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Uzaktan eğitimde karşılaşılan 
sorunların değerlendirildiği toplantı-
da, eğitim içeriğine daha çok zaman 
ayrılması benimsendi. Katılımcılara 
ilişkin bilgilerin eğitmenlerle önce-
den paylaşılması gerektiğinin ifade 
edildiği toplantıda, çevrimiçi ders 
araçlarına ilişkin tüm MİSEM eğit-
menlerinin bilgilendirilmesine yö-
nelik kısa bir eğitim düzenlenmesi 
önerildi. Eğitimlerde gerçekleştirilen 
sunumların önceden katılımcılarla 
paylaşılmasının faydalı olacağını ifa-
de edildiği toplantıda, görsel içerikle-
rin videolarla desteklenmesi gerektiği 
ifade edildi.

Eğitmenin yaşayacağı İnternet 
veya elektrik kesintisi olasılığına ön-
lem almak için acil durumlarda eğiti-
me devam edilebilecek şekilde yedek 
eğitmen görevlendirilmesi gerekti-
ğine değinilen toplantıda, uygulama 
eğitimleri için ayrıca MİSEM uygu-
lamacı eğitmeni atanmasının yararlı 
olacağı ifade edildi. Güneş Enerjisi 
Sistemleri Tesisatı ve Rüzgar Enerjisi 
Sistemleri Tesisatı eğitimlerinin bir 

bölümünün söz konusu işletmelerde 
görev alan mühendisler tarafından 
verilmesi ve bu eğitimlere Biyogaz 
Enerjisi Sistemleri Tesisatı eğitimi ek-
lemesi önerildi.  

Elektrik SMM ve Elektrik YG 
Tesislerinde İşletme Sorumluluğu 
eğitimleri için modüller oluşturulması 
gerektiğinin ifade edildiği toplantıda, 
modüllerin tamamlanmasının eğiti-
min ilerleyen bölümleri için katılımın 
koşulu hale getirilmesi gerektiği be-
lirtildi. Eğitim sonunda hem teorik 
hem de uygulamalı bölümler için 
ölçme ve değerlendirme yapılabilme-
si için mevzuat değişikliği yapılması 
gerektiğinin ifade edildiği toplantıda, 
eğitim sonunda konuyla ilgili bir iş-
letmede 3 günlük staj 
benzeri bir uygulama 
eğitimi planlanmasın 
faydalı olacağı dile 
getirildi. Uygulamalı 
bölümlerinin artırıl-
masının önemine dik-
kat çekilen toplantıda, 
eğitimlerin bazı kısım-

larının EMO İzmir Şubesi Sait Ulusoy 
Yüksek Gerilim Uygulama Merkezi’nde 
gerçekleştirilmesi benimsendi. 

Eğitim notlarının güncellenmesi 
ve tüm eğitmenlerin benzer içeriğe 
sahip sunumlar kullanmasının yerinde 
olacağı ifade edilerek, yeni üyeler için 
belirli periyotlarla TMMOB, EMO, Etik, 
Mühendislerin Hukuki Sorumlulukları 
gibi konuları kapsayacak eğitimler 
planlanması önerildi. Ayrıca özellikle 
serbest çalışmayı planlayan üyeler 
için şirket kurma, teklif hazırlama, 
fatura kesme, en az ücret tanımları, 
hukuki ve mali sorumluluklar gibi ko-
nuları içeren söyleşiler planlanması 
önerildi. 

Çevrimiçi MİSEM Eğitimleri Değerlendirildi
EMO İzmir Şubesi MİSEM Eğitmenleri, çevrimiçi sürdürülen meslek içi eğitimleri, 18 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşti-
rilen toplantıda değerlendirdi. Eğitimlerin uygulama içeren bölümlerin zenginleştirilmesine yönelik görüş alışverişinde 
bulunulan toplantıda, EMO İzmir Şubesi Sait Ulusoy Yüksek Gerilim Uygulama Merkezi’nin daha etkin kullanımı için 
öneriler de alındı. 

ADM Elektrik Dağıtım AŞ’den Üyelerimize Yönelik Duyuru 
ADM Elektrik Dağıtım AŞ., 16 Kasım 2020 tarihinden itibaren Aydın, Denizli ve Muğla’da YG-AG projelerin kontrol ve onay uygu-

lamalarında ile dağıtım bağlantı anlaşması yapımı süreçlerinde değişikliğe gidileceğini duyurdu. Konuya ilişkin detaylara ve eğitim 
videolarının bağlantılarına yazımızın devamında ulaşabilirsiniz.   

ADM Elektrik Dağıtım AŞ’den Şubemize ulaşan duyuru metninde yeni iş akışına şöyle özetlenmektedir: 
“1- Bağlantı görüşü DBS üzerinden verilen BSKY 21. Madde ve 3. Şahıs YG projelerin kontrolleri 16.11.2020 tarihinden itibaren DBS 

(Dağıtım Bağlantı Sistemi) üzerinden yapılacaktır. Kontrolün tamamlanması akabinde sistem üzerinden onay verilecektir. E- imza ak-
tif edilene kadar, sistemde onay verilen projeler çıktı alınarak Şirketimizin ilgili personeline kaşe ve imza yaptırılması gerekmektedir.

2. 21. Madde ve 3. Şahıs tesisi birlikte olan projeler sisteme ayrı ayrı yüklenecek ve onay yapılacaktır.
3- Bağlantı görüşü DBS üzerinden alınmayan; GES projeleri, jeneratör vs. projeler eski sistemdeki usulde devam edecektir.
4-Proje onayı akabinde dağıtım bağlantı anlaşmasına başvuru yapılabilecektir.”
ADM Elektrik Dağıtım AŞ.’nin yeni sisteme ilişkin hazırladığı eğitim videoları aşağıda bağlantılardan ulaşabilirsiniz:
https://www.youtube.com/watch?v=eEJ3Nt1XqIs
https://www.youtube.com/watch?v=j_Nj5uBZlGE


