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MESLEKİ
DENETİM

1980’lerden bu yana, neoliberal sistem 
dayatmalarının uygulayıcılığına soyunmuş olan 
ülkemiz iktidarları, özellikle son 15 yıldır bu 
politikaları en vahşi ve en kural tanımaz biçimleriyle 
yürütmektedirler. Bu serbestleşme ve özelleştirme 
politikaları ekseninde yürütülen sürecin hedef 
tahtasına en fazla oturtulan konularından biri de 
mesleki denetim uygulamalarıdır. Çünkü mesleki 
denetim, kamu yararını, toplum ve çevre yararını, 
bir bütün olarak gözeten biz mühendisler ve meslek 
odaları için bu vahşi süreci dizginlemenin pozitif ve 
kullanılışlı bir aracıdır.

Genel anlamıyla denetim; yapılan bir işin, bir görevin 
toplum (bireyin haklarını dışlamadan), kamu ve 
çevre yararı açısından belirlenmiş yerel, ulusal, 
uluslararası kurallara uygun yapılıp yapılmadığının 
saptanmasıdır. Mesleki denetim de; bir mesleğin 
uygulaması yapılırken, denetimin ilgili meslek 
açısından derinleştirilip, alanındaki tüm kuralların 
uygulanıp uygulanmadığının saptanmasıdır. 

Kamusal alana yönelen her türlü saldırı ve yağmaya 
karşı TMMOB’nin savunma araçlarından biri olan 
mesleki denetim sürecinin işletilebilmesi için birçok 
çalışma yapılmış, kapsamlı hukuk mücadeleleri 
verilmiş ve verilmeye devam etmektedir. Gelelim 
TMMOB Mesleki Denetim anlayışına.

TMMOB ve Odalarda ‘mesleki denetim’ denince 
anlaşılan, SMM Belgesi alan üyelerin yaptıkları 
projelerin Oda vizesinden geçirilmesidir… 
TMMOB yayınları izlendiğinde bu uygulamanın 
mesleki denetimin sadece bir kısmını oluşturduğu 

görülecektir. Proje vize uygulaması bile TMMOB 
Birlik ilkelerine uyulmadan, bir arada olması 
gereken Meslek Odalarının meslekçi yaklaşımları 
nedeniyle uygulama birliği sağlayamadıkları, 
üyelerinin bireysel meslekçi çıkarlarının peşine 
takıldıkları görülmektedir.

Mesleki denetim, meslektaş denetimi ve mesleki 
etkinliğin denetimini içerir.

Meslektaş denetimi; meslek adamının işini 
yaparken, meslek örgütü, yasa koyucular tarafından, 
etik kurallar açısından belirlenmiş olan tüm ilkeleri 
yerine getirip getirmediğinin denetimidir. 

Mesleki etkinliğin denetimi ise; ilgili meslek 
ürününün ve uygulamasının yasa, yönetmelik ve 
diğer ilgili kurallar açısından denetimidir.

“Bilindiği gibi diğer meslekler gibi mühendislik 
ve mimarlık meslekleri de özel bir eğitim ve 
özel beceri gerektirir. Bu çerçevede de meslek 
mensupları, toplum tarafından bu alandaki 
etkinliklerin gerçekleştirilmesi için bir anlamda 
yetkilendirilmektedir.

İnsan yaşamı günümüzde tekniğin sürekli olarak 
değiştirdiği bir fiziksel ortamda geçmektedir. 
Mühendisler ve mimarlar da bu fiziksel ortamın 
belirlenmesinde, bu alandaki sorunların çözümünde 
en önemli unsurlardır. Buna karşın, toplumun ya da 
tek tek bireylerin bu etkinlikleri anlaması, irdelemesi 
ve bu etkinliklerin olabilecek zararlı sonuçlarına 
karşı kendilerini korumaları olanaklı değildir. Bu 
nedenlerle de bu alanın boş bırakılması söz konusu 
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olamaz. İşte toplum adına bir denetimin gerekliliği 
bu nedenle zorunlu olmaktadır.
Burada denetimin amacının, denetimi yapılan ürün 
ya da hizmetin olumlu yönde gelişmesini sağlamaya 
yönelik, etkileyici ve olumlu bir eylem olduğunu 
vurgulamak gereklidir.
Bu genel tanımlamalardan sonra 'mühendislik' ve 
'mimarlık' meslekleri açısından mesleki denetim 
konusuna girebiliriz. 2000 yılında gerçekleştirilen 
TMMOB Mühendislik Mimarlık Kurultayı Karar 
Taslakları’nda bu konu şöyle ele alınmıştır:
(…)TMMOB’nin ilgili yönetmeliklerinde mesleki 
denetimin amacı “…  Serbest mühendislik mimarlık 
ve müşavirlik hizmetleri üreten kişi ve kuruluşların 
mesleki etkinliklerinin denetlenmesiyle, mühendislik 
ve mimarlık hizmetlerinin mesleki esaslar, ülke ve 
meslektaş yararı yönünden gelişmesini sağlamak, 
üretilen hizmetlerin meslek odası standartları, 
tüzük ve yönetmelikleri ile ülkemizde geçerli 
diğer standartlara, yönetmeliklere ve esaslara 
uygunluğunu sağlamak’ olarak belirtmektedir.” 
(TMMOB Mühendislik Mimarlık Kurultayı Karar 
Taslakları-2000 syf: 34)
Mesleki denetimin olabilmesi için öncelikle 
meslek insanlarının oluşturdukları bir örgütün ve 
bu örgüt tarafından belirlenmiş kuralların varlığı 
gerekmektedir.
“Birçok araştırmacı, herhangi bir mesleğin 
profesyonel meslek (buradaki profesyonel meslek 
kavramından, edinilen mesleğin ücret karşılığı 
yapılabilir olması kastedilmektedir) olabilmesi için 

bazı temel özelliklerin yerine gelmesi gerektiğinde 
ısrar etmiştir. Bu özelliklerin birincisi özel bilgiye 
sahip olma, ikincisi meslek üyelerinin bir örgüt 
etrafında toplanmaları, üçüncüsü ise bu örgütlerin 
devlet karşısında özerk bir toplumsal konum elde 
etmiş olmalarıdır. Diğer bir deyişle profesyonel 
meslek üyeleri, bir örgüt etrafında toplanmış uzman 
kişilerdir.” (Zafer Cirhinlioğlu Türkiye de Hukuk 
Mesleği, s.7 - TMMOB EMO Etik, Ahlak ve Mesleki 
Davranış İlkeleri)
Örgüt, meslek ilkeleri ve meslek uygulamaları 
konusunda oluşturacağı kurallarla üyelerine yol 
gösterecek, sicillerini tutacaktır. Üyelerinin mesleki 
yanlışlarından dolayı ceza verme yetkisi sadece ve 
sadece bu meslek örgütü kanalıyla olabilir. Bu da 
toplum ve kamu ile meslek örgütü, meslek insanları 
arasında en önemli bağı oluşturacaktır.
Örgütümüz TMMOB kurulduğu tarihten bu yana 
kendisine yasa ile verilmiş görevlerini yapmaya 
çalışmış ve halen bu konuda ciddi faaliyetlere 
devam etmesine rağmen mesleki denetimi 
geliştirmekte çok zorlanmakta veya bunu gereği 
gibi gerçekleştirememektedir.

TMMOB’nin mesleki denetim konusundaki 
görüşlerine ve Anayasa Mahkemesinin, TMMOB 
yasasının verdiği yetkilere kısaca bir göz atmak 
gerekirse;

“Yönetmelikler uyarınca uzun yıllardan bu yana 
uygulanagelen mesleki denetim, bir onay ya da 
vize işlemi olmaktan öte, herhangi bir estetik veya 
içerik denetimi olmayıp, tamamen üyelerimizin 
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mesleki faaliyetlerinin kayıt altına alınarak sicillerinin 
tutulması esasına dayanmaktadır. Mesleki denetim, 
İmar Yasası veya Yapı Denetimi Hakkında Kanun 
kapsamında ilgili idarelerin sorumluluğundaki 
onay mekanizması ile uzaktan yakından ilgisi 
bulunmamaktadır"

(…) TMMOB ve Oda yönetmeliklerince zorunlu olan 
mesleki denetim, çeşitli davalara konu olmuşsa 
da, ‘mesleki denetimin devam etmesinin kamusal 
bir yarar olduğu’ yönünde verilen yargı kararları 
mesleki denetimin hukuki yönünü açıkça ortaya 
koymaktadır.

(…) Anayasa Mahkemesi’nin 22 Şubat 2013 tarih ve 
28567 sayılı RG ‘de yayınlanan gerekçeli kararının 
değerlendirmesine göre;

n Meslek odaları idari özerkliğe sahiptir.

n Meslek odaları, mimar ve mühendislerin mesleki 
faaliyetlerini icra ederken uyacağı kuralları belirler,

n Meslek odaları, mesleki faaliyetlerle sınırlı olmak 
üzere üyelerini ve örgütlerini bağlayıcı karar alma 
ve uygulama, meslek mensuplarının uyacağı ilke 
ve kuralları belirleme ve üyeleri hakkında disiplin 
tedbirleri uygulama hak ve yetkisine sahiptir.

n Üye sicillerini tutma yetki ve görevi meslek 
odalarına aittir. Bakanlık ancak, istatistiki veri için 
kayıt tutabilir.

İktidarlar, yerel yönetimler, mesleki denetimi 
uygulatmamak için her yola başvururken 
TMMOB’ye bağlı odalar yasanın verdiği yetkileri 
doğru bir şekilde kullandı mı? 

Yanıtı verilmesi gereken soru budur.

Odalarda “Mesleki Denetim” denince anlaşılan; 
SMM Belgesi alan üyelerin yaptıkları projelerin 
oda vizesinden geçirilmesi sürecine baksak, bu 
işin bile doğru, düzgün yapılmadığını görürüz. 
Proje vize uygulamasının başlatıldığı 1970’li 
yıllarda proje yapımında yer alan ilgili Odalar 
“Ortak Mesleki Denetim Uygulaması-OMDU” 
büroları kurarak olması gereken bir proje Mesleki 
Denetimi başlatmışlar ve bir süre devam eden bu 
uygulama sonradan gelişen “meslekçi” anlayışlar 
odaların ortak faaliyetini ortadan kaldırmış, proje 
vize uygulaması her odanın kendi başına yaptığı 
ve sadece mühendisini, mimarını yeniden tescil 
ettiği bir sürece dönmüştür.  Ayrıca şunu kuvvetle 
belirtmek gerekir;

OMDU uygulamasından vazgeçme, ortak 
mücadeleyi de Meslek Odalarının ve üyelerinin 
güçlerini de TMMOB’yi de iktidarlar karşısında 
zayıflatmıştır. 

Devam edelim:

Odalarda ‘mesleki denetim’ denince anlaşılan; 
SMM Belgesi alan üyelerin yaptıkları projelerin oda 
vizesinden geçirilmesidir demiştik, oysaki proje 
vizesi işin küçük bir parçasıdır, bununla birlikte, 
proje uygulayıcısı, kamu ve özel denetçisi, kabul 
yapan mühendisler vb. hepsi Mesleki Denetim 
sürecinin birer parçasıdırlar ve mesleki uygulamalar 
açısından sorumluluk taşırlar. Mesleki Denetim 
sürecine bu pencereden bakmanın ve süreci bütün 
olarak değerlendirmenin gerektiğini düşünüyorum. 
Bu pencereden bakılınca Mesleki Denetim 
uygulamasının çok yetersiz kaldığı görülecektir.

Mesleki Denetim sürecini bu şekilde ele alınca; 
bu sürecin doğru uygulanabilmesi için, örgütün, 
yöneticisinin görev ve sorumlulukları ile üyesinin 
görev ve sorumluluklarının birleştirilerek yapılması 
gerektiği görülür. Mesleki Denetimin, bu anlayış 
doğrultusunda uygulanabilmesi için çaba harcamak 
her örgüt yöneticisinin en başta gelen görevlerinden 
biridir.

Meslek ilkeleri;

“Meslek ilkelerini, uyulması gereken meslek kuralları 
olarak değil, insanın varlığına ve topluma değer katan 
bilince yansıması, toplumsal gelişme açısından da 
değer yüklü ilkeler olarak kabul ediyoruz. Bilim, bilgi, 
teknoloji ve bunlara dayalı birikim, deneyim ve her 
türlü mesleki toplumsal pratikler tarihi ve toplumsal 
süreçte üretilen, insanlığın gelişim sürecinin 
ürünleridir,  insanlığın ortak malıdır"

Bu nedenlerle;

• Mesleki uygulamalarda bu değerlerin 
çiğnenmesine karşı durulması,
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• Bilim ve teknolojinin insanlığın evrensel 
kazanımları, temel insan ve doğa hakları 
çerçevesinde toplumsal, doğal ve kültürel 
değerleri geliştirici yönde kullanılması,

• Bilim ve teknolojinin bu amaçlar dışında insanlığa 
karşı baskı ve sömürü aracı olarak kullanılmaması, 
korunması, örgüt kültürüne dönüştürülmesi 
gereken meslek ilkeleridir. Bu değerlerin, 
korunması, toplumsal ve insani değerler dışına 
itilmesine karşı durulmalıdır.

Bunların yanında meslek alanlarında;

• Meslek insanının yaşam boyu bilgilerini 
geliştirerek kendini yetiştirmesi,

• Mesleğin değerlerine aykırı davranışlarda 
bulunulmaması,

• Sahip olunan ya da eline verilen yetkiyi, bu 
yetkinin yüklediği sorumlulukların bilincinde 
olarak eşitlikçi, adil, hukuka saygılı olarak toplum 
yararına kullanması,

• İnsanla doğa arasında bir ayrım yapmadan, 
insanın ancak çevresiyle var olacağı, bu değerlere 
saygı gösterip korumanın kendi varlığı ve 
saygınlığını koruma olduğunun farkında olması, 
görevin bu bilinçle yerine getirilmesi,

• Mesleki yetki, bilgi ve sorumluluklarıyla 
bağdaşmayacak işlerle uğraşmamayı, yetkiyle 
donatılmamış, yetki dışı sorumluluk yükleyen hiç 
bir görev veya mevki kabul etmemesi,

• Emin olmadığı konularda yönlendirici nitelikte 
veya kararları etkileyecek türde akıl yürütme, karar 
verme yanılgısına düşmemeyi, bilmediği konuları 
da açık yüreklilikle söylemekten kaçınmaması,

• Dil, din, ırk, cinsiyet, inanç, mezhep, coğrafi, 
bölgesel ve kültürel ayrımı yapmamayı; bu tür 
farklılıkları, çok kültürlü yapıyı toplumsal gelişme 
için itici bir güç ve zenginlik kaynağı olduğuna 

duyduğu inancı yaşamın her alanında tutum, 
davranış ve eylemlerinde yansıtması, ortaklaşa 
benimsenmiş ilkesel değerler olarak yaşama 
geçirilmesi, örgütlü yapı içinde hedeflenmelidir.

Bu ilkeler isteğe bağlı değerler değildir, bunların 
meslek yaşamının pratiklerine dayalı oluşmuş her 
meslek için geçerli değerler niteliğindedir. 

Sonuç olarak;

• Bu ilkelerin hayata geçirilmesi için çaba 
sarfederken sadece SMM üyeler için değil tüm 
üyelerin aynı ilkeler doğrultusunda davranması 
için çaba harcamak örgüt yöneticilerinin birinci 
görevi olmalıdır.

• Mesleki Denetim, sadece proje denetimine, 
“projelere Oda damgası vurulması” meselesine 
indirgenmesi; diğer üyeleri işin içine gerektiği 
gibi katma çabalarını ortadan kaldırmaya yol 
açmaktadır.

• Mesleki Denetim, adı altında yapılan proje vize 
uygulaması, SMM üyeleri için bir cezalandırma 
aracına dönüşmüş durumdadır. Bu iyi bir durum 
değildir ve bu duruma bir an önce son verilmelidir.

• Mesleki denetim süreci kendi içinde bir bütün 
olarak görülüp o kapsamda çalışma yapılmalıdır.

• Odalar, mesleki denetim sürecinde;  yapı üretim 
sürecinin zinciri olarak projeci, yapımcı, yapı 
denetçisi, kamu-özel proje denetçisi, test-ölçüm 
hizmetleri üreticisi, işletmeci, üretim mühendisi 
üyelerini, sicil tutma zincirinin birer halkası olarak 
ele almalıdır.

• Meslek Odaları; meslekçi olmadan toplum, kamu, 
çevre ve üye yararı bütünlüğü içinde sisteme 
teslim olmadan, Birlik ilkeleri doğrultusunda 
örgüt bağımsızlığını koruyarak neoliberal sistemle 
mücadelenin önemli araçlardan biri olan mesleki 
denetim uygulamasına sahip çıkmalıdır.
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