KURUM VE KURULUŞLARLA
İLİŞKİLER
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31. dönem çalışma raporu

Meslek alanlarımız ve taleplerimizin ve kente ilişkin görüşlerimizin paylaşılması amacı ile
yazılı ve görsel basınla ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışmalara önem verilmektedir.
Ayrıca kentimize özgü olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi koordinatörlüğünde yürütülen Yerel
Gündem, Yüksek Yapılar İnceleme Kurulu vb. oluşumlarda Şubemiz temsili sağlanmaktadır.

EBSO Meslek Komitesi Ziyareti			

16 Şubat 2016

Ege Bölgesi Sanayi Odası Enerji ve Elektrik Tesisatı Sanayi Meslek Komitesi’nden Murat Güler,
Özkan Mucuk ve Hayrullah Sorkun 16 Şubat 2016 tarihinde Şubemizi ziyaret etti. Şubemizden
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mükremin Zülkadiroğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Cevat Şahin,
Şube Müdürü Barış Aydın, Örgütlenme Sekreteri Mustafa Çınarlı, Oda Avukatı Zeki İşlekel, Teknik
Müdür Ali Fuat Aydın katılım sağladı.
Toplantıda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 30.12.2014 tarihli Resmi Gazete’de
yayımlanan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği’nin mühendislerin proje uzmanlık eğitimi ve sertifika (PUS) almalarını zorunlu hale getiren ve POB (Proje Onay Birimleri) adı altında Bakanlığın
özel kuruluşlara proje onay ve kabul yetkisi veren maddelerinin yürütmesinin Odamızın açmış olduğu dava ile durdurulması üzerine sanayi yatırımları ekseninde yaşanacak gelişmeler ele alındı.
Danıştay 10.Dairesi’nin kararı doğrultusunda hazırlanan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın
15.02.2015 tarih ve 4155 sayılı genelgesi ile daha önceden Dağıtım Şirketleri ve OSB’lere de
verilmiş olan proje onay, geçici kabul ve tutanak onay işlemlerinin TEDAŞ tarafından yürütülecek
olması nedeniyle mevcut TEDAŞ kadrolarının bu işlemleri makul süreler içerisinde yürütmesinde güçlükler yaşanacağı ifade edilerek, ayrıca bu gecikmelerin yatırımcı açısından da tesislerin
devreye alınması aşamasında yaşanacak olası sorunlar dile getirildi.

Ege Üniversitesi Bölüm Başkanı Ziyareti			

16 Şubat 2016

Ege Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aydoğan Savran
ve öğretim üyeleri Prof. Dr. Musa Alcı, Doç. Dr. Mutlu Boztepe Şube Yönetim Kurulu üyesi Hasan
Şahin ve Şube Örgütlenme Sekreteri Mustafa Çınarlı tarafından ziyaret edildi. Şubemizde gerçekleştirilen sempozyumlar, Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi, seminerler, etkinlikler ve MİSEM
eğitimleri hakkında bilgilendirme yapılan toplantıda ülkemizdeki üniversite eğitiminin geliştirilmesi, EMO kapsamında oluşturulan Bölüm Başkanları Konseyi çalışmaları, meslek içi eğitimin
üyelerimizin mesleki yaşantılarına katkısının önemi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

TEDAŞ Gediz Bölge Koordinatörlüğü Ziyareti		

17 Şubat 2016

Şube Yönetim Kurulu Üyesi Cevat Şahin, Şube Teknik Müdürü Ali Fuat Aydın ve Oda Avukatı
Zeki İşlekel; TEDAŞ Gediz Bölge Koordinatörü Yunus Özel ve Başmühendis Mehmet Şimşek’i
ziyaret ettiler. Görüşmelerde, 30.12.2014 tarihli mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği içerisinde üyelerimizin proje uzmanlık eğitimi ve
sertifika (PUS) almalarını zorunlu hale getiren ve özel kuruluşlara proje onay ve kabul yetkisi
veren maddelerin iptali için Danıştay’da açılan davada verilen yürütmeyi durdurma kararı sonrasında proje onay ve kabul işlemlerinde ortaya çıkan durumla ilgili değerlendirmeler yapıldı.
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Organize Sanayi Bölgeleri Elektrik Tarifleri Toplatısı

28 Mart 2016

Şubemiz tarafından organize sanayi bölgeleri ve serbest bölgelerde çalışan EMO üyeleri ve
bölgelerin hukuk müşavirlerinin katılımıyla toplantı düzenlendi. Sanayiciler için enerji maliyetlerini artıran elektrik tarifesindeki değişikliğin masaya yatırıldığı toplantıda, hukuki mücadele
yürütülmesi gerektiği dile getirildi. Toplantıda Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK)
yayımladığı ve 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren elektrik tarifesinde “perakende enerji
bedeli”nin içine serbest tüketici konumundaki diğer kullanıcıların gibi OSB’lerden alınmayan
“perakende satış hizmet” bedelinin üzeri örtük bir biçimde faturalara eklenmesiyle ortaya çıkan
enerji maliyetlerindeki artış da değerlendirildi. Yeni tarife öncesinde Resmi Gazete’de yayımlanan ve bu tarifeye dayanak oluşturan mevzuat değişikliklerinin ele alındığı toplantıda, hukuki
süreçler masaya yatırıldı. Tarife değişikliğinin, sanayi bölgeleri dışında kalan sanayi kullanıcılara
olan etkilerinin de görüşüldüğü toplantıda, enerji maliyetlerinin yükselten tarife değişikliğinin
mağdurlar tarafından yargıya taşınması gerektiği dile getirildi.

TEİAŞ 3. Bölge, TEDAŞ Gediz Koordinatörlüğü, GDZ Elektrik A.Ş.
Ziyaretleri
						
6 Nisan 2016
TEİAŞ 3. Bölge Müdürü Necdet Gürler ile yapılan görüşmede; 1-2-3 Nisan 2016 tarihinde
Ankara’da gerçekleştirilen EMO 45.Dönem Olağan Genel Kurulu ve seçimleri hakkında bilgi
verildi. TEDAŞ Gediz Bölge Koordinatörü Yunus Özel ile yapılan görüşmede TEDAŞ tarafından
yürütülen proje onay ve kabul işlemleri ile ilgili gelinen süreç hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. GDZ Elektrik Genel Müdürü Metin Demirdağ ile yapılan görüşmede; GDZ EDAŞ’ın yeni
yapılanma çerçevesinde abonelik, muayene ve proje onay işlemleri ile ilgili metropol ve çevre
bölgelerde gerçekleştirdiği değişiklikler ve olası etkileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. GDZ EDAŞ’ın yeni yapılanma çerçevesinde görev yerleri değişen İzmir İl Müdürü Mehmet
Buharalıoğlu 6 Nisan 2016 tarihinde; Manisa il Müdürü Yakup Önder 8 Nisan 2016 tarihinde
ziyaret edildi. Görüşmelerde; proje onay yetkilerine ilişkin gelişmeler değerlendirilerek üyelerimize yeni görevlerinde başarı dilekleri iletildi.

EBSO ile Enerji Sorunları Toplantısı

		

13 Nisan 2016

Şubemizin sanayi kuruluşlarında karşılaşılan enerji problemlerine yönelik olarak gerçekleştirdiği temaslara, Organize Sanayi Bölgeleri’nde çalışan EMO üyelerine yönelik olarak gerçekleştirilen toplantının ardından Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Enerji ve Elektrik Tesisatı Sanayi
Meslek Komitesi ile devam edildi. Toplantıda ilk olarak Enerji Piyasası Düzenleneme Kurulu’nun
1 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımladığı elektrik tarifesinin sanayi kullanıcılarına etkileri değerlendirildi. Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği’nin mühendislerin proje
uzmanlık eğitimi ve sertifika (PUS) almalarını zorunlu hale getiren ve özel kuruluşlara proje
onay ve kabul yetkisi veren maddelerinin yürütmesinin durdurulduğunu hatırlatıldığı toplantıda, konuya ilişkin yıllardır uyarılar yapılmasına rağmen onay ve kabul işlemlerinde aksaklıklar
yaşandığı dile getirildi.
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ADM Elektrik Aydın İl Müdürlüğü Ziyareti

13 Mayıs 2016

Yeni yapılanma çerçevesinde GDZ Elektrik Manisa İl Müdürlüğünden ADM Elektrik Aydın İl
Müdürü görevine getirilen Yakup Önder Aydın’da ziyaret edildi. Görüşmede; Şube çalışmaları
hakkında bilgilendirme yapılmasının ardından üyelerimizin de istekleri doğrultusunda elektrik
dağıtım şirketi ile üyelerimiz arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi ve imzalanan protokolün işlenir
kılınmasına yönelik öneriler dile getirildi. Ayrıca, dağıtım şirketi tarafından trafolu abonelere
işletme sorumlusu mühendis belirlenmesi hakkında yazı gönderilmesi, işletme sorumluluğu
hizmetlerinin dönem içerisinde iptal edilmesi durumunda konunun takip edilmesi, test-ölçüm
hizmetlerine ilişkin raporların aranır kılınmasına yönelik talepler dile getirildi.
Son olarak, proje onay ve kabul yetkilerine ilişkin gelişmelerin değerlendirildiği ziyarette,
önceki dönemlerde ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. birim temsilcileri ve SMM olarak faaliyet yürüten
üyelerimiz arasında gerçekleştirilen toplantıların sürdürülmesi benimsendi.

GDZ Elektrik A.Ş. İzmir, Manisa Yöneticilikleri Ziyareti

4 Ağustos 2016

Şubemiz tarafından GDZ Elektrik A.Ş. İzmir ve Manisa birimlerine ziyaret gerçekleştirildi. İlk
olarak, GDZ Elektrik Manisa İl Yöneticisi Mehmet Buharalıoğlu`nun makamında yapılan görüşmede, Elektrik Piyasası Kanununda yapılan değişiklik sonrası proje onay ve kabul yetkilerinin
yeniden dağıtım şirketlerine devredilmesi sonrası Manisa ilinde yapılması planlanan çalışmalar
hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Özellikle YG İşletme Sorumluluğu hizmetlerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına ilişkin Manisa ilinde SMM meslektaşlarımızın talepleri dile
getirildi. GDZ Elektrik İzmir İl Yöneticilerinden üyemiz Zeki Murat ziyaret edildi. Elektrik Piyasası
Kanununda yapılan değişiklik sonrası proje onay ve kabul yetkilerinin yeniden dağıtım şirketlerine devredilmesi, enerji müsaadeleri süreci ve dağıtım şirketlerinin birbirinden farklı uygulamaları hakkında görüş alışverişinde bulunularak üyelerimizin talep ve beklentileri aktarıldı.

ESHOT Genel Müdürlüğü Ziyareti

		

8 Ağustos 2016

İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü ziyareti 8 Ağustos 2016 tarihinde gerçekleştirildi. Şubemiz tarafından gerçekleştirilen Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi çalışmaları ve
Şube etkinlikleri hakkında bilgilendirme yapılan ziyarette kent içi ulaşım politikalarının çevresel
etkileri ve enerji verimliliği yönünden önemi konularında görüş alışverişinde bulunuldu. ESHOT
tarafından ihalesi gerçekleştirilerek alımına başlanan yakında kentimizde kullanıma başlayacak
elektrik otobüsler kentimizin hava sağlığına katkısı değerlendirildi.

Karabağlar Belediyesi Ziyareti

		

11 Ağustos 2016

İzmir Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu makamında ziyaret edildi. Ziyarette
Oda ve Şube çalışmaları hakkında yapılan bilgilendirmenin ardından özellikle belediyelere yönelik olmak üzere Şubemizde yürütülmekte olan test ölçüm hizmetleri hakkında bilgi aktarıldı.
Yerel yönetimlerin çalışmalarını daha sağlıklı yürütülebilmeleri amacıyla ilgili meslek odaları ile
ortak çalışmalarının öneminin vurgulandığı görüşmede ayrıca Odamız ve Karabağlar Belediyesi
arasında gerçekleştirilebilecek teknik işbirliği çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
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GDZ Elektrik A.ş. Müşteriler Müdürü Ziyareti

11 Ağustos 2016

GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. Müşteriler Müdürü Ahmet Ercan 11 Ağustos 2016 tarihinde ziyaret
edildi. Ziyarette;
• İlgili kanunlara aykırı olduğu gerekçesiyle geçtiğimiz aylarda bazı maddelerinin yürütmesi
durdurulan Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği kapsamında yer alan tesislerin proje onay ve
kabul yetkilerine ilişkin olarak yapılan mevzuat değişikliği ve buna bağlı olarak ETKB tarafından
yeniden düzenlenen yetkilendirme tablosu üzerine değerlendirme,
• Abonelik işlemleri ile ilgili olarak özellikle metropolde iki noktada toplanan işlemlerin yürütülmesine ilişkin ilgili geri dönüşler, abonelik, proje onay işlemleri yürüten SMM üyelerimizin
işlemlerinin kolaylaştırılması, çantacılık ve dosya takipçiliğinin önüne geçmek amacıyla düşünülen tüm başvurularda üyenin kendisinin işlemleri bizzat takip etmesi veya çalışanına vekalet
vermesinin istenmesine yönelik uygulamanın SMM üyelerimiz için esnetilmesi,
• Elektrikle ilgili fen adamları tarafından yapım yetkileri kapsamında yapımı gerçekleştirilen
tesislerde ilgili mevzuat gereği anılan tesisin fenni mesuliyetinin elektrik mühendisi tarafından
üstlenilmiş olduğunun aranması,
konularında görüş ve öneriler dile getirildi.

GDZ Elektrik A.Ş. Akhisar, Salihli Yöneticilikleri Ziyareti 22-23 Ağustos 2016
Şubemiz tarafından İl ve İlçe temsilciliklerinde gerçekleştirilen SMM üye toplantıları öncesinde GDZ Elektrik Akhisar ve Salihli ilçe yöneticilikleri ziyaretleri gerçekleştirildi.
Ziyaretlerde Şube etkinlikleri, Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi, MİSEM ve temsilciliklerde
gerçekleştirilen eğitimler konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Tire Belediyesi, GDZ İlçe Yöneticiliği ve Tire OSB Müdürlüğü Ziyaretleri
						
20 Ekim 2016
Tire Belediyesi, GDZ İlçe Yöneticiliği ve Tire Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ziyaretleri 20 Ekim 2016 tarihinde gerçekleştirildi Tire Belediyesi Başkan Yardımcısı Mengü Önler ile
Belediyede çalışan üyemiz Mehmet Gacar, Tire Temsilcisi Nejat Bozkurt, Şube Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Mükremin Zülkadiroğlu ve Şube Örgütlenme Sekreteri Mustafa Çınarlı tarafından ziyaret edildi.
Ruhsat başvurularında EMO mesleki denetiminin aranması, yüksek gerilim tesislerinde işletme sorumluluğu uygulamaları, kamuya ait alanlardaki elektrik tesisatının yıllık kontrollerinin ve
ölçümlemelerin önemi konularında görüşülen toplantıda yerel yönetimler ile meslek odalarının
işbirliğinin geliştirilmesinin önemine değinildi.
GDZ İlçe Yöneticisi Hüseyin Bal ziyaret edilerek trafolu abonelere yüksek gerilim tesislerinde
işletme sorumlusunu bildirimlerinin önemi paylaşıldı.
Tire Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ziyaretinde, üyemiz Cihan Alkan’la yapılan görüşmede ilçe temsilciliklerinde ve OSB müdürlüklerinde gerçekleştirilen seminerler değerlendirilerek, dönem içerisinde eğitimlerin çeşitlendirilerek arttırılması konusunda görüş alışverişinde
bulunuldu.

emo izmir şubesi

249

31. dönem çalışma raporu

Türk Telekom Manisa İl Müdürlüğü Ziyareti

27 Ekim 2016

Türk Telekom Manisa İl Müdürü Arif Doyuran ile yapılan görüşmede ise; Manisa İl
Temsilciliğinde gerçekleştirilen seminerler, Telekom’da çalışan üyelerimize yönelik seminerler ve MİSEM konularında görüşülen ziyarette, elektrik projelerinin Türk Telekom tarafından da
onaylanması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

TSE Manisa İl Müdürlüğü Ziyareti

		

27 Ekim 2016

TSE Manisa İl Müdürü Muhittin Aydın ile yapılan görüşmede; SMM olarak çalışmalarını yürüten üyelerimizin gerçekleştirdikleri test ve ölçümler ile ilgili görüş alışverişinde bulunularak
MİSEM eğitimleri ve Şube çalışmaları hakkında bilgilendirme gerçekleştirildi.

GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. Sistem İşletme Yöneticisi Ziyareti

1 Kasım 2016

GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. Sistem İşletme Yöneticisi Sefa Pişkinleblebici ve İzmir İl Müdürlüğü
Sistem İşletme Yöneticisi Ümit Yalçın 1 Kasım 2016 tarihinde Şubemizi ziyaret etti.
Ziyarette; bölgemizdeki dağıtım şebekesinin genel durumu görüşülerek konu ile ilgili
Şubemizin görüş ve önerileri iletildi. Görüşmede; Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği
gereği yüksek gerilim abonesi trafolu tesislerde işletme sorumlusu elektrik mühendislerinin
bulunup bulunmadığının denetlenmesine yönelik taleplerimiz dile getirildi. Ardından proje
onayları ve enerji müsaadelerinde bazı gecikmeler yaşandığı, bu sorunun aşılması gerektiği
ifade edildi. Ayrıca ortak eğitim konularının belirlenerek mesleki alanda eğitim ve bilgilendirme
seminerlerinin yapılmasının önemine değinildi. Öte yandan abonelerden kaynaklanan enerji
kalitesine ilişkin sorunların şebekeye yansımaları ve bunların önlenmesine yönelik GDZ Elektrik
ve Şubemiz tarafından teknik bir çalışma yapılmasının yanı sıra elektrik tesislerinin tasarımında
kullanılan eşzamanlılık ve diversite katsayılarının yeniden değerlendirilmesi gerektiği, özellikle
trafo kapasiteleri ile kablo kesitlerinin belirlenmesi aşamasında bu yönlü bir teknik çalışmanın
gerek kamu kaynaklarının sağlıklı değerlendirilmesi gerekse mühendislik ve teknik açıdan en
doğru çalışmanın hayata geçirilmesinin önemi vurgulandı.

TEDAŞ Gediz Bölge Koordinatörlüğü Ziyareti

		

2 Kasım 2016

TEDAŞ Gediz Bölge Koordinatörü Mehmet Şimşek makamında ziyaret edildi. Ziyarette, bölgemizdeki enerji yatırımları, enerji müsaadesi süreçleri, Elektrik Piyasası Kanunu’nda yapılan
değişiklik sonrası proje onay ve kabul yetkilerinin yeniden dağıtım şirketlerine devredilmesine
ilişkin konular görüşülürken TEDAŞ nezdinde üyelerimizin beklentileri dile getirildi.

GDZ Elektrik İzmir Sistem İşletme Yöneticiliği Ziyareti

2 Kasım 2016

GDZ Elektrik İzmir Sistem İşletme Yöneticisi Ümit Yalçın makamında ziyaret edildi. Ziyarette
2017 yılı içerisinde Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu Hizmetlerine yönelik İzmir ve Manisa’da
gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Yeni görevinden dolayı tebrik edilerek bundan sonraki süreçlerde Şube olarak her türlü katkıyı sunabileceğimiz ifade edildi.
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GDZ Elektrik Bornova İşletme Yöneticiliği Ziyareti

11 Kasım 2016

GDZ Elektrik Bornova İşletme Yöneticiliği ziyaret edildi. Eğitimler ve dönem içerisinde gerçekleştirilecek Enerji Verimliliği Günleri, Enerji Forumu ve Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi hazırlıkları hakkında bilgilendirme yapılan ziyarette dağıtım alanında çalışan mühendislerin katılımına yönelik düzenlenebilecek seminerler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Ziyareti				

25 Kasım 2016

İzmir Ekonomi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Türker
İnce ve öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Bülent Bilir ziyaret edildi. Şube çalışmaları, EMO Genç etkinlikleri ve dönem içerisinde gerçekleştirilecek Enerji Verimliliği Günleri, Enerji Forumu, WELMO
2017, Geleceğin Teknolojileri ve Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi hazırlıkları hakkında bilgilendirme yapılan ziyarette, Şubemizde gerçekleştirilebilecek etkinlikler ve Oda yayınları hakkında
görüş alışverişinde bulunuldu.

Adnan Menderes Üniversitesi Ziyareti

		

30 Kasım 2016

ADÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yılmaz Kalkan, Yrd. Doç. Dr.
Mümtaz Yılmaz, Yrd. Doç. Dr. İlhan Baştürk ve Yrd. Doç. Dr. Atilla Dönük ile yapılan görüşmelerde;
Şube ve temsilcilik çalışmaları hakkında bilgilendirme gerçekleştirildi. Temsilcilikte yapılması
planlanan seminerler hakkında görüş alışverişi yapılıp, ortak teknik gezilerin düzenlenmesi için
çalışmalar yapılması dile getirildi. Toplantıda ayrıca, bölümde öğrencilere yönelik olarak EMO
Genç’in tanıtılması, işleyişi hakkında bilgilendirme seminerinin yapılması ve yaz dönemi öğrenci
stajları hakkında firmalar ile ortak çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

İzmir Metro A.Ş. Ziyareti					

30 Kasım 2016

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Metro A.Ş. Genel Müdürü Sönmez Alev ziyaret edildi.
Şubemizde gerçekleştirilen eğitimler, dönem içerisinde gerçekleştirilecek Enerji Verimliliği
Günleri, İzmir Enerji Forumu, WELMO 2017 ve Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılarak etkinlere destek konusuna yer verildi. Kent içi raylı toplu taşıma
sistemlerinin meslek alanlarımız açısından öneminin değerlendirildiği toplantıda kentimizde
yapımı süren tramvay projeleri ve uygulamaları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

İzmir Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Ziyareti

16 Ocak 2017

T.C. İzmir Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ziyaret edildi. Toplantıya aynı zamanda meslektaşımız olan İl Müdürü Engin Bişar ile kurum çalışanlarından Sedat Sunarlı, Şubemiz Yönetim
Kurulu Başkan Yrd. Mükremin Zülkadiroğlu, Şube Müdürü Barış Aydın ve Şube Teknik Görevlisi
Zehni Yılmaz katıldı. Toplantıda KOSGEB destekleri konusunda özellikle genç meslektaşlarımız
başta olmak üzere bilgilendirme seminerlerinin yapılması, önümüzdeki dönemlerde meslek
alanlarımızı ilgilendiren konularda ortak etkinlikler yapılması, EMC (Elektromanyetik Uyumluluk)
ve LVD (Alçak Gerilim Yönetmeliği) testlerinin uygulanması konusunda ortak etkinlikler planlanması, meslek alanlarımıza ilişkin üretilen veya satışı gerçekleştirilen ürünlere ilişkin teknik dosya
hazırlanma konusunda eğitim planlanması konuları görüşüldü. Toplantı sonrası Şube Müdürü
İhsan Ünver de ziyaret edilerek dönemsel etkinliklerimiz hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
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Türk Telekom Batı-1 Bölge Müdürü Ziyareti

6 Nisan 2017

Türk Telekom Batı-1 Bölge Müdürü Timur Sevim makamında ziyaret edildi. Şube Yönetim
Kurulu Başkan Yardımcısı Mükremin Zülkadiroğlu, Şube Saymanı Hasan Şahin, Şube Müdürü
Barış Aydın ve Şube Örgütlenme Sekreteri Mustafa S.Çınarlı ile birlikte Türk Telekom Batı-1 Bölge
Erişim Planlama Yatırım Müdürü Murat Işık`ın da hazır bulunduğu görüşmede Türk Telekom
tarafından iletişim altyapısı ve teknolojik çalışmalar hakkında Bölge Müdürü Timur Sevim tarafından bilgi verildi.
Şubemiz tarafından 18-21 Ekim 2017 tarihlerinde İzmir‘de Şubemiz tarafından gerçekleştirilecek V.Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi çalışmaları hakkında ve etkinliğin içeriğinde yer
alan Yapı Elektronik Sistemleri Sempozyumu ve Endüstri 4.0 Çözüm ve Uygulamaları Konferansı
bilgi verilerek Türk Telekom‘un anılan etkinliğe katkı sunmaları talep edildi.
Telekomunikasyon sektöründe çalışan meslektaşlarımızın genel sorunları hakkında görüş
alışverişinde bulunularak önümüzdeki süreçlerde teknik işbirliğinin geliştiirlmesine yönelik olanaklar değerlendirildi.

EAYSAD Yönetim Kurulu Şube Ziyareti 			

12 Haziran 2017

EAYSAD (Ege Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği) Yönetim Kurulu Şubemizi ziyaret etti. Toplantıda sektörel gelişmeler, İzmir`de farklı tarihlerde yapılan İneleks Asansör Fuarı
ve Asansör Sempozyumu`nun ortaklaştırılması konusunda görüş alışverişi, EMO Yeni Hizmet ve
Eğitim Merkezi`nde yapılması planlanan asansörlere ilişkin çözüm önerileri, önümüzdeki dönemde ilişkilerin daha etkin kılınması için atılması gereken adımlar görüşüldü.

GDZ Elektrik Sistem İşletme Müdürlüğü Ziyareti

20 Aralık 2017

Şube Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mükremin Zülkadiroğlu, Şube Yazmanı Cevat Şahin
ve Şube Müdürü Barış Aydın tarafından 20 Aralık 2017 tarihinde GDZ Elektrik Sistem İşletme
Yöneticisi Sefa Pişkinleblebici ve Sistem İşletme İl Yöneticisi Ümit Yalçın ziyaret edildi.
Öncelikle 18-21 Ekim 2017 tariihinde Şubemiz tarafından gerçekleştirilen V.Elektrik Tesisat
Ulusal Kongre ve Sergisi etkinliğine bildiri sunulması ve eşzamanlılık faktörlerine yönelik yapılan çalışmaya katkı sunulması nedeniyle teşekkür edildi ve ortak çalışmaların yeni dönemde
de sürdürülmesinin önemi dile getirildi. 2018 yılına ilişkin YG tesislerinde İşletme Sorumluluğu
Hizmetleri Sözleşmelerine yönelik firmalara yazıların gönderilmesinin önemi vurgulandı.

ADM Elektrik Aydın Bölge Yöneticiliği Ziyareti

21 Aralık 2017

ADM Elektrik Aydın Bölge Yöneticisi Yakup Önder ile birlikte Müşteriler Yöneticisi Fatih
Göktepe ve Sistem İşletme Müdürü Çağdaş Zirek ile yapılan toplantıda, Aydın bölgesinin dağıtım
şebekesi, sistem işletme, abonelik ve proje onay süreçlerinde üyelerimizin talep ve beklentileri
aktarıldı. 2018 yılına ilişkin YG tesislerinde İşletme Sorumluluğu Hizmetleri Sözleşmelerine
yönelik firmalara yazıların gönderilmesi talep edildi. Öte yandan Odamız ile ADM Elektrik personeline yönelik mesleki ve teknik konularda ortak eğitim konuları ile birlikte sorunların çözümüne
yönelik ortak toplantı periyotları görüşüldü.
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Efeler Belediye Başkanı Ziyareti

21 Aralık 2017

Geçmiş dönemlerde Aydın İl Temsilciliği görevini de üstlenen üyemiz Efeler Belediye Başkanı
Mesut Özakçan ziyaret edildi. Görüşmede, Mesut Özakçan tarafından Efeler Belediyesinin faaliyetleri ve projeleri hakkında bilgi verildi. Odamız tarafından mesleki ve teknik çalışmaların
önemi dile getirilerek daha önce de gündeme getirilmiş olan mesleki denetim protokolunun
hayata geçmesinin önemi belirtildi. İş Ekipmanları Yönetmeliği kapsamında Belediye‘nin hizmet
binalarının elektrik tesisat ve topraklama muayeneleri ile ilgili yapılabilecek çalışmalar hakkında
görüş ve öneriler paylaşıldı. Öte yandan mesleki denetim ile ilgili Danıştay tarafından Odamız
lehine verilen kararlar hakkında bilgi verildi. Odamızın asansör, elektrik tesisatı, topraklama
vb. alanlarda TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17020 standardı kapsamında akredite kuruluş
olması ve bu kapsamda Odamız tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.
Efeler Belediye Başkan Yardımcısı Ali Seyit Koca da makamında ziyaret edilerek Odamız
çalışmaları ve ortak gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

emo izmir şubesi

253

31. dönem çalışma raporu

