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EMO 44. DÖNEM 
I. KOORDİNASYON KURULU 

TOPLANTI NOTLARI
Elektrik Mühendisleri Odası 44. Dönem I. Koordinasyon Kurulu Toplantısı 7 Haziran 2014 
tarihinde Ankara’da aşağıdaki gündemle toplanmıştır:

Gündem 
1. Bilgilendirme

- Kurullar, Şubeler ve MEDAK Bilgilendirmeleri
- 44. Dönem Çalışma Programı

2. EMO Genel Kurulu ve TMMOB Genel Kurulu’nun Değerlendirilmesi, Alınan 
Genel Kurul Kararlarının Sunulması.

Toplantı
Koordinasyon Kurulu, SOMA’da yaşanan maden katliamı sonrası bir dönemde, Gezi dire-
nişinin yıldönümü ve TMMOB Genel Kurulu’nun ardından toplanmıştır.
Toplantıda katılımcılara 44. Dönem Çalışma Programı Taslağı, 44. EMO Genel Kurulu’nda 
görüşülen önergelere ilişkin bilgilendirme tablosu ve Tasarruf Tedbirleri Genelgesi dağı-
tılmıştır.
Koordinasyon Kurulu Toplantısına kurullardan ve tüm şubelerden katılım sağlanmıştır. 
Yapılan görüşmeler neticesinde aşağıdaki konularda ortaklaşıldığı görülmüştür.

• SOMA’da yaşanan katliam sonrası Oda Yönetim Kurulu’nun ve İzmir Şube’nin zama-
nında doğru bir refleks göstererek halkın doğru bilgiye ulaşmasında Maden Mühendisleri 
Odası ile birlikte önemli bir görev üstlendiği,
• SOMA Felaketi ile birlikte Odanın tüm birimlerinin yerel ve ulusal çapta yaşanan olaylara 
ilişkin meslek alanımız üzerinden bu tür müdahilliklerinin artarak devam etmesi gerektiği,
• Meslek alanımız üzerinden üyelerimizi ve toplumu bilgilendirici eğitim, seminer, rapor, 
doküman, yayın faaliyetlerinin artırılması gerektiği,
• Odamızın içinde bulunduğu ekonomik durum çerçevesinde Tasarruf Tedbirleri 
genelgesindeki konuların önemli olması yanında Oda faaliyetlerinin aksamaması için 
gelir-gider dengesinin korunması amacıyla özellikle iktisadi işletme alanındaki test, 
ölçüm ve bilirkişilik hizmetlerinin tüm birimlerimizde aynı şekil ve kalitede verilmesi ve 
bu faaliyetlerle ilgili önemli çalışmalar yürüten birimlerimizin tecrübelerinin aktarılması 
için yeni kanallar yaratılması gerektiği,
• Üye aidatları ile ilgili tüm birimlerimizde üyelerimizin hukuki yaptırımlarla karşılaş-
mamaları için daha aktif bir çalışma yürütülerek örgütlenme ve üye ilişkilerinin gelişti-
rilmesi gerektiği,
• Özelleştirilen dağıtım şirketlerinde karşılaşılan sorunlar ve farklı uygulamaların takip 
edilerek gerektiğinde merkezi olarak çalışma yapılması
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• SMM-BT işlemleri, mesleki denetim ve işletme sorumluluğu hizmetleri konusunda 
21 Haziran 2014 tarihinde gerçekleştirilecek SMM Daimi Komisyonu tarafından detaylı 
çalışmalar yapılarak 2015 yılı uygulamalarının netleştirilmesi ve planlama içerisinde 
mesleki denetim faaliyetlerinin nasıl daha da yaygınlaştırılabileceğinin yollarının aran-
ması gerektiği,
• 44. Dönem merkezi etkinliklerin planlanmasında;

EMO Örgütlülüğü kapsamında her dönem onlarca etkinlik gerçekleştirilmektedir. Örgüt 
birimleri bu etkinlikleri gerçekleştirmek için yoğun emek, zaman ve kaynak harcamaktadır. 
Ancak yapılan bazı etkinliklerde; katılımın az olduğu, katılımcıların ya da etkinlik içeriğinin 
yeterli nitelikte olmadığı, düzenlemenin iyi olmadığı, etkinliğin amacına uygun olmadığı, 
sonuçlarının/çıktılarının bulunmadığı ya da iyi değerlendirilmediği gibi olumsuz eleştiriler 
alınmaktadır. Her etkinliğin üye örgütlenmesine katkısı olduğu, genel olarak üyelerin etkin-
liklerde oda ile temas ettiği ve oda kavramının etkinlikle şekillendiği unutulmamalıdır. Ayrıca 
harcanan onca çaba, emek ve kaynağın da karşılığı oda örgütlülüğüne dönmesi beklenir. Bu 
nedenle etkinliklerin, ciddi karar ve planlama sürecinden geçmek zorunda olduğu, bu dönem 
etkinliklerin bir bölümünün bütçe açısından bir bölümünün ise toplumsal fayda açısından 
merkezi Oda Etkinlikleri Komisyonu aracılığıyla takip edilmesi gerektiği,

• TMMOB Genel Kurulunda yaşanan heyecan eksikliğinin dönem içerisinde değer-
lendirilmesi ve TMMOB çalışmalarının eski dinamik yapısına kavuşturulması için çaba 
harcanması gerektiği,
• Genel Kurulumuzda kabul edilen önergeler için Oda Yönetim Kurulu tarafından 
hazırlanan tablonun incelenerek yapılacak çalışmalar için Şubelerin önerilerini Oda 
Merkezine aktarması.
• Oluşturulan komisyonlar ile ilgili olarak; komisyon çalışmalarına katılan üyelerin 
şubelerine düzenli bilgi aktarmaları, komisyon toplantılarına katılmadan önce şubedeki 
çalışmaların içerisinde yer alarak oluşan şube eğilimlerinin komisyona taşınması gerektiği,
• 44. Dönem Çalışma Programı Taslağı hakkında (varsa) Şube görüşlerinin 14.06.2014 
tarihinde yapılacak Yönetim Kurulu öncesinde Oda merkezine iletilmesi,

Yukarıda oluşan eğilimler, tartışılan konular; Oda Yönetim Kurulu tarafından değerlendiri-
lerek karar üretilecek ve kurullara/şubelere gönderilecektir. 
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