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EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu olarak sizleri 
saygı ile selamlıyoruz.

26. Dönem Şube faaliyetlerimiz ve birlikte yönetti-
ğimiz Şubemiz çalışmaları ile ilgili siz değerli üye-
lerimizi bilgilendirmek için bu epostayı hazırladık. 
Faaliyetlerimizi ve çalışmalarımızı internet sitemizde 
paylaştığımızı, Şube bültenlerinde yayımladığımızı 
ve bu şekilde tüm çalışmalar hakkında sizleri bilgi-
lendirdiğimizi ve bilgilendirmeye devam edeceğimizi 
belirtmek isteriz.

Söz verdiğimiz gibi projelerimizi adım adım hayata 
geçiriyoruz. Tüm engellemelere, sansüre, çalışanları-
mızın baskı altında tutulmasına, eğitim merkezimize 
el konulmasına, personel isteklerimizin geri çevrilme-
sine (Şubemiz göreve başladığımız günden bugüne 
kadar teknik müdürü olmadan iş süreçlerini sürdür-
mektedir), seçilmiş temsilcileriniz olarak Yönetim 
Kurulu yetkilerimizin Oda’nın alışılagelmiş uygulama-
larının ötesinde sınırlandırılmasına rağmen; 

Odamıza, mesleğimize değer katmak, kurumsal itiba-
rımızı, hizmet kalitesini, verimliliği iyileştirmek, yeni 
meslek alanlarında üyelerimize eğitimler düzenleye-
rek yetki alanlarımızı genişletmek, değişen ve gelişen 
sektörün ihtiyaçları karşısında çevik bir Oda olmak ve 
dayanıklı kalmak üzere hayata geçirmeye çalıştığımız 
projelerimizin aksatılmasına veya durdurulmasına 
rağmen;

Odamızı, mesleğimizi geleceğe taşımaya, meslektaş-
larımızın arkasında durmaya, en önemlisi sizlere en 
iyi hizmeti vermek için mücadeleye devam ediyoruz. 

Göreve geldiğimizden bu güne; 

 ¾ Mesleki konulara daha çok önem veriyoruz. Kalıcı 
ve sürdürülebilir ortamlar oluşturulması için 
kurum-sektör-üniversite-Oda ortak çalışmalarını 
hayata geçirmeye çalışıyoruz. Üniversitelerimizle 
iş birliklerimizi güçlendiriyor, protokoller imzalı-
yoruz.

 ¾ Üyelerimizin mevcut yetki alanlarını korumak, ye-
nilerini kazandırmak, sektör sorunlarına çözüm 
üretmek, kurumlarla diyaloglarımızı iyileştirmek 
için kurumlarla, Odalarla, üniversitelerle (Başkent 
Gaz, EnerjiSA, Ankara Mobilyacılar Lakeciler Es-
naf ve Sanatkârlar Odası, OSTİM, İvedik Organize 
Bölgeleri, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, EPDK, 

BTK, ATO, ASO, Gazi Üniversitesi, Ankara Üniver-
sitesi, Başkent Üniversitesi, Ostim Teknik Üniver-
sitesi, vb.) üniversiteler ve ilgili diğer kurumlarla 
görüşmeler yapmaya devam ediyoruz.

 ¾ Odamızla ilgili alanlarda üretim, istihdam ve 
ihracatın artırılması için ortak test laboratuvarları 
kurulması konularında çalışmalar yapıyoruz.

 ¾ Akıllı Şebekeler, Lisanssız Güneş Enerji Santral-
leri, Siber Vatan ve Savunma Ulusal Çalıştayları 
düzenledik. Ulusal, uluslararası pek çok mesleki 
etkinliğin destekleyicisi olduk. Etkinlik konuşma-
larını ve Sonuç Bildirilerini üyelerimizle paylaşı-
yoruz.

 ¾ Elektronik mühendislerinin sorunlarına çözüm 
aramaya, üyelerimizin haklarını savunmaya de-
vam ediyoruz.  

 ¾ Yapay zekâ, büyük veri, siber güvenlik ve siber 
vatan, yenilenebilir enerji, araç şarj istasyonları, 
havacılık elektroniği, sistematik bakım ve onarım 
gibi gelişen alanlarda faaliyetlerimizle üyeleri-
mizi, sektörümüzü, gençlerimizi bilgilendirmek, 
karşılaşılan sorunları çözmek, yeni iş alanları 
oluşturulmasını sağlamak ve yeni alanlarda da 
meslek standartlarını geliştirmek için çalışıyoruz.

 ¾ IEEE tarafından desteklenen Uluslararası Akıllı 
Şebekeler Konferansı, Uluslararası Yenilenebilir 
Enerji Araştırmaları ve Uygulamaları Konferansı, 
Uluslararası Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği 
Konferansı, Uluslararası Blokzincir Zirvesi, Güç 
Sistemleri Konferansları gibi akademik etkinlikle-
ri destekledik. Üyelerimizin ücretsiz veya indirimli 
olarak katılmalarını sağladık.

 ¾ Güncel ve önem arz eden konularda haftalık 
Webinarlarımıza devam ediyoruz.

 ¾ Genç üyelerimizi kurum ve sektörle tanıştırıyo-
ruz. Öğrencilerimizin, EMO Genç’in meslek alan-
larımızdaki ulusal kapasitemizi yerinde görmeleri 
için etkinlikler düzenliyoruz. Mesleki gelişimleri-
ne katkı sağlamayı, sektör bilgilerini arttırmayı ve 
yeni iş alanlarını tanımalarını amaçlıyoruz.

 ¾ Komisyonlarımız; üyelerimizin üretim tesislerini 
görmeleri için teknik geziler düzenliyor. Dayanış-
mamızı arttırmak için sosyal etkinlikler, geziler 
düzenliyoruz.

 ¾ Üyelerimizden gelen ve güncel konularda pek 
çok bilgi içeren paylaşımlarını ve Şube çalışma-

Saygıdeğer Meslektaşlarımız, Değerli Üyelerimiz,
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larımızdan sizleri haberdar ettiğimiz 3 adet Şube 
Bültenimizi zamanında yayımladık. Yeni alanlar 
da eklediğimiz bültenimize katkılarınızı bekliyo-
ruz.

 ¾ Bakanlıklar, ilgili paydaşlar ve sektör ziyaretlerine 
devam ediyor, Oda-kurum ilişkilerini geliştiriyor 
ve üyelerimizin birikmiş sorunlarını çözmeye 
çalışıyoruz. İlgili Bakanlık-Kurum-Kuruluşlarla iş 
birliklerimizi artırıcı çalışmalar yapıyoruz.

 ¾ EMO Mentor projesini hayata geçirdik. Deneyimli 
üyelerimizin gençlerimize mesleki deneyimlerini 
aktarmaları için ortamlar hazırlıyoruz.

 ¾ Meslek Odamıza duyulan güveni daha da artır-
mak için çalışmalara devam ediyoruz.

 ¾ Üyelerimizin seçim tercihlerine saygı duyuyor ve 
daha fazla sayıda üyenin katılımıyla, maliyetsiz ve 
konforlu, Oda giderlerine ilave yük getirmeyecek 
ortamlarda üyelerimizin oylarını kullanmalarını 
sağlamak üzere internet üzerinden seçim sistem-
lerini hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu maksatla 
tüm engellemelere rağmen temsilcilik temayül 
yoklamamızda KVKK’ya bağlı kalarak elektro-
nik temayül yoklaması ilk kez elektronik olarak 
yaptık.

 ¾ Üyelerimizin çevreye ve iklim değişikliğine duyar-
lılığını biliyoruz, bunu taçlandırmak üzere ‘’Sevgi 
ve Barış Ormanı’’ kurulması projemizi başlattık, 
Yeşil Mutabakatı destekliyoruz. Bileşeni oldu-
ğumuz Ankara Kent Konseyi ile ortak çalışmalar 
yapıyor, çevre ve iklim sorunlarındaki ana aktör 
enerji konusunda öneriler sunuyoruz. Congre-
sium - ATO Kongre ve Sergi Sarayı`nda ENTECH 
– Sürdürülebilirlik ve Sıfır Atık Fuarında stand 
açtık. Ülkemizin ve değişen dünyanın en önemli 
meslek alanlarının üyelerini temsil eden bir Şube 
olarak üyelerimizin sosyal sorumluluk ve duyarlı-
lıklarının da altını çiziyoruz.

 ¾ EMO Kadın, EMO Sanat, EMO Bilim, EMO Ulusla-
rarası, EMO Dijital Seçim, EMO İletişim gibi pek 
çok projelerimizi hayata geçirmek için çalışıyoruz.

 ¾ Yeşil Mutabakat, Elektrikli Araçlar, Blokzincir, 
Akıllı Şebekeler, 5G, Siber Güvenlik, Yapay Zekâ, 
Büyük Veri, Veri Bilimi, Veri Mahremiyeti, Sanal 
Gerçeklik, Sanal Kurgu (Metaverse), Dijital İkiz 
gibi yeni alanlarda etkinlikler düzenliyoruz.

 ¾ Merkez yönetimi tarafından desteklenmese 
de Odamızdan İhtiyaç duyulan bilgi birikimini 
zenginleştirmek amacıyla Cumhuriyetimizin 100. 
Yılında, 100 Temel Eser Açık Kaynak içerik üretil-

mesi ve bu kaynakların kamuoyu ile paylaşılması 
için projemizi hayata geçirmek için farklı çalışma-
lara devam ediyoruz. 

 ¾ Oda hizmetlerimizin dijitalleştirilmesi için çalış-
malara ağırlık veriyoruz. Öncelikle SMM’li üye-
lerimizin işlerini kolaylaştırmak ve daha makul 
bedellerle; Üyelik belgesi alınması, SMM yenile-
me ve onay işlemleri, üye bilgileri, projeler, YGİ, 
test ölçümler, bilirkişilik hizmetleri, vb tüm kayıt 
ve hizmetlere uzaktan erişilmesi ve dijital olarak 
arşivlenmesi için hizmet sağlayıcılarla görüşüyor, 
çok daha düşük maliyetli ve çalışandan bağımsız, 
sizler için kolay ve güvenli iş süreçleri geliştiriyor, 
Odamıza öneriyoruz. Biliyoruz ki SMM’li üyele-
rimizin yükü ağır. Yıllardır da Odamızın yükü en 
çok SMM’li üyelerimizin sırtında.

 ¾ Temsilciliklerimizde elektronik temayül yoklama-
sı yaptık. Büyük ilgi gören ve yüksek katılımlı bir 
seçim oldu. İlk kez Odamızda tüm üyelerimize 
dijital teknolojilerin bizlere sunduğu imkânları 
kullanarak, cep telefonları aracılığıyla, konforlu 
bir ortamda temsilci temayül yoklamasını gerçek-
leştirdik.

 ¾ Şiddetin her türlüsünü kınıyor, kadın üyelerimizi 
ülkemizdeki ilgili güncel çalışmalar hakkında bil-
gilendiriyoruz. Kadınlarımızın iş hayatında ve sos-
yal yaşamlarında karşılaştığı sorunları yakından 
takip ediyor, mühendis-sosyolog, mühendis-hu-
kukçu üyelerimizle değerlendiriyor, ilgili STK’ların 
çalışmalarını takip ediyoruz. Tüm bu değerlen-
dirmeler ışığında, Şube Kadın Komisyonumuzun 
desteğiyle, ilgililer ve değerli üyelerimizin geniş 
katılımıyla bir Kadın Çalıştayı planlıyoruz. 

Yapamadıklarımızı da burada belirtmekte fayda 
görüyoruz.

 ¾ Elektronik temayül yoklamasında en yüksek oyu 
alan üyelerimizi Genel Merkezimize önerdik (47. 
ve 48. Dönemler) ama şu ana kadar temsilci ata-
maları yapılmadı. 

 ¾ Ankara Şubeye ait olan ve Ankara Şubesi adına 
sanayicilerimizin destekleriyle kurulan ve bizim 
de takdir ettiğimiz, büyütmek için çaba harca-
dığımız eğitim merkezimizi hedeflediğimiz gibi 
büyütemedik hatta hiç kullanamadık. Genel 
Merkezimizin ilk icraatlarından biri Ankara Şube-
ye ait olan Eğitim Merkezinin anahtarını almak 
olmuştur.
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 ¾ Şubemizin içinde bulunduğu mali krizi önceden 
öngörüp bazı tasarrufları YK olarak yapmamıza 
(25. Dönemde seçimden 2 ay önce kiralanan ve 
bir yıllık sözleşmesi olan aracın sözleşmesinin 
iptal edilmesi, otopark, yakıt ve kira giderlerinin 
sıfırlanması, bazı gazetelere ödenen üyelikle-
rin iptali, denetim faaliyetleri için alındığı iddia 
edilen fakat kendi beyanlarında hiç denetime git-
memiş iki personelin Şubemizde ağırlıklı olarak 
25. Dönem seçim çalışmalarına destek oldukları 
tespit edilmesi üzerine iş akitlerini sonlandırma 
ve önereceğimiz alanlarda genç meslektaşları-
mızın kariyer hayatlarına değer katma talebimiz 
dikkate alınmamış ve personeller devam eden 
aylarda da Şubemiz bütçesinden Genel Merkez-
de görevlendirilmiştir, …) rağmen Merkez YK’ları 
katıldığımız toplantılarda mali çözüm önerile-
rimizi dikkate almamış ve toplantıların çıktıları 
ciddi aksiyon planlarından ziyade günü kurtarma 
çözümleri olmuştur.      

 ¾ 26. Dönemde yönetim giderleri sıfırlanmıştır. 
Şubemizi temsiliyet, etkinliklere katılım, şehir 
içi-dışı ulaşım, konaklama, yeme-içme masrafları 
yapılmamıştır. Şubeyi devraldığımızda mali tablo-
lar değerlendirilmiş olup, temsilcilik denetimleri 
ve belge paylaşımları da uzaktan yapılmıştır. Tüm 
etkinlik ve çalıştaylarda giderler sponsorluklar-
dan karşılanmış ve Şubeye de gelir sağlanmıştır.

 ¾ Örgütlenme sekreterinin işe devamlılığı değer-
lendirilmiş, üye sayısının arttırılması ve ilişkilerin 
önemine dikkat çekilerek yeni önerilerde bulu-
nulmuş fakat kabul edilmemiştir.    

 ¾ En fazla personeli olan Şube olarak, yapmış oldu-
ğumuz tespitlerde iş yükü analizi, iş süreçlerinin 
çıkarılması ve performans değerlendirme siste-
minin kurulması, Oda giderlerinin önemli ölçüde 
azaltılması hususunu Merkeze bildirmemize 
rağmen buna da cevap verilmemiştir.  

 ¾ Odamızın dijitalleşmiş bir Oda olduğu iddia edil-
se de siz üyelerimize düzenli eposta göndermeyi 
başaramadık. Tüm altyapı işlemlerinin Merkez 
tarafından koordine edilmesinden dolayı, siz 
üyelerimize aynı epostanın 3 ile 9 arasında gön-
derilmesine engel olamadık. Oda hizmet sağlayı-
cısının Şubemiz veri kaybına sebebiyeti nedeniyle 
geriye dönük işlerin tekrar yapılmasını, ek mesai 
giderlerini ve daha az çalışanla daha verimli ve 
düşük maliyetli iş süreçlerini hayata geçiremedik.

 ¾ 100 kitap üretme projemize başlamış olmamıza 
rağmen Oda Genel Merkezinin bu projemize 4 
aydır olur vermemesinden ötürü ilk kitabımızı 
henüz yayımlayamadık. 

 ¾ Sizlerin sesi olan Şube 3 nolu bültenimizin “pro-
vakatif dil kullanıldığı” gerekçesiyle Şubemizden 
hiçbir yetkiliye ve Şube Yönetim Kurulu’na haber 
verilmeden internet sitemizden kaldırılmasına 
ve üyelerin sesinin kısılmasına engel olamadık. 
Beraberinde Şube çalışanlarımızın yazılı olarak 
uyarılmasını da Odanın teamülleri ve sansüre 
karşı tutumuyla bağdaştıramadık.

Söz verdiğimiz üzere hedefimiz açık ve net. Üye-
lerimizin sorunlarına hızlı çözümler geliştirmek, 
hizmet kalitemizi iyileştirmek, mesleki itibarımızı 
güçlendirmek, Odamızı büyütmek, üyelerine katkısını 
arttırmak, gelişen ihtiyaçlar, değişen dünyaya uyum 
sağlamak üzere  güncellemek, Uluslararası Bir Mes-
lek Kuruluşu olarak güncel konularda araştırmalar 
yapmak, yeni meslek alanlarımızın geliştirilmesine 
katkılar sağlamak, ulusal olduğu kadar uluslararası 
standartların geliştirilmesine katkı sağlamak, ülke 
problemlerinin çözümünde aktif rol almak, sadece 
ülkemizde değil dünyaya önderlik edecek mesleki 
çalışmalara imza atan bir Oda olmak, çevreye ve 
insanlığa duyarlı sosyal sorumluluk projelerinde de 
etkin rol almak.

Meslek Odamızın ülkemizin teknolojik ve ekonomik 
kalkınmasında lokomotif görevi olduğunun farkın-
dayız. Gelişim, değişim ve dönüşümün üyelerimizle 
mümkün olduğunu çok iyi biliyor, sizlerin de deste-
ğiyle bu hedeflerimizi beraber hayata geçirmek için 
çalışıyoruz. Hep birlikte üretiyor, birlikte büyüyoruz.

 Sonuç olarak tüm kısıtlamalara ve engellemelere 
rağmen, kamunun ve ülkemizin çıkarlarını koruyarak 
çalışmalarımızı sürdürüyor, mücadelemize devam 
ediyoruz. 

Şimdiden yeni yılınızı kutlar, başta siz olmak üzere 
tüm şube üyelerimize, Odamıza ve Ülkemize sağlık 
ve mutluluk getirmesini dileriz.
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