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32. Dönem Elektronik Meslek Dalı Komisyonu (EMDK)’nun şekillendirilmesi amacıyla elekt-
ronik ve haberleşme meslek alanlarında hizmet üreten EMO üyeleriyle meslek alanlarındaki so-
runların tartışıldığı ve çözüm önerilerinin değerlendirildiği toplantı Şubemizde gerçekleştirdi.

31. Dönem EMDK Başkanı Hasan Şahin’in açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda Hasan 
Şahin tarafından, EMDK mevzuatı ve geçmiş dönem çalışmaları hakkında bilgi aktarıldı. Şubemiz 
Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu tarafından ülkemizdeki lisans programları hakkın-
da bilgi aktarıldı ve transkript incelemesi zorunluluğundan kaynaklı olarak son sınıf öğrencilerin 
enerji ağırlıklı dersleri daha çok tercih ettikleri vurgulandı. 

Ayrıca, Şebnem Seçkin Uğurlu yönetim kurulu olarak komisyon önerilerinin hayata geçirilmesi 
için çalışma yapılacağını ifade etti. Toplantının devamında üyelerimizin görüş ve önerilerinden 
özellikle meslek alanla-
rımızın şekillendirilme-
si, meslek alanlarımızı 
ilgilendiren konularda 
eğitimler düzenleme-
si, çalışma programının 
oluşturulmasına yönelik 
öneriler ve EMDK üyeleri-
nin belirlenmesine ilişkin 
Şube Yönetim Kurulu’na 
sunulmak üzere isimler 
değerlendirildi.

Elektronik MDK Üye Toplantısı    15 Mart 2018

Şube Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu ve Şube Örgütlenme Sekreteri Mustafa 
Çınarlı’nın katıldığı toplantıda MMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melih Yalçın 
da hazır bulundu.

 Delphi Mühendislik Departmanı Direktörü Işıl İnkaya Yapalı`nın açılış konuşmasıyla başlayan 
toplantıda, Melih Yalçın TMMOB ve bağlı meslek odalarının kuruluşu amacı, çalışma alanları ve Oda 
üyeliğinin önemine ilişkin konulara dikkat çekti. Şebnem Seçkin Uğurlu ise konuşmasına, Odaların 
üyeleriyle ilişkilerini değerlendirerek, meslek odaların sahip olduğu demokratik ve katılımcı çalış-
ma anlayışına değinerek, başladı. Uğurlu, üyelerin Oda çalışmalarına katılımının önemine vurgu 
yaparak, meslek içi eğitimlere ilişkin katılımcılara bilgi verdi. Toplantıda katılımcıların üyelik 

işlemlerine, karar alma mekanizmalarına 
katılım yollarının neler olduğu gibi konu-
lara yoğunlaşan sorulara yanıtlar verilir-
ken, mühendislerin haklarının korunması 
için gerçekleştirilen faaliyetler anlatıldı. 
Toplantıda işyeri temsilciliği sistemine 
dikkat çekilerek, Şube çalışmalarına katı-
lımın önemi vurgulandı.

Delphi Otomotiv Üye Toplantısı    16 Mayıs 2018
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Toplantı, Şube Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu`nun açılış konuşmasıyla baş-
ladı. Konuşmasında Şube çalışmalarına ilişkin bilgi veren Uğurlu, mesleki denetim başta olmak 
üzere SMM üyelere yönelik hizmetler hakkında ayrıntılı bilgi verdi. 50`inci kuruluş yıl dönümü 
kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklere değinen Uğurlu, yeni hizmet ve eğitim merkezi kurul-
ması çalışmalarına ilişkin de bilgi verdi. 

EMO İzmir Şubesi SMM Komisyonu`nun yürüttüğü çalışmalara ilişkin Emin Özger`in bilgilendir-
mede bulunduğu toplantıda, 
komisyon çalışmalarına ilişkin 
öneriler alınırken, komisyon 
gündemine alınması istenilen 
konularda fikir alışverişinde 
bulunuldu. Toplantıda SMM 
hizmetlerine ve işletme so-
rumluğu kapsamında yaşanan 
sorunlar değerlendirildi.

SMM Üye Toplantısı     24 Mayıs 2018

SMM Üye Toplantısı          29 Kasım 2018

2019 yılı uygulamalarının  SMM olarak faaliyet yürüten üyelerimize aktarılması, SMM üyeleri-
mizin beklentilerinin karşılanması, karşılaştıkları sorunlara ilişkin olarak çözüm önerileri üretil-
mesi amacıyla gerçekleştirlen toplantıda; Toplantıda, Şube Çalışmaları, V.I Elektrik Tesisat Ulusal 
Kongre ve Sergisi hazırlıklarına değinildi.

Toplantıda ayrıca proje onay ve kabul süreçleri, belediyeler ve dağıtım şirketi ile ilişkiler 
değerlednrilerek uygulamalarda karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri alındı.

SMM Üye Toplantısı          26 Eylül 2019

VI. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi’ne yönelik çalışmaların aktarıldığı ve SMM 
üyelerimizin  etkinlik kap-
samında gerçekleştirilecek 
SMM Forumu’na katılımları-
nın önemine değinilen SMM 
Üye Toplantısı’nda forum 
başlığı olan “Elektrik Dağıtım 
Şirketlerinin Uygulamaları ve 
Dağıtım Bölgelerinde Yaşanan 
Sorunlar”ın derlenmesine yö-
nelik üyelerimizin görüş ve 
önerileri alındı.
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Şubemizin yapı denetimi alanında faaliyet gösteren üyelerine üyelik olarak yürüttüğü çalışma 
kapsamında düzenlenen toplantıda, ekonomik krizin yapı denetim alanına yansımaları değerlen-
dirilerek, elektrik mühendislerinin denetleme sınırının 120 binden 180 bin metrekareye yüksel-
tilmesinin sonuçları değerlendirildi.

Şube Teknik Müdürü Ali Fuat Aydın tarafından, yapı denetimle ilgili istatistiksel bilgi-
ler, komisyon çalışmalarına ilişkin bilgilendirme sunumu gerçekleştirildi. Şube Yapı Denetim 
Komisyonu Başkanı Mehmet Hepzarif tarafından yapılan genel değerlendirmede, yeni uygulana-
cak e-görevlendirme hakkında bilgi verilirken, bu alanda çok karşılaşılan yerine başka birinin imza 
atması sorununa değinildi. Yapı denetçileri ise asansör projeleri, proje akış diyagramı, yangın pro-
jelerinin gerekliği, topraklama malzemeleri, havuz projeleri, yangın pompaları, dağıtım şirketinin 
mühendis yerine şirket yetkilisinin imzasını kabul etmesi gibi konularda görüşlerini aktardılar.

Yapı Denetçi Üye Toplantısı         21 Kasım 2018


