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EMO 44. DÖNEM
II. KOORDİNASYON KURULU 

TOPLANTI NOTLARI
Elektrik Mühendisleri Odası 44. Dönem II. Koordinasyon Kurulu Toplantısı 11 Ekim 2014 
tarihinde Ankara’da aşağıdaki gündemle toplanmıştır:

Gündem 
1. Ülkemizde ve Bölgemizde Yaşanan Gelişmeler
2. Bilgilendirme
3. Oda Çalışmaları

a. Mesleki Denetim ve SMM Uygulamaları 
b. Elektrik Dağıtım Şirketleri ile ilişkiler
c. Test, Ölçüm ve Bilirkişilik Hizmetleri
d. Üniversiteler, Akademisyenler ve Öğrencilerle İlişkiler

4. Nükleer Karşıtı Platform Çalışmaları
5. Temsilcilik Yapılarının Değerlendirilmesi
6. Mali Durum

Toplantı
Koordinasyon Kurulu, Kuzey Irak, Suriye ve Kobane’de yaşanan gelişmelerin ardından 
ülkemizde ve bölgemizdeki çatışma ve ölümlere sahne olunduğu dönemde toplanmıştır. 
IŞİD isimli örgütün Ortadoğu’daki bütün halklara saldırdığı Ezidiler, Türkmenler Aleviler, 
Şiiler ve Kürtlerin toplu olarak katliama tutulduğu bir dönemde gerçekleşen toplantımızda 
ülke gündemi üzerine değerlendirmeler yapılmıştır. Bunların yanında iş kazaları, Cumhur-
başkanlığı seçim süreci ve toplumsal muhalefete yönelik olarak baskıların arttığı, yeni yasal 
düzenlemelerin gündeme alındığı bir dönemde çıkan olaylarda 35 vatandaşımız yaşamını 
yitirmiştir.
Toplantıda katılımcılara 7 Haziran – 10 Ekim 2014 arasında Oda gündemindeki konular, 
mali durum ve yazışmaları içeren bir rapor dağıtılmıştır.
Koordinasyon Kurulu Toplantısına kurullardan ve tüm şubelerden katılım sağlanmıştır. 
Yapılan görüşmeler neticesinde aşağıdaki konularda ortaklaşıldığı görülmüştür:

• Kobane’de ve ülkemizde yaşanan gelişmelerin tehlikeli boyutlara ulaştığı, bir iç savaş 
provasının yapıldığı ve insanlık dramı karşısında TMMOB’nin daha aktif tutum alması 
gerektiği, Odamızın bu konuda üzerine düşenleri yaptığı ve yapmaya devam ettiği,
• Mesleki Denetim ve SMM uygulamaları konusunda SMM Daimi Komisyonu’nun aktif 
çalışma yürüterek ve üye çıkarları ile oda bütçesi gözetilerek belge ve mesleki denetim 
ücretlerinin belirlenmesi gerektiği,
• Elektrik Dağıtım ve Gaz Dağıtım şirketleri ile Denizli ve Ankara Şube örnekleri göz 
önüne alınarak süreçlerin geliştirilmesi, protokollerin sonuçlarının takip edilmesi ve 
elektrik dağıtım bölgelerinde yaşanan sorunların raporlaştırılması gerektiği,
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• Test, ölçüm ve bilirkişilik hizmetleri konusunda TSE ve akredite kuruluşlarının uygu-
lamalarının takip edilmesi ve sürece müdahil olunması, Odamızın yaptığı hizmetlerin 
standart ve günün gelişmelerine uygun yapılması ve yeni hizmet alanlarının oluşturulması 
gerektiği,
• Üniversiteler ve akademisyenlerle Bölüm Başkanları Toplantısı, Akademik Kamp 
gibi etkinliklerle ilişkilerin artırılması, sürekli ziyaret programları yapılması, öğrenci 
üyelerle mühendislik geliştirme eğitimleri, mesleğe hazırlık seminerleri ile faaliyetlerin 
desteklenmesi,
• Nükleer Karşıtı Platform çalışmalarının tüm bileşenlerin katkısı ile yürütülecek özgün 
bir çalışma olduğu ve Oda bütçesinin bu doğrultuda kullanılması gerektiği,
• Temsilcilik yapıları konusunda detaylı bir çalışma yapılması gerektiği, aidat borcu olan 
temsilcilerin bir an önce uyarılması gerektiği,
• Odamızın içinde bulunduğu ekonomik durum göz önüne alınarak Yönetim Kurulu 
tarafından acil önlemler alınması gerektiği, bu önemler içerisinde aidat borçlarının 
tahsilatı, test-ölçüm gelirlerinin artırılması, mesleki denetimin sıkı takip edilmesi ve 
personelimizden ayrılmak isteyenlere öncelik verilmesi, 
• Oda Mali durumu özel gündemi ile saymanlar ve ilgili yönetim kurulu üyelerinin katı-
lımı ile toplantı yapılması.

Yukarıda oluşan eğilimler, toplantıda tartışılan konular; Oda Yönetim Kurulu tarafından 
değerlendirilerek karar üretilecek ve kurullara/şubelere gönderilecektir. 
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