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14. Dönem’de Tüm Çalışmalarımızda Birlikte Ürettik… 

Sevgili Meslektaşlarım,

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi olarak 14. Çalışma Dönemi’ni tamamlamış bulunmaktayız. Şube Genel 
Kurulumuzun ve şubemizin misyonu doğrultusunda bu dönem çok zor pandemi koşullarına rağmen ortaya koyduğumuz 
hedeflerin birçoğunu gerek mesleki faaliyet alanlarında gerekse toplumsal sorumluluklarımız çerçevesinde kararlı bir şekilde 
hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.
Bu bağlamda, geçmişte olduğu gibi demokrat, laik, vatansever bir anlayışla çalışmalarımızı bu dönemde de gerçekleştirdik. 
Genel ilkelerimize ve anlayışımıza hep bağlı kaldık. Meslek ve meslektaşlarımızın yanı sıra ülkemize, kentimize, toplumumuza 
ve çevreye karşı olan sorumluluklarımızı da yerine getirirken mesleğimizin evrensel, meslektaşlarımızın kişisel ve Odamız’ ın 
örgütsel birikimlerimizden güç alarak çalışmalarımızı tamamladık. Çalışma anlayışımız; birlikte üretme, birlikte karar alma ve 
birlikte yönetme anlayışıdır.
Öncelikle; 2022 yılında emeğin hak ettiği yere gelmesini, bilimin insanlık yararına kullanılmasını, sağlığın, barışın ve kardeşliğin 
yeryüzünün tüm coğrafyasına hâkim olmasını istiyor, mutluluk ve gönenç dolu bir yıl olmasını diliyoruz. 
2020-2021 yıllarında yapmış olduğumuz çalışmaları özet olarak bu çalışma raporunda sizlere sunmaya çalıştık. Artısı ve 
eksisi ile 14. Dönem de hedeflediğimiz çalışma programımızı üye, dayanışma ve dijitalleşme üçgeninde, Şube Yönetimi Kurulu 
Üyelerimiz, Temsilcilik Yürütme Kurulu Üyelerimiz, Komisyonlarımız, İş Yeri Temsilcilerimiz, Şube Personelimiz ve siz değerli 
üyelerimiz ile birlikte gerçekleştirmeye çalıştık. 
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Değerli Meslektaşlarım, 
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası’ nın 14 Şubesi’nden biri olan Şubemiz bugün, 2 İl Temsilciliği, 3 İlçe Temsilciliği, 2700’ e 
yaklaşan üye sayısı, kurul ve komisyonlarıyla bölge genelinde güçlü ve yaygın bir örgütlenme düzeyine sahip bulunmaktadır.
Covid-19’un ülkemizde görülmeye başladığı günden bugüne dek çalışanlarımız ve üyelerimizi olumsuz etkilememesi için 
gereken tüm tedbirleri acil olarak aldığımızı, Odamız personeli arkadaşlarımıza ihtiyaç duydukları tüm malzemeleri temin 
ederek çalışanlarımızı koruyucu önlemlere ağırlık verdik. Fiziksel teması en aza indirdiğimiz bu süreçte durmadık ve yeni 
sürece hızlıca adapte olarak üyelerimiz ve meslektaşlarımızın taleplerini yerine getirebilmek için canla başla çalıştık. 
Oda içi işleyişi kesintiye uğratmaksızın sürekli kıldık, gerekli bütün toplantıları çevrim içi yaptık. Dijital teknolojinin getirdiği 
avantajları kullanarak da bu süreçte üyelerimizle dayanışma içerisinde olmaya ve taleplerini hızlıca yerine getirmeye devam 
ettik. 

Değerli Meslektaşlarım, 
Pandemi Süresince Tüm Birimlerimizle Çalıştık…
Şubemizin Danışma ve Koordinasyon Kurulları toplantılarımızı gerçekleştirdik. 
Bu süre zarfında 2020 yılı Şubat ayından itibaren 9 komisyon ataması gerçekleştirilerek komisyonlarımızın kurulmasını 
sağladık. Komisyonlarımıza katılan 145 üyemiz ile çevrim içi toplantılar gerçekleştirdik. Yan yana gelmekte zorluk yaşadığımız 
bu dönemde online platformlar üzerinden toplantılarını düzenleyen komisyon üyelerimize ise ayrıca teşekkür etmek istiyorum. 
Pandemi döneminde evlerde nasıl çalışacağımızdan, stresi nasıl yöneteceğimize; meslek alanlarımızla ilgili farklı konuda 
bilgi birikimimizi geliştirme imkânı bulduk. Çevrim içi yayınlarımızla evlerinize, işyerlerinize misafir olduk. Sizler de bizler de 
ülke ve dünyanın farklı farklı noktalarındaydık ama öğrenme aşkı bizi hep bir araya getirdi. Kendimizi bir adım daha ileriye 
götürebilmek için hayatın durduğu bir dönemde bizler durmadık. Pandemi süresince çevrim içi gerçekleştirdiğimiz, MİSEM 
Eğitimlerine ve ücretsiz webinar seminerlerimize toplam da yaklaşık 2500 üyemizin katılımıyla gerçekleştirdik. 
SMM üyelerimizin SMM-BT başvuru işlemlerini hızlı bir şekilde sonuçlandırdık. Ayrıca, SMM üyelerimizin sorunlarının çözümüne 
yönelik bölgemizdeki elektrik dağıtım şirketi ile daima iletişim içerisinde olduk ve olmaya da devam ediyoruz.
Yine bu dönemde İş arayan üyelerimizin iş bulması yönünde mühendis arayan firmalar ile iş arayan üyeler arasındaki 
bağlantıya yönelik çalışmalarla üyelerimize istihdam sağlanmaya devam edilmiştir. Amacımız bütün üyelerimizin hedefledikleri 
ve arzuladıkları alanlarda çalışmaları için aracı olmak. Meslektaşlarımızın, mühendis arayan firmaların insan kaynakları 
departmanlarını Şubemize yönlendirmesi, hepimiz için büyük katkı olacaktır.
Bu süreçte yeni mezunlarımızı unutmadık. Şubemizin en çok önem verdiği konulardan birisi olan yeni mezun meslektaşlarımıza 
yönelik çalışmalarımıza devam ettik. Yeni mezunlarımıza yönelik olarak yıllardır düzenlediğimiz buluşmalarımızı dijital ortama 
taşıyarak sürdürdük.
Geleceğin mühendisleri öğrenci üyelerimizle bugüne kadar ilişkilerimizi en sağlıklı şekilde yürüttük, yürütmeye devam 
ediyoruz.
Pandemi sürecinde de, Meslektaşlarımızın; gerek iş yaşamında ve gerekse özel yaşamında karşısına çıkabilecek hukuki 
sorunların çözümü konusunda faydalanabileceği ücretsiz hukuksal danışmanlık hizmetini almaya Şube Hukuk Müşavirimiz 
aracılığı ile devam edilmiştir.
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Sevgili Meslektaşlarım,
Temsilciliklerimizin 14. Denem olağan ilk denetlemeleri 21-23 Temmuz 2020, ikinci denetlemeleri ise 11-15 Kasım 2021 
tarihleri arasında Şube Denetçileri tarafından gerçekleştirildi.
Hem sosyal hem de iş yaşantılarımızda daha önce hiç olmadığı kadar büyük kısıtlamalara gittiğimiz bir dönem yaşadık. 
Şubemizin her dönem yoğun bir şekilde gerçekleştirdiği geleneksel yemek, gezi, doğa yürüyüşleri, tiyatro, sinema, söyleşi, 
konferans vb. birçok etkinlikleri Covid-19 pandemisi nedeniyle maalesef bu dönem yeteri kadar düzenleyemedik.
Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi’nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği Elektrik Mühendisleri Odası`nın 67`inci, 
Antalya Şubesi`nin 27`inci kuruluş yılı etkinliğimiz kapsamında Meslekte 60., 50., 40. ve 25. Yılını tamamlayan üyelerimize 
onur plaketi ve belgelerini 2021 yılında gerçekleştirdiğimiz etkinlikle takdim ettik. Bu vesile ile de mesleğe, ülke kalkınmasına 
ve Oda çalışmalarına olan katkılarından dolayı Meslekte 60., 50., 40. ve 25. Yılını tamamlayan üyelerimize teşekkür ediyor, 
üyelerimizin mesleklerinde daha nice uzun, sağlıklı, başarılı yıllar geçirmesi dileklerimle saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. 

Değerli Meslektaşlarım,
Geçmişten günümüze taşınan hizmet anlayışını daha da ilerleterek sürdürme hedefindeki Şube Yönetim Kurulumuz, üyelerine 
daha iyi hizmet veren bir mekan oluşturmak için çalışmalarına hız verdi. Bu doğrultuda Şube Hizmet Binamızda bir takım 
tadilat çalışmaları yapılmıştır. Buna göre;
Şube hizmet binamızda kullanılan mevcut insan asansörünün günümüz standartlarına uygun bir şekilde revizyonu yapılmıştır. 
Şubemizin çatı katındaki mevcut izolasyon kaplaması değiştirilmiştir. Ayrıca Şube hizmet binamızın inşasından bugüne kadar 
teras katta kullanılan alüminyum çerçeveler ve camlar da enerji verimliliği çerçevesinde değiştirildi. Bunun yanı sıra hizmet 
binamızın çevre ve peyzaj düzenlemesi ve dış cephe boya işlemleri yapılmıştır.
Odamız adına düzenlenen Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumlarında gerekse her dönem olduğu gibi bu dönem 
ki çalışmalarımızda, doğaya ve çevre uyumlu yenilenebilir enerjinin kullanımının ön plana çıkarılması ve ekolojik mimarlık, 
mühendislik, planlama, yeşil yapıların desteklenmesinin önemini her daim vurgulanmıştır. 
Günümüzde sürekli gelişen teknolojilerle birlikte alternatif yakıtlar ile enerji ihtiyacını sağlayan elektrikli araçların çeşidi 
ve üretimi arttı. Yenilenebilir enerjinin  önem kazanması, karbon emisyonu düşük sistemlere ilginin artması ve elektrikli 
araçlardaki batarya teknolojilerinin gelişimi beraberinde elektrikli araca olan güveni ve ilgiyi artırdı. İlerleyen zamanlarda daha 
geniş uygulama alanlarında bulunması gereken Şarj istasyonlarının, enerji alt yapıları, projelendirilmeleri ve işletilmesi süreci de 
direk olarak meslek alanlarımızla alakalıdır. Bu alanlarda yapacağımız çalışmalar gelecekte bu alanın kamu yararı açısından doğru 
şekillenmesi süreçlerine katkı koyacaktır. Bu doğrultuda, farkındalık yaratmak, hem üyelerimize hem de EMO-Genç üyelerimize 
verilecek eğitim çalışmalarında da kullanılmak üzere, Şube Yönetim Kurulumuz’un kişisel girişimleri ile Şube Hizmet Binamızın 
girişine Elektrik Araç Şarj İstasyonu bedelsiz olarak tesis edilmiştir.

Bu çalışmalara katkı koyan, emeği geçen herkese, komisyon üyelerimize teşekkür ediyoruz. Tadilatı tamamlanan hizmet 
binamız üyelerimize hayırlı olsun.

Değerli Meslektaşlarım,
Bilindiği üzere; Odamız Çalışma ilkelerinde yer alan “Kamu çıkarlarını korumak”, halkın yanında, halkın yararına olmak 
anlamındadır. Mesleğimizle ilgili alanlarda sorgulayıcı olmak, gerekiyorsa yerel ve merkezi iktidarlarla mücadele etmek 
Odamızın vazgeçilmez görevidir. Görev aldığımız sürece “birlikte üretmek, birlikte karar almak ve birlikte yönetmek” anlayışı 
ile çalışmalarımızda katılımcılığı temel ilke olarak benimsedik. Bu doğrultuda 14. Dönem Yönetim Kurulu olarak Şube Danışma 
Kurulumuz, Temsilcilik Yürütme Kurullarımız, Komisyonlarımız, İşyeri Temsilciliklerimiz ve Çalışanlarımızla, etkin, güçlü bir şube 
örgütlülüğü yaratma çabası içinde olduk. 
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Demokratikleşmenin ve Sanayileşmenin ülkenin genel sorunlarından ayrılmayacağı düşüncesiyle, ülkemizin diğer sorunlarını 
da çalışmalarımız kapsamında tutarak, gündeme getirmeye ve kamuoyunu duyarlı hale getirmeye çalıştık. Kentimiz ile ilgili 
her türlü sorun ve problemleri çalışmalarımız kapsamına alarak, kamuoyu yaratmaya ve çözüm yolları üretmeye çalıştık. 
Meslek ve meslektaşlarımızın menfaatine olan çalışmalar ile mesleğimize ve meslektaşlarımıza yararlı olmaya çalıştık. Üye 
ziyaretleri gerçekleştirerek, üyelerimizin sorunlarını tespit etmeye ve çözüm yolları üretmeye çalıştık. 
Ekonomik dar boğazdan geçtiğimiz şu günlerde aile bütçelerimize katkı sağlayabilmek amacıyla, Şubemiz ile farklı sektörlerde 
faaliyet gösteren firmalarla sadece EMO Antalya Şubesi üyelerimize özel indirim anlaşmaları yaptık. Siz üyelerimizin 
menfaatlerini gözeterek firmalarla yapılan protokoller gereği üyelerimizin özel indirimlerden faydalanmasını sağlandı.

Sevgili Meslektaşlarım, 
TMMOB EMO Antalya Şubesi’nin bilimsel çalışmalar, üniversiteler, kamu kuruluşları ve yerel yönetimlerle kurumsal ilişkilerin 
geliştirilmesine dönük girişimleri; demokratik kitle örgütleri, Şubemiz sınırları içerisinde yer alan Meslek Odaları ile yaratılan 
dayanışma kültürü; katılımcılık anlayışıyla, birlikte üretme, birlikte yönetme kültürü ile hayata geçirilmiştir. 
Meslektaş sorunlarının ülke sorunlarından ayrılamayacağı gerçeğinden hareketle tüm çalışmalarımızda toplum ve kamu yararını 
meslek ve meslektaş çıkarlarımızın önünde gördük. Üyelerimizle her platformda bir araya gelerek Şubemizin gerek mesleki, 
gerekse toplumsal alanda sunduğu hizmetleri ve çalışmaları iyileştirebilmek için üyelerimizin ve yol arkadaşlarımızdan gelen 
öneriler ışığında hareket ettik. Çalışma ilkelerimizin hayata geçirilebilmesi için gerekli güç birliği, dayanışma ve ortak davranışı 
sağlamak amacıyla TMMOB Antalya İKK ve Antalya Eşgüdüm çalışmalarına destek olduk, ülke ve kent gündemine yönelik 
açıklamalarda bulunduk. 
Kentimizin sakini değil, sahibi olma anlayışıyla kent sorunları ile ilgili, Şube sorumluluk alanımızda yer alan meslek örgütleri ve 
demokratik kitle örgütleri ile birlikte ortak çalışmalar yürütmekte, halkımızın aydınlatılması için çalışmalar yaparak; Şubemiz 
TMMOB örgütlülüğü bünyesinde TMMOB Antalya ve Isparta İl Koordinasyon Kurulları içinde ve Antalya Eşgüdüm Kurulu’nda 
aktif olarak çalışmalara katkı koymaya devam ettik. 

Değerli Meslektaşlarım,
Şubemizin bugünlere taşınmasında büyük emekleri olan, yitirdiğimiz pek çok değerlerimizi sevgi ve saygıyla anıyor, onlardan 
aldığımız ışığı hep birlikte daha ileriye taşıyacağımızı ve güzel günlere olan inancımızı bir kez daha yenilemek istiyoruz. 
Aynı havayı soluyabileceğimiz mekanlarda sırt sırta omuz omuza sağlıklı güzel günlerde buluşabilmek dileğiyle, bu dönemde 
bizimle birlikte bulunan Temsilcilik Yürütme Kurulları’na, komisyonlarda yer alan üyelerimize, İşyeri Temsilcileri’ ne, Şube ve 
temsilcilikte çalışan yapı taşlarımız olan personel arkadaşlarımıza, bizimle her zeminde yan yana duran üyelerimize, Şube 
dostlarına teşekkürlerimizi sunarım.
14. çalışma döneminde Oda Yönetim Kurulu üyelerine, Onur ve Denetleme Kurulu üyelerimize, Danışma Kurulumuza, Temsilcilik 
Yürütme Kurullarına, Komisyon üyelerimize, İşyeri Temsilcilerimize, Öğrenci üyelerimize, etkinliklerimize ve eğitimlerimize 
katkı koyan üyelerimize, çalışmalarımızı destekleyen ve katkı koyan tüm üyelerimize, bizlerle dayanışma içinde olan emek ve 
demokrasi güçlerine ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyoruz.

Saygı, sevgi ve dostlukla… 
TMMOB 

Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi 
Yönetim Kurulu adına

Şaban TAT 
Yönetim Kurulu Başkanı
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