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43. Dönem Çalışma Raporu

SMM ÜYELERDEN İMZA KAMPANYASI
İlgili Tüm Kurumlara İletilmek Üzere
Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu’na

Bizler serbest müşavir mühendis (SMM) olarak çalışan elektrik, elektronik, elektrik-elektro-
nik mühendisleri olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İmar Kanunu ve Yapı Dene-
timi Kanun taslaklarında mesleğimizin geleceği ile ilgili endişe doğuran düzenlemelerle ilgili 
aşağıda yer alan talep ve görüşlerimizin, kanun taslaklarıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlara 
iletilmesini ve meslek odamızın bu talepler çerçevesinde çalışma yapmasını benimsiyoruz.

1- Yapı Denetimi Kanunu Tasarısı Taslağı ile serbest mühendislik faaliyeti olarak 
yürüttüğümüz etüd ve proje hizmetlerinin Yapı Denetim Kuruluşları yerine getirilmek 
istenilen Teknik Müşavirlik Kuruluşları tarafından yapılmasının sağlanması meslek ala-
nımızda tekelleşmenin yaratılmasına ve proje tasarım hizmetlerinin promosyon aracına 
dönüşmesine neden olacaktır. Bu kuruluşların çalışma izinlerinin verilmesiyle faaliyet-
lerinin denetlenmesinin Bakanlık tarafından yapılacak olması, meslek alanımızda ikili bir 
yapı ortaya çıkartacak; örgütlü olduğumuz meslek odasının dışında faaliyet gösteren ve 
çeşitli kamusal yetkilerle donatılan şirketlerle rekabet olanağımız kalmayacaktır. Halen 
yürürlükte olan yapı denetimi mevzuatı çerçevesindeki uygulamalar göstermektedir ki, 
meslektaşlarımız bu tür şirketlerde çok düşük ücretlerle imzacılık yapmaya sürüklenmekte 
ve meslek alanımız tahrip olmaktadır.
2- İmar Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı’nda yer alan 
elektrik, telefon, doğalgaz ve benzeri tesisat projelerinin ruhsat aşamasında aranma-
yacağına yönelik düzenleme, uygulanması olanağı bulunmayan ve mesleki üretimimizi 
sınırlayarak bir teferruat haline dönüştüren içeriğe sahiptir. Elektrik projeleri mimari 
proje üzerine tasarlanmakla birlikte, genellikle mimari projenin tadilini gerektirmekte 
olup, ruhsat sonrasında hazırlanacak elektrik projelerinin ruhsat tadiline neden olacağı 
açıktır. Elektrik, telefon gibi tüm tesisat projelerinin ruhsat aşamasında aranması zorunlu 
olup kanun taslağının buna göre düzeltilmesi gerekmektedir.
3- Gerek Yapı Denetimi Kanunu Taslağı ile gerekse İmar Kanunu’nda yapılmak istenilen 
değişikliklerle meslek odamız EMO’nun çeşitli yetkileri kaldırılmakta, Odamızla olan 
bağımız zayıflatılarak örgütlü davranışımız zedelenmekte ve haklarımızın korunmasına 
yönelik kanallar tıkanmaktadır. Odamızın yürürlüğe koymuş olduğu mevzuat bizlerin 
katılımı ile oluşturulmakta, yine bizlerin katılımı ile değiştirilmekte ya da yürürlükten 
kaldırılabilmektedir. Bu demokratik işleyişe aykırı olarak Odamızın yürürlüğe koyduğu 
kuralların ortadan kaldırılması, mesleği yürüten biz mühendislerin iradesinin yok sayıl-
ması yanında, müdahale edemeyeceğimiz bir alana taşınmasını içermektedir. Meslek 
alanımıza meslek dışından kişilerin dahil olmasının ve meslektaşlarımız arasında haksız 
rekabetin önlenmesi ile hizmetlerimizin karşılığını mesleğimizin saygınlığına uygun bir 
şekilde elde edebilmemiz için getirilen mesleki denetim uygulamalarının kaldırılmasına 
yönelik düzenlemeleri kabul etmiyor, eksiği/fazlasıyla tüm kuralların kendi örgütlü yapımız 
içerisinde belirlenmesinin önüne engel konulmamasını talep ediyoruz.




