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Yangln olaylnda ilk 5 dakikanln, can ve malgüvenliği açlslndan krjtik öneme sahip olduğu bilinmektedir. 8u
alandaki tüm önleme, algllama ve müdahale standartlannln hazlrlanmaslnda öncelıkle zaman olgusu ön
planda tutulmaktadlr, Tasanm Ve projelendirme aşamalannda erken algllama, canlllaan erken tah|iyesi Ve
erken müdahale en öncelikli krilerlerdir. Kurulan sistemleıin baklm ve işlelme süreçlerinin devaml||lğlnln
sağlanmasl da aynl gerekç€lede kaçlnllmaz zorunlulukIard|r.
Hal boyle iken; irevcut yönetmeliğin mantlğlnda, genel olarak fiziki önlemler ve yangln sonrasl konular yer
almlş olup, algllama Ve uyarma sistemlerinin önemine Ve önceliğine yönetmelikte yelerince yer verilmemiştir,

Bina|ann yanglndan korunmas|, çok disiplInli bir düzenlemeyi zorunlu kılmakladlr, Bina taş|ylcı sislemlerinin
yangına mukavemeti açlslndan inşaat, çelik yapl taşlylcı istemler açlslndan metalürji Ve malzeme
mühendisleri, kaçlş güzergahhn düzenlenmesi açlslndan mimadlk, yangln etkisi nedenla tutuşabilir
malzemeler Ve kimyasal söndünjcüler açls|ndan kimya, havalandlrma Ve sulu söndürme sistemlefi açlslndan
makina, algllama ve güVenlik sistemleri Ve işletme döneminde kamu güvenliğinin sağlanmasl açlsından ise
lşletme Sorumluluğu dahil, EleklriUEleklrjk Eleklronik mühendisliği disiplinleri konuyla doğrudan i19ilidir, Aynı
zamanda yangln güVenlik malzeme Ve ekipmanl ürelicisi seklör temsilcileri Ve itfaiye birimi uzmanlan da bu
sürece katkl koymalldır,

Yukanda belirtilen paydaşlara üniversile, kamu kurum ve kuruluşlan temsilciIeri de katkl koymalldlr. BU
paydaşlada birlikte uluslararasl slandarllarl ka§llayan yeni bir yönetmelik hazlrianmaİ, yönelmelikle

lanlmlanmış tesislerin kurulumu, denetimjve işleıilmesi ile ilgili şadar belirlenmelidir.

41. Dönem Elllo Yönelim KurulU yukandaki perspektifle karar alarak, bu yönetmeliğin hazldanmasl için
TMMoB Yönetim Kuruluna yazl yazarak Baylndldlk Bakanllğlna başVuru yapmlştlr. TılıloB Yöngıin
Kurulu EMo YK talobini uygun bulank karar alank Bayındırlık Bekanlığına başyuİmuşfur. Ancak ne
yazlk ki Baylndıd|k Bakanllğl olumsuz yanlt Vermiştir,

EMo 45. Dönem Genel Kurulunda benzer önergemiz kabul edilerek TMMoB Genel Kurulu'na taşlnmlş
ancak önergemiz [,l[,io ağırllkll ka§( görüş nedenli reddediımiştir. Bu rod karan lle TMMaB 10, Dönon
Yönalin Kuruıunce Bekanlığa başvuru yapılma3ı fMMoB Genol Kurulunda yanhş bulunarak
raddadiln€,si anlamü ıaşımakladıL Bu rad karannın dijz9ıılımül gankng/f.İedlL
Bu yüzden aŞağldaki kararın alln masln l öneriyoruz

KAttAR TAsLAĞl:

"Binaların Yangündan Korunması Hakkında Yönetnolik yangn va yanEn güvenliği ile ilgili çok
disiplinli katılünla hazı annag zorunluluktur. Eleklrik, glektronik, mimar, makina mühendisi, inşaat
nijhendisi, kinya nijhandisi, tjnivarsiteler, itfaiyo taşkilatı uzmanlarü, yangün ve yangın güvenliği
sektfu temsilcilerl ve Bakanhk tansilcileri ka lımü ile EMo sokretaryasında yangın yöiatneliğin
nevcut taspit adilgn eksikliklere göra yeniden düzenlgnnesi için konunun fMMoB Genel r\uruIu'na
taşınnak llzera Eılo 16. Dirnen Yönetin Kurulu'nun gö.ov varilnosino."
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Aşağıdaki karar önergeşinin geıel kurul delegele.inin oylartna sunularak kabul

edilmesini arz ede.iz. 3l103/20l8
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KARAR: Odalann çalışmaları ile mali işlerinin denetimi ytirürltiideki mevzuat

uyarınca Oda Denetleme ve TMMOB Yüksek Denetleme Krırulu tarafindan

gerçekleştirilmekıedir.

Anayasanın 135. maddesinin 5. fıkrasında kamıı kurumu niteliğindeki meslek

kuruluşları tizerinde Devletin idari ve mali denetimine ilişkin kuralların kanunla

diizenleneceği belirtilıniştir.

Yetkisini idan ve mali denetime ilişkin kuralların (denetimin yöntemi, kapsamı,

sınırları. kimler tarafindan hangi usuller çerçevesinde yapılacağı vb,)

diizenlendiği kanundan almayan hiçbir idaıi makam, kişi ve kurum, Oda

çalışmaları ile jdari ve mali işleınleri hakkında denetleme veya denetleme

mahiyetinde inceleme vb. hiçbir işlem yapamaz, Oda Yön€tiın Kuruluna yapılmış

ve yapılacak olan bu yöndeki başwrular Oda Yönetim Kurulunca reddedilir,
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31 Mart 2018

TMMoB
ELEKTRlK ırÜHENDisLERl oDAsl
46.0LAĞAN GENEL KURuL D|VAN BAşKANLlĞl,ilA
ANKARA

46,çallşma Dönemi jçerisinde TM[4oB Elektrik Mühendisleri odasl Yönelim Kurulu'na gayimenkul allm,
satlm Ve yapüml için yetkj vedlmesini öneriyoruz.
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TMMOB
ELEKTRlK ütüüHENolsLERl oDAsl
15.oLAĞAN GENEL KURUL DlvAt{ BAşKANL|ĞltlA
AtlKARA

'Yapl Elektronik si§lemleri ve Tesisallna ait l\.iühendj§lik Hizmetleri Yönetmeliği 01 ,07,20,|2 larih inde 28340 saylll Resmi
Gazetede yaylnlana.ak ve Yapl Elektronik sistemlerj Ve Tesisatlna ail iiühendislik Hizmetleri lşbtme sorumluluğu
Yöne.gesi 11,04,2014 tarihinde 43/67 saylll E[,1o Yönetim Kurulu kalanyla yünirIüğe gi.miştlü. söz konusu bu yönetmeljk
ve yönergeye işlerlik kazandlnlmasl Ve EMo mevzuatlan ile uyumlu olmasl için 44 ve 45 oda Genel Kurullannda Yönetim
Kuruluna görev olarak verilen, oda öü!ijtlüğü içinde tart§llarak kara. bağlanllan Yönetünelik değişikliklerin yapllmasl, EMo
mesıek alanlnda bulunan Yapl Elektronik sistemlen Tesisal Mühendisliği ile ilgiıi meyzuatün genişlelilerek çallşmalann
tamamlanmasl, bu mesıek alanln Kamu nezdinde aranıllrve tanınlüolmasliçin çallşma yapllmasl hususunda yeni seçilecek
Eltıo Yönetim Kurulu'na görev verilme§i için 46,oda GenelKurulunda karar allnmasln l öneriyoruz.
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Bilindiği üze.e günümüzde yapllannda; Tasanm, projelendirme, uygulama, malzeme seçimi ve baİlm - işletme süreçleri
lamamen değişerek çoİ daha kapsamll ve büyük kapasitelerle inşa edilmeye devam edilmektedİ. Aynl anda içerisinde
binlerce insan ve çok değediemtia bulunan yapüladaki can ve mal güvenıiğini sağIamak, sağhkll iletişim oıtaml yaratmak
ve insanlala konfor sunabilmek için klsaca YEST adlnl Verdii'irniz uyguıamalarln sağİkll tesis edilmesi ve doğru işletilmesi
kaçünılmaz bir gerek§inim olduğu gibi oda mevzuatünda bu alandaki yetki ve sorumluluk çeçevesinin tanımlanmas
zorunluluk a.z etmektedir. Bu nedenleie, YEST alan|ndaki gerekli meEuatl EMo olarak yürürlüğe koymamlz büyük önem
taşümaktadlr.
YEST Yönetmeliğinin yaylnlanması ile, en azlndan yapl elehonik sistemleai uygulamalannln slnlllandlrllmasl yapllmış !€
tanlmlamalar netleştirilerek;

1. Yapllardaki Elektronik Haberleşmesistemleri,
2. Yaplladaki Elektronik Güvenlik sislemlen,
3. Yangln Algllama Uyarma ve Teknik Emniyet sistemleri,
4, Yapllada Konfora Yöneliİ Eleklronik siŞtemler, başllklafl altında toplanm§tı
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Bu yönetrneliğin yaylnlanma§ündaki as|l önemii konu, YEST kap§amlna giren tüm uygulamalann Mühendislik disiplini ile
yapllması gerektiğ inin yasalme\rzuat içerisine dahil edilmiş olmasıdlr. Buna r4men yönetneliğin yaylnlanmaslndan sonn,
aradan uzunca biü süüe geçmiş olma§lna İa§ln, gerekli düzenlemeler konusunda oda ola.ak çpk geç kalmlş durumdayE.
Elektronik alanında dünyadakiteknolojik gelişimleri de göz önüne aldülmlzda bizdeki geç kalmlşllğln boyufu ve zal.arjarl
daha çaçıcü olarak dikkat çekmekledİ,
YEST mevzuallnln hazüdanmaslnda ve devam|nda bu konuya yönelik El!.4o örgütlülüğünde biçok kez Çallştay, Panelve
sempozyumlarda konu tadlşllmış ve bu alanln mutlak suretle düzenlenmesive aranüllr klllnması gerektiği tespjt edilmiŞtil.
sMM ve Ucretli çallŞan Mühendislein çallşma aıanlna yönelik oıumlu kaül sunacak bu tıeslek alanüna yönelik hazlr olanyEsT Belgeleri yetkilendirme eğatimi, yEsT işleıme sorumluluğu ve yEsT işletme sorumluluğu jözleşmesi lasıak
dokümanlan oda Yönetimine sunulmuş olup yünjdüğe konulmaya hazlldurumdadür,
YEST alan lndaki düzenlemeleri oda olarak bizden başka yapabilecek bir kuruluş yoktur.
Bu nedenle, önerge konusunda belirtjlen d üzenlemelerj yapmak, göüevimiz olduğu kadar toplumsal bi. §orumluluğumuzdur.
8u düzenlemelei yapllğümüzda; Mevcut sMM 'ler jle Elektrcnik mesjek disiplininden olan birçok meslektaşımlza iş alanü
kazandlrmlş olacağlz ve bugüne kadar oda içerisinde kendisini tam ifade edemediği içjn uzak durup üye olmayan
meŞlektaşlarümüzl da oda ya kazandlmlş olacağlz.
YEsTalanlnda meslekidenetim sürecinin başlamas lyla yapl üretim sürBçl€rindeİi deneümsiz YEsT uygulamalan nedeniyle
Çü'p olan yatnmlarün önünegeç€rek milliservetin boşa tüketiımesini engellenecfği g ibi can ve malkaylplanna neden birçok
lelakeİnde önüne gEilecektir.
l\,levcul sltlM me!.zuatlnda bulunan "1 kV Alt Tesisler Yetİi Belgesi' nin yukanda tanlmladığımlz güncel gereksinimler için
bir anlam ilade etmed iği bilinmektedlr Bu belgeden b4lmslz olarak'YEST sMM Belgesi'nin düzenlenmesi için daha fazla
zaman kaybelmeden gelekli uygulamalan yünidüğe koymak ve meslekidenetim Şüreçledni başlatmak zorundayüz. YEST
sltl[tYelki Belgesine aitkategoritablosu ve sınlllandlrmas| hazlrdlr,
son birkaç ylldlr, l.lisEM yülık egitim programlannda yalnlzca isimleri yazllan ve 

'iilen 
uygulamasl yapllmayan 4itim|edn

başlalülmasl gereklidir Bunlan ilaşkin eğitim dokümanlan komisyonlaamlzda hazldanmlştıü.

lki dönem önçeki oda Genel kurulunda kanrlaştlfllan ve oda yönetim kuruluna görev verilen konulafln, 46. oda Genel
Kurulumuzda yinelenerek acilve önc€likli yap llacak işlerajandaslna allnma5lzorunluluk haline gelmiştir,
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31 Mart 20'18

TM1,1OB

ELEKTR|K MOHE olsLERl oDAsl
46.0LAĞAN GENEL KuRUL olVAN BAşKANL|Ğ|NA
ANKARA

Binalann yangından korunmasl Hakklnda yönetrneliğin, meslek alanlm|za ilişkin mevcut tespit edilen
eksikliklere göre yeniden düzenlenmesi ve bu konuda dönem içerisinde bİ çalışma yapılması için E[.4O
Yönelim Kurulu'na görev Vermek üzere EMo 46. Genel Kurulu'nda karar alınmas|nl öneriyoruz.
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GEREKÇE:

Yanglr] olaylnda i|k 5 dakikanln, can ve mal güvenliği aç|slndan kritik öneme sahip olduğu bilinmektedh. Bu
alandaki lüm önleme, algllama ve müdahale standartlannln hazıdanmaslnda öncelikle zaman olgusu ön
planda tutulmaktadlr. Tasanm Ve pğelendirme aşamalarında erken algllama, canlllann erken lahlıyesi Ve
erken müdahale en öncelikli kriterlerdir, Kurulan sislemlerin baklm Ve işletme süreçlerinin devamllllğınln
sağlanmasl da aynl gerekçeler|e kaçlnllmaz zorunluluklardlr.
Hal böyle iken; Mevcut yönelmeıiğin mantlğlnda, genel olarak fiziki önlemler Ve yangın sonrasl konulaı yer
almlş olup, algllama ve uyarma sistemlerinin önemine ve önceliğine yönetmelikte yeterince yer verilmemiştir.

Eksik bulduğumuz konulann, bir kez daha güncel leknolojiyi de içeren bilgileri dedeyecek bir çallşma
yürüjtüıerek yönetmeliğe ilave edilmesine ivedilikle gereksinim Vardlr,
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TirMoB
ELEKTRlK MÜHENDisLERl oDAsl
46.0LAĞAN GENEL KuRUL D|VAN BAşKANLlĞINA
Al{KARA

[,iesleki denetim uygulamasınln yeniden gözden 9eçinlmesi ve geliştlrilmesine
4-dÇdTışm Jönemi içerislnde bir ça!ş!!Lyapllarak tartlşllmasın' yönelik oda
allnmaslnlonenyoruz.

31 Mart 2018

yönelik olarak oda'nln
Genel Kurulu'nda karar
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31 Man 2018

TMMOB
ELEKTR|K MüHENDlsLERl oDAsl
16.oLAĞAı{ GEı{EL KuRuL DIVAı{ BAŞKANL|ĞrNA
Aı{KARA

oda laraf|ndan düzenlenen sergilere 
'jrma 

kallhml, aianda, bülten, kitap reklam alıml, 3,şahlslara yönelik
gerçekleşttrilen tesl ölçüm ve kontroller ile teknik eleman eğitimleri gibi odam|z kapsamlnda yapllan

çallşmalara yönelik olarak kurulan EMo lktisadi lşletmesinin daha etkin bk şek|lde yürütülmesine yönelik

E|VO Yönelim Kurulu taraflndan 46.çallşma dönemi içerisinde bir çahştay yapllmasl için Oda Genel
Kurulunda karar allnmaslnl öneriyoauz.

§unl Cı^Ji,

G*"? a-iJ^ı.q!0 a
Joü-,/ q|l,nq/\- .@

I,1Pn_*{* q
fulu /^", lJ/-l*5 

n ( .___.,

3,!-3;i"ff:@
C5«ı\__l*İ- f\a \aq\,^l c§\u'^ıl-,,



31 Mart 2018

TMMOB
ELEKTR|K MüHENDlsLERl oDAsl
46.0LAĞAN GENEL KURUL olVA BAşKAI{LlĞl,NA
ANKARA

ENlo 45,Dönem Olağan Genel Kurulunda allnan karar çerçevesinde geçtiğimiz dönem içerisinde
tamamlanan A Tipi Muayene Kuruluşu olma çallşmalannln kapsaml genaşlelilerek devam etmesi yönünde
gerekli çallşmalan yapmak üzere EMo 46.Ddnem Yönetim Kurulu'na görev verrnek üzere oda Genel
Kurulu'nda karar allnmaslnl öneriyoruz

§u n', 6,1"J- Z

falot üg,"lee
Ce.ı"şt )_.t*"
En,a A-J.^

'\^.M C-l,
4L,e., 3e^|n VFt"
2nhn,, 4ı /."rq2_ a

Sry^ ,4l-, fl ,/r,/r
)u(*.l". 

,"l/ L\//-,-/
ş"S- a/1* 1
Aıi lıat A7o,ua

C..r.(€_ JaıF, , 
^



TMırOB
ELEKTRlK MuHENDisLERl oDAsl
46.oLAĞAN GENEL KURUt DIVAN BAşKANL|ĞİNA
AtlKARA

yapl denetim şirketleri orlakllk yapllan ve işlevleri itibariyle bütünüyle mühendislik mimarlık şirketleri
olduğundan dolayl, bu tüzel kişilerin T[,1l!!oB mesleki denetimine tabii olmaslna yönelik mekanirmalann

31 Mart 2018

oluşlurulmasl, uluslararasl uygulamalar da göz önüne bulundurularak
bir ça]§tay yapllmaslna yönelik çallşma yapllmasl içan konunun TMMoB Genel Kurulu'na taşınha§
ain-aclyla E[jo Genel Kurulunda larl|şllarak karar altlna aIlnmaslnın öneriyoruz..-

\ü*.+_ N', p,rk l*ıon
A,nl 4;^ü,
Gqr.1

Şdn.,^ SuU" 5-,-
A+a4,^ l
LJ/- +,)

bJl"nl

GEREKÇE:
Yapl alailnda kanu güvenliğini ilgilendiıen denelim faaliyeli, TMMOB'nin tüm uyarllanna rağmen 4708 sayıll Yapl oenet]m
Hakknda Kanun ile düzenlenmişlir. söz konusu yasan n işleyişi oldukç2 sorunluduü. Yapl denelçj be gesi bakanİk taaaflndan
verilnekte, §üreç içnde yapl geleğjnce'yapll kağlt üzerjnde denellenmiş görİnmekledİ.' Bu yasanln kamuya güvenıi yapllal
ü€tmesinin olanaksE olduğU, yasayl savunanlarca da şikayel edildiğive yenibir yasa hazlrİğl yaplldlğl bilinmekledir.

4708 saylll Yapl Deneümi Hakklnda Kanunun amaç maddesinde ",.İarilori yap, yapılnası jçh ploio va yap, ı/f/noıin
or'9lannün bolirlennesi" lanlmı ile yapi denelim şirketlerinin görev alanl beldenmişlil. Kanun ile rekabet yapmasl yasaklanan
yapl denelim {irmalarlnln, temeli rckabete ve lican faaliyellere dayanan Ticalet odalaına üye olmalan kendi meslek aıJhıı i]e

bağdaşmamaktad l,

3194 saylll imar Kanunır'nun 28. maddesinde ise fenni me§rl ile fenni mesul'ün görev yelki ve sofumluklan tanımlanm§, aynl
rnaddede Fenni mesuliyetjn mühondla|er taraflndan üstlenilebileceği hüküm aıllna allnmışllr. 4708 §aylİ Kanunda 3194 sayl[
Kanundan larl{l olarak, kap§aml içelisinde yel alan yap(arda, fennimesuliyet sorumluluğlnun münfeİiden mühendisle, laraflndan
değil, mühendi§llk mimarllk görevi ile işllgaleden yapl denelim kufuluşlan aracılğl ile üsteneceği beli.lilmişlil. Nitekim bu husus,
4708 saylll Kanunun Yapl Denetjm KuruluşUnun Gölev ve Yetileri başllkll 2 maddesinde aynnllll olalak düzenlenmiştjr

Tüm bu yasal düzenlemelerden yapldenelim kuruluşlann ln 'münhaslran' mühendislik laaliyetjile iştigaleden lüzel kişjliklel olduğu
onaya çlkmaktadll Bugünkü sistemde yapl denetim kuruluşlaı münhaslran mühendislık faaliyeti yürülmelerine ka§ln tüzel kişi
olaıak Ticaİet 0dalanna kaydolmaktadlr

Bu duaumda ashnda yapl denelimi faaliyelj d§lnda ljcari faaliyetle uğlaşmalan yani mühendislik faaliyeli dlşlnda bir lica faaliyette
bulunmaıan yasak olan bür kuruluşlar tjcaai öd ve adel hukukuna gdre oluşturulmuş denelim mekanizmasü ile den€llenmekledir]er
kl bu kanun koylc!n!n amaclna ters düşmekledir

o1 l,i-trşi

lutu h
:t..\<§-.

;t_ LL-! uJLlL.-



31 Mart 2018

TMMoB
ELEKTRlK MÜHENDlsLERl oDAsl
,ı5.oLAĞAN oENEL KuRuL olvAıl BAşKAilLlĞl,ı{A
ANKARA

Fa*iü kenllerde yaşayan üyelerimizce; 'bazı üyelerimizin diploma ve sMi,| belgelerini kiraya vermek surctiyle
mühendisliı unvanl taşlmayan kişilerin bu belgelede iş yaptlklar|'dile getidlmektedir. Bu durum sMM olarak aktif
mesleki faaliyet yürülen üyelerimizin hakslz.ekabetle kaaşı ka§ıya ka|malaflna, me.lekle.ina yapamaz duruma
gelmelenne neden olmaktadırlar. Mühendi§lik kimliği ve onurunu zedeleyen, toplumda mühendis kimliğina
değersizleştiren bu davranlş biçimine kaışl en ağ lr ceza]and lnc l önlemlenn alünmasl kaçlnllmazdlr.

konunun mesleıionurve kimlit aşlnmasl yönüyle izlenmesiiçio EMo özelçaba göstermelıJir. yaşanan bu sorunun
tartlŞılması Ve Çözüme iliŞkin karar allnmasü yaşam§al önemdedjr, Farkll mühendislik disiplinlerini de ilgilendiren bu

P}::l ]y::_r::r]l.:9l.,::l,ğ,,:: 
ol:.l|eme yapılmas amacıyla J!u9llE!9!!g|!j9jj]!!!shedeiine yönelik olarak, E[4o 46 Dönem Yönetim Kurulu na görev verilmesini 6ieri-fiii

{u,..i 4J^ü, P,İa K..,s 4ıJ--,

07

DW 0ı7ob,t A- ,[\ı^^t4 0,*:r
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MüHEND|SL|K KlMLlĞl vE oNuRUNUN KoRUNMAsl lçlN KARARL|Y|Z;

Hayatln heraıanlnda ağır tahribat yaşanan siyaşal, iktisadive sosyalyaşamlmlzda koşullargideEk ağlrlaşmaktadlr.
Daha düne kada.balıandıra ballandlra neoliberalizmin fazileteini (!) anlatanlar, arfuk n;olibel-al poliıik;bn; insanlığa
mulluluk geiirrnedağini konuşmaya başlamalan dikkat çekicidir.

Eğitimden, 
_sağlığa, sağllklan sosyal güvenliğe, hukuktan bir tüdü lecelli edemeyen adalete l(adar yaşamln her

alanlnda J.Baptis say'ln koyduğu'Heraz kendi lalebin i yactı/ kuralljşleülmektedir. Biz mühendislerd'e bu süreçle
payımüzadüşen olumsuz koşullan yaşlyoruz. Biryanda herile bir üniversite slo9anlile kurulan mühendislik kjlümlen
açlllrken ne yazlk ki burada 5üdürülecek öğrenimin içe.iği tartışllmamakladlü. Bu fordi§t kapitalist yaklaşım meslek
alanımüzü olumsuz etkilemektedir,

l\4ühendisler, Mimadar ve şehi. plancülan artk beyaz yakall olmaktan oldukça uzaklaşmlşken, Fordizmin dişlilei
araslnda mavi yakalannl lemiz tutma mü€delesini de yer yer yitirmeİte, mühendklik kimIiğinl sağlayan
diplomalan il€eldeettiklerİ unvanlannl kirayavermeKedirler.

ülkemizin farkll illerinde yaşayan mühendislerin mühendislik diplomasl yanünda, bu diplomalaıa ilave olaraı elde
ettikleri serb€st çalışma yetki belgelei otan sMM belgelerinin yanlnda, Elektrik, lşletme sorumluluğu, Topnklama
yetki belgeledni de kişisel kaşelerini de birlakte kiraladlklan yönünde ilanlar verilmektedir TMMoB'ye üye farkll oda
üyelennin de benzer yönelimlel sergiledği, web §itelerinde ilan vedikleri gönjlmesi suüetiyle aleniyel kazanmlş
o'ması ise konunun ne kadar yaklcl olduğunu ve sdylenıiden ibarel olmadülnl kanltlamaktadür.

TMMoB'ye b4İ odalarve EMo konunun üzerine gitrnelidir, Herile birmühendislik bölümü açllmaslVe mühendislik
4itiminin içinin boşaltllması sonuçu mühendisliı bdlümü mezunu sayl§l katlanmaktadl.. Allnan egitimin iç€üiğinin
boş olmasl, ağlrllkll olarak gerici kadmlar ile mezun edilen mühendjslerin me§leki yanlanndaki eksiklik yaninda
mühendis kimliği kazanmadan hayata atllmalan ile meslek odalarlnln çözmek zorunda kaİdlğl bir sorunla baş başa
bünkmaktadır.

T[,li,roB konunun me§leka Ve etik kural|ar yönüyle acil olarak el koymall, mühendisIik onuruna yaklşmayan üye ve
üye olmayan kişiıerle gereken mücadele koşullarlnI geliştirmelive her tijrlü esneklikten uzak bh karadlkla uygulamaya
koymalıdlr.

Bu nedenle Tl\rl!.1oB Disiplin Yönetmeliği içeriğinde yeni kunllann koyulaı-ak hayata geçiritmesi gerekmekledir,
Yönetmelikte tanlmlanan maddeler bu kapsamda hiçbir yoruma geüek kalmakslzln anlaşülabilecek şekilde
düzenıenmeli ve uygulanmal|dll.



3l Mart 2018

TMMOB
ELEKTRlK MÜHENDlsLERl ooAsl
46,oLAĞAN GENEL KuRUL D|VAN 8AşKANLlĞİNA
ANKARA

!1ühendislik faaliyetleri Ve çeşitIendirilmiş S[r[.{ belgelendiüme faaliyetlerinin tüm üyelerimizin meslekigelişimine

ve çallşma alanlanna katkl sağlayacak şek]lde gelişiirilmelidlr. Üyelerimizin belgelendirme süreçlerinde.gelec€kte

transkript incelemesinden vazgeçilerek MisE[,4.Ve_§le,!§lEş!9il3191_9g!!!_I!!9]_İ9_§ degerlendirme

slnavlaı esas allnmaslnl sağlayacak çall§malar başlalllmasl için EMo 46.Dönem Yönetim Kurulu döneminde

çaıışmalada bu,unmak üzeıe yeniseçileceü Yönetı,l] <urulu na göıeiiEiifiE§rıtiEifri7--

N"i Gş^§ız
N\\.ül^ §ot\,

,n.6PLı
ü,l].,,/ ulıbı

standardl oldukça sorgulanır durumdadlr. A üniversitesinden al!nan ders ile, B üniversitesinde allnan

avnl ders, taanskrjpt üzerinde eşit değere sahip oımaktadlr. Ülke genelinde lisans eğitimi içerik

anlamlnda oldukça standartlaşmakla beraber, üniversitelerde elektronik/elektronik Ve haberleşme

bölümleri de jsimterini elektrik-elektronik mühendisliğine çevirmektedir, Bu nedenle transkript
jncelemesi işlevini yitirmektedir. odamlzln Personel Bel8elendirme Kuruluşu olma çabalarryla
birleştirilerek, uzmanllk alanlaalnln bel8elendirilmesinde, iyileştirilen Ve geliştirilen MisEM eğitimleri

;" "j"l"fl]"ru;il*l"tE* *r:giu.u", ü4L.; 7 1_-'".'-- "

" [ [rl,u^'JA^l-r, tsrn L ğzı,sv*r \h,fr \\,ü

"^[-,+

nff* ,ğH,"'yrr'



31.03,20l8

TMMOB ELEKTRiK MÜHENDİSLERi oDAsl
46. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURULU DİVAN BAŞKANLIĞINA
ANKARA

Mühendislik alanında hem yetki hem de ünvan karmaşası yaşanmaktadır. Verilen eğitimlere

karşülık diizenlenen diplomalar uyumsuzdur. Bir çok üniversitede yetelli sayıda öğetim üyesi

ve yeteİli labofatuvar olanakları yoktuİ, Yeni mezun meslektaşlanmlz yeter]i mühendislik

eğitimi alamadan mezun olmaktadıİ. Bu durum odamızın öniinde devasa bir sorun olarak

duımaktadır.

Yeni seçilecek EMo Yönetim Kurulu'na yerellerden başlayarak eğitimin tiim sorunları n ele

alınacağı Elektrik-Elektronik ve Biyomedikal Miüendisliği soİunlannln tart§llacağı ve

çözüm önerilerinin üretileceği bir EğitiD Kurultıyı diizenlenmesi görevi verilmesi

konusunda gereğini arz ederiz.

Saygılanmızla,

07 q"l^0"s ;L L}-^-a

7K*"li
l^ehw*t üfta-

A"ti" Ür""],,"

"Ü[,":[.*



31.03.20l8

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLEPJ ODASI
46. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURULU DiVAN BAŞKANLIĞINA
ANKARA

A tipi muayene kuruluşları, SMM hizmetleri ve meslektaşlanmızün

hizmetlerin, mesleki denetimine dair düzenleme ve çalışmaları yapmak

Den€ıim Çalışma Crubu kurulmasın, öneriyoruz.

Saygılanmızla,

iirettikleri ttim

üere Mesleki

lWl,*-'l- 6,fnf

C ^Jş-
5n-

LilJ,o,[oL '/ ,/,(1
ao{af, ,{iwf,
iaeh^eı 0L*ü/- [,r f*

-fi,rı. q.-\*,l., 4ff
CaIo^\ ğA Lrı- 4_."\

01 c,L14^ ,L LL-L "lhıl," (D



31.03.20l8

TMMoB ELEKTRiK MÜHENDisLERi oDAsl
46. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURULU DiVAN BAŞKANLIĞINA
ANKARA

Yeni seçilecek EMO Yönetim Kuruluna Oda yönetmeliklerinde değişiklik yapma, kendi
dönemi içinde uygulama ve yapılan değişiklikleri ilk Olağan G€nel Kuruluna taşıma yetkisi
verilmesi konusunda geregini arz ederiZ..

saygılanmlzla,

lnü,h-}'Fryt{
L.-§-\u--

Melnrw* OLİ\L

?.§\ Y,q"*V,,i\"

ee^ü A.cA q\L

oı*W ,'L LLJ .J.k7t-ı-,



3l,03.20l8

TMMoB ELEKTRiK MÜılENDiSLERi ODASI
İİ. nONEıı oı-eeeN GENEı- KURuLU DivAN BAşKANLıĞtNA
ANKARA

ODA'mızın mali yapısının incelenmesi sonucu gerçek durumun biuapor halinde EMO

Birimleri ile paylaşılmasını, aıdından "Mali Yapı ve Sürdürülebilir EMO" başlığı ile

EMo'nun mali yapısına dair yapılacak dtizenlemelerin, oDA'nın borçlarının tasfiyesi ve mali

kaynaklarının kullanlmı konulannda ortaklaşmanrn sağlanacağı biı çahştay yapılması için

yeni seçilecek Oda Yönetim Kurulu'na görev velilmesini talep ediyoruz,

Saygılarımrzla,

/ttoAnot f"r"t
/ ^J-*,^ \^J.^
Zıtr/,r D,64;;w]"-' 0" . "Oı(

lAe,,* op-frÇ ( lLUl"
fl^i;ı etr^U,{.si<

O7 ^.il_S ,L
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31.03.20l8

TMMoB ELEKTRiK MÜHENDisLER] oDASü
46. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURULU DİVAN BAŞKANLIĞINA
ANKARA

Genel Kurullarımızda özellikle mesleki alanlarımızı ve yönetsel yaprmlzı ilgilendiren

konularda gelebilecek önergeler hakkında önceden bilgi sahibi olıınamadığı için

birimlerimizde ve genel kurulumuzda yeterince sağlıkh taİtışmalaİ yiirütiilemiyol Zaman

kısıtlılığı nedeniyleleterince taItrşmadan aldığımız karallann sonuçlan da bazen tartışmalara

neden olabiliyor.

Bu nedenle, EMo birimlerinde odan-ın yönetsel yaplsl _dahilJ_ö!:T;u§yuBp+us*4.
ıanışmaya açılarak miimkün olan en geniş üye katıllrrıf ile ffiiş <ilüşnrrulması ğn en geç

2018 yıIl Ekim ayı içerisinde "olığınüstü Atra Yönetmelik Ye Yönetmelikler Genel

Kurulu" yapılmasını talep ediyoruz.

Saygılarımızla,

ü-4,J
/'tV,h,^ı7-'ıt,,r7l 
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TMMoB ELEKTRiK MÜHENDisLERi oDAsı

46. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURULU DiVAN BAŞKANLIĞINA
ANKARA

SMM belgeleıi, sorunlar ve çözitn öneiilerinin görüşülmesi için 46. Dönem içe,isinde "sMM
Çahştayı" diizenlenmesi konusunda yeni seçilecek oda Yönetim Kuİulu'na görev verilmesini

talep ediyoruz.

Saygılarımızla,

1wk"rt-l^rr
r"J^- ü.ro *

/-^u ö,til
öoJfifu
Melnı,n|Ol*r

0"t\ üy^u*flı
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31.03.20l8

TMMOB ELEKTRiK MÜHENDiSLERİ oDAsl
46. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURULU DIVAN BAŞKANLIĞINA
ANKARA

Aıtan Üniversite sayısına paralel meslek alanlaıımızla ilgili disiplinlerin müftedatlanndaki
farklıklar, benzeılikler ve çakışmalar nedeniyle üyeleıimiz çalışma yaşamlannda mağdur

olmaktadırlar, Üyelerin tıanskriptlerindeki ders isimle , içerikleri ve mevzuatümzdaki

çelişkileri değerlendiıebilecek ve buna göre kaıar verecek bilimsel ve akademik bir
Transkript İnceleme Komisyonunun oluşturulması için seçilecek yeni Oda Yönetim
Kurulu'na yetki velilmesini talep ediyoruz.

Saygılarrmızla,

\l
dLt4\J

K,:'-ff+

p_n ,1--fry"1

( 
-;*

[.^LJ, a,
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31.03.20l8

TMMoB ELEKTRiK MÜHENDisLERi oDAsI
46. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURULU DiVAN BAŞKANLIĞINA
ANKARA

EMO P€§onel Belgelendirme Kuruluşunuı!

l. Üyelerin hak kayıplanna uğramalanna neden olması,
2. Başta yeni mezun genç meslektaşlanmız olmak üzere müendislerin büyiik bir

bölümünü ucuz iş gücü haline getirecek, emek alanındaki sömürünün bizzat odamız
eliyle uygularıması anlamına gelen yetkin mühendislik uygulaİnalannrı yaygınlaşması
ve meşrulaştünlmasüna neden olması,

3. PBK uygulamalarının "Mühendislik Eğitimi ile ilgili yaşanan sorunları nasıl çözeriz?"
amacı ile değil "neoliberal uygulamalara odaları nasıl entegre ederiz?" amacna
hiünet ettiği için,

4. EMO, belge verilmesi konusunda hiç bir zaman tek kıııuluş olmayacaktır, bu alana
başka başka aktörler gilecek ve bu işlemler ticaİi biIğ faaliyeıe dönüşecektir.
Özellikle genç meslektaşlanmız sertifika veren kuruluşlar arasmda kalacaktır. Ttiın
bıınların eğitimde firsat eşitliğine aykrn olması nedeniyle,

5. TMMOB Mühendislik Mim lık Kuullayı kararlanna açıkça te$ düşmesi nedeniyle,
6. Odanın geıek Uluslaraıası gerekse Meslek alanındaki konumun tartışmah hale

gelmesine neden olması,

Gerekçeleriyle iptal edilmesini talep ediyoruz.

Saygılarımızla,
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31.03.20l8

TMMoB ELEKTRIK MÜHENDiSLERi oDAsl
46, DÖNEM OLAĞAN GENEL KURULU DIVAN BAŞKANLIĞINA
ANKARA

€ ı^0 Par§o^a-t Qe,t e.^zlir rrı_ (u f u t,Jü^ç."\

l. İJyelerin hak kayıplanna uğamda na neden olması,
2. Başta yeni mezun genç meslektaşlarımız olmak üzere miüendislerin büyük bil

bölümünü ucuz iş güçü haline getilecek, emek alanındaki sömiiriiniin bizzat odomız
eliyle uygulanması arılamna gelen yetkin mühendislik uygulamalannın yaygınlaşması
ve meşrulaştmlmasrna neden olması,

3. PBK uygulamalannm "Mühendislik Eğitimi ile ilgili yaşanan sorunlarr nasıl çözeriz?"
amacı ile değil "neoliberal uygulamalara odalan nasıl entegle ede.iz?" amaclna
hizmet ettiği için.

4, EMo, belge verilmesi konusuııda hiç bir zaman tek kuİul§ olmayacaktır, bu alana
başka başka aktörler girecek ve bu işlemler ticari birer faaliyete döni§ecekliİ.
Özellikle genç meslektaşlarımız se.tifika veren kuruluşlar arasında kalacaktür. Tüm
bunlann eğitimde firsat eşitliğine aykırı olması nedeniyle,

5. TMMoB Miihendislik Mimaılık Kurultayı kalarlarına açıkça teıs dt§mesi nedeniyle,
6, Odanın geıek Uluslararası gerekse Meslek alanındaki konumun tartışmalı hale

gelmesine neden olması,

Gerekçeleriyle iptal edilmesini talep ediyoruz.

Saygılaıımızla,

, J) +
M^r/ lılrrv \

iz-*_ 'L,-__,,

/-[,,L 0, L,L
§*j86,U rN,

uıI^rr:t* 1LA\L- l

4"lU +An"*' ^"/^'
€v"ts\ }./n,^,ı

,frl rıJ-/

@



31.03,20l8

TMMOB ELEKTRiK MÜHENDiSLERl oDAsI
İa 

--ooNıv 
oı-ıceN GENEL KuRULU DivAN BAşKANLIĞrNA

ANKARA

EMo iktisadi işletme bünyesinde kurulmuş olan A tipi muayene kuıuluşunun,

l. A Tipi Muayene Kuıuluşu, Piyasa Cözetim ve Denetimi, Onaylanmış Kuruluş vb
' 

;;p;İ;.;;., büsi geçen alanlarda çalışan üyelerimizin sorunlann çözırıeyeceği,
'"rli." a"t" da içindJn 

-çıl<ılmaz 
hale geıiıeceği onadadır, _Şöyle_. 

ki bu sektörde

mtııenaislil alanı iıe ilgili soıunlan çözmesi gereken kurum.( oDA ).üyelerine işveren

,"vu ,utip olarak sektdrde yer alacakı,r, Bu durumun, yani üyelerin hizmet ürettiği

adnlarda, odanın kurumsal olarak hizmet üretme§inin üyelerin iş alanlannrn

darahılmasına neden olması,
2. Üvelerimizin hak kayıplarına uğramalan
;. ;il].niffi ;ni üi'§ıün'ıau ugı,,Disı-iK HizMETLERi yöNETMELiĞi ve" EN ız Ücnır ve MDSLEKi DENETiM UYGULAMA EsAsLARl

YöNETMELiĞi hükiimlerine açlkça ters düşmesi,

l. OJurrİn g";"t 
"lrslararası 

gerekİe meslek alanındaki konumun tartışmalı hale

eelmesine neden olması,
5, Ödanın Mali lşleyişinin bozulmasına neden oImast,

Gerekçeleriyle iptal edilmesini talep €diyoruz,

Saygrlanmızla,
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] 1.03.20l8

TMMOB ELEKTRiK MÜHENDİSLEzu ODASI
46. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURULU DiVAN BAŞKANLIĞİNA
ANKAIıA

odalann çalışmaları ile mali işlerinin denetimi yürüİliikteki mevzuat uya!ınca oda Denetleme
ve TMMOB Yüksek Denetleme Kurulu tarafindan gerçekleştirilmektedi!.

Arıayasanın 135. Maddesinin 5. Fıkrasünda kamu kuruİnu niteliğindeki meslek kuıuluşları
üzerinde Devletin idaIi ve mali denetimine ilişkin kurallann kanunla dtizenlentceği
belinilmiştir.

Yetkisini ida.i ve mali denetime ilişkin kuıallann (denetimin yöntemi, kapsamı, sınrılan,
kimler tarafindan hangi usuller çerçevesinde yapılacağı vb.) düzenlendiği kanundan almayan
hiçbir idari makam, kişi ve kurum, Oda çahşmaları ile ilgili idari ve mali işlemleri hakkında
denetleme veya denet|eme mahiyetinde inceleme vb. hiçbir işlem yapamaz.

Bu önergcnin Geüel Kurul tarafından kaıar altına alünmasını talep ediyoruz.

Saygılarımızla,
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EMo 46. oLAĞAN GENEL KURULU

DlvAN KURULU BAşKANLrĞr NA

Uzun yıllaıdıı Demirbaş alımı, yayın basmr ve eğitim ihıiyaçlan haıiç olmak üzere etkinlikler için
Şubeteıin harcama limitleri tek sefeİde 3.000 Tl-'dir.

Gimiimü ekonomik şartlanna ve mali durumlanna göre değerlendirildiğiıde Demirbaş alımı, yayın
baslmı ve eğitim ihtiyaçlan haıiç olmak iizeıe etkinlikler için Şubelerin harcama limitlerinin tek
seferde 6.000 TL (altıbintiiİkli.a§) ile sınırlandın|masına, bu tutaİn iDerindeki harcamalaı için oda
Yönetim KuruIu onayı istenmesini öneriyoruz.

Gereğini bilgilerinize arz olunur.

Saygılanmızla.
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46.DÖ EM EMoGENEL KuRuL DlvAN sAşxA uĞlNA
ANXARA

Aşağtdaki öneEenin oda Genel Kurulunda 8örüşülmesini arzederiz. 30.03.2018

Önerge ve Gerckçesi

Elektrik Mühendisleri odasl Ana Yönetmeliği, Şube Kuruluşu 7].Madde a bendi son paragmflnda,

bütçe ve Üye §ıyBıns bılotmık3ıztı ill€rin coğİeli koDuDu, gelişimi ve ıktMt6i göz önüne

ıhnsrık, bu konuda Şubc Genel Kuıulunda karaİ almarak oda Yönetim Kuruluna yazılı olamk

bildirilmesi ve oda Genel Kurulunun Şııtte kurulması yolunda 8örüşmelere katılan dele8elerin 2/3

(üçte iki) çoğunluğu ile kar.r alması neticesinde şube oluşturulmaktadl..

Şub€mize bağll Kahramanmaraş Temsilciliği'nin söz konusu rnadde uyarınca bütçe ve Üye sayısını
balolmık§lz|n coğrıfik konumu, gelişimi ve aktMt€si gö2 önüne ıhnıfak Şuİre olmısl'na kamr

ve.ilmesinin görüşülmesi,

ÖNERGEYi VERENLERİ
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30 Mart 20ı8

ELEKTRiK MüHENDisLERi oDAsl
46. oLAĞAN GENEt KURULu DiVAN BAşKANUĞıNA

EMo bünyesinde yer alan ya da ihtiyaca göre dlşarldan temin edilecek eğitimcilerin

eğitim Verebileceği, konaklama imkönlı, gerekli eğitim materyalleri ile donatılmış bir

"UYGULAMAL| EĞiTiM MERKEZ|" nin Eskişehir'de kurulması konusunda EMo Yönetim
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30 Mart 2018

ELEKTRiK MÜHENDistERi oDAsl
46. oLAĞAN GENEt KURUtu D|VAN BAŞKANtlĞlNA

Elektrik Mühendisleri odası'nın gelecekteki üyeleri şüphesiz EMo-Genç üyelerimizdir.
Günümüz şartlarında EMo-Genç yapılanmasının Ve örgütlenmesinin önemi daha da artmtştlr.
Bu nedenle, EMO Genç üyelerimiz için yıllardır yapılamayan EMO-Genç Kurultayı düzenlenmesi
için EMo Yönetim KUrulu'na yetkı Verilmesini arz ederiz.
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30 Mart 2018

EtEKTRiK MÜHENDistERi oDAs|
46. oIAĞAN G€NEI KURULu DiVAN BAŞKANtlĞlNA

EMo üyesi mühendis|erin birçoğunun çalışma konusu olan bakım, bakım mühendisliği,
baklm yönetimi Ve yöntemleri, bak|m teknolojileri, baklm sistemIeri ve bakımda yenilikleri
konu alacak ulusal bir "Baklm Kongresi" düzenlenmesi amaclyla EMo Yönetim Kurulu'na yetki,
E_skişehir şube"++ö*''. *rrr'r' n, *örev verilmesini arz ederiz.
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30 Mart 2018

ELEKTRiK MÜHENDisLERi oDAsl
46. oLAĞAN GENEt l(uRUtU DivAN B§KANLlĞlNA

Elektronik Haberleşme Cihazlarından Kaynaklanan Elektromanyetik Alan Şiddetinin
Uluslararası standartlara Göre Maruziyet Limit Değerlerinin Belirlenmesi, Kontrolü Ve Denetimi

Hakklnda Yönetmelik kapsamlnda Ölçüm Yetki Belgesi allnmasl hususunda gerekli çalışmaların
yapılması hususunda EMO Yönetim Kurulu'na yetki verilmesini arz ederiz.
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30 Mart 2018

ELEKTRiK MÜHENDistERi oDAsl
45. oLAĞAN GENEt KuRUtU DivAN BAşKANLlĞlNA

siyasi iktidafln TMMoB ve bağlı odalarına baskl sürecini artlrarak devam ettiği bu sancılı

dönemlerde örgütlenmeye daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda örgütümüzde

Örgütlenme Çallştayı yapllması konusunda EMo Yönetim Kurulu'na yetki verilmesini arz

ederiz.
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ELf, KTRiK MÜHENDisLERi oDAsı
46. oLAĞAN GENEL KURULt, DiVAN BASKANLıĞıNA

MeslekiYeterlilikKurumutarafi.dan25Man20l8tarihvee3o37lsayıllRe§miGazete,de
;;;;;ı;"*,TüRKiyE yf,TERLiLiKLER çf,RçEvEsiNDn yER AI-ACAK
fİİİ:ıİİİı,lxljniıı- - x"iiiE cüwxcn§ixiiısıĞıtıı,nsrıı iLişKiN
İ6XİrllPlİr'r" sayıları 800'e yaklaşn ulusal meslek sıandardı ile lisans. yüksek lisans

," aoı,ıo- eğitimi ile sağlanabilecek bilgi ve beceriler. seviye 6-7-8 başlığı altında

yayınlanmakta ve zorunlu kılınmaya çalışılmaktadır,

Bilgisayar Mühendisleri odası kendi meslek alanın& müdahil olan ve 26,2,2013 tafih ve

İt_İİl '.uy,l, Resmi Gazetede yayımlanan L]lusal Meslek Sıandanlaıına Dair Tebliğin ekler

kısnıında yer atan
"Ek 6 Si§tem Yöneticisi (Seviye 6).

Ek 7 BT Çozümleri Uzmanı (Seviye 6).

Ek:8 Bilgi Güvenlik Uzmanı (Seviye 6)

Ek 9 Bit8i Güvenlik Denetmeni (seviye 7)"

Ulusal Meslek Standartlartnın yürütülmesinin durdurulmasl için Danıştay'a daı,a açmış ve

Danüştay onuncu Dairesi yu.ütmenin durdurulmas|na 24l07/2ol4 tarihinde karaf vermişıir

Dan|ştay Onuıtcu Daire taıafında verilen kararda,

..I]hııııl Mcslek Sıtıııılaılldrııuı ]).ıir Iibliğırü eklaı lııınıınılo.ver cılılüı "[,k:6 SiSlem fi)rıeticiİi

(Se|i},e (r, lrk:7 Rt'<'ijziinle 1.I.nı.ıfiı (Scı,iye O, l,:k:t,l Rilqı (;üveıiik lJnıaııı (Seviye (,)

i;k:;Biüü Ci^,anlık ielıelnıeni (Seli},e 7),, lllıısul Mcılck Sı.lndaftlıırndI ,"bvsl?k taDımı"

),rüp,1,1ığ;, hurırı g<rre isteNleıı dsg.ıri Sldnddrt hill]i, brc,c,,i, lt|,|,ıı,w tüt nıltıt.ı bokıldığııııla
"ıııJece''hir ..ıekııiker" ıe "tekni,!e,ıLleıı" bckleııchılc.,ek hilgi, hıcerı, ıaı,ıı,ı,e ıııiınıılaı ılaha

Jazlcısııııı araııılığı, Meslekl Yelerlltlk Kurunu'ıun mühenılislik alonnıIlı ılüzınle, e
"ya?amalacağı, 

siizii eclileı mesleklere ilişkirı lısga'i sıaüıül.ırl bilgi, beceri, ı.1\,ır ve ıüıünr l.ırııü
-,iüer 

uürır,griru gurırren asg.ıri ı]ofuıl(t helirlcnirke,ı il.ili ),asa gcrcg. kdpsam ılışü hıızıkıları
"bitgisayıİr miiİen.lisliği" alanoııı, ı]ii:eılcmc ı.lışuılo hırakıl4ı hıı,,ıkıLfıQrlığıDın "uçık ve

beliigııi" ıv bir şe;*ilıle orug.d koıüıılındlıEı.leğarleııılirilcre*. bir ıliixeııle},icı işlem.]e olın.ısı
gereieu ..oçık ııc belirgiıı dmd" ııiıeli'iııi kı,\ıı»uı]ığıı laıı, }iirajıiilırresiıD ılıırılurulnıası
ge rek l i ği l,iiııılııle kuror veri lılri şı i r. "

Denilnıektedir

Elektrik Mühendisleri Odası ilgi alanına giıen meslek alanlarına girebilecek benzer

düzenleme ve müdahale için merkezi düzeyde bir çalışma yapılması için 46, Dönern Yönetim

Kurulu a görev verilmesi hüslısunu Gene] Kurula arz ederiz
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ELEKTRiK MÜHENDisLERi oDAsI
46. oLAĞAN cENEL KURULU DiVAN BAŞKANLlĞlNA

46. Donem yonetim l(uruluna mevcut yönetmeliklerde değişiklik yapma ve ihtiyaç halinde

yeni yonetmelik yaylmlama yetkisi verilmesi konusunda geıeğini arz ederiz,
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ELEKTRiK MÜHENDisLERi oDAsl isTANBUL şUBEsl

41.oLAĞAN GENEL KURUtU olVAN BAŞKANLlÖlNA,

Elektrik Mühendisleri odamlzda, yaptlğl hızmetler nedeniyle kesilebllecek mall
c€za|arl önleyebilmek 8erekçesiyle kurulan lKrisADi lŞLETM€, ticari faaliyetlerin
önünü açmlş bulunmaktadlr,

iMr, Dünya Bankasl Ve Dünya Ticaret Öİ8ütü ve benzerl kurumların, ülkemiığ
dayattlğl Hizmet sektö.ü Tıcaret Anlaşmasl (6ATs) gereği olan, Meslek
odalannln ticarileşmesinl en8elleyebllmek ıçın;b,31 Mart ve 1 Nisan

tarih|erinde Ankara'da yapllacak EMo Genel Kuruluna sunulmak üzere, EMo
lldisadi lşIetmesinin kapattlmasl kararlnln genel kuruIumuzca allnmaslnl
öneriyoruz.

saygllarımlzla,
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öNERGEDlR

EMo DiYARBAKIR ŞUBESl 20,oLAĞAN GENEL KURULU
D|VAN KURULU BAŞKANLlĞlNA

lll?İ:" bağll odaja,, ö..gur çagdaŞ. oemokratik. sosyal, bar|şç|| ve eşitllkçi bir
:]:I^r'i 

*o,:.Ve ork6E|n yan yana yaşamln her alanlnl paylaşmasının vo omuzomuza mücadele etmeslnjn öncüsı

:l119:_9,,i ..fiĞ ; ;ğ; ;;::J[ii"::|; ffiİ:j}J:ılru HJfiil:*1sa9lanmall, kadlnın iradeslnln paydaŞ ]

uygulamasünln onü açllmalıd|r 
olmasl iÇin Ydnetlm Kurujla,lnda Eşbaşksnlik

Effi_Müh"nalsl"ri odasl ve bagl, Şub€lerin Yönetim Kurı,lllarlnda 46 Çallşmauonemlnden ltibaren Eşbaşkan||k sistemmın uygulanmasl ve bu hıJsıJsta TMl\roBmevzuatlannda gerekll tüm Vasal düz
c"nuı x,,uı,i-" iJn",; j; ;;J;il;;|"melerin )apılmasının Eıvo 46, oıağan

jğa,l.
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öNLRGEDiR

EMo DİYARBAKIR Şt BEsİ 20. oLAĞAIı GEnaEL Kt RULU

DfuAN KURULU BAşKAI\ILIĞıNA

Iktida. ı 5 Temmuz darbe 8iİişimini biİ flr§aJa çevireİ€lq FETo iıe mücadele adı altı]nda tiım
muhalii devrimci ve demokrat kesimlere yönel€rak basküIamak istenmiştir, Bu arnaçla oHAL
ilan ederek, ülkeyi KHK ile yönetmeye başlam§tıI.

YaytJılanan bır KtIK'ler ile bir çokayıda m€sleklaşünız ve odamıza kayıtİ üyel€İ ihrıç
edilip, mağdur edilmişlerdir,

odamizn asll görevleainden olaı üyelerine sahip çıkma ve üyeleri ile dayanüşma gereği, ihraç
olan başta devrimci ve demolğat üy€lerimiz ile rnaddi ve manevi dayanişmanın sİtınlmasl
gcrakmektedir.

Bu doğrulfud4 oda bünyesind€ dllzenlenecek eğitim ücretteri, sMM beı8e ,*aima, MlsEM
Eğitim vb. ücretlerin ihraç olan 0yelerimizden almmamasr, oda bünyesiıde ..Daysntşms
Fonu" admda biİ fon oluşturulİna§ı için gerekli çalışmalann yaptlmasmt EMo 46. olağan
Gene! Kurulu'na sıınulmak ilzere öneriyoruz. 1 o. 02.20l E
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