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43. Dönem Çalışma Raporu

YAPI DENETÇİSİ ÜYELERİMİZDEN 
KAMPANYA

İlgili Tüm Kurumlara İletilmek Üzere
Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’na

Bizler proje ve yapı denetimi alanında görev yapan elektrik, elektrik-elektronik mühendisleri 
olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Yapı Denetimi Kanun taslağında mesleğimizin 
geleceğine yönelik endişe doğuran düzenlemelerle ilgili aşağıda yer alan talep ve görüşleri-
mizin, kanun taslaklarıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlara iletilmesini ve meslek odamızın 
bu talepler çerçevesinde çalışma yapmasını benimsiyoruz.

1-Yapı Denetimi Kanunu Tasarısı Taslağı ile Yapı Denetim Kuruluşları yerine getirilmek 
istenilen Teknik Müşavirlik Kuruluşlarının ortaklık yapısı ile faaliyet alanında yapılmak iste-
nilen değişiklikler, bu şirketlerin sermaye şirketi özelliğini güçlendirirken, mesleki yapılanma 
ve görevlerini daha da arka plana atmaktadır. Yapı denetimi yapacak şirketlerin kar etme 
amacıyla yapı denetiminin kamusal niteliğinin bağdaşmadığı açıkça ortaya çıkmıştır. Mevcut 
yapı denetim sisteminde yaşanan sorunların çözülmesi bir yana, bu sorunları ağırlaştıracak, 
yapıları denetimsiz bırakırken yapı denetiminde çalışan mimar ve mühendislerin mağduri-
yetini artıracak düzenlemelerden vazgeçilmelidir. 

2-Yapı denetim kuruluşlarında çalışan biz mühendislerin özlük hakları ile ilgili herhangi 
bir düzenlemenin bulunmaması nedeniyle, bizleri imzacı konumuna getiren sistemin daha 
ağır koşullarda sürdürülmek istenmesi, yapıları tamamen denetimsiz bırakacaktır. Denetçi 
mimar ve mühendislerin görev ve sorumluluklarının yanında yetkilerinin de belirlenmesi, 
hizmet sözleşmelerinin içeriği ile alacakları asgari ücretle ilgili kesin düzenlemeler yapılması 
sağlıklı bir denetim açısından zorunludur.

3-Mevcut yapı denetimi sisteminde meslek odalarımıza hiçbir yetki tanınmamış olması-
nın gerek sağlıklı bir yapı denetiminin yapılmasına gerekse meslektaşlarımızın haklarının 
korunmasında zafiyet yarattığı açıktır. Odamızla olan bağımızın yalnızca disiplin cezasına 
indirgenmiş olması, örgütlü davranışımızı zedelenmekte ve haklarımızın korunmasına yönelik 
kanallar tıkanmaktadır. Odamızın yürürlüğe koymuş olduğu mevzuat bizlerin katılımı ile 
oluşturulmakta, yine bizlerin katılımı ile değiştirilmekte ya da yürürlükten kaldırılabilmek-
tedir. Bu demokratik işleyişe aykırı olarak Odamızın yürürlüğe koyduğu kuralların ortadan 
kaldırılması, mesleği yürüten biz mühendislerin iradesinin yok sayılması yanında, müdahale 
edemeyeceğimiz bir alana taşınmasını içermektedir. Mesleğimizi demokratik koşullarda 
yürütmemiz, mesleki hizmetlerimizin karşılığını mesleğimizin saygınlığına uygun bir 
şekilde elde edebilmemiz için meslek odamızla olan ilişkilerimizin yok sayılmasına yönelik 
düzenlemeleri kabul etmiyor, eksiği/fazlasıyla tüm kuralların kendi örgütlü yapımız içerisinde 
belirlenmesinin önüne engel konulmamasını talep ediyoruz.




