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Şube Koordinasyon Kurulu 
Toplantısı 16 Aralık 2017 tarihinde 
İzmir’de gerçekleştirildi. 

Şube Yönetim Kurulu üyeleri, 
il,ilçe temsilcileri ve Şube teknik gö-
revlilerinin 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 sonra-
sı durum değerlendirmesi yapıldı. 

Daha sonra Av. Zeki İşlekel, mesleki 
denetim uygulamasına ilişkin dönem 
içerisinde verilen Danıştay kararları, 
iş ekipmanlarının periyodik kontrolü-
ne ilişkin tebliğe yönelik dava süre-
ci, elektronik mühendislerinin çeşitli 
mevzuattan kaynaklanan sorunlar ve 
ilgili idareler tarafından kayıt bede-
li adı altında SMM üyelerden talep 
edilen bedeller hakkında bilgi verdi. 
Akreditasyon çalışmaları hakkında, 
Şube Teknik Müdürü Ali Fuat Aydın, 
kapsam dahilinde yapılacak çalışma-
lar hakkında bilgilendirmede bulundu. 
Şube çalışmaları hakkında Barış Aydın, 
bu kapsamda, üye istatistikleri, SMM 

sayıları, eğitim çalışmaları, üye öden-
ti takip bilgileri, güncel mali durum, 
temsilcilik gelir gider durumları, proje, 
TUS, işletme sorumluluğu sözleşme-
leri açısından mesleki denetim sayı-
ları, test ölçüm bilirkişilik faaliyetleri, 
dönem içerisinde gerçekleştirilen üye 
toplantıları, temsilcilik denetlemele-
ri, dönem içerisinde gerçekleştirilen 
etkinlikler, yeni hizmet binası inşaatı 
hakkında bilgilendirmede bulundu. 
2016 yılı sonunda Antalya’da gerçek-
leştirilen 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 bedel-
leri ve mühendis asgari ücreti hakkın-
da bilgi verdi. 

Toplantıda, ayrıca, katılımcılar ta-
rafından, işletme sorumluluğu hizmet-
lerinin sözleşme onayının yanı sıra 
mühendis-firma denetimi açısından, 

anket vb yöntemlerle geri dönüşlerin 
derlenmesi, periyodik kontrol formla-
rının ve düzenlenen faturaların daha 
sık denetlenmesi, elektrik dağıtım 
şirketleri ile imza edilen protokol uy-
gulamalarının izlenmesi, bu kapsamda 
özellikle firmalarda işletme sorumlu-
su mühendislerin varlığının aranma-
sının sağlanması, işyerlerinde yapılan 
periyodik kontrollere ilişkin olarak 
tarafların bilgilendirilmesi, gerekti-
ğinde kurumlarla iletişime geçilmesi, 
temsilciliklerde yürütülen uygula-
maların aynılaştırılması, hizmetlerin 
gerektiğinde ilgili idari birimlere ile-
tilmesi 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 ko-
nusunda girişimde bulunulması ve 
işleyişin takip edilmesinin önemi de-
ğerlendirildi.

Şube Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Emin Erdal İşçioğlu'nu Yitirdik
947 sicil nolu üyemiz Emin Erdal İşçioğlu, 21 Aralık 2017 tarihinde aramızdan ayrıldı. 1932 

Buldan doğumlu İşçioğlu; İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Fakültesi Elektrik Bölümü'nden 
1958 yılında mezun olmuştu. Emin Erdal İşçioğlu, uzun yıllar Serbest Müşavir Mühendis olarak 
çalışmalarını sürdürmüştü.Üyemizin ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.
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Elk.Müh. Mazhar Toğrul tarafın-
dan sunulan “Kurumsal Kaynak 
Planlama Sistemleri (ERP)” konulu 
seminer 29 Kasım 2017 tarihinde 
Şubemizde gerçekleştirildi. 

Mazhar Toğrul sunumunda ERP 
yazılımları, ERP`nin hedefleri, ERP`nin 
satış gelirlerine ve maliyetlere etkisi, 
ERP seçimi konularını işledi. ERP`nin 
şirketlerde ciroyu %4 artıracağını, 
teslimatta %98 başarı sağlayacağını, 
pazarlama maliyetlerinde ciddi bir 
avantaj sağladığını, malzeme tedarik 
süresini %30 düştüğünün ve bu saye-

de piyasanın aşırı talebi durumunda 
cevap verme sürelerinin kısalacağı-
nı, son mamül stoklarlarında azalma 

sağlayacağını, iş gücü maliyetlerini 
azaltacağını, toplam maliyetlerde %10 
tasarruf sağlayacağını ifade etti.

Kurumsal Kaynak Planlama Sistemleri (ERP) Semineri

Uskuna Mühendislikte çalışan üye-
lerimiz 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 çalış-
maları ve Şube etkinlikleri hakkında 
bilgilendirme yapılan ziyarette yüksek 
gerilim tesisleri işletme sorumluluğu 
ve mesleki denetim konularında gö-
rüş alışverişinde bulunuldu. Uskuna 
Mühendislikte iş yeri temsilcisi olarak 
Pelda Doğan’ın görev üstlenmesi be-
nimsendi.

Üye-İşyeri Ziyareti

EMO Yönetim Kurulu’nun 16.11.2017 tarih ve 45/58 sayılı toplantısında; Eltaş Transformatör A.Ş. İşyeri Temsilci 

Yardımcısı 51853 sicil nolu Seçil Aydın’ın görevinden ayrılması nedeniyle temsilci yardımcılığı görevinin sonlandırıl-

masına, Philsa San. Tic. A.Ş. İşyeri Temsilcisi 24459 sicil nolu Yüksel Arslan’ın görevinden ayrılması nedeniyle 44280 

sicil nolu Özgür Arslan’ın temsilci, 65813 sicil nolu Fatih Şimşek’in temsilci yardımcılığına, Egesim Otomatik Kontrol 

Ltd. Şti. işyeri temsilcisi olarak 38406 sicil nolu Ahmet İlhan’ın atanmasına karar verilmiştir.

Temsilci ve temsilci yardımcılarına yeni görevlerinde başarılar diler, önceki temsilci ve temsilci yardımlarına katkıla-

rından dolayı teşekkür ederiz.

İşyeri Temsilciliği Görev Değişikliği


