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ŞUBE DENETÇİLERİ
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Şube denetçileri, Şube Genel Kurullarında seçilen üç asıl üç yedek üyeden oluşmakta, gö-
revleri ise Şubesinde bağlı temsilcilikler ve mesleki denetim bürolarını Oda Denetleme Kurulu 
Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi çerçevesinde denetlemektir.

Bu çerçevede, 6-7 Şubat 2016 tarihlerinde gerçekleştirilen Elektrik Mühendisleri Odası İzmir 
Şubesi 31.Olağan Genel Kurulu’nda aşağıdaki üyelerimiz Şube Denetçisi seçilmiştir.

Asıl Üyeler
Ali Fuat ÖZBAY
Ahmet ÖZTÜRK
Hürriyet ŞİMŞEK

Şube denetçileri tarafından her yılın başında bir kez toplantı düzenlenmekte ve o yıla ait 
temsilcilik denetleme takvimi belirlenmektedir.

2016 yılı ilk toplantısında, Şubeye bağlı temsilciliklerin denetlemelerine ilişkin olarak yön-
tem ve takvimin belirlenmesi, temsilcilik denetleme formlarının gözden geçirilmesi, temsilcilik-
lerde Temsilci ve Temsilci Yardımcılarının yanı sıra ilgili Teknik Görevli’nin de hazır bulunması, 
İl Temsilciliklerinde gerçekleştirilecek denetimlerde ayrıca Şube Teknik Müdürü ve Muhasebe 
Sorumlusu’nun da hazır bulunması konuları görüşülmüştür. 

Alınan kararlar çerçevesinde Şube Yönetim Kurulu ile 22 Mart 2016 tarihinde toplantı ger-
çekleştirilerek denetim yöntemleri, denetim sonuçları ve tespit edilen olumsuzlukların gideril-
mesine yönelik öneriler geliştirilmiş, temsilciliklerin mali yapısı vb. konularda bilgi alışverişinde 
bulunulmuştur. Özellikle temsilcilik denetlemelerinde mali tablonun yanı sıra demirbaş malze-
melerinin güncel olup olmadığı kayıtlarının düzenli tutulup tutulmadığının tespiti yapılmıştır.

İl-İlçe temsilcilik çalışma raporlarının incelenmesi yapılarak gerekli öneri ve görüşler dile 
getirilmiş, denetim raporlarında tespit edilen konularda düzeltme faaliyetlerinin yapılıp yapılma-
dığının kontrolü yapılmış, temsilciliklerde SMM dışında  hizmet üreten, ücretli çalışan, kamu ku-
rumunda görev alan üyelerimizle ilişkilerin geliştirilmesine yönelik öneriler geliştirilmiş, yapılan 
çalışmalar takip edilmiş, mesleki denetim sürecine hükümet tarafından yapılan fiili müdahalele-
rin kalıcı yanlışlıklara dönüşmesinin önlenmesi amacıyla, Onur Kurulu süreçlerinin Temsilciler ve 
Teknik Görevlilerce dikkatle takip edil-
mesi ve sürecin kısaltılması için çaba 
gösterilmesi talep edilmiştir.

Makbuz, fatura vb. mali belgele-
rin gözlemlenmesinin yanı sıra EMOP 
sistemi kullanımı, projelerin düzenli 
olarak kayıt alına alınıp alınmadığı, 
elektrik dağıtım şirketi, belediyeler ve 
OSB’ler tarafından uygulanan farklı 
uygulamaların tespiti ve Şube yönetim 
Kurulu’na iletilmesi, temsilcilik sarf ve 
demirbaş malzemelerinin ve ihtiyaç-
larının belirlenmesi konularında da 
çalışmalar yapılmıştır.

Yedek Üyeler
Fikret ŞAHİN
Bülent DAMAR
Muhammet DEMİR



31. dönem çalışma raporuemo izmir şubesi 103

Temsilcilik
2016 2017

1. Denetleme 2. Denetleme 1. Denetleme 2. Denetleme

Aliağa - Bergama 30.05.2016 18.10.2016 09.05.2017 15.11.2017

Torbalı-Tire-Ödemiş 30.05.2016 18.10.2016 11.05.2017 23.11.2017

Kuşadası-Söke-Didim 30.05.2016 15.11.2016 02.05.2017 05.12.2017

Aydın-Nazilli 30.05.2016 27.10.2016 27.04.2017 05.12.2017

Manisa-Turgutlu-Salihli 30.05.2016 01.11.2016 16.05.2017 23.11.2017


