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EMO İzmir Şubesi Genç Mühendisler Komisyonu Çalışmalarına
Hızla Başladı
Mevcut ekonomik krizin her geçen
yıl derinleşmesi, alım gücünün düşmesi, artan fiyatlar, yükselen döviz
kurları, işsizlik, umutsuzluk, yoksulluk ve krizin etkileri toplumumuza
paralel olarak özellikle EMO üyesi

Uğurcan Cengiz ve Egemen Akkuş’un
katıldığı toplantıda, komisyon çalışma
takvimi ve görev dağılımları, aralık ayı
içerisinde yapılması planlanan seminerler, genç üyelere yönelik anketler,
içerik, hizmet ve duyuruların üyeleri-

mize daha hızlı ulaşımı adına online
uygulama yapılmasının temelleri gibi
bir çok konu başlığı görüşüldü. Salgın
koşulları nedeniyle online gerçekleştirilen toplantıların periyodu belirlendi.

genç meslektaşlarımızı daha da etkilemiştir.
EMO İzmir Şubesi Genç
Mühendisler Komisyonu merkezine bu
gerçeklikleri koyarak, genç meslektaşlarımıza yönelik Şubemiz bünyesinde
gerçekleştirilen faaliyetlerin çeşitlendirilmesi ve arttırılmasına dair çalışmalarına, kasım ayı içerisinde gerçekleştirdiği ilk toplantı ile başladı.
Komisyon üyeleri Gizem Boran
(Komisyon Başkanı), Olkan Akçay
(Komisyon Başkan Yardımcısı), Eren
İpek (Yazman), Selcan Kına, Berfin….,

Özgeçmiş Hazırlanması ve Mülakat Teknikleri Semineri Çevrimiçi
Gerçekleştirildi
Genç Mühendisler Komisyonu'nun
kurulması ardından yapılabilecek
etkinlik fikirleri alışverişi sonunda
başlangıç noktası olarak genç mühendisler arasındaki en büyük sorunlardan biri olan işsizlik konusu
seçildi.
Fikirler ihtiyaçlar doğrultusunda
çıkar, Türkiye’de 2019 yılında Elektrik
Elektronik Mühendisliği bölümü kontenjan sayısı 12.319 kişi olarak güncellenmiştir. Her yıl ortalama 12 bin
mühendis mezun olduğunu varsayalım. İş ilanlarının en fazla olduğu ve
en sık kullanılan sitede 2019 yılında
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yazılım mühendisliği dahil toplam
elektrik elektronik mühendisi ilanı
3118 adettir. Kamuda ise yılda 300500 arasında istihdam gerçekleşmektedir. Yani toplam rakamlara bakıldığında yılda 10 binin üzerinde yeni
mezun elektrik elektronik mühendisi
ve yaklaşık 3500 civarında iş ilanı
bulunmaktadır. Her sene yeni mezun
olan mühendis sayısı katlanarak artarken iş arayan mühendis sayısı da
artmaktadır.
Bu veriler ışığında ülkemizde mevcut mühendis istihdamında adayı biraz olsun ön plana çıkaran Özgeçmiş
ve Mülakat teknikleri üzerine alanın-

da uzman bir görüş yardımı ile gerekli
çevrimiçi seminer sunumu tüm üyelerimiz davet edilerek oluşturulmuştur.
İnsan kaynakları uzmanı olan
Ceyda Özlem Arıca ile yapılan seminerde özgeçmiş hazırlama, doğru,
sade, nitelikli özgeçmiş ve mülakat
için gerekli ön çalışma bilgilendirmesi
yapılırken iş arama sürecinde yapılan
yanlışlar ve doğruları üzerine görüşleri alındı,
Son olarak yeni mezun ve mühendis adaylarının soruları cevaplandırıldı.
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Mühendis Asgari Ücreti 2021 Yılı İçin Brüt
5750 TL Olarak Belirlendi

TMMOB, ücretli çalışan 2021 yılı
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları
asgari ücretini brüt 5750 TL olarak
açıkladı. Alınan sorumluluk gereği
belgeli koşulu olan alanlarda çalışan mühendisler için ise asgari ücretinin üzerinde ücret uygulanması
zorunlu olacak.
6235 Sayılı Türk Mühendis ve
Mimar Odaları Birliği (TMMOB)
Kanunu hükümlerine dayanarak,
TMMOB Ana Yönetmeliğinde yer alan
"Birliğin ve Bağlı Odaların Amaçları"

maddesi uyarınca her yıl TMMOB
Yönetim Kurulu tarafından açıklanan
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları
Asgari Ücreti 2021 yılı için brüt 5750
TL olarak tespit edildi. 2020 yılında
asgari ücret bürüt 5000 TL olarak uygulanmıştı. Karar ile birlikte yıllık artış
oranı yüzde 15 olarak şekillendi.
TMMOB Yönetim Kurulu‘nun 3
Aralık 2020 tarihli toplantısında alınan karada şöyle denildi: "Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları
için 2021 yılı ilk işe giriş bildirgesinde

baz alınacak asgari brüt ücretin 5750 TL
olarak belirlenmesine; Odalarınca belgeli çalışmanın koşul olduğu uzmanlık
alanlarında, mesleki deneyimin arandığı
alanlarda, şantiye şefliği, sorumlu müdürlük, iş güvenliği uzmanlığı, yapı denetim elemanı, daimi nezaretçi, uzak yol
kaptanlığı vb. hizmetlerde asgari ücret
uygulanmayacağını, bu durumda olan
mühendis, mimar, şehir plancılarının
ücretlerinin alınan sorumluluk gereği
belirlenen asgari ücretinin üzerinde olmasına karar alınmıştır."

Bölgesel Azaltma Katsayıları
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO)
En Az Ücret ve Mesleki Denetim
Uygulama Esasları Yönetmeliği uya-

rınca mühendislik hizmetleri için uygulanacak en az ücretler kapsamında
EMO İzmir Şubesi sınırları içinde ka-

İZMİR
Yerleşim Yeri
Şube Merkezi-Metropol İlçeler
Gaziemir
Balçova
Bayraklı
Bornova
Karşıyaka
Buca
Konak
Çiğli
Narlıdere

Bayındır
Beydağ
Çeşme
Dikili
Foça
Kınık

Kiraz
Menderes
Menemen
Seferihisar
Selçuk
Urla

lan İzmir, Aydın ve Manisa illerinde
uygulanacak azaltma katsayıları aşağıdaki tablodaki gibidir.

MANİSA
Katsayı

1,00

Yerleşim Yeri

Manisa İl Temsilciliği sınırlarında
Şehzadeler
Yunusemre

AYDIN
Katsayı

1,00

Yerleşim Yeri

Aydın İl Temsilciliği sınırlarında
Efeler

Katsayı

1,00

1,00

1,00

1,00

0,75

0,75

0,75

1,00

0,75

0,75

1,00

0,75

0,75

0,85

0,75

0,85

Bozdoğan
0,75

Demirci
Gölmarmara
Gördes
Kırkağaç

Kula
Sarıgöl
Saruhanlı
Selendi

0,75

Çine
Germencik

Karpuzlu
Koçarlı
Köşk
Kuyucak

Karacasu

Yenipazar

0,75
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EMO-Genç Üyeleri için Elektrik Mühendisliği Semineri Yapıldı
Elektrik Mühendisleri Odası İzmir
Şubesi Öğrenci Komisyonu olarak,
dönemin ilk etkinliği olan “Elektrik
Mühendisliğine
Giriş”
konulu
çevrimiçi seminer ile başladı.
Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik
Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden

Dr. Özgür Tamer’in konuşmacı olarak katıldığı etkinlik Dokuz Eylül
Üniversitesi son sınıf öğrencilerinden
Bilgi Alp moderatörlüğünde gerçekleştirildi. İzmirdeki çeşitli üniversitelerden 50 öğrencinin katıldığı etkinlik
İzmir depreminde hayatını kaybedenleri anarak başladı.

Mühendislik, Elektrik Mühendisliği,
Elektrik Mühendisleri Odası,
Mühendislerin çalışma alanları gibi
alt başlıklar konuşuldu.
EMO-Genç üyekerinin mühendislik mesleğine ilişkin sorularına verilen
yanıtlarla etkinlik tamamlandı.

Yitirdiklerimiz...
Kazım Özcan - 5440
5440 sicil nolu üyemiz Kazım Özcan koronavirüs nedeniyle 25 Kasım 2020 tarihinde
yaşamını yitirdi. 1945 yılında Kağızman'da doğan Özcan, 1975 yılında ADMMA Elektrik
Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştu. Uzun yıllardır Serbest Müşavir Mühendis (SMM)
olarak meslek yaşamını sürdürmüş olan üyemizin ailesine, sevdiklerine ve EMO örgütlülüğüne başsağlığı dileriz.

Zeki Tosuner - 1103
1103 sicil nolu üyemiz Zeki Tosuner 26 Kasım 2020 tarihinde aramızdan ayrıldı. 1933 yılında Bolvadin'de doğan
Tosuner, 1960 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştu. Üyemizin ailesine,
sevdiklerine ve EMO örgütlülüğüne başsağlığı dileriz.

Şermi Dolmen - 1965
1965 sicil nolu üyemiz Şermi Dolmen 15 Aralık 2020 tarihinde aramızdan ayrıldı.
1936 yılında İzmir'de doğan Dolmen, 1964 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik
Mühendisliği Bölümü'nden mezun olmuştu. EMO İzmir Şubesi'nin 5. ve 7. Dönemlerinde
Yönetim Kurulu üyeliği görevlerin de de bulunan Dolmen, meslek yaşantısını yapı denetçisi
olarak sürdürmekteydi. Üyemizin ailesine, sevdiklerine ve EMO örgütlülüğüne başsağlığı
dileriz.
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