
33. dönem çalışma raporuemo izmir şubesi 199



33. dönem çalışma raporu emo izmir şubesi200

EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret ederek, 
yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aktardı. İşbirliği olanaklarının değerlendirdiği toplantıda, yangın 
algılama ve alarm sistemlerinin denetime yönelik protokol taslağı ele alındı. Elektrik Fabrikası’nın 
ilişkin gelişmelerin de masaya yatırıldığı toplantıda, devir işleminin tamamlanması için çalışmaların 
birlikte sürdürülmesi benimsendi. EMO İzmir Şubesi’nin çalışmalarına ilişkin bilgi verilen toplantıda, 
kent sorunları değerlendirildi. Toplantıda, EMO İzmir Şubesi Eğitim ve Hizmet Merkezi’nin tamam-
lanmasına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgi verildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
Odalardan katkı alarak yürüttüğü İmar Yönetmeliği’ne yönelik çalışmaların da değerlendirildiği 
toplantıda, ışık kirliliğine neden olan aydınlatma sorunlarına dikkat çekildi. Aydınlatma Ana Planı 
hazırlanmasına yönelik görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, konuya ilişkin ortak çalışma yü-
rütülebileceği ifade edildi. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ziyareti                  2 Mart 2020

GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş yetkilileri, 26 Şubat 2020 tarihinde Şubemizi ziyaret etti. Dağıtım 
Bağlantı Sistemi Yazılımı’nın geliştirilmesine yönelik görüş alış-verişinde bulunulan toplantıda, şir-
ketin dağıtım şebekesinin geliştirilmesine yönelik olarak yürüttüğü dijitalleşme çalışmalarına ilişkin 
de bilgi paylaşımı yapıldı.

GDZ Elektrik heyeti, yeni Hizmet ve Eğitim Merkezi çalışmalarına ilişkin bilgi alarak, yüksek 
gerilim uygulama merkezini inceledi. EMO İzmir Şubesi tarafından 16-19 Ekim 2019 tarihlerinde 
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi`nde düzenlenen VI. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi`nin 
değerlendirildiği toplantıda, EMO İzmir Şubesi`nin önümüzdeki dönemde düzenleyeceği bilimsel 
ve teknik etkinliklere destek verilmeye devam edileceği ifade edildi. GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş`nin 
dağıtım şebekesinin geliştirilmesine yönelik dijitalleşme ve akıllı şebeke kapsamına giren çalışmala-
rına ilişkin bilgi veren GDZ Elektrik heyeti, konuya ilişkin üniversitelerde yürütülen Ar-Ge projelerine 
destek vermeyi hedeflediklerini ifade ettiler. Serbest Müşavir Mühendislik Hizmetlerini (SMM) yürü-
ten EMO üyelerinin gerçekleştirdikleri online başvuru ve işlemler sırasında yaşadıkları sorunların da 
masaya yatırıldığı toplantıda, GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren 
online kullanıma sunulan Dağıtım Bağlantı Sistemi Yazılımı`nın geliştirilmesine yönelik görüş alış-
verişinde bulunuldu.

GDZ Elektrik Yetkilileri Şube Ziyareti           26 Şubat 2020

EMO İzmir Şubesi ile Aydın Efeler Belediyesi arasında 5 yıllık mesleki işbirliği protokolü 22 Nisan 
2020 tarihinde imzalandı. Belediye sınırları içinde EMO üyelerinin verdiği mühendislik hizmetlerinin 
kamu yarına yürütülmesini hedefleyen bilimsel teknik işbirliğini kapsamında, yapı ruhsat süreçlerinin 
mevzuatlara uygun olarak hızlı ve etkin biçimde ilerlemesi hedefleniyor. 

Efeler Belediyesi’nde düzenlenen imza törenine, Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay ve EMO 
Aydın İl Temsilcisi Haluk Demirci katılım sağladı.

Efeler Belediyesi İşbirliği Protokolü                  22 Nisan 2020
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GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. Ziyareti         2 Mart 2021

GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş’nin proje onay ve kabul işlemlerinin çevrimiçi yürütülebilmesi amacıyla 
geliştirdiği Dağıtım Bağlantı Sistemi’ndeki (DBS) sorunların, serbest müşavir mühendislik (SMM) 
hizmetlerini yürüten üyelerin önerileri doğrultusunda çözülmesi amacıyla ilk toplantı gerçekleşti-
rildi. Hazırlanan detaylı raporun değerlendirildiği toplantıda, iyileştirme çalışmalarının takibi için 
yeni toplantılar düzenlenmesi benimsendi. 

İşlemlerin elektronik imza desteğiyle çevrimiçi yürütülmesine olanak veren DBS’nin kullanımın-
da yaşanan sorunların ve eksiklerinin masaya yatırıldığı toplantıda, serbest müşavir mühendislik 
hizmetlerinin yürüten üyelerin bildirdiği sorunlar ve çözüm önerileri GDZ yetkililerine iletildi. EMO 
İzmir Şubesi SMM Komisyonu’nun çalışmaları doğrultusunda tespit edilen sorunlar ve çözüm önerile-
rinin yer aldığı raporun detayları üzerinde çalışma yürütülen toplantıda, AG/OG Proje Onayları, Yapı 
Bağlantı Hattı İşlemleri ve DBS’de karşılaşılan diğer sorunlar madde madde ele alındı. Raporda yer 
verilen teknik sorunlarının çözümü için yürütülmesi gereken çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde 
bulunulan toplantıda, önümüzdeki dönemde iyileştirme çalışmalarının takibi için yeni toplantılar 
düzenlenmesi benimsendi. 

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, EMO İzmir Şubesi’ni ziyaret ederek, EMO İzmir Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu ile görüştü. Toplantıda, Çiğli Belediyesi’nin yapı 
ruhsatlarına yönelik işlemlerini kolaylaştırmak için yürüttüğü e-ruhsat projesine ilişkin görüş alış-
verişinde bulunuldu. Çiğli ilçesinin sorunlarının değerlendirildiği toplantıda, belediyenin yürüttüğü 
yapı ruhsatı süreçleri ve deprem hazırlıklarına ilişkin çalışmalar gündeme geldi. Toplantıda Çiğli 
Belediyesi’nin elektronik imza desteğiyle yürüttüğü e-ruhsat projesine ilişkin detaylara yer veril-
di. Toplantıda, EMO’nun yürüttüğü mesleki denetim çalışmalarına ilişkin bilgi aktarılırken, Çiğli 
Belediyesi ile işbirliği yapılabilecek konular da değerlendirildi. 

Çiğli Belediye Başkanının Şube Ziyareti               30 Aralık 2020

Efeler Belediyesi İmar Müdürü Nail Özdağ 17 Haziran 2021 tarihinde EMO Aydın İl Temsilcisi 
Haluk Demirci, Temsilci Yardımcısı Salih Eğerci ve Teknik Görevli Recep Mercimek tarafından ziyaret 
edildi.

Ziyarette EMO heyeti; proje kontrollerinde sıkıntı yaşanmaması için İmar Müdürlüğünde mühen-
dis istihdamının artması önerisinde bulundu. Projelerde yer alan Telekom onayının kaldırılması ile 
ilgili EMO İzmir Şubesi`nin Efeler Belediyesi`ne gönderdiği yazı hatırlatılarak Telekom onayının en 
kısa sürede kaldırılması konusunda karar alındı. Ziyarette ayrıca dağıtım şirketinin, proje kayıtları 
ve abonelik işlemlerini sistem üzerinden yürüttüğü programa benzer bir sistemin belediye için de 
yapılabilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunularak bu konuda detaylı bir çalışma yapılıp, 
toplantıların daha sık yapılması kararlaştırıldı.

Efeler Belediyesi İmar Müdürlüğü Ziyareti       17 Haziran 2021
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Şube Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu, Şube Yönetim Kurulu Üyesi Egemen Akkuş, 
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Eren İpek ve Şube Müdürü Barış Aydın tarafından İzmirgaz`a ziyaret ger-
çekleştirildi. 5 Temmuz 2021 tarihinde İzmirgaz Genel Müdürlüğü Hizmet Binasında gerçekleştirilen 
ziyarette İzmirgaz Genel Müdürü Ahmet Yetik, İç Tesisat Müdürü Ali Demircan ve Müşteri Hizmetleri 
Müdürü Metin Çeliker hazır bulundu.

İzmir Bölgesinde doğalgaz dağıtım şebekesini yöneten İzmirgaz‘ın yatırımları, projeleri ve teknik 
çalışmaları hakkında bilgi alınmasının ardından Şubemizin meslek alanlarına yönelik  doğalgazlı 
yapıların elektriksel güvenlik testlerinin yapılabilmesi ve bu konuda ortak çalışmalar yürütülmesi ile 
ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Türkiye genelinde Elektrik Mühendisleri Odası‘nın diğer birimleri 
ve Doğalgaz Dağıtım Şirketleri arasında hayata geçirilmiş olan ortak çalışma ve projelerin derlenip 
bir sonraki toplantıya kadar hazırlanması ifade edildi.

İzmirGaz Ziyareti                     5 Temmuz 2021

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.

Daha önce 23 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen 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 sorun-
ların çözümüne ilişkin ilgili birimlerle toplantı yapılması hakkında görüş ve önerilerimiz dile getirildi.

Şube-GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. Ortak Toplantısı       26 Ağustos 2021

EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı H.Avni Gündüz, Yönetim Kurulu Üyesi 
Muhammet Demir, SMM Komisyonu Başkanı M.Emin Özger ve SMM Komisyonu Üyesi Mümtaz Ayça 
ile GDZ Elektrik Operasyonlar Direktörü Sefa Pişkinleblebici, Müşteri Hizmetleri Direktörü Fatih 
Güldalı, Tüketici Hizmetleri Müdürü Şirvan Erinanç ve Bağlantı Yöneticisi M.Kürşat Uysal’ın katılımı 
ile Şubemizde 23 Haziran 2021 tarihinde ortak toplantı gerçekleştirildi. 

OG Bağlantı görüşlerinde ve Dağıtım Şebekesi çıkan yerlerde bağlantı görüşünün eki olarak 
Fider Şeması ve Trafo AG Pano Tek Hattı`nın da sunulması, Bağlantı anlaşmasında SMM üyelerimize 
yüklenen sorumluluğun kaldırılması, müellif değişikliği, Fen Adamlarının iç tesisat muayene kabul 
süreçlerindeki yetki sınırlamasına dikkat edilmesi gerektiği değerlendirilen toplantıda, 21.mad-
de uygulamaları ile ilgili iyileştirme ve yönetsel durumunun değerlendirilmesi,  Sayaç muayene-
leri, AG ve OG de geçici kabul başvuruları, takip işlemleri ve Trafo YG İşletme Sorumluluğu Hizmet 
Sözleşmelerinin takibi vb. konularında Şubemizin talep ve beklentileri dile getirildi.

Şube-GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. Ortak Toplantısı        23 Haziran 2021
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Balçova ve Karabağlar Belediyeleri Ziyareti         8 Eylül 2021 / 10 Eylül 2021

Balçova ve Karabağlar belediyeleri ziyaret edilerek Elektrik iç tesisat projelerinin onay süreçleri-
nin değerlendirildiği toplantılarda, Serbest Müşavir Mühendislik (SMM) hizmetlerini yürüten üyelerin 
yaşadıkları sorunlara yönelik çözüm önerileri ve projelere ilişkin dijital onay süreçleri değerlendirildi.  

EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Demir, Şube Müdürü Barış Aydın ve SMM 
Komisyonu Üyesi Mümtaz Ayça, Balçova Belediyesi’ni 8 Eylül 2021 tarihinde ziyaret ederek, İmar ve 
Şehircilik Müdürü Burak Acar ve EMO üyesi Fen İşleri Müdürü Evren Özdoğan ile görüştü. EMO İzmir 
Şubesi SMM Komisyonu’nun elektrik iç tesisat projelerinin onay süreçlerinde belediyelerle yaşanan 
sorunlara yönelik değerlendirmesi ve kararlarına ilişkin bilgi verilen toplantıda, onay aşamasında 
Türk Telekom onayı istenmemesine yönelik talep dile getirildi. Toplantıda, elektronik imza desteğiyle 
projelerin dijital onay sürecine tabii tutulabileceği ifade edildi. Diğer belediyeler ve onay kuruluş-
larının gerçekleştirdiği hazırlık çalışmalarına ilişkin bilgi verilen toplantıda; kamu kurumlarında 
mühendislik hizmetlerine yönelik olarak “denetim” çalışmaları yürüten meslektaşların önemine de-
ğinildi. Ülke kalkınması için daha fazla mühendisin istihdam edilmesinin önemine vurgu yapılan 
görüşmede Balçova Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün kadrolarında elektrik mühendisi 
istihdam edilerek güçlendirilmesi önerildi. 

Karabağlar Belediyesi ise 10 Eylül 2021 tarihinde EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı 
Şebnem Seçkin Uğurlu, Şube Müdürü Barış Aydın ve SMM Komisyonu Üyesi Mümtaz Ayça tarafından 
ziyaret edildi. Karabağlar Belediyesi Başkan Yardımcısı Deniz Dayangaç ile gerçekleştirilen toplan-
tıda, belediyenin ve Şube’nin gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin karşılıklı bilgilendirmelerde bulu-
nuldu. EMO İzmir Şubesi SMM Komisyonu’nun kararları ve görüşlerinin aktarıldığı toplantıda, SMM 
hizmetlerini yürüten üyelerin karşılaştıkları sorunlara ve eksiklere ilişkin çözüm önerileri aktarıldı. 

Karabağlar Belediyesi’nin projelerinin elektronik imza desteği onaylanmasını da içeren e-ruhsat 
çalışmalarına ilişkin bilgi alınan toplantıda, 7 aydır süren çalışmalar kapsamında hazırlanan yazılı-
mın kademeli bir biçimde devreye alınacağı ifade edildi. Önümüzdeki günlerde sistem üzerinden ön 
onay işlemlerinin başlatılacağının bildirildiği toplantıda, sistemin sağlıklı ve verimli olarak gelişti-
rilebilmesi için ilgili meslek odalarından görüş alınmasının faydalı olacağı vurgulandı. 

CHP İzmir Milletvekilleri Ednan Arslan ve Bedri Serter, EMO İzmir Şubesi’ni ziyaret etti. EMO 
İzmir Şubesi Yönetim Kurulu ile görüşen milletvekilleri, Şube çalışmalarına ve genç üyelerin yaşadığı 
istihdam sorunlarına ilişkin bilgi aldı.

Aynı zamanda EMO üyesi de olan TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Ednan Arslan ve TBMM Güvenlik ve 
İstihbarat Komisyonu Üyesi Bedri Serter; EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem Seçkin 
Uğurlu, Başkan Yardımcısı H. Avni Gündüz ve Şube Müdürü Barış Aydın ile görüşerek Şube çalışma-
larına ilişkin bilgi aldılar. Enerji alanında yaşanan sorunların ve fahiş fiyatların gündeme geldiği 
toplantıda, özellikle sanayide enerji verimliliğinin arttırılması için alınması gereken önlemler ve 
elektrik zamları değerlendirildi.   Genç mühendisler arasında artan işsizlik ve mühendislik eğitiminde 
kalite düşüşü sorunlarının değerlendirildiği toplantıda, mühendislik bölümlerindeki akademik altya-
pı problemleri de değerlendirildi. Mühendislik öğrencilerinin yaşadığı staj yeri bulma ve mezuniyet 
sonrası yaşanılan uzun süreli işsizlik sorunlarının dile getirildiği toplantıda, kamu kuruluşları başta 
olmak üzere mühendis istihdamının artırılması için çözüm önerileri değerlendirildi. 

İzmir Milletvekilleri Ziyareti                           15 Eylül 2021


