TEST ÖLÇÜM HİZMETLERİNDE SMM
ÜYELERİMİZ GÖREVLENDİRİLİYOR

Kamusal yarar ilkesiyle çalışan meslek odalarının
denetimi dışında, serbest piyasa kurallarına göre
yapılan test ölçüm hizmetlerinde görülen eksiklikler
ve denetimsizlik, test-ölçüm alanının mesleki
denetimden uzaklaştırılarak ve ticarileştirilerek
kalitesizleşmesi, bu alanda çalışan üyelerin
taşeronlaştırılması ve etkilerinin azaltılması, Şube
Yönetim Kurulumuzu bu alanda yeni politikalar
uygulamaya yönlendirmiştir. Böylesine yaşamsal
bir konuda ortaya çıkan düzensizliklerin ve kamusal
denetimin yetersizliğinin giderilmesi için, Test
Ölçüm hizmetlerinin Şubemizin denetiminde SMM
üyelerimize (şube ve SMM üye arasında herhangi
bir gelir paylaşımı olmadan) yaptırılması kararı
verilmiştir. Bu karar Mart 2017 ayından itibaren
uygulamaya sokulmuştur.
Şubemizden talep edilen Test, Ölçüm ve Kontrol
hizmetlerinin Şubemize bağlı SMM üyelerimizce
yapılması uygulaması yoğunlaşarak sürüyor. Bu
hizmetlerin Şubemiz denetim ve kontrolünde
programlanarak SMM üyeler tarafından yapılması
ve hizmet bedelinin SMM’lere ödenmesi
sağlanıyor.
Şubemiz Yönetim Kurulu’nun 21.01.2017 tarih
40/49 sayılı oturumunda alınan 15 No’lu karar
gereği; 01.03.2017 tarihinden geçerli olmak üzere
uygulanmaya başlanan bu işlem için:
SMM üyeler yapmış oldukları test ölçüm
hizmetlerini şubemizdeki oda sicillerine kayıt

ettiriyorlar. SMM üyenin mesleki kısıtlılığı olupolmadığı kontrol edildikten sonra her testölçüm hizmeti için şubemizce üye sicil belgesi
düzenlenmektedir.
SMM üye tarafından hazırlanmış raporların Oda
içeriği ve formatına uygun şekilde yapılmış olması
halinde rapor sayfaları şubemizce onaylanıyor.
Gerek bu test ve ölçümleri yaptırmak zorunda
olan işletmelerin ve gerekse bu hizmetleri
gerçekleştirecek olan SMM üyelerimizin test
ölçüm hizmetlerinde meslek alanların korunması
konusunda gerekli hassasiyetleri göstererek,
özellikle şubemize bağlı SMM üyelerimizin gerek
kendi ürettikleri hizmetlere ve gerekse kamusal
görevlerine sahip çıkacağına inanıyoruz ve
çalışmalarında başarılar diliyoruz.
Görev almak isteyen SMM üyelerimizin
şubemizden bilgi alabilirler.
Not: 6235 sayılı TMMOB Kanunu, EMO Ana
Yönetmeliği ve SMM Hizmetleri Yönetmeliği
kapsamında; bu hizmetlerde yer alacak SMM
üyeler yönetmeliklerce belirtilen, EMO’nun sicil
tutma görevinin yerine getirilmesine ve sürekliliğin
sağlanmasına yardımcı olacaktır, bununla birlikte
kamusal ve mesleki denetimin yaygınlaştırılması
sağlanmaya çalışılacaktır. Bu hizmetler, 2017 EMO
Mühendislik Hizmetleri Tanımları kitabında yer alan
Test, Ölçüm ve Kontrol Hizmetlerini içerecektir.
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