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EMO Ankara 26. Dönem Yönetim Kurulu Olarak Yeni 
Hedeflere Koşuyor Bilimin Işığında Çalışıyor, Üretiyor, 

Mesleğimize Ve Meslektaşlarımıza Sahip Çıkıyoruz

20 Ocak 2022 tarihinde mazbatamızı aldık ve 
hemen göreve başladık. Yönetim Kurulu 
Üyeleri arasında aynı gün görev dağılımını 

yaptık ve çalışmalara başladık. 

Yönetim anlayışımızı “Hep Birlikte Yönetmek” olarak 
belirledik ve tüm meslektaşlarımıza duyurduk. Artık 
yeni bir heyecan ve bakış açısıyla Ankara Şubemizi 
yönetiyor, “Üreten EMO” mottosuyla çalışmalarımızı 
sürdürüyoruz. 

İlk icraatlarımız ise;

• İşsiz olarak web sayfamızda duyurulan üyelerimize 
iş bulmak için kolları sıvadık. Pek çoğunun işinin 
olduğunu öğrendik. Olmayanlara da iş aradık 
bulduk. 

• Odamızdan istifa etmek için dilekçe veren tüm 
üyelerimizi tek tek aradık gerekçelerini öğrendik. 
Odamızı, yapılan çalışmaları, meslek için Odamızın 
önemini bir kez daha anlattık. Üyelikten ayrılma-
maları ve Oda aidiyetinin önemini bir kez daha 
kendilerine aktardık. Çoğu yakın ilgimizden dolayı 
üyelikten ayrılmaktan vazgeçtiler. Bazıları ise 
ayrıldılar gerekçeleri ise çalıştıkları kurumun isteği 
üzerine yasal gerekliliklerden dolayıdır.

• Odamıza her gün gidiyoruz. Çarşamba günleri öğ-
leden sonra üyelerle görüşme günü olarak belirle-
dik. Gelen üyelerimizle görüşüyoruz.

• Hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunan meslektaşları-
mızı ve diğer kurum, kuruluş, meslek örgütü, sek-
tör temsilcileri ve STK temsilcilerini kabul ediyoruz.

• EMO Ankara Şubesi 26. Dönem Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Şube Denetçileri, Şube Temsilcileri ve 
Temsilci Yardımcılarının katıldığı ilk Koordinasyon 
Kurulu toplantımızı yaptık. Üyelerimize  söz verdi-
ğimiz gibi projelerimizi ve sözlerimizi adım adım 
hayata geçirmek, EMO Ankara Şubemizi daha aktif 
hale getirmek için plânlamalarımızı sunduk. 

• Yönetim ve Temsiliyet, Yönetim Kurulu Toplan-
tıları, teknik büro çalışmaları, yeni gelir getirici 

çözümler, eğitim merkezi çalışmaları, üyelikler ile 
ilgili hedefler hakkında temsilcilik katılımcılarımızı 
bilgilendirdik. 

• Temsilciliklerimizden, kendi bölgelerinde SMM`li 
üyelerin hem proje onayları hem de diğer test 
ölçüm ve kontrolde yaptıkları faaliyetlerin dene-
timlerini artırmaları, meslektaşlarımıza daha çok 
sahip çıkmaları konusunda istediğimizi belirttik.

• Sevgi ve Barış Ormanı kurma çalışmalarına baş-
ladık. 10.000 fidan dikmek için kolları sıvadık. Şu-
bemize ve yönetimimize başarı dileklerini iletmek 
için çiçek göndermek isteyenlerden Sevgi ve Barış 
Ormanı Projemize destek olmalarını rica ettik. 
Tüm üyelerimizin desteğini bekliyoruz. 

• 100 Temel Eser Üretme Projemizi hayata geçir-
meye başladık. Proje kapsamında ön çalışmaları-
mızı tamamladık. Kısa sürede diğer projelerimizi 
sırasıyla açıklayacağız. EMO Mentor, Sanat, Sosyal 
Etkinlikler, Dijital EMO gibi projelerimizi de çok 
yakında duyuracağız. 

• Meslektaşlarımıza söz verdiğimiz gibi seçme ve 
seçilme hakkını kolaylaştırmak, güncel teknoloji-
lerden faydalanarak üyelerimizin daha konforlu 
ve yüksek katılımlı ilk seçimini gerçekleştirdik. 
Yönetmelik gereği Temsilciliklerimizde ilk temayül 
yoklamasını elektronik olarak yaptık. Bu seçim, 
EMO tarihinde yapılan ilk elektronik seçimdir. Söz 
verdiğimiz gibi en yüksek oyları alan üyelerimizi de 
İl Temsilcileri olarak atanması için EMO Yönetim 
Kuruluna bildirdik.

• Gazi Üniversitesi ile İşbirliği Protokolü imzaladık. 
Bu kapsamda ilk Akıllı Şebekeler Ulusal Çalıştayını 
12 Mayıs 2022 tarihinde Gazi Üniversitesi Mimar 
Kemaleddin Salonunda ortak olarak düzenledik.

• Bu süre zarfından çevrimiçi seminerler (webinar-
lar) düzenliyoruz. Güncel konularda yaptığımız bu 
çalışmalara meslektaşlarımızın yoğun ilgi göster-
mesi bizleri sevindirmiştir. Sektörümüz ve meslek-
taşlarımızı için önemli olan ve ilgi çeken alanlarda 
bu etkinlikleri yapıyoruz. Dijitalleşme, çatı GES’ler 
ve sistem tasarımı, enerji kalite problemleri, oto-
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masyon, haberleşme sistemleri, elektrik araç şarj 
istasyonları, doğru trafo seçimi ve trafo merkezleri 
tasarımı, yapay zekâ uygulamaları ve optimizas-
yon, harmonikler ve harmoniklerden korunma, 
iklim değişikliği ve enerji gibi konuları kapsamak-
tadır. 

• EMO İstanbul Şubesi 43. Olağan Genel Kurulu, 
Mimarlar Odası Ankara Şubesi 47. Dönem Olağan 
Genel Kurulu, EMO Gaziantep 14. Olağan Genel 
Kurulu, EMO 48. Dönem Olağan Genel Kurullarına 
katıldık. Bunun yanında ülkemizde yapılan etkin-
liklere de katıldık. ATO Eko İklim Zirvesi, 2. Üniver-
siteli Öğrenciler Çalıştayı, 3. Uluslararası Türkiye 
Akıllı Ulaşım Sistemleri Zirvesi ile Sürdürülebilir 
Madencilik ve Çevre Çalıştayına Yönetim olarak 
katılım sağladık. 

• Bugüne kadar 16 Yönetim Kurulu toplantısı ve bu 
toplantılarda 78 Yönetim Kurulu kararı aldık. Tem-
silciliklerimize ziyaretlerimizi plânladık. İlk ziyareti-
mizi Konya Temsilciliğimize yaptık. 

• Şubemize bağlı olan Eğitim Merkezimizi işadam-
larımız ile ziyaret ettik. Merkezimizin eksikliklerini 
tespit etmeye ve bunları gidermeye, yeni eğitim 
faaliyetlerini başlamak üzere çalışmalarımızı ta-
mamladık. Yüz yüze eğitimlere kısa sürede başla-
yacağız.

• BaşkentGaz ile Ankara Şubemiz arasında yapılabi-
lecek ortak çalışmalar ile ilgili olarak görüşmelerde 
bulunduk. Yeni açılan Çamlıdere Gaz dağıtım alanı 
haberini meslektaşlarımız ile paylaştık.

• Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak 
yenilenebilir enerji kaynaklı üretimi destekleyici 
unsurlardan olan Yeşil Mutabakatı Destekleme 
kararı aldık ve bunu internet sitemizde duyurduk. 

• Bu süreç içerisinde SMM üyelerimizle bir hafta 
sonu Oda Konferans Salonunda bir araya geldik. 
Sorunlarını dinledik. Karşılaşılan problemleri not 
aldık. Çözüm üretmek için çalışmalara başladık.

• Yapı Denetimci üyelerimiz ile başka bir hafta sonu 
Oda Konferans Salonumuzda bir araya geldik. 
Faaliyetlerimiz ile ilgili katılımcıları bilgilendirdik. 
Üyelerimizin karşılaştığı problemleri kendilerinden 
dinledik. Ortak çözüm geliştirmek için çalışmalara 
devam ediyoruz.

• MISEM eğitimlerine devam ediyoruz. Webinar 
programımız devam ediyor. Meslektaşlarımızın 
memnuniyetini ölçmek için anketler hazırlıyoruz.

• Üyelerimizin iş durumlarını güncelleyerek, Oda-ü-
ye dayanışmasını arttırıcı çözüm yolları geliştiri-
yoruz. EMO Ankara Şubesi ailemizi büyütmek için 

gayret gösteriyoruz. 

• Meslektaşlarınızın sorunlarını yakinen takip 
ediyoruz, haklarını korumak için çalışıyoruz. 3600 
Ek Göstergede ihmal edilen mühendislerimizin 
haklarını korumak için Basın Bildirisi yayımladık. 
İlgili birimlere fakslar çektik.

• İstanbul Şube seçimlerinde tarafsızlığını bozan 
Merkez Yönetim Kurulu üyelerini Odamıza yakışır 
tutum sergilemeleri konusunda uyardık. Onur 
Kurulunu göreve davet ettik.

• Meslektaşlarımızı ilgilendiren konularda basın 
duyuruları, haberler yayımlıyor, bilimsel etkinlikleri 
paylaşıyoruz.

• Tarafımıza aktarılan sorunlara ivedi olarak çözüm-
ler geliştirmeye çalışıyoruz. 

• Sürekli olarak düzenlediğimiz meslek içi eğitimler, 
bilimsel ve sosyal etkinlikler, açıkladığımız proje-
ler, üyelerimizin desteği ile yaptığımız bilimsel ve 
teknolojik çalışmalar ile Oda üye sayısını arttırmak 
ve en önemlisi meslektaşlarımıza daha iyi hizmet 
vermek için tüm ekip ile yoğun bir mesai harcıyo-
ruz.

• Diğer Şubelerimizle, sektörümüzle, kurumlarla, 
üniversitelerle işbirliğimizi artırıcı çalışmalar yapı-
yoruz.

• Odamızı gençlerimize tanıtmak için üniversitelerde 
tanıtım standları açıyoruz.

Mühendislik mesleğimizin bizlere kazandırdığı akıl, 
mantık ve etik çerçevesinde, her zaman bilimin ve 
doğrunun yanında yer alıyoruz. Yanlışlıkların ve haksız-
lıkların karşısında duruyoruz. Enerjimizi ülkemizin, top-
lumumuzun ve meslektaşlarımızın faydasına sunmaya 
devam ediyoruz. Seçimleri kazandığımızda ilk olarak 
açıkladığımız gibi “hep beraber başardık ve birlikte 
yöneteceğiz” dedik “birlikte yönetiyoruz”. 

Tüm çabamız ise; her meslektaşımıza erişmek, meslek-
taşlarımızın Şubemiz/Odamız ile olan bağlarını artır-
mak, problemleri ve zorlukları bilim ve akıl ile çözmek, 
mesleki dayanışmayı arttırmak, EMO’ya yakışır hizmet 
vermek ve en önemlisi ise Odamız ve Ülkemiz için 
üretmektir. 

Son 300 yılın dehası Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu’nun 
“Dünyanın neresinde olursanız olun kimliğinizi,-
Türk dilini, Türk tarih bilincini, binlerce yıllık gele-
nek ve inaçlarınızı kaybetmeyin. Başkasını taklit 
etmeyin kendi yolunuzu çizip azimle yürüyün” 
dediği gibi bizler de bu azimle yürüyor, çalışıyor, yeni 
projelerimizi sizlere sunuyoruz. 


