Asansör Tescil Belgesi Düzenlemek,
-Ruhsatlı ĠnĢaatlara Ait ġikayetleri Değerlendirmek,
-Özel Bürolar Tarafından DüzenlemiĢ Kontür Gabari Belgesini Onaylamak,
-Yapı Denetim Firmaları Tarafından Onaylanan ĠĢe BaĢlama Tutanaklarını
Onaylamak,
-Ruhsatlı ĠnĢaatlarla Ġlgili Kurum Ġçi ve Kurum DıĢından Gelen Yazıların
Cevaplandırılması,
-Belediyeye Ģifahi müracaatta bulunan vatandaĢların taleplerinin değerlendirilmesi.
29-SANCAKTEPE BELEDĠYESĠ
http://www.sancaktepe.bel.tr/tr/icerik/632/436/yapi-kontrol-mudurlugu.aspx
Yapı Kontrol Müdürlüğü yapı denetim bürosu
MADDE 5 – Müdürlük;
a) Sancaktepe sınırları içerisinde yasalara uygun inĢaat yapılmasını sağlamak. Yapı
ruhsatı alınmasından itibaren yapının ve fenni sorumluluğunu alan yapı denetim
firmasının yapıyı ruhsat ve eklerine uygun olarak yaptırmasını kontrol eder.
b) Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine veya Ġmar mevzuatına aykırı olarak yapılan
yapının sahibine, müteahhidine ve fenni mesulüne Ġmar Kanununun 42. maddesine
göre para cezası iĢlemi yapar.
c) Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak baĢlanan binalarda Ġmar
Kanununun 32.maddesine göre iĢlem yapar.
d) Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar için Ġmar Kanununun 39.maddesine göre
iĢlem yapar.
e) Arsalarda, evlerde vb. yerlerde umumun sağlık ve selameti için Ġmar Kanununun
40.maddesine göre iĢlem yapar.
f) 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununun 2.maddesindeki iĢlemlerin yapı denetim
firmalarınca yapılmasını kontrol eder.
g) Yapı denetim firmalarının inĢaatlara ait hak ediĢlerini kontrol eder ve ödenmesi
için gerekli iĢlemleri yapar. Vizeleri düzenlenen inĢaatların hak ediĢlerini kontrol
ederek ödenmesi için ilgili müdürlüğe göndermek.
h) 4708 sayılı yapı denetim kanununun 7.maddesine göre yapı denetim firmalarının
denetime ait sicillerini tutar.
i) Yapı denetim kanununca denetlenerek inĢa edilmiĢ yapılara sertifika verir.
j) Belediye sınırları dahilindeki kaçak yapılaĢma ve Ģikayetler konusunda iĢlem
yapar.
k) ĠnĢaatların yapı ruhsatı ve ekleri doğrultusunda arazide kontrolunun yapılarak
gerekli vizelerinin verilmesine müteakip iĢ bitirme belgelerini düzenlemek.
Sancaktepe ilçesindeki tüm mahallelerin düzenli bir program dahilinde yapı
kontrollerini, temelüstü ve hakediĢler için yerinde kontrol iĢlemini, aykırı yapılmıĢ
ve kararı çıkmıĢ yapıların yıkım iĢlemini, ayrıca hafta sonu ve bayram nöbetlerini
gerçekleĢtirir.
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l) Sözlü, Yazılı ve iletiĢim yoluyla gelen Ģikayetleri değerlendirmek ve
sonuçlandırmak.
m) Lüzumu halinde kat ittifakı kurulmak üzere proje ve suret tasdiki yapmak.
n) 775 sayılı yasanın 18. maddesi gereği tapusuz bölgelerde tespit edilen kaçak
yapıları Zabıta Müdürlüğüne bildirmek.
30-SARIYER BELEDĠYESĠ
http://www.sariyer.bel.tr/Mudurluk/8/imar-mudurlugu.aspx
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü bünyesindeki yapı kontrol birimi
Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı bina yapılmasını önlemek için çalıĢma
programı çerçevesinde sürekli izlemek,- Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı bina
yapıldığının tespiti sonucunda, durumu tutanakla tespit etmek, tutanağı ilgilisine
tebliğ etmek,
-Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı bina yapan Ģahıslara ruhsata kavuĢturulması
veya yapı ruhsatı eki projeye uygun hale getirilmesi için ilgili Ģahıslara gerekli
tebligatları yapmak,
-Ruhsatsız veya ruhsata aykırı bina yapan ilgilileri hakkında Cumhuriyet
Savcılıklarına suç duyurunda bulunması, nüfus ve eĢyadan tahliye için Zabıta
Müdürlüğü‟ne yazı yazıl
ması ve takip edilmesi
-Belediye Encümenince alınan yıkım karalarının uygulanması için, Belediye Fen
ĠĢleri Müdürlüğünden ekip-ekipman temin etmek, yıkım kararı kesinleĢen yapılar
için gerekli hizmet alımı ile ilgili evrakların hazırlanarak ihale yapılmak üzere Fen
ĠĢleri Müdürlüğüne
bildirerek takip etmek, yıkım iĢlemini gerçekleĢtirilmesini sağlamak,
- KTVK Müdürlüğünden gelen yazıların gereğini yapmak.
-Durum-Proje Birimi ve Makine-Elektrik Birimince onaylanan projelere göre parsel
sahiplari adına belgelerin tamamlatılarak, inĢaat harç ve ücretinin tahakkuk
ettirilmesi ve yeni yapı, tadilat ve güçlendirme düzenlenmesi iĢlemlerini yaptırmak,
-Parsellere ait yerleĢime uygunluk planlarına göre zemin etütlerinin incelenmesi ve
onaylanması,
- Yapı ilgilileri tarafından yıkılmak istenen yapılara yıkım ruhsatı tanzim etmek.
-Yasa ve uygulama yönetmeliğinde istenen gerekli evrakların (YĠBF, alan ve denetçi
değiĢikliği, seviye tespiti, vb) iĢlemlerin incelenmesi, uygun görülmesi halinde
Müdüriyet makamının onayına sunulması,
-Tanzim edilen hakediĢlerin seviye tespiti ve yapı denetim ücretleri ile ilgili
taksitlerin yatırtılması, kontrol edilerek Müdüriyet makamının onayına sunulması,
-Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanan yapılara yapı kullanma izin belgesinin
düzenlenmesi,
-Ġstanbul Ġmar Yönetmeliği‟nin ilgili hükümleri gereğince basit onarım izin belgesi
düzenlemek
31-SULTANGAZĠ BELEDĠYESĠ
http://sultangazi.bel.tr/ups/files/dosyalar/2016%20M%C3%BCd%C3%BCrl%C3%B
Ck%20y%C3%B6netmelikleri/Yap%C4%B1%20ve%20Kontrol%20Md_%20Ynt.p
df
Yapı Kontrol Müdürlüğü yapı denetim bürosu
(1) Müdürlüğün görevleri aĢağıda sıralanmıĢtır;
a) Yapı izin belgesi (ruhsat) alınmasından itibaren yapıyı ve fenni sorumluluğunu
alan yapı denetim firmasının ruhsat ve eklerine uygun olarak yapıyı yaptırmasını
kontrol eder.
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b) 3194 sayılı Ġmar Kanununun 22-23-28-30-32-33-34-39-40-42. Maddeleri ile 4708
sayılı Yapı denetim ile ilgili kanuna bağlı yönetmelik, genelge ve yönerge gereklerini
yapmak.
c) Alınan Encümen kararlarında belirtilen imar ile ilgili uygulama ve yaptırımdaki
yasal iĢlemleri yapmak, ruhsatsız mevcut binaların ruhsata bağlanması istenilmesi
halinde gerekli teknik incelemeleri yaparak imar kanununun 32.ve 42. Maddelerince
iliĢiklerinin kesilip, Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünce ruhsat verilmesini teminen
mevcut yapılar ve arsalara, ruhsat, ilave kat ruhsatı, tadilat ruhsatı ve onarım
iĢlemlerine, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre iĢlem yapmak.
ç) ĠnĢaatların gerekli tetkik ve kontrollerini yaparak temel, temel üstü (su basmanı),
kat ve çatı vizelerini vermek.
d) Yapı izin belgesi (ruhsat) ve eklerine göre tamamlanmıĢ yapılara Yapı Kullanma
Ġzin Belgesi (iskan) düzenlemek.
e) Yapı izin belgeleri ve eklerine uygun olarak yapılan tamamlanmıĢ inĢaatlar için iĢ
bitirme düzenlemek, yapı denetim kanununca denetlenerek yapı kullanma izin
belgesi (iskan) alınan binalar için sertifika düzenlemek,
f) 4708 sayılı Yapı Denetim kanununun 2.maddesindeki iĢlemlerin yapı denetim
firmalarınca yapılmasını kontrol etmek, ayrıca yapı denetim Ģirketleri ile ilgili
yazıĢmaları ve iĢlemleri yapmak.
g) Yapı Denetim firmalarının inĢaatlara ait hak ediĢlerini kontrol etmek ve ödenmesi
için gerekli iĢlemleri yapmak.
ğ) Belediye sınırları dahilindeki kaçak yapılaĢma ve Ģikayet konusunda iĢlemi ilgili
kanun ve mevzuat dahilinde yapmak.
h) Haftalık programlar dahilinde arazi kontrollerini, yapı kullanma izin belgesi
(iskan) için yerinde kontrol iĢlemini, aykırı yapılmıĢ ve kararı çıkmıĢ yapıların yıkım
iĢlemini, ayrıca 410/07/2014 tarihli ve 2014/61 sayılı Belediye Meclis kararı ile
kabul edilen DeğiĢiklik Yönetmeliğinin 5nci maddesiyle bu bendin numarası
değiĢtirilmiĢ ve metne iĢlenmiĢtir.510/07/2014 tarihli ve 2014/61 sayılı Belediye
Meclis kararı ile kabul edilen DeğiĢiklik Yönetmeliğinin 6ncı maddesiyle bu bendin
numarası değiĢtirilmiĢ ve metne iĢlenmiĢtir.610/07/2014 tarihli ve 2014/61 sayılı
Belediye Meclis kararı ile kabul edilen DeğiĢiklik Yönetmeliğinin 7nci maddesiyle
bu bendin numarası değiĢtirilmiĢ ve metne iĢlenmiĢtir.2 haftasonu ve bayram
nöbetlerini Zabıta Müdürlüğü –Teknik Müdürlükler –teknik elemanlar kontrolünde
gerçekleĢtirir.
ı) Ġlçe sınırları içinde imar mevzuatı ileilgili Bakanlık, Valilik ve BüyükĢehir
Belediye BaĢkanlığı emirlerinin tetkiklerini yaparak cevaplandırmak.
i) Belediyedeki diğer müdürlüklerin imar yönünden bilgi isteyen yazılarını gerekli
tetkikleri yaparak cevaplandırmak.
j) Yapı izin belgeli (ruhsatlı) inĢaatların inĢaat aplikasyon tetkiki ve kat mülkiyeti
kurulması ile ilgili iĢlemleri yapmak,
k) (Mülga: 10/07/2014-2014/61K.)
l) Ruhsat ve eklerine uygun yapılardaki asansörleri iĢletmeye açmak için gerekli
resmi izin belgesi (asansör tescil belgesi vb) düzenlemek.
m) Meri mevzuat dahilinde gerekli Ģartların sağlanması durumunda; geçici ustalık
belgesi düzenlemek.
32-SULTANBEYLĠ BELEDĠYESĠ
https://www.sultanbeyli.bel.tr/kurumsal/mudurlukler/yapi-kontrol-mudurlugu
Yapı Kontrol Müdürlüğü yapı denetim bürosu
Yapı Kontrol ġefliği Görevleri
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a) Sultanbeyli Belediye BaĢkanlığı‟nın amaçlanan, prensip ve politikaları ile bağlı
bulunulan mevzuat ve Belediye BaĢkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde,
Belediye sınırları içerisinde yapı kontrol çalıĢmalarının aksamadan yürütülmesini
takip etmek.
b) Ġlçe sınırları içerisinde yapı ruhsatı alınmasından itibaren yapının ve fenni
sorumluluğunu alan yapı denetim firmasının yapıyı ruhsat ve eklerine uygun olarak
yaptırmasını arazide kontrol etmek.
c) Ruhsatsız, ruhsat ve eklerine veya Ġmar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapı,
yapı sahibi, müteahhidi ve fenni mesulü hakkında mevzuat hükümleri doğrultusunda
gerekli yasal iĢlemleri yapmak.
d) 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu kapsamında yapı denetim Ģirketlerine ait iĢyeri
teslim tutanaklarını, seviye tespit tutanaklarını, hakkediĢleri, temel üstü vizelerini, iĢ
bitirme belgelerini, iĢ deneyim belgeleri, yıl sonu seviye tespit tutanaklarını
onaylamak ve sicil belgelerini düzenlemek.
e) Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanan ve kullanılması fen bakımından
uygun görülen yapılara iĢ bitirme tutanağı düzenlenmesine müteakiben 3194 sayılı
Ġmar Kanunu ve Planlı Alanlar Tip Ġmar Yönetmeliği doğrultusunda yapı kullanma
izin belgesi düzenlemek.
f) 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa istinaden kat mülkiyeti kurulmak üzere proje
ve suret tasdiki yapmak.
g) Yıkılacak derecede tehlikeli binalar ve metruk haldeki binalarla ilgili gerekli yasal
iĢlemleri yaparak kamunun sağlık ve selametini tehlikeye düĢürecek durumların
oluĢmasını engellemek.
h) 06.03.2014 tarih ve 1658 sayılı bakanlık oluruna istinaden 6306 sayılı Afet Riski
Altındaki Alanların DönüĢtürülmesi Hakkındaki kanun kapsamında riskli yapı
tespitleri neticesinde hazırlanan raporların incelenip onaylanması iĢlemleri, gerekli
yasal iĢlemlerin yürütülmesi
i) Ruhsata tabi olmayan tadilatlar ve tamiratlar için dilekçeyle yapılan müracaatları
inceleyip 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve Planlı Alanlar Tip Ġmar yönetmeliği
hükümlerince dilekçeye cevap vermek ve yerinde kontrol etmek.
j) Yazılı dilekçeleri değerlendirmek, yerinde tespit yaparak neticeye ulaĢtırmak.
33-ġĠġLĠ BELEDĠYESĠ
https://www.sisli.bel.tr/site/yapi-kontrol-mudurlugu/5f46a2d3
Yapı Kontrol Müdürlüğü yapı denetim bürosu
1-Ġlçemiz dahilinde yapı ruhsatı alan yapıların yapı ruhsatı ve tasdikli mimari
projesine uygun olarak yapılmasını denetlemek.
2-Ruhsat ve Tasdikli projesine uygun yapımı devam eden inĢaatlara Toprak, Temel,
Temelüstü vizelerinin verilmesi.
3-Yapı Denetim Firmalarının HakediĢlerinin ödenmesini sağlamak.
4-Projesine uygun yapılan yapılara Yapı Kullanma Ġzin Belgesi vermek.
5-Mevcut binalardaki konut ve iĢyerleri için talep edilen onarım ve dekorasyon iĢleri
ile ilgili Gerekli incelemeleri yaparak yönetmelikte belirtilen Ģartlara uygun yapılmak
üzere izin vermek ve denetlemek.
6-VatandaĢlardan gelen eski binalarla ilgili her türlü yazılı ve sözlü baĢvuruları imar
kanunu ve kat mülkiyeti kanunu dahilinde incelenmesi ve sonuçlandırılması.
7-Tasdikli projesine aykırı yapılan inĢaatlara müdahale ederek faaliyetlerini
durdurmak.
8-Tespit edilen olumsuzlukları Zabıta Müdürlüğüne yazılı ve Ģifahi olarak bildirmek
ve daha sıkı denetlenmesini sağlamak.
9-Zabıta müdürlüğümüzden gelen Ģifahi ve yazılı bilgileri değerlendirmek.
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10-Projesine aykırı yapılan inĢaatlar hakkında 3194 sayılı imar kanununun ilgili
maddeleri gereğince yasal iĢlemleri baĢlatıp Yapı Tatil Tutanakları düzenlemek,
Belediye Encümenine yıkım ve para cezası kararlarının alınmasını sağlamak.
11-Kaçak ve projesine aykırı yapılan binalarda yıkım tamamlanmasını sağlamak.
12-Yıkılacak yapı belediyemiz imkanları dahilinde yıkılabilecek konumda ise diğer
ilgili müdürlükle ve kurumlara gerekli koordinasyonun sağlanmasını, yıkım
yapılması için gerekli çevre ve teknik önlemlerin alınarak yıkımın tamamlanmasını
sağlamak.
13-Belediyemiz imkanları ile yıkımları yapılmayacak durumdaki binaların
tespitlerinin yapılarak ihale yolu ile yıkımın yapılması için Ġhale Komisyonu
baĢkanlığına bildirmek.
14-BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığının yazılı ve sözlü yazılarının takibi ve
yazıĢmaların yapılması, gerekli koordinasyonun sağlanması, istenen bilgi, belge ve
projelerin gönderilmesi.
15-Kaçak ve ruhsata aykırı yapı yapanlar ile mühür fekkinde bulunanlar hakkında
iĢlem yapılması için Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmak.
16-Müdürlüğümüzce yapılan aylık faaliyet raporlarının Kaymakamlık kanalı ile
Mahalli Ġdareler Müdürlüğüne bildirmek.
17-Tatil günleri için nöbet çizelgesi yaparak Teknik Elemanların görev yapmalarını
sağlamak.
34-ġĠLE BELEDĠYESĠ
http://www.sile.bel.tr/Page/Detail/5635
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü bünyesindeki yapı kontrol birimi
Yapı Kontrol ve Ġskan ġefliği, aĢağıda on madde halinde sınıflandırılmıĢ iĢleri
müdürünün talimatları doğrultusunda yapar.
a) Raportörler baĢvuruyu takip eden 3 gün içerisinde evrak bazında incelemelerini
yaparak harçların hesaplanması eksik evrakları var ise tebliğlerinin mal sahibine ve
vekaleten takibini yapan ilgilisine yapılması.
b) Eksik evrakı olmayan baĢvuruların arazi incelemeleri baĢvuruyu takip eden 1 hafta
içerisinde ilgili raportör tarafından yapılması.
c) Arazi incelemesi sonrası eksiği olmayan baĢvuruların ilgili kurumlar ile
yazıĢmaları incelemenin sonuçlanmasına müteakip 2 gün içerisinde yapılması.
ç) Ġlgili kurumlardan gelen cevaplar neticesinde son gelen cevaba müteakip 3 gün
içerisinde yapı kullanma izin evrakının yazım iĢlemlerinin tamamlanması.
d) Ġskan üzerindeki imzaların tamamlanma süreçleri raportörü tarafından takip
edilerek ruhsat bazında imza tutanakları oluĢturularak imzalandığı tarihlerin tutanak
altına alınması.
e) Ġskanın müellifler ve ilgilileri tarafından imzalanmasına müteakip dosya yapı
kontrol Ģefine iletilmesi ve yapı kontrol Ģefi tarafından 3 gün içerisinde
incelenmesinin yapılarak dosyanın imzalanması.
f) Dosyada eksik var ise eksiklerin tamamlanmasına müteakip yapı kontrol Ģefi
tarafından 1 gün içerisinde dosyanın imzalanması.
g) Yapı kontrol Ģefinden sonra dosyanın Ġmar ve ġehircilik Müdürüne iletilmesi ve 5
gün içerisinde incelemesinin tamamlanarak imzalanması.
ğ) Müdürlükten ilgili Teknik BaĢkan Yardımcısına iletilen dosyanın incelenmesinin
Teknik BaĢkan Yardımcısı tarafından 5 gün içerisinde tamamlanması.
h) Ġmza süreci tamamlanan dosyanın çıkıĢ iĢlemleri takip eden 2 gün içerisinde
raportörü tarafından sonuçlandırılması.
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35-SĠLĠVRĠ BELEDĠYESĠ
http://www.silivri.bel.tr/assets/uploads/files/imarvesehircilikmudyonetmelik.pdf
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü bünyesindeki yapı kontrol birimi
Yapı Kontrol Birimi Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü emrinde hizmet veren 2 birim
sorumlusu, yeterli sayıda Teknik Elemandan oluĢan bir hizmet birimidir.
a)Belediye sınırları dâhilindeki kaçak yapılaĢma ve Ģikayetler konusunda iĢlem
yapar. Kaçak ve imar mevzuatına aykırı yapılaĢmalarla etkin mücadelelerde
bulunmak, Belediye sınırları içerisindeki her türlü inĢai faaliyetiruhsat ve eklerine
göre yapılıp yapılmadığını mer‟i mevzuata uygunluğun denetlemek, ruhsatsız veya
ruhsatına aykırı yapı yapılmasına engel olacak çalıĢmalar yapmak, 3194 sayılı Ġmar
Kanununun 32.maddesine muhalefetten kaçak ve onaylı mimarı projesine aykırı
yapılan yapıların tespitini teknik elemanlarca yaparak yapı tatil tutanağı ile
mühürlemek ve takip etmek.
b)Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine veya Ġmar mevzuatına aykırı olarak yapılan
inĢaatlarda yapının sahibini, müteahhidine ve fenni mesulüne 5940 sayılı yasa ve
3194 sayılı Ġmar Kanununun 42. maddesine göre para cezası iĢlemini hesaplamak ve
karar alınması için Belediye Encümenine havalesini sağlamak. Alınan Encümen
kararını ilgilisine tebliğ etmek.
c)Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak baĢlanan binalarda yasal süre
içerisinde yapısını uygun hale getirmeyenlerin tespitini yaparak, 3194 sayılı Ġmar
Kanununun 32.maddesine istinaden yıkım kararının alınması için dosyanın Belediye
Encümenine havalesini sağlamak ve alınan Encümen kararını ilgilisine tebliğ etmek.
3194 sayılı Ġmar Kanununun 31. Maddesi gereği alt yapı hizmetlerinden menetmek
maksadıyla ilgili kurumlar (ĠgdaĢ,BedaĢ, Ġski,Telekom) bildirmek,TCK. 184.maddesi
gereği kaçak ve ruhsatsız yapı yapanlar hakkında imar kirliğine sebep olmak
sucundan suç duyurusunda bulunmak üzere Hukuk ĠĢleri Müdürlüğüne bildirmek ve
ayrıca Kaçak ve ruhsatsız yapılan yapıları Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmek.
d)Yıkım programı hazırlanması ve yapılacak yıkımlarda yıkım sorumlusu olarak
teknik personel görevlendirmek ve yıkım sonrası ilgili kurumlara bildirmek. yıkım
faaliyetlerinde iĢ sağlığı ve güvenliğin sağlanması amacı ile organizasyon yapılması,
denetlenmesi, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
e)Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar için Ġmar Kanununun 39.maddesine göre iĢlem
yapar ve yürütür.
f)Arsalarda, evlerde vb. yerlerde umumun sağlık ve selameti için Ġmar Kanununun
40.maddesine göre iĢlem yapar ve yürütür.
g)Yapı kullanma izin iĢlemlerini Ġmar Kanununun 30.maddesine göre yerine getirir.
h)4708 sayılı Yapı Denetim Kanununun 2.maddesindeki iĢlemlerin yapı denetim
firmalarınca yapılmasını kontrol eder.
i)Yapı denetim firmalarının inĢaatlara ait hak ediĢlerini kontrol eder ve ödenmesini
gerekli iĢlemleri yapar.
j)4708 sayılı yapı denetim kanununun 7.maddesine göre yapı denetim firmalarının
denetime ait sicillerini tutar.
k)Yapı denetim kanununca denetlenerek inĢa edilmiĢ yapılara ĠĢ Bitirme Belgesi ve
ĠĢ Deneyim Belgesi verir.
l)Yapı mahallinin incelenmesi, sonucu ruhsat ve eklerine uygun olması halinde
hazırlanan temel üstü ve diğer vizeleri içeren ruhsat belgesinin verilmesi, kontrol ve
takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
m)Estetik ve Ģehircilik yönünden sakıncalı yapılaĢmaya engelleyici çalıĢmalar
yapmak,
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n)Mer‟i mevzuata göre, korunması gerekli yapılarda yapılmak istenilen tamir ve
tadilatların yapılması, izinsiz yapılmak istenen tamir ve tadilatların durdurularak
Kentsel DönüĢüm Müdürlüğüne bildirilmesi, Kurul kararı olmayan Tarihi yapı
özelliği taĢıyan terk edilmiĢ durumdaki yapıların emniyet tedbirinin alınması için
ilgili birimlere bilgi verilmesi iĢlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek
sonuçlandırılmasını sağlamak,
o)Kuruma gelen vatandaĢlara gerekli bilgilendirme iĢlemlerini yapmak,
p)ĠnĢaatlarda ve yıkımlarda can ve mal güvenliğini sağlayıcı tedbirleri aldırma
iĢlemlerinin yapılmasını sağlamak,
r)Bina yıkım ruhsatı, onarım iskele belgesi ve basit onarım izni verme iĢlemlerinin
yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
s)Yapı denetimleri ilgili keyfiyeti ilgili Bakanlığa bildirme iĢlemlerinin yapılmasını,
kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
t)Belediye gelirlerine esas olan imar hizmetleri ile ilgili her türlü resim ücret ve
harçların tahakkukunu yapmak,
u)Ġmar otomasyonunu sağlamak, görevle ilgili her türlü iç/dıĢ yazıĢmaları yapmak,
BaĢkana, Encümene, Meclise teklifler sunmak, verilen kararları uygulamak,
v)Mer‟i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile BaĢkanlıkça verilen görevlerin icra
edilmesini sağlamak.
y)Yetki alanındaki bölgelerde yapılaĢmayı sürekli kontrol etmek, arazi kontrollerini,
aykırı yapılmıĢ ve kararı çıkmıĢ yapıların yıkım iĢlemini, ayrıca hafta sonu ve resmi
tatil nöbetlerini gerçekleĢtirir.
z) BaĢkanlık, BaĢkan Yardımcılığı ve Müdürlük makamınca verilen tüm iĢ ve
iĢlemleri yürütür.
36-TUZLA BELEDĠYESĠ
http://www.tuzla.bel.tr/icerik/280/1753/gorev-tanimlari.aspx
Yapı Kontrol Müdürlüğü yapı denetim bürosu
-Ġmar planı Ģartlarında imar uygulama bölümünce onama iĢlemleri tamamlanmıĢ
projeler esas alınarak; ilgili yasalar, yönetmelikler ve genelgeler çerçevesinde inĢaat
ruhsat iĢlemlerini yürütmek,
-Ruhsat ve tanzim edilen yapıların ruhsat ve eklerine Fen ve Sanat kaidelerine uygun
olarak inĢa edilmesini denetlemek amacı ile 4708 Sayılı Denetim Yasası
çerçevesinde Su basman ( %20) taĢıyıcı sistem( % 40) sıvaya hazır durumu ( % 20)
kalan bölüm ( %20) oranlarında kontrolleri yapılarak, hak ediĢleri denetlenerek her
katta kalıp demir tutanakları, beton demir tutanakları ve beton basınç dayanım
değerleri kontrol edilerek betonda nitelik denetimi, kabul koĢullarını içeren TS 500
standardında değerlendirmeleri yapılarak standart yapılaĢmayı sağlamak,
-Ruhsat ve eklerine Fen ve Sanat kurallarına uygun olarak inĢa edilen denetlenen tüm
seviyelerde olumlu sonuç alınan yapılara, yapı denetim firmalarının sorumluluk
imzaları alınarak, yapının (%100) seviyesinde tamamlandığında ĠĢ bitirme
tutanaklarını hazırlamak,
-ĠĢ bitirme tutanaklarının tanzimi sonucu, yapıların Sivil Savunma Müdürlüğünün
uygunluk yazısının onayı sonrası sigorta ve emlak vergileri bir defaya mahsus olmak
üzere ödenen 2 nolu emlak vergisinin ödendiğine dair yazıların tamamlanması
sonucu yapı kullanma izni tanziminin sağlanması,
-Ruhsat ve eklerine aykırı inĢa edilen ve ruhsatsız inĢa edilen yapılara, ilgili yasa
çerçevesinde yapı tatil tutanakları düzenlenip, yasal süresi sonunda Belediye
BaĢkanlığı, Belediye Encümenine sunularak yıkım ve para cezası kararlarını
aldırarak, konu ile ilgili yasal yazıĢmaları takip etmek,
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-Ġmar yasası gereği yıkım kararı alınan yapıların alt yapı tesislerinden
faydalandırılmaması hususunda ilgili kurumlara bilgi aktarılması ve yıkım ihalesi
kapsamında değerlendirilmesinin sağlanması,
-Yasal iĢlemleri tamamlanan ancak iĢgal edilen yapıların iĢgalden arındırılması
hususunda Zabıta Müdürlüğünden talepte bulunmak,
-5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Yasasının 11. maddesi kapsamında teknik destek
alınarak yapılan yıkımlarda katılım sağlama iĢlemlerin takibini yapmak,
-Yıkım ihalesi kapsamında bulunan yapıların yıkımı esnasında ilgili kurumlara bilgi
aktarılarak güvenlik, sağlık, alt yapı tesislerinin iptali ve diğer hususlarda
organizenin sağlanması,
-Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan arsa ve arazilerde veya özel-tüzel
kiĢilere ait alanlarda izinsiz inĢa edilen yapıların tespitinin yapılarak 775 sayılı
yasanın ilgili maddelerinin uygulanması konusunda Zabıta Müdürlüğü ile ortak
çalıĢmaları yapmak,
-Yapı ilgilileri tarafından yıkılmak istenen yapılara yıkım ruhsatı tanzim etmek,
-Ġlçe sınırları içerisinde bulunan ve yıkılacak derecede tehlikeli olan yapıların tetkiki
ve tebliğlerinin takibi ve 3194 sayılı yasanın 39. maddesine göre Encümen Kararı
alınarak tehlikeli yapıların yıkımını sağlamak,
-Mevcut yapı stokunun afet bölgelerinde yapılacak yapı yönetmeliği statüsünde yer
almasını sağlamak amacı ile güçlendirme ruhsatlarını tanzim etmek, ruhsat ve
eklerine uygun tamamlanmasına müteakip yapı kullanım izni tanzim etmek,
-BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluĢları ile yazıĢmaları
yürütmek,
-Mahkemelerden talep edilen proje bilgilerinin veya uygulamanın yerinde tetkik
edilerek ilgili mahkemelere rapor olarak aktarılmasını sağlamak, ayrıca; Hukuk ĠĢleri
Müdürlüğünden talep edilen geniĢ kapsamlı teknik görüĢlerin hazırlanarak ilgili
müdürlüğün savunma kriterlerine katkı sağlamak,
-Müdürlüğümüze direkt olarak iletilen dilekçeler, Halkla ĠliĢkiler ve Beyaz Masa
tarafından iletilen yazılı form ve e-mail iletilerinin değerlendirmesinin yapılarak
yasal iĢlemlerini yürütmek ve çözümlerini üretmek,
-Mevcut yapıların güzel görünümünü oluĢturarak yapılar arasında uyum sağlamak
amacı ile dıĢ cephe iyileĢtirme programlarının hazırlanması, gerekli tebligatların
hazırlanması ve etaplar halinde hayata geçirilmesinin sağlanması,
-Kamu kurum ve kuruluĢları tarafından oluĢturulan komisyonlara üye olarak katılım
sağlamak,
-Deprem, yangın, su baskını yer kayması( heyelan) gibi afetlerde, 7269 sayılı umumi
hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbirler yapılacak yardımlara dair kanun
gereği ve 5216 sayılı yasa gereği yasal iĢlemlerin baĢlatılarak gerekli
koordinasyonun sağlanması, çalıĢmaların sonuçlandırılması ile ilgili gerekli katkının
sağlanması,
-Yapı denetim ve ruhsat bürosu iĢlemlerine uygun olarak arĢiv ortamı oluĢturmak ve
yapılan tüm iĢlemleri bilgisayar ortamında bulundurmak,
- Ġmar kalem Ģefliği çalıĢma disiplini içerisinde tüm yazıĢmaların, yapı ruhsatlarının,
yapı kullanma izin belgelerinin, yıkım ruhsatlarının, encümen kararlarının,
mühendis, mimar ve müteahhit kayıtlarının alınarak çalıĢmaların bir düzen içinde
yürütülmesini sağlamak.
37-ÜMRANĠYE BELEDĠYESĠ
http://www.umraniye.bel.tr/tr/main/mudurlukler/news/yapi-kontrol-mudurlugu/29
Yapı Kontrol Müdürlüğü yapı denetim bürosu
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Ümraniye sınırları içerisinde yasalara uygun inĢaat yapılmasını sağlamak, kaçak
yapılaĢmanın tamamen sonlandırılması için çalıĢmak müdürlüğümüzün görev ve
sorumluluğu altındadır.
Bununla ilgili faaliyetlerimiz:
-ĠnĢaat faaliyetleri ve kent yaĢamı arasındaki izolasyonun net olarak belirlenmesi
-Ümraniye ilçesindeki, tüm mahallelerin düzenli bir program dahilinde yapı
kontrolünün sağlanması,
-Planlı kentleĢmeye aykırı tüm uygulamaların sık ve etkin denetimlerle baĢlangıç
safhasında durdurulması ve tamamen bitirilmesinin sağlanması…
-ĠnĢaatların yapı ruhsatı ve ekleri doğrultusunda arazide kontrolünün yapılarak
gerekli vizelerinin verilmesine müteakip iĢ bitirme belgelerinin düzenlenmesi,
-Vizeleri düzenlenen inĢaatların hak ediĢlerinin kontrol edilmesi ve ödenmesi için
ilgili müdürlüğe gönderilmesi,
-Lüzumu halinde kat irtifakı kurulmak üzere proje ve sürat tasdiki yapılması,
-Kent estetiği ve halkın günlük yaĢam rahatlığının korunması için tüm inĢaatların
yapımı esnasında parsel sınırları dahilinde sac levha çekilmesi ve tüm cephelerde
branda uygulamasının kullanılması hususunda denetlenmesi,
-Katı atık ( hafriyat, moloz vb. ) taĢıma belgesini tanzim edilmesi,
-Müteahhitlerin ve Yapı denetim firmalarının sicillerinin tutulması,
-Hatalı hafriyat ve tehlikeli yapılarla ilgili olarak gerekli yasal yükümlülüklerin
yerine getirilmesi için gerekenlerin Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü ile koordineli
uygulanması,
-ĠnĢaatların çevresindeki tüm iĢgal ve olumsuzlukların sonlandırılması için ilgili
inĢaat ve yapı denetim firmalarına gerekli uyarı ve tebligatların yapılması,
-ĠnĢaatlardan ötürü çevrede oluĢan tüm tahribatın inĢaat bitiminde bertaraf edilmesi,
-Kaçak, Ruhsat ve eklerine aykırı yapıların tespit edilmesi; haklarında ilgili kanun
yönetmeliğince yasal iĢlemlerin yapılması,
-Yıkılacak derecede tehlikeli binalar ve metruk halde bulunan; çevreye rahatsızlık
veren tüm yapıların ortadan kaldırılması için yıkım iĢlemlerinin gerçekleĢtirilmesi,
-Sözlü yazılı ve iletiĢim yoluyla vatandaĢlardan gelen talep ve Ģikayetlerin en kısa
sürede cevaplanarak kesin memnuniyetin sağlanmasıdır.
38-ÜSKÜDAR BELEDĠYESĠ
https://www.uskudar.bel.tr/tr/main/mudurlukler/news/yapi-kontrol-mudurlugu/26
Yapı Kontrol Müdürlüğü yapı denetim bürosu
Üsküdar ilçesini 6 bölgeye bölerek, oluĢturulan denetim ekipleri ile ruhsatlı, ruhsat
ve eklerine aykırı ve ruhsatsız binalara ait her türlü denetim iĢlemlerini yürütür ve
yasal iĢlemleri yapar.
Bu iĢlemleri yaparken 3194 sayılı Ġmar Kanunu, 2960 sayılı Boğaziçi Ġmar Kanunu,
4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu, 5216 sayılı BüyükĢehir Belediye Kanunu ve 2863
sayılı K.T.V.K. Kanunu'nun amir hükümlerinden faydalanır. Ġmar ve ġehircilik
Müdürlüğü tarafından verilen ruhsatlı inĢaatların yapımı esnasında 4708 sayılı yasa
doğrultusunda uygulamaları denetler ve yasal iĢlemleri yürütür. Ruhsatsız ve ruhsat
ve eklerine aykırı binalar hakkında her türlü yasal iĢlemleri yapar ve yürütür.
Ruhsatlı ve ruhsatına uygun, iskânlı binalara Ġstanbul Ġmar Yönetmeliği
doğrultusunda her türlü tamir ve onarım izinlerini verir. DıĢ cepheler için Onarım
Ġskele Belgesi düzenler. Ġmar Kanunu'nun 39. ve 40. maddelerine istinaden yasal
iĢlemleri yürütür. 1957 yılı öncesi yapılan binalara Özel Ġdare Müdürlüğü yasasına
istinaden sunulan röleve projelerini onar. Üsküdar'da sağlıklı ve estetik bir kent
oluĢturmak için yasalar kapsamında her türlü çalıĢmayı yaparak sorumluluğunu
üstlenir.
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39-ZEYTĠNBURNU BELEDĠYESĠ
http://www.zeytinburnu.bel.tr/Belge/36/imar-ve-sehircilik-mudurlugu-gorev-vecalisma-yonetmeligi.aspx
Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğü bünyesindeki yapı kontrol birimi
Ġmar Denetim ve Uygulama Birimi
a)Belediye sınırlan içerisinde imar çalıĢmalarının aksamadan yürütülmesi
iĢlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip etmek,
b)Belediye sınırlan içerisinde, imar durumu tanzimi, istikamet rölevesi, kot-kesit
tanzimi, mimari, statik proje tasdiki, ısı yalıtım, elektrik ve makina projelerinin
tasdiki çalıĢmalarının yürütülmesi iĢlemlerinin yapılmasını ve kontrolünü sağlamak,
c)Kaçak ve imar mevzuatına aykırı yapılaĢmalarla etkin mücadelelerde bulunmak,
Belediye sınırları içersindeki her türlü inĢai faaliyetin mer‟i mevzuata uygunluğunu
denetlemek, ĠnĢaatların ruhsat ve eklerine göre yapılıp yapılmadığını denetlemek,
ruhsatsız veya ruhsatına aykırı yapı yapılmasına engel olacak çalıĢmalar yapmak,
ç)Ruhsatsız veya ruhsatına aykırı yapılan yapıları tespit etmek, haklarında yapı tatil
tutanağı tanzim etmek, yıkım ve para cezası verilmek üzere Belediye Encümenine
sevkini sağlamak, Belediye Encümeni'nden çıkan kararın uygulanmasını sağlamak,
ruhsatsız ve ruhsatına aykırı yapılar ile ilgili mer‟i mevzuat çerçevesinde yasal
iĢlemleri iĢlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını
sağlamak,
d)Ruhsat ve eklerine uygun olarak tamamlanan yapılara yapı kullanma izin
belgesinin verilmesine iliĢkin iĢlemleri yapmak, iskân formu ve iĢ bitirme belgesi
düzenleme ve fotoğraf tasdiki yapma ve kontrol iĢlemlerinin yapılmasını sağlamak,
e)Yapı mahallinin incelenmesi, inceleme sonucunun olumlu olması halinde
hazırlanan temel, toprak ve diğer vizelerin verildiğini içeren ruhsat belgesinin
verilmesi iĢlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını
sağlamak,
f)Yapı onarım (tadilat, tamir iĢleri) belgesinin verilmesi ve kontrolünü sağlamak,
g)Yetki alanındaki bölgelerde yapılaĢmayı sürekli kontrol etmek,
ğ)Yıkılabilecek durumdaki tehlikeli yapılara, mer‟i mevzuata göre gerekli iĢlemlerin
yapılmasını ve sonuçlandırılmasını sağlamak,
h)Estetik ve Ģehircilik yönünden sakıncalı yapılaĢmaya engelleyici çalıĢmalar
yapmak,
ı)Mer‟i mevzuata göre, korunması gerekli yapılarda yapılmak istenilen tamir ve
tadilatların yapılması, izinsiz yapılmak istenen tamir ve tadilatların durdurularak
Koruma Kuruluna bildirilmesi, Kurul kararı olmayan eski eser özelliği taĢıyan terk
edilmiĢ durumdaki yapıların emniyet tedbirinin alınması için ilgili birimlere bilgi
verilmesi iĢlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını
sağlamak,
i) Röleve projelerinin kontrol edilmesi iĢlemlerinin yapılmasını sağlamak,
j) Yıkım ihale iĢlemlerinin denetlenmesi, yıkım faaliyetlerinde güvenliğin sağlanması
amacı ile yardımcı birimlerle oluĢturulacak organizasyonun denetlenmesi
iĢlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
k) Yapı Denetimle ilgili mer‟i mevzuata göre idarenin yetki ve sorumluluğundaki
konularda yapılması gerekli iĢlemlerinin yapılmasını ve kontrolünü sağlamak,
l) Kuruma gelen vatandaĢlara gerekli bilgilendirme iĢlemlerini yapmak,
m)Ġmar kanunu, yönetmelik ve planlarla belirlenmiĢ Ģartlara uygun olarak verilen
imar durumuna uygun yeni projeleri, avan projeleri, temdit ve tadilat projelerini
onaylamak, kontrol ve takip etmek,

135

n)Onaylanan projelerin, deprem yönetmeliği ve kanunlar çerçevesinde statik hesap
ve çizimlerin onaylama, mevcut binalarda talep halinde statik kontrol yapma, maili
inhidam durumunda olan binaları tesbit etme ve yıkım kararlarını alma iĢlemlerinin
yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
o)Yeni binalara, güçlendirmelere, temditlere ve tadilatlara ruhsat verme, ruhsat ve
eklerine uygunluk tespiti, yeni binalardan uygun olanlara temel ve temel üstü
vizelerini verme iĢlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek
sonuçlandırılmasını sağlamak,
ö)ĠnĢaatlarda can ve mal güvenliğini sağlayıcı tedbirleri aldırma iĢlemlerinin
yapılmasını sağlamak,
p)Ġmar mevzuatı ve Ġmar Planlarına uygun olarak imar uygulama iĢlemlerini yapmak,
r)Kat irtifak listelerini onaylama iĢlemlerini yapmak,
s)Bina yıkım ruhsatı, onarım iskele belgesi ve basit onarım izni verme iĢlemlerinin
yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
Ģ)Yasa ve yönetmeliklerce verilen görevler içerisinde koruma, uygulama ve denetim
bürolarını oluĢturma, TaĢınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurumlarınca koruma
altına alınan alan ve binaların korunması ile ilgili önlemleri alma, aldırma
iĢlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
t)Kurul Kararlarının uygulanmasını sağlama, Kurulca onaylanan projelere ruhsat
verme, eski eserlerin basit onarımlarına izin verme, basit onarımlarda özgün
malzeme ile yapılması iĢlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek
sonuçlandırılmasını sağlamak,
u)TaĢıyıcı sistemin etkilendiğinin tespiti halinde Kurula bildirmek, projesine uygun
yapılan binalara için Kurulun görüĢünü alma, yapı kullanma izni verme iĢlemlerinin
yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
ü)Kaçak, ruhsatına aykırı inĢaat yapan mal sahibi, müteahhit ve yapı denetim
kuruluĢları ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunma, yapı denetimleri ilgili
keyfiyeti ilgili Bakanlığa bildirme iĢlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek
sonuçlandırılmasını sağlamak,
v)Belediye gelirlerine esas olan imar hizmetleri ile ilgili her türlü resim ücret ve
harçların tahakkukunu yapmak,
y)Yapı Kullanma Ġzni alınmadan kullanılan binalar hakkında imar mevzuatına göre
iĢlem yapmak,
z)Tamamı umumi hizmetlere ayrılan yerlerde kalan arsalara BaĢkanlıkça uygun
görülmesi halinde yönetmelik hükümlerine göre Encümen Kararı alarak Muvakkat
Yapı Ġzni vermek,
aa)Yıkılacak derecede tehlike arz eden yapılara imar mevzuatındaki hükümlerin
uygulanmasını sağlamak,
bb)Kamunun selameti için alınması gereken imar kanununda öngörülen tedbirleri
almak, bu tedbirlere uymayanlar hakkında yasal iĢlem yapılmasını sağlamak,
cc)Ġstanbul Ġmar Yönetmeliğinin 6.36 Maddesi gereği bahçe duvarı ve bahçe
düzenlemesi iznini vermek,
çç)Yapı denetim bürolarının ve müteahhitlerin sicillerini tutmak, hak ediĢlerini
tanzim etmek, yılsonu tespit tutanaklarını düzenlemek ve Bakanlığa göndermek,
dd)Ġmar otomasyonunu sağlamak, görevle ilgili her türlü iç/dıĢ yazıĢmaları yapmak,
BaĢkana, Encümene, Meclise teklifler sunmak, verilen kararları uygulamak,
ee)Mer‟i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile BaĢkanlıkça verilen görevlerin icra
edilmesini sağlamak.
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