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PROJE UZMANLIK
SERTİFİKASI ZORUNLULUĞU

HUKUKA AYKIRIDIR
Mühendislerin yetkilerini yok sayan; çalışma 

özgürlüğünü kısıtlayan Elektrik Tesisleri 
Proje Yönetmeliği`ne dava açan Elektrik 

Mühendisleri Odası (EMO), Proje Uzmanlığı 
Sertifikasyon ve Eğitim Merkezi (PUSEM) 

aracılığıyla mühendislerin haklarına yönelik 
ihlaller içeren sertifikasyon sürecine karşı 

kampanya başlattı. 

 or nl l  kon s nda a lan kam anya EMO 
önetim K r l  Başkan  Hüseyin eşil tara ndan EMO 

üyelerine gönderilen mekt la d y r ld . erti ka 
or nl l n n EMO üyelerinin itira lar n n ard ndan 
 Ha iran  tarihine ertelendi ine dikkat ekilen 
a r da, ertelemenin ma d riyete engel olmad  i in 

kam anya başlat ld  i ade edildi. 
önetmeli in, EMO üyesi erbest Müşa ir 

Mühendislerin MM  itira lar n n iletilmesine 
ra men yaşamaya ge irildi ine dikkat ekilen 
a r da, da a a larak i tali istenen yönetmelikten 

üyelerin ma d r olmamas  i in meslek k r l şlar n n 
da e itim erebilmesi  i in Bakanl kla görüşmeler 
ger ekleştirildi i anlat ld . Bakanl n meslek 
örgütleriyle görüşürken K r lar K r l n  EM 
i in yetkilendirdi inin sonradan ortaya kt na dikkat 
ekilen a r da, olas  yg lama şöyle anlat ld

"Yönetmelik gereği, trafo projelerinden enerji 
nakil hatlarına, santral projelerinden imdat grubu 
projelerine kadar birçok proje 1 Haziran 2016 tarihi 
itibariyle eğitimlerde başarılı olmuş ve sertifika sahibi 
mühendislerce hazırlanabilecek, Proje Uzmanlık 
Sertifikası (PUS) sahibi olmayan SMM üyelerimizin 
mühendislik faaliyeti yapmaları engellenecek." 
Mekt ta, serti kalar n h k ks  bir şekilde kam -
ö el sektör kat l m lar n a ol şt r lan EM 
tara ndan erile e inin öne sürüldü ü kaydedildi. 
Mekt ta, yg lama ile karş laş la ak sor nlar ise 
şöyle ö etlendi  
"-Mühendisler, üniversiteden almış oldukları diploma 
ile çalışma yapmaları engellenerek, ayrıca bir eğitime 
tabi tutularak, başarılı olmaları halinde mesleklerini 
yapabilir hale getirilmektedir. 
-Yıllarca elektrik tesisleriyle ilgili proje, uygulama 
faaliyeti yürüten meslektaşlarımızın kazanılmış 

haklarının gasp edilerek, yeniden mühendis olduğunu 
kanıtlaması istenmektedir. 
-Yapılacak eğitimler ve düzenlenecek belge, her 
tesis türü için ayrı ayrı belirlenmiştir. Dolayısıyla 
meslektaşlarımız HES, RES, GES, TES gibi üretim 
santrallarının her biri için ayrı ayrı eğitime ve sınava 
gireceklerdir. 
-Aynı şekilde enerji nakil hatları, trafo merkezleri 
ve tüketici tesisleri için de ayrı ayrı eğitim ve sınava 
girmeleri istenmektedir. 
-Girilecek her bir eğitim ve PUS belgesi için Bakanlık 
tarafından belirlenecek ücretler ayrıca ödenmesi 
gerekecektir." 
EMO n n mühendislerin bilgi birikimi art rmak i in 
meslek i i e itimler dü enledi ine dikkat ekilen 
mekt ta, EM e itimlerinin ise elektrik tesislerinde 
al şma ya man n ön koş l  olarak üni ersite e itimine 

ek olarak k rg land  belirlendi. 
EMO tara ndan dü enlenen belgelerin mühendislerin 
si illerinin t t lmas  e arkl  meslek g r lar n n b  
alanda aaliyet göstermemesi anlam nda önemine 
de inen a r da, mühendislik alan  kor may  
hede eyen EMO belgelerinin al şma ya man n ön 
koş l  olmad n  rg lad . Meslek alan n  kor man n 
meslek örgütünün temel göre i old n n alt  i ilen 
mekt ta, Bakanl n ayr a mühendisleri s na a tabi 
t tmas , belgelendirmesi meslek alanımıza bilimsel, 
hukuksal ve etik açılardan darbe vurucu niteliktedir" 
dedi.
Kon ya ilişkin EMO tara ndan ha rlanan e 
kam anya ka sam nda im alanmas  a r s  ya lan 
dilek e örne ini internet say am dan indirebilirsini . 
m alad n  dilek eleri EMO birimlerine laşt rarak, 
kam anyaya kat labilirsini .

EMO`dan Kamu Spotu
Kampanya kapsamında bir kamu spotu hazırlatan odamız, mühendislik diplomasının içerdiği yetkilere ve 
meslek örgütü olarak odamız tarafından verilen belgelere vurgu yapıldı. "Sertifika Pazarı’na karşı çıkılırken, 
"Eğitime Evet, Zorlamaya Hayır" sloganına yer verildi. EMO`nun PUS ve PUSEM uygulamalarına karşı 
meslektaşlarının haklarını korumaya devam edeceği ifade edilen videoda, Anayasaya, yasalara, mühendislikle 
ilgili kurallara ve meslek etiğine aykırılık taşıyan düzenlemelere karşı mücadele vurgusu yapılarak; Odamız 
üyelerinin, dava süreci sonlanana kadar PUSEM'e başvuru yapmamaları ve ücret ödememeleri çağrısı yapıldı.


