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Elektrik Mühendisler Odası Başkanı İslim Arıkan,'' Bence
yaz saati uygulaması enine boyuna tartışılmalı, sektörel
çalışma|ar yapılmalı. Belki çalışan ebeveynler için mesai
saati düzen|emesine de gidilmeli. Ama toplumun her
kesiminden katılımlı ciddi bir çalıştay yapılmalı.Yaz
uygulaması, kış uygulaması saatlerine ilişkin yine farklı
fikirler dolaşdığını belirten Elekrik Mühendiseleri Odası
Başkanı lslim ankan,"Her ilin coğrafi koşullannın dikkate
ahnarak, gerek güvenlik gerekse gün ışığından daha fazla
yararlanılmas için, ilk ders başlama saatinin her İlin Vaüiliği
tarafından belirlenmesi iyi niyetli biryaklaşım.Ancak her şey
elektrik tül€timinin azaltlmag veya maliyetin düşünilmesi
değildir. İşin içerisine girince, etrafl ı dü$ününce bnceden
söylediğimiz bazı şeylerin anlamlı olmadığı kanaatine
vanyorum. lyi analiz edilmesi gerekiyor. Geçen yıla göre,
aylara göre elektrik tüketim kıyaslaması yapılırken; nüfus,
kaç işletmenin açıldığı, kapandığı, abone sayılan, artan,
a7alan aydınlatma say§, v.b unsur|ar göz önüne alındı
mı? eşii mi kıyaslandı. Kıyaslansa bile bu işin psikolojik,
sosyolojik boyutu incelendi mi? SeKörel boyutu incelendi
mi? Hangi sektörde tüketimler arttı veya azaldı?Bence
yaz saati uygulaması enirıe boyuna tartışılmdı, sektörel
çalışmalar yapılmalı. Belki,ça|ışan ebeveynler için mesai
saati dıPenlerhesine de gidilmeli. Ama toplumun her
kesimirlden katılımlııciddi bir çalıştay yapılmah. Şubemiz

,.Yapı Denetim Komisyonu ve EnerjiSA'dan yetkili|erin
katılımıyla toplantı gerçekleşti. Şube Yönetim Kurulu
Başkanımız İslim ARllGN'ın da katıldığı, Yapı Denetçisi
Uyelerimiz ile Dağıtım şirketi arasındaki koordinasyonun
artırılmasının hedeflendiği toplantda, yapı denetçisi
üyelerimizin projelerde ve sahada karşılaştıklan sorunlar
masaya yatırıldı. Söz konusu toplantıda elektrik tesisat
projelerinde görülen bazı eksiklik ve hatalar, eşzaman|ılık-
diversite hesaplamaları, Akım taşıma kapasiteleri,
abonelikleı sayaçlar, RCD kullanımı, Enerji Müsadesi,
topraklama tesisatı vb. konular detaylı olarak ele alındı.
Toplantıda, elektrik tesisatlanna yönelik yapı denetim
firmaları ve elektrik dağıtım şirketinin ilgili yönetme|ik ve
standartlar doğrultusunda tespit edilen konularla ilgili
görüş birliğine vanlarak bu hususta gerekli kurum ve
kişilere bilgilendirme, duyuru yapılması noktasında Şube
yönetim kuruIu'na öneride bulunmasına karar verildi.
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