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TOPLANTILARI
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31. dönem çalışma raporu

I. Koordinasyon Kurulu Toplantısı				

3 Eylül 2016

Şubemiz 31. Çalışma Dönemi 1.
Koordinasyon Kurulu toplantısı 3 Eylül
2016 tarihinde gerçekleştirildi.
Şube Yönetim Kurulu Başkanı
Mahir Ulutaş tarafından açılış yapılarak bilgilendirme kısmında Oda
ve Şube çalışmaları, Oda hizmet binası inşaatından gelinen durum,
Odamız tarafından Oda Genel Kurulu sonrasında başlatılan Muayene Kuruluşu ve Personel
Belgelendirme Kuruluşu olunmasına dair akreditasyon çalışmaları, Şubemizin ve temsilciliklerin mali durumu ve Şubemiz tarafından 31.dönem içerisinde gerçekleştirilecek ulusal ve yerel
etkinlikler hakkında bilgi verildi. Oda Genel Kurulunda Şubemiz tarafından dile getirilen mühendislik lisansı, yapı denetim sistemi ve şirketlerin tescili, kiralık diplomalara yönelik daha etkin
mücadele yöntemlerinin geliştirilmesi vb. konuların TMMOB Genel Kurulu’na taşınması sonrası
yaşanan gelişmeler aktarıldı.
Elektrik Piyasası Kanunu’nda son yapılan değişiklikler ve buna bağlı olarak TEDAŞ
Koordinatörlüğünden dağıtım şirketlerine geçen proje onay ve geçici kabul işlemleri ile ilgili
bölgelerde yaşanan gelişmeler aktarıldı. Kanun değişikliği sonrasında yürütülen hukuksal çalışmalar hakkında Oda Avukatı Zeki İşlekel tarafından bilgilendirme yapıldı.
1-2 Ekim 2016 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilecek EMO Mesleki Denetim Çalıştayı
ve 2017 yılı En Az Ücret Tanımları hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Mesleki Denetim
Çalıştayı’nın gündemi ile birlikte temsilciliklere yazı yazılarak görüş ve önerilerinin talep edilmesi benimsendi.
Toplantı, temsilciliklerde yaşanan sorunlar ve gelişmeler ve Şubemizden beklentileri hakkında yapılan görüşmeler ile son buldu.
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II. Koordinasyon Kurulu Toplantısı				

16 Aralık 2017

Şube Koordinasyon Kurulu
Toplantısı 16 Aralık 2017 tarihinde
İzmir’de gerçekleştirildi.
Şube Yönetim Kurulu üyeleri,
il,ilçe temsilcileri ve Şube teknik görevlilerinin katılımıyla gerçekleşen
toplantı, Şube Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı Mükremin Zülkadiroğlu’nun
açılış konuşmasıyla başladı.
TMMOB, Oda ve Şube çalışmaları hakkında Şube Müdürü Barış Aydın tarafından yapılan
bilgilendirmede; Kimya Mühendisleri Odası mahkeme süreci ve Oda Olağanüstü Genel Kurul
süreci, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği dava süreci, asansör muayene elemanı, asansör periyodik
kontrollerine ilişkin ilgili yönetmelik ve tebliğin Danıştay tarafından iptaline ilişkin karar sonrası
durum değerlendirmesi yapıldı.
Daha sonra Av. Zeki İşlekel, mesleki denetim uygulamasına ilişkin dönem içerisinde verilen
Danıştay kararları, iş ekipmanlarının periyodik kontrolüne ilişkin tebliğe yönelik dava süreci,
elektronik mühendislerinin çeşitli mevzuattan kaynaklanan sorunlar ve ilgili idareler tarafından
kayıt bedeli adı altında SMM üyelerden talep edilen bedeller hakkında bilgi verdi. Akreditasyon
çalışmaları hakkında, Şube Teknik Müdürü Ali Fuat Aydın, kapsam dahilinde yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Şube çalışmaları hakkında Barış Aydın, bu kapsamda,
üye istatistikleri, SMM sayıları, eğitim çalışmaları, üye ödenti takip bilgileri, güncel mali durum,
temsilcilik gelir gider durumları, proje, TUS, işletme sorumluluğu sözleşmeleri açısından mesleki denetim sayıları, test ölçüm bilirkişilik faaliyetleri, dönem içerisinde gerçekleştirilen üye
toplantıları, temsilcilik denetlemeleri, dönem içerisinde gerçekleştirilen etkinlikler, yeni hizmet
binası inşaatı hakkında bilgilendirmede bulundu. 2016 yılı sonunda Antalya’da gerçekleştirilen
Mesleki Denetim Çalıştayı ile ilgili ise Cevat Şahin ve Mükremin Zülkadiroğlu bilgi verdiler.
Sonrasında Şube Teknik Müdürü Ali Fuat Aydın 2018 yılına ait en az ücret tanımları hakkında
SMM-BT yenileme, mesleki denetim bedelleri, SMM hizmet bedelleri ve mühendis asgari ücreti
hakkında bilgi verdi.
Toplantıda, ayrıca, katılımcılar tarafından, işletme sorumluluğu hizmetlerinin sözleşme onayının yanı sıra mühendis-firma denetimi açısından, anket vb yöntemlerle geri dönüşlerin derlenmesi, periyodik kontrol formlarının ve düzenlenen faturaların daha sık denetlenmesi, elektrik
dağıtım şirketleri ile imza edilen protokol uygulamalarının izlenmesi, bu kapsamda özellikle
firmalarda işletme sorumlusu 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. Dağıtım şirketlerinde proje onay
birimlerinde gerçekleştirilen OG projelerin onayı sırasında, proje kapsamında generetör bulunuyorsa, ayrı olarak hazırlanacak generatör projelerinin de onaya tabii olması ve birlikte onaylanmaları konusunda girişimde bulunulması ve işleyişin takip edilmesinin önemi değerlendirildi.
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