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ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI 
TÜZÜĞÜ 

 
BİRİNCİ BÖLÜM 

 
TANIMLAR 

 
 

KURULUŞ 
 
Madde 1- 
(a) Elektrik – Makine Mühendisleri Odası 1969 yılında yapılan Genel Kurul kararı ile 

kurulmuş bilahare Makine  Mühendislerini ayrı bir oda kurması  ile Elektrik 
Mühendisleri Odası Tüzüğü hazırlanarak 7 Mart 1971 tarihinde yapılan Genel 
Kurul toplantısında onaylanmıştır. 

(b) 3.12.1960 tarihinde kurulan  “KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR 
ODALARI BİRLİĞİ” ne dönüştürülen örgüte bağlı bir meslek kuruluşu olan 
“ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI” K.T.F.D. sınırları içinde meslek ve 
sanatlarını uygulamaya yetkili olan Elektrik  Mühendisi, Elektrik Yüksek 
Mühendisi bünyesi içinde toplayan tüzel kişiliğe sahip bu tüzük hükümlerine ve 
K.T.F.D. Kurucu Meclisinin yaptığı 12/1976  21/4/1976 tarihli yasaya bağlıdır.  
Bu  tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe, 
“ASLİ ÜYE” Türkiye Cumhuriyetinde, Elektrik Mühendisi, Elektrik Yüksek 
Mühendisi unvanlarını vermeye yetkili bir eğitim kuruluşundan, veya başka bir 
ülkeden dengi diploma almış ve yetki kurulunca yayınlanmış tüzüklerde kabul 
edilen eğitim kuruluşundan mezun olmuş kişileri anlatır.  “Birlik”, “Kıbrıs Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği”, Odaları bir çatı altında toplayan kuruluşu 
anlatır. 
 
“Oda” Elektrik Mühendisliği mesleği mensuplarını çatısı altında toplayan 
kuruluşu anlatır. 
 
“Türk Yurttaşı” K.T.F.D. Anayasasının 136. Maddesinde belirtilen kişileri anlatır. 
 
“Üye” Elektrik Mühendisleri Odasına 12 aylıktan çok aidat borcu  olmayan Asli 
Üyeyi anlatır. 
 
 
ADI: 
 
Madde 2- 
 
Odanın adı  “K.T.M.M.O.B.” Elektrik Mühendisleri Odası ve İngilizce adı 
“Cyprus Turkısh Electrical Engineers Association”dir. 
 
 
 
 



MERKEZİ: 
 
Madde 3- 
 
(a) Oda Merkezi Lefkoşa’dadır. 
(b) Gerek görüldüğünde diğer kazalarda da Genel Kurul kararı ile şubeler 

açılabilir. 
 
 
ÜYELİK: 
 
Madde 4- 
 

K.T.F.D. uyruğundaki Elektrik Mühendisleri  mesleki herhangi bir 
uygulamaya geçebilmek için, odaya kaydolmak ve kimlik belgelerini her yıl 
onaylatarak üyeliğini korumak zorundadır. Kayıt olmamak, yasal yetkiyi 
kanıtlamak koşuluyla, oda Yönetim Kurulu kararı ile mümkündür. 
 
 

Madde 5- 
 

Yetki Kurulunun saptadığı eğitim kuruluşundan diploma almış olmayan ve 
odaya kayıtlı bulunmayan kişiler Elektrik Mühendisliğini uygulayamaz. 
 
   

Madde 6- 
 

Oda üyelerinin mesleki eylemlerini denetler ve çıkarılacak tüzüklere uygun 
olarak, projelerini vize eder. 
 
 

Madde 7- 
 

Türk yurttaşı olmayan kişiler, devlet sınırları içinde doğrudan doğruya veya 
Türk Yurttaşlarla birlikte Elektrik Mühendisliğiyle ilgili işlerde, odaya kayıtlı 
üye veya üyeler çalıştırmak zorundadır.  Türk yurttaşı olmayan herhangi bir 
Elektrik Mühendisinin Devlet sınırları içinde mesleğini uygulayabilmesi için 
odaya Asli Üye olan kişilerde aranan niteliklere sahip olması gerekir. 

 
 
Madde 8- 
 

K.T.F.D. sınırları içinde mesleğini uygulaması Birlikçe onaylanan yabancı 
Elektrik Mühendisleri, Odaya geçici olarak üye olmak zorundadırlar. 
 
 

Madde 9- 
Yetki Kurulu 5., 6., 7., ve 8. Maddelerin uygulanmasını kolaylaştırmak amacı 
ile Bakanlar Kurulunun onayladığı Tüzükler yapılır. 

 



Madde 10- 
 

Oda kimlik belgesi almayan veya üyelik görev ve yükümlülüklerini yerine 
getirmedikleri nedeniyle üyelik kimlik belgeleri onaylanmamış Elektrik 
Mühendisleri, mesleklerini uygulayamazlar. 
 
 

Madde 11- 
 

Herhangi bir nedenle Oda kimlik belgesini iade edip mesleki uygulamasını 
tatil eden ve odadan çıkan  bir üye, tekrar başvurması halinde odaya alınma 
işlemleri tamamen yeni bir üye kaydı gibi yapılır. 
 
 

ONUR ÜYELİĞİ: 
 
 
Madde 12- 
 

Onur üyeliği Oda Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun üçte iki 
çoğunluğunun onaylaması ile seçilen Oda ve topluma yararı dokunmuş her 
ulustan kişilere verilebilir. 
 
 

AİDAT: 
 
 
Madde 13- 
 

(a) Oda kayıt ücreti 50.- TL’dir. 
(b) Oda yıllık  üyelik aidat 200.-TL’dir. 
(c) Oda yönetim Kurulu kararı ile işsiz üyelerden, Birlik Yönetim Kuruluna 

bilgi vererek aidat alınmayabilir. 
(d) Oda, üye kayıt ücretlerinin %50’sini yıllık aidatın %25’ini ve ayrıca Birlik 

Sekreteri ücretine katkı olmak üzere ayda  50.-TL’yı Birliğe öder. 
(e) Hariçte olan üyelerden aidat alınmaz ancak üyeliği devam eder. 
(f) Birliğe olan üyeliği sürdürebilmek, Birlik Genel Kurulunda oy 

kullanabilmek için Odanın birliğe aidat borcu olmaması gerekir. 
 
 
 
İKİNCİ BÖLÜM 
 
    ODANIN AMAÇLARI 
 
Madde 14- 
 
Elektrik bilim ve tekniğinin kamu yararına olmak üzere uygulaması 
geliştirilmesi ve eşgüdümlemesi amacıyla: 
 



(a) Üyelerin bilgi ve görgülerini artırmak ,meslekle ilgili yürürlükteki 
yasaları,normları ,teknik şartnameleri ve her türlü teknik belgeyi  incelemek 
geliştirmek ve denetlemek: 
 
(b)  Elektrik mühendisliği mesleğinin uygulamasını denetlemek:  
(c) Üyelerin şeref ve haysiyetini korumak:  
(d) Kamu kuruluşları ,yerli yabancı,eğitim kuruluşlarıyla ve halkla ilişkiler 
düzenlemek ,geliştirmek: 
(e) Meslekle ilgili toplantılar,seminerler,konferanslar ve sergiler 
düzenlemek: 
(f) Odanın eylem ve çalışmalarını yansıtan Elektrik Mühendisliğiyle ilgili 
yazı,inceleme,rapor,broşür,dergi ve kitap yayınlamak: 
(g) Kamu görevlisi ve serbest çalışan üyelerin çıkarlarını korumak: 
(h) Oda amaçlarına ve yürürlükteki yasalara uygun olarak,gerekli gördüğü 
eylemlerde bulunmak.       
 
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 
    ODA ORGANLARI GÖREVLERİ VE YETKİLERİ 
 
ODA ORGANLARI 
 
Madde 15-Oda organları şunlardır: 
                  1-Oda Genel Kurulu, 
 
                  2-Oda Yönetim Kurulu, 
 
                  3-Oda Denetim Kurulu, 
 
                  4-Yüksek Onur Kurulu 
 
Oda Genel Kurulu 
Kuruluş ve çalışma  
Yönetimi: 
 
Madde 16- 
 
Oda Genel Kurulu,Odaya kayıtlı ve oda aidat burcunu Genel Kurulu 
tarihinden 7 gün önce kapatmış olan üyelerden oluşur. Üyeler oda mührünü ve 
kendi ismini taşıyan ve sadece katılacağı Genel Kurul toplantısı için geçerli 
olan bir “Genel Kurul Üyelik Kartı”ile toplantıya katılabilir. Genel Kurul 
Üyelik Kartı,Oda Genel kurul toplantısından en az 7 gün önce üyelere 
dağıtılır. 
 
 
 
 
 



Madde17- 
 
Genel Kurul yılda bir kere Mart ayı içinde toplanır. Toplantı günü ve saatinde 
çoğunluk (yarından  1 fazla üye ile)sağlanmadığı takdirde yarım saat ara  ile 
toplantı tekrar  açılır ve çoğunluk varmış gibi davranılır. 
 
Madde 18- 
 
Toplantıyı,Oda Yönetim Kurulu Başkanı,veya yazman açar ve gündemin 
birinci maddesi gereğince Başkanlık divanı açık oyla ve çoğunluk onayı ile 
seçilir. 
 
Madde 19- 
 
Başkanlık Divanı bir Başkan ve iki Yazmandan oluşur. 
 
Madde 20- 
 
Genel Kurul görüşmeleri ,Oda Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp 
duyurulmuş olan gündeme göre yapılır. 
 
Madde 21- 
 
Genel Kurul çoğunluk kararı ile gündemde yapılabilir. 
 
Madde 22- 
 
Oda genel kurulu,Başkan ve Yönetim Kurulu seçimi dışındaki kararını açık 
oyla ve çoğunlukla alır. Oylarda eşitlik olursa Genel Kurul Başkanın oyu 
çoğunlukta sayılır Tüzük değişikliği toplantıya katılan üye sayısının   2/3 
Çoğunluğu ve açık oyla yapılır. Tüzük tadili konulu toplantı yarıdan 1 fazla 
üyenin katıldığı toplantıda yapılır. 
 
Madde 23- 
 
Genel kurul görüşme ve kararları tutanaklarla saptanır. Bu tutanaklar Genel 
Kurul Başkanı ve Yazmanları  tarafından imzalanarak saklanmak üzere yeni 
Oda Yönetim kuruluna verilen tutanaklar ve oy pusulalarının ertesi yılın Genel   
Kurul toplantısına kadar saklanması zorunludur. 
 
Madde 24- 
 
Olağanüstü Genel Kurul,Oda Yönetim Kurulunca şu durumlarda toplantıya 
çağrılır. 
 
         a)Oda Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü durumlarda 
   
          b)Tüm üye sayısının üçte birinin önergesi üzerine 
     



          c)Denetim Kurulunun,Oda hesap işleriyle ilgili olarak görecekleri 
gereksinme ve oy birliğiyle alacakları karar üzerine. 
 
 
Madde 25- 
 
Olağan üstü Genel Kurul Toplantıları yıllık Genel Kurul toplantıları gibi 
yapılır,ve sadece toplantıya neden olan konular görüşülerek kararlar alınır. 
Önceden saptanan gündem değiştirilemez. 
 
Madde 26- 
 
Olağanüstü Genel Kurulun yapılacağı zaman gündem ve yer en az 15 gün 
önceden günlük iki gazetede duyurulur. 
 
Madde 27- 
 
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Başkan,Yazman ve Saymanın yokluğunda 
bir önceki Genel Kurul Başkanı tarafından açılır .O da yoksa Genel Kurulda 
bulunan en yaşlı üye tarafından açılır. 
 
 
ODA GENEL KURULU’NUN BAŞLICA GÖREV YETKİLERİ 
 
Madde 28-  
 
(a) Genel Kurul,Odanın en yüksek organıdır. 
(b) Odanın Kuruluş amaçlarına uygun kararlar alır. 
(c) Üyelerin bilgi ve görgülerin geliştirilmesi konusunda eylem alanları arar ve 

bunlara ilişkin esasları inceleyip kararlar alır ve gelecek yıl çalışmaları için  
   Yönetim Kuruluna öneriler verir.         
(d) Oda gelir ve gider hesaplarını ve denetim kurulunun raporlarını inceler ve 
bunların ışığında Yönetim Kurulu’nun aklanması üzerinde karar alır; 
(e) Odanın organlarını seçer ve denetler. 
(f) Odanın alacağı,satacağı veya inşa edeceği taşınmaz mallar hakkında karar 
alır. 
 
ODA YÖNETİM KURULU 
 
Madde 29- 
 
Oda Yönetim Kurulu,Genel Kurul tarafından seçilen Başkan ve dört üyeden 
oluşur ,dört üyeden sonra en çok oy alan iki üye sayılır. 
 
Madde30- 
 
Seçim gizli oyla yapılır ve sırası ile Başkan ve üyeler seçilir. 
 
 
 



Madde31- 
 
Yönetim kurulu,seçimden sonra yapacağı ilk toplantıda,kendi aralarında gizli 
oyla bir yazman ,bir Sayman seçer. Diger iki üye ise faal olarak görev alır. 
 
Madde32- 
 
Yönetim Kurulu en az 15 günde bir kez toplanır. Toplantı çoğunluk sağlandığı 
takdirde yapılır .Toplantıya Başkan,yokluğunda ise Yazman  başkanlık eder.     
 
Madde36- 
 
Gerekli neden  gösterilmeksizin  üst üste üç toplantıya katılmayan üte,Oda 
Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilmiş sayılır ve durum kendisine yazılı olarak 
bildirilir. 
 
ODA YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ  
 
Madde 37- 
 
Genel Kurulca alınacak kararları uygular ve Oda işlerini Genel Kurulun 
görevleri çerçevesinde yürütür. 
 
Madde 38- 
 
Bu tüzük ve yasanın tanıdığı hak ve yetkileri kullanılır. 
 
Madde 39- 
 
Odayı ,Başkan ,Başkanın yokluğunda Yazman veya Yönetim Kurulunca 
seçilen Kurullar  aracılığıyla içten ve dışta temsil eder. 
 
Madde 40-  
 
Oda üyelerini kamu ve özel kuruluşlarda bilirkişilik,hakemlik Jüri kurul 
üyeliği, danışmanlık gibi görevlere atar.  

  
Madde 41- 
 
Odanın sahip olduğu taşınır ve taşınmaz  malları yönetir. 
 
Madde 42- 
 
Genel Kurula sunulmak üzere çalışma raporunu ve geçmiş yıl kesin 
hesaplarını mali raporu hazırlar. Bunları denetim Kurulu raporu  ile birlikte 
Oda üyelerine yetecek sayıda çoğaltır ve toplantıdan 10 gün önce bütün 
üyelere gönderir. 
 
 
 



Madde 43- 
 
Genel kurulun toplantı yerini ,tarihini ve gündemini saptayarak toplantıdan en 
az 10 gün önce üyelere bildirir .Ayrıca günlük iki gazetede duyuru yayınlar. 
Toplantı için gerekli işlemleri tamamlar.    
 
Madde 44- 
 
Genel Kurulun verdiği  Yetki çerçevesinde ,borç alma,borç verme ve harcama 
yapar .Bunlar için teminat alır ve gösterir. 
 
Madde 45-  
 
Gerektiğinde,Yüksek Onur Kurulunu toplantıya çağırır. 
 
Madde 46- 
 
Odanın Kamu yararına olacak şekilde  görevlerini yerine getirebilmesi için, 
Oda Genel Kurulunca kabul edilen konularda komisyon kurar ve yönetim 
kurulunun ilk toplantısında üyeleri atanır. Komisyonlar ,Yönetim kuruluna 
karşı sorumludur. 
 
Madde 47- 
 
Oda yazmanı ,Odaya kayıtlı  üyelerin kayıtlarını  tutar. Yönetim  Kurulu  
toplantılarında ,kararları tutanağa geçirir. Odanın haberleşme ve yazı işlerini 
ve Başkanın yokluğunda yerine alır. 
 
Madde 48-  

 
Sayman  Odanın muhasebe işlerini yürütür. Oda gelirlerini toplar ,Demirbaş 
defterlerini  düzenler  ve  mali raporu hazırlar .Çekleri Yazman ile birlikte 
imzalar. 
 
Madde 49-  
 
Yönetim Kurulu Tutanakları Şunlardır. 
                (a)Yönetim Kurulu kararları , 
                (b)Yüksek onur Kurulu kararları, 
                (c)Oda üyelerinin ismine düzenlenmiş dosyaları, 
                (d)Oda gelir gider hesapları, 
                (e)Odaya ait demirbaş listeleri, 
Genel Kurulun tüzük değişikliğine ilişkin olarak alacağı kararlar diğer 
kararlardan ayrı tutulur. 
 
DENETİM KURULU 
KURULUŞ GÖREV VE YETKİLERİ 
 
 
 



Madde50- 
 
Denetim Kurulu ,genel kurul kararı ile seçilen iki üyeden oluşur. 
 
Madde 51- 
 
(a)Oda hesaplarını ve hesaplarına ait işleri gerekli gördükçe ve en az yılda bir 
defa denetler. 

            (b)Yönetim Kurulunun hazırladığı bilanço ve kesin hesapların denetimini 
yapar,ve denetim raporu Oda Genel Kuruluna sunulmak üzere en az 15 gün önceden 
Yönetim Kuruluna verir. 
           (c)Gerekli gördüğü zaman olağan üstü Genel Kurul Toplantı çağrısını Yönetim 
Kurulundan ister 
 
 
 
YÜKSEK ONUR KURULU KURULUŞ GÖREV VE YETKİLERİ 
 
Madde 52- 
 
Yüksek Onur Kuruluşu şu üyelerden oluşur. 
                  (a)Birlik Genel Kurulunun o dönemdeki Başkanı 
                  (b)Birlik Genel Kurulunca seçilecek 4 üye 
Herhangi bir üyenin durumu Yüksek Onur Kurulunda görüşülürken  Oda başkanı 
veya temsilcisi görüşmelere danışman olarak katılır. 
 
Madde 53- 
 
Yüksek Onur Kurulunun görev süresi 1yıldır. 
 
Madde 54- 
 
 Yüksek Onur Kurulu, Birlik Yönetim Kurulunun istediği üzerine yapacağı ilk 
toplantıda  mevcut sorunu  sonuçlandırıncaya kadar aralarında bir Başkan ve yazman 
seçer. 
 
Madde 55- 
 
Yüksek Onur Kurulu tam kadro ile toplanır ve kararlarını  çoğunlukla alır. 
 
Madde 56- 
 
Yüksek onur Kurulu,Birlik Yönetim Kurulunca iletilen  konuları inceler ve karar 
varır. Alınan karar,Birlik Yönetim Kurulu kanalı ile yürütülür. 
 
Madde 57- 
 
Birliğin  ve Birliğe bağlı  tüm odaların ayrı ayrı Yüksek onur kuruludur . 
 
 



Madde58-  
 
(1) Birlik ve odaların Yönetim Kurulları tarafından yapılan aslı üye veya üyelerden bu 
tüzük ve yasaya aykırı davrananlar,meslekle ilgili işlerde kasten  veya ihmal ile zarara 
yol  açanlar ,meslek onurunu bozanlar aşağıdaki disiplin cezalarına çarptırılırlar; 

(a) Yazılı Uyarma, 
(b) Beş bin Türk Lirasına kadar para cezasına çarptırma, 
(c) Asli üyelikten geçici veya devamlı çıkarma. 

           
 (2)Disiplin Cezaları,üyenin siciline işlenir ve bağlı olduğu kuruluşa bildirilir. 
 
 (3)Asli üyelikten devamlı çıkarma kararı ,medeni haklarını kaybetmiş olanlar veya 
meslek topluluğundan    uzaklaştırılmasından kesin zorunluluk görülenler hakkında 
verilir. 
  
 
YETKİ KURULUNUN KURULUŞU 
 
Madde 59- 
 
Elektrik Mühendisliği ile ilgili uygulamalara sınırlar koymaya ve tanımlar yapmaya 
yetkili olan bu kuruluş aşağıda yer alan üyelerden oluşur; 
 
(a)-Birlik  Genel  Başkanı (Kurulun Başkanıdır) 
 
(b)-Oda Başkanı 
 
(c)-Oda üyeleri arasında  Bakanlar Kurulunca seçilen bir üye 
 
(d)- Mühendislik ve mimarlıkla ilgili  görev yapan ,Devlet Dairelerinin , Birlik 
Yönetim Kurulunca  saptanan en yetkili bölümlerinden ve her dalda birer üye olmak 
üzere,en yüksek dereceli kamu görevlisi üye 

 
 

YETKİ KURULUNUN  TOPLANMA YÖNTEMİ 
 

Madde 60- 
 
Yetki kurulu her toplantısını bir meslek konusunda yapar ve Yetki Kurulundaki o 
konuyla ilgili meslek mensupları Oda Başkanı ve G Başkan toplantıya katılır. 
Toplantı en az üç üye ile yapılır. 

 
YETKİ KURULU’NUN GÖREVLERİ 

 
Madde 61-  
 
Yetki Kurulu her mühendislik ve mimarlık dalında bireylerin çıkarlarını Yurdun 
ekonomik yaşamını düzenlemek ve geliştirmek, ve kamu düzenine yardımcı olmak 
amacıyla bu yasada gösterilen tüzükler hazırlar. Her meslek uygulamasında konan her 
sınırlayıcı tüzük bakanlar kurulunun onayından sonra yürürlüğe girer:  



(a) Mesleğini uygulamaya koyacak Elektrik Mühendisinin üyelik için 
Odaya yaptığı başvurma reddedilirse konuyu inceler ve kesin karara bağlar.  
(b) Her konuda teknisyenlerin proje hazırlama ve uygulama alanlarını bir 
tüzükle saptar ve Bakanlar Kurulunun onayını aldıktan sonra, bu alanlarda 
çalışacak teknisyenlere yetki verir. Yetki belgelerinin kaç yıl için geçerli 
olduğunu yetki konusuna göre belirtir. Verilen yetkileri geri alır yeniler veya 
sınırlarını değiştirebilir.  

 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 
  

MALİ HÜKÜMLER  
 
Madde 62-  
 
Oda gelirleri şunlardır: 

(a) Giriş ve yıllık aidatlar (Madde 13’de belirtilen) 
(b) Yayın gelirleri 
(c) Yardım ve bağışlar 
(d) Geçici üye aidatları 
(e) Şirket, vize v.s. gelirler 
(f) Kamu ve özel kuruluşlar için yapılan hizmet karşılığı alınacak ücretler 
(g) Bilirkişi kurul ve üyesinin alacağı ücretin % 5’leri. 

 
Madde 63-  
 
Genel Kurul kararı ile, Oda Birliği, Birlik Odaya karşılıklı yardımda bulunur. 
 
Madde 64-  
 
Birlik ve Odanın feshi halinde taşınır ve taşınmaz mallar mevcutları Mühendislik ve 
Mimarlık öğrenimi yapan yoksul öğrencilere verilmek koşulu ile vakfedilir.  
 
 
BEŞİNCİ BÖLÜM 
 
KIBRIS TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI İLE İLİŞKİLER. 
 
Madde 65-  
 
Birlik genel kurulu toplantısına odanın tüm üyeleri katılır. 
 
Madde 66-   
 
Odayı, Birlik Yönetim Kurulunda Oda başkanı veya yokluğunda temsilcisi Oda 
Yazmanı temsil eder. 
 
Madde 67-   
 
Elektrik Mühendisleri Odası kurulduğu tarihten beri K.T.M.M.O.B’ne üye olup, bu 
üyeliği sürdürmek üzere zorunlu olduğu görev yükümlülükleri yerine getirir.  



 
Madde 68-  
 
Oda, Birlik Sekreter ücretine katkıda bulunduğundan, ölçülü olmak kaydıyla 
sekreterden daktilo işlerinde yararlanabilir.  
 
Madde 69-  
 
İşletmesi Birlik Yönetim Kuruluna ait olan Lokalden tüm oda üyeleri yararlanır.  
 
Madde 70-  
 
Oda, Birlik Lokal inşaatı, mefruşat ve teçhizat fonuna gerektiğinde katılır.  
 
    


	Madde 39-

