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EMO İzmir Şubesi Bülteni'nde 
yayınlanan her türlü haber 

ve yazı izin almak koşulu ile 
kullanılabilir. Yayınlanan yazı-
lardan yazarları sorumludur.

EMO İzmir Şubesi 
üyelerine ücretsiz yollanır.

Mahir Ulutaş
EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

EMO İzmir Şubesi olarak; sıcak yaz günlerinde bilimsel etkinliklerimiz için hummalı 
çalışmalar yürütüyoruz. İlgili komisyonlardaki meslektaşlarımızın yoğunlaşan emeğiyle; Eylül 
ayında Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi'yle birlikte 4. İzmir Rüzgar Sempozyumu, Ekim 
ayından V. Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi ve Aralık ayında "Turing'den Geleceğe Yapay Zeka" 
konulu konferansı düzenlemek için hazırlık çalışmaları yürütüyoruz. "Akıllı Şehirler-Güvenli 
Tesisler" temasıyla 18-21 Ekim 2017 tarihlerinde gerçekleştireceğimiz Elektrik Tesisat Ulusal 
Kongresi'yle meslek alanlarımıza ilişkin en önemli etkinliğe beşinci kez imza atacağız. Güvenli 
yaşam ve çalışma alanları için meslektaşlarımıza düşen görevlere ışık tutacak olan etkinlik 
kapsamında "güç ve enerji", "yapı elektroniği" ve "aydınlatma" alanlarına ilişkin 3 sempozyum yer 
alacak. Etkinlik kapsamında ilk kez geleceğin mühendisliğine ışık tutmak için "Endüstri 4.0 Çözüm 
ve Uygulamaları" başlığı altında özel bir etkinlik gerçekleştireceğiz. 

Bilimsel ve teknik etkinliklerin yanında üyelerimizin mesleki gelişimine katkıda bulunmak 
ve artan hizmet içi eğitim gereksinimleri karşılamak için yeni hizmet ve eğitim merkezine ilişkin 
çalışmaları da yürütmekteyiz. Üyelerimizin katkılarıyla sürdürdüğümüz çalışmalarla laboratuar, 
konferans salonu ve derslikler donatacağımız hizmet binası inşaatımızın yükselişi sürüyor. Son 
olarak çelik çatı makas imalatının kabulü gerçekleştirildiği proje kapsamında çatı ve dış cepheye 
ilişkin imalatların önümüzdeki ay bitirilmesi hedefl eniyor. 

İktidarın "yeni devlet kurduk" söylemine paralel gerçekleştirdiği OHAL uygulamaların 
toplumsal yaşamı kökünden sarstığına hep birlikte şahit oluyoruz. TBMM'nin devre dışı 
bırakıldığı ve kış lastiği uygulamasına ilişkin bile Kanun Hükmünde Kararname (KHK) yayınladığı 
bu dönemde, meslek alanlarımızda karmaşa yaratan uygulamalardaki ısrar  yargı kararlarına 
rağmen sürdürülmektedir. Açtığımız davada, elektrik üretim ve dağıtım şirketlerinin özel 
denetim şirketlerince denetlenmesine ilişkin yönetmelik iptal edildi. Daha önce de girişimlerimiz 
sonunda, denetim yetkisi devri öngören yönetmelikler Danıştay, yasal düzenlemeler ise Anayasa 
Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Özel şirketler tarafından yapılsa dahi elektrik dağıtımı 
kamu hizmetidir. Mülkiyeti halen kamuda olan bu alt yapının üzerinde gerçekleştirilecek tüm 
işlemlerin kamu yararı doğrultusundan denetlenmesi zorunluluktur. Zaten EPDK'nın temel 
varlık gerekçelerinden biri budur. Denetimlerin devredilerek, kağıt üstünden gerçekleştirilen bir 
faaliyet haline dönüştürülmesi, zaten sorunlu, kayıp ve kaçak oranı yüksek şebekenin geleceğini 
belirsizleştirir. Yüksek taşeronlaşma oranına sahip elektrik bölgelerinde kamusal denetimler, hem 
şebeke gelişimi hem de işçi sağlığı ve güvenli kapsamında acilen hayata geçirilmelidir.    

Şebeke güvenliği açısından risk oluşturan bu uygulamada ısrar edildiği gibi, can ve mal 
güvenliğini ilgilendiren diğer yönetmeliklerdeki bazı zorunlulukların ise ertelendiğine ya da 
kapsamlarının daraltıldığına şahit oluyoruz. İşçi sağlığı ve güvenliğine ilişkin bazı hükümlerde 
olduğu gibi patlayıcı parlayıcı ortamlarda alınacak önlemler ilişkin kimi zorunlulukların 
uygulaması da ileri bir tarihe ertelendi. Benzer şekilde yangın güvenliğine ilişkin yönetmelikte 
değişiklik yapılarak bazı binaların 10 yıl önce yürürlükten kalkmış eski yönetmeliğe tabi 
olması sağlandı. Mevcut yönetmeliğin eksiklikleri giderilmesi gerekirken, eski mevzuatın geçerli 
sayılmasının akla yatkın bir izahı yoktur. 

"Önlem alınmamasının olağan haline getirilmesine karşı mücadeleyi, düzenlediğimiz bilimsel 
ve teknik etkinliklerin yanı sıra üyelerimizin bilgi ve deneyimlerini artırarak sürdüreceğiz. 
Çocuklarımızın barış ve huzur içinde "akıllı şehirlerde" yaşadığı, "güvenli tesislerde" çalıştığı, 
kimsenin can güvenliğinden endişe etmediği, bilimin rehberliğinde bir hayat için tüm üyelerimizin 
üzerine düşen görevleri yerine getireceğine inanıyoruz. 

Bu Ülkenin Mühendisleri Var! 

başyazı

"Akıllı Şehirler-Güvenli Tesisler" Mücadelesi 

• Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri
• Gaz Algılama Sistemleri
• Otomatik Yangın Söndürme Sistemleri
• IP Kamera Güvenlik Sistemleri
• Kartlı ve Biyometrik Geçiş Kontrol Sistemleri
• Acil Anons ve Seslendirme Sistemleri
• HVAC ve Aydınlatma Otomasyon Sistemleri
• Entegre Bina Kontrol Sistemleri

Anadolu Efes İzmir Bira Fabrikası

Acıbadem BodrumIKEA İzmir Vestel City - Manisa

İzmir Adnan Menderes HavalimanıWyndham Grand İzmir Özdilek

Yangın ve güvenlik otomasyon çözümlerinde
Türkiye’nin güçlü markası EEC

Ege Bölgesindeki varlığını pekiştiriyor

EEC Entegre Bina Kontrol Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Ege Bölge Müdürlüğü Tel: (0232) 457 8899 Faks: (0232) 457 2777 E-mail: ebks@eec.com.tr Web: eec.com.tr

Akıllı Binalar için Komple Çözümler

DAVETLİSİNİZ!

İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde

18-21 Ekim 2017 arası V. Ulusal Elektrik 

Tesisat Kongre ve Sergisi’nde 

A04 Numaralı Standımıza Bekleriz

Ege Bölge Müdürlüğümüz, geniş ve deneyimli kadrosuyla her tip ve
büyüklükte yapı elektronik sistemleri ihtiyaçlarınız için hizmetinizde

EEC Emo Izmir Bülteni 2017- kapak ici_195x275.qxp_y  29.06.2017  13:22  Page 1


