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Her yıl sonunda olduğu gibi; 2019 
yılına ait en az ücret tanımları, 
SMM-BT yenileme işlemleri, mesle-
ki denetim bedelleri, SMM hizmet 
bedelleri ve mühendis asgari ücre-
tinin SMM olarak faaliyet yürüten 
üyelerimize aktarılması, SMM üye-
lerimizin beklentilerinin karşılan-
ması, karşılaştıkları sorunlara ilişkin 
olarak çözüm önerileri üretilmesi 
amacıyla; 29.11.2018 tairihin-
de İzmir'de, 03.12.2018 tarihinde 
Manisa'da ve 05.12.2018 tarihinde 
Aydın'da SMM Üye Toplantıları dü-
zenlendi. 

Şube Teknik Müdürü Ali Fuat 
Aydın'ın bilgilendirme sunumu ger-
çekleştirdiği toplantılarda, ayrıca, ka-
tılımcılar tarafından, işletme sorumlu-
luğu hizmetlerinin sözleşme onayının 

yanı sıra mühendis-firma denetimi 
açısından, anket vb yöntemlerle geri 
dönüşlerin derlenmesi, periyodik kont-
rol formlarının ve düzenlenen fatura-
ların denetlenmesi, elektrik dağıtım 
şirketleri ile imza edilen protokol uy-
gulamalarının izlenmesi, bu kapsamda 
özellikle firmalarda işletme sorumlu 
mühendislerin varlığının aranmasının 
sağlanması, işyerlerinde yapılan peri-

yodik kontrollere ilişkin olarak taraf-
ların bilgilendirilmesi, gerektiğinde 
kurumlarla iletişime geçilmesi, tem-
silciliklerde yürütülen uygulamaların 
aynılaştırılması, hizmetlerin gerekti-
ğinde ilgili idari birimlere iletilmesi 
gerektiği, dağıtım şirketi ile yaşanan 
sorunların ortak çalışma grupları oluş-
turularak çözüme kavuşturulmasının 
gerekliliği vurgulandı. 

SMM Üye Toplantıları

Mezuniyet Sonrası Ders Tamamlama Değişikliği 
TMMOB Elektrik Mühendisleri 
Odası Serbest Müşavir Mühendislik 
Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Yönetmelik 22 Ocak 
2019 tarihinde Resmi Gazete’de ya-
yımlandı.

Değişiklikle Elektrik 1kV Üstü ve 
1kV Altı Tesisler SMM Belgesi için 31 
Temmuz 2020 tarihinden önce elekt-
rik-elektronik mühendisliği bölümle-
rinden mezun olan ve eksik dersleri 
bulunanlara, mezuniyet sonrası dışa-

rıdan ders tamamlamalarına olanak 
sağlandı. Yönetmeliğin tam metni 
şöyledir:  

MADDE 1 - 18/3/2004 tarihli ve 
25406 sayılı Resmî Gazete’de yayımla-
nan Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği Elektrik Mühendisleri Odası 
Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri 
Yönetmeliğinin geçici 1 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Geçici Madde 1- 31/7/2020 tarihin-
den önce üniversitelerin elektrik-elekt-
ronik mühendisliği bölümlerinden me-

zun olanların 9 uncu maddenin birinci 
fıkrasının (h) bendinin (8) numaralı alt 
bendinde belirtilen dersleri mezuniyet 
sonrası dışarıdan tamamladıklarını 
belgelemeleri halinde 9 uncu maddeye 
göre Elektrik 1kV üstü ve 1kV altı tesis-
ler SMM belgesi düzenlenir.”

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı ta-
rihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hüküm-
lerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği Elektrik Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu yürütür.

İzmir

Manisa Aydın
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Manisa ilinde faaliyet yürüten SMM 
üyelerimizin bir araya geldiği SMM 
Üye Toplantısı 16 Ocak 2019 tari-
hinde EMO Manisa İl Temsilciliğinde 
gerçekleştirildi. 

Toplantıya, Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu, 
Başkan Yardımcısı H. Avni Gündüz, 
Üye Gülefer Mete, Şube Yedek Üye 
Ali Eray Ergin, Şube Teknik Müdürü 
Ali Fuat Aydın’ın yanı sıra Manisa İl 
Temsilcisi Demirhan Gözaçan, Temsilci 
Yardımcıları, Zafer Önceyiz, Melih 
Cem Kara, Doruk Yavaş, Manisa İl 
Temsilciliği Teknik Görevlisi Uğurcan 
Cengiz, Alaşehir İlçe Temsilcisi Akif 
Çınar, Salihli İlçe Temsilcisi Azim 
Şahin, Turgut İlçe Temsilcisi S. Erdem 
İşlek ve Manisa ilçelerinde SMM ola-
rak faaliyet yürüten üyelerimiz katılım 
sağladılar.

Toplantı ağırlıklı olarak yüksek ge-
rilim tesislerinde işletme sorumluluğu 
hizmetleri ve GDZ Elektrik ile yaşanan 
sorunlar gündemiyle gerçekleştirilir-
ken SMM üyeler tarafından konuyla 
ilgili olarak proje onay ve kabul işlem-
lerinde, istenen belgelerde, ilçeden 
ilçeye, mühendisten mühendise keyfi 

ve farklı uygulamalar, yönetmeliklerde 
yer almamasına karşın yürütülmekte 
olan uygulamalar nedeniyle sorunlar 
yaşandığı dile getirildi. Toplantıda, ay-
rıca, abonelik aşamasında son durum 
projesi aranması ve yapım işlerine 
ilişkin TUS uygulamalarında sıkıntı 
yaşandığı ifade edilirken SMM üye-
lerimiz işletme sorumluluğu uygula-
malarının yaygınlaştırılmasına yönelik 
girişimlerde bulunulması, konuyla il-
gili hukuki sorumlulukların aktarıldı-
ğı bilgilendirme semineri düzenlen-
mesi, şantiye şefliği uygulamaları, iş 
sağlığı ve güvenliği mevzuatı kap-
samında periyodik kontroller, e-imza 
uygulamaları, yeni yapılan mevzuat 
değişiklikleri sonrasında karşılaşılan 
sorunlar vb. faaliyet alanları ile ilgili 

olarak karşılaştıkları sorunlara ilişkin 
beklentilerini dile getirdiler.

Toplantının değerlendirildiği 22 
Ocak 2019 tarih ve 32/47 sayılı Şube 
Yönetim Kurulu Toplantısında konuyla 
ilgili GDZ Elektrik Manisa İl Müdürlüğü 
ve TSE Manisa İl Müdürlüğü ile gö-
rüşme yapılması, GDZ Elektrik Manisa 
İl Müdürlüğü ortak çalışma grubu 
oluşturulmasının talep edilmesi, ak-
reditasyon ile ilgili Manisa ilinde fa-
aliyet yürüten SMM üyelere e-posta 
ile bilgilendirme yapılması, Manisa’da 
elektrik ve/veya elektronik mühen-
dislerini şantiye şefi olarak kabul et-
meyen belediyelere yönelik hukuksal 
girişimde bulunulması ve toplantı so-
nuçlarının katılan üyelere eposta ile 
gönderilmesi benimsendi:

Manisa İli SMM Üye Toplantısı

Şubemizin Kadın Mühendisler 
Komisyonu tarafından 22 Aralık 
2018 tarihinde yönetmen Nadine 
Labaki’nın Karamel adlı filminin gös-
terimi için bir etkinlik düzenlendi. 

Etkinlikte; EMO İzmir Şubesi’nin 
kadın üyeleri Beyrut’ta yaşayan beş 
kadının hikayesini anlatan Karamel 
adlı filmi izledi. Lübnan ve Fransa or-
tak yapımı olan ve orijinal dili Arapça 
olan film Tükçe altyazılı olarak sunuldu. 
Film, Beyrut’un farklı kesimlerde yaşa-
yan ve farklı kuşaklardan kadınların 
paylaşımlarını işliyor. Birbirinden çok 

Film Gösterimi: “Karamel”
farklı hayatları olan ve Ortadoğu’nun 
en problemli kentlerinden birinden 
yaşayan kadınların dostluklarının an-

latıldığı filmin izlenmesinin ardından, 
katılımcılar film üzerine bir söyleşi de 
gerçekleştirdi.
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Odamız adına Şubemiz sekreteryasında 16-19 Ekim 2019 
tarihlerinde altıncı kez düzenlenecek olan Elektrik Tesisat 
Ulusal Kongre ve Sergisi (ETUK) hazırlık çalışmaları kapsa-
mında firma ziyaretleri sürüyor.

Kongre ve Sergi'nin daha verimli olmasına yönelik dilek ve 
önerilerin ele alındığı ziyaretler kapsamında Kongre Yürütme 
Kurulu Başkanı Bülent Uzunkuyu, Şube Müdürü Barış Aydın ve 
Şube Örgütlenme Sekreteri Mustafa S. Çınarlı tarafından 11 
Aralık 2018 tarihinde EEC Bina Kontrol Sistemleri Ege Bölge 
Ofisi; 12 Aralık 2018 tarihinde TP Elektrik A.Ş., Tekpan; 20 Aralık 
2018 tarihinde Ergun Elektrik A.Ş. ve Uyan Elektrik temsilcileri 
ile görüşmeler yapıldı.

EEC Bina Kontrol Sistemleri Ege Bölge Müdürü Yavuz Alkan 
ve Murat Harmankaya yapılan görüşmede Kongre kapsamında 
düzenlenecek V. Yapı Elektronik Sistemleri Sempozyumu, sergi 
katılımcıları konularında öneriler değerlendirildi.

TP Elektrik A.Ş.'den Sayim Tütüncü ziyaret edilerek Kongre ve 
eşzamanlı olarak düzenlenen Sergi'nin sektöre önemli katkıları-
nın olduğu dile getirildi.

Tekpan Pano temsilcisi Aykut Yanık ile gerçekleştirilen gö-
rüşmede; pano üretimi ve uygulamalar konusunda  yaşananlar, 
yeniilikler ve VI. ETUK etkinliğinde konu ile ilgili otururmlar ola-
bileceği değerlendirildi.

Ergun Elektrik A.Ş. yöneticileri Doğan Ergun, Didem Ergun 
Sezer ve Sinem Ergun ile önceki yıllarda düzenlenen etkinlik-
lerde olduğu gibi 2019 yılında da gerçekleştirilecek VI. ETUK 
etkinliğinde de sergi alanı ve bildiri oturumlarına katkıların sür-
mesi ifade edildi.

Uyan Elektrik firmasından Samim Uyan ile yapılan görüş-
mede VI. ETUK ana temasının Geleceğin Elektrik Tesisleri ve 
Dijitalleşme olduğu ifade edilerek konu ile ilgili sergi alanında 
pek çok yeniliğin yer alacağı, oturumlarda da günümüzde ön 
plana çıkan dijitalleşmenin tüm yönleriyle ele alınacağı belirti-
lirken, etkinliğe katkı vermeleri dileğinde bulunuldu.

VI. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi Hazırlıkları

EEC Bina Kontrol Sistemleri

TP Elektrik A.Ş.

Tekpan Pano

Uyan ElektrikErgun Elektrik
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2001 yılından beri Aydınlatma 
Türk Milli Komitesi işbirliği ile ger-
çekleşdiğimiz Ulusal Aydınlatma 
Sempozyumu'nun VI. Elektrik 
Tesisat Ulusal Kongresi ve Sergisi 
kapsamında düzenlenmesi çalışma-
ları başladı. 

Şube aydınlatma çalışma grubu 
üyeleri ile ATMK yönetim kurulu üyesi 
Prof. Dr. Sermin Onaygil 19 Ocak 2019 
tarihinde ilk hazırlık toplantısında 
bir araya geldiler. Bu yıl 10. kez dü-
zenlenecek olan Ulusal Aydınlatma 
Sempozyumu içeriğine yönelik değer-
lendirmelerin görüşüldüğü toplantı-
da; 

İnsan odaklı aydınlatma, tarım 
alanları ve sera aydınlatma çözümleri, 
LED aydınlatma aygıtlarının kontro-
lü, endüstriyel tesislerdeki uygula-
maların verim artışına ve iş kazası 
önlemeye etkisi, bulut tabanlı aydın-

latma yönetimi, cephe aydınlatmada 
olumsuz örnekler (dynamic lighting, 
colorfull lighting), dış aydınlatmanın 
doğaya etkisi, yol kenarı bilgi panel-
lerinin insan üzerindeki etkisi, nitelikli 
yapılarda aydınlatma otomasyonunun 
yapı yönetim sistemlerine uyumu ve 
yaşanan sorunlar, kentler için aydın-
latma ana planı çalışmaları, yol aydın-
latmalarının geleceği, bina dış yüzeyi 

aydınlatma çözümlerinin ruhsat ve 
elektrik projeleri içerisinde yer alma-
sının önemi, kamu uygulamalarında 
kaynaklarının özensiz/hatalı kulla-
nımı ve akıllı kentler, aydınlatmada 
endüstri 4.0 ve digitalleşme uygula-
malarının topluma yansımalarının her 
yönüyle tartışılabileceği bir oturum 
gerçekleştirilmesi konularında görüş 
alışverişinde bulunuldu.

Aydınlatma Sempozyumu Çalışmaları Başladı

TMMOB İKK Kadın Çalışma Grubu 10’uncu Yaşını Kutladı
Mühendis, mimar ve şehir plan-
cısı kadınlar, TMMOB İzmir İl 
Koordinasyon Kurulu (İKK) Kadın 
Çalışma Grubu’nun kuruluşunun 
10. yılını kutladı. Tepekule Kongre 
ve Sergi Merkezi’nde 20 Ocak 2019 
tarihinde düzenlenen toplantıya, 
150’yi aşkın mühendis, mimar ve 
şehir plancısı kadın katılım sağlaya-
rak, dayanışma mesajı verdi. 

Ankara’da 23 Şubat 2019 tarihin-
de düzenlenecek olan TMMOB Kadın 
Sempozyumu hazırlık çalışmaları kap-
samında gerçekleştirilen toplantının 
açılışı, Kadın Çalışma Grubu Dönem 
Sözcüsü ve EMO İzmir Şubesi Yönetim 
Kurulu Üyesi Gülefer Mete tarafından 

gerçekleştirdi. Konuşmasında çalışma 
grubunun, meslek alanlarında, oda ça-
lışmalarında kadınların etkilerini ar-
tırmayı amaçladığını ifade eden Mete, 
kadın hakları konusunda farkındalık 
yaratmanın yanında kadınların mes-
leki, sosyal ve kültürel dayanışmasını 
sağlayacak projelerin üretilmesinin 
hedeflendiğini dile getirdi. Her alanda 

olduğu gibi kadınların meslek alanla-
rında da dayanışmasının büyütmesi 
gerektiğine vurgu yapan Mete, daya-
nışmayı büyütmeyi hedefleyen etkin-
liklerin artmasını diledi. Katılımcıların 
söz alarak, düşüncelerini paylaşma-
sıyla devam eden toplantıda, TMMOB 
Kadın Sempozyumu’na ilişkin görüş 
alışverişinde bulunuldu. 


