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Aramıza Hoş Geldiniz…

Birliğin Kuruluş Amacı
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Elektrik, Elektronik, Haberleşme, Otomasyon Kontrol ve 
Biyomedikal Mühendislerini bünyesinde barındıran EMO‘nun 
bugünkü üye sayısı 80 binin üzerindedir. 

Odanın merkezi Ankara‘da olup 14 Şubesi bulunmaktadır. 
Ayrıca, 114 il ve ilçede temsilcilik ve mesleki denetim büroları 
ile 221 işyeri temsilciliği şeklinde yurt düzeyinde geniş bir 
örgütlenmeye sahiptir.

1968 yılında kurulan EMO İzmir Şubesi ise Aydın ve 
Manisa illerini de kapsayacak şekilde faaliyet göstermektedir. 
Kurulduğu günden bu yana EMO’nun en önemli birimlerinden 
biri olan Şubemiz, kentimizin de en önemli meslek örgütleri 
arasında sayılmaktadır. Uzun yıllar Alsancak ve Çankaya’daki 
binalarda hizmet veren Şubemiz, bugün Bornova’da bünyesinde 
konferans salonu ve meslek içi eğitimlerde kullanılan derslikler 
ve laboratuvarlarıyla mesleki gelişime katkı sağlamaya devam 
etmektedir.

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO)

Mühendis ve mimarların mesleklerini ifa etmeleri için sahip olmaları gereken niteliklere  ilişkin 
olarak iki yasal düzenleme bulunmaktadır.  3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Yasa 1. 
maddesi ile Mühendis ve  mimarların bu unvan ve yetki ile hizmet üretebilmeleri için Türkiye’de 
bulunan bir  yüksek öğrenim kurumundan veya başka bir ülkenin ülkemizce denk kabul edilen  bir 
yüksek okulunun mühendislik fakültesinden diploma alması gerekmektedir.
Ayrıca
• 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun 33. maddesi  hükmü gereğince 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne bağlı ihtisası ile ilgili  odasına üye olması ve yükümlül-

üklerini yerine getirerek üyeliğini sürdürmesi  gerekmektedir.

• Anayasa mahkemesinin 2011/100E ve 2012/191 sayılı kararında da belirtildiği  üzere mühendisler-

in mesleklerini yerine getirirken uyacakları kuralları belirleme  yetkisi münhasıran ilgili meslek 

odasına aittir.

Mühendislik Yetkisi

Sait Ulusoy Yüksek Gerilim Uygulama Merkezi Elektronik Laboratuvarı Aydınlatma Laboratuvarı
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EMO’ya Üye Olan Unvanlar
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Odamızın Üyesi Olan Mühendislere 
ve Kamuoyuna Yönelik Çalışmaları

Odamızın çalışma anlayışı çerçevesinde komisyon çalışmaları önemli bir yer tutmaktadır. Bilim-
sel, teknik ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesinin yanı sıra mesleki mevzuattın geliştirilmesine 
yönelik de çalışmalar yürüten komisyonlarımız, Yönetim Kurulu’nun faaliyetlerine yön vermekte, 
dönem içindeki tüm çalışmalara katkı koymaktadır. Alanlarında yetkin, mesleğin gelişimine önemli 
katkıları bulunan üyelerimizin yer aldığı, komisyonlarımız, sorunlara ortak akıl ile çözüm geliştirilen 
bir platform işlevi görmektedir. Şubemizde faaliyet gösteren komisyonlaraşağıdaki gibidir:  

Anayasa’nın kendine verdiği yetkiyle, kamusal yarar doğrultusunda, mesleki alanın 
düzenlenmesi denetlenmesi amacıyla örgütsel hayatına fi ilen, 26 Aralık 1954 tarihinde başlayan 
Odamız, her üyenin oy kullanabildiği, aday olabildiği demokratik bir işleyiş sonuncu oluşan organları 
aracılığıyla yönetilmektedir. Şubemizin en üst düzey karar alma organı, tüm üyelerimizin katılımına 
açık düzenlenen Genel Kurullarıdır. Şube Genel Kurullarımızda alınan kararlar, Oda Genel Kurul’una 
taşınarak, seçilen Yönetim Kurulu tarafından yaşama geçirilmektedir. Mesleki mevzuat da benzer 
şekilde üyelerin önergeleriyle şekillendirilmektedir.

EMO ve Şubemiz Nasıl Yönetiliyor?

· Asansör ve Elektromekanik Taşıyıcılar Komisyonu

· Biyomedikal Komisyonu

· Eğitim Komisyonu

· Enerji Komisyonu

· İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu

· Kadın Mühendisler Komisyonu

· Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu

· SMM Komisyonu

· Test Ölçüm Komisyonu

· Ücretli Çalışan Mühendisler Komisyonu

· Yayın Komisyonu

· Elektronik Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu

Komisyon Çalışmaları

• İş Olanakları Yaratma Konusundaki Çalışmalar
• Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme, Üyelere Yönelik, Söyleşi, Seminer ve Kurs Çalışmaları (MİSEM)
• Teknik Yayın Çalışmaları
• Mesleğe ve Ülke Çıkarlarına Yönelik Teknik Bilimsel ve Sanayi Konularında Kongre, Sempozyum 

ve Panel Türü Etkinlik Çalışmaları
• Sektör Araştırma Raporları
• Mesleki Denetim Çalışmaları
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Odamızın yurt çapındaki örgütlülüğü kapsamında EMO İzmir Şubesi, İzmir’in yanı sıra Aydın 
ve Manisa illerini de kapsayacak şekilde hizmet vermektedir. Aydın ve Manisa’da yer alan il 
temsilciliklerinin yanı sıra, İzmir’in Aliağa, Bergama, Kemalpaşa, Ödemiş, Tire ve Torbalı ilçelerinde, 
Aydın’ın Kuşadası, Nazilli ve Söke ilçeleri ile Manisa’nın Akhisar, Alaşehir, Salihli, Soma ve Turgutlu 
ilçelerinde temsilcilikleri bulunmaktadır. Üyelikle ilgili tüm işlemeleri gerçekleştirebileceğiniz 
il ve ilçe temsilciliklerinin yanında, örgütlülüğümüzün temel taşlarından birini oluşturan işyeri 
temsilciliklerimiz de faaliyetlerini sürdürmektedir. Üye sayısının bir seviyenin üstünde olduğu 
işyerlerinde kurulan işyeri temsilciliği sistemi ile üyelerimizin görüş ve önerileri Şube çalışmalarına 
daha hızlı yansımakta, yaşadıkları sorunlara daha hızlı bir biçimde çözümler geliştirilebilmektedir.  
Şubemizin 33. Çalışma Döneminde 40’i aşkın kamu ve özel sektör kuruluşunda işyeri temsilciliğimiz 
bulunmaktadır. 

Temsilciliklerimiz

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) her çalışma döneminde güncel gereksinimleri de gözeterek 
onlarca bilimsel ve teknik etkinlik düzenlemektedir. Üyelerimizin mesleki bilgi ve deneyimlerini 
birbirine aktarması ve yeni bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında güncellenmesini hedefl eyen 
bu etkinlikler, komisyonlarımızda görev alan üyelerimizin emeğiyle yaşama geçirilmektedir. 
Şubemiz her çalışma döneminde ülke genelinde binlerce üyemizi bir araya getiren sempozyum, 
kongre gibi büyük etkinliklerin yanı sıra, seminer, çalıştay adı altıda çok sayıda mesleki etkinlik de 
düzenlenmektedir. Bu çalışmalara, EMO İzmir Şubesi’nin 32. Çalışma Dönemi’nde gerçekleştirdiği 
ve aşağıdaki listesi bulunan etkinlikler örnek olarak verilebilir: 

Mesleki, Bilimsel ve Teknik Etkinlikler

• Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi

--Ulusal Aydınlatma Sempozyumu

--Yapı Elektronik Sistemleri Sempozyumu

--Güç ve Enerji Sistemleri Sempozyumu

--Binalarda Elektrik Tesisatı Sempozyumu

--Endüstri 4.0 Özel Etkinliği

• Geleceğin Teknolojileri Konferansı: “İnsanlık 2.0”

• İzmir Rüzgar Sempozyumu ve Sergisi

• Asansör Sempozyumu ve Sergisi

• İletişim Günleri

• İzmir Bölgesi Enerji Forumu

• Enerji Verimliliği Günleri

• Yangın Semineri

• SMM Yerel Çalıştayı

• Mesleki Denetim Yerel Çalıştay

• Eğitim Yerel Çalıştay
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MİSEM (Meslek İçi Sürekli Eğitim Merkezi)

Mühendisler mesleklerini meslek yaşamları boyunca öğrenmeye devam ederler. Bu da öğrenme 
alanında süreklilik demektir. Bu nedenle mühendisçe bir yaşam, öğrenme ve üretim alanında 
sürekliliğe zorunlu bir yaşam olarak ele alınabilir. Bunun için de mühendislik eğitiminde temel 
bilgilerin sağlıklı ve tam olarak verilmesi ile sürekli eğitim ve yaşam boyu öğrenime çağdaş bir 
mühendislik formasyonu kazandırılması önem taşımaktadır.

Eğitimde asıl önemli olan, meslek alanındaki bilgilerin sürekli olarak yenileme ve güncelleme 
yeteneğidir. Bu yeteneğin verilmesi örgün eğitim kurumlarının asıl görevlerinden biridir.  

Günümüzde bilim, teknoloji ve mühendislik uygulama alanlarındaki hızlı gelişim, üretim 
süreçlerinde varolan bileşenlerin kendilerini sürekli yenilemelerini ve geliştirmelerini zorunlu 
kılmaktadır.

Yayınlar
Şube Bültenimiz her ay düzenli yayımlanarak, sektör dergileri içinde dahi zor ulaşılabilecek 

başarısını sürdürmektedir. Sektörle ilgili teknik yazıların yanı sıra etkinlikler, aktüel yazılar ve 
teknolojik yenilikler gibi sayfaların da bulunduğu bültenimiz, aldığı reklamlar ve Şube gelirleri ile 
fi nanse edilerek yayımlanmaktadır. Bültenimizin yayımlandığı ilk sayısı Eylül 1988‘den günümüze 
kadar olan tüm sayıları Şube internet sayfamızda arşivlenmiştir. 

Bültenin yanısıra teknik, bilimsel yayınlarla da mühendislik gelişimine katkılar sürdürülmektedir.
kadar olan tüm sayıları Şube internet sayfamızda arşivlenmiştir. 

Bültenin yanısıra teknik, bilimsel yayınlarla da mühendislik gelişimine katkılar sürdürülmektedir.Bültenin yanısıra teknik, bilimsel yayınlarla da mühendislik gelişimine katkılar sürdürülmektedir.
kadar olan tüm sayıları Şube internet sayfamızda arşivlenmiştir. 

Bültenin yanısıra teknik, bilimsel yayınlarla da mühendislik gelişimine katkılar sürdürülmektedir.Bültenin yanısıra teknik, bilimsel yayınlarla da mühendislik gelişimine katkılar sürdürülmektedir.Bültenin yanısıra teknik, bilimsel yayınlarla da mühendislik gelişimine katkılar sürdürülmektedir.Bültenin yanısıra teknik, bilimsel yayınlarla da mühendislik gelişimine katkılar sürdürülmektedir.

Meslek hayatında karşılaşacağınız sorunların çözümüne yönelik olarak 
her zaman Şubemiz ile iletişime geçebilirsiniz



MÜHENDİSLİK YEMİNİ
“Bana verilen Mühendislik ünvanına daima layık olmaya; onun 

bana sağladığı yetki ve yüklediği sorumluluğu bilerek,hangi şartlar 

altında olursa olsun onları ancak iyiye kullanmaya; yurduma ve 

insanlığa yararlı olmaya, kendim ve mesleğimi maddi ve manevi 

alanlarda yükseltmeye çalışacağıma namusum ve şerefim üzerine 

yemin ederim”.


