
 
 
 
SEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
 
Elektrik Mühendisleri Odası, Elektrik Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme Sorumluluğu görevini 
üstlenecek olan Elektrik Mühendislerine, EMO Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) 
kapsamında, İşletme Sorumluluğu Eğitimi vermekte ve bu eğitime katılanlara sertifika düzenleyerek, 
Elektrik  Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme Sorumluluğu görevini üstlenecek olan Elektrik 
Mühendislerinin, sertifikalı olarak çalışmasını sağlamaktadır.  
 
Yasal mevzuat gereğince bu eğitim, serbest ya da özel sektörde çalışan mühendislere yönelik 
düzenlenmekte olup, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan Elektrik Mühendisleri de Odamıza üye 
olmaları halinde, gönüllü olarak bu eğitimlere katılabilmektedirler. 
 
18.03.2004 tarih ve 25046 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren, “TMMOB Elektrik 
Mühendisleri Odası Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği”ne göre, 
Elektrik Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme Sorumluluğu üstelenecek olan Elektrik Mühendislerine, 
MİSEM kapsamında verilen İşletme Sorumluluğu eğitimine katılarak yetkilendirme belgesi alma 
zorunluluğu, 01.01.2004 tarihinde sonra ilk defa bu görevi üstlenecek olan Elektrik Mühendislerine 
uygulanmakta olup, bu tarihten önce İşletme Sorumluluğu görevini üstlenmiş olan Elektrik 
Mühendisleri, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde, bir günlük eğitime katılarak aynı belgeyi 
alabilmektedirler. 
 
Özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan üyelerimiz, çalıştıkları kurumlarda bu sorumluluğu 
daha önce üstlenmiş olduklarını beyan ederek, yalnızca bir günlük eğitime gönüllü olarak katılıp anılan 
belgeyi edinmek istemektedirler. Bu durumda olan, ya da özel sektörde çalışmakla birlikte daha önceki 
çalışmalarını kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları belgelerle doğrulatmak isteyen Elektrik 
Mühendisleriyle ilgili olarak, kamu kurum ve kuruluşu yetkilerinin gerekli özen ve titizliği göstermeleri, 
kamu yararı açısından önem taşımaktadır. 
 
Bu nedenle, istekli olan Elektrik Mühendislerine, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’nin 60. 
maddesinde belirtilen, Yüksek Gerilim Kuvvetli Akım Tesislerinde İşletme Sorumluluğu görevini daha 
önce üstlendiğine ilişkin belge düzenlenirken, sorumluluk üstlenmiş olan tesise ait bilgiler de eklenmek 
suretiyle belge düzenlenmesi ve insan hayatı ile üyelerimizin mesleki gelecekleri açısından önem arz 
eden bu konuda, kamu görevinin gerektirdiği özenle hareket edilmesini diler, aşağıdaki bilgilerin 
doldurulup imza ve kaşelenerek Odamıza iadesini rica ederiz.   
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