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ÇALIŞMA İLKELERİMİZ

1. Oda Tanım ve İşlevler�ne İl�şk�n İlkeler

 Oda çalışmaları halktan, emekten, demokrat�kleşmeden yana, yurtsever ve  
ant�-emperyal�st anlayışla yürütülür.

 Oda çalışmalarında, meslek ve meslektaş sorunlarının ülke ve toplum sorunla-
rından ayrılmayacağı temel �lke kabul ed�l�r.

 "Kamu çıkarlarını korumak" halkın yanında, halkın yararına olmak anlamındadır. 
Mesleğ�m�zle �lg�l� alanlarda sorgulayıcı olmak, gerek�yorsa yerel ve merkez� �kt�darlarla 
çatışmak Odamızın vazgeç�lmez görev�d�r.

 "Kamu yararına çalışmak" veya "kamu çıkarlarını gözetmek" demokrat�kleşme, 
�nsan hakları, sosyal adalet alanlarında da pol�t�kalar üretmey�, çözümler önermey� 
gerekt�r�r.

 Kamu yararına çalışan benzer örgütler ve s�v�l toplum oluşumları �le sürekl� 
�l�şk�ler �çer�s�nde olunur. Kamuoyu oluşturmaya yönel�k çabalar �çer�s�nde Oda da 
kaçınılmaz olarak yer alır.

2.  Ülke Sorunlarına Bakışa İl�şk�n İlkeler

 Ulusal bağımsızlığın kazanılması ve ulusal sanay�n�n gel�şmes� �ç�n çalışılır.

 B�l�m ve teknoloj�n�n gel�şmes�n�n ve toplumun �lerlemes� doğrultusunda kullanı-
mının ön koşulu olarak özgür düşünce ortamı yan� demokras� savunulur.

 Her örgüt b�r�m�n�n gerek bölgesel gerekse ülke düzey�nde, uzmanlık ve �lg� 
alanlarına g�ren konu başlıklarında, platformlar yaratacak düzeye ulaştırılmasında 
merkez� koord�nasyon �le d�ğer örgüt b�r�mler�n�n katılım ve katkısı sağlanmalı ve sürekl� 
kılınmalıdır.

 Ülken�n düşünen, üreten, çözümler öneren bütün kurumlarıyla kurumsal �l�şk� 
�çer�s�nde olunur.

 Ulusal sanay�n�n gel�şt�r�lmes� kapsamında, Gümrük B�rl�ğ� sürec�n� sorgulamak, 
karşılaşılan sorunlara �l�şk�n görüşler oluşturup çözüm öner�ler� gel�şt�rmek, Oda‘mızın 
sürekl� çalışma alanlarından b�r� olarak kabul ed�l�r.

 Mesleğ�m�z ve Oda‘mız �le �lg�l� yasaların �stekler�m�z doğrultusunda şek�llenme-
s� �ç�n gerekl� g�r�ş�mlerde bulunulur.

 Ülkem�z�n demokrat�kleşme çabalarının �çer�s�nde Odamızın yer alması kaçınıl-
mazdır. Odamız demokras� mücadeles� �çer�s�nde yerel ve ülke genel� ölçekler�nde akt�f 
rol alır.

 Ülke gündem�ne müdahale ed�l�r. Ekonom�k, demokrat�k, s�yasal ve toplumsal 
haklar �ç�n mücadele ed�l�r. İnsan hakları �hlaller�ne karşı duyarlı davranılır. Bu alanlarda 
d�ğer demokrat�k k�tle örgütler� �le �şb�rl�ğ� yapılır.

3. Meslek� Tekn�k Etk�nl�kler�n Yürütülmes�ne İl�şk�n İlkeler

 Oda‘nın temel görevler�n�n başında meslek alanının düzenlenmes�, mesleğ�n 
uygulanmasına yönel�k �y�leşt�rmeler�n yapılmasının geld�ğ� b�l�n�r.

 Meslek alanına �l�şk�n gel�şmeler�n ve yen�l�kler�n �zlenmes�, üyen�n bu gel�şme-
lerden yararlanmasının sağlanması temel hedeflerdend�r.

 Mühend�sl�k mesleğ�ne sah�p olanların ortak gereks�n�mler�n� karşılamak, mesle-
k� etk�nl�kler�n� kolaylaştırmak, mesleğ�n genel çıkarlara uygun gel�şmes�n� sağlamak, 
meslektaşların b�rb�rler�yle ve halkla olan �l�şk�ler�nde dürüstlük ve güven� hak�m kılmak 
üzere meslek d�s�pl�n�n� ve ahlakını korumak esastır.

 Mühend�sl�k eğ�t�m�n�n �y�leşt�r�lmes�ne yönel�k g�r�ş�mlerde bulunulur.

4.  Üye İl�şk�ler�ne Yönel�k İlkeler

 Oda örgütünün gücünü üyeden aldığı ve bu gücün harekete geç�r�lmes� gerekt�ğ� 
kabul ed�l�r.

 Üyelerle sürekl� ve sağlıklı �l�şk�n�n kurulması esas alınır.

 Zorunlu üyel�ğ�n savunulmasıyla b�rl�kte, gönüllülük esasına dayalı �l�şk�lerde 
üyen�n Oda‘ya katkısının daha n�tel�kl� olduğu açıktır. Oda‘nın üyelerce "üye olunması 
gerekl�" b�r kurum olarak görülmes�n�n sağlanması esastır.

 Odamız kamuda çalışan mühend�sler�n grevl�-toplu sözleşmel�-send�kal hakları-
nı kazanma mücadeles�ne akt�f destek ver�r.

 Odamız özel sektörde çalışan mühend�sler�n özlük haklarına, ekonom�k ve 
sosyal gereks�n�mler�ne yönel�k çalışmalar yapar.

5. Karar Alma Süreçler�n�n İşlet�lmes�ne İl�şk�n İlkeler

 Oda‘nın her b�r�m�nde kararların alınmasında demokrat�k merkez�yetç�l�k �lkes� 
temel alınır ve uygulanması sağlanır.

 Oda örgütünün en küçük b�r�m�n�n �şyer� tems�lc�l�ğ� olduğu kabul ed�l�r.

 Oda Merkez�‘nde, yan� en üst yönet�m organımızda, alınacak kararların oluşma-
sında katılım ve tüm görüşler�n d�kkate alınmasına özen göster�l�r.

 İşyer� Tems�lc�l�kler�, İl-İlçe Tems�lc�l�kler�, Şube Danışma Kurulları, Şube Yöne-
t�mler�, Merkez Danışma Kurulu ve Oda Yönet�m Kurulu z�nc�r� karar alma sürec� olarak 
kabul ed�l�r.

 Tanımlanan bu süreçten geçerek demokrat�k �şley�şe uygun alınan merkez� 
kararların örgüt tarafından uygulanması esastır. Yapılan bu uygulamaların, karar alma 
sürec� �çer�s�nde yer alan tüm mekan�zmaların denetleme ve sorgulamasına açık 
olduğu da b�l�n�r.

6. Örgütsel Bağımsızlığın Korunmasına İl�şk�n �lkeler

 Oda‘nın kurumsal �l�şk�ler�nde bağımsızlık �lkes� göz önünde bulundurulur. 
"Kamu çıkarlarını korumak" hedef�n� zedeleyecek veya Oda‘yı çalışma programların-
dan, çalışma �lkeler�nden ödün vermeye zorlayacak h�çb�r �l�şk�ye g�r�lemez.

 S�yas� part�lerle �l�şk�ler�n Oda‘nın bağımsızlık �lkes�n�n zedelenmes�ne yol 
açmayacak n�tel�kte olmasına özen göster�l�r.

 Oda organlarında yer alan herkes, bu organların herhang� b�r s�yas� çalışmada 

basamak olarak kullanılmayacağını b�l�r.

7. Oda Bütçes�n�n Oluşumuna ve Uygulanmasına İl�şk�n İlkeler

  Oda bütçes�n�n uygulanmasında "Merkez� Bütçe" kavramı esas alınır. Ayrıca 
b�r�mler�n eş�t gel�şmes�n� sağlayıcı, projeler bazında yardımlaşma ve dayanışma esas-
tır.

 Gel�rler� öncel�kle üye ödent�ler� ve üyelere bağımlı olan b�r örgüt yaratılması 
amaçlanır. Üye ödent�ler�n�n toplanmasının, Oda Merkez�‘ne aktarımların ve b�rl�k payı-
nın düzenl� ödenmes�n�n örgütlülüğün en temel gereğ� olduğu b�l�n�r.

 T�car� amaçlarla kurulmuş herhang� b�r kurumun yapacağı veya yapmakta 
olduğu faal�yetler Oda �ç�n örnek alınmaz. Yayımlanacak k�taplar, per�yod�kler, düzenle-
necek uzmanlık eğ�t�mler�, mühend�sl�k mesleğ�n�n gel�şt�r�lmes�ne ve uygulama alanla-
rına yönel�k kurs ve sem�nerler esas gel�r alanları olarak görülür.

8.  Oda Merkez� İşley�ş�ne İl�şk�n İlkeler

 Oda tüzük ve yönetmel�kler�n�n uygulanması esastır.

 Oda Merkez�‘n�n en öneml� görev�, Oda örgütünü tüzük ve yönetmel�kler�n verd�-
ğ� görev ve yetk�lerle ve Genel Kurul kararları doğrultusunda yönetmekt�r. Oda Merke-
z�‘n�n �şlevler�n�n başında örgütün etk�n eşgüdümünü sağlamak, merkez� etk�nl�kler� 
(yayın, kongreler vb.) planlamak ve uygulanmasını sağlamak, örgütün dış �l�şk�ler�n� 
ulusal ve uluslararası düzeyde yürütmek gel�r.

 Demokrat�k �şley�şe uygun alınmış kararların uygulanmasının sağlanması, 
uygulanamıyor �se nedenler�n�n araştırılıp, demokrat�k karar oluşturma süreçler�n�n 
yen�den çalıştırılması görev kabul ed�l�r.

 Oda‘nın üst düzeyde oluşan kurumsal �l�şk�ler�n�n yürütülmes�, bu �l�şk�ler�n örgüt 
bağımsızlığını zedelemeden sürdürülmes� Oda Merkez�‘n�n görev� kabul ed�l�r.

 Oda Merkez� sürekl� kom�syonlar yer�ne problem alanlarına yönel�k sürel� 
uzmanlık kom�syonları oluşturmaya yönel�r. Ancak yayın, uzmanlık eğ�t�m� vb. sürekl�l�k 
gerekt�ren kom�syonların devamı da sağlanır.

 Oda Merkez� örgüt �ç� sürekl� eğ�t�m�n gerçekleşt�r�lmes�nden sorumludur. Bu 
bağlamda, b�r�m yönet�c�ler�, tekn�k görevl�ler, büro çalışanları, muhasebe görevl�ler� 
sürekl� per�yod�k eğ�t�mlerden geç�r�lerek, örgüt �ç� �şley�şte uyum sağlanır.

 Eğ�t�mde merkez� koord�nasyon, merkez �le Şube ve tems�lc�l�kler arası yatay ve 
d�key �l�şk�ler etk�n şek�lde sağlanır."
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bağlamda, b�r�m yönet�c�ler�, tekn�k görevl�ler, büro çalışanları, muhasebe görevl�ler� 
sürekl� per�yod�k eğ�t�mlerden geç�r�lerek, örgüt �ç� �şley�şte uyum sağlanır.

 Eğ�t�mde merkez� koord�nasyon, merkez �le Şube ve tems�lc�l�kler arası yatay ve 
d�key �l�şk�ler etk�n şek�lde sağlanır."



ÇALIŞMA İLKELERİMİZ

1. Oda Tanım ve İşlevler�ne İl�şk�n İlkeler

 Oda çalışmaları halktan, emekten, demokrat�kleşmeden yana, yurtsever ve  
ant�-emperyal�st anlayışla yürütülür.

 Oda çalışmalarında, meslek ve meslektaş sorunlarının ülke ve toplum sorunla-
rından ayrılmayacağı temel �lke kabul ed�l�r.

 "Kamu çıkarlarını korumak" halkın yanında, halkın yararına olmak anlamındadır. 
Mesleğ�m�zle �lg�l� alanlarda sorgulayıcı olmak, gerek�yorsa yerel ve merkez� �kt�darlarla 
çatışmak Odamızın vazgeç�lmez görev�d�r.

 "Kamu yararına çalışmak" veya "kamu çıkarlarını gözetmek" demokrat�kleşme, 
�nsan hakları, sosyal adalet alanlarında da pol�t�kalar üretmey�, çözümler önermey� 
gerekt�r�r.

 Kamu yararına çalışan benzer örgütler ve s�v�l toplum oluşumları �le sürekl� 
�l�şk�ler �çer�s�nde olunur. Kamuoyu oluşturmaya yönel�k çabalar �çer�s�nde Oda da 
kaçınılmaz olarak yer alır.

2.  Ülke Sorunlarına Bakışa İl�şk�n İlkeler

 Ulusal bağımsızlığın kazanılması ve ulusal sanay�n�n gel�şmes� �ç�n çalışılır.

 B�l�m ve teknoloj�n�n gel�şmes�n�n ve toplumun �lerlemes� doğrultusunda kullanı-
mının ön koşulu olarak özgür düşünce ortamı yan� demokras� savunulur.

 Her örgüt b�r�m�n�n gerek bölgesel gerekse ülke düzey�nde, uzmanlık ve �lg� 
alanlarına g�ren konu başlıklarında, platformlar yaratacak düzeye ulaştırılmasında 
merkez� koord�nasyon �le d�ğer örgüt b�r�mler�n�n katılım ve katkısı sağlanmalı ve sürekl� 
kılınmalıdır.

 Ülken�n düşünen, üreten, çözümler öneren bütün kurumlarıyla kurumsal �l�şk� 
�çer�s�nde olunur.

 Ulusal sanay�n�n gel�şt�r�lmes� kapsamında, Gümrük B�rl�ğ� sürec�n� sorgulamak, 
karşılaşılan sorunlara �l�şk�n görüşler oluşturup çözüm öner�ler� gel�şt�rmek, Oda‘mızın 
sürekl� çalışma alanlarından b�r� olarak kabul ed�l�r.

 Mesleğ�m�z ve Oda‘mız �le �lg�l� yasaların �stekler�m�z doğrultusunda şek�llenme-
s� �ç�n gerekl� g�r�ş�mlerde bulunulur.

 Ülkem�z�n demokrat�kleşme çabalarının �çer�s�nde Odamızın yer alması kaçınıl-
mazdır. Odamız demokras� mücadeles� �çer�s�nde yerel ve ülke genel� ölçekler�nde akt�f 
rol alır.

 Ülke gündem�ne müdahale ed�l�r. Ekonom�k, demokrat�k, s�yasal ve toplumsal 
haklar �ç�n mücadele ed�l�r. İnsan hakları �hlaller�ne karşı duyarlı davranılır. Bu alanlarda 
d�ğer demokrat�k k�tle örgütler� �le �şb�rl�ğ� yapılır.

3. Meslek� Tekn�k Etk�nl�kler�n Yürütülmes�ne İl�şk�n İlkeler

 Oda‘nın temel görevler�n�n başında meslek alanının düzenlenmes�, mesleğ�n 
uygulanmasına yönel�k �y�leşt�rmeler�n yapılmasının geld�ğ� b�l�n�r.

 Meslek alanına �l�şk�n gel�şmeler�n ve yen�l�kler�n �zlenmes�, üyen�n bu gel�şme-
lerden yararlanmasının sağlanması temel hedeflerdend�r.

 Mühend�sl�k mesleğ�ne sah�p olanların ortak gereks�n�mler�n� karşılamak, mesle-
k� etk�nl�kler�n� kolaylaştırmak, mesleğ�n genel çıkarlara uygun gel�şmes�n� sağlamak, 
meslektaşların b�rb�rler�yle ve halkla olan �l�şk�ler�nde dürüstlük ve güven� hak�m kılmak 
üzere meslek d�s�pl�n�n� ve ahlakını korumak esastır.

 Mühend�sl�k eğ�t�m�n�n �y�leşt�r�lmes�ne yönel�k g�r�ş�mlerde bulunulur.

4.  Üye İl�şk�ler�ne Yönel�k İlkeler

 Oda örgütünün gücünü üyeden aldığı ve bu gücün harekete geç�r�lmes� gerekt�ğ� 
kabul ed�l�r.

 Üyelerle sürekl� ve sağlıklı �l�şk�n�n kurulması esas alınır.

 Zorunlu üyel�ğ�n savunulmasıyla b�rl�kte, gönüllülük esasına dayalı �l�şk�lerde 
üyen�n Oda‘ya katkısının daha n�tel�kl� olduğu açıktır. Oda‘nın üyelerce "üye olunması 
gerekl�" b�r kurum olarak görülmes�n�n sağlanması esastır.

 Odamız kamuda çalışan mühend�sler�n grevl�-toplu sözleşmel�-send�kal hakları-
nı kazanma mücadeles�ne akt�f destek ver�r.

 Odamız özel sektörde çalışan mühend�sler�n özlük haklarına, ekonom�k ve 
sosyal gereks�n�mler�ne yönel�k çalışmalar yapar.

5. Karar Alma Süreçler�n�n İşlet�lmes�ne İl�şk�n İlkeler

 Oda‘nın her b�r�m�nde kararların alınmasında demokrat�k merkez�yetç�l�k �lkes� 
temel alınır ve uygulanması sağlanır.

 Oda örgütünün en küçük b�r�m�n�n �şyer� tems�lc�l�ğ� olduğu kabul ed�l�r.

 Oda Merkez�‘nde, yan� en üst yönet�m organımızda, alınacak kararların oluşma-
sında katılım ve tüm görüşler�n d�kkate alınmasına özen göster�l�r.

 İşyer� Tems�lc�l�kler�, İl-İlçe Tems�lc�l�kler�, Şube Danışma Kurulları, Şube Yöne-
t�mler�, Merkez Danışma Kurulu ve Oda Yönet�m Kurulu z�nc�r� karar alma sürec� olarak 
kabul ed�l�r.

 Tanımlanan bu süreçten geçerek demokrat�k �şley�şe uygun alınan merkez� 
kararların örgüt tarafından uygulanması esastır. Yapılan bu uygulamaların, karar alma 
sürec� �çer�s�nde yer alan tüm mekan�zmaların denetleme ve sorgulamasına açık 
olduğu da b�l�n�r.

6. Örgütsel Bağımsızlığın Korunmasına İl�şk�n �lkeler

 Oda‘nın kurumsal �l�şk�ler�nde bağımsızlık �lkes� göz önünde bulundurulur. 
"Kamu çıkarlarını korumak" hedef�n� zedeleyecek veya Oda‘yı çalışma programların-
dan, çalışma �lkeler�nden ödün vermeye zorlayacak h�çb�r �l�şk�ye g�r�lemez.

 S�yas� part�lerle �l�şk�ler�n Oda‘nın bağımsızlık �lkes�n�n zedelenmes�ne yol 
açmayacak n�tel�kte olmasına özen göster�l�r.

 Oda organlarında yer alan herkes, bu organların herhang� b�r s�yas� çalışmada 
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basamak olarak kullanılmayacağını b�l�r.

7. Oda Bütçes�n�n Oluşumuna ve Uygulanmasına İl�şk�n İlkeler

  Oda bütçes�n�n uygulanmasında "Merkez� Bütçe" kavramı esas alınır. Ayrıca 
b�r�mler�n eş�t gel�şmes�n� sağlayıcı, projeler bazında yardımlaşma ve dayanışma esas-
tır.

 Gel�rler� öncel�kle üye ödent�ler� ve üyelere bağımlı olan b�r örgüt yaratılması 
amaçlanır. Üye ödent�ler�n�n toplanmasının, Oda Merkez�‘ne aktarımların ve b�rl�k payı-
nın düzenl� ödenmes�n�n örgütlülüğün en temel gereğ� olduğu b�l�n�r.

 T�car� amaçlarla kurulmuş herhang� b�r kurumun yapacağı veya yapmakta 
olduğu faal�yetler Oda �ç�n örnek alınmaz. Yayımlanacak k�taplar, per�yod�kler, düzenle-
necek uzmanlık eğ�t�mler�, mühend�sl�k mesleğ�n�n gel�şt�r�lmes�ne ve uygulama alanla-
rına yönel�k kurs ve sem�nerler esas gel�r alanları olarak görülür.

8.  Oda Merkez� İşley�ş�ne İl�şk�n İlkeler

 Oda tüzük ve yönetmel�kler�n�n uygulanması esastır.

 Oda Merkez�‘n�n en öneml� görev�, Oda örgütünü tüzük ve yönetmel�kler�n verd�-
ğ� görev ve yetk�lerle ve Genel Kurul kararları doğrultusunda yönetmekt�r. Oda Merke-
z�‘n�n �şlevler�n�n başında örgütün etk�n eşgüdümünü sağlamak, merkez� etk�nl�kler� 
(yayın, kongreler vb.) planlamak ve uygulanmasını sağlamak, örgütün dış �l�şk�ler�n� 
ulusal ve uluslararası düzeyde yürütmek gel�r.

 Demokrat�k �şley�şe uygun alınmış kararların uygulanmasının sağlanması, 
uygulanamıyor �se nedenler�n�n araştırılıp, demokrat�k karar oluşturma süreçler�n�n 
yen�den çalıştırılması görev kabul ed�l�r.

 Oda‘nın üst düzeyde oluşan kurumsal �l�şk�ler�n�n yürütülmes�, bu �l�şk�ler�n örgüt 
bağımsızlığını zedelemeden sürdürülmes� Oda Merkez�‘n�n görev� kabul ed�l�r.

 Oda Merkez� sürekl� kom�syonlar yer�ne problem alanlarına yönel�k sürel� 
uzmanlık kom�syonları oluşturmaya yönel�r. Ancak yayın, uzmanlık eğ�t�m� vb. sürekl�l�k 
gerekt�ren kom�syonların devamı da sağlanır.

 Oda Merkez� örgüt �ç� sürekl� eğ�t�m�n gerçekleşt�r�lmes�nden sorumludur. Bu 
bağlamda, b�r�m yönet�c�ler�, tekn�k görevl�ler, büro çalışanları, muhasebe görevl�ler� 
sürekl� per�yod�k eğ�t�mlerden geç�r�lerek, örgüt �ç� �şley�şte uyum sağlanır.

 Eğ�t�mde merkez� koord�nasyon, merkez �le Şube ve tems�lc�l�kler arası yatay ve 
d�key �l�şk�ler etk�n şek�lde sağlanır."
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