
1- fiube yönetim kurulu düzenli olarak haftada
bir gün toplanacakt›r. Yönetim kurulu toplant›lar›na
zaman zaman yedek yönetim kurulundan bir
üyede s›rayla dinleyici olarak kat›lacak ve ileriye
dönük olarak flube iflleyifli hakk›nda bilgilenmesi
sa€lanm›fl  olacakt›r.

2- Üyelerimizin yo€unluklu olarak çal›st›klar›
kurullara ve di€er ilgili kurulufllara yönetim kurulu
tan›flma ziyaretleri gerçekleflecektir. Bu ziyaretler-
de ayn› zamanda iflyeri ile flubenin ve üyelerimizin
ilgili sorunlar›n›n da gündeme getirilmesi sa€lan-
m›fl olacakt›r.

3- Üyelerimizle, görev almak istedikleri
komisyonlarla ilgili olarak iletiflime geçilerek
komisyonlar oluflturulacakt›r. Bütün komisyon
çal›flmalar›n›n sa€lanmas›yla alanlar›ndaki
sorunlara yönelik oluflturacaklar› raporlar› yönetim
kuruluna sunmalar›yla ilgili yönlendirme yap›lacak
ve yard›m amac›yla koordinatörlük tesis edile-
cektir.

4- fiube yönetiminin çal›flmalar›n› anlat›laca€›
ve gelece€e yönelik yönetimin çal›flmalar›na yön
verecek elefltiri ve önerilerin görüflülece€i flube
dan›flma kurulu toplant›lar› y›lda iki kez gerçeklefl-
tirilecektir. fiube koordinasyon kurulu toplant›lar›
da y›lda iki kez yap›lacakt›r. fiube ve temsilcilikler
aras›ndaki koordinasyonun sa€lanmas› amac›yla
yap›lacak bu toplant›larda temsilciliklerin
sorunlar›n›n çözülmesi de amaçlanacak ve
özellikle tasarruf tedbirlerine ilave olarak gelir
art›r›c› önlem, öneri ve çözümler de€erlendi-
rilecektir.

5- Makina Mühendisler› Odas› Mersin fiubesi
ile birlikte 2003 y›l›ndan bu yana ilçe belediyeleri
ile yap›lan protokoller çerçevesinde yürütülen
asansör peryodik kontrollerine bu dönem flube-
mizin koordinatörlü€ünde devam edilecek olup
gelirleri art›r›lmas› için çal›fl›lacakt›r.

6- Bu dönem yüksek gerilim iflletme sorumlu-
lu€u ve PLC e€itimleri baflta olmak üzere M‹SEM
kapsam›ndaki seminerlerin 2010-2011 M‹SEM
programlar›na dahil edilmesi sa€lanacakt›r. Bunun

yan›nda geçen dönemlerde oldu€u gibi bu
dönemde de üyelerimize mesleki yönden katk›
sa€lanacak tan›t›m seminerleri de düzenlene-
cektir.

7- Mersin Üniversitesindeki akademisyen
üyelerinin oda faliyetlerinde daha fazla katk›
sa€lamalar› için çal›flmalar yap›lacakt›r. Mersin
Üniversitesi Elektrik -Elektronik ve Bilgisayar
mühendisli€i ö€rencilerinden oluflan EMO -
Genç‘in kurumsallaflmas› sa€lanacak ve üye
say›s›n›n artt›rlmas›na yönelik çal›flmalar yap›la-
cakt›r. Ö€renim sorunlar›yla ilgilenilecek ve bölge-
mizin sanayi kurulufllar›na mesleki - teknik geziler
yap›lacakt›r. Mezuniyet sonras› ifl yaflant›lar›na
›fl›k tutacak meslek günleri toplant›lar› düzenle-
necektir.

8- Temsilciliklerimizin denetimlerine devam
edilecek ve görülecek eksiklerin giderilmesi
sa€lanacakt›r.

9- fiube web sayfas› üyemizin yarar›na yönelik
olarak daha da zenginlefltirilip gelifltirilecektir.

10- Üye say›s›n› artt›rmak için çal›flmalar
yap›lacakt›r. Mesle€ini icra eden Elektirik, Elektrik-
Elektronik, Bilgisayar ve Biyomedikal mühendisle-
rinin yasa gere€i odam›za üye olmalar› zorunlu-
lu€u konusunda ilgili ifl yerleri bilgilendirilecektir.

11- ‹flyeri temsilcilerinin flube ile diyaloglar›n›n
ve temsilcilik faaliyetlerinin gelifltirilmesine yönelik
çözümler üretilecektir.

12- ‹fl arayan üyelerimizin, mühendis arayan
firmalara yönlendirilmesi çal›flmalar› devan
edecektir.

13- Staj yeri bulunmas› için öncelikle EMO-
Genç üyesi ö€rencilerine yard›mc› olmak üzere
çal›flmalar yap›lacakt›r.

14- Mersin ‹KK,Mersin Nükleer Karfl›t› Platform
(NKP), Mersin Ekonomik Kalk›nma ve ‹flbirli€i
Konseyi, Mersin yerel gündem 21 Kent Konseyi
çal›flmalar›na kat›l›m ve katk› sa€lanarak oluflacak
gündemler üyelerle paylafl›lacakt›r.

15- Görsel ve yaz›l› yerel medya ile iliflkilerin
s›cak tutulmas›na çal›fl›lacakt›r.


