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AMAÇ

Makina Mühendisleri Odası Kamu Kurumu niteliğinde meslek örgütü olup; 6235 sayılı TMMOB Ka-
nunu uyarınca kendisine verilmiş olan görev ve yetkiler çerçevesinde 1954 yılından bu yana faaliyetle-
rini kesintisiz olarak sürdürmektedir. Tüm uygulamalarında “Kamu yararının korunması ve mesleğin 
geliştirilerek doğru uygulanmasının sağlanması; hizmetin gerçekten makina mühendisleri tarafından 
yapılıp yapılmadığının denetlenmesi ve haksız rekabetin önlenmesi” temel amaç edinmiştir. Bu ne-
denle Odamız mesleğin ve meslektaşın gelişiminin sağlanması amacıyla ana yönetmelikleri ile bağlı 
yönetmeliklerini 2001-2002 yılında tamamlamıştır. Odamız meslek alanları ile ilgili ulusal mevzuatların 
oluşturulması konusunda da çalışmalarını kesintisiz olarak yürütmektedir.

Odamız 22 Kasım 2001 tarih ve 24591 sayılı Resmi Gazete’de TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
Serbest Müşavirlik Mühendislik Büroları Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği’ni yayımlayarak SMM 
Hizmetlerini yürütecek firmalar ile üyelerimize yönelik uygulama usul ve esaslarını açıkça tanımlaya-
rak, Oda yönetmelikleri ve ulusal mevzuatlarla uyumluluk sağlamıştır. 

Oda yönetmelikleri kapsamında; Odamızdan SMM Büro Tescil Belgesi almak suretiyle faaliyet yürü-
ten firma sayısı 2005 yılında 3277’ye, 2006 yılı sonu itibarıyla 4245’e ulaşmıştır. Bu firmalarda çalışmak 
üzere faaliyet yürütecek üyelerimiz; MMO Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği çerçevesinde 
eğitimlere tabi tutulmakta ve başarılı olanlar ihtisas konularına göre belgelendirilmektedir. Bugün 
itibarı ile kurslara 26.000 üye katılmış olup, bu üyeler uzmanlık konularında “Uzman Mühendis Yetki 
Belgesi” sahibi olmuşlardır.

Ancak; küresel ölçekte dayatılmakta olan mühendislik hizmet alanlarına ilişkin yeni uygulamalar ulusal 
ölçekte yeni sıkıntılara neden olmakta, ülkemiz yasa, yönetmelik ve tebliğlerden oluşan bir mevzuat 
karmaşasına doğru itilmektedir. Bu süreçte mesleğin ve meslektaşın sorunları artmakta ve Odamıza 
da bu konuda büyük görevler düşmektedir. Bu nedenle Odamız 41. Dönem Oda Yönetim Kurulu 
Çalışma Programında 1. Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri ve Mesleki Denetim Kurultayı’nın  
yapılmasını karar altına alarak “Üyelerimizce Gerçekleştirilen SMM Hizmetlerinin Değerlendirilmesi, 
Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”  gündemli Şube yerel kurultaylarının yapılmasını sağlamış-
tır. Mesleğin ve meslektaşın sorunları ile ilgili mevzuatların tartışıldığı kurultaylar 900 üyenin katılımı 
ile gerçekleştirilmiştir. 

Kurultayın amacı; Birlikte Üretme, Birlikte Karar Alma, Birlikte Yönetme anlayışı ile gerçekleştirdi-
ğimiz Yerel Kurultaylarda oluşturulan görüşlerin Oda delegeleri ile birlikte ulusal ölçekli Kurultaya 
taşınarak paylaşılması, süzülen görüşlerin Oda Yönetim Kurulunun gündemine taşınması, gelecek dö-
nemlerde örgüt çalışmalarına ışık tutmasıdır.

PROGRAM
“Üyelerimizce Gerçekleştirilen SMM Hizmetlerinin Değerlendirilmesi, Karşılaşılan Sorunlar 
ve Çözüm Önerileri”

AÇIŞ KONUŞMASI
Emin KORAMAZ (MMO Yönetim Kurulu Başkanı)

ŞUBE RAPORLARININ SUNUMU

FORUM
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SONUÇ BİLDİRGESİ 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’na bağlı 18 Şubenin etkinlik alanında gerçekleştirdiği yerel 
kurultaylardan seçilerek gelen 220 delegenin katılımıyla 31 Mart 2007 tarihinde Ankara Dedeman 
Otel’inde yapılan I. Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri ve Mesleki Denetim Kurultayı sonuç 
bildirgesi açıklandı.  Kurultay sonucunda delegelerin eğilimiyle belirlenen aşağıdaki tespit ve önerile-
rin çalışma yapılmak üzere Oda Yönetim Kuruluna önerilmesine karar verilmiştir. 

1.  Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetlerinin sonucunda elde edilen ürünlerin işletme bakım 
süreçlerini de kapsayacak biçimde toplum yararı gözetilerek uzman üyelerimiz tarafından ger-
çekleştirilmesi amacıyla, bu ürünlerin bilim ve tekniğin gereklerine ve yasal kurallara uygunluğu-
nun denetlenmesinin Odamızın temel görevleri arasında yer aldığı bir kez daha vurgulanmıştır. 

2.  Serbest müşavir ve mühendislik hizmetlerinin uygulama konularının ve buna bağlı olarak mes-
lektaşlarımızın çalışma alanlarının gelişmiş ülkelere göre istenilen düzeyde olmadığı tespiti yapıl-
mıştır. Bu tespit beraberinde planlı, sağlıklı, konforlu, verimli, güvenli, kentleşme, sanayileşme 
temel hedeflerinin yaşama geçirilmesi, toplumsal gereksinimlerin kamu yararı esas alınarak ger-
çekleştirilmesi için SMMH kapsamına giren çalışma alanlarının artırılması gerekliliği belirtilmiştir. 
Bu kapsamda mekanik tesisat AİTM, asansör, ölçü aletleri, enerji vb. konularda Odamızca sür-
dürülen yasal mevzuat çalışmalarının sonuçlandırılması yönündeki girişimlere tüm üyelerimizin 
destek olması gerektiği vurgulanmıştır.  

3.  İmar Kanunu, Yapı Denetim Kanunu ile bu kanunların uygulama usul ve esaslarını düzenleyen 
yönetmeliklerin önemli eksikliklerinin yanı sıra mevcut haliyle mevzuat karmaşasına da yol açtığı 
tespiti yapılarak; TBMM gündeminde yer alan Yapı Kanunu Taslağının, tasarım, uygulama ve 
denetim süreçlerini bütünsel olarak değerlendirip, bu süreçlerde ilgili meslek odalarının etkin-
liğini artıracak, mesleki sorumluluk sigortasını kapsayacak ve her yönüyle projesine uygun yapı 
yapılmasını sağlayacak şekilde mevzuatın tek bir çatı altında toplamasının sağlanması konusunda 
Odamızın yasa hazırlık sürecine müdahil olması gerektiği vurgulanmıştır. 

4.  SMMH kapsamına giren hizmetlerin kalitesinin artırılması amacıyla; 

 a.  Odamızca hizmetlere ilişkin asgari uygulama standartlarının tespit edilmesi ve uygulanması-
nın sağlanması,  

 b.  Gelişen teknolojilere ve mevzuat değişikliklerine bağlı olarak üyelerin meslek içi sürekli eği-
timlerinin gerçekleştirilmesi, uzmanlık belgelerinin geçerliliğinde meslek içi eğitimlere katı-
lımı esas alan ölçme ve değerlendirme sisteminin Odamızca kurulması ve işletilmesi, 

 c.  Üyeler arasında haksız rekabetin önlenmesi, bilim ve tekniğin gereklerine ve yasal düzenle-
melere uygun gerçekleştirilen hizmetlerin karşılığının hakkaniyetle üyelerimizce alınmasının 
sağlanması amacıyla, her bir uzman mühendise karşılık gelecek şekilde Serbest Müşavirlik 
ve Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücret Yönetmeliğinin Yetki ve Sorumluluk alt başlıklı 
4. maddesinde belirtilen yetki sorumluluk kademe ve sınırlarına ilişkin uygulama esas ve 
usullerinin belirlenerek, anılan yönetmeliğe yansıtılması konusunda Oda Yönetim Kurulunca 
çalışma yapılması, 

 d.  Üyelerimizin mesleki gelişimlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel bilgi ve becerilerinin artırılma-
sına yönelik destekleyici ve tamamlayıcı eğitim ve etkinliklerin ücretsiz olarak düzenlenmesi,

5.  Makina mühendisleri tarafından gerçekleştirilen hizmetlerin ve bu hizmetlerin gerçekleşmesinden 
doğan sorumlulukların toplumu, doğayı, çağımızı ve geleceğimizi doğrudan etkilediği tespitiyle; 
bu hizmetlerin tüm şube, temsilcilik ve mesleki denetim bürolarımızda aynı standartta, TMMOB 
Mesleki Davranış ilkelerine uygun, haksız rekabeti önleyecek şekilde ülke genelinde etkin ve 
yaygın olarak gerçekleştirilmesi amacıyla mesleki denetim uygulamalarının düzenlenmesi,  
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 a.  Mesleki denetim çalışmalarının kamu yararını esas alan sağlıklı, güvenli ve hizmet kalitesini 
artırıcı şekilde gerçekleştirilmesi konusunda yerel yönetimlerde uzman makina mühendisle-
rinin çalıştırılması ve bu mühendislerin mesleki gelişimlerinin sağlanmasına yönelik Odamız-
ca ücretsiz eğitimler düzenlenmesi konusunda ilgili bakanlıklar ve yerel yönetimler nezdinde 
girişimlerde bulunulması, 

 b.  TMMOB Serbest Müşavirlik Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri ve Büro Tescil Belgesi Yö-
netmeliği hükümlerine uygun olarak yapı üretim sürecinde proje müellifi ve teknik uygulama 
sorumlusu olarak görev alan mimar, inşaat, makina ve elektrik mühendislerinin Ortak Mesle-
ki Denetim Uygulamalarını (OMDU) gerçekleştirmesi ve Odalar arasında uygulama birliğinin 
sağlanması amacıyla Oda Yönetim Kurulunca TMMOB nezdinde girişimlerde bulunulması, 

 c.  Makina Mühendisleri Odası’nın tüm birimlerinde yürütülen mesleki denetim hizmetlerinde 
uygulama birliğinin sağlanması için başlatılan çalışmaların Oda Yönetim Kurulunca sonuçlan-
dırılması, 

 d.  Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve İkincil Mevzuat kapsamında ülke genelinde sürdürülmekte 
olan mekanik tesisat uygulamalarındaki farklılıkların ve hatalı uygulamaların giderilmesi için; 
endüstriyel ve evsel doğal gaz dönüşüm teknik şartnamelerinin ülke genelinde tek tip haline 
getirilmesi ve bu hizmetlerin yerine getirilmesinde Serbest Müşavirlik Mühendislik Büro 
Tescil Belgesi ve her proje için Proje Müellifi Sicil Durum Belgesi’nin aranması için başlatılan 
yasal düzenleme çalışmalarının sonuçlandırılması,  

6.  Araçların LPG’ye dönüşümü uygulamalarında Kasım 2006’da yayınlanan TSE 12664-1 standar-
dının montaj servislerinde makina mühendisi bulundurma ve dönüşüm yapan yerlerin Makina 
Mühendisleri Odası’ndan Büro Tescil Belgesi alması zorunluluğunu ortadan kaldırdığı tespiti 
yapılarak bunun haksız rekabeti körükleyeceği, teknik ve idari mevzuat dışı uygulamalara neden 
olacağı ve böylece halkımızın can ve mal güvenliğinin tehlikeye atılacağı gündeme taşınarak, söz 
konusu standardın servislerde mühendislerin çalışmasını ve servisler için Büro Tescil Belgesi 
alınmasını zorunlu kılacak şekilde yeniden düzenlenmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı nezdin-
de sürdürülen girişimlerin sonuçlandırılması, 

7.  Odamızca hazırlıkları tamamlanan Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği’nin, bakım ve montaj 
yapan firmaların Serbest Müşavirlik Büro Tescil Belgesine sahip olmasını sağlamak üzere ivedilik-
le Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanması yönündeki girişimlerin sonuçlandırılması,  

8.  Odamızca hazırlanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na sunulan Sıcak Su Kazanlarının Tesis İşletme 
Bakım Yönetmeliği’nin, tesis montaj ve bakımlarını gerçekleştiren firmaların Serbest Mühendis-
lik Müşavirlik Hizmetleri Büro Tescil Belgesine sahip olmasını sağlamak suretiyle yönetmeliğin 
ivedilikle yayınlanması yönündeki girişimlerin sonuçlandırılması, 

9.  MMO Serbest Müşavirlik Mühendislik Hizmetleri ve Asgari Ücret Yönetmeliği hükümlerine 
göre asgari ücret belirlenmesinde kullanılan parametrelerin mekanik tesisat alanındaki ürün 
ve hizmet üretimine ilişkin tasarım ve uygulama süreçlerindeki gelişmeler, Odalar arası Ortak 
Mesleki Denetim Uygulamaları (OMDU) gözetilerek yeniden düzenlenmesi konusunda ivedi-
likle çalışma yapılması,  

10.  Kamu kurumlarına ait yapılar ile Organize Sanayi ve Serbest Bölgelerde gerçekleştirilen yapı-
ların proje tasarım ve yapım süreçlerinde mesleki denetim uygulamasının getirilmesi için ilgili 
Bakanlıklar nezdinde girişimlerde bulunulması,  

11. Odamız Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği kapsamında, mesleki yeterliliğin belgelendi-
rilmesi sürecinde ön şart durumundaki 1 yıl staj süresinin genç meslektaşlarımızca en iyi şekil-
de değerlendirilmesinin sağlanması amacıyla, staj süresince genç meslektaşlarımızın gelişimine 
yönelik bilgi ve beceri sürecinin Odamızca yakından takip edilmesi, staj yeri sıkıntısının önüne 
geçilebilmesi amacıyla, belli büyüklükteki SMM bürolarının zorunlu stajyer çalıştırmalarının sağ-
lanması.


