
EMo 46. oLAĞAN Gf,NEL KURULU

DivAN KURULU BAŞKANL|Ğı, NA

10.03.2003 taıihinde 25044 sayılı Resmi Gazetede yayınlanaıak yürürlüğe giren Elektrik
Mühendisleri odasl Ana Yönetİneliği'nin odanın Amaçlan başlüğü altlnda yer alan 7.maddenin d)
bendinde " Üyelerin hak ve yetkilerini korumak, üyeler arası dayanrşmayı sağlamak, haksız rekabeti
önlemek için gerekli gördüğü tün girişim ve etkinliklerde bulunmak" şeklinde ifade edilmektedir.

Elektrik Yüsek Gerilim Tesis|eri işletme Sorumluluğu Yönetİneliği'nin 9. maddesinin b. bendi
hiikmiince işletme soruİİtluluğu hizmeti üsılenilmesinde 30 MVA veya 30 adet sınırlamasınrı hem
sMM ve hem de işletmeleİde tam gtln ve tam yıl esasına göre çalıŞan belge sahibi mtihendisler için
uygulanmE 6İ6ifrffil--

Gereğni bilgilerinize arz olunur.

Saygılarımrzla,
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EMo 46. oLAĞAN GENEL KURULU

DivAN KURULU BAŞKANLIĞI, NA

EMo Temsilcilikler Yönergesinin Mali Hiikiiİnler başlıkh l0. Maddesine göre temsilcilikler
kasalannda her yıl için oda Yönetim Kurulu tarafındaıı belirlenen orandan f^zla nakit
bulunduaııazlaı.

GiiniimiD şanlannda bu limitin 2018 yıh için, Temsilcilikler kasalarında
3.000 TL (üçbintiirkliıası) olarak, aynı limitin oda Merkezi ve Şubeler için 7.000 TL
(yedibintiirklirası) olarak belirlenmesini öneıiyoruz.

Gereğini bilgilerinize arz olunü.
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30 Mart 2018

ELEKrRiK MüHENDisLERi oDAsl
46. oLAĞAN GENEt KURUtu DiVAN BAşKANLlĞlNA

T,c. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı'nın, 1 kV altl tesislerde Şantiye Şefliğl yapan Elektrik-
Elektronik Mühendisi üyelerimizden transkript incelemesi istenmesi, Elektrik 1kV Altı ve Üstü
Tesislerde Elektrik 5MM olma şartl olan 3 elektrik dersi aramasl konusundaki 09.06.2017 tarihli
yazı kapsamının incelenerek üyelerimizin mağduriyetin giderilmesi amaclyla EMo Yönetim
Kurulu taraflndan gerekli çalışmaların yapılması hususunu arz ederiz.
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30 Mart 2018

EtEKTRiK MÜHENDistERi oDAsl
46. oIAĞAN GENEL KURULU DiVAN BAşKANuĞlNA

Tasarruf tedbirleri kapsamında 2 yıl 5üre ile merkez etkinliklerin planlanması yapılırken,

Oda'yı ve iktisadi jş|etme'yi ma|i açıdan zarara sokan ve gelir/gider dengesinin sağlanamadığı
etkinliklerin (sempozyum, kUrultay, çallştay vb) ertelenmesi hususunun görüşülüp karar
alınması arz ederiz.
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30 Mart 2018

ELEKTRiK MüHENDiSLERi oDAsl
45. otAĞAN 6ENEt KURUtu DiVAN BAşKANtlĞıNA

Elektrik Mühendisleri odası taraflndan Verilen hizmetlerin, istenilen düzeyde ve kalitede

sunulabilmesi, kaynak tahsisinin belirlenen amaç, hedef ve öncelikleri doğrultusunda

yapabilmesi amacıyla 5 yılIık dönemleri kapsayan stratejik planlarln hazırlanması konusunda

EMo Yönetim Kurulu'na yetki verilmesini arz ederiz.
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31 Mart 2018TMMoB EMo 46. DöNEM oLAĞAN GENE|- KURULU

DiVAN BAşKANLlĞlNA

ANKARA

6331 saylll iş sağİğt Ve GüVenliği Kanunu kapsamlnda "iş Ekipmanlannın Kullan|mlnda sağllk ve

6üVenlik Şartlarl Yönetmeliği" 8ereğince yap|lan eiektriksel ölçümlerin bir klsml (aydlnlatma şiddet
ölçümü, gürültü seviYe ölçüm0 tibi) akredite kuruluşlar taraflndan yapllmasü zorunluluğu 8ereği
meslektaşlar|mlz|n elinden alınmıştlr. Daha önce mühendislik alanlm|zda olan alanlarda iş kayb|

Yaşamamak ve mesleğimizin yetkilerine sahip çlkmak adlna, mevcut iş kollanmlz| kaybetmemek Ve iş

alanlanmızı geni§letilmesi konusunda terekli düzenlemelerin yapllması için il8ili bakanİklarla

8örüşmelerin yapllmasl 8erekmektedir. Konunun EMo Genel Kurulunda 8ör.jşülerek karar altlna
alınmaslnl öneriyoruz,

Biltanızi ve gereğini ar2 ederiı.
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TMMoB EL€KTRiK MÜHENDisLERi oDAsl

46. DÖNEM oLAĞAN GENEL KURUtU DiVAN 8AŞKANLlĞlNA

31 Mart 2018

Aşağldaki tanlmlanan işlerde elektrik, elektronik, elektrak-elektronik, elektronik ve haberleşme,
kontrol Veya biYomedikal mühendislerinin çallşma 2orunluluğu getirilmesini, bunun yönetmeliklere

bağlanabilmesa için çallşmalann yaptlmasInl, iltili düzenlemeleran yaplşma9nl ve konunun EMo Genel
Kurıllunda 8örüşülerek karar altlna allnmaslnl öneriyoruz.,

1)eleıtronik imalat yapan tesisler

2)belı.lı bir miktarln üzerinde elektriksel güç tüketen tesisler Ve sanayi kuruluşlan

3)yereı RF yayln (FM radyo, telsiz Vb) yapan belediyeler Veya kuruluşlar

4)yenilenebilir enerji üretmeye çallşan tesisler

5)Biyomedikal cihaı kullanan hastaneler, klinikler

6)otomasyon Ve kontrol yazlllm ve donan|ml kullanan 5anayi kuruluşlarl

8unlara ek durumlar araştlnıp eklenebilir.

Gereğini bililerinize arz ederiz.
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TMM08 EMo 46, DÖNEM oLAĞAN GENEt KURUIU

DiVAN BAşKANLlĞlNA

ANKARA

31 Mart 2018

Asansör denetim]eri konusunda 2amanlnda üyelere "Asansör Denetleme Eğitimi'' verilmiş fakat MMo
taraflndan bilinçli olarak odamlz bu denetımlerin dlşlnda tutulmuştur. Asansörleran mekanik yapllan
olmaslna rağmen elektriksel aksamlan gerekli denetimlerde yeteri kadar incelenememektedir, Bu
alanda yaplIacak denetjmlerde denetim ekibinde mutlaka bir elektrik mühendisı bulundurulmasl (eı.o,ıa_ıi\
konusunda çaıışmalar yapılması 8erekmektedir. Konunun EMo Genel Kurulunda görüşülerek karar 4Jhdid\ /

altlna allnmaslnl öneriyoruz.

8il8inizive 8ereğjni arz ederiz.
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ELEKTRİK MÜHENolslEil oDAsl lsTANBuL şUBEsl

4l.otAÖAN GENEL KURULU D|VAN BIşKA uĞlNA,

EleKrik Mühendisleri odasl istanbul Şubesi 41. olağan Kurulunda 8örüşolmek
üzere "Elektronik, Elektronlk-Haberleşme, Elektrik-Elektronık bölümıerinden
mezun olan mühendlslerln ünvanlan konusunda ciddi bir karmaşa
yaşanmaktadır. Bu durum zaman zaman hak kayıp|arına neden olmaktadır. Bu
nedenle 8eİekli çallşmalarln yapılarak ünVanlann netleştlrilmesi |çin EMo
Yönetim Kurulu'nun görevlendlrilmesi ve EMo 46. Dönem olağan Genel
Kurulu'nda karar alınması için değerlendirilmesini öneriyoruz.

saygllar|mIzla.
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ELEKTR|K MÜHENDisLERi oDAsl 45.oLAĞAN GENEL KURULU

DiVAN BAŞKANLlĞlNA

S./.ıoııro*

Odamız üyelerinin,Meslekifaaliyetlerini ve aldıkları görevlerini ,6235 sayılı

yasa,EMo Ana Yönetmeliği Ve ilgili diğer mevzuata ,mesleki,teknik usulve
esaslara,fen ve sanat kurallarınauygun yapmayan,yürütmeyenler haklarında

oda Yönetim Kurulu Kararl ile Soruşturma ve/veya KoVuşturma açlldlğl

ma lu m la rın ızd ır.

soruşturma Ve Kovuşturma yapma işi,özel bir bilgi ile mesleki,teknik ve ilgili

diğer mevzuata hakim olmayı ve bu konularda tecrübeyi gerektiren hukukiyönü

de olan bir konudur.

TMMoB Disiplin Yönetmeliğine göre de her türlü yazlşmaların GizLi yapılması

mecburiyeti vardlr.

soruşturma Ve KoVuşturma sürecinin gizli yürütülmesi mecburiyeti sebebi ile

halen yürütülen sistemin terk edilerek her türlü yazlşmalarln soruşturmacllar

taraflndan hazırlanması,yazılarln Ve gönderilerin oda yönetimi taraflndan

gönderilmesiVe dosyalarının işlemleri tamamlanıncaya kadar soruşturmaclnln

sorumluluğunda ve yönetiminde,oda da kilit altında muhafaza edilmesi

yöntemine 8eçilmelidir.

soruşturma Ve kovuşturma saylları her yıl ciddi saylda artmaktadlr.

soruşturmacl olarak görevlendirilen tecrübeIi üyelerimiz sorumluluk taşıyan bu

ek görevi kendi işlerinden zaman ayırabildikleri ölçüde yaptıkları ve sürekli ek

görevlendirmeler aldıkları için bu işi bir süre sonra dab|rakmaktadIrlar.

öNERiMiz şUDUR:

1-oda yönetimi taraflndan soru§turmacıya çalışmayapmasl için yer,ekipman Ve

ihtiyaç olacak benzeri diğer imkanların sağlanması,

2-soruşturmaclnln görev faaliyeti için yapacağı her türlü giderleri ile dosya

başlna ödenecek ücretlerinoda Bütçesinden karşılanması,

3-Yeni sisteme geçilmesi halinde oda yönetimi tarafından bu amaçla

bir memur görevlendirmesi yapı|mayacaktır.

Önerimizin görüşülerek karara bağlanmasını arz ve teklif ederiz.
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ELEKTR|K MÜHENDisLERi oDAsl 45.oLAĞAN GENEL KURUL

D|VAN BAŞKANLlĞlNA

,Dl,; Çri,".' ü uıaz1
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Yaklaşık yirmi iki yıl önce hazırlanan "EMo MAL| iŞLER YÖNETMELiĞiNiN"

1-Denetleme Kurulları tarafından tespit edilen aksaklıkları gidepek,

2-Hesap planlnln günün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yeni hesap

isimlerinin de eklenmesi suretiyle belirleneceği,

3-Şubelerin gelir-Gider durumlarına göre kararlı ve kararsız teklif alma usulleri

ile yapacakları alım yetkilerini yeniden düzenleyecek,

4-Bürokratik işlemleri azaltllmlş merkeziyetçilikten uzak,

5-Merkez ve Şubelerde görevli Mali Müşavir Ve Muhasebeciler ile görevli diğer

personelin özellikleri ,görev-yetki ve sorumluluklarını daha açık ifadelerin yer

alacağı,

"EMo MALi iŞLER YÖNETMELiĞi" hazırlanması ıçin, Komisyon

Kurulması,hazırlananyeni yönetmeliğin yayınlanması için oda Yönetim

Kuruluna yetkiverilmesi konusunda karar alınmasını arz Ve teklif ederiz.



ELEKTRiK MÜHENDi5LERi oDAsl 45.oLAĞAN KoNGREsı

DiVAN BAşKANLlĞlNA

J.fozızoıa

1-0damıza kayıt olan Mühendisler arasında İşsizlik oranı %10 nun üzerindedir,

Mühendislik serbest meslektir.Bir kamu hizmetidir. Mesleğin bu farkı

dikkate allnmadan,iş verenin özellikle de kamu kuruluşlarlnın,mühendisi

çallştlracağl işine uy8un alt uzmanlık alanını ve bu alan için aradığı tecrübe gibi

objektif kriterlerin değil,Mühendisi düz memur statüsünde ve KPss puanl ile

yanlı farklı kriterlerin öne alınmasl bu artlşın en önemli etkenlerindendir,

Bilim ve Teknolo'ideki değişiklik ve yenilikler mesleğimizi doğrudan

etkilemektedir. Ayrlca son 2o-3o yll içerisinde Mühendislik ve Mühendis profili

çok değişmiştir. Değişim hlzla devam etmektedir.

Mühendisin çallştlğı,iş gördüğü fiziki ve beşeri ortam değişmiştir,

Üretim sürecinde bilginin,alt uzmanhk alanlarlnln,tecrübenin artan rolü ve bu

eksende değişen rekabet şartlarl iŞsizıixıE son derece etkin rol oynamaktadlr,

Mesleki iş alanlarınln araştlrllmasl,sahiplenilmesiVe artlrılması konusu oda

Yönetimlerinin mesleki açıdan,üye ye sahiplenme açlsından en önemli

görevlerindendir.

2-Mes|eğimizin yapllmaslnda kullandığlmız gerek odamız ve gerekse ilgili

Bakanhklar tarafından yayınlanan şartname Ve yönetmeliklerin

uyumlaştlrllmasldiğer önemli bir konuduf.Üyelerimizin bu konuda ciddi

sorunlarla karş|laştığını biliyoruz. Bu uyumsuzluklar odamızın ve mesleğimizin

itibarl açlsındanda olumsuz etki yaratan ikinci bir konudur,

3.Üçüncümeslekiönemlikonu,sürdürülebilir,tümüyelerinmeslekifaaliyetlerini
denetleyebi|en ekonomik olarak yönetilebilir,mesleki gelişime dönüştürülebilen

bir MEsLEKi DENETiM yaplslnln oluşturulmasl konusudur,

Yukarıda sayılan mesleki konularln sahibi,görevlisi ve takipçisi olarak görev

yapmak üzere,Yönetim Kuruluna Karşl sorumlu olarak çalışacak, tecrübeli

temsil yeteneği olan daimi görev yapacak ve Profesyonel olarak çalışacak

kad rola r9 fliYaç va rd ı r.
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öNERiMiz şUDUR:

Yukarıda sayılanyeni ihtiyaçlarl,merkez ve Şubelerin işyüklerini Mesleki,Teknik

ve idari konularda görev yapacak mesleki ve idari görev ünvanlı personel

sayılarının,çalışacakları servislerin görevleri,çallşanlarln Ve yetkilendirilenlerin

,yetkive sorumluIuklarının açık belirtildiği, Ünvanlı ve ünvansız NoRM

KADRoLARl yer alacağı "EMEo PERsoNEL YÖNETMELiĞiNDE" GEREKLi

DÜzENLEME çallşması yapmak,bu düzenlemeye göre de atamalarlyapmak

üzereoda Yönetim Kuruluna yetki Verilmesi konusunun görüşülüp karara

bağlanmasını arz ve eklif ederiz.
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