
Mustafa YAYLALI 
TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası  

Trabzon Şube Başkanı 
08.05.2012 1 



08.05.2012 2 

 Ülkemizde bugün yaklaşık 19 milyon konut 

bulunmaktadır.  

 

 Bu konutların 5 milyonu son 10 yılda yapılmıştır. 

Geriye kalan konutların da mutlaka elden geçirilmesi veya 

yenilenmesi gerekmektedir.  
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 Mevcut yapı üretim sistemimizi ele aldığımızda, 

sistemin bileşenleri şu şekilde oluşmaktadır.  

  

 1. Merkezi yönetimin yereldeki birimleri 

 2. Yerel yönetim 

 3. Arsa sahibi 

 4. Yapı denetim kuruluşu 

 5. Müteahhit (Yüklenici) 

 6. Yapım aşamasında çalışan usta ve kalfalar 

 7. Satın alan (Nihai Tüketici)  
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 1. Merkezi Yönetimin Yereldeki 

Birimleri 

  

 İlgili bakanlıkların yereldeki birimleri, 

hem imar uygulamalarının, hem de yapı 

denetim sisteminin denetlenmesi görevini 

yerine getirmektedir.  

 

 İmar uygulamaları açısından ele 

aldığımızda, afet riski taşıyan bölgelerde, 

gerekli inceleme ve raporlamalar yapılmadan 

bu bölgelerde yapılaşmanın önüne geçmelidir.  

 

 İmar planlarına esas jeolojik raporların 

en az imar planları kadar  detaylı incelenmesi 

önemlidir.  
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 2. Yerel Yönetim 

  

 Yürürlükteki mevzuatımıza göre, yerel 

yönetimler denetim boyutu ile birçok yetkilerini 

yapı denetim kuruluşlarına devretmiş olsalar da 

ruhsat ve yapı kullanma işlemlerine istinaden 

sorumlulukları devam etmektedir.  

 

 Yerel yönetimlerin ve bunların ilgili 

birimlerinde görev yapanların, bu 

sorumluluklarının devam  ettiğini unutmamaları 

önem arz etmektedir.  
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 2. Yerel Yönetim 

  

 Her ne kadar yetkili, yapı denetim 

kuruluşu gibi görünse de sorumlunun yerel 

yönetimler olması aslında daha büyük bir yetki 

kullanımını da gerektirebilecektir.  

 

 Yapı denetim kuruluşlarının denetimi 

bakanlıkça gerçekleştirilse de, bu kuruluşların 

denetledikleri binaların sorumluluğu her şekilde 

ruhsat ve yapı kullanma izin belgesi veren yerel 

yönetimlerin ve yöneticilerinindir.  

 

 Bu konunun üzerinde hassasiyetle 

durulmalıdır.  
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 2. Yerel Yönetim 

  

  Riskli alanların tespitine yönelik 

çalışmalar yapılırken bazı yerel yönetimler nerede 

ise kentin yarısına yakın kısmını riskli alanların 

içine sokmaya çalışmakta, ülke genelinde 

yapılacak bir yenileme veya dönüşüm 

çalışmasından kendi sorumluluk alanlarının da 

faydalanmasına imkan sağlamak istemektedir.  

 

 Burada akla gelen soru ise "Eğer bu 

bölgeler riskli ise buralardaki yapılara ruhsat ve 

yapı kullanma izin belgesi verenler farklı kişiler 

veya kurumlar mıdır?".  
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 2. Yerel Yönetim 

  

 Hem gerekli izinleri verip yapılaşmanın 

önünü açmak, hem de daha sonra bu gölgeleri 

riskli ve dönüştürülmesi gereken alanlar olarak 

sunmaya çalışmanın inandırıcılığı 

kalmamaktadır.  

 

 Umut ederiz ki, riskli alanların 

belirlenmesi sürecinde yerel yönetimler de bu 

konuda bir yandan bilinçlenmiş olurlar.  
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 2. Yerel Yönetim 

  

 Yerel yöneticiler, imar ve izin işlemleri 

sürecinde seçilmiş olduklarını veya gelecek 

seçimi unutmalı, hepimizin ortak geleceği için 

doğruları hayata geçirmelidir.  

 

 Aksi takdirde her afetten sonra sorumlu 

aramanın peşine düşmekten başka bir yol 

bulamayacaklarını bilmelidir.  
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 3. Arsa Sahibi 

  

 Yapı sahipleri, günümüzde genellikle 

herhangi bir müteahhit ile yapım sözleşmesini 

imzaladıklarında üretilen binayı teslim alıncaya 

kadar yapım süreci ile ilgilenmemektedir.  

 

 Bunun nedeni yapı sahibinin, elindeki 

arsayı bir an önce hiçbir şey ile uğraşmadan 

binaya çevirme beklentisinden 

kaynaklanmaktadır.  
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 3. Arsa Sahibi 

  

 Arsa sahibi, sistem içerisinde yapı 

denetim kuruluşunun ve ilgili idarenin tek 

muhatabıdır.  

 

 Arsa sahibi, müteahhide yaptırmakta 

olduğu binanın kendi adına yapı denetim 

kuruluşu tarafından denetlendiğini, sonuçta 

üretilen binanın kendi malı olacağı bilincine 

erişmelidir.  

 

 Ülkemizde bu konuda ciddi eksiklik 

bulunmaktadır.  



08.05.2012 12 

 3. Arsa Sahibi 

  

 Arsa sahiplerinin bu noktadaki eksikliği 

yapı denetim kuruluşu ile müteahhit bağının 

kurulmasına neden olmakta, bu da denetçi ile 

denetlenen arasında her türlü ilişkinin oluşması 

sonucunu doğurmaktadır.  

 

 Gerçekte, ideal şartlar dikkate alınarak 

kurgulanan yapı denetim sistemi bu nedenle 

tıkanmak üzeredir.  
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 4. Yapı Denetim Kuruluşu 

  

 Yapı denetim kuruluşu, arsa sahibi 

adına, arsa sahibinin sözleşme ile yapımını 

devrettiği bina üretim sürecini ve müteahhidi 

denetleyen özel sektör eli ile kamu adına hizmet 

üreten kuruluştur.  

 

 Kamu adına üretilen hizmette rekabet 

maalesef hizmet kalitesinde değil, hizmet 

bedelinde oluşmaktadır. Bu tür bir rekabet de 

hizmette kaliteyi giderek düşürmekte ve kamu 

adına yapılan bu hizmette ciddi sorunların 

oluşmasına neden olmaktadır.  
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 4. Yapı Denetim Kuruluşu 

  

 Yapı denetim kuruluşu başlığında 

bilinçlenmesi gereken yapı denetim 

kuruluşundan ziyade, kanun yapıcılar ve 

mevzuatı düzenleyenlerdir.  

 

 Ülkemizde kamu adına özel sektör 

marifeti ile gerçekleşen denetim sürecinde, 

denetlenenin, denetçiyi seçmesi ve aralarındaki 

bu bağın bir maddi çerçevede oluşması en önemli 

sorundur.  
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 4. Yapı Denetim Kuruluşu 

  

 Bu sorunun çözümü için önerimiz, 

denetlenenin kendisini denetleyecek kuruluşu 

seçmesi uygulamasına son verilerek, diğer 

detayları ayrıca belirlenecek şekilde ruhsata esas 

avan projelerin ilgili idareye sunulması sırasında 

elektronik ortamda yapı denetim kuruluşunun 

atanmasıdır.  

 

 Sistem bu şekilde tıkanmak üzere iken 

yeniden ve birçok sorunu üzerinden atmış bir 

şekilde çalışmaya başlayacaktır.  
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 5. Müteahhit 

  

 Ülkemizde en eski ticaret dallarından, 

bölgemizin yetiştirdiği insanların meziyetlerini 

sergilemede sınır tanımadıkları mesleklerden 

olan müteahhitlik, ancak son yıllarda tanımını 

bulmuş ve bir sertifika esasına bağlanabilmiştir.  
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 5. Müteahhit 

  

 Müteahhit, teknik bir meslek erbabı 

değildir. Yani müteahhidin, mühendis veya 

mimar olması tercih edilir ama kesinlikle zorunlu 

tutulamaz, tutulmamalıdır. Çünkü müteahhitlik, 

ticari bir işletmedir.  

 

 Müteahhit, bina üretim sürecinin ancak 

ticari tarafı ile ilgilenir. Teknik kısımlarla ilgili 

olarak tasarrufta bulunamaz.  
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 5. Müteahhit 

  

 Teknik konular ancak, mühendis, 

mimarların görevli olduğu projecilik, denetçilik, 

şantiye şefliği, saha mühendisliği konularını 

ilgilendirir.  

 

 Müteahhit, ticari işlerle uğraşmalı ve 

teknik alanda kendi tasarrufu ile yapacağı 

değişiklik veya uygulamaların sonradan 

kendisine ciddi sorunlar doğuracağını – ki bu 

sorunların çoğunu çözümü büyük maddi 

külfetler getirecektir – bilmelidir.  
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 6. Yapım Aşamasında Çalışan Usta ve 

Kalfalar 

  

 İmar kanununda yapılan değişiklik ile 01 

Ocak 2012’den itibaren bina üretim sürecinde 

çalışan usta ve kalfaların mutlaka 

sertifikalandırılması şartı getirilmiştir.  
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 6. Yapım Aşamasında Çalışan Usta ve 

Kalfalar 

  

 Bu tarihten yıllar önce 2005 yılında 

yapılan bir protokol ile Trabzon Valiliği, Trabzon 

Belediyesi, İnşaat Mühendisleri Odası Trabzon 

Şubesi, Mimarlar Odası Trabzon Şubesi, Makine 

Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi, Elektrik 

Mühendisleri Odası Trabzon Şubesi’nin ortaklaşa 

düzenledikleri eğitim programı ile 2005 – 2010 

yılları arasında 1337 usta ve kalfa 85’er saatlik 

eğitim ve ardından yapılan sınav neticesinde 

sertifika almaya hak kazanmıştır.  

 

  



08.05.2012 21 

 6. Yapım Aşamasında Çalışan Usta ve 

Kalfalar 

  

 Çalışma neticesinde, sahada uygulamacı 

olarak bulunan usta ve kalfaların bilgi 

eksiklikleri net bir şekilde ortaya çıkmış ve 

kurumların birlikteliği ile önemli bir hizmet 

yürütülmüştür. 
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 7. Satın Alan (Nihai Tüketici) 

  

 Tüm bina üretim sürecinde en fazla 

bilinçlendirilmesi gereken kitle olarak nihai 

tüketiciyi görüyoruz. 

  

 Otomobil alırken, kaç hava yastığı 

olduğunu, ABS, ASR, EBS ve daha öğrenilecek 

birçok harfin yan yana gelmesinden oluşan 

güvenlik sistemlerinin olup olmadığını, araçta 

kullanılan metal sacın elastikiyet modülünü, 

hatta yolda giderken tekerleklerden birinin 

yerinden çıkması durumunda denge kurup 

kuramadığını soruyoruz.  
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 7. Satın Alan (Nihai Tüketici) 

  

 Can güvenliğine bu kadar önem veren 

nihai tüketici, acaba konut satın alırken nelere 

dikkat ediyor?  
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 7. Satın Alan (Nihai Tüketici) 

  

 Seramik, vitrifiye, armatür, priz, anahtar, kapı, 
pencerenin markasına, kartonpiyerin desenine, 
odalardaki renk uyumuna, kapı zilindeki kamera 
sistemine, binanın cephesine, balkonun büyüklüğüne 
(ki nedense odaların büyüklüğünden daha fazla 
sorulur), mutfağın ferahlığına, mutfak dolabının 
görüntü ve işlevselliğine ve daha sayabileceğimiz birçok 
önem sırası daha geride olması gereken unsurlara dikkat 
ediliyor.  
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 7. Satın Alan (Nihai Tüketici) 

  

 Ama ABS’yi soran bu tüketici, binada 

kullanılan beton sınıfının C20 mi, C25 mi, 

C30’mu olduğunu hiç sormamaktadır.  

 

 Araçta kaç hava yastığı olduğunu soran 

bu tüketici, nedense konutta kaç+1 olduğunu 

sormaktadır sadece!  

 

 Aracın markasını sormakta ama binanın 

hangi yapı denetim kuruluşu tarafından 

denetlendiğini aklının ucundan geçirmemektedir.  
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 7. Satın Alan (Nihai Tüketici) 

  

 Binanın bulunduğu bölgenin düşük risk 

altındaki alanlardan olup olmadığını değil, o 

semtin sosyal tabakasının ne kadar yüksek 

olduğunu aklından geçirmektedir.  

 

 Yani parayla aklın buluşamadığı nice 

satın alma süreçlerine şahitlik ediyoruz.  
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 7. Satın Alan (Nihai Tüketici) 

  

  Nihai tüketicideki talep ve dikkatler bu 

yönde olduğu için de üretici (müteahhit veya arsa 

sahibi) de kaliteyi bunlar üzerinde artırmakta ve 

ticari kaygılardan ötürü bazen de maalesef 

kısmayı düşünmemesi bile gereken üretim 

bileşenlerinden de tasarruf etmeye 

kalkışmaktadır.  

 

 Çünkü görünene yatırım, görünmeyenin 

kalitesinden daha fazla getiri sağlamaktadır.  
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 7. Satın Alan (Nihai Tüketici) 

  

  Konut tüketicisi, görünenden çok, 

görünmeyen yapı bileşenlerinin kalitesini, 

denetimini, denetim sonuçlarını sorgulamalı, 

üreticinin bunlarla markalaşmasını sağlamalıdır.  

 

 Binaların, risk altındaki bölgelerde 

bulunup bulunmadığını ilgili kurumlardan 

sorgulamalı, mümkünse üretim sürecindekiler 

dışında ve deneyimli mühendislerden bu konuda 

danışmanlık almalıdır.    
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 7. Satın Alan (Nihai Tüketici) 

  

  Binaların su, ısı ve ses yalıtımları detaylı 

bir şekilde sorgulanmalı, bu yalıtımlardaki 

eksikliğin can kaybı olmasa da ciddi maddi 

kayıplar oluşturacağı unutulmamalıdır.  
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 7. Satın Alan (Nihai Tüketici) 

  

  Mevcut yapıların geleceğe güvenle 

taşınması için ise nihai tüketicinin yani konut 

kullanıcısının mutlaka bilinçlendirilmesi 

gereklidir.  

 

 Bina önündeki aracında durup dururken 

bir çizilme gördüğünde herkesi ayağa kaldıranlar, 

bina içinde yer açmak için özellikle zemin 

katlarda kolonları eksiltenlere ses 

çıkarmamaktadır.  
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 7. Satın Alan (Nihai Tüketici) 

  

 Özellikle rutubete maruz bölgelerde bina 

bodrum katlarında kolon ve kiriş donatılarında 

paslanma neticesinde taşıyıcı sistemde hasarlar 

meydana gelmektedir.  
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 7. Satın Alan (Nihai Tüketici) 

  
 Bina temellerinde yer altı suyu veya drene 
edilmeyen sular neticesinde yapısal hasarlar 
oluşmaktadır. Buna benzer birçok risk sayılabilir. Bina 
kullanıcıları çoğu zaman bu gibi risklerden haberdar 
değildir. Bu habersizlik veya sorgulamama alışkanlığı, 
ileride meydana gelecek önemli yıkımların da önünü 
açmaktadır.  
 
 Deprem ülkesinde yaşıyoruz ama depreme 
gerek kalmadan yıkılabilecek birçok binayı da 
kullanıyoruz. Bu konuda en önemli bilinçlendirme 
çalışması nihai tüketici üzerinde yapılmalıdır.  
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 7. Satın Alan (Nihai Tüketici) 

  
 Bu çalışma kapsamında; 
  
 Tüm bina kullanıcılarına yönelik olarak su 
faturaları ile birlikte uyarıcı ve bilgilendirici broşürler 
ulaştırılabilir. 
  
 Öğretici ve dikkat çekici kamu spotları 
hazırlanarak geniş kitlelere ulaşabilecek şekilde 
yayınlanmalıdır.  
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 7. Satın Alan (Nihai Tüketici) 

  

  İlköğretimden itibaren müfredata afetler 

ve bina riskleri konularını içeren ders konularak, 

geleceğe yatırım yapılabilir. 

  

 Binalarda düzenli olarak taşıyıcı sistem 

ile ilgili uygunluk raporu alınması zorunlu 

kılınmalıdır. Yapılacak incelemelerde binalar, her 

yönü ile ele alınmalı, yeni risklerin oluşmuş 

olması durumunda da derhal ilgili kurumlara 

bilgi verilmesi sağlanmalıdır. Burada yerel 

yönetimlerin ciddi cezai yaptırımlar uygulaması 

ile bu inceleme ve raporlama çalışmaları sonuç 

verebilecektir.  
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Sabrınız için  

teşekkür ederim… 
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