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EMO İzmir Şubesi 33. Dönem 1. Koordinasyon Kurulu Toplantısı…
KOORDİNASYON KURULU TOPLANDI
EMO İzmir Şubesi 33. Dönem 1. Koordinasyon Kurulu Toplantısı, 13 Mayıs 2020 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlendi.
Kanun değişikliği ile TMMOB’un işlevsizleştirilmesi girişiminin gündeme geldiği toplantıda, Odalarının kamusal görevlerini yapmasına engel olacak düzenlemeye karşı mücadele edileceği vurgulandı.
Pandemi sürecinde EMO ve Şube
çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda, EMO İzmir Şube’ye bağlı
temsilciliklerin faaliyetleri de masaya
yatırıldı. Dağıtım şirketleri, belediyeler ve OSB’lerle ilişkilerin de gündeme
alındığı toplantıda, EMO ve Şube’nin
mali durumuna ilişkin bilgilendirme
de yapıldı.
EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu
Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu’nun
açılışının gerçekleştirdiği çevrimiçi
toplantıda, 1-2 Şubat 2020 tarihinde
gerçekleştirilen EMO İzmir Şubesi 33.
Olağan Genel Kurulu sonrasında görev alan Yönetim Kurulu’nun pandemi
sürecinde gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin özet bilgiler verilirken, yeni
Hizmet ve Eğitim Merkezi’nin bodrum
katımında oluşturulan Yüksek Gerilim

Uygulama Merkezi’ne ilişkin bilgiler
de aktarıldı.
Yasa tasarısına karşı TMMOB’un
Odalara ve İKK’lar aracılığıyla yürüttüğü çalışmalara ilişkin bilgi verilen
toplantıda, TMMOB ve bağlı Odalarda
yapısal bir dönüşümün hedeflendiği
dile getirildi. Tasarının, Genel Kurul ve
seçim süreçlerine müdahale edilmesini hedeflediğine vurgu yapılan toplantıda, TMMOB’un örgütlü yapısının
dönüştürülerek, kamusal görevlerini
yapamaz hale getirilmeye ve üye ile
bağları yok edilerek işlevsizleştirmeye çalışıldığı ifade edilirken, üyelerin
birlikte mücadele etmesinin önemine
dikkat çekildi.
Temsilcilik çalışmaları gündeminde ise, Aydın’da Efeler Belediyesi ile
yapılan mesleki denetim ortak proto-

kolü hakkında bilgi verildi. Aydın’da
Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme
Sorumluluğu hizmetlerinde artış yaşandığı ancak toplam trafo sayısına
göre halen seviyenin düşük olduğu
ifade edildi. Yapı bağlantı hattı projelerinin fen adamları tarafından çok
düşük ücretlere yapılmasının haksız
rekabet yarattığı belirtildi. Mesleki
denetim protokolü için Bergama ve
Tire’de belediyelerle görüşmeler yapılmasının faydalı olacağının dile getirildiği toplantıda, İzmir Büyükşehir
Belediyesi ile yapılan ortak protokole
ilişkin ilçe belediyelerine bilgi verilmesi istendi. Toplantıda ayrıca elektrik
dağıtım şirketlerinin onaylanmış projeleri, işveren yerine proje müellifine
göndermesi gerektiği dile getirildi.

Nihat Özgül'ü Anıyoruz
...Oysa 68’li olmak öncelikle “Gençliği ülke sorunlarıyla ilgilenmeyen bir ulusun sonu gelmiştir” ilkesinden hareketle ülke koşullarını öğrenmek ve halka
anlatmak için idealistçe, özverili çalışma yapmaktır...
Nihat Özgül
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 18. ve 19. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Elektrik Yüksek
Mühendisi NİHAT ÖZGÜL’ü aramızdan ayrılışının 27. yılında saygıyla anıyoruz.
Nihat Özgül, 1945 yılında Elazığ'da doğdu. 1973 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Elektrik Fakültesi Elektrik (Kuvvetli
Akım Kolu) Bölümü'nden Elektrik Mühendis olarak mezun oldu. Öğrencilik yıllarında 68 kuşağı içinde yer alan Özgül'ün o dönem
kaleme aldığı anıları; 1993 yılında 68'li adlı kitabında yayımlandı. Özgül mezun olmasının hemen ardından Türkiye Elektrik
Kurumu'nda meslek hayatına başlarken, bir yandan da Elektik Mühendisleri Odası'na (EMO) üye olarak mesleki- demokratik mücadele içinde yer aldı. Araştırmacı ve üretken kişiliğiyle tanınan Nihat Özgül, Oda çalışmalarına mesleki sorunlara çözüm önerileri
sunduğu çok sayıda makale, bildiri ve yazıyla katkı sağladı. Özgül'ün "380 KW Üçlü Demet İletken Tel Çekimi" adlı kitabı 1987 yılında
yayımlanmıştır. EMO İzmir Şubesi`nin 18. Çalışma Döneminde Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev üstlenen Özgül, 19. Dönemde
de başkanlık görevini hayatını kaybettiği 25 Mayıs 1993 tarihine kadar sürdürdü.
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33. Dönem 2. Danışma Kurulu Toplantısı Düzenlendi…
MÜCADELE TAKVİMİ DEĞERLENDİRİLDİ
EMO İzmir Şubesi’nin 33. Dönem çalışmaları kapsamında ikinci Danışma Kurulu toplantısı çevrimiçi olarak 19 Mayıs
2020 tarihinde gerçekleştirildi. Meslek örgütlerinin kuruluş kanunlarında değişiklik yapılması girişiminin değerlendirildiği toplantıda, TMMOB’un mücadele programına ilişkin bilgi verilerek, Şube çalışmaları kapsamından programa
sağlanacak katkılara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Açılışını EMO İzmir Şubesi Yönetim
Kurulu Başkanı Şebnem Seçkin
Uğurlu'nun gerçekleştirdiği toplantıya,
58 Danışma Kurulu üyesi katılım sağlayarak, görüş ve önerilerini paylaştı.
Şubenin önümüzdeki aylarda gerçekleştireceği çalışmalarının planlandığı
toplantıda, TMMOB Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin girişim gündeme alınarak, değerlendirildi. Geçmiş
yıllarda gündeme getirilen kanun tasarılarının değerlendirildiği toplantıda, TMMOB’un bilgisi dışında hazırlanan 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 ve
2018 yıllarındaki tasarılar incelenerek,
görüş alış-verişinde bulunuldu.
Tasarılarda genel olarak TMMOB
ve bağlı meslek odalarının mesleki denetim yetkisinin zayıflatılmasının hedeflendiği tespit edilerek, TMMOB’un

mesleki denetim sürecinden çıkarılmasının yol açacağı sorunlar görüşüldü. Kamu ve çevre sağlığının bu
süreçten olumsuz etkileneceği, doğal
kaynakları, yeraltı-yerüstü zenginlikleri, tarihi ve kültürel mirasın daha fazla
tahrip edildiği bir dönemin başlayacağı ifade edildi. TMMOB üyelerinin çalışma alanlarının kuralsız ve kontrolsüz bir şekilde piyasa koşullarına terk
edilmesine yol açılacağına değinilen
toplantıda, ülke geleceğini yakından
ilgilendiren ve güvenli bir yaşam sürdürebilmemiz açısından hayati öneme
sahip yapı denetimi, sanayi, imar, gıda,
çevre, enerji, iletişim, teknoloji, bilişim, tasarım, ulaşım, madencilik, tarım,
orman ve kent yönetimi politikalarının belirlenmesinde bilimsel-teknik
kriterleri devre dışı kalacağı uyarısı

yapıldı. Gündeme getirilen değişikliğin Anayasa’nın 135. maddesine ve
Anayasa Mahkemesi kararlarına aykırılık teşkil edeceğine vurgu yapılan
toplantıda, Odaların demokratik işleyişin de zarar göreceği ifade edildi.
Değişiklik girişimine karşı
TMMOB’nin ve EMO’nun merkezi
düzeyde yürüttüğü mücadele programına ilişkin bilgi verilen toplantıda, TMMOB İzmir İl Koordinasyon
Kurulu’nun çalışmalarına da değerlendirildi. İzmir Barosu ve İzmir Tabipleri
Odası ile birlikte gerçekleştirilen etkinliklere ve basın açıklamalarına
ilişkinde de bilgi aktarılan toplantıda,
tüm üyelerin yürütülen mücadele sürecine katılımın sağlanması Danışma
Kurulu üyelerinin görüş ve önerileri
alındı.

EMO-Genç Toplantısı Gerçekleştirildi…
EMO İzmir Şubesi Öğrenci Üye Kolu EMO-Genç üyeleri pandemi sürecinde 19
Mayıs 2020 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlenen toplantıda biraraya geldi.
Covid-19 sürecinin değerlendirilmesi, EMO-Genç çalışmalarının
planlanması gündem maddeleriyle
gerçekleştirilen toplantıya, Dokuz
Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi,
Yaşar Üniversitesi, Katip Çelebi
Üniversitesi ile Manisa Celal Bayar
Üniversitesi'nden EMO-Genç üyeleri
katılım sağladı.
Toplantıda; üniversitelerdeki eğitim, sınav ve staj konularına ilişkin

değerlendirmelerde bulunan katılımcılar; pandemi sürecinde EMO-Genç
üyelerine yönelik çevrimiçi seminer
vb. etkinliklerin yapılmasının yararlı olacağını dile getirdiler. Çevrimiçi
seminerlerde özellikle yapay zeka ve
kapsamlı excell eğitimi olabileceği
ifade edilirken; tüm şubelerin EMOGenç üyelerinin katılımıyla Covid-19
sürecinde Üniversiteler konulu çevrimiçi yayın yapılabileceği belirtildi.
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