
temmuz 2019 emo izmir şubesi 7

>şubeden haberler

Şube çalışma dönemi içinde görev 
yapmakta olan yönetim kurulunun 
asıl ve yedek üyeleri ile daha önce-
ki dönemlerde bu görevi üstlenmiş 
üyeler, şube denetçileri, il-ilçe, iş 
yeri temsilcileri ile şube komisyon-
larında yer alan 32 danışma kuru-
lu üyemizin katılımıyla 27 Haziran 
2019 tarihinde 32. Dönem Danışma 
Kurulu 4. toplantısı gerçekleştirildi. 

Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Şebnem Seçkin Uğurlu tarafından 
yapılan ilk bilgilendirmede, dönem 
başından beri yürütülen Oda çalışma-
ları ve yaşanan son süreçler aktarıldı. 
Toplantı gündemine göre söz alan 
Şube Müdürü Barış Aydın tarafından 
Ocak 2019 tarihinden itibaren yü-
rütülen Şube çalışmaları hakkında 
kısa bilgi verildi. Eğitimler, temsilci-
lik çalışmaları, İKK çalışmaları, mes-
leki denetim, test ölçüm hizmetleri, 
üye ve SMM üye sayıları, YG İşletme 
Sorumluluğu Hizmetleri, üye aidat 
ödentileri ve icra takipleri, süreç için-

de gelişen mevzuat değişiklikleri ve 
mesleğimize etkilerini içeren bilgiler, 
basın yayın çalışmaları vb. konularda 
bilgiler aktarıldı.

Şube Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi Z.Feryal Gezer tarafından ise 
Şubemizin mali durumu ve yeni bina 
inşaat giderleri hakkında bilgi verildi.

Şubemiz tarafından 16-19 Ekim 
2019 tarihinde gerçekleştirilecek 
VI. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve 
Sergisi kapsamında yürütülen ça-
lışmalar ve alt etkinliklerin durumu, 

program taslak çalışması, yabancı 
konuşmacıların listesi ve sergi çalış-
malarında gelinen durum hakkında 
detaylı bilgi verilerek bundan sonraki 
çalışmalarda üyelerin katkı ve katılım-
ları talep edildi.

Gündeme ilişkin Oda-Şube 
Çalışmaları, Mali Durum ve Kongre 
çalışmaları hakkında danışma kuru-
lu üyelerinin görüş ve talepleri dile 
getirildi. Şube Yönetim Kurulu’nun ilk 
toplantısında bu talep ve önerilerinin 
değerlendirileceği ifade edildi.

Şube Danışma Kurulu Toplandı

İnsan Hareket Destek Sistemleri Semineri

"İnsan Hareket Destek Sistemlerine 
Bakış: Mühendislik Yaklaşımı" 
başlıklı seminer Dr. Öğr. Üyesi 
Ahmet Özkurt`un sunumuyla 19 
Haziran 2019 tarihinde EMO İzmir 
Şubesi`nde gerçekleştirildi.

EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu'nun 
açılış konuşmasıyla başlayan semi-
nerde Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Özkurt; in-
san hareket temelleri, ortez, protez ve 
destek sistemleri kavramlarına ilişkin 
bilgiler aktardı. İnsan hareket destek 
sistemlerinin gereksinim ve kısıtları, 

sistem bileşenlerini de sunumunda 
aktaran Özkurt; destek sistemlerinin 
medikal, endüstriyel, askeri alanlarda-

ki uygulama örneklerini katılımcılarla 
paylaştı. Seminer soru ve yanıtlarla 
tamamlandı.
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Yapı ruhsatı formundan meslek 
mensuplarının ıslak imzalarının 
kaldırıldığı TS 10970 Formlar-Yapı 
Kullanma İzin belgesi Standartına 
ve TS 8737 Yapı Ruhsatı 
Standandartına ilişkin tebliğe karşı 
TMMOB tarafından açılan davada, 
ıslak imza bölümünün kaldırılma-
sını hukuka aykırı bulunarak, yürüt-
meyi durdurma kararı verildi.

Resmi Gazete’nin 2 Mayıs2018 ta-
rihli, 30409 sayılı mükerrer sayınında 
yayımlanan TS 10970 Formlar-Yapı 
Kullanma İzin Belgesi Standardına 
ve TS 8737 Yapı Ruhsatı Standardına 
ilişkin tebliğin 2. maddesi ile yürürlü-
ğe giren 18.12.2017 tarihli TS 8737 
Yapı Ruhsatı Standardında "yapı sa-
hibinin, yapı müteahhidinin, şantiye 

şefinin, yapı denetçilerinin ve proje 
müelliflerinin ıslak imzalarının" kal-
dırılması üzerine, standardın ve tebli-
ğin ilgili maddesinin iptali istemiyle 
TMMOB’un açtığı davada, Danıştay 
Dairesi’nce “yapılaşmaya ilişkin sü-
recin can ve mal güvenliği açısından  
hayati olduğu dikkate alındığında, 
fenni mesullerin, şantiye şeflerinin ve 
proje müelliflerinin yapı ruhsatların-
da imzalarının bulunması son derece 
önem arz etmektedir” gerekçesiyle 
yürütmenin durdurulmasına karar ve-
rilmiştir.

TMMOB tarafından Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığına karşı açılan 
davada, Danıştay Dairesince, deprem 
kuşağında yer alan Ülkemiz açısından 
sağlıklı bir çevre ile can ve mal gü-
venliğinin sağlanabilmesinin önemi 

vurgulanarak, Yapı Ruhsatlarından 

"yapı sahibinin, yapı müteahhidinin, 

şantiye şefinin, yapı denetçilerinin ve 

proje müelliflerinin ıslak imzalarının" 

kaldırılmasının hukuka aykırı olduğu 

ortaya konmuştu.

Karar ile, yine TMMOB tarafın-

dan dava açılan ve halen görülmekte 

olan, 27.10.2018 tarih ve 30578 sayılı 

Resmi Gazetede yayımlanan değişik-

lik Yönetmeliği ile Planlı Alanlar İmar 

Yönetmeliğine eklenen ve yürütmesi-

nin durdurulmasına karar verilen stan-

dartta olduğu üzere yapı sahibinin, 

yapı müteahhidinin, şantiye şefinin, 

yapı denetçilerinin ve proje müellif-

lerinin imza hanelerine yer vermeyen  

“Ek-10 Yapı Ruhsatı Formu”nun da hu-

kuka aykırılığı ispatlamış oldu.

Meslek Mensuplarının Islak İmzalarının Kaldırıldığı Yapı Ruhsatı 
Standardının Yürütmesi Durduruldu

“Son Kaynak Tedarik Tarifesi 
Uygulamaları” başlıklı seminer 
EMO İzmir Şubesi Hizmet ve Eğitim 
Merkezi’nde Tevfik Uyandıran ve 
İlker Akmalı’nın sunumuyla 17 
Haziran 2019 tarihinde gerçekleş-
tirildi.

EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı H. Avni Gündüz’ün 
açılış konuşmasıyla başlayan se-
minerde; Gediz Elektrik Perakende 
Satış A.Ş. Abone Hizmetleri Müdürü 
İlker Akmalı ve Satış Müdürü Tevfik 
Uyandıran; Son Kaynak Tedarik 
Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında 
Tebliğ kapsamında yıllık toplam tüke-
timi 10 milyon kilovatsaati (kWh) aşan 
ve herhangi bir tedarikçi ile serbest 
tüketici sözleşmesi de olmayan abo-

nelere uygulanan Son Kaynak Tedarik 
Tarifesi`ne ilişkin bilgilendirmede bu-
lundu.

Seminer sunumunda; müşteri 
gruplarına göre elektrik tedariki, son 
kaynak tedarik tarifesi (k1 müşteri 
grubu), düşük tüketimli tüketici (10 

milyon kwh altı), yüksek tüketimli 
tüketici (10 milyon kwh üstü), PTF 
(Piyasa Takas Fiyatı) ve YEKDEM, 2018 
yılı PTF ve YEKDEM birim fiyat gerçek-
leşmeleri, 2019 yılı PTF ve YEKDEM 
birim fiyat öngörüleri, örnek müşteri 
fatura kıyasları katılımcılara aktarıldı.

Son Kaynak Tedarik Tarifesi Uygulamaları Semineri
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Şube yönetim kurulu asıl üyeleri, 
şube denetçileri ile bağlı temsilci-
lik üyelerinden oluşan ve EMO Ana  
Yönetmeliği gereği yapılması zorun-
lu olan Şube ile bağlı temsilcilikler 
arasında 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 gündemiy-
le 29 Haziran 2019 tarihinde Şube 
Hizmet Binasında gerçekleştirildi.

Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Şebnem Seçkin Uğurlu tarafından 
yapılan ilk bilgilendirmede, dönem 
başından beri yürütülen Oda çalışma-
ları ve yaşanan son süreçler aktarıldı. 
Toplantı gündemine göre söz alan 
Şube Müdürü Barış Aydın tarafından 
Ocak 2019 tarihinden itibaren yürü-
tülen Oda ve Şube çalışmaları, Şube 
Yönetim Kurulu Saymanı Z.Feryal 
Gezer tarafından ise şubemizin mali 
durumu ve yeni bina inşaat giderle-
ri hakkında, Şube Teknik Müdürü Ali 

Şube Koordinasyon Kurulu 2. Toplantısı
Fuat Aydın tarafından ise Şubemizin 
birimlerinde gerçekleştirilen mes-
leki denetim çalışmaları, YG İşletme 
Sorumluluğu Hizmetleri hakkında de-
taylı bilgiler verildi.

Şube Koordinasyon Kurulu 
Toplantısında, katılımcılar tarafından 
mesleki denetim faaliyetlerinin geliş-
tirilmesi, bu çerçevede ilçe belediye-
leri ile görüşülerek mesleki denetim 
protokollerinin imzalanması, Yapı 
bağlantı hattı projelerinin Enerji İşleri 
Genel Müdürlüğü’nün yazısının dağı-
tım şirketinin tüm birimlerinde uygu-

lanması konusunda çalışma yapılması, 
Dağıtım Şirketi tarafından bazı ilçe-
lerde mühendis istihdam edilmesine 
yönelik çalışma yapılması, YG İşletme 
Sorumluluğu Hizmetlerinin takibi ve 
yaygınlaştırılması, belirli yükseklik-
lerde BTK şartnamesi tarafından is-
tenen haberleşme odalarının mimari 
projelerde de gösterilmesi için gerekli 
girişimlerin yapılması, dağıtım şirketi 
tarafından enerji müsaadeleri, bağlan-
tı görüşleri, proje onay ve kabul işlem-
lerinin daha sağlıklı yürütülmesi gibi 
talep ve görüşler dile getirildi.

Dünya Çevre Günü etkinlikleri kap-
samında Bornova Belediyesi’nin 12 
Haziran 2019 tarihinde düzenlediği 
Çevre Şenliği’ne katılım sağlandı.

"Çevre Şenliği" adı altında düzen-
lenen ve yurttaşlarda duyarlılık yarat-
mayı amaçlayan etkinlik kapsamında 
açılan EMO standında, broşür dağıtımı 
gerçekleştirildi. Özellikle enerji üreti-
minin çevreye ve doğaya olan olum-
suz etkilerinin en aza indirilmesi için 
enerji verimliliğinin önemine dikkat 
çekilen etkinlikte, yurttaşların soruları 
yanıtlanarak, hayatlarını kolaylaştıra-

cak önerilerde bulunuldu. Farkındalık 
yaratmayı hedefleyen etkinlik kapsa-
mında çocuklara yönelik söyleşiler, 
oyunlar ve atölyeler düzenlendi. Atık 

ayrıştırma oyunu, bez çanta boyama 
gibi atölye çalışmaları gerçekleştiri-
lirken, katılımcılara ücretsiz fidan da-
ğıtımı da yapıldı.

Dünya Çevre Günü Etkinliği
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EMO İzmir Şubesi, görev alanı 
içindeki illerindeki üniversitelerin 
elektrik-elektronik ve biyomedikal 
mühendisliği bölümlerinin temsil-
cileriyle toplantı düzenleyerek, mü-
hendislik eğitimi, unvan sorunları ve 
meslek içi eğitim konularında görüş 
alış-verişinde bulundu. 

EMO İzmir Şubesi Hizmet ve 
Eğitim Merkezi’nde 19 Haziran 2019 
tarihinde gerçekleştirilen toplantıya 
Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik-
Elektronik Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Yeşim Zoral, İzmir 
Yüksek Teknoloji Enstitüsü Elektrik-
Elektronik Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Enver Tatlıcıoğlu, 
Yaşar Üniversitesi Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. 
Dr. Mustafa Seçmen, Katip Çelebi 
Üniversitesi Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği Bölüm Başkan 
Yardımcısı Doç. Dr. Savaş Şahin, İzmir 
Demokrasi Üniversitesi Biyomedikal 
Mühendisliği Bölümü’nden Dr. Öğr. 
Üyesi Kemal Şerbetçi ve Dr. Öğr. 
Üyesi Onan Güren, Manisa Celal 
Bayar Üniversitesi Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. 

Nevzat Onat ve aynı bölümden Prof. 
Dr. Sezai Taşkın katılım sağladı. 

Toplantının ilk bölümünde ger-
çekleştirilen bilgilendirme sunumun-
da, Elektrik-Elektronik Mühendisliği 
Bölümü mezunlarına verilen unvan-
lar ve YÖK tarafından bu unvanlara 
yönelik olarak verilen denklik ve eş-
değerlik tanımlamalarına ilişkin bilgi 
verilerek, EMO mevzuatında yer alan 
yetkilendirmelere de değinildi. YÖK 
tarafından son dönemde verilen eş-
değerlik kararlarının unvan karmaşa-
sına yol açabileceğine dikkat çekilen 
toplantıda, meslek içi eğitimin önemi 
vurgulanarak, eğitimlerin çeşitlendi-
rilmesine yönelik görüş alış-verişin-
de bulunuldu. Kuvvetli Akım Tesisleri 

Yönetmeliği’ne uygun olarak EMO 

tarafından gerçekleştirilen transkript 

incelemesine ilişkin bilgi verilerek, 

dışarıdan ders tamamlamaya yönelik 

güncel gelişmeler paylaşıldı. 

Farklı üniversitelerde aynı dersler 

için farklı krediler tanımlanması, ben-

zer adlarla farklı içeriklere sahip ders-

lerin bulunması gibi sorunların tartışıl-

dığı toplantıda, üniversite temsilcileri 

tarafından MİSEM kapsamındaki eği-

timlerin sonunda yazılı sınav uygulan-

masına devam edilmesi gerektiği dile 

getirilerek, “sınavların sadece katılım-

cıları değerlendirmediği, aynı zamanda 

eğitim kalitesini de değerlendirdiğine” 

vurgu yapıldı. 

Bölüm Başkanları Toplantısı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 
Mühendislik ve Mimarlık 
Fakültesi’nin 18 Haziran 2019 tari-
hinde düzenlenen mezuniyet töreni-
ne katılım sağlandı.

Biyomedikal mühendisliği bö-
lümünde Hatice Kübra Bilgili birin-
ci, Miray Eren ikinci, Sude Pehlivan 
üçüncü olarak mezun oldu. Elektrik-
elektronik mühendisliği bölümünde 
ise Nuru Said Sheikhomor-s Bojober 
birinci olurken, Berrin Savda ikinci, 
Halil Çelik ise üçüncülük derecesi ala-

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Mezuniyet Töreni
rak mezun oldu. Törene katılan EMO 
İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Şebnem Seçkin Uğurlu, biyomedikal 
mühendisliği ve elektrik-elektronik 

mühendisliği bölümünde dereceyle 
mezun olan genç meslektaşlara ödül-
lerini verirken, meslek hayatlarında 
başarılar diledi. 
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EMO İzmir Şubesi, Dokuz Eylül 
Üniversitesi Elektrik Elektronik 
Mühendisliği Bölümü’nün Bitirme 
Projeleri Sergi’ne katılım sağladı. 
Bitirme projelerinin poster sunum-
larının gerçekleştirildiği etkinlikte, 
dereceye giren öğrencilere ise EMO 
yayınlarından oluşan kitap seti he-
diye edildi. 

Dokuz Eylül Üniversitesi 
Mühendislik Fakültesi’nde 21 Haziran 
2019 tarihinde düzenlenen sergiye, 
EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu ve 
Örgütlenme Sekreteri Mustafa Serdar 
Çınarlı katılım sağladı. Mezuniyet aşa-
masına gelen mühendis adaylarının 
projelerinin, diğer öğrenciler, akade-
misyenler ve meslek mensuplarına 
tanıtılması amacıyla düzenlenen ser-
ginin açılışını Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
Yeşim Zoral yaptı. Bitirme projelerinin 
yaratıcılığı teşvik ettiğine değinen 
Zoral, “Öğrencilerimizin, öğrenimleri 
sırasında elde ettikleri bilgi ve bece-

rileri kullanarak, sorgulayan, araştıran, 
veri toplayan ve sonuçlarını proje çer-
çevesinde bir araya getirerek sunabi-
len iyi mühendisler olarak yetiştirme 
gayretindeyiz” diye konuştu. Katılım 
sağlayan tüm öğrencilerin projele-
rine ilişkin poster sunumlarının ger-
çekleştirildiği sergide, dereceye giren 
öğrencilere de Şebnem Seçkin Uğurlu 
tarafından EMO yayınlarından oluşan 
kitap seti hediye edildi. 

Hasan Aydın ve Bekircan 

Akpınar “Target Recognation From 
Multilayered Dielectric Spheres” baş-
lıklı projeleriyle birincilik ödülünü 
paylaşırken, Meltem Kilitci “Design 
Of A Wireless Power Transfer System 
With Capacitive Coupling” başlıklı 
projeyle ikinci oldu. Eylem Yılmazer 
ise “Modelling Of The Propagation 
Through A Circular Dielectric 
Waveguide” başlıklı projesiyle üçün-
cülük ödülü aldı. 

DEÜ Bitirme Projeleri Sergisi

EMO İzmir Şubesi, Efeler 
Belediyesi’ni 20 Haziran 2019 ta-
rihinde ziyaret etti. Efeler Belediye 
Başkanı Mehmet Fatih Atay’a 
EMO’nun yürüttüğü mesleki dene-
tim çalışmalarına ilişkin bilgiler ve-
rilerek, Efeler Belediyesi ile işbirliği 
yapılabilecek konuları değerlendir-
diler. 

EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu, 
Başkan Yardımcısı H. Avni Gündüz, 
Şube Denetçisi Ahmet Öztürk, Aydın 
Temsilcisi Haluk Demirci, Temsilci 
Yardımcısı Salih Eğerci, Teknik Müdür 
Ali Fuat Aydın ve Teknik Görevli Recep 

Mercimek’in yer aldığı heyet, Belediye 
Başkanı Mehmet Fatih Atay’a başarılar 
dilerken, EMO’nun yürüttüğü mesleki 
denetim faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı 
bilgi verdi. Efeler Belediyesi ile mes-
leki denetime yönelik işbirliği yapı-
labilecek konuların değerlendirildiği 

toplantıda, belediyeye ait bina ve te-
sislerdeki elektrik tesisatlarının dene-
timine yönelik de görüş alış-verişinde 
bulunuldu. 

Toplantıda Atay’a işbirliği yapılabi-
lecek konulara ilişkin protokol taslak-
ları da sunuldu. 

Efeler Belediyesi Ziyareti


