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Şube 32. Dönem Danışma Kurulu 
ilk toplantısı Eyüp Sabri Aksüt Eğitim 
Salonu’nda düzenlendi. 

Şube Çalışmaları Hakkında 
Bilgilendirme, Şube 32.Dönem Çalışma 
Programı, Dilek ve Öneriler gündemiyle 
gerçekleştirilen toplantıya 25 üyemiz 
katılım sağladı.

EMO Ana Yönetmeliği çerçevesinde 
Şube 32.Dönem komisyonlarında yer 
alan üyelerimizin de katılım sağladığı danışma kurulu toplantısında, Şube Yönetim Kurulu tara-
fından taslak olarak oluşturulan Şube 32.Dönem Çalışma Programı Taslağı üzerine üyelerimizin 
görüş ve önerileri alındı.

Şube çalışma programında yer alan örgütlenme, eğitim, oda çalışmaları ve şube çalışmala-
rının yanı sıra  ulusal ve yerel etkinliklerin gerçekleştirilmesine yönelik oluşturulan çalışmanın 
son şekli verildi ve programın bir sonraki şube bülteninde ve şube kurumsal internet sayfasında 
yayınlanması ifade edildi.

Oluşturulan komisyonların usul ve esaslara uygun olarak sağlıklı çalışma anlayışı içinde yürü-
tülmesi gerektiği, uzmanlık alanlarına yönelik yaşanan gelişmelerin ilgili komisyonlar eliyle takip 
edilmesi ve mesleğimize yansımalarına yönelik konulara müdahil olunması ifade edilerek dönem 
içerisinde gerek şube danışma kurulunun gerekse komisyonların şubemizin idaresi açısından çok 
önemli olduğu ifade edildi.

Danışma Kurulu I. Toplantısı        22 Mart 2018

Danışma Kurulu II. Toplantısı        27 Eylül 2018

Şube çalışma dönemi içinde görev yapmakta olan yönetim kurulunun asıl ve yedek üyeleri ile 
daha önceki dönemlerde bu görevi üstlenmiş üyeler, şube denetçileri, il-ilçe, iş yeri temsilcileri 
ile şube komisyonlarında yer alan üyelerimizin katılımı ile gerçekleştirilen toplantı Oda ve Şube 
çalışmaları hakkında bilgilendirme, EMO Yeni Hizmet Binası Çalışmaları, Mali Durum, Dilek ve 
Öneriler gündemiyle gerçekleştirildi.

Toplantıda söz alan Şube YK Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu, Oda - Şube Çalışmaları kısmında 
Şubemizin dönem başından itibaren gerçekleştirmiş olduğu çalışmalar ile Oda merkezinde yü-
rütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. şubemiz çalışmaları kapsamında; komisyon toplantıları, 
eğitimler, test ölçüm faaliyetleri mesleki denetim, üye istatistikleri, üye ödenti bilgileri, 50.yıl 
etkinlikleri, ulusal ve merkezi bazda yapılacak etkinlikler, İzmir İl Koordinasyon Kurulu Çalışmaları 
vb. konularda detaylı bilgiler aktardı.

Yapımına 2016 yılında başlanan ve son aşamalarına geldiğimiz EMO İzmir Şubesi Yeni Hizmet 
Binası ve Eğitim Merkezi yapım işine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi. Mali durum günde-
minde ise Şube YK Saymanı Z.Feryal Gezer tarafından Ocak-Ağustos 2018 tarihleri arasındaki gelir 
gider durumu ve mali rablolar hakkında bilgi verdi.

Üyeler tarafından il ilçe temsilciliklerinin çalışmalarının ve yapıllarının yeniden gözden ge-
çirilmesi, gerekirse buna ilişkin çalıştay düzenlenmesi, mesleki denetim süreçlerinde yaşanan 
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olumsuzluklara karşın şubenin temsilcilerle birlikte daha yoğun bir çalışma içine girmesi, yapı 
ruhsatlarındaki projelerin takibinin hızlandırılması, disiplin cezalarının ağırlaştırılması için ge-
rekli çalışmaların Oda ve TMMOB nezdinde yürütülmesi, Kamuda olup üye olmayanlar ve üyelikten 
istifa edenler hakkında çaışma başlatılması, yabancı uyruklu mühendislerin Oda üyeleliklerinin 
denetlenmesi, şube bülteninin üyelere ulaşımında yaşanan sıkıntıların çözülmesi, Yeni hizmet 
binamıza en kısa sürede taşınılarak üyelerimize daha kaliteli ve daha nitelikli hizmet sunulması 
vb. konularda görül öneriler dile getirildi.

Toplantıda son olarak söz alan Şube Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu, EMO Yeni 
Hizmet Binamızın yapım işine yönelik üyelerimizin katkılarını beklediklerini ifade ederek, 50.yıl 
etkinlikleri kapsamında 03 Ekim 2018 tarihinde gerçekleştirilecek Şehir Hastaneleri Gerçeği ve 11 
EKim 2018 tarihinde gerçekleştirilecek Dijital Dünyada Mühendisliğin Rolü konulu söyleşilerimize 
tüm üyelerimizi beklediklerini söyledi.

Danışma Kurulu III. Toplantısı        21 Mart 2019

Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Şebnem Seçkin Uğurlu`nun açılış 
konuşmasıyla başlayan toplantıda 
Şube Müdürü Barış Aydın “Oda-Şube 
Çalışmaları” gündem maddesine ilişkin 
olarak dönem başından itibaren Şube 
ve Oda merkezinde gerçekleştirilen ça-
lışmalar kapsamında; komisyon toplan-
tıları, eğitimler, mesleki denetim, üye 
istatistikleri, üye ödenti bilgileri, 50.yıl etkinlikleri, ulusal ve merkezi bazda yapılacak etkinlikler, 
İzmir İl Koordinasyon Kurulu Çalışmaları hakkında bilgilerin verilmesinin yanı sıra Şube Yönetim 
Kurulu`nun 32.Dönem Çalışma Programı`nda yer alan konulara ilişkin 1 yıllık çalışmaların de-
ğerlendirmesi yapıldı.

EMO Yeni Hizmet Binası Çalışmaları, mali durum konularında Şube Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi Z. Feryal Gezer, Danışma Kurulu üyelerine bilgilendirmede bulundu. 

Şube 32.Dönem 3.Danışma Kurulu Toplantısına ilişkin Şube Yönetim Kurulumuzun 26.03.2019 
tarih ve 32/55 sayılı toplantısında; Danışma Kurulu Toplantısı sırasında üyelerden gelen görüş ve 
öneriler de dikkate alınarak; Şube bülteni dağıtımlarında düzenleme yapılması, MİSEM kapsamın-
da yürütülen PLC Eğitim setlerinin temini, Şube hizmet alanında kütüphane alanı oluşturulması, 
eğitim alanları ve konferans salonu imalatları için gerekli maliyet analizlerinin yapılması, Şube 
Yeni Hizmet Binası 2.Kat Konferans Salonunun elektrik, mekanik, ses ışık sistemler ve ince işler 
olarak ayrı ayrı maliyet analizlerinin yapılması, nakdi ve ayni destek arayışlarının başlatılması, 
kadın üyelerimize yönelik etkinliklerin arttırılarak sürdürülmesi, işsiz üyelere ücretsiz kurs veya 
eğitim desteği verilmesi, EMO-Genç ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla üniversitelerde etkinlikler 
planlanması, üyelere ilk yardım eğitimi konularında çalışma yapılmasına ilişkin değerlendirme-
lerde bulunuldu.
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Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Şebnem Seçkin Uğurlu tarafından yapı-
lan ilk bilgilendirmede, dönem başın-
dan beri yürütülen Oda çalışmaları ve 
yaşanan son süreçler aktarıldı. Toplantı 
gündemine göre söz alan Şube Müdürü 
Barış Aydın tarafından Ocak 2019 ta-
rihinden itibaren yürütülen Şube ça-
lışmaları hakkında kısa bilgi verildi. Eğitimler, temsilcilik çalışmaları, İKK çalışmaları, mesleki 
denetim, test ölçüm hizmetleri, üye ve SMM üye sayıları, YG İşletme Sorumluluğu Hizmetleri, 
üye aidat ödentileri ve icra takipleri, süreç içinde gelişen mevzuat değişiklikleri ve mesleğimize 
etkilerini içeren bilgiler, basın yayın çalışmaları vb. konularda bilgiler aktarıldı.

Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Z.Feryal Gezer tarafından ise Şubemizin mali durumu ve 
yeni bina inşaat giderleri hakkında bilgi verildi.

Şubemiz tarafından 16-19 Ekim 2019 tarihinde gerçekleştirilecek VI. Elektrik Tesisat Ulusal 
Kongre ve Sergisi kapsamında yürütülen çalışmalar ve alt etkinliklerin durumu, program taslak 
çalışması, yabancı konuşmacıların listesi ve sergi çalışmalarında gelinen durum hakkında detaylı 
bilgi verilerek bundan sonraki çalışmalarda üyelerin katkı ve katılımları talep edildi.

Gündeme ilişkin Oda-Şube Çalışmaları, Mali Durum ve Kongre çalışmaları hakkında danışma 
kurulu üyelerinin görüş ve talepleri dile getirildi. Şube Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında bu 
talep ve önerilerinin değerlendirileceği ifade edildi.

Danışma Kurulu IV. Toplantısı       27 Haziran 2019

Danışma Kurulu V. Toplantısı      7 Ocak 2020

Şube çalışma dönemi içinde görev yapmakta olan yönetim kurulunun asıl ve yedek üyeleri ile 
daha önceki dönemlerde bu görevi üstlenmiş üyeler, şube denetçileri, il-ilçe, iş yeri temsilcileri 
ile şube komisyonlarında yer alan 38 danışma kurulu üyemizin katılımıyla gerçekleştirilen top-
lantı, Oda ve Şube çalışmaları hakkında bilgilendirme, Mali Durum, Genel Kurul Süreci ve Dilek 
ve Öneriler gündemiyle yapıldı.

 Şube Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu`nun açılış konuşmasıyla başlayan top-
lantıda Şube Müdürü Barış Aydın “Oda-Şube Çalışmaları ve Mali Durum” gündem maddelerine 
ilişkin olarak dönem başından itibaren Şube ve Oda merkezinde gerçekleştirilen çalışmalar kap-
samında; komisyon toplantıları, eğitimler, mesleki denetim, üye istatistikleri, üye ödenti bilgileri, 
EMO Yeni Hizmet Binası, ulusal ve merkezi bazda yapılan etkinlikler ve mali tablolar hakkında 
bilgi verdi.

Şube Genel Kurul süreci hakkında Şebnem Seçkin Uğurlu tarafından bilgilendirme yapılarak 
Danışma Kurulu üyelerinin bu süreçlere yönelik katkı ve önerilerini sunmaları talep edildi. Genel 
Kurul‘da oluşturulacak komiyonların ve sunulacak önergelerin belirlenmesi, katılım arttırılması, 
özellikle yeni mezun genç üyelerin katılımının sağlanmasının önemi vurgulandı.Toplantıda ayrıca; 
Oda-Şube ilişkileri, Şubenin ve Odanın mali durumu, hizmet binasında ilave yapılacak imalatlar, 
Dağıtım Şirketi ile ilişkiler, yerel yönetimler ve İl Koordinasyon Kurulu çalışmaları hakkında görüş 
ve öneriler dile getirildi.
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Danışma Kurulu VI. Toplantısı      21 Ocak 2020

Şube Genel Kurul sürecine yönelik 
düzenlenen Danışma Kurulu toplan-
tısında; Şube Yönetim Kurulu Başkan 
yardımcısı H. Avni Gündüz tarafından 
bilgilendirme yapılarak Danışma Kurulu 
üyelerinin bu süreçlere yönelik katkı ve 
önerilerini sunmaları talep edildi. Genel 
Kurul‘da oluşturulacak komiyonların ve 
sunulacak önergelerin belirlenmesi, katılım arttırılması, özellikle yeni mezun genç üyelerin katı-
lımının sağlanmasının önemi vurgulandı.Toplantıda ayrıca; Oda-Şube ilişkileri, Şubenin ve Odanın 
mali durumu, hizmet binasında ilave yapılacak imalatlar, Dağıtım Şirketi ile ilişkiler, yerel yöne-
timler ve İl Koordinasyon Kurulu çalışmaları hakkında görüş ve öneriler dile getirildi.


