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alanında çalışan meslek mensuplarının 
sorunlarını tartışılması ve hizmetin 
niteliğini yükseltilmesi konularında görüş 

alışverişinde bulunmak üzere bir araya geldiğimiz forum 
çalışmasında çeşitli görüşler dile getirilmiştir.

Ülkemizde ve dünyada yaşanan kapitalist küreselleşme 
odaklı tüm olumsuzluklara karşın, mühendislik 
hizmetlerinin, ülke kaynaklarının doğru kullanılması 
ekseninde yürütülmesi zorunluluktur. 

SMM’lere bu konuda oldukça büyük bir görev 
düşmektedir. Bilindiği gibi Doktor, Mühendis, Avukat vb. 
meslek mensuplarının yaptıkları iş kamusal hizmettir. 
SMM hizmetleri alanında da bir kamusal hizmet 
gerçekleştirilmektedir.

Bilindiği gibi Yapı Denetim Yasası ile birlikte belediyeler 
projelerle ilgili sicil durum belgesi istemeye başlamıştır. 
Sicil durum belgesi istememekte direnen birkaç belediye 
dışında, tüm belediyeler bu belgeleri istemektedirler. 
Bununla birlikte  bazı belediyeler noter onaylı bir başka 
belge daha istemeye başlamışlardır: Proje sorumluluk 
beyanı. Sicil durum belgesi ile aynı amaçla yani proje 
müellifi ninin sicilinin tutulması ile ilgili olan bu belgenin 
gereksiz olduğu görülmektedir. Belediyelerin yeni belgeler 
üretmek yerine mevcut belgeleri etkili kullanmada işbirliği 
içinde olmaları daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

Ayrıca gene belediyelerle ilgili olarak proje denetiminde 
aynı kriterleri uygulaması için ortak proje onay kriterlerinin 
oluşturulması yolunda çalışma yapılmaktadır. Keza aynı 
proje bürosunun projeleri bazı belediyelerden kolay 
geçmekte, bazı belediyelerde insiyatife bağlı zorlanma 
yaşamaktadır. Halbuki yönetmelik tek olduğundan 
uygulama kriterleri de aynı olmalıdır.

İstanbul'da BEDAŞ veya AYEDAŞ projelerde EMO mesleki 
denetimini aramamaktadır. EMO’nun 6235 sayılı Yasayla 
gelen Sicil tutma görevini yapabilmesi için elektrik 
idarelerinin de sicil durum belgesi isteme koşulu üzerinde 
çalışılmaktadır.

4708 Sayılı Yapı Denetim Kanunu ile bir kamu hizmeti 
olan denetimin özelleştirilmesi, son derece sağlıksız 
yapılaşmaya yol açmıştır. Ancak yüzlerce üyemizin 
müdahil olduğu bu alana kayıtsız kalmamız mümkün 
değildir. Yasanın olumsuzlukları ile mücadeleye devamla 
birlikte MİSEM kapsamında Elektrik Tesislerinde 
Topraklamalar Yönetmeliği ve Elektrik İç Tesisleri 
Yönetmeliği'ni içeren bir eğitim programı ile tüm yapı 
denetçisi mühendislerin belgelendirilmesi hedefl enmiştir.

Kuvvetli ve zayıf akımdaki tüm tesisat işlerini kapsayan 
Elektrik SMM belgesi dışında, elektronik cihaz tasarımı 
veya teknik servis konularında serbest çalışmaya ilişkin 
Elektronik SMM belgesi, yazılım konusundaki serbest 

çalışmalara ilişkin Bilgisayar SMM belgesi, hatta sadece 
alçak gerilim tesisat işi ile uğraşan yüksek gerilim işi 
yapmayacak olan mühendisler için AG SMM belgesi ilk 
etapta ortaya çıkan ihtiyaçlardır.

En Az Ücret Yönetmeliği ve 3065 sayılı KDV Yasası gereği 
proje asgari ücretlerine uyulma zorunluluğu vardır. Ancak 
çoğu işlerin çok düşük ücretlerle yapıldığı da bilinen bir 
gerçektir. Zira SMM’ler arasında giderek yaygınlaşma 
eğiliminde olan “piyasacı anlayış” mesleki dayanışmayı yok 
etmektedir. 

Tüm projelerin, projenin uygulanacağı yerdeki oda birimi 
tarafından onaylanacağı ilkesi, bir adım sonra coğrafi  sınır 
dışından gelen mühendislerin projelerinde hem teknik 
hem de mali olarak, zor koşulların öne sürülmesi şekline 
evrilmesi kaçınılmaz olmaktadır. 

EMO üyesi ve EMO tarafından yetkilendirilmiş meslektaşlar 
ülkenin her yerinde rahatça iş yapabilmelidir. Coğrafi  
sınır yerine mesleki hizmet kalitesinin yükseltilmesi 
ve denetiminin arttırılması bilinci daha doğru bir 
yaklaşımdır. Bu bağlamda işletme sorumluluğunda 
oda yönetim kurulun aldığı 30 adet veya 30 MVA sınırı 
doğal bir sınırlama getirerek coğrafi  sınırı gereksiz hale 
getirmektedir.

Projelerin sadece işin bulunduğu yerde onaylanması 
koşulu, işletme sorumluluğunda il sınırı konusu, 
bölge azaltma katsayısı, ücretli mühendislerin işletme 
sorumluluğu konusu, Asansör SMM belgelerinin verilme 
koşulları, topraklama ölçümlerinin denetimi konusu 
gündemdeki konulardır.

Bu bağlamda SMM Forumu’nun 20-21 Ekim'de Antalya’da 
yapılacak SMM Sempozyumu'na da ışık tutacağı ümit 
edilmektedir.

Serdar Paker

serdar.paker@emo.org.tr
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