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Merhaba …
2008 ülkemizde ve dünyada barış ve demokrasi seslerinin daha gür duyulduğu, hepimiz için sağlıklı mutlu bir yıl olsun. 432. 
sayımızın sizlere yeni yıl ile birlikte ulaşması, geçtiğimiz yılın Odamız açısından kısa bir değerlendirmesini yapma olanağını da 
sağladı bizlere. 

Gerçi EMO olarak önümüzdeki aylarda yapılacak Şube ve Merkez genel kurulları ile geçen iki yıllık çalışma dönemini bütün 
yönleriyle ele alacağız. Genel kurullarımız, her zaman ülkemizin ve mesleğimizin sorunlarının tartışıldığı demokratik zeminler 
olmuştur. Kurumsal yapımızın gücü ve saygınlığının oluşturulmasında Demokrat Mühendisler anlayışı ile sürdürülen geleneğin, 
yeni dönemde de Odamızı geleceğe taşıyacağına inanıyoruz.

Öncelikle Ihlamur Sokak’ta bulunan mevcut binamız, genişleyen ve yenilenen yapısı ile önümüzdeki aylarda Odamızın yeni 
hizmet binası olarak sizlerin kullanımına açılacak.

40. Dönem çalışmaları içerisinde Genel Merkez ve Şubeler olarak yoğun bir kongre ve sempozyum süreci geçirdik.

2007 yılı içerisinde EMO etkinliklerinin bilançosunu sizlerle paylaşmak istedik:

• TMMOB VI. Enerji Sempozyumu ve Sempozyum’a yönelik olarak düzenlenen Bölgesel Enerji Forumları, IV. EMO Öğrenci 
Kurultayı, 12. Elektrik, Elektronik, Bilgisayar, Biyomedikal Mühendislikleri Ulusal Kongresi ve Fuarı, IV. Ulusal Aydınlatma 
Sempozyumu ve Sergisi, II. SMM Sempozyumu, IV. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Nükleer Enerji Sempozyumu, 
III. Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, Elektrik, Elektronik, Haberleşme ve Bilgisayar Mühendisliği Günleri, III. İletişim 
Teknolojileri Ulusal Sempozyumu, ELECO’2007 Uluslararası Elektrik Elektronik Bilgisayar Mühendisliği Sempozyumu ve Fuarı, 
II. Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu ve IV. Otomasyon Sempozyumu’nu gerçekleştirmiş olmamız bile ne denli yoğun 
bir dönem yaşadığımızı gösteriyor.

• 2007 yılı açısından önemli bir adım da, Odamızın temel gelirini oluşturan üye ödentilerinin düzenliliğini sağlamak ve örgüt-
üye ilişkisini güçlendirmek açısından, ödentilerini düzenli olarak ödeyen üyelere yönelik 1 Şubat 2007 tarihinden itibaren 
bir “sigorta hizmeti”nin başlatılmış olması idi. EMO olarak, ilk etapta aidat borcu olmayan üyelerimize, ferdi kaza sigortası 
yaptırdık. Önümüzdeki günlerde aidat borçlarını kapatan tüm üyelerimizi sigorta kapmasına almaya hazırlanıyoruz. Tanıtımını 
yeterli düzeyde yapamasak da meslektaşlarımıza önemli bir hizmet olan ve üye ödenti borcu olmayan tüm üyeleri kapsayan 
ferdi kaza sigortası üyelerimize hiçbir mali külfet getirmiyor. Uygulama ile büyük kısmı zor ve riskli koşullarda hizmet üreten 
EMO üyeleri, olası kazalarda kalıcı sakatlık riskine karşı 20 bin YTL, tedavi masrafları için 2 bin YTL ve vefat için 20 bin YTL’lik 
güvenceye kavuşuyorlar. 

• Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde bu yıl eğitimlere katılan 789 üyemiz ile birlikte MİSEM çalışmalarına başladığı-
mız 2004 yılından bugüne 5 bin 439 meslektaşımıza, “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar, Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme 
Sorumluluğu, Asansör Denetleme Ruhsat ve Kontrol, Katodik Koruma, Yangın Algılama ve Uyarma Sistemleri, Elektrik İç Tesisleri 
Proje Hazırlama Eğitimi ve Enerji Nakil Hatları” konularında seminerler sonucunda yetkilendirme belgesi verilmiştir. Yine yıl 
içerisinde birçok Şubemizde toplam 2 bin 54 üyemizin katılımı ile Yapı Denetçisi Eğitimleri düzenlenmiştir.

Odamızın sadece bir yıl içerisinde düzenlediği bu çok yönlü etkinliklere rağmen bizlere zaman zaman bazı çevreler tarafından 
mesleki sorunlarımız yerine politika ile ilgilendiğimiz, çözümler üretmek yerine hemen herşeye karşı çıktığımız eleştirisi getirilir.

Evet, elbette politika yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunlarını ülkemiz sorunla-
rından ayrı görmeyip, başta enerji, iletişim ve bilişim alanında yürütülen politikaları tüm uygulama ve sonuçları ile değerlendirmeyi 
sürdüreceğiz. Bizi politika yapmakla suçlayanlara sanırım en güzel yanıt; yukarıda sıraladığımız etkinliklerin yanında bu yazının 
sınırlarını da aşacak olan onlarca panel, teknik kurs ve seminerleri bilimsel bir anlayış ile yürütüyor olmamızdır. 

Bölgemizi doğrudan içine alan ABD emperyalizminin savaş ve işgal politikalarına karşı sessiz kalmadık, bundan böyle de kal-
mayacağız. Ülkemizde demokrasinin geliştirilmesi için düşünce ve örgütlenme özgürlüğü önündeki baskı ve yasaklara karşı 
çıkmaya devam edeceğiz. Demokratik bir Türkiye’de başta meslektaşlarımızın özlük hakları olmak üzere tüm çalışanların insanca 
yaşayabilecekleri bir gelir seviyelerine ulaşmaları için sendikalarla birlikte yaşam alanlarında olmayı 3 Kasım 2007’de olduğu 
gibi sürdüreceğiz.

Şube ve Merkez genel kurullar sürecinde sizleri yeniden Demokrat Mühendisler anlayışı ile Odamızın bilimden ve demokrasiden 
yana kurumsal gücünü kolektif bir irade ile arttırmaya çağırıyoruz.

Sevgi ve Dostlukla.


