10 Soru, 10 Cevap (10X10)
SORULAR

1- EMO 41. Olağan
genel kuruluna
katıldınızmı?Genel
kurul konusunda neler
söyleyebilirsiniz?
2- Yeni dönemde
EMO’dan ne gibi
sosyal etkinlikler
bekliyorsunuz?
3- Yeni dönemde
EMO’dan teknik
konularda ne gibi
beklentileriniz vardır?
4- EMO’nun şu anda
kurulmuş olan
herhangi bir
komitesinde görev
aldınız mı? Neden?
5- EMO ile
haberleşmeyi hangi
yollarla sağlıyorsunuz?
Yeterli
buluyormusunuz?
Önerileriniz?
6- EMO yeni
dönemde sizce,
üyeleriyle
bütünleşmek için
nasıl bir yol izlemeli?
7- EMO halkla daha iyi
ilişkiler kurmak için
neler yapmalıdır?
8- EMO tarafından
Türkçe’ye çevrilmiş
olan, 16. Elektrik
Tesisat Yönetmeliği
(IEE Wiring
Regulations-16th
Edition) kitabını
EMO’dan edindiniz
mi? Nasıl buldunuz?
9- EMO Bilim
hakkında ne
düşünüyorsunuz?
Önerileriniz?
10- En son EMO’nun
düzenlemiş olduğu
hangi etkinliğe
katıldınız?
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AhmetGÖÇER

1. Katıldım. Genel
kurul bizler için faydalı
olmuştur. Fakat
oylama esnasında
herzamanki gibi
yogunluk yaşanmıştır.
Artık daha çağdaş bir
oylama sistemine
geçilmelidir.
2. Mevcut sosyal etkinlikleri yeterli
görüyorum. Kursların sürekliliği
sağlanmalı.
3. Üyelere daha fazla teknik
danışmanlık sağlanmalı.
4. Hiç görev almadım.
5. Telefon ve email yolu ile
haberleşiyorum. Bence yeterlidir.
6. Tüm üyeleri biraraya getirecek
organizasyonlar düzenleyebilir.
7. –
8. Hayır. Henüz edinmedim.
9. Bizlere faydalı bilgiler içeren bir
dergimiz.
10. Karting ve son yapılan genel
kurula katıldım.

AhmetKÖYLÜOĞLU
1. EMO genel
kuruluna katıldım.
Katılımı yüksek ve
seviyeli bir genel kurul
oldu. Katılımcılardan
daha fazla güncel ve
toplumsal konularda
görüş bildirmelerini
bir sivil toplum örgütü
sorumluluğu çerçevesinde bekliyordum.
2. Yeni dömem EMO yönetim
kurulundan doktorlar birliğinde olduğu
gibi üyeleri arasında ayrım yapmadan
meslektaşlarının çıkarlarını korumasını
bekliyorum.
3. Yeni dönemde odamızın üyelerini
yenilenebilir enerji kaynaklarının teknik
ve teorik olarak KKTC de uygulanabilirligi
konusunda teknik geziler veya
konferanslar düzenlemelerini bekliyorum.
4. Geçmiş dönemlerde EMO yönetim
kurulunda ve komitelerde görev aldım
ancak şu anda bulundugum görev,
yaşadıgım bölge ve zaman yönünden
olumsuzluklar nedeni ile görev almadım.
Bu dönemde teklif edildiği taktirde uygun
bulacağım komitelerde görev alabilirim.
5. EMO ile haberleşmeyi telefon ve emaıl ile yapıyorum .Yeterlidir.
6. Yukarıda belirtiğim gibi çalıştıkları

sahalara göre ayırım yapmadan, tüm
üyelerini kucaklamalı daha çok teknik
veya sosyal etkinlikler düzenlemelidir.
7. Toplumumuzu ilgilendiren güncel
siyasi, ekonomik, sosyal ve teknoloji
konularında basın ve medyayı kullanarak
görüş bildimek suretiyle toplum içindeki
saygın yerini gündemde tutmalıdır.
8. Henüz edinmedim.
9. EMO bilim dergisi sayfalarında
daha az teorik konulara yer verip yukarıda
belirttiğim konuları sayfalarına alırsa daha
iyi olacağı kanaatindeyim.
10. İstanbul’a düzenlenen TUYAP fuar
etkinliğine katıldım.

AliHakanULUSOY

1. Genel kurula
maalesef katılamadım
ama odamız web
sayfası aracılığı ile kurul
hakkında bilgileri
edinmeye çalıştım. Bu
vesile ile değerli
üyelerimiz tarafından
başkanlığa seçilen
Sayın Mustafa Aksoy’a ve Yönetim
Kurulumuz üyeleri Mert Girgen, Merin
Savaş, Mert Görgü ve Ümit Demirci’ye
yeni dönem görevlerinde başarılar
dilerim.
2. Şunu söylemek isterim ki her ne
kadar da aktif olarak etkinliklerde
bulunamayan bir üye olsam da, odamız
web sayfasından takip ettiğim kadarı ile
bir önceki yönetim kurulumuz ve
başkanımız bu konuda başarılı bir çalışma
sürdürdüler. Yeni yönetim kurulumuzun
da bu konuda tüm üyelerimizin talepleri
doğrultusunda üyelerimizi bir araya
getirecek, birbirlerine daha da
kaynaşmalarını sağlayacak, sosyal
etkinlikleri gerçekleştireceğinden hiç
kuşkum yok.
3. EMO’dan teknik konulardaki
beklentim biz üyeleri yeni gelişmeler
konusunda düzenlenecek seminerler,
kurslar ve hazırlanacak yönetmeliklerle
her zaman olduğu gibi bilgilendirmesidir.
4. EMO’nun herhangi bir komitesinde
görev almadım ama katkı koyabileceğim
bir konu olursa şartlar elverdiği takdirde
severek katkıda bulunabileceğimi
belirtmek isterim.
5. Genellikle EMO hakkındaki tüm
gelişmeleri odamızın web sitesi aracılığı
ile takip etmeye çalışıyorum. Ayrıca
odamızın gerek e-posta gerek ise sms
yolu ile iletmiş olduğu bilgiler yardımı ile
de duyuru, haber ve etkinlikler hakkında
yeterli ölçüde bilgi sahibi olarak gerekli

durumlarda odamız ile iletişime
geçebiliyorum.
6. EMO’nun yeni dönemde,
üyeleriyle daha iyi bütünleşebilmesi
için etkinliklerini farklı şehirlerde
düzenlemesini önerebilirim. Böylece
zaman ve mesafe açısından odamıza
ulaşmakta sıkıntılı olan üyelerimizin
de etkinliklere katılması yolunda adım
atılmış ve fırsat yaratılmış olunacağını
düşünüyorum.
7. EMO yönetim kurulumuzun en
başta gelen görevi halkla iyi ilişkiler
kurmak onlara odamızı sevdirmek,
saygı duymalarını sağlamak, pozitif
yönde etkileyerek yönlendirmektir.
8. Hayır edinmedim.
9. EMO Bilim’i genel anlamda
başarılı buluyorum. Özellikle en fazla
ilgimi çeken Teknolojik gelişmeler
konusuna daha fazla yer ayırmalarının
EMO Bilim’e daha da zenginlik
katacağını düşünüyorum. Sürekliliği
olan böyle bir çalışmanın zorluğunu
da göz önüne aldığımızda tüm yayın
kurulunu yapmış oldukları özverili
çalışmalarından dolayı kutlamak
istiyorum.
10. Uzunca bir süredir işlerimin
yoğunluğundan dolayı her hangi bir
etkinliğe katılamadım.

AytaçÇERKEZ

1. Hayır.
Yurtdışında
olduğumdan
katılamadım.
2. Yurtdışı
Fuarlara katılım için
paket programlar (
Cebit-Hannover,
Çin, vs.)
-İletişim
Teknolojileri Ulusal Sempozyum
-Ağ ve Bilgi Güvenliği ile ilgili
çalıştay ve/veya sempozyum
-Genç girişimciler için proje
yarışması
3. Teknik konularda sürekli meslek
içi eğitimler, Uluslararası yapılacak
(İlgili konularda) etkinliklerin aylık
olarak web sitesinde duyurulması,
4. Hayır
5. Telefon, SMS, E-mail ve yüz
yüze görüşme. Kısmen Yeterli. Üyeyi
yerinde ziyaret edip görüş almak.
6. Üyelerle olan ilişkilerde birebir
ziyaretler, sosyal etkinlikler, fuar ve
sempozyum etkinlikleri.
7. Yerel yönetimler, dernekler, vs.
Gibi kuruluş/kurumlar ile işbirliği
içinde halkı ilgilendiren çeşitli
konularda bilgilendirme, seminer,
toplantı yapılabilir. Özellikle kırsal
kesimlerde eksikliği gözlemlenen

konularda maliyetine ve/veya ücretsiz
eğitimler verilebilir.
8. Hayır.
9. Elime düzenli geçmiyor. Bazen
arkadaşlardan takip ediyorum. Detaylı
inceleme şansım olmadı.
10. Hatırlamıyorum.

BurakALAÇAM

1. EMOnun
41.Genel Kuruluna
katıldım. Genel
Kurula katılımı iyi
buldum, güzel ,
başarılı ve
heyecanlı bir genel
kurul geçirdiğimiz
kanaatindeyim.
2. Düzenlenen
Sosyal Etkinlikleri yeterli buluyorum.
İlave olarak Satranç turnuvası
düzenlenebilir.
3. Teknik konularla ilgili
bilgilerimizi artırmak için kurs,
seminer, konferans ve sempozyum
düzenlenebilir
4. EMO nun şu anda kurulmuş
olan bir komitesinde görev almadım.
İlerideki dönemlerinde görev almak
istiyorum.
5. EMO ile haberleşmeyi İnternet,
posta, sms, telefon ve dergi gibi kitle
iletişim araçlarıyla sağlıyorum. Bunları
yeterli buluyorum.
6. EMO yeni dönemde üyeleriyle
bütünleşmek için her sene olduğu
gibi yine Danışma Kurulları
(Komiteler) oluşturmalı, belirli
programlarını uygulamaya koymadan
önce program lehine destek
sağlamak, oluşabilecek tepkileri
önceden görebilmek ve bu tepkileri
azaltıcı tedbirler alabilmek açısından
üyelerinin düşüncelerini, eğilimlerini
ve önerilerilerini alma yoluna
gitmelidir. Üyelerin kendi odası
amacıyla bütünleştirilmesinde Bilgi
verme en etkili yöntemdir. Bu sebeble
Odamızın içindeki olaylardan ve
kararlardan haberi olan, kendileri ve
diğer hususları ile ilgili bilgileri ilk
elden alan bir üyenin hem motive
edilmesi hem de kendini odasının
amacıyla bütünleştirmesi kolay olur
inancındayım.
7. EMO ‘nun halkla daha iyi
ilişkiler kurması için , yaptığı işleri,
amaçları ve kullandığı araçlar
hakkında halka daha açık, doğru ve
doyurucu bilgi vermesi gerekir. Başarılı
veya başarısız olduğu yönlerini ve
nedenlerini kamuoyuna aktarmalıdır.
8. EMO tarafından Türkçeye
çevrilmiş olan 16. Elektrik Tesisat
Yönetmeliğini (IEE Wiring Regulations-

16th Edition) henüz edinemedim ama
en kısa sürede alıp gözden geçirmek
istiyorum.
9. EMO Bilim Dergisini İçerik
olarak gayet iyi buluyorum.
10. En son EMO nun düzenlemiş
olduğu Yılbaşı kokteyline katıldım.

EnverULAŞ

1. Üye olduğum
günden itibaren
Genel Kurullara
katılmanın bir
üyelik sorumluluğu
ve görevi olduğu
bilinci ile tüm genel
kurullarımız gibi
EMO 41. Olağan
genel kuruluna
katıldım. Genel kurulların mesleki,
sosyal, kültürel ve ülkesel sorunların
tartışıldığı platform olduğu
inancındayım. 41. Olağan genel
kurulumuz her zaman olduğu gibi
demokratik bir ortamda toplumun ve
mühendislerin sorunlarının irdelendiği
verimli bir çalışma olmuştur. Ancak
daha sağlıklı sonuçların üretilebilmesi
için faaliyet ve mali raporların
önceden üyelere ulastılması
gerektiğine inanıyor ve genel
kurulların iki güne çıkarılması yani bir
gün tartışmaların yapılıp ikinci gün de
seçimlerin yapılması şeklinde
düzenlenmesinin tartışılması
gerektiğine inanıyorum.
2. İş yaşamının yorguluğunu
günlük hayatın monotonluğunu
atmakta etkili olan ve üyeler
arasındaki bütünlesmeyi saglayan
sosyal etkinliklerin geliştirilmesi ve
daha çok üye ve ailelerinin katılımının
saglanması gerektiğini
düşünmekteyim.
3. Bilim ve teknolojiyi kullanan
Meslek örgütü olarak sürekli eğitimin
dünyadaki gelişmeleri ve yenilikleri
takip edebilme açısından çok önemli
olduğu ayni zamanda mesleğimizin
insan yaşamı ile birebir ilişkisi olduğu
dikkate alındığında belgelendirilmiş
sürekli eğitimin önemli oldugu
bilinmelidir. Toplumsal yararı olacak
yeni gelişmelerin odamız bünyesinde
oluşturulacak örneklerinin
üyelerimizin ve toplumun bilgisine
sunulması ve üyelerle birlikte
toplumun da bilinçlendirilmesi
odamızın teknik çalışmaları arasında
olmalıdır.
4. Hayır
5. EMO ile haberleşmeyi e-mail ve
cep telefon mesajları ile sağlıyorum.
6. Odamızın demokratik meslek
örgütü olması nedeniyle karar
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alınması ve uygulanmasının en geniş
kesimce saglanması için belirlenen
periodlarda ve belli bir program
dahilinde merkezde ve kazalarda kitle
toplantılarının gerçekleştirilmesi ve
alınan kararların veya sorunların
tartışılması uyelerle yakınlaşmanın en
etkili yoludur. Ayrıca çağdaş iletişim
araçlarının ve yayın organının
kullanılması bu olguyu
güçlendirecektir.
7. İnsan sağlığı ve yaşantısı ile
birebir ilişkisi olan enerjinin verimli ve
güvenli kullanımının sağlanması ve
toplumumuzun bu konularda
bilinçlendilmesi en önemli
görevlerimizdendir. Bu bilincin
halkımıza birebir anlatılabileceği gibi
günümüz iletişim araçlarıda
kullanılarak aktarmak odamızla
halkımızı daha da yakınlaştıracaktır.
8. Evet. 16. Elektrik Tesisat
Yönetmeliği gerçekten özveri ile
çalışılarak turkçeye çevrilmiş ve tüm
mühendisler için cok yararlı bir kaynak
olarak yayınlanmıştır. Ancak 16.
Elektrik Tesisat Yönetmeliğinin bir an
önce yürürlüğe alınması ve tüm proje
ve uygulamalarda resmi olarak
kullanılması gerektiğine inanıyorum.
9. Odamızın yayın organı EMO
Bilim mesleki, sosyal, kültürel ve
toplumsal konulara deginen yapısı ile
sürekliliği ve içerigini artırarak yayın
yaşamını devam ettirmelidir. Bu
konuda üyelerimizin tümünün görev
alması bir üyelik bilinci olmalıdır.
10. En son EMO eleKART 2010
karting yarışına katıldım.

EvrimALIŞKAN

1. Cumartesi
günleri yoğunlukla
çalıştığımız için
EMO 41. Olağan
Genel Kurulu’na
maalesef
katılamadım.
2. Öncelikle,
EMO üyelerinin
birbirini yeteri
kadar tanımadağını farkettiğimi
söyleyerek başlamak istiyorum. Ben,
herhangi bir meslek grubuna ait bir
odanın birinci fonksiyonunun, oda
üyelerinin arasında tanışma ve
kaynaşma sağlamak olduğunu
düşünüyorum. Örneğin EMO için
konuşmak gerekirse, EMO çatısı
altında yeralan ve özellikle kendi işinin
başında olan arkadaşların birbirlerini
tanımadıkları gibi ne iş yaptıkları
hakkında da bir ﬁkirlerinin olmadığını
gözlemledim. Kendimden örnek
vermek gerekirse, oda üyesi olan
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arkadaşlarımın tam olarak ne iş
yaptığını biliyor olsam, ihtiyaç
dahilinde kendi arkadaşlarımla ortak
projelerde yeralamayı tercih ederim.
Bu sebeple birbirimizi gerçekten
tanımaya yönelik gerek ortak toplantı
gerekse e-mail bilgilendirmesi gibi
ortamların daha verimli kullanılması
gerektiğini düşünüyorum.
Bunun dışında da yine piknik,
kokteyl, gerek yurtiçi gerekse yurtdışı
geziler de yine sosyal ekinlikler için
uygun olacaktır.
3. Özellikle spesiﬁk konularda
teknik eğitimler verilebilir ki EMO’nun
bu yılki programında teknik eğitimlere
ağırlık verdiğini gördüm. Umarım
faydalı olacaktır.
Ayrıca yine kendi işinin başında
olan oda üyeleri ile ortak olarak KKTC
temsilcisi oldukları marka ve ürünlerle
ilgili ve hatta teknolojilerle ilgili
toplantı ve eğitim programları
düzenlenebilir. Bunun için oda üyeleri
ile birlikte bir yıllık veya 6 aylık bir
zaman programı yapılabilir ve oda
üyelerine bu tarzda toplantılar
düzenlemesi için kolaylık sağlanabilir.
4. Kendi sosyal yapıma ve kişisel
tercihlerime uygun olduğunu
düşündüğüm için “Sosyal Falliyet ve
Teknik Gezi Komitesi”nde görev
almayı tercih ettim.
5. EMO ile birinci derecede e-mail
ile haberleşmeyi tercih ediyorum.
Hatta Ön İzin prosedürleri için bile
başvurularımı e-mail ile yapıyorum
İkinci tercihim ise SMS oluyor
genellikle. Her iki iletişim şeklini de
tercih etmemin en büyük nedeni sesli
iletişim sırasında kaybolabilecek bazı
detayların yazılı iletişimde
kaybolmadığını düşünmemdir. Ne
demişler: söz uçar, yazı kalır...
6. Daha önce de bahsettiğim gibi
oda üyelerini yalnızca sosyal
etkinliklerde biraraya gelmesini çok
doğru bulmuyorum. Bunun yanında
mutlaka birbirimizi tanımaya yönelik
bazı toplantı ve faaliyetlerimiz de
olmalı diye düşünüyorum. Zira sosyal
etkinliklere çok büyük katılım olmadığı
gibi, katılım olsa bile bu gibi sosyal
ortamlarda üyeler haklı olarak yine
gruplar halinde kendi tanıdıkları
arkadaşlar ile birlikte olmayı tercih
ediyorlar. Böylece birbirini tanımayan
üyeler yine birbirini tanımamaya
devam ediyorlar.
7. Özellikle daha çok basılı
medyada yeralmak için bazı faaliyetler
yapılabilir. Hatta odamızın gerek
yurtiçinde gerekse yurtdışındaki
fuarlarda stand kurarak tanıtım
yapması gerektiğini düşünüyorum.
Örneğin her yıl katılmakta olduğum

WIN fuarlarında Türkiye EMO’nun
stand kurmakta olduğunu
gözlemliyorum.
8. Maalesef henüz inceleme fırsatı
bulamadım.
9. Ben EMO Bilim Dergi’sinin
teknik açıdan yeterli olduğunu fakat
çok uzun makalelerden uzak
durulması gerektiğini düşünüyorum.
Ancak yeni teknolojilerden haberler
veren ve biraz daha renkli ve sayfalar
da olsa iyi olur.
10. 2010 Yeni Yıl Kokteyli’ne
katılmıştım. Bu arada yeri gelmişken
belirtmek isterim ki bugüne kadar
gördüğüm en kalabalık sosyal
faaliyetti sanırım. Hatta mevcut EMO
Yönetimi de bunu beklemiyor olacak
ki salon oldukça büyük olmasına
rağmen maalesef yetesiz kalmıştı.

OsmanASİLZADE

1. EMO 41.
Olağan Genel
Kurul’una katıldım.
Başkanlık için
birden fazla adayın
olması Genel
Kurul’daki heyecanı
artırmıştır. Yönetim
Kurulu için de
10’dan fazla arkadaşımız aday
olmuştu. Demokratik bir seçimle en
çok oy alan adaylar seçilmiştir. Önemli
olan yeni yönetimin EMO’nun başarı
çıtasını daha da yükseltmesidir.
2. Bilindiği gibi politik konular
nedeniyle Kıbrıs Türkleri olarak dış
dünya ile irtibatımız oldukça
minimum seviyededir. Üyelerimiz
arasında düzenlenen piknik , fuar vb.
gezilerine ek olarak yeni dönemde dış
ülkelerdeki meslektaşlarımızla irtibat
kurabileceğimiz, bilgi alışverişinde
bulunabileceğimiz ortak çalışma ve
faaliyetler (laboratuar çalışmaları gibi)
organize edilebilirse oldukça yararlı
olur.
3. Yeni dönemde yapılacak
faaliyetlerle ilgili (eğitim kursları,
projelerle ilgili yenilikler vb.)
çalışmalar olduğunu biliyorum.
Düzenlenecek eğitim faaliyetlerinde
teorik bilgilere ek olarak pratik
uygulamaların da ön plana
çıkarılmasını ve sıklıkla yapılmasını
bekliyorum.
4. Şu anda herhangi bir komitede
görev alamadım. K.T.Elektrik
Müteahhitleri Birliği’nin İdare Amirliği
ve Birliğin düzenlemiş olduğu
“Elektriﬁkasyon Kursları”nın
koordinatörlük görevini birlikte
yürütmekte olduğum için iş
programım oldukça yoğun. Ancak

kurslar 3 ay içerisinde tamamlanacak
ve ben ileriki dönemde komitelerde
görev almayı düşünüyorum.
5. EMO ile en çok telefon ve e-mail
yoluyla haberleşme sağlamaktayım.
EMO Bilim dergisi ve cep telefonu
mesajlarını da sayarsak yeterli
olduğunu düşünüyorum.
6. Bana göre EMO gibi bir Sivil
Toplum Örgütü’nün üyeleriyle
bütünleşebilmesi için en etkili yöntem;
Yönetim Kurullarının, üyelerin büyük
çoğunluğunun (hatta mümkünse
tümünün) menfaatlerini koruyacak
kararlar üretmesi ve tüm üyelere karşı
eşit mesafede durmasıdır. Bu üyeyi
bağlı olduğu kuruluşun yanında
durmaya onun için çalışmaya teşvik
ederek arzu edilen bütünleşmeyi
kendiliğinden getirir.
7. Halkla daha iyi İlişkiler kurmak
için toplumsal faaliyetlerini
artırmalıdır. Toplumsal olaylarda daha
aktif rol alınmalıdır.
8. Yeni kitabı aldım. Profesyonel bir
çeviri olmuş. Güney’de 17. Baskı
uygulanmaya başladığını göz önüne
alırsak içerikleri ile ilgili olarak en kısa
sürede kitabın getirdiği kuralların
uygulanmaya sokulması için gerekli
faaliyetler başlatılmalıdır.
9. EMO Bilim dergisi oda ve üyeler
arasındaki köprülerden bir tanesidir.
Yalnız içerisinde magazinsel haberlerin
de yer aldığını (örnek: Piknik gezileri,
balo ve kokteyller gibi) göz önünde
bulundurursak, İsminin EMO Bilim
Magazin veya öyle bir anlam taşıyacak
şekilde revize edilmesi daha uygun
olur diye düşünüyorum.
10. En son Odanın Geleneksel Yeni
Yıl Kokteyline katılmıştım.

ÜmitcanYAŞAMSAL
1. Evet Emo
41. Olağan genel
kuruluna katıldım.
Demokratik
ortamda, güzel bir
seçim yaşadık. Epey
zamandır
görüşemediğimiz
arkadaşlarımızla ve
üniversiteden hocalarımızla da
buluşabilme imkanı sağlamış olması
bakımındanda iyi bir etkinlikti.
2. Açıkçasını söylemek gerekirse,
EMO, birçok arkadaşmızın
yetişemeyeceği kadar, her konuda çok
güzel etkinliklere imza atıyor. Bence
etkinlikler yeterli.
3. EMO’yu bayağı yol katetmiş
görüyorum. Yeni dönemde de aynı
şekilde devam edeceğinden eminim.
Yeni teknolojiler ve gelişmeler
hakkında teknik eğitim ve seminerler
tarzında etkinlikler bekliyorum.
4. Şuana kadar herhangibir
komitede yer almadım. Uzun yıllar
yurt dışında olmamdan dolayı birçok
etkinliğe yeni yeni dahil olmaya
başladım.
5. EMO’yla haberleşmeyi genellikle
telefonla ya da bizzat gelerek
sağlıyorum. Yeterli buluyorum.
6. Önemli her kurumda olması
gerektiği gibi şeﬀaﬂık önemli.
Yapılanlardan ve yapılacaklardan,
üyeler haberdar edilmeli hatta önemli
konularda üyelerin görüş ve
ﬁkirlerinden de yararlanmalı.
7. EMO çok güzel denetimler
yapmasına rağmen halk bunları çok

bilmiyor. Daha çok bilgilendirme
yapılarak, halkın ayrıca
bilinçlendirilmesi gerektiğini
düşünüyorum. Piyasada halkın
sağlığını tehdit edecek veya halkı
kandırmaya yönelik satılan cihazlar
konusunda daha fazla etkinlik veya
medyada daha çok bilgilendirme
yapılabilir.
8. Şu anda edinmiş değilim. En kısa
sürede edineceğim.
9. Dünya standartlarında çok
kaliteli bir dergi. Konular ve sunumlar
çok güzel.
10. En son EMO yılbaşı
resepsiyonuna eşimle katıldım.

BuğraTUĞRAL

1. Evet
katıldım. Seviyeli
bir ortamda
gerçekleşti, yalnız
salon yetersizdi.
2.Güzel bir yat
gezisi olabilir.
3. Üyelerimizin
iyi şekilde
bilgilendirilmesini.
4. Almadım. Yeteri kadar zamanım
olmadı.
5. İnternet ortamında veya
sekreterlikle. Yeterlidir.
6. Üyelerini yeni durumlarda
bilgilendirmeli ve ﬁkir alınmalı.
7. Oda olarak bazı kuruluşlar için
yardım çalışması yapılmalı.
8. Daha edinmedim.
9. Yeteri kadar iyi aralıklarla ve
yeni gelişmelerle sunuluyor.
10. 15 Mayıs’ta Acapulcoda
yapılan oda balomuza katıldım.

EMOBİLİM
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