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ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), hükümetin Türk Mü-
hendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve odaların 

yetkilerini kısıtlamaya yönelik girişimleri kapsamında Serbest 
Müşavir ve Mühendis (SMM) üyelerin mesleki faaliyetlerini 
yürütme koşullarını ortadan kaldırmaya yönelik hazırlıklar ko-
nusunda üyelerini bilgilendirmek ve yürütülecek mücadeleyi 
desteklemeleri amacıyla üyelere mektup gönderdi.

EMO’nun, 2 Ağustos 2013 tarihinde, şube yönetim kurulları ara-
cılığıyla SMM üyelerine elektronik ortamda ve matbu olarak gön-
derdiği bilgilendirme ve çağrı mektubunda şu ifadeler yer aldı: 

“Sayın SMM Üyemiz,

Ülkemizde son dönemde hızlı değişimler ve altüst oluşlar ya-
şanırken sizlerle üye toplantılarında, belge yenilerken, mesleki 
denetim yaparken veya seminerlerde-eğitimlerde bir araya geli-
yoruz. Çoğu zaman bu buluşmalarda gerçekleşemeyebiliyor.

Ancak meslektaşınız ve meslek odamızın sizler gibi bir üyesi 
olarak önümüzdeki günlerde karşı karşıya kalacağımız sıkın-
tıları önceden haber vermek ve bu sıkıntıları ancak birlikte 
aşabileceğimizi bildirmek için bu mektubu kaleme aldık.

Yeni Dönemde SMM Üyelerimiz Büyük Bütçeli 
Şirketlerin Ücretli Çalışanı Konumuna Düşeceklerdir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından taslak metinleri 
hazırlanan ve görüş alınmak için odalarımıza gönderilen 
Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile İmar Kanunu’nda De-
ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı incelendiğinde, 
meslektaşlarımızın serbest ve bağımsız mesleki faaliyet 
yürütmeleri koşullarının ortadan kaldırılmak istendiği 
görülmektedir. Yeni kanun düzenlemeleri ile mevcut yapı 
denetim şirketlerinin yerine teknik müşavirlik kuruluşu adı 
altında şirketlerin kurulması öngörülmekte ve bu şirketlere 
halen SMM üyelerimizin yaptıkları tüm serbest mühendis-
lik hizmetlerini yapabilme yetkisi tanınmaktadır. 

Mühendislik Hizmetleri Sektörü Yerli-Yabancı Sermaye 
Kuruluşlarına Açılmak İstenmektedir. 

Kentsel dönüşüm adı altında yoğun yıkım ve yapılaşma faali-
yetlerinin önü açılmıştır. Ancak üyelerimizin yetki belgelerinin 
geçersiz kılınması gibi TMMOB ve odalarına yönelik saldırı-
lar ile yabancı sermaye şirketlerinin önünü açan açıklama ve 
düzenlemeler, bu büyük rant yaratımının küresel hedefleri 
olduğunu göstermektedir. Bu yoğun yapılaşma faaliyetleri-
nin yerli yabancı sermaye şirketleri tarafından üstlenilmesi 
amaçlanmaktadır. Böylece mevcut SMM üyelerimiz, kendi 
ülkesindeki yapılaşma sürecinin dışına itilecektir. Bu neden-
le çeşitli ülkelerin sermaye gruplarının ülkemize getirilmesi 
için çalışmalar yapılmaktadır. Yapılaşma amacıyla ülkemize 
gelecek olan bu sermayenin, kendi mühendislik kadrolarıyla 
birlikte geleceği ve bu yapılaşma sürecinden ülkemiz mimar 
ve mühendislerine pay düşmeyeceği açıktır. Böyle bir sürecin 
en önemli sorunlarından biri ise yabancı mimarlık ve mühen-
dislik bürolarının ülkemizde kalıcı olarak faaliyet gösterecek 
olmalarıdır. Dolayısıyla daha şimdiden sermaye şirketleri eliy-
le mühendislik faaliyetleri yürütmenin önü açılmakta, sektör 
yerli-yabancı sermaye kuruluşlarına açılmak istenmektedir. 
Kentsel dönüşüm sürecinin on yıllarca sürmesinin planlan-
ması karşısında, mühendislik ve mimarlık faaliyetlerinin bu 
sermaye şirketleri üzerinden yapılması kural haline gelecek, 
kendi adına ya da küçük sermayelerle kurulan şirketlerle ger-
çekleştirilen faaliyetler sona erecektir.

SMM ve BT Belgeleri ile Mesleki Denetim, 
Faaliyetlerimizin Güvencesidir.

Odalarımız tarafından yürürlüğe konulan yönetmeliklerle 
getirilen SMM ve BT belgesi düzenlenmesi, bu belgelerin 
her yıl yenilenmesi ile mesleki denetim uygulaması, bir 
yandan kamu yararı ilkesi gereği yapılaşma süreçlerinin 
denetimini içerirken, diğer yandan mühendislik hizmetle-
rinin serbest meslek olarak yürütülmesinin tek güvencesini 
oluşturmaktadır. Odalarımızın bu uygulamalarının ortadan 
kaldırılması, yukarıda belirttiğimiz sermaye şirketleri oluşu-
munun önünü açacak; meslektaşlarımız bu şirketlerde üc-
retli çalışan işçiler haline gelecektir. Mühendislik-mimarlık 
meslek alanlarında yaşanması öngörülen bu dönüşümün 
durdurulabilmesi, ortak karar alma süreçlerimizde ortaya 
koyduğumuz mevzuatımızın savunulmasından geçmekte-
dir. Halen yürürlükte bulunan tüm yönetmeliklerimizi, 
hukuksal haklılığımız ve mesleki dayanışmamızla ayakta 
tutmaya devam etmemiz gerekmektedir.

Şimdi TMMOB’ye Sahip Çıkma Zamanıdır.
Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın geleceğini ilgilendiren 
bu can alıcı sorunlarla mücadele edecek tek örgütlülük olan 
Odamız ve bağlı bulunduğumuz Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği’nin örgütlülüğü dağıtılmak, güçsüzleştirilmek 
istenmektedir. Odalarımızın mesleki denetim başta olmak üzere 
üyelerle olan tüm bağlarının kopartılmak istenmesi, mimar ve 
mühendislerin örgütlülüğünü bozmak, dirençsiz kılmak ama-
cını taşımaktadır. Bu amaçladır ki, son günlerde kimi sermaye 
çevrelerine ait basın yayın organları aracılığı ile TMMOB ve bağlı 
odalarına yönelik asılsız saldırı kampanyaları başlatılmıştır. Mü-
hendislik-mimarlık meslek alanının sermayeye rant alanı haline 
getirilmesine yönelik büyük oyunun bozulması için, başlatılan 
bu kampanyaya karşı ortak örgütlülüğümüz olan TMMOB’nin 
savunulması yaşamsal önem taşımaktadır.
Önümüzdeki süreçte yaşanacak tüm olumsuz gelişmelere 
karşı örgütlülüğümüz eliyle yapacağımız çalışmalara aktif ka-
tılım sağlanması, mesleğimiz adına ancak meslektaşlarımızın 
söz ve karar sahibi olması noktasında büyük önem taşımakta-
dır. Mühendislik tarihimiz, bu dönemi mesleğimizin elimiz-
den alınmasına yönelik atılan adımlarla anılacaktır. Böylesi bir 
dönemde örgütlü olarak mesleğimizi ve meslek örgütlerimizi 
savunmak, hem kendimize, hem meslektaşlarımıza, hem 
ülkemize hem de gelecek kuşaklara karşı vazgeçilmez bir 
görevdir. Bu sorumluluğu sizlerin de yürekten hissettiğinizi 
bilerek, tarihsel geçmişinden güç alan mesleğimiz ve meslek 
örgütümüzün hak ettiği en yüksek değerlere ulaşması adına 
her türlü katkıda bulunacağınız inancıyla çalışmalarınızda 
başarılar dileriz. Saygılarımızla.” 

Mühendisin “Kendi Adına Çalışmasına” Son Verilmek İsteniyor... 

EMO’DAN SMM ÜYELERE UYARI


