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A TİPİ MUAYANE KURULUŞU

EMO A Tipi Muayene Kuruluşu Üyelere Rakip Mi 
Olacak?

EMO üyelerine rakip olmuyor. Aksine üyelerimizin 
akreditasyon koşuluna takılmadan iş yapmasının 
önünü açıyor. EMO, üyelerinin hizmet üretimine dahil 
olmasını yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Bu güne kadar Odamız üyesi mühendisler eliyle 
yapılmakta olan test, ölçüm ve raporlama faaliyetleri, 
genel mevzuatta yapılan değişikliklerle ancak 
akredite edilmiş kuruluşlar tarafından yapılabilir hale 
gelmektedir.

Yasal düzenlemeler ve bakanlıklarca yürürlüğü konulan 
yönetmeliklerle, üyelerimizin yaptıkları ya da Odamız 
tarafından üyelerimiz aracılığıyla yapılan kamusal 
denetim amaçlı hizmetler, A tipi muayene kuruluşu 
şeklinde akredite olmuş kuruluşların tekeline geçmeye 
başlamıştır.

Odamız bu sürecin durdurulması için her türlü 
girişimde bulunmakta, davalar açmaktadır. Mühendis 
unvanıyla yapılan hizmetlerin, akredite kuruluşlara 
aktarılmasının engellenmesi için mücadelemiz devam 
etmektedir.

Ancak bu alanda yürürlüğe konulan mevzuat 
kaldırılmadığı ya da iptal edilmediği takdirde, bu 
mevzuatın mesleğimizi ve meslektaşlarımızı koruyacak 
şekilde yorumlanması, alanımızın korunması için 
gerekli tedbirlerin alınması da zorunluluktur. Bu yasal 
düzenlemeleri “biz tanımıyoruz” demek suretiyle 
sırtımızı dönerek, ne mesleğimizi, ne meslektaşımızı 
ne de kamu yararını koruyabiliriz. Mücadeleyi 
bırakmayacağız ama ortamı da boş bırakmayacağız.

EMO A Tipi Muayene Kuruluşu olarak, test, ölçüm ve 
uygunluk denetimi alanında, akredite olma koşullarını 
sağlayamayan üyelerinin faaliyet göstermesini 
devam ettirecektir. Akredite olamayan bütün 
üyelerimiz, kendi Odalarının akreditasyonu 
üzerinden bu mesleki faaliyetlerini yaygın olarak 
yapabilecektir. Takriben üyelerimiz 160 Milyon 
TL gibi bir akreditasyon masrafından  Odanın 
akreditasyonu ile kurtulabilecektir.

EMO Şirket mi Kuruyor? Holding mi Olacak?

EMO şirket kurmuyor ve holding olacağı yönündeki 
maksatlı söylemler de asılsızdır.

A tipi muayene kuruluşu, EMO bünyesindeki test-
ölçüm biriminin belirli standartlara uygun hale 
getirilmesinden ibarettir. EMO yönetiminden belirli 
ölçülerde bağımsız hareket eden birim örgütlenmesi 
oluşturulacaktır. Tamamı meslektaşlarımız tarafından 
oluşturulacak bu birimin ayrı bir tüzel kişiliği 
olmayacak, sadece standartlarda tanımlanmış 
organizasyon yapısına sahip olacaktır.

EMO Para Kazanmak İçin mi A Tipi Muayene 
Kuruluşu Olacak?

EMO bir meslek örgütüdür ve para kazanmak amacıyla 
faaliyet yürütmez. A tipi muayene kuruluşu olmanın 
nedenleri de EMO’ya gelir kazandırmak değildir. 
Kamusal nitelikli bir kısım mühendislik hizmetlerinin 
tekelleşmesine karşı, bu hizmetlerin üye tabanına 
yayılması ve yetkisiz kişilerin meslek alanımıza 
sızmalarını ve giderek bu alanı işgal etmelerini önleme 
amacı taşınmaktadır.

EMO mesleğimize, meslektaşımıza ve uzmanlık 
alanımıza ilişkin kamu yararına faaliyet göstermek 
için gerekli olan organizasyonu kurmak ve varlığını 
sürdürmekle sınırlı gelir elde etmektedir. A tipi 
muayene kuruluşu da, Odamızın varlığını sürdürecek 
kadar gelir elde edilmesini sağlayacaktır. Test-ölçüm 
hizmetlerinden elde edilecek gelir esas olarak, EMO 
üzerinden bu hizmetleri yapacak üyelerimize ait 
olacaktır. 

A Tipi Muayene Kuruluşu Kararı İdeolojik-Politik 
Bir Karar Mı?

EMO, uzmanlık alanında kamusal işlevlerine devam 
edebilmek, yetkisiz kişilerin sermaye üzerinden meslek 
alanını işgal etmesini önleyerek kamu yararını, mesleği 
ve meslektaşını korumak amacıyla bu kararları almıştır 
ve bu anlamda politik ve ideolojik bir karardır.

Sorular ve yanıtlar Personel Belgelendirme Kuruluşu 
soru ve yanıtları ile bir sonraki sayıda devam edecek…

 Elektrik Mühendisleri Odası’nın Test-Ölçüm 
Hizmetlerini Akredite Etmesi ile İlgili 
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