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30.Dönem Danışma Kurulu 1. 
Toplantısı 17 Mart 2014 tarihinde 
Şube Eğitim Salonunda 46 üyemizin 
katılımıyla gerçekleştirildi. 30. Dönem 
yönetim kurulu üyeleri, geçmiş dönem 
yöneticileri ve mevcut komisyon üye-
lerinin katılımı ile gerçekleştirilen top-
lantıda 30.Çalışma Dönemine ait çalış-
ma programı taslağı sunumu Yönetim 
Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş tarafından 
gerçekleştirildi. 

Danışma kurulu üyeleri programa dair görüşlerini ve eklenmesini istedikleri konuları dile 
getirerek çalışma programına katkılarını sundular.

Danışma Kurulu I. Toplantısı        17 Mart 2014

Danışma Kurulu II. Toplantısı        14 Ekim 2014

30. Dönem 2. Danışma Kurulu 
Toplantısı 14 Ekim 2014 tarihinde Eyüp 
Sabri Aksüt Eğitim Salonunda 36 üye-
mizin katılımı ile gerçekleştirildi. 

Özcan Uğurlu’nun yönettiği toplan-
tı, Şube YK Başkanı Mahir Ulutaş’ın açı-
lış konuşması ile başladı.

Öncelikle gündeme ilişkin ilave gö-
rüş ve öneriler alındı. Mahir Ulutaş’ın 
Birlik-Oda-Şube Çalışmaları hakkında 
bilgi vermesinin ardından Şubemiz önerileri doğrultusunda Oda gündemine giren Personel 
Belgelendirme Kuruluşu, A Tipi Muayene Kuruluşu olunması ve Oda Delege Yapısının Yeniden 
Gözden Geçirilmesi konularında 2014 yılı içerisinde gerçekleştirilecek çalıştaylar ve çalıştaylara 
yönelik Şubemizin yaptığı çalışmalar aktarıldı.

Dönemsel Etkinlikler gündeminde ise IV.Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi, Enerji 
Verimliliği Günleri, İzmir Bölgesi Enerji Forumu, İzmir Rüzgar Sempozyumu ile 25-27 Eylül 2014 
gerçekleştirilen Asansör Sempozyumu hakkında bilgi verilerek katılımcıların görüş ve önerileri 
alındı.

Mayıs ayında meydana gelen Soma kömür madeni faciası sonrasında gerçekleştirilen Şube 
çalışmaları ve kazanın nedenleri üzerine bilgi aktarıldı. Özelleştirme nedeniyle ortaya çıkan 
olumsuzluklar, trafo kaynaklı olduğu yönündeki yanlış bilgilendirmeye karşı girişimde bulunul-
ması ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi anlatıldı. Soma sürecinin ve üniversitelerde Soma 
faciasını protesto eden öğrencilere açılan davanın takipçisi olunduğu dile getirildi.

TMMOB İKK çalışmaları bağlamında İzmir Hafif Raylı Sistemleri ve yeni Fuar Alanına yö-
nelik İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile birlikte yürütülen çalışmalar, Nükleer Karşıtı 
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Platform İzmir Bileşenleri çalışmaları, yapılan basın açıklamaları ve eylemlilikler, Gaziemir 
Kurşun Fabrikasına karşı TMMOB adına açılan davanın seyri ile ilgili bilgiler verildi.

Yerel yönetimlerle imzalanması hedeflenen protokol çalışmaları, kent içi trafo yerleri konu-
sunda dağıtım şirketi ve yerel yönetimler ile yürütülen ortak çalışmalar, gerek yangından kıorun-
ma önlemleri gerekse tesisat güvenliği ekseninde başta kamuya açık yapıların denetimlerinin 
gerçekleştirilmesine yönelik girişimler aktarıldı.

Üyelerin görüş ve önerileri kısmında ise asansör denetimleri yapan A tipi muayene kuruluş-
larında her denetim için bir elektrik mühendisinin görevlendirilmesi gerektiği, bununla ilgili her 
türlü girişimde bulunulması, yapı denetiçilerinin görev yetki ve sorumlulukları, sorunları, sanayi 
sektörüne yönelik verilecek eğitimler, mesleki denetim uygulamaları ve hukuksal girişimler, iş 
güvenliği mevzuatı ve üyelerimizin sorunları vb. konular dile getirildi.

30.Dönem III.Danışma Kurulu 
Toplantısı 4 Şubat 2015 tarihinde Eyüp 
Sabri Aksüt Eğitim Salonunda 35 üye-
mizin katılımıyla gerçekleştirildi. 

Bilgilendirme, Dönemsel Etkinlikler, 
TMMOB Yasa Tasarısı, İdari ve Mali 
Denetim Genelgesi, Dilek ve Öneriler 
başlıklı 5 gündem maddesi ile gerçek-
leştirilen toplantı Şube YK Başkan Yard. 
Alpaslan Güzeliş’in açılış konuşması ile 
başladı. 

Üyemiz M.Emin Özger’in yönettiği toplantıda öncelikli olarak ikinci toplantının gerçekleş-
tirildiği 14 Ekim 2014 tarihinden itibaren dönem içerisinde gerçekleştirilen Birlik-Oda-Şube 
Çalışmaları hakkında bilgi verildi. Şubenin 2014 yılı sonu itibariyle gerçekleşen bütçe rakamları, 
2015 yılı için tahmini bütçe bilgileri, Şubenin genel yönetsel ve mali durumu, üye aidat oran-
ları, eğitim çalışmaları, test ölçüm bilirkişilik hizmetleri, hukusal çalışmalar, SMM hizmetleri ve 
mesleki denetim çalışmaları, İKK çalışmaları aktarıldı. Şubemizin önerisi ile gündeme gelen 
Personel Belgelendirme, A Tipi Muayene Kuruluşu ve Oda Delege Yapısı Çalıştaylarının sonuçları 
hakkında bilgi verildi. 

Siyasi iktidarın TMMOB`nin kuruluş yasası olan “6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları 
Birliği Kanunu”nda değişiklik yapmak amacıyla başlatmış olduğu girişimler hakkında bilgi ve-
rilerek Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu`nun meslek örgütleri üzerine hazırladığı 
raporla başlayan, KHK`lerle kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nda Mesleki Hizmetler Genel 
Müdürlüğü`nün oluşturulması ile devam eden, mesleğimiz ve meslektaşlarımız aleyhine çıkarılan 
çok sayıda yönetmeliklerle sürdürülen, gece yarısı operasyonu ile 3194 Sayılı Yasa`ya ekleme 
yapılması ile devam eden süreçte şimdi Torba Yasa adı altında yapılmak istenen bu yasa deği-
şikliğinin asıl amacının siyasi iktidarın kendisine muhalif gördüğü TMMOB ve Odalarını etkisiz-
leştirmek, örgütlülüğünü zayıflatmak olduğu ifade edildi.

Bu amaçla sesimizi duyurmak ve itirazlarımızı yüksek sesle haykırmak için TMMOB tarafından 

Danışma Kurulu III. Toplantısı        4 Şubat 2015



30. dönem çalışma raporu emo izmir şubesi104

organize edilen meşaleli yürüyüş, 14 Şubat 2015 tarihindeki TMMOB Olağanüstü Genel Kurul 
ve 12 Şubat 2015 tarihinde yine İzmir‘de gerçekleştirilecek basın açıklaması hakkında bilgi 
verilerek katkı ve katılım talep edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Resmi Gazete‘de yayınlanan TMMOB ve bağlı 
Odaların idari ve mali denetimi hakkında genelgesi hakkında bilgilendirme yapılarak konu ile 
ilgili Oda Avukatı‘nın görüşleri aktarıldı. Toplantının sonunda TMMOB‘u bölmeye parçalamalaya 
yönelik yapılan bu girişimlere karşı her birlikte mücadele ederek örgütümüze ve örgütlülüğü-
müze sahip çıkmanın önemi vurgulandı.

30.Dönem Şube Danışma Kurulu 
4. Toplantısı 8 Eylül 2015 tarihin-
de Birlik-Oda-Şube Çalışmaları, Oda 
Hizmet Binası, Mali Durum, Dönemsel 
Etkinlikler, Dilek ve Öneriler günde-
miyle Şubemizde gerçekleştirildi. 

Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Mahir Ulutaş’ın açılış konuşması ile 
başlayan toplantıda; dönem içerisinde 
yürütülen çalışmalar mali durum ile birleştirilerek aktarıldı.

Bornova Ağaçlı Yol’da bulunan yeni Oda hizmet binası çalışmalarına yönelik proje ve tesis 
aşamaları ile ilgili görüş ve öneriler dile getirildi. Bina proje çalışması hakkında Mustafa S. Çınarlı 
tarafından bilgilendirme yapıldı. Dönemsel etkinlik gündeminde ise İzmir Rüzgar Sempozyumu 
ile IV.Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi programı ve çalışmaları hakkında bilgilendirme 
yapılarak her iki etkinliğe de üyelerimizin katılımı talep edildi.

Danışma Kurulu IV. Toplantısı              8 Eylül 2015
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Danışma Kurulu V. Toplantısı       12 Ocak 2016

30.Dönem 5.Danışma Kurulu 
Toplantısı, 12 Ocak 2016 tarihinde 
Şube Eğitim Salonunda gerçekleştirildi. 
Şube çalışmaları, dönemsel etkinlikler, 
Oda hizmet binası çalışmaları hakkın-
da bilgilendirme ve 31.Dönem Olağan 
Gelen Kurul süreci gündemiyle gerçek-
leştirilen toplantıya 38 üyemiz katıldı. 

 Toplantıyı  yönetmek amacıyla 
M.Emin Özger`in görevlendirilmesinin 
ardından bilgilendirme gündemine yönelik Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş söz aldı. 
2014-2015 tarihleri arasında Şubemizin gerçekleştirmiş olduğu çalışmaları özet olarak sundu. 
Şubemizin mali durumu, oda hizmet binasının yapımına ilişkin gelişmeleri aktardı ve dönem 
içerisinde gerçekleştirilen Kongre, Sempozyum, Çalıştay, Forum vb. etkinlikler hakkından bilgi-
lendirmelerde bulundu. 

06-07 Şubat 2016 tarihinde gerçekleştirilecek EMO İzmir Şubesi 31. Olağan Genel Kurulu`na 
yönelik çalışmaların başlatıldığı hatırlatılarak Ocak ayı içerisinde yoğun bir üye buluşması etkin-
liklerinin planlandığı ifade edildi. Bu kapsamda, Yapı Denetçisi, SMM, Kamu Çalışanı, Elektronik 
ve Haberleşme alanlarında çalışan üyelerimizle buluşulacağını ayrıca üye yoğun işyerleri ve 
bölgelerinde de üye buluşmaları ve ziyaretlerin gerçekleştirileceği ifade edildi.

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. 


