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09/04/2012
Sayı: Mrk-EMO01-1870
Konu: Sicil Durum Belgesi ve SMM Daimi Komisyonu Toplantısı

Elektrik Mühendisleri Odası 
……..Şubesi Yönetim Kurulu 
………

3 Nisan2012 tarih, 28253 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan; “Bürokrasinin Azaltılması ve 
İşlemlerin Basitleştirilmesine Yönelik Başbakanlık, Bakanlıklar, Bazı Bağlı ve İlgili Kuru-
luşlar ve Üniversitelere Ait 84 Adet Yönetmelik” başlığıyla yayımlanan yönetmelik değişik-
likleri kapsamında; “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik” ile; yönetmeliğin 16, 57, 58 ve 64 ncü maddelerinde; “Yapı Denetimi Uygulama 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile yönetmeliğin 4,5,6 ve 7 nci 
maddelerinde değişiklik yapılmıştır.
Yapılan değişiklikler sonucunda Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinin 57 nci madde 14 
ncü fıkrası;

“Proje müellifliği ve yapım işlerinin denetimine dair fenni mesuliyet üstlenen mimarların 
ve mühendislerin, 27/1/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Bir-
liği Kanunu uyarınca, ilgili meslek odasına kayıtlı olmaları, büro tescillerini yaptırıp her 
yıl için yenilemeleri gerekir. İlgili meslek odaları, hakkında süreli veya süresiz kısıtlılığı 
bulunan veya üyeliği sona eren üyelerini derhal elektronik ortamda merkez yapı denetim 
komisyonu ile bütün ilgili yerlere ve kuruluşlara bildirir. İdare yapı ruhsatı düzenleme 
aşamasında her proje için, proje müelliflerinden, fenni mesullerden ve şantiye şeflerin-
den mevzuata aykırı uygulama sebebiyle süreli veya süresiz olarak meslekî faaliyet 
haklarının kısıtlı olmadığına ilişkin ek-1’de yer alan sicil durum taahhütnamesini ister. 
İdareler sorumluluk alan mimar ve mühendislerin yaptıkları işlemlere ilişkin bilgileri 
her ayın ilk haftası içinde ilgili meslek odalarına bildirir. Gerçeğe aykırı beyanda bu-
lunduğu tespit edilen mimar ve mühendislerin işlemleri tazmin ve hukuki sorumluluğu 
kendilerine ait olmak üzere iptal edilir ve bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun 
ilgili hükümleri gereği suç duyurusunda bulunulur. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar 
hakkında yapılacak işlemler oda sicil durum taahhütnamelerinde, idare tarafından 
yazılı olarak belirtilir. Yapım işlerinde yapı müteahhidi, taşeron ve şantiye şefi olarak 
görev alanlar aynı zamanda fenni mesul olarak görev üstlenemezler. İdare, projeleri 
incelerken 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununa uygunluğu 
da gözetir.” Şeklinde düzenlenmiştir.

Yönetmeliğin 58 nci maddenin 3 ve 4 ncü fıkrası ise;
“Fenni mesuller unvanına ve eğitimine göre, yapının kanuna, plâna, yönetmeliklere, ilgi-
li diğer mevzuat hükümlerine, fen, san’at, sağlık kurallarına, ruhsat eki projelerine, Türk 
Standartları Enstitüsü standartlarına, teknik şartnamelere uygun yapılıp yapılmadığını 
denetleyeceğine dair ek-1’de yer alan taahhütnameyi ilgili idareye vermek zorundadır. 
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Taahhütnamede fenni mesul ile mal sahibi arasında yapılan sözleşmede belirlenen fenni 
mesuliyet bitiş süresine ilişkin bilginin yer alması gerekir. Ayrıca, noter tasdikli imza 
sirküleri, ek-5’te yer alan oda kayıt belgesi örneği, sosyal güvenlik numarası ve vergi 
kimlik numarası da idareye verilir.
İdare; aynı zamanda, kanuna ve mevzuata aykırı uygulama nedeniyle süreli olarak 
faaliyetleri kısıtlanan fenni mesullerin bu durumu hakkında bilgilenmek ve aşağıda 
belirlenen inşaat alanı sınırlamalarının denetimini sağlamak üzere, ilgili fenni mesulce 
düzenlenen, sicil durum taahhütnamesini ve fenni mesuliyet üstlenilen işin adı ile fenni 
mesulün üzerinde bulunan fenni mesuliyete ilişkin inşaat alanını (m2) belirtir belgeyi 
ister.
İlgili idareler fenni mesuliyet üstlenen mimar ve mühendislerin bir önceki ayda yaptık-
ları işlemlere ilişkin bilgileri her ayın ilk haftası içinde ilgili meslek odalarına bir liste 
halinde topluca bildirir.” Şeklinde değiştirilmiştir.

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle; yönetmeliğin 5 nci mad-
desi b fıkrası;

“Proje ve uygulama denetçisi mimar ve mühendisler aracılığıyla, proje müelliflerince 
hazırlanan uygulama projelerinin ve hesaplarının, mühendislik ve mimarlık proje dü-
zenleme esasları, imar planı, ilgili idarenin imar yönetmelikleri ile yürürlükte bulunan 
diğer yönetmelik, genelge, şartname ve standartlara uygunluğunu kontrol eder, proje 
müelliflerinin kayıtlı olduğu odaya üyeliklerinin devam edip etmediğini ve mesleki kısıt-
lılıklarının olmadığına dair beyanlarının olup olmadığını kontrol eder ve üyeliği devam 
etmeyen müellifin durumunu ilgili meslek odasına bildirir.”

6 ncı maddesi 1 nci fıkrası;
“Proje ve uygulama denetçisi mimar ve mühendisler tarafından, proje müelliflerince 
hazırlanan projelerin ihtisas alanlarındaki mevzuata uygunluğu, detay ve hesapların 
doğruluğu, ek-3’te gösterilen form-1 ile belirlenmiş asgari kriterlere uygunluğu ve proje 
müelliflerinin mesleki kısıtlılığı olmadıklarına dair beyanı kontrol edilir. Var ise, eksiklik 
ve hataların giderilmesi sağlanır. Eksikliği ve hatası bulunmayan projeler, ilgili denetçi 
mimar ve denetçi mühendis tarafından onaylanır.”

7 nci maddesi 1 nci ve 3 ncü fıkrası;
“(1) Proje müellifi, yapı ruhsatına esas olan uygulama projelerini ve zemin etüdü rapor-
ları da dâhil olmak üzere her türlü etüde dayalı çalışmaları mevzuatına uygun olarak 
yapmak ya da yaptırmak ve incelenmek üzere ilgili meslek odasına kayıt belgesi ve 
mesleki kısıtlılığı olmadığına dair beyanı ile birlikte yapı denetim kuruluşuna vermek ile 
görevlidir. (3) İlgili meslek odasına üye olmayan veya mesleki kısıtlılığı olmadığına dair 
beyanı bulunmayan proje müellifinin projesi, yapı denetim kuruluşunca incelenmez.” 
Şeklinde değiştirilmiş bulunmaktadır.

Her iki yönetmelikte de yapılan değişiklikler sonucunda sicil durum belgelerinin Meslek 
Odaları tarafından düzenlenmesi kuralı kaldırılmış olsa da proje müelliflerinin projesiyle 
birlikte “oda kayıt belgesi”ni de yapı denetim kuruluşuna sunmaları ve fenni mesullerin 
de üstlenecekleri her sorumluluk için “oda kayıt belgesi”ni ruhsat düzenleyen idareye 
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sunmaları yönünde kural getirilmiş bulunmaktadır. Bu düzenlemeler çerçevesinde proje 
müelliflerinin ve fenni mesullerin üstlendikleri her işi için “oda kayıt belgesi”ni almaları 
zorunludur.
Diğer taraftan Anayasa’nın 135. maddesi ile 6235 sayılı Yasa düzenlemelerindeki amaçlara 
yönelik olarak ve yine Anayasa’nın 123 ve 124. maddeleri hükümleri çerçevesinde Odamız 
çeşitli yönetmelik düzenlemeleri yapmakta ve Resmi Gazete’de yayımlatarak yürürlüğe 
koymaktadır. 6235 sayılı Yasa’ya dayalı olarak hazırlanıp, 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Mühendisleri Odası Serbest Müşavir Mühendislik 
Hizmetleri Yönetmeliği ile 09.12.2010 tarih ve 27780 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Elektrik Mühendisleri Odası En Az Ücret ve Mesleki Denetim Uygulama Esasları Yö-
netmeliği serbest çalışan üyelerimize yönelik belgelendirme ile görev ve sorumlulukları 
hakkında düzenlemeler içermektedir. Bu düzenlemelere göre, serbest çalışan üyelerimizin 
ürettikleri mühendislik hizmetlerini Odamız mesleki denetimine sunmak yükümlülüğü 
bulunmaktadır. 
“Teknik hizmet kalitesinin yükseltilmesi, yapı, sistem tasarımı ve tesis üretiminin sağlam, 
kullanışlı, güvenilir ve ekonomik bir biçimde toplum yararına yürütülmesine katkıda bulu-
nacak önlemlerin alınması, meslek mensuplarının haklarının korunması, haksız rekabetin 
önlenmesi, mühendis ile işveren arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, Oda üyelerinin ve 
işverenin yasal haklarının korunması, yapı ve tesis üretimini denetim ve ilgili projeleri onay 
ile görevli kamu kuruluşlarına ve yerel yönetimlere yardımcı ve destek olunması, serbest 
müşavirlik ve mühendislik hizmeti yapan kişi ve kuruluşların mesleki denetim, kapasite ve 
yeterlilik açısından değerlendirilmelerine esas olan kayıtların tutulması amacıyla hazırlan-
mış” olan En Az Ücret ve Mesleki Denetim Uygulama Esasları Yönetmeliği’nin titizlikle uy-
gulanması, anılan kamusal amaçların sağlanması açısından son derece önem taşımaktadır.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, sicil durum belgesi uygulamasına yönelik yapılan 
yönetmelik değişiklikleri, TMMOB ve bağlı Odaları hukukçuları tarafından değerlendiril-
mekte olup, tespit edilen hukuka aykırılıklar idari yargı önüne taşınacaktır. Ancak, Odamız 
ve serbest çalışan üyelerimiz arasındaki temel hukuk ve ilişki, Odamız tarafından yürürlüğe 
konulan mevzuatla belirlenmekte olup, iç hukukumuz çerçevesinde gerçekleştirilen tüm 
denetim ve uygulamaların yerine getirilmesine eksiksiz devam edilmesi gerekmektedir.
Ayrıca Yönetim Kurulumuz, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ve Yapı Denetimi Uygula-
ma Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ile Odamızın mesleki denetime yönelik mevzuat ve 
uygulamalarını değerlendirmek üzere Yönetim Kurulumuzun 07 Nisan 2012 tarih ve 43/02 
sayılı oturumunda SMM Daimi Komisyonu’nun 14 Nisan 2012 Cumartesi günü Saat: 
11:00da Odamız Hizmet Binasında toplanmasına karar verilmiştir. SMM Daimi Komis-
yonu’na, Şubenizin Komisyon üyelerinin ve SMM komisyonundan sorumlu Şube Yönetim 
Kurulu üyesinin katılımının sağlanması konusunda gereğini bilgilerinize rica ederiz.

Emre METİN 
Yönetim Kurulu a.
Oda Müdürü 
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27/04/2012
Sayı: Mrk-Kur03-2344
Konu: Asansör ve Yangın İhbar Sistemleri İhaleleri 

Karayolları Genel Müdürlüğü
Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı
ANKARA

2012/37434 İhale Kayıt Numarası ile KGM sitesi Özürlü Asansörleri, Yangın İhbar Sistem-
leri ve Çeşitli yapım onarım işi ihalesi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu mad-
desine göre açık ihale usulü ile tarafınızca hazırlanmıştır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler 
içerisinde 4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri başlığında 
İnşaat ve Mimarlık bölümleri yazmaktadır.
Asansör Alanına yönelik Ülkemizdeki mevzuat kısaca incelendiğinde;
1974 yılında Bayındırlık şartnamesi ile ilk defa mevzuatı oluşturulan asansörler Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığı tarafından 1985 yılında hazırlanan yönetmelikten itibaren düzenli olarak 
revize edilerek günümüze kadar gelinmiştir
Asansör Yönetmeliği (20163 sayılı Resmi Gazete-1 Mayıs 1989)
Asansör Yönetmeliği (22499 sayılı Resmi Gazete- 20 Aralık 1995) 
Asansör Yönetmeliği(95/16/AT) (25021 Sayılı Resmi Gazete-15 Şubat 2003)
Asansör Yönetmeliği (95/16/AT) (26420 sayılı Resmi Gazete-31 Ocak 2007)
Asansör İşletme ve Bakım Yönetmeliği
Yapı üretim sürecine yönelik hali hazırda yayınlanmış birçok yönetmelikte asansör tesisle-
rinin mühendislik hizmetleri elektrik ve makine mühendisleri tarafından kendi uzmanlık 
alanlarına yönelik ayrı ayrı tanımlanmıştır. Örnek vermek gerekirse;

• Büyükşehir Belediyeleri İmar Yönetmelikler, 
• Çevre ve Şehircilik bakanlığı Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği, 
• Yapı Denetim Uygulama Usul ve Esasları Yönetmeliği
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genel Teknik Şartnamesi
• Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği 

Yukarıda sayılan yönetmeliklerde asansör alanının mühendislik faaliyetleri elektrik mühen-
disleri ve makine mühendisleri olarak tariflenmiştir. Ayrıca Enerji Tabi Kaynaklar Bakanlığı 
tarafından yayınlanan bazı mevzuatlarda da asansör tesislerinin elektrik mühendisi sorum-
luluğunda çalıştırılması gerektiği ifade edilmektedir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek 
Fen Kurulu Başkanlığının yayınlamış olduğu Genel Teknik Şartnameler kitabında Asansör 
Tesisatı Elektrik Tesisat Genel Teknik Şartnamesinde yer almaktadır. Genel Teknik Şart-
namenin Asansör Tesisatı bölümünde “ Asansör tesisatının yapımında, kabin anma yükleri, 
taşınan insan sayıları, kabin anma hızları, kabin alanları ve asansör boşluklarına ait ölçüler 
mecburi standart olarak yürürlükte bulunan Asansör Avan ve tatbikat projeleri, Elektrik- 
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Elektronik ve Makine mühendisleri tarafından müştereken hazırlanır” denilmektedir.
Kamu İhale Kurumunun 11/06/2011 Tarihli Resmi Gazete de yayınlamış olduğu “Yapım 
işlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”’inde de Asansörler, “Asansör Elektro-Mekanik” İşler 
başlığında tanımlanmaktadır. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının yayınlamış olduğu Genel 
Teknik Şartnameler kitabında Yangın algılama ve ihbar sistemleri Elektrik Tesisat Genel 
Teknik Şartnamesinde Zayıf Akım Elektrik Tesisatı başlığının içerisinde yer almaktadır. 
Kamu İhale Kurumunun 11/06/2011 Tarihli Resmi Gazete de yayınlamış olduğu “Yapım 
işlerinde Benzer İş Grupları Tebliği”’inde de Yangın Uyarı ve Söndürme Sistemleri, 
“Elektronik ve İletişim sistemleri Başlığı altında Öz Denetimli Bina ve Alan Otomasyon 
Sistemleri” başlığında tanımlanmaktadır. 
Yukarıdaki mevzuat, yönetmelik, şartname ve tebliğler değerlendirildiğinde, asansör tesis-
lerinin tasarımında, projelendirilmesinde, montajında, işletilmesinde ve bakımında, Yangın 
algılama ve uyarı Sistemlerinin projelendirilmesi, montajı, test ve devreye alma işlemlerinde 
Elektrik, Elektrik-Elektronik Mühendislerinin yer alması gerekmektedir.
Başkanlığınızca ihalesi yapılan Asansör ve Yangın İhbar Sistemleri işlerinde yukarıda bah-
sedilen konulara önem gösterilmesi, Elektrik Mühendisleri Odasına kayıtlı üyelerimizin 
ihalelerinize teklif verebilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini düşü-
nüyoruz. 
Gereğini bilgilerinize sunarız. 

Emre METİN 
Yönetim Kurulu a.
Oda Müdürü 

Dağıtım: Kamu İhale Kurumu
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28/04/2012
Sayı: Mrk-EMO01-2346
Konu: Sicil Durum Belgesinin kaldırılması ve SMM Üye Toplantıları Yapılması Hakkında

Elektrik Mühendisleri Odası 
……....Şubesi Yönetim Kurulu 
………

İlgi a: 09/04/2012 tarih ve Mrk-EMO01-1870 sayılı yazımız
İlgi b: 27 Nisan 2012 tarih ve MRK-ODA00-2342 sayılı yazımız

03 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Bürokrasinin Azaltılması ve İşlemlerin 
Basitleştirilmesine Yönelik Başbakanlık, Bakanlıklar, Bazı Bağlı ve İlgili Kuruluşlar ve Üni-
versitelere Ait 84 adet Yönetmelik adıyla 

•Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

• Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’te 

değişiklikler yapılmıştır.

Ardından aynı yönetmeliklerde 14 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazete’de ilgi (a) yazımızda da 
iletilen “Oda Kayıt Belgesi” ile ilgili düzenlemeler kaldırılmıştır.

Bu yönetmelikler ile proje müellifi ve fenni mesul olan SMM’lerin meslek odalarından her 
proje için sicil durum belgesi alması yerine sicil durumlarını kendilerinin beyan etmelerine 
ilişkin bir model geliştirilmiştir. Üyenin beyanı meslek odalarındaki kayıtlarından daha 
sonra kontrol edilebilecektir. 

Tüm bu düzenlemelerin ardından Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile İmar Kanunu’nun 
bazı maddelerinin değişikliği ile ilgili TMMOB üzerinden Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
tarafından görüş istenmiştir. Bu Yasa taslağı ile ilgili görüş ve önerilerimiz ilgi (b) yazımızla 
tarafınıza iletilmiştir.

Bu düzenlemeler ve taslaklar göstermektedir ki siyasi iktidar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
bünyesindeki Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ile yapı alanıyla ilgili bakanlıkların çı-
kardığı yönetmelikler aracılığıyla meslektaşlarımızın ve örgütlülüğümüzün aleyhine, belli 
çıkar çevrelerinin lehine düzenlemeler yapmaktadır. 

Diğer taraftan Anayasa’nın 135. maddesi ile 6235 sayılı Yasa düzenlemelerindeki amaçlara 
yönelik olarak ve yine Anayasa’nın 123 ve 124. maddeleri hükümleri çerçevesinde Odamız 
çeşitli yönetmelik düzenlemeleri yapmakta ve Resmi Gazete’de yayımlatarak yürürlüğe 
koymaktadır. 6235 sayılı Yasa’ya dayalı olarak hazırlanıp, 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Mühendisleri Odası Serbest Müşavir Mühendislik 
Hizmetleri Yönetmeliği ile 09.12.2010 tarih ve 27780 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Elektrik Mühendisleri Odası En Az Ücret ve Mesleki Denetim Uygulama Esasları Yö-
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netmeliği serbest çalışan üyelerimize yönelik belgelendirme ile görev ve sorumlulukları 
hakkında düzenlemeler içermektedir. Bu düzenlemelere göre, serbest çalışan üyelerimizin, 
ürettikleri mühendislik hizmetlerini Odamızın mesleki denetimine sunmak yükümlülüğü 
bulunmaktadır. 

“Teknik hizmet kalitesinin yükseltilmesi, yapı, sistem tasarımı ve tesis üretiminin sağ-
lam, kullanışlı, güvenilir ve ekonomik bir biçimde toplum yararına yürütülmesine katkıda 
bulunacak önlemlerin alınması, meslek mensuplarının haklarının korunması, haksız 
rekabetin önlenmesi, mühendis ile işvereni arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, Oda 
üyelerinin ve işverenin yasal haklarının korunması, yapı ve tesis üretimini denetim ve 
ilgili projeleri onay ile görevli kamu kuruluşlarına ve yerel yönetimlere yardımcı ve destek 
olunması, serbest müşavirlik ve mühendislik hizmeti yapan kişi ve kuruluşların mesleki 
denetim, kapasite ve yeterlilik açısından değerlendirilmelerine esas olan kayıtların tu-
tulması amacıyla hazırlanmış” olan En Az Ücret ve Mesleki Denetim Uygulama Esasları 
Yönetmeliği’nin titizlikle uygulanması, anılan kamusal amaçların sağlanması açısından 
son derece önem taşımaktadır.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, sicil durum belgesi uygulamasına yönelik yapılan 
yönetmelik değişiklikleri, TMMOB ve bağlı Odaları hukukçuları tarafından değerlen-
dirilmekte olup, tespit edilen hukuka aykırılıklar idari yargı önüne taşınmıştır. Ancak, 
Odamız ve serbest çalışan üyelerimiz arasındaki temel hukuk ve ilişki, Odamız tarafından 
yürürlüğe konulan mevzuatla belirlenmekte olup, iç hukukumuz çerçevesinde gerçek-
leştirilen tüm denetim ve uygulamaların yerine getirilmesine eksiksiz devam edilmesi 
gerekmektedir.

Buna göre meslek odaları mesleki denetimde proje müellifleri tarafından üretilen projeleri 
ve hesapları mühendislik ve mimarlık proje düzenleme esaslarına İmar Planı, ilgili idarele-
rin İmar Yönetmelikleri, yürürlükteki diğer yönetmelik, genelge, şartname ve standartlara 
uygunluğunu kontrol etmektedir. Yönetmelik değişikliğiyle Odaların yapmış olduğu mes-
leki denetim hizmetlerinin bir bölümü yapı denetimde görevli mimar ve mühendislere 
verilmeye çalışılmaktadır.

Ancak, ülkemizde yapı denetim sistemi hala tartışılıyorken, yapı denetçi mimar ve mü-
hendisler yaptıkları işlerlerle ilgili hiçbir eğitime tabi tutulmaksızın belgelendirilmişken, 
yüzlerce yapı denetçi mimar ve mühendis Bakanlık ve Meslek Odaları tarafından mesleki ve 
ticari cezai yaptırımlara tabi tutulmuşken proje ve hesaplarının kontrolünün yapı denetim 
kuruluşlarına yaptırmakta ısrar etmek son derece yanlış bir karardır.

Serbest müşavirlik ve mühendislik hizmetleri ile ilgili Odamız tarafından yayımlanan her 
iki yönetmelikte serbest çalışarak müşavir mühendislik hizmeti üretecek gerçek kişi ve 
tüzel kişi, kuruluş veya işyerlerinin kuruluş, çalışma yöntemi, hizmet üretimi, en az ücret 
uygulaması gibi esaslarını belirlenmesi yanı sıra, üretilen hizmetlerin tarafsız ve serbest 
mühendislik ve müşavirlik hizmetlerini tanımlayan, kuralları koyan, standartları belirle-
yen meslek odası tarafından mesleki denetime tabi tutulmasını da tanımlamaktadır. Bu 
yönetmelikler çok uzun yıllardan beri TMMOB ve bağlı odaları tarafından uygulanmak-
tadır.



TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

510

43. Dönem Çalışma Raporu

Üyelerimiz projelerini ve hesaplarını hazırlayarak Odamızın mesleki denetimine sunmakta-
dır. Mesleki denetim uygulamasında üyemizin SMM Belgesine uygun proje ürettiğini ve bu 
konudaki faaliyetini sürdürmesine ilişkin koşulları yerine getirdiğini kontrol edilmektedir. 

Odamız, mesleki hizmetlerin Resmi Gazete’de de yayınlanan yönetmeliklere uygun olarak 
her yıl yayımladığı en az ücretlere uygunluğunu kontrol ederek, üyeler arasındaki haksız 
rekabeti önlemekte, üyenin ürettiği hizmete göre belirlenmiş en az ücreti almasını sağla-
maktadır. 

Mesleki denetim salt sicil durum belgesi üzerinden değerlendirilmemelidir. Proje sicil du-
rum belgesi mesleki denetimin uygulanmasının sonucudur. Mesleki denetim uygulaması-
nın önemi ve yönetmelik değişikliği ile getirilen yeni uygulamanın eksik ve yanlışlığını 
üyelerimize ve yerel yönetimlere iyi anlatmalıyız. Bunun yanı sıra 03 Nisan ve 14 
Nisan’daki yönetmelik değişikliği sonucu farklı uygulamada bulunabilecek yerel yönetimle-
re mesleki denetim uygulamasını anlatarak diğer odalar ile birlikte yerel yönetimlerle 
mesleki denetime ilişkin protokoller yapılmasını sağlamalıyız.

Yönetmelik değişiklikleri sonrası serbest çalışan mühendisler ile ilişkimizi geliştirmek için 
mesleki denetimin önemini anlatmak, yapılan düzenlemelein kısa sürede üyelerimiz için 
kazançlı gibi görünse de uzun vadede çok önemli kayıpların olacağını üyelerimize aktarmak 
üzere toplantılar gerçekleştirilmelidir. 

Yeni Yapı Denetim Yasa taslağı ve İmar Yasasında yapılmak istenilen değişikliklerle SMM 
üyelerimizin yürüttüğü mühendislik faaliyetlerinin, “Teknik Müşavirlik Kuruluşu” adı 
altında, aynı zamanda proje ve yapı denetimi yapan sermaye şirketleri eliyle yapılması 
sağlanmakta, bu şirketlerle ilgili getirilen pek çok düzenleme serbest mühendislik alanını 
bitirmeye yönelik hükümler içermektedir. İlgi (b) yazımızda ayrıntılarıyla incelediğimiz 
bu düzenlemeler, SMM üyelerimizin yaptıkları işlerin, bir kısım sermaye şirketleri elinde 
tekelleşmesini beraberinde getirecektir. Yönetmeliklerde yapılan değişikliklerle bürok-
rasinin azaltılması adı altında yapılan yeni düzenlemeler üyelerimiz düşünülerek yapıl-
mamıştır. Bu düzenlemeler serbest mühendislik alanını yerli ve uluslar arası sermayenin 
tekeline alma sürecinde, yeni yapılaşma politikalarının hızlı bir şekilde uygulanabilmesi 
adına yapılmaktadır. Mesleki denetim süreciyle, serbest mühendislik faaliyetlerine yö-
nelik yıkıcı düzenlemeler aynı amaca hizmet etmekte ve tümüyle mesleğimizi ve mes-
lektaşımızı hedef almaktadır. Mesleğimize ve meslektaşlarımıza yönelik açık bir saldırı 
içeren bu süreci, Oda örgütlülüğümüzün çatısı altında, tüm üyelerimizle birlikte 
mücadele ederek aşabiliriz. 

Yerellerde üyelerle yapılacak toplantılar ve bilgilendirme yazıları ile üyelerimiz bilgilendi-
rilmelidir. 

5-6 Mayıs 2012 tarihlerinde yapacağımız EMO 43. Dönem I. Koordinasyon Kurulu Toplan-
tısının ana gündemlerinden birisi de bu konu olacak ve örgüt olarak atacağımız adımlar bu 
toplantıda değerlendirilecektir. 

Üyelerimizin çalışma koşullarına ve Oda-üye ilişkilerine yapılan bu ve benzeri müdahalele-
rin devam edeceğini öngörmekle beraber, bu müdahaleleri bertaraf etmenin tek yolunun da 
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kararlı ve örgütlü bir mücadele olduğuna ve Odamızın sahip olduğu mücadele geleneği ile 
bu süreci de güçlü bir şekilde aşacağına inanıyoruz.

Saygılarımızla

Mehmet Bozkırlıoğlu 

Yönetim Kurulu a.

Yönetim Kurulu Yazman Üyesi

Dağıtım:
Gereği için : Tüm EMO Şubeleri
Bilgi için : Onur Kurulu
 Denetleme Kurulu
 TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi – Hüseyin Yeşil
 TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi – Musa Çeçen
 TMMOB Denetleme Kurulu Üyesi – M.Macit Mutaf
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09/05/2012
Sayı: Mrk-Kur03-2504
Konu: A Tipi Muayene Kuruluşlarında Görev Alacak Personel Hk

TÜRKAK
TÜRK AKREDİTASYON KURUMU BAŞKANLIĞI

Asansörlerin muayenesini üstlenecek olan A tipi muayene kuruluşlarında görev alacak per-
sonel ile ilgili bilgilere ulaşmak için kurumunuz tarafından yayınlanan rehber dokümanlar 
kullanılmaktadır. 
Asansör ile Kaldırma ve İletme Makinaları Muayene Kuruluşu Akreditasyon Rehberi R50.2/
Rev.00/12.2007 dokümanı incelendiğinde; muayene şefinin “Konu ile ilgili bir mühendislik 
dalında en az 10 yıl tecrübeli ve en az 5 yıl muayene tecrübeye sahip olması”, muayene 
personelinin ise “Konu ile ilgili bir mühendislik dalında en az 5 yıl tecrübeli ve en az 3 yıl 
muayene tecrübeye sahip olması” gerektiği belirtilmektedir.
Yukarıdaki tanımda görüleceği gibi anılan mevzuat içerisinde ilgili mühendisin tanımı net 
değildir. Özellikle asansör muayenelerinde bu tanımın Elektrik ve Makina Mühendisleri 
olacak şekilde yapılması gerekmektedir. Zira, asansör denetimlerinde, tesisin topraklama-
sı, elektriksel güvenlik kontakları, kumanda panosu, kartlar, kontaktörler, kat ve kapı kilit 
devreleri ve sinyal kablolarının bağlantıları, makine motor grubu, inverter, regülatör, kabin 
ve kat butonları, ana güç tablosu, sigortalar, aydınlatma ve priz devreleri vb. bir çok konu 
incelenmekte ve denetim sonuçları raporlanarak sorumlu mühendisler tarafından imza 
altına alınmaktadır. Bu konular doğrudan meslek alanımıza girmekte olup, sadece tek bir 
mühendis tarafından hazırlanan veya elektrik ve makina mühendisi dışındaki kişiler tarafın-
dan hazırlanan raporun geçerliliğinin bulunmaması gerektiği kanısındayız.
Bahsedilen konu hakkındaki belirsizliğin ortadan kaldırılması amacıyla Kurumunuz görü-
şünün Odamız iletilmesi için gereğini arz/rica ederiz.

Emre METİN 
Yönetim Kurulu a. 
Oda Müdürü 
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14/05/2012
Sayı: Mrk-EMO01-2561
Konu: Mesleki Denetim Uygulama Genelgesi

Elektrik Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu 
İSTANBUL 

Yönetim Kurulumuzun 12.05.2012 tarih ve 43/07 sayılı oturumunda;
• 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 Şu-
beler tarafından üye toplantıları ve üye ziyaretleri ile bilgilendirilmesine, SMM üyelere 
Oda Yönetim Kurulu tarafından yazı yazılmasına,
• Ortak Mesleki Denetim uygulamalarının hayata geçirilmesi için Makina Mühendis-
leri, İnşaat Mühendisleri ve Mimarlar Odası ile iletişime geçilerek temsilciliklerden 
başlayarak mesleki denetim bilgi paylaşımının sağlanmasına,
Ruhsat veren kuruluşlara mesleki denetimin Oda-üye ilişkisi olduğunun ve yasal güven-
ce ile düzenlendiğinin diğer meslek odaları ile ortak olarak yazı ile bildirilmesine,
• Yapı dışındaki projeler için SMM Belgesi aranması ile ilgili mahkeme kararlarına atıf 
yapılarak Elektrik Dağıtım Şirketlerine yazı yazılmasına,
• Mesleki Denetim Bedelinin maktu olarak ekteki gibi belirlenmesine ve uygulamanın 
15 Mayıs 2012 tarihinde başlatılmasına,
• Mesleki Denetime sunulmayan projeler için SMM Yönetmeliğinde tanımlanan İdari 
soruşturma (SMM Belgesi iptali) seçeneğinin de yapılacakların merkezinde olmamak 
kaydıyla göz önüne alınmasına,
• İçişleri Bakanlığından alınan Yapı Ruhsatlarına dair bilgiler ile EMOP kayıtlarının 
karşılaştırılarak mesleki denetime sunulmayan projelerin bilgilerinin Şubelere iletilme-
sine, ayrıca yapı dışı projelerinde bu kapsamda değerlendirilerek getirilmeyen projeler 
için Şubeler tarafından üyelere yazı yazılmasına ve mesleki denetime getirilmeyen pro-
jelerin istenerek mesleki denetime tabi tutulmasına, yazı tebliğ tarihinden itibaren 60 
gün içinde getirilmemiş projeler için İdari ve Disiplin soruşturması açılmasına, 
• Bu projelerden mesleki denetime getirilen projelerin bedellerinin fatura ve sözleşme 
ibrazı olmaksızın maktu bedel üzerinden defaten ve nakit olarak tahsiline,
• Ücretli Mühendisler tarafından üretilen projelerin bedelleri üzerinden şubelerce 
takip yapılarak ücretli üyelerimizin mevzuattan doğan haklarının korunmasına,
• Yapı Denetçisi üyelerimizin mesleki denetim ile ilgili sorumluluklarını hatırlatmak 
için üyelerin yazılı yolla ve özellikle üye toplantıları ve üye ziyaretleri ile Şubeler tarafın-
dan bilgilendirilmesine,

karar verilmiştir. 
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15.05.2012 tarihinde başlatılacak olan Mesleki Denetim Uygulaması ile ilgili alınan kararla-
rın hayata geçirilmesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesini rica ederiz.

Mehmet BOZKIRLIOĞLU
Yönetim Kurulu a.
Yönetim Kurulu Yazman Üyesi

Dağıtım:
Gereği için : Tüm Şubeler
Bilgi için : Oda Onuru Kurulu
 Oda Denetleme Kurulu
 TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi - Hüseyin Yeşil
 TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi - Musa Çeçen
 TMMOB Denetleme Kurulu Üyesi - M. Macit Mutaf

Eki: Mesleki Denetim Uygulama Genelgesi (elektronik ortamda iletildi)
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14/05/2012
Sayı: Mrk-EMO01-2582
Konu: Elektrik Dağıtım Kuruluşları ile Organize Sanayi Bölgelerine yazı

Elektrik Mühendisleri Odası 
.............. Şubesi Yönetim Kurulu 
..............

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 01 Haziran 2004 
tarih ve 1886 sayılı genelge ile 1978 yılında yayınlanan “Elektrik Enerji Tesisleri Proje Yönet-
meliği”nde yer alan; “Projeleri hazırlayanlar serbest çalışan, yüksek elektrik mühendisi ya da 
elektrik mühendisi iseler projede imzaları bulunan yerlere adlarını, bağlı bulundukları mühen-
dis odalarının kayıt numaralarını ve diploma numaralarını yazacaklar; ayrıca 657 ve 6235 sayılı 
yasalar gereğince serbest çalışan mühendis olduklarını belirten belgeyi projeye ekleyeceklerdir.” 
ifadesini, 26 yıl sonra “belge” kelimesinden, SMM-BT belgeleri yerine, Odadan alınacak üyelik 
belgesi veya Üye Kimlik Kartı ile Vergi Dairesinden getirilecek Vergi Levhası Kaydının yeterli 
olacağı ya da Ticaret ve Sanayi Odasından alınacak Tüzel Kişiliğe ait Üyelik Belgesi‘nin anlaşıl-
dığı yorumu yapılmış; Serbest çalışan Elektrik Mühendislerinin hazırlamış oldukları projeleri 
onaya sunarken kendilerinden SMM belgesi istenmeyeceği, bunun yerine, 

• İlgilinin yetkili odadan almış oldukları belge (Ticaret Odası, Sanayi Odası vb.) ile 
Maliye Bakanlığı‘ndan almış oldukları vergi levhasını,
• Şirkette çalışan Mühendisin o şirkette çalıştığına dair son dört aylık sigorta primi 
ödemesine ilişkin belge ile bu konuda şirketçe düzenlenmiş kendi elemanları olduğunu 
belirtir yazıyı,
• Projeyi veren mühendisin diplomasını vererek, projeyi onaya sunabilecekleri ifade 
edilmişti.
• Genelgenin mevcut mevzuat hükümlerine aykırı olması ve yasalarla EMO`ya verilmiş 
bir yetkinin hiç kullanılamaması ya da Ticaret ve Sanayi Odalarına devredilmesi anlamı-
na gelen bu uygulamanın iptali için açılan dava sonuçlanmış, idari yargı organınca Enerji 
Bakanlığı`nın bu şekilde bir kural oluşturamayacağı tespit edilmişti. 

Bakanlığın bu yönde bir düzenleme yapamayacağını açıkça ortaya koyan Ankara 3. İdare 
Mahkemesi`nin vermiş olduğu kararda bu durum şu şekilde değerlendirilmekteydi:
“6235 sayılı Yasa ve ilgili yönetmelik hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, elektrik 
proje onayı için başvuran mühendislerin serbest çalıştığını kanıtlar nitelikte belgenin, elekt-
rik mühendislerinin kayıtlı bulunduğu Elektrik Mühendisleri Odası`ndan alınan ve anılan 
yönetmelik hükümlerinde yer alan belge olması gerektiği açık olup davalı idare tarafından 
yapılan işlemin yönetmelikle aranan belgeyi dolayısıyla bu belgeyi tanzim eden kurumu 
değiştiren ve mevzuatta yer almayan bir belgeyle gerçekleştirilen müracaatların da kabul 
edileceği yönünde düzenlemenin davacı meslek odasının faaliyet alanına ilişkin değişiklik 
getiren ve davacı meslek odasının üyeleri üzerinde denetim ve gözetim yetkisini kısıtlar 
nitelikte olduğu görüldüğünden dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.”
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Bakanlık tarafından anılan mahkeme kararının hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek temyi-
zen incelenip bozulması istemi sonrasında Danıştay 10. Dairesi tarafından E:2007/2274 K:
2011/6170 sayılı kararda, temyizen incelenen kararın usul ve hukuka uygun olduğu belirtile-
rek temyiz isteminin reddine ve Ankara 3. İdare Mahkemesinin 9.5.2006 tarih ve E:2005/835 
ve K:2006/1111 sayılı kararının ONANMASINA karar verilmiştir.
Danıştay 10. Dairesi tarafından da onaylanan Ankara 3. İdare Mahkemesi’nin kararı incelen-
diğinde, serbest mühendislik faaliyetleriyle ilgili olarak elektrik mühendislerinden, EMO 
tarafından düzenlenen SMM ve BT belgeleri dışında herhangi bir belge istenmesi ve yasal 
olarak üyeliğin zorunlu bulunduğu meslek örgütü olan EMO’nun belgelerinin aranmaması 
yönündeki herhangi bir işlem, Odamıza Anayasa’nın 135. Maddesi ile 6235 sayılı TMMOB 
Yasası tarafından verilmiş yetkileri tanımamak anlamına gelmektedir. Odamızın, serbest 
çalışan üyeleri üzerindeki denetim ve gözetim görevini gereği gibi yerine getirmesi ve ser-
best mühendislik alanının düzen içerisine sokulması ile bu alandaki hukuksuz girişimlerin 
engellenebilmesi için Odamız tarafından düzenlenen SMM ve BT belgelerinin her serbest 
mühendislik faaliyeti için aranması zorunluluğu bulunmaktadır. Esasen bu uygulama, uy-
gulamacı mühendislerin gerçekten yetkili kişiler olup olmadığını ve bağlı oldukları meslek 
örgütünün kamu yararına geliştirdiği kurallara uygun hareket edip etmediklerini de göster-
mekte olup, ilgili kamu idareleri ile enerji sağlayan kuruluşların faaliyetlerine de yardımcı 
olmaktadır. Diğer yandan mühendislik faaliyetleriyle ilgili olarak başka meslek odalarının 
belge vermeleri anlamsız bir durum oluşturmaktadır.
Danıştay tarafından onaylanarak kesinleşmiş olan Ankara 3. İdare Mahkemesinin kararında 
belirtilen gerekçeler çerçevesinde, tüzel kişi proje müelliflerinin SMM-BT belgeleri dışın-
daki belgelerle mühendislik faaliyetini kanıtlamaları yönündeki uygulama ortadan kalkmış 
bulunmaktadır. Nitekim Anayasamızın 138. Maddesinde de “Yasama ve yürütme organları 
ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararla-
rını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez” amir hükmü 
yer almaktadır. Yargı kararları herkes açısından bağlayıcı olup, uyulması zorunluluğu bu-
lunmaktadır.
Ekte göndermiş olduğumuz yargı kararı çerçevesinde, elektrik, elektrik-elektronik mühen-
disleri tarafından üretilen ve onay ya da kabul için kurumlara sunulan tüm mühendislik 
hizmetlerinin Odamız tarafından SMM ve BT belgeleri ile tescillenmiş mühendislik bü-
roları tarafından yapılıp yapılmadığının kontrol edilmesi ve ancak bu kurala uygun bir mü-
hendislik faaliyeti söz konusu ise kabul edilmeleri gerekmektedir. Uygulamanın bu yönde 
yapılmasının sağlanması için bölgenizde bulunan elektrik dağıtım kuruluşları ile Organize 
sanayi bölgeleri yönetimlerine yazımızın gönderilmesini rica ederiz.

Mehmet BOZKIRLIOĞLU     BARKOD
Yönetim Kurulu a.
Yazman Üye
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15/05/2012
Sayı: Mrk-EMO04 -2598
Konu: Yeni Yasal Düzenlemeler

Elektrik Mühendisleri Odası 
…………Şubesi Yönetim Kurulu 
………….

Yeni yönetmelik düzenlemeleriyle SMM üyelerimiz prosedürden kurtarılıyor görüntüsü 
yaratılarak meslek odalarının yetkisi yok edilmekte, hazırlanan tasarıyla SMM hizmetlerinin 
mimar ve mühendislerin dışında sermayedarların ortak olabileceği yeni şirket yapılanmala-
rına teslim edilmek istenmektedir. Ne yazık ki süreç kamuoyunda Afet Yasası olarak bilinen 
tasarıyla birlikte değerlendirildiğinde büyük bir rant alanının yabancı sermaye ve yabancı 
mimar-mühendislere açılmak istendiğini göstermektedir. Üyelerimizin göz boyayıcı uy-
gulamalara aldanmamaları, prosedür olarak görülen uygulamaların mesleğin saygınlığı ve 
yetkilerinin korunması açısından büyük önem taşıdığının farkında olmaları gerekmektedir. 
Resmi Gazete’nin 4 ve 13 Nisan 2012 tarihli sayılarında Yapı Denetimi Uygulama Yönet-
meliği ile Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nde değişiklikler yapan iki ayrı yönetmelik 
yayımlanmıştır. Bu yönetmeliklerle, yapı ruhsatı düzenleyen idarelere, odamızın serbest 
müşavir mühendis üyelerimiz hakkında sicil durum belgesi düzenleme yetkisi kaldırılmış, 
yerine proje müelliflerinin herhangi bir kısıtlılıklarının bulunmadığı taahhüdünde bulunma 
yöntemi getirilmiştir.
13 Nisan 2012 tarihli yönetmelik düzenlemesine göre, üyelerimiz üye kayıt belgesi dahi 
almayacaklar, Oda üyesi olduklarını ilgili idareye taahhüt edeceklerdir.
Oda-üye arası ilişkilere dair bu düzenlemeler yanında, elektrik, telefon (Telekom) ve doğal-
gaz projelerinin ruhsat aşamasında aranmaması yönetmelik hükmü yapılmıştır.
Bürokrasinin azaltılması adı altında yapılan bu düzenlemeler, ilk bakışta üyelerin yararına 
gibi görünmekte, SMM üyelerimizin Oda’dan belge alma külfetinin kaldırıldığı izlenimi 
verilmektedir. Kimi SMM üyelerimiz de bu değişiklikleri olumlu bulmakta, adeta bir yükten 
kurtulmuş, mesleğini daha özgür yapabileceği bir ortam doğmuş gibi düşünmekte ve çeşitli 
yollardan bu düşüncelerini dile getirmektedirler.
Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik mühendislerinin tek resmi örgütlenmesi olan Elektrik 
Mühendisleri Odası ile serbest çalışan mühendis meslektaşlarımızın ilişkisini kopartan, Oda 
üyelerinin Odasına uğramaması, hiçbir bağının kalmaması sonucunu doğuran bu düzenlemeler 
gerçekte neden yapılmıştır? Yönetmelik düzenlemelerini yapan siyasal iktidar, gerçekten SMM 
üyelerimizi mi düşünmektedir? SMM üyelerimizi kendi Odasından belge almaktan “kurtar-
makta”, onları daha rahat koşullarda mesleklerini yapmaları mı sağlanmaktadır?
Ya da siyasal iktidar, daha büyük, daha üstün başka bir kamusal yarar için mi mühendislerle 
odaları arasındaki ilişkiyi koparmak istemektedir? Bütün meslektaşlarımızın, kendi öz ör-
gütlülüğü olan meslek odasıyla ilişkisinin koparılmasının, mesleğe ya da mesleğin yapılış 
koşullarına herhangi bir katkı sağlamayacağını, bu yolla kamunun da herhangi bir yarar 
sağlamayacağını bildiklerine olan inancımız tamdır. Ancak, gerek yukarıda belirttiğimiz 
yönetmelik değişiklikleri, gerekse sonrasında Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile İmar 
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Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı içeriği ve kimi iktidar yanlısı 
medya organlarında odalarımıza yönelik karalama kampanyalarının ne anlama geldiğini kar-
şılıklı olarak özümsemek, mesleğimize yönelik olası tüm saldırıları birlikte bertaraf etmek 
için, gelişmeleri ayrıntısıyla ele almak zorundayız.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından taslak metinleri hazırlanan ve görüş alınmak için 
odalarımıza gönderilen Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile İmar Kanunu’nda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı incelendiğinde, meslektaşlarımızın serbest ve bağımsız 
mesleki faaliyet yürütmeleri koşullarının ortadan kaldırılmak istendiği görülmektedir. 
Yeni kanun düzenlemeleri ile mevcut yapı denetim şirketlerinin yerine teknik müşavirlik 
kuruluşu adı altında şirketlerin kurulması öngörülmekte ve bu şirketlere halen SMM üye-
lerimizin yaptıkları tüm serbest mühendislik hizmetlerini yapabilme yetkisi tanınmaktadır. 
Ne anlama geldiği henüz bilinmeyen ve bir yönetmelik düzenlemesiyle Bakanlık tarafından 
belirlenecek olan “yetkin mühendisler” eliyle kurulacak bu şirketlerin, eskiden olduğu gibi 
tamamı değil, % 51 hissesi mimar ve mühendislere ait olacak. Kalan % 49’u ise, meslek 
alanımız üzerinden para kazanmayı amaç edinmiş sermaye sahiplerine ait olabilecek. Bü-
tün mühendislik faaliyetlerini yapma yetkisi tanınan; bünyesinde mimar, inşaat mühendisi, 
makine mühendisi ve elektrik mühendisi bulundurma zorunluluğu bulunan bu şirketler, 
piyasada tekelleşme yaratacaklar, sermaye sahibi bu şirketler dışında serbest mühendislik 
yapma olanağı kalmayacaktır. Serbest mühendislik faaliyetlerinin, meslektaşlarımızın kendi 
bireysel fikri faaliyetleri olarak yürütmeleri engellenmekte, sermaye birikimine hizmet 
edecek şekilde, ancak şirketler eliyle bu işlerin yürütülebilmesi amaçlanmaktadır. Bu yeni 
yapıda SMM üyelerimiz ancak şirketlerin ücretli çalışanı konumuna düşeceklerdir.
Bu alandaki düzenlemelere paralel olarak halen TBMM’de bulunan Afet Riski Altındaki 
Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Tasarısı ile ülkemizde milyonlarca konutun 
yıkılması ve yerine yeni konutların inşa edilmesi planlanmaktadır. Bu sürecin hızlı bir şekil-
de yaşanması için pek çok idari prosedür hızlandırılmakta, engelleyici faaliyet gösterenlere 
ağır cezai yaptırımlar öngörülmekte ve dava süreçleri engellenmektedir. Böyle hızlı bir sü-
reçte üstlenilecek yoğun yıkım ve yapılaşma faaliyetinin, ülkemizdeki sermaye birikimi ile 
yapılamayacağı bir gerçektir. Bu nedenle siyasal iktidar tarafından çeşitli ülke sermayesinin 
yapılaşma amacıyla ülkemize getirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır. Yapılaşma amacıyla 
ülkemize gelecek olan sermayenin, kendi mühendislik kadrolarıyla birlikte geleceği ve bu 
yapılaşma sürecinden ülkemiz mimar ve mühendislerine pay düşmeyeceği açıktır. Böyle 
bir sürecin en önemli sorunlarından biri ise yabancı mimarlık ve mühendislik bürolarının 
ülkemizde kalıcı olarak faaliyet gösterecek olmalarıdır. Dolayısıyla daha şimdiden sermaye 
şirketleri eliyle mühendislik faaliyetleri yürütmenin önü açılmakta, sektör yerli-yabancı ser-
maye kuruluşlarına açılmak istenmektedir.
Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın geleceğini ilgilendiren bu can alıcı sorunlarla mücade-
le edecek tek örgütlülük olan Odamız ve bağlı bulunduğumuz Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği’nin örgütlülüğü dağıtılmak, güçsüzleştirilmek istenmektedir. Odalarımızın 
mesleki denetim başta olmak üzere üyelerle olan tüm bağlarının kopartılmak istenmesi, 
mimar ve mühendislerin örgütlülüğünü bozmak, dirençsiz kılmak amacını taşımaktadır. 
Bu amaçladır ki, son günlerde kimi sermaye çevrelerine ait basın yayın organları aracılığı ile 
TMMOB ve bağlı odalarına yönelik asılsız saldırı kampanyaları başlatılmıştır.
Mesleğimize yönelik olarak bundan önce de çeşitli olumsuz düzenlemeler yapılmış, elekt-
rikle ilgili fen adamlarının mühendislere ait yetkileri artırılmış, mühendislik eğitimi defor-
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me edilmek istenmiş ve teknoloji fakülteleri adı altında esas olarak ara eleman yetiştirmeye 
yönelik eğitim kurumlarından mühendis mezun etme girişimleri başlatılmıştı. Tüm bu 
olumsuz işlemlere karşı gerek yargıya başvurmak suretiyle gerekse ilgili kurumlar nezdinde 
girişimlerde bulunarak mücadele ettiğimiz bir süreçte, bugün daha köklü saldırılar başla-
tılmıştır. Bu durum, meslektaş dayanışmasını güçlendirmek zorunda olacağımız büyük bir 
mücadele sürecini gerekli kılmaktadır.
Mesleğimizin tek ve meşru yasal örgütlenmesi olan odalarımızın daha güçlü bir şekilde 
mücadele edebilmesi, mesleğimiz üzerindeki olumsuz adımların bertaraf edilmesi ve hak-
larımızın korunabilmesi amacıyla meslektaş dayanışmasının en üst seviyeye çıkartılması 
zorunluluğu bulunmaktadır. Bir yandan TMMOB ve odalarımız tarafından gerekli hukuki 
süreçler başlatılmış, diğer yandan ilgili kurumlara görüş ve uyarılarımız yazılı olarak iletil-
miştir. Ancak bu süreçten mesleğimiz adına başımız dik olarak çıkabilmemizin en önemli 
yolu, birlik ve beraberlik içerisinde taleplerimizi oluşturmak ve gerekli platformlarda dile 
getirmektir. Örgütlülüğümüz zaafa uğratılamadığı sürece, mesleğimize yönelik bu saldırı-
lar başarıya ulaşamayacaktır.
Bu nedenlerle, önümüzdeki süreçlerde Odamızın ilgili birimleriyle, SMM üyelerimiz başta 
olmak üzere tüm meslektaşlarımızla yoğun bir çalışma içerisine girmemiz, mesleğimizi ve 
mesleğimizin yürütülüş biçimi üzerindeki olumsuzlukları bertaraf etmek için dayanışma 
faaliyetlerinde bulunmamız gerekecektir. Bu amaca uygun olarak, tüm üyelerimiz ile Oda-
mıza ait tüm idari birimlerin bu konuları ele alan etkinlikler, toplantılar düzenlemeleri, 
bu toplantılara katılım konularında duyarlı olunması ve örgütlerimiz tarafından dayanışma 
içerisinde alınacak tüm kararlara etkin olarak katılım sağlanması önem taşımaktadır.
Sürecin önemli boyutlarından birini de, gerek komisyonlarımız aracılığı ile gerekse genel 
kurullarımızca çıkartılmış olan Oda mevzuatına hep birlikte sahip çıkılması, mesleğimizin 
ortak yararları adına uygulamaya koyduğumuz tüm kuralları yaşatmamız gerektiğidir. Ortak 
hukukumuzu oluşturan Oda mevzuatına sahip çıkmak, örgütlülüğümüzü yaşatmanın en 
önemli adımını oluşturmaktadır.
Önümüzdeki süreçte yaşanacak tüm olumsuz gelişmelere karşı örgütlülüğümüz eliyle ya-
pacağımız çalışmalara aktif katılım sağlanması, mesleğimiz adına ancak meslektaşlarımızın 
söz ve karar sahibi olması adına önem taşımaktadır.
Tarihsel geçmişinden güç alan mesleğimiz ve meslek örgütümüzün hak ettiği en yüksek 
değerlere ulaşması adına her türlü katkıda bulunacağınız inancıyla çalışmalarınızda başa-
rılar dileriz.

Cengiz GÖLTAŞ
Yönetim Kurulu a.
Yönetim Kurulu Başkanı

Bilgi İçin: Tüm EMO Şubeleri

Not: Bu yazı tüm SMM Üyelerimize gönderilmiştir.



TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

520

43. Dönem Çalışma Raporu

23/05/2012
Sayı: Mrk-EMO01-2711
Konu: Mesleki Denetime getirilmeyen proje bilgileri

Elektrik Mühendisleri Odası 
………. Şubesi Yönetim Kurulu 
………….

Yönetim Kurulumuzun 12.05.2012 tarih ve 43/07 sayılı oturumunda İçişleri Bakanlığından 
alınan Yapı Ruhsatlarına dair bilgiler (2010-2011-10 Nisan 2012) ile EMOP kayıtlarının 
karşılaştırılarak mesleki denetime sunulmayan projelerin bilgilerinin Şubelere iletilmesi-
ne, ayrıca yapı dışı projelerinde bu kapsamda değerlendirilerek getirilmeyen projeler için 
Şubeler tarafından üyelere yazı yazılmasına ve mesleki denetime getirilmeyen projelerin 
istenerek mesleki denetime tabi tutulmasına, yazı tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde 
getirilmemiş projeler için İdari ve Disiplin soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
Şubeniz üyelerine ait mesleki denetime getirilmeyen proje listesi üzerinden takip işlemi ya-
pılarak projelerin üyelerimizden istenmesini ve bu projelerden mesleki denetime getirilen-
lerin bedellerinin fatura ve sözleşme ibrazı olmaksızın maktu bedel üzerinden tek seferde 
ve nakit olarak tahsilinin yapılması için gereğini önemle rica ederiz.

Mehmet BOZKIRLIOĞLU
Yönetim Kurulu a. 
Yönetim Kurulu Yazmanı

Ek: Mesleki Denetime getirilmeyen proje listesi - ……..
adet (elektronik ortamda iletildi)
Not: Bu listedeki projelerle ilgili elektronik ortamda eşleştirme yapılmıştır.

Bilgi için:
Onur Kurulu
Denetleme Kurulu
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04/06/2012
Sayı: Mrk-Kur03-2888
Konu: Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği

T.C. İZMİR KALKINMA AJANSI
(İzleme ve Değerlendirme Birimi)
Şehit Fethi Bey Caddesi No:49/1 Birlik Plaza K:3
35210-Gümrük/İZMİR

İlgi (a): 03.11.2011 tarih, B.02.1.DPT.5.KA.04.20/2559 sayılı yazınız.
 (b): 06.12.2011 tarih, Mrk-Kur01-5301 sayılı yazımız.
 (c): 24.05.2012 tarih, 3048-6895 sayılı yazı.

 
Turizm ve Çevre Mali Destek Programı kapsamında Ajansınızdan destek alan projeler 
içinde yer alan tesislerdeki elektrik projelerinin onayı ve kabul işlemleri ile ilgili olarak 
Kasım Kutlu firmasına muhatap ilgi yazınızda, Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliğinin 
19.Maddesi 3.b fıkrası gerekçe gösterilerek söz konusu projelerin kapsam dışında olduğu 
belirtilmekte ve proje onayının gerekmediği ifade edilmektedir. 
Konuya açıklık getirmek üzere ilgi (b) yazımız ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı (Ba-
kanlık), Enerji İşleri Genel Müdürlüğünün görüşleri istenmiştir. İlgili Genel Müdürlükten 
alınan ilgi (c) yazının son paragrafında da belirtildiği üzere, 500 kW altı ve üstü tesisler için 
proje onayı gerekmekte olup söz konusu projelerin de Bakanlık veya Bakanlığın yetki verdiği 
kuruluş ve/veya tüzel kişiler tarafından onaylanması gerekmektedir.
Bu nedenle; Turizm ve Çevre Mali Destek Programı kapsamında Ajansınızdan destek alan 
ve ilgi (a) yazınıza konu olan projelerin de Bakanlık veya Bakanlık tarafından yetkilendiril-
miş kuruluş tarafından onaylanması ve kabul işlemlerinin yapılması gerekmektedir. Aksi 
halde “Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği”nin amaç maddesinde de yer alan can 
(insan hayatı) ve mal emniyeti konusunda yaşanacak olumsuzluklardan İdarenizin sorumlu 
olacağı bilinmelidir.
Söz konusu tesislerin elektrik projelerinin onayı ve kabul işlemleri ile ilgili olarak, Ajansınız 
tarafından yapılan ve yapılacak işlemler konusunda Oda’mızın da bilgilendirilmesi ve gereği 
hususunu arz ederiz.

Emre METİN 
Yönetim Kurulu a.
Oda Müdürü 

EKLERİ:
-İlgi (b) ve (c) yazı fotokopisi (4 syf)
Dağıtım (Bilgi için):
Sayın Kasım Kutlu
İYTE Kampusu Teknoloji Geliştirme Bölgesi (İZTEKGEB)
A.1 Binası No:26 35430-Urla/İZMİR
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19/06/2012
Sayı: Mrk-Kur01-3124
Konu: Elektrik Özelleştirmeleri

T.C. BAŞBAKANLIK 
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI’NA
Ziya Gökalp Caddesi No:80
Kurtuluş / ANKARA

Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararları doğrultusunda özelleştirme kapsam ve programına 
alınarak İdareniz tarafından ihale edilen ancak henüz sonuçlanmamış elektrik dağıtım böl-
geleri ve elektrik üretim santrali özelleştirmelerinin sürecine yönelik kamuoyuna herhagi 
bir açıklama yapılmamış olan aşağıda belirtilen bilgilere ihtiyaç duyulmaktadır.
Elektrik dağıtım bölgesi özelleştirmelerinde;
-Vangölü, Dicle, İstanbul Anadolu Yakası ve Toroslar Elektrik Dağıtım bölgeleri için alınan 
tekliflerde gelinen son durum ve sürecin tamamlanma tarihleri,
-Bugüne kadar teminatları irat kaydedilen firma sayısı ve teminat miktarları toplamı,
Elektrik üretim özelleştirmelerinde;
-19 Grup olarak ihale edilip, bir grubun iptal edilmesi ile sonuçlanan 18 grup ihaleden halen 
özel sektöre devri yapılmayan 8 gruba ait sürecin tamamlanma süreleri,
Konularında Oda’mızın bilgilendirilmesini arz ederiz.

Cengiz GÖLTAŞ
Yönetim Kurulu a. 
Yönetim Kurulu Başkanı 
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20/06/2012
Sayı: Mrk-Kur01-3127
Konu: Enerji müsaadesi ve geçici kabuller

T.C. BAŞBAKANLIK 
Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı
(İletişim Merkezi’ne)
Merkez Bina B.Blok
P.K.06640-Kızılay / Ankara

İlgi a)- 30.01.2012 tarih ve Mrk-16-599 sayılı yazımız.
 b)- 09.04.2012 tarih ve Mrk-EMO01-186 sayılı yazımız.

Elektrik dağıtım sistemi içinde yer alan ve özel sektör eliyle işletilmekte olan Çamlıbel 
Elektrik Dağıtım A.Ş. bölgesinde, dağıtım şirketinin sunmak zorunda olduğu hizmetler 
içinde yer alan;
- Alçak gerilim ve orta gerilimden verilecek enerji müsaadeleri için 70.- ile 150.-TL (KDV 
hariç) arasında,
-Enerji nakil hattı ve jeneratör dahil her türlü elektrik tesisinin geçici ve kesin kabulleri için 
görevlendirilecek personel başına 75.- ile 150.-TL (KDV hariç) arasında bir bedel alındığı 
ve 01.01.2012 tarihinden bu yana uygulamanın bu yönde yürütüldüğünün öğrenildiğinden 
bahisle, mevzuata aykırı işlemin durdurulması ve yapılan/yapılacak işlem hakkında Enerji 
Piyasası Düzenleme Kurumundan konuyla ilgili bilgi istenmiş ancak ilgi (a) ve (b) yazıları-
mıza bugüne kadar olumlu/olumsuz bir yanıt alınamamıştır.
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesinde ilgi (a) ve (b) yazılarımızda ele alınan konu hak-
kında Oda’mızın bilgilendirilmesi hususunda gereğini arz ederiz.

Cengiz GÖLTAŞ
Yönetim Kurulu a. 
Yönetim Kurulu Başkanı 

EKLERİ:
İlgi (a) ve (b) yazı (2 sayfa)
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11/07/2012
Sayı: Mrk-KUR03-3411
Konu: Sayaçların Periyodik Muayenesi

TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE
İnönü Bulvarı No: 27 
Bahçelievler/Ankara

3516 Sayılı Kanununun 9. Maddesi, Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinin “Peri-
yodik Muayene” başlıklı 9. Maddesinin b fıkrası, elektrik sayaçlarının periyodik muayenele-
rinin on yılda bir yaptırılması zorunluluğunu getirmektedir.
Oda’mıza ulaşan bir bilgi kapsamında, halen özel sektör tarafından işletilmekte olan Çamlı-
bel EDAŞ sorumluluk alanı içinde yer alan Yozgat ilinde devir öncesi periyodik muayeneleri 
yapılan mekanik sayaçların da devir sonrasında özel şirket tarafından tüketiciye “zorunlu” 
olduğu ifade edilmek suretiyle elektronik sayaçlar ile değiştirildiği öğrenilmiştir.
Bu kapsamda, Çamlıbel EDAŞ sorumluluk alanı içinde yer alan illerde, yukarıda belirtilen 
yasal çerçeve kapsamında periyodik muayeneleri yapılan sayaçların sayısal dökümüne ihtiyaç 
duyulmuştur.
Bu konuda Oda’mızın bilgilendirilmesi hususunda gereğini arz ederiz.

Mehmet BOZKIRLIOĞLU
Yönetim Kurulu a. 
Yönetim Kurulu Yazmanı
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24/07/2012

Sayı: Mrk-KUR02-3559
Konu: Yapı Ruhsatları ve Yapı Kullanım İzin Belgeleri

……………. BELEDİYESİ
……………..

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 57. Maddesinin 14. Fıkrasında “İdareler sorum-
luluk alan mimar ve mühendislerin yaptıkları işlemlere ilişkin bilgileri her ayın ilk haftası 
içinde ilgili meslek odalarına bildirir” 58. Maddesinin 6. Fıkrasında ise “İlgili idareler fenni 
mesuliyet üstlenen mimar ve mühendislerin bir önceki ayda yaptıkları işlemlere ilişkin 
bilgileri her ayın ilk haftası içinde ilgili meslek odalarına bir liste halinde topluca bildirir” 
denilmektedir.
Odamızın ilgili biriminden almış olduğumuz bilgiye göre, 20.07.2012 tarihi itibariyle 
Belediyenizden/İdarenizden söz konusu liste ve ruhsatların Odamız birimlerine gönderil-
mediği görülmüş olup, yapılaşma sürecinde kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanabilmesi 
amacıyla ilgili bilgi ve belgelerin en kısa sürede tarafımıza gönderilmesi hususunda gereğini 
rica ederiz.

Cengiz GÖLTAŞ
Yönetim Kurulu a.
Yönetim Kurulu Başkanı

Bilgi için: EMO ……… Şubesi



TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

526

43. Dönem Çalışma Raporu

08/08/2012
Sayı: Mrk-EMO01-3754
Konu: Aidat Borçlarının tahsilatı hakkında

Elektrik Mühendisleri Odası 
Adana Şubesi Yönetim Kurulu 
ADANA

Odamızı mesleki demokratik kitle örgütü olarak etkili kılan en önemli unsur üyelerinden 
aldığı güçtür. Odamız kurulduğu günden bu yana üyelerinin katkı ve destekleri ile bilimin 
yol göstericiliğinde çalışmalar yürütmekte, ülke ve meslek çıkarını gözeten etkinlikler yap-
maktadır.
Üyelerimize sunduğumuz hizmetler günün koşul ve gereksinimlerine göre güncellenerek 
sürdürülmektedir. Odamızın tüm bu etkinlik ve hizmetlerini üyelerine sunarken gerek duy-
duğu asli gelir kaynağı üye aidatlarıdır. Bu kaynak aynı zamanda odamızın bağımsızlığının 
ve meslek çıkarlarının korunmasının da yegane güvencesidir.
Ancak gelinen süreçte üye aidatlarının tahsilatı konusunda Şubelerimizde yoğun bir çalış-
ma yürütülmesine rağmen yeterli tahsilat yapılamamakta, aidatlarını düzenli olarak ödeyen 
üyelerimizde aidatını ödemeyen üyelerimizin neden takip edilmediğini sorgulamaktadırlar. 
Ayrıca yasal nedenlerle 5 yılın üzerindeki borçlar tahsil edilemediği için silinmektedir. Bu 
durumda aidat ödeme oranlarını düşürmektedir.
Hem içinde bulunduğumuz ekonomik zorluklar hem de üyelerimizin Odamıza olan aidi-
yetlerini güçlendirmek amacıyla 6235 Sayılı TMMOB Yasası’nın 30. Maddesi’nin işletilmesi 
için Yönetim Kurulumuz tarafından teknik hazırlıklar yapılmaktadır.
Bilgilerinize rica ederiz.

Cengiz GÖLTAŞ
Yönetim Kurulu a.
Yönetim Kurulu Başkanı 

Bilgi İçin: EMO Onur Kurulu 
EMO Denetleme Kurulu
Kübülay ÖZBEK – TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin YEŞİL – TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi
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02/10/2012
Sayı: Mrk-EMO01-4386
Konu: Mezunlara mektup

Elektrik Mühendisleri Odası 
……….Şubesi Yönetim Kurulu 
………..

Üniversitelerden alınan mezun listeleri üzerinden yapılan çalışmada Odamıza üye olmayan 
mezunların adreslerine ulaşılmış ve bu adreslere Odamız tarafından Yönetim Kurulumu-
zun 04.08.2012 tarih ve 43/14 sayılı oturumunda alınan karar gereğince ekteki mektup gön-
derilmiştir. Mektuplar ulaştıktan sonra birimlerimize yapılan üyelik başvurularının artması 
beklenmektedir.
Bilgilerinizi rica ederiz.

Mehmet BOZKIRLIOĞLU
Yönetim Kurulu a.
Yönetim Kurulu Yazman Üyesi

Ek 1: Gönderilen Mektup (Elektronik Ortamda iletildi)
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04/10/2012

Sayı: Mrk-EMO01-4451
Konu: Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası ile 
işbirliği protokolü hk

Elektrik Mühendisleri Odası 
………..Şubesi Yönetim Kurulu 
………..

Yönetim Kurulumuzun 28.09.2012 tarih ve 43/21 sayılı oturumunda; Kıbrıs Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası ile işbirliği protokolünün imzalan-
masına ve VII.YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI SEMPOZYUMU etkinliğinin 
iptaline, Kıbrıs Türk Elektrik Mühendisleri Odası tarafından düzenlenecek olan YEKSEM 
Etkinliğine masrafları Kıbrıs tarafından karşılanmak üzere teknik destek sağlanmasına 
karar verilmiştir.
Bilgilerinize rica ederiz.

Emre METİN 
Yönetim Kurulu a.
Oda Müdürü

Eki: İşbirliği protokolü
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04/10/2012
Sayı: Mrk-Kur01-4462
Konu: MARTEK Komitesi hk

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
ANKARA

Dünyada ve Ülkemizde artan yoğun enerji tüketimi, küresel ısınma ve iklim değişikliğine 
neden olan karbon salınımının artmasına sebep olmuştur. Dünyanın enerji ihtiyacını eko-
nomik ve çevresel faktörlere dayalı olarak karşılayamayacak olan mevcut petrol kaynakları, 
otomobillerde elektrik enerjisinin kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Almanya, ABD ve Çin 
gibi ülkelerde yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanan elektrikli araçlar Ülkemizde de Ba-
kanlığınızın destekleriyle kullanılmaya başlanmıştır. Elektrikli araçların kullanılmaya başla-
masıyla birlikte mevcut araçlarında elektrikli araçlara dönüşmesi söz konudur. Bakanlığınız 
bünyesinde oluşturulan Motorlu Araçlar Teknik Komitesi (MARTEK), motorlu araçlarda 
yapılacak değişikliklere yönelik teknik yönetmelik çalışmaları yapmaktadır. Bu komitenin 
gündeminde yer alacak olan Elektrikli araçların dönüşümü ve motorlu araçlarda yapılacak 
elektrik, elektronik mühendisliğini ilgilendiren işlemler konusunda Elektrik Mühendisleri 
Odasının da görüşlerini paylaşabilmesi ve yapılacak çalışmalara katkı sunabilmesi açısından 
MARTEK komitesine dahil edilmesini arz ederiz

Mehmet BOZKIRLIOĞLU
Yönetim Kurulu a. 
Yönetim Kurulu Yazman Üyesi
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08/10/2012
Sayı: Mrk-EMO01-4487
Konu: İç Tesisat Muayene Bedeli

BAŞKENT ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Başkent Plaza Ehlibeyt Mah.
Ceyhun Atuf Kansu Cad. No:106 
PK:06520 Balgat-Çankaya/ANKARA

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğinin “İç Tesislerin Denetlenmesi ve Muayenesi” başlıklı 
19. Maddesinin 3. Fıkrası “4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun kapsamındaki 
denetim kuruluşlarının alacakları minimum ücretler ve ödeme şekilleri, bu Kanun ve ilgili 
mevzuatta belirlenmiştir. Yapı Denetim Kuruluşları tarafından denetlenen yapılardan ay-
rıca bir ücret alınmaz.” ve 5. Fıkrası “Denetim Kuruluşunun vereceği uygunluk belgesine 
sahip olan elektrik iç tesisinin kuruluş tarafından tekrar muayene edilmez; zorunlu hallerde 
edilmesi durumunda bu iş için ayrıca bir ücret alınmaz.” şeklinde düzenlenmiştir.
Serbest Mühendis Müşavir (SMM) olarak çalışan üyelerimizden Odamıza gelen şikâyet-
lerde; 4708 sayılı Yapı Denetim Kanunu kapsamında inşa edilen binaların iç tesisat mu-
ayenelerinde Şirketinize bağlı Kastamonu İl Müdürlüğünce haksız olarak muayene ücreti 
alındığı, zaman zaman da yazılı bir bildirimde bulunulmadan iç tesisat reddi belirtilerek 
mükerrer ücret alındığı yönünde uygulamalarla karşılaşıldığı belirtilmektedir.
4628 sayılı Yasa ve ikincil mevzuatı gereği dağıtım şirketleri tarafından tüketicilere uygu-
lanan tarife ve hizmet birim bedelleri düzenlemeye tabi olup Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurulunun (Kurul) onayını gerektirmektedir. Aksi bir davranış ise lisans hükümlerinin 
ihlali anlamına gelmektedir.
Uygulamaya ilişkin mevzuat hükümleri açık olmasına karşın iç tesisat muayenelerinden 
alındığı belirtilen bedellere ilişkin varsa Kurul onayını almış yasal gerekçenin üyelerimizle 
paylaşılmak üzere Oda’mıza bildirilmesi, yasal gerekçesinin bulunmaması halinde ise söz 
konusu uygulamanın ivedilikle iptal ve tahsil edilen bedellerin iade edilmesi, aksi halde 
konu hakkında idari yargı yoluna gidileceğinin bilinmesi gerekmektedir. 
Gereğini önemle rica ederiz.

Emre METİN
Yönetim Kurulu a. 
Oda Müdürü

DAĞITIM (Bilgi için):
-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu
 Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:51/C 06530-Yüzüncüyıl/Ankara
-Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
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12/10/2012

Sayı: Mrk-EMO01-4569
Konu: Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonları Hakkında Yönetmelik Taslağı 
Görüşümüz

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
ANKARA

İlgi: 07.09.2012 tarih ve 0085356 sayılı yazınız

“Tıbbi Cihazların Test, Kontrol Ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Taslağı” nda Tıbbi 
cihaz test, kontrol ve kalibrasyon kuruluşları şeklinde ifade edilen kuruluşlar yerine bu hiz-
metlerin Kurumlar tarafından istihdam edilen öncelikle Biyomedikal Mühendisleri olmak 
üzere Elektrik, Elektrik-Elektronik ve Elektronik Mühendislerinin sorumluluğunda ve yö-
netmelikle belirlenecek eğitimli personeller ile oluşturulacak kurum içi bir birim tarafından 
yapılması temel yaklaşım olmalıdır.
Bu çerçevede ekte madde madde önerilerimizin yer aldığı yönetmelik için genel olarak tüm 
sistemin kamu eliyle düzenlenmesi ve denetlenmesinin zorunlu olduğunu düşünüyoruz. 
Bu çerçevede tüm tarafların katılacağı bir değerlendirme toplantısı düzenlenesini ve düzen-
lenecek toplantıya uzman üyelerimiz ile katkı vereceğimizi bilgilerinize arz/rica ederiz.

Emre METİN 
Yönetim Kurulu a.
Oda Müdürü

Eki: Yönetmelik taslağına ilişkin Elektrik Mühendisleri Odası görüşü (18 sayfa)
faruk.kuru@titck.gov.tr adresine ayrıca eposta ile gönderilmiştir.
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15/10/2012
Sayı: Mrk-EMO01-4583
Konu: Üye aidatların tahsil edilmesi

Elektrik Mühendisleri Odası 
………..Şubesi Yönetim Kurulu 
…………
Yönetim Kurulumuzun 28.09.2012 tarih ve 43/21 sayılı oturumunda; 22-23 Eylül 2012 tarih-
lerinde yapılan EMO 43. Dönem 2. Koordinasyon Kurulu toplantısında görüşülen ve aidat 
borçlarını ödemeyen üyelerimizin aidatlarının tahsilatı ile ilgili olarak şubeler tarafından 
yapılan çalışmalar değerli olmakla birlikte yeterli etkinin sağlanamadığı, üye ilişkilerinin 
daha da geliştirilmesinin yollarının aranması gerektiği, gelinen süreçte 5.000 sicil numa-
rası üzerinde ve 72 aydan fazla aidat borcu olan üyelerimize son kez Oda Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Yazmanı tarafından posta ile bilgilendirme yapılmasına, buna rağmen borçlarını 
ödemeyen üyelerimize ise Kasım 2012 içerisinde başlamak üzere Hukuk Müşaviri imzası ile 
yazı gönderilmesine, bu işlemin her yıl tekrarlanmasına karar verilmiştir.
Gönderilecek mektup yazımız ekinde olup, aidat borçlarını ödemek isteyen üyelerimize 
daha önce tarafınıza gönderilen taksitli post cihazları kullanılarak taksitlendirme olanağı 
sunulmuştur. 
Bilgilerinize rica ederiz.

Mehmet BOZKIRLIOĞLU
Yönetim Kurulu a.
Yönetim Kurulu Yazman Üyesi

Eki: Üyelere gönderilecek mektup (elektronik ortamda iletildi)
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17/10/2012
Sayı: Mrk-EMO01-4647
Konu: Personel Yönetmeliği değişikliği hk

Elektrik Mühendisleri Odası 
…………Şubesi Yönetim Kurulu 
……….

Yönetim Kurulumuzun 14.10.2012 tarih ve 43/22 sayılı oturumunda; EMO Personel Yö-
netmeliği’nin 22. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve yönetmeliğe aşağıdaki 
geçici maddenin eklenmesine karar verilmiştir.
Madde 22 - (Değ:YK 11.03.2012 42/62, Değ: YK 14.10.2012 43/22) Oda işyerlerinde 
görevlendirilen Oda üyesi personelin kendi istekleriyle işten ayrılmaları durumunda kıdem 
tazminatı hakları saklıdır. Oda üyesi personelin kıdem tazminatları yasal kıdem tazminatı 
tavanından hesaplanarak ödenir.
Toplu İş Sözleşmesi veya Özel Hizmet Sözleşmelerinden doğan haklar saklıdır. Oda 
genelinde Toplu İş Sözleşmesi ve Özel Hizmet Sözleşmesi yapma yetkisi Oda Yönetim 
Kurulundadır. Gerek Toplu İş Sözleşmesi gerekse Oda Personel Yönetmeliği`nden doğan 
özel haklar dışında Oda işyerlerinde görevli olan tüm personel 4857 sayılı İş Kanunu çerçe-
vesinde haklara sahiptir
Geçici Madde 2:
Bu yönetmeliğin 22. maddesinde yapılan kıdem tazminatı ile ilgili değişiklik 01.01.2013 
tarihinde yürürlüğe girer.
Gereği için bilgilerinize rica ederiz.

Mehmet BOZKIRLIOĞLU
Yönetim Kurulu a. 
Yönetim Kurulu Yazman Üyesi
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05/11/2012
Sayı: Mrk-EMO01-4846
Konu: TMMOB Yasası Değişikliği

Elektrik Mühendisleri Odası 
…………Şubesi Yönetim Kurulu 
………….

İlgi: 05.11.2012 tarih ve 1905 sayılı TMMOB Yazısı

AKP’nin kapalı kapılar ardında TMMOB Yasasında yapmayı planladığı değişiklikler hakkın-
da TMMOB Yönetim Kurulu tarafından iletilen metin ektedir. 
Konu ile ilgili olarak 12 Kasım 2012 günü TMMOB’de Oda Başkanları Toplantısı yapılacak-
tır. Taslağa ilişkin olarak görüşlerinizi 10 Kasım 2012 tarihine kadar tarafımıza iletmenizi 
rica ederiz.

Cengiz GÖLTAŞ
Yönetim Kurulu a. 
Yönetim Kurulu Başkanı

Eki: TMMOB Yasasında yapmayı planladığı değişiklikler hakkında TMMOB Yönetim Ku-
rulu tarafından iletilen metin (elektronik ortamda iletildi)
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14/11/2012
Sayı: Mrk-Kur01-5047
Konu: Çevre Görevlisi hk

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü
ANKARA

İlgi a: 19.10.2012 tarih ve Mrk-Kur01-4708 sayılı yazımız
İlgi b: 06.11.2012 tarih ve 18649 sayılı yazınız

Çevre Görevlisi ve Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliğe ilişkin ilgi a yazımız 
ile çevre görevlisinde aranılacak nitelikleri belirleyen ilgili maddesinde elektrik, elektrik-
elektronik ve elektronik mühendislerinin de çevre görevlisi olabilmeleri yönünde değişiklik 
yapılmasını talep etmiştik. Öncelikle talebimizin değerlendirileceğine ilişkin yanıtınız için 
teşekkür ederiz.
Ancak ilgi b yazınız ile verilen yanıtta yönetmelik değişikliği aşamasında elektrik-elektronik 
mühendisleri ile ilgili talebimizin değerlendirileceği iletilmiştir. Elektrik, Elektrik-Elektro-
nik ve Elektronik mühendisliği ayrı mühendislik ünvanları olup, çalışmanızda bu hususun 
göz önüne alınmasını ve çalışmalara Odamız temsilciliklerinin de katılımının sağlanması 
için gereğini arz ederiz.

Emre METİN 
Yönetim Kurulu a. 
Oda Müdürü
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20/11/2012
Sayı: Mrk-EMO01-5123
Konu: Üye aidatlarının tahsil edilmesi

Elektrik Mühendisleri Odası 
………Şubesi Yönetim Kurulu 
……….

İlgi: 15.10.2012 tarih ve Mrk-EMO01-4583 sayılı yazımız 

İlgi yazımız ile iletilen 72 aydan fazla aidat borcu bulunan üyelerimize gönderilecek olan 
Hukuk Müşaviri imzalı yazı 26 Kasım 2012 Pazartesi gününden itibaren iadeli taahhütlü 
olarak postaya verilecektir.
Bilgilerinize rica ederiz.

Mehmet BOZKIRLIOĞLU
Yönetim Kurulu a. 
Yönetim Kurulu Yazman Üyesi
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26/11/2012
Sayı: Mrk-EMO01-5220
Konu: Mesleki Denetim Uygulaması Yaptırmayan Üyeler

Elektrik Mühendisleri Odası 
……….Şubesi Yönetim Kurulu 
………..

18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elektrik 
Mühendisleri Odası Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliği’nin SMM Hiz-
metlerinin Denetimi başlıklı 12. maddesinin g bendi aşağıdaki gibidir:
“g) SMM‘ler ürettikleri proje, TUS, işletme sorumluluğu, danışmanlık ve benzeri mühen-
dislik hizmetlerini, idari ve teknik denetiminin yapılması amacıyla, ilgili EMO birimlerine 
sunmakla yükümlüdür. “
Ayrıca 09.12.2010 tarih ve 27780 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Elekt-
rik Mühendisleri Odası En Az Ücret ve Mesleki Denetim Uygulama Esasları Yönetmeli-
ği’nin Oda üyesinin görev, yetki ve sorumlulukları başlıklı 7. maddesinin a bendi aşağıdaki 
gibidir:
“a) Oda üyeleri mesleklerini uygularken; Mesleğinin uygulanmasında Oda üyesi, toplum 
içinde meslek topluluğunun temsilcisi durumundadır ve yürürlükteki mühendislik ile ilgili 
tüm mevzuat, şartname ve standartlar ile mesleğinin uygulanmasına ilişkin Oda Yönetim 
Kurulu kararlarına uymak ve mühendislik hizmetini Odanın mesleki denetimine 
sunmak zorundadır.”
Anılan yönetmelik maddeleri uyarınca yaptıkları mühendislik hizmetlerini Oda’nın mes-
leki denetimine sunmayan SMM üyeler, SMM Belgesi alırken verdikleri taahhütnamedeki 
şartlara uymamış olacağından taahhütlerini yerine getirinceye kadar SMM Belgeleri yeni-
lenmeyecektir.
Uygulamada aksaklık yaşanmaması açısından SMM Belgesi yenileme sürecinden önce üye-
lerimizin bilgilendirilmesi için gereğini rica ederiz.

Mehmet BOZKIRLIOĞLU
Yönetim Kurulu a. 
Yönetim Kurulu Yazman Üyesi
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03/12/2012
Sayı: Mrk-EMO01-5302
Konu: Kıdem Tazminatı Hesabı Açılması

Elektrik Mühendisleri Odası 
……….Şubesi Yönetim Kurulu 
……….

Yönetim Kurulumuzun 28.09.2012 tarih ve 43/21 sayılı oturumunda alınan üye aidatları 
ile ilgili üyelere yazılacak Hukuk Müşaviri imzalı yazı sonrasında; Yönetim Kurulumuzun 
18.11.2012 tarih ve 43/24 sayılı oturumunda; tahsil edilecek aidatların %50 (Elli) sinin Oda 
merkezinde açılacak Kıdem Tazminatı ile ilgili hesaba aktarılmasına ve kıdem tazminatla-
rının bu hesaptan karşılanmasına karar verilmiştir.
Gereği için bilgilerinize rica ederiz.

Mehmet BOZKIRLIOĞLU
Yönetim Kurulu a. 
Yönetim Kurulu Yazman Üyesi
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12/12/2012
Sayı: Mrk-EMO02-5488
Konu: Afiş hk

Elektrik Mühendisleri Odası 
…………. Şubesi Yönetim Kurulu 
………..

Kapalı kapılar ardında değiştirilmeye çalışılan TMMOB Yasası’nın da içinde bulunduğu 
Torba Yasaya karşı Oda Yazman Üyeleri ile yapılan toplantıda; sözkonusu Torba Yasaya 
karşı bilgilendirme amaçlı bir referans metnin oluşturulması, merkezi bir afişin çıkarılma-
sı, konu ile ilgili bez pankartların ülke çapında Odalar ve Şubelerinin bulunduğu binalara 
asılmaları yönünde karar alınmıştır.
Konu ile ilgili olarak TMMOB tarafından merkezi basılan afişler ekte gönderilmektedir. 
İKK’ların olduğu illere TMMOB tarafından gönderileceği bildirilmiş olup şubeniz sınır-
ları içerisinde İKK’ sı olmayan illere afişlerin ulaştırılması, TMMOB internet sayfasında 
yer alan imza metninin şubeniz etkinliklerinde dolaştırılarak imzalanmasının sağlanması 
ve internette yer alan imza metnine bu isimlerin girilmesi, e-posta ile gönderilecek olan 
pankart tasarımlarının tarafınızdan bastırılarak bina yüzeylerine asılmasının sağlanması 
için gereğini rica ederiz.

Mehmet BOZKIRLIOĞLU
Yönetim Kurulu a. 
Yönetim Kurulu Yazman Üyesi
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13/12/2012
Sayı: Mrk-Kur03-5509
Konu: Enerji müsaadesi ve geçici kabuller

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU’NA
Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:51/C 
6530-Yüzüncüyıl / Ankara

İlgi a): 30.01.2012 tarih ve Mrk-16-599 sayılı yazımız.
 b): 27.07.2012 tarih ve B.62.0.EPD\110.01.06.07\8730-68675 sayılı yazınız.
 c): 05.09.2012 tarih ve Mrk-Kur03-4070 sayılı yazımız.

Özel dağıtım şirketi eliyle işletilmekte olan Çamlıbel EDAŞ bölgesinde, dağıtım şirketleri-
nin sunmak zorunda olduğu hizmetler içinde yer alan, dağıtım gerilimi seviyesinden verilen 
enerji müsaadelerinde 70.- ile 150.-TL (KDV hariç) arasında bir bedel alındığı ilgi (a) ya-
zımız ile Kurumunuza bildirilmiş ve mevzuatta yer almayan bu işlem için yapılan/yapılacak 
işlemler hakkında bilgi istenmiştir.
Konuya ilişkin ilgi (b) yazınızda ise, alçak ve orta gerilim enerji müsaadelerinden bedel 
alınıp alınmamasının “Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Un-
surlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ” kapsamında değerlendirildiğinin 
belirtilmesi üzerine ilgi (c) yazımızda da Kurumunuzca yapılan değerlendirme sonuçları 
hakkında bilgi istenmiştir. 
Konunun gündeme getirildiği ilgi (a) yazımızın üzerinden yaklaşık on bir ay geçmiştir. 
Yasal olmayan söz konusu işlemler karşısında Kurumunuz tarafından yanıt verilmediği gibi 
konuyla ilgili işlem yapıldığınıa dair bilgide edinilememiştir.
Bu nedenle ilgi (c) yazımızın yanıtlanması hususunda gereğini arz ederiz.

Emre METİN 
Yönetim Kurulu a. 
Oda Müdürü

Dağıtım:
Bilgi için: 
-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
-Tüm EMO Şubeler
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25/12/2012

Sayı: Mrk-EMO01-5701
Konu: İmza Kampanyası

Elektrik Mühendisleri Odası 
Şubesi Yönetim Kurulu 

AKP‘nin kapalı kapılar ardında hazırladığı, TMMOB’yi bölmeye, parçalamaya, etkisiz-
leştirmeye yönelik yasa değişikliğini kabul etmiyor, Örgütümüze sahip çıkıyoruz imza 
kampanyasına imza atmayan Şubeniz sınırlarındaki 42. 43. Genel Kurul delegeleri ile Şube 
Kurullarında yer alan üyelerimize ilişkin liste ektedir. 
Bu üyelerimize ulaşarak imza metnine imza atmalarının sağlanmasını rica ederiz.

Emre METİN 
Yönetim Kurulu a. 
Oda Müdürü

Eki: Delege listesi
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28/12/2012
Sayı: Mrk-EMO01-5800
Konu: Yapı Ruhsatlarının EMOP’a entegresi hakkında

Elektrik Mühendisleri Odası 
………Şubesi Yönetim Kurulu 
………

TMMOB ile İçişleri Bakanlığı Nüfus Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında 
imzalanan protokol gereğince Yapı Ruhsatları ile Yapı Kullanım İzin Belgeleri elektronik 
ortamda TMMOB adına Odamıza verilmiştir.
Odamız tarafından 01.01.2007 - 22.11.2012 tarihleri arasında alınan Yapı Ruhsatları bilgileri 
EMOP veritabanına işlenmiş ve TC Kimlik numaraları üzerinden üye verileri ile eşleşti-
rilmiştir. Üyelerimize ait ruhsat sayıları toplamı (ada-pafta-parsel bazında tekleştirilmiş) 
ile üyelerimizin mesleki denetime sunduğu yapı projeleri (kesin-uygulama-tadilat) toplam 
sayıları yıl bazında karşılaştırılarak üyelerimizin SMM kartlarına işlenmiştir.
Ayrıca yapı ruhsatları verileri üye bazında excel formatında alınabilecek şekilde EMOP/Üye 
arayüzünden üyelerimize de açılmıştır. Bunlara ek olarak Hazır Özel Raporlar başlığı al-
tında il-ilçe-yıl-ruhsat alanı-tc kimlik-ruhsat tarihi bazında ruhsat sorgulama ekranı da 
devreye alınmıştır.
Üyelerimizin mesleki denetime sunmadıkları projeler ile ruhsat bazındaki usulsüzlükler 
bu sistem üzerinden tespit edilebilmektedir. İlgi yazı ile mesleki denetime getirilmemiş 
projeleri olan üyelerimizin SMM-BT belgelerinin yenilenmemesi kararına esas olan veriler 
bu yöntemle alınmaktadır.
Bu sistem üzerinden Şubeniz sınırlarındaki ruhsatlara ait verilerin incelenerek öncelikle 
SMM olmadığı halde proje yapan kişiler ile proje yapma yetkisi olmayan kişilerin yaptığı 
projelerin tespit edilmesi için sistemden sorgular yapılması ve tespit edilen usulsüzlükler 
ile ilgili ruhsat iptali için ruhsatı düzenleyen kuruluşlara yazı yazılması gerekmektedir. 
Yazıların bilgi için tarafımıza da gönderilmesi usulsüzlüklerin istatistiklerini tutabilmek 
açısından önemlidir.
Sistemin kullanımı ile ilgili sorunlar ve sistemle ilgili talepleriniz için Odamız Bilgi İşlem 
Birimi ile görüşebilirsiniz.
Bilgilerinizi rica ederiz.

Emre METİN 
Yönetim Kurulu a. 
Oda Müdürü
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03/01/2013
Sayı: Mrk-EMO01-223
Konu: Enerji Çalışma Grubu

Elektrik Mühendisleri Odası 
……….Şubesi Yönetim Kurulu 
………..

Yönetim Kurulumuzun 14.10.2012 tarih ve 43/22 sayılı oturumunda, elektrik dağıtım 
şirketleri ile ilgili rapor hazırlamak üzere Enerji Çalışma Grubunun görevlendirilmesine 
karar verilmiştir. Rapor hazırlanması çalışmalarını yürütmek üzere Enerji Çalışma Grubu 
bünyesinde oluşturulan alt çalışma grubu 15.12.2012 tarihinde toplanarak aşağıdaki kararı 
almıştır.
“2. Bölgelerindeki elektrik dağıtım şirketlerinin uygulamalarına ilişkin olarak, belirlenecek 
tarihe kadar Şubelerden,

• Elektrik sayaçlarının periyodik muayene ve değişimi konusunda dağıtım şirketlerinin 
uygulamaları ve abonelerin şikayetleri
• Dağıtım şirketlerinin yan kuruluşlarına ilişkin uygulamaları
• Dağıtım şirketleri ve bunların taşeronlarında çalışan teknik personelin çalışma ko-
şulları
• Sokak aydınlatmaları konusunda dağıtım bölgesinde son dönemde yapılan çalışmalar
• Dağıtım şirketlerinin dikkat çeken diğer uygulamaları

konularında bilgi istenmesinin Oda Yönetim Kuruluna önerilmesine karar verildi.”
Alt çalışma grubunun önerisi, Yönetim Kurulumuzun 29.12.2012 tarih ve 43/28 sayılı otu-
rumunda uygun bulunmuştur.
Belirtilen konularda bilginin toplanarak 25 Ocak 2013 tarihine kadar tarafımıza bildirilmesi 
konusunda gereğini rica ederiz.

Emre METİN 
Yönetim Kurulu a. 
Oda Müdürü
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04.01.2013
Sayı: Mrk-Kur01-312
Konu: İş güvenliği uzmanlığı belgesi sahibi mühendislerin listesi 

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İnönü Bulvarı No:42 06520 Emek
ANKARA

“İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik” 
kapsamında iş güvenliği uzmanlığı belgesi alan Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, 
Kontrol, Haberleşme, Telekomünikasyon, Biyomedikal ve Mikroelektronik Mühendislerini 
gösterir listenin aşağıda belirtilen nedenlerle Odamızca bilinmesi gerekmektedir.
27.01.1954 tarihinde kabul edilerek, 4 Şubat 1954 tarih, 8625 sayılı Resmi Gazete’de (3.t. 
Düstur, c.35 – s.280) yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun 
III. Bölümü (Umumi hükümler) 33. Maddesine göre; Türkiye‘de mühendislik ve mimarlık 
meslekleri mensupları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve 
meslekî tedrisat yapabilmeleri için ihtisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını 
muhafaza etmek mecburiyetindedirler.
Elektrik Mühendisleri Odası 1954 yılında, 6235 sayılı Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği 
Kanunu uyarınca kurulmuş, 1982 Anayasasının 135. Maddesinde tanımlanan kamu kurumu 
niteliğinde meslek kuruluşu olup, yazımız konusu ile ilgili görev, yetki ve sorumlulukları, 
aşağıda belirtilmiştir.

•Kamunun ve ülkenin çıkarlarının sağlanmasında, yurdun doğal kaynaklarının bulun-
masında, korunmasında ve işletilmesinde, tarımsal ve sınai üretimin artırılmasında, 
ülkenin sanatsal ve teknolojik kalkınmasında, çevrenin korunmasında gerekli gördüğü 
tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak,
•Meslek, ülke ve üye çıkarlarını korumak için resmi makamlar ve öteki ilgili kuruluşlar-
la işbirliği yapmak, önerilerde ve girişimlerde bulunmak, gerektiğinde çalışma alanına 
ilişkin olarak kanuni yollara başvurmak, 
• Üyelerinin sicillerini tutmak, mesleğini ilgili yasa ve yönetmeliklere, etik ve mesleki 
kurallara uygun olarak icra edip etmediğini ve üyelik vecibelerini yerine getirip getirme-
diğini izlemek.

Üye bilgileri kartoteks ve elektronik ortamda tutulmakta ve sertifika, yetkilendirme belge-
si gibi bilgiler de üyeye özel olarak saklanmaktadır. Üyelikten ayrılan, değişik nedenlerle 
(EMO ve TMMOB Onur Kurulu kararı ve/veya yüz kızartıcı suç vb.) üyeliği sonlandırılan 
veya sahte belge ile üye olmaya çalışan kişilerin bilgileri de elektronik ortamda saklanmakta-
dır. Odamız TC kimlik numarası konusunda İçişleri Bakanlığı, yapı denetçileri konusunda 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile protokol yaparak üyelerimize ait bilgilere erişim sağlamak-
tadır.
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Yukarıda açıklanan nedenlerle; A, B ve C sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip 
Elektrik, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Kontrol, Elektronik ve Haberleşme, Telekomüni-
kasyon, Biyomedikal ve Mikroelektronik Mühendislerinin isim, unvan ve kimlik bilgileriyle 
T.C. Kimlik Numaralarına Odamızın erişiminin sağlanması ya da bu bilgilerin yer aldığı 
listenin periyodik olarak elektronik ortamda (emo@emo.org.tr) Odamıza iletilmesi husu-
sunda gereğini arz ederiz.

Emre METİN 
Yönetim Kurulu a. 
Oda Müdürü



TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

546

43. Dönem Çalışma Raporu

07/01/2013
Sayı: Mrk-EMO01-370
Konu: Yer Değiştirme Yönetmeliği

Elektrik Mühendisleri Odası 
………….Şubesi Yönetim Kurulu 
…………

Yönetim Kurulumuzun 29.12.2012 tarih ve 43/28 sayılı oturumunda; Şubeniz sınırları için-
de yer alan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Yer Değiştirme Yönetmeliği kapsamında 
sürgün edilen meslektaşlarımızın isimlerinin istenmesine karar verilmiştir.
Gereği için bilgilerinize rica ederiz.

Mehmet BOZKIRLIOĞLU
Yönetim Kurulu a. 
Yönetim Kurulu Yazman Üyesi
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08/01/2013
Sayı: Mrk-EMO01-375
Konu: Aidat

Elektrik Mühendisleri Odası 
………….Şubesi Yönetim Kurulu 
…………

İlgi a: 15.10.2012 tarih ve Mrk-EMO01-4583 sayılı yazımız 
İlgi b: 20.11.2012 tarih ve Mrk-EMO01-5123 sayılı yazımız
İlgi c: 07.12.2012 tarih ve Mrk-EMO01-5424 sayılı yazımız
İlgi d: 24.12.2012 tarih ve Mrk-EMO01- sayılı yazımız

İlgi yazılarımız ile iletilen 72 aydan fazla aidat borcu bulunan üyelerimize gönderilen Hukuk 
Müşaviri imzalı yazı ile ilgili posta gönderim tablosu ektedir. İade olarak geri dönen postalar 
07.01.2013 tarihinde 2. adresi olan üyelerimize yeniden gönderilmiştir. 
Bilgilerinize rica ederiz.

Mehmet BOZKIRLIOĞLU
Yönetim Kurulu a. 
Yönetim Kurulu Yazman Üyesi
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09/01/2013
Sayı: Mrk-EMO01-407
Konu: Cumhuriyet Enerji Eki hakkında

Elektrik Mühendisleri Odası 
…….. Şubesi Yönetim Kurulu 
……….

Yönetim Kurulumuzun 29.12.2012 tarih ve 43/28 sayılı oturumunda Cumhuriyet Enerji 
Dergisi’nin yayın çalışmalarına içinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntılar nedeniyle ara 
verilmesine ve Cumhuriyet Gazetesi’ne teşekkür yazısı yazılmasına karar verilmiştir.
Bilgilerinize rica ederiz.

Mehmet BOZKIRLIOĞLU
Yönetim Kurulu a. 
Yönetim Kurulu Yazman Üyesi



549

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
43. Dönem Çalışma Raporu

11/02/2013
Sayı: Mrk-EMO01-1392
Konu: Hukuk Müşaviri İmzasıyla Yazı Gönderilen Üyeler Hk

Elektrik Mühendisleri Odası 
………..Şubesi Yönetim Kurulu 
………..

Yönetim Kurulumuzun 08.02.2013 tarih ve 43/33 sayılı oturumunda;
Yönetim Kurulumuzun 28.09.2012 tarih ve 43/21 sayılı oturumunda alınan karar gereğince 
Hukuk Müşaviri imzası ile mektup gönderimi yapılan üyelerden tebligatı almasına rağmen 
süresi içerisinde ödeme yapmayan üyelerimiz ile ilgili olarak listelerin ilgili şubelerine gön-
derilmesine ve şubeler tarafından çalışma yapılmasına, 15 Mart 2013 tarihinden itibaren 
ödeme yapmayan üyelerimiz ile ilgili olarak ise icra takibi işlemlerinin başlatılmasına karar 
verilmiştir.
Ekte listesi yer alan üyelerimiz ile irtibat (telefon, e-posta, yüzyüze) kurularak aidat tahsilat-
larının 15 Mart 2013 tarihine kadar tamamlanması için gereğini rica ederiz.

Cengiz GÖLTAŞ
Yönetim Kurulu a. 
Yönetim Kurulu Başkanı 

Bilgi İçin: 
Kübülay ÖZBEK – TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin YEŞİL – TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi
EMO Onur Kurulu 
EMO Denetleme Kurulu 

Eki: Tebligatı aldığı halde ödeme yapmayan üye listesi
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08/02/2013
Sayı: Mrk-EMO01-1397
Konu: Kongre, Kurultay ve Sempozyum Düzenleme Yönergesi

Elektrik Mühendisleri Odası 
………..Şubesi Yönetim Kurulu 
………..

Yönetim Kurulumuzun 08.02.2013 tarih ve 43/33 sayılı oturumunda; Elektrik Mühendisleri 
Odası Kongre, Kurultay ve Sempozyum Düzenleme Yönergesi’nin Etkinlik Bütçesi başlıklı 
8. maddesine aşağıdaki f bendinin eklenmesine karar verilmiştir.
“8-f) Oda tarafından yapılan tüm etkinliklerde katılım ücreti belirlenmesi du-
rumunda yükümlülüklerini yerine getirmiş Oda ve TMMOB’ye bağlı diğer Oda 
üyelerine yüzde elli indirim yapılır”
Gereği için bilgilerinize rica ederiz.

Mehmet BOZKIRLIOĞLU
Yönetim Kurulu a. 
Yönetim Kurulu Yazman Üyesi
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21/02/2013

Sayı: Mrk-EMO01-1666
Konu: Bitirme Projeleri Sergisi(BPS) ve İlk Bildiriler Konferansı(İBK) 2013’ün Türkiye 
geneli yapılması hakkında

Elektrik Mühendisleri Odası 
…………Şubesi Yönetim Kurulu 
………..

Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi tarafından ilki 2011 yılında Ankara Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü ile birlikte düzenlenen Bitirme 
Projeleri Sergisi (BPS), 2012 yılında da İlk Bildiriler Konferansı (İBK) ile birlikte ODTÜ 
Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri ile gerçekleşti-
rilmiştir.
2013 yılında da BPS ve İBK etkinlikleri EMO Ankara Şube sekreteryasında merkezi olarak 
Atılım Üniversitesi, Çankaya Üniversitesi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi ve 
Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile birlikte düzenlenecektir. Etkinliklere ait ayrıntılı bilgile-
re www.bps.org.trve www.ibk.org.tradreslerinden ulaşılabilir.
Bitirme Projeleri Sergisi(BPS) 2013’e katılacak öğrenci projeleri için merkezi etkinlik ile 
çakışmamak koşulu ile yerellerde de sergi düzenlenebilir. Projesini sergilemek isteyen ya da 
kongre de ilk bildirisini sunacak öğrencilerin merkezi etkinliğe katılımlarına dair yol ve ko-
naklama giderleri dahil oldukları şube tarafından karşılanabilecektir. Bunların yanında sergi 
ya da konferansa katılan öğrencilerin EMO’ya üyelikleri durumunda ilk kayıt ücreti alın-
mayacaktır. Kayıt ücretinin alınmayacağı ile ilgili EMO Ankara Şubesi tarafından katılımcı 
öğrencilere katılımlarına dair yazı verilecektir. Tüm proje başvurularının www.bps.org.tr 
sitesi, bildiri başvurularının ise www.ibk.org.tr sitesi üzerinden yapılması gerekmektedir.
Her iki etkinliğin de duyuruları ve resmi yazışmaları elektronik ortamlardan EMO Ankara 
Şubesi tarafından yapılacaktır. Şubeniz coğrafyasında bulunan üniversitelerde duyuruların 
yapılması, etkin katılımların sağlanması için şubenizce bilgilendirme toplantıları, EMO-
Genç çalışmaları yapılmalıdır. İlgili bölümlerle görüşmeler ve etkinliklerin materyallerinin 
dağıtılması sağlanmalıdır. 
Bu çalışmaların yerelde yürütülmesi ve merkezi etkinlik ile koordinasyonun sağlanması için 
şubeniz adına görev alacak üyenizin adı/soyadı, cep telefonu ve aktif olarak kullandığı e-pos-
ta adresinin 08 Mart 2013 tarihine kadar EMO Ankara Şubesi’ne bildirilmesi için gereğini 
rica ederiz.

Mehmet BOZKIRLIOĞLU
Yönetim Kurulu a. 
Yönetim Kurulu Yazman Üyesi



TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

552

43. Dönem Çalışma Raporu

28/02/2013
Sayı: Mrk-EMO01-1844
Konu: Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üretimine Ait
Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliği Taslağı

Elektrik Mühendisleri Odası 
…………. Şubesi Yönetim Kurulu 
………….

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üretimine Ait Mühendislik Hizmet-
leri Yönetmeliği taslağı yazımız ekindedir. Yönetmelik taslağına ilişkin Şubeniz görüşünün 
08 Mart 2013 tarihine kadar tarafımıza iletilmesini rica ederiz.
Değişiklik isteklerinin işlenmesine ilişkin yöntem:
Değişikliği istenen her maddenin altına kırmızı renkle maddenin değiştirilmiş hali ya-
zılmalıdır. Yönetmelik/yönerge içerisinde yer almayan ancak eklenmesi ihtiyacı bulunan 
maddeler mavi renk ile yönetmeliğin ilgili bölümüne eklenmeli veya yeni bölüm yine mavi 
renk ile tanımlanmalıdır.

Emre METİN 
Yönetim Kurulu a. 
Oda Müdürü

Ek: Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üretimine Ait Mühendislik Hiz-
metleri Yönetmeliği Taslağı (Elektronik Ortamda iletildi.)
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11/03/2013

Sayı: Mrk-Kur01-1972
Konu: Elektrik Tesisleri Proje Onay ve Kabul Yönetmeliği Taslağı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’ne
ANKARA

Genel Müdürlüğünüz tarafından Elektrik Tesisleri Proje Onay ve Kabul Yönetmeliği Tasla-
ğı hazırlanarak internet üzerinden duyurulmuş ve kısa bir süre içerisinde görüş bildirilmesi 
beklenilmiştir. Taslak çalışma ile halen yürürlükte bulunan Elektrik Tesisleri Proje Onay 
Yönetmeliği ile Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği’nin tek bir yönetmelikte birleştirilmek 
istendiği anlaşılmaktadır.
Yürürlükte bulunan Yönetmelikler, Odamızın uzmanlık alanına ilişkin ve Odamız üyeleri-
nin görevlerini ilgilendirmekte, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği kapsamındaki 
tüm mühendislik hizmetlerinin onay ve kabullerini kapsamaktadır.
Yönetmelik taslağıyla ilgili konularda sektörün asli temsilcisi olan ve tüm mühendislerin 
sicillerinin tutulması, gözetim ve denetim görevinin yerine getirilmesi, mesleğin gelişmesi, 
meslektaşların haklarının korunması yönünde faaliyet yürüten Odamızdan herhangi bir gö-
rüş talebinde bulunulmamıştır. Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik 
kapsamında, konuyla ilgili diğer tüm kamu kurum ve kuruluşları yanında, kamu kurumu 
niteliğinde bir meslek kuruluşu olan ve sektörün asli temsilcisi olan Odamızın görüşüne 
başvurulmamış olması mevzuat açısından olduğu kadar, teknik yönden de olumsuzluk 
oluşturmaktadır. Bakanlığınız tarafından başkaca kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör 
temsilcilerinin görüşlerine başvurulmakta iken, Odamızdan neden görüş alınmak istenme-
diği anlaşılmamıştır.
Yönetmelik taslağının tarafımızca incelenmesi sonucunda, Yönetmeliğin çıkartılma amacı 
olan elektrik tesislerine yönelik kamusal onay ve kabul işlemlerine yönelik teknik ve idari 
kurallar getirilmesi yerine, adeta bir piyasa düzenleyicisi rolü üstlenilerek kamusal görevle-
rin tamamen özel sektöre devredildiği bir anlayış ortaya konulmuş olduğu görülmektedir.
Bakanlığınızca yerine getirilmesi gereken görevler özel sektöre devredilirken, yasal mevzuat 
gereği Odamız tarafından yürütülen kimi görevleri Bakanlığınızca üstlenilme çabası içerisi-
ne girildiği bir yapının hedeflendiği anlaşılmaktadır.
Diğer yandan taslak yönetmelik kapsamındaki işlerin Odamız ve meslektaşlarımız uzman-
lık alanında olması karşısında, elektrik mühendisliği terminolojisinden uzak, başka meslek 
disiplinlerinin insiyatifinde düzenleme yapıldığı, mesleğimize ilişkin kavram ve kuralların 
anlaşılmaz hale getirildiği görülmektedir. Elektrik tesislerinin projelendirilmesi ve kabulle-
rinin yapılması sürecinde yer alan meslek mensuplarının bilgi ve birikimlerinin yer almadığı 
anlaşılan düzenlemenin yürürlüğe konulması halinde, sektörde bir karmaşa yaşanması kaçı-
nılmaz olacak ve bu uygulamadan mesleğimiz ve meslektaşlarımız zarar görecektir. 
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Genel Müdürlüğünüzce sektörde yer alan kimi özel ve kamu gerçek/tüzel kişilerinden 
görüş alınmış olsa da, meslektaşlarımızın beklentisi, kendi temsilcileri olan Odamızın 
görüş bildirmesi ve müdahale etmesi yönünde olup, ancak bu şekilde gerçek bir katılımın 
sağlanacağı da açıktır.
Görüşe sunulan Yönetmelik taslağı içerik olarak tamamen eksik ve hatalar içermekte, yasal 
dayanağı olmayan pek çok kurum ve ilişki tanımlanmakta, elektrik tesislerine yönelik kural-
ların hukuk dışına çıkartılmış süreçler üzerinden yürütülmesi söz konusu olmaktadır. Yö-
netmelik taslağının kapsam ve içeriği itibariyle amaç maddesinde tanımlanan iş ve işlevleri 
yerine getirmekten uzak olması, taslağın tamamının yeniden ele alınmasını gerektirmek-
tedir. Bu nedenlerle tamamı kabul edilebilir olmaktan uzak yönetmelik taslağı hakkında 
madde bazında görüş bildiremediğimizi, konuyla ilgili olarak ilgililerle toplantı düzenlene-
rek görüşlerimizin tutanak altına alınmasını, yönetmelik taslağının aynı anlayışla yürürlüğe 
konulması halinde hukuki yollara başvuracağımız gibi sektörde yaşanacak düzensizlikten 
Bakanlığınızın sorumlu olacağını belirtir saygılar sunarız.

Mehmet BOZKIRLIOĞLU
Yönetim Kurulu a. 
Yönetim Kurulu Yazman Üyesi
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26/03/2013
Sayı: Mrk-EMO01-2398
Konu: En Az Ücret ve SGK Protokolü

Elektrik Mühendisleri Odası 
………. Şubesi Yönetim Kurulu 
………

Yönetim Kurulumuzun 23.03.2013 tarih ve 43/37 sayılı oturumunda; Ücretli ve İşsiz Mü-
hendisler Komisyonu tarafından önerilen Şubelerde SGK Protokolü kapsamında bilgilen-
dirme toplantılarının yapılması önerisinin uygun bulunmasına ve ücretli çalışan üyelerimize 
bu konuda mektup gönderilmesine karar verilmiştir.
Komisyon tarafından önerilen bilgilendirme toplantısı takvimi aşağıda olup, önerilen top-
lantıya Şubeniz etkinlik takvimi içerisinde yer verilmesi için gereğini rica ederiz. 

Mehmet BOZKIRLIOĞLU
Yönetim Kurulu a. 
Yönetim Kurulu Yazman Üyesi

Not: Toplantı ile ilgili sunum ve çağrı metinleri ayrıca gönderilecektir.

11 Nisan Perşembe(akşam) İstanbul Anadolu yakası
18 Nisan Perşembe (akşam) İstanbul Avrupa yakası
19 Nisan Cuma (akşam) İzmir
20 Nisan Cumartesi Kocaeli
27 Nisan Cumartesi Denizli
3 Mayıs Cuma Eskişehir
4 Mayıs Cumartesi Ankara 
17 Mayıs Cuma (akşam)Adana
18 Mayıs Cumartesi Mersin
17 Mayıs Cuma Gaziantep
18 Mayıs Cumartesi Diyarbakır
24 Mayıs Cuma Samsun
25 Mayıs Cumartesi Trabzon
31 Mayıs Cuma Antalya 
1 Haziran Cumartesi Bursa
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15.07.2013
Sayı: Mrk-EMO01-4138
Konu: Mesleki Denetim Uygulamasının Devam Ettirilmesi Hakkında

Elektrik Mühendisleri Odası
…………..Şubesi Yönetim Kurulu 
……………

İmar Kanunu’nun 8. maddesinde yapılan gece yarısı değişikliği ile ilgili hukuki değerlen-
dirme metni yazımız ekindedir. Bu metinde de vurgulandığı gibi yapılan değişiklik Odaların 
mesleki denetim uygulamasını sınırlayan veya onu tamamen sonlandıran bir düzenleme 
değildir. Bu nedenle Odamız mevcut uygulamasına aynı şekilde devam edecektir.
TMMOB ve bağlı odalarının mevzuatının yürürlükte olduğunun hukuk çerçevesinde, uy-
gulama ve davalar yoluyla savunulması çalışmaları sürdürülürken, özellikle üyeler üzerinde 
yaratılan mesleki denetimin tamamen kaldırıldığı yönündeki algının düzeltilmesi için de 
yoğun bir çalışma yapılması gerekmektedir.
Son dönemlerde gündeme gelen İmar Yasası ve Yapı Denetim Yasası’yla ilgili taslak dü-
zenlemelerin neden yapıldığının, sonuçlarının neler olacağının ve meslek mensupları üze-
rinde yaratacağı olumsuz etkilerin anlatılması önem taşımaktadır. Çünkü bu düzenlemeler 
odaların yetkilerinin elinden alınması çabası yanında ve bundan daha çok mühendislik ve 
mimarlık mesleğinin rant odaklı yeniden yapılandırılması amacını taşımaktadır. Odalar 
tarafından düzenlenen büro tescil belgeleri ile mesleki denetim uygulaması, serbest çalışan 
mühendislerin mesleki faaliyetlerini yürütebilmelerinin tek güvencesini oluşturmaktadır. 
Bu güvenceden yoksun kalan mühendis ve mimarların çok kısa bir süre içerisinde ya işsiz 
kalmaları ya da bir şirkette imzacı konuma düşmeleri kaçınılmaz olacaktır.
Üyelerimizin ve çalışanlarımızın ekteki metin çerçevesinde bilgilendirilerek mevcut mesle-
ki denetim uygulamasına devam edileceğinin bildirilmesini ve mesleki denetim uygulaması 
yaptırmayan üyelerimize yönelik disiplin süreçlerinin işletileceğini bilgilerinize rica ederiz.

Mehmet BOZKIRLIOĞLU
Yönetim Kurulu a. 
Yönetim Kurulu Yazman Üyesi

Eki:Torba Yasa Ve Mesleki Denetim Uygulaması Değerlendirme Metni

Dağıtım:
Tüm EMO Şubeleri
Oda Onur Kurulu
Oda Denetleme Kurulu
Kübülay ÖZBEK - TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin YEŞİL - TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi
Tuncay ATMAN - Elektronik MEDAK
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19.08.2013
Sayı: Mrk-EMO01-4670
Konu: Oda Danışma Kurulu Toplantısı Gündemi

Elektrik Mühendisleri Odası
………Şubesi Yönetim Kurulu 
……….

İlgi: 01.07.2013 tarih ve Mrk-EMO01-3878 sayılı yazımız

Yönetim Kurulumuzun 17.08.2013 tarih ve 43/46 sayılı oturumunda Oda Danışma Kurulu 
Toplantısının aşağıdaki gündem önerisi ile 08 Eylül 2013 Pazar günü 10:00da  İnşaat Mü-
hendisleri Odası Teoman Öztürk  Kongre ve Kültür Merkezi’nde (Necatibey Caddesi No:
57 Kızılay Ankara) yapılmasına karar verilmiştir.
İlgi yazımız ile Oda Danışma Kurulu’na katılacak Şubeniz üyelerinin listesi gönderilmiş 
olup, toplantıya katılacak üyelerin isimlerinin 02 Eylül 2013 tarihine kadar tarafımıza iletil-
mesini rica ederiz.
 
Mehmet BOZKIRLIOĞLU
Yönetim Kurulu a. 
Yönetim Kurulu Yazman Üyesi

Gündem:
1. Bilgilendirme
    • TMMOB ve Odalara yapılan baskılar, yasal düzenlemeler
2. EMO Örgütlülüğüne Yönelik Önermeler
   • Katılım ve Karar alma süreçlerinin değerlendirilmesi
   • Üye Olmayan Meslektaşlarımız
   • Temsilcilik – İşyeri Temsilciliği, Mesleki Denetim Büroları
   • Mevcut üyelerin örgütlenmesi
   • Ücretli ve İşsiz Mühendisler
   • SMM Üyelerimiz
   • Öğrenci Üyelerimiz (EMO-Genç)
   • Kamusal ve Mesleki Denetim
3. Gelecek çalışmalara ilişkin etkinlik programı

Dağıtım:
Tüm EMO Şubeleri
EMO Onur Kurulu
EMO Denetleme Kurulu
Kübülay ÖZBEK – TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin YEŞİL – TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi
Tuncay ATMAN - Elektronik MEDAK Başkanı
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23.09.2013
Sayı: Mrk-Kur03-5285
Konu: Doğalgaz Tesisleri Topraklaması

BURSAGAZ A.Ş.
BURSA

İlgi: 27.08.2013 tarih ve 2013/250 sayılı yazınız

İlgi yazınızda ismi geçen üyemiz hakkında yürütülen soruşturma devam etmektedir. Soruş-
turma sonucundan tarafınıza da bilgi verilecektir.
Doğalgaz tesislerinin topraklanması ile ilgili olarak da teknik görüşümüz aşağıda bilgileri-
nize sunarız.
Binalarda yapılan topraklama tesisleri incelendiğinde eşpotansiyel bara oluşturulması ku-
ralına fazla riayet edilmediği, yürürlükte bulunan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yö-
netmeliğimin en önemli felsefesi olan potansiyel dengeleme kavramının benimsenemediği 
görülmektedir. Topraklamaların ayrı ayrı yapılması yerine tüm topraklama hatlarının bina-
da oluşturulacak eşpotansiyel barada toplanarak potansiyel dengelemesi yapılması Elektrik 
Tesislerinde Topraklamalar yönetmeliğinin gereğidir.
Yaygın olarak yapılan doğalgaz kolon hattı topraklamasında ise durum daha da tehlikelidir. 
Özellikle topraklaması bulunmayan ve artık akım anahtarı (RCD) tesis edilmemiş binalarda 
doğal gaz kolon hattının bir adet basit çubuk ile güvenliğe alınması düşünülemez. Böyle 
binaların gaz alma kontrolleri aşamasında binanın topraklama, eşpotansiyel bara ve artık 
akım anahtarı eksiklerinin tamamlatılması ile elektriksel güvenliğin sağlanması fırsatı ka-
çırılmaktadır.
Bu tip ayrı ayrı topraklamaları bulunan binaları kontrol eden veya topraklama ölçümü için 
giden meslektaşlarımızın yönetmeliğin uygulanması konusunda çok dikkatli olması gerekir. 
Ölçüm ve kontroller elektrik çarpmasına ve yangın risklerine karşı korunma bağlamında 
tüm bina perspektifinden yapılmalıdır. Örneğin sadece ayrı yapılan topraklamanın ölçülme-
si potansiyel dengeleme kuralına aykırıdır. Üstelik herhangi bir karşılaştırma hesabı yap-
madan, kendilerince belirlenen 5 olun gibi bir direnç değerinden küçük değer bulunması 
halinde; “uygun” yorumu yapılması sorumlu bir yaklaşım olmayıp yürürlükteki yönetmeliğe 
de aykırıdır.
Keza TT sistemde 5 ohm’luk bir topraklama direnci ile binada 2A, B tipi sigortadan daha 
büyük bir sigorta kullanılması imkânsızdır. Mesela yaygın kullanılan B açma eğrisine sahip 
16A sigorta, 80A’de manyetik açma yaptığından topraklamanın 0,6 olım olması gerekir. 
Sigortanın C tipi olması durumunda ise değer daha da düşecektir. Çevrimdeki topraklama 
direnci büyüdükçe devrenin açılma süresi uzayacak, toplam çevrimin 15 ohm gibi belli bir 
değerinden sonra açma olmayacak fakat akım akmaya devam edecektir.
Güvenlik için birinci koşul potansiyel dengelemesidir. Beslemenin otomatik kesilmesi, ise 
her sigorta için ayrı bir hesapla doğrulanması gereken ikinci güvenlik koşuludur. TT sis-
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temde bu tehlikeli durumların bertaraf edilmesi ancak artık akım anahtarı (Piyasadaki adı 
ile kaçak akım rölesi) kullanılması ile mümkündür. Bu sebeple ilgili bütün yönetmelikler 
TT sistem kullanılması halinde artık akım anahtarı tesis edilmesini zorunlu kılmaktadır.
Zira koruma elemanının eşik akımı (30mA) geçildiğinde açına yapılacak koruma sağlana-
caktır. Bu bağlamda TT sisteminde oluşan koruma açığının artık akım anahtarları tarafın-
dan tamamlandığı söylenebilir.
Potansiyel dengelemenin yani doğalgaz kolon topraklama hattı da dahil binadaki tüm top-
raklama hatlarının eşpotansiyel barada toplanması kuralına uyulmaması durumunda hiçbir 
arıza durumu yokken bile, normal nötr akımlarına gaz borusu üzerinden akma riski oluşur. 
Bu gibi durumlarda borular üzerinden akan akımın çok büyük değerlere ulaştığı, boru ekle-
rinde ısı sebebi ile kızarmalar olduğu görülmüştür.
Vurgulanmak istenen konu gaz borularının yalnız başına topraklanmasının yetersiz olduğu 
ve tehlikeleri davet etmesidir.
Binaların topraklama dirençleri için en büyük değerler, Avrupa standartlarında verilmiştir. 
Özet olarak, binada 300mA olan Artık Akım Anahtarı bulunursa topraklama direnci 80 olun’ 
u aşmamalıdır.
Bundan daha düşük 5 ohm gibi değerler aramak gereksizdir. Yönetmeliklere uygun bir 
şekilde yapılmış elektrik tesisatına sahip binalarda gaz borularının da eşpotansiyel baraya 
bağlanması şarttır.
Yeni olmayan dolayısıyla temel topraklaması bulunmayan binalarda tüm binanın topraklama 
ve Artık Akım Anahtarları tesisleri tamamlattırılmalıdır. Tek başına gaz kolon hattı toprak-
lamasına izin verilmemelidir.
Yürürlükteki yönetmeliklerin proje ve tesislerde uygulayıcısı konumunda olan mühendis-
lerin bunları uygulamakta tereddüt etmemeleri, özel şartnamelere yönetmeliklerle çelişen 
maddeler koymamaları, tartışmalı durumlarda sadece yönetmeliklerden dayanak bulmaları 
veya yönetmeliklerden dayanak istemeleri, tesislerin sağlıklı bir şekilde işletilmesi bağla-
mında daha bilimsel bir yaklaşım olacaktır.
Bilgilerinizi rica ederiz.

Emre METİN 
Yönetim Kurulu a. 
Oda Müdürü

Bilgi için:
Tüm EMO Şubeleri
GAZBİR- Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Derneği Türkiye Sigorta ve Reasürans 
Şirketleri Birliği Yapı Denetim Kuruluşları Birliği
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03.10.2013
Sayı: Mrk-Kur01-5491
Konu: Oda üyeliği

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
ANKARA

Şirketiniz insan kaynakları birimi tarafından, şirketinizde çalışan mühendislere, Aselsan 
A.Ş.’nin Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’nın bir kuruluşu olduğu ve kurulu-
şunuz bünyesinde çalışan mühendislerde EMO üyeliği şartı aranmadığı yönünde yazılar 
verilmekte, ilgili mühendisler de bu yazılarla Odamıza başvurarak istifa talebinde bulun-
maktadırlar.
Elektrik Mühendisleri Odası Anayasa’nın 135. Maddesinde tanımlanmış kamu kurumu 
niteliğinde bir meslek kuruluşudur. 
Odamızın kuruluş Yasası olan 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasa-
sı’nın 33. Maddesinin 1. fıkrasında “Türkiye’de mühendislik ve mimarlık meslekleri men-
supları mesleklerinin icrasını iktiza ettiren işlerle meşgul olabilmeleri ve mesleki tedrisat 
yapabilmeleri için ihdisasına uygun bir odaya kaydolmak ve azalık vasfını muhafaza etmek 
mecburiyetindedirler” denilmiştir. 
Meslek odasına üyelik zorunluluğunun istisnası, maddenin 2. Fıkrasında şu şekilde belir-
tilmiştir: “Kamu Kurumu ve Kuruluşları ile İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi 
Kuruluşlarında asli ve sürekli olarak çalışan mühendislik ve mimarlık meslekleri men-
suplarının meslek ve ihtisaslarıyla ilgili odaya girmeleri isteklerine bağlıdır. Ancak bunlar 
görevlerinin gereği olan işleri yaparken, mesleki bakımdan, Odaya kayıtlı meslekdaşlarının 
yetkileriyle haklarına sahip ve onların ödevleriyle yükümlüdürler. Bu konuda Türk Silahlı 
Kuvvetleri mensupları ile ilgili hükümler saklıdır.”
Şirketinizde çalışan mühendislerin, 6235 sayılı Yasa’nın 2. Fıkrasında belirtilen istisna 
hükümlerine girmediği açık olup, meslek odasına üye olmaksızın çalışmaları olanağı da bu-
lunmamaktadır. Nitekim Şirketiniz kamu kurumu ya da kuruluşu olmadığı gibi İDT ve KİT 
de değildir. Aselsan, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’nın bir kuruluşu olmakla 
birlikte, çalışanlarının Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olmadığı da açıklamadan uzaktır.
6235 sayılı Yasa’nın açık ve zorlayıcı hükmü karşısında, şirketinizde çalışan mühendislerden 
elektrik mühendisi, elektronik mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, elektronik haber-
leşme mühendisi unvanını taşıyanların Odamıza üyeliği zorunlu bulunmaktadır.
6235 sayılı Yasa’nın 38. Maddesinde “Bu kanunun 33 ve 34 üncü maddelerinde yazılı veci-
beleri yerine getirmiyen yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis ve mimarlar Türki-
ye’de mesleki faaliyetten menedilirler” denilmiştir.
Şirketinizde çalışmakta olan ve Odamıza üyelik yükümlülüğü bulunan mühendislerin bu 
yükümlülüklerine yerine getirmemeleri halinde haklarında işlem yapılması zorunluluğu 
doğacaktır.
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Diğer yandan 3458 sayılı Yasa’nın 1. Maddesinde, kimlerin Türkiye Cumhuriyeti sınırları 
içerisinde mimar ve mühendis unvanıyla çalışacakları belirtilmiş ve 8. Maddenin 2. Fıkra-
sında “Birinci maddede yazılı diploma ve ruhsatnameyi haiz olmayanları bu vesikaları haiz 
olanlara mahsus unvan ve salahiyetle işlerinde kullanan kimselerle hükmi şahsiyetlerin 
mümessilleri de ayni suretle cezaya mahküm edilirler” denilmiştir.
3458 sayılı Yasa hükümlerinin, 6235 sayılı Yasa’nın 33 ve 38. Maddeleri ile birlikte değerlen-
dirilmesi sonucunda, Odamıza üye olmaksızın mühendis çalıştıran Şirketiniz yetkililerinin 
de sorumluluğu olacağı açıktır.
Ayrıca 5237 sayılı Türk Ceza Yasası’nın 113. Maddesinde de kamu kurumu niteliğinde mes-
lek kuruluşlarının faaliyetlerinin engellenmesi suç olarak tanımlanmıştır.
Yukarıda belirtilen mevzuat hükümlerine göre, Şirketinizde çalışan elektrik, elektronik, 
elektrik-elektronik, elektronik haberleşme mühendislerinin listesinin Odamıza gönderil-
mesini, Odamıza üye olma zorunluluğu bulunan unvanları yazılı mühendislerin üye yapıl-
malarının sağlanmasını, Odamıza üye olma zorunluluğunun bulunmadığı yönünde yanıltıcı 
yazıların yazılmaması için gereğinin yapılmasını; aksi halde Şirketiniz yetkilileri ile zorunlu 
olduğu halde Odamıza üye olmayan çalışanlarınız hakkında gerekli hukuki işlemlerin başla-
tılacağını bildirir, çalışmalarınızda başarılar dileriz. 
Saygılarımızla.

Mehmet BOZKIRLIOĞLU
Yönetim Kurulu a. 
Yönetim Kurulu Yazman Üyesi

Bilgi İçin: ANKARA Şubesi
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21.10.2013
Sayı: Mrk-EMOO1-5681 
Konu: Yerel Seçim Adaylıkları hk

Elektrik Mühendisleri Odası …………Şubesi 
………… Yönetim Kurulu
…………….

Odamız siyaseti, toplumsal yaşamın bütün alanlarını kapsayan bir süreç olarak görmekte, 
geçmişten bu yana meslek alanlarımızdaki olayların ve gelişmelerin toplumsal yaşamdaki 
etkilerini sorgulamaktadır. Bu anlayışla EMO, üyelerinin. Oda ve diğer birim yöneticilerimi-
zin siyasal etkinliklerde bulunmasını ve bu bağlamda 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak yerel 
seçimlerde aday olmalarını da temel hak ve özgürlüklerin ve seçilme haklarının kullanılması 
olarak kabul etmekte ve saygıyla karşılamaktadır. Ancak, bu adaylıkların örgütümüzün 
kamusal denetim işlevlerini zaafa uğratmaması ve örgütümüzün herhangi bir biriminin 
ilgili partilere ya da adaylara kurumsal desteği anlamına gelmediğini açıklıkla belirtmek için 
Yönetim Kurulumuzun 11.10.2013 tarih ve 43/50 sayılı oturumunda; yerel seçimlerde aday 
olan Oda yöneticilerimizin TMMOB ilke ve çalışma anlayışına bağlı davranışta bulunmaları 
için çağrı yapılmasına karar verilmiştir.

Emre METİN 
Yönetim Kurulu a.
Oda Müdürü

Dağıtım 
Tüm EMO Şubeleri
EMO Onur Kurulu 
EMO Denetleme Kurulu
Kübülay ÖZBEK - TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi 
Hüseyin YEŞİL - TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi
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24.10.2013
Sayı: Mrk-EMO01-5795
Konu: Üye Aidatları ile ilgili gönderilen mektup

Elektrik Mühendisleri Odası
…….Şubesi Yönetim Kurulu 
……….
Yönetim Kurulumuzun 28.09.2012 tarih ve 43/21 oturumunda alınan aşağıdaki karar gere-
ğince gönderilen mektup ve gönderim listesi ektedir.
Bilgilerinizi rica ederiz.

Mehmet BOZKIRLIOĞLU
Yönetim Kurulu a. 
Yönetim Kurulu Yazman Üyesi

KARAR: 22-23 Eylül 2012 tarihlerinde yapılan EMO 43. Dönem 2. Koordinasyon Kurulu 
toplantısında görüşülen ve aidat borçlarını ödemeyen üyelerimizin aidatlarının tahsilatı ile 
ilgili olarak şubeler tarafından yapılan çalışmalar değerli olmakla birlikte yeterli etkinin sağ-
lanamadığı, üye ilişkilerinin daha da geliştirilmesinin yollarının aranması gerektiği, gelinen 
süreçte 5.000 sicil numarası üzerinde ve 72 aydan fazla aidat borcu olan üyelerimize son kez 
Oda Yönetim Kurulu Başkanı ve Yazmanı tarafından posta ile bilgilendirme yapılmasına, 
buna rağmen borçlarını ödemeyen üyelerimize ise Kasım 2012 içerisinde başlamak üzere 
Hukuk Müşaviri imzası ile yazı gönderilmesine, bu işlemin her yıl tekrarlanmasına,

Ek 1: Mektup Metni (elektronik ortamda iletildi)
Ek 2: Gönderim Listesi (elektronik ortamda iletildi)
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14.11.2013
Sayı: Mrk-EMO01-6131
Konu: Elektronik İmza Kullanımı ve Dağıtımı hakkında

Elektrik Mühendisleri Odası
……………. Şubesi Yönetim Kurulu 
…………….

Yönetim Kurulumuzun 09.11.2013 tarih ve 43/53 sayılı oturumunda; Oda/Şube Yönetim 
Kurulu üyelerine, temsilcilerimize, imza kullanan çalışanlarımıza ve SMM-BT başvurusu 
esnasında üyelerimize verilmek üzere E-GÜVEN Elektronik Bilgi Güvenliği A.Ş. firması ile 
kurumsal elektronik imza alım sözleşmesi imzalanmasına, üye kimlik kartlarının elektronik 
imza uyumlu olması için tasarımların değiştirilmesine ve talep eden üyelere bedeli karşılı-
ğında elektronik imza hizmeti sağlanmasına karar verilmiştir.
Elektronik İmza ile ilgili yazılım, kimlik kartı basımı ve e-imza sağlanması ile ilgili süreçler 
Oda Merkezi tarafından yürütülecektir. Ancak e-imza başvurularının alınması ile gönderi-
len e-imzaların teslimi için her şubede sorumlu bir personelin belirlenmesi gerekmektedir. 
E-imzalar sadece imza sahibine teslim edilebilecektir.
Evrak, e-mesleki denetim, Emop/Üye üzerinden yapılacak elektronik işlemler ve üyeler ile 
SMM üyelerin başvuru süreci bilgileri ayrıca gönderilecektir. E-imza kullanımı ve üyelere 
teknik destek sağlanması için personelimize eğitim yapılacaktır.
E-imza ile ilgili tanıtım broşürü ekte olup, e-imza alacak Yönetim Kurulu üyeleri, temsilci 
ve yardımcıları ile personelin listesinin ve sorumlu personel bilgisinin 22 Kasım 2013 tari-
hine kadar tarafımıza iletilmesini rica ederiz.

Emre METİN 
Yönetim Kurulu a.
Oda Müdürü

Not: Personel bulunmayan temsilcilikler için sorumlu üye bilgisi gönderilebilir. 

Bilgi için:
Oda Onur Kurulu
Oda Denetleme Kurulu
Kubilay Özbek - TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin Yeşil - TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi
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27.11.2013

Sayı: Mrk-Kur03-6330

Konu: Proje ve Yapı Denetim Mühendislerinin Çalışma Usulleri Hk.

SGK

Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanlığı

Mithatpaşa Cd. No: 7 

Sıhhiye/ ANKARA

4708 sayılı “Yapı Denetimi Hakkında Kanun” hükümlerine göre yapı denetimi görevi 
sürdüren firmalarda proje ve yapı Denetçisi olarak mühendis meslektaşlarımız sözleşmeli 
olarak çalışmaktadırlar. Kurulan iş ilişkisi, yasa gereği zorunlu bir ilişki olup, denetçi mimar 
ve mühendislerin iş tanımları ile sözleşmelerinde yer alan hususlar aynı Yasa ile ayrıntılı 
olarak belirlenmiştir.

4708 sayılı Yasa’nın, Proje ve Yapı Denetim Mühendisleriyle ilgili kurallarının incelenmesi 
sonucunda, bu görevin firmada ve şantiyede sürekli ve tam günlü çalışılmasını içerdiği or-
taya çıkmaktadır. Nitekim 4708 sayılı Yasa’nın 3. Maddesinin son fıkrasında “Yapı denetim 
kuruluşu denetim faaliyeti dışında başka ticarî faaliyette bulunamaz. Bu kuruluşun denetçi 
mimar ve mühendislerinin, denetim faaliyeti süresince başkaca meslekî ve inşaat işleri ile 
ilgili ticarî faaliyette bulunmaları yasaktır” denilmiş ve Yapı Denetimi Uygulama Yönetme-
liği’nin 15. Maddesiyle de denetim görevi yapacak mimar ve mühendislere iş sınırlaması 
getirilmiştir. Bu kural ve sınırlamalar, denetçi mimar ve mühendislerin bütün zamanını 
kamusal bir hizmet olan yapı denetim faaliyetine ayırmalarını sağlayarak, denetimin gereği 
gibi yapılmasının sağlanmasıdır. Yasa gereği kurulan iş ilişkisinin de tam gün ve sürekli iş 
sözleşmesiyle yapılabileceği açıktır.

Proje ve yapı denetçisi mühendislerle çalıştıkları firmalar arasında yapılan iş sözleşmelerin-
de sürekli ve tam gün çalıştırma ilkesine uyulmadığı, işe ve yasalara uygun aylık (30 gün) 
çalıştırılmış göstererek primlerinin ödenmediği hem kişinin mağduriyetine sebep olundu-
ğu hem de sosyal güvenlik kurumundan prim kaçırıldığını, bu uygulamanın yaygın olduğu 
görülmektedir.

Genellikle yapılan uygulama ay içerisinde sadece bir kaç gün sigortalı gösterilerek primle-
rinin çalıştı gösterdikleri gün sayısı kadar ödendiği, şeklindedir. Sorumluluğu devam ettiği 
halde tam gün ve sürekli çalıştırılmamakta, ama Yasa’nın getirdiği bir zorunluluk kağıt 
üzerinde karşılanmış gösterilmektedir. 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın denetim yetkisi içerisinde bulunan yapı denetim alanında 
maalesef bu konuyla ilgili herhangi bir denetim yapılmamaktadır. 

Yasaya aykırı ve eksik prim ödenmesi nedeniyle sosyal sigorta mevzuatı açısından da sorun 
teşkil eden bu uygulamayla meslek örgütü olarak mücadele etmekle birlikte tam bir başarı 
elde edilebilmesi için Kurumunuzun denetimleri sırasında bu hususun da göz önünde 
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bulundurulması gerektiğine inanıyoruz. Odamız üyesi mühendislerin mesleki çıkarlarının 
korunması yanında SGK’nın prim tahsilatı açısından da önem arz eden konuyla ilgili çalış-
ma yapılmasını talep eder, Oda olarak istenilen katkıyı vereceğimizi bildiririz.

Emre METİN 
Yönetim Kurulu a.
Oda Müdürü

Bilgi için: 
TMMOB
Tüm EMO Şubeleri
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27.11.2013
Sayı: Mrk-EMO01-6332
Konu: Yapı Denetçisi İken Başka Firmada Çalışan Üyeler Hk.

Elektrik Mühendisleri Odası
Adana Şubesi Yönetim Kurulu 
ADANA

4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında kanun kapsamında faaliyet yürüten üyelerimizin aynı 
kanunun 3. maddesine göre yapı denetim kuruluşu denetim faaliyeti dışında başka ticarî 
faaliyette bulunamaz. Bu kuruluşun denetçi mimar ve mühendislerinin, denetim faaliyeti 
süresince başkaca meslekî ve inşaat işleri ile ilgili ticarî faaliyette bulunmaları yasaktır.
Kanunun ilgili maddesi gereğince ekte listesi sunulan yapı denetçisi olduğu halde başkaca 
mesleki faaliyette bulunduğu tespit edilen üyelerimizin tarafınızca ileride yasal yaptırımlar-
la karşılaşmamaları için uyarılmasını rica ederiz.

Emre METİN 
Yönetim Kurulu a.
Oda Müdürü

Ek: Liste (Elektronik ortamda gönderildi)

Not: Liste SGK Ağustos prim bildirgeleri ile YDS (Yapı Denetim Sistemi) kayıtları üzerin-
den yapılan çalışma ile oluşturulmuştur. Üyelerimizin durumlarının incelenerek uyarılması 
veya bilgilerinin güncellenmesi gerekmektedir.
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03/12/2013
Sayı: Mrk-EMO01-6394
Konu: 2014 yılı mühendislik hizmetleri en az ücretlerinin Resmi Gazete’de yayımlanması 
hk.

Elektrik Mühendisleri Odası
…………... Şubesi Yönetim Kurulu 
…………...

Yönetim Kurulumuzun 29.11.2013 tarih ve 43/56 sayılı oturumunda alınan karar gereğince, 
2014 yılı mühendislik hizmetleri en az ücretlerinin Resmi Gazete’nin ilanlar bölümünde 
yayımlanmasına, Resmi Gazete’de yayımlanan en az ücretlere yönelik mesleki denetimin 
yerel koşullara göre şubeler tarafından yapılmasına karar verilmiştir.
Bilgilerinize rica ederiz.

Mehmet BOZKIRLIOĞLU
Yönetim Kurulu a.
Yönetim Kurulu Yazman Üyesi
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04/12/2013
Sayı: Mrk-EMO01-6424
Konu: Mesleki denetim bedeli hk.

Elektrik Mühendisleri Odası
……………… Şubesi Yönetim Kurulu 
………………

Yönetim Kurulumuzun 29.11.2013 tarih ve 43/56 sayılı oturumunda; Mesleki Denetim 
bedellerinin En Az Ücret Ve Mesleki Denetim Uygulama Esasları Yönetmeliği gereğince 
maktu olarak alınması gerekmektedir. 2014 yılı mesleki denetim bedelinin 40 (kırk) TL 
olarak belirlenmesine, mesleki denetim bedellerinde bölgesel azaltma katsayısı uygulan-
mamasına, elektrik ile ilgili fen adamları yetki sınırları kapsamındaki projeler için mesleki 
denetim bedelinin 10 (on) TL olarak uygulanmasına karar verilmiştir.
Bilgilerinize rica ederiz.

Mehmet BOZKIRLIOĞLU
Yönetim Kurulu a.
Yönetim Kurulu Yazman Üyesi
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17.01.2014
Sayı: Mrk-EMO01-366
Konu: Kurumsal Kimlik Çalışması

Elektrik Mühendisleri Odası 
…………Şubesi Yönetim Kurulu
…………

Odamız tarafından hazırlanan Kurumsal Kimlik çalışması ektedir. Bu çalışma ihtiyaçlara 
göre (şapka, flama, levha, kitap kapağı, afiş, pano, kalem gibi) güncellenecektir.
Güncel olarak gönderilen her belge bu dosyaya eklenerek kullanılabilir. Bilgilerinizi rica 
ederiz

Emre METİN 
Yönetim Kurulu a.
Oda Müdürü

Ek: Kurumsal Kimlik dosyası ve CDsi

Not:
Kurumsal Kimlik çalışması hakkında
Bu kılavuz, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası’nın kurumsal kimliğinin bütünlüğünü 
ve sürekliliğini sağlamak amacıyla Çalışma Programımızda yer alan ilkeler ısığında hazır-
lanmıştır.
Bu kılavuz ile Odamızın kurumsal kimlik standartları belirlenerek Genel Merkez, Şube ve
Temsilciliklerimizin basılı ve görsel tüm materyallerinin üretim ve kullanımı ile oda bi-
rimleri tarafından düzenlenecek her türlü etkinliklerde yol gösterici bir belgeye kavuşmuş 
olmaktayız.
Bu kılavuz, Elektrik Mühendisleri Odası kurumsal kimliğinin; Odanın, şube ve temsilci-
liklerin düzenleyeceği her türlü mesleki, kültürel ve sportif etkinlikte standartlara uygun 
olarak yansımasına hizmet etme amacındadır. Dolayısıyla her tür etkinlik için özel tasa-
rımlar Kurumsal kimliğin titizlikle uygulanması Elektrik Mühendisleri Odası’nın kamuoyu 
nezdinde bir bütün olarak sunumuna ve hafızalarda yer etmesine olanak sağlayacaktır.
Elektrik Mühendisleri Odası kurumsal kimliğine ait yeni ögeler tasarlanırken, bu kılavuzda 
yer alan standartlara titizlikle uyulmalıdır.
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23.01.2014
Sayı: Mrk-EMO01-612
Konu: Mevzuata Aykırı Uygulamalar

Elektrik Mühendisleri Odası 
………. Şubesi Yönetim Kurulu
………..

Son günlerde yazılı basında çıkan haberlerden edinilen bilgilere göre bazı dağıtım bölgele-
rindeki abonelerin tüketim faturalarına kesme-bağlama bedeli adı altında ek ücretler yansı-
tıldığı anlaşılmaktadır. Borcunu zamanında ödememesi nedeniyle elektrik kesme işlemine 
muhatap olan abonelere yansıtıldığı anlaşılan söz konusu bedelin, ilgili dağıtım şirketince 
abonelere hiçbir hizmet üretilmeden veya bir başka ifadeyle abonenin elektriği kesilmeden 
tahakkuk ettirildiği yolunda sözlü bilgiler alınmaktadır.
Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinin;
24.maddenin 2.fıkrası “Müşterinin perakende satış sözleşmesi veya ikili anlaşmalar kapsa-
mında öngörülen ödemeleri zamanında yapmaması halinde, nihai tüketicilere enerji tedarik 
eden lisans sahibi şirketlerin bildirimi üzerine, en geç 5 iş günü içerisinde dağıtım lisansı 
sahibi tüzel kişiler tarafından elektriği kesilir.” hükmünü,
25.maddenin 2.fıkrasının son cümlesi de “Fiilen elektriği kesilmeyen aboneden kesme-bağ-
lama bedeli talep edilmez.” hükmünü içermektedir.
Bu nedenle, şube sınırlarınız içerisinde yer alan illerde; dağıtım şirketleri ve bağlı müdür-
lüklerince işleme konulan mevzuata aykırı bu ve benzer uygulamaların izlenerek belgelen-
dirilmesi ve zaman geçirilmeksizin gereği yapılmak üzere ivedilikle Oda’mıza iletilmesi 
önem arz etmektedir.
Gereğini önemle rica ederiz. 

Emre METİN
Yönetim Kurulu a.
Oda Müdürü

Gereği İçin:
Tüm Şubeler
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23.01.2014
Sayı: Mrk-Kur05-622
Konu: Mühendislerin kayıtları hk

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş.
Genel Müdürlüğü
Eskişehir İl İşletme Müdürlüğü’ne
ESKİŞEHİR

İlgi : EMO Eskişehir Şubesi’ne yönelik 14.01.2014 tarih ve 20142571-319 sayılı yazınız
 
İlgi yazı ile İşletmenize kayıt yaptıracak Elektrik-Elektronik mühendisi tesisatçılarla ilgili 
bilgi verilmektedir.
Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’nin “Elektrik Tesisatçılarının İşletmeye Kaydolması” 
başlıklı 7. Maddesindeki kural aşağıdaki şekildedir: 
“Elektrik Tesisatçıları Türkiye’nin herhangi bir yerinde bu yönetmeliğin kapsamına giren 
işleri yapabilmek için herhangi bir işletmeye baş vurarak kayıt yaptırmak zorundadır.
İşyerinin bulunduğu yerin dışında yapılacak tesisler için, tesisin bulunduğu yerdeki işlet-
meye ayrıca kayıt yaptırması gerekmez. Bu durumda tesisatçının Elektrik Mühendisleri 
Odası’ndan alacağı serbest mühendislik yapabileceğini gösterir belge yada yetkili elektrik 
tesisatçısının (elektrikle ilgili fen adamı) bağlı bulunduğu meslek odasına kayıtlı olduğunu 
gösterir belgenin bir örneğini vermesi yeterlidir.
Kayıt için tesisatçının:

a) Yasalar çerçevesinde yetkili kuruluştan alacağı ve serbest tesisatçı olarak alışabilecek-
lerini kanıtlayan belgeyi her yılın başında işletmeye vermesi zorunludur,
b) Gerektiğinde kendisine bildiriler gönderilebilmesi için elektrik tesisatçısının iş yapa-
cağı yerdeki işletmeye yasal işyeri adresini, bu yoksa konut adresini (adres değiştiğinde 
en geç bir hafta içinde yeni adresini) bildirmesi,
c) Vergi karnesine yada vergiden muaflık karnesine bağlı olarak elektrik tesisatçısının 
işletmeye kaydedileceği yıla ait bu karneleri, vergi karnesi olmak zorunda olmayan tesi-
satçının da yaptığı işin cinsine göre bağlı bulunduğu vergi dairesinden tesis veya proje 
yapma mükellefi olduğuna dair bir belgeyi her yıl işletmeye vermesi,

zorunludur.”
Elektrik tesisatçılarının ilgili dağıtım şirketine kayıtlarının yaptırılması için “her yıl başı” 
ibaresi kullanılmış olmakla birlikte, bu durum her yıl kayıt yenilenmesiyle ilgilidir. Tesisat-
çıların bir kez işletmeye kayıt yaptırınca bu kaydın sürekli devam etmeyeceği belirlenmek-
tedir. Yönetmelikte bir tarih sınırlaması da getirilmemiştir. Elektrik-Elektronik mühendis-
lerinin yıl içerisinde her hangi bir zamanda bir işletmeye kayıt yaptırmasının önünde engel 
bulunmamaktadır. Aksi halde çalışma özgürlüğünün engellenmesi söz konusu olacaktır.
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Düzenlemeye göre mühendis unvanlı tesisatçılar Elektrik Mühendisleri Odası’ndan ala-
cakları serbest mühendislik yapabileceğini gösterir belgeyi sunmaları, diğer yetkili elektrik 
tesisatçılarının (elektrikle ilgili fen adamları) ise bağlı bulunduğu meslek odasına kayıtlı 
olduğunu gösterir belgenin bir örneğini vermesi gerekmektedir.
Dolayısıyla Elektrik-Elektronik mühendislerinin Oda kayıt belgesi ile işletmeye kaydol-
maları olanağı bulunmamaktadır. Mühendis tesisatçıların mutlaka serbest mühendislik 
yapabileceklerini gösterir belgenin (SMM - Serbest Müşavir Mühendislik Belgesi) örneğini 
sunmaları zorunludur. SMM Belgesi sahibi Odamız üyelerinin işletmenize kaydolmaları 
için yıl içerisinde bir süre sınırlamasının da bulunmaması gerekmektedir.
Odamızdan Eskişehir İli sınırları içerisinde ikamet eden SMM Belgesi bulunan üyelerimiz 
ile SMM Belgesi herhangi bir nedenle iptal edilen ya da serbest çalışmaktan süreli olarak 
men cezası almış olan üyelerimizin isimleri, Eskişehir şubemiz tarafından İşletmenize 
bildirilecektir.
Bilgilerinize rica ederiz.

Emre METİN 
Yönetim Kurulu a.
Oda Müdürü
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22.01.2014
Sayı: Mrk-Kur01-719
Konu: Semih ÖZÇELİK hk

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’ne
ANKARA 
 
İlgi: 09.01.2014 tarih ve 271 sayılı yazınız
 
İlgi yazı ile Odamıza istifa için başvuruda bulunan ve istemi reddedilen bir üyemizle ilgili 
çeşitli değerlendirmelerde bulunulmaktadır.
Yazının bir örneğinin Odamız üyesi Semih Özçelik’e de gönderildiği görülmektedir.
Elektrik Mühendisleri Odası Anayasa’nın 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği Yasası’na hükümlerine göre kurulmuş kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuru-
luşudur. Anayasa’nın 135. Maddesi’ne göre Odamızın kamu tüzel kişiliği bulunmakta olup 
özerk bir yapıya sahiptir.
Bakanlığınız tarafından sürekli olarak Odamız karar ve işlemleriyle ilgili olarak Odamız üye-
lerine yazılar gönderilmektedir. Bu durum idari işleyişe aykırı bulunmakta, Odamızın özerk 
yapısına müdahale içermekte ve daha da önemlisi üyelerimiz yanıltılarak zarar görmelerine 
neden olunmaktadır.
Üyelerimizin çeşitli kamu birimlerine başvuruda bulunması doğal olup, bu başvuruların 
ilgili kuruma gönderilmesi ve istenilen bilgilerin bu kurumlarca sağlanması zorunluluğu 
bulunmaktadır. Nitekim 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’nun 7. Maddesinin son 
fıkrasında “İstenen bilgi veya belge, başvurulan kurum ve kuruluştan başka bir yerde bulu-
nuyorsa, başvuru dilekçesi bu kurum ve kuruluşa gönderilir ve durum ilgiliye yazılı olarak 
bildirilir” denilmektedir.
Bakanlığınıza ya da başkaca kamu birimlerine Odamız yetki alanı içerisinde kalan konularla 
ilgili yapılan başvurular 4982 sayılı Yasa kapsamında Odamıza gönderilmekte ve Odamız 
tarafından bu başvurular bekletilmeksizin yanıtlanmaktadır.
Diğer yandan Odamız karar ve işlemleri Anayasa’nın 125. Maddesi kapsamında idari yargı 
denetimine tabidir. Bir işlemin hukuka aykırı olduğu kanaatinde bulunanların idari yargıda 
dava açmak suretiyle itirazlarını ileri sürmeleri olanağı bulunmaktadır.
Bakanlığınızın yargı organı yerine geçerek değerlendirmede bulunması ve gereğinin yapıl-
ması için Odamıza yazı gönderilmesi ve konuyla ilgili üyelerimizle yazışma yapmaları hak 
kayıplarına neden olacak niteliktedir. Bunun da ötesinde Odamızın hukuk çerçevesinde 
yürüttüğü işlemlerine engel olunmakta, meslek içerisinde kaos yaratılmakta, başvurucunun 
dışındaki üyelerin de mesleki ve ekonomik olarak zarar görmesine neden olunmaktadır.
Örneğin Odamızın mesleki denetim uygulamalarıyla ilgili olarak genel yazılar yanında Ba-
kanlığınıza başvuruda bulunan kişiye özel ve çoğu kez Odamıza bilgi için dahi gönderilme-
yen yazılarda, mesleki denetimle ilgili kurallara uyulmaması belirtilmektedir. Bu üyelerimiz 
Bakanlık yazısı doğrultusunda kurallara uymamaya başlamakta, Odamız mevzuatı gereği 
kendilerine yaptırım uygulanması zorunluluğu doğmaktadır.
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Kendilerine yaptırım uygulanan üyelerimizin açmış olduğu davalarda Bakanlığınız yazıları 
hiçbir şekilde göz önüne alınmamakta, Odamız mevzuatı esas alınarak açılan davalar red-
dedilmektedir.
Son olarak Bakanlığınız genelge, yazı ve görüşleri bir yargı kararında değerlendirmeye tabi 
tutulmuş ve karara düşülen şerhte de konu irdelenmiştir. Karara düşülen şerhte Bakanlığını-
zın üyelerimizi yanılttığı açıkça ifade edilmiştir. Ekte gönderdiğimiz kararda “davacının üyesi 
olduğu Oda tarafından çıkarılan mevzuat hükümlerine uyma yükümlülüğünün bulunduğu, 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının davacı ile üyesi bulunduğu Meslek Odası arasındaki üyelik 
ilişkisine müdahale edemeyeceği, usulüne uygun bir biçimde yürürlüğe konulmuş Yönet-
melik hükmünün Genelge ile aşılamayacağı” değerlendirilmiş ve kararda yer alan şerhte ise 
“Olayda, her ne kadar davacının iddia ettiğinin aksine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Genelgesi 
yerine Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Serbest Müşa-
vir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerinin uygulanması gerekmekte ve davacının 
hazırladığı projeleri Oda denetimine sunma zorunluluğu bulunmakta ise de, ortada Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılmış bir Genelge bulunması, bu Genelge hükmününde 
hazırlanan projenin Oda denetimine sunulması zorunluluğunu ortadan kaldırması karşısında, 
davacının herhangi bir kasıtla hareket etmediği, ortada iki mevzuat hükmünün bulunması 
nedeni ile davacının yorum farkından kaynaklanan bir hata içine düştüğü, bu nedenle davacıya 
disiplin cezası verilebilmesi için gereken koşulların oluşmadığı” denilmektedir.
Bir Genel Müdürlüğün yetkisi ve görevi bulunmadığı halde sürekli olarak Odamızın sorum-
luluğunda bulunan konularla ilgili yazılar yazması, bu yazışmalarını üyelere özel genişletmesi, 
bir Genel Müdür’ün sürekli bu tür yazılarla ilgilenmesi, meslek alanımıza yönelik kasıtlı bir 
davranış içerisinde bulunulduğunu göstermektedir. Bakanlığınızın bu çabalarından en büyük 
zararı üyelerimiz görmektedir. Üyelerimizin bir önceki yılda elde ettikleri gelirin, bir çok 
yörede yarı yarıya düştüğü tespit edilmiştir. Kurala uymayan bir üye nedeniyle zaafa uğrayan 
denetim mekanizması nedeniyle bütün üyelerimiz gelir ve iş kaybına uğramaktadır. 
Bir meslek alanının bu şekilde tahrip edilmesine neden olanlardan hukuk önünün hesap 
sorulması mümkün olmakla birlikte, Bakanlığınızın meslek alanımıza bu şekilde müdaha-
lesinden herhangi bir kamusal yarar bulunmadığı gibi, bizlerin hesap sorma sürecinden de 
beklentimiz olmayacağı açıktır. Bu nedenle meslek alanımıza yönelik haksız ve hukuksuz 
müdahalelere artık son verilmesi ve özellikle üyelerimizle, Odamız karar ve işlemleriyle 
ilgili yazışma yapılmaması gerekmektedir.
İlgi yazıda belirtilen konuyla ilgili olarak da, bir elektronik-haberleşme mühendisinin çalış-
ma alanıyla ilgili değerlendirme yapma yeterliliğinde bulunmayan Bakanlığınızın yazışması 
sonucunda ortaya çıkacak olumsuz sonuçlardan tarafınızın sorumlu olacaktır. Kamu tüzel 
kişiliğine sahip Odamızın tahsil etmesi Yasa gereği zorunlu bulunan ödentilerin alınamaya-
cağı değerlendirmesinin ortaya çıkartacağı kaos yanında, bir şirkette mühendis olarak çalı-
şan başvurucu üyemizin Odamızdan üyeliğinin sonlanmasıyla birlikte Türkiye Cumhuriyeti 
sınırları içerisinde mühendis unvanıyla çalışma yapamayacak olmasının yaratacağı kişisel 
zararın Bakanlığınıza yöneltileceği de açıktır.
Bilgilerinize arz ederiz.

Emre METİN 
Yönetim Kurulu a.
Oda Müdürü



TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası

576

43. Dönem Çalışma Raporu

04.02.2014
Sayı: Mrk-EMO01-844
Konu: Yapı Denetçisi İken Başka Firmada Çalışan Üyeler Hk.

Elektrik Mühendisleri Odası
………….. Şubesi Yönetim Kurulu 
…………..

İlgi: 27.11.2013 tarih ve Mrk-EMO01-6332 sayılı yazımız

İlgi yazımız ile listesi iletilen Yapı Denetçisi iken başkaca mesleki faaliyet yürüten üyeleri-
mizin bir bölümünün yapı denetçiliği faaliyetlerini sonlandırdığı görülmüştür. Bu durumu 
sonlandırmayan üyelerimiz listede ayrı bir sütunda belirtilmiştir.
2013 yılı Kasım ayı Sosyal Güvenlik Kurumu verileri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na 
ait www.yds.gov.tr adresinden yapılan incelemede ekteki üyelerimizin Proje ve Uygulama 
Denetçisi/Kontrol Elemanı iken başkaca mesleki faaliyette bulundukları tespit edilmiştir.
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında kanun kapsamında faaliyet yürüten üyelerimizin aynı 
kanunun 3. maddesine göre yapı denetim kuruluşu denetim faaliyeti dışında başka ticarî 
faaliyette bulunamaz. Bu kuruluşun denetçi mimar ve mühendislerinin, denetim faaliyeti 
süresince başkaca meslekî ve inşaat işleri ile ilgili ticarî faaliyette bulunmaları yasaktır.
Kanunun ilgili maddesi gereğince ekte listesi sunulan yapı denetçisi/kontrol elemanı oldu-
ğu halde başkaca mesleki faaliyette bulunduğu tespit edilen üyelerimizin tarafınızca ileride 
yasal yaptırımlarla karşılaşmamaları için uyarılmasını ve ilgi yazı ile iletilen liste ile ilgili 
yapılan çalışmaların tarafımıza iletilmesini rica ederiz.

Emre METİN 
Yönetim Kurulu a.
Oda Müdürü

Ek: Liste (Elektronik ortamda gönderildi)

Not: Liste Kasım 2013 SGK verileri ile karşılaştırılarak www.yds.gov.tr adresinden 
03.02.2014 tarihinde her bir üye kontrol edilerek hazırlanmıştır. 
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19.02.2014
Sayı: Mrk-EMO01-1289
Konu: 60. Yıl Etkinlikleri

Elektrik Mühendisleri Odası 
……….Şubesi Yönetim Kurulu
……….

Yönetim Kurulumuzun 17.01.2014 tarih ve 43/60 sayılı oturumunda; Elektrik Mühendisliği 
Dergisinin 60. Yılı için hazırlanacak 450. Sayısı için yapılan toplantıda gündeme getirilen 60. 
Yıl andacı çalışmasının 60. Yıl etkinlikleri komisyonu oluşturulmasına karar verilmiştir.
Komisyona Şubenizden katılacak bir üyenin isminin 07.03.2014 tarihine kadar Odamıza 
iletilmesi için gereğini rica ederiz.
Gereği için bilgilerinize rica ederiz.

Mehmet BOZKIRLIOĞLU
Yönetim Kurulu a.
Yönetim Kurulu Yazman Üyesi
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24.02.2014

Sayı: Mrk-Oda00-1430
Konu: TMMOB EMO Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üretimine Ait 
Elektrik Mühendisliği Hizmetleri Yönetmeliği hk

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Yönetim Kurulu 
ANKARA
 
İlgi: 25.11.2013 tarih ve 1992 sayılı yazınız
 
İlgi yazı ekinde, Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü’nün, 
TMMOB EMO Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üretimine Ait Elekt-
rik Mühendisliği Hizmetleri Yönetmeliği’nin yeniden değerlendirilmesine ilişkin yazısı 
gönderilmiştir.
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü’nün yazısı ekinde yer alan 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 04.11.2013 tarih 14517 sayılı yazısında, Resmi 
Gazete’de yayımlanmak üzere gönderilen Yönetmeliğin yenilenebilir enerji kaynaklarından 
elektrik enerjisi üretimine yönelik hazırlanmış olmasının, taslağın dayanak maddesi ile ör-
tüşmediği ve taslağın 6. Maddesinin, değişik proje seviyelerinde farklı disiplinlerin imzaya 
yetkili ve sorumlu olabilmesi gerektiği gerekçelerine yer verilmiş, sonuç olarak taslakta 
yapılması öngörülen düzenlemelerin Bakanlık tarafından hazırlanması gerektiği, mevcut 
aşamada herhangi bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmadığı belirtilmiştir.
Bilindiği gibi serbest çalışan üyelerimizin belgelendirilmesi ve belgeleri kapsamında hangi 
faaliyetleri yürütecekleri Odamız tarafından yürürlüğe konulan yönetmeliklerle belirlen-
mektedir. 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Mühen-
disleri Odası Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliği bu amaçla yürürlüğe 
konulmuş, Yönetmelik içerisinde Belge sahibi serbest müşavir mühendislerin sahip olduk-
ları belgeleri kapsamında yürütebilecekleri serbest mühendislik faaliyetleri de genel olarak 
düzenlenmiştir.
Elektrik sektöründe yaşanan serbestleşme uygulamaları sonucunda elektrik enerjisi üreti-
mine yönelik özel sektör faaliyetlerinde artış yaşanmış, geçmişte kamu eliyle yürütülen bu 
alandaki faaliyetlerin yaygın bir şekilde serbest mühendislerce yapılmaya başlanmış olma-
sıyla, SMM Belgesi sahibi üyelerimizin, bu alandaki faaliyetlerinin de ayrıca belirlenmesine 
ihtiyaç duyulmuştur.
Yönetmelik düzenlemesi tamamen Odamız tarafından belgelendirilmiş serbest mühen-
dislerin faaliyet alanlarının sınırlarının tespitine yönelik olup, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı’nın görev, yetki ve sorumluluk alanındaki konularla bir ilgisi bulunmamaktadır. 
Odamızın 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası çerçevesindeki yetki 
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ve görevleri kapsamında, üyelerinin serbest müşavir mühendislik faaliyetlerinin disiplin 
altına alınmasına yönelik uygulamayı içeren Yönetmeliğin, Bakanlık tarafından olumsuz 
görüş bildirilmesi suretiyle Resmi Gazete’de yayımlanmasının engellenmesi olanağı bulun-
mamaktadır. Nitekim Anayasa’nın 124. Maddesi çerçevesinde Odamız kendi görev alanını 
ilgilendiren konularda yönetmelik hazırlama yetkisine sahip bulunmaktadır. Odamız tara-
fından yayımlanmış ya da yayımlanacak olan yönetmeliklerin hukuka aykırı olduğu iddiasını, 
Anayasa’nın 125. Maddesi çerçevesinde idari yargı yoluna başvurarak ileri sürmek olanağı 
her zaman mevcuttur. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın da bu yola başvurma hakkına 
sahip olduğu açıklamadan uzaktır.
Yönetmeliğin 6. Maddesine yönelik değerlendirmenin ise yönetmelik hükümlerinin yanlış 
yorumlanmasından kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere 
gönderilen yönetmelik taslağı tamamen elektrik mühendisliği hizmetlerine yöneliktir. 
Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üretim tesislerinin değişik proje sevi-
yelerinde farklı disiplinlerden mühendislerin de görev yapmalarını engelleyecek bir husus 
bulunmamaktadır. Nitekim Yönetmelik taslağı bu yön itibariyle TMMOB Yönetim Kuru-
lunda tüm disiplinler göz önüne alınarak değerlendirmeye tabi tutulmakta, diğer disiplinle-
ri dışlayıcı ya da yetkisiz olarak alana el atmalarını sağlayan düzenlemeler ayıklanmaktadır. 
EMO olarak yalnızca üyelerimizin yetki, görev ve sorumluluğunda bulunan alana ilişkin 
düzenleme yapmaktayız ve diğer disiplinlerle ilgili bir düzenleme yapma yetkimiz bulunma-
maktadır. Yönetmeliğin başlığı ve kapsam maddesi bu durumu açıkça ortaya koymaktadır.
Yönetmelik taslağının 6. Maddesinin 1. fıkrasında yer alan “EM” ifadesi esas olarak SMM 
Belgesi bulunan elektrik, elektronik, elektrik-elektronik mühendislerini içermekte olup, 
Bakanlık yazısında görüldüğü şekliyle yanlış anlaşılmaları önlemek açısından daha açık 
olarak ifadelendirilmiş ve yeni haliyle ekte gönderilmektedir.
Yönetmelik taslağımızın Odamızın kendi görev, yetki ve sorumluluk alanını düzenlemesi 
ve Bakanlığın bu yön itibariyle müdahale yetkisinin bulunmaması nedenleriyle, Yönetmelik 
taslağının yeni halinin yayımlanmak üzere tekrar Başbakanlığa gönderilmesi, bu kez yayım-
lanmaması halinde Başbakanlık işlemine karşı iptal davası açılması ile ilgililer hakkında suç 
duyurusunda bulunulması gerekmektedir.
Bilgilerinize arz ederiz.
Saygılarımızla,

Mehmet BOZKIRLIOĞLU
Yönetim Kurulu a.
Yönetim Kurulu Yazman Üyesi
 
Eki: Yönetmelik yeni şekli
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43. Dönem Çalışma Raporu

26.02.2014
Sayı: Mrk-EMO01-1497
Konu: Bilirkişilik ücretleri hakkında

Elektrik Mühendisleri Odası 
…………Şubesi Yönetim Kurulu
…………

05.05.2005 tarih ve 25806 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türk Mühendis ve Mimar Oda-
ları Birliği Bilirkişi Yönetmeliğinin Bilirkişilerin Tarafsızlığı başlıklı 6. maddesi aşağıdaki 
şekilde düzenlenmiştir:
Bilirkişilerin tarafsızlığı
Madde 6 - Uyuşmazlığın tarafları ve bunların usul ve füruu, karı-koca, üçüncü derece dahil 
kan ve kayın hısımları ve mal sahipleri ile menfaat ortaklığı olanlar bilirkişilik görevi üstle-
nemezler.
(Ek:RG-27/6/2010-27624) Birlik, Oda, Şube Yönetim Kurulları ile Temsilcilik Kurulları asıl 
ve yedek üyelerinin Oda tarafından verilen bilirkişilik hizmetlerinde görev üstlenmemeleri 
esastır. Ancak zorunlu olarak bilirkişilik üstlenilmesi durumunda ücret alınmamak kaydıyla 
görev alınabilir. Bu durumda takdir edilen bilirkişilik hizmet bedeli Odaya gelir olarak kay-
dedilir.
Anılan yönetmelik hükümlerine uygun olarak Birlik, Oda, Şube Yönetim Kurulları ile Tem-
silcilik Kurulları asıl ve yedek üyeleri arasından zorunluluk olmadıkça görevlendirme yapıl-
mamasını, yapılması durumunda ücretlendirme hükmüne uygun işlem tesis edilmesini ve 
Şubeniz sınırlarındaki temsilciliklerimizin bu yönde bilgilendirilmesini rica ederiz.

Emre METİN 
Yönetim Kurulu a.
Oda Müdürü

Bilgi için: EMO Denetleme Kurulu




