Değerli Üyeler;

Öncelikle hepinizi saygı ve sevgi ile selamlarım.

Odamızın 41’inci dönem Olağan Genel Kurulu’nun ardından, 42’nci dönem görev
yapacak olan organlarımızın seçimini tamamlamış ve süratle yeni çalışma dönemine
başlamış bulunmaktayız.

Takdir edersiniz ki, odalarda hizmet süreklilik arz etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle
öncelikle yeni Yönetim Kurulumuz, bir önceki dönemden
kalma işleri süratle tamamlamak için kolları sıvamış ve görev
bölümünün ardından, ilk iş olarak da bu yıl odamızda görev
yapacak olan komiteleri ve komitelerde çalışacak üyelerimizi
belirlemiştir.

Her yıl Genel Kurulumuzdan önce yapmamız gereken
Geleneksel EMO Balosu’nu bu yıl ülkemizde yağan yoğun
yağmurlar nedeniyle oluşan sel baskınlarından dolayı,
organizasyonunu yapmış olmamıza rağmen
gerçekleştiremedik. Yönetim Kurulumuz öncelikle, geleneksel
balomuzu yeniden organize etmiş ve hazırlıklarına süratle
başlamıştır. Bir aksilik olmazsa da balomuzu inşallah
belirlediğimiz tarihte gerçekleştireceğiz.
Değerli arkadaşlar,

Odamızın yeni “Mesleki Hizmet ve Denetim Tüzüğü”
Bakanlar Kurulu’ndan geçmiş ve Resmi Gazete’de
yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni Tüzüğümüz gereği
yürürlüğe giren “Proje Hazırlama Mühendislik Ücretleri
Hesaplama Yöntemi”, yeni “Proje Sözleşmeleri”, yeni “Tadilat
Ücretleri” ve yeni “Proje Vize Ücretleri” 1 Haziran 2010
tarihinden itibaren Odamız “Vize Bürosu”nda aranacaktır. Bu
konu ile ilgili olarak Odamız bünyesinde üyelerimize yönelik
kurslar organize edilmiştir. Daha ayrıntılı bilgi Odamızın Web sitesinde mevcuttur. Ayrıca
mühendislik proje hazırlama ücretleri hesaplamalarında kullanılacak olan “Cetvel PH-1‘i ve
yeni proje sözleşmelerini de odamızdan temin edebilirsiniz. Yeni hesaplama yöntemi için
odamız bir program hazırlama aşamasındadır. Program tamamlanır tamamlanmaz siz
değerli üyelerimizin bilgi ve kullanımına sunulacaktır.

Sevgili meslektaşlarım, odamızda, üyelerimize yönelik “Seminer” ve “Kursların” daha
düzenli ve daha profesyonelce yürütülebilmesi için “Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği” adı
altında bir yönetmelik hazırladık ve “Yetki Kurulu” onayına sunduk. Yönetmeliğimiz 7 Mayıs
2010 tarihi itibarı ile Yetki Kurulu onayından geçmiş ve yürürlüğe girmiştir. Bundan sonra
bu konudaki çalışmalarımız yönetmeliğimiz gereği oluşturulacak “Meslek İçi Eğitim
Komitesi” tarafından yürütülecektir. Ayrıca Oluşturulan “Sınav Komitemiz” de “Elektrik
Müteahhitliği Yetki Belgesi” sınavlarını süratle organize etmiş ve Odamızda konu ile ilgili
olarak Kurslar düzenlemeye başlamışlardır. Bu yılkı yetki Belgesi sınavları da önümüzdeki
günlerde SSEML’de yapılacaktır.
Ön İzin Tüzüğü gereği, Odamız yetkilileri ve Ticaret Dairesi Denetim Memurları, uzunca
bir süredir ara verilen elektrikli cihaz ve malzemelerin raf-vitrin kontrollerine yeniden
başlamışlardır. Bu konuda basına da bilgi verilmiş ve kamuoyunun aydınlatılması
sağlanmıştır. Kontrollerin rutin olarak aksatılmadan yapılabilmesi için de Ticaret Dairesi ile
bir program yapılmıştır. Ayrıca “Elektrik Tasarruf Cihazı” adı altında piyasada satılan ve bir
aldatmacadan başka bir işe yaramayan bu tür cihazlar için de Odamız bir basın toplantısı
düzenlemiş ve kamuoyunu bu konuda aydınlatmıştır. Ayrıca basın toplantısında KIB-TEK’te
son zamanlarda yaşanan kazalara da değinilmiş ve Kurumdan gerekli tedbirlerin bir an
önce alınmasını talep etmiştir.
Genel kurulumuzdan bu yana iki ay gibi kısa bir süre geçmesine rağmen, siz değerli
üyelerimiz için yaptıklarımız ve bundan sonra yapmayı planladıklarımız bizi
heyecanlandırıyor. Tüzüğümüz gereği, önümüzdeki günlerde uygulanmasına başlanacak
olan yeni sistemin tüm üyelerimize hayırlı olması dileğiyle;
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