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30. Dönem 1. Koordinasyon 
Kurulu Toplantısı 24 Mayıs 2014 ta-
rihinde gerçekleştirildi. Toplantı; EMO 
Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil 
ve Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mahir 
Ulutaş’ın açılış konuşmalarıyla başla-
dı.

Açılış konuşmalarının ardından 
toplantının TMMOB-Oda-Şube çalışmaları başlıklı gündem maddesine ilişkin olarak Şube Teknik 
Müdürü Ali Fuat Aydın tarafından sunum gerçekleştirildi.

Şubenin dönem içerisinde gerçekleştirdiği teknik etkinlikler, planlana özel çalışmalar, mesleki 
denetim çalışmalarının sonuçları, proje denetim gelirleri ve sayıları, il ve ilçe ölçeğinde karşılaş-
tırmalar, test ölçüm ve bilirkişilik hizmetleri ile ilgili veriler katılımcılar ile paylaşıldı.

TMMOB İKK etkinlikleri, Nükleer Karşıtı Platform çalışmaları, diğer kurum ve kuruluşlar ile 
yapılan çalışmalar, kurumsal ziyaretler, mali duruma ilişkin bilgiler aktarıldı. Oda Hukuk Müşaviri 
Av.Zeki İşlekel tarafından başta fen adamları, işletme sorumluluğu hizmetleri ve mesleki dene-
tim uygulamaları olmak üzere Şubemiz tarafından yürütülen hukuksal çalışmalar hakkında özet 
olarak bilgi verdi.

Şubemizin 30.Dönem Çalışma Programı çerçevesinde dönem içerisinde gerçekleştirmek iste-
diği çalışmaların kısa bilgilendirmesi de yapılarak, temsilcilikler tarafından çalışma programında 
belirlenen hususlara yönelik katkı konulması istendi.

Temsilciliklerde yaşanan sorunlar gündeminde ise temsilcilerin kendi bölgelerinde yaşadık-
ları sorunlar anlatılarak, mesleki anlamda bölgesel yapılan çalışmalar, kente ve bölgelerine dair 
toplumsal ve teknik gelişmeler aktarıldı.

İşletme sorumluluğu hizmetlerinin yaygınlaştırılmasının en önemli adımlarından birinin ilgili 
elektrik dağıtım şirketinin veya organize sanayi bölgesi müdürlüklerinin konuyu takip etme-
sinden geçtiği vurgulandı. Bu alanın korunması ve yaygınlaştırılması amacıyla elektrik dağıtım 
şirketleri ve OSB`ler nezdinde girişimlerin daha da arttırılması dile getirildi.

Aydın ve Manisa başta olmak üzere Soma, Akhisar, Söke, Kemalpaşa, Aliağa`da SMM üye 
ziyaretlerinin gerçekleştirilmeye başlandığı, proje onay kurumlarından elde edilen veriler çer-
çevesinde mesleki denetime sunmaksızın proje ürettiği tespit edilen üyelerimizin listelerinin 
tespit edildiği ve bu konuda disiplin süreci başlatılmasından önce üyelerimiz ziyaret ederek 
ikna yönteminin gerçekleştirilmeye çalışıldığı belirtildi. İkna sürecinden sonra Oda mesleki de-
netimine sunmaksızın proje üreten üyelerimiz hakkında vakit geçirmeden disiplin süreçlerinin 
başlatılacağı vurgulandı.

Kuşadası`nda bir çok otel olmasına rağmen YG işletme sorumluluğu hizmetlerinin yeterli 
seviyede olmadığı, AYDEM tarafından dönem başında yazılan yazılar haricinde herhangi bir işlem 
başlatılmadığı, bu durumun da hizmetlerin sağlıklı bir noktaya gelmesini engellediği, Oda`ın 4 
aylık denetleme formlarını üyelerden isteyerek AYDEM`e iletmesi gerektiği, temsilcilik olarak 
Kuşadası Belediye Başkanından randevu istendiği görüşülmesi halinde bölgesel sorunların dile 
getirileceği,

I. Koordinasyon Kurulu Toplantısı    24 Mayıs 2014
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Söke`de 2013 yılı ortasından itibaren kesilen mesleki denetim uygulaması son ziyaretlerden 
sonra yeniden artış gösterdiği, üyelerin projelerini odaya getirdiği paylaşıldı.

Manisa`da Gediz EDAŞ ile en kısa süre içerisinde randevu alınarak gerek proje listelerinin 
gerekse YG işletme sorumluluğu ile ilgili firmalara yazı yazılmasının istenmesi gerektiği, fen 
adamlarının yetki gücü ve sorumluluklarına ilişkin ilgili kurumlar nezdinde görüşmeler gerçek-
leştirilmesinin faydalı olacağı belirtildi.

EMO İzmir Şubesi 30.Dönem I.Şube Koordinasyon Kurulu Toplantısı sonucunda aşağıdaki 
eğilim kararlarının alınması benimsenmiştir.

1. İlgili mevzuata karşın elektrikle ilgili fen adamlarının fenni mesuliyet (TUS) üstlenmesini 
kabul eden belediyeler ile ilgili temsilcilikler tarafından Şubeye bilgi ve belgelerin iletilmesine,

2. AYDEM EDAŞ ve Şubemiz arasında yapılan mesleki uygulama protokolünün hayata geçi-
rilmesi amacıyla Aydın İl Müdürlüğü nezdinde çalışmaların hızlandırılmasına,

3. İşletme sorumluluğu hizmetlerinin yaygınlaştırılması, 2014 yılında da aranır kılınması 
amacıyla Gediz EDAŞ Manisa İl Müdürlüğü ve AYDEM Aydın İl Müdürlüğünün ivedi olarak ziyaret 
edilerek girişimde bulunulmasına,

4. Dağıtım şirketlerinin işletme sorumluluğu hizmetlerinin temsilcilikler tarafından da takip 
edilmesine ve olumsuz uygulamalara ilişkin bilgilerin Şubeye iletilmesine,

5. 2013 ve 2014 yılı proje onay listelerinin Gediz EDAŞ ve AYDEM`den talep edilerek üyelerin 
ürettiği hizmetlerin denetlenmesine,

6. İl ve ilçelerde Belediyeler tarafından verilen inşaat ruhsatı bilgilerinden yola çıkılarak 
mesleki denetime sunulmamış projelerin tespit edilmesine ve Şubenin bilgilendirilmesine,

7. Temsilcilik eğitim seminerlerinin dönem içerisinde sürdürülmesine,
karar verildi.

30. Dönem 2. Koordinasyon Kurulu 
Toplantısı 10 Ocak 2015 tarihinde ger-
çekleştirildi. 

TMMOB-Oda-Şube Çalışmaları, 
TMMOB Yasa Tasarısı, İdari ve Mali 
Denetim Genelgesi, Temsilciliklerde 
Yaşanan Sorunlar gündemiyle yapılan 
toplantıya Şube Yönetim Kurulu üye-
leri ve il ilçe temsilcileri katıldı.

Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş’ın açılış konuşmasından sonra toplantının birinci 
gündem maddesine ilişkin olarak Şube Müdürü Barış Aydın tarafından sunum gerçekleştirildi. 
Sunumda Haziran 2014 tarihinden itibaren Şube çalışmaları, temsilcilik ziyaretleri ve yeni tem-
silcilik oluşumları, belediyeler, elektrik dağıtım şirketleri ile diğer kurum ve kuruluş ziyaretleri 
ve hakkında bilgi verildi. Dönem içerisinde başlatılan veya müdahil olunan hukuksal süreçler 
aktarıldı. Ayrıca Şubenin dönem içerisinde gerçekleştirdiği teknik etkinlikler, planlanan özel ça-
lışmalar, mesleki denetim ve işletme sorumluluğu hizmetleri çalışmalarının sonuçları, proje de-
netim gelirleri ve sayıları, il ve ilçe ölçeğinde karşılaştırmalar, test ölçüm ve bilirkişilik hizmetleri 
ile ilgili veriler katılımcılar ile paylaşıldı.

II. Koordinasyon Kurulu Toplantısı        10 Ocak 2015
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EMO İzmir Şubesi 30.Olağan Genel Kurulu ve EMO 44.Dönem Olağan Genel Kurulu son-
rasında Odamız tarafından çalışmaları başlatılan A Tipi Muayene Kuruluşu Çalıştayı, Personel 
Belgelendirme Kuruluşu Çalıştayı ve Oda Delege Yapısı Çalıştayı hakkında bilgi verildi.

TMMOB İKK etkinlikleri kapsamında TMMOB yasasını da içeren torba yasaya karşı yapılan ve 
yapılması planlanan eylemlilikler ve etkinlikler konusunda bilgi verilerek il ve ilçelerde benzeri 
etkinliklerin hayata geçirilmesi ile mücadele alanının genişletilmesi gerekliliği ifade edildi.

Şubemizin önümüzdeki dönem içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan çalışmaların kısa bil-
gilendirmesi de yapılarak, temsilcilikler tarafından çalışma programında belirlenen hususlara 
yönelik katkı konulmasının önemine değinildi.

Temsilciliklerde yaşanan sorunlar gündeminde ise temsilcilerin kendi bölgelerinde yaşadık-
ları sorunlar paylaşılarak, mesleki anlamda bölgesel yapılan çalışmalar, kente ve bölgelerine dair 
toplumsal ve teknik gelişmeler aktarıldı.

İşletme sorumluluğu hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesinin en önemli adım-
larından birinin ilgili elektrik dağıtım şirketinin veya organize sanayi bölgesi müdürlüklerinin 
konuyu takip etmesinden geçtiği vurgulandı. Bu alanın korunması ve yaygınlaştırılması amacıyla 
elektrik dağıtım şirketleri ve OSB`ler nezdinde girişimlerin daha da arttırılması istendi.

Aydın ve Manisa il ve ilçe belediyelerine yazı yazılarak belediyelerin sorumluluk alanlarında 
bulunan yerlerin can ve mal güvenliği çerçevesinde gerekli test ve ölçüm çalışmalarının yapıl-
masına yönelik girişimde bulunulması benimsendi. Üye aidatlarının tahsili ve takibi konularında 
temsilcilerin de aktif görev alması, işletme sorumluluğu ve mesleki denetim ile ilgili olumsuz 
uygulamalarının ivedi olarak Şubeye iletilmesi kararlaştırıldı.

30. Dönem 3. Koordinasyon Kurulu, 
5 Eylül 2015 tarihinde toplandı.

Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Mahir Ulutaş’ın açılış konuşmasıy-
la başlayan toplantı; Şube Teknik 
Müdürü Ali Fuat Aydın’ın birinci gün-
dem maddesi olan TMMOB-Oda-Şube 
Çalışmaları hakkında sunumuyla de-
vam etti. Sunumda 2015 yılı Şube çalışmaları, temsilcilik ziyaretleri ve yeni temsilcilik oluşumları, 
belediyeler, elektrik dağıtım şirketleri vd. kurum ve kuruluşların ziyaretleri hakkında bilgi verildi. 
Dönem içerisinde başlatılan veya müdahil olunan hukuksal süreçler aktarıldı. Ayrıca Şubenin 
dönem içerisinde gerçekleştirdiği teknik etkinlikler, mesleki denetim ve işletme sorumluluğu 
hizmetleri çalışmalarının sonuçları, proje denetim gelirleri, il ve ilçe ölçeğinde karşılaştırmalar, 
test, ölçüm, bilirkişilik hizmetleri ile ilgili veriler katılımcılar ile paylaşıldı.

Şubemizin önümüzdeki dönem içerisinde gerçekleştirmek istediği çalışmaların kısa bilgi-
lendirmesi de yapılarak, temsilcilikler tarafından kendi bölgelerine yönelik taleplerini dile ge-
tirmeleri istendi. 

İşletme sorumluluğu hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesinin en önemli adım-

III. Koordinasyon Kurulu Toplantısı             5 Eylül 2015
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larından birinin ilgili elektrik dağıtım şirketinin veya organize sanayi bölgesi müdürlüklerinin 
konuyu takip etmesinden geçtiği vurgulandı. Bu alanın korunması ve yaygınlaştırılması amacıyla 
elektrik dağıtım şirketleri ve OSB`ler nezdinde girişimlerin daha da arttırılması talep edildi. 

Üye aidatlarının tahsili ve takibi konularında temsilcilerinde aktif görev alması, işletme so-
rumluluğu ve mesleki denetim ile ilgili olumsuz uygulamalarının ivedi olarak Şubeye iletilmesi 
talep edildi.

Yapı ruhsat projelerden SMM üyelerin Oda mesleki denetimize sunmaksızın ürettiği proje-
lerin tespitinin yapıldığı, bir çok üyemize yazılı olarak gönderildiği ifade edildi. Bazı temsilcilik-
lerimizde mesleki denetim uygulamalarının zayıflamış olduğu ifade edilerek mesleki denetim 
faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların hızlandırılması gerektiği ifade edildi.

Yeni Oda hizmet binası çalışmaları hakkında Şube Örgütlenme Sekreteri Mustafa S. Çınarlı 
tarafından bilgilendirme yapıldı. 

IV. Koordinasyon Kurulu Toplantısı           23 Ocak 2016

EMO İzmir Şubesi 30.Dönem 
4.Şube Koordinasyon Kurulu Toplantısı, 
23 Ocak 2016 tarihinde Kaya Prestige 
Otel’de gerçekleştirildi. Şube çalışma-
ları, dönemsel etkinlikler, Oda hizmet  
binası çalışmaları hakkında bilgilen-
dirme ve 31.Dönem Olağan Genel 
Kurul süreci ve Temsilcilik Çalışmaları 
gündemiyle gerçekleştirilen toplantıya Şube Yönetim Kurulu, Temsilci ve Temsilci yardımcıları, 
Şube Denetçileri, Şube Müdürü, şube Örgütlenme Sekreteri, Şube Teknik Müdürü vd. görevliler 
olmak üzere 21 kişi katıldı.

Toplantıyı  yönetmek amacıyla Şube YK Başkanı Mahir ULUTAŞ söz alarak 2014-2015 tarihleri 
arasında Şubemizin gerçekleştirmiş olduğu çalışmaları özet olarak sundu. Şubemizin mali du-
rumu, oda hizmet binasının yapımına ilişkin gelişmeleri aktardı ve dönem içerisinde gerçekleş-
tirilen Kongre, Sempozyum, Çalıştay, Forum vb. etkinlikler hakkında bilgilendirmelerde bulundu. 
Temsilciliklerde yapılan çalışmaları özet olarak aktardı.

06-07 Şubat 2016 tarihinde gerçekleştirilecek EMO İzmir Şubesi 31. Olağan Genel Kurulu’na 
yönelik çalışmaların başlatıldığı hatırlatılarak Ocak ayı içerisinde Aydın ve Manisa illerinde de 
olmak üzere yoğun bir üye buluşması etkinliklerinin gerçekleştirildiğini ve Ocak ayı sonuna 
kadar bu buluşmaların süreceğini ifade etti. ETKB tarafından gündeme getirilen PUS-PUSEM 
ve proje yetki devrine ilişkin açılan davaya yönelik Danıştay tarafından verilen karar ve olası 
sonuçları hakkında bilgi verdi.

Tüm meslektaşlarımızın EMO örgütlülüğünü geliştirmeye yönelik tartışmaların, görüşlerin 
ortaya konduğu, mesleğimizin gelişimine ilişkin fikirlerin paylaşıldığı bir platform olması hede-
fiyle Genel Kurulumuza katılması ve katkı koyması talep edildi. 


