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SUNUŞ
Örgütlü emeğin ve toplumsal muhalefetin uzun yıllar süren mücadele ile kazandığı ekono-

mik sosyal ve demokratik hakların tırpanlandığı, hak arama ve örgütlenme kanallarının kapatıl-
dığı bir süreçten geçiyoruz. Siyasal iktidar tarafından sürdürülen neo liberal politikalar ülke ve 
insanını yeniden şekillendirmektedir. 

Üretime ve sanayileşmeye dayanmayan, kent ve toprak rantı etrafında şekillenen bir eko-
nomi politikası ve özelleştirme/piyasalaştırma uygulamaları, toplumun tüm kesimlerini olduğu 
kadar mühendisleri de güvencesiz ve geleceksiz kılmaya dönük sistemli saldırıları beraberinde 
getirmektedir. 

TMMOB’un kuruluşundan itibaren bilimsel, teknik ve kamudan yana yıllardır sürdürülen mü-
cadeleyi hazmedemeyen siyasi iktidar, özellikle 2012 yılından itibaren TMMOB ve bağlı Odala-
rına yönelik şimdiye dek görülmemiş ölçüde baskı politikası uygulamaya başlamıştır.  

TMMOB’un Gezi parkı olaylarında ekolojik çevrenin korunmasında, bilim, teknik ve kamu 
yararı ekseninde ülkemizi şantiye alanına çevirmek isteyen rant odaklarına karşı halkın yanında 
kol kola mücadelesinden sonra siyasal iktidar tarafından baskı ve sindirme politikaları daha da 
artış göstermiştir. 3 ve 14 Nisan 2012 tarihli Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği ile başlatılan 
bu süreç bir gece yarısı operasyonu sonrasında 9 Temmuz 2013 tarihinde TBMM Genel Kuru-
lunda kabul edilen “Torba Yasa” kapsamındaki 3194 sayılı İmar Yasası’nın 8. Maddesinde yapılan, 
TMMOB ve bağlı bazı odaları ilgilendiren sözde düzenlemeler ile odaları işlevsiz kılmak için 
intikam amaçlı yasa değişikliği operasyonu yapılmıştır. 

Yapı üretim sürecindeki yerel dinamikleri ve kamudan yana meslek odalarını devre dışı bı-
rakarak rant odaklı politikaların önünü alabildiğine açmak isteyen siyasal iktidar, aynı zamanda 
TMMOB ve bağlı meslek odalarının üyeleri ile arasındaki bağı kopartmak, güçsüzleştirmek, iş-
levsizleştirmek, kendine bağlı ehlileşmiş bir yapı kurmak için de bu adımı atmıştır. 

TMMOB tarihinde bu dönem bir kez daha; mesleğimizin itibarsızlaştırılmasına ve elimizden 
alınmasına yönelik siyasi iktidar tarafından atılan adımlarla ve buna karşı verdiğimiz müca-
delelerle anılacaktır. Böylesi bir dönemde örgütlü olarak mesleğimizi ve meslek örgütümüzü 
savunmak, hem kendimize, hem meslektaşlarımıza, hem ülkemize hem de gelecek kuşaklara 
karşı vazgeçilmez bir görevdir. 

TMMOB’un örgütlü mücadele gücü ve geleneği sayesinde her türlü baskı ve sindirme poli-
tikalarına rağmen “bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımızın 
hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdüreceğimizi” bir kez daha söylüyoruz.

Odamız üyelerinden aldığı güçle her çalışma döneminde önemli sayıda etkinlikler gerçek-
leştirmekte, bu etkinliklerde mühendislik alanında yaşanan gelişmeler üyelerimizle paylaşıl-
makla birlikte önümüzdeki sürece ilişkin Odamızın çalışmalarına temel oluşturacak  politikalar 
geliştirilmektedir. Siyasal iktidar tarafından yaratılan baskıdan meslek alanlarımızın ve meslek-
taşlarımızın korunması için  Odamızın her anlamda daha güçlü bir yapıya kavuşması gerekmek-
tedir. Böylesi güçlü ve sürdürülebilir yapının en temel  gereksinimi ise üye ile temas içinde ve 
onun sorunlarını çözen, mesleğimizin gerektirdiği her konunun içerisinde yer alan, mesleğin ve 
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kamu çıkarlarının korunması, kamusal alanın düzenlenmesi için mücadele eden idari ve hukuki 
süreçlerin içerisinde olan, sadece SMM üyelere değil üyelerin tamamına hitap eden bir yapının 
oluşturulmasıdır. 

Bu çerçevede; Anayasanın 135. maddesi ve 6235 sayılı kuruluş yasamızın bize verdiği görev, 
yetki ve sorumluluğumuzun bilinci ile, geçmişte olduğu gibi, bundan sonrada etkin ve güçlü bir 
Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nin başarılı çalışmalarının sürekliliği için;

• Üyelerin mesleki gelişimleri için meslek ve meslek alanlarının düzenlenmesi ve geliştiril-
mesi için yapılan çalışmaların sürdürülmesini,

• Üyelerin mesleki gelişimleri için meslek içi eğitimlerin geliştirilerek sürdürülmesini,
• Üyelerinin mesleki ve özlük hak-larının geliştirilmesini,
• TMMOB örgütlülüğünün savunul-masını ve güçlendirilmesini,
• Kapitalizmin dayattığı “yenidünya düzeni” ve emperyalist sömürü politikalarına karşı mü-

cadele içinde aktif olarak yer alınmasının sürdürülmesini,
• TMMOB ve EMO’nun anti-faşist ve anti-emperyalist duruşunun sürdürülmesini,
• Özgürlük, insan hakları ve emeğin değerinin savunulması için demokrasi mücadelesi için-

de yer alınmasını,
• Düşünce, vicdan ve ifade özgür-lüğünün savunulmasını,
• Ülke kaynaklarının değerlendiril-mesinde kamu çıkarlarının korunmasını ve ülkemiz in-

sanlarının menfaatleri doğrultusunda politika-lar güdülmesini,
• Çalışanların grevli, toplu söz-leşmeli sendikal hakkının savunulmasını,
• Cumhuriyet devrimlerinin kazanım-larına sahip çıkılmasını,
• Başta enerji alanı olmak üzere tüm özelleştirme çalışmalarına ve uygulamalarına karşı 

durularak yeniden kamusallık bilincinin geliştirilmesini,
• Savaşa karşı barışın savunulmasını,
• Üniversitelerin özerkliğinin, geri-ciliğin değil bilimsel ve halkın yararına çalışan bilim yu-

vaları olmasının savunulmasını,
• Herkese eşit, bilimsel, parasız ve ana dilde eğitim hakkının savunulmasını,
• Emek yanlısı politikaların savunulmasını,
• Ulusal ve uluslararası tekellerin dayattığı nükleer santrallere karşı yürütülen mücadelenin 

yükseltilerek sürdürülmesini,
• Çevrenin ve yaşamın korun-masında yenilenebilir ve alternatif enerji kaynakların kullanıl-

masını ve bun-ları kullanırken de ithal ve ikameci anlayış yerine; ülke kaynaklarının kullanıldığı 
ulusal üretime dayalı bilimsel, teknolojik ve siyasal girişimlerin desteklenmesini,

ilke edinerek yürüteceğiz.

ODA ÇALIŞMALARI
- 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun 33. ve 34. maddelerinde yer 

alan üye olma ve üye olma yükümlülüğünü muhafaza etme şartı ile 38.maddesinde belirtilen 
“Bu kanunun 33 ve 34 üncü maddelerinde yazılı vecibeleri yerine getirmeyen yüksek mühen-
dis, yüksek mimar, mühendis ve mimarlar Türkiye’de mesleki faaliyetten men edilirler” hükmü 
gereğince üniversiteden mezun olan meslektaşlarımıza üyelik belgesinin yanı sıra Mühendislik 
Ruhsatı düzenlenmesine yönelik gerekli idari, mali ve teknik altyapı oluşturulması, mühendislik 
yapma izninin bu ruhsata bağlı olarak verilmesi,

- Yapı denetim şirketleri ortaklık yapıları ve işlevleri itibariyle bütünüyle mühendislik mi-
marlık şirketleri olduğundan dolayı, bu tüzel kişilerin TMMOB mesleki denetimine tabii olması-
na yönelik mekanizmaların oluşturulması,  yapı denetim şirketleri vb. diğer mühendislik oluşum 
ve/veya şirketlerinin Oda’ya tescil edilmesi, tüm bu şirketlerin denetlenmesi, belgelerinin dur-
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durulması, iptal edilmesi, ceza verilmesi, çalışan ve ortak durumdaki üyelerin özlük haklarının 
denetlenmesi ve korunması, cezai işlem yürütülmesi,

- Mesleki denetim ile ilgili yönetmeliklerin yalnızca serbest çalışan (SMM) üyeler üzerinden 
tanımlanmaması, SMM faaliyet alanına ilişkin yönetmeliklerinin yanı sıra bu hizmetlerin onay, 
uygulama aşamasında yer alan tüm mühendisleri bağlayacak şekilde genişletilmesi,

- SMM faaliyetlerinin sağlıklı bir biçimde izlenebilmesi, proje içeriği denetimi ile teknik 
hizmet kalitesinin arttırılması, üyeler arasında haksız rekabetin önlenmesi amacıyla Elektrik 
Dağıtım Şirketleri, OSB, Belediye vb. kuruluşlarla projelerin içerik denetimi konusunda protokol 
yapılması,

- Hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla hizmetlerin ilgili standart ve yönetmeliklere uy-
gunluğunun denetlenmesi, asgari mühendislik koşullarının sağlandığının incelen-mesi, düzel-
tilmesi vb. işlemler ancak içerik denetimi ile mümkün olacağından talep doğrultusunda, bedel 
karşılığında Odamız tarafından içerik denetimi yapılması,

- SMM’lerin proje üretim faaliyet-lerine sınırlama getirilmesi, her SMM in istediği sayıda 
proje üretmesi yerine yapı özelliği ve sınıfına bağlı olarak kurulu güce veya m2 alanına göre baz 
değerler üzerinden tanımlanmış bir üst proje limiti belirlenmesi,

- MİSEM’in TS EN ISO/IEC 17024 standardı kapsamında Mühendislik Hizmetleri Yeterlilik 
Belgelendirme faaliyetlerini yürütecek bir Personel Belgelendirme Kuruluşu (PBK)’nun kurul-
ması ile ilgili çalışmaların sonuçlandırılması,

- EMO üyesi meslektaşlarımızın unvanlarına, üniversitede aldıkları eğitim, transkript incele-
mesi, yüksek lisans, doktora, MİSEM eğitimleri ve mesleki deneyimleri göz önüne alınarak hangi 
alan veya alanlarda hizmet üretebilecekleri belirlenmesi, her üyenin alt uzmanlıklarını belirten 
tek bir belge verilmesine yönelik çalışmaların olgunlaştırılması,

- 2014 yılı içerisinde, asansör denetimleri ve test ölçüm hizmetlerinin içerisinde yer aldığı 
alanlara ilişkin A Tipi Muayene Kuruluşu olunması,

- Dönem içinde gerçekleştirecek  kongre, sempozyum, çalıştay ve forum gibi bütçe planla-
ması gerektiren, geniş katılımlı etkinliklerin düzenlenmesinde karar vermek üzere “EMO Etkin-
likleri Merkezi Komisyonu’nun kurulması ve işlevine ilişkin mevzuatının hazırlanmasına yönelik 
çalışmaların hayata geçirilmesi,

yukarıda belirtilmiş olan konularında 30. Dönem Şube Genel Kurulu kararlarının hayata ge-
çirilmesine yönelik çalışmaların yapılabilmesi amacıyla EMO Genel Kurulu ve 44. Dönem Oda 
Yönetim Kurulu nezdinde gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

ŞUBE ÇALIŞMALARI
- Dört dönemdir düzenlenen Asansör Sempozyumunun yeniden başarılı bir şekilde gerçek-

leştirilmesi için çaba sarfedilecektir. 
- Elektrik tesisat alanında ulusal düzeyde düzenlenen tek etkinlik olan ve her geçen gün 

içerik ve katılım açısından başarı grafiği yükselen, örgütümüze ve mesleğe ilişkin birikimlerin 
ulusal düzeyde katılım sağlayan binlerce meslektaş ile buluşturulduğu Elektrik Tesisat Ulusal 
Kongresinin dördüncüsünün Şubemiz tarafından düzenlenmesi için gerekli çalışmalar yürütü-
lecektir.

- 1993 yılında İletişim Günleri adı altında başlayan ve son olarak V.İletişim Teknolojileri Ulu-
sal Sempozyumu adıyla gerçekleştirilen etkinliğimizin bilgi iletişim teknolojilerinde yaşanan 
gelişmelerin irdelenmesi ve kamuoyu ile paylaşılması amacıyla yeni dönemde de düzenlenmesi 
için çalışmalar yürütülecektir. 

- Elektronik Meslek Dalı Komis-yonu çalışmaları sürdürülecek, özellikle elektronik alt meslek 
alanlarının düzenlenmesi ve mevzuatların oluşturulması yönünde çalışmalar yürütülecektir.
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- Özelleştirme süreci, çalışanların durumu, tüketiciye yansımaları ve yeniden kamusallık ko-
nularında gerekli çalışmalar ve etkinlikler bu dönem içerisinde de kesintisiz sürdürülecektir.

- İl ve ilçe temsilciliklerimiz ile tanımlanmış periyotlarla mevzuatımız tarafından belirlen-
miş aralıklarla şube koordinasyon toplantısı düzenlenecek, koordinasyon toplantılarında alınan 
görüş ve önerilerin hayata geçirilmesi için yönetim kurulumuz tarafından gerekli çalışmalar 
yapılacaktır.

- Dönem içerisinde komisyonlar ve Danışma Kurulu ile periyodik olarak bir araya gelinerek 
yapılan ve yapılacak çalışmalar değerlendirilecektir.

- Mesleki denetim çalışmalarının Şubemiz birimlerinde aynı standartta ve yöntemle uygu-
lanması sağlanacak, gerektiğinde elektronik ortam kullanılması için çalışmalar yapılacaktır. Ge-
rek duyulması halinde teknik görevli kadrosu genişletilecektir.

- Şube denetçileri yardımı ile il ve ilçe temsilciliklerimizin çalışmaları düzenli ve daha etkin 
hale getirilmeye çalışılacaktır.

- EMO Genç üyelerinin daha etkin çalışma yapmaları kolaylaştırılacaktır. Bu anlamda teknik 
gezi, söyleşi, staj yeri temini için mevcut çalışmalar geliştirilerek sürdürülecektir.

- Gerek merkezi olarak yürütülen Nükleer Karşıtı Platform çalışmalarına gerekse bölgemizde 
oluşturulan ve sekreteryasını yürüttüğümüz Nükleer Karşıtı Platform İzmir Bileşenleri çalışma-
larına aktif destek verilmeye devam edilecektir.

- Yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları ile enerji verimliliği alanlarında bilgilerin ve geliş-
melerin üyelerle paylaşılması amaçlı etkinlikler yapılacak, sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır.

- Bölgemizin enerji altyapısı, üretim, iletim, dağıtım ve tüketim ilişkisi çerçevesinde özel-
likle Aliağa Bölgesi üzerinden şebekemizin sorunlarının tespit edilmesi ve çevresel etkilerinin 
değerlendirilmesi için çalışmalar sürdürülecek, üyelerimizin ve kamuoyunun bilgilendirilmesi 
amacıyla gerektiğinde özel etkinlikler planlanacaktır. 

- Kamuoyunun bilgilendirilmesi, gerçekleştirilecek etkinliklerin geniş kitlelere duyurulması 
ve basınla ilişkilerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için, daha profesyonel bir Basın-Yayın faa-
liyeti oluşturulacaktır.

- Bölgemizdeki enerji dağıtım şirketinin uygulamalarının takip edilmesi, mesleğimize, üyele-
rimize ve kamuya yönelik olumlu, olumsuz uygulamalarının izlenmesi ve gerektiğinde müdahil 
olunmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

- SMM üyelerimizin giderek daralan proje üretim alanında yaşadıkları olumsuz koşulların-
dan kurtulmaları, iç tesisat alanında mevzuat gereği mühendis tesisatçılar tarafından yapılması 
gereken işlerin yetkisiz fen adamları tarafından yapılması uygulamasını kökten değiştirecek 
düzenlemeler yapılması ve SMM üyelerimizin bu alanda faaliyetinin artmasının sağlanması için 
çalışmalar yürütülecektir.

- Yapı denetim alanında çalışan üyelerimizin özlük haklarının düzenlenmesi, denetim süreci-
nin ve kalitesinin artırılması ve sağlıklı hale dönüştürülmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.

- Meslek alanımızın içersinde yer alan ve birçok meslektaşımızın görev yaptığı enerji yöne-
ticiliği kavramının geliştirilmesi, uygulama-ların izlenmesi, mesleki, idari ve hukuki sorunların 
tespiti ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi, enerji yöneticileri arasında haksız rekabetin önlen-
mesi amacıyla konunun takipçisi olunacaktır.

- İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin yürürlüğe giren mevzuat takip edilecek, bu alanda fa-
aliyet gösteren  üyelerimizin haklarının korunması, mesleki, idari ve hukuki sorunlarının tespiti 
ve çözüm önerilerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.  

- Toplumda enerjinin etkin ve verimli kullanılmasına yönelik bilincin geliştirilmesi konusun-
da diğer kurum ve kuruluşlar ile ortak çalışmalar sürdürülecektir.

- Özellikle halk sağlığını ilgilen-diren elektromanyetik alanlar ve hücresel iletişim sistemleri 
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ile ilgili olarak belediyeler ile ortaklaşa etkinlikle yapılacak ve kamuoyunu bilgilendirme top-
lantıları düzenlenecektir.

- Test, ölçüm ve bilirkişilik hizmetlerinin yürütülmesine yönelik görev alan üyelerimizin sayı-
sı arttırılacak, test, ölçüm ve 3.şahısların talepleri doğrultusunda verilen bilirkişilik hizmetlerine 
yönelik gerekli cihaz ve ekipman altyapımızın yeniden gözden geçirilerek eksikliklerimizin ta-
mamlanması sağlanacaktır.

- Yeni hizmet binası için inşaat ruhsatı alınacak, yapım çalışmaları dönem içerisinde de etkin 
bir şekilde sürdürülecektir.

- İzmir’de elektrik fabrikasının olduğu alanda kamu kurum ve kuruluşları nezdinde girişim-
lerde bulunularak Teknoloji Müzesi kurulması konusunda çalışma yürütülecektir.

EĞİTİM ÇALIŞMALARI
- Üyenin mesleki bilgi ve birikiminin geliştirilmesi meslektaşlarımızın üyesi olduğu ör-

gütümüzü tanıması ve anlaması açısından büyük önemi olan eğitim çalışmaları geliştirilerek 
sürdürülecektir. Aynı zamanda üyelerimizin desteği ile geçmiş dönemlerde de sürdürülen “Mü-
hendislik Geliştirme Seminerleri”, mesleğimize ilişkin uzmanlık alanlarında yaşanan gelişmeler 
ışığında geliştirilerek sürdürülecektir.

- İl temsilciliklerin talepleri doğrultusunda,  temsilciliklerde seminerler düzenlenecek, Şube 
merkezinde yapılan eğitimlerin mümkün olduğunca temsilciliklerde de yapılmasına çalışıla-
caktır.

- Gelişen teknolojileri izleyebilmek, üyelerimizi yeni teknolojik ürünlerle buluşturmak ama-
cıyla fuar, teknik kongre, sempozyum vb. etkinliklere üyelerimizin katılımı sağlanacaktır.

- Yeni mezun meslektaşlarımızın mesleğe hazırlanmasında faydalı olduğu görülen eğitim 
çalışması geliştirilerek bu dönemde de tekrarlanacaktır. 

- Şubemiz sınırları içerisinde öncelikle MİSEM kapsamında verilen eğitimlerde kullanılmak 
üzere yüksek gerilimli tesis laboratuarının yanı sıra uzmanlık alanlarımıza yönelik jeneratör, 
yangın algılama ve ihbar, alçak gerilim, asansör eğitimlerini de daha nitelikli yapılmasını sağla-
yacak şekilde laboratuar ortamının yaratılması için gerekli çalışmalar yürütülecektir.

ÖRGÜTLENME ÇALIŞMALARI
- Örgütlenme Komisyonu ve Örgütlenme Sekreterinin örgütlenme çalışmalarına yön ve hız 

vermesi sağlanacaktır. işyeri ziyaretleri haftalık olarak programlanarak gerçekleştirilecek, ziya-
ret edilen üye sayısı, üyelerle yapılan toplantı sayısı, eğitimlere ve etkinliklere katılım sayısı, 
temsilcilik ziyaretleri, sosyal ve kültürel etkinlik sayısı, aidat toplama oranı gibi somut hedeflere 
ilişkin çalışmalar yapılacaktır.

- Oda üyesi olmayan meslektaş-larımızın üye olmaları için çalışmalar sürdürülecektir.
- SGK ile gerçekleştirilen asgari ücret protokolünün ücretli çalışan üyelerimizin lehine tüm 

işyerlerinde uygulanması ve takibi için gerekli çalışmalar yapılacaktır.
- Kamuda çalışan üyelerimizin mesleki-sosyal haklarının korunması, yetki ve branş sorunla-

rının çözümü, verilen ilave hizmetlerin angaryaya dönüşmemesi vb. sorunları için daha etkin bir 
çalışma gerçekleştirilecektir. 

- Mühendis adayı öğrencilerin örgütümüzü tanıması ve meslekle tanışması için gerekli ça-
lışmalar yapılacaktır.

- TMMOB İl Koordinasyon Kurulu çalışmalarına etkin katkı verilmeye devam edilecek, eylem-
liliklere ve çalışmalara üye katılımının arttırılması için çaba gösterilecektir.

- Şubemiz sınırları içinde bulunan üniversitelerin ilgili bölümleri ile işbirliği geliştirilecek, 
gerçekleştireceğimiz etkinliklerde ortak görev üstlenilmesi, bölümlerde yapılacak etkinliklere 
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destek olunması, öğrencilerin bilgi ve deneyimlerinin geliştirilmesine yönelik teknik ve sosyal 
etkinliklerin gerçekleştirilmesi yönünde çalışmalar yürütülecektir.

- Üniversitelerin Odamızı ilgilendiren bölümlerinde oku-yan öğrencilerin EMO-Genç ör-
gütlenmesinde yer alması için çalışmalar yapılacak, Oda politikalarının EMO-Genç üyelerine 
aktarılması sağlanacak, ileride Oda üyesi olma ve Oda çatısı altında çalışma yürütmelerinin 
gerekliliğinin ve bilincinin oluşturulmasına çalışılacaktır.

- Sosyal-kültürel etkinlikler, teknik geziler ve söyleşiler planlı ve sürekli olarak gerçekleş-
tirilecek, ülkemizin sosyal ve politik gündemini ilgilendiren konularda çağrılı konuşmacıların 
olduğu özel gündemli toplantılar düzenlenecektir.

- İşyeri temsilcilikleri gözden geçirilecek, işyeri temsilcilikleri düzenli olarak bir araya geli-
nerek, temsilciliklerin daha etkin çalışmaları için yöntemler geliştirilerek, işlevleri artırılacaktır.

- Tüm üyelerin elektronik ortamı kullanması özendirilecek, elektronik ortam üzerinden ülke 
ve mesleğimiz gündeminin aktarılması sağlanacaktır. 

- Üyelerimizin çalışma yaşamla-rındaki sorunlarının tespit edilmesi, üyelerimiz ile ilişkilerin 
geliştirilmesi, odamızdan beklentilerin ve taleplerin dile getirilmesi amacıyla bölgesel/sektörel 
üye toplantıları ve anket çalışması gerçekleştirilecektir.

Kamu yararını gözeten anlayışla meslek alanlarımızdaki uygulamaların geliştirilmesinde, 
mesleğimizin saygınlığının artmasında ve örgütlü çalışma anlayışımızın hayata geçmesinde 
üyelerimizle birarada olmayı sürdüreceğiz.


