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7706 sicil nolu üyemiz Ali Selçuk Keskin, 6 Eylül 2022 tarihinde aramızdan ayrıldı. 1956 yılı 

Ankara doğumlu Keskin, 1978 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden 

mezun olmuştu. Yapı denetçisi olarak meslek yaşamını sürdüren Ali Selçuk Keskin, Şubemizin 34. 

Dönem Yapı Denetim Komisyonu'nda da yer almaktaydı. Üyemizin ailesine, sevdiklerine ve EMO 

örgütlülüğüne başsağlığı dileriz.

Ali Selçuk Keskin'i Yitirdik

EMO-ADM Ortak Toplantısı

EMO İzmir ve Denizli Şubeleri ile 
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. yetkilile-
rinin katılımıyla 16 Eylül 2022 tari-
hinde ortak toplantı düzenlendi.

SMM hizmetini üyelerin ADM 
Elektrik Dağıtım Şirketi faaliyet ala-
nında yaşadığı sorunlar ve çözüm 
önerilerinin değerlendirildiği top-
lantıya ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. 
Genel Müdürü Ahmet Bayramoğlu, 
Operasyon Direktörü Hasan Miroğlu, 
EMO Denizli Şubesi‘nden Yönetim 
Kurulu Başkanı Bülent Pala, Başkan 
Yardımcısı Turay Volkan Ayanoğlu, 
Yazman Üye Engin Çetin, Yönetim 
Kurulu üyesi Nazım Gökhan Daldaş 
ve Teknik Görevli Süleyman Demirel 
katılırken Şubemiz adına Yönetim 
Kurulu Başkanı Özgür Tamer, Başkan 
Yardımcısı Mükremin Zülkadiroğlu, 
Sayman Üye Muhammet Demir, 
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi M. Kürşat 
Uysal ve Şube Teknik Görevlisi Zehni 
Yılmaz toplantı katılımcıları arasında 
yer aldı.

Toplantıda ADM Elektrik Dağıtım 
A.Ş.'nin sorumluluk alanındaki il ve 
ilçelerde uygulamalarda büyük fark-
lılıkların olmaması belirtilerek, çalış-
maların sağlıklı yürütülebilmesi için 

tüm illerde aynı uygulamaların yapıl-
ması gerektiği dile getirildi.

Dağıtım Bağlantı Sisteminin (DBS) 
güncellenmesi konusunda ortak ça-
lışmaların yapılabileceği ifade edilen 
toplantıda bu konuda EMO-ADM‘nin 
düzenli aralıklarla bilgi alışverişinde 
bulunmasının önemine değinildi. ADM 
yetkilileri tarafından GES projelerinin 
DBS‘ne dahil edilmesi ile ilgili olarak 
çalışmaların sürdüğü de belirtilen 
görüşmede, EMO heyeti DBS‘nin mo-
bil görünüme uygun hale getirilmesi-
nin kullanım kolaylığı getirebileceği 
aktardı. Geçici kabullerde yaşanan 
sorunların da değerlendirildiği top-

lantıda; ADM‘nin geçici kabulleri mer-
kezi olarak yaptığı ancak tesis tamam-
lanmadan yapılan başvurular sonucu 
kontrol elemanlarının defalarca aynı 
tesise gitmek zorunda kaldığı ve bu 
durumun kabul süreçlerinde personel 
yetersizliğine neden olduğu açıklandı.

Toplantıda ayrıca, yatırımlardaki 
gecikmeye ilişkin malzeme fiyatların-
da yaşanan artışa, ekonomik koşullara 
karşın yatırımların %96`sı tamamlan-
dığı ADM yetkilileri tarafından ifade 
edildi.

EMO-ADM toplantısı, ortak çalış-
maların artarak sürmesi dileğiyle ta-
mamlandı.
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Şubemizin, Şahap Dereli ve Sandro 
Conti`nin katılımıyla düzenlediği 
`Ölçüm Teknolojileri` başlıklı semi-
ner, 13 Eylül 2022 tarihinde EMO 
İzmir Şubesi Hizmet ve Eğitim 
Merkezi`nde gerçekleştirildi.

 EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 
Yedek Üyesi Doç. Dr. Ahmet Özkurt‘un 
açılış konuşmasıyla başlayan etkin-
likte; Sanpa Elektronik A.Ş. Genel 
Müdürü Şahap Dereli, Kyoritsu Avrupa 
Teknik Müdürü Sandro Conti ve Doğu 
Avrupa Müdürü Daichi Yamada test 
ve ölçü aletleri ile ölçüm teknolojileri 
hakkında sunum yaptılar.

Seminerde ilk olarak; topraklama 
direnci ölçüm tekniklerine ilişkin top-
raklama test cihazları, pensampermet-
re, multifonksiyonel test cihazı tanıtı-

larak topraklama sistemleri hakkında 
bilgi verildi.

Konuşmacıların; izolasyon diren-
ci ölçümleri, iç tesisat kontrolleri ve 
kaçak akım rölesi ölçümleri ile ilgili 
bilgi vermesinin ardından güç kalitesi 

ve enerji analizi test cihazı, termal ka-
mera uygulamaları, kablo arıza tespit 
yöntemleri ve arıza bulma konusunda 
katılımcılar hem teorik hem de pratik 
bilgilendirildiler.

Ölçüm Yöntemleri Semineri Düzenlendi

Şubemizin, Ümit Yalçın'ın katılı-
mıyla düzenlediği "YG Tesislerinde 
Geçici Kabul Uygulamaları" başlıklı 
seminer, 14 Eylül 2022 tarihinde 
Şube Hizmet ve Eğitim Merkezinde, 
21 Eylül 2022 tarihinde ise EMO 
Manisa İl Temsilciliği`nde gerçekleş-
tirildi.

Özellikle SMM hizmetini yürüten 
üyelerimizin ilgiyle izlediği semi-
nerlerde; Ümit Yalçın Geçici Kabul 
Yönetmeliği‘ne ilişkin bilgiler paylaştı.

Geçici kabul işlemlerinde dikkat 
edilecek noktalara değinen Yalçın; ge-
çici kabul saha uygulamalarıyla ilgili 
görsel ve teknik bilgileri katılımcıla-
ra aktardı. İlgili mevzuat konusunda 

değerlendirmelerde bulunan Ümit 
Yalçın;  TEDAŞ Genel Müdürlüğü‘nün 
kabul usul ve esasları, Elektrik 
Tesisleri Kabul Yönetmeliği bilgilerini 
aktardıktan sonra; Geçici kabul Matbu 
Evrakları ve Tesis Kontrol Evrakları ile 
ilgili örnekleri katılımcılara sundu.

Seminerler soru ve yanıtlarla son 
buldu. 

YG Tesislerinde Geçici Kabul Uygulamaları Semineri Düzenlendi
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Mesleğimize, meslektaşlarımıza ilişkin görevlerimizi yerine getirebilmemizin yolu, gücünü üyesinden alan, bağımsız 
ve mali olarak güçlü bir Oda olmaktan geçmektedir. Bu sebeple üyelerimizin Oda aidatlarını zamanında ödemesi önem 
arz etmektedir.

Bilindiği gibi, önceki yılların aidat bedelleri, TMMOB Ana Yönetmeliğinin 99. maddesine göre, içerisinde bulunulan 
yılın aidat bedeli üzerinden güncellenerek tahakkuk ettirilmektedir.

Yukarıdaki maddeye göre; 2022 yılı için 25,00 TL/ay olarak belirlenmiş olan üyelik aidatları 2022 yılı içerisinde 
ödenmediği takdirde, 2023 yılı aidat tutarı olan 45,00 TL/ay üzerinden tahsil edilecektir.

Aidat ödemelerinizi
• Şube ve Temsilciliklerimiz aracılığıyla,
• https://emop.emo.org.tr/uye adresinden kredi kartına taksit seçeneğiyle,
• Açıklama kısmına AD SOYAD ve SİCİL NUMARASI bilgilerinizi ekleyerek aşağıdaki hesap numarasına yatırarak
gerçekleştirebilirsiniz. 

Üyelerimize Duyuru

Şube Yönetim Kurulumuz tara-
fından GDZ Elektrik A.Ş. Genel 
Müdürlüğü`ne 26 Eylül 2022 tari-
hinde ziyaret gerçekleştirildi. 

Şube Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Mükremin Zülkadiroğlu, 
Sayman Üye Muhammet Demir, 
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi M.Kürşat 
Uysal, SMM Komisyonu Üyesi Mümtaz 
Ayça ve Şube Müdürü Barış Aydın`ın 
yer aldığı heyet, GDZ Elektrik Dağıtım 
A.Ş. Yatırımlar Genel Direktörü Necati 
Ergin, Sistem İşletme Yöneticisi Ekrem 
Yıldırım ve GDZ Elektrik A.Ş. teknik 
personeli ile görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede; Dağıtım Bağlantı 
Sistemi (DBS), proje onay ve kabul 
işlemleri ile ilgili olarak sorunlar ve 
çözüm önerileri değerlendirildi. 

Dağıtım Bağlantı Sistemi (DBS) 
yazılım sürecinin geliştirilmesi konu-
sunda Şubemizden çalışmalara katı-
lım sağlanabileceği bildirilen toplan-
tıda aşağıdaki konularla ilgili görüş ve 
öneriler dile getirildi: 

-Jeneratör Proje Onay ve Kabul 
Süreçlerine yönelik EMO-GDZ tarafın-

dan ortak bir doküman ve standart ha-
zırlanması, bu konuda çalışma grubu 
oluşturulması,

-İç tesisat proje onay süreçlerinde 
fen adamı yetki gücü sınırı hakkında 
inceleme yapılması,

- Proje onay süreçlerinde gecikme 
yaşanmaması için personel sayısının 
arttırılması,

-SMM üyelerin bağlantı anlaşması, 
proje onay, sayaç takma vb. DBS siste-
minde yürütülen tüm işlemler sırasın-
da sorunların daha hızlı çözümü için 
ortak bir iletişim hattı oluşturulması, 

- GES projelerinin de DBS yazılımı 
üzerinden online olarak onaylanması,

- Trafo ve GES projelerinde sıklıkla 
karşılaşılan hatalar hk. GDZ Elektrik 
A.Ş. tarafından EMO’ya bilgi paylaşımı 
yapılarak bu veriler üzerinden EMO 
olarak üyelerimize yönelik bilgilen-
dirme videolarının hazırlanması,

-İç tesisat muayeneleri konusun-
da ortak bir doküman hazırlanması ve 
üyelere seminer düzenlenmesi,

-Lisanssız Elektrik Üretimi 
Yönetmeliği, Enerji Depolama 
Yönetmeliği ve Şarj Hizmetleri 
Yönetmeliği'ne ilişkin üyelerimize 
bilgilendirme seminerlerinin düzen-
lenmesi.

EMO-GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. Ortak Toplantısı

T. İş Bankası
Hesap Adı : Elektrik Mühendisleri Odası

IBAN : TR52 0006 4000 0013 4010 0059 41

Akbank Basmane Şubesi
Hesap Adı : TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

IBAN : TR88 0004 6000 5288 8000 0048 80


