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EMO İzmir Şubesi Danışma Kurulu 2. 
Toplantısı 13 Aralık 2020 tarihinde 
gerçekleştirildi. Covid-19 Pandemisi 
nedeniyle çevrimiçi olarak gerçek-
leştirilen ve Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu’nun 
yönettiği Danışma Kurulu toplan-
tısına 46 üyemiz katılım sağladı. 
Toplantı gündeminde Oda-Şube ça-
lışmaları, mali durum ve dilek öneri-
ler yer aldı.

15 Nisan 2020 tarihinde gerçek-
leştirilen ilk Şube Danışma Kurulu 
toplantısından sonra 2020 yılı içeri-
sinde ikincisi gerçekleştirilen toplan-
tıda, Şubemiz tarafından yürütülen ça-
lışmalar hakkında bilgi verildi. Eğitim 
çalışmaları, test ölçüm bilirkişilik ça-
lışmaları, mesleki denetim çalışmala-
rı, Şube Komisyonları, söyleşi vb. diğer 
etkinlikler, bodrum kattaki laboratuar 
ve arşiv çalışmaları, İzmir depremi ve 
sonrasında yaşanan gelişmeler, Oda 

Genel Merkezinin yürüttüğü çalış-
malar ve mali durumu içeren bilgiler 
paylaşıldı.

Toplantının ikinci gündem mad-
desi olan Oda/Şube çalışmaları ile 
ilgili gündem maddesinde; “EMO En 
Az Ücret Tanımlarının Kamu İhaleli 
İşlerinden de kullanılması gerekti-
ği ifade edilerek bu konuda konu da 
gerekli girişimlerde bulunulması”, 

“Merkezi komisyon toplantılarından 
sonra Oda merkezi tarafından hızlı ka-
rar alma süreçleri ile birlikte kararla-
rın Şubelerle zamanında paylaşılması”, 
“Şube hizmet binası bodrum katında 
yürütülen Elektronik Laboratuarı ça-
lışmalarına yönelik olarak gereksinim-
lerin belirlendiği listelerin hazırlana-
rak Danışma Kurulu ile paylaşılması” 
konuları görüşüldü.

EMO İzmir Şubesi 33.Dönem 2.Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı

EMO İzmir Şubesi Yonetim Kurulu 
tarafından Eylül 2019'da alınan 
kararla kurulan Genç Mühendisler 
Komisyonu çalışmalarını hızla sür-
dürmektedir.

Genç meslektaşların sorunlarına 
çözüm üretebilmek amacıyla yola çı-
kan Genç Mühendisler Komisyonu, bu 
amaçla seminer vb. etkinlikleri plan-
lamaktadır.

Komisyon yürütücülüğünde 
genç mühendislere yönelik olarak 3 
Ocak 2020 tarihinde Yalın Yönetim 
Felsefesi, 9 Ocak 2020 tarihinde ise 
Pozitif Zeka konulu seminerler ger-
çekleştirildi. 

Elektrik Mühendisi- Grupas Gelişim 
firmasından proje ve eğitim danışma-
nı Ferkut Özdemir'in sunduğu Yalın 
Yönetim Felsefesi konulu seminerde; 
"Üretim Sistemleri", "Japon Yönetim 
Modeli", "Süreç ve İnsan Yönetimi" 
"Yalın Yönetim, Katma Değer ve İsraf", 
"Değer Akışı Haritalama", "Kaizen, 
Görsel Yönetim ve 5S," "Kaynağında 
Kalite", "Günlük İş Yönetimi" konula-
rında katılımcılar bilgilendirildi.

CPM Coaching Consultancy 
(Londra) firmasından Canan Pişkin'in 
konuşmacı olduğuğ Pozitif Zeka baş-
lıklı seminerde ise; "Zihinsel Zindelik", 
"Faktör Analizi", "Kuvvetlendirilmesi 
Gereken Kaslarımız", "Erdemli Tarafa 
Geçiş", Gerçek Hayat Uygulamaları" 
konularında genç mühendisler aydın-
latıldı.

Komisyon çalışmaları kapsamın-
da; bir sonraki seminerin Mühendis 
Hakları-Mühendis Etiği başlığında 
gerçekleştirilmesi, ayrıca genç mü-
hendis ve EMO-Genç üyelerinin katı-
labileceği rüzgar enerji santralı teknik 
gezisi de planlanmaktadır. 

Genç Mühendisler Komisyonu Çalışmaları: Seminerler
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Çiğli Belediye Başkanı Utku 
Gümrükçü, EMO İzmir Şubesi’ni 
ziyaret ederek, EMO İzmir Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem 
Seçkin Uğurlu ile görüştü. 
Toplantıda, Çiğli Belediyesi’nin yapı 
ruhsatlarına yönelik işlemlerini ko-
laylaştırmak için yürüttüğü e-ruhsat 
projesine ilişkin görüş alışverişinde 
bulunuldu. 

Çiğli Belediye Başkanı Utku 
Gümrükçü, Çiğli Belediyesi İmar ve 
Şehircilik Müdürü Ersel Tanrıöver ve 
Çiğli Belediyesi Özel Kalem Müdürü 
Taylan Kolat ile birlikte 30 Aralık 
2020 tarihinde EMO İzmir Şubesi’ni 
ziyaret etti. EMO İzmir Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Şebnem Seçkin 
Uğurlu’nun ağırladığı Gümrükçü, Çiğli 
Belediyesi’nin çalışmalarına ilişkin 
bilgi aktardı. Çiğli ilçesinin sorunları-
nın değerlendirildiği toplantıda, bele-
diyenin yürüttüğü yapı ruhsatı süreç-
leri ve deprem hazırlıklarına ilişkin 
çalışmalar gündeme geldi. Toplantıda 

Çiğli Belediyesi’nin elektronik imza 
desteğiyle yürüttüğü e-ruhsat pro-
jesine ilişkin detaylara yer verildi. 
Belediye sınırlarında tüm imar plan-
larının sayısallaştırılıp elektronik or-
tama aktarıldığı belirtilerek, e-ruhsat 
uygulamasıyla başvurudan ruhsat 
aşamasına kadar tüm işlemlerin 
e-imza desteğiyle belediyeye gidilme-
sine gerek kalmadan yürütülmesinin 
amaçlandığı belirtildi. Uygulama ile 
tadilat, isim değişikliği, ön onay, yeni 
inşaat, ruhsat yenileme ve yapı kulla-
nım izim belgesi dahil tüm başvurula-
rın elektronik ortamda yürütülmesinin 

hedeflendiği anlan Gümrükçü, “E-imar 
ve e-ruhsat ile evrakın takibi çok kolay 
olacak. Biz bu uygulamalar ile öncü 
olacağız. İş yükümüz azalacak ve iş-
lemlerimiz hız kazanacak. Gün içinde 
müdürlüklerimizde yaşanan yoğunluk 
ve karmaşa ortadan kalkacak. Gidip 
gelme ve evrak takibi olmayacak. SMS 
ve e-posta yoluyla proje müelliflerine 
bilgilendirme yapılacak” diye konuş-
tu. Toplantıda, EMO’nun yürüttüğü 
mesleki denetim çalışmalarına ilişkin 
bilgi aktarılırken, Çiğli Belediyesi ile 
işbirliği yapılabilecek konular da de-
ğerlendirildi. 

Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü, Şubemizi Ziyaret Etti

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 25. Dönem Yönetim Kurulu ve EMO İzmir Şubesi 
12. Dönem Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Hasan İbrahim Ünsal, yaşamını yitirmiştir. Ünsal’ın 
ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz. 

Hasan İbrahim Ünsal, 1954 yılında Salihli`de doğdu. ODTÜ Elektrik Mühendisliği 
Bölümü`nden 1978 yılında mezun oldu. 1987 yılında İzmir`de kurduğu Özün Mühendislik 
Şirketi ile 28 yıldır yurtiçi ve yurtdışında birçok proje gerçekleştirdi. 1979-1980 yılları 
arasında EMO İzmir Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi ve EMO 25. Dönem Yönetim Kurulu 
Üyesi olarak görev yaptı. 

Koronavirüs nedeniyle 26 Aralık 2020 tarihinde yaşamını yitiren Hasan İbrahim 
Ünsal`ın ailesine, sevenlerine ve tüm meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Yitirdiklerimiz...

Hasan İbrahim Ünsal- 7376
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