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Aydın ve Manisa İl Temsilciliklerini Ziyaret          15 Mart 2018

Aydın ve Manisa İl Temsilcilikleri 15 Mart 2018 tarihinde Şube Yönetim Kurulu tarafından 
ziyaret edilerek temsilcilik çalışmalarına ilişkin görüş ve öneriler değerlendirildi.

İlk olarak Aydın İl Temsilciliği’ne gerçekleştirilen ziyarete; Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Şebnem Seçkin Uğurlu, Yönetim Kurulu üyeleri Gülefer Mete ve Mümtaz Ayça ile Şube Müdürü 
Barış Aydın, Şube Örgütlenme Sekreteri Mustafa S. Çınarlı, Şube Denetçi üye Muhammet Demir, 
Ahmet Öztürk, temsilci Haluk Demirci, Teknik Görevli Recep Mercimek katıldı. Ziyarette; temsil-
ciliklerde üyelere yönelik eğitimlerin planlanması, ADM Elektrik proje onay ve kabul süreçlerinde 
yaşanan aksamalara ilişkin ADM ile toplantılar düzenlenmesi, işletme sorumluluğu uygulamaları-
nın daha sağlıklı yürütülebilmesi için sözleşme yenilemeyenlere yazıların gönderilebileceği, elekt-
rik tesisat muayenesi ve topraklama raporlarının doğru ve teknik içerikli hazırlanması gerektiği ve 
Adnan Menderes Üniversitesi’nde EMO-Genç toplantısının düzenlenebileceği konuları görüşüldü.

Ardından Manisa İl Temsilciliği’ne yapılan ziyarete; Şube Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem 
Seçkin Uğurlu, Başkan Yardımcısı Avni Gündüz, Yönetim Kurulu üyeleri Gülefer Mete ve Arzu Öcal 
Kılınç ile Şube Müdürü Barış Aydın, Şube Örgütlenme Sekreteri Mustafa S. Çınarlı, Şube Denetçi 
üye Muhammet Demir, temsilciler Demirhan Gözaçan, Melih Cem Kara, Erdoğan Koldaş, Doruk 
Yavaş, M. Zafer Önceyiz, Teknik Görevli Uğurcan Cengiz katıldı.

Ziyarette; Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki firmaların işçi sağlığı ve iş güvenliği temsil-
cilerine ve üyeler yönelik elektrik tesisatlarında güvenlik ve işçi sağlığı ve iş güvenliği konusun-
da seminer düzenlenebileceği, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği’ndeki elektrik tesisat muayene 
raporunun güncellenmesi gerektiği, işletme sorumluluğu hizmetlerinde 2017 yılından bu yana 
yaşanan artışın takibi ve yazışmalarla desteklenmesi, üyelere yönelik eğitimlerin düzenlenmesi 
konuları görüşüldü.

Aydın ili SMM Üye Toplantısı             9 Mayıs 2018

Aydın’daki SMM üyeler ile yapılan toplantı ağırlıklı olarak ADM Elektrik ile yaşanan sorunlar 
gündemiyle gerçekleştirilirken SMM üyeler tarafından konuyla ilgili olarak personel sayısının 
yetersizliği nedeniyle enerji müsaade işlemlerinde aşırı gecikme yaşandığı, proje onay ve kabul 
işlemlerinde, istenen belgelerde, ilçeden ilçeye, mühendisten mühendise keyfi ve farklı uygula-
malar nedeniyle sorunlar yaşandığı, şirket uygulamalarında yaşanan dağınıklık nedeniyle plan-
lama eksikliğinin görüldüğü dile getirildi. 

Toplantıda, özellikle elektrik iç tesislerinde proje onay yetkisinin ilgili idare olarak beledi-
yelerde olduğu, dağıtım şirketlerinin bu konuda herhangi yetkilerinin olmadığı gerekçesi ile 
uygulamaların ilgili mevzuata uygun yürütülmesinin temini talep edilirken, elektrik YG tesisle-
rinde işletme sorumluluğu uygulamaları hakkında trafolu abonelere her yılın başında uyarı yazısı 
gönderildiği, bunun sonucunda geçici olarak 1 ay süre ile sözleşme yapılıp daha sonra iptal 
edildiği, ancak iptal edilen sözleşmelere ilişkin dağıtım şirketinde takip vb herhangi bir işlem 
yürütülmediği, önceki dönemlerde ADM Elektrik birim temsilcileri ve SMM olarak faaliyet yürüten 
üyelerimiz arasında gerçekleştirilen toplantıların sürdürülmesine yönelik olarak planlanan aylık 
toplantı talepleri hakkında geri dönüş alınamadığı, özellikle Nazilli ilçesinde proje onayı konu-
sunda uzun zamandır sıkıntı yaşandığı ifade edildi.
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Alaşehir, Salihli SMM Üye Toplantıları   31 Temmuz 2018

Turgutlu’da hizmet veren EMO 
üyelerin sorunlarını dile getirildi-
ği toplantıda, çözüm önerileri ve 
Şube çalışmaların ilişkin görüş 
alışverişinde bulunuldu.

 EMO Turgutlu İlçe 
Temsilciliği`nde gerçekleştirilen 
toplantıya, Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu, 
Başkan Yardımcısı Avni Gündüz, Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Arzu Öcal Kılınç`ın yanı sıra Şube 
Örgütlenme Sekreteri Mustafa Çınarlı, Şube Müdürü Barış Aydın ve Teknik Müdür Ali Fuat Aydın 
da katılım sağladı. Şube çalışmalarına ilişkin yapılan bilgilendirmeyle başlayan toplantıda, yapı 
denetim alanında yaşanan sorular değerlendirildi.  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`nın 31 Mayıs 
2018 tarihinde Mekansal Adres Kayıt Sistemi`nde değişiklik yaparak, yapı ruhsatlarındaki, yapı 
denetçilerinin (fenni mesullerin) ve proje müelliflerin ıslak imzalarının yer aldığı haneleri kaldır-
masının yaratacağı sorunlara ilişkin görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, elektrik iç tesisat 
denetimleri sağlıklı olarak yapılması ve yüksek gerilim işletme sorumluğunun aranması için ge-
liştirilen önerilerde tartışıldı. Yapımı süren yeni Hizmet ve Eğitim Merkezi çalışmalarına ilişkin de 
bilgi verilen toplantıda, sayılarının artması beklenen meslek içi eğitimlere ilişkin öneriler alındı. 
Şube kuruluşunun 50. yıllı kapsamında planlanan etkinliklere ilişkin de bilgi verilen toplantıda, 
Şube çalışmalarına üye katılımının önemi vurgulandı.

Turgutlu Üye Toplantısı               5 Haziran 2018

Şubemiz ve bağlı birimlerindeki üye örgütlenmesinin daha sağlıklı hale getirilmesi, SMM üye-
lerimizin beklentilerinin karşılanması, karşılaştıkları sorunlara ilişkin olarak çözüm önerileri üre-
tilmesine yönelik olarak planlanan SMM Üye Toplantıları kapsamında Alaşehir ve Salihli’de SMM 
olarak faaliyet yürüten üyelerimizle bir araya gelindi. 

Toplantılarda genel olarak Şube çalışmaları ve yaklaşan etkinlikler hakkında bilgi verilirken, 
SMM üyelerimiz işletme sorumluluğu uygulamalarının yaygınlaştırılması, şantiye şefliği uygula-
maları, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında periyodik kontroller, yeni yapılan mevzuat 
değişiklikleri sonrasında karşılaşılan sorunlar vb. faaliyet alanları ile ilgili olarak karşılaştıkları 
sorunlara ilişkin beklentilerini dile getirdiler. 
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Şubemiz, Kasım ayı boyunca ilçe temsilciklerinin görev alanında hizmet üreten üyelerimizin 
yaşadıkları sorunların belirlenmesi ve çözüm önerilerin geliştirilebilmesine yönelik olarak üye 
toplantıları düzenledi. 

İlk olarak 5 Kasım 2018 tarihinde EMO Aliağa İlçe Temsilciliği üyeleriyle gerçekleştirilen top-
lantının ardından, 12 Kasım’da Kemalpaşa, 19 Kasım’da Torbalı, Tire ve Ödemiş, 26 Kasım’da 
Akhisar ve Soma, 27 Kasım’da ise Bergama ilçe temsilciliği üyeleriyle toplantılar düzenlendi. 

Şube çalışmalarına ilişkin ayrıntılı bilgi verilen toplantılarda, üyelerden Şube ve Oda çalış-
malarına ilişkin öneriler ve beklentiler alınarak, çalışmalar değerlendirildi. EMO’nun gerçekleş-
tirdiği mesleki denetim faaliyetlerine ilişkin bilgi verilen toplantılarda, denetim faaliyetlerinin 
yaygınlaştırılması ve yaşanan aksaklıkların giderilmesi için görüş alışverişinde bulunuldu. Serbest 
Müşavir Mühendis (SMM) ve Büro Tescil belgelerinin yenilenmesi işlemlerine ilişkin bilgi veri-
len toplantılarda, elektrik, elektronik, biyomedikal ve kontrol mühendisliği hizmetlerinde 2019 
yılında uygulanacak en az ücretler değerlendirilerek, söz konusu ilçeler için bölgesel azaltma 
katsayılarına ilişkin görüşler alındı.

Üyelerin ürettikleri hizmetlere ilişkin elektrik dağıtım şirketi, belediyeler ve Türk Telekom 
müdürlükleri nezdinde yaşadıkları sorunların aktarıldığı toplantılarda, elektrik dağıtım şirketinin 
bölgesel uygulama farklılıkları da masaya yatırıldı. İşçi sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında 
gerçekleştirilen test ve periyodik kontrol hizmetlerinin değerlendirildiği toplantılarda, ilçe tem-
silciliği üyelerimizin hizmet içi eğitim talepleri de alındı. Yüksek Gerilim (YG) işletme sorumluğu 
hizmetlerinin de masaya yatırıldığı toplantılarda, bu hizmetlere dair bölgesel sorunlar tespit 
edilerek, hizmetlerin yaygınlaştırılmasına yönelik görüş ve öneriler alındı. Şantiye şefliği ve yapı 
denetimi uygulamalarına ilişkin de öneriler alınan toplantılarda, elektrikle ilgili fen adamlarının 
yetki sınırları, EMO ve TMMOB Onur Kurulu süreçlerine ilişkin bilgilendirmelerde bulunuldu. 

Toplantıya Şube Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Avni Gündüz, Şube Teknik Müdürü 
Ali Fuat Aydın, EMO Manisa İl Temsilcisi 
Demirhan Gözaçan, Temsilci Yardımcısı Melih 
Cem Kara, Teknik Görevli Uğurcan Cengiz 
ve SMM üyeler katılım sağladılar. Toplantı 
ağırlıklı olarak GDZ Elektrik ile yaşanan so-
runlar gündemiyle gerçekleştirilirken SMM 
üyeler konuyla ilgili olarak proje onay ve kabul işlemlerinde, istenen belgelerde, ilçeden ilçeye, 
mühendisten mühendise keyfi ve farklı uygulamalar nedeniyle sorunlar yaşandığı dile getirildi. 
Toplantıda, ayrıca abonelik aşamasında son durum projesi aranması ve yapım işlerine ilişkin TUS 
uygulamalarında sıkıntı yaşandığı ifade edilirken SMM üyelerimiz işletme sorumluluğu uygula-
malarının yaygınlaştırılması, şantiye şefliği uygulamaları, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsa-
mında periyodik kontroller, yeni yapılan mevzuat değişiklikleri sonrasında karşılaşılan sorunlar 
vb. faaliyet alanları ile ilgili olarak karşılaştıkları sorunlara ilişkin beklentilerini dile getirdiler.   

Manisa SMM Üye Toplantısı           29 Ağustos 2018

Aliağa, Kemalpaşa, Torbalı, Tire, Ödemiş, Akhisar, Soma, Bergama Üye 
Toplantıları                 Kasım 2018
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Manisa, Aydın Yapı Denetçi Üye Toplantıları            7 Kasım,14 Kasım 2018

 Yapı denetçisi üyelerimizle toplantılar öncesinde, sorun ve çözüm önerileri elektronik ortam 
aracılığıyla toplanarak, gerçekleştirilen  toplantılarda değerlendirildi. 

Denetim yapmanın güçlüklerinin dile getirildiği toplantılarda, yardımcı kontrol elemanların 
yapı denetim sisteminde yer almasına rağmen fiilen sahada ve şantiyeler yer almadıkları dillen-
dirildi.

EMO Manisa İl Temsilciği’nde 7 Kasım 2018 tarihinde düzenlenen toplantıda ise, yapı denetim 
alanının Odalar tarafından denetlemesine ilişkin görüş alışverişinde bulunulurken, konuya ilişkin 
EMO ve TMMOB’un Onur Kurulu süreçleri değerlendirildi. Yapı denetim alanında karşılaşılan teknik 
sorunların da konuşulduğu toplantıda, “gerilim düşümü hesapları”, “eşzamanlılık diversite hesap-
ları” gibi konulara ilişkin bilgilendirmeler yapıldı. Zayıf akım tesisatı ve YEST uygulamalarının da 
değerlendirildiği toplantıda, kablo bacası, enerji odası gibi uygulamalara da değinildi.

EMO Aydın Temsilciliğinde 14 Kasım 2018 tarihinde yapılan toplantıda ise özelikle zayıf akım 
projelerinin kalitesine ilişkin değerlendirmeler de bulunarak, proje kalitesinin artırılabilmesi için 
gerekli çalışmalar konusundan fikir alışverişi gerçekleştirildi. TMMOB İl koordinasyon kurulları 
bünyesinde yapı denetime ilişkin komisyonlar oluşturularak, ilgili meslek odalarının uygulama-
larına ilişkin de koordinasyon sağlanabileceği dile getirildi.

Her yıl sonunda olduğu gibi; 2019 yılına ait en az ücret tanımları, SMM-BT yenileme işlemleri, 
mesleki denetim bedelleri, SMM hizmet bedelleri ve mühendis asgari ücretinin SMM olarak faaliyet 
yürüten üyelerimize aktarılması, SMM üyelerimizin beklentilerinin karşılanması, karşılaştıkları 
sorunlara ilişkin olarak çözüm önerileri üretilmesi amacıyla; SMM Üye Toplantıları düzenlendi. 

Şube Teknik Müdürü Ali Fuat Aydın’ın bilgilendirme sunumu gerçekleştirdiği toplantılarda, 
katılımcılar tarafından, işletme sorumluluğu hizmetlerinin sözleşme onayının yanı sıra mühen-
dis-firma denetimi açısından, anket vb yöntemlerle geri dönüşlerin derlenmesi, periyodik kontrol 
formlarının ve düzenlenen faturaların denetlenmesi, elektrik dağıtım şirketleri ile imza edilen 
protokol uygulamalarının izlenmesi, bu kapsamda özellikle firmalarda işletme sorumlu mühendis-
lerin 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, 
dağıtım şirketi ile yaşanan sorunların ortak çalışma grupları oluşturularak çözüme kavuşturul-
masının gerekliliği vurgulandı. 

Aydın, Manisa SMM Üye Toplantıları  3 Aralık, 5 Aralık 2018
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Manisa ilinde faaliyet yürüten SMM 
üyelerimizin bir araya geldiği SMM 
Üye Toplantısı 16 Ocak 2019 tarihinde 
EMO Manisa İl Temsilciliğinde gerçek-
leştirildi. 

Toplantı ağırlıklı olarak yüksek ge-
rilim tesislerinde işletme sorumluluğu 
hizmetleri ve GDZ Elektrik ile yaşanan 
sorunlar gündemiyle gerçekleştirilir-
ken SMM üyeler tarafından konuyla 
ilgili olarak proje onay ve kabul işlemlerinde, istenen belgelerde, ilçeden ilçeye, mühendisten 
mühendise keyfi ve farklı uygulamalar, yönetmeliklerde yer almamasına karşın yürütülmekte olan 
uygulamalar nedeniyle sorunlar yaşandığı dile getirildi. Toplantıda, ayrıca, abonelik aşamasında 
son durum projesi aranması ve yapım işlerine ilişkin TUS uygulamalarında sıkıntı yaşandığı ifade 
edilirken SMM üyelerimiz işletme sorumluluğu uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik gi-
rişimlerde bulunulması, konuyla ilgili hukuki sorumlulukların aktarıldığı bilgilendirme semineri 
düzenlenmesi, şantiye şefliği uygulamaları, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında periyodik 
kontroller, e-imza uygulamaları, yeni yapılan mevzuat değişiklikleri sonrasında karşılaşılan sorun-
lar vb. faaliyet alanları ile ilgili olarak karşılaştıkları sorunlara ilişkin beklentilerini dile getirdiler.

Toplantının değerlendirildiği 22 Ocak 2019 tarih ve 32/47 sayılı Şube Yönetim Kurulu 
Toplantısında konuyla ilgili GDZ Elektrik Manisa İl Müdürlüğü ve TSE Manisa İl Müdürlüğü ile 
görüşme yapılması, GDZ Elektrik Manisa İl Müdürlüğü ortak çalışma grubu oluşturulmasının talep 
edilmesi, akreditasyon ile ilgili Manisa ilinde faaliyet yürüten SMM üyelere e-posta ile bilgilen-
dirme yapılması, Manisa’da elektrik ve/veya elektronik mühendislerini şantiye şefi olarak kabul 
etmeyen belediyelere yönelik hukuksal girişimde bulunulması ve toplantı sonuçlarının katılan 
üyelere eposta ile gönderilmesi benimsendi.

Manisa SMM Üye Toplantısı                     16 Ocak 2019
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Bilindiği gibi, görevleri şubesine bağlı temsilcilikler ve mesleki denetim bürolarını Oda 
Denetleme Kurulu Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi çerçevesinde denetlemek olan Şube 
Denetçileri, Şube Genel Kurullarında seçilecek 3 asıl 3 yedek üyeden oluşmaktadır. Şube denet-
çilerinin Şube’ye bağlı birimleri yılda en az iki kez denetleyerek hazırlayacakları raporları Şube 
Yönetim Kurulu’na iletmeleri gerekmektedir.

10-11 Şubat 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen Şube Genel Kurulu’nda 32. Çalışma Dönemi 
boyunca görev yapmak üzere seçilen Şube Denetçilerinden M. Emin Özger, Mehmet Güzel, Ahmet 
Öztürk, Muhammet Demir, M. Macit Mutaf ve Bülent Uzunkuyu; Şube Yönetim Kurulu tarafından 
temsilcilik denetlemelerine ilişkin olarak oluşturulan takvim doğrultusunda denetleme çalışmala-
rına başladılar. Şube Yönetim Kurulu kararı uyarınca Aydın ve Manisa İl Temsilciliklerinde yapılan 
denetlemelerde Şube Teknik Müdürü Ali Fuat Aydın ve Şube Muhasebe Sorumlusu Özlem Ozan 
Baş da hazır bulundular.

Şube denetçileri öncelikle EMO Denetleme Kurulu’nun 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde gerçek-
leştirilen Şube Denetlemesi esnasında Oda Denetleme Kurulu üyesi Naci Basmacı tarafından bil-
gilendirme sunumu yapılarak temsilcilik denetlemelerinde izlenecek yöntem, kullanılacak formlar 
ve değerlendirme kriterleri hakkında açıklamalarda bulunuldu. 

Daha sonra denetleme takvimi 
çerçevesinde 28.06.2018 tarihin-
de Aydın ve Nazilli; 03.07.2018 
tarihinde Kuşadası ve Söke; 
26.07.2018 tarihinde Manisa ve 
Salihli Temsilciliklerinin denet-
lemeleri gerçekleştirildi. Diğer 
temsilciliklerin denetlemelerine 
belirlenen takvim doğrultusunda 
önümüzdeki günlerde devam edi-
lecek.

Temsilcilik Denetlemeleri


