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33. dönem çalışma raporu

Elektronik MDK Üye Toplantısı

9 Mart 2020

“EMO Meslek Dalı Ana Komisyonları Kuruluş ve Çalışma Yönetmeliği” çerçevesinde Şube çalışma dönemi başında yapılması zorunlu olan elektronik meslek dalı üye toplantısı Şubemizde
gerçekleştirildi.
Şube Yönetim Kurulu Yazman Üyesi Hacer Öztura tarafından yapılan açılış konuşması sonrasında başlayan toplantı Şubemiz 32. Dönem EMDK (Elektronik Meslek Dalı Komisyonu) Başkanı
Gökhan Sezer yürütücülüğünde gerçekleştirildi. 33. Dönem EMDK asıl ve yedek üyelerine ilişkin
üye isimleri, önümüzdeki dönem komisyon çalışma programına ve eğitimlere ilişkin görüşler Şube
yönetim kuruluna sunulmak üzere karar altına alındı.
Toplantıda aşağıdaki başlıklarda görüşler ortaya çıktı:
Şube hizmet binası içerisinde elektronik laboratuvarı oluşturulması,
- Elektronik mühendisliğinin kamuda ve sanayide aranırlığının sağlanması için gerekli mevzuat çalışmalarının yapılması,
- Meslek alanları tanımlarının oluşturulması,
- Üyelerin Oda’ya gelmelerinin özendirilmesi için çalışma yapılması,
- Elektrik MEDAK için gerekli çalışmaların yapılması,
- Elektronik mühendislerinin yetkinliklerini artırmak için eğitim ve belgelendirme çalışmalarının yapılması,
- Elektronik mühendislerin Elektrik-Elektronik mühendislerine eşdeğer olabilmesi için çalışma
yapılması,
- Özellikli binalarda zayıf akım sistemleri konusunda işletme sorumlusu elektronik mühendisi
istihdamı sağlanması için gerekli mevzuat çalışmalarının tamamlanması ve ilgili kurumlar bazında
görüşmeler yapılması,
- Meslek alanlarımız ile ilgili şartnameler oluşturulması,
- Meslek alanlarımız ile ilgili konularda faaliyet yürüten yetkili servislerde “Yetkili Servis
Teknik Sorumlusu” üyelerimiz görev yapması için gerekli çalışma ve görüşmelerin yapılması,
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SMM Üye Toplantısı

13 Şubat 2021

SMM üyelerin sorunları ve çözüm önerilerine yönelik olarak çevrimiçi toplantı düzenlendi. `GDZ Dağıtım Bağlantı Sistemi ve proje
onay süreçleri`, `YG işletme sorumluluğu hizmetleri`, `Dağıtım şirketi ve diğer kurumlar ile
ilişkiler` gündemiyle gerçekleştirilen toplantıya 50 SMM üye katıldı.
Toplantıda Dağıtım Bağlantı Sistemine
ilişkin olarak üyeler; OG-AG proje onayları süreçlerinde farklı işletmelerden kaynaklı yaklaşım
farklılıklarının ortadan kaldırılması gerektiği, DBS sisteminde her adımın örnekleriyle anlatılacağı
kapsamlı bir akış şemasının oluşturulmasının önemi, bağlantı anlaşmasından sonraki iş başlama
iş bitirme evraklarının da e-imzalı olarak sunulabilmesi, bağlantı anlaşmasında proje müellfinin
herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığı, bu konuda mal sahibi ile işlemlerin çözülmesi gerektiği, yapı bağlantı hattı projelerinde yeraltı ve havai hat taleplerine daha olumlu yaklaşılmasını da
ifade ederek; İzmir`in bazı ilçe belediyelerinde başlayan ve başlayacak olan e-ruhsat süreçlerine
yönelik GDZ Dağıtım Bağlantı Sisteminin uyumlu hale getirilmesi için Şubemiz ile ortak çalışma
yürütülebileceğini önerdiler.
Toplantıda ayrıca; GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından Dağıtım Bağlantı Sistemi konusunda
yaşanan sorunlar ve sistemin aksayan yönlerinin ele alınacağı çevrimiçi seminerin düzenlemesinin uygun olacağını belirtildi. SMM üye toplantısı; YG İşletme Sorumluluğu hizmetlerine ilişkin
değerlendirmelerin ardından son buldu.

SMM Üye Toplantısı

21 Ekim 2021

İzmir`de SMM hizmetlerini yürüten üyelerimizle, yüzyüze ve çevrimiçi gerçekleştirilen SMM
Üye Toplantısı; “Dağıtım Şirketleri ve Belediyeler İle İlişkile”, “EMO 2022 Yılı En Az Ücretleri”,
“YG İşletme Sorumluluğu Hizmetleri” ile `Dilek ve Öneriler` başlıklarından oluşan gündem kapsamında düzenlendi.
SMM Komisyonu`nun çalışmaları ve komisyon kararlarına ilişkin bilgilendirme yapılmasıyla
başlayan toplantıda, SMM Komisyonunun belediyeler ve dağıtım şirketi ile yapmış olduğu görüşmeler ve ortak çalışmalar hakkında bilgi verildi. Bazı belediyelerin halen proje onaylarında Türk
Telekom onayı aradığının ifade edildiği toplantıda, bu konuda bir çok belediye ile görüşmeler
gerçekleştirildiği ve yazışmalar yapıldığı ifade edildi. Şube sınırları içinde faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketlerinin uygulamalarından kaynaklanan sorunların da tartışıldığı toplantıda; son
günlerde gündeme gelen muayene kabul, sayaç takma uygulamalarının dijitalleşmesi sonucunda
bazı işlerde aksamalar meydana geldiği, bağlantı anlaşması ile ilgili sorunların kısmen çözüldüğü
ama halen bazı sorunların devam ettiği, AG TUS uygulamasının önemli olduğu, SMM üyelerin bu
süreçleri iyi yönetmesi ve sağlıklı bir denetim mekanizmasının oluşturulması gerektiği ifade edildi. Toplantıda ayrıca projelerin elektronik imza desteğiyle dijital ortamda onaylanmasına yönelik
bazı belediyeler tarafından da uygulamaların başlatıldığına dikkat çekildi. EMO 2022 yılı En Az
Ücretlerin reel enflasyon oranları dikkate alınarak arttırılması gerektiği belirtilen toplantıda, YG
İşletme Sorumluluğu Hizmetlerinin gerek denetlenmesi gerekse sayısının arttırılmasına yönelik
çalışmaların sürdürülmesi talep edildi.
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İşyeri Temsilcileri Toplantısı

20 Ekim 2021

EMO İzmir Şubesi İşyeri Temsilcileri ile 20 Ekim 2021 tarihinde çevrimiçi toplantı gerçekleştirildi.Toplantı Şube Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu’nun açılış konuşması ile
başladı ve sonrasında toplantının ilk gündemi olan Oda-Şube Çalışmaları`na dair Şube Müdürü
Barış Aydın tarafından katılımcılara bilgi aktarıldı. Şubemizdeki eğitim faaliyetleri, komisyon
çalışmaları, mali durum, 2.kat konferans salonu ve bodrum kat laboratuvar çalışmalarının yanı
sıra üye aidat yapılandırması sonrasında aidat durumları katılımcılarla paylaşıldı.
Katılımcılar tarafından İşyeri Temsilcileri Toplantısının daha sık yapılması talep edilirken, pandemi nedeniyle bir çok işletmede küçülme ve üretim azalması gibi sorunların olduğu ifade edildi.
Genç mühendislerin tecrübe kazanmalarına yönelik Odanın üyesine destek vermesi gerektiği,
işletmelerde iş güvenliğinin çok önemli olduğu bu nedenle üniversitedeki bölümlerde mutlaka iş
güvenliği ile ilgili derslerin verilmesi gerektiği, Şubenin oluşturduğu eğitim laboratuvarlarında
iş sağlığı ve güvenliği alanına yönelik malzeme tanıtım ve eğitimlerin de verilmesinin çok faydalı
olacağı dile getirildi.
Pandemi ile özellikle internet kullanımı konusunda yoğun taleplerin oluştuğu buna yönelik
operatör şirketlerin kendi altyapısını uygun hale getirmeye yönelik yoğun çalışmalar yürüttüğü belirtildi.
Toplantının kapanışında söz alan
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem
Seçkin Uğurlu, toplantıya katılım sağlayan tüm üyelere teşekkür ederek bir
sonraki toplantıya dair istek ve önerilerini beklediklerini belirtti.

33. dönem çalışma raporu

90

emo izmir şubesi

