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( ( KoEullar insanr gekillendiriyorsa, kc
Sullafl insanca Qekillendirmek gere-
kir" diye soylemiE bir bilge. Elektrik

[.41]hendisleri Odasr (EMO) Serbesl
MriQavir MLlhendislik Hizmetleri (SMM)

Yonetmeli0i'nin mevcut d(izenlemesi
nedeniyle, temelde aynr egitimi almrs
bir krsrm mLlhendisin belgelendirilme-
sinde yaqanan sorunlar, uzun sriredir
gr.lndemimizi meggul ediyordu. EMO
Ydnetim Kurulu, Dantstayin transkript
incelenmesine iligkin son karannda
vurguladr0r 6235 saylt Tiirk Mr.ihendis
ve Mimar Odalan Birlioi Kanunu'nun
Oda'ya verdioi mesleki alanlarda dLl-

zenleme yapma yetkisini kullanarak, bu
kaotik ortama son veren bir karar aldt.

Elektrik m rl hendisi ve elektronik
mrlhendisi unvanlafl Llniversitelerde
birle$ik unvan haline getirildiyse de,
elektrik-elektronik mrlhendisligi e0itimi
veren r.iniversitelerin ders programlan
incelendi0inde, ya elektrik ya da
elektronik agtrhkh e0itim uygulandtgt
gorri[.]yor. A[nan e0itim anlamrnda
bakrldr0rnda, elektrik-elektronik m0-
hendisi unvanlt Llyelerimiz, aslrnda
elektrik veya elektronik mrihendisi
oldu0u ortay gtktyor. Elektrik Mrlhen-
disleri Odasr'ntn verdi0i Elektrik SM[,
Belgesi, bu durumlafln tamamrnt kap-
sayamamakta idi.

Universitelerin ders mrlfredatt incelen-
di0inde Lllkemizde toplam 64 Llniver
sitede 78 bo[]mde Elektrik, Elekrik-
Elektronik, Elektronik Mrihendisli0i ile
ilgili e0itim verildi0ive bu unvantar ile
mezunlar verildigi gorLllmekedir.

Universitelerdeki 78 bdlimrin aotrllklt
olarak elektrik-elektronik mt:ihendisi
unvanlan ile mezun vermesine raomen,
ders mLifredatlanntn incelenmesinde
verilen e0itimin a0rrl0lntn elektronik
mrihendisli0i oldu0u aQrkttr.

T0m elektrik, elektrik-elektronik ve
elektronik mtihendisi unvant ile e0itim
veren rlniversitelerin m0fredatlannda,
elektri0in temelleri olan Devre Teorisi
(Sentezi, Kuramt, Analizi), Elektronik
(Elemanlar, Devreler, Analog), Elektro-
magnetik (Alan, Dalga, Elektromagne-
tizm, Teorisi, KuramD derslerinin ortak
olarak bulundugu gorrilmektedir.

Sonunu EMC, Siizdii

-

Qift unvanl m0hendislerin belgelendi-
rilmesi konusu krnlma noktasl haline
gelmiQ, 0niversitelerin bu konuda adtm
atmamada tsrarct olmalan, qozLlmLln

gene EMO tarafrndan riretilmesi ge-
reklili0ini ortaya QrkarmtQir.

EMO SMM Daimi Komisyonu tara-
frndan konu uzun toplantt dizilerinde
tartrqrldr. Komisyonun, 30 EylLil 2006,
16 Kasrm 2006. 06 Ekim 2007 tarih-
lerinde istanbul'da, 24 Maft 2OO7

tarihinde Samsun'da,03 Kastm 2007
tarihinde de Ankara'da gerqeklestirdi-

0i toplantrlarda agtrhklt olarak bu konu
de0erlendirildi.

Komisyon Qaltgmalanntn aynr stra EMO

QUbelerin gergeklestirdi0i ve daha son-
ra merkezi galgmalafl n b0trinleqtirildi0i
belgelendirme qaltstaylafl nda konu
trim ydnleri ile ele altndr. Qaltsmalara
EMO Elektronik Mrjhendistioi Mes-
lek Dal Ana Komisyonu da katktda
bulundu.

Yr..lrritrilen tartrgma srlrecinin sonunda
halen uygulanan Elektrik SMM Belge-
si'nin "1kV Ustll Tesisler Elektrik SMM
Belgesi" ve "Elektrik 1kV Ust0 ve 1kV
Altr Tesisler S[4M Belgesi" olarak iki
farkl belge Seklinde drizenlenmesi
gorrisri benimsendi.

EMO Sl\,lll\4 Daimi Komisyonu'nun
aldr$r egilim karan, EMO Ydnetim
Kurulu'na sunuldu. EMO Yonetim Ku-
rulu uzun sllredir ytlrotrilen ve El\,lO
orgLlt[igt iEinde genel kabul gdren
bu qalsmalar tQlgtnda 04 Kastm 2007
tarihli ve 40/38 sayrlt karan ile SMM
Hizmetleri Yonetmeli0i nde de0iqiklik
yaprlmasrna karar verdi.
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GenelToplam 78 100



Yiinetnrelik
Dega?aklaligi Ne
Anlama Geliyor? nil \7G

-ftRtr.

-
{afl [

EMO Yonetim Kurulu'nun soz konusu
karan, elektrik-elektronik ve elektronik
muhendislerinin t0mr.inr.in 1 kV alt te-
sislerde serbest mUhendislik mri$avir
lik hizmetlerini yr.ifl.itebilmesine olanak
saghyor.

Serbest mLlQavir m0hendislik hiz-
metleri yrirrlten r.lyelerimiz yapacak-
lan tesisat iQlerini Elektrik lE Tesisleri
Yonetmeli0i ve Elektrik Kuwetli Akrm
Tesisleri Y6netmeli0i kapsam rnda
yr.lrrltmektedir.

"Elektrik 1kV Altr Tesisler S[.4M Bel-
gesi" almaya hak kazanmrs olan mr.i-

hendisler, yurrirlikte bulunan Elektrik
lq Tesisleri Yonetmeligi kapsamrnda
bulunan aydrnlatma, priz, asansdr,
yangrn algrlama, telefon, cctv ve veri
iletisim tesisatlannr yapabilecektir.

Temel dersler kapsamrnda kirchoff,
ohm yasalan, amper, faraday kanunlan,
kiris akrmlan, dal gerilimleri yontemleri
gibi devre analizi yontemlerini, elektro-
nik elemanlar ve elektronik devrelere
iliskin ortak ddrs alan trim elektrik ve/
veya elektronik mrihendisleri, Elektrik
lg Tesisleri Yonetmeli0i kapsamrnda iS

yapma konusunda herhangi bir zafiyet
tagrmamaktadrrlar.

"Elektrik '1kV ust0 ve 1kV Altr Tesisler
SMM Belgesi" almaya hak kazanan
Llyelerimiz ise Elektrik Kuwetli Akrm
Tesisleri Yonetmeli0i kapsamrndaki
tesislerde de hizmet verebilecektir.
Yaprsr gereoi oldukQa tehlikeli olan
yr.iksek gerilim tesislerinin, temel
derslerden daha kapsaml bir e0itim
gerekirdi0i aQrktrr. Bu baglamda Elekt-
rik '1kV Ustri ve '1kV Altr Tesisler SIIM
Belgesi, bazr ozel dersleri almrq olan
mrlhendislere verilecektir.

EMO Yonetim Kurulu'nun karafl ile
yonetmelikte yaparlan de0iQiklik ile;
EMO SMM Hizmetleri Yonetmeli0i'nin
krsaltmalarla ilgili Madde 5'deki c-ej
bentleri yeniden drlzenlendi. Ayfl ca k,

l, m, n, o bentleri eklenerek, S[IM Bel-
gesive Sl\.41\4H belgesi verilmesi ile ilgili
Madde I h) bendi de degiqtirildi.

EMO Serbest Mr..l$avir Mrlhendislik
Hizmetleri Yonetmeli0i'nin de yaprlan
de0isiklikler 1 Ocak 2008 tarihinden
itibaren yLirLlrl00e girecek.<
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El\rlO Yonetlm Kurulu'nun 04 Kasrm
2007 tarihlive 40/38 sayrI EIVIO Serbest
[.4r]qavir [41]hendislik Hizmetleri Yone!
meli0i'nin de0istuilmesine iliskin a|nan
karar aqa0ldadrr:

"1-EMO SMM hizmetlei ydnetmeligi'nin
ksaltmalarla ilgili Madde s'deki c-eJ
bentleinin asaEdaki iekilde d,zeltil-
mesine,

c) EM: Elel<ttik velveya Elektronik
Mihendisleri ile Yiksek MAhen-
dislerini.

e) EMH: Elektrik velveya Elektronik
Mi he ndis I i g i h izm etle ri n i,

f) EMP: Elel<ttik velveya Elel<tronik
Projelerini,

2- EMO SMM hizmetle yone|neligi'nh
k$altmala a ilgili Madde 5'e kJ -m-n-o
be ntle in in e kle n mesi ne.

k) BM: Bilgisayat Mihendisleri ile
Yt)kse k M ihe nd i sleri n i.

l) BMM: Biyomedikal Mlhendisleri
ile Yiksek Mihendisle ni.

m) 1 kV ttsfu ve 1kV Alttlesls/erElekt-
rik Kuwetli Akm Tesisleri Yonetmeligi
kapsamtndaki Etkin dege 1000v'un
Lstlnde ve 1000v'un altndaki tesis-
ler ile Elekt k i9 TesisteriYonetmeligi
kapsamnda bulunan etkin degeri
1000v'un altndaki kuwetli ve zayt
akmh tesisler ile asansdr tes/s/erini

n) 1 kV AtttTesisler: Elekttik iQ Tesis-
le ri Yo netne I ig i kapsam nda bu I unan
etkin degeri 1000v'un alttndaki kuv-
ve4ive zayl aktmh tesisler ile asansor
tes/s/eflni

o) tanskript inceleme Komisyonu:
EMO Yonetin Kurulu taruttndan
be I i rlene cek kom i syo n u,

3- EMO SMM hizmetle yonetmeligi'nin
SMM Belgesi ve SMMH belgesi verilmesi
ile ilgili Madde t h) bendinin agagtdaki

$eki I d e d eg iSl il mes i ne,

h) EM, BM ve BMM'lerin diploma
unvanlatna gbrc SMM belgeleri
a$aEdaki kurullara gorc dizenlenir.

1- 1kV Astu ve 1kV alfi tesislerle
ilgili hizmetleri yiritecek EM' lere
Elektrik 1kV isti ve 1kV altt tesislet
SMM belgesi,

2- 1kV altt tesislerle ilgili hiznetlei
yiritecek EM'lere Elel<ttik lkv altt

tesls/e/ SMM be/ges/,

3- Asanso e e ilgtli SMM hiznetle-
ri n i y A rlbce k EM' le re Asansdr' SMM
belgesi,

4- Bilgisayarla ilgilt SMM hizmetler|
niyitutecek BM'lerc Bilgisayar SMM
belgesi,

5- Biyomedikal ile ilgili SMM hiznet
I e ri n i y i tute ce k BM M' le re Biyo medi -

kal SMM belgesi dizenlenir.

6- Elel<trik mihendisleri ile ydksek

mlihendislerine Elekt k 1kV AsU
ve 1kV al tesisler SMM belgesi
di)zenlenit

7- Elekttik mihendisleri ib y,ksek
mtihend isle ri d $t ndaki EM' lerc
Elel<ttik 1kV altt tesislet SMM belge-
si diizenlenir.

8- Elekt k-Eleklronik mihendisleri
ib ylksek mihendisle nin Elektrik
1kV ist ve 1kV al tesisler SMM
belgesi talep etmele halinde;SMM
belgesinin belirlenmesi iqin transkript

inceleme komisyonu taruhndan
transkript isteni r. Elektrik-Elektronik
mihendisleri ile yiksek m1hendis-
leri'nin transkript' inde "yiksek ge-

lim teknigf , "elel<trik makinalan",
"elekt k tesisleri" koruna, drclim,
iletin, dagttm'dan bii) derslerinin
tamamtnn veya bu derslerle aynt

iQerikte olup, farkh isimlet altnda olan

derslerin bulunmas veya bu dersleri
sonradantamamladklan Aniversi-

telerd e n belge I e me le ri d u rum u nda
EIektrik-Elektronik mihendisle iIe
yiksek mihendisleri'ne Elekik 1kV

isti ve 1kV altt tesisler SMM belgesi
dizenlenir

9- 2111212005 tarihinden once belqe
almF olan EM'lerden,

9.1- Onceki betgesi Elet(trik SMM
olan EM'lere Elektrik 1kV ist ve
1kV altt tesislet SMM belgesi;

9.2- Onceki belgesi Elektronik SMM
olan EM'lere Elektik 1kV altttesisler
SMM belgesi, dtzenlenit "
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