
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
44. Dönem Çalışma Raporu

521

SMM DAİMİ KOMİSYONU

Görev Dağılımı Sicil No Adı Soyadı 
Başkan 22330 Abdullah Büyükışıklar
Başkan Yrd. 17649 Murat Erarslan
Raportör 32859 Emre Metin

6356 Mustafa Demirören
18328 Bilal Tanburoğlu
33169 Selçuk Özdoğan
12546 Hamza Koç
3784 Faruk Fevzi Dinler
12960 Hikmet Demir
18741 Sabiha Cesur
8677 Mustafa Kemal Üçbaş
3308 Abdullah Şavklı
34308 Feyzi Çalın
27357 Alkan Ulukoca
34539 Halil İrfan Tuzcu
9687 İsa Güngör
5439 Kerim Ümit Ergenekon
16854 Serdar Paker
12954 Mehmet Mazmanoğlu
9591 Ahmet Becerik
25848 Ali Fuat Aydın
15416 Nuri Aykut Halamoğlu
15802 Ethem Atalay Tercan
10020 İsmail Alkaya
46522 Tamer Bilal
36649 Tuncay Değermenci
12631 Hacı Ali Yiğit
9971 İrfan Satır
14828 Salih Börekçioğlu
14349 Suat Kaş

Komisyon 44. Dönem içerisinde,
• 21 Haziran 2014 tarihinde Ankara’da,
• 20 Eylül 2014 tarihinde Ankara’da,
• 14 Kasım 2014 tarihinde Ankara’da,
• 15 Mayıs 2015 tarihinde İzmir’de
• 22 Ağustos 2015 tarihinde Ankara’da
• 25 Ekim 2015 tarihinde Ankara’da

olmak üzere 6 kez toplanmıştır. Toplantılarda aşağıdaki kararlar alınmıştır:
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• Komisyon’un gelecek dönem çalışmalarını aşağıdaki konu başlıklarını işleyecek şekilde 
yürütmesi, Komisyon’un 2014 yılı içinde Eylül ve Kasım aylarında toplanması, ihtiyaç 
halinde Komisyon Yürütmesi tarafından ek toplantılar yapılabileceği, 
Çalışma Programı Konu Başlıkları:

- Mesleki denetim hizmetlerinin genişletilmesi
- Mesleki denetim ile ilgili mevzuat, yasal sorunlar ve davalar
- EMOP veri tabanında yapılması istenenler, e-mesleki denetim, sorunlar
- Sektörel dernekler ile görüşme ve işbirlikleri
- Yurtdışı mühendislik uygulamaları ve örnekler
- Ortak Mesleki Denetim Uygulamaları Protokolü ve işleyişte yaşanan sorunlar 
- SMM üyelerin talepleri, anket çalışması ve işyeri ziyaretleri
- İşletme sorumluluğu hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve denetlenmesi
- SMM-EMO, diğer odalar, işveren, resmi kurumlarla ilişkiler,
- Dağıtım şirketleri ile yaşanan sorunlar, protokoller, bölgesel sıkıntılar
- Elektrikle ilgili fen adamlarının yetki ve sorumlulukları hakkındaki yönetmelikle ilgili 
çalışma planı,
- Doğalgaz tesislerinde topraklamalar, sorunlar ve gaz dağıtım şirketleri ile yapılan 
görüşmeler
- İş Güvenliği Yasası sonrası test ölçüm hizmetleri ve sorunlar
- SMM üyelere yönelik yeni iş alanları konusunda çalışmalar (Enerji Verimliliği, Test 
Ölçüm, LPG Sorumlu Müdürlük, Eğitim)
- Onur Kurulu ve disiplin süreçleri 
- En az ücretlerin belirlenmesi süreci

• Mesleki denetim, SMM ve işletme sorumluluğu ile ilgili yönetmeliklerimizin şubelerde 
yapılan uygulamaların özet tablo şeklinde derlenmesi ve bir sonraki toplantıda Komisyon 
üyelerine sunulması,
• SMM üye ziyaretlerinin şubeler tarafından planlanması,
• Genel Kurul’da karar altına alınan SMM, mesleki denetim ve işletme sorumluluğu ile 
ilgili hazırlanan önergelerin gündeme alınması ve çözüm önerilerinin Yönetim Kurulu’na 
iletilmesi,
• Mesleki denetim hizmetlerinin genişletilmesi ile ilgili (yapı denetim, test-ölçüm 
raporları, TOKİ, TEİAŞ HES projeleri vd.) çalışma yapılması,
• İşletme sorumluluğu hizmetlerinin genişletilmesi için Türkiye Sigorta ve Reasürans 
Şirketleri Birliği, Milli Reasürans ve Türkiye Bankalar Birliği’ne yazı yazılması,
• Tesisat denetlemelerinde de trafolu işletme ve yapılarda olduğu gibi işletme sorum-
lusunun istenmesi için şubelere yazı yazılması,
• Oda Yönetim Kurulu tarafından bakanlıklar, elektrik iletim, üretim ve dağıtım kuru-
luşları ile görüşme yapılması ve görüşme yapılmadan önce bir rapor (hukuki-mesleki) 
hazırlanması, çalışma yapmak üzere Ali Yiğit, Hayati Küçük (Hukuk Müşaviri), Sabri 
Günaydın, İsa Güngör, Abdullah Şavklı ve Emre Metin’in görevlendirilmesi,
• Mesleki denetimsiz ve SMM olmadan serbest mühendislik faaliyeti yürütenler ile ilgili 
konunun tüm tarafları ile ilgili hukuki süreçlerin işletilmesi,
• Dağıtım şirketlerinin uygulamaları ile ilgili yaşanan sorunlar hakkında rapor hazırlan-
ması için şubelerden bilgi istenmesi,
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• Doğalgaz topraklamalarının kontrolü ile ilgili şartname çalışmalarına EMO’nun katıl-
ması; dağıtım şirketlerinden gelen talebin kamusal denetim açısından değerlendirilmesi; 
ölçüm ücretlerinin makul olduğu; eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi gerektiği; ölçüm 
modelinin değerlendirilmesi ve Yönetim Kurulu tarafından gerekli çalışmaların yapılması,
• Elektrik ile ilgili Fen Adamları Hakkında Yönetmelik konusunda çalışma yapılması,
• Elektrik dağıtım şirketleri ile ilgili Sabri Günaydın tarafından hazırlanan raporun şube 
görüşlerine sunulması, raporun son halini vermek üzere Mehmet Mazmanoğlu ile Ahmet 
Becerik’e görev verilmesi ve hazırlanan raporun Oda Yönetim Kurulu’na sunulması
• SMM büroları ve SMM hizmetlerinin yerinde denetimi ile ilgili kontrol ilkeleri oluş-
turulması ve ilk defa SMM alacak bürolar ile ilgili form oluşturulması,
• Test-ölçüm hizmetlerinin denetimi ile ilgili mesleki denetim konusunda bir çalıştay 
yapılmasının önerilmesi,
• Yapı denetçisi meslektaşlarımızın denetlenmesi ile ilgili yapılacak çalışmalar konusunda 
rapor hazırlanması,
• Mesleki denetimin genişletilmesi ile ilgili olarak;

- Mesleki denetimin geleceğinin tek gündemli olarak konuşulması,
- Yapı denetçisi üyelerin denetlenmesi,
- Ücretli çalışan YG işletme sorumlusu meslektaşlarımızın denetlenmesi,
- Yapı denetçisi üyelerin aldıkları ücretlerin denetlenmesi.

• 2015 yılı En Az Ücretleri ile ilgili;
- Termal kamera, kaçak akım kontrolü gibi yeni gelişmelere bağlı ölçümlerle ilgili 
fiyatların eklenmesi,
- Şube görüşlerinin işlendiği tablo çerçevesinde “2015 yılı En Az Ücret Tanımları, 
Mesleki Denetim Bedelleri, SMM-BT Belge Bedelleri, Bölgesel Azaltma Katsayısı” öne-
rilerinin komisyon sekretaryası tarafından hazırlanarak bir sonraki toplantıda sunulması.

• Mesleki denetim yaptırmayan üyelere yönelik olarak verilen cezaların ödenmesinden 
önce mesleki denetime sunmadığı projelerinin de mesleki denetim yaptırılmasının 
sağlanması,
• EnerjiSA tarafından uygulanan kabul işlemleri ile ilgili uygulamanın diğer EDAŞ’lara 
da önerilmesi için Ankara Şube tarafından bilgi notu hazırlanması,
• Şube görüşleri doğrultusunda 2015 yılı En Az Ücret tanımları belirlenirken;

a. Alçak gerilim projelerinde yüzde 3 oranında indirim yapılması, Oda katsayısı belir-
lenirken 1’in üzerinde katsayı belirlenmemesi,

• İşletme sorumluluğu hizmetlerinde zam yapılmamasına,
• Trafo projelerinde ve diğer hizmetlerde zam yapılmamasına,

b. SMM-BT Belge Bedeli olarak
Yenileme 1211 TL
İlk Çıkarma 1500 TL olarak belirlenmesi

c. Mesleki Denetim Bedeli olarak
50 kW Altı Hizmetler için 16.81 TL
Diğer Hizmetler için 52.72 TL
2 MW Üstü Hizmetler için 133.75-334.44 TL belirlenmesi

• 2015 yılında AG-YG kabul ve devir işlemleri için ücret belirleme çalışmasının yapılması,
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• Test-ölçüm hizmetleri için tesisat kontrolü bölümünde yeniden düzenleme çalışması 
yapılması,
• Mesleki denetimin yaygınlaştırılması ve tüm şubelerde etkin uygulanabilmesi için 
SMM Belgesi verilmesi, yenilenmesi ve iptali aşamasında Oda Yönetim Kurulu’nun 
yönetmelikten gelen yetkilerini etkin olarak kullanmasının önerilmesi,
• İzmir Şube tarafından Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi içinde yapılacak SMM Foru-
mu’na yönelik olarak SMM üye toplantıları yapılması ve ses kaydı alınarak dökümlerinin 
İzmir Şube’ye gönderilmesi,
• EMOPortal Projesi’nin SMM Modülü’nün yapılmasının önerilmesi,
• SMM istatistikleri üzerine yapılan görüşmeler doğrultusunda; mesleki denetim bedel-
lerinin tahsilatı ile ilgili üyelere gereken kolaylıkların sağlanarak denetimin artışına katkı 
sağlanmasının önerilmesi,
• Vergi Denetim Kurulu’ndan Aralık 2014 tarihinde gelen denetim yazısına yönelik 
alınacak önlemler için şubelerde (fatura denetimi vb.) çalışma başlatılması ve SMM 
üyelerin bilgilendirilmesi,
• Dağıtım şirketleri ile ilgili olarak şubelerden gelen raporların birleştirilerek ortak bir 
rapor hazırlanması,
• AG-YG kabul ve devir bedellerinin en az ücreti olamayacağı,
• SMM Ajandası’nın içine teknik bilgiler ve en az ücret bölümlerinin eklenmesi, boyu-
tunun 19.5x27.5 olarak belirlenmesi,
• Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi kapsamında yapılacak SMM Forumu’na yönelik İzmir 
Şube Yönetim Kurulu tarafından yapılan bilgilendirmenin ardından Forum’a sadece SMM 
üyelerin katılım sağlaması, İzmir Şube tarafından çerçeve sunum yapılması ve merkezi 
bir anket hazırlanarak anket sonuçlarının forumda açıklanması; “Mesleki Denetim, Yapı 
Elektronik Sistemleri Yönetmeliği ve SMM, Dağıtım Şirketleri ve kamu kurumları ile 
ilişkiler ve sorunlar” konularında şubelerde SMM forumları yapılmasının önerilmesi,
• Mesleki denetim konusunda mevzuattan gelen yetkilerimizin ısrarla ve kararlılıkla 
kullanılması,
• Her şubede en az 1 kez SMM Üye Toplantısı/Forumu yapılarak asgari ücretler ve 
uygulamalar konusunda en geniş üye görüşlerinin alınması ve şube görüşlerinin bu 
şekilde oluşturulmasının istenmesi,
• Elektrik YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği’nde komşu şubelerin 
sınır illerinde üstlenilecek işletme sorumluluğu ile ilgili olarak çalışma yapılarak Tesisat 
Kongresi’nde yapılacak SMM Forumu’nda tartışma açılması,
• Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Taslağı ile ilgili olarak Ankara Şube SMM Komisyonu 
üyelerince 8 Eylül 2015 tarihine kadar rapor hazırlaması,
• Elektrik Tesisat Kongresi SMM Forumu kapsamına Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği 
Taslağı konusunun da eklenmesi,
• Bilgilendirme ve Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Taslağı, PUS Uygulaması ve Forum 
Değerlendirmesi görüşülerek; 

a. PUS uygulamasının kabul edilemez olduğu,
b. PUSEM’in hukuksuz bir yapılanma olduğu, dolayısıyla Danışma Kurulu’na katıl-
manın da doğru olmayacağı,
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c. PUS ve Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Taslağı ile ilgili olarak üyeleri bilgilendirme 
amaçlı ziyaret, forum, toplantı organize edilmesinin yararlı olacağı,
d. PUS konusunda bilgilendirme amaçlı kısa film ve sosyal medya kampanyası yapı-
labileceği,
e. PUS konusunda ıslak imzalı imza kampanyası yapılması gerektiği,
f. Üyelere e-posta ve kısa mesaj dışında posta ile mektup gönderilmesi gerektiği,
g. İKK’lar aracılığıyla diğer odaların da sürece katılması,
h. Tüm şubelerin ayrı ayrı randevu alarak Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ve TEDAŞ 
Genel Müdürlüğü’nü ziyaret ederek kendi bölgesinden örneklerle rahatsızlıklarımızı 
iletmesi,
i. Yapılabilen illerde yeni seçilen milletvekillerine sorunlarımızın doğrudan aktarılması

kararlaştırılmıştır.
• Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi kapsamında yapılan SMM Forumu’nun başarılı olduğu, 
forumda dile getirilen sorunların ve önerilerin SMM Daimi Komisyonu’nda görüşülerek 
çözümler üretilmesi gerektiği,
• EMO Denizli Şubesi’nin üyelik belgelerinde mesleki denetim yaptırmayan üyeler için 
belge üzerinde ibare kullanılması önerisinin belge üzerine “Yapı Ruhsatı aşamasında 
Proje Kaydı için kullanılamaz” ibaresi ile çözümlenmesi,
• EMO Denizli Şubesi’nin basılı evrak basma yetkisi ile ilgili olarak yönetmelik yapılması 
önerisi ile ilgili Hukuk Müşaviri görüşünün alınması,
• EMO İzmir Şubesi’nin İşletme Sorumluluğu ve YEK, YEST İşletme Sorumluluğu 
sözleşme önerilerinin uygun bulunması,
• Elektrik Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği’nde iste-
nen değişiklikleri değerlendirmek ve değişiklik önerilerini hazırlamak üzere bir taslak 
hazırlanması 
• Yönetmeliklerde yer alan değişikliklerin, imla hatalarının ve maddi hataların (kVA, 
kW gibi) 2016 En Az Ücret Tanımları Kitabı’nda düzeltilmesine, Odamızın yayınladığı 
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üretimine Ait Elektrik Mühendisliği 
Hizmetleri Yönetmeliği’nin kitaba eklenmesine
karar verilmiştir.


