






Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›€›, 16 Aral›k
2009 tarihinde yay›mlad›€› “Elektrik Tesisleri Proje
Yönetmeli€i” ile elektrik mühendislerinin ma€du-
riyetine yol açan deneyim koflulu öngören
düzenlemelerinden vazgeçti. Yönetmeli€in ilgili
maddeleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›€›
taraf›ndan 1 Haziran 2010 tarihinde Resmi
Gazete'de yay›mlanan yönetmelik de€iflikli€iyle
kald›r›ld›.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›€›, projeleri
tanzim ve imza eden mühendisler için çeflitli yetki
s›n›rlar› getirmiflti.

Yürürlükten kald›r›lan düzenlemede gücü 5
megavat (MW) üzerinde olan elektrik üretim santral
projelerini tanzim ve imza eden branfl mühendisle-
rinin kamu veya özel sektörde; santral inflaat›nda,
baraj, regülatör ve hidroelektrik santral dizayn›nda
proje çiziminde, proje onay›nda, geçici veya kesin
kabul ifllemlerinde toplam en az 8 y›l tecrübeli
olmas›; toplamda kurulu gücü 1000 MW üzerinde
bu ifllemlerde çal›flt›€›n› belgeleyenler için 5 y›l

tecrübeli olmas›; gücü 5 MW'›n alt›nda ise bu süre
en az 6 y›l veya 500MW için 3 y›l tecrübeli olmas›
flartlar› getirilmiflti

Yine yürürlükten kald›r›lan düzenlemede 154
kilovoltluk (kV) enerji nakil hatlar› ile tip projeleri
tanzim ve imza etmek için ise; kamu veya özel
sektörde branfl›nda ve konusunda en az 8 y›l
görev yapt›klar›n› belgelemeleri flart tutulmufl, 36
kV kademesi ve alt›ndaki enerji nakil hatlar› ve
flehir flebekeleri projesini tanzim ve imza etmek
için ise bu süre en az 5 y›l olarak belirlenmiflti.

An›lan düzenlemenin kald›r›larak, üyelerimizin
hak ve yetkilerinin iade edilmesi için ilgili Bakanl›€a
itirazlar›m›z› sözlü ve yaz›l› olarak sunarken, di€er
yandan hukuka ayk›r› olan bu hükümlerin iptal
edilmesi için Dan›fltay'da EMO taraf›ndan 25 Ocak
2010 tarihinde dava aç›lm›flt›. Davayla ilgili
herhangi bir sonuç ortaya ç›kmadan Bakanl›k
taraf›ndan Yönetmelik de€iflikli€ine gidilerek
yap›lan hatan›n düzeltilmesi memnuniyet verici
olarak de€erlendirilmifltir.



 11 Mart Mersin Üniversitesi’nde
gerçeklefltirilen Kaz›m Koyuncu
Anma Etkinli€ine Mersin NKP ad›na
kat›l›m sa€land›. Yönetim Kurulu
üyemiz Alkan ALKAYA NKP ve
Nükleer Santrallerle ilgili yaflanan
süreç hakk›nda ö€rencilere bilgi
verdi.
14 mart fiubemizin yürütme
kurulunda yer ald›€› Mersin NKP‘nin
Greenpeace ile ortak düzenledi€i
GÖKSEL konserine kat›l›m sa€land›.
20 Mart SMM Üyelerle yeni dönem
SMM-TUS komisyonu oluflturulmas› ve

sorunlar›n giderilmesi için toplant› yap›ld›.
22 Nisan Emo-Genç ve Mühendislik Fakültesi
ö€rencilerinin düzenledi€i ‘Mühendislik
Günleri’ çal›flmas›n›n toplant›s›
flubemiz hizmet binas›nda
yap›ld›.
23 Nisan 23 Nisan  dolay›s›yla
flubemiz hizmet binas›nda
uçurtma flenli€i yap›ld›.
04 May›s Enerji ve Sosyal
Etkinlikler Komisyonu
Toplant›lar› düzenlendi.
06 May›s  Enerji Verimlili€i -
E€itim, Bas›n-Yay›n, Teknik
Etkinlikler Komisyonu
toplant›lar› yap›ld›.
11 May›s Asansör Komisyonu-
Örgütlenme ve Üye ‹liflkileri
komisyonu toplant›lar› yap›ld›.

13 May›s Akkuyu’da yap›lmas› planlanan
Nükleer Santallerle ilgili Akkuyu’da  Mersin

NKP’nin yapt›€› bas›n aç›klamas›na
kat›l›m sa€land›.

13 May›s Elektronik Meslek Dal›
Komisyonu toplant›s› yap›ld›.

14 May›s ‹flyeri Temsilcileriyle toplant›
yap›ld›.

15 May›s Mersin-Emo genç ve
Ni€de-Emogenç tan›flma ve
bilgilendirme toplant›s› yap›ld›.

15 May›s  fiube koordinasyon kurulu
toplant›s› yap›ld›.

16 May›s Emo-Genç Komisyonu
toplant›s› yap›ld›.

22-23 May›s Mut Rüzgar Santrali-Ermenek
HES Gezisi Yap›ld›.
10 Haziran Mersin NKP’nin düzenledi€i bas›n
aç›klamas›na kat›l›m sa€land›.


