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33. dönem çalışma raporu

Aydın ve Manisa Üye Toplantıları

17, 24 Mart 2021

Aydın ve Manisa’da yaşayan üyelerimize yönelik olarak üye bilgilendirme toplantıları gerçekleştirildi. Şube ve Oda çalışmalarına ilişkin bilgi verilmesinin yanı sıra, toplantılarda üyelerimizin
salgın döneminde karşılaştıkları zorluklar masaya yatırılarak, sorunlara ilişkin çözüm önerileri
alındı.
“Bilgilendirme”, “Pandemi Sürecinde Üyelerimizin Durumu” ile “Dilek ve Öneriler” olarak belirlenen gündem doğrultusunda gerçekleştirilen toplantıların ilki 17 Mart 2021 tarihinde Aydın’da
yaşayan üyelerimize yönelik olarak düzenlendi. Salgın nedeniyle çevrimiçi düzenlenen toplantıların ikincisi ise Manisa’da yaşayan üyelere yönelik olarak 24 Mart 2021 tarihinde yapıldı. Toplantılar
EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu’nun gerçekleştirdiği sunumla
başladı. EMO İzmir Şubesi’nin 1-2 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurulu’ndan sonra
başlayan 33. dönem çalışmalarına ilişkin ayrıntılı bilgiler sunuldu. Genel Kurul’un hemen ardından salgın döneminin başladığına değinilen sunumda, gerçekleştirilen çevrimiçi etkinliklere ve
faaliyetlere ilişkin bilgi verildi. EMO İzmir Şubesi Eğitim ve Hizmet Merkezi’nin alt katında oluşturtulan ve meslekiçi eğitim çalışmalarını uygulamalı hale getirecek olan laboratuvarlara ilişkin bilgi
verilen sunumda, Şube çalışmalarının yanı sıra EMO Genel Merkezi ile TMMOB’un İzmir, Aydın ve
Manisa’da faaliyet gösteren il koordinasyon kurullarının çalışmalarına ilişkin de bilgi verildi. İzmir
Bayraklı’da yıkıma neden olan 30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan deprem sonrası yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgi verilen sunumda, çevrimiçi gerçekleştirilen ücretsiz seminerlere ilişkin görüş
alışverişinde bulunuldu. Özellikle genç ve kadın mühendislerin salgın dönemimden iş bulmakta
daha fazla zorlandıklarının ifade edildiği toplantılarda, toplamda “mühendis” algısının değişmeye
başladığı vurgulandı. Çevrimiçi de olsa üye toplantılarının benzer sorunları yaşayan meslektaşları
bir araya getirdiği dikkat çekilen toplantılarda, zor dönemlerde dayanışmanın öneminin artığı
ifade edildi. Genel olarak mühendislik hizmetlerinde bir kalite düşüşü gözlemlediklerini ifade
eden katılımcılar, özellikle mesleğe yeni başlayan meslektaşlara yönelik daha fazla bilgilendirme
semineri yapılmasını talep ettiler. Yeni mezun meslektaşlarının faaliyet yürütecekleri alanlara
ilişkin daha fazla yönlendirme yapılması durumunda, yeteneklerine ve bilgi birikimine daha uygun
alanlarda yönelerek genel itibariyle mühendislik hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına katkı sağlanabileceğinin dile getirildiği toplantılarda, üye ilişkilerinin gelişmesinin önemine dikkat çekildi.
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Manisa İl Temsilciliği Toplantısı

19 Ağustos 2021

İşletme sorumluluğu yetki alanlarına yönelik olarak EMO Manisa İl Temsilciliği’nde
il ve ilçe temsilcilerinin katılımıyla toplantı
düzenlendi.
İşletme sorumluluğunun nitelikli yapılması ve işletme sorumluluğu tesisi sayısının
artırılması konusunda yapılabileceklerin değerlendirildiği toplantıda;
- MANİSA il ilçe OSB’lerde işletme sorumlusu bulundurmayan işletmelerin tespit edilmesi,
- Eylül- Ekim ayında Manisa İl İlçelerinde İşletme sorumluluğu hizmetini yürüten bütün SMM
üyelerin katılacağı toplantı yapılabileceği,
- İşletme sorumluluğu olmayan işletmeler için EMO ile OSB yönetimlerinin bilgilendirme toplantıları düzenlemesi,
- İşletme sorumluluğu bulundurulan firmalar ile iletişime geçilerek işletme sorumlusu hizmetleri konusunda bilgilendirme yapılması,
- Kaymakamlık ve valiliğe işletme sorumluluğunun belirtildiği maddeleri barındıran bilgilendirme yazılarının gönderilmesi,
- Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) bünyesinde işletme sorumlusu bulunmayan 500’e
yakın trafo için işletme sorumluları olması konusunda gerekli görüşmelerin yapılması kararlaştırıldı.

Aydın SMM Üye Toplantısı

23 Eylül 2021

Aydın’da SMM hizmetlerini yürüten üyelerin
yaşadığı sorunların değerlendirildiği toplantıda,
proje onay sürelerinin kısalmasına ilişkin çözüm
önerileri tartışıldı.
EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
Muhammet Demir, SMM Komisyonu Üyesi Mümtaz
Ayça, Teknik Görevliler Zehni Yılmaz ve Recep
Mercimek’in katılımıyla düzenlenen toplantı, EMO Aydın İl Temsilciliği’nde gerçekleştirildi. Yüz
yüze gerçekleştirilen toplantı; HES kodu sorgulanarak, aşı, hastalık geçirme ve test sonuçları değerlendirilerek, risk taşımayan katılımcılarla düzenlendi. Şube ve EMO çalışmalarına ilişkin bilgilendirme yapılmasıyla başlayan toplantıda, Aydın’da görev yapan ADM Elektrik Dağıtım Şirketi’nin
yetkileriyle gerçekleştirilen görüşme hakkında ayrıntılı bilgiler aktarıldı. Dağıtım şirketinin e-imza
desteği ile projelerin dijital olarak onaylanmasına için kullanmaya başladığı sisteme ilişkin bilgilerin paylaşıldığı toplantıda, sistemin kullanımına yönelik kılavuz hazırlanması gerektiği ifade
edildi. Efeler Belediyesi ve Aydın’daki diğer ilçe belediyelerinin yürüttüğü dijital onay projelerine
ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Projelerin Türk Telekom’un onayından da geçirilmesin de
değerlendirildiği toplantıda, proje onay sürelerin kısalması ve daha sağlıklı hale getirilmesi için
Belediyelerin İmar Müdürlükleri’nde daha fazla elektrik mühendisi istihdam edilmesi gerektiği
dile getirildi.
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Manisa SMM Üye Toplantısı

4 Ekim 2021

Manisa’da SMM hizmetlerini yürüten üyelerin
yaşadığı sorunların değerlendirildiği toplantıda,
proje onay sürelerinin kısalmasına ilişkin çözüm
önerileri tartışıldı.
EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi
Muhammet Demir, Manisa İl Temsilcisi Demirhan
Gözaçan, Teknik Görevli Zehni Yılmaz’ın katılımıyla
düzenlenen toplantı, EMO Manisa İl Temsilciliği’nde gerçekleştirildi. Yüz yüze gerçekleştirilen
toplantı; HES kodu sorgulanarak, aşı, hastalık geçirme ve test sonuçları değerlendirilerek, risk
taşımayan katılımcılarla düzenlendi. Şube ve temsilcilik çalışmalarına ilişkin bilgilendirme yapılmasıyla başlayan toplantıda, dağıtım şirketinin e-imza desteği ile projelerin dijital olarak onaylanmasına için kullanmaya başladığı sisteme ilişkin bilgilerin paylaşıldığı toplantıda, sistemin
kullanımına yönelik kılavuz hazırlanması gerektiği ifade edildi. Efeler Belediyesi ve Aydın’daki
diğer ilçe belediyelerinin yürüttüğü dijital onay projelerine ilişkin de bilgilendirme yapılarak
görüş alışverişinde bulunuldu.

Aydın Üye Buluşması

28 Aralık 2021

Aydın’daki üyelerimizle 28 Aralık 2021 tarihinde Aydın Barosu Lokali‘nde kokteyl eşliğinde üye buluşması düzenlendi. Şube Yönetim
Kurulu Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu ve Başkan
Yardımcısı H. Avni Gündüz’ün katılımıyla düzenlenen buluşmada, dönem içerinde gerçekleştirilen Şube ve Aydın Temsilciliği çalışmalarına
ilişkin bilgi vererek, dayanışma vurgu yapıldı.
Salgın önlemleri alınarak yüzyüze gerçekleştirilen etkinlikte, üyelerimiz yılbaşı öncesinden biraraya gelerek, yılın değerlendirmesini yaptılar.
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