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8. BÖLÜM MESLEKİ ÇALIŞMALAR VE YAZIŞMALAR

24/03/2018

Sayı : Ant-Kur03-462
Konu : En Az Ücret ve Mesleki Denetim Uygulama Yönetmeliği hk.

T.C.
ANTALYA VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
ANTALYA

Bilindiği gibi 6235 sayılı Türk  Mühendis  ve Mimar Odaları  Birliği Kanununun  32.  ve 39.  uncu maddelerine dayanılarak 
hazırlanan TMMOB  Elektrik Mühendisleri Odası,  En Az Ücret ve Mesleki Denetim Uygulama Yönetmeliği’nin 1. 
Maddesine göre Yönetmeliğin amacı;  teknik hizmet kalitesinin yükseltilmesi, yapı, sistem tasarımı ve tesis üretiminin 
sağlam, kullanışlı, güvenilir ve ekonomik bir biçimde toplum yararına yürütülmesine katkıda bulunacak önlemlerin 
alınması, meslek mensuplarının haklarının korunması, haksız rekabetin önlenmesi, mühendis ile işveren arasındaki 
ilişkilerin düzenlenmesi, Oda üyelerinin ve işverenin yasal haklarının korunması, yapı ve tesis üretimini denetim 
ve ilgili projeleri onay ile görevli kamu kuruluşlarına ve yerel yönetimlere yardımcı ve destek olunması, serbest 
müşavirlik ve mühendislik hizmeti yapan kişi ve kuruluşların mesleki denetim, kapasite ve yeterlilik açısından 
değerlendirilmelerine esas olan kayıtları tutmaktır.

Ayrıca Bakanlar Kurulunun 2013/5660 sayılı karan ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Elektrik 
Mühendisleri Odası idari ve mali denetimleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılması, 17 Aralık 2013 tarih ve 
28854 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Şubemizce yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda Odamıza tescili bulunan bazı SMM’lerin (Serbest Müşavir 
Mühendislik Büroları) mesleki faaliyet denetimlerini yaptırmadıkları tespit edilmiş bulunmaktadır. Daha önce de 
bu şekilde aksamalar olması sebebiyle, Şube yetki alanımızda bulunan ve mesleki faaliyet denetimi yapmayan 
belediyelere yazı yazılmış ve bu konuda hassas olmaları istenmiş bulunmaktadır.  

Ancak belediyeler tarafından mesleki faaliyet denetimi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmemesi nedeniyle 
hala mesleki faaliyet denetimlerini yaptırmayan bürolar tespit edilmeye devam edilmektedir.

Bununla birlikte 03 Nisan 2012 tarih, 28253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği’nin 57. Maddesindeki ifadeler çerçevesinde belediyelerin, yapı ruhsatlarının 
bir örneğini, tescil edilen asansörlere ait ada parsel, asansör fi rması ve proje müellifi  bilgilerini ve üyelerimizin 
yaptıkları işlemlere ait bilgi ve belgeleri Odamız birimlerine göndermesi gerekirken bazı belediyelerin göndermediği 
görülmüştür. 

Yukarıda açıklanan nedenler doğrultusunda, Müdürlüğünüzce üyelerimizin sicil durumlarının takibinin yapılabilmesi 
ve yapılaşma sürecinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla; belediyeler tarafından odamızın 
mesleki faaliyet denetimlerinin aranması buna bağlı olarak yukarıda anılan ya pı ruhsatı, tescil edilen asansörlere 
ait ada parsel, asansör fi rması ve proje müellifi  bilgilerinin yanı sıra üyelerimizin yaptıkları işlemlere ait bilgi ve 
belgelerin Şubemize ve bağlı birimlerimize gönderilmesi ve bu hususlarda İl Müdürlüğünüzce gereğinin yapılmasını 
saygılarımızla bilgilerinize arz ederiz.

Çiğdem IŞIKYÜREK
Yönetim Kurulu a.
Şube Yazmanı

Ek: 1)  TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası En Az Ücret ve Mesleki Denetim Uygulama Yönetmeliği (5 sayfa)

 2) 03 Nisan 2012 tarih, 28253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ekli Yönetmelik (5 sayfa)

Dağıtım:

Bilgi için: EMO Antalya Şubesi Birimleri

ait ada parsel, asansör fi rması ve proje müellifi  bilgilerinin yanı sıra üyelerimizin yaptıkları işlemlere ait bilgi ve 
belgelerin Şubemize ve bağlı birimlerimize gönderilmesi ve bu hususlarda İl Müdürlüğünüzce gereğinin yapılmasını 

mesleki faaliyet denetimlerinin aranması buna bağlı olarak yukarıda anılan ya pı ruhsatı, tescil edilen asansörlere 
ait ada parsel, asansör fi rması ve proje müellifi  bilgilerinin yanı sıra üyelerimizin yaptıkları işlemlere ait bilgi ve 

ve yapılaşma sürecinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla; belediyeler tarafından odamızın 
Yukarıda açıklanan nedenler doğrultusunda, Müdürlüğünüzce üyelerimizin sicil durumlarının takibinin yapılabilmesi 

bir örneğini, tescil edilen asansörlere ait ada parsel, asansör fi rması ve proje müellifi  bilgilerini ve üyelerimizin 
yaptıkları işlemlere ait bilgi ve belgeleri Odamız birimlerine göndermesi gerekirken bazı belediyelerin göndermediği 

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği’nin 57. Maddesindeki ifadeler çerçevesinde belediyelerin, yapı ruhsatlarının 
bir örneğini, tescil edilen asansörlere ait ada parsel, asansör fi rması ve proje müellifi  bilgilerini ve üyelerimizin 

ilişkilerin düzenlenmesi, Oda üyelerinin ve işverenin yasal haklarının korunması, yapı ve tesis üretimini denetim 
ve ilgili projeleri onay ile görevli kamu kuruluşlarına ve yerel yönetimlere yardımcı ve destek olunması, serbest ve ilgili projeleri onay ile görevli kamu kuruluşlarına ve yerel yönetimlere yardımcı ve destek olunması, serbest 
müşavirlik ve mühendislik hizmeti yapan kişi ve kuruluşların mesleki denetim, kapasite ve yeterlilik açısından 
değerlendirilmelerine esas olan kayıtları tutmaktır.

Ayrıca Bakanlar Kurulunun 2013/5660 sayılı karan ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Elektrik 
Mühendisleri Odası idari ve mali denetimleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılması, 17 Aralık 2013 tarih ve 
28854 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Şubemizce yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda Odamıza tescili bulunan bazı SMM’lerin (Serbest Müşavir 
Mühendislik Büroları) mesleki faaliyet denetimlerini yaptırmadıkları tespit edilmiş bulunmaktadır. Daha önce de 
bu şekilde aksamalar olması sebebiyle, Şube yetki alanımızda bulunan ve mesleki faaliyet denetimi yapmayan bu şekilde aksamalar olması sebebiyle, Şube yetki alanımızda bulunan ve mesleki faaliyet denetimi yapmayan 
belediyelere yazı yazılmış ve bu konuda hassas olmaları istenmiş bulunmaktadır.  

Ancak belediyeler tarafından mesleki faaliyet denetimi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmemesi nedeniyle 
hala mesleki faaliyet denetimlerini yaptırmayan bürolar tespit edilmeye devam edilmektedir.

alınması, meslek mensuplarının haklarının korunması, haksız rekabetin önlenmesi, mühendis ile işveren arasındaki 
ilişkilerin düzenlenmesi, Oda üyelerinin ve işverenin yasal haklarının korunması, yapı ve tesis üretimini denetim 
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TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA ŞUBESİ
13. DÖNEM (2018-2019) ÇALIŞMA RAPORU
8. BÖLÜM MESLEKİ ÇALIŞMALAR VE YAZIŞMALAR

 24 /03/2018
Sayı : Ant-Kur03-463
Konu : En Az Ücret ve Mesleki Denetim Uygulama Yönetmeliği hk.

T.C.
BURDUR VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
BURDUR

Bilindiği gibi 6235 sayılı Türk  Mühendis  ve Mimar Odaları  Birliği Kanununun  32.  ve 39.  uncu maddelerine dayanılarak 
hazırlanan TMMOB  Elektrik Mühendisleri Odası,  En Az Ücret ve Mesleki Denetim Uygulama Yönetmeliği’nin 1. 
Maddesine göre Yönetmeliğin amacı;  teknik hizmet kalitesinin yükseltilmesi, yapı, sistem tasarımı ve tesis üretiminin 
sağlam, kullanışlı, güvenilir ve ekonomik bir biçimde toplum yararına yürütülmesine katkıda bulunacak önlemlerin 
alınması, meslek mensuplarının haklarının korunması, haksız rekabetin önlenmesi, mühendis ile işveren arasındaki 
ilişkilerin düzenlenmesi, Oda üyelerinin ve işverenin yasal haklarının korunması, yapı ve tesis üretimini denetim 
ve ilgili projeleri onay ile görevli kamu kuruluşlarına ve yerel yönetimlere yardımcı ve destek olunması, serbest 
müşavirlik ve mühendislik hizmeti yapan kişi ve kuruluşların mesleki denetim, kapasite ve yeterlilik açısından 
değerlendirilmelerine esas olan kayıtları tutmaktır.

Ayrıca Bakanlar Kurulunun 2013/5660 sayılı karan ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Elektrik 
Mühendisleri Odası idari ve mali denetimleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılması, 17 Aralık 2013 tarih ve 
28854 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Şubemizce yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda Odamıza tescili bulunan bazı SMM’lerin (Serbest Müşavir 
Mühendislik Büroları) mesleki faaliyet denetimlerini yaptırmadıkları tespit edilmiş bulunmaktadır. Daha önce de 
bu şekilde aksamalar olması sebebiyle, Şube yetki alanımızda bulunan ve mesleki faaliyet denetimi yapmayan 
belediyelere yazı yazılmış ve bu konuda hassas olmaları istenmiş bulunmaktadır.  

Ancak belediyeler tarafından mesleki faaliyet denetimi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmemesi nedeniyle 
hala mesleki faaliyet denetimlerini yaptırmayan bürolar tespit edilmeye devam edilmektedir.

Bununla birlikte 03 Nisan 2012 tarih, 28253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği’nin 57. Maddesindeki ifadeler çerçevesinde belediyelerin, yapı ruhsatlarının 
bir örneğini, tescil edilen asansörlere ait ada parsel, asansör fi rması ve proje müellifi  bilgilerini ve üyelerimizin 
yaptıkları işlemlere ait bilgi ve belgeleri Odamız birimlerine göndermesi gerekirken bazı belediyelerin göndermediği 
görülmüştür. 

Yukarıda açıklanan nedenler doğrultusunda, Müdürlüğünüzce üyelerimizin sicil durumlarının takibinin yapılabilmesi 
ve yapılaşma sürecinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla; belediyeler tarafından odamızın 
mesleki faaliyet denetimlerinin aranması buna bağlı olarak yukarıda anılan  yapı ruhsatı, tescil edilen asansörlere 
ait ada parsel, asansör fi rması ve proje müellifi  bilgilerinin yanı sıra üyelerimizin yaptıkları işlemlere ait bilgi ve 
belgelerin Şubemize ve bağlı birimlerimize gönderilmesi ve bu hususlarda İl Müdürlüğünüzce gereğinin yapılmasını 
saygılarımızla bilgilerinize arz ederiz.

Çiğdem IŞIKYÜREK
Yönetim Kurulu a.
Şube Yazmanı

Ek: 1) TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası En Az Ücret ve Mesleki Denetim Uygulama Yönetmeliği (5 sayfa)
 2) 03 Nisan 2012 tarih, 28253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ekli Yönetmelik (5 sayfa)

Dağıtım:
Bilgi için: EMO Antalya Şubesi Birimleri 

ait ada parsel, asansör fi rması ve proje müellifi  bilgilerinin yanı sıra üyelerimizin yaptıkları işlemlere ait bilgi ve 
belgelerin Şubemize ve bağlı birimlerimize gönderilmesi ve bu hususlarda İl Müdürlüğünüzce gereğinin yapılmasını 

mesleki faaliyet denetimlerinin aranması buna bağlı olarak yukarıda anılan  yapı ruhsatı, tescil edilen asansörlere 
ve yapılaşma sürecinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla; belediyeler tarafından odamızın 
Yukarıda açıklanan nedenler doğrultusunda, Müdürlüğünüzce üyelerimizin sicil durumlarının takibinin yapılabilmesi 

yaptıkları işlemlere ait bilgi ve belgeleri Odamız birimlerine göndermesi gerekirken bazı belediyelerin göndermediği 
bir örneğini, tescil edilen asansörlere ait ada parsel, asansör fi rması ve proje müellifi  bilgilerini ve üyelerimizin 

Bununla birlikte 03 Nisan 2012 tarih, 28253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği’nin 57. Maddesindeki ifadeler çerçevesinde belediyelerin, yapı ruhsatlarının 

ve ilgili projeleri onay ile görevli kamu kuruluşlarına ve yerel yönetimlere yardımcı ve destek olunması, serbest 
müşavirlik ve mühendislik hizmeti yapan kişi ve kuruluşların mesleki denetim, kapasite ve yeterlilik açısından 
değerlendirilmelerine esas olan kayıtları tutmaktır.

Ayrıca Bakanlar Kurulunun 2013/5660 sayılı karan ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Elektrik 
Mühendisleri Odası idari ve mali denetimleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılması, 17 Aralık 2013 tarih ve 
28854 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Şubemizce yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda Odamıza tescili bulunan bazı SMM’lerin (Serbest Müşavir 
Mühendislik Büroları) mesleki faaliyet denetimlerini yaptırmadıkları tespit edilmiş bulunmaktadır. Daha önce de 
bu şekilde aksamalar olması sebebiyle, Şube yetki alanımızda bulunan ve mesleki faaliyet denetimi yapmayan bu şekilde aksamalar olması sebebiyle, Şube yetki alanımızda bulunan ve mesleki faaliyet denetimi yapmayan 
belediyelere yazı yazılmış ve bu konuda hassas olmaları istenmiş bulunmaktadır.  belediyelere yazı yazılmış ve bu konuda hassas olmaları istenmiş bulunmaktadır.  

Ancak belediyeler tarafından mesleki faaliyet denetimi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmemesi nedeniyle Ancak belediyeler tarafından mesleki faaliyet denetimi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmemesi nedeniyle 
hala mesleki faaliyet denetimlerini yaptırmayan bürolar tespit edilmeye devam edilmektedir.

ilişkilerin düzenlenmesi, Oda üyelerinin ve işverenin yasal haklarının korunması, yapı ve tesis üretimini denetim 
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  24/03/2018
Sayı : Ant-Kur03-464
Konu : En Az Ücret ve Mesleki Denetim Uygulama Yönetmeliği hk.

T.C.
ISPARTA VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ
ISPARTA

Bilindiği gibi 6235 sayılı Türk  Mühendis  ve Mimar Odaları  Birliği Kanununun  32.  ve 39.  uncu maddelerine dayanılarak 
hazırlanan TMMOB  Elektrik Mühendisleri Odası,  En Az Ücret ve Mesleki Denetim Uygulama Yönetmeliği’nin 1. 
Maddesine göre Yönetmeliğin amacı;  teknik hizmet kalitesinin yükseltilmesi, yapı, sistem tasarımı ve tesis üretiminin 
sağlam, kullanışlı, güvenilir ve ekonomik bir biçimde toplum yararına yürütülmesine katkıda bulunacak önlemlerin 
alınması, meslek mensuplarının haklarının korunması, haksız rekabetin önlenmesi, mühendis ile işveren arasındaki 
ilişkilerin düzenlenmesi, Oda üyelerinin ve işverenin yasal haklarının korunması, yapı ve tesis üretimini denetim 
ve ilgili projeleri onay ile görevli kamu kuruluşlarına ve yerel yönetimlere yardımcı ve destek olunması, serbest 
müşavirlik ve mühendislik hizmeti yapan kişi ve kuruluşların mesleki denetim, kapasite ve yeterlilik açısından 
değerlendirilmelerine esas olan kayıtları tutmaktır.

Ayrıca Bakanlar Kurulunun 2013/5660 sayılı karan ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Elektrik 
Mühendisleri Odası idari ve mali denetimleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılması, 17 Aralık 2013 tarih ve 
28854 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Şubemizce yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda Odamıza tescili bulunan bazı SMM’lerin (Serbest Müşavir 
Mühendislik Büroları) mesleki faaliyet denetimlerini yaptırmadıkları tespit edilmiş bulunmaktadır. Daha önce de 
bu şekilde aksamalar olması sebebiyle, Şube yetki alanımızda bulunan ve mesleki faaliyet denetimi yapmayan 
belediyelere yazı yazılmış ve bu konuda hassas olmaları istenmiş bulunmaktadır.  

Ancak belediyeler tarafından mesleki faaliyet denetimi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmemesi nedeniyle 
hala mesleki faaliyet denetimlerini yaptırmayan bürolar tespit edilmeye devam edilmektedir.

Bununla birlikte 03 Nisan 2012 tarih, 28253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği’nin 57. Maddesindeki ifadeler çerçevesinde belediyelerin, yapı ruhsatlarının 
bir örneğini, tescil edilen asansörlere ait ada parsel, asansör fi rması ve proje müellifi  bilgilerini ve üyelerimizin 
yaptıkları işlemlere ait bilgi ve belgeleri Odamız birimlerine göndermesi gerekirken bazı belediyelerin göndermediği 
görülmüştür. 

Yukarıda açıklanan nedenler doğrultusunda, Müdürlüğünüzce üyelerimizin sicil durumlarının takibinin yapılabilmesi 
ve yapılaşma sürecinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla; belediyeler tarafından odamızın 
mesleki faaliyet denetimlerinin aranması buna bağlı olarak yukarıda anılan ya pı ruhsatı, tescil edilen asansörlere 
ait ada parsel, asansör fi rması ve proje müellifi  bilgilerinin yanı sıra üyelerimizin yaptıkları işlemlere ait bilgi ve 
belgelerin Şubemize ve bağlı birimlerimize gönderilmesi ve bu hususlarda İl Müdürlüğünüzce gereğinin yapılmasını 
saygılarımızla bilgilerinize arz ederiz.

Çiğdem IŞIKYÜREK
Yönetim Kurulu a.
Şube Yazmanı

Ek: 1) TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası En Az Ücret ve Mesleki Denetim Uygulama Yönetmeliği (5 sayfa)
 2) 03 Nisan 2012 tarih, 28253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ekli Yönetmelik (5 sayfa)

Dağıtım:
Bilgi için: EMO Antalya Şubesi Birimleri

belgelerin Şubemize ve bağlı birimlerimize gönderilmesi ve bu hususlarda İl Müdürlüğünüzce gereğinin yapılmasını 
ait ada parsel, asansör fi rması ve proje müellifi  bilgilerinin yanı sıra üyelerimizin yaptıkları işlemlere ait bilgi ve 
belgelerin Şubemize ve bağlı birimlerimize gönderilmesi ve bu hususlarda İl Müdürlüğünüzce gereğinin yapılmasını 

mesleki faaliyet denetimlerinin aranması buna bağlı olarak yukarıda anılan ya pı ruhsatı, tescil edilen asansörlere 

Yukarıda açıklanan nedenler doğrultusunda, Müdürlüğünüzce üyelerimizin sicil durumlarının takibinin yapılabilmesi 
ve yapılaşma sürecinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla; belediyeler tarafından odamızın 

yaptıkları işlemlere ait bilgi ve belgeleri Odamız birimlerine göndermesi gerekirken bazı belediyelerin göndermediği 
bir örneğini, tescil edilen asansörlere ait ada parsel, asansör fi rması ve proje müellifi  bilgilerini ve üyelerimizin 
yaptıkları işlemlere ait bilgi ve belgeleri Odamız birimlerine göndermesi gerekirken bazı belediyelerin göndermediği 

değerlendirilmelerine esas olan kayıtları tutmaktır.

Ayrıca Bakanlar Kurulunun 2013/5660 sayılı karan ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine bağlı Elektrik 
Mühendisleri Odası idari ve mali denetimleri Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılması, 17 Aralık 2013 tarih ve 
28854 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Şubemizce yapmış olduğumuz çalışmalar sonucunda Odamıza tescili bulunan bazı SMM’lerin (Serbest Müşavir 
Mühendislik Büroları) mesleki faaliyet denetimlerini yaptırmadıkları tespit edilmiş bulunmaktadır. Daha önce de 
bu şekilde aksamalar olması sebebiyle, Şube yetki alanımızda bulunan ve mesleki faaliyet denetimi yapmayan 
belediyelere yazı yazılmış ve bu konuda hassas olmaları istenmiş bulunmaktadır.  

Ancak belediyeler tarafından mesleki faaliyet denetimi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmemesi nedeniyle 
hala mesleki faaliyet denetimlerini yaptırmayan bürolar tespit edilmeye devam edilmektedir.

Bununla birlikte 03 Nisan 2012 tarih, 28253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde 

müşavirlik ve mühendislik hizmeti yapan kişi ve kuruluşların mesleki denetim, kapasite ve yeterlilik açısından 
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26/04/2018

Sayı : Ant-EMO04-595
Konu : Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.  Müşteriler Müdürlüğü Tesis Devir, Abone ve Ölçü  
   Sistemleri Kontrol Yöneticiliği’nin yazısı hk.

 
Sevgili SMM Meslektaşımız;

İlgi: Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Müşteriler Müdürlüğü Tesis Devir, Abone ve Ölçü Sistemleri Kontrol Yöneticiliği’nin 
19.04.2018 tarih ve 11325 sayılı yazısı.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Müşteriler Müdürlüğü Tesis Devir, Abone ve Ölçü Sistemleri Kontrol Yöneticiliği’nin, 
bir tesise ait yapı bağlantı hattı projesi; iç tesisat projesinden bağımsız olarak, yetkili mühendis tarafından çizilerek 
onaylatılması gerektiğine ilişkin ilgi yazısı ektedir.

Gereğini bilgilerinize rica ederiz.
   
Saygılarımızla,

Çiğdem IŞIKYÜREK
Yönetim Kurulu a. 
Şube Yazmanı

Ek : İlgi yazı.(1 sayfa)

DAĞITIM : 

Bilgi ve Gereği için: SMM Üyeler

onaylatılması gerektiğine ilişkin ilgi yazısı ektedir.

İlgi yazı.(1 sayfa)
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24/07/2018

Sayı : Ant-EMO04-986
Konu : Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.  Müşteriler Müdürlüğü Tesis Devir, Abone ve Ölçü  
   Sistemleri Kontrol Yöneticiliği’nin yazısı hk.

 
Sevgili SMM Meslektaşımız;

İlgi: Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Müşteriler Müdürlüğü Tesis Devir, Abone ve Ölçü Sistemleri Kontrol Yöneticiliği’nin 
23.07.2018 tarih ve 22754 sayılı yazısı.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Müşteriler Müdürlüğü Tesis Devir, Abone ve Ölçü Sistemleri Kontrol Yöneticiliği’nin, AG/
OG Dağıtım Güç Transförmatörleri Teknik Şartnamesinin  yeniden düzenlendiğine ilişkin ilgi yazısı ve ilgili şartneme 
ektedir.

Gereğini bilgilerinize rica ederiz.
   
Saygılarımızla,

Çiğdem IŞIKYÜREK
Yönetim Kurulu a. 
Şube Yazmanı

Ek : İlgi yazı.(34 sayfa)

DAĞITIM : 

Bilgi ve Gereği için: SMM Üyeler

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Müşteriler Müdürlüğü Tesis Devir, Abone ve Ölçü Sistemleri Kontrol Yöneticiliği’nin, AG/
OG Dağıtım Güç Transförmatörleri Teknik Şartnamesinin  yeniden düzenlendiğine ilişkin ilgi yazısı ve ilgili şartneme 

Gereğini bilgilerinize rica ederiz.
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07/08/2018

Sayı : Ant-EMO04-1057
Konu : Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.  Müşteriler Müdürlüğü Tesis Devir, Abone ve Ölçü  
   Sistemleri Kontrol Yöneticiliği’nin yazısı hk.

 
Sevgili SMM Meslektaşımız;

İlgi: Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Müşteriler Müdürlüğü Tesis Devir, Abone ve Ölçü Sistemleri Kontrol Yöneticiliği’nin 
31.07.2018 tarih ve 23970 sayılı yazısı.
 

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Müşteriler Müdürlüğü Tesis Devir, Abone ve Ölçü Sistemleri Kontrol Yöneticiliği’nin, 
01.08.2018 tarihinden itibaren talep gücü 40 kW ve üstü tesislere X5 sayaç takılması zorunluluğuna ilişkin ilgi yazısı 
ektedir.

Gereğini bilgilerinize rica ederiz.
   
Saygılarımızla,

Çiğdem IŞIKYÜREK
Yönetim Kurulu a. 
Şube Yazmanı

Ek : İlgi yazı.(1 sayfa)

DAĞITIM : 

Bilgi ve Gereği için: SMM Üyeler

İlgi yazı.(1 sayfa)
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07/08/2018

Sayı : Ant-EMO04-1058
Konu : Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.  Müşteriler Müdürlüğü Tesis Devir, Abone ve Ölçü  
   Sistemleri Kontrol Yöneticiliği’nin yazısı hk.

 
Sevgili SMM Meslektaşımız;

İlgi: Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Müşteriler Müdürlüğü Tesis Devir, Abone ve Ölçü Sistemleri Kontrol Yöneticiliği’nin 
31.07.2018 tarih ve 24182 sayılı yazısı.
 
İlgi yazıda, 01.06.2017 tarih ve 30083 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Elektrik Piyasası Bağlantı 
ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” gereği ilgili dağıtım şirketi ile sözleşme 
imzalanmadan bağlantı hattı tesisi yapılmaması gerektiği ifade edilmektedir. 

Ayrıca yapılacak olan kablo kanalı imalatlarında da, Elektrik Dağıtım Şebekeleri Enerji Kabloları Montaj (Uygulama) 
Usul ve Esasları’na göre imalat yapılması konusu yine ilgi yazı ile bildirilmiştir. 

SMM meslektaşlarımız tarafından üretilen yukarıda belirtilen hizmetlerin kontrol ve denetiminde mağduriyet 
yaşanmaması için yazımızın ekinde ilgi yazıda belirtilen bu uygulama esaslarının dikkate alınması hususunda 
gereğini bilgilerinize rica ederiz.
   
Saygılarımızla,

Çiğdem IŞIKYÜREK
Yönetim Kurulu a. 
Şube Yazmanı

Ek : İlgi yazı.(1 sayfa)

DAĞITIM : 

Bilgi ve Gereği için: SMM Üyeler 

İlgi yazı.(1 sayfa)

Ayrıca yapılacak olan kablo kanalı imalatlarında da, Elektrik Dağıtım Şebekeleri Enerji Kabloları Montaj (Uygulama) 
Usul ve Esasları’na göre imalat yapılması konusu yine ilgi yazı ile bildirilmiştir. 

SMM meslektaşlarımız tarafından üretilen yukarıda belirtilen hizmetlerin kontrol ve denetiminde mağduriyet SMM meslektaşlarımız tarafından üretilen yukarıda belirtilen hizmetlerin kontrol ve denetiminde mağduriyet 
yaşanmaması için yazımızın ekinde ilgi yazıda belirtilen bu uygulama esaslarının dikkate alınması hususunda 
gereğini bilgilerinize rica ederiz.
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15/11/2018

Sayı : Ant-Kur02-1417          

Konu :  T.C. Danıştay 6. Dairesi Kararları hk.

T.C.

ANTALYA-BURDUR-ISPARTA İL-İLÇE-BELDE BELEDİYELERİN BAŞKANLIĞI’NA 

ANTALYA-BURDUR-ISPARTA

T.C. Danıştay 6. Dairesi tarafından da onanan, Antalya 2. İdare Mahkemesi’nin Tarih 21.05.2015, Esas No: 2014/623 
Karar No: 2015/803 sayılı ve Antalya 3.İdare Mahkemesi’nin 24.12.2014 Tarihli, 2014/582 Esas ve 2014/1664 sayılı 
kararlarında; 

“Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Asansörlere ait Elektrik Mühendisliği Hizmetleri 
Yönetmenliği ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Asansörlere ait Makina 
Mühendisliği Hizmetleri Yönetmenliği uyarınca, asansörlü binalarda ruhsata ekli asansör avan projesinin, elektrik 
projesi bakımından elektrik mühendisi, asansör mekanik projesi bakımından da makina mühendisi tarafından birlikte 
hazırlanması gerektiği sonucuna varılmakta olup, dava konusu ruhsat eki Asansör Avan Projesinde ise Elektrik 
Mühendisinin onayının bulunmadığı görüldüğünden Asansör Avan Projesinin Elektrik Mühendisince onaylanmadan 
kabul edilip buna göre düzenlenen yapı ruhsatının hukuka uyarlılığı bulunmamaktadır“ hükmüne varılmıştır. Mahkeme 
kararları T.C. Danıştay 6. Dairesi tarafından da onanmıştır. Kararların bir örneği ekte gönderilmiştir. 

Antalya 1.İdare Mahkemesi`nin   2016/ 478 Esas No, 2017/ 356 Karar No ve 13.04.2017 tarihli kesinleşmiş kararı da 
aynı doğrultudadır. 

T.C. Danıştay 6. Dairesi tarafından da onanan mahkeme kararları dikkate alınarak; Asansörlü binalarda, asansör avan 
projesinin elektrik projesi bakımından Elektrik Mühendisi, asansör mekanik projesi bakımından Makina Mühendisi 
tarafından birlikte hazırlanması gerektiği ve buna bağlı olarak da Elektrik Mühendisi imzası bulunmayan asansör 
avan projelerinin kesinlikle kabul edilmemesi ve yapı ruhsatı verilmemesi gerekmektedir.

Buna göre, asansör avan projesinde Elektrik Mühendisi imzası olmamasına rağmen kurumunuz tarafından verilmiş 
yapı ruhsatı var ise eksiklik tamamlanıncaya kadar yapı ruhsatlarının askıya alınması/iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, gerek ilgili kanun ve yönetmeliklere göre gerekse yukarıda bahsi geçen T.C. Danıştay 6. 
Dairesinin kararına göre de aykırılığı açık olan ve ileride doğabilecek hukuki olumsuzlukların engellenmesi için ilgili 
birimlerinizin talimatlandırılmasını, bilgi alınmasını ve buna göre gereğinin yapılmasını arz/rica ederiz.

Saygılarımızla.
Çiğdem IŞIKYÜREK  
Yönetim Kurulu a.
Şube Yazmanı

Dağıtım: Antalya, Burdur, Isparta Merkez Belediyeleri ve İlçe Belediyeleri

birimlerinizin talimatlandırılmasını, bilgi alınmasını ve buna göre gereğinin yapılmasını arz/rica ederiz.
Dairesinin kararına göre de aykırılığı açık olan ve ileride doğabilecek hukuki olumsuzlukların engellenmesi için ilgili 
birimlerinizin talimatlandırılmasını, bilgi alınmasını ve buna göre gereğinin yapılmasını arz/rica ederiz.

Açıklanan nedenlerle, gerek ilgili kanun ve yönetmeliklere göre gerekse yukarıda bahsi geçen T.C. Danıştay 6. 

yapı ruhsatı var ise eksiklik tamamlanıncaya kadar yapı ruhsatlarının askıya alınması/iptali gerekmektedir.
Buna göre, asansör avan projesinde Elektrik Mühendisi imzası olmamasına rağmen kurumunuz tarafından verilmiş 

Yönetmenliği ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası Asansörlere ait Makina 
Mühendisliği Hizmetleri Yönetmenliği uyarınca, asansörlü binalarda ruhsata ekli asansör avan projesinin, elektrik 
projesi bakımından elektrik mühendisi, asansör mekanik projesi bakımından da makina mühendisi tarafından birlikte 
hazırlanması gerektiği sonucuna varılmakta olup, dava konusu ruhsat eki Asansör Avan Projesinde ise Elektrik 
Mühendisinin onayının bulunmadığı görüldüğünden Asansör Avan Projesinin Elektrik Mühendisince onaylanmadan 
kabul edilip buna göre düzenlenen yapı ruhsatının hukuka uyarlılığı bulunmamaktadır“ hükmüne varılmıştır. Mahkeme kabul edilip buna göre düzenlenen yapı ruhsatının hukuka uyarlılığı bulunmamaktadır“ hükmüne varılmıştır. Mahkeme 
kararları T.C. Danıştay 6. Dairesi tarafından da onanmıştır. Kararların bir örneği ekte gönderilmiştir. 

Antalya 1.İdare Mahkemesi`nin   2016/ 478 Esas No, 2017/ 356 Karar No ve 13.04.2017 tarihli kesinleşmiş kararı da Antalya 1.İdare Mahkemesi`nin   2016/ 478 Esas No, 2017/ 356 Karar No ve 13.04.2017 tarihli kesinleşmiş kararı da 

T.C. Danıştay 6. Dairesi tarafından da onanan mahkeme kararları dikkate alınarak; Asansörlü binalarda, asansör avan T.C. Danıştay 6. Dairesi tarafından da onanan mahkeme kararları dikkate alınarak; Asansörlü binalarda, asansör avan 
projesinin elektrik projesi bakımından Elektrik Mühendisi, asansör mekanik projesi bakımından Makina Mühendisi 
tarafından birlikte hazırlanması gerektiği ve buna bağlı olarak da Elektrik Mühendisi imzası bulunmayan asansör 
avan projelerinin kesinlikle kabul edilmemesi ve yapı ruhsatı verilmemesi gerekmektedir.

“Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Asansörlere ait Elektrik Mühendisliği Hizmetleri 
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06/02/2019

Sayı : Ant-Kur02-193

Konu : Tescil Edilen YG İşletme Sorumluluğu Hizmet Sözleşmeleri Hk.

 AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 
MÜŞTERİLER MÜDÜRLÜĞÜ
ANTALYA    

Bilindiği üzere, 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Elektrik 
YG Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği gereği, elektrik yüksek gerilim tesislerinde can ve mal güvenliğinin 
sağlanması ve ekonomik kayıpların önlenmesi amacıyla, işletme gerilimi 1 kV’un üstündeki tesislerde, işletme 
sorumluluğunun Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği çerçevesinde, belge sahibi Elektrik Mühendisleri 
tarafından üstlenilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Bu kapsamda, Şube sınırlarımız içerisinde (Antalya, Isparta, Burdur) 01 Ocak-05 Şubat 2019 tarihleri arasında 
Şubemize/Temsilciliğimize sunulan ve halen aktif halde bulunan YG İşletme Sorumluluğu Hizmet Sözleşmelerine 
istinaden, 2019 yılı için YG tesislerinin işletme sorumluluğu hizmetini üstlenen üyelerimizin ve sorumluluğunu 
üstlendikleri trafolara ait bilgilerin yer aldığı listeyi yazımız ekinde bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Çiğdem IŞIKYÜREK
Yönetim Kurulu a. 
Yazman Üye

Ek  : 

1 Ocak 2019–05 Şubat 2019 tarihleri arasında Şubemize/Temsilciliğimize YG İşletme Sorumluluğu Hizmet 
Sözleşmeleri sunularak Antalya, Burdur ve Isparta il sınırları içerisinde tescil edilen YG İşletme Sorumluluğu Hizmet 
Sözleşmeleri Listesini içeren CD (1 adet)

tarafından üstlenilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Bu kapsamda, Şube sınırlarımız içerisinde (Antalya, Isparta, Burdur) 01 Ocak-05 Şubat 2019 tarihleri arasında 
Şubemize/Temsilciliğimize sunulan ve halen aktif halde bulunan YG İşletme Sorumluluğu Hizmet Sözleşmelerine aktif halde bulunan YG İşletme Sorumluluğu Hizmet Sözleşmelerine aktif
istinaden, 2019 yılı için YG tesislerinin işletme sorumluluğu hizmetini üstlenen üyelerimizin ve sorumluluğunu 
üstlendikleri trafolara ait bilgilerin yer aldığı listeyi yazımız ekinde bilgilerinize sunarız.

sorumluluğunun Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği çerçevesinde, belge sahibi Elektrik Mühendisleri 
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06/02/2019

Sayı : Ant-Kur02-194

Konu : Tescil Edilen YG İşletme Sorumluluğu Hizmet Sözleşmeleri Hk.

AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 
BURDUR İL MÜDÜRLÜĞÜ
BURDUR    

Bilindiği üzere, 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Elektrik 
YG Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği gereği, elektrik yüksek gerilim tesislerinde can ve mal güvenliğinin 
sağlanması ve ekonomik kayıpların önlenmesi amacıyla, işletme gerilimi 1 kV’un üstündeki tesislerde, işletme 
sorumluluğunun Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği çerçevesinde, belge sahibi Elektrik Mühendisleri 
tarafından üstlenilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Bu kapsamda Şube sınırlarımız içerisinde bulunan Burdur ilinde,  01 Ocak-05 Şubat 2019 tarihleri arasında Şubemize/
Temsilciliğimize sunulan ve halen aktif halde bulunan YG İşletme Sorumluluğu Hizmet Sözleşmelerine istinaden, 
2019 yılı için YG tesislerinin işletme sorumluluğu hizmetini üstlenen üyelerimizin ve sorumluluğunu üstlendikleri 
trafolara ait bilgilerin yer aldığı listeyi yazımız ekinde bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

Çiğdem IŞIKYÜREK
Yönetim Kurulu a. 
Yazman Üye

Ek  : 

01 Ocak 2019 –  05 Şubat 2019 tarihleri arasında Burdur il sınırları içerisinde tescil edilen YG İşletme Sorumluluğu 
Hizmet Sözleşmeleri Listesini içeren CD (1 adet)

sağlanması ve ekonomik kayıpların önlenmesi amacıyla, işletme gerilimi 1 kV’un üstündeki tesislerde, işletme 
sorumluluğunun Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği çerçevesinde, belge sahibi Elektrik Mühendisleri sorumluluğunun Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği çerçevesinde, belge sahibi Elektrik Mühendisleri 
tarafından üstlenilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Bu kapsamda Şube sınırlarımız içerisinde bulunan Burdur ilinde,  01 Ocak-05 Şubat 2019 tarihleri arasında Şubemize/Bu kapsamda Şube sınırlarımız içerisinde bulunan Burdur ilinde,  01 Ocak-05 Şubat 2019 tarihleri arasında Şubemize/
Temsilciliğimize sunulan ve halen aktif halde bulunan YG İşletme Sorumluluğu Hizmet Sözleşmelerine istinaden, aktif halde bulunan YG İşletme Sorumluluğu Hizmet Sözleşmelerine istinaden, aktif
2019 yılı için YG tesislerinin işletme sorumluluğu hizmetini üstlenen üyelerimizin ve sorumluluğunu üstlendikleri 
trafolara ait bilgilerin yer aldığı listeyi yazımız ekinde bilgilerinize sunarız.

sağlanması ve ekonomik kayıpların önlenmesi amacıyla, işletme gerilimi 1 kV’un üstündeki tesislerde, işletme 
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 06/02/2019

Sayı : Ant-Kur02-195

Konu : Tescil Edilen YG İşletme Sorumluluğu Hizmet Sözleşmeleri Hk.

AKDENİZ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. 
ISPARTA İL MÜDÜRLÜĞÜ
ISPARTA    

Bilindiği üzere, 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan Elektrik 
YG Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliği gereği, elektrik yüksek gerilim tesislerinde can ve mal güvenliğinin 
sağlanması ve ekonomik kayıpların önlenmesi amacıyla, işletme gerilimi 1 kV’un üstündeki tesislerde, işletme 
sorumluluğunun Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği çerçevesinde, belge sahibi Elektrik Mühendisleri 
tarafından üstlenilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Bu kapsamda Şube sınırlarımız içerisinde bulunan Isparta ilinde, 01 Ocak-05 Şubat 2019 tarihleri arasında Şubemize/
Temsilciliğimize sunulan ve halen aktif halde bulunan YG İşletme Sorumluluğu Hizmet Sözleşmelerine istinaden, 
2019 yılı için YG tesislerinin işletme sorumluluğu hizmetini üstlenen üyelerimizin ve sorumluluğunu üstlendikleri 
trafolara ait bilgilerin yer aldığı listeyi yazımız ekinde bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

Çiğdem IŞIKYÜREK
Yönetim Kurulu a. 
Yazman Üye

Ek  : 

01 Ocak 2019 – 05 Şubat 2019 tarihleri arasında Isparta il sınırları içerisinde tescil edilen YG İşletme Sorumluluğu 
Hizmet Sözleşmeleri Listesini içeren CD (1 adet)

tarafından üstlenilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Bu kapsamda Şube sınırlarımız içerisinde bulunan Isparta ilinde, 01 Ocak-05 Şubat 2019 tarihleri arasında Şubemize/
Temsilciliğimize sunulan ve halen aktif halde bulunan YG İşletme Sorumluluğu Hizmet Sözleşmelerine istinaden, aktif halde bulunan YG İşletme Sorumluluğu Hizmet Sözleşmelerine istinaden, aktif
2019 yılı için YG tesislerinin işletme sorumluluğu hizmetini üstlenen üyelerimizin ve sorumluluğunu üstlendikleri 
trafolara ait bilgilerin yer aldığı listeyi yazımız ekinde bilgilerinize sunarız.

sorumluluğunun Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği çerçevesinde, belge sahibi Elektrik Mühendisleri 
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11/09/2019

Sayı : Ant-EMO04-903

Konu : Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.  Proje ve Planlama Müdürlüğü Planlama Yöneticiliği’nin yazısı hk.

Sevgili SMM Meslektaşımız;

İlgi: Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Proje ve Planlama Müdürlüğü Planlama Yöneticiliği’nin 21.08.2019 tarihli yazısı 
yazısı.

 

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. Müşteriler Müdürlüğü Proje ve Planlama Müdürlüğü Planlama Yöneticiliği’nin, imdat 
gruplarının dağıtım tesisi kapsamında yer alan tesislere bağlantısının “bağlantı noktasından” sonra şebekeye 
bağlanması gerektiği değerlendirilmesine ilişkin ilgi yazısı ektedir.

Gereğini bilgilerinize rica ederiz.

   

Saygılarımızla,

Çiğdem IŞIKYÜREK
Yönetim Kurulu a. 
Şube Yazmanı

Ek : İlgi yazı (2 sayfa)

DAĞITIM : 

Bilgi ve Gereği için: SMM Üyeler

İlgi yazı (2 sayfa)

bağlanması gerektiği değerlendirilmesine ilişkin ilgi yazısı ektedir.
gruplarının dağıtım tesisi kapsamında yer alan tesislere bağlantısının “bağlantı noktasından” sonra şebekeye 
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