KTMMOB’den Odam za Ziyaret
Odamizin bag˘li oldug˘u Kibris Tu¨rk Mu¨hendis ve
Mimar Odalari Birlig˘i =KTMMOB> Yo¨netim Kurulu
odamizi ziyaret etti.
Odamizin 41:inci Olag˘an Genel Kurulu sonrasi
gerc¸ekles¸en ziyarette, Ahmet O¨mer C¸ag˘nan

bas¸kanlig˘indaki KTMMOB Yo¨netim Kurulu, odamizin
yeni yo¨netim kurulunu kutladi.
Ziyarette, daha sonra gerc¸ekles¸en KTMMOB
Olag˘an Genel Kurulu hakkinda go¨ru¨s¸ alis¸ veris¸inde de
bulunuldu.

Makine Mühendisleri Odas ’ndan Ziyaret
Odamiz gibi, Kibris Tu¨rk Mu¨hendis ve Mimar
Odalari Birlig˘i:ne bag˘li odalardan biri olan Makine
Mu¨hendisleri Odasi, odamizi ziyaret etti.
Makine Mu¨hendisleri Odasi Yo¨netim Kurulu
U¨yeleri, yeni sec¸ilen odamiz yo¨netimini
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kutladi.
Tebrik ve nezaket ziyareti yaninda, toplantida
gerc¸ekles¸en Asanso¨r Eg˘itimi Semineri c¸alis¸malari da
go¨zden gec¸irilip, iki odanin birlikte organize edeceg˘i
konular go¨ru¨s¸u¨ldu¨.

KIB-TEK’i Ziyaret Ettik
Go¨reve 42:nci do¨nem EMO Bas¸kani olarak yeni
gelen Oda Bas¸kanimiz Mustafa Aksoy bas¸kanlig˘indaki
EMO Yo¨netim Kurulu, ilk ziyaretini Kibris Tu¨rk
Elektrik Kurumu =KIB-TEK> Yo¨netim Kurulu:na
yapti.
U¨lkemizde yapilacak yatirim ve c¸alis¸malarda her
zaman KIB-TEK ile birlikte hareket etmeyi ilke
edinmis¸ olan odamiz, Kurumdan gelecek talepler
dog˘rultusunda yeni do¨nemde de c¸alis¸malarini yine ayni
c¸izgide su¨rdu¨rmek arzusunda oldug˘unu KIB-TEK
Yo¨netim Kurulu U¨yelerine bildirdi.
Oda Yo¨netimimiz gerc¸ekles¸tirdig˘i ziyarette,
odamizin gu¨ndeminde olan ve KIB-TEK ile birlikte
sonuc¸landirilmasi gereken konulari da yazili olarak
Kuruma verdi.
Oda Yo¨netimimizin KIB-TEK:ten talep ettig˘i
konular o¨zetle s¸o¨yle:

1-Tu¨rkc¸e c¸evirisi tamamlanarak basilan 16:nci
Tesisat Yo¨netmenlig˘i:nin =IEE Wiring Regulations
Sixteenth Edition> yu¨ru¨rlu¨g˘e konmasi ve KIB-TEK

personeline sunulabilmesi ic¸in KIB-TEK Yo¨netiminin
destek vermesi.
2-Elektrik sarfiyatini du¨s¸u¨rmekle beraber, elektrik
s¸ebekesine aktarilan harmonikleri azaltmak amaciyla,
kompanzasyon uygulamalarinin gerc¸ek hayatta da
yu¨ru¨rlu¨g˘e konabilmesi ic¸in gerekli yasal du¨zenlemelerin
tamamlanmasi amaciyla birlikte hareket edilmesi.
3-KIB-TEK Tesisat Kontrol Mu¨fettis¸lerinin,
yu¨ru¨rlu¨g˘e yeni giren Elektrik Mu¨teahhitleri Yasasi:na
go¨re yapilan siniflandirmaya uygun yetki belgelerinin
dikkate alinmasi konusunda KIB-TEK Yo¨netim
Kurulu ve Mu¨du¨riyetin de gerekli hassasiyeti
go¨stermesi.
4-Tesisat Kontrol Formlarinin mutlaka KIB-TEK
tarafindan verilemesi ve tesisat kontrolu¨ne gitmeden
o¨nce de, yetkili elektrik mu¨teahhidi ile kontrol
mu¨hendisinin de onayinin formlar u¨zerinde aranmasi.
5-Yu¨ru¨rlu¨g˘e giren 8Yenilenebilir Enerji Yasa
Tasarisi9nin uygulanmasini ve gerc¸ek anlamda hayata
gec¸irilmesini sag˘lamak amaciyla EMO ve KIB-TEK:in
ortak bir komite olus¸turarak, c¸alis¸ma yapmasi.

16. Tesisat Yönetmeliği

Tercümesi tamamlanan 16. Tesisat Yönetmeliği (IEE Wiring

Regulations Sixteenth Edition) kitabı Elektrik Mühendisleri Odası
sekreterliğinden temin edilebilir.
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