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Aydın ilinde faaliyet yürüten üyele-
rimizin katılımına yönelik Aydın İl 
Temsilciliği'nde 28 Ağustos 2019 
tarihinde SMM Üye Toplantısı ger-
çekleştirildi. 

Toplantıya Şube Yönetim Kurulu 
Üyesi Mümtaz Ayça, Şube Teknik 
Müdürü Ali Fuat Aydın ve EMO Aydın 
İl Temsilcisi Haluk Demirci, Teknik 
Görevli Recep Mercimek ve Aydın ve 
ilçelerinde faaliyet yürüten SMM üye-
ler katılım sağladılar. 

Toplantıda Mümtaz Ayça tarafın-
dan yapılan Şube çalışmaları hak-
kında bilgilendirmede; yapı bağlantı 
hatları uygulamalarında gelinen du-

Manisa ilinde faaliyet yürüten SMM 
üyelerimizin biraraya geldiği SMM 
Üye Toplantısı 22 Ağustos 2019 tari-
hinde EMO Manisa İl Temsilciliğinde 
gerçekleştirildi. 

Toplantıya, Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu, Şube 
Teknik Müdürü Ali Fuat Aydın’ın yanı 
sıra Manisa İl Temsilcisi Demirhan 
Gözaçan, Temsilci Yardımcıları, Melih 
Cem Kara, Manisa İl Temsilciliği Teknik 
Görevlisi Uğurcan Cengiz ve Manisa il-
çelerinde SMM olarak faaliyet yürüten 
üyelerimiz katılım sağladılar.

Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Şebnem Seçkin Uğurlu, Şube çalışma-
ları hakkında bilgilendirmede; unvan 
sorunlarına ilişkin olarak düzenlenen 
bölüm başkanları toplantısı, konu hak-
kında yapılması planlanan çalıştay, 
işletme sorumluluğu hizmetlerinin 
takibi, yapı bağlantı hattı uygulamarı, 
Yeni Hizmet Binası çalışmaları, mesle-

rum, Yeni Hizmet Binası çalışmaları, 
mesleki denetim çalışmalarına deği-
nildi. Toplantıda, ağırlıklı olarak yapı 
bağlantı hatlarının proje onay ve 

kabul işlemleri, işletme sorumluluğu 
hizmetleri başta olmak üzere ADM 
Elektrik İl Müdürlüğü ile yaşanan so-
runlar görüşüldü. 

ki denetim çalışmaları, üye ödenti ta-
kip işlemleri, VI. Elektrik tesisat Ulusal 
kongre ve Sergisi konularına değindi.

Toplantıya katılan SMM üyeler 
tarafından; işletme sorumluluğu hiz-
metlerine ilişkin GDZ Elektrik Manisa 
İl Müdürlüğü tarafından sözleşme ol-
madan abonelik tesis edildiği, işletme 
sorumlusu bulundurmayan abonelere 
herhangi bir yaptırım uygulanmadığı 

dile getirilirken yapı bağlantı hattı 
projelerini sadece mühendislerin ya-
pabilmesinin sağlanması, GDZ Elektrik 
tarafından fen adamlarının yetki sınır-
larının gerektiği gibi incelenmesinin 
sağlanması ve elektrik mühendis-
lerinin şantiye şefliği üstlenmesini 
kabul etmeyen Akhisar, Yunusemre, 
Şehzadeler belediyeleri nezdinde gi-
rişimde bulunulması talep edildi.
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