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Şube Koordinasyon Kurulu 
Toplantısı 22 Aralık 2018 tari-
hinde İzmir’de gerçekleştirildi. 

Şube Yönetim Kurulu’ndan 
Şebnem Seçkin Uğurlu, Avni 
Gündüz, Feryal Gezer, Gülefer 
Mete; Şube Denetçileri Macit 
Mutaf ve Bülent Uzunkuyu, tem-
silciler; Haluk Demirci (Aydın), 
Ergun Sakarya (Kuşadası), Mustafa Şenbak (Nazilli), Azim Şahin (Salihli), Erdem İşlek (Turgutlu), 
Şube Müdürü Barış Aydın, Şube Teknik Müdürü Ali Fuat Aydın, Şube Örgütlenme Sekreteri Mustafa 
Çınarlı, Şube Teknik Görevlisi Zehni Yılmaz, Aydın İl Temsilciliği Teknik Görevlisi Recep Mercimek, 
Manisa İl Temsilciliği Teknik Görevlisi Uğurcan Cengiz, Şube Hukuk Danışmanı Av. Zeki İşlekel’in 
katıldığı toplantı, Şube Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu’nun açılış konuşmasıyla 
başladı. 

TMMOB, Oda ve Şube çalışmaları hakkında Şube Müdürü Barış Aydın; temsilcilik gelir gider 
durumları, proje, TUS, işletme sorumluluğu sözleşmeleri açısından mesleki denetim sayıları, test 
ölçüm bilirkişilik faaliyetleri, dönem içerisinde gerçekleştirilen üye toplantıları, temsilcilik de-
netlemeleri, dönem içerisinde gerçekleştirilen etkinlikler, yeni hizmet binası inşaatı, 2019 yılına 
ait en az ücret tanımları, SMM-BT yenileme işlemleri, mesleki denetim bedelleri, SMM hizmet 
bedelleri ve mühendis asgari ücreti hakkında bilgilendirmede bulundu. 

Toplantıda, ayrıca, katılımcılar tarafından, işletme sorumluluğu hizmetlerinin sözleşme ona-
yının yanı sıra mühendis-firma denetimi açısından, anket vb yöntemlerle geri dönüşlerin der-
lenmesi, periyodik kontrol formlarının ve düzenlenen faturaların denetlenmesi, elektrik dağıtım 
şirketleri ile imza edilen protokol uygulamalarının izlenmesi, bu kapsamda özellikle firmalarda 
işletme sorumlu mühendislerin varlığının aranmasının sağlanması, işyerlerinde yapılan periyodik 
kontrollere ilişkin olarak tarafların bilgilendirilmesi, gerektiğinde kurumlarla iletişime geçilmesi, 
temsilciliklerde yürütülen uygulamaların aynılaştırılması, hizmetlerin gerektiğinde ilgili idari 
birimlere iletilmesi gerektiği vurgulandı.

I. Koordinasyon Kurulu Toplantısı          22 Aralık 2018
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Şube yönetim kurulu 
asıl üyeleri, şube denetçileri 
ile bağlı temsilcilik üyele-
rinden oluşan ve EMO Ana  
Yönetmeliği gereği yapıl-
ması zorunlu olan Şube ile 
bağlı temsilcilikler arasın-
da uyumlu çalışmayı sağla-
mak üzere gerçekleştirilen 
Şube Koordinasyon Kurulu 
Toplantısının ikincisi Oda-
Şube çalışmaları Hakkında Bilgilendirme, Temsilcilik Çalışmaları, Mesleki Denetim, Mali Durum, 
Dilek ve Öneriler gündemiyle 29 Haziran 2019 tarihinde Şube Hizmet Binasında gerçekleştirildi.

Şube Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu tarafından yapılan ilk bilgilendirmede, 
dönem başından beri yürütülen Oda çalışmaları ve yaşanan son süreçler aktarıldı. Toplantı günde-
mine göre söz alan Şube Müdürü Barış Aydın tarafından Ocak 2019 tarihinden itibaren yürütülen 
Oda ve Şube çalışmaları, Şube Yönetim Kurulu Saymanı Z.Feryal Gezer tarafından ise şubemizin 
mali durumu ve yeni bina inşaat giderleri hakkında, Şube Teknik Müdürü Ali Fuat Aydın tarafından 
ise Şubemizin birimlerinde gerçekleştirilen mesleki denetim çalışmaları, YG İşletme Sorumluluğu 
Hizmetleri hakkında detaylı bilgiler verildi.

Şube Koordinasyon Kurulu Toplantısında, katılımcılar tarafından mesleki denetim faaliyetleri-
nin geliştirilmesi, bu çerçevede ilçe belediyeleri ile görüşülerek mesleki denetim protokollerinin 
imzalanması, Yapı bağlantı hattı projelerinin Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nün yazısının dağıtım 
şirketinin tüm birimlerinde uygulanması konusunda çalışma yapılması, Dağıtım Şirketi tarafından 
bazı ilçelerde mühendis istihdam edilmesine yönelik çalışma yapılması, YG İşletme Sorumluluğu 
Hizmetlerinin takibi ve yaygınlaştırılması, belirli yüksekliklerde BTK şartnamesi tarafından iste-
nen haberleşme odalarının mimari projelerde de gösterilmesi için gerekli girişimlerin yapılması, 
dağıtım şirketi tarafından enerji müsaadeleri, bağlantı görüşleri, proje onay ve kabul işlemlerinin 
daha sağlıklı yürütülmesi gibi talep ve görüşler dile getirildi.

II. Koordinasyon Kurulu Toplantısı       29 Haziran 2019


