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Konu : Teknikerler Birliği’nin Yapı Denetimi     27.05.2013 
            Kanun Tasarısı Taslağı Hk. Görüşü    
 
Sayı  : T.B.G.M. 2013 / 94 
 
 

T.C. 
BAŞBAKANLIK MAKAMI’NA, 

ANKARA 
 
Sn. Başbakanımız, 
 

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Meslek Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 
19.04.2013 Tarih ve 11968226-310.99/3751 sayılı yazısı ile “Yapı Denetimi Hakkında 
Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı” 
Hakkında ; 11 oda, borsa, dernek, birlik, sendika, konfederasyon vb. kuruluşlardan 
görüş istemiştir.  

 
Ne var ki;  
 
Türkiye’de teknikerleri temsil eden Teknikerler Birliği Derneğimiz de dahil, 

hiçbir dernek veya birlikten bahse konu kanun çalışması hakkında görüş 
istenmemiştir.  

 
Oysa ki;  
 
İlgili yasa tasarısı çalışması hakkında görüşümüzün sorulmaması, sizlerinde 

zaman zaman şikayetinize bahsekonu olan kamu bürokrasisinin, mimar ve 
mühendisler haricinde fen adamlarına bakış açısının tipik biçimde tezahürünü 
yaşamaktayız. 

 
 Tasarıda fen adamları ve yardımcı kontrol elemanlarını ilgilendiren maddelerle 

ilgili görüşlerimizi bildirmeyi mesleki sorumluluğumuzun bir gereği olması, Ülkemizin 
doğal afet ve felaketlerle sağlıklı mücadelesi, tüketici hakları için nitelikli işgücü 
olarak, Sizinde bilgilerinize sunmayı uygun gördük. 
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Tekniker sorunlarının temel kaynağında ekonomik değerlerin paylaşımından 

teknikerler uzak tutulmak istenilmektedir, bu resmen faciadır.  
 

Kanunlarda sürekli oynamaların sonucu olan diplomalı mesleksizlik, Ülkemiz 
ve teknikerler için en önemli sorunlardan birisi olmaya devam etmektedir.  
Teknikerlere diplomalı mesleksizlik yaşatılmaktadır. 
 

Nitelikli teknik işgücü yetiştirme maliyetleri oldukça pahalı olmasına rağmen, 
teknikerler niteliğine uygun işleri yapmaktan uzak tutulmaya çalışılmakta, hatta 
görev-yetki-sorumlulukları “Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Genelgeler ile” bir bir 
ellerinden alınmaktadır. Kaybedenler sürekli teknikerler olmaktadır. 
 

Özellikle MYO teknik programlarının devamı niteliğinde bulunan mühendislik 
fakültelerine yönelik ayrıcalıklar, çalışma hayatında bütünleyicilik yerine kaotik bir 
ortama davet hazırlamaktadır.  
 

MYO’lar Y.Ö.K. için kadro kaynağı, siyasiler için yatırım kaynağı, yerel 
yönetimler için gelir kaynağı, aileler için umut kapısı, teknikerler için hüsran 
kapısından başka bir anlam ifade etmemektedir. 

 
Sorunları görmezden gelmek, örtbas etmek, ertelemek, yok saymak çözümün 

değil, olsa olsa sorunların büyümesine vesile olur. 
 
Ülkemizin sıklıkla karşı karşıya kaldığı doğal afet ve felaketlerde, yalnızca 

mimar ve mühendis orijinli yapılan Yasal çalışmaların yeterli olmadığı ortadadır.  
 
Teknikerler Birliği’nin; 
 
Yapı Denetimi Kanun Tasarısı Taslağı hakkında görüşlerinin değerlendirilmede 

dikkate alınması hususunu, gereği için arz ederiz. 
 
 

Teknikerler Birliği Yönetim Kurulu adına, 
      

Ertan Kılıç 
       Genel Başkan 
 
 

 
 
 
 
E   K   İ                                                         : 
 
1 – Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’na  
Yapı Denetimi Kanun Tasarısı Taslağı hakkında  
takdim edilen dosya. 


