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EMO 46. DÖNEM HUKUK RAPORU
EMO 46. Dönem Yönetim Kurulu’nun görevde bulunduğu süre içerisinde enerji alanında 
etkin ve etkili oda politikalarının oluşturulmasında hukuk alanının önemi dikkate alınarak 
çalışma yöntemleri belirlenmiş, EMO hukuki çalışma alanının güçlendirilmesi yönünde 
önemli adımlar atılmıştır. 
Enerji hukuku alanında odanın hukuk politikasının oluşturulması perspektifi ile hareket 
edilmiş, odada yürütülen tüm işlemlerde hukuki çerçeveye sadık kalınması sağlanmaya 
çalışılmıştır. 
İktidarların ülkemizdeki tüm toplumsal mücadele alanlarına hukuk üzerinden dizayn verme 
çabaları karşısında, odamız gibi toplumsal mücadelenin parçası olan kurumlardaki hukuk 
çalışmalarının önemi daha da artmıştır. Bu kapsamda toplumsal davalara müdahil olunmuş 
takibi sağlanmıştır. 
Nükleer Karşıtı Platform sekretaryası olan odanın, nükleer karşıtı hukuki mücadele içerisinde 
de yer alması sağlanmıştır.
Mesleki denetim ve düzenlemeye dair anayasal yetki ve görev alanımızı tartışmaya açan, daral-
tan tüm adli idari iş ve işlemlere karşı anında hukuksal başvurular yapılmış takibi, sağlanmıştır. 
Mesleki denetim yetkimize itiraz eden, dava ve şikayet yollarına başvuran üyelerimize, yargı 
kararları da değerlendirilmek sureti ile denetim ve düzenleme yetkimizin içerdiği yüksek 
kamusal yarar hususunda bilgilendirme yapılmıştır. 
Üyelerimizin mesleki faaliyet alanlarını daraltan idari ve yasal düzenlemelere karşı adli ve 
idari mekanizmalar işletilmiştir.
Mesleki ve uzmanlık alanlarına ilişkin hazırlanan hukuki görüşler, öneriler ilgili kamu kurum-
larına sunulmuştur. Kurumsal görüşme ve yazışmalarla çözüme ulaştırılmayan konularda 
aşağıda detayları verilen davalar açılmış ve daha önce açılan davalar takip edilmiştir. Dava 
ve hukuki iş takip sistemi oluşturulmasında önemli bir aşama kaydedilmiştir. Odanın farklı 
şubelerince yürütülen hukuki çalışmalarda ortaklaşma, bilgilerin merkezileştirilmesi ile daha 
güçlü ve bütünlüklü bir hukuk çalışması oluşturulmuştur. 
Odaya üyelik zorunluluğuna getirilen istisnaların geniş yorumlanması nedeni ile üyelerin 
istifa talepleri odanın önemli gündemleri arasında yer almaya devam etmektedir. Yeni ve 
karmaşıklaşan kamu personel rejiminin tanımlanması, birlik ve odalar nezdinde uygulama 
birliğinin sağlanması çalışmaları devam etmektedir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun uygulaması için ayrı bir çalışma yürütülmüştür. 
Dağıtım şirketlerinin mühendis ve proje bilgilerini odamız ile paylaşmama yönündeki ısrarlı 
eğilimleri karşısında Kişisel Verilerin Korunması Kurulu nezdinde başvurular yapılmıştır. 
Pandemi sürecinde, üyelerin haklarının korunmasına yönelik hukuki destek sunulmuştur. 
Birikmiş üye aidat borçlarının tahsili için takip işlemleri başlatılmıştır. 133 üyeye mesleki 
denetim yazısı, 97 üyeye Onur Kurulu yazısı, 491 üyeye aidat yazısı gönderilmiştir. 
Genel merkez hukuk birimi bilgisinde toplamda 206 dava olup 85 tanesi kesinleşmiş 121 
tane davanın takibi devam etmektedir. Devam eden davaların 74 adedi oda aleyhine açılmış 
davalar olup 47 adedi oda tarafından açılmış davalardır. 



TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
46. Dönem Çalışma Raporu

136

1 9 5 4

A. DAVALAR

I. EMO’NUN AÇTIĞI DAVALAR
Kamu Kurumları tarafından kamu yararı gözetilmeksizin tesis edilen düzenleyici işlemlere 
(Kanun, Yönetmelik, Tebliğ vb.) karşı EMO tarafından 35 adet dava açılmış olup bu dava-
ların Danıştay’da inceleniyor olması nedeniyle bu zamana kadar 9 tanesi kesin bir şekilde 
sonuçlanmış, kalan 26 dosyada dava süreci devam etmektedir. Açılan davaların büyük bir 
kısmı Enerji Bakanlığı, EPDK ve diğer Bakanlıkların düzenleyici işlemlerine karşıdır. Dava 
açıldıktan sonra, davalı kurum tarafından bazı hükümlerde değişiklik yapılarak aynı yasal 
düzenlemelerde bazı değişiklikler yapılarak yeniden yürürlüğe konulmaya çalışıldığından 
aynı konu hakkında süre gelen davalar açılmıştır.
Açılan davaların güncelliği korunan dosyalarına ilişkin dava özetleri aşağıda yer almaktadır. 

• 01.10.2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kuru-
mu’nun elektrik zammı kararında; elektrik piyasası tarifelerini belirleyen maliyet bileşen-
lerinde oluşan artışlar nedeniyle görevli tedarik şirketlerinden elektrik enerjisi satın alan 
tüketicilerin tükettiği elektrik tarifelerinde vergi ve fonlar dâhil % 14,90 artış yapılmıştır. 
Bu kararın ve yayınladığı tarife tablolarının iptali için EMO tarafından 06.11.2019 tari-
hinde Danıştay 13. Dairesi’nde dava açılmıştır. Davada, yürütmeyi durdurma talebimiz 
reddedilmiştir. Tarafımızca bu karara karşı artışın kaynağının ve tüketiciye yansıyan 
oranların açıkça belirtilmediği oysa EPDK’nın kanun gereği şeffaf davranma zorunluluğu 
hatırlatılarak itirazda bulunulmuştur. 
• Rekabet Kurumu’nun asgari ücret yönetmelikleri ve uygulaması nedeni ile hakkımızda 
verdiği ihlal kararı ve 253.486,82 TL idari para cezasına karşı idare mahkemesinde dava 
açılmıştır. 
• 06.04.2019 tarih ve 30737 Resmi Gazete’de yayımlanan “Asansör İşletme ve Bakım 
Yönetmeliği”nin 13. maddesinin 4. Fıkrasında; asansör servis teknik sorumlusunun “veya” 
bağlacı ile tek bir mühendislik alanından belirlenmesiyle sınırlanmak istemesi üzerine 
anılan fıkranın iptali için tarafımızca Danıştay 10. Dairesi’nde dava açılmıştır. Danıştay 
savcısının görüşü beklenmekte, dava devam etmektedir. 
• 21.06.2018 tarih ve 30455 Resmi Gazete’de yayımlanan “Elektromanyetik Alan Ölçüm 
Sertifikası Alınmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ”in 4, 5, 6, 9,10,11. Mad-
deleri ile; elektromanyetik alan ölçüm sertifikasının alınmasında dört yıllık üniversite 
mezunlarının tamamına sertifika başvuru hakkı tanınmış, verilecek kursun içeriği, kursun 
süresi ve zamanı belirsiz düzenlenmiş, kurs sonucunda sınav yapılarak mühendislerin 
faaliyette bulunulabilmesi sınav şartına tabi tutulmuş, kurum personeline kurs şartı 
getirilmeden eşitsiz bir durum yaratılmıştır. Bu maddelerin ve sonuç olarak Tebliğ’in 
iptali için Danıştay 13. Dairesi’nde dava açılmıştır. Açılan davada bir kısım maddelerin 
yürütmesinin durdurulmasına karar verilmişken bir kısım maddelerin yürütmesinin 
durdurulması talebi reddedildiğinden bu maddeler yönünden tarafımızca itirazda bulu-
nulmuştur. Dava süreci devam etmektedir. 

• 01.10.2017 tarih ve 30197 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İş Ekipmanlarının Peri-
yodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili Kişilerin Kayıt ve Eğitimlerine İlişkin Tebliğin” 6. 
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11.,12., 13, 15. Ve Ek -1. Maddeleri ile; periyodik kontrol yapacak mühendislerin eğitim 
alması ve sınava tabi tutulması, eğitim verecek kuruluşlarla ilgili koşullar ile özel işyer-
lerinde çalışanların kendi işyerleriyle ilgili kontrol yapabilmelerini düzenleyen hüküm-
lerinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle Danıştay 10. Dairesi’nde dava 
açılmıştır. Bir kısım maddelerin yürütmesinin durdurulmasına karar verilmiş olup dava 
süreci devam etmektedir. 

• 03.07.2017 tarih ve 30113 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar 
Yönetmeliği’nin yapı projelerine ilişkin 57. Maddesi ve elektronik haberleşme (baz) 
istasyonlarına ilişkin 62. Maddesi’nin bazı fıkralarının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle, 
yürütmenin durdurulması ve iptali için Danıştay 6. Dairesi’nde dava açılmıştır. Davada, 
asansör uygulama projelerini bugüne kadar yapmakta olan elektronik mühendislerinin 
yetkilerinin ortadan kaldırılması; asansör uygulama projelerinin “elektrik tesisat” tanımı 
içerisinden çıkartılarak “mekanik tesisat projesi” tanımı içerisine konulması; yapılara 
ilişkin elektrik, telefon ve doğalgaz tesisat projelerinin inşaat ruhsatı alınması sırasında 
aranmayacak olması; elektronik haberleşme istasyonlarının kurulabilmesi için ilgili 
idarelerden ruhsat, onay vb. aranmayacak olması düzenlemelerinin iptali istenilmiştir. 
Daire’nin 24.04.2019 tarihli kararıyla yürütmenin durdurulması karar verilmiş, bu karara 
karşı yapılan itiraz ise reddedilmiş olup karar beklenmektedir.

• 14.04.2017 tarihli Resmi Gazete’de Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönetmeliğinin 
Kontrol Firmaları (KF) ve ETİP belgesiyle ilgili maddelerinde değişiklik yapılmasına dair 
Yönetmelik yayımlanmıştır. Hukuka ve daha önceki yargı kararlarına aykırılık taşıyan yeni 
düzenlemelerin iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle dava açılmıştır. Danıştay 
10. Dairesi’nin 8 Kasım 2017 tarihli kararıyla, ETİP eğitimi ve belgelendirilmesine ilişkin 
usul ve esasların 01.01.2018 tarihinden önce Bakanlık tarafından yayımlanacağına dair 
geçici 2. Maddesi’nin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Danıştay savcısı 
da aynı şekilde görüş vermiş olup dosya karar aşamasındadır.

• 31.12.2015 tarih ve 29579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Dağıtım Sistemindeki 
Kayıpların Azaltılmasına Dair Tedbirler Yönetmeliği’nin 5. maddesinin ikinci ve üçüncü 
fıkraları ile 7., 12., 13. maddelerinin ve 14. maddesinin birinci fıkrası hükümlerinin 
elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreye uyumlu bir şekilde tüketiciye 
sunulması amacına aykırılık taşıdığından iptali için Danıştay 13. Dairesi’nde dava açılmış 
olup dosya karar aşamasındadır.

• 19.12.2015 tarih ve 29567 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dağıtım Sistemi Gelirinin 
Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ’in 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ı) bentlerinin, 7. 
maddesinin ikinci fıkrasının, 25. maddesinin birinci fıkrasının (a), (ç), (e) ve (f) bentleri 
ile dördüncü fıkrası ile dağıtım şirketlerinin haksız bir kazanç sağlaması ve tüketiciye 
yansıtılan elektrik satış fiyatlarında artışa yol açılması nedenleriyle iptali istemiyle Danıştay 
13. Dairesi’nde dava açılmış olup dosya karar aşamasındadır.

• 6.11.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Üretim Tesisleri Kabul Yönet-
meliği’nin bir kısım maddelerinin iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle 
açmış olduğumuz davada, Danıştay 10. Dairesi tarafından 13.04.2017 tarihli kararla bazı 
maddelerin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Danıştay 10. Dairesi, 
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Yönetmelik’in elektrik üretim tesislerinde işletme sorumluluğu yapacak mühendislerin 
eğitime ve sınava tabi tutulmaları, eğitim sonucunda sınav düzenlenmesi ve Bakanlık 
tarafından belirlenecek kamu/özel kurum ve kuruluşlarca eğitim verilmesine yönelik 
düzenlemelerinin hukuka aykırı olduğu değerlendirilmiştir. Böylece Yönetmelikle geti-
rilen, mühendislerin Elektrik Tesisi İşletme Personeli (ETİP) Belgesi alma zorunluluğu 
kaldırılmıştır. Dava esastan karar aşamasındadır.
• 28.08.2015 tarih ve 11379310-020-E. 230 sayılı Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 
Bakan Oluru ile ETİP belgesi alacak mühendislerin eğitilmesi amacıyla “Proje Uzmanlığı, 
Sertifikasyon ve Eğitim Merkezi” (PUSEM) kurulması yönünde karar alınmıştı. Hukuka 
aykırılık içeren bu işlemin iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle açtığımız 
davada, Danıştay 10. Dairesi’nin 13 Nisan 2017 tarihli kararıyla, işlemin tamamının 
yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.
• 24.06.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik 
Kontrol Yönetmeliği’nin yetki yönünden tamamının, hukuka ve kamu yararına aykırılık 
taşıyan bir kısım maddelerinin ise esastan iptali ve yürütülmesinin durdurulması iste-
miyle açmış olduğumuz davada, Danıştay 10. Dairesi’nin 26 Ekim 2017 tarihli kararıyla 
tamamının iptaline karar verilmiştir. Karar davalı idare tarafından temyiz edilmiştir.
• 15.07.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yet-
kilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ’in yetki yönünden tamamının 
ve hukuka ve kamu yararına aykırılık taşıyan bir kısım maddelerinin ise esastan iptali ve 
yürütülmesinin durdurulması istemiyle açmış olduğumuz davada, Tebliğ’in dayanağı olan 
Yönetmeliğin iptal edilmiş olması nedeniyle, Danıştay 10. Dairesi’nin 26 Ekim 2017 tarihli 
kararıyla, tamamının yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Danıştay savcısı 
tarafından davanın reddine karar verilmesine ilişkin görüş verildi. Dosya karar aşamasında.
• 06.03.2015 tarihinde aynı konuda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na uhdesinde 
herhangi bir mühendis bulunmayan özel bir şirketin baz istasyonları ölçüm yetki belge-
sinin iptali için yapılan başvurunun reddine ilişkin tarafımızca Danıştay 13. Dairesi’nde 
açılan dava, Yönetmelik ve Tebliğ kurallarında hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle 
12.11.2019 tarihinde reddedildi. Prof. Dr. İsmail Hakkı Çavdar tarafından hazırlanan ve 
elektromanyetik alan ölçüm ve denetiminin mühendis olan kişiler tarafından yapılması 
gerektiğini belirten teknik rapor mahkemeye sunularak hukuka aykırı karara ilişkin 
gereken itirazlar yapılmıştır.
• 30.12.2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği’nin 
hukuka ve kamu yararına aykırı olan bir kısım maddelerinin Danıştay 10. Dairesi’nin 
17.11.2015 tarihli kararıyla yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmişti. Dava halen 
davam etmektedir ve önümüzdeki günlerde karar verilmesi beklenmektedir. 
• 22.12.2014 tarih ve 74687 sayılı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın Deniz Harp Okulu 
diplomasına Elektrik-Elektronik mühendisliği eşdeğerliği tanıyan işlemi ile bu işleme 
dayanak teşkil eden Deniz Harp Okulu Elektrik-Elektronik Bölümünde görülen öğrenimin 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile eşdeğer olduğuna ilişkin Yükseköğretim 
Yürütme Kurulunun 05.02.2014 tarihli toplantısında alınan kararın iptali istemiyle Ankara 
14. İdare Mahkemesi’nde dava açılmıştır. Mahkemenin 29.03.2019 tarihli kararıyla dava 
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konusu işlemler iptal edilmiştir. Davalı tarafın istinaf başvurusu üzerine dosya istinaf 
aşamasında devam etmektedir.
• 17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 18/11/2013 tarih ve 
2013/5660 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Oda üzerinde idari ve mali denetimin Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığınca yapılmasına ilişkin kısmının iptali ile 6235 sayılı Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun Ek 3. maddesi ile Ek 4. maddesinin 3. ve 4. fıkrala-
rının Anayasa’ya aykırı olduğundan bahisle iptali için Anayasa Mahkemesine başvurulması 
istemli Danıştay’da açılan davada, odanın idari teşkilat içerisinde yer alan her kurum ve 
kuruluş gibi idari ve mali denetimle sınırlı da olsa devletin gözetim ve denetimine tabi 
olması gerekçesiyle dava reddedilmiştir. Ret kararı kesinleşmiştir. 
• 27.07.2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Aydınlatma Yönetmeliği’nin, 
yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce genel aydınlatma kapsamında tesis edilerek işlet-
meye alınmış olan aydınlatma tesisleri için proje onay ve kabul şartı aranmayacağı, genel 
kullanım dışında yalnızca site ve kooperatif sakinlerinin kullandığı yerlerdeki aydınlatma 
tesislerinin tüketim giderlerinin kamu kaynaklarından karşılanamayacağı dair Geçici 1. 
Maddesi’nin iptali ve yürütülmesinin durdurulması istemiyle açmış olduğumuz davada, 
Danıştay 13. Dairesi tarafından 14.11.2019 tarihinde reddedilmiş olup tarafımızca temyiz 
başvurusunda bulunulmuştur.
• Resmi Gazete’de 09.02.2012 tarihinde yayımlanan Elektrik İle İlgili Fen Adamlarının 
Yetki, Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmeliğin 1. Maddesi’nin iptali istemiyle açtığımız dava, Danıştay 6. Dairesi’nin 8 
Mart 2017 tarihli kararıyla reddedilmiş olup, dava tarafımızdan temyiz edilmiştir. Danıştay 
İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 19.12.2018 tarihli kararıyla karar onanarak kesinleşmiştir.
• 29.12.2012 tarihli 4214 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu kararı ile TETAŞ’ın 
toptan elektrik enerjisi bedelinde gerçekleşen azalmanın tüketiciye yansıtılmadığı, tüketi-
ciye ciddi oranda indirim yapılması gerekirken bu indirimin yapılmadığı bir durum ortaya 
çıktığından bu kararın iptali istemiyle Danıştay 13. Dairesi’nde dava açılmıştır. Daire, 
10.10.2019 tarihli kararı ile açılan davanın reddine karar vermiştir. Karar tarafımızca 
temyiz edilmiş olup dava süreci devam etmektedir.
• EPDK tarafından yürürlüğe konulan ve piyasada faaliyet gösteren çeşitli kesimlere 
avantaj sağlayan, elektrik enerjisi kullanıcıları açısından külfet oluşturan çeşitli düzenle-
melerin iptali istemiyle geçmiş dönemlerde açmış olduğumuz davalar devam etmektedir.
• Odamız Ana Yönetmeliği ile Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliği ve 
En Az Ücret ve Mesleki Denetim Uygulama Esasları Yönetmeliği’nde yer alan mesleki 
denetim ve EMO’nun en az ücret belirleme yetkisine ilişkin maddelerinin iptali istemiyle 
açılan çok sayıda dava Danıştay 8. Dairesi tarafından reddedilmiştir. Mesleki denetimin 
odalara verilmiş görev olarak değerlendirilen kararlar çerçevesinde, mesleki denetim 
uygulaması Odamız bünyesinde hukuka uygun olarak devam etmektedir. 

Bunlarla birlikte EMO tarafından toplumsal konulara ilişkin davaların takibi de devam 
etmektedir. Çoğunluğu çevre mücadelesine ilişkin olmakla birlikte doğrudan taraf veya davaya 
müdahil sıfatı olmak kaydıyla 10 davanın takibi de EMO Hukuk birimi tarafından sürdürül-
mektedir. Bu davalardan bazıları şu şekildedir; Çakıt HES, Karasu HES, İzmir Ovacık Altın 
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madeni, DOSAB Kömürlü Elektrik Santrali ÇED dosyası, Akkuyu Çed Dosyası, Sinop Çevre 
Düzeni Planı iptali davası, Çorlu Tren Kazası

• Mersin Akkuyu’da kurulmak istenen nükleer santralin ÇED olumlu raporunun iptali 
için TMMOB, Türkiye Barolar Birliği ve Türk Tabipler Birliği tarafından Mersin 2. 
İdare Mahkemesi’nde açılan dava 18.09.2018 tarihinde reddedilmiştir. Red kararı üze-
rine tarafımızca istinaf kanun yoluna başvurulmuştur. İstinaf talebi de reddedildiği için 
tarafımızca temyiz yoluna başvurulmuştur.
• Sinop’ta kurulmak istenen nükleer santral için 6 Şubat 2018’de gerçekleştirilen Halkın 
Katılımı Toplantısı’na halkın alınmaması nedeniyle Valilik önünde protesto başlatan Sinop 
Nükleer Karşıtı Platform (NKP) üyeleri hakkında Sinop Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davada NKP üyelerine hukuki destek sunulmuş ve yargılananlar hakkında beraat 
kararı verilmiştir. 
• Sinop Merkez İlçe Alt Planlama Bölgesi 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın ve bu 
Plan’ın değişikliklerini içeren idari işlemlerin iptali ve yürütülmesinin durdurulması 
istemiyle, konuyla ilgili kurum, kuruluş ve yöre yurttaşlarıyla birlikte Samsun 2. İdare 
Mahkemesi’nde dava açılmıştır. 10.10.2018 tarihinde davanın süre aşımı yönünden reddine 
karar verilmiş olup tarafımızca istinaf kanun yoluna başvurulduğundan dosya Samsun 
Bölge İdare Mahkemesi’ne gönderilmiştir. Dosya devam etmektedir.
• Sinop-Kastamonu-Çankırı Planlama Bölgesi 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’nın 
plan hükümlerinde yer alan bir kısım maddelerin iptali ve yürütülmesinin durdurulması 
istemiyle, konuyla ilgili kurum, kuruluş ve yöre yurttaşlarıyla birlikte Danıştay 6. Dai-
resi’nde dava açılmıştır. Açılan dava 01/02/2018 tarihinde reddedilmiş olup tarafımızca 
temyiz yoluna gidilmişse de kararın onanmasına karar verildiğinden dosya kesinleşmiştir.
• İzmir İli, Bergama İlçesi, Ovacık Köyü sınırları içerisinde Koza Altın İşletmeleri A.Ş. 
tarafından yapılması planlanan Ovacık Altın Madeni Projesi ile ilgili Çevre ve Orman 
Bakanlığı’nın 18.02.2009 günlü ÇED olumlu kararının iptali istemiyle diğer kurum, 
kuruluş ve kişilerle birlikte açılan davada, İzmir 3. İdare Mahkemesi’nin 25 Nisan 2017 
tarihli kararıyla ÇED olumlu kararı iptal edilmiştir. Davalı idarenin yürütmenin durdurul-
ması istemiyle yapmış olduğu temyiz başvurusunda, Danıştay 14. Dairesi’nce yürütmeyi 
durdurma istemi 6 Şubat 2018 tarihli kararıyla reddedilmiştir. Dava kabul edilmiş ancak 
davalı idarenin temyize başvurması üzerine dosyayı inceleyen Danıştay 14. Daire, 26.4.2018 
tarihinde kararın bozularak kesin olarak davanın reddine karar vermiştir.
• İzmir’in Aliağa ve Foça ilçeleri, Horozgediği Mevkii’nde İzdemir Enerji Elektrik Üretim 
A.Ş. tarafından yapılması planlanan İzdemir Enerji Santrali-2 Projesi ile ilgili olarak Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen ÇED olumlu kararının iptali istemiyle İzmir 5. 
İdare Mahkemesi’nde dava açılmıştır. 26.10.2018 tarihli karar ile ÇED olumlu kararının 
hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle dava kabul edilmiştir. Davalı idare tarafından temyiz 
yoluna başvurulmuştur. Danıştay 14. Dairesi’nin 03.04.2019 tarihli kararıyla idare mah-
kemesi kararı bozularak kesin olarak davanın reddine karar verilmiştir. 

Üyeler açısından zarara sebebiyet veren ve kamu düzenini de ilgilendiren artan sahte diploma 
kullanımı ve Oda çalışanları ile Oda’nın kurumsal kimliğine zarar verdiği düşünülen her 
türlü eyleme karşı EMO tarafından konunun takibi sağlanarak bu konuda gerekli makamlara 
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başvurular yapılmıştır. Çoğunluğu resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık konularına ilişkin 
toplamda 9 adet ceza davası açılmış olup bunların 7 tanesinin takibi devam etmektedir.
Bu davalar dışında somut olaya ve duruma özgü olarak fenni mesulün elektrik teknikeri 
olması nedeniyle yapı ruhsatının iptali, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği gereği 
her yıl yenilenen elektrik mühendisi sözleşmesinin idarece aranmaması işleminin iptali gibi 
konulara ilişkin de EMO tarafından açılan davaların takibine tarafımızca devam edilmektedir.

II. EMO’YA KARŞI AÇILAN DAVALAR
Kamu tüzel kişisi sıfatına haiz olarak düzenleyici işlem tesis etme hak ve yetkisine sahip 
EMO’nun yürürlüğe koymuş olduğu Yönetmeliklere karşı üyeler tarafından açılan 41 adet 
dava olup bunların 32 tanesi Danıştay’ın ilgili dairelerinde görülmeye devam etmektedir. Bu 
davalardan kesinleşenler bakımından dava konusu edilen Yönetmelik üzerinde değişikliğe 
gidilmesi gereği doğmuştur. 
Yönetmelik değişlikleri dışında da üyeler veya ilgili kişiler tarafından bazı uyuşmazlıklar da 
dava konusu haline getirilmiştir. 

• Deniz Harp Okulu ile açılan dava lehimize sonuçlanmıştır. Aynı şekilde Hava Harp 
Okulu mezunu bir kişi tarafından açılan dava YÖK tarafından eşdeğerliliğin belirlendiği 
gerekçesi ile aleyhimize sonuçlanmış olup bu dosya tarafımızca temyiz edilmiştir. Son 
olarak Kara Harp Okulu diplomasına sahip bir kişi tarafından açılan davada mahkeme dava-
cının yürütmenin durdurulması talebini reddetmiş olup dava süreci devam etmektedir.
• TMMOB Kanunu’nun devletin değişen ve karmaşıklaşan yeni personel rejimine uyar-
lanmamış olması nedeni ile üyelerin EMO’dan istifa talepleri de dava konusu haline geti-
rilmektedir. Bu konuda açılmış 19 adet dava olup üyelerin durumlarına göre (kamu işçisi, 
sözleşmeli personel, genel müdür) dava süreçleri hakkında verilen kararlar değişmektedir. 
• EMO Onur Kurulu’nun, gerek mesleki denetim gerekse Yönetmeliklere aykırı davran-
dığını tespit ettiği üyeler hakkında, TMMOB disiplin yönetmeliği uyarınca verdiği onur 
kurulu cezalarına karşı üyeler disiplin cezalarının iptali için konuyu yargı mercilerine 
taşımaktadır. Bu kapsamda Onur Kurulu cezalarına karşı açılmış 38 adet dava olup bu 
davaların yalnızca 14 tanesi devam etmektedir. 
• EMO’da bir dönem personel olarak çalışmakta olan kişilerin iş sözleşmelerinin sona 
ermesinin ardından hak ve alacak talebinde bulundukları 5 adet dava açılmış olup bun-
lardan yalnızca 3 tanesi şuanda devam etmektedir.

III. ŞUBELER TARAFINDAN TAKİP EDİLEN DAVALAR
Tüm şubelerdeki hukuk birimlerinin koordinasyon içinde ve ortak çalışmasının sağlanabil-
mesi için takip edilen davalar Merkez Hukuk Birimi’ne bildirilmiştir. Şubeler tarafında takip 
edilen dava sayıları aşağıda belirtilmiştir. 

• Antalya Şubesi’nin takip ettiği 3 ruhsat iptali davası, alacaklara ilişkin 3 icra takibi bir 
adet hukuk ve 4 adet ceza davası vardır. İcra dosyaları aktif olarak devam etmektedir. 
• İstanbul Şubesi çevre mücadelesine ilişkin 9 adet davanın takibi ile 2 adet ceza dosya-
sının takibini sürdürmektedir. 
• İzmir Şubesi, 7 adet idari davanın takibini sürdürmektedir. 
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B. YÖNERGE, SÖZLEŞME ve İHTARNAMELER
EMO Hukuk Birimi olarak sözleşme, yönerge hazırlık çalışmaları yapılmakta ve gerekli durum-
larda noter kanalıyla ihtarname gönderilerek uyuşmazlığın çözüme kavuşması sağlanmaktadır. 

• EMO Bilimsel Yayın Yönergesi hazırlık çalışmaları yürütüldü
• EMO tarafından yapılacak veya yaptırılacak her türlü eğitim, seminer, sempozyum, panel, 
toplantı ve benzeri çalışmaların webinar sistemi üzerinden yapılmasına ilişkin kuralları 
belirlemek üzere WEBİNAR Yönergesi hazırlandı. Sponsorluk sözleşmeleri hazırlandı. 
• Yüksek Gerilim Tesisleri İşletme Sorumluluğu hizmet sözleşmesi düzenlendi.
• 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri işleme envan-
terinin hazırlanması, kişisel veri saklama ve imha politikalarının hazırlanması, aydınlatma 
yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve ilgili kişilerin başvurularına cevap verilmesi gibi 
yükümlülüklerin de yerine getirilmesi gerekliliği hatırlatılarak merkez ve şube yönetim 
kurulları tarafından belirlenecek personel için “Veri Sorumlusu Temsilcisi Görev Tanımı” 
metni hazırlandı. 
• EMO tarafından Merkez Şubelerde çalışılmasına karar verilecek personellerin çalışma 
hukukuna ilişkin hukuksal görüşler sunuldu.
• Hakkında soruşturma açılan ve soruşturma sonucu Oda’yı maddi zarara uğratan kişi-
lerden bu zararların tahsili için ilgili kişilere ihtarnameler gönderildi.
• EMO tarafından hakkında tesis edilen işleme dair posta belgesini almaktan imtina 
eden üyelere yazılı bildirim koşulunu sağlamak üzere noter yoluyla ihtarname gönderildi. 
• EMO’ya gönderilen ihtarnamelere cevap niteliğinde ihtarnameler gönderildi.

C. YAZIŞMA VE GÖRÜŞMELER
EMO Hukuk Birimi olarak kurumlarla yapılan yazışma ve görüşmelerle dava sürecine taşın-
madan uyuşmazlıkların çözüm yollarına başvurulmuş ya da ilgili kişi veya üyeler tarafından 
yapılan başvurular kapsamında ilgili açıklamalar yapılmıştır.

• Oda’nın mesleki denetimine ilişkin üyelerin CİMER’e yapmış olduğu başvurular 
neticesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün 
mesleki denetim yetkimize müdahale niteliğindeki işlemlerine karşı, yargı kararlarıyla 
da kesinleşen hak ve yetki alanımıza dair uyarı ve açıklamalar gönderildi.
• İstifa talebinin reddi üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) KDK, 
Tüketici Hakem Heyeti, CİMER gibi dava dışı yollardan haklarını arayan üyelerin baş-
vuruları üzerine kurumlara yanıtlar verildi. Üyeler, özellikle dava açmadan önce ücretsiz 
bir hak arama yolu olarak kabul ettikleri KDK’ya başvuruyu tercih etti. KDK’ya yapılan 
başvurulara verilen yanıtlarda üyelik talebinin anayasal zorunluluğuna işaret edilerek 
açıklamalar yapıldı. Yapılan başvuruların çoğunluğunda KDK Oda’yı haklı görerek istifa 
talebine ilişkin başvuruları reddetti. İlgili tavsiye kararı açılan davalarda emsal olarak 
kullanıldı. Şuana kadar yapılan 7 adet başvurudan yalnızca bir başvuru aleyhe sonuçlandı.
• EMO’nun denetim yetkisi kapsamında bazı şirketlere yazı yazılarak bünyesinde 
çalışmakta olan elektrik, elektronik, biyomedikal, elektrik-elektronik, kontrol, haber-
leşme, telekomünikasyon, mikroelektronik mühendislerinin listesi ile proje bilgilerinin, 
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tarafımıza bildirilmesi istenmiş, şirketlerin olumsuz cevaplarına karşı Kişisel Verilerin 
Korunması Kurulu’na başvuru yapıldı.
• APAC (ASİA PACİFİC ACCREDİTATİON COOPERATİON )’a yazı yazılarak, EMO’ya 
ait NAC – National Accreditation Center ile Ulusal Akreditasyon Merkezi – ULAKMER” 
markalarının Salih Ayvaz yönetimindeki akreditasyon firması tarafından kullanımının 
durdurulması ve kurumumuz adına yapılan iş ve işlemlerin tamamının gönderilmesi 
talep edildi. Konuya ilişkin ceza soruşturması ayrıca devam etmektedir.
• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na Akkuyu Nükleer Santrali ile ilgili bilgi başvu-
rusunda ve yerinde ziyaret talebinde bulunuldu.
• EMO yönetimi ile birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Genel Müdürlüğü, EPDK, BTK, KVKK vb kurum ve kuruluşlarla yapılan 
görüşmelerde yer alındı, hukuki destek sunuldu. 

D. HUKUKİ GÖRÜŞLER
EMO Hukuk Birimi tarafından talep edilen konudaki hukuki görüş ve önerileri içerir metinler 
hazırlanarak sunulmuştur. 

• Sinop Nükleer Karşıtı Platform (NKP) üyelerinin yargılanma süreçlerine ilişkin bil-
gilendirme metni hazırlandı
• Onur Kurulu’nun veya incelemecilerin talebi üzerine belli dosyalara ilişkin hukuki 
görüş hazırlanıp sunuldu.
• TMMOB Makina Mühendisleri Odası Tarafından Hazırlanan Bakım Mühendis Bel-
gelendirme Yönetmeliği Taslağına İlişkin Görüş hazırlandı.
• Harp okulu mezunlarının üyelik başvurularına dair görüş hazırlandı.
• “TAEK, BOREN ve NATEN öldü, yaşasın TENMAK!” basın açıklaması hakkında 
hukuki görüş verildi.
• Mersin Tarsus İlçe Belediyesi Sınırları İçerisindeki Periyodik Kontroller Ve Ölçümler 
Hakkında Protokolü’ne dair görüş bildirildi.
• Bursa Şube’nin seçim için üyelerin iletişim adreslerini istediği dilekçesine 6698 sayılı 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hukuki görüş sunuldu.
• Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nün proje onayı ile geçici ve kesin kabullere ilişkin işlem-
lerin TEDAŞ’a devrine ilişkin açılmış 3 adet dava dosyası hakkında bilgi notu hazırlandı.
• Değişen kamu personel rejimi nedeniyle bazı üyelerin istifa taleplerinin değerlendi-
rilmesi noktasında hukuki görüş sunuldu
• Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği (Taslağı) hakkında görüş verilmiştir. 
• Merkez ve şubelerde bulunan personelin çalışma, emeklilik gibi konulardaki hukuki 
görüş talepleri yanıtlanarak görüşler sunulmuştur. 
• İşe iade davalarında boşta geçen süre için ödenecek ücret ve SGK primleri hakkında 
hukuki görüş hazırlandı.
• EMO merkez ve şubelerde üye ve muhasebeye ilişkin evrak saklama süreleri ile ilgili 
hukuki görüş hazırlandı.
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• ASELSAN genel müdürü Haluk Görgün’ün istifa konulu ihtarnamesi hakkında hukuki 
görüş hazırlandı. 
• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 6306 nolu kanunun uygulama yönetmeliğinde değişiklik 
yapılmasına dair yönetmelik hakkında hukuki görüş hazırlandı. TMMOB’a gönderildi.
• Aidat borcu olan üyelerin Genel Kurul’da oy kullanma hakları ile ilgili hukuki görüş 
hazırlandı.
• Muhasebe birimine iş sözleşmelerinin sona erdirilme sürecinde dikkat edilmesi gereken 
hususlar ve yazılı belgeler hakkında hukuki görüş bildirildi. 
• YKB ve Garanti ile maaş hesaplarına ilişkin sözleşmeler incelendi ve hukuki görüş 
bildirildi.
• Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği kapsamında olan tesislerin Proje Onay ve Kabul Yet-
kilendirmesinin dağıtım firmaları tarafından yapılmasına dair işlemlerin Danıştay kararı 
ve mevzuat bağlamında hukuk aykırılığına dair görüş bildirildi.
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EMO 46. DÖNEM 
BİLGİ İŞLEM RAPORU

Bilgi İşlem Birimi’nin, Elektrik Mühendisleri Odası 46. Dönem çalışmaları 3 temel başlık 
altında toplanmaktadır. 

1. TMMOB adına tüm odalar için yapılan çalışmalar.
2. Oda faaliyetleri için yürütülen çalışmalar.
3. Protokol imzalanan firmalarla yürütülen çalışmalar.

1. TMMOB Adına Tüm Odalar İçin Yapılan Çalışmalar
Oda Genel Merkezimiz TMMOB adına ilk olarak 27.05.2013 tarihinde 3 temel projede görev 
almıştır. Bu 3 görev;

1. NVİ-Nüfus ve vatandaşlık veritabanı hizmeti
2. AKS-Adres Kayıt veritabanı hizmeti
3. KPS (Kimlik Paylaşım Sistemi)-Yapı Ruhsatı Projeler veritabanı hizmeti

TMMOB’ye bağlı odaların örgütlenme, üye sicillerinin tutulması, mesleki denetimlerinin 
izlenmesi ve takibi açısından hayati öneme sahip bu hizmette Odamız, sistemlerin kurulması, 
bakım ve onarım sorumluluğunu TMMOB adına almıştır.
Sistemde 22 Haziran 2017 tarihinde, Oda tarafından kurulan sunucu ve yazılımlarında mey-
dana gelen teknik ve iletişim sorunlarından kaynaklı odalara veri akışı kesintiye uğramıştır. 
AKS ve NVİ hizmetleri sürdürülürken Odalar (Makine Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, 
Elektrik Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası) açısından hayati öneme sahip olan 
KPS hizmeti durmuştur. 45. dönemde başlayan sorunlar 46. Dönem’de de devam etmiştir. 
46. Dönem Yönetim Kurulu’nun Mesleki Denetim konusunda gösterdiği hassasiyet netice-
sinde 8 Ağustos 2018 tarihinde TMMOB tarafından, ilgili odaların katılımıyla KPS hizmeti 
sorunları hakkında toplantı yapılmıştır. 
Toplantıda EMO tarafından sistemin işleyişi anlatılmıştır. 
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TMMOB’de Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilen toplantıda alınan ve/veya önerilen karar-
lardan bir tanesi de AKS, NVİ ve KPS verilerinin odalara servis edildiği sunucunun TMMOB 
bünyesine alınmasıydı. Bu öneri doğrultusunda Makine Mühendisleri Odası (MMO) altyapı 
olarak uygun bulunmuş ve sistem, sistem yöneticisi tarafından MMO sistem odasına taşın-
mıştır. İçişleri Bakanlığı’nın sunucuları özel firma sunucularına yönlendirildiği için firma 
sunucusunda proxy ayarları yaparak geçici olarak sistemi MMO sunucularımıza yönlendirmiş-
tir. 24.09.2018 tarihli TMMOB yazımızı takip ederek İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık 
İşleri Genel Müdürlüğü’nden IP değişikliğimizi de gerçekleştirerek, tüm odaların veri aldığı 
sunucuyu TMMOB bünyesinde barındırmaya başlamış olduk. Böylece bu türden önemli 
bilgilerin 3 taraf firma ve/veya şahıslar üzerinden sunucularda barındırılması kararının daha 
baştan yanlış bir karar olduğunu bir kez daha test etmiş olduk. 
EMO örgütlülüğünün mesleki denetim noktasında 27 Haziran 2017 tarihinde kesin-
tiye uğrayan veri akışı Eylül 2018 sonu itibarıyla yeniden başlatılmıştır. 10.03.2020 
tarihi itibarıyla sistemdeki yeni ruhsat sayısı 474.589 olarak tespit edilmiştir. 7133 
yeni ruhsat sayısı 22 Haziran 2017-21 Ağustos 2017 tarihleri arasına aittir. Ruhsat 
verisinin güncel tarihli olması için;

1. Yeni sunucu alımı (DELL SRV R730 E5-2620v4 16GB 3x300GB 10K 8x2.5 H730 1G 
IDRAC8 495W PSU+ Winserver2016) gerçekleştirilerek bedeli öncelikle 4 odaya pay 
edilmiştir. Daha sonra AKS ve NVİ kullanan odalara da ayrıca pay edilecektir. 
2. Yönetimimiz Odamızın asli görevlerinden olan mesleki denetim konusunda hassasiyeti 
noktasında bu güncel ruhsat verilerinin hızlıca sisteme entegresi konusunda 28.09.2018 
tarih ve 199633 sayılı yeni dilekçesiyle İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğü’ne bir dilekçe yazmıştır. Bu dilekçe kapsamında ruhsat verilerinin topluca 
tarafımıza verilmesini talep etmektedir. Tüm bu süreçleri TMMOB adına Odamız 
yürütmüştür.
3. Sunucularımızı TMMOB örgütlülüğü içerisinde tutarak bundan sonra doğabilecek 
teknik sorunlarda aracısız hızlı aksiyon alabilmenin önünü açmıştır.

Yapı projeleri ruhsat verilerine dair EMO örgütlülüğü başta olmak üzere ilgili diğer 
3 oda artık mesleki denetimlerini yerine getirebileceklerdir.
EMOP-Oda üye sisteminde ruhsat konusunda yaptığımız yenilikler ise;
Oda ruhsat verilerine dair yapılan sorgu ekranları ruhsata ait 300 bilgi alanında tarama yapı-
yordu, sistem üzerindeki ruhsat sayısını ve o ruhsatlara ait 9 milyon üzerindeki versiyonlarda 
ruhsat sorguları uzun sürüyordu. 
Ruhsat verisi ile ilgili EMOP tarafında yeni sorgu ekranını entegre ettik. Bu entegrasyon 
sürecinde temel belirlediğimiz alanımızla alakalı 30 alan üzerinde sorguyu gerçekleştiriyoruz. 
Böylelikle sorgulama aralığını minimuma indirmiş bulunuyoruz. 
Yeni sorgu ekranında eskiye oranla daha fazla veriyi süzebiliyoruz.

2. Oda Faaliyetleri İçin Yürütülen Çalışmalar
1. EMOP sorunları takip sisteminin kurulması
EMOP – Üye otomasyonundaki sorunlar, yeni öneriler, yetkiler vb. konularda merkez ve 
şube çalışanları arasındaki zaman kaybını azaltmak ve hem merkez hem de şube yönetim 
kurullarının yürüyen işlerinin takibini görebilmeleri için http://otomasyontakip.emomer-
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kez.net/evrak/ adresinde yazılım yüklenmiş her şubeye kullanıcı adları ve parolalarıyla 
birlikte, kullanım kılavuzları gönderilmiştir. 
Bu sistemden önce EMOP ile ilgili talepler herhangi bir önem derecesi sıralaması 
yapılmadan e-posta yoluyla ilgili birime gönderilirken, taleplerin takibinde zorluklar 
yaşanmaktaydı. Yöneticilerin taleplerin ne durumda olduğuna dair bilgileri olmuyor veya 
sorduklarında yanıt alabiliyorlardı. 
Bugüne kadar toplam 124 talep gelmiştir. Bu talepler düşük önemde, önemli, çok 
önemli, çok acil majör hata olarak sınıflandırılmıştır. Bu 124 talepten, 112’sinin 
süreçleri tamamlanmış kontrol edilmek üzere ilgili şubelere gönderilmiş ve süreçler 
kapatılmıştır. Geri kalan 12 talep üzerinde çalışmalarımız sürmektedir.
2. E-Posta Sunucusunun yenilenmesi ve yönetim politikasının değiştirilmesi
EMO üyelerine, 50. yıl sebebiyle emo.org.tr uzantılı e-posta vermeye başlamıştır. Üye 
örgütlülüğümüz bugün itibarıyla 70 bin kişiye ulaşmıştır. E-posta sunucusu zaman 
içerisinde genişleyen üye sayısına hizmet vermekte zorlanmaya başlamıştır. Mevcut 
sunucumuz Türk Telekom veri merkezinde tutulmakta ve EMOP üye girişleri e-posta 
doğrulaması ile yapılmaktaydı. 
19 Eylül 2019 tarihinde sistemin yüklü olduğu mail sunucumuzun donanımsal arıza ver-
mesiyle sistem yaklaşık 6 saat kesintiye uğramış anlaşmalı kurumdan tedarik edilen yeni 
sunucu ile sistem ayağa kaldırılmıştır. 19 Eylül sonrası mail trafiği devam ettirilmiş eski 
mailler ise başka bir mail sunucudan erişime olanaklı hale getirilmiştir. Üyelerimizin, 19 
Eylül öncesi maillerine mailarsiv.emo.org.tr adresinden kullanıcı adlarının sonuna .arsiv 
ekleyerek giriş yapmaları sağlanmıştır. Bu süreç yaklaşık 45 günü bulmuştur.
Bu sisteme giriş politikasının sürdürülebilir bir metot olmadığı yapılan toplantılar ile 
görülmüştür. Doğrulama politikasının e-posta doğrulaması ile değil LDAP yöntemi ile 
yapılmasına karar verilmiştir. LDAP yöntemi; sisteme giriş yapan üyelerimizin doğrula-
masını ara katmanda yaptırıp yükü e-posta sunucusundan almaktadır. Böylelikle e-posta 
sunucusuna kullanıcı girişi noktasında bağımlılığımız da kalmayacaktır.
3. Muhasebe programı yedekleme politikasının oluşturulması
Türk Telekom veri merkezinde bulunan 2. sunucumuz 14 şubemiz ile birlikte Oda 
merkezinin kullandığı Tiger Muhasebe programının sunucusudur. Bu sunucunun 
yedekleme modülü ile ilgili bilgi sahibi değildik. Sunucu yedeklemesine dair yedekleme 
modülünün olduğu fakat yedekleme yapılmadığı bilgisi edinilmiştir. Sistem tarafında 
yedekleme politikasını geliştirerek yedek alma işlemi başlatılmıştır.
4. E-İmza süreçlerinin şubelerimiz üzerinden daha hızlı ve etkin yapılaması
E-Güven ile imzalanan e-imza protokolü Oda merkezi tarafından yürütülmekteydi. 
E-İmza süreçleri şubeler üzerinden talepler toplanıp daha sonra toplu liste halinde 
firmaya iletilmektedir. E-İmza için şubeler üzerinden direk firmaya başvuru sürecini 
başlatarak üyelerimizin zaman kayıpları ortadan kaldırılmıştır. Devam eden süreçte 
protokol yenilenmeyerek bu hizmet sonlandırılmıştır.
5. Talep eden şubelerimizin etkinlik sayfalarının kurulması, takibi ve devri
Şubelerimizin talepleri doğrultusunda sekretaryası oldukları etkinliklerin kendi domain-
lerinde (Örneğin yeksem.org) etkinlik sitelerinin oluşturulması ve yetkilerinin şubelere 
devrini sağlamaktayız.
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6. E-Evrak sisteminin EMOP üye otomasyonuna entegrasyonu
Evrak yönetim sisteminde Temsilcilik>><<Şube ve Şube>><<Oda Merkezi evrak 
hareketlerinde yönetimlerin hızlı bilgi sahibi olması için Evrak Yönetim sistemimizi 
yenileme doğrultusunda çalışmalarımız devam etmektedir. Bu alanda en çok zorlanılan 
konu, dış şahıs üye isimlerinin kullanıcılarımız tarafından hatalı girilmesidir. Örneğin 
Türk Telekom Genel Müdürlüğü kurumunun onlarca değişik girişi mevcuttur. Bu listeyi 
otorite dizinine bağlamak için çalışmalarımız devam etmektedir.
7. Şubelerimizin talep ettiği form sayfalarının oluşturulması ve ilgili şubeleri-
mize devri
Şubelerimiz üyelerine yönelik çeşitli formlar, anketler aracılıyla, üyelerimizin odanın 
eğitim, smm gibi birçok konuda önerilerini topladığımız merkezi form sayfaları oluştu-
rulup ilgili şubelere bilgileri verilmiştir. Bu kapsamda Ankara Şubemizin YG Çalıştayı 
Eğilim Anketi, Bursa Şubemizin SMM Anketi düzenlenmiştir.
8. Mesleki Denetim Çalışmaları
Mesleki denetim ve üyelerimizin sicillerinin tutulması Oda örgütlülüğünün varoluş 
sebeplerinden en başat olanları arasındadır. Bu yanıyla 22 Haziran 2017’den bugüne 
alınamayan ruhsat verisi Oda yönetim kurulunun tam desteği ile bugüne getirilmiştir. 
Ocak ayı başında hedeflediğimiz ruhsat verisinin eş zamanlı çekilmesi çalışmalarımız 
02 Ocak 2019 itibarıyla başarıyla sonuçlanmıştır. 2 Mayıs 2019 itibarıyla 360923 ruhsat 
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verisi EMOP üye otomasyonumuza üye kartlarına işlenmiş aynı zamanda toplu rapor (46. 
Dönem EMOP geliştirme faaliyetlerinin en önemlilerinden rapor149’da) ile alanlarındaki 
kaç üyemizin projelerini odaya getirip getirmediğini görür hale gelmiş bulunmaktayız.
Mesleki Denetim konusunda bir başka çalışmamız ise üyelerimiz tarafından gerçekleş-
tirilen Test-Ölçüm faaliyetlerinin standart veri ekranları üzerinden yürütebileceğimiz 
hangi üyemizin nerede hangi ölçümü ve testi yaptığını takip ettiğimiz sistemin hayata 
geçirilmesi olacaktır. Buna yönelik sistem geliştirme çalışmaları kapsamında EMO 
Ankara Şube ile ortak pilot çalışma hazırlanmaya başlanmıştır. Test ölçüm faaliyetlerini 
tanımladığımız modül çalışma mantığı şöyle çalışmaktadır:
Üyelerimiz şubelerimiz üzerinden yapacakları test-ölçüm faaliyetleri için barkod ürete-
ceklerdir. Bu barkodlar tekil olup üyelerimizin üye kartlarına yazılacaktır. Örnek olarak 
yıldırımdan korunma tesisat kontrolü yapacak üyemiz aşağıdaki formu dolduracak ve/
veya şube çalışanı arkadaşlar tarafından oluşturulan matbu formdaki bilgiler eklenecek.
Bütün bilgileri girildiğinde rapor dosyası ve test ölçüm faaliyetinin yapıldığı alan fotoğrafı 
eklendikten sonra sistem otomatik olarak belge üretecektir.
Kod otomasyonu belge doğrulama sistemine entegre olarak çalışmaktadır.
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9. Bir başka mesleki denetim konumuz ise Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu 
yapan üyelerimizin süreçlerini kolaylaştıracak EMOP sistem iyileştirmesidir. Fotoğraf 
ve konumlama bilgilerinin sistem intranet ve/veya internet üzerinden EMOP üye oto-
masyonuna kaydedilerek, işletme sorumlularının bilgilendirilmesi hedeflenmektedir. Bu 
çalışmaya konu olan trafo potansiyeli sayısı düşünüldüğünde hedefimiz Ulusal Trafo 
Haritalandırma Çalışmasıdır. Bu çalışma kapsamında her trafonun bir numara ile 
kodlanarak takibinin sağlanması da hedeflenmektedir. 

10. EMOP üye otomasyon sisteminde yaşanan sorunların iş takip sisteminden takibi 
sağlanmıştır. Bu sistem içerisinde toplam 90 işten 70’i çözülerek kapatılmış, 5’i bitirilip 
kontrol edilecek, 15’inin ise üzerinde halen çalışma sürmektedir. Sistem içerisinde takip 
edilen 90 iş dışında, e-posta ve whatsapp üzerinden gelen taleplerle birlikte toplam iş 
sayısı 80’i bulmaktadır. İş takip sisteminin daha sağlıklı yürümesi için e-posta ve whatsapp 
gibi iletişim kanalları değil kurulu sistem üzerinden gerçekleşmesi, hesap verilebilirlik, 
denetim, takip ve raporlama açısından önemlidir.

11. E-posta sunucusu ile ilgili olarak taşınma ve donanım yenileme süreci 01.05.2019 
tarihi itibarıyla mail sunucu bilgilerinin geçici sunucuya taşınması ile başlatılmıştır. 

12. EMO Genel Merkezi tarafından yürütülen soruşturma süreçlerinin takibi ve sistemsel 
bir yaklaşımla hızlı ve kolay sadelikte bir sistemin geliştirilmesi. Bu çalışma Yönetim 
Kurulu, Onur Kurulu ve TMMOB süreçlerini içermektedir. Yazılım geliştirme çalışmaları 
Oda Genel Merkezi tarafından yapılmış olup, süreç devam etmektedir.



TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
46. Dönem Çalışma Raporu

152

1 9 5 4

13. Şubelerimizin bazı kurumlarla yapmış olduğu anlaşmalar ile üyelerimiz için aldığı 
indirimleri yansıtan otomasyon çalışmasının beta sürümü karar verilmesi için yönetime 
iletilmiştir.

 14. Merkez Yönetim Kurulu Kararları Veritabanı
1954’ten bugüne 46 dönem yönetim kurullarının aldıkları kararların dijitalleştirilmesi 
ve veritabanına işlenmesi, aranır-taranır hale getirilmesi çalışmasında bilgi işlem birimi 
olarak Oda sunucularımızda sistemin kurulması ve sistem yazılımının hazırlanması 
sürecini gerçekleştirdik. Bu çalışmada 46. Dönem’den geriye 33. Döneme kadar 13 
dönem 26 yıllık oda belleği karar veritabanına işlenmiştir. Bu kapsamda 17.455 karar 
sisteme işlenmiştir.
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PANDEMİ SÜRECİNDE BİLGİ İŞLEM BİRİM RAPORU
Otomasyon İşlemleri
EMO 1 Nisan 2020 tarihinde pandemi süreci önlemleri kapsamında nöbet sistemine Yöne-
tim Kurulu kararıyla geçiş yapmıştır. Bu süreçte otomasyon birimi olarak gerçekleştirilen 
faaliyetleri 4+1 (5) majör alanda toplanmaktadır. Bu alanlar Covid-19 pandemisi başladığı 
süreçte acil gündemle toplanan ve 3 toplantı gerçekleştiren Otomasyon Çalışma Grubu’nun 
kararları doğrultusunda belirlenmiştir. Bu alanlar şöyledir;

1. Üyelik işlemleri modülü güncellemesi
2. Test Ölçüm Modülü
3. YG işletme sorumluluğu modülü
4. Yapı ruhsat denetimi üye kartlarına işlenmesi modülü
5. E-İmza

Bu çalışma alanları EMO örgütlülüğünün üye yüzünde acilen düzenlenmesi gereken alanlar 
olarak belirlenerek otomasyonun hangi alanlarının yenileneceği konusunda otomasyon fir-
ması ile iletişime geçilerek bir toplantı orgazine edilmiştir. Bu toplantıda EMO otomasyon 
sisteminin pandemi süreci acil ihtiyaçları hakkında bilgi verilmiştir.
Öncelik sıralamasına göre modüllerin kapsam dokümanları hazırlanmıştır.
Üyelik işlemleri ile ilgili çalışma kapsamında üyelerimizin üyelik işlemlerinin başvuru süreç-
lerini üyelerimiz online olarak yapabilirken, belgenin kendisini şube/temsilcilik birimlerim-
lerimizden alabilmekteydi. İlk olarak üye işlemlerinin üyelerimiz tarafından e-imzalı olarak 
gerçekleştirilerek, üye kartlarından belgelerini indirmeleri sağlanmıştır. E-İmza süreci ile 
ilgili bilgi bu konu başlığında değil e-imza konu başlığında verilecektir.
Mevcut akışta üye, üye giriş ekranından belge için başvuru yapıp ödemesini yapmaktadır. 
Ayrıca, bis tarafında da üye için belge oluşturulabilmektedir. Oluşturulan bu üye belgeleri 
BİS veya Üye Giriş tarafından indirilebilmektedir. /bis/uye/uye_goster_belgeler_detay.php 
sayfasında PDF YAZ butonunun yanına PDF YÜKLE butonu eklenecektir. BİS tarafında 
PDF Yaz butonu ile indirilen belge aynı ekran üzerinden PDF Yükle butonu ile yüklenebi-
lecektir. Yüklenen belge için herhangi bir kontrol bulunmayacaktır. Bu belgenin doğruluğu 
için sorumluluk kullanıcıya aittir. Yüklenen belge için sayfaya yeni eklenecek olan “Sisteme 
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Yüklenen Belgeler” başlığı altında bir kayıt oluşacaktır. Kayıt için sıralama Belge Tipi İkonu, 
Belgeyi Yükleyen Kullanıcı ve Tarih-Saat olarak oluşacaktır. Sisteme sadece pdf türünde 
belge yüklenebilecektir.
Test ölçüm ve YG modüllerinin kapsam dokümanlarının incelemesi yapıldıktan sonra 
yazılımın güncellenmesi onayı verilmiştir. Bu modüllerde yapılacak revize çalışma mantığı 
yine üye işlemlerindeki gibi üyelerimizin online olarak başvuruları yapabilmeleri, yapılan bu 
başvuruların şube/temsilcilik yetkili imza sahipleri tarafından imzalanarak yine üye kartlarına 
yüklenmesi süreçlerini kapsamaktadır. Çalışmanın yazılım kısmındaki testleri bitirilmiş 
son kullanıcı test bilgileri beklenmektedir. Testlerin ardında her iki modül eş zamanlı canlı 
yayına alınacaktır.
EMOP üye<> ruhsat ve proje işlemleri için otomasyonda sadece yetkili kişilerin görebildiği 
üye ruhsat ilişkilendirmesini ruhsat sahibi her üyemizin kendi kartında gösterilmesi süreci 
ve bu liste üzerinde üyelerimizin mesleki denetim faaliyetlerinden proje onay işlemlerinin 
online olarak yapması sağlanacaktır. 
Kapsam dokümanındaki ifadesiyle; “Mevcut yapıda üye login ekranından proje başvurusu 
yaparken ilk adımda ödeme yapılmakta ve sonrasında başvuru yapılıp onaya gönderilmek-
tedir. Buradaki akış değiştirilecek ve proje başvurusu onaylandıktan sonra ödeme işlemi üye 
tarafından yapılacaktır. Bu geliştirmeye ek olarak üye login tarafında da ruhsat kayıtları 
güncellenecek ve güncellenen ruhsat kayıtlarından proje başvurusu yapılabilecektir. Bu yapı 
için BIS tarafına benzer bir yapı oluşturulması planlanmaktadır.”
Ruhsat proje modülü yazılımı halen (30.07.2020) devam etmektedir.

E-İmza
EMO e-imza süreci modül revize çalışmaları devam ederken eş zamanlı olarak 2 kanaldan 
yürütülmüştür. Bunlardan ilki e-imza protokol imzalanması diğeri ise otomasyon kısmına 
e-imzanın entegrasyonudur. 
E-İmzaların alınması sürecinde yetkili firmalardan teklif alınmıştır. Bu teklifler ışığında 2 
teklif diğer tekliflerden daha Oda çıkarına olarak görülmüştür. EMO Yönetim Kurulu Başkanı 
Gazi İpek bizzat her iki firmayla görüşme sağlayarak E-İmza TR firmasıyla EMO arasında 
bir protokol imzalanması sürecini hızlandırmıştır. EMO birimlerindeki yetkili imza sahibi 
kişilerin e-imza sahibi olması için talep formu üzerinden toplanan isimlere e-imza hızlı bir 
şekilde sağlanmıştır. 
E-imza otomasyon entegresi planlanmasında ise temel 2 yaklaşım üzerinden hareket edil-
miştir. Bu yaklaşımlar;

1. Otomasyon üzerinden direk imzalamak
2. İmzalanacak e-belgenin manuel olarak PDF gibi programlarla imzalanarak tekrar 
sisteme yüklenmesi 

Bu iki yaklaşım Otomasyon Çalışma Grubu ve Yönetim Kurulu’na sunulmuştur. Her iki 
yaklaşımın zaaflı yanları olanca sadeliği ile aktarılmıştır. 
Otomasyon üzerinden online olarak imzalanması için gerekli olan e-imza kütüphane bedelinin 
her imzalanan belge için olması, bu belgelerin örgüt iş akış süreçlerindeki sayısı düşünül-
düğünde ekonomik bir baskı yaratma ihtimaline karşın, belgelerin manuel PDF aracılığı ile 
imzalanıp yeniden sisteme yüklenmesi olarak kurgulanıp yazılım firması tarafından yazılım 
revizesi yapılarak canlı yayına alınmıştır. 
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MİSEM Eğitimlerinin Online Yapılması
Pandemi ile birlikte alınan önemli kararlardan bir tanesi de MİSEM eğitimlerinden Elektrik 
SMM, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar, Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu, Katodik 
Koruma, Elektrik Tesislerinde Denetim ve Raporlama, Asansör SMM eğitimlerinin online 
olarak yapılması karar altına alınmış ve Bilgi İşlem Birimi, bu eğitimlerin sevk idare edilmesi 
gerekli teknik alt yapının kurulması görevlerini yerine getirmiştir. 
Eğitim sistemlerinin kurulması için online toplantı konferans sistemleri incelenmiş ve ayrıntılı 
bir rapor Otomasyon Çalışma Grubu’na sunulmuştur. Bu sunum sonucunda çalışma grubu 
önerisiyle Yönetim Kurulu kararıyla 15 kullanıcılı ZOOM sistemi 1 aylık satın alınmış ve 
takip eden aylarda bu hizmet yenilenmiştir. 
Nisan-Mayıs aylarındaki eğitimler EMO Bilgi İşlem Birimi tarafından gerçekleştirilmiş; Hazi-
ran ve Temmuz ayında ise EMO Bilgi İşlem Birimi ile birlikte EMO Ankara Şubesi”ndeki 2 
MİSEM görevlisi Gökay Gümüş ve Başak Grammeşin’in desteği ile yürütülmüştür. Eğitimler 
ile ilgili istatiksel bilgiler MİSEM bölümünde ayrıntılı olarak verilecektir. 

Oda Merkezi ve Şube Toplantıları İşlemleri
Pandemi süreci ile birlikte yüzyüze toplantıların gerçekleştirilmesi olanaksız hale gelmiş 
EMO Bilgi İşlem Birimi tarafından 14 Şubemize zoom hesapları Nisan 2020 itibarıyla tanım-
lanmıştır. Bu kapsamda 01 Nisan-05 Ağustos 2020 tarihleri arasında toplam 1163 toplantı 
gerçekleştirilmiştir. Bu toplantılara 31.876 kişi katılım sağlamıştır. Bu toplantıların Genel 
Merkez ve şubelere göre dağıtılmış sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

BİRİM TOPLANTI SAYISI

EMO ANKARA ŞUBESİ 45

EMO ANTALYA ŞUBESİ 15

EMO BURSA ŞUBESİ 14

EMO DENİZLİ ŞUBESİ 15

EMO DİYARBAKIR ŞUBESİ 13

EMO ESKİŞEHİR ŞUBESİ 54

EMO GAZİANTEP ŞUBESİ 70

EMO GENEL MERKEZ 344

EMO İSTANBUL ŞUBESİ 99

EMO İZMİR ŞUBESİ 95

EMO KOCAELİ ŞUBESİ 34

EMO MERSİN ŞUBESİ 14

EMO SAMSUN ŞUBESİ 14

EMO TRABZON ŞUBESİ 25

TOPLAM 851
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EMO 46. DÖNEM
BASIN BİRİMİ RAPORU

Basın Birimi, Elektrik Mühendisleri Odası’nın basınla olan ilişkilerinin yürütülmesi; basının 
doküman ve bilgi taleplerinin karşılanması; basın açıklamalarının hazırlanması, basına ve 
kamuoyuna duyurulması, sosyal platformlarda paylaşılması; Elektrik Mühendisliği Der-
gisi’nin içerik, tasarım, baskı ve dağıtım işlerinin yapılması; EMO Kadın Komisyonu’nca 
hazırlanan Kadın Bülteni’nin yazımsal kontrolü; günlük medya takibinin yapılması, EMO 
ile ilgili haberlerin ilgililere iletilmesi, EMO ile ilgili haberlerin İnternet sayfasında ve sosyal 
medya ortamlarında paylaşılması; EMO İnternet Sitesi’nin haber içeriğinin hazırlanıp, 
sayfaya yerleştirilmesi, EMO’nun gerçekleştirdiği sempozyum ve kongre gibi etkinliklerin 
izlenip haberleştirilmesi ve görsel olarak fotoğraf dokümanlarının sağlanması gibi süreklilik 
gerektiren görevleri yerine getirmektedir. 
Basınla ilişkilerin yürütülmesi kapsamında EMO Basın Birimi, EMO Yönetim Kurulu ve 
yöneticilerinin talepleri doğrultusunda istenilen konu ve görüş çerçevesinde basın açıklamaları 
hazırlamaktadır. Güncel gelişmeler takip edilerek, basın açıklaması yapılabilecek konularda 
önerilerde bulunulmaktadır. Ayrıca EMO birimlerinin hazırladıkları rapor ya da görüşler 
de kamuoyuna duyurulmak istendiğinde basın açıklaması metnine dönüştürülmektedir. 
Hazırlanıp gelen metinler üzerinde de gerekli düzeltme ve düzenlemeler yapılmaktadır. 
Başka kurumlarla birlikte yapılan basın açıklamaları ve toplantılarına da EMO Basın Birimi 
tarafından gereken destek sağlanmaktadır. Ayrıca hazırlanan açıklamalar ve haberler için 
gerek görülmesi durumunda EMO’nun uzmanlarından bilgi talep edilmekte ya da basın 
mensupları doğrudan bu kişilerle görüştürülmektedir. 
Hazırlanan basın açıklamaları öncelikle e-posta yoluyla basın mensupları ve EMO yetkilileri 
olmak üzere 1633 kişilik bir listeye gönderilmektedir. Ayrıca basın açıklamaları, 62 basın-yayın 
kuruluşuna faks yoluyla iletilirken; açıklamaların konusuna göre milletvekilleri, üniversiteler 
gibi ilgili kişi ya da kurumlara da gerekli görüldüğünde gönderimi gerçekleştirilmektedir. 
Basın mensuplarının görev değişiklikleri, medya kuruluşlarının iletişim bilgilerindeki değişik-
likler gibi sekretarya hizmetleri de Basın Birimi tarafından gerçekleştirilmekte olup, gerekli 
güncelleştirmeler yapılmaktadır. 
EMO basın açıklamaları ve duyuruları, hem faks, hem e-posta olarak basın mensuplarına 
iletilirken, EMO yöneticilerinin cep telefonlarına yine EMOP sistemi üzerinden kısa mesaj 
(SMS) gönderimi yoluyla açıklamanın yapıldığına dair bilgilendirme notu iletilmektedir. 
Yapılan basın açıklamalarının EMO İnternet sayfası aracılığıyla duyurusu gerçekleştirilmek-
tedir. EMO İnternet Sitesi’nde basın açıklamaları öncelikle “Gündem” ve “Basın Açıklama-
ları” bölümlerinde yayınlanmakta ve bu haber bağlantısı EMO’nun sosyal medya hesapları 
üzerinden de paylaşılmaktadır. EMO Basın Birimi 46. Dönem çalışmaları kapsamında 65 
basın açıklaması, basın duyurusu ve basın bülteni hazırlayıp duyurusunu gerçekleştirmiştir. 
Basın ilişkilerinin sürdürülmesine yönelik olarak basın mensuplarına özel dokümanların 
hazırlanması, basın temsilcilerinin bilgi ve doküman taleplerinin karşılanması, EMO yöne-
ticileri ile görüşmelerinin ayarlanması sağlanmaktadır.
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Basının taleplerinin karşılanması yanında EMO merkez ve şubeleri ile EMO birimlerinin 
basında yer alan haberlere ilişkin bilgilenme ihtiyacını gidermeye yönelik yürütülen medya 
takip hizmeti de EMO Basın Birimi tarafından sunulmaktadır. Medya takip şirketinden satın 
alınan hizmet kapsamında EMO’nun mesleki alanlarını oluşturan konular kelime bazlı olarak 
taranarak, ilgili haberler sistemde yer almaktadır. Bu taranmış haberlerin linki, EMO şube-
leri, birimleri ve yöneticileri başta olmak üzere “Medya Takip Listesi”nde yer alan isimlere 
e-posta olarak iletilmektedir. Ayrıca Basın Birimimiz tarafından bu haberler üzerinden bir 
seçki yapılarak, önemli görülen haberler bilgi için EMO Yönetim Kurulu Başkanı, EMO 
Yazmanı ve EMO Müdürüne e-posta yoluyla gönderilmektedir. EMOP sistemi üzerinden 
e-posta yoluyla medya takip kapsamında seçilen haberlerin gönderim yapıldığı adres listesi 
şubelerde yapılan seçimler ve yeni görevlendirmeler kapsamında güncellenmektedir.

Ayrıca emo.org.tr adresindeki İnternet sitemiz üzerinden “Yazılı Basında Odamız” Bölü-
mü’nde yazılı basında ve İnternet haber sitelerinde EMO merkez ile ilgili çıkan tüm haber-
lere yer verilmektedir. 46. Dönem faaliyetleri kapsamında (4 Ağustos 2020 tarihine kadar) 
yazılı basında ve İnternet ortamında yer alan yaklaşık 400 haber, EMO İnternet Sitesinden 
yayınlanmıştır.

Yazılı basının yanı sıra görsel, işitsel ve elektronik medya üzerinde de EMO’nun yer aldığı 
haberler taranmaktadır. EMO yönetici ve temsilcilerinin, EMO’nun görüşlerini aktarmak ve 
mesleki alanlarla ilgili gelişmeleri değerlendirmek, soruları yanıtlamak üzere katılacakları 
görsel ve işitsel medyanın programlarının bilgileri de EMO İnternet sayfasından takip etmek 
isteyenlere duyurulmaktadır. Görsel medyada doğrudan EMO’nun yer aldığı haber ya da 
programların video kaydı medya takip şirketinden edinilmekte, EMO İnternet sitesinde yer 
verilmekte ve haber olarak da yine İnternet sitesi üzerinden duyurulmaktadır. EMO İnter-
net sitesinde “Görsel Basında Odamız” bölümünde 46. Dönem’de 33 video kaydı yayına 
konulmuştur. 

Basın Birimi EMO İnternet Sitesi’nin içeriğinin oluşturulmasını da sağlamaktadır. Bu 
kapsamda “Gündem” ve “Haberler” bölümünde TMMOB’nin, EMO’nun ve şubelerin bazı 
etkinliklerinin duyuruları yapılmakta, gerçekleşen etkinliklerin de kapsamlı haberlerine 
yine bu bölümde yer verilmektedir. “Haberler” bölümünde EMO üyeleri için önemli görü-
len mevzuat değişikliklerine ilişkin bilgilendirici duyuru ve haberler de yayımlanmaktadır. 
EMO Basın Birimi tarafından EMO’nun merkezi etkinliklerinin tümü, şube ve TMMOB’nin 
etkinliklerinin de bazıları izlenip, haberleştirilerek İnternet sitesinde yayımlanmaktadır. Bu 
etkinlikler görsel olarak da takip edilmekte, görsel dokümanlar da İnternet sitesinde ilgili 
haberler ile birlikte sayfa ziyaretçilerine sunulmaktadır. EMO Basın Birimi, doğrudan izle-
yemediği etkinliklerin de yöneticilerden, şubelerden, yerel basından ve İnternet üzerinden 
edindiği bilgilerle EMO İnternet Sitesi’nde yer almasını sağlamaktadır. İnternet Sitesi’nde 
yer alan haberler, EMO Yönetim Kurulu Başkanı, Yazmanı ve Oda Müdürü’ne iletilmekte, 
bu ileti üzerine gelen onay ile birlikte yayına açılmaktadır. 

Gündem ve Haberler Bölümü’nde 46. Dönem içerisinde (4 Ağustos 2020 tarihine kadar) 
yaklaşık 470 haber yayına açılmıştır. 

EMO Basın Birimi tarafından sosyal paylaşım platformlarında da EMO etkinliklerinin duyu-
rularının yapılması için çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Bu çerçevede youtube üzerinden 
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video yayınları paylaşılmakta, EMO’nun açıklama ve duyuruları facebook, twitter. linkedln 
gibi sosyal paylaşım platformları üzerinden kamuoyuna ulaştırılmaktadır.

EMO’nun ve TMMOB’nin gerçekleştirdiği kampanya ve etkinliklere de gerekli destek ve 
katılım sağlanmaktadır. EMO’nun hazırladığı çeşitli rapor, yayın, kitap, yazı gibi dokümanların 
düzenlenmesi ve düzeltilmesine yönelik olarak editörlük hizmeti verilmektedir. 

Elektrik Mühendisliği Dergisi
Elektrik Mühendisliği Yayın Kurulu 46. Dönem içerisinde 2’si online olmak üzere 6 toplantı 
yapmış, dergi içeriği, dosya olarak işlenecek konular ve yazı önerilerini değerlendirerek 
kararlar almıştır. Gelen yazıların paylaşılabileceği ve yayın kurulu üyelerinin düşüncelerini 
birbirlerine doğrudan iletebilecekleri whatsapp grubu kurulmuştur. 

Her sayıda Yayın Kurulu’nun belirlediği dosya konusu kapsamında dergi içeriği hazırlanır-
ken, dosya dışında teknik yazılara ve gündemde yer alan konulara da yazı olarak yer verilmeye 
çalışılmıştır. 

“EMO 46. Olağan Genel Kurulu’nun Ardından” kapağıyla yayımlanan Elektrik Mühendis-
liği 464. Sayısı EMO Basın Birimi; “Hızı Değil Tahrip Gücü Yüksek” kapaklı 465. Sayı ve 
“TRT-İstihdam Fazlası Personel Yoktur” kapaklı 466. Sayı ise Basın Danışmanı Osman 
Bahadır tarafından yayına hazırlanmıştır. 

Dergimizin 464 ve 465. sayıları 7 bin 500’er; 466. sayısı ise 10 bin adet basılmıştır.

Elektrik Mühendisliği Dergisi

Sayı Tarih Kapak Sayfa Sayısı Tiraj

464 Aralık 2018 EMO 46. Olağan Genel Kurulu’nun Ardından 52 7500

465 Nisan-Mayıs 2019 Hızı Değil Tahrip Gücü Yüksek 80 7500

466
Haziran-Temmuz-
Ağustos 2019

TRT-İstihdam Fazlası Personel Yoktur 58 10000

Derginin yazı ve görsel malzemeleri hazırlanarak tasarımcıya iletilmekte, tasarım üzerinde 
estetik ve içerikle uyumluluk açısından da şekilsel kontrol yapılmakta, ayrıca düzeltmeler 
yapılmasının ardından matbaaya teslim edilmektedir. Matbaadan ozalit üzerinden derginin 
son kontrolü yapıldıktan sonra baskı onayı verilmektedir. Matbaalardan teklif alınması sürecine 
ilişkin olarak teknik olarak destek verilip, süreç Basın Birimi tarafından takip edilmektedir. 

Derginin basım aşamasından dağıtım aşamasına kadar tüm süreçleriyle birebir Basın Birimi 
ilgilenmektedir. Dağıtım sürecinde de teklif alınması ve dağıtımın yapılmasına yönelik teknik 
destek verilmektedir. EMO Basın Birimi’nce adres listesi her sayıda dağıtım şirketinden gelen 
raporlar incelenerek güncellenen bir protokol listesine dağıtım yapılmaktadır. EMO üyelerine 
de derginin merkezi dağıtımı yapılmakta olup, üyeler, şubeler ve TMMOB bünyesindeki 
dağıtım listeleri de ayrı olarak dağıtım şirketine iletilmektedir. 
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Elektrik Mühendisliği Dergisi’nin reklamları, Reklam Sorumlusu Münevver Çay tarafından 
alınmakta olup, EMO Basın Birimi’ne iletilen reklamlar ve yerlerine ilişkin bilgiler kapsamında 
bu reklamların da düzgün bir şekilde dergide yayımlanması sağlanmaktadır. 
Kadın Bülteni’nin de içeriğine müdahale edilmeden yazımsal ve yayıncılık ilkeleri kapsamında 
kontrolü ve düzeltmeleri yapılmaktadır. 46. Dönem çalışmaları kapsamında Kadın Bülteni, 
Ekim 2018 ve Nisan 2019 tarihlerinde olmak üzere 2 adet yayımlanmıştır. EMO Kadın 
Komisyonu tarafından Oylum Yıldır’ın koordinatörlüğünde hazırlanan bültenin tasarımı 
Hakkı Ünlü tarafından gerçekleştirilmektedir.
Hem Elektrik Mühendisliği Dergisi hem de Kadın Bülteni’ne yönelik Basın Savcılığı’na 
yönelik süreçler de Basın Birimi tarafından takip edilmektedir. 
EMO’nun ilanlarının yayınlanması süreci de EMO Basın Birimi tarafından gerçekleştiril-
mekte olup; bu kapsamda ilanın içerik ve şekilsel olarak hazırlanması, yayımlanacak mecra 
ile irtibat kurulması ve yayımlanmasının sağlanması, ilanların yayımlanması için Basın İlan 
Kurumu ile yazışma işleri yapılmaktadır. 

EMO Basın-Yayın Hizmetleri Elektronik Erişim Bilgileri
Basın Birimi’nin 46. Dönem içerisinde gerçekleştirdiği bazı hizmetlerin elektronik ortamda 
yansımalarına ilişkin sayısal verilere bakıldığında, EMO İnternet Sitesi’nde “Haberler” bölü-
münde yayınlanan içerikler 55 bin 105 kez ziyaret edilmiş olup; ortalama okunma süresi 1 
dakika 55 saniye olmuştur. 
Bu dönem içerisinde yapılan basın açıklamalarına yapılan ziyaret sayısı 14 bin 594 olup, 
ortalama okunma süresi 3 dakika 50 saniyedir. 
Yazılı Basında Odamız bölümünde yayına açılan haberlere erişim sayısı 18 bin 722; Görsel 
Basında Odamız bölümündeki içeriklere erişim sayısı 2 bin 287 (şubelerin içerikleri hariç) 
olmuştur. Yazılı Basında Odamız bölümünde her ziyarette ortalama 3 dakika 10 saniye, 
Görsel Basında Odamız bölümündeki ziyarette ise ortalama 1 dakika 55 saniye kalınmıştır.

Elektrik Mühendisleri Odası Basın Hizmetleri
1 Nisan 2018-4 Ağustos 2020

 Sayı Tıklanma Sayısı

Basın Açıklama-Bülten-Duyuru 65 14594

Haberler 470 55105

Yazılı Basında Odamız 400 18722

EMOTV-Görsel Basında Odamız (Şubeler hariç) 33 2287
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ARKA KAPAK

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ
Sayı: 465 | Nisan-Mayıs 2019

TMMOB
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EMO BİLİMSEL DERGİ
EMO 46. Yönetim Kurulu Dönemi’nde EMO Bilimsel Dergi 2018 ile 2019 Haziran ve Aralık 
sayıları ile 2020 Haziran sayısı çıkarılmıştır. Dönem içerisinde EMO Bilimsel Dergi’nin 7 
Eylül 2019 tarihinde Ankara’da ve 15 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’da iki Danışma Kurulu 
toplantısı gerçekleştirilmiştir. Derginin Yayın Yönetmeliği 25.02.2020 tarih ve 46/88 sayılı 
Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar ile güncellenmiştir. 
Ayrıca Dergimiz, 2017 ve 2018 yılında yayımlanmış olan tüm sayılarıyla beraber ULAKBİM 
TR Dizin’de yer almaya başlamıştır. 2011 yılından beri yayımlanan EMO Bilimsel Dergi TR 
Dizin’de yer alabilmek için içerik ve biçim açısından gereken kriterleri yerine getirmiş ve 
Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanı Kurulu`nun kararıyla dizine dahil edilmiştir. 
TÜBİTAK ULAKBİM tarafından Türkiye’de yayımlanan bilimsel dergilerin uluslararası 
standartlara uygun hale getirilmesi ve bu dergilerdeki içeriğe erişimin sağlanması amacıyla 
geliştirilen TR Dizin, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında makaleler içeren bir veri 
tabanıdır. TR Dizin, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ile Üniversitelerarası Kurul`un (ÜAK) 
atama ve yükseltmelerde kabul ettiği bir dizin olma niteliğiyle öne çıkıyor. Türkiye`de 
üretilen akademik bilgiye erişimi kolaylaştıran TR Dizin, dergilerin görünürlüğünün artı-
rılması ve seçkin uluslararası dizinlerde yer alınması yolunda da önemli bir basamak olarak 
görülmektedir.
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BASIN AÇIKLAMALARI ve BÜLTENLERİ 
KRONOLOJİK SIRALAMA

7 Nisan 2018- EMO’da Görev Dağılımı Yapıldı
17 Nisan 2018- EMO 46. Dönem Olağan Genel Kurulu Sonuç Bildirgesi
20 Nisan 2018- Nükleer Santral Propagandası Serbest, Eleştiri Yasak!
30 Nisan 2018- Demokrasi Ve Emek Mücadelesi İçin Haydi 1 Mayıs’a!
6 Mayıs 2018- Tarihi ve Doğayı Yok Edecek Projelere Hayır!
14 Mayıs 2018- EMO Kadın Komisyonu’ndan 24 Haziran Seçimleri Öncesinde Siyasi Par-

tilere Çağrı: “Kadın Adaylara Yer Açın”
 7 Haziran 2018- Yapı Ruhsatlarında Mühendis Ve Mimarlar Devre Dışı 
12 Haziran 2018- EMO Kadın Komisyonu/Flormar İşçisi Kazanacak!
14 Haziran 2018- EMO’dan Siyasi Partilere Çağrı 
19 Haziran 2018- Doğru ve Tarafsız Habercilik İstiyoruz!
23 Haziran 2018- Trafoya Kedi Girmesin! 
9 Temmuz 2018- Tren Kazasının Görünmeyen Yüzü: Bakım ve Kontrol Zafiyeti
19 Temmuz 2018- Türk Telekom’da Yaratılan Kriz Yeni Krizlere Gebe! Türk Telekom’a 

Bir Garip El Koyma!
27 Temmuz 2018- Siyasi-Ticari Rantın Faturası Çalışanlara Kesilmesin!
30 Temmuz 2018- Yatağan Termik Santralindeki Kazanın Nedeni Bakım, Onarım, Yenileme 

Çalışmalarının Yapılmaması ve Kamusal Denetim Eksikliğidir
1 Ağustos 2018- Elektriğe Başkanlık Zammı Geldi
6 Ağustos 2018- Hiroşima Kırımının 73. Yıldönümünde Nükleer Silahların Yasaklanmasına 

Doğru
30 Ağustos 2018- Türk Telekom’da Özelleştirme Batağı Resmileşiyor
1 Eylül 2018- Elektrikte Zamlar Tam Gaz Yola Devam
1 Eylül 2018- Barış İstiyoruz!
7 Eylül 2018- 10 Ekim Katliamı Protestolarına Verilen Ceza Vicdanları Yaraladı!
29 Eylül 2018- EMO Kadın Komisyonu / İktidar Ayrımcılık İçeren Eğitim Politikalarına 

Devam Ediyor, Hala!
1 Ekim 2018- Sanayiye 1 Ayda Rekor Zam Geldi: Yüzde 18
18 Ekim 2018- Hasan Balıkçı’nın Mücadelesi Yolumuzu Aydınlatıyor
7 Aralık 2018- Yalnız Sinop Santralı Projesinden Değil, Tüm Nükleer Santral Projelerinden 

Vazgeçin!
18 Aralık 2018- Ulaştırma Bakanı İstifa!
25 Aralık 2018- EMO 64 Yaşında!
4 Ocak 2019- Bakanlıktan Yeni Seçim Oyunu
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10 Ocak 2019- Maden Kanunu’nda Değişiklik Teklifi Geri Çekilsin 
4 Mart 2019- Ucuz, Hızlı, Kotasız, Sansürsüz İnternet İstiyoruz
26 Nisan 2019- Çernobil 33. Yılında/Nükleer Kabus Türkiye’ye İthal Edilemez
30 Nisan 2019- 1 Mayıs, Emekçilerin Birlik ve Dayanışma Gününü Kutluyoruz!
23 Mayıs 2019- TRT’de İstihdam Fazlası Personel Yoktur!.. 
1 Temmuz 2019- Seçim Bitti Artık Zam Vakti 
2 Temmuz 2019- Sivas Katliamı’nın Acısı Hala Yüreğimizde…
8 Temmuz 2019- ODTÜ Kavaklık’a Polis Müdahalesi Kabul Edilemez!
6 Ağustos 2019- Yarın Çok Geç Olabilir
20 Ağustos 2019- “Kayyum Rejimi” Kabul Edilemez!
1 Eylül 2019- Dünya Barış Günü
27 Eylül 2019- İletişimdeki Deprem Daha Yıkıcı Oldu!
1 Ekim 2019- Elektrikte Zamlar Hız Kesmiyor
13 Ekim 2019- Nükleer Tehlikeye Karşı Mersin Buluşması Sonuç Bildirgesi
25 Kasım 2019- EMO Kadın Komisyonu/”Yaşamak İstiyoruz”
27 Kasım 2019- Elektrik Zammına İptal Davası
10 Aralık 2019- Sinop’ta Nükleer Santral Yaptırmayacağız!
26 Aralık 2019- EMO 65 Yaşında!
6 Ocak 2020- “Turgut Özal’ın EMO’dan Atıldığı” İddiası Gerçekdışıdır
6 Ocak 2020- Acı Kaybımız: Mihdi Yarba’yı Yitirdik
20 Ocak 2020- Sinop’ta, Yaşam Hakkı Talebi Yargılanamaz
25 Ocak 2020- Gerekli Önlemler Alınsın, Depremler Afete Dönüşmesin 
27 Ocak 2020- Elektrik Mühendisleri Odası’ndan Zorunlu Açıklama
3 Mart 2020- Savaş da Nükleer Santral da İstemiyoruz!
6 Mart 2020- Her 3 Mühendisten Biri İşsiz!
11 Mart 2020- Fukuşima’nın Yıldönümünde Nükleer Santrallardan Vazgeçin!
24 Mart 2020- Elektrik, Su, Doğalgaz, İnternet Bedelleri, Kriz Sonrasına Kadar Ertelenmelidir
25 Mart 2020- Kayyum Atamalarını Kınıyoruz!
16 Nisan 2020- Daha Geç Olmadan Nükleer Santrallardan Vazgeçmek Mümkün!
26 Nisan 2020- Çernobil’i Unutmadık…Nükleer Santral Değil, Sağlıklı Yaşamak İstiyoruz!
28 Nisan 2020- “Sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmak her çalışanın hakkıdır”
7 Mayıs 2020- TMMOB’ye Bağlı Odaların Ortak Açıklaması
12 Mayıs 2020- Meslek Odalarını Hedef Alan Müdahaleyi Kabul Etmiyoruz!
1 Haziran 2020- Mesleğimizi İtibarsızlaştıran Uygulamalara Son Verin!
5 Haziran 2020- Dünyamızdan ve Doğamızdan Kirli Ellerinizi Çekiniz!
8 Temmuz 2020- Şirketlere İndirim Var, Halka Yok!
20 Temmuz 2020- Metsamor Nükleer Santralı’nın Hedef Alınmasını Kınıyoruz!
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GÖRSEL ve İŞİTSEL MEDYADA EMO
2 Ağustos 2018- Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO) elektrik fiyatlarına yapılan zamlara 

ilişkin “Elektriğe Başkanlık Zammı Geldi” başlığı altında yaptığı açıklama, Habertürk 
haber bültenlerinde duyuruldu. Haberde, EMO’nun, yüzde 9’luk artışla 230 kilovatsaatlik 
asgari elektrik tüketimi olan bir ailenin aylık faturasının 116 liraya çıktığı, böylece Aralık 
2017’de aynı tüketim için 95 lira ödeyen bir ailenin artık 21 lira daha fazla ödeme yapmak 
zorunda kalacağı değerlendirmesine yer verildi.

2 Ağustos 2018- EMO’nun elektrik fiyatlarına yapılan zamlara ilişkin “Elektriğe Başkanlık 
Zammı Geldi” başlığı altında yaptığı basın açıklaması, Halk TV’de hafta içi yayınlanan, 
Elif Şentürk’ün sunduğu, Haber Masası adı programda kamuoyuna aktarıldı. 

2 Ağustos 2018- EMO Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek, Kanal B’de Emre Saklıca’nın 
hazırlayıp sunduğu “Güncel” programına konuk oldu. Elektrik fiyatlarına yapılan zamlara 
ilişkin soruları yanıtlayan İpek, Türkiye’de uygulanan enerji politikaları konusunda da 
değerlendirmelerde bulundu.

2-3 Eylül 2018- EMO’nun, elektrik fiyatlarındaki artışla ilgili yaptığı “Elektrikte Zamlar Tam 
Gaz Yola Devam” başlıklı basın açıklaması; Halk TV’de yayınlanan haber bültenlerinde 
yer aldı. 

3-4 Eylül 2018- EMO’nun elektrik fiyatlarındaki artışla ilgili yaptığı “Elektrikte Zamlar Tam 
Gaz Yola Devam” başlıklı basın açıklaması; Ulusal Kanal haber bültenlerinde aktarıldı. 

2 Ekim 2018- EMO’nun elektrik fiyatlarına yapılan zamlara ilişkin “Sanayiye 1 Ayda Rekor 
Zam Geldi: Yüzde 18” başlığı altında yaptığı açıklama, Cem TV ana haber bülteninde 
duyuruldu. Haberde, EMO’nun, elektriğe yüzde 9 oranında yapılan zammın aylık faturaya 
11 TL artışla yansıyacağı, 4 kişilik bir ailenin yapılan zamlarla birlikte asgari tükettiği 
elektriğe 46 TL ödeyeceği tespiti paylaşıldı.

7 Kasım 2018- EMO Yönetim Kurulu Üyesi Kübülay Özbek’in, elektrik tesisatlarında yangın 
riskine yönelik değerlendirmeleri TRT’de yayınlanan haber bülteninde duyuruldu. Özbek, 
elektrik tesisatlarının eski ve yetersiz olmasının günümüz standartlarını karşılamadığına 
dikkat çekerek, yangın riskine ilişkin alınması gereken önlemler konusunda bilgi aktardı.

4 Ocak 2019- EMO’nun EPDK’nın yeni tarifelerine yönelik “Bakanlıktan Yeni Seçim Oyunu” 
başlığı ile yaptığı basın açıklaması Kanal 42 ana haber bülteninde aktarıldı. 

5 Ocak 2019- EPDK’nın yeni tarifelerine yönelik EMO’nun yaptığı basın açıklamasına ilişkin 
Cumhuriyet Gazetesi’nin “Elektrikte Dağıtıma Zam, Yüzde 10’luk Seçim Oyunu” başlığı 
altında duyurduğu haber, Kanal B’nin Hafta Sonu programında kamuoyuna aktarıldı.

5 Ocak 2019- Fox TV’de İlker Karagöz’ün sunduğu gazete manşetlerinin duyurulduğu 
Çalar Saat adlı programda EPDK’nın yeni tarifelerine yönelik Elektrik Mühendisleri 
Odası’nın yaptığı basın açıklamasını, “Elektrikte İndirim Oyunu” başlığı ile manşetine 
taşıyan Evrensel Gazetesi’nin haberi duyuruldu.

6 Ocak 2019- EMO’nun EPDK’nın yeni tarifelerine ilişkin “Bakanlıktan Yeni Seçim Oyunu” 
başlığı altında yaptığı açıklama, Kanal B ana haber bülteninde duyuruldu. 
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28 Nisan 2019- EMO Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek, Halk TV’de İdris Akyüz yönetimin-
deki Ombudsman programına katılarak, enerji politikaları ile ilgili değerlendirmelerde 
bulundu. 

23 Mayıs 2019- EMO ve Haber-Sen’in, TRT’de 169 çalışanın “İstihdam Fazlası Personel” 
olarak belirlenmesine tepki göstermek amacıyla TRT Ankara Radyosu önünde yaptıkları 
ortak açıklama Kanal B’de yayınlandı.  

23 Mayıs 2019- EMO ve Haber-Sen’in, TRT’de 169 çalışanın “İstihdam Fazlası Personel” 
olarak belirlenmesine tepki göstermek amacıyla TRT Ankara Radyosu önünde yaptıkları 
ortak açıklama Ulusal Kanal’da yayınlandı.

2 Temmuz 2019- EMO’nun elektrik fiyatlarındaki artışla ilgili yaptığı basın açıklaması, Halk 
TV’de yayınlanan haber bültenlerinde yer aldı.

3 Temmuz 2019- EMO Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek, Kanal B’nin canlı yayınına konuk 
oldu. Elektrik fiyatlarına yapılan zamlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İpek, enerji 
alanında yaşanan güncel gelişmeler konusunda kamuoyuna bilgi aktardı. 

19 Temmuz 2019- EMO Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek’in, elektrik faturalarına yansı-
tılan zamlara ilişkin yaptığı açıklamalar, Gülbin Tosun’un sunduğu Fox TV Ana Haber 
Bülteni’nde duyuruldu. Açıklamasında, 100 liralık faturanın sadece 49 lirasının elektrik 
tüketimine ait olduğuna dikkat çeken İpek, enerji alanındaki yanlış uygulamalar ve yapıl-
ması planlanan yeni zamlar konusunda kamuoyuna bilgi aktardı.

23 Temmuz 2019- EMO Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek’in, Enerji Piyasası Düzenleme 
Kurumu’nun (EPDK) elektrik faturalarında “vatandaşın kafasını karıştırdığı” gerekçesiyle 
dağıtım bedelini gizlemesine ilişkin Fox TV’ye yaptığı açıklamalar, Ana Haber Bülte-
ni’nde yayınlandı. Dağıtım bedeline zam gelmesi halinde vatandaşın bundan haberdar 
olamayacağına dikkat çeken İpek, uygulamaya tepkisini dile getirdi.

24 Temmuz 2019- Fox TV’de Ezgi Gözeger’in sunduğu Çalar Saat programında, EMO 
Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek’in, EPDK’nın elektrik faturalarında dağıtım bedelini 
gizlemesine yönelik yaptığı açıklamalara yer verildi. İpek, halkın görmeden ödeme yapmak 
zorunda bırakıldığına işaret ederek düzenlemeye tepki gösterdi.

24-25 Ağustos 2019- EMO’nun Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki havza kullanımları ve su 
yapıları konusunda incelemeler yaptığı HES Teknik Gezisi, Fox TV haber bültenlerinde 
yer aldı.

25 Ağustos 2019- EMO HES Teknik Gezisi kapsamında Fox TV’nin yöre halkı ve EMO 
temsilcileriyle yaptığı röportajlar, 25 Ağustos 2019 tarihli ana haber bülteninde “Nazlı 
Yerebasmaz ile Benim Hikayem” bölümünde yayınlandı. 

29 Ağustos 2019- EMO’nun 24-25 Ağustos 2019 tarihleri arasında gerçekleştirdiği HES 
Teknik Gezisi’ne yönelik haber, Medyascope TV’de yayınlandı.

1 Ekim 2019- EMO Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek, Halk TV’nin canlı yayınına katıla-
rak, elektrik zamları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İpek, enerji alanında yaşanan 
gelişmelere de değindi.
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1 Ekim 2019- EMO Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek, Cem TV’nin Ana Haber Bülteni’ne 
telefon bağlantısı ile katılarak, elektrik zamları ile ilgili açıklamalar yaptı.

27 Kasım 2019- EMO’nun EPDK tarafından 1 Ekim 2019’da elektrik fiyatlarına yapılan 
yüzde 14.9 oranındaki zammın iptali için dava açmasına yönelik haber, 27 Kasım 2019 
tarihinde Kanal B haber bültenlerinde yayınlandı. 

27 Kasım 2019- EMO’nun elektrik fiyatlarına yapılan yüzde 14.9 oranındaki zammın iptali 
için dava açmasına yönelik haber, TV 5 Ana Haber Bülteni’nde yer aldı. 

28 Kasım 2019- EMO Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek’in elektrik fiyatlarına yapılan 
zamların devam edeceğine ilişkin açıklamaları, Halk TV haber bültenlerinde yer aldı. 

21 Ocak 2020- EMO Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek’in, son 1.5 yılda elektriğe yapılan 
zamlara ilişkin değerlendirmeleri, Fox TV Ana Haber Bülteni’nde yayınlandı.

25 Ocak 2020- EMO Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek’in, elektrik fiyatlarına üst üste 
yapılan zamlar ve sektörün durumu ile ilgili değerlendirmeleri, Halk TV’de “Halk Kür-
süsü” programında aktarıldı.

9 Mart 2020- EMO’nun “Krizin EMO Üyesi Mühendislerin Yaşamına Etkileri” konulu 
anketinin sonuçlarına ilişkin haber, Kanal B haber bültenlerinde yayınlandı. 

16 Mayıs 2020- EMO Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek’in, sanayicinin elektrik faturasına 
yansıyan YEKDEM bedelinin artırılmasına ilişkin değerlendirmeleri, Fox TV Ana Haber 
Bülteni’nde yayınlandı. 

13 Haziran 2020- EMO Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek ve EMO Ankara Şube Yöne-
tim Kurulu Üyesi Kardelen Kamişli’nin, Ankara-Yenimahalle’de su baskını sonrası bir 
vatandaşın elektrik akımına kapılarak ölmesi ve elektrik kaynaklı çarpılmaları önlemek 
için neler yapılabileceğine dair açıklamaları Kanal D Ana Haber Bülteni’nde yayınlandı

20 Haziran 2020- EMO Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek, gazeteci Ferhan Şaylıman’ın 
youtube kanalına konuk olarak, enerji politikaları, güncel gelişmeler ve meslek odalarını 
hedef alan tartışmalarla ilgili görüşlerini aktardı.


