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35. DÖNEM KOM SYON ÇALI MALARIMIZ
35. Dönem Çalışma Dönemi’nde aşağıdaki komisyonlar 
oluşturuldu: 
• SMM Komisyonu
• Enerji Komisyonu
• Eğitim Komisyonu
• Yönetmelik Komisyonu
• Mesleğimiz Alanındaki Yasal Düzenlemeleri İzleme   
   Komisyonu
• Yayın Komisyonu 
• Sosyal Etkinlikler Komisyonu
• Örgütlenme Komisyonu
• EMO Genç Komisyonu
• Yapı Denetim Komisyonu
• Kadın Komisyonu
• Ücretli ve İşsiz Mühendisler Komisyonu 

Yayın Komisyonu:
Şubemiz Yayın Komisyon 35. Dönem içinde 
35.-36.-37.-38.-39.-40. Şube Bültenlerini hazırlayarak 
üyelerimize dağıtımını yapmıştır. 

Eğitim Komisyonu:
Eğitim Komisyonu 35. dönem içerisinde daha önceki 
dönemlerden devam eden çalışmaları yürütmek ve 
MİSEM eğitimlerinin daha etkin olmasını sağlamak için 
çalışmalar yürütülmüştür. Geçen dönem içerisinde 26 
toplantı, bu dönem içerisinde 23 toplantı yapmıştır. Kasım 
2006’da yapılan EEBM Eğitimi 3. Ulusal Sempozyumu da 
komisyonun çalışma konularından biridir.  Komisyonumuz 
MİSEM çalışmalarına aktif katkıda bulunmuş ve MİSEM 
Merkez Komisyonu toplantıları düzenli olarak yapılmıştır. 
MİSEM Komisyonu 2006-2008 döneminde MİSEM 
Uygulama Usul ve Esaslarını, MİSEM Eğitmen Kriterlerini, 
MİSEM Eğitim Yönergesi'ni ve Yapı Denetçisi Uygulama 
Usul ve Esasları'nı hazırlamıştır. Ayrıca Eğitim Komisyonu 
koordinatörlüğünde 2.-3. ve 4. Proje Yarışmaları'nın 
hazırlık  çalışmaları yapılmış ve 2. ve 3. yarışmaların ödül 
törenleri gerçekleştirilmiştir. PLC Laboratuvarının kurulum 
çalışmaları devam etmektedir. 

EMO-Genç Komisyonu:
Uzun yıllardır oda bünyesindeki öğrenci çalışmasının 
adı olan EMO-GENÇ, İstanbul’da çalışmalarını hızla 
sürdürmektedir. Öğrencilerin teknik ve sosyal sorunlarına 
yönelik çalışmalar yapan komisyon 2005-2006 ve 
2006-2007 öğretim dönemlerinde öğrencilere ücretsiz 
teknik kurslar düzenleyerek bu alandaki bir ihtiyacı 
giderme yoluna gitmiştir. Bu amaçla 13 adet kurs yapılmış 
ve bu kurslara 400 öğrenci arkadaşımız katılmıştır. 
Ayrıca kursların dışında yapılan seminerler ve tartışma 
toplantıları ile öğrenci sorunlarına çözüm bulunmaya 
çalışılmıştır.  Her dönem yapılan staj çalışması ise devam 
etmektedir.  Bunun dışında diğer odalarla ortak kurulan 

TMMOB-Öğrenci çalışmaları, bu dönemde devam 
etmiştir. Şu anda en çok önem verdiğimiz ve diğer meslek 
disiplinleri ile ortak yaptığımız EMO-Genç HiDROMOBİL 
ekibi 1 yılı aşkın bir zaman yürüttüğü çalışmalar 
sonucunda TÜBİTAK yarışmasına HİDRA isimli aracı ile 
katılmış ve dereceye girmiştir.  

Hidra-2 çalışmaları devam etmektedir. Enerji Grubu, Robot 
Grubu, PIC Çalışma Grubu calışmaları devam etmektedir. 

SMM Komisyonu:
Komisyonumuz SMM üyelerimizin ve yeni SMM belgesi 
almak isteyen üyelerimizin karşılaştığı sorunlara istinaden 
çalışma başlatarak görüş ve önerilerini Merkezi SMM Daimi 
Komisyonu'na aktarmıştır. Bu bağlamda ;
1. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Serbest Mühendislik 
Hizmetleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yönetmelik 31.12.2007 tarih ve 26743 (2. Mükerrer) sayılı 
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni 
düzenleme ile Elektrik SMM Belgesi Elektrik 1 kV Altı SMM 
Belgesi ve Elektrik 1 kV Üstü ve Altı SMM Belgesi olarak 
ikiye ayrılmış , diploma ünvanında Elektronik Mühendisliği 
bulunan (Elektrik ve/veya Elektronik Mühendisi) 
meslektaşlarımızın Elektrik 1 kV Altı Tesisler SMM Belgesi 
alabilmeleri sağlanmıştır. Ayrıca bu meslektaşlarımızın 
transkriptlerine bakılarak uygun olması halinde Elektrik 1 kV 
Üstü ve Altı SMM Belgesi alabilmeleri sağlanmıştır.      
2. TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Mesleki Denetim 
Uygulama Esasları Yönetmeliği‘nde önemli bir değişiklik 
yapılmıştır. Daha önce SMM üyelerin ürettiği proje 
hizmetinin Oda onayı sadece projenin uygulanacağı 
Oda Birimi tarafından yapılmakte iken Yönetmeliğin 11.1 
maddesi; “Tüm projeler, projenin uygulanacağı yerdeki Oda 
birimi tarafından ya da SMM‘nin kayıtlı olduğu Oda birimi 
tarafından, projenin uygulanacağı yerdeki Oda biriminin 
koşulları ile onaylanır” şeklinde düzenlenerek SMM üyenin 
hizmetinin tüm Oda birimleri tarafından onaylanabilmesinin 
kanalları açılmıştır.
3. SMM üyelerimizin sorunlarının tartışılması ve çözüm 
yollarının aranması içerikli SMM Forumu 2 Haziran 2007 
tarihinde Perpa Elektrokent İş Merkezi Toplantı Salonu'nda 
düzenlenmiştir.

Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Çalışma 
Grubu
Grubun amacı: Alçak ve yüksek frekans kaynaklı 
elektromanyetik alanların canlılar üzerindeki etkilerini 
araştırmak. Bu amaçla, alan ölçümleri, eğitimler, sağlık 
taramaları ve laboratuvar çalışmaları planlanmıştır. 
Çalışma Grubu bileşenleri: EMO ve Tabibler Odası İstanbul 
Şubeleri, Boğaziçi Üniversitesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 
akademisyenleri ile Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve 
Kontrol Müdürlüğü.
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Yönetmelik Komisyonu:

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Elektrik Genel Teknik 

Şartnamesi Çalışması: 

Oda Yönetim Kurulumuzun oluru ile Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı Elektrik Genel Teknik Şartnamesi Yönetmeliği 
Komisyonu kurulmuştur.
Komisyonun yaptığı ilk toplantıda komisyon başkanlığına 
Elk.Yüksek Mühendisi İsa İlisu, komisyon başkan 
yardımcılığına İsmet Defne komisyon sekreterliğine 
Mehmet Mazmanoğlu ve Serdar Paker seçildiler. Komisyon 
15 adet alt çalışma grubu oluşturarak Bayındırlık Bakanlığı 
Elektrik Genel Teknik Şartnamesinin güncellemesini 
gerçekleştirmiştir. 

Oluşturulan Alt Çalışma Grupları:

1. Genel Esaslar
2. Kuvvetli Akım Tesisatı
3. Aydınlatma Armatürleri
4. Işıklı ve Numaratörlü Çağırma
5. Telefon Tesisatı ve Santralları
6. Yangın İhbar ve Algılama
7. Genel Ses Yayın ve Anons
8. Uydu Anten ve Ortak TV Sistemleri
9. Karşılıklı Konuşma-Diafon
10. Veri İletişim Sistemleri (DATA)
11. Kapalı Devre TV (CCTV)
12. Asansör
13. Yedek Enerji Grubu
14. Yıldırımdan Korunma
15. Kesintisiz Güç Kaynakları (UPS)

Hazırlanan taslak Bayındırlık ve İskan Bakanlığı‘na 
sunulmak üzere Oda Yönetim Kurulu'na iletilmiştir. 

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 

Çalışmaları : 

Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 
19.12.2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Komisyonumuz eski 
ve yeni yönetmeliğin karşılaştırmasını yapmış ve ilgili 
sektörde faaliyet yürüten meslektaşlarımızın görüş 
ve önerilerini almıştır. Yönetmeliğe ilişkin Şubemiz 
görüş ve önerileri Oda Yönetim Kurulu'na sunulmuştur. 
Oda Yönetim Kurulu tüm Şubelerden gelen görüşleri 
birleştirerek çıkan yönetmelikteki eksikliklerin giderilmesi 
amacı ile gerekli işlemleri başlatmayı planlamaktadır. 

HUKUKSAL ÇALIŞMALARIMIZ

Silahtarağa Davası: Türkiye’nin ilk elektrik santralı 
olan Silahtarağa’nın özelleştirilerek Bilgi Üniversitesi’ne 
20 yıllığına kiralanmasının ardından; İstanbul İdare 
Mahkemesi’nde açılan İptal Davası’nda iki yıllık yargılama 
sonucunda mahkeme heyeti, Silahtarağa’nın bakımsız 
ve kullanılamaz durumda iken 20 yıllığına bir vakıf 
üniversitesince kiralanması, bu şekilde korunmasının 
sağlandığı, kira sözleşmesi gereği ilgili ödemenin de 
yapıldığı, satış da yapılmadığından kamu yararının ihlal 
edilmediğini gerekçe göstererek red kararı vermiştir. Karar 
tarafımızdan temyiz edilmiştir.

Odamız üyesi BEDAŞ çalışanı İlker Bal’ın karşılığını 
alamadığı fazla mesailer için EMO adına açılan örnek dava 
Beyoğlu İş Mahkemesi’nde sürmektedir.

Odamız Üyesi Doğan Sevingüller’in Gaziosmanpaşa Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde teknisyenlerin mühendislik ünvanını 
kullanarak iş yapması, sahte imzalarla mühendislik 
yapılması vb. işlemler için açtığı “sahtecilik” davasında  
Şubemiz müdahil olma kararı almıştır. Dosya tarafımızdan 
takip edilmektedir.

Büyükşehir Belediyesi’ne dava; TMMOB İstanbul İKK’da 
karar alınması sonucu tüm odaların ortak başvurusu ile 

Büyükşehir Belediyesi’nin 1/1000’lik planlarına İstanbul 
İdare Mahkemesi’nde açılmış olan dava sürmektedir. Bu 
dava Mimarlar Odası ile irtibat halinde takip edilmektedir. 

Danışmanlık Hizmetleri; Odamıza danışmanlık 
hizmeti almak üzere çok sayıda oda üyesi mühendis 
başvurmaktadır. Gerek telefonla, gerek yüzyüze ve 
gerektiğinde dilekçe vb. gerekli yazışmalar da yapılarak 
danışmanlık hizmeti sürdürülmektedir. Başvuruların 
adetini sayıca çokluğu nedeniyle tam olarak yazamamakla 
birlikte, ayda ortalama -en az-5-6 danışmanlık talepli 
başvuru alınmaktadır. Özellikle Yapı Denetim cezaları 
verilmesi ve eğitimlerin başlamasıyla da başvuru sayısı 
oldukça artmıştır. 

STMicroelectronics A.Ş.’dan çıkarılan 35 işçi mühendis 

ile dayanışma: STMicroelectronics A.Ş.’dan çıkarılan 35 
işçi mühendis ile çıkarılma süreçlerinde görüşülmüş, 
toplantı yapılarak, hukuki destek verilmiştir. Görüşmelerin 
devamında işten çıkarılan mühendisler için işe iade 
davaları açılmış olup, davalar sürmektedir.

Eğitimler: Oda tarafından gerçekleştirilen Bilirkişilik, 
Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme Sorumluluğu, SMM 
ve Yapı Denetim Eğitimleri’nde hukuki sorumluluklar 
ve yasalar Şubemiz Hukuk Danışmanı tarafından 
anlatılmaktadır. 
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YAPI DENET M KOM SYON ÇALI MALARI
Türkiye’nin gündemine 1999 yılında meydana gelen Gölcük 
ve Düzce depremleriyle giren sağlıksız kentleşme, güvenli ve 
nitelikli olmayan yapılaşma, kalitesiz malzeme ve niteliksiz 
işgücü kullanılmasının sonucunda oluşan ağır can kayıpları, 
toplum ve siyasal iktidarları tedbir almaya zorlamıştır. Ülkemizde 
genelde konut üretiminin mimar ve mühendis olmayan kişiler 
eliyle yetersiz kamu denetimi yapıldığı tespit edildiğinden,  
bazı istisnalar hariç bütün özel sektör yapılarındaki kamusal 
denetimin özelleştirilmesi kararlaştırılmıştır. Bu doğrultuda 
birkaç kanun hükmünde kararname deneyiminden sonra Yapı 
Denetim Kanunu'nun çıkartılmasına karar verilmiştir.

Yapı Denetimi Kanunu'na ilişkin ilk düzenleme 10 Nisan 
2000 tarihinde çıkarılan 595 sayılı KHK ile getirilmiş, bununla 
bağlantılı olarak 601 sayılı KHK çıkarılmıştır. Bu düzenlemeler 
yoğun eleştirilerle karşılaşmış ve Anayasa Mahkemesi'nin 
24.05.2001 tarihli kararıyla iptal edilmiştir. Bu iptal kararından 
sonra ilgili kurumların görüşleri dikkate alınmadan 4708 
sayılı Yapı Denetim Kanunu hazırlanmış ve kanun 29.07.2001 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yasanın, 595 sayılı KHK'nin 
hukuki sakıncalarını şeklen giderdiği, ancak uygulamada 
olumsuzlukları daha da artırdığı görülmüştür. 
    
Yapı Denetimi Kanun Tasarısı Taslağı'nın 1. maddesinde 
yasanın amacı, "can ve mal güvenliğinin temin edilmesine uygun 
yapı üretmek üzere, yürürlükteki mevzuat, imar planı, fen, sanat 
ve sağlık kuralları çerçevesinde yapı projelerinin ve yapıların 
denetimini ve yapı hasarı sebebiyle zarara uğrayanların haklarının 
korunması ile doğabilecek zararların tazminini sağlamak için 
gerekli usul ve esasları belirlemek" olarak belirtilmiştir. Bu tanıma 
göre düzenlenen alan kamusaldır. Buna karşılık yapı denetim 
görevi Bakanlıktan aldığı izin belgesi ile çalışan ve sadece yapı 
denetimi ile uğraşan tüzel kişiliğe sahip özel yapı denetim 
kuruluşlarına verilmiştir. 

Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 35. Dönem 
Yönetim Kurulu yapı denetimi ile ilgili bir komisyon kurmaya 
karar vermiş bu bağlamda kurulan Yapı Denetim Komisyonu 
Haziran 2006'da görev dağılımı yaparak çalışmalarına 
başlamıştır. Komisyon ilk etapta İstanbul’da bulunan elektrik 
mühendisi proje ve yapı denetçilerinin katılımının sağlandığı 
geniş bir toplantı organize ederek bu alanın sorunları tartışmış 
ve denetçi mühendislerin çalışmalara katkı koymaları 
istenmiştir. O günden başlayarak devam eden komisyon 
çalışmalarımız gün geçtikçe kitleselleşmiş ve geniş katılımlı bir 
komisyon haline gelmiştir. Bu doğrultuda çeşitli alt komisyonlar 
kurularak raporlar hazırlanmış ve bu raporlar Yapı Denetimi 
Daimi Komisyonu’na götürülmek üzere İstanbul Şube Yönetim 
Kurulu'nun değerlendirmesine sunulmuştur. Yapı Denetçisi 
üyelerimizin önerisi üzerine Oda üyelerini kapsayacak bir sağlık 
sigortası hizmeti temin etmek için araştırma başlatılmıştır. 
Özlük hakları alt komisyonu bu konuda yaptığı çalışmaları 
bir rapor halinde hazırlayarak komisyona sunmuştur. Yapı 
denetim şirketlerinde ceza alan arkadaşlarımızın davaları ile 
ilgili örnek mahkeme kararları arkadaşlarımızla paylaşılarak 
gerekli hukuksal yardımın Odamız tarafından da sağlanacağı 
kendilerine iletilmiştir. Tekirdağ Temsilciliği tarafından 
Şubemize gönderilen ve incelenmek üzere komisyonumuza 

havale edilen fen adamlarının Yapıya İlişkin Bilgi Formları'nda 
proje müellifi  olarak yer almaları ve bunun Bayındırlık ve 
İskan Bakanlığı'nca kabul edilmesine dair yazı toplantımızda 
değerlendirilmiş ve Fen Adamları Yönetmeliği'nde gerekli 
değişikliklerin yapılması konusunda çalışmalar yapılması 
gerekliliği ile ilgili Şube Yönetim Kurulu’na rapor verilmiştir.

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı TMMOB ve ilgili odalardan proje 
ve yapı denetçilerine eğitim vermesi konusunda talepte 
bulunmuştur. Odamız kamusal denetimin özelleştirilmesine 
karşı duruşu ve mücadeleyi sürdürmekle birlikte yüzlerce 
üyemizin müdahil olduğu bu meslek alanının düzenlenmesi 
konusundaki sorumluluğu gereği MİSEM kapsamında Yapı 
Denetçisi Eğitim Seminerleri serisi hazırlamıştır. Eğitimler 
Odamız temsilcilikleri ve şube merkezinde üçer günlük 
olarak planlanmış ve 13 Ağustos 2007 tarihinde başlayarak 
23 Ocak 2008'de son bulmuştur. Bu eğitimlere toplam 746 
üyemiz katılmıştır. Yapı Denetçisi Eğitim seminerleri için Yapı 
Denetim Daimi Komisyonu ve MİSEM işbirliğiyle Eğitim Notları 
hazırlanmıştır. Bu eğitime katılan denetçilere söz konusu 
eğitim notları kitabı ile CD’si verilerek yapacakları denetimlerde 
ellerinin altında toplu doküman bulunması temin edilmiştir. 
Aynı süreçte uygulama birlikteliğinin sağlanması amacıyla 
belediyelerde ve enerji dağıtım kuruluşlarında çalışan 
mühendislere de bir günlük ücretsiz eğitim verilmiştir. 
Gerek eğitim sonunda yapılan  değerlendirme  anketlerinde  
ve gerekse bire bir görüşmelerde, eğitimlerin çok faydalı 
olduğu yolunda yorumlar alınmış bu bağlamda 13.12.2007 
tarihli komisyon toplantısında yapı denetim şirketlerinde 
çalışan elektrik mühendislerine birer günlük ücretsiz 
eğitimlerin verilmesinin Oda Yönetim Kurulu'na önerilmesi 
kararlaştırılmıştır.

Yapı Denetim Daimi Komisyonu'nun 23-24.11.2007 tarihinde 
yaptığı toplantıda taslak olarak hazırlanan beş günlük denetçi 
eğitimleri ile ilgili şubemize hazırlanması görev olarak 
verilen yüksek yapılar, yıldırımdan korunma tesisatı, temel 
topraklaması, kompanzasyon, jenaratör, endüstriyel yapılar 
konularında yeni eğitim notları hazırlanmaya başlamıştır.

30.11.2007 tarihli toplantıda yapı denetçisi arkadaşlar arasında 
bir iletişim grubu kurulmasının yönetim kuruluna önerilmesi 
kararlaştırılmış, konu şube yönetim kurulunca da uygun 
görülerek kontrollü bir mail grubu kurulmuştur. 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı’nca hazırlanan ve görüşü 
alınmak üzere ilgili meslek odalarına gönderilen Yapı 
Denetimi Uygulama Usul ve Esasları Yönetmelik Taslağı 
çoğaltılarak yapı denetçilerine ulaştırılmış ve taslak hakkındaki 
değerlendirmeleri alınmıştır. Bu doğrultuda taslak hakkında 
şube görüşü hazırlanırken Bakanlık yeni Yapı Denetim Yasası 
Taslağı ‘nı ilgili kurumlara göndererek bu yasa taslağı hakkında 
görüşlerimizi de istemiştir. Bu konuda çalışmalar yapılmakta 
ve gelişmeler aktarılmaktadır.

EMO İstanbul Şubesi Yapı Denetim Komisyonu


