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ap› denetim kurulufllar› yönetici ve çal›flan-
lar›yla, 1 Kas›m ve 8 Kas›m tarihlerinde birisi Anadolu
yakas›nda, di¤eri de Avrupa yakas›nda olmak üzere
iki toplant› yaparak varolan sorunlar› tart›flt›k.

Bu toplant›lar›n yap›lmas›na yönelik yapm›fl oldu¤umuz
ça¤r›, bir yap› denetim kuruluflu sahibi üç arkadafl›m›z-
dan bir mektup almam›za neden oldu. ‹lgili meslektafl-
lar; “Ekteki yaz›lar› ‹stanbul’daki 4 y›ll›k yap› dene-
timci deneyimlerimize ve yaflam parçam›za dayanarak
yazm›fl bulunuyoruz. Bir toplumun yüksek tahsilli ke-
siminin bu kadar k›sa sürede bu denli bozulaca¤›n›
düflünmek fevkalade zor bir durum oldu¤undan, an-
cak, içinde yaflamaya bafllad›¤›m›zda hayretler için-
de kalarak izledik” diyorlar. Ancak, ilgili meslektafllar
bizi de elefltiriyorlar. Elefltirmelerine bir diyece¤im
yok, elefltirebilirler. Fakat bizim çal›flmalar›m›z› ve yap›
denetimine iliflkin bugüne kadar söylediklerimizi ve
yazd›klar›m›z› hiç izlemedikleri de bir gerçek. Gerek
595 say›l› Yap› Denetim kararnamesine iliflkin görüfl
ve aç›klamalar›m›z›, gerekse; 4708 say›l› Yap› Denetim
Yasas› ç›kma evresinde ifade etti¤imiz, “Bu yasan›n,
k›sa bir süre sonra TUS”dan farks›z bir hale gelece¤ini
vurgulam›fl olmam›z› da dikkatlerden kaç›rm›fllar. Yap›
denetimi ile ilgili haz›rlam›fl oldu¤umuz yasa tasar›la-
r›m›z›n dikkate al›nmamas› bir yana, 2004 y›l›nda
Bay›nd›rl›k Bakanl›¤›n›n düzenlemifl oldu¤u l. Deprem
fiuras›’n›n komisyon çal›flmalar›na ve 3 gün süren
fiura çal›flmalar›na kat›larak nas›l bir yasa’n›n olmas›
gerekti¤ini ortaya koymam›z› da gözden kaç›rm›fllar.
Yine, ‹stanbul Büyükflehir Belediyesi’nin dört üniver-
sitemize haz›rlatm›fl oldu¤u “‹stanbul Deprem Master
Plan›” çal›flmalar›na kat›larak, Yap› denetimine ve
mühendisli¤e iliflkin görüfllerimizin bu çal›flma metnine
girmifl oldu¤unu da dikkate almam›fllar.

Bunlar› yazmam›n nedeni, sadece üç meslektafl›m›z›n
çal›flmalar›m›za ve görüfllerimize yönelik ifadeleri elbet-
te ki de¤ildir. Eminim ki birçok meslektafl›m›n konuya
iliflkin duyarl› hale gelmeleri, ancak sorunun kendilerini

ilgilendirmeye bafllad›¤› noktada bafll›yor. Bu kapsam-
da, örgütlenme ve mesleki dayan›flman›n son derece
önemli oldu¤una vurgu yapmaya bafll›yorlar. ‹flin bu
yan› son derece önemli oldu¤u gibi, bir yan›yla da
umutland›r›c› ve sevindirici oluyor.

Ayr›ca, ülke ve kent yönetiminde bulunanlar›n, ülke
ve kent yarar›na ald›klar› her do¤ru karar›n yan›nda
oluruz. Yanl›fl karar ve uygulamalar›n da sonuna kadar
karfl›s›nda oluruz. Biz, ülkemizi, kentimizi ve mesle¤i-
mizi seviyoruz. “Kötünün iyiyi kovmas›”na engel olmak
için ise dirençli olman›n yollar›n› arar, mutlaka da bu-
luruz. Y›lg›nl›¤a yer olmad›¤›n›n bilinmesini de isteriz.

Ülkemiz, sürekli olarak do¤a olaylar›n›n, özellikle de
depremlerin y›k›c› etkisinde kalmaktad›r. Buna karfl›n
yap›lmas› gereken ifller, halen bilimsel ve teknik bul-
gular›n d›fl›nda; yönetmelik ve genelgelerle geçifltiril-
meye çal›fl›lmaktad›r.

Yine ülke yönetimi, ac›lar› en aza indirecek, ülkemizin
gelece¤ini daha güvenli hale getirecek yasal, idari, eko-
nomik, teknik ve sosyal önlemlerin al›nmas›n› sa¤laya-
cak bir iradeden de yoksundur. Al›nan önlemler “yara
sarma” kapsam›nda düflünülmektedir. Aç›kças› çal›fl-
malar›n ça¤dafl ve bilimsel bir gereklilik içinde yürütül-
mesini sa¤layacak önlemlere ihtiyaç vard›r. Yap› dene-
timi konusu da bu gerekliliklerin önemli bir parças›d›r.

Nas›l Bir Mühendislik?
‹nflaat mühendisleri, sadece kaliteli ve ekonomik olan
ifller yapmazlar. Ayn› zamanda yap›lan ifllerin, etkile-
yece¤i ve etkilenece¤i birçok kurumsal taraf›n›n da
bulundu¤unu dikkate almak zorundad›rlar.

Yap›lan mühendislik hizmetlerinin; bir tasar›m, bir
inflaat bir de iflletme taraf› vard›r. Bugünün ihtiyaçlar›
belirlenirken, gelecek kuflaklar›n kendi gereksinimlerini
tehlikeye atmayacak bir düzenlemenin yap›lmas›n›
dikkate alacak bir planlamaya her zaman ihtiyaç vard›r.
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Y›llar önce, kaliteli ve ekonomik mühendislik, tasar›m›n
baflköflesine konmuflken, daha sonra bu olgu; maliyet-
kazanç ve çevre koruma olarak iki boyutlu bir anlay›fla,
bugün ise; bir tasar›m›n ekonomik olmas›, çevreyi
korumas› ve sosyal sorumluluk getirmesi noktas›na
oturmufltur.

Yani, bir tasar›m›n sürdürülebilir olmas› ve insanlar›n
yaflam kalitesiyle birebir ilintili olmas› bir zorunluluk
olarak her zaman dikkate al›nmal›d›r.

Nas›l Bir Yap› Denetimi?
Ne yaz›k ki, bugün yürürlükte bulunan 3194 say›l› ‹mar
Yasas› kapsam›nda verilen TUS belgeleri ile, 4708
say›l› Yap› Denetimi Yasas› kapsam›nda verilen denetçi
belgeleri, yap› denetiminden beklenen sonucu sa¤la-
yamam›flt›r.

4708 say›l› Yap› Denetim Yasas›’n›n amac›; kamu
yarar›na uygun olarak, yap›da can ve mal güvenli¤ini
sa¤lamak, kaynak israf›na neden olan plans›z, pro-
jesiz, kalitesiz ve kontrolsüz yap›laflmay› önlemek,
ça¤dafl norm ve standartlarda yap› yapmak, proje
ve yap› denetimini gerçeklefltirmek, yap› hasarlar›
nedeniyle zarara u¤rayan kiflilerin haklar›n› korumak
ve do¤acak zararlar›n hakkaniyetle tazmin edilmesini
sa¤lamak olarak tan›mlanmaktad›r.

Yap› Denetim Yasas›’n›n amac›na uygun bir hizmet
üretebilmek için, yetkin denetim mühendislerine ihti-
yaç vard›r.

Y›llardan bu yana yetkin mühendisin ne oldu¤unu an-
latmaya çal›fl›yoruz. Bu kapsamda Yetkin mühendis;
ilgili meslek odas› bünyesinde oluflturulan mühendislik
de¤erlendirme kurulu taraf›ndan mesleki bilgisi belir-
lenen, ayr›ca, yüksek ö¤renim sonras›nda edindi¤i
mesleki deneyimi de¤erlendirilen; baflar›l› bulunmas›
halinde, ilgili uzmanl›k alan›nda ça¤dafl tekniklere
uygun, düzeyli ve güvenilir mühendislik hizmetlerini
kifliler ve toplum yarar›na sunan, yeterli bilgi ve dene-
yime sahip oldu¤u yine ayn› kurul taraf›ndan belgelen-
dirilen, çal›flmalar›n› meslek eti¤i kurullar›ndan ayr›lmak-
s›z›n sürdüren mühendis olarak tan›mlanabilir.

Dolay›s›yla Yetkin mühendis, mesleki uygulama say›lan
konularda sorumluluk ifade eden imza yetkisine sahip
olan mühendis olarak tan›mlanabilir.

Yetkin Denetim Mühendisleri, 12 y›l›n› dolduran yetkin
mühendisler aras›ndan seçilen, bilgi ve birikimini Yap›
Denetim Üst Kurulu’nun yapt›¤› s›navda baflar›yla ka-
n›tlayan, ilgili idare (Yerel yönetimler, Valilik, Bakanl›k
vs) ad›na, belirli süreler için proje ve yap› denetimi
yapan yetkin mühendislerden seçilmelidir. Bu mühen-
disler, görev süreleri bitti¤inde denetim mühendisi
ünvan›n› kullanmamal›d›r.

Yine proje denetim mühendisi, verdi¤i kararlarla ilgili
olarak tüm teknik, idari ve mali risklerden sorumlu ol-
mak durumundad›r. Ancak bu sorumluluk, proje müelli-
finin sorumlulu¤undan daha fazla da olmamal›d›r.

Ayr›ca, denetim mekanizmas›n›n bir parças› olmas›
gereken Denetim Üst Kurulu, ilgili bakanl›k, ilgili mes-
lek odalar› ve konuyla ilgili yüksek ö¤retim kurumlar›n›n
temsilcilerinden oluflan “Özerk” bir yap›ya sahip olarak
çal›flmal›d›rlar.

Denetim Üst Kurulu; ilgili meslek odalar›ndan yetkin
mühendis belgesi alm›fl olanlar›n baflvurular›n› de¤er-
lendirerek s›nav yapmal›, bu s›navlarda baflar›l› olanlara
yetkin proje denetim mühendisi veya yetkin yap› dene-
tim mühendisi belgesi vermekle yükümlü olmal›d›r.
Ayr›ca, yap› denetim sistemi içinde sorumluluk alan
kifli veya kurumlar, yap›da denetim eksikli¤inden kay-
naklanabilecek olas› hatalar›n ortaya ç›karaca¤› zarar-
lar›, kendi kusurlar› oran›nda paylaflmal›d›rlar. Bu tür
risklerden kaynaklanabilecek mali sorumluluklar›n›
sigorta korumas› alt›na almalar› da gerekmektedir.
Yap›mla ilgili olarak sorumluluk alan proje müellifleri
de ayn› flekilde mesleki sorumluluk sigortas› korumas›
alt›nda olmal›d›rlar.

Aç›kças› bir yap› denetim sisteminin sa¤l›kl› iflleyebil-
mesi için, bu sistemde görev alan kifli, kurum ve kuru-
lufllar›n karfl›l›kl› yetki ve sorumluluklar›n›n aç›k bir
flekilde tan›mlanmas› gerekmektedir. Yap›lacak yasa
ve yönetmelik de¤iflikliklerinin, denetim sisteminin
kendisinden beklenen amaca uygun olarak ifllevini
yerine getirecek bir düzenekte olmak zorundad›r.

Aksi halde, haks›z rekabet koflullar›n›n yönlendirdi¤i
bir denetimsizlik sistemine mahkum olmaya devam
edece¤iz.


