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ELEKTRİK, ELEKTRİK-ELEKTRONİK 
MÜHENDİSLERİNİN ŞANTİYE ŞEFLİĞİ YAPMASINDA ENGEL 

BULUNMAMAKTADIR
Bartın ve ilçe belediyeleri tarafından elektrik mühendislerinin şantiye şefi olarak kabul 

edilmemesi üzerine EMO tarafından yapılan değerlendirmede, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından yayınlanan 02.03.2019 tarih ve 30702 sayılı Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelik 

içeriğinde, şantiye şefi konusuna ve niteliğine göre yapım işlerini yapı müteahhidi adına 
yöneterek uygulayan, mühendis, mimar veya bunlara ilişkin teknik öğretmen veya tekniker 

diplomasına sahip teknik personel olarak tanımlandığı belirtilerek; Yönetmeliğin 6. Maddesinde 
şantiye şefinin, “Mimar, inşaat mühendisi, makine mühendisi veya elektrik mühendisi, Yüksek 

Öğretim kurumunca elektrik mühendisliğine eş değerliliği bulunduğu kabul edilen elektrik-
elektronik mühendisi, inşaat, makine, elektrik, yapı denetim teknikeri veya bunlara ilişkin 

teknik öğretmen olması şartı koşar` denildi.

!

 
MADEN MÜHENDİSİ CANAN TOSUN`A YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ!

Marmara Adası Saraylar Terzi Mermer ocağında çalışan Maden Mühendisi Canan Tosun`un  işvereni 
tarafından darp edilmesi kabul edilemez bir davranıştır. Mermer ocağı patronu tarafından yumruklanan, 
yerlerde sürüklenen ve üzerine araba sürülerek ölümle tehdit edilen Canan Tosun`a uygulanan insanlık dışı 
muamele ne yazık ki ilk defa yaşanmıyor.

Canan Tosun kendisine yapılan saldırı ile ilgili olarak çektiği video görüntüsünde, iş yeri sahibinin kendisini 
bıçakla kovaladığını belirtirken, Tosun`u darbeden iş yeri sahibinin savcılık tarafından serbest bırakılması 
anlaşılabilir değildir. Kadına yönelik şiddet davalarında uygulanan iyi hal indirimleri ve cezasızlık her gün er-
kekleri cesaretlendirmeye devam etmektedir. Devletin görevi, kadınları korumaya yönelik çıkarılan İstanbul 
Sözleşmesi`nin ortadan kaldırılmasını yönelik çalıma yapmak değil,  kadınlara yönelik şiddetle ilgili olarak 
gerekli önleyici ve caydırıcı tedbirleri almak ve hayata 
geçirmektir.

Ekonomik kriz nedeniyle özellikle kadın mühendisle-
rin ücretlerinin düştüğünü, iş yükünün arttığı, düzenli 
ücret alamadıkları çalışma ortamında, kadın mühen-
dislere yönelik şiddet cezasız bırakılmamalı; Canan 
Tosun`u darbeden iş yeri sahibi cezasız kalmamalı-
dır.

EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu olarak mühendis 
arkadaşımız Canan Tosun`un yanında olduğumu-
zu ve kadınlara yönelik her türlü şiddeti, yıldırmayı, 
mobbingi kınadığımızı bir kez daha yinelemek istiyo-
ruz.

Canan Tosun yalnız değildir.                                                               

14.02.2021

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 
Ankara Şubesi 25. Dönem Yönetim Kurulu

basın açıklamaları...

https://www.emo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=132302&sube=14
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basın açıklamaları...

SMM ÜYELERİMİZDEN PROJE ONAYI VE GEÇİCİ KABUL İŞLEMLERİNDE PARA İSTENMESİ HAKSIZ 
BİR UYGULAMADIR!

Kamunun elektrik ihtiyacını karşılamakla 
mükellef elektrik dağıtım şirketlerinin 
bazılarında üyelerimizden proje onayı ve 

geçici işlemlerde para istenmesi kabul edilebi-
lir bir uygulama değildir.

İlgili dağıtım şirketlerinin Alçak Gerilim (AG) 
ve Orta Gerilim (OG) projelerin onay ve kabul 
işlemleri ile ilgili proje onay ve kabul hizmet 
bedeli talep ettiği yönündeki şikayetleri de-
ğerlendiren EPDK, 19.02.2021 tarihli yazısı ile 
dağıtım şirketlerinin 10 kW altı çatı ve cephe 
uygulamaları ile, 10 kW üstü GES tesislerine 
yönelik proje onay ve kabul işlemleri hariç 
olmak üzere, böyle bir bedeli tahsil edeme-
yeceklerini; tahsil edilen bedellerin ise iade 
edilmesi gerektiği yönünde görüş bildirmiştir.

Dağıtım şirketleri, ayrıca projelerde ve kabul-
lerde yapılacak her ilave işlem için de (ikinci 
defa kabul, proje tadilat işleri vs.) ilave bedel 
talep etmiş ve halihazırda hukuki dayanaktan 
yoksun olan faaliyetlerine bir yenisini daha 
eklemiştir.

Elektrik dağıtım bölgelerinde  varlıkların  daha  
verimli  işletileceği,  maliyetlerin  azalacağı, kayıp kaçağın düşürüleceği söylemiyle özelleştirmelere hız verile-
rek 21 farklı bölgeye ayrılan Türkiye elektrik dağıtım alt yapısı tamamen özel şirketler tarafından işletilmekte-
dir. Dağıtımda amaç tüketicinin ucuz, kaliteli ve sürekli elektrik enerjisi kullanmasını sağlamak olması gerekir-
ken, sistem tam tersine işletilmektedir.

Ne yazık ki dağıtım şirketleri arasında bir uygulama birliği sağlanamamakta olup her dağıtım şirketinde farklı 
farklı uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle de Serbest Müşavir Mühendis (SMM) üyelerimiz büyük 
sorunlar yaşamakta olup bu sorunlar da vatandaşa yansıtılmaktadır.

Dağıtım şirketleri hizmetlerini yürütürken muhakkak kamu yararı gözetmek zorunda ve hizmet kalitesini düşü-
ren yalnızca kâr amaçlı uygulamalardan uzak durmalıdırlar.

Dağıtım şirketleri tarafından SMM üyelerimize e-mail yoluyla bildirilen talebin haksız ve hukuka aykırı olduğu 
EPDK tarafından ifade edilmiş olduğu göz önüne alındığında şirketler bu taleplerini geri çekmelidirler.

Kuruluş amacı üyelerin hak ve yetkilerini korumak, üyeler arasında dayanışmayı sağlamak; haksız rekabeti 
önlemek için gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak olan EMO`nun, üyelerimizin ve halkımızın 
haklarını sonuna kadar savunmaya devam edeceğini ve gereken tüm girişimleri gerçekleştireceğini kamuoyu-
nun bilgilerine sunarız.

26.02.2021 
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 
 Ankara Şubesi 25. Dönem Yönetim Kurulu
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Mevcut YEKDEM Ödemeleri Amerikan doları üzerinden devam etmektedir...

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun (5346 sayılı Kanun) 
kapsamında 31.12.2020 tarihine kadar işletmeye giren ve 2949 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile süre uzatımı 
yapılarak 30.06.2021 tarihine kadar işletmeye girecek olan YEK belgeli elektrik üretim tesislerine on yıl süre-
since,

-Hidroelektrik üretim tesislerine   : 7,3 ABD/cent/kWh,

-Rüzgar enerjisine dayalı üretim tesislerine  : 7,3 ABD/cent/kWh,

-Jeotermal enerjisine dayalı üretim tesislerine  : 10,5 ABD/cent/kWh,

- Biyokütleye dayalı üretim tesislerine (çöp gazı dahil) : 13,3 ABD/cent/kWh,

- Güneş enerjisine dayalı üretim tesislerine  : 13,3 ABD/cent/kWh,

üzerinden yapılan/yapılacak olan teşvik ödemesi halen devam etmektedir.

30 Haziran 2021 tarihine kadar işletmeye girecek olan yenilenebilir enerji kaynakları (YEK) belgeli üretim 
tesislerine, işletmeye girdiği tarihten itibaren Amerikan doları üzerinden yapılacak ödemelerin on yıl süresince 
elektrik tarifeleri üzerindeki olumsuz etkisi de devam edecektir.

YEKDEM maliyetleri elektrik tarifeleri üzerinden vatandaşlara ek yük oluşturmaktadır…

YEKDEM mekanizmasından Amerikan doları üzerinden yapılan ödemelerden 2019 yılında 777 adet, 2020 yılın-
da ise 817 adet santral yararlanmıştır. 2021 yılında ise YEKDEM mekanizmasına dahil edilen santral sayısı 927 
adettir. Bunların kurulu güçleri toplamı 24.568,4 MW olup bunlardan 120 adeti (Rezervuarlı HES ve RES olmak 
üzere) 50 MW ve üzerinde kurulu güce sahiptir ve kurulu güçleri toplamı 13.613,4 MW`tır. YEKDEM içinde ku-
rulu güç olarak yüzde 55,4 paya sahip bu santralların lisanslarına işlenmiş yıllık üretimleri de YEKDEM içindeki 
toplam üretimin yüzde 49,7 payını oluşturmaktadır.

Dolayısıyla, YEKDEM mekanizmasında Amerikan doları üzerinden sağlanan teşvikler, büyük güçteki santraller 
aracılığı ile üretim şirketlerine kaynak yaratmanın aracı haline getirilmiştir. Bu nedenlerle serbest piyasada, 
piyasa takas fiyatının çok üzerinde oluşan YEKDEM maliyetleri, elektrik tarifeleri üzerinden de kullanıcılara ek 
yük olarak yansıtılmaktadır.

YEKDEM Ödemelerinde TL`ye dönüş 1 Temmuz 2021 den sonra başlayacak

30 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 1.7.2021-31.12.2025 tarihleri arasın-
da işletmeye girecek YEK belgeli elektrik üretim tesislerinden YEKDEM mekanizmasına dahil edilenlere, üçer 
aylık dönemlerde ÜFE-TÜFE oranları ve döviz kurlarındaki değişimler dikkate alınarak yapılan güncellemele-
re göre Türk Lirası üzerinden ödeme yapılması kararlaştırılmıştır. Türk Lirasının güncellenmesi için yapılan 
hesaplamalarda ortaya çıkan fiyat, aşağıda yer alan tablodaki Amerikan doları bazında güncellemeye esas üst 
sınır değerini aşamayacaktır.

Güneş enerjisine teşvik, güneşin karartılmasına yol açmştır…

Halen Amerikan doları üzerinden sürdürülen mevcut teşvikler ile 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra işletmeye 
girecek olan üretim tesislerine yapılacak YEKDEM ödemeleri karşılaştırıldığında en önemli değişikliğin güneş 
enerjisine dayalı üretim tesislerinde yapıldığı görülmektedir. TL ile yapılacak ödemelerde üst sınırı oluşturan 
Amerikan doları fiyatını baz aldığımızda, halen 13,3 Amerikan Dolarcent olan teşvik ödemesinin 5,10 Ameri-
kan Dolar-cent seviyesine düşürüldüğü görülmektedir. Kaldı ki yapılan güncellemeler sonunda ortaya çıkan 
fiyatların çoğu zaman üst sınır değerin altında kalacağı göz önüne alındığında teşvik ödemeleri daha düşük 
fiyat içerecek ve güneş enerjisine yatırım ilgisi de önemli ölçüde azalacaktır.

YEKDEM ÜRETİMLERİNDE TL ÖDEMESİNE DÖNÜŞ, AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ 
ÜRETİMLERİNDE AMERİKAN DOLARI ÖDEMESİNE DEVAM…

basın açıklamaları...
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YEKDEM ödemelerinde TL`ye dönülürken, Akkuyu NGS için Amerikan Doları neden?

Amerikan doları üzerinden yapılan ve halen devam YEKDEM ödemelerinin elektrik tarifeleri üzerinde ek yük 
oluşturduğunu, ancak TL`ye dönüş ile birlikte uzun sürede göreceli bir rahatlık sağlanacağını belirtmek müm-
kündür. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretimde TL`ye dönüş yönünde bir adım atılmasına karşın 
Mersin-Akkuyu Nükleer Güç Santralı (NGS) üretimine Amerikan Doları üzerinden ve üstelik piyasa fiyatlarının 
neredeyse üç katı pahalı fiyatla alım garantisi verilmesinin ekonomik açıdan anlaşılabilir hiçbir tarafı yoktur. 
Teknolojisi, güvenlik riskleri, atık sorunu, ithal kaynak bağımlılığı ve olası sızıntılarda insan sağlığı ve doğal 
çevre üzerinde yaratacağı telafisi mümkün olmayan sorunları tartışma konusu olan, gelişmiş ülkelerin yavaş 
yavaş terk etmeye başladığı nükleer santrallere karşı ülkemizin nükleer macera peşine koşması da anlaşılır 
değildir. 

Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak, elektrik enerjisi kullanımının gerek birey gerekse toplum 
için olmazsa olmaz bir gereksinim olması ve bu alanın toplumsal yararı önceleyen kamusal hizmet anlayışın-
da yönetimi ve işletilmesinin öncelikli politik tercih olması gerektiğini bir kez daha vurgulamakta yarar görü-
yoruz.

Düşük gelir seviyesinde ödeme güçlüğü içinde olan ve pandemi sürecinde daha da belirgin bir şekilde ken-
dini gösteren sosyal devlet anlayışının gereği olarak, elektrik özelleştirmelerinden bir an önce vazgeçilmesi 
ve içinde barındırdığı sorunlar nedeniyle Nükleer Güç Santralı sevdasına son verilmelidir. Enerji verimliliği ve 
yenilenebilir enerji kaynağı açısından oldukça zengin potansiyeli olan ülkemizde de bu alanlara ağırlık verile-
rek teşvik mekanizmalarının geliştirilmesini önemsiyoruz.

02.02.2021 
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 
 Ankara Şubesi 25. Dönem Yönetim Kurulu

-01/07/2021 Tarihinden 31/12/2025 Tarihine Kadar İşletmeye Girecek Yek Belgeli Üretim Tesisleri 

  İçin Güncellemeye Esas Yek Destekleme Mekanizması İle Yerli Katkı Fiyatları Ve Uygulama Süreleri,

-Yek Destekleme Mekanizması Fiyatları`nın Güncellenmesinde Dikkate Alınacak Üst Sınır
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