
emo izmir şubesi  aralık 201810

> şubeden haberler

Şubemiz, Kasım ayı boyunca ilçe 
temsilciklerinin görev alanında hiz-
met üreten üyelerimizin yaşadıkları 
sorunların belirlenmesi ve çözüm 
önerilerin geliştirilebilmesine yöne-
lik olarak üye toplantıları düzenledi. 

İlk olarak 5 Kasım 2018 tarihinde 
EMO Aliağa İlçe Temsilciliği üyeleriyle 
gerçekleştirilen toplantının ardından, 
12 Kasım’da Kemalpaşa, 19 Kasım’da 
Torbalı, Tire ve Ödemiş, 26 Kasım’da 
Akhisar ve Soma, 27 Kasım’da ise 
Bergama ilçe temsilciliği üyeleriy-
le toplantılar düzenlendi. EMO İzmir 
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Şebnem Seçkin Uğurlu, Örgütlenme 
Sekreteri Mustafa S. Çınarlı, Teknik 
Müdür Ali Fuat Aydın’ın katılım sağ-

ladığı toplantılarda ilçe temsilcileri, 
temsilci yardımcılara ve üyeler katılım 
sağladı. 

Şube çalışmalarına ilişkin ayrıntılı 
bilgi verilen toplantılarda, ilk üyeler-
den Şube ve Oda çalışmalarına iliş-
kin öneriler ve beklentiler alınarak, 
çalışmalar değerlendirildi. EMO’nun 
gerçekleştirdiği mesleki denetim faa-
liyetlerine ilişkin bilgi verilen toplan-
tılarında, denetin faaliyetlerin yaygın-
laştırılması ve yaşanan aksaklıkların 
giderilmesi için görüş alışverişinde 
bulunuldu. Serbest Müşavir Mühendis 
(SMM) ve Büro Tescil belgelerinin ye-
nilenmesi işlemlerine ilişkin bilgi ve-
rilen toplantılarda, elektrik, elektronik, 
biyomedikal ve kontrol mühendisliği 
hizmetlerinde 2019 yılında uygula-

nacak en az ücretler değerlendirile-
rek, söz konusu ilçeler için bölgesel 
azaltma katsayılarına ilişkin görüşler 
alındı.

Üyelerin ürettikleri hizmetlere 
ilişkin elektrik dağıtım şirketi, bele-
diyeler ve Türk Telekom müdürlükleri 
nezdinde yaşadıkları sorunların tespit 
edilerek, değerlendirildiği toplantılar-
da, elektrik dağıtım şirketinin bölgesel 
uygulama farklılıkları da masaya yatı-
rıldı. İşçi sağlığı ve güvenliği mevzua-
tı kapsamında gerçekleştirilen test ve 
periyodik kontrol hizmetlerinin değer-
lendirildiği toplantılarda, ilçe temsil-
ciliği üyelerimizin hizmet içi eğitim 
talepleri de alındı. Yüksek Gerilim 
(YG) işletme sorumluğu hizmetlerinin 
de masaya yatırıldığı toplantılarda, 

İlçe Temsilciliklerinde Üye Toplantıları

Aliağa Temsilciliği Kemalpaşa Temsilciliği

Torbalı Temsilciliği Tire Temsilciliği
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bu hizmetlere dair bölgesel sorunlar 
tespit edilerek, hizmetlerin yaygınlaş-
tırılmasına yönelik görüş ve öneriler 
alındı. Şantiye şefliği ve yapı denetimi 

uygulamalarının da değerlendirildiği 
toplantıda, söz konusu uygulamalara 
ilişkin de öneriler alındı. Elektrikle 
ilgili fen adamlarının yetki sınırlarına 

ilişkin bilgilendirme yapılan toplan-
tılarda, EMO ve TMMOB Onur Kurulu 
süreçleri de değerlendirildi. 

Şubemiz, Karabağlar Belediye 
Başkanı Muhittin Selvitopu’nu 6 
Kasım 2018 tarihinde makamında 
ziyaret etti. 

Şube Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı H. Avni Gündüz, Yönetim 
Kurulu Üyesi Gülefer Mete, 
Örgütlenme Sekreteri Mustafa Çınarlı 
ve Şube Müdürü Barış Aydın’ın ka-
tılımıyla gerçekleştirilen ziyarette, 
Şube ve Oda çalışmalarına ilişkin 
bilgilendirme yapılarak, Karabağlar 
Belediyesi’nin çalışmalarına ilişkin ise 
temel bilgiler alındı. Yerel yönetimle-
rin çalışmalarının önemine değinilen 
ziyarette, EMO’nun mesleki denetim 

Soma Temsilciliği Bergama Temsilciliği

Ödemiş Temsilciliği Akhisar Temsilciliği

uygulamalarına ilişkin bilgi verilerek, 
Karabağlar Belediyesi’ne ait taşınmaz-
lar kapsamında iç tesisat denetimleri 
konusunda görüş alışverişinde bulu-
nuldu. Şubemizin yerel yönetimlerle 

ortak çalışma isteğinin vurgulandığı 
toplantıda, Karabağlar Belediyesi ile 
Şubemiz arasındaki işbirliğinin geliş-
tirilmesine yönelik olarak görüş alış 
verişinde bulunuldu.

Karabağlar Belediye Başkanı Ziyaret Edildi
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Şubemiz ile GDZ Elektrik Dağıtım 
A.Ş. temsilcilerinin yer aldığı or-
tak bir çalışma grubu kurulmuştur. 
Proje onayları, enerji müsaadeleri, 
geçici kabul işlemleri, sistem işlet-
me, YG işletme sorumluluğu gibi 
konulara ilişkin sorunların tespit 
edilerek, çözülmesine ilişkin çalışma 
yürütecek olan Çalışma Grubu’nun 
ilk toplantısı 1 Kasım 2018 tarihin-
de gerçekleştirildi. 

EMO İzmir Şubesi ve GDZ Elektrik 
Dağıtım A.Ş.‘nin ortak görev alanına 
giren İzmir ve Manisa illerine ilişkin 
elektrik dağıtım hizmetlerine ilişkin 
sorunların tespit edilmesi ve çözüm 
önerilerinin geliştirmesi amacıyla ya-
pılan toplantıya, Şubemizi temsilen 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

Avni Gündüz, SMM Komisyonu Başkanı 
M. Emin Özger, Teknik Müdür Ali Fuat 
Aydın katılırken, GDZ Elektrik Dağıtım 
A.Ş`yi temsilen ise Ümit Yalçın, Kübra 
Dağdeviren, Muhammed Çağıran 
Çoşkun katılım sağladı. 

Proje onayları ve bağlantı görüş-
lerinin hızlandırılması için zaman za-
man SMM üyeler tarafından GDZ`deki 
ilgili kişilere yönelik eleştiriler oldu-
ğu belirtilerek, eksik evrak nedeniyle 
yaşanan aksaklıkların giderilmesi için 
SMM üyelere çağrı yapılması istendi. 
İşlemlerin müellifin kendisi tarafından 
takip edilmediği durumlarda evrak ek-
siklikleriyle daha sık karşılaşıldığı be-
lirtilerek, eksikler tamamlandığında 
onay için yeniden kayıt yapılması ge-
rektiği vurgulandı. Özelikle ilçelerden 
gelen başvurularda eksikler olması 

durumunda, evrakların ilçelere iade 
edilmesi nedeniyle zaman kaybının 
arttığı belirtilerek, başvuru öncesinde 
evrak kontrolü yapılmasının önemi 
vurgulandı. 

Yönetmelik ve uygulama değişik-
liklerine ilişkin sağlıklı bilgilendirme 
yapılabilmesi için doğrudan EMO ta-
rafından SMM üyelerine duyuru yapıl-
masının benimsendiği toplantıda, şu 
kararlar da alındı:

"-Trafo yerleri, yeraltı trafo mer-
kezleri konusunda daha önce yapılan 
toplantılara ilave olarak dağıtım şir-
keti yetkililerinin de katılımıyla İzmir 
Büyükşehir Belediyesi nezdinde gö-
rüşmeler gerçekleştirilerek, etkinlik 
planlaması yapılması,

-Dağıtım şirketinin tüm birimlerin-
de, özellikle gerilim düşümü hesapları, 
eşzamanlılık-diversite gibi konularda 
uygulama birlikteliğinin sağlanması 
amacıyla iç eğitim, seminer, tüm ilçe 
sorumlularının katıldığı geniş katılımlı 
toplantılar düzenlenmesi benimsendi."

SMM üyelerimiz, çalışma grubunun 
önümüzdeki toplantılarında değerlen-
dirilmek üzere QR 
Kodu tarayarak, so-
runlar ve çözüm öne-
rilerine ilişkin görüş-
lerini iletebilirler.

EMO-GDZ Elektrik Ortak Çalışma Grubu

Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) Eski Genel Müdür Yardımcısı, 1317 sicil nolu üyemiz Tuncel Akman, 2 
Aralık 2018 tarihinde aramızdan ayrıldı. 

Manisa’nın Akhisar ilçesinde 1937 yılında doğan Tuncel Akman, ilk ve ortaöğreniminin ardından 1961 
yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nden elektrik mühendisi olarak mezun oldu. Mezuniyetinin ardından 
1962’de 1317 sicil numarasıyla Elektrik Mühendisleri Odası’na üye olan Tuncel Akman, meslek hayatını 
ağırlıklı olarak kamu kuruluşlarında sürdürdü. Etibank Elektrik İşletmeleri Müessesesi’nin yanı sıra Türkiye 
Elektrik Kurumu (TEK) İzmir Bölge Başmüdürlüğü İletim Tesis İşletme Grup Müdürü olarak da görev yaptı. 

Ardından TEK Genel Müdür Yardımcısı olarak atanan Akman, TEK Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de yürüttü. TEİAŞ 3. Bölge 
Müdürü olarak bölgemizdeki iletim şebekesinin gelişimine de katkı sağlayan Akman, Şube çalışmalarına her zaman destek 
olmuş ve Şube bülteninin yayınlanmasına destek vermiştir. Akman'ın ailesi, arkadaşları, dostları ve mühendislik camiasına 
başsağlığı dileriz.

Tuncel Akman'ı Yitirdik


