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DAĞITIMLI

Son aylarda Denizli, Manisa, tsalıkesir, Elazığ, Mala§a ve Van'da meydana gelen
depremlerde, 50'yi aşkın vatandaşımız yaşamını yitirmiş, 1700'tl aşkın vatandaşımu
yaıalanmtştır. Mal kayıplan açısından konu değerlendirildiğinde ise ağır hasar gören 20.000
konutun yıkılarak yaptınlması için 4.000.000.000 TL çivannda kaynak gerekirken, yaşanan
depremler nedeniyle uğranılan zarann ise 6.0O0.000.000 TL'yi geçeceği anlaşılmaktadır.

Depremlerde, can ve mal kayıplarının çoğunun "el<tlr rav Zonları "
iiaerine doğrudan oturan yerleşim birimlerinde daha ağır bir şekilde yaşanüğı, Odamızın
tarafindan yerinde yapılan incelemelerde görülmüştilr.

2012 yılında MTA Genel Müdür|üğü tarafindan yaylnlanan "Türkiye Diri fay
Haıitasl" baz ahndığında, ülkemizde Bolu, Sakarya, Yalova, tsursa, Balıkesiı, Manisa, İzmır,
Aydır1 Denizli, Muğla, Eskişehir, Kahramanmaraş, Erzurum, Hakkari, Bingöl gibi 18 kent
merkezi, 80'ni aşkın ilçe ve 502'yi aşkın köyümilz doğrudan *Aktif fay zonları" tizerine
oturmaktadır. Söz konusu yerleşim birimlerinde 100.000'ni aşkın binanın "Aktif Fav Zonları
veva Hatlarının Tehlike Kusağı Bandı" sınırlan içinde kaldğı da yapılan incelemelerden
anlaşılmaktadır.

Ülkemizde deprem zararlann azaltılması ve binalann otulduğu zeminlerden
kaynaklanan sorunlann çözilmü için bazı yasal diiızenlemelere acilen ihtiyacı olduğu
dtişıııntılmektedir. Bu kapsamda odamız tarafından 7269 sayıl,ı kanunda acilen değişiklik
yapllarak "Aktif Fay Zonlan veva Hatlarının Tehlike Kusağı Bandı" içinde yapı
yapılması gelişmiş lllkelerde olduğu gibi yasaklanmah, mevcut yapılar ise kentsel dönüşüme
tabi tufularak yıkılması ve başka alanlara taşınarak vatandaşım|z|n can güvenliği
sağlanmahdır. Yine 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunda dtiaenleme yapılarak
zemin araştırmalarının fenni mesul yapı denetim kuruluşları tarafindan ciddiye alınarak
yerinde denetimi esas alacak şekilde kontrol ve denetimin gerçekleştirilmesi ile 3l94 sayılı
İmar Kanununda dtizenleme yapılarak, kamu ttiael kişiliğine haiz meslek örgütlerinin,
kamusal yarar çerçevesinde yapı üretim vc denetim süreçlerine cntcgre edilmesi, ilgili meslek
disiplinleri tarafından üretilen "etüt ve projelerin" mesleki denetimini sağlayarak, ülkemiz
mühendislik hizmetlerinin geliştirilmesine katkı vermesi çerçevesinde yeniden diizenlenmesi
gerektiği düşünül mektedir.

Bugtiırı Sabiha Gökçen Havalimanına iniş yaparken yaşanan kaza sonucunda yapılan
soruşturmada uçağın kaptan pilotu tutuklanırken veya Tanm ve Orman Bakanlığı tarafindan
yanhş gıda üretimi yapan firmalar bakanlığın web sayfasında topluma bildirilerek toplumsal
denetim sağlanırken, 50'yi aşkın vatandaşımızın yaşamını yitirdiği, l700'ü aşkın
vatandaşımızn yaralandığ ve sırf Elazığ'da 12.000'e yakın binanın ağır hasar gördüğü veya
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ylkıldlğı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafindan açıklanmış olmasına rağmen bu binalan
yapanlar veya satanlar hakkında bugiiırıe kadar herhangi bir inceleme ve soruşturma
başlatılmamıştır. Bu durum, "yapaıxn yanı kar kaldığı" anlayışınr beslemekte ve kentlerimizi
risk havuzu haline getirilmesine sebep olmaktadır.

Geıek Avrupa tsirliği Yapı Standartlan (Eurocode 1998-5), geıekse ABD'de fay
hatlan ve zonlan tizerine yapı yapılması yasaklanmış olup, bu konuda ülkemizle benzer
depremler yaşayan Kalifomiya'da ise 1970 yıllann başından çıkanlan "fay yasası" ile toplum
güvence altına alınmış bulunmaktadır. Ancak ülkemizde, deprem yönetıneliklerimiz ne yazık
ki, "beton lobisinin etkisiyle" bugüne kadar bu tii,r dilaenlemelerin yapılmasına engel olmuş,
bunun yerine (sorun faydı dğil, sorun beton kaiitesinde" denilerek, her yönetmeliile buna
ilişkin dlizenlemelerin yapılması ve gerekli tedbirlerin zamanında alınması engellenmiştir.
Gaiııalmiizde 2019 yı|ı başında yenilenerek yürürlüğe giren "Türkiye Bina Deprem
Yönetmeliği" de fay zonlan veya hatlan iizerine yapı yapılmasına olanak sağlayacak şekilde
dtizenlenmiştir.

Başta içinde aktif fay hattı veya zonu geçen kent|erimiz olmak tjzere, ülke insanrmızın
can ve mal güvenliğinin sağlanması için aciliyetinde zaruret gördüğ[lmiia, gerek Avrupa
Birliği Yapı Standartlan, gerekse AI}D Kalifomiya da olduğu gibi 7269 sayıh Kanunda
gerekli değişiklikler yapılarak fay hatları ve zonlan ii,zerine yapı yapılmasına yasaklama
getirilerek (fay yasasının çıkanlarak) ülkemiz insanının can ve mal güvenliğinin sağlanması
ve kentlerimizin risk havuzu olmaktan çıkarılması gerektiği düştinühnektedir.

Bu kapsamda, Odamız tarafindan hazırlanan yasa tasansı teklifi yazmız ekinde
gönderilmekte olup, ülkemiz insanının can ve mal güvenliğinin sağlanması ve deprem
zararlannın azaltılması amacıyla gerekli duyarlılığı göstereceğiniz inancıyla arz ederim.
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7269 SAYILI UMUMİ HAYATA MÜEssiR AFETLER DOLAYISiYLE ALINACAK
TEDBiRLERLE, yApILACAK yARDIMLARA DAiR KANUN ir,r r,AaI
KANuNLARDa nrĞişixıiı< yApILMAsINa irişrix ıcıNuN rnxriri

GENEL GEREKÇE

Ülkemiz, jeolojik yapısı nedeniyle heı zaman yıkıcı depremlerle karşı karşıya
bulunmakta, son yaşadığımız Denizli, Manisa ve en son Elazığ (Sivrice) ve Khoy (Van-
Başkale) depremlerinde otduğu gibi önemli can ve ekonomik kayıplara neden olmaktaür.

Başta deprem olmak iizere doğa olaylarının afete dönüşmemesi için yapılması
gerekenlerin en başında afet zararlannı azaltıcı ve önleyici yasal dilzenlemelerin bilimsel,
teknik normlara ve uluslararası standartlara uygun olarak yapılması gelmektedir.

Gerek ülkemizde, gerekse diiııyada deprem etkisi altında mevcut binalann hasar

görebilirliği; kentleşme için yanhş yer seçiminin yapılması, bina taşıyıcı sistem yapısrnrn
yetersizliği veya diiaensizliği, yapıda kullanılan malzeme ve işçiliğin niteliği ile yapnın
ofurduğu zeminlerin jeoteknik özellikleri ile aktif fay hatları i2erine inşa edilmesi gibi dört
temel nedenden kaynaklandığı bilinmektedir.

MTA Genel Müdürlüğü tarafindan yapılan çahşmalarla giirıcellenen Türkiye Diri Fay
Haritasına göre büyüklüğü 5.5 ve iiaeri deprem üretebilecek 486 diri fay veya fay segmenti
olduğu ortaya konulmuş ve "Aksaray, Bolu, Sakarya. Yalova, Bursa. Balıkesir. Manisa, İzmir,
Aydın, Denizli, Erzurum, Kakamanmaraş, Hatay, Hakkari, Muğla, Eskişehir, Kütahya,
Bingöl" gibi 18 ilimizin merkez yerleşim birimleri ile 80'ini aşkın ilçe merkezinin ve ilk
belirlemelere göre yine içinde son Elazığ Sivrice depremini yaşadığımız köylerin de

bulunduğu 502 köyümiizii,rı deprem üretrne potansiyeli yüksek alıtif fayların geçtiği hatlar

ilzerine doğrudan oturduğu görülmüşttlr. Son yaşadığımz, Elazığ depremi de göstermiştir ki.
depreme kaynaklık eden Doğu Anadolu Fay Zonıı ilzerine oturan binaların depreme karşı
koyarak ayakta kalması miirnkiin olmamış, can ve mal kayıplan ortaya çrkmıştır. Bu durum

son yaşanan Van (Başkale) depreminde de benzer şekildedir.

Gii,rıiirniizde ülkemizde binlerce binanın fay hatlan veya zonlan izerinde yer aldığı ve
yiiabinlerce vatandaşımızın can ve mal güvenliğinin bulunmaüğı yapılan araştırmalardan

anlaşılmaktadır. Çok sayıda il merkezimizin ve ilçelerimizin de benzer durumda olduğu göz

öntirıe aiındığında, başta aktif fay hatlan veya zonlan olmak iizeıe, doğa kaynaklı afetlere

uğramış veya uğrayabilir alanlar tizerine herhangi bir yapı inşa edilmesinin önlenmesi ve bu
zanlarda mevcut binalar için ise acilen önlem çIiştirilmesine yönelik yasal dtizenlemelerin
yapılması, 7269 sayılı Kanun kapsamına bu konunun da alınması büyük önem arz etmektedir.

Doğa kaynaklı bir olayı afete dönüştii,ren en önemli etmenlerden biri de yapmın

iizerine oturduğu zeminlerin jeolojik ve jeoteknik, yani zemin birimlerinin özelliklerinden



kaynaklanmaktadır. Yapılann depremlerde ayakta kalmasının sağlanmasında son derece
önemli olan zemin etütlerinin arazide ve raporlar iiaerinde denetimi halen yasal bir hiikilrn
altma almmamıştır. Yapı denetimi süreçlerinin, mimari, statik, elektrik, makine projelerinin
denetiminde olduğu gibi jeolojik-jeoteknik (zemin ve temel) etüdii,ııü de kapsayacak şekilde
genişletilmesi ve 4708 sayıh Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamına alınması afet
zararlannın azalhlmasında önemli bir eksikliği gidermiş olacaktır.

Diğer taraftan, yapı iiretim stfeçlerinde yapılan her ttflü etüt ve projenin uluslararası
norın ve standartlarda yapılmasının sağlanması ve denetiminin çok yönlü bir şekilde
yapılması afetlere karşı güvenli bir yapı ilretimine önemli katkı sağlayacaktır.

Ülkemizde yapı tiıretim ve denetim siiıreçlerindeki harita, etüt, plan ve projelerin
kalitesi ve niteliğinin geliştirilmesi, bunlarla ilgili mesleki denetimin ilgili kuruluşlar yanmda

Anayasal bir kuruluş olan meslek odalan tarafından da denetlenmesi ve sonra uygulamaya
sokulması ile mtimkiın olacak ve afetlere karşı sağlıklı ve güvenli bir yapı ii,retimini de

mii.ınkiiıı kılacaktır.



MADDE GEREKÇELERi

MADDE 1-7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Ahnacak
Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Karıun'un 2. Maddesi aşağıdaki gibidir.

*Mudıle 2 (Değişik: 2i7,,'1968 - l05lil mıl.)

Su baskınına uğramış veya uğrayabilir bölgeler. İmrır ve İskon Bakanlığının teÜif
iEerine Devlet Su İşlerinin bağlı bulunduğu Bakan]ıkça: },er sarsınıısı, yer kalınası, koya

düşmesi ve çığ gibi afeılere uğramış veya uğravabilir bölgeler ise, jmar ve İskan

Bakınlığınca iespit ve bunlardan şehir ve kasabalarda meydana gelen ve gelebileceklerin

sınırları imar planına, imar planı bulunmııyan kasaba ve köylerde de belli edildikçe harila
veya lcrokilere işlenmek sureıiyle, afele ınaruz bölge olarak jmar ve jskan Bakanlığının teHifi

üzerıne Bakanlar Kurulunca kararloşlırılır ve bu,çureıle lespit olunan sınırlar, İmar ve İskan

Bakanlığının isteği iizerine ilgili vuliliklerce muhallinde ilun ıılunur."

Şeklindeki bu madde, başta deprem üreten fay hatlan iiaeri olmak iızere heyelan, kaya

düşmesi, çığ, su baskını gibi doğa kaynaklı afetlere uğramış veya uğrayabilir alanlar iizerine

herhangi bir yapı inşa edilmesine ilişkin bir yaptınmı içermemektedir.

Başta deprem olmak iizere doğa kaynaklı afetler sonucunda sık srk can ve ekonomik

kayıplannı yaşadığımız Ülkemizde, doğa olaylanrun afete dönüşmemesi için yapılması

gerekenlerin en başında afet zararlannr azallıcı ve önleyici yasal diizenlemelerin bilimsel,

teknik normlara ve uluslararası standartlara uygun olarak yapılması gelmektedir.

MTA Genel Müdirlüğü tarafındarı 2012 yılında yayınlanan Turkiye Diri Fay Haritası

baz alınarak yapılan incelemede, "Aksarav, Bolu. Sakarya_ Yalova. Bursa. Balıkesir. Manisa.

izmir. Avdın. Denizli. Erzuruın. Kahı,aınaı naras_ Hatav. Hakkari. Muğla_ Eskisehir. Kütahva.

Bingöl,, gibi 18 ilimizin merkez yerleşim birimleri ile 80,ini aşkın ilç merkezinin ve ilk

belirlemelere göre yine içinde son Elazığ sivrice depremini yaşadığmız köylerin de

bulunduğu 502 köyiiırntiaiıırı deprem üretrne potansiyeli yiüsek aktif faylann geçtiği hatlar

iiaerine doğrudan oturduğu bilinmektedir. Giinümilzde yiizbinİn iDerinde bİnanın fay hatları

veya zonlan lızerinde yer alüğı ve yiizbinlerce vatandaşımızm can ve mal güvenliğinin

bulunmadığ yapılan araştırmalardan anlaşllmaktadır.

son yaşadlğımız, sivrice (Elazığ)) depremleri de göstermiştir ki, depreme kaynaklık

eden Doğu Anadolu Fay Zonu doğrudan Bingtll, Kahramanmaraş ve Hatay illerimiz,

karlıova, palu, sivrice, Gölbaşı gibi ilçeler ile bir çok köy yerleşim birimlerinin içinden

geçmektedir. yine khoy ( van_Başkale) depremde en çok hasar gören Özpınar Mahallesi

doğrudan fay hattı iiaerinde yer almaktadır. Fay zonlan ilzerindeki binalann depreme karşı

koyarak ayakta kalması mümkti,rı olmamakta, can ve mal kayıplan ortaya çlkmaktadır.

Çok sayıda il merkezimizin ve ilçelerimizin de benzer durumda olduğu göz öniine

alındığnda, başta aktif fay hatlan veya zonlan olmak iiaere, doğa kaynaklı afetlere uğramış

veya ugrayabilir alanlar iizerine herhangi bir yapı inşa edilmesi önlenmelidir.

Cumhuöaşkanhğ karamamesi ile afete maruz alan olarak ilan edilmiş bölgelerin 6306 SaYılı

Kanun kapsamına öncelikle alınarak döniŞüme tabii fuhılması gerekmektedir,

Başta deprem olmak iızere, doğa kaynaklı afetlere maruz olabileceği belirlenerek ilan

edilmiş alanlarda can ve ekonomik kayıplann yaşaırmaması için 7269 sayılı Umumi Hayata



Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun'un 2.

Maddesinin önerilen şekilde değştirilerek başta deprem üreten faylar olmak üaere heyelan,
kaya düşmesi, su baskını ve çığ d§mesi mütemel alanlar iizerine bina yapılması önlenerek,
vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği sağlanması amaçlanmaktaür.

MADDE 2- Gerek 24.0|.2020 tarihinde meydana gelen Elazığ-Sivrice depremi,
gerekse Manisa ve Denizli'de meydana gelen son yaşadığımv depremlerdeki can ve
ekonomik kayıplann en önemli nedenlerinden birinin de binanın iiaerinde oturduğu zemin
birimlcrinin özellikleri ile binalann etüt ve projelendirmesi aşamasında yapılan zemin ve
temel araştırmalannın denetimsizliğinden kaynaklandığı açıkça ortaya çıkmıştır.

4708 sayılı Yapı Denetimi Kanunu ve Uygulama Yönetmeliğne göre yapı denetim
kuruluşlan sadece "zemin ve temel raporlan ile uygulama pğelerini ilglli mevzuata göre
incelemek" görevi ile yiikitnlendirilmiş olup, zemin ve temel etüdü hizmetlerinin yerinde
yani arazide denetimi sistemin dışında tutularak projeler ekinde sunulan belgelcr haline
dönüştii,rülm üştii.r.

Başarılı dünya örneklerinde olduğu gibi etkin ve bütti,nlti,klü bir Yapı Denetim Sisıemı,
arsanın imar parseline dönüştüğü aşamadan başlamak tizere "etüt-projelendirme §üreçlerl
ile etüt- projeye uygun yapı üretim" süreçlerinin etkin bir şekilde denetleyecek bir
sistematiğin oluşturulması ile mtirnkii,ıı olabilmektedir. Ancak, ülkemizde halen bu bakış açısı
gelişmemiş; Yapı Denetim Sistemi "bina inşasının denetimine" indirgenerek işletilmiş,

"etüt- proje" kapsamında yapılan "jeolojik-jeoteknik araştırmalar" denetim süreçlerinin
dışında bırakılmştır.

Yapılan bilimsel ve teknik araşhrmalar, yapılann dört nedenden dolayı depremlerde
yıkıldığını göstermektedir.

1- Zemine araştırmalannn aınacına uygun yapılmaması ve yerinde denetlenmesi,
2- Bina taşıyıcı sistem yapısı ve geometrisinin gilüntlır standart ve normlanna göre

hazırlanmaması,

3- Yapı inşasında kullanılan ma]zeme ve işçiliğin günün standart, nolm ve yı§al
düzenlemeleri göre yapılması ve kontrol edilmemesi

4- Zemin araştırmalanndan başlayarak, yapıların etüt ve projeleri ile yapı üretim

süreçlerinin fenni mesul yapı denetim kuruluşları ile ruhsat veren kurumlar yani

belediye ve valilikler tarafından denetlenme mesinden kaynaklandığı bilinmeitediı.

Günümilzde Yapı Denetim Sistemi sadece "bina inşasınm denetimi" ile sınırh
kalmakta, gelişmiş ülke ömeklerinde olduğu gibi binalann iiaerine oturacağ zeminlerin
jeolojik jeoteknik etütlerinin arazide yerinde denetimini de sağlayacak şekilde etii( ve

projelerinin yeterince denetlenmediği bilinmektedir. Aynca bu konuda Danştay Altıncı
Dairesinin Esas No: 201714837 ve Karar No: 20l916454 sayılı karan idareler tarafindan hala
görmezden gelinmekte ve uygulanmailaür. Yapılan dtizenleme ile yapılann etüt ve

projelerinin gelişmiş ülke ömeklerinde olduğu fenni mesul yapı denetim kııruluşlannın
bünyelerine alacaklan jeoloji mtüendisleri vasıtasıyla denetlenmesinin sağlanması ve



Anayasanrn 138. Maddesinde belirtılen "Yasama ve yürütme organlarr ile idare, mahkeme
kararlarına uıınık zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir
suretle değiştiremez ve bunlarrn yerine getirilmesini geciktiremez." hükmiinün yerine
getirilmesi suretiyle Danıştay 6. Dairesinin y ukanda belirtilen karanna işleılik kazandınlması

amaçlanmaktadr.

MADDE 3- Ülkemizde son yaşanan Denizli, Manisa ve Blazığ depremleri ile başta

İstanbul'da olmak iizere yaşan bina şev yıkılmalan ile Van'da meydan gelen çığ felaketi

sonucunda 150'yi aşkın vatandaşımrz yaşamın yitirmiş, yilzlece bina yıkılmış, onbinlerce

bina ise ağI hasar görmüştüI. Ti.iıın dünyada, daha nıtelikli mühendislik projelerinin ortaya

çıkanlması amacıyla, yapılan binalann harita, etüt ve projeleri kamu kurum ve kuruluşlannrn
yanında meslektaşlarınrn mesleki sicillerini tutmakla görevli oIan miüendis, mimaı ve şehir
planlama meslek örgütleri tarafından da bilimsel ve teknik normlar çerçevesinde
incelenmekte, uygun olanlar onaylanarak ilgili meslek erbabının mesleki sicillerine
kaydedilmektedir. Yapılan diizenleme ile harita, etüt, plan ve projelerin ilgili kamu kurum ve

kuruluşlarının yanında meslek örgütlerinin de mesleki denetimi altına alınaıak nitelikli, çağın
gereklerine uygun, ulusal ve uluslararasr norTn ve staıdartlara uygun harita, etiit, plan ve

projelerin ortaya çıkanlmasırun sağlanarak toplumun can ve mal güvenliginin sağlanması ile
kamu yaıan çerçevesinde kurulan ve Anayasal kuruluşlar olan meslek örgütlerin harita, plan,

etüt ve projeleri hazırlayan meslektaşlannl denetleyerek niteliksiz harita, plan etüt ve
projelerin ortaya çıkmasınr engellemeleri ve gerekli tedbirleri almalan amaçlanmaktadıı.

Son yaşanan doğa kaynatlı afetlerde göstermelledir ki, ülkemizdeki haıita, ettlt, plan ve
projelerin kalitesi ve niteliğ artıılmadan, bunların ilgili kamu kurum ve kuruluşlannrn
yanında ilgili meslek odalan tarafından da denetlenmeden uygulamaya sokulmasr ülkemiz
insanın can ve mal güvenliğini olumsuz olarak etkilemektedir.

MADDE 4- Yürürlük maddesidir.

MADDE 5- Yürütme maddesidir.



7269 SAYILI UMUMİ HAYATA MÜEssiR Aİ,D,TLER DoLAYISiYLE ALINACAK
TEDBiRLERLE yApILACAK yARDIMLARA DAİR KAltUN iır B^Z|
KANUNLARDı ntĞişixr,ix yApILMAsINa ir,işrix KANuN rnxr,lri

MADDE l- l5/5i1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler
Dolayısıyla
Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardrmlara Dair Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yapılacak özel jeoloiik araştırmalar sonucunda aktif olduğu tespit edilen fay hattı
veya zonlan ile heyelan, kaya düşmesi, çığ, su baslonı gibi doğa kaynaklı afetlere uğramış
veya uğrayabilir alanlar iizerine herhangi bir yapı inşa edilemez. Tespit edilen bu alan_lar

3l5ll985 tarihli ve 3l94 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde imar planlanna işlenir. İmar planr
bulunmayan kasaba ve köylerde harita ve krokilere işlenmek suretiyle afete maruz olabilecek
alan olaıak ilan edilir. Afete maruz alanlar, İçişleri Bakanın teklifı ile Cumhurbaşkanlığınca
kararlaştınlır. Bu suretle tespit olunan alan sınırlan, Afet ve Acil Durum Yönetimi
Başkanlığınrn isteği üerine ilgili valiliklerce mahallinde ilan olunur, Bu fıkranın
uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkanlacak yönetmelikle
diizenlenir."

MADDE 2- 2910112001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimı Hakkında Kanun'un 2

nci Maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"a)Proje müelliflerince hazırlanan, yapınrn inşa edileceğ arsa veya arazinin zemin ve
temel raporlan ile uygulama projelerinin yerinde denetimini de esas alacak şekilde ilgili
mevzuata, standartlara ve prtnamelere göre inceleyerek denetlemek, uygun olan etüt ve
projeler hakkında ilgili idareye uygunluk gör§ilııü bildirmek"

MADDE, 3- 03/05/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar kanunun 8 inci maddesinin (ı)
bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

'ı) Harita, plan, ettit ve proje|er; idare ve ilgili kanunlarında açıkça belirtilen yetkili
kuruluşlar ve meslek odalan dışında başka bir kurum veya kuruluşun vize veya onayına tabi
tutulamaz. Meslek odalannın, harita, plan, etüt ve projelerin mesleki denetimi için alacaklan
vize veya onay ücretleri üyelerinin aylık aidat miktannın üç katından fazla o|amaz,"

MADDE 4_ Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE $ Bu Kanun hri,ktiınlerini Cumhurbaşkanı yürütür.


