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EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu, 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer’i ziyaret ederek, yürütü-
len çalışmalara ilişkin bilgi aktardı. 
İşbirliği olanaklarının değerlendir-
diği toplantıda, yangın algılama 
ve alarm sistemlerinin denetime 
yönelik protokol taslağı ele alındı. 
Elektrik Fabrikası’nın ilişkin ge-
lişmelerin de masaya yatırıldığı 
toplantıda, devir işleminin tamam-
lanması için çalışmaların birlikte 
sürdürülmesi benimsendi.

EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu, 
Yazman Hacer Öztura, Sayman Zekiye 
Feryal Gezer, Yönetim Kurulu Üyeleri 
Gülefer Mete, Muhammet Demir ve 
Egemen Akkuş ile Yönetim Kurulu 
Yedek Üyesi Selcan Kına’dan olu-
şan heyet, İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tunç Soyer’i 2 Mart 2020 
tarihinde ziyaret etti. EMO İzmir 
Şubesi’nin çalışmalarına ilişkin bilgi 
verilen toplantıda, kent sorunları de-
ğerlendirildi. Toplantıda, EMO İzmir 
Şubesi Eğitim ve Hizmet Merkezi’nin 
tamamlanmasına yönelik yürütü-
len çalışmalara ilişkin de bilgi veril-
di. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
Odalardan katkı alarak yürüttüğü 
İmar Yönetmeliği’ne yönelik çalışma-
ların da değerlendirildiği toplantıda, 
ışık kirliliğine neden olan aydınlatma 
sorunlarına dikkat çekildi. Aydınlatma 
Ana Planı hazırlanmasına yönelik gö-
rüş alışverişinde bulunulan toplantıda, 
konuya ilişkin ortak çalışma yürütüle-
bileceği ifade edildi. 
Elektrik Fabrikası için İşbirliği Çağırısı

Tarihi Elektrik Fabrikası’nın beledi-
ye devri için belediye şirketinin Nisan 
2019’da özelleştirme ihalesine katıl-

dığını hatırlatan Tunç Soyer, aradan 
geçen zaman diliminde Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı’nın Elektrik 
Fabrikası’nın devretmediğini kaydetti. 
İhaleyi kazanan şirketin çoğunluk his-
sesinin kamuya yani belediyeye ait ol-
maması nedeniyle devir yapılamaya-
cağının ifade edildiğini bildiren Soyer, 
tarihi yapının kurulacak bir vakfa dev-
redileceğine ilişkin haberleri hatırlattı. 
Konuya ilişkin önümüzdeki günlerde 
yeni bir imza kampanyası düzenleye-
rek, yurttaşları Elektrik Fabrikası’na 
sahip çıkmaya çağıracaklarını ifade 
eden Soyer, “Elektrik Fabrikası konu-
sunda kamuoyu oluşmasında meslek 
odaların etkisi büyük olmuştu. Bu 
aşamada da birlikte çalışacağımıza, 
tarihi değerimizi İzmirlilerin kullanı-
mında kalması için birlikte mücadele 
edeceğimize inanıyorum” diye konuş-
tu. Elektrik Fabrikası’nın geleceği için 
işbirliği yapılmasının benimsendiği 
toplantıda, yürütülecek çalışmaların 
ortaklaştırılması benimsendi. 
Yangın Denetimleri Protokolü

Yangınların önlemesine yönelik 
olarak gerçekleştirilebilecek işbirli-
ğine ilişkin konuların da gündeme 
geldiği toplantıda, Ağustos 2019’da 
belediye iletilen Yangın Algılama ve 
Alarm Sistemlerinin Sağlıklı İşletmeye 

Alınmasına Yönelik Denetimlerinin 
Yapılması Hakkında Protokol Taslağı 
da değerlendirildi.

Belediye sınırları içerisinde bu-
lunan kamu kullanımına açık binalar 
(otel, sinema, hastane, okul, yurt, spor 
tesisleri, AVM gibi..) ve endüstriyel te-
sisler için “İş Yeri Açma ve Çalıştırma 
Ruhsatına Esas İtfaiye Uygunluk 
Raporu” hazırlamaktadır. Bu binala-
rı ve endüstriyel tesisler kapsayacak 
protokol ile söz konusu raporun ha-
zırlanmasına EMO İzmir Şubesi ta-
rafından teknik katkı sağlanacaktır. 
Protokol yangın algılama ve alarm 
tesisatlarının projesinin incelenmesi-
ni ve tesisatın projeye uygunluğunun 
yerinde denetlenmesi öngörülmek-
tedir. EMO İzmir Şubesi tarafından 
endüstriyel tesisleri tehlike sınıfı ve 
binaların kapasite ve işlevine göre 
gerçekleştirilecek olan denetimler 
sonunda, Uygunluk Değerlendirme 
Raporu hazırlanarak, belediye ve bina 
sorumlusuna iletilmesi hedeflenmek-
tedir. Toplantıda söz konusu protokol 
ve kapsamındaki çalışmaların İzmir’i 
daha güvenli bir kent haline getirece-
ğini ifade eden Soyer, protokolün im-
zalanmasına yönelik çalışmaların ive-
dilikle sonuçlandırılacağını kaydetti. 

İzmir'de Yangın Sistemlerine Kamusal Denetim Geliyor…
DAHA GÜVENLİ KENT İÇİN İŞBİRLİĞİ HAZIRLIĞI
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GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş yetkilileri, 
26 Şubat 2020 tarihinde Şubemizi 
ziyaret etti. Dağıtım Bağlantı 
Sistemi Yazılımı’nın geliştirilmesine 
yönelik görüş alış-verişinde bulu-
nulan toplantıda, şirketin dağıtım 
şebekesinin geliştirilmesine yönelik 
olarak yürüttüğü dijitalleşme çalış-
malarına ilişkin de bilgi paylaşımı 
yapıldı.

GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel 
Müdürü Uğur Yüksel, Sistem İşletme 
Yöneticisi Sefa Pişkinleblebici ve 
Planlama ve Teknoloji Direktörü 
Fatih Güldalı, 26 Şubat 2020 tari-
hinde EMO İzmir Şubesi Hizmet ve 
Eğitim Merkezi`ni ziyaret ederek, EMO 
İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Şebnem Seçkin Uğurlu, Başkan 
Yardımcısı Avni Gündüz, Yönetim 
Kurulu Üyesi Gülefer Mete ve Şube 
Müdürü Barış Aydın ile görüştü. GDZ 
Elektrik heyeti, yeni Hizmet ve Eğitim 
Merkezi çalışmalarına ilişkin bilgi ala-
rak, yüksek gerilim uygulama merke-
zini inceledi. EMO İzmir Şubesi tara-

fından 16-19 Ekim 2019 tarihlerinde 
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi`nde 
düzenlenen VI. Elektrik Tesisat Ulusal 
Kongre ve Sergisi`nin değerlendirildi-
ği toplantıda, EMO İzmir Şubesi`nin 
önümüzdeki dönemde düzenleyeceği 
bilimsel ve teknik etkinliklere des-
tek verilmeye devam edileceği ifade 
edildi. GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş`nin 
dağıtım şebekesinin geliştirilmesine 
yönelik dijitalleşme ve akıllı şebeke 
kapsamına giren çalışmalarına ilişkin 
bilgi veren GDZ Elektrik heyeti, konuya 

ilişkin üniversitelerde yürütülen Ar-Ge 
projelerine destek vermeyi hedefle-
diklerini ifade ettiler. Serbest Müşavir 
Mühendislik Hizmetlerini (SMM) yürü-
ten EMO üyelerinin gerçekleştirdikleri 
online başvuru ve işlemler sırasında 
yaşadıkları sorunların da masaya yatı-
rıldığı toplantıda, GDZ Elektrik Dağıtım 
A.Ş. tarafından 1 Ocak 2020 tarihin-
den itibaren online kullanıma sunulan 
Dağıtım Bağlantı Sistemi Yazılımı`nın 
geliştirilmesine yönelik görüş alış-ve-
rişinde bulunuldu.

GDZ Elektrik Yetkilileri Şubemizi Ziyaret Etti

TMMOB, Suriye'de yaşanan hava 
saldırısında otuz üç askerimizin 
hayatını kaybetmesi üzerine 28 
Şubat 2020 tarihinde “Büyük Acı 
Yaşıyoruz!” başlıklı yazılı bir açık-
lama gerçekleştirdi. Duyulan derin 
üzüntünün ifade edildiği açıklama-
da, “Hayatını kaybeden askerlerimi-
ze rahmet, acılı ailelerine ve tüm ül-
kemize baş sağlığı diliyoruz” denildi. 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz imzasıyla yapılan açık-
lamada, Suriye toprakları uzun yıllar-
dan bu yana emperyalist odakların 

güç yarıştırdığı kanlı bir savaşa sahne 
olduğuna dikkat çekilerek şöyle de-
nildi: 

“Bölge halkına derin acılar ve yı-
kımlar yaşatan bu kirli savaş bugüne 
kadar milyonlarca kişinin evlerini bı-
rakıp göç etmesine, yüzbinlerce kişi-
nin hayatını kaybetmesine ve binlerce 
şehrin yıkılmasına neden oldu.

Bugüne kadar yaptığımız tüm açık-
lamalarda ülkemizin emperyalist güç-
ler arasındaki etkinlik mücadelesinin 
tehlikeli tuzaklarından uzak durması 
gerektiğini dile getirdik. Ortadoğu’nun 
ve Suriye’nin ihtiyacı olan şeyin, şid-

detin tırmandırılması değil, silahların 
susturularak barışın sağlanması oldu-
ğunu vurguladık.

Ne yazık ki, bu sese kulak verilme-
yerek, ülkemizin Suriye’deki savaşın 
bir tarafı haline getirilmesinin acı so-
nuçlarını yaşıyoruz.

Dün Suriye’de 33 vatan evladını yi-
tirdik. Hayatını kaybeden askerlerimi-
zin derin üzüntüsünü yüreklerimizde 
taşıyoruz.

Hayatını kaybeden askerlerimize 
rahmet, acılı ailelerine ve tüm ülke-
mize baş sağlığı diliyoruz.”

Büyük Acı Yaşıyoruz!..



emo izmir şubesi mart 20206

> şubeden haberler

EMO İzmir Şubesi Hizmet ve Eğitim 
Merkezi’nde 12 Şubat 2020 tari-
hinde “Uzaktan İzleme ve Kontrol 
Sistemleri” Semineri düzenlendi. 
Seminerde Otomatik Sayaç Okuma 
Sistemleri ve Merkezi Kontrol ve 
Veri Toplama (SCADA) Sistemleri’ne 
ilişkin ayrıntılı bilgiler paylaşıldı.

Elektrik Mühendisleri Mustafa 
Emre Eren ve Tufan Demir`in sunu-
muyla gerçekleştirilen seminerin 
açılışını EMO İzmir Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcısı H. Avni 
Gündüz yaptı.  Seminerin ilk bölü-
münde Mustafa Emre Eren tarafından 
Otomatik Sayaç Okuma Sistemleri`ne 
ilişkin sunum gerçekleştirdi.  Otomatik 
Sayaç Okuma Sistemleri`ne ilişkin 
temel bilgilerle başlanılan sunum-
da, kullanılan yazılımlar, coğrafi bilgi 

sistemi ve canlı haritalara değinildi. 
Trafo ve aydınlatma tesisat ara yüzle-
rine ilişkin de bilgi aktarıldı.

Seminerin ikinci bölümünde 
ise Tufan Demir tarafından Merkezi 
Kontrol ve Veri Toplama (SCADA), 
Dağıtım Yönetim (DMS) ve Kesinti 
Yönetim (OMS) sistemlerine anla-

tan bir sunum gerçekleştirildi. Tufan 
Demir sunumunda genel tanımlardan 
başlayarak, kontrol merkezi, uzak uç 
birimler (RTU) ve haberleşme ekip-
manlarını anlatarak, koruma röleleri 
ve fider otomasyonuna ve dolayısıyla 
SCADA, DMS ve OMS projelerinin ka-
zanımlarına da değindi. 

Uzaktan İzleme ve Kontrol Sistemleri
Seminerler...

“Yangın Alarm Sistemlerinin Doğru 
ve Eksiksiz Projelendirilmesi İçin 
Uygulanması Gereken Süreç” baş-
lıklı seminer Özcan Uğurlu’nun su-
numuyla 20 Şubat 2020 tarihinde 
Şubemizde düzenlendi.

Seminerin ilk bölümünde, yangın 
alarm sistemlerinin tasarım ve pro-
jelendirmesinin kimler tarafından 
yapılabileceğine ilişkin bilgi vererek 
başlayan Özcan Uğurlu, konuya iliş-
kin bakanlıkların ve EMO`nun geliş-
tirdiği mevzuata ilişkin bilgi verdi. 
EMO`nun meslek içi eğitim kapsa-
mında yangın alarm sistemlerine yö-
nelik yürüttüğü eğitim çalışmalarına 
da değinen Uğurlu, EMO tarafından 
1 Temmuz 2012 tarihinde Resmi 
Gazete`de yayımlanan EMO Yapı 
Elektronik Sistemleri ve Tesisatlarına 

Ait Mühendislik Hizmetleri 
Yönetmeliği`nin hükümlerine dikkat 
çekti. Sunumunda proje denetiminin 
kimler tarafından ve nasıl yapılması 
gerektiğini aktaran Uğurlu, sistem ta-
sarımına dayanak oluşturan yönetme-
lik ve standartlar konusunda da bilgi 
verdi. Yapı tesis süreçlerinde yer alan 
diğer meslek disiplinlerinden mimar 
ve mühendislerin projelerinde yer al-

ması gereken korunma tedbirlerine 

ilişkin temel bilgileri aktaran Uğurlu, 

EMO üyelerin projelendirme süreçle-

rinde uyması gereken teknik kriterleri 

hazırladığı diyagram ve kontrol listesi 

eşliğinde anlattı. Sunumun son bölü-

münde ise yanlış alarmları önlemek 

için tasarım aşamasında yapılması 

gerekenlere ilişkin bilgi verildi. 

Yangın Alarm Sistemleri
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EMO İzmir Şubesi Hizmet ve Eğitim 
Merkezi’nde 26 Şubat 2020 tarihin-
de “Çalışma Yaşamında Profesyonel 
İletişim” başlıklı seminer düzenlendi.

Av. Cahit Kişioğlu`nun sunumuyla 
gerçekleştirilen seminerin açılışını, 
EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı H. Avni Gündüz 
yaptı. "Koçluk ve NLP Farkındalığı", 
"Özgür Zihin-Şartlı Zihin", "Olayların 
Anlamlandırma Mekanizması" alt 
başlıklarıyla düzenlenen seminerde 
Kişioğlu, "insanlar toplumla uyum 
içinde yaşayabilmek için kendi dün-
yalarında neler olup bittiğini ve dış 
çevrenin kendilerini nasıl etkiledi-

ğinin farkında olmamayı öğrenirler" 
ifadeleriyle iletişimin nasıl başla-
dığını anlattı. Sunumunda zihin ve 
dil arasındaki ilişkiye değinen Cahit 
Kişioğlu, "İnsan zekası dünyanın en 
güçlü bilgisayarıdır. Her bilgisayarın 
bir yazılım programı olduğu gibi, dav-

ranışlarımızın özünde de bir bilgisayar 

programı vardır. Program değiştirildi-

ğinde davranışlar kendiliğinden deği-

şir" dedi. Her insanın dünyaya kendi 

iç dünyasında baktığını ifade ederek, 

"farkındalık" konusuna de değindi.

Çalışma Yaşamında Profesyonel İletişim

MİSEM kapsamında düzenlenen PLC 
Temel Eğitimi 10-14 Şubat 2020 
tarihleri arasında Şubemizde ger-
çekleştirildi. Üyelerin ve firmaların 
desteğiyle oluşturulan 5 yeni PLC 
eğitim setinin kullanıldığı eğitimler 
uygulamalı olarak yapıldı. 

Üyelerimizden Şahan Kılınç ve 
M. Macit Mutaf’ın katkıları ile oluş-
turulan deney setleri için, Schneider 
Electric, ADR Elektrik Elektronik, Meta 
Otomasyon ve Tekpan firmaları da 
destek verdi. 

Her 2 katılımcıya bir deney seti 
düşecek şekilde planlanan eğitimlerin 
ilk gününde Erdinç Bostancı tarafın-
dan PLC çalışma mantığından başla-
narak, sahada karşılaşılacak enstrü-
manlar anlatıldı. Aktüatörlerin çalışma 
prensipleri ve seçim kriterlerine de 

değinen Bostancı, PLC çalışma man-
tığındaki sayı sistemleri ve kullanılan 
mantıksal öğeleri anlatarak, sanayide 
karşılaşılabilecek temel proseslere 
ilişkin programlama örneklerini inte-
raktif olarak işledi.

Eğitimin ikinci, üçüncü ve beşinci 
gününde ise Şahan Kılınç, değişken ve 
sembol tablosunun oluşturulmasın-
dan başlayarak, programlama, hızlı sa-
yıcılar ve kullanım alanları, online test 
konularını işledi. Hızlı sayıcının devre-
ye alınması, hızlı sayıcının sıfırlanması 
ve değer atanması, HMI genel tanıtı-
mı ve tipleri, Vijeo Designer tanıtımı, 
PLC-HMI bağlantısının kurulması, ör-
nek HMI sayfasının hazırlanması, HMI 
kullanılan özellikler, alarmlar, trenler, 
kullanıcı tanımları, örnek programla-
ma, simülasyon özelliği, PID ve auto-

tuning konularını anlatarak, genel ha-
berleşme tipleri (PLC-PLC, PLC-Drive), 
online test konuları işlendi.

Eğitimin dördüncü gününde ise 
Hüseyin Özcan tarafından motorlarda 
yol verme ve PLC arayüzleri, On/Off 
vanalar ve saha enstrümanları, saha 
enstrümanları ve sinyaller, ardışıl ve 
PID kontrol, hidroför projesi, I/O liste-
ler gibi konular katılımcılara aktarıldı.

Bir sonraki PLC Temel Eğitimi, 13-17 
Nisan 2020 tarihleri arasında EMO İzmir 
Şubesi Eğitim ve Hizmet Merkezi’nde 
düzenlenecektir. Bu eğitime http://bit.
ly/2vkKxnV adre-
sinden veya QR 
kodu taratarak 
başvuru yapabilir-
siniz.

Uygulamalı PLC Temel Eğitimleri Başladı
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EMO İzmir Şubesi Kitap ve Film 
Kulübü'nün ilk etkinliği 24 
Şubat 2020 tarihinde düzenlen-
di. Şubat ayında John Fowles'in 
“Koleksiyoncu” adlı eserini okuyan 
katılımcılar, Edebiyatçı-Yazar Hülya 
Soyşekerci’nin kolaylaştırıcılığında 
kitabı değerlendirdiler. Katılımcılar 
Mart ayında ise Oğuz Atay’ın 
“Korkuyu Beklerken” adlı eserini 
okuyacak. 

Yazar Hülya Soyşekerci’nin ilk 
sözü aldığı etkinlik, John Fowles'in ve 
eserin yayımlandığı döneme ilişkin 
bilgilerin verilmesiyle başladı. Eserin 
yayımlandığı dönemde yapılan eleş-

tiriler ve değerlendirmelere de ilişkin 
bilgi verilmesinin ardından, katılımcı-
lar söz alarak eser hakkındaki yorum-
larını paylaştı. Kitabın okuyucularda 
yarattığı duyguların da ifade edildiği 
etkinlikte, katılımcılar gözlem ve izle-

nimleri de paylaştı. Mart ayında Oğuz 
Atay’ın “Korkuyu Beklerken” adlı eseri-
nin okumayı kararlaştıran katılımcılar, 
değerlendirme etkinliklerini ise her 
ayın son pazartesi günü gerçekleşti-
recek. 

Kitap ve Film Kulübü: “Koleksiyoncu” Buluşması 

İ n g i l i z 
yazar John 
Fowles'in ilk 
kitabı olan 
eser, yazara 
büyük bir ün 
s a ğ l a m ı ş t ı r . 
Birçok yayıne-
vi tarafından 
önceleri geri 

çevrilen eser, yazarın uzun uğraşlar 
sonunda ancak 1963 yılında yayın-
lanabilmiştir. Ülkemizde Türkçeye 
çevrilmiş ilk baskısı ise 1973 yılında 
yayınlanmıştır. İngilizcede orijinal adı 

“Koleksiyoncu” olan kitap Türkçe’ye 
“Korkunç Koleksiyoncu” adıyla çevril-
miştir. 

Ölü kelebekleri biriktiren alt sı-
nıftan Greg'in uzaktan takip edip aşık 
olduğu resim öğrencisi Mirandayı ka-
çırması, onu bir evin bodrum katına 
kapatması ve onu orada zorla tutması 
sürecinde yaşananların, önce Greg'in 
ağzından ve sonra Miranda'nın ağzın-
dan anlatıldığı bir psikolojik gerilim 
romanı olmanın ötesinde kitap için-
de barındırdığı alt metinler ile okur-
da çok daha fazla etki yaratmaktadır. 
Alt sınıftan, fazlasıyla sıradan birinin 

birdenbire eline geçen çok fazla mik-
tarda para ile sadece eşya, ev, arazi vb 
değil bir başkasının özgürlüğünü de 
kendi kontrolüne almayı hak görmesi, 
kişinin özgürlüğünün sınırlarını kendi-
sinin belirlemesi, bunda bir korkunç-
luk görmemesi, bu tutsaklığa karşı 
çıkışı kendi iktidarına karşı bir tehdit 
görmesi, yaşamı değil ölümü, özgürlü-
ğü değil tutsaklığı kutsayan, aydınlık 
gökyüzü yerine bodrum katın karan-
lığını yaşatan Greg ve onun kurbanı 
Miranda özelinde bireysel faşizmin 
sınırlarının ne kadar da yakınımızda 
olduğunu göstermektedir. 

KOLEKSİYONCU Tanıtım: Gülefer Mete

EMO İzmir Şubesi Kitap ve Film Kulübü, Mart ayı okuma etkinliği için Korkuyu Beklerken 
(Oğuz Atay) adlı kitabı belirlemiştir.

Kitabı okuyacak olan üyelerimiz, 30 Mart 2020 Pazartesi günü saat 18.30`da Şubemizde 
buluşarak okudukları kitabı birlikte yorumlayıp fikir alışverişinde bulunabileceklerdir. 
Etkinlik tüm üyelerimizin katılımına açıktır.

Kitap Okuyoruz

"Greg ve onun kurbanı Miranda özelinde bireysel faşizmin sınırlarının ne kadar da yakınımızda olduğunu 
göstermektedir."
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Şube Yönetim Kurulumuz tarafından 33. Çalışma Döneminde Yönetim Kurulu çalışmalarına yardımcı olunması, uz-
manlıklara ilişkin görüş oluşturulması amacıyla aşağıdaki belirtilen komisyonların kurulması planlanmaktadır. 

Komisyon çalışmalarında yer almak isteyen üyelerimizin, https://forms.gle/LaCGgwCeK4ohsf1x8 bağlantısında yer 
alan formdan katkı koymak istedikleri en fazla 3 komisyonu belirterek 13 Mart 2020 Cuma günü mesai bitimine kadar 
Şubemize başvurmaları gerekmektedir.

Komisyon başvuruları, EMO Komisyonların Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi‘ne göre değerlendirilecektir.

• Asansör ve Elektromekanik Taşıyıcılar Komisyonu
• Biyomedikal Komisyonu
• Eğitim Komisyonu
• Enerji Komisyonu
• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu
• Kadın Mühendisler Komisyonu

• Kültür Sanat ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu
• SMM Komisyonu
• Test Ölçüm Komisyonu
• Ücretli Çalışan Mühendisler Komisyonu
• Yapı Elektronik Sistemleri Komisyonu
• Yayın Komisyonu

EMO İzmir Şubesi 33. Dönem Komisyonları Oluşturuluyor

Yapı Ruhsatlarında yapı sahibinin, 
yapı müteahhidinin, şantiye şefinin, 
yapı denetçilerinin ve proje müel-
liflerinin ıslak imzalarının ruhsat 
formundan kaldırılmasına ilişkin 
TMMOB’un açtığı davada, yürüt-
meyi durdurma kararı verildi. Karar 
üzerine TMMOB, mahkeme kararına 
uyularak, yapı ruhsatlarına imza 
hanelerinin eklenmesi çağrısında 
bulundu. 

Danıştay kararlarının ardından 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz imzasıyla 17 Şubat 2020 ta-
rihinde gerçekleştirilen yazılı basında 
açıklamasında, Bakanlığın yürütmenin 
durdurulması kararına yönelik itiraz-
larının Danıştay İdari Dava Daireleri 
Kurulu’nca reddedildiği bilgisine yer 
verildi. Açıklamada, şöyle denildi: 

“Danıştay 6. Daire kararlarında; 
yapılaşmaya ilişkin süreçlerin can ve 
mal güvenliği açısından hayati önemi 

de vurgulanarak Yapı Ruhsatlarında 
fenni mesullerin, şantiye şeflerinin 
ve proje müelliflerinin imza hanele-
rine yer verilmemesinin hukuka aykı-
rılığı ile önceki Yapı Ruhsatı ve Yapı 
Kullanma İzin Belgesi formlarında 
yer alan ‘yapıların inşasında sorum-
luluk alan mimar ve mühendislerin 
yaptıkları işlemlere ilişkin bilgile-
rin ilgili idarelerce meslek odalarına 
gönderilmesine’ ilişkin ifadelere yeni 
Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzin 
Belgesi formalarında yer verilmeme-
sinin hukuka aykırılığı kuşkuya yer 
bırakmayacak biçimde ortaya konmuş 
ve düzenlemelerin yürütmesinin dur-
durulmasına karar verilmiştir.

Oysa Bakanlıkça mahkeme karar-
larının gecikmeksizin yerine getiril-
mesi gerekirken Planlı Alanlar İmar 
Yönetmeliğinde 25 Temmuz 2019 
tarihinde yapılan değişiklik ile yürüt-
mesi durdurulan bir düzenleme tekrar 
yürürlüğe konmuş, adeta Kanun dola-

nılarak yargı kararı hükümsüz hale 
getirilmeye çalışılmıştır. Çok açıktır 
ki yürütmenin durdurulması kararının 
gereği, yürütmesi durdurulan düzenle-
meleri yeniden yürürlüğe sokmak de-
ğildir. İdarenin yargı kararlarına uygun 
hareket etmesi ve kararların gerekle-
rini değiştirmeden ve gecikmeksizin 
yerine getirmeye zorunlu olması, aynı 
zamanda Anayasanın 2. maddesinde 
sayılan ‘Hukuk Devleti’ ilkesinin de bir 
gereğidir.

Anayasa ve Yasalarda öngörülen 
mahkeme kararlarının bağlayıcılığı 
kuralı göz önünde bulundurularak, 
Bakanlıkça bir an evvel hukuka ve 
kamu yararına aykırı uygulamaya son 
verilmeli; Danıştay kararlarında da be-
lirtildiği üzere meslektaşlarımızın hak 
ve yetkilerini kısıtlayan, sahteciliğe ve 
denetimsizliğe yol açan, Anayasaya, 
Yasaya ve kamu yararına açıkça aykırı 
uygulamalardan derhal vazgeçilmeli-
dir.”

TMMOB’dan Mahkeme Kararlarına Uyma 
Çağrısı…
YAPI RUHSATLARINA İMZA 
HANESİ DERHAL EKLENMELİ

şubeden haberler


