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Soma-Akhisar SMM Üye Toplantıları          25 Nisan 2014

Şube YK Saymanı Ahmet Becerik, Şube Müdürü Barış Aydın ve Teknik Görevli Muhammet 
Demir tarafından 25 Nisan 2014 tarihinde Soma ve Akhisar`da çalışan SMM üyelerimize yönelik 
ziyaret gerçekleştirildi. 

 SMM üyelerimiz Şahin İlhan, Mustafa İlhami Cusundaş ile Cumhur Çakır işyerlerinde ziyaret 
edilerek serbest mühendislik hizmetlerine ilişkin bölgesel sorunlar ele alındı, ayrıca 2013 ve 
2014 yılı Oda çalışmaları hakkında bilgi verilerek dönem içerisinde gerekleştirilecek etkinlikleri-
mize katılım sağlanması konusunda destek olunması iletildi. Ziyaretlerin önümüzdeki süreçlerde 
devam etmesinin önemi vurgulandı.

Akhisar‘da mesleki denetim büromuzda SMM üyelerimiz Oğuz Göknel ve Evren Coşan ile ya-
pılan görüşmede; Akhisar bölgesinde YG işletme sorumluluğu hizmetlerinin ilgili dağıtım şirketi 
tarafından aranılır kılınması, fen adamları ile ilgili Kırkağaç Belediyesi ile görüşme yapılması 
konularında üyelerimizin talepleri dile getirildi.

Şube YK Saymanı Ahmet BECERİK, Şube Müdürü Barış AYDIN, Manisa İl Temsilcisi Demirhan 
GÖZAÇAN ve Manisa Teknik Görevlisi Ömer Özgün ERTEN`in katılımı ile Manisa`da faaliyet yü-
rüten SMM üyelerimiz 12 Mayıs 2014 tarihinde ziyaret edildi. 

Şube Yönetim Kurulumuzun aldığı karar uyarınca SMM üyelerimizin ziyaret edilmesi çerçe-
vesinde gerçekleştirilen ziyaretlerde SMM üyelerimizden Tufan PALABIYIK, ALi Can ERTOP, Erhan 
AKAN, Doruk YAVAŞ ve Mehmet DOĞDU ofislerinde ziyaret edildi.

Görüşmelerde SMM üyelerimizin Odaya sahip çıkmalarının gerekliliği, serbest mühendis-
lik hizmetlerine ilişkin bölgesel sorunlar ele alındı, ayrıca 2013 ve 2014 yılı Oda çalışmaları 
hakkında bilgi verilerek dönem içerisinde gerekleştirilecek etkinliklerimize katılım sağlanması 
konusunda destek olunması iletildi. Ziyaretlerin önümüzdeki süreçlerde devam etmesinin önemi 
vurgulandı.

YG işletme sorumluluğu hizmetlerinin ilgili dağıtım şirketi tarafından aranılır kılınması ve 
fen adamlarının ürettiği hizmetlerin meslek alanımıza olumsuz yansımalarının önüne geçilmesi 
konularında üyelerimizin talepleri dile getirildi.

E-mesleki denetim uygulamasının yaygınlaştırılmasının yanı sıra mesleki denetim konusunda 
tüm üyelerimizin sorumluluklarını yerine getirmesi, Odaya sahip çıkması gerektiğinin altı çizildi.

Ayrıca üyelerimizin talepleri doğrultusunda il ilçe temsilciliklerinde eğitimler gerçekleşti-
rilmeye devam edildiği, eğitim isteklerinin konu başlıkları ile birlikte İl Temsilciliğimize veya 
Şubemize iletilmesi istendi.

Manisa SMM Üye Ziyaretleri                12 Mayıs 2014
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Şube Yönetim Kurulu Saymanı Ahmet Becerik, Şube Müdürü Barış Aydın, Şube Teknik Görevlisi 
Muhammet Demir ve Aydın İl Temsilciliği Teknik Görevlisi Recep Mercimek’in katılımıyla 25 
Haziran 2014 tarihinde Aydın İl Temsilciliğinde ve Nazilli İlçe Temsilciliğinde SMM Üye toplan-
tıları gerçekleştirildi.

Ahmet Becerik tarafından toplantılarda Aydem – EMO ortak toplantı notları iletildi. Aydem 
tarafından 30.000 aboneye bir mühendisin istihdam edilmesinin planlandığı ve bu ortak top-
lantıların düzenli olarak yapılarak geliştirileceği aktarıldı. 

Oda olarak İşletme Sorumluluğu hizmetlerin yaygınlaştırılması için iş müfettişleri tarafından 
yapılan denetlemelerde işletme sorumlusunun aranması gerektiği yazılan yazı ile hatırlatıldığı 
SMM üyelere aktarıldı.

SMM üyeler Mustafa Gürhan Şenbak, Mehmet Öztürk, Halil Çoban, İsmail Yumrukaya, 
Şerafettin Yıldıran ve Kamil Aksay katıldığı Nazilli’deki toplantıda; Nazilli’de temsilcilik yapısının 
yeniden aktif hale getirilmesini, Aydem tarafından proje onaylarının haftada bir gün gerçekleş-
tirildiğini ve bunun yetersiz olduğunu, işletme sorumluluğu hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve 
takibinin Aydem tarafından yapılması gerektiğini dile getirdiler.

Aydın İl Temsilcilimiz Haluk Demirci’nin yanı sıra SMM üyeler Ergün Evran, Ahmet Öztürk, 
Tayfun Aka, Ali Söğüt, Aydın Küçükırmak, Mevlüt Uysal, Nurettin Ünlü, Ali Bağış Kuruüzüm, Engin 
Şahintaş, Serdar Sezer, Yavuz Kaya ve Kemal Çağır Özcan katıldığı Aydın’daki SMM üye toplantı-
sında; işletme sorumluluğu takibinin Aydem tarafından yapılması, Aydem’in Bakanlık ve EPDK’nın 
yönetmelik ve genelgelerine dikkat etmesi gerektiğini, Aydın’ın Büyükşehir Belediyesi olması 
sonrası ruhsatların verilmesinde gecikmeler yaşandığını dile getirdiler.

Aydın, Nazilli SMM Üye Toplantıları          25 Haziran 2014

Şube Yönetim Kurulumuz kararı gereği Kemalpaşa İlçe Temsilciliğinin yeniden oluşturulma-
sına yönelik olarak 17 Eylül 2014 tarihinde Kemalpaşa’da Üye Toplantısı düzenlendi. 

Toplantıya Şubemiz adına Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Ahmet Becerik ve Şube Teknik Gö-
revlisi Muhammet Demir katılırken, Kemalpaşa`da meslek hayatlarını sürdüren üyelerimizden 
Mükremin Zülkadiroğlu, Fahrettin Selçik, Kadir Uzun, Levent Özcan, Oktay Salduz, Yaşar Göbüt, 
Kayhan Demir ve Abdi Yaşar katılım sağladılar.

Toplantıda Ahmet Becerik tarafından Kemalpaşa İlçe Temsilciliğinin tekrar faaliyete geçiril-
mesinin üye, meslektaş ve oda işleyişi açısından önemli olduğunu ve gerekli koşulların olması 
halinde bu konuda bir karar alınabileceği ifade edilirken söz alan üyelerimiz tarafından da Ke-
malpaşa İlçe Temsilciliğinin yeniden oluşturulmasının yararlı olacağı dile getirildi.

2015 yılı En Az Ücret Tanımlarının belirlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmaların da 
aktarıldığı toplantıda; üretmiş oldukları hizmetleri Oda mesleki denetimine ısrarla sunmayan 
SMM üyeler hakkında Onur Kurulu süreçlerinin başlatılacağı vurgulandı.

Kemalpaşa Üye Toplantısı                17 Eylül 2014
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Şube YK Saymanı Ahmet Becerik, Şube Müdürü Barış Aydın ve Teknik Görevli Muhammet 
Demir, Turgutlu İlçe Temsilcisi Ercan Arslankeçecioğlu ile birlikte Turgutlu’da faaliyet yürüten 
SMM üyeler Turgutlu İlçe Temsilciliği’nde 30 Ekim 2014 tarihinde bir araya geldi.

Görüşmede, şantiye aboneliği, asansör firmalarında elektrik/elektronik mühendisinin çalıştı-
rılması zorunluluğuna ilişkin asansör bakım ve işletme yönetmeliği ve TSE Hizmet Yeri Yeterlilik 
Belgesine ilişkin ilgili maddelerin iptal edildiğine yönelik Danıştay’ın Odamız lehine verdiği ka-
rarlar aktarılırken, Turgutlu ilçesinde faaliyet gösteren üyelerimizin ürettiği projelerin listelerden 
takip edildiği ve Oda onaysız projelerin tespit edildiği ifade edilerek Şubemiz tarafından SMM 
üyelerimizin lehine yürütülen hukuksal calışmalar hakında bilgi verildi. 

Toplantıda, üyelerimiz tarafından öncelikle Manisa İl Temsilciliği’nde Elektrik Tesislerinde 
Topraklamalar eğitiminin gerçekleştirilmesi talep edilirken, Turgutlu’da işletme sorumluluğu 
ile ilgili işletmelere yazı gönderildiği, ancak ancak henüz yoğun bir taleple karşılaşılmadığı, 
tesisat denetimleri ve işletme sorumluluğu hizmetlerine daha fazla önem verilmesi gerektiği 
ifade edildi.

Turgutlu İlçe Temsilciliği Ziyareti               30 Ekim 2014

Alaşehir İlçe Temsilcisi Akif Çınar, Şube Saymanı Ahmet Becerik, Şube Müdürü Barış Aydın ve 
Teknik Görevli Muhammet Demir tarafından 30 Ekim 2014 tarihinde ziyaret edildi.  SMM üye-
miz Ferhat Boyacı’nın da hazır bulunduğu ziyarette Alaşehir ilçesindeki temsilcilik faaliyetleri 
hakkında bilgi alındı.

Görüşmede, Alaşehir ilçesinde faaliyet gösteren üyelerimizin ürettiği projelerin listelerden 
takip edilerek Oda onaysız projelerin saptandığı ifade edildi. Şubemiz tarafından SMM üyeleri-
mizin lehine yürütülen hukuksal calışmalar hakkında bilgi verilen görüşmede, şantiye aboneliği, 
asansör firmalarında elektrik/elektronik mühendisinin çalıştırılması zorunluluğuna ilişkin asan-
sör bakım ve işletme yönetmeliği ve TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesine ilişkin ilgili maddelerin 
iptal edildiğine yönelik Danıştay’ın Odamız lehine verdiği kararlar aktarıldı.

Alaşehir’de faaliyet yürüten üyelerimiz adına Akif Çınar, öncelikle Gediz EDAŞ proje onayları 
için Salihli’ye gittiklerini, ancak Alaşehir ve Sarıgöl ilçeleri olmak üzere toplamda 83 bin abone 
(köyler de dahil edildiğinde 100 binin üzerinde) olmasına rağmen Alaşehir’de proje onayları ve 
kabuller için bir elektrik mühendisinin görevlendirilmesi gerektiğini, ayrıca Şubeden bir teknik 
görevli arkadaşın Alaşehir’e mesleki denetim işlemleri için gelmesini arzu ettiklerini, e-imza uy-
gulamasının aktif hale getirilmesinin yararlı olacağını, işletme sorumluluğu yazılarının ilçedeki 
işletmelere gönderildiğini ancak henüz yoğun bir taleple karşılaşılmadığıni ifade etti.

Alaşehir İlçe Temsilciliği Ziyareti               30 Ekim 2014


