ANKARA

ŞUBESİ

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.

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

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. T M M O B İKK V E 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.

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

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

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.

Odamız yapısı içinde farklı meslek alanlarından
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