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Elektrik fenni mesuliyet görevinin yetkisiz olan fen 
adamlarına yaptırılmış olması nedeniyle İzmir İl Özel 

İdaresi’nin İzmir İli Kiraz İlçesi’ndeki taşınmazı için alınan 
yapı kullanım izni iptal edildi. 

Elektrik Mühendisleri Odası’nın (EMO) açtığı dava üzerine 
konuyu inceleyen İzmir 4. İdare Mahkemesi iptal talebini 
kabul ederken, konuya ilişkin fen adamlarının yetkisizliğini 
de tespit etti. 

EMO tarafından açılan İzmir İl Özel İdaresi aleyhine açılan, 
davada İzmir 4. İdare Mahkemesi 8 Temmuz 2009 tarihinde 
oybirliğiyle iptal kararı aldı. Mahkemenin iptal kararında, 
hukuka aykırılık şöyle saptandı:

“Her ne kadar, …, elektrikle ilgili fen adamları belirlenen 
güç değerleri ile sınırlı olmak kaydıyla elektrik iç tesisleri 
kapsamına giren işleri yapmaya yetkili ise de, İmar Kanu-
nu’nun 38. maddesinde sayılan Mühendisler, Mimarlar ve 
Şehir Plancıları Dışında Kalan Fen Adamlarının Yetki Gö-
rev ve Sorumlulukları Hakkında Yönetmeliğin 6. maddesi 
uyarınca, mimari proje hazırlanması ve uygulanmasındaki 
fenni sorumluluğun mimarlık eğitimi görmüş fen adam-
larınca, statik ve tesisat planı, proje, resim ve hesapla-
rının hazırlanması ve uygulanmasındaki sorumluluğun 
ise mühendislik eğitimi görmüş fen adamlarınca yerine 
getirileceği, dolayısıyla yapının fenni mesuliyetinin mimar 
ve mühendisler tarafından üstlenileceği açık olduğun-

dan, dava konusu yapının fenni mesuliyet-
lik görevinin mühendis olmayan elektrik 

teknisyeni tarafından 
yerine getirilmesinde 
mevzuata uyarlık bulun-
mamaktadır.
Bu durumda, fenni 

mesuliyetliği mühen-
dis olmayan elektrik 
teknisyeni tarafından 
üstlenilmiş olan yapıya 
ilişkin dava konusu yapı 

kullanma izin belgesinde 
mevzuata ve hukuka uyarlık 

bulunmamaktadır.”

İzmir İl Özel İdaresi’nin taşınmazının 
yapı kullanım izni iptal edildi.
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Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Tarık Öden ve Yönetim Kurulu 

Saymanı Serdar Paker, Kıbrıs’ta düzenlenen seminere 
katılarak öğrencilere, EMO çalışmaları ve Türkiye’deki 
Serbest Müşavir Mühendis (SMM) uygulamalarına iliş-
kin bilgi aktardılar.
Doğu Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühen-
disliği Bölümü ve Kıbrıs Türk Mühendis Mimar Odaları 
Birliği’ne (KTMMOB) bağlı Elektrik Mühendisleri Odası’nın 
(KTEMO) işbirliği ile SMM uygulamalarına ilişkin olarak 1 
Haziran 2009 tarihinde Kıbrıs’ta seminer gerçekleştirildi. 
Seminere, Kıbrıs EMO Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe To-
kel ve Yönetim Kurulu Yazmanı Osman Eminel ile EMO 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tarık Öden, Yönetim 
Kurulu Saymanı Serdar Paker katılım sağladı.
EMO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tarık Öden, 
seminerde EMO’nun yürüttüğü çalışmalara ilişkin bil-
giler aktarırken, EMO’nun kamu yararını ve üyelerinin 
haklarını korumak için faaliyetler yürüttüğünün altını çiz-
di. EMO’nun TMMOB çatısı altında demokratik ilkelerle 
faaliyetlerinin sürdürdüğünü ifade eden Öden, EMO’nun 
meslektaş adayları için EMO-Genç adıyla yürüttüğü 
örgütlenme çalışmasından söz etti. Öden, EMO’nun 
misyonuna, Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi (MİSEM) 
çalışmalarına, EMO’nun düzenlediği bilimsel etkinliklere 
ilişkin bilgiler de aktardı. 
EMO Yönetim Kurulu Saymanı Serdar Paker ise SMM hiz-
metlerinin nasıl yürütüldüğüne, SMM bürolarının ortaklık 
yapılarının ve ücretli çalışmanın nasıl şekillenmesi gerek-
tiğine ilişkin bir konuşma yaptı. Paker, elektrik-elektronik, 
bilgisayar ve biyomedikal mühendislerinin unvanlarına 
göre hangi tesislerde çalışabileceğine ilişkin bilgi aktardı. 
Paker, Doğu Akdeniz Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mü-
hendisliği Bölümü öğrencilerine yüksek gerilim alanında 
çalışmak istemeleri durumunda hangi dersleri almaları 
gerektiğini de anlattı. 
EMO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tarık Öden ve 
EMO Yönetim Kurulu Saymanı Serdar Paker, Kıbrıs’taki te-
masları çerçevesinde KTEMO’nun binasını ziyaret ederek, 
binada yer alan laboratuvarda incelemeler yaptılar. 




