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34. Dönem İlk Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

EMO İzmir Şubesi 34. Dönem 1. 
Danışma Kurulu Toplantısı 24 Mayıs 
2022 tarihinde yüz yüze ve çevrim 
içi (hibrit) olarak düzenlendi.

Şube çalışma dönemi içinde görev 
yapmakta olan yönetim kurulunun 
asıl ve yedek üyeleri ile daha önce-
ki dönemlerde bu görevi üstlenmiş 
üyeler, şube denetçileri, il-ilçe, işyeri 
temsilcileri ile şube komisyonların-
da görev üstlenen üyelerin de arala-
rında bulunduğu 44 Danışma Kurulu 
üyesinin katıldığı toplantı "Oda-Şube 
Çalışmaları", "Şube Çalışma Programı 
Hakkında Görüşmeler", "Dilek ve 
Öneriler" gündemiyle gerçekleştirdi.

Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Özgür Tamer`in açılış konuşması ile 
başlayan toplantıyı Danışma Kurulu 
Üyesi Cumhuriyet Alpaslan yönetti.

Oda-Şube Çalışmaları günde-
minde, 15-16 Ocak 2022 tarihinde 
gerçekleştirilen Şube Olağan Genel 
Kurulu sonrasında göreve gelen Şube 
Yönetim Kurulu`nun yapmış olduğu 
çalışmalar, bodrum katta yapılan eği-
tim salonu ve laboratuvar çalışmaları, 
ikinci kat konferans salonu imalatları, 

Oda Merkezi ve İKK etkinlikleri, Oda 
48.Olağan Genel Kurulu ile Şubemizin 
mali durumu hakkında bilgilendirme 
yapıldı. 

Toplantıda ayrıca; Elektrik İç Tesisat 
Ruhsat Projelerinde Türk Telekom 
onayının kaldırılmasına yönelik giri-
şimlerin özellikle Haberleşme Odaları 
ile ilgili hususlarda konunun gözden 
kaçırılmaması için Belediyelerin ve 
Yapı Denetim Firmalarının bilgilendi-
rilmesi ve proje kontrollerinde bu ko-
nuya özen göstermeleri gerektiği dile 
getirildi. Özellikle Bayraklı bölgesinde 

GDZ Elektrik Şirketinin yatırımlarının 
zamanında tamamlanmadığı ve bu 
konuda GDZ ile görüşülmesinin yarar-
lı olacağı belirtilen toplantıda; GDZ 
Elektrik`in taşeron sisteminin sağlık-
sız olduğu, olumsuz uygulamalarının 
takip edilmesi gerektiği ifade edildi.

Enerji Verimliliği Günleri etkinliği-
nin 34. Çalışma Dönemi‘nde de önceki 
dönemlerde olduğu gibi yapılmasının 
faydalı olacağı vurgulanan toplantı; 
34. Dönem Çalışma Programı'na iliş-
kin görüş ve önerilerin alınmasıyla 
tamamlandı. 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Murat Aşkar 13 Mayıs 2022 
tarihinde ziyaret edildi. EMO İzmir 
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Özgür Tamer ve Şube Müdürü Barış 
Aydın'ın katıldığı ziyarette Oda-
Şube çalışmaları hakkında bilgi ve-
rildi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi ile 
Şubemiz arasında imzalanması plan-
lanan yüksek lisans işbirliği protoko-
lüne ilişkin değerlendirmelerin de ya-
pıldığı ziyarette, Rektör Prof. Dr. Murat 

Aşkar yeni kampüs alanı yapım 
süreci hakkında bilgilendirmede 
bulundu.

Görüşmede, Üniversitenin 
elektrik-elektronik ve biyomedi-
kal mühendisliği bölümlerinde 
EMO-Genç etkinliklerinin arttırıl-
ması amacıyla tanıtımlara ağırlık 
verilebileceği belirtilirken, birinci 
ve son sınıflarda meslek dersleri 
konusunda ortak çalışmalar yapı-
labileceği ifade edildi.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Ziyareti



haziran 2022 emo izmir şubesi 5

>şubeden haberler

Serbest Müşavir Mühendislik 
(SMM) hizmetlerini yürüten üyele-
rimizle, 12 Mayıs 2022 tarihinde; 
`GDZ/ADM ile İlişkiler`, `YG İşletme 
Sorumluluğu Hizmetleri`, `Ekip-
net Eğitimleri`, `34. Dönem SMM 
Çalışmaları Hakkında Görüş ve 
Öneriler` gündem maddeleri eşli-
ğinde SMM Üye toplantısı gerçek-
leştirildi. Yüzyüze gerçekleştirilen 
toplantıya 41 SMM üyemiz katılım 
sağladı.

Toplantıyı SMM Komisyonu adına 
M.Emin Özger yönetti. Toplantıda ilk 
olarak Şube SMM Komisyonunun ça-
lışmaları hakkında bilgi verildi, ardın-
dan toplantı gündemine geçildi.

Toplantıya katılan SMM üyeler, 
ağırlıklı olarak GDZ Elektrik A.Ş. ta-
rafından yürütülen DBS sistemindeki 
proje onay süreçleri hakkında yaşa-
nan sorunları dile getirdi. 3.şahıs ve 
21.madde kapsamındaki yapım işleri 
ile ilgili uygulamalar hakkında sorun-
ların aktarıldığı toplantıda, DBS siste-
minde yürütülen bazı basit işlemlerde 
süreçlerin çok uzun olduğu ve istenen 
bazı evrakların gereksiz olduğu ifade 

edildi. GDZ Elektrik‘in uygulamala-
rında bölgesel farklılıkların olduğu 
bunların giderilmesine yönelik gerek-
li girişimlerin yapılması istendi. GDZ 
işlemleri sürecinde ilgililere ulaşmak-
ta sorunlar yaşandığı, GDZ DBS siste-
minde sorunların çözümü için eskiden 
hızlı reaksiyon verilirken personel de-
ğişikliği sonrasında süreçte yavaşla-
ma olduğu, hızlandırılmasına yönelik 
çalışmaların yapılması gerektiği ifade 
edildi

YG İşletme Sorumluluğu 
Hizmetlerinin dijital ortamda onay-
lanması, YG İşletme Sorumlusu 
üyelerimizin denetlenmesinin yanı 
sıra YG İşletme Sorumluluğu hiz-

meti yapan üyelerimize yönelik ilk 
etapta Şubemizdeki YG Uygulama 
Merkezinde manevra ve uygulama 
anlamında hatırlatma eğitimlerinin 
düzenlenmesinin önemli olduğu be-
lirtildi.

Elektrik İç Tesisat Muayene 
Formlarının gözden geçirilmesi ve İSG 
alanında kullanılmasının sağlanması-
nın yanı sıra  Ekip Net eğitimleri ile 
ilgili odamızın daha aktif rol oynaması 
gerektiği söylendi.

Enerji Yönetimi ve Danışmanlığı, 
Elektrik Tarifleri vb. konularda üyele-
rimize eğitim düzenlenmesi, MİSEM 
kapsamında olmasına yönelik çalışma 
yapılması vurgulandı. 

SMM Üye Toplantısı Düzenlendi

EMO İzmir Şubesi, MİSEM kapsamında 

“Elektrik YG Tesislerinde İşletme Sorumluluğu 

Eğitimi” almış üyelerine yönelik ücretsiz 

uygulama eğitimi düzenliyor. Eğitimler, 

EMO İzmir Şubesi Yüksek Gerilim Uygulama 

Merkezi`nde gruplar halinde 20 kişilik 

katılımlarla gerçekleştirilecektir. Elektrik YG 

Tesislerinde İşletme Sorumluluğu Eğitimi’ni 

tamamlayan üyelerimiz 

https://emoizmir.org/form/view.php?id=23350 

bağlantısından başvuru yapabilirler.


