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Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 42. Olağan Genel 
Kurulu’nda kabul edilen değişiklikleri içeren “Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühen-

disleri Odası Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik” 11 Mayıs 2010 tarihli 27578 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak, yürürlüğe girdi. Genel Kurul’da 
kabul edilen “Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik 
Mühendisleri Odası Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri 
Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 
de 6 Mayıs 2010 tarihli ve 27573 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak, yürürlüğe girdi. 

Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri Yönetmeliği’nde 
yapılan değişiklikle, asansör firmalarında kendi adına 
ortak ya da ücretli olarak mühendislik hizmeti üreten 
Elektrik, Elektronik, Elektrik Elektronik Mühendislerine 
yılsonuna kadar geçerli Asansör SMM Belgesi verilmesine 
ilişkin düzenlemeye “ya da Asansör Ücretli SMM Belgesi” 
verilmesi ibaresi eklendi. Yönetmeliğin SMM Belgesi ve 
SMMH (Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetleri) Belgesi 
Verilmesi başlıklı 9. maddesinde de aynı düzeltme yapılarak 
“Asansör Ücretli SMM Belgesi” ibaresi eklendi. 

EMO Ana Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik ile getirilen düzenlemeler ise şöyle:

MADDE 1- 10/3/2003 tarihli ve 25044 sayılı Resmî Ga-
zete’de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği’nin 
2’nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 2-  Türkiye sınırları içinde meslek ve sanatlarını 
yürütmeye yasal olarak yetkili, elektrik yüksek mühen-
disi, elektronik yüksek mühendisi, elektrik mühendisi, 
elektronik mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, 
biyomedikal mühendisi ve bilgisayar mühendisi ile 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Genel Kurulu 
kararı ile Elektrik Mühendisleri Odasına girmeleri kabul 
edilenler Odanın üyesidirler ve bu Yönetmelik kapsa-
mındadırlar.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 5’inci maddesinin birinci 
fıkrasına aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

“f) ‘MDB’ mesleki denetim bürosunu,”

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 7’nci maddesinin birinci 
fıkrasının (m) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

EMO ANA YÖNETMELİĞİ’NDE 
DEĞİŞİKLİK

“m) Üniversiteler ve sanayi ile işbirliği sağlamak ve bu 
konuda etkinlikler düzenleyerek ortak çalışmalarda 
bulunmak.”

MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 11’inci maddesinin 
birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve  (5) numaralı alt bent 
eklenmiştir.

“(2) Bilim Kurulu,”

“(5) Oda Danışma Kurulu.”

MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 12’nci maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan “şubat ayı içinde” ibaresi, “mart ayı 
sonuna kadar” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin bi-
rinci fıkrasında yer alan “%0.20 (binde yirmi)” ibaresi, 
“%2 (yüzde iki)” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 26’ncı maddesinin birinci 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, Olağan Genel Kurul 
toplantısı gibi yapılır. Sadece önceden duyurulan gün-
dem maddeleri görüşülüp karara bağlanır. Gündeme 
madde eklenemez, çıkarılamaz ancak  sırası değiştiri-
lebilir. Olağanüstü Genel Kurul, son olağan genel kurul 
için şubelerden seçilen delegeler ve son olağan genel 
kurulda doğal delegelik hakkını kazanmış doğal dele-
gelerin katılımı ile yapılır.”

MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 27’nci maddesinin 
birinci fıkrasının (g) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“g) Oda işlerinin yürütülmesi, kanunların Odaya verdiği 
görev ve yetkilerin kullanılması, üyelerin onur ve çıkarları-
nın korunması yolunda Yönetim Kurulunca önerilen Ana 
Yönetmelik ve yönetmelikleri inceleyip, onaylamak. Oda 
Genel Kurulunun Oda Yönetim Kuruluna, Ana Yönetmelik 
dışındaki yönetmelik yapma ve değiştirme yetkisi verme-
si halinde, Yönetim Kurulu tarafından yeni yapılan veya 
değiştirilen yönetmelikler yürürlüğe girer.”

“h) Yönetim Kurulu için yedi, Onur Kurulu için beş, 
Denetleme Kurulu için yedi asıl üye ve aynı sayılarda 
yedek üye, Birlik Yönetim Kurulu için üç, Yüksek Onur 
Kurulu için bir, Birlik Denetleme Kurulu için bir adayı 
seçmek,”
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MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (a), (f), (g), (j) ve (ü) bentleri aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir.

“a) Genel Kurulda alınan kararları uygulamak, Oda iş-
lerini Genel Kurulun yönlendirici kararları çerçevesinde 
yürütmek,”

“f) Meslek alanlarının gelişmesi hakkında etüdler yap-
mak, yaptırmak ve buna ait raporları Genel Kurulun 
onayına sunmak,”

“g) Meslek alanları ile ilgili diğer meslek kuruluşları ile 
işbirliği yaparak, üyelerin hak ve yetkilerini korumak ve 
bunu sağlamak için teknik ve idari işleyiş ile ilgili yönerge, 
şartname ve sözleşmeler hazırlamak, gerekirse Oda Ge-
nel Kurulu ve Birlik Yönetim Kurulu onayına sunmak,”

“j) Odanın yardımcı organlarını oluşturan komisyonları 
kurmak, üyelerini seçmek ve çalışmalarına yardımcı 
olmak,”

“ü) Onur Kurulunca alınan kararlardan onanması 
gerekenleri Yüksek Onur Kuruluna iletilmek üzere 10/
7/2002tarihli ve 24811 sayılı Resmî Gazete’de yayım-
lanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin 
Yönetmeliği hükümleri uyarınca Birlik Yönetim Kuruluna 
göndermek,”

MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 38’inci maddesinin birin-
ci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Muhasebecinin bütün işlemlerini denetler,”

MADDE 11- Aynı Yönetmeliğin 40’ıncı maddesinin birin-
ci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin 
Yönetmeliğine uygun başvurular üzerine,”

MADDE 12- Aynı Yönetmeliğin 57’nci maddesinin üçün-
cü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki 
dördüncü fıkra eklenmiştir.

“Denetleme Kurulu, denetimler dışında en geç üç ayda 
bir toplanır. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya veya 
denetimlere katılmayan veya katılamayacağını bildiren 
Denetleme Kurulu üyesi çekilmiş sayılır ve yerine sırada 
bulunan yedek üye geçer. Görevden ayrılan veya çe-
kilmiş sayılan Denetleme Kurulu üyeleri, yerine gelen 
yedek üye kalmaz ve kurul üye sayısı salt çoğunluğun 
altına düşerse, Olağanüstü Oda Genel Kurulu yapılarak, 
yeniden Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyeleri seçilir. 
Yeniden seçilen Denetleme Kurulu ilk Olağan Genel 
Kurul toplantısına kadar görev yapar.”

“Oda Denetleme Kurulu gerek görmesi halinde çalış-
malarında bilirkişi hizmetinden yararlanır. Gerektiğinde 
Oda Mali Müşaviri, Oda Yeminli Mali Müşaviri ve Oda 
Muhasebecisi de denetlemeye katılır. Kurulun faaliyet 
konusu işleri yürütmek için her türlü gideri Oda bütçe-
sinden karşılanır.”

MADDE 13- Aynı Yönetmeliğin 58’inci maddesi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 58- Oda Denetleme Kurulunun görev ve 
yetkileri şunlardır:

a) Odanın ve şubelerin hesaplarını ve bunlara bağlı 
bütün işlemleri en az üç ayda bir denetleyerek, hazırla-
yacağı raporu Oda Yönetim Kuruluna vermek,

b) Odanın hesap işleri ile Yönetim Kurulunun hazırla-
dığı bilanço, yeni dönem bütçesi ve personel kadroları 
hakkındaki raporunu, Oda Genel Kuruluna sunulmak 
üzere hazırlamak,

c) Zorunlu durumlarda oybirliği ile verecekleri kararla, 
Oda Genel Kurulunun olağanüstü toplantıya çağrılma-
sını Yönetim Kurulundan istemek.”

Oda Denetleme Kurulu TMMOB mevzuatı çerçevesinde 
çalışır.

MADDE 14- Aynı Yönetmeliğin 60’ıncı maddesi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 60- Oda Koordinasyon Kurulu üyeleri, Oda 
Üyesi Birlik Yönetim, Denetleme, Yüksek Onur Kurulu 
üyeleri ve Oda Yönetim Kurulu, şube yönetim kurulları-
nın asıl üyeleri, Oda Onur ve Oda Denetleme Kurullarının 
asıl üyeleri ile meslek dalı ana komisyonlarının yürütme 
kurulu başkanlarından oluşur. Koordinasyon Kurullarının 
çalışma usulü yönerge ile belirlenir.”

MADDE 15- Aynı Yönetmeliğin 63 üncü maddesinin 
başlığında ve içeriğinde bulunan “Oda Bilimsel Kurulu” 
ibareleri “Oda Bilim Kurulu” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 16- Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesi başlı-
ğıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Oda bilim kurulunun oluşumu

MADDE 64- Oda Bilim Kurulu, Oda Yönetim Kurulu üye-
leri, Şube Yönetim Kurullarının kendi içlerinden seçeceği 
birer üye ile her şubenin üye sayısının  %0,15 (onbinde -
onbeş) oranında belirleyeceği kişilerden oluşur.”

MADDE 17- Aynı Yönetmeliğin 65’inci maddesi başlı-
ğıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Oda bilim kurulunun toplanması

MADDE 65- Oda Bilim Kurulu yılda en az bir kere Oda 
Yönetim Kurulunun çağırısıyla toplanır. Toplantının yeri, 
günü, saati ve gündemi toplantı öncesi şube yönetim 
kurulları ile diğer kurul üyelerine bildirilir. Oda Bilim 
Kurulunun kuruluş ve çalışmaları ayrı bir yönerge ile 
belirlenir.”

MADDE 18- Aynı Yönetmeliğin 66’ncı maddesi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 66- Oda Yönetim Kurulu, Oda işlerinin, 
mesleki ve sosyal etkinliklerin sağlıklı yürütülebilmesi 
amacıyla, dönem içinde çalışmalarına yardımcı olmak 
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için komisyonlar oluşturabilir.  Komisyonların çalışma 
usul ve esasları yönerge ile belirlenir. Komisyonların, 
alt komisyonların ve çalışma gruplarının giderleri Oda 
tarafından karşılanır.”

MADDE 19- Aynı Yönetmeliğin 69 uncu maddesi aşa-
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 69- Görev ve çalışmaları alt komisyonların 
oluşturulmasını gerektiren durumlarda, Yönetim Kuru-
lunun onayı ile komisyonlar aralarından ya da dışarıdan 
seçecekleri üyelerden oluşan alt komisyonlar kurabi-
lirler. Ayrıca gerek görüldüğünde süreli ya da süresiz 
çalışma grupları oluşturabilirler.

Oda Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde Oda üyesi 
ve/veya ilgili uzmanlık dallarındaki kişilerden çalışma 
grubu oluşturur.”

MADDE 20- Aynı Yönetmeliğin 71’inci maddesi başlı-
ğıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Oda danışma kurulu

MADDE 71-  Oda Danışma Kurulu; Oda Üyesi Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yönetim, Denetle-
me, Yüksek Onur Kurulu Üyeleri, Oda Yönetim, Oda 
Onur, Oda Denetleme Kurulu, şube yönetim kurulu 
asıl ve yedek üyeleri, şube denetçileri ve il, ilçe, işyeri 
temsilcileri, önceki dönemlerde Oda organlarında gö-
rev yapmış üyeler,  Oda komisyonları üyeleri ile Oda 

Yönetim Kurulunun katılmasını uygun gördüğü üyeler-
den oluşur. Oda Yönetim Kurulunca yılda en az bir kez 
toplantıya çağrılır.

Oda Danışma Kurulu Oda Yönetim Kurulunun çağrısı 
ile çoğunluk aranmaksızın toplanır. Toplantıyı Yönetim 
Kurulu Başkanı açar ve her toplantıda o toplantıyı 
yönetmek üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve 
bir yazmandan oluşan divan oluşturulur. Toplantı Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği mevzuatı esaslarına 
göre yürütülür.

Oda Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Odanın çalışmalarını gözden geçirmek, geliştirilmesi 
için önerilerde bulunmak,

b) Oda çalışmalarının sürekliliğinin sağlanmasına kat-
kıda bulunmak.

Oda Danışma Kurulunun çalışmaları ayrı bir yönerge 
ile düzenlenir.”

MADDE 21- Aynı Yönetmeliğin 75’inci maddesinin birin-
ci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (b) bendine aşağıdaki 
(4) numaralı alt bent eklenmiştir.

“(2) Şube Yönetim Kurulu,”

“(4) Şube Denetçileri,”

MADDE 22- Aynı Yönetmeliğin 76’ncı maddesi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.
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“MADDE 76- Şubelerin genel kurulları iki yılda bir ocak 
ayında başlayıp şubat ayı sonuna kadar, şube yönetim 
kurulunca belirlenen gün ve yerde toplanır. Genel kurul 
tarihinin gündemde görüşülecek konular göz önüne alı-
narak bir cumartesi akşamına kadar tamamlanması ve 
pazar günü seçimler yapılacak şekilde düzenlenmesi 
zorunludur.”

MADDE 23- Aynı Yönetmeliğin 79 uncu maddesinin 
birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştiril-
miştir.

“c) Şube yönetim kurulu adayları, şube denetçi adayları 
ile Oda Genel Kurulu delege adaylarının belirlenmesi 
ve duyurulması,”

MADDE 24- Aynı Yönetmeliğin 84 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“b) Oda Denetleme Kurulunun hesap işleri ile ilgili olarak 
oy birliği ile aldığı karar üzerine,”

MADDE 25- Aynı Yönetmeliğin 86’ncı maddesinin birin-
ci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Yönetim Kurulu için, yedi asıl, yedi yedek, şube 
denetçileri için üç asıl, üç yedek, Oda Genel Kuruluna 
katılmak üzere üye sayısının %2 (yüzde iki)si oranında 
delege ile aynı sayıda yedek üyeyi seçmek.”

MADDE 26- Aynı Yönetmeliğin 88’inci maddesinin 
birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yönetim Kurulu, en az ayda bir kez olmak üzere be-
lirleyeceği aralıklarla ve çoğunlukla toplanır. Toplantıyı, 
başkan bulunmadığı zaman başkan yardımcısı, o da 
bulunmazsa yazman üye yönetir. Kararlar çoğunlukla 
alınır, oylarda eşitlik halinde oturum başkanının oyu 
yönünde karar alınmış sayılır.”

MADDE 27- Aynı Yönetmeliğin 90’ıncı maddesinin bi-
rinci fıkrasının (c), (h) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“c) Meslek alanlarının geliştirilmesi ile ilgili etütler yap-
mak, yaptırmak ve buna ait raporları, şube genel kuru-
luna ve Oda Yönetim Kurulunun onayına sunmak,”

“h) Oda merkezi ile işbirliği ve iletişimi sağlamak, şube 
yönetim kurulu kararlarını toplantıyı izleyen hafta içinde 
Odaya göndermek,”

“k) Şubenin aylık etkinlikleri ile gelir-gider durumunu, 
kasa ve banka bakiyelerini izleyen ayın sonuna kadar 
Oda Yönetim Kuruluna bildirmek ve Oda Yönetim 
Kurulu kararları doğrultusunda banka hesabı açmak-
kapatmak,”

MADDE 28- Aynı Yönetmeliğin 91’inci maddesi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 91- Şube koordinasyon kurulu; şube yönetim 
kurulu asıl üyeleri, şube denetçileri ile bağlı temsilci-
liklerden oluşur. Şube ile bağlı temsilcilikler arasında 
uyumlu çalışmayı sağlamak üzere oluşturulmuş ku-
ruldur. Şube yönetim kurulunca yılda en az iki defa 
toplantıya çağrılır.

Şube denetçileri, şube genel kurullarında seçilecek üç 
üyeden oluşur. Görevleri şubesine bağlı temsilcilikler 
ve mesleki denetim bürolarını Oda Denetleme Kurulu 
Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi çerçevesinde de-
netlemektir. Şube denetçileri, bağlı birimlerini yılda en 
az iki kez denetlerler. Hazırlayacakları raporlarını şube 
yönetim kuruluna iletirler. Şube denetçileri, şube yöne-
tim kuruluna karşı sorumludurlar.

Şube danışma kurulu; çalışma dönemi içinde görev 
yapmakta olan yönetim kurulunun asıl ve yedek üye-
leri ile daha önceki dönemlerde bu görevi üstlenmiş 
üyeler, şube denetçileri, il-ilçe, iş yeri temsilcileri ile şube 
komisyonlarında yer alan üyelerden oluşur. Ayrıca yö-
netim kurulu, danışma kurulu gündemi ile ilgili gerekli 
gördüğü üyelerini ve konu ile ilgili uzman kişileri de bu 
toplantıya çağırabilir. Bu kurul yılda en az iki defa toplanır 
ve toplantının yeri, günü, saati ile gündemi şube yönetim 
kurulunca hazırlanarak duyurulur. Danışma kurulu, şube 
yönetim kurulu çalışmalarına yardımcı olmak amacı ile 
ancak tavsiye kararı alabilir.

Şube komisyonlarının çalışma usul ve esasları bir Yö-
nerge ile belirlenir.”

MADDE 29- Aynı Yönetmeliğin 93 üncü maddesinin 
başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Temsilcilikler ve mesleki denetim büroları”

“Temsilciliklerin oluşturulamadığı il ve ilçelerde şube 
yönetim kurulu önerisi ve Oda Yönetim Kurulu kararıyla 
mesleki denetim büroları açılabilir.”

MADDE 30- Aynı Yönetmeliğin 94 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değişti-
rilmiştir.

“a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik 
Mühendisleri Odası, elektrik, elektronik, elektrik-elekt-
ronik, bilgisayar ve biyomedikal mühendislerinin ortak 
ihtiyaçlarını karşılamak, mühendislik çalışmalarını kolay-
laştırmak, elektrik, elektronik, elektrik-elektronik, bilgi-
sayar ve biyomedikal mühendisliğinin, toplumun genel 
çıkarlarına uygun olarak gelişimini sağlamak, mühendis-
lerin birbirleriyle ve üçüncü şahıslarla olan ilişkilerinde 
dürüstlüğü ve güveni oluşturmak, mühendislik disiplinini 
korumak amacı ile şubelerin bulunmadığı il ve ilçelerde 
TMMOB’ne bağlı diğer Oda birimleri ile işbirliğini de 
gözeterek en az onbeş üyenin bağlı bulundukları şube 
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kanalı ile Oda Yönetim Kuruluna, temsilcilik kurulması 
yolunda yazılı başvurusu,”

MADDE 31- Aynı Yönetmeliğin 98’inci maddesine 
aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.

“Temsilciliklerle ilgili bu Yönetmelikte düzenlenmemiş 
olan temsilciliklerin işleyiş usul ve esasları, yönerge ile 
düzenlenir.”

MADDE 32- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 99/A maddesi 
eklenmiştir.

“Mesleki denetim büroları

MADDE 99/A- Serbest meslek hizmeti üreten üyelerin 
mesleki çalışmalarının Oda mevzuatı ve diğer standart, 
şartname ve yönetmeliklere uygunluğunun denetimi 
amacı ile ihtiyaca göre il ya da ilçelerde mesleki dene-
tim bürosu kurulur.”

MADDE 33- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 99/B maddesi 
eklenmiştir.

“Mesleki denetim bürolarının oluşumu

MADDE 99/B- Mesleki denetim büroları şube yönetim 
kurulunun önerisi ile Oda Yönetim Kurulu kararıyla 
oluşturulur veya kapatılır. Mesleki denetim bürosu 
sorumlusu olarak bir ya da iki üye mesleki denetim için 
şube yönetim kurulu tarafından görevlendirilir.

Mesleki denetim bürosu sorumluları mesleki denetim 
işlevini Oda mevzuatına uygun olarak yürütür.”

MADDE 34- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 99/C maddesi 
eklenmiştir.

“Mesleki denetim bürolarının denetlenmesi

MADDE 99/C- Mesleki denetim büroları ilgili şubesi 
tarafından Oda mevzuatı uyarınca denetlenir.

Şube yönetim kurulu gerek gördüğünde sorumluları 
değiştirebilir ya da mesleki denetim bürosunun kapa-
tılmasını Oda Yönetim Kurulundan isteyebilir.”

MADDE 35- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki 99/D maddesi 
eklenmiştir.

“İşyeri temsilcilikleri

MADDE 99/D- En az beş üyenin bulunduğu işyerlerinde 
veya iş bölgelerinde Oda-üye ilişkilerini geliştirmek ama-
cı ile şube yönetim kurulu kararı ile işyeri temsilcilikleri 
kurulabilir. İşyeri temsilci ve yardımcıları şube yönetim 
kurulu kararı ile atanır, işyeri temsilciliklerinin çalışma 
esasları ve görevleri İşyeri Temsilcilikleri Yönergesi 
çerçevesinde belirlenir.”

MADDE 36- Aynı Yönetmeliğin 100 üncü maddesinin 
birinci fıkrasının (d), (k) ve (l) bentleri aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir.

“d) Oda tarafından kamu ve özel kuruluşlar ile kişilere 
yapılan hizmet karşılığı bilirkişilik gelirleri,”

“k) İştiraklerden ve bankalardan gelen pay ve gelirler,”

“l) Mesleki denetim gelirleri ve diğer gelirler.”

MADDE 37- Aynı Yönetmeliğin 104 üncü maddesi baş-
lığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Şube, temsilcilik ve mesleki denetim bürolarının 
oda adına yapacakları giderler

MADDE 104- Şube, temsilcilik ve mesleki denetim 
bürolarının, Oda adına yapacağı giderler, Oda Genel 
Kurulunda onaylanan bütçelerindeki fasıl miktarını 
aşması durumunda, Oda Yönetim Kurulundan diğer 
fasıllardan aktarım için onay alınır.”

MADDE 38- Aynı Yönetmeliğin 105’inci maddesi başlı-
ğıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Temsilciliklerin ve mesleki denetim bürolarının 
açacakları hesaplar

MADDE 105- Temsilcilikler ve mesleki denetim büroları 
şube yönetim kurulunun bilgisi dışında Oda adına ban-
kalarda hesap açamazlar, para tutumuna ilişkin herhangi 
bir ticari girişimde bulunamazlar. Şube yönetim kurulu, 
temsilcilikler ve mesleki denetim büroları dahil her türlü 
banka hesaplarını Oda Yönetim Kuruluna bildirmek ve 
onay almakla yükümlüdür.”

MADDE 39- Aynı Yönetmeliğin 116’ncı maddesi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 116- Oyların sayımında her kurul için aday-
lığını asıl ve yedek olarak koymuş bulunanlar, aldıkları 
oy sayısına göre kendi aralarında sıralanırlar. Aday 
olmayanlara verilen oylar geçersiz sayılır. Oyların eşit 
olması durumunda sicil numarası küçük olan üye üste 
yazılarak sıralanır.”

MADDE 40- Aynı Yönetmeliğin 127’nci maddesi aşağı-
daki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 127- Oda etkinliklerinin gerekli kıldığı idari, 
mali, teknik ve sosyal içerikli diğer düzenleyici işlemler, 
Oda Genel Kurulu kararı veya Genel Kurul kararınca 
Yönetim Kuruluna verilen yetki çerçevesince Yönetim 
Kurulu kararı ile hazırlanır ve yürürlüğe girer.”

MADDE 41- Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici birinci 
madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 1- Şube denetçileri ile ilgili hükümler, 
yapılacak ilk şube olağan genel kurullarında uygula-
nır.”

MADDE 42- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe 
girer.

MADDE 43- Bu Yönetmelik hükümlerini, Türk Mühen-
dis ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası 
Yönetim Kurulu yürütür. <




