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TMMoB ELEKTRiK MÜEENDiSLERi oDAsr 46. OLAĞAN GENEL KURULU

ASANSÖR VE ELEKTROMEKANiK TAŞİYICILAR KOMİSYONU RAPORU

Sayın Başkan, Divanrn değerli üyeleri, Göİevini tamamlayan Yönetim Kuİulu,
Denetim Kuıulu ve ttim Komisyon üyelerine değerli çalışmalan için teşekkiiı ederiz.

45.Dönem Asansör ve Elektromekairik Taşıyıcılar_Komisyonu ola.ak A tipi muıyene
kuruluşu çılışmalınnd& ıokomotif görevi yapırık TURKAK tarıfından ıkreditısyonu
gerçekleştirilmiş, bu konu ile ilgili Teknik €lemanlır ve yasıl prosedürler
aamımlınırak İiili olırık denetim yıpmı ışıma§lnı gelinmiştiı,. Anacık; konunun çok
iyi bilinmenesi yaılış bilgilendirmGlcr ila yıptığımlz tüm emeklerin boşa gitmesini
kıbul|enmemiz mümkün değildir. Bu çılışmılınmızln tımımr, Ülkemizin ya§al
mevzuıtlın geİeği meslek aııDımlzlı başkı meslek ılınlın tırafındın doldurulmısına
karşı gelmek, İıe§lekt&şlanmızrn iş alınlınna bışkılırının girmesini ve i§tihdım|nln
eogelleDmesiDi ımıçl&rken, bışkı boyütlıra çekilerck geri dbnülnez bir yolı gi.diğiıi
üzüDtll ile ifıde etmek istiyorum. odamızın Bıkıılütı ASTEK temsilcisi olarık geçEiş
döoemlerde olduğu gibi d§ıınmıEtzs neden olıcık bir tırihi hıtıyı umınm düşmeyiz.
Bunun vcbılini ben ve KoDisyonuD kıbul etmeyecektir.

Ülkemizde asansör sektörü, l950'lerden sonra yapılaşma stiİecinde ve özellikle
bugiinkü siyasal iktidann ekonominin lokomotif sektörü olarak i$aat piyasası seçmesine
paraltl olarak son l0 yıllık siiıeçte oldüça fazla hareket kazanmışhr, İtk başlaıda tamamen
ithalat yoluyla ihtiyaçlann karşlandığı biı sektör yapısmdan kısmen de olsa sıyrılarak
kademeli olarak montaj ve aksarn imalatı alanlannda yerli tiİetimin aİttığt biİ sektör yaplsına
dönüştüğü Asansdr seldöİiiniin doğrudan kentleşme ve buna bağh olaıak gelişim gösteren
inşaat sektörü ile birlikte dqiınülmesi gerekmektedi.. Öıünilzdeki d6nende, Türkiye'deki
kentleşme §üİecinin devam edeceği dikkıte ahndtğındı, inşaıt §ektörüne pırılel olırak,
ısınsör şektoründe de biıyümenin olıcığt kaçıııımazdır.

Asansör sektöriinıin cirosu genel olarak diğer sektörle.e göre düştik olmakla birlikte.
yerine getirdiği işlev, geniş halk kitleleıinin asansörü e. yaygın dikey rılaşrm aracı olamk
tercih etmesi nedeniyle, iilke sanayisi ve ekonomisi açlsından öneİrüti bir faaliyet alanldlr.
Özellikle l990'laİdan sonİa ytıkselen bir ivme ile oluşan lalep nedeniyle iİili ufakll birçok
aksam iıİeticisi, montaj ve s€rvis hizmetleri yiiriiten firmalar kurulmaya başla.mıştır. Ancak
tüm bu büyüme ölçeği içeri§inde kurulan firmalann her birinin aynı anlayışta olduğu
söylenemez.
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Giimriik Biı|iği ıılışmısı ile birlikte Türk Ulusal mevzuıtının Avrupa Birliği
Tekıik ıııevzuıtııa uyunlu hıIe gelmesi ve 6n mükte§ebıttıki 23 üründen birinin
A§ınsör olmısı bu §ektörü ön platra çıkartmıştrr. Avrupa Birliği direktifi (95/16/AT)
Asaİısör Yönetİneliği, 29,06.2016 talihli (20l4l33/AB) I|e 29757 sayfi Rc de yaylnlanarak
değişmiş ve bu da sektöre oldukça ivm€ kazanmışhr. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınm
2017 yıll Asansör sektörü Raporunda Sanayi sicil kay& bulunan CE belgeli asansör firmasl
sayısının 2.285 olduğr1 HYB verilen firma sayısı 2.100 adet ve sektörde çalışan sayüsü 20-196
kişi olduğu açıIdanmıştır. Yine Bakanhğın verilerine göİe asansör baıom ve onanm işinde
faaliyet gösteren fiımalaıla bu alanda faa|iyetlerini siirdüİdüğü ifade edilse de gerçek
rakamlaıın bunlann çok üstiinde olduğu bilinmektedir. Bu §ektörün en büyük özelıiği ayllk
bıI(m zorunluluğu, bu dı sektör cirosunuD yo60 ına teksbü| etmektediİ ki diğer hiçbir
sektör bu mertebede değildir.

Bilim, Sınayi ve Tekıoloji Bakınlığt aırıfiDdıı yıytnlının kontrol kriterleri
formu incelendiğiıde a§ınsörler elektro-mekanik taşryrcı sktemıefi olsrak içeri§iıde
tesisin topraklıması, elektriksel güvenlik devreleri, kumandı panosü, kırtlsr,
kontaktörler, kıt ve kıpı ki|it devreleri ve slıyıl kablolsrtnın bığlıntrlırı, mıkiıe
motor grubu, inverter, regüııtör, kıbin ve kıt büton!ın, ııı güç tıblosu, sigortalar,
aydrnlatmı ve pİiz devr€|eri gibi kriıerlerin yansuıa yııuornrn elektrik mühendisliği
uzmaDlrk ılsnrna girDe§ine rığmen eıektrik miihendisi olmaksızrn yıpılan denetimlerin
güvenilirliği konu§undı şüphe duyuımıhdır.

Asansör §ektöründe mühendislik uygulımılınnr dışlayan rrtevzuat değişikliği
§üİeci.i özetleyecek olursık; çıkırrlın Yönetmelik ve Taslaklardı Yönetmelik"te
ısansör i6a|at, moDlıj ve bıı§m firmılsnnın bir elektrik ve bir nıkine miihendi§i
istihdım eamesi ve bu firmalınn Elektrik ve Mıkine Mühendfuleri od.lınndan Biiro
Tescil Belgesi ılmıs! zonııh olma§r gcrekirken veya kelimesi i|e tek bir meslek ıIınının
iı§iyıtifi ne bıİıkrlmrştır.

Yönetmelik ve Tebliğler hızırlantrken üzerinde ort&k bir görüşe vanlaEad&ı,
EMo'nutr ksrşı çrkmıslnı rığEco ilgiıi Bıkınhk tarıfindan yaylmlanmtşttr, Bu
uygulamılınn iptali için odımlz tarafindın Danışta yı dıva ıçrlmrş ve bu dairece
ıtirazımlz haklr g6rilmüş, ıncık uygulımı bu doğrulfuda değiştirilmemiştir.

Ülkemizde kıytttı 50o37l ıdet asa.sö. olduğu, kaylt dışllaİ ile yakl§ık 800-
850.000 adet olduğu taimin ediImektedir.

2016 yllında, toplarrıda 301.533 adet asansöriin yıllık kontrolü yap mış oIup. 189,539
adet as.nsöre (7o63) kırmuı etiket,8.813 ıdet ı§ıD§öİe (yo3) sın etiket,36.458 adet
ası.§öre (Yol2) mavi etiket ve 66.723 ıdct ı§amöıe de (V"22| yeşil etiket iliştirilmiştiı.
Ülkemizde 500.000 adet asansö. olduğu valsayımıyla denetlenen asansö. sayılannın ne kadar
yete.siz olduğu },rıkandaki mkamlardaı aılaşılmaktadlr.

Bununla birlikte AB standart Hazrrlama Komitesince (CEN) kabul edilen ve Tiiİk
standaİtlaı Enstittisü taİafindan yayımlanalak yürilrlüğe giren EN 81 20 ve EN 8l 50
standaItlaİı 3 (üç) yıllık geçiş siiİesi ile birlikte 3ll08l20l'1 tarihi itibariyle zoruniu
uygulamaya girmiştir. Bu noktada, yönetmelik ve slandaİt ile ilgili geçiş dönemi içerisinde
sektöriin gerekli hassasiyeti göstererek u},rım sağlaİnasl gerek rekabet gücü gerekse yeni
pazarlam erişim için büyiik önem arz etmektedir.
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Bu yönelıneliğin bu halini saııınan çevreler olaya ticari bo),una yak]aşmakta. asansör
firmalaıında miihendis çalıştınlmasüna ve Odalannın mesleki denetim süeçlerinde yer
almasına şiddetle kaışı çıkmaktadtlar. Planlı Alan|ar Tip lmar Yönetmeliği değiştiıilmiş,
ancak uygulamalan Belediyelere göre farklılık arz etmektedil. Bina büttiniiniın bir paıçası
olan ve yanlış uygulamalann sonuçlannı insan yaşmıyla ödediğimiz asansör tesisleri yapı
denetim silıeçleıinden kaçınlmaya çalışılmış, iştetıne ruhsatı aşamasmda A ıipi muayene
kuruluşu tarafindan elektıik müendi§i amnmaksızm verilen uygunluk raporu, AT uygunluk
beyanında da ilgili müendislerin imzası aranmaksızın sadeçe fırma kaşesi yeterli
sayılmaliladır.

Bilim, mühendislik ve kamu denetimini dlşlayan tİiylesi bi. diizenleme, asansörle.
konusunda denetim eksikliğinden kaynaklı can ve mal kayıplan ile standart dışı uygulamalan
daha da anlracağı gibi ulusal asansör sanayimizi de baltalayank, sektörde hizmet veren
yiızlerÇe mtihendisin işten çıkanlmasına sebep olmaktadt. Müendislik uygulamalannln
sağtıktı bir şekilde getirilmediği bir ortamda planlı, sağlıkh, giivenli, teknolojik, standaİtlara

uygun üetim yapılamaz, çok uluslu şiİketle. ile rekabet edilemez. Diinya pazannr elinde
tutan çok uluslu şirketler ile rekabet etmek için, mi.ihendis odaklı bir sektör yaratmak.

teknolojik gelişiınleri takip edip ar-ge çatışmalanna önem vermek zorundayü.

Her ne kadaı yapılaşma siirecinin geneli içerisinde küçiik bir sektöı olsa da, insanlann
hayatınr kolaylaşhrma. konfor ve rahatlü açısından heı daim kullanılan ve sağlıklü ve güvenli
işletilrnesi gereken biı selliiı olmasından dolayı kamu güvenliğini ilgilendiıen bir an]amı

bulunmaktadtr. Aynca yerel istihdam sağlayan bir sektör yapısına da sahiptir. Asansör
sektftiince yiıriıtiilen bütiin faaliyetler, kilgesel iş sahasl sağlayan önemli bir çal§ma alanl

olaıak kabul edilebiIir. Asa$tirler; buzdolabı, televizyon, otomobil gibi sanayi iiİiinlerinden
faıklı olarak, kullanı|acağı yerde ve genellikle o bölgede veya yörede yaşayan insanlar

taraflndaıı monte edilen, periyodik balomı ve periyodik kontrolleri yapdması zorunlu olan
iidinlerdir.

Asansör ve }trüyen merdiven s€ktöritnde yılda orıalama 50-60 bin civannda as6nsör ile
1.500 yiirüyen merdiven ( TUIK verilerine göre ) kuulumunuİı gelçekleştiği, Yürüyen
merdivenlerin tamamına yakını iüaldir. Kurulumu gerçekleştidlen asansöılerin yaklaşık %

ls"inin pa.çalannın tamamr ithal, yerli maİka ile kurulumu gerçekleştirilen asansöİleİin %

40"ı ise iüal komponentlerden oluşmaktadır.

Odamız da bu kapsamda l990'lı yıllann başındaı itibaren ilk önce İzmir'de, soffasında
ise diğer illeıde de olmak iizeıe yönetmelik geıeğince ilgili belediyeler ile prolokoller
yapılarak asa.sörlerin denellenmesi işlemlerini geıçekleştirmeye başlamıştır. Denetimlerin

sağllkli bir şekitde gerçekleştiıilebilmesi ve nitelikli bir denetim sisteminin oluşturulması

amacıyla Odamız ve Makine Mühendisleri Odası orafindan bir koordinasyon meıkezi
oluşturulmuştur. Aynca heİ iki şubenin asanslir komisyonlan ortak çalışmalar yiiİüterek TsE
tanfindan yayımlanmış olan TS 863, TS ll08 ve TS 10922 standaftlaı inceleneıek 85

maddeden oluşan ve kuyu dibinden makina dairesine kadar asansöriin tiim teknik noktalarının

denetlenmesini içeren "Asan§ö! Denetim Föyü" oluştuulmuştul. Bilim Sanayi ve Teknoloji
Baka.Dtığı ta.aflndan denetlemeye ilişkin herhangi biı kiter oluştuıulmamış olması nedeniyle

odamız tarafındaıı hazırlanan kontrol formu uzun ylllaİ kullanrlmış, 2003 yılından itibaİen

l20 maddeye ulaşmıştır. Hali hazırda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığl taraftndan Resmi

Gazete'de yayıİ analak ulusal mevzuata kazandınlan denetim formunun temeli de odamızın
bu çalışşıası olmuşıur.' ll / ,/, 

^I a4r- 1 xl\.[-. X-,/ "rf,Jv ./ 
/, J\J



Öte yandaı Odamrzca mevcut durumda kullanılan asansörle.in periyodik kontollerinin
yapılması için çcşitli belediyeleıle protokollcr yapılmış ve uzmaJı üyelerimizce on binlerce
asansörtin p€Iiyodik kontİo|leli yaptlarak olası kazaların öniine geçilmiştir.

Ülkemizde asansöı yıllık kontolleri yapma konusunda Tiiık Akreditasyon Kurumu
(TÜRKAK) taİafından Ts EN lSonEC 17020 standaİd çerçevesinde yotkilendi.ilmiş 30'a
yakln A tipi muayeıe kuruluşı1 8 Adet onaylanmlş ku.uluş mevcuttur ( MMo, TsE v.d.).

Asaısör yıllık kontıolleri elektıik ve makina miüendisliğin orlak alanr olmasına rağmeıı, çok
az bir krsmında etektıik miihendisi olduğu ve bir kısmının da EMo üyesi olmadığı
biliTımektedi.. Hatta başkaca milhendislik disiplinindeki kişilerin de denetim gOrevlerinde yer
ald!ğı ifade edilmektedir.

Bu ınlımdı denetimlerin elektrik mühendisi vısıtısrylı yıpılmısı teknilç idari
ve hukuki zorunluluktur.

Sonuç ve Önerilcr

l- insan yaşamr için konfor ve kolaylık sağlayan taşıma sistemleri olan asansö.ler,
tasanmı, imalatı, işletrne ve bakrmı, kabul ve periyodik kontrolü vb. tiim stireçlerde
elektrik miihendisliği hizrrıetine gereksinim duyan bir uzmanlıİ alanıdrr. Yıllaıdır süe
gelen bi. şekilde emekle bu alarıda asli unsuı olan EMO'nuo, diizenleyici, belirleyici
ve denetleyici yöniiniin sti.di.iİülmesi için her alanda yasal yetkilerle donatrlması
gereklidir.

2- Kırruluş yasalannın EMO'ya verdiği görev çerçevesinde, kaınu yaranna ve kamu
adına siırdiirdüğü iiretim ve hizmetlerin kalitesinirı üükseltilmesi amacıyla, mesleki
denetim Nzrnetlerinin öniındeki yeıel ve merkezi siyasi iktidaılaıca konulan tilİn
engeller ve slnırlamalann kaldınlması konusunda çahşma yapılmahdır.

3- EMo'nun yllardır Beteiiyeler adına başanlı bir şekilde süldiirdüğü asan«i. p€riyodik

denetimleri sitreci 20t2 yılındarı itibaıen A tipi muayene kuruluşlanna dewedilmiştir.
Bu alanın piyasanın insafıııa, licari yapısı olan, peısonel niteliği bilinmeyen, kamusal
anlayışı olmayaıı ticaıi kııruluşlam bırakrlmasına engel olacak girişimler karar!ı!ıkla
yiirü$lmeli ve Odanm bu konuda alanda meslektaşlannr koruyacak önlemleri
almalıdır.

A tipi muayene kuruluşlannda görevlendirilen muayene personelinin nileliği
konusunda çaltşma yapıla.ak EMO üyesi olmayan ve Meslek lçi Eğitimterden
belgelendirilmemiş kişileıin yeı almaslnrn önüne geçilmelidiı ve Odamız bu alan
içerisinde yer almahdf .

A tipi muayene kuruluşlannın asansör yıll* korıaollğinde v€ dtlzenlenen raporl8rda
mutlaka elektrik miihendislerinin de katılım ve onay olması gerektiği, bunun olmadığı
duıumlarda raporlanı huküi geçarliliğinin olmanası yöntinde gerekli takip ve

çalışınalaı yapılmalıdır.( Bu konuyla ilgili açılan dava devam etmektedi. )

Asansör, yiı!üyen merdiven ve lnsan taşıyan Kablolu tesisler (Ftiıikiler,teleferik,
telesiyej, teleski vb. konularda Bakanlıkla dtizeyinde hazırlanacak mevzuata müdrhiI
olıınmalı, liyelerimizin hak ve çıkarlan korunmalıdıı.l/ıL/P- 4 \\l/»'" // 4V\
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7- Asans& ıeknolojisindeki hızh gelişmeler ve değişim, enerji verimliliği gibi konulaı
asansörleİde mtihendislik hianıetlerinin önemini gittikçe arttımaktadı.. EMo
tarafindan asansör alanına yönelik gerçekieştirdiği meslek içi eğitim çaIışmalan bu
gelişmeler §ığnda aİthnlaİaİ siiİdürülmelidir.

8- Asansör alanında yaşanan gelişmelerin takip edilerek tasanm, projelendirilme,
malzeme s€çimi ve kullanımı, montaj risk aıalizi, baiım, revizyon, periyodik kontrol.
iş güvenliği, enerji verimliliği, mevztüıt ve ilgili standaılar konusunda teorik ve
uygulamalı giincel bilgilelin meslek içi eğitimleıe yansıtılmalıdır.

9_ Gelişmiş ülkeler ile karşılaşİnldığında ülkemizdeki şantiyelerin güvenlik kültüıti
açlslndan son derece kötii olduğu rıııgulanarak, asansörlerde dahil olmak iizele tüm
fiımalann çevre, sağhk ve emniyet yönetim sistemleİirıin kurulması, asansör
firmalannın şantiyeleri için iş emniyeti konusunda kurallannı belirlemesi, çalışanları
ile siirekli ilelişim halinde eğitınesi, kuıallann uygulanmasınr sliıekli olardi
denctlenmesi gerekmektedir

l0- sekıörde finansman, sermaye yetersizliği, di§iık veriİrülilik, kalifiye iŞ gücü, teknolojik
ve endütriyel birikim ve paylaşım soıuılanna ilişkin kahcı, köklü çözaiİn
mekanizmalannın işlerliğinin afiınlması gereksinimi vaıdır. Sektörde sahip oltman
bilgi ve deney birikiminin uygulamaya v€ katrna değere dönüştiirtilmesi için sisrem

tasanmında ulaşılan seviyenin geliştirilerek yaygın kullaıumının sağanmasl, yerli
malzeme ilretim ve kullanrmırun teşvik edilmesi gerekmeltedir.

l l - Binalann özelliğine ve asansör tahİik sisteminin seçimine göre değişmekle birlikte bir
binada harcanan toplam ene.jinin genellikle 9/o 5-15'inin asansörlerde tfüeıildiği
bilinmektedir. Modem teknolojiye göre tasaİlanm!ş ve iirctilmiş sistemler sayesinde
eneıii verimliliğinde önemli iyileştirmeler sağlandığı, bina trafiğine uygun sistem
seçimleri ve işletrne sıra§ında almacak önlemler ile verim artışlanntn sağlanmaslnın
olanaklı olacağı vurgusu ile Asansörle.de Enerji Verimliliği kavramının ilgili
Bakanhklaı l8İafindan gtindeme alınması ve Binalalda Enerji Performansı
Yöneıİneliğine yar§ıtılmasü aynca enerji kimlik belgesinin diizenlenmesi aşamasında
asansör hesaplannın da bina performans hesaplanna dahil edilmesi konusunda çalışma
yapılmalıdr.

12- Gerek asaİısör alanııda faaliyet gösteren meslektaşlanmızln ve Asansör sMM
üyelerimizin gcrekse Elektrik sMM üyelerimizin MİSEM eğitimle.i geliştiİileİek
devam etmeli, değişn yeni Yönetİnelik ve standartla.ıa göİe Baİmcı Fiımalaıda
çalışan, Muayene Kuıuluşlannda çalışan arkadaşlanmıza yönelik eğitimler
başlatılmalı, bu konuda tiim Şubelerimizin aktif olafak katkrda bulunması
sağlanmalıdtr.

l3-Son ytlaıda dikey yapılaşmaya paralel olaıak yiiksek yapü alanında önemli gelişmeler
yaşanmaktadır. Özellikle asansör meslek alanında faaliyet gösteren birçok
meslekıaşlanmızın bu yapılaıa yönelik müendis|ik uygulamalannda eksiklik olduğu
bilinmektedir. Bu nedenle, Yiiksek yapılarda asansör seçimi, tasanmı, uygulamalan ve
diğer entegıe §istemlel ile uyumu konusunda Asansör sMM' lere her Şubede eğitimler
verilmelidir.

l4-Son yllaıda ülkemizin birçok yerinde Teleferik, telesiyej ve teleski tesisleri
kıırulmaya başlanmrştf. EMo i§e bu tesislerin işletmeye alınması aşamaslnda teknik
ince|qıne yapılması ve lşletme Teknik Rüsatı diizEnlenmesi konusunda MMo ile
bir|it(+ Bilim sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafindan ye&ilendirilmiştir.2010
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yllında itibaİen artan o.anda gerçekleşen bu tesislere EMo tarafindaı işletme Teknik
Ruhsatı düzen|enmektedir. Bu meslek alanlnm koruunast ve geliştirilmesi amacıyla
mevcut denetim foİmunıın gitncelleştirilmesi, geliştiriimesi ve eğtim müf.edatlnın
oluştuıulması konusunda çalışma yapılmalıdır. Yılhk periyodik kontrollerinin
yapllmasmda, Yönetİnelik çalışmasında odamız da görev alrıalrdır.

lS-Ulaşım ve erişim inrkadanfun artmast ile birlikte Uzak Doğudan çok kolay bir şekilde
yoİilyen merdiven ve bü\tlaI 2006/42lAT Makine Emniyet Yönetrneliğ çerçevesinde
ithal edilmekte, çok az biı oranda ülkemizde tiletilmelle ve işletilmektedir. Bu
ürilnlere ait denetim ve muayene konulannda yasal boşluk buluıımaktadır. Kamuya
açık kullanılan ve her geçeı giın sayılan anan Yiiİiiyen Meldiven ve Bantlann
kurulumu, işletilmesi ile tescil ve muayenesinin yaptlarak kayıt altına alınması için
ilgili bakanl* tanfından yasal mevzuatın hazırlanmasl için çahşma yap malıdlr.

l6-Meslek alanına alt yapı hazırllğı kapsamında EMO-Genç üyelerine Asansör tasanmü,
standaİt ve mevzuatı konusunda uygulamalı eğitim programr verilmesi gerekmektedir.

l7- Yerel İdareler tarafindan Asansörleıin tescili aşamaslnda EMo onaylı Asansör Avan
ve Uygulama Projelerinin istenm€si konı§unda Şubeleıimizin takibi ve gerekli
çalışmalan yapmalıdır.

18- Asansör sektöİünde çalışanlar için MYK ya göre eğitimlerin odamİz tarafindan
verilınesi hususımda geıekli çalışmalaı yapılmalıdır.

l9_Yıllaldır asansör sektiiıiinde çalışan Elektronik Miihendi§leri son çıkan yasalaİda
görev taılmlan yapılınamışııt. Bu meslektaşlanmızın da asansör sektöriinde görev
yapmalaı hususıında gerekli girişimlerde bulunulmahdır.

Yukandaki öneriler doğrulfusunda çalışmalar yapılması, mevzuatın oluşturulması ya
da yeni dtizenlemeler yapılması, mesleğin ve üyelerimizin hak ve çılarlannın korunması için
EMo 46. Dönem Yönetim Kurulu'nı.m görevlendirilmesinin önoİilmesine kaıaı veıilmiştir.
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EMo 46. oLAĞAN GENtrL KURULU BÜTÇE UYGULAMALARJ KoMisYoNU
RAPoRU

Aşağıdaki bedelJerin 2018-2019 tabmini gelir gider bütçesinin EMO 46. Olağan Genel
Kuruluna sunu]maslna_

l- Huzur Haklan ve Harclrahlar:
1.1- Haklr Huzurlar

20l8 ytlı için oturum başına ; 50,00'l'L
20l9 yılı için oturum başına : 55,00 TL

1.2- Harcırah miktarlannın be]irlenmesi hususunda Harcırah yönergesi kapsamnda
46. dönem oda yönetim kurulu'nun vetkilendirilmesine

2- Üye Ödentileril
20l8 yılı için aylık : 15,00 TL
2019 yılı için aylık : 18,00 TL

3- oda kaylt Ücretleri
20l8 yılı için |45.00 TL
20l9 yılı için | 50,00 TL

4_ l(imlik yenilemc ücretleri
20] 8 Yılı için | 20,00 TL
20]9 yülü için |25,00 TL

5- Yabancı Uyruk]u Üyelerin kayıt Ücretleri, Üye Ödentileri ve Kimlik Yenileme
Ücretleri:
5.1- Kayıt Ücretleri

20l81llı için : 750.00 Tl
2019 yılı için : 1,000,00 TL

5.2- Üye Ödentileri:
2018 yılı için aylık |225,00TL
20l9 yılı için aylık :300,00 TL

5.3- Kimlik Yenileme İjcretleri
2018 yıh için | 100,00 TL
2019 yılı için | 150,00 TL

6- oda2018-20l9Tahmini Gelir Gidel Bütçesinin ekteki gibi onaylanmasına,
7- ŞubeJerin aylık geliİ-gider cetvellcri ile ayllk mizanlaıınm, takip eden ayın en geç 20.

giinüne kadar Şube muhasebe kayltlanna işlenmesine, merkez paylarınln ise en geç
25. Giinüne kadar Oda Merkezine gönderilmesine,

8- Şubeleıin 6. Maddedc sunulan gider bütçelerini aşmalan dulumunda yaptıüm
uygulama yetkisi, ödenek alttırma ve fasıllal arasl ödenek aktarma yetkisinin 46,
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9- SMM, SMMI,IB. BT,BTB, Proje v9 TUS tescil belgeleri bedelleri ile 3. Şaluslara veya
kuıumlara sunulmak üzele alınan matbu belgeleıin bedellerinin belirlenmesi
konusunda güncel duruma göre 46. Dönem oda Yönetim Kurulu'na yetki veİilmesine,

l0- Pelsonel Yönetmeliği ka&o cetvellerine uygun olarak, blüt ücletlendirmeye esas
kadro katsaytsının tespiti ile bölge katsaylsının belirlenmesinde 46. Dönem Oda
Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine.

11- Her tülü gayrimenkuliin alımr, sahmı ve yaprmı konusunda 46. Dönem oda Yönetim
Kurultr'nun yetkilendirilmesine.

12-20l8 ylll geİçekleşen harcamaların Mali İşler Yönetmeliğinin 10. Maddesi uyannca
uygun bulunmasının, önerilmesine karar veıildi.
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fu,dLMrSEYFETTIN ATAR

CEMiL KOCATEPE

MUSTAFA AYDIN

TARIK TARHAN

ABDULLAH AÇER

ciI]AN sARlTAŞ

öMER çETiN

ADiL GÜZLE

(20644) ADANA

(1l243) iSTANBUL

(9075) iSTANBUL

(l5907) SAMSUN

(2587l) KocAELi

(42090) ANTALYA

(527]2) Bl]RsA

(45738) ESKiŞEHiR
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l z0lt-20l9 DöNEM|TAHMiN|BüTçELERi

traKTRiRK MğHENDisLERl oDAsl iKTısADl lşLf,tMEsL ELt xr RiRh \ra Hı.\DisLERi oDA§ı lh l is.\Di işLl l \! L\i
GE1,IR BLT(,İsl (;iDER Bi]TÇE\l

(;ELiR ADI
20li TAtIMlNl

B[JTcf
20l9 TAHMINI

BOTcf, GiDı]RiN ADl
20t8 TAHMlNl

BüTÇİ
20l9 TAHMl Nl

Bi'rr!E
Tcsı !cÖücom Gclİleri 4.450.00o,0c 4,50o.000.00 Ten ve Ölçüm Ciderleri 1.735,0o0.0a 1.890.0u).0(]

^trsör 
Denetim Geliİl€ri 0.0c 40o.0oo.m Assn§ör D€neıim Giderleri 0.ff l00,000.0(]

20o-0oo,0( 2l2.0o0.0o Mi*m Kurs Gide.leri 75.0o0.0(

D.rqi, Bolıen Ret]am Cel;rleri l50,000.00 l59,00l).00 Dc.qi. Büllen ReI(lM c;derle.i 250.000,00 :6J ()u).00

KitaD. YaYln Saıls Geliİleri l00.0o0.00 7J.00o,m KilzD. Yayln salıs Gide.leri 80.000.00 75.0oo.0o

^ieda 
Rcklam GeIi.leri 550.000,00 605.000,0c Aiarda R€klaİn GideıIeri 300.0m.00 ]30.1]00,u]

scmmzvum vb. isler Gelirlen l0.000.00 |.51ı{J.00o.0l] semDo^um !b, lslercide en l0.000.00 1.400.0u),00

so\r)l l]ı!inlik Gelirleri 70.000,00 77.000.00 Sosyal li*inlik Gide.leri 50.000,00 55-000.00

Adlğdtr!lmmı§ Geli.ler 30.000.m ]].000,00 AdlandlrtlmDtş cide.]erj l0,000,00 l1,000.00
Persone] G iderleri ].050.000.00 3,355.c!]0.00

ToPl- M 5.560.0oo.00 7.561.0l)0,00 TOPI-AM 5.560,000.0( 7.561.00o.0a

g //7 b{6,.t
V
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GELinLER I,oPLülMl
TL 30.909.69E.00 32.168.896,00

Şubelü 'n 17 Haııç
2al633.327.o0 27.536,953,00

GLDERLER TOPLAMI TL J0.9o9.69E.00 1ll97E.E96.00

Şubele,'l 17 gar4 G2 el
26633.327,00 26.316.953.00
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KoCAE|,i 5UBE

GELiR ADI
Gf,LIR Br]TçESI

20lE TA-rıMlNl
BüTcf,

20l9 TAHMlNl
BüTÇf,

aye ka!üt v€ ödentiler l85,000.00 l95.000.00

tlizmet l(al§ll!ğl celirler 45,000.00 50,000,00
yavın celir!eri 1.000,00 1,000,00

sMM.BT.Gelirleri 250.000,00 270,000.00

DiA€r Gelirl€r 20.000.00 21.000.00

lemsiIci]ikGelirleri 7l4.000.00 750.000.00

ToPLAM 1.2l5.000.00 l,:E7.000,00

hoCAELi Şt]BE

GiDER ADl
(;iDER Bi r,(,t]Sl

20l8 TAHMrNl
aüTÇE

20r9 TAHMıNı
BüTÇE

Yön€tim GiderIeİi 40-000.00 42-000.00
650.000.0c 683-000,00

slefue cid€rleri 70.000,0c 75,000,00

Diğ€r cid€rler 55.000.00 58.000.00

Hiznel kar§lllğt l].000.00 l5.000.00
1.000,00 1-0o0.00

s; Ve BOro TesciıGiderleri 33.000.00 ]4.000.0!
Temsilcilik Giderleİi l50.000.00 ]60.000.0c

ToPL^M l.:l5.000.0C 1,287.000.00

sAMsllN şUBf,

cELIR ADl
GIl,iR BlüTÇEsl

20lE TAHMiNl
BüTÇE

20l9 TAIlMıNl
8üTcE

Uüe katıt !. odcnlilel 75.000,0c 85.000,0c

Himet kaısllıh Gelirler 80.000,00 80.000,00

Yay!n G€li.leri 2.500,00 2.500.00

sMM.BT,Gelilleri 250.000.00 .287 50n,00

Diğercelirler 5.000,00 5.000.00

Temsilcilik G€lill€ri 350.000.00 402.500.00

lOPLAN{ 762.500,00 862.500,n0

sAMst]N Ş[JB|i

GlDf,R ADl
(;IDf,R BtiI(]nsl

20l8 TAHMINI
BüTcE

20l9 TAHMiNi
BüTcI

yönetim oiderl€ri 25.000,00 28.500.0!
] l0.000.00 350.000.0c

_]5.000.00 ,l3,875.00

Diğerciden€r l5,000.0(] l8.000.00

Hizn€t Kdnlığı 35.000.0c 43,000.00

YavIn Giderl€r; 2.000.00 2.500,00

m ve Buro Tescil ciderleri 0.00 0.00

Temsilcilik Gide.leri 2l0.000.00 2]0.000.00

TOPLAM 762.500.00 862.500.0c

TRAaz,oN şUBE

GELiR Alrl
cELiR 8t TÇEsl

20l8 TAHMlNl
BüTÇt

20r9 TAHMiNi
BüTÇt

tJve kav,t ve odentiler l36,000.00 l42.000,0c

lIiheı Karsılıll Geli.l€. 53.200.0( 57.050,00
24.100.00 25,250.00

s\lM.BT.Gclirleli 284.250,00 298.450.00

Diğe.Geliller 25,450,00 26-750.00

Tem!ilcilik Gelirleri l07.000.00 ll2,000,00

ToPLAM 630.000,0c 661.500,00

TRABzo\ şt BE

GiDER ADl
(;IDER Bt l,(,ı]sl

20l8 TAHMrNr
BÜTcE

20l9 TAHMlNl
BüTÇ[

Yön.ıim Gid€rleİj l05.850,00 l | 1.150.00
2]6.250.00 248.000.0c

isletrne cide.leri 63.J00.00 66.650.00

Diğeroiderl€. l2.600.00 l3.250,00
30.200,00 31.750.00

Yayın Cid€rten 26.000,0c 27.300.00

smm ve Bğro Tmil oidğrbn l8.500,00 l9,:t45,00

remsitcilik Gid€rleri ]0,000.00 ]1.500,00

ToPL.AM 630.000.00 661.500.0(]
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MERSlN ŞUBE

Gf,LiR ADı
GELtR Bl TcEsI

20lt TAEMlNl
BüTÇE

20l9 TAHMıNl
BüTcE

U\e lnt|ı ve oden|il€r 77.500,00 85.250,00

Hizmet Kar§ılığ! G€lirler 147.750.00 l62.525,00
Yaytn c€lirleri 350.00 385,00

SMNl,BT.Gelirleri l35,000.00 l48.500.00

Diğercelirler 2.400.00 2.640,00

Temsilcilik G€|irleri l37.000.00 l50.700,00

ToPLAM 500,000,m 550.000.00

MERsiN Şl aE

GtDER ADl
GiDER BaI(,E5i

20lE],AHMIİI
BüTÇE

,0l9TAHMINl
BtTÇE

yönetjm Giderleri 20.000.00 22.000,0c
personel Giderleri 224.000.00 246..{00,0c

işl€tm€ oiderleri 29.650.00 32.6]5.00
D;ğercide.l€. ].000.00 ].300.00
Hin€t Kars!ltğı l6.000.0C l9.800.00

350.0c ]85.00
smm ve Büro Tes§il Gidcrleri ,1.000.00 4.400.00

I€msilcilik Giderleri 1l6.000,00 l27.600.00

ToPLAM 500.000,00 550.000.00

i5TANBı ı ş|,BE

cf,LlR ADt
GELlR BUTcEsl

20l6 TAHMtNl
BOTÇE

20ı9 TAHMlNI
BüTcE

üre kavı ve ödcnliler l.| 85.000.00 1.370.000.00

HizmetKa6l|ığt o€tir|er 610.000.00 675.000.00
yaytn celirleri 30,000.00 35.000.00

sMM.BT.G€li.|€ri 1,425,000.0c 1.805.000_0c

DiAer Gelirler 25.000,0C 40.000,0c

Temsilcilik oclirlcri 2.900.000.00 ],075.000.00

],oPLAM 6.175.000.00 7.0o0.000.00

isTANBLL şt aE

GlDER ADl
GiDER Bil,ü ( Esi

20r8 TAHMiNi
BİüTÇE

20l9 TAHM|Nl
BüTcf,

yöneıirn cide.leri 300.000.0c 285.000.00
peı§onel ciderte.i 2.050.000.00 2.390.000,00

islerme cidflleri 750,000.00 850.000.00

DiğerCiderler 20.000.00 30.000.00

Hian€t Kü§ıİğı :55.000.00 ]05.000.00

Yayln Giderleri 55.000.00 E5,000,0c

snin v€ Blıro Tescil Cjderle.i l20.000.00 l50.000,00

T.m§iIcilik ciderl€ri 1.575,250,0c 1,7l5.000.00

IOPLAM 6.175.000.0c 5.8l0.000.00

iZMiR ŞUBE

GELiR ADI
GELlR B l TÇEsl

20l8 TAHMINl
8üTÇt

20l9 TAHMlNl
BtT c,

üve kayı ve öd.ntilcr 450.000.00 460,000.00

Hirmet karsllIlı celıler 520.000,00 550.000.00

Yayın Gelirleri 40,000.00 45,000,00

SMM.BT.Gelirleri 1.400.000.00 1,520,000.00

DiA€r Geli.l€l l50.000.00 ]60.000.00

Tcmsilcilik Gelj.leri 6l0.000.00 630.000,00

cryim€!ıkul sanş
G€lirleri 1.200.000.00

ToPLAM 4.]70.000.00 3.365.000,00

iZlt i R şü 8f,

GiDaR ADI
GiDER aa']TÇEsi

20l8 TAHMINl
BüTcf

20l9 TAHMINl
BüTÇt

yön€tim ciderlen t50.000,00 l20.000.0c
1.100-000.00 l,]50-000.00

i5letme Giderleri 250,000,0c 350,000.00

Diğ€r Gideller 60.000.00 85.000.00

Himeı Kaİ§ılığ! 280.000.00 380.000.00
20.000.00 32.950.00

Smm ve Büro Tescil oidc.l€n ]5.000.00 45.000.0c

Temsilcilik Gid€rleri ]50-000,00 430.000,0c

Hih€t Binası inşsa.Gidc €n 1,586.I00.00 Tt
ToPLAM 4.]70.000.0( :].]65.000_00
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Di\ \RBühlR şl Bt-

GELiR ADl
Gf,LIR 8UTÇESI

20l8 TAHMrNr
BüTÇf,

20l9 TAHMtNl
BüTÇf,

i]ve kavıt ve Ödentiler 200.000,00 2l0.000,00

Hizm€ı Ka.r§,İğl Gelirl€r l00.000,00 l05.000,00

YayIn G€li.l€ri 5.000,00 5.000.00

sMM.aT.Gelirl€ri 450.000,00 470.000.0c

Diğercelirler 20.000,00 20,000.0c

Temsilciliı o€li.l€n 525.000,0c 540.000,00

ToPLAM ].]00.000.00 1.350.000,00

Dir ARBAhlR şUaE

GiDf,R ADl
GtDER Bt T(,f,sl

ıOlt TAHMINl
BüTcf

20l9,tAHl,llNl
Ba'lr,(,E

Yöneıim Gid€rleri l05,000,0c 40,000.00
700,000,0c 775.000.00

sl€lme Giderleri 54.000.00 65.000,00

DiğerGiderl€r 40.000.00 45.000.00

Hiztn€t Karşll*ı 30.000,00 ]5.500,00
5.000,00 5.000.0c

smm v€ Bılro Tescil Gid€rl€ri 0,00 0,00

TemsiIcilik Giderleri l45.000.0c l55,000.00

ToPLAM 1.300.000,00 1-350,000,00

f,sKi§EHiR şt BE

(]ELlR ADl
cELiR BtüTÇEsl

20tE TAHMlNı
BüTcE

20l9 TAHMtNI
BÜTcE

Üve kav( Ye öd€nıil€r 97.000,00 l09,000,00

Hizn.i Ka6ılıfu G€lirleİ ! l9.000.00 l36.000.00

Yavün GeIirleri 500.00 500,00

sMM,BT.G€lirleri ]74.000,0c 105,000.0C

Diq€r Gelirler 62.000.00 70,000,00

IemsiIcilik Gelirlen l70.000,00 ]87.000,00

l()Pl-ANl 822.500,0c 907,500,0c

IrsKlSf,lltR st]BE

GlDf,R ADl
GiDER BüTÇfsl

20l8 TAHMiNi
BüTÇf

20l9 TAlIMlNl
Bir(,E

52.000.0{ 58.000.00
305.000,00 ]36.000,00

tsl.tme ciderl€ri l00.000,00 l l0.000,00

Diğ€r ciderle. 44.000.00 .1o.500.00

Hizmeı Kar§|l|ğ| ,10.000.00 42.000,0c

YaYın ciderleri 1,000.00 1.000,00

Temsilci]ik Gideİlen l0.500.0c |2,000,00

§ılıın ve Buıo rescil c;aetkri l30.000.00 l4J.000,00

ToPl-AM 822.500,00 907.500.00

aAziANTEP şUBE

GELlR ADl
(,t.l iR atTÇfsl

20ıE TAtlMINl
BüTcE

20l9 TAHMiNi
BüTcE

üv€ kav|ı ve ödentiler ] l0.000,00 l2].000,00

Hizmel KarsılIAt Gğliİ|er 300.000.00 330.000,00
yayın Gelirleri l0.000,00 l1,000,00

sMM,BT.Geliıleri 225.000,00 247,500.00

DiA€l Geli.le. l0.000,00 l 1,000.00

Tem§itcilik Gelirleri 260.000.00 2E6.000.00

9l5.000,00 1.006.500,00

GAZİANTEP §UBE

GiDER ADl
GlDf,R BLTÇE§l

20r8 TAllMtNl
BÜTÇf,

20l9 TAHMlNl
BİTÇt

Yö.etirn Gide.leri 66.000,00 72.600,00
220.000.0c 242,000.0t)

islelme Giderleıi l25,000,0c |]7.500.00

l)iğc. Gidel]er l3.000.0c l4.:]00.00

llazmeı Kar§|llğt 65.000.00 71,500,00

Yarın Giderleri 450.00 ,195,00

smm Ve Büro Tescit Gid€rle.i l0.000,00 l1.000.00

T€msilcilik Giden.n 260.000.00 286.000,0c

ol5.000.0c 1.006.500.00

a/Y w h\ A-\ ?u



ANTALYA ŞUaf,

GELiR ADl
GfLiR BUTçfsl

20lE TAHMlNl
BüTÇİ

20l9 TAHMlNl
BüTcf

i]ve kavıt ve ödentiler l74.300,0c l83,0l5.0c

Hizm€ı Kaİsllığ Gelirler 255.398,0c 280.9]E,00

Yaytn Gelirl€.i I6.07],00 l7,680,00

sN{N{,BT.Gelirlen 884.345.00 928-562,00

DiAer Gelirler 54.221.00 59.643,00

Tensilcilik Gelirleİi 535.490.00 562.26J,00

ToPl,AM 1.9]9.827,00 2.032.]03.00

ANTALYA şt]af,

GiD1]R ADI
GlDER 8ItlTÇEsl

ıOıE TAllMiNi
BüTÇf,

20r9 TAHMlNl
8üTÇ[

Yö,letim Giderle.i l41,667.00 l48.750.00
742.95o.0a 780,096.00

isletme Cid.ll€d l l5.5I2.00 127.06].0(

DiğerGiderl.r 72.000.00 79.200.00

Hiun€t Kaf§ı|ığı l08.900,0c l l9.7m.00
va!ln cidcıl.rü l1,389.00 l1.6l7,00
sİİİı V€ Büro T6cil Giderleri 57 -225.00 60,086.00

Temsilcilit G;derl.ri ]4],8!3.00 ]60.041.00

TOPLAM 1.9l9.827.00 2.032.10],00

Bt]RsA şt]BE

GaLiR ADl
GELiR atT(fsI

20l8 TAHMlNl
8üTçİ

20l9 TAHMlNl
BüTcf,

t]!e ka!ül !e Ödentiler 250.000,00 29o-000,00

l lilftel Kar§ı lığı Gelirler 2]0.000,00 260,000,00

YayIn Celi.l€ri 70.000,00 80.000.00

sMM.BT.Gelirle.i 850.000.00 900-000.00

Diğe. Gelirler l0.000,0c l0.000,0c

Temsilcilik Gelirleri 440.000.00 460.000.00

ToPLAM 1,850.000.00 ? 000 000-00

BURSA şI]Bl]

GiDER ADt
GiDtR BtTÇtsi

20l8 TAHMlNl
8üTÇt

20l9TAHMlNl
BÜTcI

Yönetim Gid€rleri l00.000,00 80.000,00
(o0.000.0c 79].000.00

isletme Ctdelleri 2]0.000.00 250,000,00

DiğerGidellel 50.000,00 52.000.00

Hiznet Ka$lllğı 75.000,00 77.000.00

Yavtn Gid€rl€.i 25.000.00 27.000,0c

sının ve gu.o Tescil Gidoıeİi 35,000,00 ]6-000,00

rğnsilcilik Gid.rlç.i ]]0.500,0c 345.0o0.00

M€.kezPayı
ToPLAM l850,000-00 2.000.000.00

ooıiııı-i Şıııı
Gf,LiR ADI

GELIR Bltl ( ı]si
20l6,tAHMINI

BüTÇ[
2019 TAHMtNl

BOTÇE
üy. kavtt ve ödentilğ 70-000,00 77.000,00

Hizm€t Kaİ§lhğı Gelirle. l00.000,0c l l0,000,0c

Yay!n celi.l€ri ]0.000,00 t].000,00

SMM.BT.G€lirl€ri ]00.000.00 330-oo0.00

DiğerGelirler 20.000,00 22.000,00
'lemsilcilik celirleri 500.000,00 550.000.00

l 000.000.00 1.I00.000.00

DENIZLI ŞUBE

GiDf,R ADl
GiDER BaTÇfsi

20lE TAHMlNl
BOTÇI

2019,IAHMlNl
BİT(,I

'ön€tim 

ciderleri l50.000.0t I]0.000.00
250.000.00 263.000.00

7J.000.00 90,000,0c

Diğercjdeİlel 20.000.00 ]0,000.00

Hizn€t Kdsılığı 50.000,0c 60,000.00

Yayln Giderleri 5.000.00 10,000,00

Smm V€ Büro Tescil cide.leİi 30,000.00 40.000,00

Temsilcilik oiderl€ri 250.000,00 280.000,00

ToPLAM l000.000.00| 1.100 000

A?/fu w- ile * d-ı-\



l ıOt8-2oıgDöNEMiTAHMiNiBaL
E]llo Gf,:iIl. MERKEz

GELlR aUTÇEsI

GfLiR ADl
20r8 TAHMıNI

BüTcE
20r9 TAHMiNi

BüTçİ
Yabrncı üye kayıı ve

ödentiler 235,000,00 258.500.00

Himel Kar§ılığ, G€lirler 20.000.m 22.00o.00
1.000.00 1.100.0c

SNlM.BT.Geli.le.i 0.0c 0.0c
4.276.37l,ü 4 (i]1.94].0C

7.500,0C 8.]50.00

ToPLAM 4.539.871.00 4.92|.193.00

ADANA şUat

GELlR ADl
GEl,iR 81üTÇESI

20l8 TAHMINl
8İTÇt

20l9 TAHMiNi
BüTÇ[

Ü\e ta!lı !e Ödenlilel lJ2,000.00 l40,000.0c
Hizm€t Kar§|hğl Geljrler 70.000.0c 77.000.0c

].000,0c ].000.00
sMM.BT.Celirleri 209.000.00 2l4.000.00
DiAel Celiller 1.000.00 1,000.00

Icmsilcilik Gelirleri ]l5.000.00 ] l5.000,00

ToPLAM 7]0.000,00 750.000,0c

f,Mo Gf,l\EL MERKEZ
GlDf,R at TÇEsl

GiDERiN ADI
20t8 TAHMlNl

B(lTct
20t9 TAHMINt

BİTÇf,

Yönelim Giderleri 530,000.00 551.200,00
2.2E9.E71.00 2.496.593.00

i5leone ciderleri 1.050.000.00 1.155.000.00

DiğerGiderlğ. 55,000,00 5E.]00.00

Hianet Katşılığı 25.000.00 27.500.0c

YayD Gide.lerj 2]0.000,00 251.600.0c

TMMoB Pav, 360.000,m ]E1.600,0(

ToPLAM 4-5]9.871.0c 4.92l,79],00

ADANA ŞI Bt]

GiDf,R ADl
(;ll)ı R lti l(ı\l

20lt TAHMtNt
BüTÇ[

20l9 TAHMlNl
BüTCI

Yöneıim Gide.leri 70.000,00 35,000.00
220.900.00 245.000,0c

isletme Gider]eri 27.000,00 ]0.000.0c

Diğer Gide.ler 30.000.00 40,000.00

Hj.net Karstltğl 35.000,00 ]9.500.00
3.000,0c 3.000.00

s,rlım Ve Bü.o TescilGid€.l€.i l0.000.0c 10.000.00

Iem§il.ilik Giderleri 2l0.000.00 220.000,00

ToPLAM 7]0,000,00 750.000.00

h^/7 ı,ı, Lc fiJ

ANKARA Şt]aE

Gf,LiR ADl
(;t]1-1R Bt T(,fsl

20l8 TAHMıNı
BüTÇE

20ı9 TAHMiNi
BüTÇE

üye tavl| ve ödenıiler 1.150,000,00 1.175.000.00

Hizn€t Kaİs!hğı Gelirl€r E50.000.00 900.000.00

YayIn Gelirl€n 5.000,00 5.000.00

sMM,BT.Gelirleri 855.000.00 950.000.00

Diğ celirl€l 95.000.0c l20.000.0c

TemsiIciIik celirleli l225.0oo_00 l 225 000-0C

ToPLAM 4.1E0.000.00 4.J75.000,00

A\KARA st Bt]

GiııER ADl
GiDfR 8i r(Est

20l8 TAHMlNl
BüTÇ[

20l9 TAHMINI
aüTct

Yönğim Gide.le.i l60.000.0ü: I50.000.00
peBonel ciderleri 1.700.000.00 1-800,000.00

tsl€tme Gid€.leri l80.000.00 lE0,000,00

DiterGiderl€r l20,000.00 l50.000,00

Hiznet Kaİ§ll,ğı 2l0,000,00 220.000.00

Yayın Gidenen l0.000,00 l5.000.00

Smm ve Biiİo TescilGid€rlen 40.000,00 60.000,0c
T€nçil.iIik Gider!eri 1.049.400.00 1.056.250,0c

4,ıE0,000,00| 4.]75.000.00



Eğitim Komisyon Raporu

Masem hizmet içi eğitim kurumu olarak sadece mühendislak fakOltelerinin hocalannın ders
Verdiği bir yer olmakİan çlkartllıp tecrübeIe.in aktarlldlğı üyenin yenı teknolojilerin öğretildiği
her zaman kendini yenileyen bir kurum nitelağande olmalıdlr. Bunun içinse ülke ihtiyaçları ve
alandaki dünyadaki gelişmeler takip edilmeladir.

Mühendislik etiği bütün eğitimlerin öncelikli bir parçasl olmalldlr.

Mühendislik etiğinde baklş açlsl neolibarel politikalara karş| duran bütün mes|ektaşlann eşit
koşullarda savunulduğu biryapllanma olmalIdlr.

Bi|im ve teknoIojiyi insanhk yararlna ve doğal dengeyi koruyacak biçimde kullanmayl
mesleğinin temel ilkesi kabul eden,

Bilgi ve yeteneklerini sürekli geliştirme düşüncesi ve çabaslyla hareket etmenin
sorumluluğunu duyanmeslek alanI aPrisindeki en iyitasarlm ve uygulama hizmetini Vermekte
sorumluluk olan.

Hizmet üretima ve yaşam boyunca adalet, eşatlik, özgüriük, dürüstlük, güvenjlirlik, saygl Ve
hukuk alanlanndaki gelişim ve değişikliklerde sorumlu olduğu bilinciyle hareket eden insan
haklanna barışa, demokrasiye, topluma sayglyl ön planda tutan bir baklş açlslndan olmaltdlr.

Acil olarak eğatim notla.lnln ortaklaştlrllarak gözden geçirilmesi ve güncellenmesi
merkezileştirmesi, aynl zamanda haz|rlanan notlann güncel yönetmelik ve standart
bağlantllarlnln kurulmas| gereklidi..Farkll eğitim modüllerinin orta konulanndaki anlat|mlar
ortaklaştlfllmalIdlr,

Eğitim programlarl gözden geçiralarken yerel ihtiyaçlar 9öz önüne allnmal|dIr,

Misem kapsamlnda Verilen bilirkaşilik eğitimi yapan eğatmenIerin Adliyelerin bilgi iletişim
sistemi olan UYAP kullanlml konusunda eğitimlerinin yapllmasl gerekliliği göz önüne
alınmalldlr.

Bazl şubelerde başlatllan genç mühendisler ve mühendis adaylarlna farkl çallşma alanlarda
yapllan farklndallk eğitimlerinin Misem kapsamlna dahil edilerek Büiün EMo şubelerinde
düzenlenmesi ve bununla ilgili çallşmalar yapllmasü gerekladir.

Vaf olan eğitimlere ek olarak; Dünyadaki ve ülkemizdeki gelişen teknolojalerin ortaya

çlkaİdlğı ihtayaçlarl karştlamak için meslektaşlanmlzln talepleri göz önüne allnarak eğitimler

çeşitlendirilmelidir.

Eğitimlerin bütün şubelerde yapllabilir klllnmasl esas amaclmlz olmalldlr.

Misem işleyişinde konuşmanIn başlndan bu yana anlatllan koşullar gerçekleşirse, inanlyoruz
ki;mesleğamizin ülke sathlnda ta§anm, uygulama, işletme kalitesinide etkileyecektir.

KoMisYoN üYELERl

isa ilisu

Saadet Nurujlah Güleç

lstanbul Şube

lstanbulŞube

özgür Yaklşan

Latifa Şimşek Baysal

Hacer Şeker

ocaeli Şube

Antalya Şube

lzmi. Şube



Eğitim Komisyon Raporu

Misem hizmet içi eğilim kurumu olarak §adece mühendislik fakultelerinin hocalarünln ders
Verdiği bir yer olmaktan çlkart|lıp tecrübelerin aktarlldlğl üyenin yeni teknolojilerin öğretildiği
her zaman kendini yenileyen bir kurum niteliğinde olmalldır. Bunun içinse ülke ihtiyaçlan ve
alandaki dünyadaki 9elişmelertakip edilmelidir,

Mühendaslik etiği bülün eğitimlerin öncelikli bir parçasl olmalldlr.

Mühendjslik etiğinde baklş aç|s| neolibarel politikalara karşl duran bütün mesleKaşlafln eşit
koşullarda savunulduğu bir yapllanma olmahdIr.

Balim Ve teknolojiyi insanllk yararlna ve doğaı dengeyi koruyacak biçimde kullanmayl
mesleğinin temel ilkesi kabul eden,

Bilgi Ve yeteneklerini sü.ekli gelişlirme düşüncesi ve çabaslyla hareket etmenin
sorumluluğunu duyanmeslek alanl içerisindekien iyitasa.lm Ve uygulama hizmetini Vermekte
sorumluluk olan,

Hizmet üreiimi Ve yaşam boyunca adalet, eşitlik, özgür|ük, dürüstlük, güVenilirlik, saygl ve
hukuk alanlanndaki gelişim ve değişikliklerde sorumlu olduğu balinciyle hareket eden insan
hak|arlna banşa, demokrasiye, topluma sayg|yl ön planda tutan bir bak|ş açlslndan olmalldlr,

Acil olarak eğitim notlannln ortaklaşt|nlarak gözden geçirilmesi Ve güncellenmesi
merkezileŞtirmesi, aynl zamanda hazlrlanan notlarln güncel yönetmelik Ve standart
bağlantllarınln kurulmasl gereklidir.Farkll eğitim modüllerinin orta konularlndaki anlatlmlar
ortaklaştlrımalldlr.

Eğitim programlan gözden geçirilirken yerel ihtiyaçlar göz önüne allnmaltdlr.

Misem kap§amlnda verilen bilirkişilik eğitimi yapan eğilmenlerın Adliyelerin bilgi iletişim
sistemi olan UYAP kullanlmI konusunda eğitimlerinin yapllmasl gerekliliği göz önüne
allnmalIdlr.

Bazl şubelerde başlatllan genç mühendisler ve mühendis adaylanna farkl çallşma alanla.da
yapllan farklndallk eğitamlerinin Misem kapsamlna dahil edilerek Bütün EMo şubelerinde
düzenlenmesi ve bununla ilgili çaışmala. yapllmasl gereklidir.

Var olan eğitimlere ek olarak; Dünyadaka Ve ü|kemizdeki gelişen teknolojilerin ortaya

çlkardlğl ihtiyaçlan karşllamak için meslektaşlanmlzın talepleri göz önLine allnarak eğitimler
çeşitlendirilmelidir.

Eğitimlerin bütün şubelerde yapllabilir klllnmasI esas amaclmlz olmalldlr.

Misem işleyişinde konuşmanIn başlndan bu yana anlatllan koşullar gerçekleşirse; inanlyoruz
kiimesl€imizin ülke sathlnda tasarım, uygulama, işletme kalitesinide etkileyecektir.

KoMlsYoN 0YELER|

lsa llisu

saadet Nuruilah Güleç

istanbul Şube

istanbulŞube

özgür Yaklşan Kocaeli Şube

Latifa Şirnşek Baysal

Haceİ Şeker

Antalya Şube

|zmar Şube



Eğitim Komisyon Raporu

Misem hizmet içi eğitim kurumu olarak sadece mühendislik fakültelerinin hocalannln ders
verdiği bir yer olmaktan çıkartılIp tecrübelerin aktanldtğl üyenin yeni teknolojjlerin öğretildiği
her zaman kendini yenileyen bir kurum niteliğinde olmalıdlr. Bunun içinse ülke ihtiyaçlarl Ve
alandaki dünyadaki gelişmelerlakip edilmelidir.

Mühendislik etiği bütün eğitimlerin öncelikli bir parçası olmalldlr,

Mühendislik etiğinde bak|ş açls| neolibarel politikalara ka.şl duran bütün me§|ekİaşların eşit
koşullarda savunulduğu biryapllanma oImalIdIr.

Bilim Ve teknolojiya insanltk yaranna Ve doğal dengeyi koruyacak biçimde kullanmayl
mesleğinin iemel ilkesa kabul eden,

Bilgi ve yeteneklerini sürekli geliştirme düşüncesi Ve çabasıyIa hareket etmenin
sorumluluğunu duyanmeslek alanl iPrisindeki en iyi tasarlm ve uygulama hizmetini Vermekte
so.umluluk olan,

Hizmel üretimi ve yaşam boyunca adalet, eşitlak, özgürlük, düru§tlük, güvenilirlik, saygl ve
hukuk alanlanndaki gelişim ve değişikliklerde sorumlu olduğu balinciyle hareket eden insan
haklanna barışa, demokrasiye, topluma saygIyl ön planda tutan bir baklş açıslndan olmalldlr,

Acil olarak eğitim notlannln ortaklaşİnlarak gözden geçirilmesi Ve günÇellenme§i
me*ezileşlarmesi, aynl zamanda hazlrlanan notlarln güncel yönetmelik ve standart
bağlantl|annln ku.ulmasl gereklidi..Farkll eğitim modül|erinin orta konularlndaki anlatlmlar
ortaklaştlnlmalldır,

Eğitim pr€ramlarl gözden geçirilirken yerel ihtiyaçlar göz önüne allnmalldl..

Misem kapsam|nda verilen bilirkişilik eğitimi yapan eğitmenlerin Adliyelerin bilgi iletişim
sastemi olan UYAP kullanıml konusunda eğitimleİinin yapllmasl gerekliliği göz önune
allnmalldlr,

Baz| şubelerde başlalllan genç mühendisler ve mühendis adaylaına farkl çalışma alanlarda
yapllan farklndallk eğitimlerinin Misem kapsam|na dahil edilerek Bütün EMo şubelerinde
düzenlenmeŞi Ve bununla ilgili çak§malar yaptlmasl gerekıidir.

Var olan eğitimlere ek olarak; Dünyadaka ve ülkemizdeki gelişen teknolojilerin oftaya
9kardlğı ihtiyaçlan karşllamak için meslektaşlanmlzln talepleri göz önüne allnarak eğitimler
çeşitlendirilmelidir,

Eğitimlerin bütün şubelerde yapllabilir klllnmasl esas amaclmlz olmalldlr.

Misem işleyişinde konuşmanln başlndan bu yana anlatllan koşullar gerçekleşjrse, inanlyoruz
ki;mesleğimizin ülke sathlnda tasaım, uygulama, işletme kalitesini de etkaleyecektir.

KoMlsYoN üYELERl

lsa llisu

saadet Nuruilah

özgür Yaklşan

Latifa Şimşek

Hacer Şeker

Antalya Şube

lzmir Şube

lstanbul Şube
,J -+UJ{\

Gtılec { _(,A "..,,_lstanbul 
Şube

'!/////)/ *ou.,,şuu
Baysal.



Eğitim Komisyon Raporu

Misem hizmet içi eğitim kurumu olarak sadece mühendislik fakültelerinin hocalarlnln ders
Verdiği bir yer olmaktan çıkartılıp tec.übelerin aKanld|ğ| üyenin yeni teknolojilerin öğretildiği
her zaman kendini yenileyen bir kurum niteliğinde olmalldlr. Bunun içinse ülke ihtiyaçlarl Ve
alandaki dünyadaki gelişmelertakip edalmelidir.

Mühendaslik etiği bütün eğitimleran öncelakla bir parçasl olma|ldır.

Mühendislik etiğinde baklş açlsI neoliba.el politikalara karşı duran bütün meslektaşIarln eşit
koşullarda savunulduğu bir yapllanma olmalldlr.

Bilim ve teknolojiyi insanllk yararlna ve doğal dengeya koruyacak biçimde ku|lanmayl
mesleğinin temel ilkesi kabu| eden,

Bilgi ve yetenekIerini sürekli geliştirme düşüncesi ve çabas|yla hareket etmenan
sorumluluğunu duyanmeslek alanl içerisindeki en iyitasanm ve uygulama hizmetini vermeKe
sorumluluk olan.

Hizmet üretimi ve yaşam boyunca adalet, eşitlik, özgürlük, dürüstlük, güvenilir]ik, saygı Ve
hukuk alanlanndaki gelişim Ve değişikliklerde sorumlu olduğu bilinciyle hareket eden insan
haklarlna banşa, demokrasiye, topluma saygly| ön planda tutan bar baklş açlslndan olmalldlr,

Acil olarak eğitim notlarlnln ortaklaştlnlarak gözden geçirilmesi ve güncellenmesi
merkezileştirmesi, ay zama^da hazlrlanan notlarln güncel yönetmelik ve standart
bağ|antllar|ntn kurulmasl gereklidir.Farkll eğitim modüllerinin orta konularlndaki anlatlmlar
ortaklaştlrılmalIdlr.

Eğitim programlan gözden geçirilirken yerel ihtiyaçlar göz önüne allnmalldlr.

Misem kapsamlnda Verilen bilirkişilik eğjtami yapan eğitmenlerin Adliyelerin bilgi aletişim
sistemi olan UYAP kullanlml konusunda eğitimlerinin yapllmasl gerekliliği göz önüne
allnmalldlr,

Baz| şubelerde başlatllan genç mühendisler ve mühendis adaylarlna farkl çallşma alanlarda
yapllan farklndalık eğitamlerinin Misem kapsamlna dahil edilerek Bütün EMo şubelerinde
düzenlenmesi ve bununla ilgili çal|şmalar yapllmasl gereklidir,

Var olan eğitimIere ek olarak; Dünyadaki Ve ülkemizdeki gelişen teknolojalerin ortaya
çlka.dığ| ihtiyaçlarl karşllamak için meslektaşlarımlzln talepleri göz önüne allnarak eğitimler
çeşitlendirilmel jdir.

Eğitimlerin bütün şubelerde yap|labilir k|llnmasl esas amaclmlz olmalldlr.

Misem işleyişinde konuşmanln başlndan bu yana anlat|lan koşullar gerçekleşirse; inanlyoruz
ki;mesleğimizin ülke sathlnda tasarlm, uygulama, işletme kalitesinide etkileyecektir.

KoMlsYoN ÜYELERl

lstanbullsa llisu

saadet Nuruilah

özgür Yaklşan

Güleç lstanbul
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EMo 46. oıağan Genel Kurulu

Enerii Komisyonu Raporu

Ülkemizde 80'li yülların başından beri uygulanan neoliberal politikalar, enerji
alanını dabiçimlendirmiş, geleceğimiz için büyük önem taşüyan enerji
kaynaklarının plansızca kullanılmasına, enerji yoksulluğuna, dışa bağımhlığa,
çevrenin ve yaşam alanlarının talanına yol açmıştır.

Bugün Türkiye, enerjide yüzde 75, elektrik enerjisinde ise yüzde 50 oranında dlşa
bağımlıdır. 2002 yılından beri süren AKP iktidarü boyunca elektrik fiyatlarl
artmış, Türkiye mesken elektrik fiyatları oEcD ortalamasrnrn üzerine çrkmış ve
toplum için ekonomik bir yük haline gelmiştir. odamüzın bugünkü basın
açıklamasında belirttiği üzere son yap l.lıafl zamlıa ZO|7 yılsonuna göre konut
kulıanıcııarrnın elektrik fatırralarına yapılan zam yüzde 11.95'e, iletim
sistemi doğrudan kullanıcılarının elektrik faturalarlna yapılan zam yüZde 11.98'e
ulaşmıştır.

Elektrik enerjisinde kapasite kullanım oranları düşmüş, arz fazlalığı oluşmuştur.
Tüm bunlar plansızlığa da bağlı olarak ülke kaynaklarının israfedildiğini
göstermektedir.

Kurulu Güç:

2017 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de toplam kurulu güç 85.200 MW, toplam
santral sayısı ise 5021 olmuştur.

Termik Kaynak : o/o 55,9

Hidrolik Kaynak : 0/o 23,2

Lisansh+Lisanssız Diğer Yenilenebilir Kaynaklar : %13

Yerli kömürlü santrallerin kurulu gücn o/o77,6 - 9lJ72,6 MW iken, ithal kömür
santrallerinin kurulu gücü%o10,3 -8793,9MW'tır ve sırasıyla toplam içindeki
payları 0/o||,6

Elektrik Eneriisi :

Elektrik Piyasast Düzenleme Kurumu tarafından yayımlanan Aralık 2017 Sektör
Raporu'na göre Türkiye'nin toplam lisanslü elektrik üretimi
292.574,4o|,SLMWh, bu rakamlara lisansstz elektrik üretimi 3.031.504,48 Mwh
ektendiğinde 2017 },rlı toplam elektrik üretimi 295.605.905,98 Mwh olmuştur.

2017 yılı içerisinde üretilen elektriğin o/o56'sı ithal kaynaklr olmuştur,

Nasıl Bir Politika Uygulanmalı?

Elektrik Mühendisleri Odası enerii kullanrmrnr temel bir insan hakkı olarak
kabul etmektedir- Elektrik enerjisinin sürdürülebiliı temiz, güVenli, kaliteli ve
ucuz olarak temin edilebilmesi kamusal bir hizmet olarak kabul edilmeli ve
politikalar buna göre belirlenmelidir.



Ülkenin mevcut kurulu gücü gelecek yülların elektrik ihtiyacını uzun bir dönem
karşılayacak kapasitededir. Bu durum dikkate alünarak baz yük mevcut
santrallerden, tepe yıik ise yenilenebilir kaynaklardan karşılanacak bir planlama
içerisine gidilmelidir.

Sera gazı artışları dikkate alünarak özellikle kömür santrallerinin yapımı öncelik
ithal kömüreverilerek durdurulmalıdır.Kömür santrallerine alüm garantileri
verilmemelidir mevcut olanlar iptal edilmelidir. Komisyon olarak; ÇED süreci
devam eden Eskişehir Alpu Termik Santral Projesine karşü etkin bir mücadele
yürütülmesini, TMMOB nezdinde teknik ve hukuki hertürlü desteğin yerel ekoloji
platformlarına verilmesi sağlanmalıdır.

Akkuyu Nük]eer Santralı gibi bir kaza halinde felakete neden olacak ve çok pahalı
elektrik satacak elektrik üretim tesislerinin yapımından hemen Vazgeçilmelidir.
Komisyon olarak; önümüzdeki hafta temel atrlması beklenen Mersin Akkuyu
Nükleer santralı için yerel platformlarla yapılacak eylemlere destek verilmelidir.

ÇED süreci devam eden Sinop inceburun Nükleer santralına karşı etkin hir
mücadele yürütülmeli, Her iki proje için NKP'lere TMMoB nezdinde teknik Ve

hukuki her türlü desteğin verilmesi sağlanmalıdır.

Özelleştirilmiş olan kuruluşlar idari, teknik ve mali yönden denetlenmeli ve
özellikle dağıtım şirketlerinin faaliyetlerinin kalitesi arttırılmalıdır.

Üretim maliyeti ucuz ve çevreye daha az zarar vere\yer.ilenebilir kaynak
kullanan yatırımlar düşındaki yatırımlara verilen teşvikler durdurulmalıdır.

Yenilenebilir Enerii

Dünyadaki yenilenebilir enerii üretimin temel felsefesi, (desentralizasyon)
tükettiğin yerde üretmeye doğru gitmekte iken, ülkemizde çatı ges

uyguIamalarının önünün fiili olarak açılmama inadının devam etmesi ve

YEl(A'larlayeneilenebilir enerji üretim sistemin tek şirket, tek proie ve merkezi
enerii üretimine çekilmeye çalışılması, halkın ucuz ve çevreye duyarlı enerji
ihtiyacü elde etmesiyle ciddi çelişkiler içermektedir.

Komisyonumuz |eotermal enerii uygulamaIanna dikkat çekme gereği
duymuştur.

Türkiye'de kullanılmaya çalışılan ve dünyada da revaçta olan yenilenebilir enerji

kaynaklarından bir tanesi de Yer altı akışkanlarının leotermal santral şeklinde
elektrik üretiminde katkısıdır. Ne var ki jeotermal kaynaklar sadece elektrik
enerji üretimi olarak bakılmaması gereken, jeoloji, jeofizik makine, Ziraat gibi bir

çok mühendislik meslek alanının birlikte proje yeri alanı ve tipinin
değerlendirmesinde yer alması gereken Komplike bir çal|şmadür. Bu santraller şu
anda ülkemizde yeraltı jeolojik yapıdan kaynaklı olarak Aydın Denizli Manisa

bölgesinde değerlendirilmektedir. Maalesef Lisans sahibi olma yasal süreci
içerisindeki yetki fazlalüğı Ve karmaşasl, yöre durumunun sosyal Ve Çevre olarak
jeğerlendirmeye doğru bir şekilde alınmaması, yerel unsurların göz ardı

edİİmesi, Özellikle yetkin meslek odalarının bu süreçte dahil edilmemesi bir çok

çevre facialarınnneden olmaktadır. Bu çevre faciaları önümüzdeki 100 yıl
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boyunca telafi edilemeyecek zararlara neden olmaktadır. Reenjeksiyonun
yapılmaması, akışkanın ağlr metallerle birlikte Verimli ovalara salrnması, santral
alanlarının acil kamulaşhrma hakları ile verimli tarım arazilerinde yapılma
hakkının lisans sahibine tanınması vbbir çok nedenler çeweye en az zarar
verdiğ bilinen yenilenebilir enerii kaynaklarının vahşi para kazanma hırsı
ve merzuat eksik ve yanlrşlarından kaynaklı çevreye zararlı hale girmeye
başIamıştrr.

YEKA
YEl(A uygulaması son iki yıldır önemli bir konu olarak siyasi irade tarafından
gündeme sokulup jet hızıyla uygulamaya 8eçirilmeye çalüşülmaktadır.Süreçlerde
herhangi bir istişari yapıların olmaması, Meslek odalarının bilerek konuya dahil
edilmemesi, ihale süreçlerinde ve sonuçlarlnda yaşananların muallaklığı konu
üzerinde kamu menfaatinin doğru değerlendirilmediği, teknik olarak ülkemiz için
devasa bo},ırtta sayılabilecek bu santra]lerin lisanslama süreçlerinde doğru
teknik çalışmaların yapılmadığı kaygılarımızartırmaktadır.

Enerji Bakanı tarafından sürpriz bir şekilde Off-shore YEt(A RES konusunun
dillendirilmesi, muhtemel YEKA BiYoGAz, YEKA BiYoKÜTLE projeleriyle "Çılgln
Projeler" haline getirilip kamuya çok pahalıya patlayacak YANLlŞ projelerle
maceraya girilmemesi için Mevcut YEKA'larodamız tarafından inceleme altına
alınmah, muhtemel konuşulan ve konuşulacak yeni YEKA'larda TMMOB olarak
etkin bir pozisyonda yer alma girişimlerinde bulunulmalıdır.

Enerii Verimliıiği
Mevcut enerji yönetim anlayışı ile ülkenin artan enerji ihtiyacı için şimdiye kadar
"arz" odaklı bir yaklaşım sergilenmiştir.

Ülkenin mevcut vergi politikasl da enerji Verimliliğinin önündeki diğer önemli
engellerden biri durumundadır. Türkiye'de ithal edilen fosil yakıt ya hammadde
ya da elektrik gibi ürünlerle KDV, ÖTv, TRT Vergisi gibi bir dizi kalemle ciddi gelir
sağlamaktadır. Bunlardan sadece 2013 yülı içinde petrol ve doğal gazdan alınan
ÖTV'nin toplamına bakıldığında, bütün KDV gelirlerinden de, bütiin kurumların
vergilerinden daha fazla olduğunu görülmektedir.

Bu dururn kamu yönetiminin enerji verimliliği motjvasyonunu düşürmekte,
ahnması gereken öniemlerin ertelenmesine neden olmakta, diğer yönüyle de arz
odaklı enerii politikalarlnı körüklemektedir.Eneriinin etkin kullanımını sağlamak
için yoğun bir program uygulanmalı ve birim iş başına enerji kullanımının
azaltılmasl teşvik edilmelidir.

Elektrik enerjisi açlsından enerji verimliliği adına alınmasl gereken önlemlerin
başında üretim, iletim ve dağıtımdaki kayıpların önlenmesi gelmektedir. Burada
da üzerinde durulması gereken alan dağtım sistemidir. Dağıtım sistemindeki
kayıpları düşürecek önlemler alınmalı ve kayıp kaçak oranının kabul edilebilir
seviyelere indirilmesi gerekmektedir. Bu konuda EPDK'ya çok önemli görevler
düşmektedir. Özellikle kayıp kaçak oranlarının bazı bölgeler özelinde zaman

zaman dağütım şirketleri lehine revize edilmesi konunun en hassas;ıoktasıdır ve
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bu tür uygulamaların sonlandırrlması gerekir. Teknik kayıpların azaltılması adına
dağıtım şirketleri tarafindan yapılan yatırımların Ve yapılmasızorunlu olan
periyodik bakım faaliyetlerinin de denetimi mutlaka sağlanmalıdır.

Sonuç olarak devletin enerii politikasında en etkin aktör olduğu
yadsınamaz bir gerçektir. Devlet eıektriğin bir ticari meta değil, bugünün
dünyasında insanların çağdaş bir yaşamsürebilmesi için bir insan hakkı
olduğunu görüp bu doğrultuda elektriği bir kamu hizmeti olarak sunmak
zorundadır. kAr amaçlı uygulamalar olduğu sürece mevcut sorunların
iistesinden gelinmesi mümkün 8örünmemektedir.
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45, DÖNEM EMo KADlN KoMisYoNU RAPoRu

lrkç| Ve ayrlmc| politakalarln tüm dünya 8enelinde yükseldiğane tanlkllk ettiğimia, erkek egemen

şiddetin ve dilinin dört bir yanımlil kuşattlğl bir dtinemde. Çocuk istismannln kat kat arttlğ|, kadlnlann
ve çocuklarln, tacize, tecavüze uğradlğl, öldürüldüğü, bu şiddeti en8elleyecek mekanizmalarl

oluşturmasl, düzenlemelea yapmas| gereken siyasi iktidannsa blrakln en8ellemeyi, şiddetin her

türlüsünü kendisinin meşrulaştlrdlğl, kadlnlan hane içine ve ail.ye 9k§tlracak po|ıtikalar geaiştirerek

şiddeti tlrmandlrdığl bir iklimden 8eçiyorut.

Türkiye'de kadln istihdamI düşük olduğu Ve bu istihdamln neredeyse yansln|n da kaylt dlşl olduğu

bilinmekteyken kaylt dl$ istihdamla mücadele etmek yerine taşeron sistemi kamuda da

yay8lnlaştnlarak emek piyasas| 8iderek daha fazla esnek ve 8üvencesiz hale 8etiriliyor. Kadln

astihdamlnın arttlnlmasl şöyle dOrsun kadlnlara vaat edilen tek şey yarl-zamanll ve 8üvence§iz işler

oluyor.

Kadlna, cinsiyetinden kaynakll olarak uy8ulanan her türlü olumsuz davranlş ve politikalara

karşı mücadele yöntemlerini tanlmlama ve 8örüş oluşturma, meslek alanlnda karşllaş|lan

cinsiyetçi yaklaş|mlarl örgütlü ve dayanlşmacl bir ruhla karşı duruş ve eylemlilikle. seı,8i|eme

amacryla kurulan kadln komisyonu,45. Dönem boyunca 5 Komisyon toplantlsl 8erçekleştirdi.

Bu toplantllarda kadlnların yaşadlğl cinsiyet ayr|mcl politikalara karşl mücadele yöntemleri

konuşularak tartlşlldl ve kadln bültenleri ile kad|n ajandasl 8eleneği sürdürüldü. Bu bülten ve

ajandalarln içerikleri belirlendi, yaz|lar için iş bölümleri yaplld|, etkinlik kararlan allndl.

EMo Kad!n Bülteni'nin son say|slnda oHAL sürecinde yaşananlar|n mühendislere yans|ma|ar|,

kadln mühendislerin işsizlik Ve idihdamln durumu, mühendisliğe baklş aç|lar!, eğitim

hayatlarl, kadlnlarln çallşma yaşamında karşllaştlklarl zorluklaİ, meslek alanlarlndaki cinsiyet

ayrlmc|llğl, mü|teci kadlnlann durumu gibi konular ha2lrlanan bültenlerde detayll olarak

anlat|ldI ve kad|n üvelerimizle payla§lldl.

3000 adet basllan EMo Kadln Bü|tenleri Elektrik Mühendisliği Dergisi ile birlikte onun eki

olarak baslldl ve karşllaşllan baz| sorunlar nedeniyle yeni dönemde ayrl bir yapıya

kavuştu.ulmasl için çal|şmalar yaplld|.

Bugüne kadar 5 kadln bülteni bas|lmlş olup 6. saylnIn çallşmalarl devam etmektedir.

2017 EMo Kadln Ajandas|, tarih boyunca büyük kadın eylemleri (etkinlikleri, hareketleri)

temaslyla, 2018 EMo Kadln Ajandasl ise Kadln Filmleritemasryla baslldI ve dağltddl.

TMMoB 5. Kadln Kurultayl'nln örgüİlenme sürecinde, TMMoB Xadln Ça||şma Grubu'na
gönderdiğimiz tem5ilcimiz araclllĞl jle aktif olarak yer allndl.

EMo Kadln l(omisyonu, kadln emeği, bedeni, maddi ve ruhsal yaşamı üzerindeki bütün

sömürü Ve baskl biçimlerine karşl mücadeleler içinde yer aıacak, destekleyecek ve kad|n

öz8ürleşmesinin yanlnda yer alarak meslektaşlarlnln uğradığı cinsiyetçi ayrlmclllğa karşl

mücadele edecektir.



Yürütülen tüm bu çallşmalar, komisyonumuz taraflndan belirlenen çallşma ilkeleri
doğrultusunda sürdürülmeye devam edilecektir,

KoMisYoN çAL|ŞMA İLKELERiMiz :

1- Kadln beyanl esast|r.

2- Kadln mücadelesiöz8ün ve özerktir-

3- KadIn Komisyonu çal|şmalafl tüm kadln üyelerin katllımI Ve katklslna açlk olarak yürütülür.

4- Kadln çallşmalarlnda hiyerarşi yoktur, he. kadln eşit söz hakklna sahiptir.

5- Eril sistemin dayattlğl başkanİk al8l5| reddedilir. Uy8u|amada başkanllk yerine "dönem

5özcülüğü" benimseni..

6- "Dönem sözcüsü" Kadln Komisyonu taraflndan seçilir ve 5 ayda bir değişir.

7-Kararlar oy birliği ile allnlr. oy birliği sağlanamazsa ikna 5üreci işletir. Bunda başarllt

olunamazsa, ikna edilemeyen üyelerin yol vermesi ile ka.ar uyguıanlr.

8- Kadln temsiliyeti olmayan hiçbir organ, taban insiyatifinitam olarak yansıtamamaktad|f.

Her o.ganda "eşit temsiIiyet" savunulu..

9- KadInlara yönelik "eşitleyici önlem" ilkesinin hayata geçirilmesine çallş|llr.

10- cinsiyetçilikle mücadele edilir. gu alandakişikayet ve dava konusu o|ayla. takip edilir.

11- cinsiy€t aynmcll|ğlna yönelik şikayetlerde "zaman aşımı" uygulaması reddedilir.

12- Örgüt organlaında yer alan kadlnlarla iletişim ve dayanlşma içerisinde olunur.

13- Kadln Komisyonu toplantllar| yerellere yaylarak kadln üyeler araslndaki iletişim ve

etkileşimin artIrllmasl 5ağlanlr.

14- TMMoB alkele.ine sahip çlklll., zedelendiği her durumda meşru mücadele hakkl kullanlllr.

ilkelerimizin hayata geçirilmesinin takipçisi olacağlz.

EMo Kadln Komisyonu
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ELEKTRiK MüHENDiSLERi oDAsI
.16. OLAĞAN GENEL KURULU DivAN BAŞKAI{LIĞINA

46, olağan Genel Kurul Asansör Konisyonu kurulması ı,e komis1,oırun aşağıda isinıieri
bulunan delegelerden oluşınası içir\ gcrcğini arz ederiz.
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46. OLAĞAN GENEL KURULU DlvAN BAŞKANLIĞINA

46. olağan Genel Kuıul Biyomedikal Mühendisliği Komiş,onu kurulması ,ı,e komislonun
aşağlda isiınlcri buluıran delegelerden oluşması içiİ gereğiıri a.z ederiz. l
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ELEKTRiK ü}rüHENDi§LERi oDAsl
46. oLAĞAN cENEL KURULU DivAN BAşKAI\,I-ıĞINA

46, Olağan Genel Kurul Bütçe Uygulama Esasları Kon,ıisyonu kurulması ve komisyonun
aşağıda isiınleri bulunan delegelerden oluşması için gercgini arz cdcriz. l
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46. oLAĞAN GENEL KURULlIDiVAN BAşKA\LlĞıNA

.16. O]ağan Genel Kurul Eğjtiürr Konris}onu kurulnTası rc koınis1,onuıı ışağıda isiıırleri
bı,ılunan delegelcı,dcn oluşınası için gercgiıli arz ederiz.
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ELEKTRİK MÜHENDiSLERi ODASİ
46. OLAĞAN GENEL KURULU DivAN BAşKANLIĞINA

46, olağan Genel Kurul Elektronik Mühendisliği Komisyonu kurulmasl ve komisyonun
aşağıda isimleıi bulunan delegelerdeh oluşma§ı için gercğini arz ederiz.
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46. oLAĞAN GEü\TL KURULU DivAN BAşKAr\I-ıĞINA

46. Olağan Genel Kurul Enerji Komisyonu kurulması ve komisyonun aşağıda isimleli
bulunan dclegelerden oluşması için gcıeğini arı- ederiz. l
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ELEKTRiK MüHENDisLERi oDAsl
46. oLAĞAti GENDL KURULU DİvAN BAŞKANLıĞINA

46. Olağan Genel Kuıul Kadm Komis!,onu kurulmast ve komisyonun aşağlda
bulunan delegelerden oluşması için gereğini arz ederiz.
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46, olağan Genel Kuıu] Karar Taslakları Konrisycınu kuıulması ve komisyonuıl aşağüda
isimleıi bulunan delegelerden oluşııası için gcrcğini arz cdctiz. \
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46. Olağan Genel Kurul SMM Konıisyonu kurulması ve komisyonun aşağrda isimleri bulunan
'delegelerden oluşınası için gereğini arz ederiz.
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46. olağan Genel Kurul Yapı Deneliıı1 Komislonu kurulması ı,e komis1,oııun aşağıda isimleri
bulunan delegelerden oluşıİıası için gereğiııi arz cdcriz.
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45.otAĞAN GENEL KuRUt YAP| DENETiM KoMisYoNU RAPoRU

Komisyonumuz aşağlda imzasl olan üyeıerle toplanarak aşağlda belirtilen
kararlarl almlştlr.

l-Mevcut 4708 saylll yasa mal sahibi olan gerçek Veya tüze| kişinin Veya aynl
zamanda mal sahibi olan yapl müteahhidinin yapl denetim firmasl ile doğrudan
anİaşma yapmasınl emretmekted;r. Yapl denetim şirketlerinin mal sahibi
Ve/veya müteahhitten iş almaslnln önüne geçilmesinin Ve yapl denetim

şirketlerinin oluşturulacak yazlllm Vasltasl ile otomatik olarak iş dağltlmlnln
yapllmaslnl,

2-Yapl denetçilerinin Ve kontrol elemanlarının ücretlerinin ilgili idare Veya
bakanlık tarafından ödenmesinin gerektiği,ve bu konuda özel bir mevzuat
değişikliğinin yapılması akabinde mümkün olacağı görüşündeyiz. Mevcut yasa

ülkemizde uygulanan serbest piyasa ekonomisi gereği bu aşamada, bu şekilde
bir çözümü mümkün kllmamaktadlr,

3-Proje uygulama denetçilerinin maaşlarının kamuda ilk göreve başlayan
mühendise ödenen ücretten az olmamasının gerektiği, denetim işinin doğası
gereği üst bir işlem olması nedeniyle Ve denetim elemanlarının tecrübeleri de
göz önüne alındığında göreve yeni başlayan bir mühendisin ücreti değil
başmühendis seviyesindeki bir mühendisin ücreti mukabilinde bir ücret almasl
gerektiği,

4-Denetim elemanlarlnln 5 yllllk deneyimlerinin yeterli görülmesi ancak bu 5
yıllık sürenin fiilen kontrol elemanl, şantiye şefliği ve teknik uygulama
sorumlusu olarak çalışma tecrübelerinin de dikkate allnmaslnln şart
koşulmasını,

s-Denetim elemanlarına denetim mevzuatl Ve uygulamasl konusunda meslek
odalarl taraflndan meslek içi eğitim Verilmesinin uygun olacağı,

6-Yapl denetim mevzuatlnda belirsiz olan denetim işinin tam zamanll bir iş
olduğunun açık ve net olmasl içın gerekli mevzuat çalışmalarının bakanlık
tarafından yapılması,

7-Denetim alanlnln mevcut 120.00 m2 den daha az bir alana sahip olmasl
gerektiğıVe şantiye saylslnln 50 i|e sınırlandırılması,,f4ü4K



8-Bakanlık bünyesinde Ve il Müdürlükleri'ndeki yapı denetim komisyonlarlnda
ilgili meslek odalarından birer temsilcinin bulunması için gerekli çalışmanın
yapılması,

g-Yapl denetim sisteminde çalışan tüm meslek mensuplarlnln zorunlu mesleki
sigorta kapsamlna alınmasl,

10-Denetim elemanlarının, denetim firma|arl ile yapacağı sözleşmelerin ülke
genelinde tek tip olarak uygulanacak şekilde hazırlanması,

1].-Denetçilerin soruşturma Vs. gibi işlemlere maruz kaldlk|arlnda öncelikle bağlı
olduğu meslek odalarının ilgili/yetkili kurullarlnln vereceği karar
sonrasındabakanlık açısından yaptırımlara hükmedilmesi,

12-Yapl denetim firması kurucularınln Mimar Veya Mühendis olması nedeniyle
yapl denetim şirketlerinin kuruluş aşamasında tescillerinin TMMoB taraflndan
yapılmasının zorunlu kılınması,

Yukarlda yaptlğlmlz tespit Ve önerilerin Çevre Ve Şehircilik Bakanllğl'na
gönderilmek üzere TMMoB' ye sunulmasl,

Komisyonumuzca önerilmektedir. 31.03.201,8

Haydar UYGUN

Bursa Şube 8808

ŞahinflılM

nbul Şu

Kocaeli Şube 4882
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