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31. dönem çalışma raporu

SMM Üye Toplantıları					

1 Haziran 2016

Şube SMM Komisyonu Başkanı Bülent Damar’ın kolaylaştırıcılığında gerçekleştirilen toplantıda Şube Teknik Müdürü Ali Fuat Aydın, Şube Çalışma Programı kapsamında dönem içerisinde yürütülecek çalışmalar ve güncelliğini hala koruyan Danıştay’ın kararı ile kimi maddelerinin yürütmesi durdurulan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği kapsamındaki tesislerin proje onay ve kabul
işlemlerinde yaşanan gelişmeler ve gelinen durumla ilgili bilgi aktarırken, Şube Yönetim Kurulu
Üyesi Cevat Şahin, proje onay ve kabul işlemlerine ilişkin TEDAŞ Gediz Bölge Koordinatörlüğü ve
GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş başta olmak üzere ilgili kurumlarla yapılan yazışma ve görüşmeler ile
yine konuyla ilgili Şube tarafından gerçekleştirilen basın açıklamaları hakkında bilgilendirmede
bulundu. Toplantıda daha sonra SMM üyeler ilgili kurumlara iletilmek üzere gündeme ilişkin
sorun ve çözüm önerilerini dile getirdiler.
Bu kapsamda, konuyla ilgili olarak; Mart 2016 ayı içerisinde revize edilerek yayımlanan TEDAŞ
Yetkisi Kapsamındaki Projelerin Onayına İlişkin Usul ve Esaslar (Lisanssız Üretim Santralleri
Hariç) dokümanında yapılan değişiklik ile 3. şahıs tüketim tesislerinin proje kontrol ve onay
işlemlerinin de ETKB tarafından verilen yetki doğrultusunda anılan usul ve esaslar kapsamına
alınmış olduğu; 3. şahıs tesislerinin, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği’nin yanı sıra,
ilgili TEDAŞ şartnamelerine de uygun olması talep edilmeye başlanmış olmasından kaynaklı
sıkıntılar yaşanmaya başlandığı, konuyla ilgili belli bir geçiş sürecinin ardından gerekli yönlendirmelerin yapılmasının yerinde olacağı; öte yandan, yine aynı dokümanda Elektrik Kuvvetli Akım
Tesisleri Yönetmeliği kapsamında yer alan dağıtım tesisinin bir parçası olduğu değerlendirilerek
Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği’ne göre yetkilendirilmiş olan TEDAŞ tarafından proje onay
ve kabul işlemlerinin gerçekleştirileceği görülmekte olan yapı bağlantı hatlarına ilişkin farklı
uygulamalar yürütüldüğü ve sıkıntılar ortaya çıktığı dile getirilerek Şube Yönetim Kurulu tarafından konunun çözüme kavuşturulmasına yönelik gerekli girişimlerde bulunulması talep edildi.

SMM Üye Toplantıları					

26 Eylül 2016

Şube Yönetim Kurulu kararı ile Şubemiz ve bağlı birimlerinde gerçekleştirilen SMM Üye
Toplantılarının ardından 26 Eylül 2016 tarihinde bu kez İzmir’de faaliyet yürüten SMM üyelerimizle bir araya gelindi.
Toplantıda, Şube Müdürü Barış Aydın, Şube çalışmaları, dönem içerisinde gerçekleştirilecek
etkinlikler, akreditasyon çalışmaları; Şube Örgütlenme Sekreteri Mustafa S. Çınarlı yeni hizmet
binası ve eğitim merkezi inşaat çalışmaları hakkında bilgi verirken; Şube Teknik Müdürü Ali Fuat
Aydın, son yıllarda yürütülen mesleki denetim uygulamaları sonrasında gelinen durum, Şube
çalışma alanı içerisinde ve ülke genelinde proje, ruhsat, işletme sorumluluğu sayıları, SMM sayılarına ilişkin istatistiksel verilerin yanı sıra 2017 yılı uygulamalarına ilişkin temsilciliklerde gerçekleştirilen SMM üye toplantılarında derlenen görüş ve önerileri katılımcılara aktararak,SMM
üyelerin proje onay ve kabul işlemleri ile ilgili karşılaştıkları sorunlar, 2017 yılına ilişkin SMMBT belge bedelleri, SMM hizmetlerine ilişkin bedeller, bölgesel azaltma katsayıları ve mesleki
denetim bedellerine yönelik ve Mesleki Denetim Çalıştayı’na ve sonrasında düzenlenecek olan
SMM Daimi Komisyonu’na taşınacak önerileri alındı.
Söz konusu öneriler, Şube SMM Komisyonu görüşleri doğrultusunda Şube Yönetim Kurulu
tarafından değerlendirilerek Oda Yönetim Kurulu’na iletildi.
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SMM Üye Toplantıları					

21 Aralık 2016

2017 yılı uygulamalarının SMM olarak faaliyet yürüten üyelerimize aktarılması, SMM üyelerimizin beklentilerinin karşılanması, karşılaştıkları sorunlara ilişkin olarak çözüm önerileri üretilmesi amacıyla 21 Aralık 2016 tarihinde Şubemizde düzenlenen toplantıya 22 üyemiz katıldı.
Toplantıda, Şube Çalışmaları, Dönemsel Etkinlikler, Yeni Hizmet Binası ve Akreditasyon
Çalışmaları hakkında yapılan kısa bilgilendirmenin ardından, Antalya’da gerçekleştirilen Mesleki
Denetim Çalıştayı, sonrasında 2017 En Az Ücret Tanımları’nın belirlenmesine yönelik olarak gerçekleştirilen SMM Daimi Komisyonu ve Oda Yönetim Kurulu toplantıları sonrasında alınan kararlar ve 2017 yılı uygulamaları hakkında katılımcılara bilgi aktarıldı. Toplantıda, söz alan SMM
üyeler, Elektrik YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu hizmetlerinin sayı, güç ve coğrafi olarak
sınırlanması yöntemleri hakkında dönem içerisinde çalışma yürütülmesi, test ölçüm hizmetlerinde kullanılan rapor formatlarına üyelerin kullanımına yönelik internet sayfasında yer verilmesi,
proje onay ve kabul yetkisi bulunmayan kurumlar tarafından yapılan onay işlemlerinin durdurulmasına yönelik girişimlerde bulunulması, kimi belediyelerden meclis kararları dayanak gösterilerek alınan kayıt ücreti uygulamalarına engel olunması konularında taleplerini dile getirdiler.

SMM Üye Toplantıları					

22 Kasım 2017

2018 yılı uygulamalarının SMM olarak faaliyet yürüten üyelerimize aktarılması, SMM üyelerimizin beklentilerinin karşılanması, karşılaştıkları sorunlara ilişkin olarak çözüm önerileri üretilmesi amacıyla 22 Kasım 2017 tarihinde Şubemizde düzenlenen toplantıya 24 üyemiz katıldı.
Toplantıda, Şube Çalışmaları, V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi, Akreditasyon
Çalışmaları ve asansör alanında yayınlanan mevzuat doğrultusunda meydana gelen değişiklikler
hakkında yapılan kısa bilgilendirmenin ardından, 2018 En Az Ücret Tanımları’nın belirlenmesine
yönelik olarak gerçekleştirilen SMM Daimi Komisyonu ve Oda Yönetim Kurulu toplantıları sonrasında alınan kararlar ve 2018 yılı uygulamaları hakkında katılımcılara bilgi aktarıldı. Toplantıda,
söz alan SMM üyeler, asansör avan projelerinin hazırlanması konusunda çıkarılan tebliğin imar
mevzuatına uyumlu hale getirilmesi, proje onaylarında dağıtım şirketi ve TEDAŞ koordinatörlükleri nezdinde yaşanan sorunların çözüme kavuşturulması konularında taleplerini dile getirdiler.
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Yapı Denetçi Üye Toplantısı					

9 Mart 2017

İzmir ilinde yapı denetçisi olarak görev yapan üyelerimize yönelik üye toplantısı Şubemizde
gerçekleştirildi. Toplantıya İzmir ilinde görev yapan 25 yapı denetçi üyemizin yanı sıra Şube
Teknik Müdürü Ali Fuat Aydın, Şube Avukatı Zeki İşlekel katıldı.
Mehmet Hepzarif’in konuyla ilgili TMMOB, Oda çalışmaları, Şube Yapı Denetim Komisyonu
çalışmaları hakkında genel bilgilendirmede bulunmasının ardından, Av. Zeki İşlekel ise toplantıda
yapı denetçilerinin sorumlulukları konusunda katılımcılara bilgi verdi. Toplantıda, yapı denetçisi
olarak görev yapan üyelerimizin karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüş alışverişinde bulunulurken
daha çok, projelerde görülen eksiklikler, genel uygulama birlikteliği, şantiyelerdeki sorumluluklar,
yapı denetçilerine verilen cezalar, tesisatta inşaat esnasında yapılan tadilat konuları görüşüldü.
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Ajan Elektronik, Batel Elektromekanik, Ar Elektronik Üye Ziyareti
18 Şubat 2016
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Ajan Elektronik, Batel Elektromekanik
ve Ar Elektronik’e üye ziyaretleri gerçekleştirildi. Yerli elektronik ve elektromekanik sanayisinin
gelişiminin üyelerle değerlendirildiği toplantılarda, firmaların üretim tesislerine EMO-Genç üyelerine yönelik olarak gerçekleştirilecek olan teknik gezilere ilişkin görüşmeler yapıldı.

ESHOT Genel Müdürlüğü Üye Ziyareti			

8 Ağustos 2016

Ziyarette Genel Müdür Yardımcısı Fazlı Ölçer, işyeri temsilcimiz Engin Engür, üyemiz Özkan
Cengiz ve Makina Mühendisi Özkan Dönmez, Örgütlenme Sekreteri Mustafa Çınarlı bir araya
geldiler. Şubemiz tarafından gerçekleştirilen Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi çalışmaları ve Şube
etkinlikleri hakkında bilgilendirme yapılan ziyarette kent içi ulaşım politikalarının çevresel etkileri ve enerji verimliliği yönünden önemi konularında görüş alışverişinde bulunuldu. ESHOT
tarafından ihalesi gerçekleştirilerek alımına başlanan yakında kentimizde kullanıma başlayacak
elektrik otobüsler kentimizin hava sağlığına katkısı değerlendirildi.

Kemalpaşa OSB Üye Ziyareti				

11 Kasım 2016

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mükremin
Zülkadiroğlu, Örgütlenme Sekreteri Mustafa Çınarlı ve Şube Müdürü Barış Aydın tarafından ziyaret edildi.
Meslektaşlarımız Nurettin Özkazanoğlu ve Mahir Aliboğazı’nın da bulunduğu ziyarette;
Şubemizde gerçekleştirilen eğitimler ve dönem içerisinde gerçekleştirilecek Enerji Verimliliği
Günleri, Enerji Forumu ve Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi hazırlıkları hakkında bilgilendirme
yapıldı.

İzmir BŞB, İZSU Üye Ziyareti				

15 Aralık 2016

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ana hizmet binası ve İBB İZSU Genel Müdürlüğünde çalışan
kadın üyelerimizi 15 Aralık 2016 tarihinde ziyaret eden Kadın Mühendisler Komisyonu üyeleri
kadın üyelerin meslek yaşamında karşılaştığı sorunlar, Şube etkinliklerine katılım konularında
görüşmeler gerçekleştirdi. Komisyon üyeleri Semra Yamiş, Şebnem Seçkin Uğurlu ve Gülefer
Mete’nin katıldığı ziyaretlerde İBB ana hizmet binasında görevli Z. Feryal Gezer, Gülşah Kara ve
Seda Merdan ile toplantı gerçekleştirilirken İZSU Genel Müdürlüğü’nde görevli Seçil Sazaklıoğlu
ve Dilek Dutar ile bir araya gelindi.
Yoğun iş yaşamı ve toplumsal roller nedeni ile çalışan kadınların meslek içi çalışmalarının
önemine değinilen ziyaretlerde; meslek içi eğitimin önemi, MİSEM eğitimlerinin çeşitlenmesi,
webinar seminerlerinin geliştirilmesi, kamuda çalışan üyelerin yoğun olduğu işyerlerinde eğitimler gerçekleştirilmesi, kayıt altına alınmış olan geçmiş eğitimlere erişim sağlanabilmesi ve Oda
etkinliklerinde sunulan bildirilere erişimde süzgeç kullanımı kolaylığının getirilmesi konularına
dileklerini paylaştılar. Şubemizde gerçekleştirilen etkinliklere daha çok kadın üye katılmasına
yönelik görüş alışverişinde bulunulan ziyarette yeni Hizmet ve Eğitim Merkezi çalışmaları hakkında da bilgilendirme gerçekleştirildi.
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Volt Elektrik Üye Ziyareti				

9 Aralık 2016

Şube Yönetim Kurulu Başkan Yardımcı Mükremin Zülkadiroğlu, Şube Örgütlenme Sekreteri
Mustafa Çınarlı ve Eğitim Sorumlusu Zehni Yılmaz, Volt Elektrik firmasını ziyaret ederek üyemiz
Savaş Kuzucu, Mehmet Ali Ağaner ve Murat Başer ile bir araya geldi. Şube çalışmaları, Enerji
Verimliliği Günleri, Enerji Forumu, WELMO 2017 ve Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi hazırlıkları
hakkında bilgilendirme yapılan ziyarette, Ocak ayında gerçekleştirilecek Enerji Verimliliği günleri
hazırlıklarına ayrıca yer verilerek enerji verimliliği uygulamalarının meslek alanlarımız açısından
önemi değerlendirildi.

Uskuna Mühendislk Üye Ziyareti			

10 Kasım 2017

Uskuna Mühendislikte çalışan üyelerimiz Fikret Şahin, Ramazan Köse, Sedef Bozan ve Pelda
Doğan, Şube Örgütlenme Sekreteri Mustafa Çınarlı ve Şube Müdürü Barış Aydın tarafından ziyaret edildi. Şube Yeni Hizmet Binası çalışmaları ve Şube etkinlikleri hakkında bilgilendirme
yapılan ziyarette yüksek gerilim tesisleri işletme sorumluluğu ve mesleki denetim konularında
görüş alışverişinde bulunuldu. Uskuna Mühendislikte iş yeri temsilcisi olarak Pelda Doğan’ın
görev üstlenmesi benimsendi.
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