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Gazi Üniversitesi Mühendislik 
Mimarlık Fakültesi Elektrik 
Elektronik Mühendisliği Bölü-

mü koordinatörlüğünde üniversitenin 
Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) bünye-
sinde sürdürülen kursları tamamlayan 
ve başarılı olanlara belgeleri, bölüm ve 
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ilgi-
lilerinin katıldığı bir toplantı ile verildi. 
Elektrik Elektronik Mühendisi unvanı 
ile mezun olan mühendislerin EMO 
mevzuatı açısından ileride mağdur 
olmamaları için almaları gereken 
lisans düzeyindeki derslerin verildiği 
eğitim lisans eğitimi görenlerle aynı 
biçimde yapıldı. 
Belgelerin verildiği 10 Temmuz 2008 
tarihinde yapılan toplantıya başta Bö-
lüm Başkanı Prof. Dr. Cengiz Taplama-
cıoğlu olmak üzere eğitime doğrudan 
katkısı olan Prof. Dr. Sezai Dinçer, 
Yrd. Doç. İres İskender ile Arş. Grv. 
Süleyman Sungur Tezcan ve İbrahim 
Eke yanında bölüm öğretim üyeleri de 
katıldı. EMO Yönetim Kurulu Başkanı 
Musa Çeçen, Yazmanı Hüseyin Önder, 
Saymanı Serdar Paker, EMO MİSEM 
Komisyonu Üyesi Orhan Örücü ve 
EMO MİSEM Teknik Görevlisi Asuman 
Sağlıkçıoğlu’nun da katıldığı toplantı 
belgelerin dağıtılması ile son buldu. 
EMO 41. Dönem Yönetim Kurulu, bu 
olumlu gelişmeye ilişkin şu değerlen-
dirmeyi yaptı: 

“EMO olarak, Gazi Üniversitesi Mü-
hendislik Mimarlık Fakültesi Elektrik 
Elektronik Mühendisliği Bölümü’ne 
duyarlı ve kararlı davranışı için te-
şekkür ederiz. 
Elektrik Mühendisleri Odası, 6235 
sayılı TMMOB Yasası ile kurulmuş 
kamu kurumu niteliğinde bir mes-
lek kuruluşu olup, yasa ve yönet-
meliklerin kendisine tanıdığı yetki 
ve sorumluluk çerçevesinde mes-
leki faaliyet alanlarını düzenleme 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ’NDE 
ÖRNEK GELİŞME

durumunda ise sonradan alınan 
derslerin üniversitedeki lisans 
programına eşdeğer koşullarda 
(ders sayısı, yüzde 70 devam, 
ödev, vize ve finalden geçer not 
vs.) alınması gerektiği açıktır. 
Nihai hedef, derslerin lisans 
sırasında tamamlanmış olması 
gereğinden dolayı üniversitelerin 
verdikleri unvana uygun olarak 
müfredatlarını geliştirici yönde 
çalışma yapmalarıdır. 
Mevcut durumda, mezun olan 
üyelerimizin bu mağduriyetlerini 
gidermek üzere birçok üniversi-
tede eksik dersleri tamamlamaya 
yönelik eğitimlerin açılması 
sevindiricidir. Bu çerçevede çe-
şitli üniversitelerin sürekli eğitim 
merkezlerinde düzenlenmekte 
olan yukarıda adı geçen derslerin; 
lisans eğitiminde verilen derslerle 
içerik, süre ve koşullar açısından 
aynı olduğu düşüncesi ile eğitim 
sonunda düzenlenen belgeye 
‘başarı değerlendirme formu’nun 
da eklenmesi uygun olacaktır.
Üniversitelerinde mezunlarına veya 
öğrencilerine eksik olan derslerin 
verilmesini hedefleyen bölümlerin 
hepsinin konuya Gazi Üniversitesi 
gibi duyarlı ve sorumlu yaklaşacak-
larına olan inancımız tamdır.”

ve denetimini yapmakla görevlidir. 
EMO bu çalışmalar çerçevesinde 
SMM (Serbest Mühendislik ve 
Müşavirlik) hizmeti üreten üyeleri-
mizi uzmanlık alanlarına göre yetki 
belgesi ile belgelendirmektedir.
Serbest çalışan üyelerimizin belge-
lendirilmesi üniversitelerin verdiği 
unvan bağlamında yapılmaktadır. 
Örneğin Elektrik Mühendislerine 
verilen belge ile Elektronik Mü-
hendislerine verilen belge ve bu 
belgelere bağlı olarak yetkilendiril-
diği tesisler farklıdır. Ancak üniver-
sitelerin bir mühendislik programı 
içinde çift unvan vermesi sebebiyle 
mühendisin yetkilendirilmesinde 
transcript incelemesi zorunlu 
olmaktadır. Keza birçok üniversi-
tede elektronik ağırlıklı program 
yürütülmesine karşın mezunlarına 
‘Elektrik Elektronik Mühendisi’ 
unvanı verilmektedir. 
EMO’nun özellikle Elektrik Mühen-
disliği çerçevesinde belge verebil-
mesi için çift unvanlı meslektaşımı-
zın transcriptinde‘Yüksek Gerilim 
Tekniği’, ‘Elektrik Makinaları’ ve 
‘Elektrik Tesisleri (Koruma, İletim, 
Dağıtım, Üretim’den biri)’ dersle-
rinin bulunması veya sonradan ta-
mamlamış olmaları gerekmektedir. 
Derslerin sonradan tamamlanması 


