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EMO, Bulgaristan’dan sonra 
Romanya EMO ile bir işbirliği 
anlaşması imzalayarak, ulusla-

rarası ilişkilerinde sürdürdüğü açılıma 
bir yenisini ekledi. Romanya Piteşti 
Üniversitesi tarafından 28-30 Haziran 
2007 tarihleri arasında düzenlenen 2. 
Uluslararası Elektronik Bilgisayar ve 
Yapay Zeka Sempozyumu’na katılan 
EMO heyeti, kongre kapsamında 
Elektrik Mühendisleri Odası’nın tanıtı-
mını ve yaptığı çalışmaları aktaran bir 
sunum yaptı.

EMO, Bulgaristan’dan sonra ikinci uluslararası anlaşmaya imza koydu…

ROMANYA EMO İLE 
İŞBİRLİĞİ

EMO Yönetim Kurulu Yazmanı Cengiz 
Göltaş ve Bursa Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Erdal Aktuğ tarafından Ro-
manya’ya yapılan ziyaret kapsamında 
27 Haziran 2007 tarihinde Romanya 
Ticaret ve Sanayi Odası Genel Merke-
zi’nde bir toplantı yapıldı.

Toplantıya, Romanya Ticaret ve Sana-
yi Odası (The Chamber of Commerce 
and Industry of Romania-CCIR) Dış 
İlişkiler Koordinatörü ve Uluslararası 
İşbirliği Bölümü Başkanı Sorın Dimit-

riu, Genel Direktörü Liliana Deac ve 3 
yardımcısı katıldı. Taraflar elektrik elekt-
ronik mühendisliği alanında bilimsel ve 
teknik bazlı ortak çalışmalar yapmak 
üzere işbirliği içerisinde olunmasının 
önemini belirttiler. Kurumsal yapısının 
farklılığı nedeniyle tanışma ve nezaket 
ziyareti kapsamında gerçekleştirilen 
bu toplantıda CCIR’ın genellikle ticari 
boyutta Türkiye ile ilişkilerini daha da 
geliştirmek isteğini belirtmesi üzerine 
EMO olarak değil, ama başta Bursa 
Ticaret ve Sanayi Odası olmak üzere 
ilgili benzer kuruluşlar ile görüşerek 
ilişkilerin genişletilmesi konusunda 
destek olunabileceği belirtildi. Sorın Di-
mitriu’nun, uzmanlık alanı olan “enerji 
verimliliği, enerji kalitesinin arttırılması 
ve çevre etkilerinin azaltılması” konula-
rında ELECO’07 kapsamında bir panel 
sunumu ya da çağrılı bildiri olarak katkı 
sağlayabileceği görüşüldü.

Aynı gün Romanya Elektronik ve 
Yazılım Sanayi Birliği’nin (Romanian 
Association for Electronic and Soft-
ware Industry-ARIES) Genel Başkanı 
Alexandru Borcea ile bir görüşme ya-
pıldı. Elektik-elektronik mühendisleri 
ile bu konuda faaliyet gösteren 400 
civarındaki elektronik ve bilgisayar 
yazılım şirketinden meydana gelen 
bir birlik olan ARIES ile de elektrik 
elektronik mühendisliği alanında bi-
limsel ve teknik işbirliği içeren ortak 
çalışmalar yapmak üzere işbirliği 
protokolü imzalandı.  
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ilgili iki odanın da üyelerine yönelik 
diğer etkinlikler.”

Bu hedefleri gerçekleştirmek için pro-
tokol çerçevesinde, “meslek alanların-
daki şirketlerin ve odaların faaliyetleri, 
yine mesleki alanlarla ilgili uluslararası 
fuarlar, sergiler, teknik dersler, semi-
nerler, sempozyumlar ve kongreler 
için gerekli materyallerin, yayınların 
sunulması” konusunda karşılıklı bilgi 
alışverişinde bulunulacak. 

Akşam saatlerinde Romanya Türk 
İşadamları Derneği Başkan Yardımcı-
sı Güven Güngör ve Türk Yatırımcılar 
Birliği Başkanı Bekir Ünal ile tanışma 
toplantısının ardından, bir Türk işa-
damının Bükreş’te yeni işyeri açılış 
kokteyline katılındı. 

EMO heyeti, Piteşti Üniversitesi tara-
fından 28 Haziran 2007 tarihinde dü-
zenlenen “2. Uluslararası Elektronik, 
Bilgisayar ve Yapay Zeka Uluslararası 
Sempozyumu Hoşgeldiniz Yemeği”ne 
katılarak, Romanya üniversitelerinin 
mühendislik bölümlerindeki akademik 
çevre ile iletişim kurma olanağı sağ-
ladı. Piteşti Üniversitesi tarafından 29 
Haziran 2007 tarihinde gerçekleştirilen 
sempozyumun açılış konuşmaları ve 
çağrılı bildiri sunumlarını izleyen EMO 
heyeti, sempozyum kapsamında 
EMO’yu tanıtan bir sunum gerçek-
leştirdi. 

Türkiye’deki TMMOB’un Roman-
ya’daki karşılığı olan Tüm Mühendisler 
Birliği’nin (AGIR) Piteşti İl Sorumlusu 
Prof. Dr. Nicu Bizon ve yardımcıla-
rıyla da sempozyum kapsamında bir 
toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, 
AGIR’ın çalışmaları hakkında bilgi 
verildi. EMO Yönetim Kurulu Yazmanı 
Cengiz Göltaş ve EMO Bursa Şubesi 
Başkanı Erdal Aktuğ da EMO’nun 
misyonu ve çalışmaları hakkında 
bilgi verdi. Taraflar, TMMOB ile AGIR 
arasında ELECO’07 Sempozyumu 
sırasında işbirliği protokolü yapılması 
konusunda niyetlerini bildirdiler. 

Bükreş’te Romanya EMO ile imza-
lanan işbirliği protokolü şu hedefleri 
kapsıyor: 

“• İki tarafın faaliyetlerinde ortak 
ilgiler/çıkarlar hakkında düzenli 
bilgi alışverişi. 

• Şirketlerin elektrik mühendisliği 
faaliyetlerini teşvik etmek ve des-
teklemek amaçlı, personelle ve 

onların nitelikleri, odaların birleşi-
mi ve diğer ortak ilgi alanlarında iki 
taraflı ve uluslararası programlara 
ve projelere katılımla ilgili karşılıklı 
bilgi alışverişi. 

• Ortak destekleyici faaliyetlerin ör-
gütlenmesi ve gerçekleştirilmesi. 

• Yöneticilerin ve branştaki diğer 
uzmanların niteliklerini artırıcı eği-
timler ve atölyeler örgütlemek. 

• Örgütlerin amaçlarıyla çıkarlarıyla 


