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Manisa İl Temsilciliği'nde İşletme Sorumluluğu Toplantısı…
İşletme sorumluluğu yetki alanlarına yönelik olarak 19 Ağustos
2021 tarihinde EMO Manisa İl
Temsilciliği’nde il ve ilçe temsilcilerinin katılımıyla toplantı düzenlendi.
İşletme sorumluluğunun nitelikli yapılması ve işletme sorumluluğu
tesisi sayısının artırılması konusunda
yapılabileceklerin değerlendirildiği
toplantıda;
- MANİSA il ilçe OSB’lerde işletme
sorumlusu bulundurmayan işletmelerin tespit edilmesi,
- Eylül- Ekim ayında Manisa İl
İlçelerinde İşletme sorumluluğu hizmetini yürüten bütün SMM üyelerin
katılacağı toplantı yapılabileceği,
- İşletme sorumluluğu olmayan
işletmeler için EMO ile OSB yönetim-

lerinin bilgilendirme toplantıları düzenlemesi,
- İşletme sorumluluğu bulundurulan firmalar ile iletişime geçilerek
işletme sorumlusu hizmetleri konusunda bilgilendirme yapılması,
- Kaymakamlık ve valiliğe işletme
sorumluluğunun belirtildiği maddele-

ri barındıran bilgilendirme yazılarının
gönderilmesi,
- Manisa Su ve Kanalizasyon
İdaresi (MASKİ) bünyesinde işletme
sorumlusu bulunmayan 500’e yakın
trafo için işletme sorumluları olması
konusunda gerekli görüşmelerin yapılması kararlaştırıldı.

Şubemiz ile GDZ Elektrik Ortak Toplantısı
EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı H.Avni Gündüz,
Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet
Demir, SMM Komisyonu Üyesi
Mümtaz Ayça ve Şube Müdürü Barış
Aydın ile GDZ Elektrik Operasyonlar
Direktörü
Sefa
Pişkinleblebici
ve Bağlantı Yöneticisi M.Kürşat
Uysal'ın katılımı ile GDZ Elektrik A.Ş.
Hizmet Binasında 26 Ağustos 2021
tarihinde görüşme gerçekleştirildi.
Toplantıda; GDZ Elektrik Dağıtım
A.Ş`nin proje onay ve kabul işlemlerinin çevrimiçi yürütülebilmesi amacıyla geliştirdiği Dağıtım Bağlantı
Sistemi`nde (DBS) yaşanan sorunlar
ve çözüme yönelik öneriler, serbest
müşavir mühendislik (SMM) hizmetlerini yürüten üyelerin sorunlarının
çözülmesi amacıyla, daha önce 23
Haziranda tarihinde gerçekleştirilen
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toplantının sonuçlarının ve sonrasında yapılan çalışmalarının ele alındığı
görüşmede Şubemiz tarafından hazırlanan rapor ve sonrasında yapılan
iyileştirme çalışmalarının takibine
yönelik değerlendirmeler de yapıldı.
OG Bağlantı görüşlerinde ve
Dağıtım Şebekesi çıkan yerlerde
bağlantı görüşünün eki olarak Fider

Şeması ve Trafo AG Pano Tek Hattı`nın
da sunulabilmesi, Bağlantı anlaşmasında SMM üyelerimize yüklenen
sorumluluğun kaldırılması, müellif
değişikliği ve tesis işlerine yöneşik
yaşanan bazı sorunların çözümüne
ilişkin ilgili birimlerle toplantı yapılması hakkında görüş ve önerilerimiz
dile getirildi.

şubeden haberler

>

TEİAŞ’ın
Özelleştirilmesine Karşı
Dava Açıldı

TMMOB, Türkiye Elektrik İletim
AŞ’nin (TEİAŞ) özeleştirmesine ilişkin kararı yargıya taşıdı. Arz ve şebeke güvenliği açısından TEİAŞ’ın
yürüttüğü kamu hizmetlerinin önemine vurgu yapılarak, kararın kamu
yararı ve hizmet gereklerine aykırı
olduğu belirtilerek, iptali istendi.
TMMOB, TEİAŞ’ın özelleştirme
kapsamına alınmasına ilişkin Resmi
Gazetede yayımlanan 2 Temmuz 2021
tarih 4222 sayılı Cumhurbaşkanı kararının iptali istemiyle dava açtı. Dava
dilekçesinde elektrik iletiminin kesintisiz, güvenilir ve kaliteli bir şekilde
sürdürülmesinin; ekonomik faaliyetlerden sağlık, eğitim gibi sosyal gereksinimlerin karşılanmasına ve bireysel kullanıma kadar tüm toplumu,
genel ülke çıkarlarını ve güvenliğini
ilgilendirmekte olduğuna vurgu yapılarak; elektrik iletimini yürütmekle
görevli kamu kuruluşu olan TEİAŞ’ın
özelleştirilmesine ilişkin dava konusu
kararın hukuka, kamu yararı ve hizmet
gereklerine aykırı olduğundan iptali
istendi.
Elektrik enerjisinin 1970 yılında

kurulan Türkiye Elektrik Kurumu (TEK)
tarafından yurttaşlara kamu hizmeti
olarak verildiği belirtilerek, elektrik
üretim, iletimi ve dağıtımının TEK çatısı altında tümleşik olarak gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yapıldı ve
o dönemki şebeke gelişimine ilişkin
bilgilere yer verildi. TEK’in parçalanarak, alanda uygulanan serbestleştirme
ve özelleştirme politikalarının hizmetin kamusal niteliğine zarar verdiğine
dikkat çekilen dilekçede, süreç şöyle
anlatıldı:
“Yeniden yapılandırma çalışmaları adı altında çeşitli yabancı elektrik
tröstleri ve şirketlerin kılavuzluğunda
ve Dünya Bankası ve IMF`nin yönlendirmeleri ile elektrik hizmetlerinin kamu
elinden özel sektöre geçişini sağlamak
için çalışmalar başlatılmış ve TEK`in
küçük parçalar halinde özelleştirilebilmesi amacıyla üretim, iletim ve dağıtım
idareleri olarak üç parçaya ayrılmasına
karar verilmiştir.”
TEİAŞ’ın da özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin Cumhurbaşkanı
kararının bu sürecin bir devamı olduğu vurgulanarak, “TEİAŞ, üretilen
elektrik enerjisinin tüketim merkezlerine

sürekli, dengeli ve güvenilir bir şekilde
yüksek gerilim hat ve trafoları üzerinden iletilmesi görevini yürütmektedir.
Elektrik enerjisinin tüketicilere her an,
kesintisiz ve düzenli bir şekilde ulaştırılmasını sağlamaktadır” ifadeleriyle kurumun önemine vurgu yapıldı. İletim
sisteminin kamu şirketi tarafından
yönetilmesi ve TEİAŞ’ın arz ve şebeke
güvenliği açısından önemine vurgu
yapılan dilekçede, şirketin ülke geneline yayılan kurumsal yapısı da anlatıldı. Özelleştirme işlemleri sonunda
şirket yönetimine kamu görevlileri
dışında kalan kişilerin müdahil olma
ihtimalini doğuracağına dikkat çekilerek, bu durumun faaliyetin niteliği ile
bağdaşmayacağı ifade edildi. Elektrik
enerjisinin üretimden tüketime kadar
olan tüm aşamalarının bütünlüklü biçimde ve kamu hizmeti yükümlülüğü
olarak yerine getirilmesi gerektiğinin
ifade edildiği dilekçede, özelleştirilen üretim ve dağıtım faaliyetlerinin
de kamusallaştırılması gerekirken,
TEİAŞ’ın da kapsama alınan işlemde
kamu yararı bulunmadığı vurgulanarak, hizmet gereklerine ve hukuka aykırı olduğu için iptali talep edildi.

7326 Sayılı Kanuna Göre Yapılandırma Başvuru Süresi 1 Ay Uzatıldı
Resmi Gazete’de 27 Ağustos 2021 tarih ve 31581 sayı ile yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla “Bazı Alacakların Yeniden
Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”da son başvuru ve ilk taksit ödeme süresi 1 ay uzatılmıştır. Kanun kapsamında, Oda aidat borçlarının yapılandırılması için son başvuru tarihi 30 Eylül 2021, ilk taksit ödeme süresinin son tarihi ise 31 Ekim 2021 olmuştur. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgilere www.izmir.emo.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
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