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ODA ETKİNLİKLERİ KOMİSYONU

Görev Dağılımı Sicil No Adı Soyadı 

Başkan 11080 Nuri Sedat Gülşen

Başkan Yrd. 35690 Ender Kelleci

17486 Mehmet Mak

31261 Mehmet Ali Kıran

18703 İbrahim Kücü

44806 Münir Büyükyazıcı

14640 Bülent Pala

27325 Erol Bacalan

7076 Kemal Tankut

13161 Berker Özağaç

26594 Barış Aydın

25972 Serkan Topal

20644 Seyfettin Atar

15907 Tarık Tarhan

21403 Adem Yardım
 
Komisyon 44. Dönem içerisinde,

• 28.06.2014 tarihinde Ankara’da
• 23.08.2014 tarihinde Ankara’da

olmak üzere 2 kez toplanmıştır. Toplantılarda aşağıdaki kararlar alınmıştır:
• Şubeler tarafından gerçekleştirilen çalıştay, panel, söyleşi, bitirme projeleri vb. yerel 
etkinlikler ile merkezi olarak gerçekleştirilen kongre, sempozyum vb etkinliklerin merkezi 
etkinlik ve yerel (şube) etkinlik olarak ayrılması,
• Merkezi ya da yerel etkinlik isimlerinin içeriklerine uygun olarak ekteki tanımlar dikkate 
alınarak belirlenmesi,
• Teknik etkinliklerin denk bütçe olarak gerçekleşmesi için çalışma yapılması ve bütçe-
lerin gerçekçi olarak hazırlanması,
• Etkinlik çıktılarının (sonuç bildirgesi, rapor vb.) örgüt bazında kapsamlı olarak değer-
lendirilmesi (çalışma programlarında, eylem kararlarında yer alması) ve dönem sonlarında 
etkinlik sekreterlerinin bir araya gelerek dönemin değerlendirmesinin yapılacağı bir 
toplantı gerçekleştirilmesi,
• Sempozyum, kongre vb. etkinliklerde yer alan nitelikli bildirilerin diğer şubelerde farklı 
etkinlikler aracılığıyla (seminer vb.) daha geniş kapsamlı olarak sunulup paylaşılması,
• Bütçesi henüz oluşmamış etkinliklerin bütçesinin şubelerce hazırlanarak Oda Yönetim 
Kurulu’na sunulması,
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• Odanın içerisindeki tüm etkinliklerin birbirini destekler olması ve tüm şubelerin bu 
etkinliklere gerek bildiri, gerekse katılımcı olarak katkı sağlaması,
• Yeni Oda etkinliklerinin, yürütülmekte olan etkinliklere olumsuzluk yaratmayacak 
şekilde düzenlenmesi (içerik, sergi vb),
• Etkinliklerde EMO İktisadi İşletmesi kapsamında gelir getirici reklam, sergi, fuar 
düzenlemesine gayret edilmesi,
• Etkinliklere TÜBİTAK’tan destek alınabilmesi için Oda merkezinin çalışma yapması,
• Tüm etkinliklerde sponsor ya da fuar, sergi katılımcısı olarak yer alan kuruluş listesinin 
merkezi olarak oluşturulması,
• Tüm etkinliklerde bildiri sunanların merkezi olarak listelerinin oluşturulması, bunun 
için gerekli yazılımın merkezi olarak hazırlanması,
• Etkinliklerin İnternet üzerinden canlı sunulmasına yönelik çalışma yapılması için 
bütçe oluşturulması,
• Etkinliklere katılan üye ve kişilerin (sergi alanları dahil) dijital olarak kayıt tutulmasına 
yönelik merkezi çalışma yapılması (donanım ve yazılım),
• Etkinliklerin İnternet sayfalarının altyapısının merkezi olarak yapılması,
• Elektromanyetik Alanlar ve Etkileri Sempozyumu’nun Kasım 2015’de Mersin’de, Mersin 
ve İstanbul şubelerinin birlikteliği ile yapılması,
• III. Elektrikli RayIı Ulaşım Sistemleri Sempozyumu’nun Mayıs 2015’de Eskişehir’de 
düzenlenmesi,
• Enerji Verimliliği ve Kalitesi Sempozyumu’nun Mayıs 2015’de Kocaeli’nde gerçek-
leştirilmesi,
• III. ATEX Sempozyumu’nun Eylül 2015’te Kocaeli’nde gerçekleştirilmesi,
• III. Güneş Sempozyumu’nun Kasım 2015’te ya da ilkbaharda Antalya’da düzenlenmesi,
• YEKSEM’in Adana’da ilgili diğer odalarla birlikte yapılması konusunda Antalya Şube 
ve Adana Şube’nin ayrı ayrı ön çalışma yapması,
• İşçi Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu’nun yeri ve yöntemi konusunda merkezi İSG 
Komisyonu görüşü doğrultusunda çalışma yapılması,
• ELECO Ulusal Bölümü’nün 27-28-29 Kasım 2014’te; Uluslararası Bölümü’nün Ekim 
2015’te Bursa’da düzenlenmesi, 
• Ulusal EEM Kongresi’nin İstanbul’da düzenlenmesi için çalışma yapılması ve takvi-
minin diğer etkinlikler göz önüne alınarak oluşturulması,
• İletişim Teknolojileri Ulusal Sempozyumu gibi elektronik ve haberleşme içerikli özel 
başlıklı etkinliklerin İstanbul Şube’nin gerçekleştireceği Ulusal Kongre kapsamında 
değerlendirilmesi,
• IV. Asansör Sempozyumu’nun 25-27 Eylül 2014 tarihinde MMO ile birlikte İzmir’de 
düzenlenmesi,
• IV. Elektrik Tesisat Kongresi’nin 21-24 Ekim 2015 tarihinde İzmir’de düzenlenmesi,
• Rüzgar Sempozyumu’nun MMO ile birlikte İzmir’de düzenlenmesi,
• Denizli’de 29-31 Ekim 2014 tarihinde Kablo ve İletken Teknolojileri Sempozyumu’nun 
düzenlenmesi (etkinlik tarihi ve süresi gözden geçirilebilir), 
• 10. TMMOB Enerji Sempozyumu’nun merkezi olarak diğer etkinliklerimiz göz önüne 
alınarak TMMOB ile koordineli olarak Kasım-Aralık 2015’te yapılması,
• Akademik kamp ve EMO GENÇ yaz kampının merkezi olarak planlanması,
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• Gerçekleşen etkinlikler ile ilgili değerlendirme raporu ve sonuç bildirgelerinin şube-
lerden istenmesi, 
• Etkinlik katılımının izlenmesi için barcode/rfdi okuyucularının Oda Merkezi tarafından 
temin edilmesine yönelik çalışma yapılması,
• Şubeler tarafından düzenlenecek sergi/fuarların diğer etkinlikleri olumsuz yönde 
etkilememesine dikkat edilmesi,
• Komisyon toplantılarının periyodik olmaktansa gereksinim olduğunda ve çağrı ile 
gerçekleştirilmesi,
• Etkinliklere katılım açısından tüm birimlerin destek olması için çalışma yapılması, 
• Etkinlik denk bütçelerine dikkat edilmesi,
• EMO Adana Şubesi tarafından gerçekleştirilecek olan YEKSEM etkinliğinde TMMOB’a 
bağlı ilgili diğer odaların katkı sağlaması yönünde girişimde bulunulmasının önerilmesi,
• Örgütsel etkinlik düzenlemelerine karşın komisyon toplantısına İstanbul, Antalya, 
Adana, Denizli şube temsilcilerinin katılmamalarının örgütsel eşgüdüm açısından büyük 
bir eksiklik olarak değerlendirilmesi,
• EMO İstanbul Şube Temsilcisi Berker Özağaç’ın; Oda Yönetim Kurulu tarafından 
TESEM Kurultayı’nın Bursa Şubesi’nce gerçekleştirilmesi kararının Komisyon’da 
değerlendirilmeden alınması nedeniyle Komisyon toplantısına katılmama gerekçesi uygun 
bulunmamış olup, bu tür konuların komisyon gündemi çerçevesinde görüşülmesinin 
daha doğru olduğuna

karar verilmiştir.

TANIMLAR
Çalıştay: Amacı ve konusu iyi tespit edilmiş, katılımcıların konuya göre seçildiği, problem 
çözme sürecinde adım adım ilerlenen, özel analiz ve sentez tekniklerinin kullanıldığı, bu 
tekniklerin etkin kullanımı için grubun ustalıkla yönlendirildiği, bir analiz, değerlendirme, 
karar alma ve planlama sürecidir. 
Eğitim: Bireyin davranışında, kendi yaşantısı yoluyla, eğitimin amaçlarına uygun ve kasıtlı 
olarak istenilen yönde değişme meydana getirme sürecine denir. 
Forum: Bir başkasının veya seçilen üyelerin yönetiminde toplumu ilgilendiren bir konuda 
farklı gruplardan oluşan dinleyicilerin söz sırası alarak konuşma kuralları içerisinde yaptıkları 
tartışmalara forum denir. 
Kongre: Bir topluluğun, gündemindeki konuları konuşmak ve yeni kurullar seçmek üzere 
belli sürelerle yaptığı genel toplantı, kurultaydır.
Konferans: Alanında uzman bir kişinin bir konu hakkında, duygu ve düşüncelerini açıklamak, 
öğretmek amacıyla topluluk karşısında yaptığı hazırlıklı konuşmaya denir.
Öğretim: Belli bir amaca göre gereken bilgileri verme, öğretme işi.
Panel: Dinleyiciler önünde, seçilmiş bir konuşmacı grubunun bir konuyu tartışmak ama-
cıyla düzenlediği toplantı, toplu görüşme, açık oturumdur. Panelde amaç; bir konuda karara 
varmaktan çok sorunu çeşitli yönleriyle aydınlatmak, farklı görüşleri, farklı anlayışları ortaya 
koymaktır.
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Seminer: Bir konu üzerinde bilgi alışverişinde bulunmak ya da tartışma yapmak amacıyla 
düzenlenen toplantı.
Sempozyum: Belli bir konuda çeşitli konuşmacıların katılımıyla düzenlenen bilimsel ağır-
lıklı toplantı, bilgi şölenidir. Bir konu farklı konularda uzman kişiler tarafından ele alınır ve o 
konu tüm yönleriyle tartışılır. Sempozyum eğitim amaçlıdır. Sempozyumda davetli ve çağrılı 
konuşmacılar sempozyum konusunda sunum/anlatım yaparlar. Sempozyum katılımcıları 
sempozyum süresince ilgili konuda görüşlerini ve sorularını diğer katılımcılarla paylaşırlar.
Sertifika: Bir eğitime katıldığımızı, bir konuda eğitim aldığınızı belgeler. Eğitim sonunda 
test ya da sınav yapılır, bu sınavda başarı gösterenlere verilir.
Katılım Belgesi: Kongre, konferans, seminer gibi çalışmalara katılanlara, katıldıklarına ilişkin 
olarak düzenleyenler tarafından verilen belgedir. Eğitim sonunda test ya da sınav yapılmaz. 
Kongre, konferans, seminere katılması belgeyi almak için yeterlidir.

DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU
Komisyon dönem içerisinde faaliyet yürütmemiştir.

ÖRGÜTLENME KOMİSYONU
Komisyon dönem içerisinde faaliyet yürütmemiştir.


