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Alaşehir-Tire SMM Üye Toplantıları          12 Şubat 2016

Alaşehir ve Tire ilçelerinde SMM olarak faaliyet yürüten üyelerimizle güncel gelişmelerle 
ilgili yaşanan sorunlara çözüm oluşturulması amacıyla SMM Üye Toplantıları gerçekleştirildi. 

Şubemiz adına Şube Müdürü Barış Aydın ve Şube Teknik Müdürü Ali Fuat Aydın’ın katıldığı 
toplantılara,  Alaşehir ilçesinde faaliyet yürüten SMM üyelerimiz Akif Çınar, H.Cahit Kılınç, Ferhat 
Boyacı ve Ramazan Katrancıoğlu; Tire ilçesinde faaliyet yürüten SMM üyelerimiz Nejat Bozkurt, 
E.Sefa Kayacan, Rüştü Onduk ve Hüseyin Zincirci katıldılar.

Toplantılarda, Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği kapsamında üyelerimizin proje uzmanlık 
eğitimi ve sertifika (PUS) almalarını zorunlu hale getiren ve özel kuruluşlara proje onay ve ka-
bul yetkisi veren maddelerin iptali için Danıştay’da açılan davada verilen yürütmeyi durdurma 
kararı sonrasında proje onay ve kabul işlemlerinde ortaya çıkan durumla ilgili değerlendirme 
yapılmasının yanı sıra SMM-BT yenileme işlemleri, mesleki denetim uygulamaları vb konularda 
bilgilendirmede bulunuldu.

Aydın ilinde yapı denetçisi olarak görev yapan üyelerimize yönelik üye toplantısı EMO Aydın 
İl Temsilciliği`nde gerçekleştirildi. Toplantıya Aydın ilinde görev yapan 11 yapı denetçi üyemi-
zin yanı sıra Şube Teknik Müdürü Ali Fuat Aydın, Şube Avukatı Zeki İşlekel, Şube Yapı Denetim 
Komisyonu Üyesi Muammer Göksel, EMO Aydın İl Temsilci Yardımcısı Salih Eğerci, EMO Aydın İl 
Temsilciliği Teknik Görevlisi Recep Mercimek katıldı.

Ali Fuat Aydın’ın konuyla ilgili TMMOB, Oda çalışmaları, Şube Yapı Denetim Komisyonu çalış-
maları hakkında genel bilgilendirmede bulunmasının ardından, toplantıda, Muammer Göksel’in 
kolaylaştırıcılığında gerçekleştirilen ikinci bölümde;

- Yapı denetim firmalarında çalışan yapı denetçisi elektrik mühendislerinin ücretlerindeki 
düşüklük ve farklılıklar,

- Yapı Denetim Sisteminde mal sahiplerinin/müteahhitlerin yapı denetim firma seçimi yerine 
yapı denetim firmalarının adil bir sırayla belirlenmesi ve ödemelerinin de oluşturulacak ortak 
havuzdan yapılması halinde yapı denetçisi mühendislerin görevlerini daha sağlıklı ve herhangi 
bir baskı altında kalmadan yaparak denetim kalitelerinin, dolayısıyla yapılan inşaatların kalite-
lerinin daha çok artacağı, ayrıca yapı denetçisi mühendislerin sigorta güvencesi altına alınması 
gerektiği hususlarının EMO tarafından her fırsatta gündeme getirilmesi, 

- Proje müellifleri tarafından hazırlanan projelerde karşılaşılan eksiklik, ve problemlerin gi-
derilmesine yönelik konuyla ilgili tüm disiplinlerin ve SMM üyelerin katılımı ile ortak etkinlikler 
düzenlenmesi,

- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 
koordinatörlüğünde belli zamanlarda 
bilgilendirme ve karşılaşılan sorun-
ların konunun taraflarının katılımı ile 
görüşülebileceği toplantılar düzenlen-
mesi,

- Elektrik iç tesisat projelerinin 

Aydın Yapı Denetçi Üye Toplantısı             1 Haziran 2016
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Şube Yönetim Kurulu kararı ile Şubemiz ve bağlı birimlerindeki mesleki denetim uygulama-
larının geliştirilmesi, üye örgütlenmesinin daha sağlıklı hale getirilmesi, SMM üyelerimizin bek-
lentilerinin karşılanması, karşılaştıkları sorunlara ilişkin olarak çözüm önerileri üretilmesi, 2017 
En Az Ücret Tanımlarının belirlenmesi, derlenen görüş ve önerilerin SMM Daimi Komisyonu ve 
bu yıl Ekim ayında düzenlenecek Mesleki Denetim Çalıştayı’na taşınmasına yönelik olarak plan-
lanan SMM Üye Toplantıları kapsamında; 22 Ağustos 2016 tarihinde Soma, Akhisar ve Manisa’da, 
23 Ağustos 2016 tarihinde Alaşehir, Salihli ve Turgutlu’da, 25 Ağustos 2016 tarihinde Nazilli ve 
Aydın’da, 1 Eylül 2016 tarihinde Tire ve Ödemiş’te, 6 Eylül 2016 tarihinde Kuşadası ve Söke’de 
SMM olarak faaliyet yürüten üyelerimizle bir araya gelindi.

Toplantılarda; Şube çalışmaları, yaklaşan etkinlikler, akreditasyon çalışmaları hakkında bilgi 
verilirken toplantılara katılan SMM üyelerin özellikle yeni yapılan düzenlemeler sonrasında 
proje onay ve kabul işlemleri ile ilgili karşılaştıkları sorunlar, 2017 yılına ilişkin SMM-BT belge 
bedelleri, SMM hizmetlerine ilişkin bedeller, bölgesel azaltma katsayıları ve mesleki denetim be-
dellerine yönelik ve Mesleki Denetim Çalıştayı’na ve sonrasında düzenlenecek olan SMM Daimi 
Komisyonu’na taşınması talep edilen önerileri derlendi. 

Soma, Akhisar, Manisa, Alaşehir, Salihli, Turgutlu, Nazilli, Aydın
Tire, Ödemiş, Kuşadası, Söke SMM Üye Toplantıları 
             22, 23, 25 Ağustos 1, 6 Eylül 2016

yanı sıra şantiye projelerinin de denetçi mühendis tarafından incelenip onaylanması ve uygula-
masının takip edilmesi gerektiği, 

- Mal sahibi ile müteahhit arasında yapılan sözleşmedeki hususların yerine getirilip getiril-
mediğinin takip sorumluluğunun da mevzuatta denetçi mühendislere verildiği,

- Denetçi mühendislerin düzeltme görevleri bulunmadığı, eğer projeye aykırı bir uygulama 
söz konusu ise ilgili evrakın imzalanmaması veya itiraz kaydıyla (itirazın gerekçesi belirtilmek 
suretiyle) imzalanması gerektiği,

- Yapı denetim firmalarında devreye alma aşamasında gerekli test ve ölçümleri yapacak 
ekipman bulunmamasından kaynaklı sıkıntı yaşandığı, 

- Aydın ilinde görev yapan toplam 65 denetçiden 40’ının Şubemiz üyesi olduğu, diğerlerinin 
de Şubemize nakil olmaları gerektiği,

konuları görüşüldü.
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2017 yılı uygulamalarının  SMM olarak faaliyet yürüten üyelerimize aktarılması, SMM üyeleri-
mizin beklentilerinin karşılanması, karşılaştıkları sorunlara ilişkin olarak çözüm önerileri üretil-
mesi amacıyla Şubemiz faaliyet alanında yer alan il temsilciliklerinde gerçekleştirilmesi kararlaş-
tırılan SMM Üye Toplantıları kapsamında 04.01.2017 tarihinde Aydın’da düzenlenen toplantıya 
15, 12.01.2017 tarihinde Manisa’da düzenlenen toplantıya 12 üyemiz katıldı. Toplantılarda, Şube 
Çalışmaları, Dönemsel Etkinlikler, Yeni Hizmet Binası ve Akreditasyon Çalışmaları hakkında yapı-
lan kısa bilgilendirmenin ardından, Antalya’da gerçekleştirilen Mesleki Denetim Çalıştayı, sonra-
sında 2017 En Az Ücret Tanımları’nın belirlenmesine yönelik olarak gerçekleştirilen SMM Daimi 
Komisyonu ve Oda Yönetim Kurulu toplantıları sonrasında alınan kararlar ve 2017 yılında yürütü-
lecek uygulamalarda yapılan değişiklikler hakkında katılımcılara bilgi aktarıldı. Toplantılarda, söz 
alan SMM üyeler, Elektrik YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu hizmetlerinin sayı, güç ve coğrafi 
olarak sınırlanması yöntemleri hakkında dönem içerisinde çalışma yürütülmesi, proje onay ve 
kabul yetkisi bulunmayan kurumlar tarafından yapılan onay işlemlerinin durdurulmasına yönelik 
girişimlerde bulunulması, test ölçüm faaliyetlerinin yürütülmesinde karşılaşılan sorunlar, kimi 
belediyelerden meclis kararları dayanak gösterilerek alınan kayıt ücreti uygulamalarına engel 
olunması konularında taleplerini dile getirdiler.

Aydın, Manisa SMM Üye Toplantıları       4 Ocak, 15 Ocak 2017

Manisa ilinde yapı denetçisi olarak görev yapan üyelerimize yönelik üye toplantısı EMO 
Manisa İl Temsilciliği`nde gerçekleştirildi. Toplantıya Manisa ilinde görev yapan 6 yapı denetçi 
üyemizin yanı sıra Şube Teknik Müdürü Ali Fuat Aydın, Şube Avukatı Zeki İşlekel, Şube Yapı 
Denetim Komisyonu Başkanı Mehmet Hepzarif, Başkan Yardımcısı Mehmet Polat ve komis-
yon üyesi İbrahim Sert, EMO Manisa İl Temsilcisi Demirhan Gözaçan, EMO Manisa İl Temsilcisi 
Yardımcısı Melih Cem Kara, EMO Manisa İl Temsilciliği Teknik Görevlisi Arzu Öcal Kılınç katıldı. 

Mehmet Hepzarif‘in konuyla ilgili TMMOB, Oda çalışmaları, Şube Yapı Denetim Komisyonu 
çalışmaları hakkında genel bilgilendirmede bulunmasının ardından, toplantıda, yapı denetçisi 
olarak görev yapan üyelerimizin karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Av. 
Zeki İşlekel ise toplantıda yapı denetçilerinin sorumlulukları konusunda katılımcılara bilgi verdi. 
Toplantıda, daha çok, projelerde görülen eksiklikler, genel uygulama birlikteliği, şantiyelerdeki 
sorumluluklar, yapı denetçilerine verilen cezalar, inşaatlarda eksiklik tespitinde izlenecek yöntem, 
tesisatta inşaat esnasında yapılan tadilat konuları görüşüldü.

Manisa Yapı Denetçi Üye Toplantısı                    1 Mart 2017
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Şube Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mükremin Zülkadiroğlu, Yazman Üye Cevat Şahin, 
Şube Müdürü Barış Aydın ve Şube Örgütlenme Sekreteri Mustafa S.Çınarlı’nın katıldığı Aydın 
İl Temsilciliği ziyareti 27 Kasım 2017 tarihinde gerçekleştirildi. EMO Aydın İl Temsilcisi Haluk 
Demirci ile temsilcilik teknik görevlisi Recep Mercimek’in hazır bulunduğu toplantıda, Aydın 
ilinde temsilciliğin talepleri dinlendi. Dağıtım şirketi, belediyeler ve organize sanayi bölgeleri ile 
ilgili üyelerimizin talepleri ve beklentileri dile getirildi. Aydın ilinde üyelerimize yönelik teknilk 
eğitim seminerleri, Adnan Menderes Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümünde 
okuyan öğrenci üyelerimize ilişkin tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları, mesleki denetim hiz-
metleri ile ilgili çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Aydın İl Temsilciliği Ziyareti       27 Kasım 2017


