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Meslek Dalı Ana Komisyonları 
Kuruluş ve Çalışma Yönetmeliği 
TMMOB 38. Dönem Genel 
Kurulu’nda kabul edilerek 
yürürlüğe girmiştir. 

MEDAK - Meslek Dalı Ana 

Komisyonu: Meslek odası genel 
merkezinde kurulur.

MDK - Meslek Dalı Komisyonu: 
Meslek odası şubelerinde kurulur.

MEDAK / MDK AMAÇ ve 

GÖREVLERİ

Amaçlar:

1. Her uzmanlık alanının, örgütün 
bütün kademelerinde kendisini 
ifade etme olanağı bulması,

2. Oda yapısı içinde farklı 
meslek alanlarında bulunan 
üyeler arasında dayanışmayı 
güçlendirecek politikaların 
oluşturulması,

3. Meslek alanına özgü bilgi ve birikimin oluşturulması,

4. Meslek alanına ilişkin Oda birimlerinde yürütülecek 
çalışmaların eş güdümlenmesi, geliştirilmesi ve düzeyinin 
yükseltilmesi,

5. Üye çıkarlarının korunmasına yönelik çalışma ve 
örgütlenmenin tanımlanmasıdır. 

Görevleri: 

1. Meslek dalı üyeleri arasında örgütlenme ve dayanışmayı 
güçlendirmek,

2. İlgili kurullar arasında eşgüdüm sağlamak,

3. Meslek alanına özgü çalışmalar yapmak, bilgi ve deney 
birikimini oluşturmak,

4. Meslek dalı ile ilgili konularda Oda yönetim kurullarına 
danışmanlık yapmak ,

5. Meslek dalı ile ilgili örgütlenme, yayın, meslekiçi eğitim 
vb. meslek dalı alt komisyonlarını kurmak ve çalışmaları 
yaygınlaştırmak,

6. Meslek dalı üye toplantıları  düzenleyerek üyelerin 
genel eğilim ve istemlerini belirlemek, katılım sağlamak,

7. Mesleğin gelişmesini sağlayacak araçları oluşturmak,

8. Meslek  dalını geliştirmek, düzeyini yükseltmek ve 
üyelerin çıkarlarını korumak.

ELEKTRONİK MEDAK ve 

ELEKTRONİK MDK

Elektronik mühendisliği, ülke 
kalkınmasının en önemli 
unsurlarından biridir. Elektronik 
alanındaki gelişmeler diğer 
tüm teknoloji disiplinlerinin 
gelişmesine olanak tanımaktadır. 
Elektronik teknolojilerinin 
ulusal düzeyde üretilmesi ve 
dışa bağılılığın azaltılması 
elektronik mühendislerince 
gerçekleştirilecektir.  Ancak 
elektronik mühendisleri meslekiçi 
çıkarlarını savunabilmekten uzaktır. 
Ayrıca elektronik alanında tehlikeli 
boyutlardaki dışa bağımlılık ulusal 
elektronik sanayinin gelişimine 
engel olmaktadır. 

Nasıl ki elektriksiz yaşam 
düşünülemezse, elektronik 
yaşam da düşünülemez olmuştur. 
Ne yazık ki ülkemiz, bu alanda 
tüketici ve dışa bağımlıdır. Bu 

durum elektronik mühendislerinin de haklarını ve yaşam 
standartlarını olumsuz etkilemektedir. Meslektaşlarımızın 
çoğunluğu mesleğini tam olarak icra etmekten uzaktır. 
Elektronik mühendisleri çok daha düşük ücretlerle 
çalışmaya razı olmakta ya da yurt dışında çalışma fırsatı 
kollamaktadır. 

Tüm bu olumsuzlukların topluma ve ülkeyi yönetenlere 
anlatılması bir zorunluluktur. Hatta bu konuda toplumdan 
“pozitif ayrımcılık” istemek abartı olmayacaktır. İşte bu 
noktada elektronik mühendislerinin örgütü olduğu 
EMO’ya görev düşmektedir.  Bu görevleri yerine getirdiği 
takdirde EMO’ya elektronik mühendislerinin katılımı 
artacak ve ülkemiz yarınlara daha umutla bakmaya 
başlayacaktır. 

Elektronik MEDAK olarak bu görevler üstlenilerek, Oda 
yönetim kurullarına destek olunmaktadır. Elektronik MDK 
olarak da bu görevler gündeme alınarak MEDAK’la birlikte 
çalışmalar şubede yürütülmektedir.

ELEKTRONİK MDK AMAÇLARI ve KAPSAMI

I. Elektronik mühendisleri arasında meslektaş 

dayanışmasını sağlayarak ve haksız rekabeti önleyerek, 

elektronik mühendisliğinin saygınlığını ve haklarını üst 

seviyelere çıkaracak çalışmaları yürütmek. Elektronik 

mühendisliğinin tanınır ve aranırlığını sağlamak. 

KOMİSYONLARDAN
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Bu kapsamda:

1. Meslek yasası 
taslağı hazırlanması 
çalışmalarına katılmak,

2. Elektronik alanına 
yönelik yönetmeliklerin 
hazırlanması 
çalışmalarına katılmak,

3. Elektronik 
mühendislerinin 
yoğun olduğu illerde, 
elektronik meslek dalı 
komisyonlarının aktif 
olmasını sağlamak.  

II. Elektronik 

mühendislerinin 

daha iyi şartlarda çalışması ve hak ettikleri  düzeyde bir 

yaşam standardına ulaşması, ülkemizdeki elektronik 

sanayisinin gelişimine bağlıdır. 

Bu kapsamda; 

1. Topluma elektroniğin önemini, düzenlenecek 
kampanyalar ile duyurmak,

2. Elektronik teknolojilerinde dışa bağımlılığımızın 
tehlikeli boyutta oluşunu sürekli bir mesaj olarak topluma 
anlatacak faaliyetlerde bulunmak, 

3. Kamuyu elektronik alanında büyük yatırımlara davet 
etme konusuna dikkat çekmek,

4. Elektronik teknolojilerinin temeli olan komponent 
(elektronik bileşenler) sanayiinin ülkemizde kurulması 
gerektiğinin önemini topluma ve ilgili kesimlere anlatmak. 

III. Elektronik mühendisliğinin faaliyet alanları 

kapsamında ilgili çalışma grupları oluşturmak ve 

çalışmaları sürdürmek.

ELEKTRONİK MDK HEDEFLERİ

1. Meslek dalı üyeleri arasında örgütlenmenin ve 
dayanışmanın güçlendirilmesi için çalışmalar yapılması,

2. Elektronik alanında, her dönem sektörel raporların 
hazırlanması,

3. Meslek alanları ile ilgili politikalar oluşturulması.

ŞUBEMİZ ELEKTRONİK MDK ÇALIŞMALARI

Elektronik MEDAK odamızda, 40. ve 41. dönemler olmak 
üzere iki dönemdir faaliyetini sürdürmektedir. Şubemizde 
ise, Elektronik MDK, 35. ve 36. dönemler olmak üzere iki 
dönemde de kurulmuş ve çalışmalarını sürdürmektedir.

36. Dönem Elektrik 

Mühendisleri Odası 

İstanbul Şubesi  

Elektronik MDK'nın 

2009 yılı için faaliyet 

programı;

1- Şubede kayıtlı 
Elektronik Mühendisi 
üyelerin veri tabanını 
oluşturma çalışmasının 
başlatılması,

2- Şube kapsamındaki 
Elektronik Sektörü veri 
tabanını oluşturma 
çalışmasının başlatılması,

3- Elektronik MEDAK ve 
Elektronik MDK tanıtım 

broşürünün hazırlanması,

4- Panel ve Seminerler Düzenlenmesi,

Panel Konusu

Kriz ve Elektronik Sektörü, Önümüzdeki Dönemde Sektörü 
ve Mühendisleri neler bekliyor.

Seminer Konuları :

      - Elektronik Mühendisliği Alan Seçimi,

      - Haberleşme Teknolojisindeki Gelişmeler,

      - GSM Baz İstasyonlarında Elektrik Alan Limitlerinin 
Ulusal ve Uluslararası Değerlerinin İrdelenmesi ve Canlılar 
Üzerindeki Etkileri.

Elektrik Mühendisleri Odası 

İstanbul Şubesi 

36. Dönem Elektronik MDK üyeleri:

Nusret Gerçek       : MDK Başkanı
Sıdıka Ödel            : MDK II. Başkan
Tayfun Kuşluoğlu  : MDK Sekreteri
Berker Özağaç       : Üye
Fetih Çeliksöz        : Üye
Nafi z Ünlü              : Üye
Yavuz Alptekin       : Üye
Hansel Özgümüş    : Yedek Üye
Müge Yücer            : Yedek Üye
Şahin Özgül            : Yedek Üye
Tigin Öztürk            : Yedek Üye
Ziya Çağlı               : Yedek Üye
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