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Elektrik Enerjisi Alanında 
Belge Zorunluğu Getirilen Meslekler 

Konuya ilişkin tebliğe ve ekinde yer 
alan diğer mesleklerin 
dökümüne https://goo.
gl/YmUp1u adresinden 
veya QR kodu tarayarak 
ulaşabilirsiniz.

Elektrik Pano Montajcısı, Elektrik 
Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım 
Görevlisi ve Elektrik Dağıtım Scada 
Operatörleri için Meslekî Yeterlilik 
Belgesi zorunluluğu getirildi. Bu 
mesleklerde ilgili bölümlerden 
diploması veya Meslekî Yeterlilik 
Belgesi olmayan kişileri çalıştıran-
lara, 12 Kasım 2019 tarihinden 
itibaren ceza uygulanmaya başla-
yacak. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı tarafından 11 Kasım 2018 
tarihinde Resmi Gazete’de yayım-
lanan “Meslekî Yeterlilik Kurumu 
Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu 
Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ” 
ile tehlikeli iş yerlerinde icra edilen 
bazı meslekler için Meslekî Yeterlilik 
Belgesi zorunluluğu getirildi. Tebliğle, 

Elektrik Pano Montajcısı (seviye 3, 4 ve 
5), Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme 
Bakım Görevlisi (seviye 4), Elektrik 
Dağıtım Scada Operatörü (seviye 
5) meslekleri için Meslekî Yeterlilik 
Belgesi zorunluluğu getirildi. Mesleki 
Eğitim Kanunu’na göre ustalık bel-
gesi almış olanlar ile Millî Eğitim 
Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik 
eğitim okullarından ve üniversitelerin 
meslekî ve teknik eğitim veren okul 
ve bölümlerinden mezun olup, dip-
lomalarında veya ustalık belgelerin-
de belirtilen bölüm, alan ve dallarda 
çalıştırılanlar belge zorunluğundan 
muaf tutulurken, bu meslekleri icra 
eden diğer kişiler 12 Kasım 2019 
tarihinden itibaren belgesiz çalışma-
yacak. Tebliğde yer verilen “yaptırım-
lar” başlıklı maddeye göre; konuya 

ilişkin denetimler iş müfettişlerince 
gerçekleştirilecek ve tebliğ hükümle-
rine uymayan işyerlerine 5544 sayılı 
Meslekî Yeterlilik Kurumu ile İlgili 
Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun 
kapsamında para cezaları kesilecek. 

TMMOB, ücretli çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Asgari Ücreti 2019 yılı için yüzde 20 artırılarak, brüt 4500 TL olarak 
açıkladı. 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Kanunu hükümlerine dayanarak, TMMOB Ana Yönetmeliğinde 
yer alan "Birliğin ve Bağlı Odaların Amaçları" maddesi uyarınca her yıl TMMOB Yönetim Kurulu tarafından açıklanan Mühendis, Mimar 
ve Şehir Plancıları Asgari Ücreti 2019 yılı için brüt 4500 TL olarak tespit edildi. 

TMMOB Yönetim Kurulu'nun 24 Kasım 2018 tarihli toplantısında "Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları için 2019 yılı 
ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari brüt ücretin 4500 TL olarak belirlenmesine; Odalarınca belgeli çalışmanın koşul olduğu 
uzmanlık alanlarında, mesleki deneyimin arandığı alanlarda, şantiye şefliği, sorumlu müdürlük, iş güvenliği uzmanlığı, yapı denetim 
elemanı, daimi nezaretçi, uzak yol kaptanlığı vb. hizmetlerde asgari ücret uygulanmayacağını, bu durumda olan mühendis, mimar, 
şehir plancılarının ücretlerinin alınan sorumluluk gereği belirlenen asgari ücretinin üzerinde olmasına" karar verildi.

2019 Mühendis Asgari Ücreti 4500 TL Olarak Belirlendi

EMO İzmir Şubesi ile English Time Dil Okulları İzmir Şubesi arasında yabancı dil öğrenimine ilişkin 
işbirliği protokolü imzalandı. Protokole göre; EMO üyeleri, çalışanları ve birinci derece yakınlarına yabancı 
öğretmenlerle yapılacak 120 saatlik (1 kur) Genel İngilizce Eğitim Programı için yüzde 50 oranında indirim 
yapılacaktır. İndirimden kendisi veya birinci derecede yakının için faydalanmak isteyen üyelerimiz kayıt 

sırasında EMO kimliklerini ibraz etmeleri yeterli olacaktır. English Time Dil Okulları’na ilişkin ayrıntılı bilgilere http://www.english-
time.com adresinde ulaşabilirsiniz.

Üyelerimize eğitim, araç kiralama ve konaklama hizmetlerine ilişkin indirim yapan tüm kuruluşların listesine, 
https://goo.gl/gkg6Hm adresinden veya QR kodu taratarak ulaşabilirsiniz.

Üyelerimize İndirim Yapan Kuruluşlar


