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3. GELECEK DÖNEM PLANI 

3.1. GENEL 
Önümüzdeki dönemde de, üyelerimizin meslek 
alanlarına yönelik, kamu yararına ve üyelerimizin 
mesleklerini daha uygun koşullarda sürdürmelerini 
hedefleyen çalışmalarımız devam edecektir. Aşağıda 
listelenen planlı etkinliklerin yanı sıra bu genel 
doğrultuda EMO Ankara Şubesi pek çok etkinliğin 
gerçekleştirilmesini hedeflemektedir. 

3.2. YÖNETSEL DURUM 
Önümüzdeki yıl içinde de geçtiğimiz yıldaki gibi 
yönetim kurulumuz haftalık olağan toplantılarını 
yapacaktır. Ayrıca gerek görüldüğünde de olağan 
üstü toplantılarına devam edecektir. Yine aylık 
olağan Danışma Kurulu toplantıları da zamanında 
yapılacaktır. Denetlemesi yapılmayan temsilcilikler 
denetlenecek. Temsilciliklerdeki EMO-Genç faaliyetleri 
zenginleştirilecektir. Örgütlenme faaliyetleri 
çerçevesinde iş yerlerinde işyeri sorunlarına ve 
üyelerimizle EMO'nun ilişkisini geliştirmeye yönelik 
toplantılar yapılacaktır. Komisyon toplantılarının 
yapılmaları sağlanacaktır. Şube faaliyetlerinin 
komisyon faaliyetlerinden doğru şekillenmesi 
sağlanacaktır. 

3.2.1. TMMOB İKK VE ODALARLA İLİŞKİLER 
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu'nun TMMOB'nin 
gündemine ve Ankara yerel gündemine yönelik 
çalışmalarımız TMMOB Ankara İKK Sekretaryasını 
yürüttüğümüz süre içinde verimli bir biçimde yerine 
getirilecektir. 
3.2.2. ANKARA'DAKİ KİTLE ÖRGÜTLERİ İLE 
İLİŞKİLER 
Ankara'da bulunan sendika ve diğer emek örgütleri 
ile ilişkiler daha da geliştirilerek sürdürülecektir. 
Ankara'daki kent yaşamının geliştirilmesine 
yönelik faaliyetleri örmek için oluşturulan Ankaram 
Platformunun çalışmalarına aktif olarak katılım 
sağlanacaktır. TMMOB Ankara İKK, NKP ve ÖKP 
tarafından gerçekleştirilecek olan etkinliklere katılım 
sağlanacaktır. 

3.3. KOMİSYON ÇALIŞMALARI 

Elektrik Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 19. Dönem 
Yönetim Kurulu göreve geldikten sonra kurulan 
Yayın Kurulu, SMM Komisyonu, CE Komisyonu, Yapı 
Denetim Komisyonu, Enerji Komisyonu, Asansör 
Komisyonu, Sosyal Etkinlikler Komisyonu, Biyomedikal 
Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu, Örgütlenme 
Komisyonu, Jeneratör Teknik Şartname Komisyonu, 
Öğrenci Üye Komisyonu, Kadın Komisyonu, Bilgisayar 
Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu, Eğitim 
Komisyonu, Enerji Verimliliği Komisyonu, Elektronik 
Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu, İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Komisyonu çalışmalarına devam etmektedir. 
Komisyonların düzenli toplantıları önümüzdeki 
dönemde devam edecektir. EMO Ankara Şubesi 19. 
Dönem Komisyonlarının amaçları aşağıda belirtilmiştir. 

1- Meslek Dalı Komisyonları 
Odamız yapısı içinde farklı meslek alanlarından 

bulunan üyeler arasında dayanışmayı güçlendirecek 
politikaların oluşturulması, o meslek alanına özgü 
bilgi ve deney birikiminin oluşturulması, o alana 
ilişkin Oda birimlerinde yürütülecek çalışmaların eş 
güdümlenmesi, geliştirilmesi, düzeyinin yükseltilmesi 
ve üyelerin çıkarlarının korunmasına yönelik çalışma 
ve örgütlenme faaliyetlerine destek olunacaktır. 
Her MDK'nın kendine özgü yayın faaliyetine destek 
olunacaktır. 

2- Enerji Komisyonu 
Ülkemizin ve bölgemizin enerji üretim ve tüketim 
politikasının ortaya konulması, mevcut sorunların 
irdelenmesi, sorunlara çözüm önerileri getirilmesi 
ve bölgeye, ülkeye yönelik enerji politikalarının 
oluşturulması, yeni ve yenilenebilir enerji 
kaynaklarının potansiyelini araştırmak ve bunların 
kullanımına yönelik kamuoyu oluşturulması, enerji 
alanındaki özelleştirmeler ve nükleer santraller 
konusunda Şube'nin birikimlerini yükseltecek 
çalışmalar yapmak ve bu konularda Şube Yönetim 
Kurulu'nun çalışmalarına yardımcı olmak. Bunun 
yanında enerji sektöründe yaşanan gelişmeleri takip 
eden ve zaman zaman kamuoyunun dikkatini çekecek 
etkinlikler (panel, konferans,...) hazırlamak. 

3- Yayın Kurulu 
Şubenin hazırladığı her tür (elektronik, web, bülten...) 
yayının teknik ve içerik çalışmasını yapmak. 

4- Örgütlenme Komisyonu 
Odanın örgütlülüğünün geliştirilmesi için Örgütlenme 
Sekreterliği ile eş güdümlü çalışmalar yürütmek. 

5- Sosyal ve Teknik Etkinlikler Komisyonu 
Oda üyelerinin ihtiyaçları doğrultusunda sosyal ve 
teknik içerikli etkinlikler organize etmek. 

6- CE Komisyonu 
CE işareti ve direktifleri konusunda EMO'nun ilgi 
sahası içine giren direktifleri incelemek, bu direktifler 
hakkında üyeleri ve kamuoyunu bilgilendirici 
etkinlikleri örgütlemek. 

7- SMM Komisyonu 
SMM uygulamaları hakkında çalışmalar yürütmek, 
yönetmelik değişikliğinin kamu kurum ve kuruluşları 
ile SMM üyelerine tanıtımı konusunda özel etkinlikler 
düzenlemek. 

8- Kadın Mühendisler Komisyonu 
Kadına yönelik ayrımcılık konusunda farkındalığın 
arttırılmasını, kadınların bu konudaki yasal hakları 
ve yasal düzenlemeler hakkında bilinçlendirilmesini, 
mevcut düzenlemelerle sağlanmış olan hakların 
uygulanması için gerekli etkinlikleri düzenlemek. 

9- Yapı Denetimi Komisyonu 
Denetçi mühendislerin ortak tavır sergilemeleri için 
gerekli çalışmaları yapmak, birçok disiplini ilgilendiren 
yapı denetimi sürecinin kamusal bir anlayışla 
sürdürülmesi için TMMOB düzeyinde Yapı Denetim 
Kurultayı düzenlenmesi için çaba harcamak. 
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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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