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Üye buluşmalarının ilki 14 Ocak 
2020 tarihinde Şubemizde gerçek-
leştirildi. Genç üyelere yönelik olarak 
düzenlenen buluşmaya yetmişin üze-
rinde üye katılım sağlarken, Yönetim 
Kurulu ve Örgütlenme Komisyonu 
üyeleri de toplantıda hazır bulundu.

EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu`nun 
açılış konuşmasıyla başlayan toplan-
tıda, 32. dönemde gerçekleştirilen ça-
lışmalara ilişkin bilgilendirme yapıldı. 

Ekonomik krizden en çok yeni 
mezun olmuş genç üyelerin etkilen-
diğine vurgu yapan katılımcılar, yaşa-
dıkları işsizlik, düşük ücret, güvencesiz 
çalışma gibi sorunları dile getirdiler. 
İş ilanlarında tecrübe şartları yer al-
dığına dikkat çeken katılımcılar, genç 
üyelerin uygulama bilgisi eksikleri-
nin giderilmesi için Şube çalışmaları 
kapsamında daha çok çaba sarf edil-
mesini istediler. Genç mühendislerin, 
deneyimli mühendislerle buluştuğu 

EMO İzmir Şubesi 33. Olağan Genel Kurulu öncesinde planlanan üye buluşmaları kapsamında, “Genç Üye”, SMM üyeler 
ile Aydın ve Manisa illerindeki üyelerle buluşmalar gerçekleştirildi. Buluşamalarda üyeler, 33. Olağan Genel Kurulu’na 
yönelik beklentilerini ve önerilerini ifade ederek, gelecek dönemin çalışmalarının planlanmasına katkı sağladılar.

etkinlik sayısının artırılmasının isten-
diği toplantıda, MİSEM kapsamında 
düzenlenen eğitimlere katılan işsiz 
üyelerden ücret alınmaması, mezuni-
yet öncesi tecrübe kazanabilmesi için 
staj konusunda özel çalışma yapılma-
sı önerilerini dile getirdiler. Türkiye İş 
Kurumu`nun yürüttüğü destek prog-
ramları kapsamında işe alınan gençle-
rin, süre sonunda yeniden işsiz kaldığı  
belirtilen toplantıda, destek program-
larının işlevsiz olduğu ve istihdamın 

kalıcı hale gelmesi için çalışma yapıl-
ması gerektiği ifade edildi.

Genç katılımcıların görüş ve öne-
rilerini ifade etmesinin ardından, 
Örgütlenme Komisyonu Üyesi Mahir 
Ulutaş ve Yönetim Kurulu Başkanı 
Şebnem Seçkin Uğurlu tarafından de-
ğerlendirme konuşmaları da yapıldı. 
Toplantıda; çözüm önerilerinin tartışı-
larak karar haline dönüştürülmesi için 
genç üyelerin Genel Kurul çalışmaları-
na katılımının önemli olduğu belirtildi.

Üye Buluşmaları

Şube 33.Dönem Olağan Genel 
Kurulu‘na yönelik olarak Manisa İl 
Temsilciliğinde 22 Ocak 2020 ta-
rihinde gerçekleştirilen toplantıya 
Şube 32. Dönem Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı H.Avni Gündüz, 
Yönetim Kurulu Üyesi Gülefer Mete 
ve Şube Müdürü Barış Aydın, Manisa 
İl Temsilcisi Demirhan Gözaçan ve 
Temsilci Yardımcıları Doruk Yavaş, 
Melih Cem Kara ve Zafer Önceyiz‘in 
yanı sıra Manisa'da faaliyet yürüten 
üyelerimiz katıldı. 

Genç Üye Buluşması

Manisa Üye Buluşması
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Toplantıda; 2018- 2019 yılı Şube 
Çalışmaları hakkında bilgi verilerek 
Şube çalışmaları kapsamında yürü-
tülen eğitim, mesleki denetim, test 
ölçüm, belgelendirme, Yüksek Gerilim 
İşletme Sorumluluğu Hizmetleri, 
GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi ile iliş-
kiler, Yeni Hizmet Binası ve Eğitim 
Laboratuarı çalışmaları, genç mühen-
dislere verilen eğitimler, yeni mezun 
üyelerimizin işsizlik ve deneyim so-
runları, şubenin mali durumu konula-
rında değerlendirme yapıldı. 

GDZ ve ADM Elektrik tarafından uy-
gulamaya geçirilen Dağıtım Bağlantı 
Sistemi yazılımı ile ilgili eksikliklerin 
de dile getirildiği toplantıda; üyeleri-
miz eksikliklerin ilgili kurumlarca çö-
zülerek proje onay süreçlerinin daha 
sağlıklı işlemesini talep ettiler.

Manisa ilinde fen adamlarının 
yetkileri, şantiye şefliği konusunda 
elektrik mühendislerinin yetkilerine 
ilişkin olumsuzlukları da aktaran üye-
lerimiz; elektrik iç tesisat projelerinin 
belediyeler tarafından onaylanma-

sı gerektiğini belirttiler. YG İşletme 
Sorumluluğu Hizmetle-rinin yaygın-
laştırılması için kurum ve firmalara 
bilgilendirmelerin yapılması ve bu 
hizmetlerin Oda tarafından denetimi-
nin sağlanması belirtilen toplantıda; 
Manisa'da YGTİS Çalışma Grubu kuru-
labileceği önerildi.

Branşman hattında yapı denetimin 
sorumluluk alanının düzenlenmesi 
gerektiği ifade edilen toplantı; çözüm 
önerilerine yönelik görüş alışverişi ile 
tamamlandı.

Üye buluşmaları kapsamında 23 
Ocak 2020 tarihinde Serbest Müşavir 
Mühendislik (SMM) hizmetlerini yü-
rüten üyeler için toplantı düzenlendi. 
SMM üyelerin güncel sorunlarının tar-
tışıldığı toplantıda, 33. Olağan Genel 
Kurul’da tartışılması gereken konulara 
ilişkin görüşler alındı.

Toplantının açılışını, EMO İzmir 
Şubesi 32. Dönem Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı H. Avni Gündüz ger-
çekleştirdi. 32. Dönem çalışmalarına 
ilişkin bilgilerin verildiği toplantıda, 
MİSEM eğitimleri, mesleki denetim, 
test ölçüm, belgelendirme konuların-
da yürütülen faaliyetler değerlendiril-
di. Toplantıda, yeni Hizmet ve Eğitim 
Merkezi çalışmaları kapsamında ku-
rulan yüksek gerilim laboratuvarına 
ilişkin de bilgi verildi. 

EMO İzmir Şubesi 32. Dönem 
SMM Komisyonu Başkanı Emin 
Özger’in yürütücülüğünde gerçekleş-
tirilen toplantının ilk bölümünde, GDZ 
Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin Yeni Bağlantı 
Yöneticisi Mehmet Kürşat Uysal ta-
rafından Dağıtım Bağlantı Sistemi 
Yazılımı’na ilişkin sunum gerçekleş-
tirildi. GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 
1 Ocak 2020 tarihinden bu yana 
kullanmaya başladığı ve yeni bağ-

lantı taleplerini online olarak aldığı 
sisteme ilişkin Uysal tarafından bilgi 
verildi. Bağlantı ve Sistem Kullanım 
Yönetmeliği hükümleri kapsamında 
elektrik iç tesisat projeleri, yapı bağ-
lantı hattı projeleri, OG projeleri, bağ-
lantı görüşleri, tercih formları, bağlan-
tı anlaşmaları ve bağlantı hattı tesis 
sözleşmelerinin sistem üzerinden on-
line olarak gerçekleştirildiği ifade 
edildi. Yazılımın sistem kullanıcısı du-
rumunda olan SMM üyelerin, yaşadığı 
sorunlar ve sistemin aksayan yönleri-
nin dile getirildiği toplantıda, çözüm 
önerileri geliştirildi. SMM üyelerinin 
sorularının Uysal tarafından yanıtlan-
dığı toplantıda, sistemin geliştirilmesi 
ve kullanımının kolaylaştırılması için 

fikir alışverişinde bulunuldu.
Yaşanan ekonomik krizin inşaat 

sektöründe ciddi bir daralmaya neden 
olduğu ve kamunun yürüttüğü alt yapı 
projelerinin durma noktasına geldiği-
nin dile getirildiği toplantıda, SMM 
üyelerinin gelir kaybı ile karşı karşıya 
kaldığı ifade edildi. EMO’nun mali du-
rumunda değerlendirildiği toplantıda, 
üyelerin SMM hizmetlerini yürütürken 
karşılaştığı sorunlar masaya yatırıldı. 
SMM üyeler ağırlıklı olarak “En Az 
Ücretlere” uygun bedellerle hizmet 
üretmenin zorluğuna vurgu yaptı-
ğı toplantıda, her yıl En Az Ücret ve 
Mesleki Denetim Uygulama Esasları 
Yönetmeliği kapsamında belirlenen 
bedellerin gözden geçirilmesi istendi.

SMM Üye Buluşması
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EMO İzmir Şubesi Kitap ve Film 
Kulübü çalışmalarına 22 Ocak 2020 
tarihinde gerçekleştirdiği tanışma 
ve bilgilendirme toplantısıyla baş-
ladı. 

Toplantıda; Yönetim Kurulu üyesi 
Egemen Akkuş, oluşturulan Kitap ve 
Film Kulübüne ilişkin bilgi verdi. Her 
ayın son Pazartesi günü biraraya ge-
lecek Kitap ve Film Kulübü üyeleri o 
ay için belirlenen kitabı tartışarak de-
ğerlendirecekler.

Kitap ve Film Kulübü Çalışmalarına Başladı

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Kadın Komisyonu’nun hazırladığı 2020 Kadın Ajandası’nın dağıtımına başlandı. 
Kadın üyelere özel olarak hazırlanan “Kadın Haklı” Ajandası’nda bu yıl tema olarak ekoloji mücadelesi yürüten kadınlara 
yer verildi. Kadınların öncülük ettiği çevre mücadelelerinden görüntüler de içeren ajandada, son yıllarda yükselen kadın 
ve ekoloji hareketleri arasındaki ilişkiye dikkat çekilerek, mücadele birliği vurgusu yapılıyor. Kadın üyelerimiz ajandalarını, 
Şubemiz ve temsilciliklerden edinebilirler.

“Kadın Haklı” 2020 Ajandası  

EMO İzmir Şubesi 33. Dönem 
Olağan Genel Kurulu’na hazırlık 
çalışmaları kapsamında Aydın İl 
Temsilciliği’nde ise 29 Ocak 2020 
tarihinde üye toplantısı gerçekleş-
tirildi. EMO İzmir Şubesi 32. Dönem 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
H. Avni Gündüz, 32. Dönem Yönetim 
Kurulu Üyesi Egemen Akkuş’un yanı 
sıra toplantıda 32. Dönem Şube 
Denetçisi Ahmet Öztürk ve EMO Aydın 
Temsilciliği Teknik Görevlisi Recep 
Mercimek de katılım sağladı. 

32. Dönem çalışmalarına ilişkin 
bilgi verilen toplantıda, MİSEM eği-
timleri, mesleki denetim, test ölçüm, 
belgelendirme konularında yürütülen 
faaliyetler değerlendirildi. Genç mü-
hendislerin sorunlarının da görüşül-
düğü toplantıda, yeni mezun üyelere 
yönelik yürütülen eğitim çalışmala-

rının yanı sıra Yeni Hizmet ve Eğitim 
Merkezi çalışmaları kapsamında ku-
rulan yüksek gerilim laboratuvarına 
ilişkin de bilgi verildi. Şubenin mali 
durumunun da değerlendirildiği 
toplantıda, üyelerin Yüksek Gerilim 
İşletme Sorumluluğu uygulamasına 
ilişkin yaşadığı sorunlar ve çözüm 
önerileri değerlendirdi. ADM Elektrik 
Dağıtım Şirketi ile ilişkilerin de değer-

lendirildiği toplantıda, üyelerin SMM 
hizmetleri kapsamında yaşadıkları so-
runlar masaya yatırıldı. 

Toplantıda ADM Elektrik Dağıtım 
Şirketi uygulamaya geçirilen Dağıtım 
Bağlantı Sistemi yazılımına ilişkin ek-
sikler ve sorunlarda dile getirilirken, 
şantiye şefliği ve elektrik iç tesisat 
projelerinin belediye onaylarında ya-
şanan sorunlar da ifade edildi. 

Aydın Üye Buluşması
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EMO İzmir Şubesi 32. Dönem 
Danışma Kurulu toplantıları 7 
Ocak ve 22 Ocak 2020 tarihlerinde 
Şubemizde gerçekleştirildi. 

Şube çalışma dönemi içinde görev 
yapmakta olan yönetim kurulunun 
asıl ve yedek üyeleri ile daha önce-
ki dönemlerde bu görevi üstlenmiş 
üyeler, şube denetçileri, il-ilçe, iş yeri 
temsilcileri ile şube komisyonlarında 
yer alan üyenin katılımıyla 7 Ocak 
2020 tarihli gerçekleştirilen toplantı, 
Oda ve Şube çalışmaları hakkında bil-
gilendirme, Mali Durum, Genel Kurul 
Süreci ve Dilek ve Öneriler gündemiy-
le yapıldı.

Şube 32. Dönem Yönetim Kurulu 
Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu`nun 
açılış konuşmasıyla başlayan toplan-
tıda Şube Müdürü Barış Aydın “Oda-
Şube Çalışmaları ve Mali Durum” 
gündem maddelerine ilişkin olarak 
dönem başından itibaren Şube ve Oda 
merkezinde gerçekleştirilen çalışma-
lar kapsamında; komisyon toplantıları, 
eğitimler, mesleki denetim, üye istatis-
tikleri, üye ödenti bilgileri, EMO Yeni 
Hizmet Binası, ulusal ve merkezi baz-
da yapılan etkinlikler ve mali tablolar 
hakkında bilgi verdi.

Şube Genel Kurul süreci hakkında 
bilgilendirmelerin yapıldığı toplantı-

larda; Danışma Kurulu üyelerinin bu 
süreçlere yönelik katkı ve önerilerini 
sunmaları talep edildi. Genel Kurul‘da 
oluşturulacak komiyonların ve sunu-
lacak önergelerin belirlenmesi, katı-
lım arttırılması, özellikle yeni mezun 
genç üyelerin katılımının sağlanma-
sının önemi vurgulandı. Toplantılarda 
ayrıca; Oda-Şube ilişkileri, Şubenin ve 
Odanın mali durumu, hizmet binasın-
da ilave yapılacak imalatlar, Dağıtım 
Şirketi ile ilişkiler, yerel yönetimler 
ve İl Koordinasyon Kurulu çalışmaları 
hakkında görüş ve öneriler dile geti-
rildi.

32. Dönem Danışma Kurulu Toplantıları

Şubemiz, sosyal ve kültürel faali-
yetler kapsamında “Yoga Tanıtım ve 
Uygulama” etkinliği gerçekleştirdi. 
Etkinlikte buluşan EMO üyeleri, gü-
nün stresini yoga yaparak attı.

EMO İzmir Şubesi Eğitim ve 
Hizmet Merkezi`nde 16 Ocak 2020 
tarihinde gerçekleştirilen etkinlik, 
Elektrik Elektronik Mühendisi ve Yoga 
Eğitmeni Öznur İnce`nin yönetimde 
düzenlendi. Akşam iş çıkışı rahat kıya-
fetlerle etkinliğe katılan 20`ye yakın 
EMO üyesi yogaya ilişkin temel bilgi-
lerin verildiği etkinliğe katılarak, gü-
nün stresini attılar. 

Yoga Etkinliği
Yoga eğitimleri, etkinliğe katılan 

üyelerin önerileri doğrultusunda, her 
Perşembe akşamı gerçekleştirilmek-
tedir.


