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Sayın Atalay COŞKUNOĞLU  
Vecdi Diker Çalışma Grubu 

 

Vecdi Diker Çalışma Grubu Tarafından Hazırlanmış Olan Teknik Danışmanlık-Mühendislik Hizmetleri 

Kanun Taslağı ile ilgili olarak Birliğimizin görüşlerini talep etmenize teşekkür ederiz.  

Çalışmanız TürkMMMB’nin ilgili Komisyonu ve Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmiştir. Konuyla 

ilgili görüşler aşağıda yer almaktadır:  

1. Hazırlanan taslak, mevcut kanunlarda ve yönetmeliklerde çok sayıda önemli değişik 

gerektirmektedir. 2002 yılında yasalaşan ve halen yürürlükte olan Kamu İhale Kanunu yıllar içindeki 

içtihatlar ve düzenlemelerle biz müşavir mühendislerin seçimi için şu anda kabul edilebilir düzeydedir.  

Mevcut KİK uygulamalarındaki sıkıntılar kanundan değil, yanlış yorumlamalardan kaynaklanmaktadır. 

Bizlerin bu kanunu kullanan kurumlar ile planlı, yakın teması ve mücadelesi, yanlış uygulamaların 

önüne geçmek bakımından daha etkili olacaktır. 

2. Söz konusu bu taslak ile teknik personelin ve teknik müşavirlik firmalarının sertifikasyonu 

(sınıflandırılması) öngörülmektedir. Oysaki teknik müşavirlik hizmetleri ve bu hizmetleri yerine getiren 

personeller çok farklı hizmet alanlarını (enerji, ulaştırma, çevre, su, üst ve alt yapı, mimari, vb.) 

içermekte olup, tek düze sınıflama yetersiz kalacaktır.  Önerilen sınıflama-sertifikasyon kuralları ve 

bunu gerçekleştirecek “makamlar”ın oluşturulması haksız rekabete neden olabilecek ve bir su istimal 

alanı açacaktır. Oysa şimdiki düzende, şahıslar ve firmalar tamamladıkları ve somut olarak 

belgelendirdikleri benzer işlere göre yeterlilik almaktadırlar. Dolaysıyla burada evrakta sahtecilik 

yapılmadığı müddetçe nispeten şeffaf bir uygulama vardır.    

3. Burada sertifikasyon için önerilen “Kurum” olarak Kamu İhale Kurumu tanımlanmış olup, 

mevcut yasası olan kuruma başka bir yasa kapsamında yeni bir görev belirlenmeye çalışılmıştır. 

Kurumun bu şekilde bir örgütlenmesi ve kadro alt yapısı yoktur. Türkiye’de bu tarz yetkinlik 

belgelemesi yapacak bir bağımsız kurum oluşturulması da zordur. 

4. Hazırlanan bu taslak Kanun’la mevcut olan 4734 ve 4735 sayılı kanunlar başta olmak üzere çok 

sayıda kanun ve ilgili mevzuatta çok geniş kapsamlı değişiklik yapılması gerekecektir. Böyle bir çalışma 

ise kısa bir sürede olmayacaktır, zaten uygulama zorluğu içinde olan kurumlar için büyük bir karışıklık 

yaratacak, bizleri daha olumsuz yönde etkileyecektir.  
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Sonuç:  

Hazırlanan taslak Kanun, hem kendi içinde hem de ilgili çok sayıda kanun ve yönetmelikle çelişkili olup, 

uygulamaya alınması durumunda ciddi sorunlara yol açacaktır. Bu tip kanun önerilerinin sadece teknik 

açıdan değil farklı disiplinleri de (hukuk, ticaret, ceza, vb.) içerecek şekilde yapılması gereklidir. Taslak 

kanunda bu disiplinlerin katkı eksikliği gözlenmektedir. 

Kamu İhale Kurumu, mevcut kanunda ya da uygulama yönetmeliklerine ilave yapmadan ya da 

düzeltmeden önce TMB, TMMMB, İMSAD, vb. meslek birliklerinin görüşlerini alarak çalışmalara dahil 

etmektedir. Aldığımız bilgilere göre uzun süredir bu taslak üzerine çalışıldığı anlaşılmıştır. Bu tür özellik 

içeren önemli çalışmaların hazırlama sürecinde, bireysel katılımlar yerine yukarıda belirtmiş olduğumuz 

meslek birliklerinin de komisyonlara dahil edilmesi daha olumlu ve verimli sonuçlar elde edilmesini 

sağlayacaktır.  

İlgili taslak kanun çalışması, iyi niyetli bir gayret olmakla birlikte, Müşavir kullanımı ve seçiminde 

Türkiye’nin mevcut konjonktürüyle hazır olmadığı büyük bir yapı değişikliğini önermekte ancak şu haliyle 

bile kendi içinde de ciddi eksiklikler ve çelişkiler barındırmaktadır.  

TürkMMMB olarak, bu taslak kanun için yukarıda açıkladığımız temel prensipler konusundaki 

çekincelerimiz ışığında, taslağa, bu haliyle olumlu bir görüş verememekteyiz.  

 

 

Saygılarımızla, 

 

 

 

        A.Süreyya URAL 

              Yönetim Kurulu Başkanı   


