
ÖRGÜTLENME VE SOSYAL ETKİNLİKLER KOMİSYONU TOPLANTI NOTLARI 

15.02.2008 tarihinde Şube binasında gerçekleştirilen toplantıda görüşülen ve karar altına alına konuların 
Şube Yönetim kuruluna ve Örgütlenme ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu üyelerine sunulmasına karar 
verilmiştir. 

A. Komisyon etkinlikleri üç ana başlıkta toplanmıştır: 

a. Üyeye yönelik çalışma grubu (üçg) :  

i. Örgütlenme Çalışma Grubu (öçg) 

ii. Sosyal Etkinlikler Çalışma Grubu (sçg) 

b. EMO-Genç’e yönelik çalışma grubu ( egçg) 

c. Kamuya yönelik çalışma grubu (kçg) 

B. Çalışma grupları 2008-2009 çalışma planlarını oluşturacak ve 2. Toplantıda bu planlarla ilgili 
sunumlarını yapacaklardır. 

C. Komisyonun bir başkanı yoktur. Her bir çalışma grubu kendi doğal liderini süreç içerisinde kendisi 
oluşturabilir. Sekretarya görevlileri Tuğçe Hanım ve Serhat bey’dir. Toplantı esnasında komisyon 
Karar defteri yazılır ve üyelerce onaylanır.  

D. TMMOB, KESK, DİSK, TTB, TDB, TEB, TÜRMOB, BASK ve Türk-İş’ in organize ettiği  "Herkese Sağlık 
ve Güvenli Gelecek Hakkı" eylemleri çerçevesinde 20 Şubat 2008 Çarşamba günü Saat 12:30'da 
Devlet Hastahanesi önünde düzenlenecek etkinliğe katılım çağrısı yapılması kararlaştırıldı. 

E. Görev dağılımı aşağıda belirtildiği gibi oluşturulmuştur. Toplantıya katılamayan üyelerimiz yukarıda 
ayrıştrılan çalışma gruplarına dahil olabilirler. Bunun için Serhat Bey ile iletişime geçebilirler. 

Not: Komisyon çalışmaları ve alınan kararlar ile ilgili Oda çalışanlarımızdan Serhat bey ile iletişim 
kurabilirsiniz. 

Üyeye yönelik çalışma grubu : 

 Örgütlenme Çalışma Grubu Sosyal Etkinlikler Çalışma Grubu 

Bülent ÇETİNTAŞ Bülent ÇETİNTAŞ 

Hacer ŞAFAK Hacer ŞAFAK 

Deniz GÜNEY Deniz GÜNEY 

Mehmet FİDAN Mehmet FİDAN 

M.Arif KOŞAR Deniz KAPLAN 

Veysel SULUDERE Veysel SULUDERE 

Yasin ARIKAN Yasin ARIKAN 

H.Avni HAZNEDAROĞLU H.Avni HAZNEDAROĞLU 

İ.Ulaş YILMAZ  

 

 



EMO-Genç’e yönelik çalışma grubu : 

H.Avni HAZNEDAROĞLU 

Özgür TORAMAN 

Mehmet FİDAN 

Deniz GÜNEY 

M.Arif KOŞAR 

Deniz KAPLAN 

 
 
Kamuya yönelik çalışma grubu : 

Bülent ÇETİNTAŞ 

Zekeriya ÇILDIR 

Osman ALTINSOY 

Hacer ŞAFAK 

Deniz GÜNEY 

Mehmet FİDAN 

İ.Ulaş YILMAZ 

Veysel SULUDERE 

M.Arif KOŞAR 

H.Avni HAZNEDAROĞLU 

Yasin ARIKAN 

 
 

Resim ve Öykü Yarışması 

Resim ve Öykü Yarışması ile ilgili komisyon üyeleri  yaşadıkları bölgelerdeki okullara ulaşarak afiş ve tüzüğü  
ilgililere iletecekler. Resim ve Öykü yarışmasının düzenlenmesi ile ilgili çalışma grubu aşağıdaki üyelerin 
katılımıyla oluşturulmuştur. 

Bülent ÇETİNTAŞ 

Deniz GÜNEY 

Serhat BOZTAŞ 

Hacer ŞAFAK 

Yasin ARIKAN 

H.Avni HAZNEDAROĞLU 

Veysel SULUDERE 

 
    
 

 

 

 



Çalışma  gruplarına yardımcı bilgiler : 

Her bir çalışma grubu kendi etkinlikleri ile ilgili hedef, performans vb. kriterleri oluşturur. Etkinlik sürecini, 
yöntemlerini belirler, görevlendirmeler yapar. Gerekli hallerde mali bütçesini yapar, finansman önerilerini 
oluşturur. Yapılacak etkinliğin ana ve detay plan raporunu yönetim kuruluna sunar ve yönetim kurulunun 
onayı ile birlikte etkinlik süreci başlamış olur. 

1- Örgütlenme Çalışma Grubu çalışmaları  :  

a. iş yeri temsilciliklerinin belirlenmesi 

b. Üye bilgilerini güncelleme 

c. Üye olmayan meslektaşlarımızın odamıza kayıt olmalarını sağlama. 

d. Elektronik posta adresi almamış olan üyelerimize e-posta verilmesini temin etme. 

e. Üyelerimizin oda faaliyetlerine katılımını teşvik etme. 

f. Diğer komisyonlara ve çalışma gruplarına bilgi kaynağı oluşturma, yardımcı olma. 

g. Üye anket formu gibi araçlar kullanarak üye taleplerini belirleme. 

h. Odanın tüm eylemlerine katılımı sağlamak için yardımcı olma. 

i. Üyelerin oda faaliyetlerine katılım oranını belirlemek için istatistiki çalışma yapma. 

j. Üyelerimizin sevinçlerini, üzüntülerini paylaşmaya yönelik yöntemler geliştirmek. 

k. Üyelerimizin yararına yönelik sağlık, kültürel vb.hizmet sunan kurumlarla indirim                              
gibi konularda anlaşmalar sağlamak. 

... sizlerin görüşleri ile birlikte bu liste daha da uzayabilir. Hedeflerimizi koyarken genel üye 
sayısından ziyade aktif üye sayısı kavramını esas almak daha gerçekci hedeflere erişim sağlar. 

2- Sosyal Etkinlikler Çalışma Grubu : 

Üyelerimize yönelik geleneksel hale gelmiş; 

a. Bahar piknikniği düzenlemek (yılda bir kez, haziran ayının ilk haftası), 

b. Yıl sonu yemeği (yılda en az birkez, sonbahar mevsiminde) 

c. Diğer odalarla birlikte düzenlenen futbol turnuvasına katılmak (nisan-mayıs ayında)  

Bu etkinlik alanlarının altı sizlerin önerileri ve üye talepleri ile birlikte daha dolu olabilir. Bu  
alanın genişletilmesi  mümkün. Arkadaşlar bu etkinliklerde dikkate alınacak  en önemli konu, 
etkinliklerin odamız ve içinde bulunduğumuz kuruma yakışır  olmasıdır. Yapacağımız her bir 
etkinliğin içi dolu dolu olmalı ve katılımcı üyelere ve izleyici kamuya doğru mesajlar 
verebilmelidir. Örneğin EMO bahar pikniği mangalda etlerin pişirildiği ve bir şeylerin içildiği bir 
eylemden öte buluşma, paylaşma, yarışma, kucaklaşma , eğlenme vb. kavramlarla 
örtüşmelidir. 

        Unutulmamalıdır ki sosyal etkinlikler örgütlenmenin ana unsurudur ! 

 



3- EMO-Genç’e yönelik çalışma grubu:  

a. EMO-Genç örgütlenmesine yardımcı olur. 

b. EMO-Genç öğrencilerinin komisyon çalışmalarına katılır ve  faaliyetlerine destek verir.  

c. Dönem başı  tanışma ve dönem sonu diploma  kokteyli  v.b. etkinlikler düzenler.  

d. EMO-Genç üyelerinin Fuar , Teknik  vb. Gezilere katılmasına yardımcı olur.  

e. Deneyimli üyelerle birlikte söyleşiler düzenler.  

f. Panel , Sinema, Müzik gösterimi v.b. toplantılar düzenler.  

g. Bölgemizde yer alan ve meslek alanlarımızın olduğu üniversitelerde bu etkinlikleri 
oluşturur ve onların birbirleri arasındaki koordinasyonunu temin eder.  

Bu liste katkılarınızla daha da genişletilebilir. 

Unutulmamalıdır  ki  emo genç  çalışmaları odamızın geleceğini örmektir ! 

4- Kamuya yönelik çalışma grubu :  

a. 29 ekim’lerde satranç turnuvasını  satranç temsilciliği ile birlikte düzenler. 

b. Her yılın Ocak  ayında yer alan enerji tasarrufu ve verimliliği haftasına ödül töreni  denk 
düşecek şekilde  milli eğitim müdürlüğü ile birlikte  resim ve öykü yarışmaları yapar. 

c. Lise  öğrencilerine yönelik mesleklerimizi tanıtım toplantıları düzenler. 

d. Halka yönelik bilgilendirme toplantıları düzenler, katılır. 

e. TMMOB İKK  ile birlikte  gösteri ve eylemlere katılır. 

f. Çevre odalarla birlikte etkinliklerde bulunur. Örneğin makine mühendisleri odası ile birlikte 
düzenlenen afiş yarışması gibi. 

g. TMMOB İl Koordinasyon Kurulu (İKK) ile birlikte kent sempozyumları düzenler. Katılımı 
sağlar. 

h. Tüm bu faaliyetlerin temsilciliklere de yaygınlaşmasını temin eder. 

Bu alanın genişletilmesinin çok önemli olduğu kanaatindeyiz. 

Unutulmamalıdır ki ; 

EMO üyeleri  ülkenin ve halkın haklı çıkarlarının yanında yer alan iyi birer yurttaştırlar! 

 

Saygılarımızla                            

Örgütlenme ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu 


