
__________________________________  215 _______
 

YAPIDA TASARIM VE DENETİM SORUMLULUĞU 
PROFESYONEL SORUMLULUK SİGORTASI VE 

ULUSLARARASI UYGULAMALAR 
 
 

Fatma ÇÖLAŞAN 
 
 
 
 
 
ÖZET 
 
Tasarım, tasarım kontrolluğu, inşaat ihalelerinin hazırlanması,müteahhit seçimi çalışmaları, proje 
yönetimi, inşaat kontrolluğu ve benzer hizmetleri içine alan teknik müşavirlik; ülkemizde gerektiği gibi 
kullanılmadığı için, düşük kaliteli yapılar ve ekonomik olmayan işletmeler elde edilmekte, deprem-sel 
gibi doğal afetler karşısında çaresiz kalınmaktadır.Bu aksaklıkların giderilebilmesi için bugüne kadar 
geçerli olan tüm ilgili yasa, tüzük ve yönetmeliklerin bir an önce yeniden kaleme alınması ve 
uluslararası uygulamalar doğrultusunda, devrim niteliğinde değişiklikler yapılması gerekmektedir. Bu 
kapsamda, teknik müşavirler gerçek rollerini artık üstlenmeli; 'beyin takımı' olarak, tam yetki ve 
sorumlulukla  yurt genelinde özel ve resmi tüm yapım işlerinde yerlerini almalıdırlar.Müşavirlik 
müessesesinin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte kalitenin yükseleceği, can ve mal emniyetinin 
artacağı, yatırım ve işletme giderlerinin büyük ölçüde azalacağı ve ülkemizin daha hızlı kalkınacağı 
çok açıktır. 
 
 
 
 
GİRİŞ 
 
Türkiye'de tasarım hizmetlerinin önemli bir kısmı bağımsız ve serbest bürolar tarafından yapılmakta 
olduğu halde, tasarım kontrolluğu ve inşaat kontrolluğu hizmetlerini, işveren kuruluşlar kendileri 
yürütmektedirler. Özellikle, devlet yatırımlarında denetim, birkaç istisna dışında her zaman devletin 
kendi kadroları ile yapılmakta, daha doğrusu yapılmaya çalışılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde ise, tüm 
tasarım ve denetim görevleri, tam yetki ve sorumlulukla çalışan bağımsız müşavirlik kuruluşlarına 
verilmekte, bu uygulama ile yapım işlerinde ülkemizde olduğundan çok daha yüksek kaliteye 
ulaşılmaktadır. Özel sektörün verimli çalışması ve daha sonra meydana gelebilecek aksaklıkların 
önceden görülmesiyle onarım/tekrar yapım gibi çok masraflı çözümlerin önlenmesi, müşavirlik 
hizmetleri alınan işlerde, iş sahibine büyük kolaylıklar, vakit kazancı ve ucuzluk sağlamaktadır. 
 
Teknik müşavirlik hizmetlerinin neler olduğu, yatırımcı kuruluşlar tarafından bile yeteri kadar 
bilinmemektedir. Bu hizmetleri özetle aşağıdaki gibi sıralayabiliriz : 
 
 
• Yatırım planlama çalışmaları 
• Fizibilite (olabilirlik) etüdleri 
• Mimarlık/mühendislik tasarım hizmetleri 
• Tasarım kontrolluğu 
• Teknik ve idari şartnameleri içeren inşaat ihale dosyalarının hazırlanması 
• İhale ilanları, müteahhit ön seçim ve davetlerinin yapılması 
• Tekliflerin değerlendirilmesi ve müteahhit seçiminde iş sahibine danışmanlık 
• Proje yönetimi 
• İnşaat kontrolluğu 
• İşletmeye alma danışmanlığı 
• Tesislerin doğru kullanımı için teknik eğitim 
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Yukarıda sıralanan hizmetlerin bazılarını veya hepsini verebilen mühendis/mimar kökenli özel veya 
tüzel kişilere ise teknik müşavir denmektedir. Teknik müşavirlik hizmetinin daha derli toplu bir tarifi " 
Doğal ve inşa edilmiş çevreye yönelik olarak, teknolojiye dayalı beyin gücü hizmeti" dir ve Müşavir 
Mühendisler Uluslararası Federasyonu FIDIC de bu tarifi benimsemektedir. 
 
 
Yapıda denetimin esasını teşkil eden teknik müşavirlik hizmetleri, Türkiye'deki mevzuat ve 
uygulamalara göre, yok farzedilmektedir. Örneğin, gelişmiş ülkelerin tümünde müteahhit ve müşavir 
tanımları ayrıdır ve onlara "contractor" ve "consultant" denilmektedir. Ülkemizde ise,  
 
 
"Taahhüt eden herkese müteahhit denir" gibi geçersiz bir mantıkla, müşavirin adının konmasından 
titizlikle kaçınılmaktadır. İlişikte, zincirin üç halkası olarak açıklamaya çalıştığımız sistemde ; iş sahibi, 
müşavir ve müteahhit birlikte yer almakta ve ortak bir çalışma yürütmektedirler. Sağlıklı sonucu 
yaratan ise bu üçlü birlikteliktir. Daha sonra verilen tablolarda birçok yapı elde etme yöntemi 
anlatılmaktadır ve hepsinde de bu üçlü ilişki çeşitli biçimlerde yer almaktadır. Ülkemizde ise zincirin  
en hayati halkası olan müşavirlik halkası kopuktur ve yerine konması, ancak büyük mevzuat 
değişiklikleri ile mümküm olabilecektir. 
 
 
Teknik müşavirler tam yetki ve sorumlulukla çalışmalıdırlar. Söz konusu sorumluluk, teknik müşavirlik 
hizmetlerine özgü olan " Profesyonel Sorumluluk Sigortası " (Professional Liability Insurance) ile 
garanti altına alınmalıdır. Yine ilişikteki tablolarda, bu sigorta " PSS" olarak  gösterimektedir. Müşavirin 
verdiği hizmet türü ne olursa olsun, yapı elde etme modeli hangisi seçilirse seçilsin, müşavir verdiği 
hizmetin kalitesini bu sigorta ile garantilemelidir. Bu nedenle de müşavirin bağımsızlığı çok önemlidir. 
Müşavir, kendisine her türlü hesabın sorulabileceği, verdiği zararların tazmininin istenebileceği  tam 
bağımsız kişi/firma olmalıdır; devlete, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara bağlı olanlar bu tarif içinde 
yer alamazlar.   
 
 
Tekrar ilişikteki tablolara dönülürse, bunlarda, müşavirlik hizmetleri kapsamında bulunan , fakat her 
projede başka başka hizmetler veren müşavirlik kuruluşlarının tanımlanabilmesi için, müşavirlere " A, 
B, C " gibi ayırımlar yapıldığı gözlenebilir. Bu harfler bir müşavirlik kuruluşunun her zaman aynı tür 
hizmeti vermesi gerektiği, başka bir müşavirlik alanında hizmet veremeyeceği anlamında değildir. 
Sadece sözü geçen işteki rolünü anlatmak için işaretlenmiştir. Hangi müşavirin, belli bir projenin 
neresinde yer alacağı, doğaldır ki kendi isteğine ve o işte deneyimi ve bilgisi olup olmadığına bağlıdır. 
 
 
Profesyonel Sorumluluk Sigortası altında çalışan bağımsız müşavirler vasıtasıyla, yapıda tam olarak 
denetim ve kaliteyi sağlayan ülkeler arasında ABD, İngiltere, Kanada, Almanya, Avustralya, Yeni 
Zelanda, İsviçre, Hollanda, Belçika, İtalya , Japonya ve daha birçok gelişmiş ülkenin yanısıra, 
gelişmekte olan ülkelerden bazıları da sayılabilir. 
 
 
Profesyonel Sorumluluk Sigortası sadece teknik müşavirlerin kalite garantisi sitemidir denilmişti. Yapı 
elde etme sürecinde yer alan iş sahibi, müteahhit, taşaron, cihaz üreticileri ve satıcılarının da 
kendilerine özgü sigorta sistemleri bulunmaktadır. Örneğin iş sahibi malını   
"  Mülk Sigortası "  (veya Yapı Sigortası denebilir)   yaptırarak  korumaya alabilir, müteahhit yapım 
işlerindeki performansını başka sigortalar ile garanti altına alabilir, üçüncü kişilere verebileceği 
zararlardan dolayı özel sigortalar yaptırabilir. Cihaz üreticileri  sigorta değil fakat ISO9000 gibi 
sistemlerle kalite garantisi verebilirler. Bu  garanti sistemlerinin zincirleme olarak birbirine eklenmesiyle 
" Yapıda Denetim Sistemi " oluşturulur . Ülkemizde de doğru tarifler yerine oturtulduktan 
sonra,gelişmiş ülkelerin örnekleri üzerinde çalışılarak, hatta aynen kopya edilerek sağlıklı bir denetim 
mekanizması hızla hayata geçirilebilir. 
  
 
Müşavirlik hizmetlerinin gerektiği gibi kullanılmaya başlanması ve dolayısıyla inşaat işlerinin kalitesinin 
arttırılması, ilgili mevzuatta çok büyük değişiklikler gerektirecektir. Bu değişiklikler özetle aşağıdaki gibi 
sıralanabilir: 
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• Teknik Müşavirlik Hizmetleri, mevcut 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun kapsamından 
çıkarılmalı, söz konusu hizmetlerin kendine özgü kurallarını iyi  anlatabilmek ve uygulayabilmek 
için yepyeni ve müstakil bir  Müşavirlik İşleri İhale Yasası hazırlanmalıdır. 

• Müşavirlere yetki yanında sorumluluk verecek olan  " Profesyonel Sorumluluk Sigortası " sistemi, 
FIDIC öğretileri doğrultusunda acilen tesis  edilmelidir. 

• Bakanlar Kurulu'nun çok olumlu bir gelişme olarak nitelendirdiğimiz "Uluslararası Tahkim" 
uygulanması kararı, ulusal projeler için de "tahkim" (arbitration) yolunu açmalı, hatta  FIDIC 
uygulamaları paralelinde, tahkimden  önce, "arabuluculuk" (mediation ) sistemi  sözleşmelerde yer 
almalıdır. 

• Kaliteyi,  "bedel" den üstün tutan bir anlayış benimsenmeli, müşavirlik ve inşaat ihaleleri için , 
Dünya Bankası vb. uygulamalarında olduğu gibi  " Çift Zarf Usulü" denilen ihale yöntemi, diğer 
yöntemlere tercih edilmelidir. Bu yöntem ihale yasalarında yer almalıdır. 

• Denetim sistemi içinde ; Yapı Sigortası yerine Sorumluluk Sigortaları, Denetim Şirketi yerine tam 
bağımsız Müşavirlik  Kuruluşları tarif edilmelidir. Denetim Şirketi adı altında yeni tekeller 
yaratılmamalıdır. 

• Türk Yapı Kodları yazılmaya başlanmalı, tüm standardlar yenilenmeli ve eksik standardlar 
tamamlanmalıdır. 

• Kalite değerlendirmesine hiçbir katkısı olmayan "karne" uygulamalarına son verilmeli, yerine yeni 
"belge"ler konmamalıdır. Devlet veya herhangi bir kuruluş, kimseye "müteahhitlik karnesi", 
"müşavirlik belgesi" gibi sürekliliği olan belgeler vermemelidir. 

• Tahmini bedel uygulamasından tamamen  vazgeçilmeli, müşavir ve müteahhitler kendi bedellerini 
saptamakta  ve teklif etmekte serbest bırakılmalıdır. 

• Özel inşaatlar için kullanılan  TUS (Teknik Uygulama Sorumluluğu ) sistemi de uygulamadan 
kaldırılmalı, yerine yukarıda anlatılan denetim sistemleri getirilmelidir. 

 
 
 
 
 
SONUÇ 
 
İnşaat sektörünün, dolayısıyla Türkiye'nin kalkınmasına büyük katkıda bulunacak olan uluslararası 
ihale ve denetim  sistemleri, FIDIC (Müşavir Mühendisler Uluslararası Federasyonu) öğretileri 
doğrultusunda ülkemizde de kullanılmaya başlanmalı, ilgili yasa, tüzük, yönetmelik ve tüm diğer 
mevzuatta gereken değişiklikler vakit geçirilmeden yapılmalıdır. Söz konusu mevzuat değişikliği, 
sadece devlet tarafından değil, ilgili sivil toplum örgütlerinin aktif katılımıyla gerçekleştirilmeli ve  
tarafların tümü tarafından kabul görmelidir. 
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