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Şubemiz bünyesinde Serbest 
Müşavir Mühendisleri (SMM) tara-
fından ilk akredite periyodik mu-
ayeneler gerçekleştirildi. TÜRKAK 
akreditasyonu kapsamına giren 
konulara ilişkin yüksek akreditas-
yon maliyetleri nedeniyle yalnızca 
sınırlı sayıdaki firmanın değil tüm 
SMM üyelerin hizmet üretebilmesi-
nin olanak sağlanmasını hedefleyen 
çalışmalar sürdürülmektedir. 

EMO 45. Olağan Genel Kurulu’nda 
alınan karar kapsamında yürütülen 
çalışmalar sonucunda 9 Kasım 2017 
tarihinde TÜRKAK tarafından  "TS 
EN ISO/IEC 17020:2012 Uygunluk 
Değerlendirmesi-Çeşitli Tiplerdeki 
Muayene Kuruluşlarının İşletimi İçin 
Şartlar" Standardı kapsamında akredi-
te edildi. EMO tarafından gerçekleşti-
rilen test ve ölçüm hizmetlerine ge-
tirilen akreditasyon zorunluluklarının 
sağlanarak, faaliyetlere devam edile-
bilmesine için Nisan 2016'da EMO 45. 
Olağan Genel Kurulu'nda, EMO bün-
yesinde akredite “muayene kuruluşu” 
kurulmasına ilişkin karar alınmıştı. 

EMO'nun meslek alanlarındaki uygu-
lamaları kamu yararı doğrultusunda 
bağımsız olarak kontrol ve muayene 
işlemlerini sürdürebilmesine olanak 
sağlanması kapsamında yürütülen 
çalışmalar, 9 Kasım 2017 tarihinde ta-
mamlandı. EMO İktisadi İşletmesi adı-
na belge düzenlenmesinin ardından, 
akredite periyodik kontrol ve muaye-
nelerin yaygın bir biçimde hayata ge-
çirilmesine ilişkin çalışmalar ise halen 
sürdürülmektedir. 

"Asansörler" alanında elektrik ve 
hidrolik tahrikli asansörlerin "peri-
yodik kontrolü" ve "elektrik" alanın-
da ise "Elektrik İç Tesisat Uygunluk", 
"Topraklama Ölçümü", "Paratoner 
Kontrolü" ve "Toprak Özgül Direnç 
Ölçümü" konularına ilişkin "periyodik 
muayeneler" gerçekleştirilmesine ola-
nak sağlayan TÜRKAK akreditasyon 
kapsamında EMO İzmir Şube üyesi 
Serbest Müşavir Mühendisleri (SMM) 
tarafından ilk muayeneler gerçekleş-
tirilmeye başlandı. Böylece, EMO İzmir 
Şubesi Genel Kurulu'nda alınan karar-
ların EMO Genel Kurulu'na taşınma-

sıyla başlayan akreditasyon sürecine 
ilişkin ilk uygulamalar da yine EMO 
İzmir Şubesi bünyesinde hayata ge-
çirmiş oldu. 

Akredite olma olanağı olmayan 
SMM üyelerin de meslek alanların-
da, kamu yararına hizmet üretimine 
devam etmesine olanak sağlayan uy-
gulamanın hayata geçirilmesine iliş-
kin çalışmalar sürdürülürken, yüksek 
akreditasyon maliyetleri nedeniyle 
yalnızca sınırlı sayıdaki firmanın değil 
tüm SMM üyelerin hizmet üretebilme-
si hedeflenmektedir. Getirilen akredi-
tasyon zorunluluğunun mühendislik 
hizmetlerinin kamusal niteliğine zarar 
vermesine engel olmayı da hedefle-
yen çalışmalarla, muayene ve kontrol 
hizmetlerinin piyasa ilişkilerinden 
bağımsız olarak üretilmesi amaçlan-
maktadır.
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SMM Üyeler Tarafından Akredite Periyodik 
Muayeneler Gerçekleştiriliyor...
SMM ÜYELER AKREDİTASYON 
SÜRECİNDE

Muayene Alanı
Muayene 

Türü
Standart / Şartname

Asansörler
Elektrik Tahrikli Asansör
Hidrolik Tahrikli Asansör

Periyodik 
Muayeneler

Asansör İşletme Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği
Asansör Periyodik Kontrolleri için Yetkilendirilecek A Tipi 
Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ ( 2015/24

Elektrik
• Elektrik İç Tesisat Uygunluk
• Topraklama Ölçümü
• Paratoner (Yıldırımdan Korunma Tesisatı) Ölçümü
• Toprak Özgül Direnç Ölçümü

Periyodik 
Kontrol

Elektrik İç Tesisler Yönetmeliği 
Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği
TS EN 62305-1 TS EN 62305-3 
TS 4363

TÜRKAK tarafından akredite edilen EMO’nun faaliyet kapsamı


