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ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
43. DÖNEM 

1. KOORDİNASYON KURULU 
TOPLANTI NOTLARI

Elektrik Mühendisleri Odası 43. Dönem 1. Koordinasyon Kurulu Toplantısı 5-6 Mayıs 2012 
tarihlerinde Odamız Hizmet Binası’nda aşağıdaki gündemle toplanmıştır:
Gündem: 
1. Bilgilendirme

a) Kurulların, Şubelerin ve MEDAK Bilgilendirmeleri
b) Sicil Durum Belgesi
c) 43. Dönem Çalışma Programı

2. Genel Kurul Değerlendirmesi ve TMMOB Genel Kurulu
3. 43. Dönem Oda etkinliklerinin planlanması
4. Bilgisayar Mühendisleri Odası

Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na tüm kurullardan katılım sağlanmıştır. Yapılan görüşmeler 
neticesinde aşağıdaki konularda ortaklaşıldığı görülmüştür.
1. a) Bilgilendirme başlığı altında 03 Mart 2012 – 05 Mayıs 2012 arasında Odamız tarafından 
yapılan etkinlikler, toplantılar, görüşmeler ve mali durum ile ilgili Oda kurullarımız, Elektronik 
MEDAK ve şubelerimiz tarafından bilgilendirme yapıldı.
b) Sicil durum belgesi ile ilgili olarak 03 Nisan, 14 Nisan tarihli yönetmelik değişiklikleri ve 
Yapı Denetimi Hakkında Kanun Taslağı konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. 
Son dönemde yapılan yasal düzenlemeler ve yasa taslaklarının üyelerimiz, örgütümüz ve 
TMMOB üzerinde olası etkileri üzerinde görüşme açıldı. 

• Yapılan düzenlemelere rağmen Üye-Oda arasındaki bir ilişki olan mesleki denetim 
işlemlerinin ve üyenin sorumluluğunun devam ettiğinin, EMO mevzuatı çerçevesinde 
projelerin mesleki denetime getirilmesi konusunda üyelerin yazılı yolla ve özellikle üye 
toplantıları ve üye ziyaretleri ile bilgilendirilmesi, üyelere yazılacak yazı konusunda 
Oda Merkezinin metni hazırlaması.,
• Ortak Mesleki Denetim uygulamalarının hayata geçirilmesi için Makina Mühendisleri, 
İnşaat Mühendisleri ve Mimarlar Odası ile iletişime geçilerek temsilciliklerden başlayarak 
mesleki denetim bilgi paylaşımının sağlanması.
• Ruhsat veren kuruluşlara mesleki denetimin Oda-Üye ilişkisi olduğunun ve yasal 
güvence ile düzenlendiğinin yazılı olarak iletilmesi ve yazının Oda merkezi tarafından 
hazırlanması, ayrıca yapı dışındaki projeler için SMM Belgesi aranması ile ilgili mahkeme 
kararlarına atıf yapılarak Elektrik Dağıtım Şirketlerine yazı yazılması.
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• Mesleki denetim bedelinin maktu olarak belirlenmesine ve bu konudaki çalışmanın 
Oda Merkezi tarafından Şubelere iletilmesi.
• Mesleki Denetime sunulmayan projeler için SMM Yönetmeliği’nde tanımlanan idari 
soruşturma (SMM Belgesi iptali) seçeneğinin de yapılacakların merkezinde olmamak 
kaydıyla gözönüne alınması. 
• Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre oluşturulacak dosyaların sürecinin hızlan-
dırılması amacıyla Oda Merkezi tarafından örnek dosyalar ve soruşturmacı raporları 
hazırlanması.
• İçişleri Bakanlığı’ndan alınan yapı ruhsatlarına dair bilgiler ile EMOP kayıtlarının kar-
şılaştırılarak mesleki denetime sunulmayan projeler için üyelere yazı yazılması ve mesleki 
denetime getirilmeyen projelerin istenmesi, belirli bir tarihten bu yana getirilmemiş 
projeler için idari ve disiplin soruşturması açılması,
• Ücretli Mühendisler tarafından üretilen projelerin bedelleri üzerinden şubelerce takip 
yapılarak ücretli üyelermizin mevzuattan doğan haklarının korunması.
• Yapı denetçisi üyelerimizin mesleki denetim ile ilgili sorumluluklarını hatırlatmak için 
üyelerin yazılı yolla ve özellikle üye toplantıları ve üye ziyaretleri ile bilgilendirilmesi, 
üyelere yazılacak yazı konusunda Oda Merkezi’nin metni hazırlaması.
• Genel Kurul’da da görüşülen ve güncel gelişmelere göre güncellenmesi gereken SMM 
ve En Az Ücret yönetmeliklerinin değiştirilmesi için çalışma yapılması.

c) 43. Dönem Çalışma Programı taslağının şubelere gönderilerek 11 Mayıs 2012 tarihine 
kadar görüş istenmesi,
2. Genel Kurul Değerlendirmesi ve TMMOB Genel Kurulu
Genel Kurul Değerlendirmesi katılımcılar tarafından yapıldı. Genel Kurul’un verimli 
kullanılamadığı ve birçok önergenin ve komisyon raporlarının görüşülemediği konusunda 
ortaklaşıldı. 
3. 43. Dönem Oda Etkinliklerinin Planlanması
43. Dönem Oda etkinlikleri ile ilgili şubeler tarafından talep edilen etkinlikler not alınmış olup, 
Oda Yönetim Kurulu tarafından etkinliklerin takvimlendirme çalışmalarının yapılması.
4. Bilgisayar Mühendisleri Odası
Bilgisayar Mühendisleri Odası kurulması önergesinin TMMOB Genel Kurulu’nda görü-
şülecek olması nedeniyle TMMOB Genel Kurulu’nda konunun delegeler tarafından dile 
getirilmesi

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
43. DÖNEM YÖNETİM KURULU

07 Mayıs 2012
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2. KOORDİNASYON KURULU 
TOPLANTI NOTLARI

Elektrik Mühendisleri Odası 43. Dönem 2. Koordinasyon Kurulu Toplantısı 22-23 Eylül 2012 
tarihlerinde İzmir, Şirince Matematik Köyü’nde aşağıdaki gündemle toplanmıştır:
Gündem: 
1. Bilgilendirme

a) Kurulların, Şubelerin ve MEDAK Bilgilendirmeleri
2. Mesleki Denetim Uygulamaları
3. Etkinliklerin gözden geçirilmesi
4. Mali durum ve alınacak tedbirler

Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na tüm kurullardan katılım sağlanmıştır. Yapılan görüşmeler 
neticesinde aşağıdaki konularda ortaklaşıldığı görülmüştür.
1. Bilgilendirme başlığı altında 5 Mayıs 2012-22 Eylül 2012 arasında Odamız tarafından yapılan 
etkinlikler, toplantılar, görüşmeler ve mali durum ile ilgili oda kurullarımız ve şubelerimiz 
tarafından bilgilendirme yapıldı.
Koordinasyon toplantısının başında 2., 3. ve 4. gündemlerin birleştirilerek görüşülmesine 
karar verilmiştir. 
Buna göre:
a. Mesleki Denetim Uygulamaları
b. Personel Politikaları
c. Aidat Tahsilatı
d. Tasarruf Tedbirleri
e. Etkinlikler
f. Eğitimler ve giderleri
g. Test, ölçüm ve bilirkişilik hizmetleri
h. Komisyon yapılanması
i. Yayın Giderleri 
konularında genel görüşme açılmış ve 25 üye bu konuda söz alarak görüşlerini ifade etmiş-
tir.
a. Mesleki Denetim Uygulamaları
Mesleki denetim uygulamalarında OMDU (Ortak Mesleki Denetim Uygulamaları) çalışma-
larının ve protokol çalışmasının geliştirilerek sürdürülmesi, şubelerin tamamında mesleki 
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denetim takibinin daha sıkı yapılması gerektiği, üyelerle ilişkilerin sürdürülmesi anlamında 
mesleki denetime ısrarla gelmeyen üyelerle ilgili disiplin süreçlerinin hızlandırılması gerek-
tiği, Elektronik ve Biyomedikal mühendisliğinin aranırlığının artırılması amacıyla SMM, TUS, 
İşletme sorumluluğu vb. yapıların hayata geçirilmesi için çalışmaların hızlandırılması, yönet-
melik ve yönerge çalışmalarının geliştirilmesi dillendirilmiştir. Elektrik meslek disiplininde 
İşletme Sorumluluğu hizmetlerinin yaygınlaştırılması için SEDAŞ, BEDAŞ, AYDEM, Akdeniz 
EDAŞ, MERAM EDAŞ ve ELDER nezdinde yürütülen çalışmaların daha da geliştirilerek 
tüm EDAŞ’larla protokole bağlanması gerekliliği konuşulmuş, maktu bedellerin 2013 yılını 
kapsayacak şekilde yeniden değerlendirilmesinin gerekliliği konusunda ortaklaşılmıştır.

b. Personel Politikaları

Personel politikasının geldiği durumunda yıllardır yürütülen ve Odanın ekonomik koşullarının 
iyi olduğu dönemlerde yapılan hatalardan kaynaklandığı, net ücret konusundaki kararın iptal 
edilmesi için yetkili sendika ile acilen TİS değişikliği için görüşme yapılması, yemek ve yol 
yardımlarının bordro dışında ödenmesi, fazla mesai ödemelerinin gözden geçirilerek makul 
seviyeye çekilmesi, mevcut personel politikasının gözden geçirilerek şu ana kadar yapıldığı 
üzere personelimizle birlikte bu sürecin yürütülmesi gerektiği konuları görüşülmüştür. 

c. Aidat Tahsilatı

Aidatların tahsilatı ile ilgili olarak şubeler tarafından yapılan çalışmalar değerli olmakla birlikte 
yeterli etkinin sağlanamadığı, üye ilişkilerinin daha da geliştirilmesinin yollarının aranması 
gerektiği, Ankara Şube sekreteryasında yapılacak olan EMO Örgütlülüğünün Geliştirilmesi 
Çalıştayı’nın bu anlamda önemli ve öncelikli olduğundan hareketle gelinen süreçte 5.000 
sicil numarası üzerinde ve 72 aydan fazla aidat borcu olan üyelerimize son kez Oda Yönetim 
Kurulu tarafından bilgilendirme yapılması, buna rağmen borçlarını ödemeyen üyelerimize 
ise Hukuk Müşaviri imzası ile yazı gönderilmesi konusu değerlendirilmiştir. 

Ancak sadece bu dönemin sorunlarını çözmek üzerine yapılan bu tebligatlarda kullanılacak 
dilin özenle seçilmesi gerektiği, üye olmayan meslektaşlarımızın üyeleşmesine yönelik üyelik 
çalışması yapılması, SGK Protokolü ile ilgili olarak üyelerimizin ve firmaların bilgilendirilmesi 
ve bu konunun örgütlenmede kullanılması, vurgulanmıştır. 

d. Tasarruf Tedbirleri

Etkinliklere, komisyon ve koordinasyon toplantılarına etkin ve verimli katılımın temsili düzeyde 
sınırlanması, tedbirlerin sıkı şekilde uygulanması konularında görüşler oluşmuştur.

e. Etkinlikler

Etkinliklerin oda/şube protokol/katılımcı giderleri de hesaba katılarak denk bütçe ile 
yürütülmesi, bazı etkinliklerin Oda Yönetim Kurulu tarafından iptal edilmesi veya enerji 
alanındaki etkinliklerin Enerji Sempozyumu adı altında birleştirilmesi konularında eğilim 
oluşmuştur.

f. Eğitimler ve Giderleri

Eğitim giderlerinin azaltılması amacıyla eğitimlere en az katılım sayısı olan 10 sayısının 15 
olarak güncellenmesi, yerelden eğitmenlerle eğitimlerin gerçekleştirilmesi, TMMOB’ye 
bağlı odaların mekanlarından ücretsiz olarak yararlanmak üzere girişimlerde bulunulması 
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konusunda eğilim oluşmuş. Üyemiz olmayan kişilere (fen adamları) verilecek eğitimler 
konusu tartışılmıştır.
g. Test, Ölçüm ve Bilirkişilik Hizmetleri
Tesisat Denetimleri konusunda girişimlerde bulunulması, ölçümlerin çeşitlendirilmesi için 
altyapının geliştirilmesi konuları görüşülmüş, İktisadi İşletme üzerinden yapılan ödemelerde 
üyenin aidat borcunun sorgulanması, ve bilirkişilik ücretinden mahsup edilmesi konularında 
eğilim oluşmuştur. 
h. Komisyon Yapılanması
Özellikle merkezi komisyon yapılanmasında sorunlar olduğu, 50-60 kişilik komisyonların 
verimli çalışamadığı ve çok büyük gider kalemi oluşturabileceği, bu nedenle komisyon üye 
sayılarının sınırlanması için yönerge değişikliği yapılması mümkünse komisyonların yeniden 
oluşturulması, komisyon toplantılarının uzaktan yapılabilmesine yönelik çalışma yapılması, 
konusunda ortaklaşılmıştır.
i. Yayın Giderleri
Yayın giderlerinin düşürülmesi ve elektronik yayıncılık konusundaki (edergi-ekitap gibi) 
çalışmaların hızlandırılması amacıyla dönem başından beri uygulanan yayınların az sayıda 
basılarak ihtiyaç planlaması yapılması, Elektrik Mühendisliği dergisinin baskı sayısının 
düşürülmesi, Bilimsel Dergi çalışmalarına devam edilmesi, Cumhuriyet Enerji’nin maliyet 
ve etkinlik yönünden tekrar değerlendirilmesi konusunda görüşler beyan edilmiştir. 
Yukarıda oluşan eğilimler, tartışılan konular; Oda Yönetim Kurulu tarafından değerlendiri-
lerek karar üretilecek ve şubelere gönderilecektir. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
43. DÖNEM YÖNETİM KURULU

28 Eylül 2012
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3. KOORDİNASYON KURULU 
TOPLANTI NOTLARI

Elektrik Mühendisleri Odası 43. Dönem 3. Koordinasyon Kurulu Toplantısı, 19 Ocak 2013 
tarihinde Ankara’da aşağıdaki gündemle toplanmıştır:

Gündem: 

1. Bilgilendirme

2. Mali Durum

a. TİS Çalışmaları

b. Üye aidat tahsilâtı

c. İktisadi İşletme

3. TMMOB Yasa Taslağı

4. Oda Danışma Kurulu

Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na tüm kurullardan ve şubelerden (Antalya Şube hava 
muhalefeti nedeniyle katılamamıştır) katılım sağlanmıştır. Yapılan görüşmeler neticesinde 
aşağıdaki konularda ortaklaşıldığı görülmüştür.

1. Bilgilendirme başlığı altında 22 Eylül 2012-19 Ocak 2013 arasında Odamız tarafından 
yapılan etkinlikler, toplantılar, görüşmeler ve mali durum ile ilgili Oda kurullarımız ve şube-
lerimiz tarafından bilgilendirme yapıldı.

2. Mali Durum başlığı altında yapılan sunumun ardından özellikle Odamızın içinde bulunduğu 
ekonomik sıkıntıların nasıl aşılabileceği ile ilgili görüşler dile getirildi.

a. TİS görüşmelerinde gelinen durum aktarıldı ve Odamızın görüşleri dile getirildi. 
Özellikle net ücretten brüt ücrete geçiş ile sosyal yardımların bordro dışında ödenmesi 
katılımcılar tarafından dile getirildi.

b. Üye aidat tahsilatı ile ilgili olarak üyelere gönderilen avukat imzalı mektubun sonrasında 
aidat tahsilatının arttığı, mektup gönderimine rağmen ödeme yapmayan üyelerimiz ile ilgili 
olarak yasal sürecin hassasiyetle devam ettirilmesi gerektiği, ancak mektup gönderilen 
üyeler ile gönderilmeyen üyeler arasında ayrım yapıldığı izlenimi oluştuğu, bu nedenle 2 yıl 
ve üzerinde borcu olan üyelerimize de mektup gönderilmesinin gerektiği dile getirildi.

c. İktisadi işletme hesapları ile ilgili katılımcılara bilgi aktarıldı. İktisadi işletmenin dene-
timinin Şubat ayında Denetleme Kurulu tarafından yapılacağı aktarıldı.
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3. TMMOB Yasa Taslağı ile ilgili gelişmeler hakkında katılımcılara bilgi aktarıldı. Ayrıca 
imza kampanyası ile ilgili olarak Odamızın daha çok gayret göstermesi gerektiği, özellikle 
delegelerimizden imza atmayanlara yönelik olarak çalışma yapılması gerektiği konuşuldu.

4. Oda Danışma Kurulu Toplantısı’nın Ana Yönetmelik gereğince yapılması gerektiği, ancak 
Odamızın içinde bulunduğu sıkıntılar nedeniyle bölgesel olarak yapılabileceği, bölgesel 
toplantıların organizasyonu ile ilgili Oda Yönetim Kurulu tarafından takvim belirlenmesi 
gerektiği dile getirildi.

Yukarıda oluşan eğilimler, tartışılan konular; Oda Yönetim Kurulu tarafından değerlendiri-
lerek karar üretilecek ve şubelere gönderilecektir. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
43. DÖNEM YÖNETİM KURULU

26 Ocak 2013
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4. KOORDİNASYON KURULU 
TOPLANTI NOTLARI

Elektrik Mühendisleri Odası 43. Dönem 4. Koordinasyon Kurulu Toplantısı, 11 Mayıs 2013 
tarihinde Ankara’da aşağıdaki gündemle toplanmıştır:

Gündem: 

1. Bilgilendirme

a. 43. Dönem Çalışmaları

b. Etkinlikler

c. Meslek Alanımızda yapılan yasal düzenlemeler

2. Mesleki Denetim ve Dağıtım Şirketleri ile ilişkiler

3. Üye İlişkileri ve Örgütlenme

4. Mali Durum

Toplantı

Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na tüm kurullardan ve şubelerden katılım sağlanmıştır. 
Yapılan görüşmeler neticesinde aşağıdaki konularda ortaklaşıldığı görülmüştür.

1. Bilgilendirme başlığı altında 43. Dönemde yapılan çalışmalar, etkinlikler, tasarruf ted-
birleri hakkında yapılan çalışmalar, Toplu İş Sözleşmesi süreci, hukuki durum, basın-yayın 
çalışmaları, komisyon çalışmaları hakkında Oda Yönetim Kurulu Yazmanı Mehmet Boz-
kırlıoğlu, mali durum hakkında ise Oda Yönetim Kurulu Saymanı İrfan Şenlik tarafından 
bilgilendirme yapıldı.

Meslek alanımızda yapılan yasal düzenlemeler ile ilgili olarak da Yapı Denetim, İmar Kanunu, 
Proje Onay ve Kabul Yönetmeliği ile fen adamlarının yetkileri konusu görüşüldü. 

Bilgilendirmenin ardından 1.a maddesindeki gündeme ilişkin olarak Yönetim Kurulu’nun 
3 üyesi karar süreçlerine ve yönetim kurulunun karar alınış biçimine ilişkin eleştirilerde 
bulunmuşlardır.

2. Mesleki Denetim ile ilgili yapılan çalışmaların değerli olmasının yanında bazı bölgeleri-
mizde mesleki denetim ile ilgili sorunların devam ettiği dile getirildi. Dağıtım şirketleri ile 
ilişkiler bağlamında ise yapılan protokollerin önemli ve etkili olduğu, protokol çalışmalarının 
yaygınlaştırılması gerektiği konuşuldu.

3. Üye ilişkileri ve örgütlenme başlığında ise öncelikle üye aidat çalışmasının örgütü bütçesel 
anlamda rahatlattığı, ancak bu durumun geçici olduğu vurgulandı.



127

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
43. Dönem Çalışma Raporu

Ayrıca üyelerin bazılarının ödeme yapmasına rağmen yaklaşık 3500 üyenin ödeme yapmama-
sının bazı bölgelerde ciddi sorunlar yarattığı ve üyeler arasında haksızlık duygusu doğurduğu 
vurgulanmıştır.
4. Mali durum ile ilgili sunum bilgilendirme başlığı altında yapılmış ve katılımcılar değer-
lendirmelerini bu başlık altında yapmışlardır.
Koordinasyon toplantısında;

• Yapı Denetim Kanunu, İmar Kanunu ve diğer yönetmeliklerde yapılacak değişikliklere 
ilişkin TMMOB tarafından yürütülecek kampanyalara azami katkı sunulması ayrıca SMM 
ve Yapı Denetçisi üyelere yönelik imza kampanyası metni oluşturulması,
• Üyelere yönelik yapılan aidat toplama uygulamasının titizlikle devam ettirilmesi, icra 
yoluyla tahsil edilecek aidatların toplanmasına yönelik olarak yönteme ilişkin şubelerden 
ivedilikle görüş alınması ve sürecin Eylül-Ekim aylarında tamamlanması, aidat toplamaya 
yönelik işlemlerin her yıl düzenli olarak takip edilmesi,
• EMO-Genç çalışmalarının daha örgütlü şekilde yapılması için çalışmaların devam 
ettirilmesi ve okul açılışlarına yönelik etkinlik yapılması,
• EMO Örgütlülüğünün Geliştirilmesi Çalıştayı kapsamında hazırlanan Profil Araştırma-
sının Şubeler tarafından daha etkin duyurulması ve anketin başarılı olması için üyelerin 
yüzde 10’undan anket sonuçlarının alınması,
• Ülkemizde yaşanan gelişmelere ilişkin olarak; çözüm-barış-çekilme süreci olarak 
tariflenen süreç ve Kürt sorunu ile ilgili TMMOB’nin ve EMO’nun görüşleri bilinmekle 
beraber, bu görüşlerin kamuoyu ile de paylaşılması için etkinlikler düzenlenmesi,
• TMMOB’nin 1 Mayıs 2013 tertip komitelerindeki yeri ile ilgili TMMOB nezdinde 
girişimlerde bulunulması,

eğilimleri oluşmuştur.
Yukarıda oluşan eğilimler, tartışılan konular; Oda Yönetim Kurulu tarafından değerlendiri-
lerek karar üretilecek ve kurullara/şubelere gönderilecektir. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
43. DÖNEM YÖNETİM KURULU

11 Mayıs 2013



TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

128

43. Dönem Çalışma Raporu

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
43. DÖNEM

5. KOORDİNASYON KURULU 
TOPLANTI NOTLARI

Elektrik Mühendisleri Odası 43. Dönem 5. Koordinasyon Kurulu Toplantısı, 07 Eylül 2013 
tarihinde Ankara’da aşağıdaki gündemle toplanmıştır:
Gündem 
1. Bilgilendirme
2. Ülkemizde Yaşanan Son Gelişmelerin Değerlendirilmesi
3. Mesleki Denetim Uygulamaları
4. Meslek Alanımızda yapılan yasal düzenlemeler
5. Mali Durum: 

Toplantı
Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na tüm kurullardan ve şubelerden katılım sağlanmıştır. 
Yapılan görüşmeler neticesinde aşağıdaki konularda ortaklaşıldığı görülmüştür.
1. Bilgilendirme başlığı altında 11 Mayıs- 07 Eylül 2013 tarihleri arasında yapılan çalışmalar, 
etkinlikler, hukuki durum, basın-yayın çalışmaları, komisyon çalışmaları hakkında Oda Yöne-
tim Kurulu Yazmanı Mehmet Bozkırlıoğlu, mali durum hakkında ise Oda Yönetim Kurulu 
Saymanı İrfan Şenlik tarafından bilgilendirme yapıldı.
Bilgilendirmenin ardından Yönetim Kurulu Başkanı tarafından gündemi tüm maddelerinin 
birbiri ile ilişkili olması nedeniyle konuşmacıların tüm başlıklar üzerinde söz alabileceği 
yönünde bilgilendirme yapılmıştır.
Koordinasyon toplantısının yapıldığı günlerde ülkemizde yaşanan Gezi Parkı Direnişi, Suri-
ye’ye askeri saldırı olasılığı ve ODTÜ’de yaşanan gerilimler üzerine bir basın açıklaması 
yapılmıştır.
Yapılan konuşmalarda öne çıkan konularda aşağıdaki eğilimlerin oluştuğu görülmüştür:

• Türkiye ekonomosinde yaşanan kırılganlıklar, halk direnişleri ve savaş ihtimali nede-
niyle bir ekonomik krizin kapıda olduğu, bu nedenle üyelerimizin ve örgütsel yapımızın 
bundan olumsuz etkileneceği,
• Üye aidatlarının icra yoluyla tahsilâtının devam ettiği, yapılan tahsilât bilgilerinin şubeler 
ile düzenli olarak paylaşılması gerektiği
• Üye aidatları ile ilgili icra yolu ile tahsilatın bir daha bu kadar çok sayıda (3000 üye) 
yaşanmaması için üye aidat toplama yöntemlerinin daha da geliştirilmesi, online ödeme 
seçeneklerinin artırılması, üye ziyaretleri yapılması, toplu işyerlerinde işyeri-iş bölgesi 
temsilciliklerinin özellikle büyük şehirlerde oluşturulmasının önemli olduğu,



129

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
43. Dönem Çalışma Raporu

• Mesleki Denetimde geldiğimiz nokta itibariyle; mesleki denetimin sadece proje, TUS 
ve YG İşletme Sorumluluğu alanında değil Odamızla ilgili tüm alanlarda yaygınlaştırıl-
ması, üyelerin mesleki denetim mekanizmalarının kolaylaştırılarak personel ve zamandan 
tasarruf edilmesi, kazanılan zaman ve emeğin üyelerin ve üye olmayanların örgütlenmesine 
yönlendirilmesi,
• Onur Kurulu’na gelen dosyalarda üye savunmalarında şubelerin mesleki denetimle 
ilgili farklı uygulamalar yaptığını ve bu durumdan mağdur olduklarını belirtmektedirler. 
Bu durumdan kaynaklı olarak başka şubelere kayıtlı SMM üyelerle rekabet edebilmek 
amacıyla mesleki denetimden kaçındıklarını ifade etmektedirler. Onur Kurulu’nda 
disiplin dosyalarında uygulamaya değil, Oda mevzuatına bakılarak karar verilmektedir. 
Uygulamanın mevzuat çerçevesinde yapılmadığı koşullarda verilen disiplin cezasının da 
etkileneceği açıktır. Bu nedenle, Oda şubelerinde SMM üyeler arasında haksız rekabete 
neden olacak şekilde farklı uygulamanın bulunup bulunmadığının araştırılarak farklılığın 
giderilmesi gerektiği,
• Üye örgütlenmesine yönelik olarak yeni yöntemler ve önlemler geliştirilmesi, üye 
olmayanlara yönelik forum-panel-söyleşiler organize edilmesi,
• SMM üyelerin yanında ücretli çalışan üyelerinde ruhsatlandırma ve yetkilendirme 
süreçleri ile Yapı Denetim firmalarının tescillenmesi konularının tartışmaya açılması,
• Mali durum ile ilgili olarak örgütümüzün mevcut hali ile Ocak 2014’e kadar sorun yaşa-
mayacağı, ancak bu tarihten itibaren başlayacak Genel Kurullar ve yapılan sempozyumlar 
nedeniyle mali durum dengesinin bozulacağı, bu nedenle mevcut gelirlerin korunması 
yanında üye aidat gelirleri asli olmak üzere gelirlerin artırılması yöntemlerinin araştı-
rılması, gider kalemlerinde ise örgütün mali disipline sahip olduğu ve bu hassasiyetin 
devam ettirilmesine,

Yukarıda oluşan eğilimler, tartışılan konular; Oda Yönetim Kurulu tarafından değerlendiri-
lerek karar üretilecek ve kurullara/şubelere gönderilecektir. 

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
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07 Eylül 2013
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6. KOORDİNASYON KURULU 
TOPLANTI NOTLARI

Elektrik Mühendisleri Odası 43. Dönem 6. Koordinasyon Kurulu Toplantısı, 28 Aralık 2013 
tarihinde Ankara’da aşağıdaki gündemle toplanmıştır:

Gündem 

1. Bilgilendirme

2. Şube/Oda Genel Kurulu Süreçleri

3. Mali Durum

Toplantı

Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na tüm kurullardan ve mazeretsiz olarak Gaziantep Şube-
miz haricinde şubelerden katılım sağlanmıştır. Yapılan görüşmeler neticesinde aşağıdaki 
konularda ortaklaşıldığı görülmüştür.

• Bilgilendirme başlığı altında 7 Eylül – 28 Aralık 2013 tarihleri arasında yapılan çalışmalar, 
etkinlikler, hukuki durum, basın-yayın çalışmaları, komisyon çalışmaları hakkında Oda 
Yönetim Kurulu Yazmanı Mehmet Bozkırlıoğlu, mali durum hakkında ise Oda Yönetim 
Kurulu Saymanı İrfan Şenlik tarafından bilgilendirme yapıldı.

Bilgilendirmenin ardından Yönetim Kurulu Başkanı tarafından gündemi tüm madde-
lerinin birbiri ile ilişkili olması nedeniyle konuşmacıların tüm başlıklar üzerinde söz 
alabileceği yönünde bilgilendirme yapılmıştır.

Koordinasyon toplantısının yapıldığı günlerde ülkemizde yaşanan yolsuzluk soruştur-
maları ve odalarımızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın idari ve mali denetimine ilişkin 
gelişmeler yaşanmıştır.

Yapılan konuşmalarda öne çıkan konularda aşağıdaki eğilimlerin oluştuğu görülmüş-
tür:

• Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı Orman Mühendisleri Odası’nın 
Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından idari ve mali denetiminin yapılacağına ilişkin 7 
Kasım 2013 tarihinde yayımlanan Bakanlar Kurulu kararının ardından, 17 Aralık 2013 
tarihli Resmi Gazete’de Çevre Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası, İç Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeofizik 
Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Mimarlar 
Odası, Peyzaj Mimarları Odası ve Şehir Plancıları Odası üzerinde Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nca idari ve mali denetim yapılacağına ilişkin karar yayımlanmıştır.
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TMMOB’ye bağlı Odaların idari ve mali denetimini yapacak bakanlıkları belirlemek üzere 
Bakanlar Kurulu kararı alınarak, usulleri ve koşulları tarifleyen yasal düzenlemeler olma-
dan bu yetkinin kullanılması olanaklı değildir. İdari ve mali denetimin esas ve usulleri, 
kuralları kanunla belirlenmeden sadece Bakanlar Kurulu kararına dayalı olarak Bakanlıkça 
herhangi bir denetim yapılmasının Anayasa’ya aykırı olacağı kuşkusuzdur.

1- Bakanlar Kurulu kararlarının iptali ve 6235 sayılı Yasa’nın ilgili maddelerinin Ana-
yasa’ya aykırılığı ileri sürülerek Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi talebiyle bütün 
Odaların ayrı ayrı dava açması gerektiği,
2- Bakanlığa; 6235 sayılı yasada idari ve mali denetimin usul ve kurallarını belirleyen 
düzenleme bulunmadığını, Yasa ile kuralları belirlenmeden Bakanlar Kurulu Kararları 
ile denetimin gerçekleştirilemeyeceği, mevcut düzenleme ve Bakanlar Kurulu kararı ile 
denetim yapılmasının hukuka aykırı olacağı ve herhangi bir uygulama halinde hukuk 
yollarına başvurulacağına ilişkin yazı gönderilmesi,
3- Bakanlık görevlilerince Odalarda idari ve mali denetim yapmak üzere bir uygulama 
söz konusu olduğunda ise; görevlendirmenin konusu ve kapsamı, hangi zaman dilimi 
içindeki, hangi işlem, defter, evrak veya belgeler üzerinde inceleme yapılacağının yazılı 
olarak istenmesi ve bu işlemlerin iptali için dava açılmasının da ayrıca değerlendiril-
mesi,

Süreç ile ilgili olarak Oda ve Şube kurullarının sürekli bilgilendirilmesi, Şube ve tem-
silciliklere gelen denetim isteklerinin tüzel kişiliğin Oda Merkezi’nde olması nedeniyle 
kabul edilmemesi ve denetim isteklerinin Oda Merkezi’ne gönderilmesi,
• Oda örgütlenmesine yönelik üyelerimiz için hazırlanan kutularla ilgili şubelerimizin 
ve komisyonlarımızın görüşlerinin alınarak geliştirilmesi gerektiği,
• Elektrik Mühendisleri Odası’nın 60. yılına özel olarak yapılacak etkinliklerle ilgili olarak 
bir çalışma grubu oluşturulması gerektiği,
• Oda ve Şube Genel Kurulları’nın demokrasi şenliği şeklinde, genel kurul toplantıla-
rına üyelerin etkin katılımının sağlandığı, şubelerde üretilecek önergelerin ve örgütün 
gelişimine yönelik raporların hazırlandığı toplantılar şeklinde örgütlenmesinin faydalı 
olacağı,
• Mali durum ile ilgili olarak örgütümüzün mevcut hali ile sürdürülebilir yapıya yönelik 
yapısal değişimler yapılması, ancak bu tarihten itibaren başlayacak Genel Kurullar ve 
yapılan sempozyumlar nedeniyle mali durum dengesinin bozulacağı, bu nedenle mevcut 
gelirlerin korunması yanında üye aidat gelirleri asli olmak üzere gelirlerin artırılması 
yöntemlerinin araştırılması, gider kalemlerinde ise örgütün mali disipline sahip olduğu 
ve bu hassasiyetin devam ettirilmesine,

Yukarıda oluşan eğilimler, tartışılan konular; Oda Yönetim Kurulu tarafından değerlendiri-
lerek karar üretilecek ve kurullara/şubelere gönderilecektir. 
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28 Aralık 2013


