
31 Mart 20'18

TırMOB
ELEKTRlK İrÜHENDisLERl oDAsl
46.0LAĞAtl GENEL KuRUL olVAN BAşKANL|Ğ|,NA
ANKARA

Şube Genel Kurul|aflnın oluşumuna ılişkin Eijo Ana Yönetmeliğinin 76, Ve 77.maddesinde aşağldaki
değişikliğin yapllmasl için konunun EMO Genel Kurulu'nda tartlşllarak karar altüna allnmaslnl önedyoruz.

Mevcut Hali

ııadde 76

ŞUb€ Genel Kurulu

§ubelerin genel kurullarl iki yllda bir ocak ayında başlaylp şubal ayı sonuna kadar, şube yönetim kurulunca

belirlenen ğün ve yerde loplanır, Gene| kurul tarihinin gündemde görı.işülecek konular göz önüne alınarak bir

cumartesi akşamlna kadar tamamlanması ve pazar günü seçimler yapllacak şekilde düzenlenmesi

zorunludur.

Mevcut Xala

Madde 77

Şube Gonal Kurulunun oluşumu
Şube GenelKurullan: şube sınülan içinde bulunan oda üyelerinden oluşur ve ijyo sayısının çoğunluğu ile
toplanür. llk toplantda çogunluk olnazsa, ikinci toplanlda çoğunlu| annnaz.

Değl3İkllk Öneİisi

Madde 77

Şube Gengl Kurulunun olugunu
Şube Genel Kurullan, çoğunluklu toplantı taihinden otuz beş (35) gajn önr, şubeyo kaytlı üyolor ile odaya
kayıt için garakli tiin yiikijmlüli)klei yerine goliorek odaya ve Şubeye başvurusunu tananlayan ijyelerden

oluşur, aflnal Kurul, ijye sayüsünın çoğunluğu ıl8 toplanür. llk toplantda çoğunluk olmazsa, ikinci toplantıda

çoğunluk arannaz.
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Değişik|ik önedsl

Madde 76

Şubelerin Genel Kurullan iki yllda bir Şubat ayl içinde, Şube Yönetim Kurulunca belirlenen gün ve yerde

toplanlr, Toplantl tarİhinin, gündemde konuşulacak konular göz önünde tutularak bir cumartesi akşam|na

kadar tamamlanmast ve Pazar günü seçimler yapılacak şekilde saptanmasl zorunludur. Toplanlı, Şub€
merkezinin bulunduğu şehhde yapllIr.
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31 Mart 2018

TMMOB
ELEKTRiK MUHENDlsLERi oDAsl
46.oLAĞAN GENEL KURuL D|VAN BAŞKANLlĞlNA
ANKARA

Farkll kentlerde yaşayan üyelerimizce; "bazl üyelerimizin diploma Ve st\4M belgelerini kiraya Vermek

suretiyle mühendislik unvanl taşlmayan kişilerin bu belgelede iş yaptlklan" dile getirilmektedir. Bu durum

SM[l olarak aktif mesleki faaliyet yürüten üyelerim]zin hakslz rekabelte ka§l karşlya kalmalanna,

mesleklerjni yapamaz duruma gelmelerjne neden olmaktadlrlar. Mühendislik kimliğive onurunu zedeleyen,

|oplumda mühendis kimliğini değersizleştiren bu davranış biçimine karşl en ağlr cezalandlncl önlemlerin

allnması kaçınılmazdlr.

Konunun mesleki onur Ve kimlik aşlnmasl yönüyle izlenmesi için T[4l!!0B Ve El!10 özel çaba göstermelidir,

Bu nedenle;

KARAR TASLAĞ|-1:

s[,41,4 Yönetmeliği 11, Maddesine aşağldaki maddenin ilave edilmesini öneriyoruz;

sMM-BT ve sıjtMHB-BT Belggsi Yenilenmesi
Madde 11 " sMM Hizmetleri yapmak üzere sMM-BT Belgeleri almlş ve sMMHB-Büro Tanlt!m
Belgesi ç|kartmlş olan gerçek kişive kuruluşlardan, bu belge|erini yeniletmesi aşamaslnda;

h. sMM Belgalerinin ilk çlkarma ve sırı' Bglgesi yenilenmesindo, belge t$limi bİzzat sııııl'nin Eıro
birimine gelerek belggnin üzerine lslak imzasl attlnlarak teslim edi|ir. Vakaletname vb evraklaİla

işlem yapılmaz.

KARAR TAsLAĞ1.2:

Yaşanan bu sorunun tartlşlımasl ve çözüme ilişkin karar allnması yaşamsal önemdedİr. Farkll

mühendislik disiplinlerinİ de ilgilendhen bu konuda TMMoB Disiplin Yönetmeliği'nde düzenleme

yapllmasl amaclyla TMMoB GgneI Kurulu'na taglnmasl içİn EMO 46.Dönem Yönetim Kurulu'na

görev verİlmesini öneriyoruz.

IL. TT-l lj:a qeq<n (8ı46)
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MÜHEİ,{DlsLlK K|İiıLlĞl VE otluRuNuN KoRUı,lMAsl lçlı{ KARARLlYlz;

Hayatln hel alanlnda aölrtahdbal Yasanan slvasal, *tlsadiVe sosyalyaşamlmlzda koşullargiderck ağ|rlaşmaktadIrDaha düne kadar balıandıra ballandıra neohbera]izmın ı-ı"ıı"ıriiıi.i-ıJirı"i, .n]iiiiiLilipoı,tiı.ırnn ;nr.nı,g.mulluluk gelirmediğni konuşmaya başlamalan dlkkat çekicldi;. " - --' '-"

Eğltlmden. 
^sağlğa, 

sağllktan sosyal guvenhğe, hukuklan b,r tüdü tec€lı edemeyen adalele kadar yaşamln heralanlnda J BaPıis say ln koyduğu "Heraz kendı taleoıniyararır ıııraıİ ljıetiımeİt"İİaiJ-.il"Ğoi.e, o" lr.tl,..çt"paylmlza düşen olumsuz koşUlları yaşlyoruz. Bil yanoa ti, ıe oi, rn,rei,ie iığiniiıeiu]uıan mıtıenolsıiı ıııı:mıerıaçlllrken ne yazlk ki burada sü.dünjlecek Mlcni;ln içenğıtarışılmaınaktijır,"Bu ıo,ıiri r"-iiüı'l yr*ı.ş, ..rırıalanImlzI olumsuz etkilemektedIl

ırlühendisler, l\4imarIat Ve Şehir Plancllan a(lİ 
_beyaz 

yakall olmaktan oldukça uzaklarmlşken, Fordizmin daşliledarasünda mavi yakaIannü temiz tutma mücadeleslnj de yer yer yitirmekte, moııenblsıiı ı<ımılgıni sağıayandiplomalan ile elde ettikleri unvanlannl kiİaya verınektedlrler.

ülk€mıin fa*h illerinde yaşayan mühendislein mühendişlik diplomasl yanlnda, bu diplomalara jlave olarak eldeettıkleri §eöest çal§ma yetki belgele.i olan sl\rM beıga"-, i.r"Ji ilkt.r;ijo,iJ'ilii,,r'rgr, ropoıı"r.yeıkl belgelenni de kiş,sel kaşele.ini de b|,likle k|ra|ad*lan yonijnde ıanıar verilmJıiJir, iiiıriba ye tye ıa*ı, ooaüyelennin de benzeı yönelimler sergileoi5l, weı steıeınoiı iıan veJil";#iili;ilil aleniyet kazanmışolması işe konunun ne kadaı yakıcı olduğunu ve sdylentiaen ıOaret olmadİgınİİ;;;Ğ;;ffiİ."

TMtüoB'ye bağll odalarve EMo konunun üzerine gjtmehdir. Herlle blrmühendislik bölümü açllmasüve mühendjslikeğitiminin içjnin boşaltılmasl sonucu mühendislik doıumu .ezrn"say,s,-iatıanmanJ,i, eTlnrn .g'ıı.in lç.,iğininboş olmasJ, ağlrllkl, olarak gerici kadrolar ile mezun edllen mühendislerin ,".ı"ıl yr"ıri,.o-rı, eksiklik yanlndamıJhend§ kmhği kazanmadan hayala atılmabn ile meslel oOalann,n çoİmeİ zo,ıİnOJİaİj,İ,İr sorunla t"ş taş

TMMOB konunun meslekl ve etiİ kurallar VöniN|e ac|| o|arak el koymah, mühendisliİ onuruna yaklşmayan üye veüyeoımayan kışiıedegereken mücadeıe koşullarinı gaçt-.ıi,i. tiitr:ılj 
---ırı,i«J. 

".'i"uirLLı,ı,. ,vgrı..ry.koymalldır

8u nedenle Tlt4MoB Dısiolin Yönetmelidi rPn4inde yeni kurallann koyularak hayata geçinlme$ gerekmekledi..
Ydnetmel|kte tanımlanan maddeler ou- ıjosamda 'ı,lçoi,' yo..a d;il.iil#;;,il';;öılabilecek şekıldedüzenIenmeli ve uyguIanma||dIr.
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31 iran 2018

Tlr1,10B
ELEKTRlK ıruHENDisLERl oDAsl
46.oLAĞAN GEl{EL KuRuL olvAN BAşKANLlĞl,NA
AtlKARA

oda Genel Kurulun Oluşumuna ilişkin EMo Ana Yönelmeliğinin 13.maddesinde aşağldaki değişikliğin

yapllmasl için konunun Elvo Genel Kurulu'nda tartlşllarak karar alİna alınmaslnl öneriyoruz, l
oda Genel Kurulu oluşumu
Madde 13 - oda Genel KurUlu as|l delegslorve doğal delegelerden oluşur. Toplam delege say!ldoğal
delegeler hariç 800'dir.

A3ll delegelerin belirlenm8sinde; toplam delege saylslndan her şubeye 7 delegg vorİlir, Kalan delege
sayFl Şublerin üye sayB|nln toplam üye sayıslna böıünerek elde edilen orana göre dağ llır. Artan

oranlar büyükten küçüğe slralanarak dağülmayan dElegeye paylaştlrlllr.

oda Genel KUrulu delege tam sayıslnln çoğunluğu ile çallşmalanna başlar,

llk toplan!da çoğunluk sağlanamadlğ! takdirde, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.

Ancak ikinci toplantlya katllan delege saylsl] Oda yönelim, Denetim ve 0nur kurullan asllve yedek üyeleri,

oda lemsilcisi TlV[4oB Yönetim Kurulu asıl Ve yedek üyelen, Yüksek Onur Ve Denetleme Kurulu aday

sa,lslnln altlnda olamaz 
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Mevcut Ana Yönetmeliğimiz Eı,40 Genel Kurul Delegeliği için şubeye kayltil üye lam saylslnln % 2'si
oranlnda delege seçilmesini düzenlemektedlr

Şube Uye Sayısı Dologo sayl3l Onerge
7<X<800

Adana 2,29a 46

Ankara 13,381 268 171

Anlalya 2_128 43 33

Bursa 2-964 59 44

Den zl 1.288 26 23

Diyarbaklr 2,799 56 42

Eskişehir 1-121 22 21

Gaziantep 1,637

lstanbu 17 _247 345 220

lzmir 5,226 105 72

Kocaeli 3,412 68 49

l\,4ersin 1 ,130 23 21

samsun 1 ,133 23 21

Trabzon 1 ,199 24 22

Doğal 22 22

Toplam 56.759 1161 822

EMo günümüz itjbanyla 56.759 Üye sayısına ve bu üye saylslna bağll olarak olmak üzere EMo Gene|
Kurulu loplam delege sayısı 1161 sayısına ulaşmlş bulunmaktadlr,

Konunun birkaç boyutuyla tartlşllması kaçlnl|maz göninmektedir, odam|zln içinde bulunduğu mali koşullar
bu yükü laşlyacak şartlara sahip değildir, Bazl şubelerimizde ve oda mer*ezimızde oda personelinin
maaşlannl bile ddemekte zorluk yaşadlğlmlz bilinmektedir. Diğer yandan 1200'e yakın delege katlhml ile
yapllacak genel kurullar için toplanll salonu bulmak, Ankara ilinde aynl tarihlerde yaşanan yoğunluk
nedeniyle zor olmaktadlr,

Bu gerekPlere yenalerini de eklemek mümkündür, Bu nedenle EMo Ana Yönetmeliğinde değişiklik yaparak

şubelerden oda genel kurulu için seç|lecek delege saylslnln alt sınlnnln 7 ve üst sınlrlnln ise 800 olarak
belirlenmesi ve şubelerin toplam delege sayllarlnln üye sayllanna oranlanarak bulunmasl doğru bir yöntem
olacağl düşünülmektedar.



3,| Mart 2018

TMMOB
ELEKIRlK MüHEıüDlsLERl oDAsl
iı6.oLAĞAN GENEL KURuL DIVAN BAşKAtlLlĞfNA
ANKARA

EMo sM[.,l Hızmetleri Yönetmeliğinin 8,maddesinde ye. alan tıanskript incelemesinin, lisans mezuniyeli

sonraslnda aynl ya da başka bir üniver§itenin ilgili bölümünden ders tamamlamayla beraber lisans üstü (yüksek

lisans / dokton) lranskriptinin de incelenebilmesini kapsayacak şekilde düzeltilme§ine yönelik yeniseçile€k EMo
Yönetim Kurulu'na görcv verilmesiaçin oda GenelXurulunda kararallnma§lnl öneriyoruz,

A*r..l G;.üz_
A.t\\lqt Şos!\,
Pl^l,ı VlJr1
,ü*C
ilüa 6*i
Hrr- Öü-
/?/q aaıa
Ş\"ü"r üil"ö 

=cenexçı ,l.^: 4_,1_
E ektnk l\,,!!hend slen odasl üyes] olan e

a,ıılı^Qı^

1.1,,- 4,,

bu,"Ll*erı
ik mühendislei, üniversitelerinde Elektdk 1kv üstü ve 1kv

altı le§i§ler sl\,4l\,! b€lgesi alabilmesi için gerckli olan dersleri lisans seviyesinde tamamlayamasa dahi, yüksek lisans

ve doklora seviye§inde bu dersleri tamamlama§l durumunda, gerekli eğitimi almlş olacağl açlktlr. Yönetmeliğin

uygulanma5ünda sadece lisans transkriptinin incelenmesi, üyelerin bilgi birikimlerinin art nc| çallşmalafl engelleyaci

özelliği bulunmalldlr. Do|aylslyla sNlltl yöOelmeliği belirtildiği şekilde değişlirilmelidir.

[.{adde 8- (Değişik:RG-31/1/2013-28545) Eleklrik€lektronik mühendisle.inin Elektrik 1kV üstü ve 1kV alt te§i§ler

s[,4[,i belgesi talep etmeleri halinde; bu belgenin veıilebilmesi için transkript istenir. Eleklrik€lektronik

m0hendislerioin transkriptinde 'elektik makineleri', " ileüm sistemlen','dağltm sistemleri",'güç sisiemleri','
eneai sistemleri', " eleklnk tesisleri", ' koruma", "yuksek gerilim tekniği' veya bu der§lerle aynl içe.ikte olup, faftlı
isimler altlnda olan der§lerden en az üçünün bulunma§ l durumunda elektrik-elektüonik mühendislerine Elektrik 1kV

üstü Ve 1kV allltesiŞle. s[rlt belgesi,
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/ı6. DöNEM EMoGEı{€t xuRul DIVAı{ 8Aş(Aİ{UĞ|NA

Aı{XARA

Aşağldakiönergenin oda Genel Kurulunda görüşülmesini arz ederiz.30.o3.2018

ön€rr€ ve Geaakesı

Ülke çapında çok saylda Temsilcilik 15-20 veya daha fazla süre boyunca aynl kişi taraflndan temsil

edilmektedir.Bu durum hem Temsilcilerin odanln ad|n| kendi menfaatlan için kullanabilme ihtimalive

saiylentilerini onaya ç|karmakta hem de yeni Yüzlerin 8örev alma imkanlarınl klsltlamaktadlr.

Bu 5ebeple temsilci seçimiyle alakalI yönetmeliğin ilgili maddelerinin değiştirilerek Tem5ilci Ve

yardlmcllannln atama yoluyla değil de Şube seçimleri ile eş zamanll olarak Temsilciliklerde

yap|lmasına ve aynl seçamde Şube Yönetimleri için de oy kullanllmastna imkan sağlanmaslnln

göİüşülme5i.
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1IH3i,:,itilti.Y3i§şff iiii8'JŞl"o,*^*"o^o
ANKARA

ffıi
ncden olabiliyoı,

Bıı nedenle. EMo biİimlcrinde odlrtn yönetscl yapısı dahil, yöneımelik,ve jygulanalann

ffi Tİ';l,,,*Jşi*,ıi;"ş** ş J};hl,ff ;j#ffi ,[1 :""T

Kurulu, yapllmasln| talep ediyoruz,

Soygılanmızlı
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31.03.20l8

TMMOB ELEKTRiK MÜHENDlSLEzu ODASI
46, DÖNEM OLAĞAN GENEL KURULU DiVAN BAŞKANLIĞINA
ANKARA

EMO Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönttıneliği Madde 8 - Belge veıilmesi,
yenilenmesi ve geçersiz klllnmasl işlemleri aşağıdaki kurallara uygun olaıak yürütiilit başltğt
alhnda:

a) 5- TUS ile Yiiksek Geıilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu Hizmetlerini üstlenmemeleri
koşuluyla. ortaklığın çoğunluk hissesinin EMo dışındaki TMMoB üyelerinden oluşan
mühğndislik ve mimarlık hizmeti vermek ıunaclyla kurulmuş bulunan sermaye şiİketl€rinde
ücretli olarak çalışan EM'lere,

EMO Yüksek Gerilim Tesislerinde İşIetme Sorumluluğu Yönetmeliği Madde 6-b) 'de

Ancai, ortaklığın çoğunluk hi§sesinin TMMOB üyelerinden oluşan mühendislik ve mimaılık
hizmeti vermek amacıyla kurulmuş bu|unan sermaye şirketlerinde ücreili olamk çalışan
elektrik yfüsek miihendisleri ve elektrik miüendisleri, "Elektrik Tesisleri işletme ve Bak_ım

Hizmetlerini" üstlenemezler.

hükümleri bulunmaktadlr.

Yukarıda adı geçen iki yönetmelikteki faıklı ifadeleıin birbiriyle uyumlu hale getiıilerek
EMO Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme Sonunluluğu Yönetmeliğindeki ifadenin aşağdaki
gibi düzeltilmesini talep ediyoruz.

Ancak, ortaklüğln çoğunluk hissesinin EMO dışındaki TMMoB üyelerinden oluşan
mühendislik ve mimarllk hizmeti vermek amaclyla kurulmuş bulunan seımaye şirketlerinde
ücretli olarak çallşan EM'ler, "Elekl.ik YG Tesisleri işletme ve Bahm Hizmetlerini''
üstlenebilirler.

Saygılarımızla,

şG

tııı 4;.,"4
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31.03.2018

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
İİ. oONııı cjıMıN GENEL KuRULu DivAN BAşKANLIĞINA
ANKARA

TMMoBEMoElektrikYüksekGerilimTesisleriİşletmeSorumluluğuYönetmeliğiMadde
9'a aşağıdaki ifadelerin eklenmesini talep ediyoruz,

l- Gecmis yıllarda yapılmış ve taİip eden yıllaıda da devam edecek olan Elektrik YG
]r;:.i'ı,:;;:;ilırıri, iir_"i bedelinin EMo En Az Ücret bedeli iizerinden değil,

;;,il#,iliiil#,;"i.ii.r,a" lii.. yu|ı_ur a",u_ ettirilecektir. Ancak YG lşlettne

Ö;;;; iü;;İ;;.şrİeyi ve ihuıe başlang,ç b"d"lini EMO'ya,unmak zoıundadır,

2, Resmi kurum ve kuİuluşlaın ihaleli işlerinde Elektrik YG Tesisleri İşletme sorumluluğu

İİr-lİ t"a"linin EMO E; Az ücret bedell izerinden değil, ihale._bedeli üzerinden işlem

;;ffi;;İ YC-İşl",-" So.,l", ilgili sözleşmeyi ve ihale başlangıç bedelini

EMo'ya sunmak zorundadır.

Saygrlanmızla,
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31.03.20l8

TMMoB ELEKTRiK MÜHENDisLERi oDAsI
46. DONEM OLAĞAN GENEL KURULU DivAN BAŞKANLlĞINA
ANKARA

TMMoB ve EMo'nun kamudan yana olan tavrrnr daha da geliştiİecek, üye aidatlanna ve

amatör emeğe dayalı, demokratik, dayanışmacı ilişkileri öne çıkaıtan iş yapma kültiiriınün
geliştirilmesi, mesleki denetim konusunda piyasacı anIayışlann teık edilmesi amacıyla
TMMOB EMo sMM Hizmetleri Yönetmeliği Mıdde 6 giriş paİagıaflnda; "SMM yalruzca

bağlantı içinde olduğu ve tam gün çalışhğı biI tek tescilli btlro adına hiarıet üretebilir."

hükmü bulunmaktadf.

Buraya aşağıdaki ifadenin eklenmesini talep ediyoruz.

ihaleüi işleIde sMM ihale süreci sonuçlanıncaya kadar taahhüt verdiği firmada geçici olaİak

kısmi §üreli sigortall olabilir. Ancak SMM bu duumu oda'ya işin adı ve sigortall olunarı

firma adı ve siiresini bildirmek zorundadır.

Saygılarımlzla,

,Ç,+l y'",r*L,r';},
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31.03.2018

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDiSLERİ ODASI
46. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURULU DİVAN BAŞKANLIĞNA
ANKARA

TMMOB EMO En Az Ücret ve Mesleki Denetim Uygulama Esasları Yönetmeliği Madde 6-1

(a) bendinde .,En az üclet tanlmlaİr hel yıl oda Sürekli SMM Komisyonu tarafindan belirleniı

ve Oda Yönetim Kuıulu kaıan ile son şekli verilerek yayımlanır"

hiikmü bulunmaktadır.

..En az ücret tanımları her yıl oda sürekli sMM komisyonu taıafindan belirleniı" ifadesinin

çıkaİülmasma,buifadeyerine..SMMsi,irekliKomİsyonudeğerlendirmeölçüt]erinibeliİler,,
ifadesinin yazılmasını talep ediyoruz.

Saygılarımrzla,

t"[\ "V"Ö-J ,d"

{,l\,^^ Ü""Ü
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31.03.2018

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

TMMOB EMo SMM Hizrnetleri Yönetmeliği Madde 4 ve Madde 9'da aşğıdaki işlemlerin
yapılmasrnı talep ediyoruz.

Mıdde 4-
a\ (Değişik:R6-8/1/2oo9-271o4) (2) S1İbeŞt Müşavir Miihendis: 1716/1938 talihli ve 3458 saylll
Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun'un verdiği yetkiyle bu Yönetmeliğin 7 nci
maddesinde belinilen elektrik, elektronik, elekt.ik elektronik, bilgisayar, biyomedikal

mühendisliği hizmetlerinden birini ya da birkaçlnı Elektrik Mühendisleri odası'na kayt ve

tescilini yapıır.trak, ücreti karşllığında, kendi hesabına ya da kamu kuıum ve kuıuluşları
dışında bir gerçek-tüzel kişi hesabına ücretli, sözleşmeli, ortak ve benzeİi bir bağlantı içinde
yapan elektrik, elektronik, elektrik elektİonik, bilgi§ıyar, biyomedikal mühodisleri ile
yüksek müendislerini,

ifadesinden bi!gisıyır kelimeleıinin çıkarılması,

Madde 9-
h) EM, BM ve BMM'lerin diploma unvanlanna göre bendinde,
Bilgisayar Mühendislerini ifade eden BM'nin çıkanlması,

4- Bilgisayaıla ilgili SMM hizmetlerini yürütecek BM'leıe Bilgisayar SMM belgesi.
Bu alt bendin kaldırılması,

7- Elehıik mühendisleri ile yüksek mühendisleri dışlndaki EM'lere Elektrik 1kV altı tesisler
SMM belgesi, ifadesinin yerine aşağıdaİi ifadenin yazılması,

"Elektrik, elektrik-elektronik, elektronik-haberleşme ve elektİonik mühendisleri ile yiüsek
mühendisleri transkriptlerinin incelenmesi sonucunda Elektrik lkv üstii ve lkv altı tesisler
belgesi alabilecekler dışındaki EM'lere Elektrik 1kv alİ tesisler sMM belgesi,"

Saygülarımtzla,

@
!1.-J.,- OıL_-
§ü b.ç lt



31.03,20l8

TMMOB ELEKTRiK MÜHENDİSLERi ODASI
46. DÖNEM OLAĞAN GENEL KURULU DiVAN BAŞKANLIĞINA
ANKARA

TMMoB EMo Elektik Yüksek Geilim Tesisleli iŞletme Sorumluluğu Yönetmeliği Madde
9'da:

d) İşletme sorumluluğu hizmetinin il sınırlall bazında yaptlması asıldrr. Ancak Şube Yönetim
Kuİullan önerileri doğrultusunda Şube sınürları içerisinde kalmak kaydı ile EMo Yönetim
Kurulunun onayı ile düzenleme yapar.

hükmü bulunmaktadıı.

d) Bendindeki ifadenin aşağldaki gibi ifadelerle değiştiİi]rnesini talep ediyoruz.

1 , işletme sorumluluğu hizmetinin il sınülalı bazında yapılması esastr. Ancak Şube sınrlan
içerisinde kalmak ve il dışı 200 km'yi geçmemek kaydıyla Şube Yönetim KuruIu kalan ile
düzenleme yapar.

2. Yiikleniciliği SMM taraflndan gerçekleştirilen yapım işlerinde geçici kabul tarihinden
itibaren il, şube ve km sınürü olmakslzın galanti siiresi içerisinde YG işletme sorumluluğu
yüL]enici SM M taral'ından üsılenilebilir,

saygılanmlzla,

lZ^J-r* 3ı, t-_t

A-Q,iöle,"



31.03.20l8

TMMoB ELEKTPJ K MÜHENDisLERi oDAsl

46, DÖNEM OLAĞAN GENEL KURULU DIVAN BAŞKANLIĞINA
ANKARA

TMMOB EMO SMM Hizmetleri Yönetmeliği Madde 8'de;

h) Yıt son na kadaf geçerli olmak üzere verilen SMM-Büro Tescil Belgeleri, her yıl Şubat ayı sonuna

kadar belge sahiplerinin başvurusu üzerine EMo taraflndan yenilenir. Şubat ayı sonunu geçmem€k

kaydı}la yenileme süresi Şube Yönetjm Kurulu önerisiyle ve_oda Yönetim Kurulu karanyla belirlenir.

Şubal ayı sonuna kadar belgesini yenilememiş olanlara ise ilkçlkarma işlemleri uygrılanf.

i) Üretilen her hizınet için düzenlenen sMMHB'nin çalışttğı büroyu tantmlayfrn "Büro Tanltlm

Belgesi", her yıl Şubat ayü §onuna kadar büro sahiplerinin başvur}\u üzerine Şube|er ta.afından

yenilenir. Şubat ayı sonuna kadar belgeIerini yenilememi§ olanlara ise(§ç|karma işlemleri uygulanıİ.

hükumleri bulunmaktadır. 
,

Yukaİ|daki bendlerin aşağldaki ifadeye uygun ola.ak değişıirilmesini talep ediyoruz-

AIlnmış yıldaki sMM.Büro Tescil ve sMMHB-Büro Tanıtlm BeIgeleri bir sorıraki yıIda hangi
ayda çıkartılırsa çıkadılsın belge bedelleri olarak yenilemc işlemlerinin uygrılanması. ,)

Saygılarımızla^

I
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31.0].2018

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

TÜRK MÜHENDiS VE MiMAR ODALARI BiRLiĞi ELEKTRiK MÜHENDISLERi
oDAsI PERSONEL YÖNETMELiĞinin 26. maddesinin l. Fıkasınrn aşağıdaki şekilde
değiştililmesini öneriyoruz;

"Oda işyerlerinde görevlendirilen Oda üyesi personel de dahil tün personelin kendi

istekleriyle işten ayrİlmaları durumunda, kıdem tazminatı haklan saklldıL Kıdem tazminatlan

yasal krdem tazminatı tavarıından hesaplanarak ödenir."

saygılanm1zla,

Qu 4o,,4
Ş.thr 

^t{DöĞiitJ

\(. J-*^ 2",..

Aüi3,,.Ü

W-
__Sdr-.=



EMo 46. oLAĞAN GENEL KURULU

DİVAN KURULU BAŞKANLIĞI, NA

Geıek oda ve birimleriınizde yeterli p€rsonel olma.rnasr gerekse oda Yönetim Kululu giindemini
meşgu| etmemek adına acil ihüyaçlan gidercbilmek için;

oğ Şube ve Temsilcilikleıde gereksinim duyulan ve fiyatı 1000 TL'yi (bintiirklirası) geçmeyen tek
kalem demirbaşrn en az 3 teklifalınması yöntemi ve Şube Yönetim Kurulu k İan ile satın almmaslnı
öneriyoruz.

Gereğini bilgilerinize aız olunur.

saygı lanmrzla,

,/ı r. {, ^i auVouz
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45. Döı{EM EMo Gıt{E|- l(unul DIVAı{ BAşxAl{L|ĞlNA

AI{loRA

Aşağldakiöner8enin oda Genel Kurulunda görüşülmesini arz ederiz.30.03,2018

önefıe v€ Gcİckcesa

Mevcut Şube dağlllml meslekitemsi|de adaleti sağlamamaktadlr. 8u §ebeple Şube saylsln|n anlrllarak
mes|eki etkinlağin an|rılmag ve demokratik kimliğin ön plana çlkar|lmaslnl sağlamak üuere üye saylsl

2mve üıeriolan illerdeki Tem5ilciliklerin Şube'ye dönüştürülmesine kararverilmesi.

öNERGEYi vER€NIER:

2)9ı o

-!.ı\.,,,.ı" " Vu rı/' L-
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46,DÖNEM EMo GENE|- xuRuL DlvA s§KANuĞlIüA
A KAiA

Aşağldakiöner8enin oda Genel Kurulunda görüşülmesini arz ederiz.30.03,2018

Önerge ve Gerekçesi

Meslek etiğine re odamız En Az Ücret ve Mesleki Denetim Uygulama Esaslan Yöneımeliğine aykürl

davranışlaİı sürekli hale getiren Üyelerimiz aynl suçıı defalarca işlemelerine mğmen her seferinde

cezala. verilmesi sonucu "3 ay meslekten men" cezr§lna kadal gelinmekte, a}nl eylemi tekrarlamasr

halind€ is€ onur Kurulunca sanki daha önce ceza almamış gibi telakki edileİek "uyan" cezası ile

devam edilmekte olup bu da caydırıcıhğl ortadan kaldlrmakta ve diğer Üyelerimizin benzer

dav.antşlarınl tetikleyebilmektedir.

Bu hususun değeİlendiriler€k Onur Kurulu cezllannın verilmesi usul ve niteliklerinin yeniden gözden

8eçirilmesi, cezalarm etkinlik ve caydınclhğının arttlnlması yönünde çal|şma yapllmastna karar

verilmesisin 8örüşülmesi,

ÖNERGEYİ VERENLERi
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30 Mart 20ı8

ELEKTRiK MÜHENDisLERi oDAsl
46. oLAĞAN GENEt KuRULu DiVAN BAşKANtlĞlNA

EMo onur Kurulu taraflndan Verilecek cezalarln taraflmlzca yeterli görülmemesı sebebİ

ile verilecek cezaların daha caydırıcı olması için EMO Yönetim Kurulu tarafından çalışma
yapllmasl hususundaki talebimizi arz ederiz.

iMzAtAR
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30 Mart 2018

EtEKTRiK MÜHENDistERi oDAsı
46. oIAĞAN GENEt KURULU DiVAN BAŞKANtlĞlNA

Örgütümüzün her geçen gün üye sayısı hızll bir şekilde artmaktadür. EMo Ana

Yönetmeliği kapsamında Şube Ve EMo Genel Kurullarına katılacak olan üye saylsl da dolaylı bir

şekilde artmaktadlr. Artan bu sayl ile birlikte Genel Kurul harcamaları da giderek artmaktadlr.

Doğal olarak sayıca artan delegelerin katılabileceği genel kurul salonları ayarlamak, delegelerin

ulaşımlarını ve konaklamalarını sağlamak zorlaşmaktadır. Odamızın mali durumu da

düşünülerek EMO Genel Kurulları ve Seçimlerine katılacak delege sayılarında düzenleme

yapma gereği duyulmuştur.

Elektrik Mühendisleri odası Genel Kurulunda oy kullanacak toplam delege saylslnln

1.ooo olarak belirlenmesi ve bunun 98 adedinin Şubelerin Yönetim Kurulu üyeIeri (14 Şube x 7

Şube Yönetim Kurulu Üyesi = 98 delege) ve geri kalan 902 delegenin de Şube üye sayıları

oranında belirlenmesi hususunda gereğini arz ederiz.
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30 Mart 2018

ELEKTRiK MÜHENDisLERi oDAsl
46. oLAĞAN GENEL KURULU DiVAN BAşKANtlĞlNA

Şubelerin aylık toplam gelir üzerinden belirlenen %].7 Merkez Paylarının, EMo Genel Merkezin

şubeler adlna tahsil etmiş oldukları (sMM BT ilk çlkarma, yenileme, aidatlar, mesleki denetim

gelirleri, eğitim ücretleİi Vb.)tutarlar düşüldükten sonra kalan net gelir üzerinden belirlenmesi

iMzAtAR

hususunda EMO Yönetİm Kurulu'na yetki verilmesini arz ederız. / 
va^ı_^*,\ / ;p.-[;
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TMMoB EMo 46. 0öNEM oLAĞAN GENEl_ KuRu[U

DiVAN BAŞKANLlĞlNA

31 Mart 2018

Elektrik Mühendisleri odası Şube Ve Genel Merkez teşkilatlnda; Yönetim, Denetim, Ü5t Kurul Dele8esi
gibi görevlere aday olanlar için "aidat borcu oımaması" zorunluluğu bulunmamaktad|r Veya bu
konuda Var olan zorunluluklar uy8ulanmamakta/uy8ulanamamaktadIr.

8u 80.eVlere seçilecek olan adaylar; odamlada Ve toplumda örnek bir kişiliğe sahip olmalan, as8ari
olarak da odaya karşl aidat borcunu ödemiş olmaları, diğer üyeleri de teşVik edecek, odaya gelir
sağlanacakİr,

Bır ödentılerin gerçekleştirmiş olmasl; aday olacak olanlann da; birçok konuda olduğ[r 8ibi bu konuda
da temsil kabiliyetlerini 8üçlendirecektir. Konunun EMo Genel Kurulı]nda 8örüşülerek karar altlna
allnmasInl öneriyoruz,
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TMMo8 EIEKTRiK MüHENDısı,ERi ooAsl

46. DöNEM oLAĞAN GENEt KURULu oıVAN BAş|(ANtlĞlNA

ANKARA 31 Mart 2018

HA8ERIEŞME sMM düzenlenmesina öneriyoruz. Elektrik Mühendisleri odasl olarak bu yena sMM
alanlnln yetki, 50rumluluk, iş alanI olarak yapllandlrllmasln|, yönetmeliklerinin hazIrlanmaslnl, hayata
8eçirılmesi içan çahşmalannln yapllmaslnl ve konunun EMo Genel Kurulunda törüşülerek karar a|t|na
aİnmaslnl öneriyorua.

8il8inizive 8e.eğini arz ederiz.
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TMMoB ELEKTRiK M ÜH ENDisLERi oDAsı

46. DÖNEM otAĞAN GENEr KURUı-u oiVAN BAşKANtlĞlNA

ANKARA 31 Man 2018

Elektrik Mühendisleri odasl adInln Elekt k ve Elektronik Mühendisleİi odasl olarak değiştirilmesini

Ve yetki Ve sorumluluklaın yeniden bu kapsamda ele al|nlp düzenlenmesini, yapılandInlmaslnl ve

konunun EMo Genel Kur!ılunda görüşülerek karar alt|na allnmasınl öneriyoruz,

BilginiuiVe tereğini arz ederiı.

saygllanmlıla,
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GERE(ÇE:

TüRK MüHENDis VE M|MAR ooALARl BiRtiĞi EtEKTRiK MüHtNDisLERi oDAsl ANA YöNETMELiĞi

BiRiNci BÖLÜM:Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş, Üyelik

Madde 7- odanln amaçlan şunlardlr.

a) Günün gereklerine, koşırllaalna ve olanaklaİlna uygun olarak üyeleainın sorunlannl çöımek lçln

çaİşmak. me§leğin üye toplum ve ğlke Yaraİlar|na göre Uvsulanmasl ve 8ellştlrllmesİ için gerekll

çabalaİl göstermek, diğer me5lek odalarl, üyeleİi ve halkla ilişkilerinde dürüstlüğü ve ahlakI

korumak, uımanhk alanlnda ülke çlka,la,|na uy8un politlkalar üİeterek bunlan savUnmak,

kamuoyu oluştu.mak, ilgilileri uyaİmak,

b) Kamunun Ve ülkenin çlkarlarlnın sağlanmaslnda, yurdun doğal kaynaklannln bulunmaslnda,

korunmaslnda ve işletilmesinde, tarlmsalve slnai üretimin arttlnlmaslnda, ülkenin sanatsalve
teknolojik kalklnmaslnda, çevrenin korL]nmaslnda gereklitördüğü tüm tirişim Ve etkinliklerde

buıunmak,

c) Meslek, ülke Ve üye çıkarlannl korumak için re5mi makamlar Ve öteki il8ili kuru|uşlarla işbirliği

yapmak, önerilerde Ve girişimlerde bulunmak, gerektiğinde çallşma alanlna ilişkın olarak kanuni

yollara başVurmak, önlemek için gerekli gördüğü tüm gırişim ve etkinliklerde bulunmak,

d) (Ek:RG,l/a/2003-25066)(1) Üyelerin hak ve yetkilerini korumak, üYeler arası dayanlşmayl

sağlamak, haks|z rekabeti önlemek için gerekligördüğü tüm 8irişim Ve etkinlikle.de bulunmak,

e) Meslekle il8ali standartlan, nolmlan, Yönetmelik ve teknik şartnameleri, sözleşme tiplerini ve

benzeritüm bilimselevrakl incelemek, bunlann değiştirilmesi, geliştirilmesive yenilerinin

oluşturulması yolunda çallşmalar yapmak,

f) oda etkinliklerini i18ilendiren kanun, tüzük, ana yönetmelIk ve Yönetmelikle.in hazlrlanmasl,

değiştiİilmeri konu§!nda Birliğe ve fesmi makamlara önerilerde bulunmak,

g) Meslek alanl ıle ilgilisanat Ve bilimlerin ku.am ve uy8ulamalann gelişmesine çallşmak,

h) oda uzmanllk alanlar|na giren konularda üyelerine, öıel Ve tüzel kişilere yönelik eğitim hizmetleri

sunmak, bu amaçla eğitim kuruluşlan oluşturmak Ve işletmek, kurslar, ulusal Ve uluslararasl fuarlaf,

seminerler/ kon8leler, sergiler Ve benzerietkinlikler dü2enlemek, katllanlara sertifika vermek,

i) Meslek alanInda üretilen ürün Ve hizmetlerin kalitesinin teliştirilmesi için her türlü çallşma ve

denetimde bulunmak, bu amaçla test ve kalibrasyon laboratuvarlan kurmak,

ji Üyelerine sosyal ve kültürel amaçlI etkinlikler sunmak üzere gerekli çallşmalarda bulunmak, lokalve

ben2eri mekanlar oluşturmak,

k) Uzmanllk alanlna giren konularda mahkemelere, ki§i Ve kuruluşlara hakemlik, eksperlik ve

bilirkişilik Ve benzeri hizmetlerı Vermek,



TMMoB ELEKTRiK MÜ HEN DisLERa oDAsl

46. DÖNEM oLAĞAN GENEL KURULU DiVAN BAşKANtlĞlNA

31 Mart 2018

(oI{TRoL VE oToMAsYoN sMM düzenlenmesiniöneriyoruz. Elektrik Mühendisleri odasl olalak bu

yena sMM alanlnln yetki, sorumluluk, iş alanl olarak yapllandlnlmaslnl, yönetmeliklerinin

hazlrlanmasınl, hayata geçirilmesi için çal|şmalann|n yap|lmas|n| Ve konunun EMo Genel Kurulunda

8örüşülerek karar altlna allnmaslnl öneriyoruı..

Bi18inizaVe gereğini arz ederiz.

saygllarlmüıla

Yrrsuç Ta^)-|an 0tza+1

|s,,-,l ı-!aLLı Gİ;İ-'İ,rq;§r EC*/<
§ab"[n-[l,-ı gftqo414 (}ooqz) gb
Ah-*| $iıU; dıı.-ı (ır ıt.)&4
Z.^J;- 6*r^+ Ç-/-/k 'n+
$rn .',,t 4c-ü+AofT',-oa-L,-ı [lçoQ

,üa/-ı- ö@ (lı,tl1
0r^,?ü],z""-|S( ılsg3

tbet- Gup^ı_(zlln
O-L.r^ lıaos,.ı.vı_Ç2
}l2y.{VS [sırzı)
Y"..,..r_ \2.j^, ('%113rr)

ü



TMMo8 ELEKTRiK MÜHENoistERi oDAsı

46. DÖNEM oIAĞAN GENEt KuRuLU DivAN B§KAN[GlNA

ANKARA 31 Mart 2018

ELIKTRoNlK ÜRÜN VE ciHAz sMM düzenlenmesini öneriyoruz, Elektrik Mühendisleri odasl olarak
bu yeni sMM alanlnın yetki, 5orumluluk, i§ alanl olarak yaplland|nlmaslnl, yönetmeliklerinin
hazırlanma5ın|, hayata geçirilmesi için çallşmalarınln yapllmaslnl ve konunun EMo Genel Xurulunda
görüşülerek karar altlna allnmaslnı önerıyoruz.

BilginizjVe 8ereğini a12 ederiz,

saytllanmlıla,
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GEREKÇE 1i

TüRK MüHENDis VE MiMAR oDALAR| BiRLiĞı EtEKTRiK MüHENDisLERi oDAs| ANA YöNETMELiĞi

BİRiNci BÖLüM :Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş, Üyelik

Madde 7 odanln amaçlarl şunlardll,

a) Günün 8ereklerine, koşullarına ve olanaklanna uygun olarak üyelerinin soİun|annl çöımek için

çallşmak, mesleğin üye toplum Ve ülke yararlanna 8öre uy8ulanmasl ve teliştirilmesi için 8erekli
çaba|arl göstermek, diğer meslek odalan, üyelerave halkla ilişkilerinde dürüstlüğü ve ahlak| korumak,
uzmanllk alan|nda ülke ç|karlanna uy8un politikalar üreterek bunlaal savunmak, kamuoyu oluşturmak,
ilgilileriuyarmak,

b) Kamunun ve ülkenin çlkarlann|n sağlanmaslnda, yurdun doğal kaynaklannln bulunmaslnda.
korunmaslnda ve işletilmesinde, tanmsal ve 5ınai üretimin arttınlmaslnda. ülkenin sanatsal ve
teknolojik kalk|nmaslnda, çevrenin korunmaslnda gerekli gördüğü tüm girişim Ve etkinliklerde
bulunmak,

c) Meslek, ülke ve üye çlkarlann| korumak için resmi makamlar ve öteki ilgili kuruluşlaİla işbirliği
yapmak, önerilerde Ve tiraşimlerde bulunmak, terektiğinde çaİrma alanlna ilişkin olarak kanuni
yollara başVurmak, önlemek için 8erekli8ördüğ0 tüm gi.işim ve etkanliklerde bulunmak,

d\ |EkRc,-I/a/zoo3-25066)(1) Üyelerin hak Ve yetkilerini korumak, üyeıer arasl dayan|şmayl
sağlamak, hakslz rekabetiönlemek için gerekli8ördüğü tüm girişim ve etkanliklerde bulunmak,

e) Meslekle ilgila standartlan, normlan, yönetmelik ve teknak şartnameleri, sözleşme tiplerini ve
benıeri tüm bilimsel evrakl incelemek, blnlann değiştirilmesi, geliştirilmesi ve yenile.inin

oluşturulmasl yolunda çallşmalar Yapmak,

f) oda etkinliklerini altilendiren kanun, tüzük, ana yönetmelik ve yönetmeliklerin hazlrlanmasl,

değiştirilmesi konusunda Birliğe ve resmi makamlara önelılerde bulunmak,

t} Meslek alanl ile algiıi 5anat ve bilimlerin kuram ve uy8ulamalann gelişmesine çallşmak,

h) oda uzmanllk alanlarlna 8iren konularda üyeleline, özelve tüzel kişilere yönelik eğiıim hiımetleri
sunmak, bu amaçla eğatim kuruluşlan oluşturmak ve işletmek, İurslar, ullsal Ve uluslalalasl fuarlar,

5emanerler, kon8reler, ser8iler ve benzera etkinlikler düıenlemek, katllanlan sertifika vermek,

i) Meslek alanlnda üretilen ürün Ve hizmetlerin kalitesinin geliştirilmesi için hea türlü çallşma ve

denetimde bulunmak, bu amaçla test ve kalibrasyon laboratuvarlan kurmak,

j) Üyelerine sosyal ve kültürel amaçll etkinlikler sunmak üzere 8erckla çallşmaıarda bulunmak, lokalve
ben2eri mekanlar oluştülrmak,

k) Uzmanllk alanlna giren konularda mahkemelere, kişi Ve kuruluşlara hakemlik, eksperlik ve
bilirkişilik Ve benzeri hiımetlera Vermek,



GEREl(ÇE 2l
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ELEKTRİK MÜHENDisLERl oDA§ı
45. OLAĞAN GENEL KURUL DİVAN BAŞKANLIĞINA

ELEKTRoNİK MÜHENDlsLlĞİ KoMlsYoN RAPoRUDUR-
(Mühendislik M6lsk Dıh ve Mell€k Alsnlın)

''Mühendislik dilimize'Hendese' den gelmiş olup he§ap adamı aılamında kullarulm§tf.''
N,lühendislik konusunda çok sayıda tanrm, görüş, düşiınce kavıaml oluşmuş, bu kavrarılaıda gencl
kanı aın olmasına rağmen bazılannda genel anlaml taşıdığ görülmüştirİ. Bu faıklı yaİlaşimlaı
l\4ühendislerde de },aygın olaİaİ 8örüImekıediİ. onak görüştintin oluşması amacıyla yapılan
mesleğirt genel tanımının beliİlenm€si bir zorunluluk oLmuştur.

Bu tanımlamalar ve aaıuların ülkemizde yasai zemindeki konumu; l938 yıtındaki
Vüendis_Mimari* yıısasr ile 1954 yllındaki TMMoB yasasl (Kanun hiikmiindcki
Kararramelerle getirilen kısıt]amalaİ haİiç) Milhendislik unvanı alan heİkesin mesleğini yapaİken
()DA'laıa kayıtlı olmasını zonmlu kılmak şaıiıyla yasal dllzlemde ka§ılığtıD buJmuştur. Bu yasa
mant4ında da Miüendis unvanlaİ.na göre oDA'laİ oluşfululmaktadıİ. Muhendis Mi@sr ods.laİı;
doğal olarak kendi üyelerinin mesleksel disiplin ve yeüleıini betirleyip Resmi Gazetede
1alrnlanaıak heıkesin uyması için gerekli çaltşmalan }.aparlar.

Mühendislik mesleğinin ana ekseni olaq Teknoloiinin afu değer olaİak görilme§i
ncdeniyle al-ge ve ü.-ge'ye için önemıi bütçcler a},rılmaİta, hatıa değişik adla, alıında destek
lennekledirler. Bu leknolojik iifiınlerin oluşlurulması sırasında yallın veya uzak bildeo çok
disiplinin biİ arada çaiıŞmasını ile ancak oluşluİulmatladır. 2ooo'li yüIlara kadaİ;..Hangi disipıin
nt yapar ?" sorı.rsu sorulmaktaydı. "Şu unvanlılar şu işi yapar,'' yarutını venp geçi$iriLneklerdi.
Konıı gerçek iurlamı ile anışlmadığından tekıo|ojik gelişmeleıi de göz ardı edilmiştir. Bu giin bu
konıılaıı gcıckli önenl \,erilmediğjnc oda olafak bazı kolıulaı.da ya kendimİzi so}utlamak; vcya
clltz bir ses çıkmaliıadır. Bu kapsa_rnda heİ geçen zaİnan da soruna çözlim getirilmemiş, aksine
sorıın]ar gÜn 8ittikçe,ıİll.m§tır.

Bu karmaşaom sonuçi,mma§r v€ya sonınun çöziimü için bir adlm aıılma§ı adın4 TMMoB
t]leklrik Mühendisleri odası " Elektıik, Elektronik. Bilgisays, Miüendisleİi (EEBM) İş Aladaİt
Raporu" nu hazırlarnış l,e Nisat! 2004 ),ılında bu rapoİ yayuiaıaİak odaııız ve TMMoB
ortaİnlnda tanışmaya. eleştiri ve katkılaİa açılmıştır. Geçmiş bu kadar uzun bir siiİeçte bu çal§ma
2012 yıiında yeniden günceilenen bu çalrşma konusunda bu gtjne kadaİ en kiıçlik bir çalışma
),apı]araİ dev]etirl iş dünyasının ve çalışanın kabul edeceği bir kuİallal maızumesi haline
8eıiriIememişıiı.

EEB Müendislikle.i kendi alanlaıında etkileme potaı§iyeIine sahip yapay teknolojileri
biinyesinde baıındıru. tsu tekııolojiler girdikleri kuİumlaİda sü.eçleri ve organizasyonu değşime
zorlamakıadlr, Bu zoılama yalİuzca iç süreçlerde bir verimlilik artrşl sonucu ile slnırlı olmayıp
al,nr ııamanda ıjislemi. organizasvonu dışarı ile olan ilişkilerinde yeni mekanizma]ar sünarak
dcğişmekcdir. Elekırik. t]lek:ıİonik, Bilgisayar ve Biyomedikal Müendislikteri(EEBB) keİıdi
içerisinde hirbiIlcriylc çaliışmanro yanı sıra. Dlektrik, Elektıonit, BilgisayaI ve Biyomedikal
mühendisliklerinin çok dalıa işlevsel hale gelmesi ile diğeı miihendislik alanlannrn içeıisinde de
J,er iılmlştır.

]tliüendislik çalışma alanlannıri farklılıklanna göre birkaç alt kategoriye böliine.ek
incelenen geniş bir disiplindir. Ana dalları. lıgat Mü}ıendisliği, Uzay-Uçak Mühendisliği, Kimya
Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Bilgisayar Miihendis]iği, El€ktronik Miüendisliği, Makine
Mühendisliği ve Endüsıri Müendisliğini içeri., Heİ bölitrniin içerisinde mütelif işler, belirli
lckrrolojik alanlann ihıiyacüru ka§ılaİ. son yıllitrda ıeknolojinin hrzlı 8elişmesiyle bil8isayar,
yazıIlm, malzeme ve genetik miihendisliği gibi pek çok yeıi alan önem kazanmr$ır,

Mes]ek odaıaİırun en teme1 göıevleİinden biİi olan m€slek standartlarını oluşnırmanuı yaJı]
sra. müendislerin eğilimlerini lamamlarken hangi bilgilerle donanmış olması gercktiği yöDüyle



de başka bir bııliış açısı geliştirerek ve çalışma alıını ile ilgili somut tanımlaİ yapmaktrr.
\lühendisliklere ülkelere göre değişik isimler veıilmiş olsa bile çoğunlukla ve ağırlıllı olarak
E]ektrik. Eleklronik, Bilgisayaİ ve Biyomedikal Mühendisligi isimIeri kullanılmaktadu. TMMoB
lI. Mühendislik-Mimarlık Kurultayfnda Mesleki Yeteİlilik_Me§leki YeıkinliIq Mesleki denetim-
Uzmanlık aynmlannm belirlenmesi amacıyla odalann çalışırra yapması tavsiye edilmiştiı.
TMMOB içerisindeki meslek disiplinlerinin yapmış oldu.ıJan işlerin tanımlanarak mithendisük
alajülaİı shndartlannın o]uşmasr yönünde çalışmalaİ yap.larİıadığf gibi, mevcut karmaşıklığn
çözülmesi için kalıcı bir girişimde bulü.ınmarnaktadtr. Hatta TMMoB içerisindeki oDA'larda bu
alanda bir çalışna bulunnıadığr gibi devleİin ilgili kürrumlan olan ÖsYM. YÖK, Devlet Personel
Başkanlığı gibi kuruluşlaİda da bu konuda çalışma bulunmamaldadıl. Konü hakk nda söz sahibi
olan ve kuİal koyucu meİcilerin harici özel demek ve kuruluşlar ıarafindaı rBiihendi§lik meslek
tanrmlaİınm yap ması konuya olan ilgisiz baloşn bir göstergesidir.

"Bilim ve Teknolojinin yaşamımızda girmediği alatı kalrnamıştır." di§ilnccsi bi. abartr
dcğildiı. llatta bire} lğr leknolojiye o kadaı alıştınlmıştır ki bilim ve teknolojiden uz€i kalınma§ı
durumunda kendisini çaresi?. yalfuz. güçsüz hisseder hale gelmiştir,

Mühendislik m€§lcğindc aşağlda sıralanan sorulann tiimi.tıe yaııt Verilme§i halinde
Mühendislik mesleğinin geleceğine dair söylenecek biı şyler bulunabilir.

l. Miihendislerin yapotş oldullan işler nelerdir?", Miihendis han8i İş alaolaııııda çalışu?
\,lühendisin lş Alanları nedir? Buılaı nasıl bir yaklaşffila ele alınmalı ve olabiliyorsa bir
çerçeve çizilmeli?

2, Mühendis 1ş yaParken haıgi kuramsal ve uygulama bilgilçrine geİeksinim duyar?" Giııtlük
yaŞantunua gircn teknolojinin uygulaytcls! olan bu mtiheldislikler, mesl€k]erini yapaİken
hangi bilgile gereksinim dııyaılaı?

3. Faİk]ı miihcndislik disipliJüeİi belirli noktalarda da olsa benzer ııygulaİİıalaİ yapıyorlar mı?
Bu uygulamalarda da bir ıakım çerçeve veya başlık altında toplanabilir mi?
Toplanabiliyorsa bu diğer oDA'laİdaki disiplinler için de uygulaıabiliı mi?

4, Ülkemizde son zamanlaıda Üniversitelerde Elektrik-Elektİonik Mühendis|iği vcya değişiİ
isimlerle lisan belgesi veıilmesine rağnen geıçekte gefekli bilgiler verilmektc midir? Aynr
unvanlı olup ta unvanla uyuşmayan dels progİamı var mtdır? Üniversiteler dersler
beliılefken nrühcndisin çalışma hayatında gereksinim duyacağı bilgileri mi vermekte,
ıoksa kredi dtıldunııak için hazır Öğrelim Elenıanlanndan yaraılanarak bilinen dersleıi ve
der§ içerikleri mi verilmektedir?

5, Bu giine kadaf hazı.lanan veya oluşİu.ulalı bilgileİ gtinlük yaşmdaki uygu|amalan
karşll!!or. hatra gelecek teknolojileri kapsayacak bir baİışla mü hazıİ|anmı$ır?

6. Günlük yaşaında gelişen teknolojiye uygun olarak biı takım alanlara uygun m{lhendis
yğtiştirilme§i sağlanabilir mi? Yeni mezun olaı milhendis teknolojiyi usta çırak ilişkisi ile
miöğIenmeliı

Devleıin ilgili kurum ve kuruluşları ile Meslek odala.ıı bu soİulara yarut vermesinin yaal s(İ4
bü gijne kadar hiç değinilmeyen leya yeni gelişen teknoloji ve uygulamalan da içine kataİak İŞ
YAŞA\,1,ISINDAN MtjHENDİsE veya MÜHENDİSİN GEREKSiNİM DUYDUĞU
KoNUL-ARI eie alan bir çalışma yapılması gerekmektedir.

Günümiizde Elektrik Miihendisliği bile birden çok isimle arulu olmuştur. Elekt ik
Miihendisliği adıyla l-isans belgesi veıebiien Üniversiıe nerede ise kalmamıştu. Diğer taİaffan
Elektİik-Elekıronik Mühcndisliği ismi genel bölüm ismi halini almıştır. EMo'ya kayıtlı üyeleİin
Lisans bc|geleri incelendiğinde en az 28 ayn ismi bu]unmaİla birlikte genel bi. gnıp yapılrnası
zordur, (Jniversiıelerimizde ve Meslek Odalarında belirlcnen bu isimler konusunda ciddi kanşıkt*
bulunmakıadır



Ljniversiıelerde Miücndislik ıemel eğitimin yanr sıra §eçmeii derslerle kişilerin keıdi
beliledikleıi kuramsal ve uygulama bilgileri alması sağlaıunaktadu, Ancak bu ders sar,ısı az vcya
seçenek oldukça kıslllüdır. Büyik böliiJnü ise zorunlu deı§ olaıak ve.ilnektedir. Miihendislik dcrs
plograJrılan veiçelikleri Üniveısiteler€ göre değişiklikle. göstermekte, aynı isimle Lisans belgcsi
düzenlcyen 

. 
böliimlerdeki derslcrde uyum bulurımamaktadır. Lisans isimi ite iIgisi ohğan

derslere la§tlanmaktadır.
Müendisleı; iş hal,aından kendileİi_nden istenilenleri gördükçe ha},rcte dqmekte,

mühendislikten ko.kup, hayal kınkllğı yaşamaktadırlar.
İş dünyasından N{iüendise ya da milhendisliğe doğu bakıldığnda bir takım bilgileri atmış, ancak
doğTudan iş yaşamına hazlr olmayaı bir mühendisle çalışmak çok olunılu karşılaımamaktadu.
Irühendisin çalışma !c iş yaşmınl bilerek mezıın olup, deneyimli miüendis gibi doğudan iş
yaŞamında }iikü iizerine aIması istenmektediİ.

Ülkemizdc Kalkınma planlan onadan kalkıığı için devlet ve özel krırumlan arasmda o(ak
htdel't,oktur. Herkesin kendi hedefi bulunduğundaı 8elecek öngörülememektediI. YÖK,
Ü]n iversiteler Arası Kurul. MÜDAK, gibi ku-. ri k r-ırş-ıu.: Mühendis ()daJarınıı da görüşiinü
almaJlnca,_ Bilim ve Teknolojinin ülkemizdeki uygulamalannın geldiği nokta hakkındalcıçekçi
bilgilere erişilememektedir. Ülkemiz şu alanlar gelişec€ktir, bu nedenle ae ..şıı aa,ıda yet|ecİk bu
kadaı mühendise ihtiyacı vatdu." yaklaşımı gösterilmemektedir.

Mühendis odalan: mühendisü almış olduğu eğitimden yo]a çtkaİak, hangi miüendisi!
hangi alanda imza !,etkisini kullanabileceğine kaİar vermekrcdiİ. Bilim ıe Tetoıolojideki
gelişmeleıin },avaş. ıcknoloji uygulamalannrı birbirinden oldüça ayrı olduğu döDerrılend.
MUhendis yetkilerinin alrnış old!ığu deı§lere 8öre belirlenmesi yak]aşımı doğ.u olarak
değetlendİilebiliı. Bilim ve Tekıolojinin baş döndiirücü hızla değişip i.rttığl biİ ortamda bu
},aklaşım gereksinimJeri ka§llayamamaİtadır. Müendislerin doğrudan iş vaşannnn en aandatı
belirli alaolarırıa hazır olaıak yeİiştirilmemesi, nedeniyle yeni müendisler uzun süİ€ iş
bır]amaktad1İlar.

İşverenler de yeni mühendisi ahp yetiştirmek için zaman kaybetrnek !,erine ya tercih
elmemekle veya çok düşük ücretle işe başlatmak istemekledirler. Melcul yapt değiştirilmemesi
durumunda.sorun daha da büyüyecektir. Üniversiteleriı; bu gruplanıalara üıygun cğitim programl
seçilmesi. İşvereırin donaı,ıımlı elemana saiip olması ve İvüiihcıdis İldalan'nın da leüi
kaİmaşasını yok etıniş haldc oluşturduğu mevzuaı ile bu meslek disipliıılcrine göıe beliılediğinde
yaşanan bu kaoslar ortadan kalkacakür.

I\4iüendislerin yetkisinin ne olduğırnun bilinmesinde fayda lardr. \'erkiye rağgıen
n]ühcndis iş },aşamnda nc 8ibi alanlaİda çalışmaktadır? Çalışma alaıIeırınrn çcrçevesi baııgi
sınıılaı içerisindedif? Elektrik, Elektıonik, Bilgisayar, Biyomedikd o]ıuak bir üst başlıktA
toplayabileceğimiz İş alanlaıının çoğu zaman biİlike olmasına ragmcn, bazt ça]tŞma alanlannda,
ıek başına çalışma }apmaİtadrrıaİ. Bu çalışma alanlarınrn belirienmesi oldukça Cjnemlidiı. Bu
konuda Eıektİik Müendisleri odası EEBB Miıhendisleri İş Alanlan ça]ışmasında iş 6]anlan
sayısı 89 olaıak belirlenmiş olnakla birlikte bu alanlaı hangi disipliılcr taıafındaı
gerçekleştireceğin konusunda bir çalışması buluımramaktadı..

soNUÇ
Ulkemizde \,fühendislik hatları serbest çal§an mühendi§lcrin !örc\, \,e lorumlululdan;

28.06,19j8 giin !e j9.15 sa1,|lı Mühendislik ve Mimarlık Hakİında Ka]l!ün ile .1 Şüıbal l954 gün
ve 3,158 sayllt Tük Mühendis ve Mimar odalan Bi.tiği (TM]vloB)Kanunu ile düzeırleruni$iı.
I'VlVoB ve bağtı odalar. serbesı çalışaD müendislerin yeıkileri tc hangi konularıla söz sahibi
olacağünı ya§a ve yönctmelikIere dayaİıarak beliİl€mektedir. Meslck Jisiplini a},rtşmasının taIn
olarak yapılmamış olması mühendi§lik yeıkileıinde dengesizlik ve eşiısizliklere nedeır olmaktadıı.

Mühendisieıin meslek disipliDi aynşmasıDı belilleyebilmek amacı}la; öncelikle, Elektİik
Mühendisleri Odası disiplinindeki mühendisleıin çalışma alanları vc alt başlıklarınıı bclirlenınesj

^



gerekmektedir- Ülkemizde Mtıhendislik mesleğne yönelik bu çalışİnxıllr l)utlali .]l:l..
ve çalışmanın genel üye profiline bakılaBk Elekırik. Elektıonik ic l]i!i rıedik1,l \:
kapsayacak şekilde yapıln)ası 8erekmekledir

. YaPılaİ bu saptamalaİ ile geniş bir üye prolilinrizin oldtığu l-l( ii]. fLİ İ es]
da: bu meslek a]anlarü ve dallaİnda kendi alanlaı dışında çllJlşılljiıııa dü,rux
kaldumak için; hazırlanacak meslek alanlan ve meslek dallan mcıııj .ısal zc,nin,
Kamu kuıum ve kuıuluşlan ile özel sektör bazında rc serbtst mes]cl ,İ ,;pliniııle l
aranır hale gelmelidir.

Ülkemizde Elektrik, Eleldİonik, Biyomedikal iuühendisli!i iılanınc],l,
üniveİsitelcrin bölijm ad]an; Elektrik, EIektİonik, I]nğrji, Eıeküıi!:,1.1..ktıoni ..
lJaberleşme, Elektıonik ve Yazılım, Mekatroıik, ]!{iİroeickııoı:ı],. Tel(.uıBiyomedikal (ltbbi Elektronik) Miüendisliği, Bi]gisayaı Biliı.ı,:|] .,e Mi]'ıeıt
ka§ımtza ç*ma]cadıİ. EEB Mtüeıdislik disiplinleri bir yandan rt]lr ı:.çıjkçe ,]dI-.
aİtaİlen. diğ€r yandan da ıek disipünli mühendislikteı çot a,slpli,,ıi mı:.:,:..
e!irilmektedİ. EEBB Müendisliğ alanrDda; teknolojinin kapsamll . ılzlı gc 1,:ıolduğu gibi üniveısiteleri de etkisi attııa alaıak değişik adİar alıı::ı|; .,ölĞl. ıi::
neden olmuşttır.

Üniversitelerden edinilen bu unvan kargaşalığıl]]lı \iüll]ıJa, ıl ..i.,ı ılaıuılıı,
çakışmalar, bazı mcslekfaşlanmrzın göıev tanımIarının bugüıre k;t. }..J)llarn. ]rı].
zemine ofuItıılmaması nedeniyle karışık]tğı daha da artlı;nışur. llı i.,igaşal ı'
gelrniş ve mevcut yönetmelikler yeterli çöziirn üıetcmez ıılnıuşıur.

TMMoB ve bağı oda'lard4 Mİüendislerin iş alııIaıı, ]. .| müh. .]

ilgilendiği konıısunda çeşitli saptama ve araşıtrmalar \t]pılmışl]], .\ rcak ] ı

§aptamalar }-ajnetmeliklerc ı,e yasal zemine oturıulanıaı]llŞtl İ,

Bu değerlendirmeleI tşığnda;

ı Meslek alanı ve meslek dalının tanümlamalan yapl]nıirlıdlr.
ı Meslel Alao ve Meslek Dsllan belir]enirken; Bu alanlara aiı ı,; .ı(i kstas' ,ü ı

dulıılaı bilgi|er belirleıuneli,
ı Elektıonjk Mühcndisüği mesleğine yönelik süa :!raştı:. iı ı yapı. .ı.

oluştuİulması.
o Meslek alanına yönelik meslek Tanışmaı,a ıçıliıcık 'ou ıanıı . ..,], iıı gej: ; .!

şekJinin verilmesine miiteakip, Elekt.ik. 1,lckııonik. | ,ııı.,ıtiİal r,,
Mühendisliği Meslek Alanlan ile Meslci ]rJll.t,lü]tJükı .]l Jann l.
amacıyla oriak çaltşma yapılrüasına mütcaj.iip son hali\ le orl.ü}i ,İ c,ine dö| ].

o EMo Meslek Alanlan ve Meslek Da]lan mcllrinin: Kımu Ku]tıl]t ve kl .r l,
sektörde etkinliğinin sağlanması için Yasal giıişimjerin başlı,l|ıl, sı ve } l,..
sağlaİrması,

ı Tekıolojinin çok htzlı 8etişmesi Mühendi5lik bi].iSiılin . , l:zla e. iı
olmaitadü. Viihcndisİerin bilgilerin günıc.ltşı.ı .ııc,i .ıbu| ...
§istematik biİ eğitim alırunası için Meslek lçi Sü.ekli Lğiıim i, ,. , i (] ]:
ele alınmalı ve MlsEM'in Mühcndislik alanıı]dı \ (rcu.ü]i eğii.Ii;,,)gra,1] ...

bakış açısıyla yenidcıı dü.@nlenme lidir.
. Elekt onik meslek dalına yönelik oda merkezindc bir korırdiıı:ll i l l:ik oluşı l ,

,e yapılması
rendisleıini

1l]alrrmtzln
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. ]'üm bu çalışmaiar rşığında belgelcııl rıılı ça]tŞl ],,ıfu r t(
kaiterler ,erine sade ve kargaşanın l]i.,l.]]]l olİriı. .] ]j. l]V.
ça]lşma başlatılmasl,

. Bu yönetrnelikie verilecek olan belıc:ıir l:k oln l lıı] rc '
konubaşlığıiçerecekşekildeyenid.:,..: ; ı ı.l, ı. ,n .... Elektik, Elektronik, Biyomedikıl \1l]li.,](iii]l i..: l :.]
geririlereliiniver§iıelerintıiiliimadl.l'.'<l,ıi.
içeiiğinin eşitienmesi, sğü yapljnıası lc-iı çıtı5:. :.V2 .İ:1

. Universite Sanayi işbiİliği kapsamınl] l -!:lii|iin : .1 i
beliflenmesi konüısunda EMo olara( | .ı i..l , l n ._.ıı. Kamuda ve Özel sektörde çalışan |i l ,..,ilislc,'. , ,: j,,ı'.
çalıştınlmasl için Meslek Da]ları ıt ] ı ;ck ,.j ıı
Başkaırlığınca Resmi Geuetede ),ıv]nl., ; "ı i,:i iı,

zaruri ve gerekli bir durumdur. ElektloDjk ]\1i j,,]] .jliij
ba§Lan.|gtna sa} gl} la sunulur,

:,lcn
, ],İcl;

_.lal.,

,|,.

-, !i:|]

-ıi

,:ak ve

ı, yenr
ısr için

ı],

araya
eğitim

!annın

işleıde
rsonel

divaı

34786 CöKHAN HÜZMELİ

23430 1BRAHiM SARAL

32723 ALl ARAS

5453l NEVAL şiMŞEK

26345 DENİZ ÜLKER

l6590 HAsAi ŞAHiN

44745 SUAT ÖZKoÇ

44706 ARİF DoLMA

l7]46 vEYSEL BAYSAL

2l695 AHMET A,I-MACA

3J0l6 UMUT MİRİoĞLU

58204 AYKUT K.\DİR KOZANDAĞI / l
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46. DöNEM oLAĞAN GENEL KuRuLU DiVAN BAşKANtĞlNA

31Mart 2018

8lYoMEDil(AL sMM düzenlenmesini öneriyoruı. Elektrik Mühendisleri odasl olarak bu yeni sMM
alanlnln yetki, sorumluluk, iş alanl olarak yapllandırllmaslnl, yönetmeliklerinin hazlrlanmaslnl, hayata

geçirilmesi için çallşmalarlnln yapllmaslnl ve konunun EMo Genel Kurı]lunda 8örüşülerek kaaar altlna

allnmaslnl öneriyoruz.
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{5. ()LAGAli GENEL KURLL
rriYoüıEDiK.{,L MüHEırDİsLiĞİ Koı{i.iYoNU RAPoRU

]004 }1lı jıjbari_Yle E]ekürık Müheıdis]eri 
.odasıoda meslcki örgütlenme §ürecine başlamışı,lan F}ıvomedikai Mütıendisleri Elektil Müendi§leri odaşndaii çalıEnalaıuun ız, vılınagirııişır .1000'li rıllıırın haşlnda ülkemizde bir itniversite ile ualuy- iiyo-"aiu\1i]lr(nJis]iğj 20]j ÖS\'\4 kılaı,uzuna göre iisans eğj minde zz ıattıi tıniı,ersııc ıultli, nı.tl|]tna -ı!ıpttr (lablo ]), Iru böliimlerde gri*, y"pu, ıot ogıetiın eıemaoıt,Junılrnkladır (Tablo :). Bıına göre lakıi üniversiteliriıde ti.'ogr"tı_ d"i-rou 1oga"tl.

lıicsı,& _öFTliI.n elenanıJ 5,83 öğrenci düşelkeİr devleı univJrsiteleıiıdc bu sayı 8,35ı!,kno]oji takültelerinde ise 9.66 dlİ

|iıhh ü - osylı }015 .. glr..&ir. .ıliıat 
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li|aıİ Eğı|t rlrh nrıb.^|ıJl.rc Gıft |rüın|n
, ::!!::! a!4gg!!g}_2!!g!!LşJ.!Ü, 

'raı 
:0 I 6

1\1ü..İJi5]il f ı]iıl1.\i
] ü)ğlİll,!i-ii--._|-

l oPt,,{§l

] l
l6] llI | 248

]j,)on]edikal Mühendjsljği. sağ]lk alü ..da kuil.*,lan leşhjs. tedavi cihazlan ite tıbbiil:.llilrma ve iaboratrraf or(aınlaaıDda ku]larıı]an melaıik. eliktıonik, tiyoıo.jir c,ıazıann vesı!ı(ııı]crin isreniıene tı},sun bir şekildc rdsallarrması, tlreıimi. gelİşti;es1, iİletılmesi ve|.."jıı . , narım - (alıhıi4\on I'aaiıücılcrindrn sorumlu ı,,. miilıenaıİlil<'aal,a,. 
' '''

\":] \ .e|itajrüld.ki geiişmelerle biriikte .skiJm uzun zanan alan vc maddi kayba neden olan,, ,l. ,.,ığıla\ı ı-ır,çl::iıs...ıırı serıtrıe tcnıelıImiŞıi:. Bu imkdfu insanl* izıneııne sunans.lt|]Cii,/ ki ilei] leiıOloi] iirünii trbbi .ih&,ia].dıİ A!c.di. len ıetıoıo.ji ııonıı tıubi cil;ızıannililiil alrnmas]. kullanlrnı !e çallşır halde lutulİna, ve Yeni tek-nol ıjıJın uıeıı'imJsı onerııı tır\(]rünu ıJrtaya çıkarm]şllr. Güncel mühğndislik teİİolojisinin tıbua uyguıaııtıasi sonucu ııbbi
].]l:. İl İ:y_*j:.Taşık blr,}apıva bLirü nışı".a.. Öiıu, g"ıŞtiıiir'"ri, ı,"i.i, eğitimi vctjlıtln {ullanlml hilşlı ba§ına bir bi|im dajı olmuştu[. Edldü yapılmadao rcdaıik ediien tıbbirihaziar. zamaı içinde sagltk kurumlanna 

"gu 
işi"r."' ;"İiy.tloiJ-]"' U".l*na"

leıimriŞıir. Aynca ıp ıeknolojisiıi k.ıJlanan saglık penoneli ile ıeknik .ı"-- *as,oaıiıtıjşinn sağlaıacak sorunIarı heır.ı heiirn hem de müendıslik açısoa_ a"C;.i"ndir"Ul"""tıJl ı.rnla.a da dulu]an gereksınim anmış!ı i..Teşhis. ıeaav; ve Uiİlmsel arşu'JarOa lttiyaçd|ı\,uian tıbbi ğihaz. a]eı, ııa]zeme !e sisüerrı]erin ıasarlana.ar *y,ul aoalİÜTr, 1,"plrrao.a\.ı hiı uzmaıt]lk ].,c m.s]el dı], haline gelmiş. ıp;le mtllıenaİsügn aıı-İes ı olııgııraııli,\,)İledi|aj !I,:lhcn.risıiği" bilim.ia]l dognruş.ur. Bi},omeaiu viııcnaisıŞ tiım otınyaaı,,ı,i!i!iı ,]ibi ü]rcıi,üzde de dısiplinleı aıası bjr .neslek ;iara} kaUut gOımetea?İiyomeaikl
)]:,,].:],.j':' 'c,' ..:..:1i, 

.!,,*,, 
. l§[e]_]$ rğü!q!. elekırik - elehro;L ıiigı*"- ," .atıne

],|,ın( ro. iıı!ı .!ıliınlcI. ıL.m.. :üIınJrai huıırloıxn,)ttı
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l,
l \1O .15. Olağan Genci Kuİıılu §oıucu seçiiccek 45. dönem yöneıim kurulu Biyomedikal
\lühcnJisliği \Ieslek _tna Dalr Komisyonunu kurarak aşğılaki çalışİrıslrnn
gğrçelleştirmesini sağiama.iıdır.

l Yeniden lap]la.dınl8n sağtık B!İanlığ! ve bağlı kııİüıııl"grı ile Biyomcdilal
\liüendisliği Kamu Hasıaneleri Biıliklcıi. Tıbbi Cüaz ve llaç Kımımı.ı, Halk saglğı
Kurumu, Huduı Sahiller Genel Mudüiİlüğü ve digeİ birimleri ile çalşma]aı yapılması,

] lJiyonledikal Vühendisliğitriıl "Kamusal Yaşam Alaru" oıan hastınelcrde. Klinik
Mühendis]ik bjrimleIinin kuulara} Biyomedika] Miihendislerini! hbbi cihaz vÇ tıbbi
alan]ann. "teknik işletilmesinden'' soru]nlü o]mz§l çalışmalanDn gerçekleştii]İne§i,
bu çalışnlalirr ıçi]1 sağiik Bakanlığt ile kooıdinasyon kunılması,

.;. l]lyoıiıOdiüial !1tlhendisj.in baŞında bu]undugu Klinik Mühendislik tliımetler
lutidürlüğü b:ıiıni kurı.ılması ve bu birimin direkı olaİak Hastane Yö.eticisine
ba!lanma§ı için çalışmalar yapılmasl.

.]. i)z_el sektörde göre! yapan Biyomedikal Mühendislerinin zorlu çalüşma koşırllanru
ı) i|eştirmek için gerek]i düztnleme]eı y8pılması için ilgili kamu kurum ve se}ığ.
tcmsilctlcrle göriişmeleriı }apılması.j. Biyomedikal Mühe4dislerinin çalışma alaılan ol&n Klioü Mühendistiği, Tıbbi
leknik Sen,is N4iüendisliği. hbbi i]İünler Saıış Mühendisüği, Ttbbi Aİaştırma -
Celiştirme llühendisiiği (Tıp \rtüendisıiği). -Iübbi Uygula$a Mühendislikteri, Tıbbi
I es! Ölçiirn r,e Kalibrasyon Miıhendisliğinin tarıtmlaflluo y9ıla.ak beşta EMo
a'rgüılülügiinde ve daha sonm TMMoB bütilnlügüne d.ihil tiiıı meslek örgütl€fi il€
kamuovunun biigilendiıilrnesine deıam edilrnesi için çalışırıalar yapıloısı,
g.İçekle i.ilen ça],şmalara drvam edilmesi.

6 Biyon]edikal Vühendisliği alajunda örgütlüğümüzü artfİnak, meslek politikasıİun
(]|.ıŞturulllıilsi sağlamat. bıı alandd yapılan 1jciıri kongreleİin e*isini a7"altmak
.ıııauııi, i,ını:ı i ınuı ve kıııılıışlar re ünirersiıeler j]c birlikıe haıekel ederck u]usal
çıpıa \cmlIier. konİar;*s l,clı,eya kııngıeler düzeİleDmesini sağlamak,

] }-.N1() merkcz r.e Şubelede koordinarörltık oiuşıurula_rak Bivomedikal Miüendisliği
\c odalı,7 1,apısı içinde farklı meslek disiplinierine dihil üyeleı aıasındaki
dutanrşnıau güçlendirecek poliıikalaİln oluşİtırulmasl !,e yayguılaştınıması.

8 ]iıtelik|i nrczun i,eai§tiİilmesi \e nles]eğin ihti}-açIannın tiniversitele.e akt9nlrnast için
h§ra şi]be cograiasııda buiuna.rı iiıilersiıeleİ oknak üzeİe diğer illeİde bulunan
iİli\crsi|elL,r ilc de çallşmalar yapılnrası. Bi_vomedikal Miihendisliği eğitimi vğtcn
lı]iYcrsi!cjeı, i]. plaItbam ıoplantılanntn düzeolenmesi ve }-aygnlaştrrılİnaslU i.lelerin \e Biyomedikal irtiüendisliği öğıencilcrinin özellikle deıs müaedatlanıda
vcİ a]matao takal meslek yaşaııusıoda ütiya§ du}dü}lan t İnik LoDu.lanı g.,İi
bıldirimlerle beli.lenerek eğdmlerin güncellem€§i,

i._ü.|M() Dergi. E]vio l]ilifirse] dergi \.c şube h6ber b0ltetıl€İinde biyomedikal
ıniüendislik ıema]ı biliİtse] \?1ın, sekıöre] doküınaİ! mesleki anr.vb yazllaİın
la7ılnrast ve ü\elerimiz arasrnde vd},glnlaştıııimasl için gerekti çalışnralann
iıurçcllcşlirilıııcsi. ılJa ]"aJlnllrın elkin kullalılırek biyomedikal mtihendisliği mesleki
(]li.!aitlenntesinin baŞIa 'l'N1\,10B. Ir]M() vc diğe. paydaşlar ile kamu oyuna ıanrılmaya
Jc!anı cdi]tİcli.

t l, sdğ]lkla döniişiim prog.amı çcTçevesinde hayata geçililen şhir hasıaııeleri ve sağlık
kullanım hakkl i]e ilgili konulaİda. bu A|anda faaliyet }4ıİüteo s€ndika, meslek od!§ı va
oluşumlaİia biİ]ikıe kap§aınİ çallŞmalar vilrütm.k,

lj, I]§ta l]i\omedika] l\4iüendisi ürelerimi7 olmaİ üzere Biyomedikal Mühendisliği
ıiınıı,ı,iı çaiışan tuJİ i]gileİiİin \ ararlaltırası anıacıyla, disipliıle. arası güncel bilgileri
içcrcn. Br\.JT:ellikai \1iihelıdil]erinin başucu (i!abı oiması hedeflenen Biyomedikal

|ril <meşt
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TI\rı4oB EMo ISTANBUL şUBEsl
4l DÖNEM OLAĞAN GENEL KURULU DIVAN BAŞKANLİĞINA
lSTANBUL

a.ü}.2018

§MM 0yclcriı bğı bululduğu ŞubGoi! kap§6fuğı komşu illğdro yGüi alonk icıı tııigi Y,G.
lşlctrnc Sorumluluğıııu, diğcr Şubdğin komşu illc.ini dc içirı. rlaaak şclıil<tc gcaişletilmosi
konusunda SMM yönctmoliğiodc dttz€nltmc yaptlmasın önetiyonız
sıygılanmızla,

/r, e ;vo.

N\-+-ts €.:u_.-ır

/w,w

r ;-,1 ,un '*
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Saygılanmızla,

TMMoB EMo ISTANBUL şUBE§|
İİ. boNeıı oııoıN GEĞL KuRuLu DlvAN BAşKANLIĞINA
ISTANBUL

24.o2.20|8

TMMoB EMo Elektrik Yüksek Geriliın Tesisleri lş|etmc Sorumluluğü Yönetrneliği Madde 9

t"l-t""aı* aşağıd8ki cürrılcnid ekl.nmcsi konusunün EMo 46, olağan ccnel Kunıluno

taşınmasııı talep ediyoıuz.

l. Oeçrıiş yıllaıda yapılııış ve takip eden yüligd" q devım odeçek olan işlcğre

*,j*1.1ue. UiJa'Ua"İiıi" yıllıL TüFE-üFE onılaması oranrnda amş yepılar*

devsm cttirilm€§i.

2. Resğli kuİıun ve huruluştaİın ihAlcli işle,iıde YG işleün, §onİnluluğu b€deıi EMo Eo

Az Ücret bedeli tzırindcn değil ihol€ bcdeli üzerindğn yapılması,

/ra 6*@-

,ı lİaİt

N/\.-9t.$"_- E.ıu-*ılY

/0w^



tV 11

24.02.20l8

TMMoB EMo Elektıik Y{ıİ!€k cğrilin T.sislçri hlcİn soıumlDıtığu Yön rırçliği'nin günlın

şgıtlann8 uygım halc gğirilınesi kooıısunun EMo 46. olapn ococl Kıınılııı tışıımısınr ulcp
ediyoruz.

TMMOB EMO İSTANBUL ŞUBESi
4l. DÖNEM OLAĞAN OENEL KURULU DİVAN BAŞKANLİĞINA
İSTANBUL

'ı, j*ıı /

/i" 6l,yu -

ü.-\.yT*q

/rw^
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El\4o DjYARBAK|R ŞUBESi 20.oLAĞAN GENEL KURULU
DIVAN KURULU BAşKANLlĞlNA

El€ktrik Mühendjsleri odasl'nln oda G€
organlannda görov y;;;;;;;;;iJİlİlI"'"""no" "69imle 

belirlon.n t0m yetkili
dönemle sınljandıılm;;;;;;;il i"J.", 

Şürolerinin, aynl kurulda üsl üste en çok 3
Ium yasal değişikliklerln yapllmaslnın 

r6ta TMMoB ve EMo mevzuatlarlnda qerekli
uz6re onenyoruz. 1o.o2.2o18 lMo 46, olağan Genel Kurulu'na surİulmak

.f-.* /,JJdg;- A,{",,{gnrt6,^
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Möhmet cEYLAN
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