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TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 

45. OLAĞAN GENEL KURUL DİVAN TUTANAĞI 

I. BİRLEŞİM 

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 45. Olağan Genel Kurulu, çoğunluk aranmaksızın 1 Nisan 2016 

tarihinde Türkiye Barolar Birliği Kongre Merkezinde toplandı. Genel Kurul ve gündemi, 3 Mart 2016 

tarihli Birgün Gazetesinde yayımlanan ilanla duyurulmuştur (EK 1). Genel Kurul, Elektrik Mühendisleri 

Odası 44. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin YEŞİL tarafından açıldı. TMMOB gözlemcisi 

olarak görevlendirilen Mehmet BESLEME’nin salonda olduğu saptandı.  

Elektrik Mühendisleri Odası 44. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin YEŞİL, Divan Başkanlığı için 

salonda hazır olan delegelerden adayları istedi. Nedim Bülent DAMAR’ı Divan Başkanlığına öneren 18 

imzalı önerge oylandı ve Nedim Bülent DAMAR oy birliğiyle Divan Başkanlığına seçildi (EK 2.1). Divan 

Başkan Yardımcılıklarına Mehmet PEKER ve F. Kemal ÖZOĞUZ önerildiler (EK 2.2). Ayrı ayrı yapılan 

oylamalarda Mehmet PEKER ve F. Kemal ÖZOĞUZ oy birliğiyle Divan Başkan Yardımcılıklarına 

seçildiler. Divan Yazmanlığı için verilen önerge ile Zihni Yücel TEKİN, Melike Özlem BİLGİLİ, Saadet 

Nuruilah GÜLEÇ ve Aykut Kadir KOZANDAĞI’nın yazman üyelikleri oylandı ve tümü oy birliğiyle 

seçilerek yerlerini aldılar (EK 2.3). 

Başkanlık Divanının oluşumu tamamlandıktan sonra gündeme ilişkin görüş olup olmadığı soruldu. 6. 

gündem maddesi olan Hasan Balıkçı Onur Ödülü’nün verilmesinin ödül sahipleri Can DÜNDAR ve 

Erdem GÜL’ün İstanbul’da duruşmalarının bulunması ve ikinci gün Genel Kurula katılmaları ihtimalinin 

olması nedeniyle Genel Kurulun ikinci günü saat 12.00’ye alınmasına ilişkin önerge okundu ve 

oylamaya sunuldu. Önerge oy birliğiyle kabul edildi (EK 2.4).  

Gündem değişikliğinin onaylanmasının ardından, ülkemizin içinde bulunduğu şiddet ortamında 

Haziran 2015’ten bu yana yitirdiklerimize ilişkin kısa bir video gösterimi yapıldı.  

Gösterimin ardından gündemin 3. maddesinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. 

Gündemin Anıtkabir Çelenk Heyetinin belirlenmesi başlıklı 4. maddesinde, Heyetin İsmail SEVER, 

Metin ÇANGALGİL ve Mehmet POLAT’tan oluşmasına ilişkin önerge verildi (EK 4). Heyete katılması 

sözlü olarak önerilen delegelerle beraber (EK 4.1) oylanarak Anıtkabir Çelenk Heyetinin aşağıdaki 

delegelerden oluşması oy birliğiyle kabul edildi. 

1. İsmail SEVER 

2. Metin ÇANGALGİL 

3. Mehmet POLAT 

4. Seyit Gazi BAL 

5. Kemal ATASOY 

6. Deniz GÜRBÜZ 

7. Haluk UYGUR 

8. Nihal TÜRÜT 

9. Erdener ILDIZ 

Gündemin 5. maddesinde, açılış konuşmasını yapmak üzere 44. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı 

Hüseyin YEŞİL kürsüye davet edildi. Hüseyin YEŞİL, konuşmasında ülkemizin içinde bulunduğu 

durumu ve meslek alanımızda olan biteni değerlendirdi.  

Yönetim Kurulu Başkanının konuşmasının ardından, gündemin 7. maddesi olan konukların 

konuşmalarına geçildi. Genel Kurul toplantı salonunda bulunan konuklar, Divan tarafından tanıtıldı. 
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Ardından, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI tarafından Genel Kurula gönderilen 

mesaj okundu. Daha sonra konuklar aşağıdaki sırayla konuştular: 

1. Çetin Osman BUDAK (CHP Genel Başkan Yardımcısı) 

2. Neriman USTA (TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi) 

3. Mert GİRGEN (Kıbrıs EMO Yönetim Kurulu Başkanı) 

4. Hamit SERBEST (EMO Bilimsel Dergi Baş Editörü) 

5. Kamil Okyay SINDIR (CHP Genel Sekreteri) 

6. Ali ÜRKÜT (HDP Parti Meclisi Üyesi) 

7. Fevzi AYBER (EMEP Genel Başkan Yardımcısı) 

8. Pelin BEKTAŞ (ÖDP Başkanlar Kurulu Üyesi) 

Anıtkabir Çelenk Heyetine dâhil olma talebini Divana ileten aşağıdaki delegelerin Heyete eklenmesi 

oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi (EK 4.2):  

1. Memnune GÖNENÇ 

2. Nadir GÖNENÇ 

3. Saynur ŞENCAN 

Oylamanın ardından konukların konuşmaları aşağıdaki şekilde devam etti: 

9. Samut KARABULUT (Halkevleri Genel Başkan Yardımcısı) 

10. Birkan SARIFAKIOĞLU (BMO Yönetim Kurulu Başkanı) 

Konukların konuşmalarının tamamlanmasının ardından, gündemin 8. maddesi olan komisyonların 

oluşturulmasına geçildi ve bu konudaki önergeler görüşülmeye başlandı.  

1. Karar Taslakları Komisyonu kurulması, komisyonun 14 kişiden oluşması ve aşağıdaki 

delegelerin komisyonda yer alması oy birliğiyle kabul edildi (EK 8.1). 

i. Mehmet MAK 

ii. Ömürhan Avni SOYSAL 

iii. Mehmet Bahadır DEMİR 

iv. Seyit Ali GÜRSOY 

v. Evindar AYDIN 

vi. Mehmet ORAK 

vii. Ahmet SORMAZ 

viii. Zeliha AZİRET 

ix. Hakkı Kaya OCAKAÇAN 

x. Musa ÇEÇEN 

xi. Hasan Avni HAZNEDAROĞLU 

xii. Ethem Atalay TERCAN 

xiii. Adem YARDIM 

xiv. Sedat GÜLŞEN 

2. Bütçe Uygulama Esasları Komisyonu kurulması, komisyonun 11 kişiden oluşması ve 

aşağıdaki delegelerin komisyonda yer alması oy birliğiyle kabul edildi (EK 8.2). 

i. İlhan YILDIRIM 

ii. Gökhan HÜZMELİ 

iii. Candan LATİFOĞLU SİVRİKAŞ 

iv. Alican ÇETİNKAYA 

v. Mehmet TANRIKULU 

vi. Ender KELLECİ 
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vii. Onur OLUKLULU 

viii. Hasan ECE 

ix. Hasan ŞAHİN 

x. Salih BÖREKÇİOĞLU 

xi. Emre AKYÜZ 

3. Asansör Komisyonu kurulması, komisyonun 9 kişiden oluşması ve aşağıdaki delegelerin 

komisyonda yer alması oy birliğiyle kabul edildi (EK 8.3). 

i. Mehmet Çağrı ÇETİNER 

ii. Tonguç ÜNAL 

iii. İbrahim KÜCÜ 

iv. Önder ÖZDİPÇİNER 

v. Ahmet SORMAZ 

vi. Fevzi YILDIRIM 

vii. Zehni YILMAZ 

viii. Bülent ÇARŞIBAŞI 

ix. İmdat KÖLEMENOĞLU 

4. Eğitim Komisyonu kurulması, komisyonun 13 kişiden oluşması ve aşağıdaki delegelerin 

komisyonda yer alması oy birliğiyle kabul edildi (EK 8.4). 

i. Mehmet Ali KIRAN 

ii. Barça GÜNEY 

iii. Umut MİRİOĞLU 

iv. Mehmet CEYLAN 

v. Cengiz ACAR 

vi. Kaan HÜRLER 

vii. Selçuk ESEN 

viii. Muammer ÇATAK 

ix. Taner İRİZ 

x. Özgür YAKIŞAN 

xi. Alkan ALKAYA 

xii. Hasan KARAL 

xiii. Emre METİN 

5. Kadın Komisyonu kurulması, komisyonun 15 kişiden oluşması ve aşağıdaki delegelerin 

komisyonda yer alması oy birliğiyle kabul edildi (EK 8.5). 

i. Derya OLPAK KADEŞ 

ii. Şule ARSLAN 

iii. Ebru AKGÜN YALÇIN 

iv. Tulin Fulya MUTLUTÜRK 

v. Eylem ÖLMEZOĞLU 

vi. Armanc EŞİN 

vii. Neval ŞİMŞEK 

viii. Oya KİRAZ 

ix. Beyza METİN 

x. Hacer ÖZTURA 

xi. Zekiye Feryal GEZER 

xii. Semra YAMİŞ 

xiii. Havva KELEŞ 

xiv. Özgül GÜNEY 
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xv. Nilgün ÇELİKHAN 

6. SMM Komisyonu kurulması, komisyonun 14 kişiden oluşması ve aşağıdaki delegelerin 

komisyonda yer alması oy birliğiyle kabul edildi (EK 8.6). 

i. Bilal TANBUROĞLU 

ii. Arif SALAMCI 

iii. Rüstem ÖZATA 

iv. Hikmet DEMİR 

v. Kendal AK 

vi. Rızgar YALÇIN 

vii. Alkan ULUKOCA 

viii. S. Servet KUMSAL 

ix. Cevat ŞAHİN 

x. Ali Fuat AYDIN 

xi. Mehmet Emin ÖZGER 

xii. Nuri Aykut HALAMOĞLU 

xiii. Salih BÖREKÇİOĞLU 

xiv. Okan BEŞER 

7. Biyomedikal Mühendisliği Komisyonu kurulması, komisyonun 7 kişiden oluşması ve aşağıdaki 

delegelerin komisyonda yer alması oy birliğiyle kabul edildi (EK 8.7). 

i. Onur KOÇAK 

ii. Barış ÇORUH 

iii. Onur YAZICI 

iv. Veysi ALMAST 

v. F. Kemal ÖZOĞUZ 

vi. Hasan ŞAHİN 

vii. Metin UZUN 

8. Elektronik Mühendisliği Komisyonu kurulması, komisyonun 13 kişiden oluşması ve aşağıdaki 

delegelerin komisyonda yer alması oy birliğiyle kabul edildi (EK 8.8). 

i. Seydi SUĞAN 

ii. Gökhan HÜZMELİ 

iii. İbrahim SARAL 

iv. Ali ARAS 

v. Neval ŞİMŞEK 

vi. Aykut Kadir KOZANDAĞI 

vii. Berker ÖZAĞAÇ 

viii. Deniz ÜLKER 

ix. Hasan ŞAHİN 

x. Suat ÖZKOÇ 

xi. Arif DOLMA 

xii. Veysel BAYSAL 

xiii. Ahmet ATMACA 

9. Enerji Komisyonu kurulması, komisyonun 14 kişiden oluşması ve aşağıdaki delegelerin 

komisyonda yer alması oy birliğiyle kabul edildi (EK 8.9). 

i. İbrahim Efdal ÇİÇEKDEMİR 

ii. Fatih KAYMAKÇIOĞLU 
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iii. Uğur BİCAN 

iv. Mesut YAMAN 

v. Erim ARICI 

vi. Mehmet TANRIKULU 

vii. Cengiz ACAR 

viii. Cumhur Burak ÇIRAKOĞLU 

ix. Cemil ÜNAL 

x. Mükremin ZÜLKADİROĞLU 

xi. Mahir ULUTAŞ 

xii. Erdal ARSLAN 

xiii. Saffet ÖZDEMİR 

xiv. Halil İbrahim OKUMUŞ 

10. Yönetmelikler Komisyonu kurulması, komisyonun 15 kişiden oluşması ve aşağıdaki 

delegelerin komisyonda yer alması oy birliğiyle kabul edildi (EK 8.10). 

i. Ömer ÇELİK 

ii. H. Ali YİĞİT 

iii. İbrahim KORU 

iv. Mehmet ORAK 

v. Ahmet SORMAZ 

vi. İrfan SATIR 

vii. Saadet Nuruilah GÜLEÇ 

viii. Nuri Sedat GÜLŞEN 

ix. Ali Fuat AYDIN 

x. Musa ÇEÇEN 

xi. Hasan Avni HAZNEDAROĞLU 

xii. Ethem Atalay TERCAN 

xiii. Suat ÖZKOÇ 

xiv. Musa TAŞ 

xv. Hasan KARAL 

11. Yapı Denetim Komisyonu kurulması, komisyonun 9 kişiden oluşması ve aşağıdaki delegelerin 

komisyonda yer alması oy birliğiyle kabul edildi (EK 8.11). 

i. Cem HÜZMELİ 

ii. Mustafa ÖZDEMİR 

iii. Arif SALAMCI 

iv. Ertuğrul Gazi ÜNAL 

v. Metin AKTAŞ 

vi. Hüseyin Ergun DOĞRU 

vii. Mehmet HEPZARİF 

viii. Emrullah ÇEVİRME 

ix. Nilgün ÇELİKHAN 

Komisyonların oluşturulmasının ardından, Karar Taslakları Komisyonunun çalışması için gerekli 

zamanın sağlanması adına karar taslaklarına ilişkin önergelerin ilk günün sonuna kadar Divana 

verilmesi istendi.  

Saat 13.00’te Genel Kurul çalışmalarına ara verilerek birinci birleşimin birinci oturumu kapatıldı.  

İkinci oturum saat 14.00’te açıldı.  



6 

 

Gündem değişikliği önerisinin görüşülüp onaylanmasının ardından gündemin kesinleşmesi için 

değiştirilmiş haliyle yeniden oylamaya sunulması gerektiğine ilişkin Divana ulaşan usul hakkındaki 

sözlü öneri gereği, toplantının başında yapılmış olan gündemin onaylanması işleminin geçerliliğinde 

herhangi bir şüpheye yer kalmaması için 6. maddenin ikinci gün 12.00’ye alındığı değiştirilmiş haliyle 

gündem oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi.  

Gündemin 9. maddesi olan 44. Dönem Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Mali Rapor ve Denetleme 

Kurulu ile Onur Kurulu Çalışma Raporlarının sunulmasına geçildi. EMO 44. Dönem Çalışma 

Raporlarının özetlenerek okunmasına ilişkin önerge oy birliğiyle kabul edildi (EK 9.1). 

44. Dönem Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Hüseyin ÖNDER 

tarafından özetlenerek sunuldu. 

Çalışma raporlarının görüşülmesi gündeminde konuşma istemlerinin Divana yazılı olarak verilmesi 

istendi.  

44. Dönem Mali Raporu Yönetim Kurulu Sayman Üyesi İrfan ŞENLİK tarafından sunuldu.  

44. Dönem Onur Kurulu Çalışma Raporu İsa GÜNGÖR tarafından sunuldu.  

44. Dönem Denetleme Kurulu Çalışma Raporu Giyasi GÜNGÖR tarafından sunuldu. 

Gündemin 10. maddesi olan 44. Dönem çalışma raporlarının görüşülmesine geçildi. Bu gündemdeki 

görüşmelere saat 19.00’a kadar devam edilmesine ilişkin önerge okundu. Önerge aleyhinde Hakkı 

Kaya OCAKAÇAN, lehinde Cengiz GÖLTAŞ, üzerinde Beyza METİN söz aldı. Önerge oylamaya 

sunuldu ve 114 kabul, 72 ret oyuyla kabul edildi (EK 10.1).   

Genel Kurula gönderilen kutlama mesajları konusunda Genel Kurula bilgi verildi. 

Çalışma raporlarının görüşülmesi gündeminde aşağıdaki delegeler söz alarak görüşlerini belirttiler. 

1. Mehmet ÖZDAĞ 

2. İrfan SATIR 

3. Erol CELEPSOY 

4. Ali YİĞİT 

5. Mahir ULUTAŞ 

6. Ali Kemal BAŞARAN 

7. Nurettin SARIBAL 

8. Lütfü KIRAYOĞLU 

9. Fetih ÇELİKSÖZ 

10. Uğur TULAY 

11. Mustafa ÖZTÜRK 

Genel Kurul gündeminin yoğunluğundan dolayı konuşma süresinin 5 dakika ile sınırlanmasına ilişkin 

önerge okundu. Önerge aleyhinde Nurettin SARIBAL söz aldı. Önerge oy çokluğuyla kabul edildi (EK 

10.2).  

Çalışma raporlarının görüşülmesine aşağıdaki delegelerin konuşmalarıyla devam edildi. 

12. Sedat GÖKMENOĞLU 

13. Yusuf BOZKURT 

Anıtkabir Çelenk Heyeti üyesi Erdener ILDIZ’a ziyaret hakkında söz verildi. Erdener ILDIZ, Anıtkabir 

ziyareti hakkında Genel Kurula bilgi verdi ve Anıtkabir Kabul Defteri’ne yazılan mesajı okudu. Ardından 

çalışma raporlarının görüşülmesine aşağıdaki delegelerin konuşmalarıyla devam edildi. 
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14. Orhan ÖRÜCÜ 

15. Mehmet MAK 

Söz isteminde bulunmuş olan Gani AKSU, önergelerin görüşülerek karara bağlanması gündeminde 

söz isteyeceğini ve çalışma raporlarının görüşülmesi gündemindeki söz hakkından vazgeçtiğini belirtti. 

Görüşmelere aşağıdaki delegelerin konuşmalarıyla devam edildi.  

16. Mustafa ÇINARLI 

17. Remzi ÇINAR 

18. İlhan METİN 

Divana verilen 94 adet önerge, ilgili gündem maddelerine göre tasnif edilmek üzere Karar Taslakları 

Komisyonuna teslim edildi.  

Çalışma raporlarının görüşülmesine ikinci gün devam etmek üzere birinci birleşim saat 18.50’de 

kapatıldı.  

II. BİRLEŞİM 

Genel Kurulun ikinci birleşimi 2 Nisan 2016 saat 9.50’de açıldı.  

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü üzerinde konuşmak üzere Saim KONYALI kürsüye davet 

edildi. Saim KONYALI, kısa konuşmasında herkesi empatiye davet etti.  

Komisyonların toplanma saatleriyle ilgili duyuru yapıldı. Komisyon toplantılarına katılmak üzere Genel 

Kurul salonundan ayrılanların söz haklarını kaybetmemeleri için Divana isimlerini bildirmeleri istendi.  

İlçe Seçim Kurulunun aday listelerinin saat 17.00’den önce teslim edilmesini beklediği, bu yüzden 

adaylık dilekçeleri ve listelerin saat 16.00’ya kadar Divana verilmesi gerektiği belirtildi.  

Çalışma raporlarının görüşülmesi gündeminde konuşmak üzere ilk gün ve ikinci gün o ana kadar söz 

istemiş olan delegelerin isimleri okundu. Ardından, bu gündemde yeni söz istemi alınmaması için 

verilen yeterlik önergesi okundu. Önerge aleyhinde Neriman USTA, lehinde Cengiz GÖLTAŞ söz aldı. 

Önerge oy çokluğuyla kabul edildi (EK 10.3).  

Çalışma raporlarının görüşülmesi gündemine aşağıdaki delegelerin konuşmalarıyla devam edildi. 

19. Neriman USTA 

20. Gazi İPEK 

Konuşmacının süresi dolduğundan, Tahsin YILMAZ konuşma hakkını vermek istedi. Usulle ilgili bilgi 

vermek amacıyla Divan tarafından TMMOB Genel Kurul Yönetmeliğinin ilgili maddesi okundu. 

Toleranslı olmak adına, konuşmacıdan hemen sonra konuşacak ilk üye olmasa bile konuşma 

listesinde adı olan üyenin konuşmacıya hakkını vermesinin kabul edileceği belirtildi. Bir konuşmacının 

süresinin bu yöntemle yalnızca bir defa uzatılabileceği hatırlatıldı.  

Bu kapsamda Tahsin YILMAZ’ın konuşma hakkını vermesiyle Gazi İPEK konuşmasını tamamladı.  

Çalışma raporlarının görüşülmesi gündemine aşağıdaki delegelerin konuşmalarıyla devam edildi. 

21. Atilla ERDOĞAN 

22. Cengiz GÖLTAŞ 

23. Behram BİLGİN 

24. Mehmet POLAT 
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25. Beyza METİN 

26. Emel AKPINAR 

Erdem GÜL salona geldiğinde Hasan Balıkçı Onur Ödülü’nün verilmesine geçileceği duyuruldu. 

Görüşmeler aşağıdaki delegelerin konuşmalarıyla devam etti.  

27. Selçuk ESEN 

28. Erhan KARAÇAY 

29. Tanay Sıdkı UYAR 

30. Kubilay ÖZBEK 

Genel Kurulun ilk gün çalışmalarına katılamadığını belirten EMO Gaziantep Şube Başkanı İslim 

ARIKAN’a konuk konuşmacı olarak söz verildi. Görüşmeler aşağıdaki delegelerin konuşmalarıyla 

devam etti. 

31. Hakkı OCAKAÇAN 

32. Kadir ÖZKAN 

33. Neval ŞİMŞEK 

Çalışma raporları üzerine yapılan konuşmalardan sonra, eleştirileri yanıtlamak üzere 44. Dönem 

Yönetim Kurulundan İrfan ŞENLİK, Abdullah BÜYÜKIŞIKLAR ve Hüseyin YEŞİL söz aldılar. 

Son sözün Genel Kurul üyesine verilmesi ilkesi doğrultusunda gündem maddesinin son konuşmacısı 

olarak Teoman ALPTÜRK söz aldı.  

Gündemin 11. maddesinde, EMO 44. Dönem Yönetim Kurulunun aklanması delegelerin oylarına 

sunuldu ve Yönetim Kurulu oy birliğiyle aklandı. Oylamanın ardından Hüseyin YEŞİL Genel Kurula 

teşekkür etti. 

Birleşimin birinci oturumu saat 13.20’de kapatıldı.  

Aranın ardından saat 14.20’de ikinci oturum başladı.  

Gündemin 12. maddesi olan 2016 ve 2017 yılı Bütçesinin görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. 

Bütçe Uygulama Esasları Komisyonu adına İrfan ŞENLİK tarafından sunulan Bütçe Uygulama 

Esasları Komisyonu Raporu oy birliğiyle kabul edildi. 

13. gündem maddesi olan Ana Yönetmelik ve yönetmelik değişikliklerinin görüşülerek karara 

bağlanmasına geçildi. Bu gündemde görüşülmek üzere Karar Taslakları Komisyonu tarafından 

ayrılmış ve tasnif edilmiş önergeleri sunmak üzere söz Komisyona bırakıldı. Komisyon tarafından 

tasnif edilmiş önergelerle ilgili bilgi verilmesinin ardından görüşmelere geçildi.  

Genel Kurul delege sayısının hesaplanmasının değiştirilmesiyle ilgili önergeler açıklandı. Önergelerde 

yer alan delege sayısı hesaplama yöntemleri en aykırı olandan başlanarak aşağıdaki şekilde sıralandı: 

1. Her Şube bazında 10 doğal delege ile Şubelere kayıtlı üye sayısının %1’i (EK 15.94) 

2. Şube Yönetim Kurulu (asıl) ve Şube Denetçileri (asıl) ile Şubelere kayıtlı üye sayısının %1’i 

(EK 15.66) 

3. Şube Yönetim Kurulu ve Şube Denetçileri asıl ve yedek üye sayısından (20) az olmamak 

kaydıyla Şubelere kayıtlı üye sayısının %1’i (EK 15.26) ile doğal delegeler 

4. Şube delegasyon alt limiti 15 olmak kaydıyla Şubelere kayıtlı üye sayısının %1’i (EK 15.72) ile 

doğal delegeler 

5. Doğal delegeler hariç 1000 (bin) kişi (EK 15.76) 

6. Şube üye sayısını %2’si olarak belirlenmiş olan oranın %1 olarak değiştirilmesi (Ek 15.45) 
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Bu önergelerin yanı sıra, Oda delege yapısı hesaplama yönteminin yenilenmesi tartışmalarının Genel 

Kurulda sonuçlandırılmasına ilişkin bir önerge olduğu belirtildi (EK 15.9).  

Önergeler üzerinde Ali YİĞİT, Hakkı OCAKAÇAN ve Selçuk ESEN söz aldı. Karar Taslakları 

Komisyonu üyesi olan Hakkı OCAKAÇAN, konuşmasını tamamladıktan sonra önergelerin görüşülmesi 

ve oylanması tamamlanana kadar Komisyon sırasından ayrıldı.  

Ali YİĞİT usul hakkında söz alarak Şubeler bazında kontenjan içeren önergelerin Yasaya aykırılık 

taşıdığını, bu yüzden görüşmelerden çıkarılması gerektiğini belirtti. Konunun hukuksal boyutuyla ilgili 

bilgi vermek üzere söz verilen Oda Hukuk Müşaviri Hayati KÜÇÜK, Ali YİĞİT’in usule ilişkin uyarısının 

doğru olduğunu ifade etti.  

Ardından önergeler ile ilgili görüşmeler Beyza METİN, Gazi İPEK, Hüseyin YEŞİL, Erhan KARAÇAY’ın 

konuşmalarıyla devam etti.  

Görüşmelerin ardından, önergelerin dördünün Yasaya aykırılık taşıdığı gerekçesiyle gündemden 

çıkarılması oylamaya sunuldu ve bu önergeler oy birliğiyle gündemden çıkarıldı (EK 15.94, EK 15.66, 

EK 15.26, EK 15.72).  

Hüseyin YEŞİL usul hakkında söz alarak oylamaya sunulmadan önce önergelerle ilgili Komisyonun 

görüş bildirmesi gerektiğini belirtti.  

Mehmet TİRGİL usul hakkında söz alarak iki önergenin (EK 15.76, EK 15.45) ayrı ayrı oylanması 

gerektiğini belirtti.  

Ali YİĞİT usul hakkında söz alarak önergelerin oylanmasına en aykırı olandan başlanması gerektiğini, 

mevcut durumda en aykırı önergenin %2 olarak belirlenmiş olan oranın %1 olarak değiştirilmesine 

ilişkin önerge (EK 15.45) olduğunu ifade etti. Bu önergenin kabul edilmesi durumunda delege 

sayısının doğal delegeler hariç 1000 ile sınırlandırılmasına ilişkin önergenin (EK 15.76) oylamaya 

sunulmasına gerek kalmayacağını belirtti.  

Komisyon, Ali YİĞİT’in dile getirdiği gibi önergelerin aykırı olandan başlanarak oylamaya sunulmasını 

önerdi.  

Önergelerin aykırı olandan başlanarak oylamaya sunulması oylamaya sunuldu ve oy çokluğuyla kabul 

edildi.  

Şube üye sayısını %2’si olarak belirlenmiş olan oranın %1 olarak değiştirilmesine ilişkin önergenin 

oylamasına geçildi. TMMOB Ana Yönetmeliğinin Oda tüzük ve ana yönetmeliklerinde değişiklik 

yapılabilmesi için görüşmelere katılanların üçte ikisinin olumlu kararının gerekli olduğunu belirten 64. 

maddesi gereği, salonda bulunan delegeler sayıldı ve görüşmelere katılan 657 delege olduğu 

belirlendi.  

Önerge oylamaya sunuldu. Önergenin kabulü yönünde 102 oy verildi. Kabul edenler görüşmelere 

katılanların üçte ikisine ulaşmadığı için önerge kabul edilmedi (EK 15.45).  

Oda delegelerinin doğal delegeler hariç 1000 (bin) kişiden oluşmasına ilişkin önerge yeniden okundu 

ve oylamaya sunuldu. Önergenin kabulü yönünde 220 oy verildi. Kabul edenler görüşmelere 

katılanların üçte ikisine ulaşmadığı için önerge kabul edilmedi (EK 15.76) 

EMO Ana Yönetmeliğinin 86/c bendinin 5 asıl ve 5 yedek şube denetçisi seçilecek şekilde 

değiştirilmesine ilişkin önerge okundu. Oylamaya sunulmadan önce salonda görüşmelere katılan 605 

delege olduğu belirlendi. Önergenin kabulü yönünde 270 oy verildi. Kabul edenler görüşmelere 

katılanların üçte ikisine ulaşmadığı için önerge kabul edilmedi (EK 15.77).  
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EMO Ana Yönetmeliğinin 86/c bendinin değiştirilmesi durumunda şube denetçisi olarak seçilmiş olan 

ilk iyi üyenin asıl denetçi olması için Yönetmeliğe geçici madde eklenmesine ilişkin önerge, 15.77 

numaralı önerge kabul edilmediği için gündemden düştü (EK 15.78).  

EMO Ana Yönetmeliğinin 75. maddesinin değiştirilerek şube denetçilerinin karar ve yürütme organları 

başlığı altında yer almasına ilişkin önerge okundu. Önerge aleyhinde Hüseyin YEŞİL söz aldı. Önerge, 

sahipleri tarafından geri çekildi (EK 15.81).  

İl ve ilçe temsilciliklerinde temsilci ve temsilci yardımcılarından oluşan mevcut yapı yerine kurul 

başkanı ve en az iki, en fazla altı kurul üyesinden oluşan bir yapı kurulmasına yönelik çalışmaların 

yapılması ve ilgili değişikliğin diğer şubelerle ortaklaştırılmasına ilişkin önerge okundu. Önerge 

sahiplerinden Beyza METİN önerge üzerinde söz aldı. Ardından Hüseyin YEŞİL önerge üzerinde söz 

alarak söz konusu önerinin Temsilcilikler Yönetmeliğinde değişiklik gerektirdiğini belirtti. Komisyon, bu 

konuda gerekli çalışmaları yürütmek üzere seçilecek olan Yönetim Kuruluna görev ve yetki 

verilmesinin oylanmasını önerdi. Temsilcilik yapısıyla ilgili Temsilcilikler Yönetmeliğinde değişiklik 

yapılması konusunda çalışma yapması için Yönetim Kuruluna görev ve yetki verilmesi oy çokluğuyla 

kabul edildi (EK 15.10).  

Oda Genel Kurullarında seçimle belirlenen tüm yetkili organlarda görev sürelerinin aynı kurulda üst 

üste en çok üç dönemle sınırlandırılması için TMMOB ve EMO mevzuatında gerekli değişikliklerin 

yapılmasına ilişkin önerge okundu. Komisyon, konunun TMMOB Genel Kuruluna taşınması gerektiğini, 

Oda Genel Kurulu kararıyla bu konuda çalışma yürütmek üzere Yönetim Kuruluna yetki ve görev 

verilebileceğini belirtti. Önergenin görüşülmesi 15. gündem maddesine bırakıldı (EK 15.32).  

Ücretli ve İşsiz Mühendisler Komisyonunun EMO Koordinasyon Kurulunda bir temsilciyle temsil 

edilmesine ilişkin önerge okundu. Önerge üzerinde Neriman USTA ve Hüseyin YEŞİL söz aldı. Ana 

Yönetmelik değişikliği gerektirdiğinden salondaki delegeler sayıldı ve görüşmelere katılan 346 delege 

olduğu saptandı. Önergenin kabulü yönünde 100 oy verildi. Kabul edenler görüşmelere katılanların 

üçte ikisine ulaşmadığı için önerge kabul edilmedi (EK 15.60).  

Kadın Komisyonunun EMO Koordinasyon Kurulunda bir temsilciyle temsil edilmesine ilişkin önerge 

okundu. Görüşmelere katılan 346 delegeden 243’ünün kabul oyuyla Kadın Komisyonunun bir 

temsilciyle EMO Koordinasyon Kurulunda temsil edilmesi için Ana Yönetmelik değişikliği yapılması 

kabul edildi (EK 15.61).  

İlk günün sonunda teslim edilmiş 94 önergeye ek olarak, Genel Kurulun ikinci gününde Divana verilmiş 

6 adet önerge, ilgili gündem maddelerine göre tasnif edilmek üzere Karar Taslakları Komisyonuna 

teslim edildi.  

Temsilcilik bulunan ve en az 100 üyenin bulunduğu illerin resen Şube olmasının Ana Yönetmeliğe 

eklenmesine ilişkin önerge okundu. Önerge aleyhinde Hüseyin YEŞİL, lehinde Kemal TANKUT, 

üzerinde Ali Kemal BAŞARAN ve Ebru AKGÜN söz aldı. Salonda görüşmelere katılan 423 delege 

olduğu saptandı. Önergenin kabulü yönünde verilen 23 oy, görüşmelere katılanların üçte ikisine 

ulaşmadığı için önerge kabul edilmedi (EK 15.98).  

Temsilcilerin Şube seçimleriyle birlikte yapılacak seçimlerle belirlenmesinin Ana Yönetmeliğe 

eklenmesine ilişkin önerge okundu. Önergenin kabulü yönünde verilen 17 oy, görüşmelere katılan 423 

delegenin üçte ikisine ulaşmadığı için önerge kabul edilmedi (EK 15.96). Oylamanın ardından 

görüşmelere 10 dakika ara verildi.  

Aranın ardından başlayan üçüncü oturumda, gündemin 16. sırasındaki EMO Yönetim Kurulu, Onur 

Kurulu, Denetleme Kurulu, TMMOB delegeleri asıl ve yedek adaylarıyla TMMOB kurullarına önerilecek 

adayların belirlenmesi gündemi, adaylıklara ilişkin bilgilerin İlçe Seçim Kuruluna saat 17.00’de 

ulaştırılması ihtiyacı nedeniyle öne alındı. Divana verilen adaylık dilekçeleri ile ilgili Genel Kurula bilgi 
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verildi. Adaylık dilekçeleri ve dilekçelere istinaden hazırlanmış aday listeleri Başkanlık Divanı üst 

yazısıyla beraber İlçe Seçim Kuruluna gönderildi (EK 16.1, EK 16.2).  

Adayların belirlenmesinin ardından, yönetmelik değişikliklerinin görüşülmesine devam edildi.  

EMO Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliğinin işletme sorumluluğu 

hizmeti sınırları ve onay merci konusundaki 9/d bendinde değişiklik yapılmasına ilişkin önergeler 

okundu (EK 15.75, EK 15.25, EK 15.49, EK 15.28). Önergeler üzerinde Doruk YAVAŞ, Erol 

CELEPSOY, Mahir ULUTAŞ, Turan PAZARLI, Musa TAŞ, Ebru AKGÜN söz aldı.  

Komisyon, bu bendin değiştirilmesine ilişkin farklı önerilerin dönem içinde SMM Daimi Komisyonu 

tarafından ele alınarak netleştirilmesini ve Oda Yönetim Kurulu tarafından yönetmelik değişikliği 

yapılmasını önerdi.  

Komisyon önerisinin ardından önergeler üzerinde Kerim Ümit ERGENEKON ve Cemil KURADA söz 

aldı. Ardından 15.75 numaralı önergenin sahiplerinden İlhan METİN söz alarak öncelikle kararın Şube 

yetkisine bırakılması konusunun oylanmasını, önergelerde belirtilen diğer detaylar konusunda ise 

dönem içinde SMM Komisyonu tarafından şekillendirilmek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesini 

önerdi. Bunun ardından 15.49 numaralı önerge sahiplerinden Mahir ULUTAŞ önergedeki mühendisin 

tescil edildiği adres ile tesis arası mesafenin 200 km’yi aşmaması konusundaki detayı geri çekerek 

değişiklik önerisini 15.75 ve 15.25 numaralı önergelerdekiyle aynı hale getirdiklerini belirterek bu üç 

önergenin birleştirilerek oylanmasını önerdi. Ardından Galip DURU önergeler üzerinde söz aldı.  

EMO Elektrik Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Yönetmeliğinin 9/d bendinin “İşletme 

sorumluluğu hizmetinin il sınırları bazında yapılması asıldır. Ancak Şube sınırları içerisinde kalmak 

kaydı ile EMO Şube Yönetim Kurullarının onayı ile düzenleme yapar.” şeklinde değiştirilmesi oylamaya 

sunularak oy birliğiyle kabul edildi (EK 15.75, EK 15.25, EK 15.49).  

Yüksek gerilim işletme sorumluluğu üstlenilmesinde il sınırı kısıtlamasının kaldırılarak SMM bürosunun 

bulunduğu ilçe sınırından itibaren 200 km uzaklıktaki tesislere veya komşu illerin kapsamına kadar 

işletme sorumluluğu hizmeti verilmesine ilişkin önerge yeniden okundu. Önerge üzerinde Beyza 

METİN, F. Kemal ÖZOĞUZ, Galip DURU, H. Nurhan PARLAK söz aldı. Bu konuda dönem içinde 

çalışma yapılması için Yönetim Kuruluna görev verilmesi oy birliğiyle kabul edildi (EK 15.28).  

Oda mevzuatında ve sonrasında Oda mevzuatına dayanan diğer mevzuatta “teknik uygulama 

sorumluluğu, teknik uygulama sorumlusu, işletme sorumluluğu, işletme sorumlusu” ifadelerinin 

sırasıyla “teknik uygulama sorumlu mühendisliği, teknik uygulama sorumlu mühendisi, işletme sorumlu 

mühendisliği, işletme sorumlu mühendisi” şeklinde değiştirilmesine ilişkin önerge oy birliğiyle kabul 

edildi (EK 15.51).  

EMO SMM Hizmetleri Yönetmeliğinin 4/c bendinde yer alan 1 kV üstü ve 1 kV altı tesisler tanımının 

elektrikle işleyen taşıtlara ilişkin besleme ve cer hatları ile maden işletmelerindeki elektrik tesislerini 

kapsayacak şekilde değiştirilmesine ilişkin önerge 2 ret oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi (EK 

15.48).  

EMO SMM Hizmetleri Yönetmeliğinin 12/g bendine sicil durum belgesi alınması yükümlülüğüyle ilgili 

ifadelerin eklenmesi, maddeye (h) bendinin ilave edilmesi ve tanımlar bölümüne sicil durum belgesi 

tanımının eklenmesine ilişkin önerge okundu. Önerge üzerinde Ali Kemal BAŞARAN ve Ali Fuat 

AYDIN söz aldı. Konunun hukuksal boyutuyla ilgili olarak Oda Hukuk Müşaviri Hayati KÜÇÜK ile Oda 

Avukatı Zeki İŞLEKEL’e söz verildi. Önerge sahiplerinden Mahir ULUTAŞ, konunun dönem içinde 

mesleki denetim üzerine düzenlenecek bir çalıştayda değerlendirilerek örgütün gündemine getirilmesi 

için önergeyi geri çektiklerini belirtti (EK 15.58).  
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EMO SMM Hizmetleri Yönetmeliğinin 8/e bendinin Odanın herhangi bir yönetmeliği gereği belge 

alınması zorunluluğu getirilen hizmetlerde SMM belgesi verilmiş mühendislerin ilgili yönetmelik 

hükümlerine göre belge almalarının zorunlu olduğu şeklinde değiştirilmesine ilişkin önerge okundu. 

Önerge üzerinde Mahir ULUTAŞ, aleyhinde Cemil KOCATEPE, lehinde Ali Fuat AYDIN söz aldı. 

Önerge oylamaya sunuldu ve 110 kabul oyuna karşı 182 oyla reddedildi (EK 15.50).  

Genel Kurul görüşmelerinin devamındaki oylamalarda oy sayımına yardımcı olmak üzere Emre 

METİN, Özgür HACIER, Oylum YILDIR ve Doğukan YURTTAŞ Başkanlık Divanı tarafından 

görevlendirildi.  

Elektrik / elektrik-elektronik mühendislerinin EMO YEST Yönetmeliği kapsamında hizmet üretmesini 

temel alan bir yetkilendirme sisteminin oluşturulmasına ve ilgili Oda mevzuatında buna uygun 

değişiklikler yapılmasına ilişkin önerge okundu. Hüseyin YEŞİL önerge üzerinde söz alarak önergenin 

yönetmelik değişikliğine ilişkin olmadığını, bir çalışma önerisi olduğunu belirtti. Önerge sahiplerinden 

Mahir ULUTAŞ söz alarak önergenin dilek ve öneriler gündeminde ele alınmasının doğru olacağını 

belirtti. Komisyonun da bu doğrultuda görüş belirtmesi üzerine önerge dilek ve öneriler gündemine 

bırakıldı (EK 15.47).  

Ana Yönetmelik ve yönetmelik değişikliklerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından gündemin 

14. maddesi olan komisyon raporlarının görüşülerek karara bağlanmasına geçildi.  

Divana verilen komisyon raporlarına ilişkin bilgi verildi. Ana Yönetmelik ve yönetmelik değişiklikleriyle 

ilgili olarak verilen önergelerin Karar Taslakları Komisyonu tarafından tasnif edilmesi nedeniyle 

Yönetmelikler Komisyonunun ayrıca çalışma yürütmesine gerek kalmadığı belirtildi.  

Komisyon raporlarının görüşülmesi usulü hakkında Ebru AKGÜN, Musa ÇEÇEN, Hüseyin YEŞİL, 

Bülent ÇARŞIBAŞI, Neriman USTA, Emre METİN, Işık GÜRBULAK, Erhan KARAÇAY söz aldı. Usul 

tartışmaları sonrasında raporların özetlenerek Genel Kurula sunulması benimsendi.  

Asansör Komisyonu Raporu Komisyon Başkanı Bülent ÇARŞIBAŞI tarafından özetlenerek sunuldu. 

Rapor üzerinde Şükrü GÜNER söz aldı. Ardından rapor üzerinde söz alan Asansör Komisyonu üyesi 

Tonguç ÜNAL, Komisyon Başkanının sunumunda daha sonra görüşülecek önergelerle ilgili raporda 

yer almayan kişisel fikirlerin beyan edildiğini belirterek bunun düzeltilmesini istedi.  

Beyza METİN usul hakkında söz alarak, raporun tamamının okunmamasının ve raporda olmayan 

ifadelerin rapor sunumunda yer aldığının belirtilmesinin Genel Kurulca neyin oylanacağı konusunda 

belirsizlik yarattığını, bu konunun açıklığa kavuşması gerektiğini ifade etti. Bunun üzerine Bülent 

ÇARŞIBAŞI yeniden söz alarak raporda yer alan kelimelerin dışında herhangi bir şey söylemediğini, 

ne yazıldıysa onu söylediğini belirtti. Ardından Asansör Komisyonu Raporu oylamaya sunuldu ve oy 

çokluğuyla kabul edildi.  

Erdem GÜL’ün Genel Kurul salonuna gelmesi üzerine Hasan Balıkçı Onur Ödülü’nün verilmesine 

geçildi. 44. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin YEŞİL, Hasan BALIKÇI’nın anısına verilmekte 

olan ödülün geçmişi hakkında kısaca bilgi verdikten sonra bu dönemde gazetecilere yapılan baskıya 

karşı duruşları nedeniyle Can DÜNDAR ve Erdem GÜL’ün ödüle layık görüldüğünü belirtti. Seçici 

Kurulun kürsüye çağrılmasının ardından Erdem GÜL’e ödülü verildi. Can DÜNDAR adına ödülü 

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Haber Müdürü Ayşe SAYIN’a teslim edildi. Erdem GÜL, Genel Kurula 

hitabında işlerini yaptıklarını, haberi yaparken ödül almayı akıllarından geçirmediklerini, öte yandan 

bunun sonucunda hapse girebileceklerini ise hiç düşünmediklerini belirtti. Haber yaptıkları için istenen 

cezaların çok yüksek olduğunu, bunun bütün basına yönelik bir otosansür talimatı olduğunu ifade etti. 

Ülkemizde sadece işini yapmanın bile bedel ödemeyi gerektirebildiğini; düşünce, basın, örgütlenme 

alanlarını daraltma çabalarına karşı el birliğiyle net tavır alınması gerektiğini vurguladı. Hasan BALIKÇI 

adına verilen bu ödülü almanın onur verici olduğunu belirterek teşekkürlerini sundu.  



13 

 

Hasan Balıkçı Onur Ödülü’nün verilmesinin ardından komisyon raporlarının görüşülmesine devam 

edildi. Erhan KARAÇAY usul hakkında söz alarak Genel Kurulda görüşülerek oylanan her şeyin 

usulen karar olduğunu, bu kapsamda komisyon raporlarının da okunmadan karar altına 

alınamayacağını, usul hakkındaki görüşmeler sırasında raporların özetlenerek okunmasının tavsiye 

edildiğini, ancak bunun karar altına alınmadığını belirtti. Bunun üzerine komisyon raporlarının 

özetlenerek okunması oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. Oylamanın ardından komisyon 

raporlarının görüşülmesine devam edildi.  

Kadın Komisyonu Raporu Armanc EŞİN tarafından özetlenerek sunuldu. Rapor oy birliğiyle kabul 

edildi.  

SMM Komisyonu Raporu Ali Fuat AYDIN tarafından özetlenerek sunuldu. Rapor oy birliğiyle kabul 

edildi.  

Biyomedikal Mühendisliği Komisyonu Raporu Onur KOÇAK tarafından özetlenerek sunuldu. Rapor oy 

birliğiyle kabul edildi. 

Elektronik Mühendisliği Komisyonu Raporu Hasan ŞAHİN tarafından özetlenerek sunuldu. Rapor 

üzerinde Şükrü GÜNER, Ahmet ALDANOĞLU, Mahir ULUTAŞ söz aldı. Rapor oy birliğiyle kabul 

edildi. 

Enerji Komisyonu Raporu Mahir ULUTAŞ tarafından özetlenerek sunuldu. Rapor üzerinde Tanay Sıdkı 

UYAR, Olgun SAKARYA, Mahir ULUTAŞ, Celil KURADA söz aldı. Rapor oy birliğiyle kabul edildi.  

Yapı Denetim Komisyonu Raporu Şükrü GÜNER tarafından özetlenerek sunuldu. Rapor bir oya karşı 

oy çokluğuyla kabul edildi.  

Genel Kurul görüşmelerine saat 20.30’da ara verildi.  

Aranın ardından günün dördüncü oturumu saat 20.55’te başladı. Komisyon raporlarının görüşülmesi 

gündeminin devamında, Eğitim Komisyonu Raporu Emre METİN tarafından özetlenerek sunuldu. 

Rapor oy birliğiyle kabul edildi.  

Komisyon raporlarının görüşülmesinin tamamlanmasının ardından, gündemin 15. maddesi olan 

önergelerin görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Karar Taslakları Komisyonu bu gündemde ele 

alınacak önergelerle ilgili kısaca bilgi verdi. Ardından önergelerin okunmasına geçildi.  

45. Dönem Yönetim Kuruluna mevcut yönetmeliklerde değişiklik yapma ve ihtiyaç halinde yeni 

yönetmelik yayımlama konusunda yetki verilmesine ilişkin önerge oylamaya sunuldu ve bir ret oyuna 

karşı oy çokluğuyla kabul edildi (EK 15.2).  

Makina Mühendisleri Odasının (MMO) asansör alanında üyelerimizin haklarının elinden alınması 

konusunda aktif tutum içinde olmasının TMMOB düzeyinde ifade edilmesi ve MMO’nun bu yanlıştan 

vazgeçmesi için TMMOB Genel Kuruluna önerge verilmesine ilişkin önerge okundu. Önerge aleyhinde 

Bahadır ACAR, lehinde Ebru AKGÜN, üzerinde Mahir ULUTAŞ, Beyza METİN, Hüseyin YEŞİL söz 

aldı. Önerge oy çokluğuyla kabul edildi (EK 15.84).  

TMMOB Mühendislik-Mimarlık Kurultayı düzenlenmesi önerisinin TMMOB Genel Kuruluna 

taşınmasına ilişkin önerge oy çokluğuyla kabul edildi (EK 15.85).  

TMMOB tarafından belirlenen ücretli çalışan mühendis, mimar, şehir plancısı asgari ücretinin hayata 

geçirilmesinin yöntemlerini tartışmak üzere ücretli çalışan üyelerin katılımıyla dönem içinde her 

Şubede yerel kurultayların, ardından merkezi EMO Asgari Ücreti Kurultayının düzenlenmesine ilişkin 

önerge okundu. Önerge sahiplerinden Neriman USTA önerge üzerinde söz aldı. Önerge iki oya karşı 

oy çokluğuyla kabul edildi (EK 15.62).  
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Geçmişe dönük beş yıla kadar aidat alınması ve kayıt ücretinin her koşulda alınması uygulamalarına 

geri dönülmesine ilişkin aynı içerikli iki önerge okundu. Birleştirilmiş önergeler oylamaya sunuldu ve 

112 kabul oyuna karşı 187 oyla reddedildi (EK 15.56, EK 15.5).  

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğin EMO sekreteryasında ilgililerin katılımıyla 

mevcut eksiklikler dikkate alınarak yeniden düzenlenmesinin TMMOB Genel Kuruluna taşınmasına 

ilişkin önerge oy çokluğuyla kabul edildi (EK 15.46).  

Oda bünyesinde A tipi muayene kuruluşu oluşturulmasına ilişkin birleştirilmiş beş önerge okundu (EK 

15.8, EK 15.44, EK 15.22, EK 15.74, EK 15.73). Önergeler üzerinde İbrahim KÜCÜ ve Hüseyin YEŞİL 

söz aldı. Ebru AKGÜN usul hakkında söz alarak söz isteklerinin aleyhte ve lehte olarak ayrılması 

gerektiğini belirtti. Ardından Sıddıka ÖDEL usul hakkında söz alarak konuşmaların aleyhte mi lehte mi 

olacağının konuşma başlangıcında değil, söz istenirken belirtilmesi gerektiğini, ayrıca aleyhte ve lehte 

konuşma sayılarının eşit olması gerektiğini belirtti. Bunun üzerine söz istemiş delegelerin aleyhte mi 

lehte mi konuşacağı belirlendi ve konuşma sayıları eşitlendi.  

Önerge üzerindeki görüşmeler aşağıdaki delegelerin konuşmalarıyla devam etti:  

 Beyza METİN (aleyhte) 

 Mahir ULUTAŞ (lehte) 

 Nurhan PARLAK (lehte) 

 Neriman USTA (aleyhte) 

 Ateş KOÇ (lehte) 

Neriman USTA, konuşmacının İstanbul’da Torunlar şantiyesinde gerçekleşen asansör kazasına ilişkin 

kendisinin vermiş olduğu bilgilerin yanlış olduğunu söylemesi üzerine sataşma nedeniyle söz istedi ve 

bilgi kaynağını da belirterek konuyla ilgili daha detaylı bilgi verdi. Ardından önerge üzerindeki 

görüşmelere aşağıdaki delegelerin konuşmalarıyla devam edildi:  

 Erdener ILDIZ (lehte) 

 Tonguç ÜNAL (aleyhte) 

 Ahmet AKKÜÇÜK (lehte) 

 Kemal ATASOY (aleyhte) 

 Ebru AKGÜN (aleyhte) 

Önerge üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, 15.44 numaralı önerge yeniden 

okunarak birleştirilmiş diğer dört önergeyle beraber oylamaya sunuldu. Birleştirilmiş önergeler 168 ret 

oyuna karşı 200 oyla kabul edildi (EK 15.44, EK 15.22, EK 15.74, EK 15.73, EK 15.8).  

EMO bünyesinde personel belgelendirme kuruluşu oluşturulmasına ilişkin birleştirilmiş üç önerge 

okundu (EK 15.7, EK 15.41, EK 15.71). Önergeler üzerindeki görüşmelerin beşer dakikalık üç lehte ve 

üç aleyhte konuşmayla sınırlandırılması Genel Kurulun onayına sunuldu ve 2 ret oyuna karşı oy 

çokluğuyla kabul edildi. Önergeler üzerinde aşağıdaki delegeler söz aldı:  

 Orhan ÖRÜCÜ (lehte) 

 Ali YİĞİT (aleyhe) 

 Cengiz GÖLTAŞ (lehte) 

 Ebru AKGÜN (aleyhte) 

 Mahir ULUTAŞ (lehte) 

 Cemil KOCATEPE (aleyhte) 

Önerge üzerindeki konuşmaların ardından 15.71 numaralı önergenin EMO bünyesinde personel 

belgelendirme kuruluşu oluşturulmasına yönelik çalışmalara başlanmasını öneren son cümlesi 
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yeniden okunarak birleştirilmiş önergelerin oylamasına geçildi. Kabul ve ret oyları arasında görülen 

açık farkla birleştirilmiş önergeler oy çokluğuyla kabul edildi (EK 15.71, EK 15.41, EK 15.7).  

Oda ve bağlı Şubelerin yönetim kurullarında eş başkanlık sisteminin uygulanması ve ilgili mevzuatta 

bu konuyla ilgili düzenlemelerin yapılmasına ilişkin birleştirilmiş iki önerge okundu. Önergeler üzerinde 

Hüseyin YEŞİL söz alarak eş başkanlık uygulaması için Ana Yönetmelik ve Yasa değişikliğinin gerekli 

olduğunu, bu değişiklikler yapılana kadar eş başkanlık uygulamasının resmi yazışmalar dışında fiili 

olarak sürdürülebileceğini belirtti. Önergeler oy çokluğuyla reddedildi (EK 15.30, EK 15.100).  

Oda Genel Kurullarında seçimle belirlenen tüm yetkili organlarda görev süresinin aynı kurulda üst üste 

en çok üç dönemle sınırlandırılması ve buna yönelik mevzuat değişikliklerinin yapılmasına ilişkin 

önerge okundu. Önerge üzerinde Musa ÇEÇEN söz aldı. Neriman USTA usul hakkında söz alarak bu 

doğrultudaki bir önergenin TMMOB Genel Kurulunda kabul edildiğini belirtti. Ardından Hüseyin YEŞİL 

usul hakkında söz aldı. Usul tartışmasının ardından önerge sahiplerinden Beyza METİN söz alarak 

önergeyi geri çektiklerini açıkladı (EK 15.32).  

Ücretli mühendislerin çalışma haklarını düzenlemek amacıyla Ücretli Mühendisler Çalışma 

Yönetmeliği hazırlanarak bu yönetmeliğin bir denetleme mekanizmasına dönüştürülmesine ilişkin 

önerge okundu. Önerge sahiplerinden Neriman USTA söz alarak Yönetim Kuruluna bu konuda 

çalışma yapmak üzere görev verilmesini istediklerini belirtti. Önerge oy çokluğuyla kabul edildi (EK 

15.63).  

Önergeler üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, gündemin 17. maddesi olan dilek ve 

önerilere geçildi. Karar Taslakları Komisyonu, bu gündemde görüşülmek üzere tasnif edilmiş 

önergelerin Genel Kurulun dileği olarak Yönetim Kuruluna sunulmasını önerdi. Saatin ilerlemiş olması 

göz önüne alınarak dilek ve öneriler gündemine bırakılmış olan önergelerin değerlendirilmek üzere 

Yönetim Kuruluna iletilmesi oylamaya sunuldu ve bir oya karşı oy çokluğuyla kabul edildi.  

Gündemin dilek ve öneriler maddesinde Memet KARAOĞLU söz aldı.  

Genel Kurul toplantısı saat 23.50’de Divan Başkanı tarafından kapatıldı.  
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