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Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 
Yönetim Kurulu‘nun Serbest Müşavir 
Mühendislik (SMM) hizmetlerini yürü-
ten üyelere yönelik olarak yayımlan-
dığı çağrı metninde, tebliğin muaye-
ne kuruluşlarında meslektaşlarımızın 
SMM olarak mesleki faaliyet yürütme 
koşullarını ortadan kaldırmayı amaç-
ladığı ifade edildi.  Çağrı metninde 
ayrıca şunlar dile getirildi : 

Yeni yönetmelik düzenlemeleri ile 
test-ölçüm hizmetlerinin sadece akre-
dite muayene kuruluşlarının yapması 
öngörülmekte ve bu kuruluşlara halen 
SMM üyelerimizin yaptıkları serbest mü-
hendislik faaliyetlerini SMM olmadan da 
yapabilme yetkisi tanınmaktadır. Yeni 
dönemde SMM üyelerimiz ODA deneti-
mi dışındaki akredite şirketlerle rekabet 
edemeyecek, onların ücretli çalışanı ko-
numuna düşeceklerdir. 

En önemli husus ise; "İş 

Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini 
Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve 
Eğitimlerine İlişkin Tebliğ" ile periyodik 
kontrol yapacak kişilerin ünvanlarına ve 
aldıkları eğitim düzeylerine bakılmaksı-
zın aynı "eğitimden" geçmelerini ve aynı 
sınavda başarılı olmalarını öngörülmek-
tedir. Yetkili Kişi Temel Eğitim Programı 
da yüzeysel bir şekilde ve tüm meslek 
grupları için aynı olacak şekilde tebliğin 
ekinde yer almaktadır. 

Üyelerimizin yetki belgelerinin ge-
çersiz kılınması, mevcut SMM üyelerimi-
zin kendi ülkesindeki muayene sürecinin 
dışına itilmesi, TMMOB ve Odalarına 
yönelik saldırılar rant yaratımının kü-
resel hedefleri olduğunu göstermekte-
dir. Yabancı muayene kuruluşları ülke-
mizde kalıcı olarak faaliyet gösterecek, 
mühendislik faaliyetlerinin bu sermaye 
şirketleri üzerinden yapılması kural ha-
line gelecek, kendi adına ya da küçük 

sermayelerle kurulan şirketlerle gerçek-
leştirilen faaliyetler sona erecektir. 

Önümüzdeki süreçte yaşanacak tüm 
olumsuz gelişmelere karşı örgütlülüğü-
müz eliyle yapacağımız çalışmalara ak-
tif katılım sağlanması, mesleğimiz adına 
ancak meslektaşlarımızın söz ve karar 
sahibi olması noktasında büyük önem 
taşımaktadır. Mühendislik tarihimiz, bu 
dönemi mesleğimizin elimizden alınma-
sına yönelik atılan adımlarla anılacaktır. 

Böylesi bir dönemde örgütlü olarak 
mesleğimizi ve meslek örgütlerimizi 
savunmak, hem kendimize, hem mes-
lektaşlarımıza, hem ülkemize hem de 
gelecek kuşaklara karşı vazgeçilmez bir 
görevdir. Bu sorumluluğu sizlerin de yü-
rekten hissettiğinizi bilerek, mesleğimiz 
ve meslek örgütümüzün hak ettiği yük-
sek değerlere ulaşması adına her türlü 
katkıda bulunacağınız inancıyla çalış-
malarınızda başarılar dileriz.

SMM Üyelerin Hakları Korumaya Yönelik İmza Kampanyası
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