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Şubemizdeki eğitim faaliyetle-
ri, komisyon çalışmaları, mali durum, 
2.kat konferans salonu ve bodrum kat 
laboratuvar çalışmalarının yanı sıra 
üye aidat yapılandırması sonrasında 
aidat durumları katılımcılarla payla-
şıldı.

Katılımcılar tarafından İşyeri 
Temsilcileri Toplantısının daha sık 
yapılması talep edilirken, pandemi 
nedeniyle bir çok işletmede küçülme 
ve üretim azalması gibi sorunların 
olduğu ifade edildi. Genç mühendis-
lerin tecrübe kazanmalarına yönelik 
Odanın üyesine destek vermesi gerek-
tiği, işletmelerde iş güvenliğinin çok 
önemli olduğu bu nedenle üniversite-
deki bölümlerde mutlaka iş güvenliği 
ile ilgili derslerin verilmesi gerektiği, 
Şubenin oluşturduğu eğitim labora-

tuvarlarında iş sağlığı ve güvenliği 
alanına yönelik malzeme tanıtım ve 
eğitimlerin de verilmesinin çok faydalı 
olacağı dile getirildi.

Pandemi ile özellikle internet kul-
lanımı konusunda yoğun taleplerin 
oluştuğu buna yönelik operatör şir-
ketlerin kendi altyapısını uygun hale 

getirmeye yönelik yoğun çalışmalar 
yürüttüğü belirtildi.

Toplantının kapanışında söz alan 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem 
Seçkin Uğurlu, toplantıya katılım sağ-
layan tüm üyelere teşekkür ederek bir 
sonraki toplantıya dair istek ve öneri-
lerini beklediklerini belirtti.

EMO İşyeri Temsilcileri Toplantısı
Şubemizin belli periyotlarla gerçekleştirdiği EMO İzmir Şubesi İşyeri Temsilcileri ile 20 Ekim 2021 tarihinde çevrimiçi 
toplantı gerçekleştirildi.Toplantı Şube Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu`nun açılış konuşması ile başladı 
ve sonrasında toplantının ilk gündemi olan Oda-Şube Çalışmaları`na dair Şube Müdürü Barış Aydın tarafından katılım-
cılara bilgi aktarıldı.

Elektrik Mühendisleri Odası TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Ufuk Ataç, geçirdiği kalp 
krizi sonucu 16 Ekim 2021 tarihinde aramızdan ayrıldı.  

Ufuk Ataç, 1950 yılında Ankara‘da doğdu. 1975 yılında Ankara DMMA Elektrik Mühendisliği 
Bölümü‘nden mezun oldu. Zirai Donatım Kurumu ve İller Bankası Genel Müdürlüklerinde mü-
hendislik görevinde bulundu. 1978 yılında Eltem Şirketler Grubu‘nu kurdu. Ankara Sanayici 
ve İş Adamları Derneği (ASİAD) Başkanlığı, Elektrik Müteahhitleri Birliği Başkanlığı, Elektrik 
Mühendisleri Odası (EMO) 27 ve 28. dönemler Yazman Üyeliği ve EMO 32. Dönem Yönetim 
Kurulu Başkan Yardımcılığı yaptı. EMO Ankara Şubesi 4. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi veu 
TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi olan; EMO`da çeşitli komisyonlarda uzun süre görevde bulunan 
Ataç, birçok mesleki kuruluşlarda çeşitli kademelerde görevler üstlendi.

Ataç, enerji konusundaki bilgi birikimi ve deneyimleriyle sektörün gelişmesi ve dönüşümü 
konusunda katkılarda bulunmuştur. 2007- 2012 yılları arasında 6 yıl üst üste Ankara Vergi Rekortmenleri arasında yer alan ve 
Vergi Onur Ödülü ile ödüllendirilen Ataç, enerji sektörünün önemli kuruluşları arasında yer alan Eltem Şirketler Grubu‘nun 
Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmüştür. Üç kız, iki erkek çocuk babası olan Ufuk Ataç, 16 Ekim 2021 tarihinde 
geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir.

Başta ailesi ve dostları olmak üzere, Elektrik Mühendisleri Odası`nın ve tüm TMMOB camiasının başı sağ olsun.

Ufuk Ataç'ı Yitirdik
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ADM Elektrik Aydın İl Müdürlüğü Ziyaret Edildi
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 
İzmir Şubesi, ADM Elektrik Dağıtım 
Şirketi`nin Aydın İl Müdürlüğü`nü 
ziyaret ederek, Serbest Müşavir 
Mühendis (SMM) hizmetlerini yürü-
ten üyelerinin karşılaştıkları sorun-
ları ve bu sorunlara ilişkin çözüm 
önerilerini aktardı.

Aydın`da 23 Eylül 2021 tari-
hinde gerçekleştirilen SMM Üye 
Toplantısı`nın ardından ADM 
Elektrik Dağıtım Şirketi`nin Aydın İl 
Müdürlüğü`nü 14 Ekim 2021 tarihin-
de ziyaret edildi. EMO İzmir Şubesi 
Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet 
Demir, Yönetim Kurulu Yedek Üyesi 
Eren İpek, SMM Komisyonu Üyesi 
Mümtaz Ayça, SMM Komisyonu 
Üyesi Mümtaz Ayça, Şube Müdürü 
Barış Aydın, EMO Aydın İl Temsilcisi 
Haluk Demirci, Temsilci Yardımcısı 
Salih Eğerci ve Teknik Görevli Recep 
Mercimek, ADM Elektrik Dağıtım AŞ 

Aydın İl Müdürü Levent Yiğiter`i ziya-
ret etti. 

EMO İzmir Şubesi ve Aydın İl 
Temsilciliği`nin çalışmalarına yönelik 
bilgilendirme ile başlayan toplantı-
da, ADM Elektrik Dağıtım Şirketi`nin 
e-imza desteği ile projelerin dijital 
olarak onaylanmasına için kullanmaya 
başladığı sisteme (DBS) ilişkin görüş-
ler paylaşıldı. Sistemin aksayan yanla-
rı ve sistemi kullanıcı olan SMM üye-

lerinin görüş ve önerilerinin aktarıldı. 
Toplantıda, Aydın`da gerçekleştirilen 
SMM Üye Toplantısı`nda şekillenen 
görüş ve öneriler dile getirildi. Yüksek 
Gerilim İşletme Sorumluğu uygula-
malarına ilişkin görüş alışverişinde 
bulunulan toplantıda, işletmelere "so-
rumlu" mühendis bulundurulmasına 
ilişkin hatırlatma yapılması ve koor-
dineli çalışma ortamı oluşturulmasına 
yönelik öneriler dile getirildi. 

İzmir`de Serbest Müşavir 
Mühendislik (SMM) Hizmetlerini 
yürüten üyelerimizle, 21 Ekim 2021 
tarihinde yüzyüze ve çevrimiçi ger-
çekleştirilen SMM Üye Toplantısı; 
`Dağıtım Şirketleri ve Belediyeler 
İle İlişkiler`, `EMO 2022 Yılı En Az 
Ücretleri`, `YG İşletme Sorumluluğu 
Hizmetleri` ile `Dilek ve Öneriler` 
başlıklarından oluşan gündem kap-
samında düzenlendi.

SMM Komisyonu`nun çalışma-
ları ve komisyon kararlarına ilişkin 
bilgilendirme yapılmasıyla başlayan 
toplantıda, SMM Komisyonunun bele-
diyeler ve dağıtım şirketi ile yapmış 

olduğu görüşmeler ve ortak çalışma-
lar hakkında bilgi verildi. Bazı beledi-
yelerin halen proje onaylarında Türk 
Telekom onayı aradığının ifade edildi-
ği toplantıda, bu konuda bir çok bele-
diye ile görüşmeler gerçekleştirildiği 
ve yazışmalar yapıldığı ifade edildi.

Şube sınırları içinde faaliyet gös-
teren elektrik dağıtım şirketlerinin 
uygulamalarından kaynaklanan so-
runların da tartışıldığı toplantıda; son 
günlerde gündeme gelen muayene 
kabul, sayaç takma uygulamalarının 
dijitalleşmesi sonucunda bazı işlerde 
aksamalar meydana geldiği, bağlantı 
anlaşması ile ilgili sorunların kısmen 
çözüldüğü ama halen bazı sorunların 

devam ettiği, AG TUS uygulamasının 
önemli olduğu, SMM üyelerin bu sü-
reçleri iyi yönetmesi ve sağlıklı bir de-
netim mekanizmasının oluşturulması 
gerektiği ifade edildi.

Toplantıda ayrıca Projelerin elekt-
ronik imza desteğiyle dijital ortamda 
onaylanmasına yönelik bazı belediye-
ler tarafından da uygulamaların baş-
latıldığına dikkat çekildi. EMO 2022 
yılı En Az Ücretlerin reel enflasyon 
oranları dikkate alınarak arttırılma-
sı gerektiği belirtilen toplantıda, YG 
İşletme Sorumluluğu Hizmetlerinin 
gerek denetlenmesi gerekse sayısının 
arttırılmasına yönelik çalışmaların 
sürdürülmesi talep edildi.

SMM Üye Toplantısı Yapıldı
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Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 
İzmir Şubesi, Aydın Efeler Belediyesi 
Başkanı Mehmet Fatih Atay’ı ziyaret 
etti. İki kurum arasında gerçekleşti-
rilen işbirliği protokolünün değer-
lendirildiği toplantıda, SMM üyele-
rin karşılaştıkları sorunlara ilişkin 
çözüm önerileri aktarıldı. 

Aydın’da 23 Eylül 2021 tari-
hinde gerçekleştirilen SMM Üye 
Toplantısı’nın ardından Efeler 
Belediyesi 14 Ekim 2021 tarihinde zi-
yaret edildi. EMO İzmir Şubesi Yönetim 
Kurulu Üyesi Muhammet Demir, 
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Eren 
İpek, SMM Komisyonu Üyesi Mümtaz 
Ayça, Şube Müdürü Barış Aydın, EMO 
Aydın İl Temsilcisi Haluk Demirci, 
Temsilci Yardımcısı Salih Eğerci ve 
Teknik Görevli Recep Mercimek, Efeler 
Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay’ı 
ziyaret etti. 

EMO İzmir Şubesi ve Aydın İl 
Temsilciliği’nin çalışmalarına yöne-
lik bilgilendirme ile başlayan top-

lantıda, EMO İzmir Şubesi ve Efeler 
Belediyesi arasından yapılan işbirliği 
protokolüne ilişkin görüş alışveri-
şinde bulunuldu. İşbirliği olanakları 
değerlendirilerek, protokolün işleyişi 
gözden geçirildi, devamlılığının sağ-
lanmasına yönelik fikir alışverişi ger-
çekleştirildi. Aydın’da 23 Eylül 2021 
tarihinde gerçekleştirilen SMM Üye 
Toplantısı’nda dile getirilen görüş ve 
önerilerin aktarıldığı toplantıda, SMM 
üyelerin Efeler Belediyesi’nde gerçek-

leştirdikleri işlemlerde karşılaştıkları 
sorunlara çözüm önerileri tartışıldı. İç 
tesisat projelerinin onay süreçlerinin 
hızlandırılmasına yönelik önerilerin 
dile getirildiği toplantıda, e-imza des-
teği ile projelerin dijital olarak onay-
lanmasına yönelik yapılan çalışmalara 
ilişkin bilgi alındı. İşyeri ruhsat alım-
ları sırasında, tesisatta olası tadilat iş-
lemlerine ilişkin kontrollerin Elektrik 
Mühendislerince yapılması gerektiği 
dile getirildi. 

Efeler Belediyesi Ziyaret Edildi 

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 
İzmir Şubesi`nin Ezgi Küçüktonbul 
ve Mehmet Yüksel`in katılımıy-
la düzenlediği `Elektrik Sistem 
Tasarımında Hesaplama ve BIM 
Modelleme` başlıklı çevrimiçi semi-
ner, 20 Ekim 2021 tarihinde gerçek-
leştirildi.

ALPI Smart Electrical Modeling 
Solutions firmasından Mehmet 
Yüksel, Schneider Electric firmasın-
dan Ezgi Küçüktonbul'un sunumuyla 

düzenlenen seminerde; "Alçak Gerilim 
Hesaplama ve Boyutlandırma", "Yüksek 
Gerilim Hesaplama ve Boyutlandırma", 
"Kısa Devre, Gerilim 
Düşümü ve Kablo Kesit 
Hesabı", "Selektivite", 
"Revit ile Dizayn ve 
Kontrol" başlıklı konu-
larda  katılımcılara bilgi-
lendirmede bulundular.

Youtube kanalımız 
üzerinden düzenlenen 
seminerin canlı yayın 

kaydına youtube.com/emoizmirsubesi 
adresinden ulaşabilirsiniz.

Elektrik Sistem Tasarımında Hesaplama ve BIM Modelleme 
Semineri
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Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 
İzmir Şubesi, İzmir Kemalpaşa 
Organize Sanayi Bölgesi’ni (KOSBİ) 
ziyaret etti. KOSBİ bünyesindeki 
elektrik üretim ve dağıtım tesisle-
rine ilişkin görüş alışverişi yapılan 
toplantıda, iki kurumun işbirliği ya-
pabileceği konu başlıkları değerlen-
dirildi.  

EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu, 
Başkan Yardımcısı H. Avni Gündüz ve 
Şube Müdürü Barış Aydın, 21 Ekim 
2021 tarihinde KOSBİ’yi ziyaret ede-
rek, Bölge Müdürü Cüneyt Öztürk ve 
Bölge Müdür Yardımcısı ve Elektrik 
Şube Müdürü Mükremin Zülkadiroğlu 
ile görüştü.  

Pandemi sürecinde EMO İzmir 
Şubesi’nin gerçekleştirdiği çalışmala-
ra ilişkin bilgi verilen toplantıda, başta 
İzmir Bölgesi Enerji Formu olmak üze-
re düzenlenen çevrimiçi etkinliklerin 
detayları paylaşıldı. KOSBİ bünyesinde 
yer alan sanayi kuruluşlarının yaşadığı 
ekonomik sorunların da masaya yatı-

rıldığı toplantıda, enerji maliyetlerin-
deki artış ve elektrik tarifelerindeki 
değişimlerin sanayi kuruluşlarına et-
kileri değerlendirildi. 

KOSBİ bünyesinde kurulan güneş 
ve rüzgar santralları başta olmak üze-
re yenilenebilir enerji üretim tesis-
lerine ilişin bilgilerin de paylaşıldığı 
toplantıda, enerji izleme sistemle-
rine ilişkin de bilgi alındı. KOSBİ’nin 
işlettiği elektrik dağıtım şebekesinin 
de değerlendirildiği 
toplantıda, elektik 
altyapısının geliş-
tirilmesine yönelik 
gerçekleştirilen ve 
planlanan yatırım-
lara ilişkin bilgi ve-
rilerek, elde edilen 
sonuçlar paylaşıldı.       

EMO İzmir Şubesi 
ve KOSBİ arasında 
işbirliği yapılabile-
cek konu başlıkların 
değerlendir i ld iği 
toplantıda, üyelere 
yönelik teknik gezi 

düzenlenmesi, ortak eğitim ve bilgi-
lendirme seminerlerine yönelik fikir 
alışverişinde bulunuldu. KOSBİ’de 
yer alan sanayi kuruluşlarına yönelik 
Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme 
Sorumluluğu hizmetlerin de değer-
lendirildiği toplantıda, trafolu abone-
lere 2022 yılı için işletme sorumlusu 
bulundurmalarının önemine dikkat 
çeken bir uyarı yazısı gönderilmesi 
gerektiği dile getirildi. 

EMO İzmir Şubesi, KOSBİ’yi Ziyaret Etti

Kaçak elektriğe karşı verilen mücadelenin sembol isimlerinden üyemiz Hasan Balıkçı’yı, ölümü-
nün 19. yılında saygıyla anıyoruz. Adana’da kaçak elektriğe karşı verdiği sistemli mücadele nedeniyle 
Şanlıurfa’ya sürgün edilen TEDAŞ çalışanı, üyemiz ve yöneticimiz Hasan Balıkçı, kaçak elektrik kulla-
nan imalathane sahiplerinin tuttuğu bir kiralık katil tarafından 18 Ekim 2002 tarihinde katledilmişti. 
Balıkçı’nın yolsuzluk ve talana karşı verdiği onurlu mücadele, yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor…

"Dürüst, namuslu ve onurluysan, 
Yolsuzluklara, talana ve her türlü karanlık ilişkilere karşı mücadele ediyorsan, 
Rüşvet almıyor, kabul etmiyorsan, 
Haksızlıklara karşıysan ve adaletliysen
Örgütlüysen, 
Kararlıysan, 
Hoşgörülü, anlayışlı ve sevecensen,
Alçakgönüllüysen, 
İnsanları seviyorsan, 
Herkes için yaşanabilir bir dünyayı savunuyorsan,
Hayatı seviyor ve gülümseyebiliyorsan...
Yalnız Değilsin"

Hasan Balıkçı’yı Anıyoruz: Yalnız Değilsin!


