
 Değerli Meslektaşım; 
 
 Sizlerin de bildiği gibi, Odamızın ve SMM üyelerimizin tüm itirazlarına rağmen, Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği’nde 
yer alan meslektaşlarımız ve meslek alanımızla ilgili olumsuz düzenlemeler, 30 Aralık 2014 tarihli Resmi Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe konuldu. 
 Yönetmelik henüz taslak halinde iken, Oda olarak gerekli uyarıları Bakanlığa ilettik. 
 SMM üyelerimiz arasında organize edilen imza kampanyası kapsamında 1.600 aktif SMM üyemizin itirazları da Bakan-
lığa gönderildi. Bakanlık bürokratlarının “Mesajı aldık, yeterince yazı geldi, artık üyelerden imza göndermenize gerek yok” 
demeleri üzerine kampanyayı sona erdirdik. 
 Ancak bunlara rağmen, itirazlarımız dikkate alınmaksızın Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı.
 Proje Yönetmeliği’ndeki mesleğimize ve meslektaşlarımıza yönelik eğitim, sertifika gibi zorunluluklar içeren düzenle-
melerin iptali için Danıştay’da dava açtık. 
 Hukuka aykırı bulduğumuz ve iptalini istediğimiz Yönetmeliğin yürürlükte bulunması ve üyelerimizin mağdur olma-
ması gibi gerekçelerle, Yönetmelikte meslek kuruluşlarının da eğitim ve sertifika vermek için Bakanlık tarafından yetki-
lendirilebilecekleri düzenlemesini göz önüne alarak, eğitim vermek amacıyla Bakanlığa başvuruda bulunduk. Bakanlıkla 
düzenli görüşmeler yaptık ve bu eğitimlerin Odalar ile Üniversiteler tarafından verilmesi konusunda anlaşma sağladık. 
 Ancak üç ay gibi bir süre geçmesine rağmen Bakanlık başvurumuza yanıt vermediği gibi, Bakanlık öncülüğünde, çeşitli 
genel müdürlükler ile özel sektör kuruluşlarının katılımıyla Proje Uzmanlığı, Sertifikasyon ve Eğitim Merkezi (PUSEM) adı 
altında bir oluşuma gidildiğini öğrendik. Bakanlık bünyesinde bir müsteşar yardımcısı ve dört genel müdürden oluşan Ku-
rucular Kurulu oluşturulduğu, eğitimlerle ilgili bütün yetkilendirmenin bu Kurula verildiği, bizlerle görüşmeler yapılırken 
esasen Bakanlığın bu yönde bir hazırlık içerisinde olduğu ortaya çıktı.
 Yönetmelik gereği, trafo projelerinden enerji nakil hatlarına, santral projelerinden imdat grubu projelerine kadar bir-
çok 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. Eğitim-
lerin ve sertifikaların da, hukuksuz bir şekilde kamu-özel sektör katılımcılarınca oluşturulan PUSEM tarafından verileceği 
ileri sürülüyor.
 PUSEM’in ön kayıt toplamaya başladığı duyurusu yapıldı ve bazı dağıtım şirketlerinin üyelerimize bu eğitimlere katı-
larak sertifika almaları gerektiği yönünde yazılar yazıldığı öğrenilmiştir. 
PUSEM tamamen hukuka aykırı olarak kurulmuştur ve kuruluşuyla ilgili Bakanlık işleminin iptali için dava açtık. 
Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği ile getirilen olumsuzlukları özetleyecek olursak: 
 - Elektrik tesisleriyle ilgili proje hazırlayacak meslektaşlarımızın kamu-özel sektör katılımıyla oluşturulan bir merkez 
tarafından eğitime tabi tutulması, 
 - Eğitimde başarılı olanlara Proje Uygulama Sertifikası (PUS) düzenlenmesi, belgesi bulunmayan meslektaşlarımızın 
projelere imza atamaması, düzenlemeleri ile; 
 - Mühendislerin üniversiteden almış oldukları diploma ile çalışma yapmasını engelleyen, ayrıca bir eğitime tabi tutu-
larak başarılı olmaları halinde mesleklerini yapabilir hale getirmektedir. 
 - 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 santrallerinin 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 isten-
mektedir. 
 - Girilecek her bir eğitim ve PUS belgesi için Bakanlık tarafından belirlenecek ücretler ayrıca ödenmek durumunda 
olacaktır. 
 Elektrik Mühendisleri Odası olarak, serbest çalışan üyelerimize, Odamız görev ve yetkileri kapsamında meslek içi eği-
tim vermekteyiz. Meslek içi eğitim, üyelerimizin bilgilerini yenilemeleri açısından bilimsellik taşıdığı gibi hukuka uygunluk 
da taşımaktadır. 


