
EMO ANKARA ŞUBESİ 19. DÖNEM 
GENEL ÜYE TOPLANTISI 

A N K A R A Ş U B E S İ 

10- Özgür Yazılım Komisyonu 
Şube üyelerinin Özgür Yazılım ürünlerini kullanması 
için bilgilendirme, eğitim ve yayın çalışmaları yapmak, 
bu yaklaşımın EMO ve TMMOB'nin diğer birimlerinde 
de geçerli olması için girişimlerde bulunmak. 

3.4. EĞİTİM ÇALIŞMALARI 

EMO Ankara Şubesi Eğitim Merkezi, Yaz Okulu eğitimi 
ile geçen üç aylık süre sonunda Mühendislik Geliştirme 
Eğitimlerinin yeni döneminin açılışını yapmıştır. 
Önümüzdeki dönemde Mühendislik geliştirme ve 
MİSEM eğitimlerini düzenli olarak sürdürecektir. 

3.5. DANIŞMA KURULU 

EMO Ankara Şubesi Danışma Kurulu toplantıları her 
ayın ilk haftasında düzenli olarak yapılmaktadır. 
Önümüzdeki dönemde de aylık olarak Danışma 
Kurulu toplantıları gerçekleştirilerek, Şube çalışmaları 
Danışma Kurulu tavsiyelerine göre şekillendirilmeye 
devam edilecektir. 

3.6. TEMSİLCİLİKLER 

EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu, EMO İl ve İlçe 
temsilciliklerinde düzenli olarak denetlemelerde 
bulunmaktadır. Bu denetimler ve ziyaretler 
önümüzdeki dönemde de sürdürülecektir. Önceki 
aylarda yapılan üye toplantıları temsilciliklerimizde 
düzenlenmeye devam edilecektir. Önümüzdeki 
dönemde planlanan etkinliklerin temsilciliklerimizde 
gerçekleştirilmesini sağlayarak, üye-temsilcilik ilişkisini 
EMO'nun kurumsal kimliği doğrultusunda yaymak ve 
sürdürmek amaçlanmaktadır. 

3.7. EMO-GENÇ ETKİNLİKLERİ 

EMO bünyesinde 10 yıldan fazla bir süredir devam 
eden EMO-Genç örgütlülüğünün kurumsal bir kimlik 
ve işleyişe kavuşması için öngörmüş olduğumuz 
programlar başlamış olup, önümüzdeki süreç içinde 
etkinliği arttırılacaktır. 

Önde gelen hedeflerden biri olarak, akademik unsurlar 
içerisinde yetişmekte olan genç üyeleri EMO-Üniversite 
ilişkisi bağlamında yapılacaklar ile EMO etkileşimlerini 
güncel kılmak önemli görülmektedir. EMO Genç 
kapsamında yürütülen bu faaliyetlerin çeşitli etkinlikler 
doğrultusunda arttırılarak devamı amaçlanmaktadır. 
Bu aşamada EMO-Genç yürütme kurulunun yeni 
bir seçim ile yeniden yapılandırıp böylelikle faaliyeti 
daha demokratik ve katılımcı bir yerden sürüklemek 
gündemimizdedir. ODTÜ EMO-Genç Meclisi ile 
üniversitelerde başlattığımız gençlik meclislerini diğer 
üniversitelerde de uygulamaya geçirip, buralardaki 
EMO yaşamını tahsis etmeye yönelik yeni adımlar 
atılacaktır. Eylül 2007'de ilk sayısı çıkartılan EMO-Genç 
dergisinin periyodik olarak çıkması için üniversiteler 
arası yeni bir komisyon oluşturulacaktır. Önümüzdeki 
dönem ile ilgili olarak, üniversitelerin öğrencileri için 
öngördüğü staj süreci hakkında bu yıla ilişkin bir 
komisyon çağrısında bulunulup altyapı çalışmaları 
şimdiden örülecektir. Eğitim Merkezi faaliyetleri 

kapsamında EMO-Genç üyeleri için düzenlenen kurs 
ve teknik gezileri artırılacak, gerekli görülen konularda 
( yenilenebilir enerji, yetkin mühendislik vs.) çalıştaylar 
düzenlenecektir. 

3.8. SEMPOZYUM VE KONGRELER 

ENERJİ FORUMLARI 

Önümüzdeki dönemde yapılması planlanan Enerji 
Forumlarının takvimi aşağıdadır. 

Erzincan İli Enerji Forumu (21 Mart 2009) 

Erzurum İli Enerji Forumu (04 Nisan 2009) 

Sivas ve Tokat İlleri Enerji Forumu (18 Nisan 

2009) 

Ankara ve Polatlı Enerji Forumu (30 Mayıs 2009) 

3.8.1 BİLİŞİM GÜNLERİ 

Geçtiğimiz aylar içinde bilişim konusu giderek 
artan biçimde basında yer almaktadır. İnternet 

bankacılığında yapılan 
sahtecilikler ve 
kimlik çalınması 
durumlarından, çocuk 
pornografisinin aktarımı 
gibi konulardan kişisel 
hak ve özgürlüklerin 
sınırlandırılmasına kadar 
İnternet'e özel konular 
ve bilişim suçları hemen 
aklımıza gelebilir. 

Bunun yanı sıra bilişim 
teknolojilerinde dış kaynak kullanımı (örneğin çağrı 
merkezleri), ABD'nin arkasından Avrupa Birliği'nde de 
destekçi bulan yazılım patentleri tartışması, Linux ve 
özgür yazılımların (örneğin Pardus projesi) gelişmesi 
gibi konular ile yakında bilişim teknolojilerinin genel 
bir gündem maddesi olacağı ortadadır. Bu nedenle 
Şubemiz, ilgililerin güvenebilecekleri bir kaynaktan 
bilgi almaları için bilişim konulu bir dizi etkinlik 
düzenlenmesi planlamıştır. Bu etkinliklerle ilgili ön 
çalışmalar şu anda sürdürülmektedir. İnternet Yasası 
ile oluşan sansürcü ve yasakçı ortama karşı EMO'nun 
hem meslek hem de kitle örgütü olması dolayısıyla 
ortaya koyduğu özgürlükçü yaklaşımı ve fikirleri 
paylaşmak adına oluşturulacak etkinlikler önümüzdeki 
dönemde gerçekleştirilecektir. 

3.8.2 EEBBM ULUSAL KONGRE 

EEBBM Ulusal Kongresi enerji, haberleşme, bilgisayar, 
bilişim ve biyomedikal alanlarındaki araştırma ve 
geliştirme çalışmalarının sergilendiği, paylaşıldığı ve 
tartışıldığı bir zemin olarak, ülke kalkınmasındaki 
önceliklere göre bilimsel çalışmaların özendirilmesi, 
bilim ve teknoloji alanında ulusal politikaların 
oluşturulması, geliştirilmesi ve yaşama geçirilmesi için 
üzerine düşen görevleri yerine getirecektir. Bilimsel 
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