ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ

EMO YÖNETİM KURULU’NDAN
ZİYARETLER

E

lektrik Mühendisleri Odası (EMO) 46. Dönem Yönetim Kurulu, TEDAŞ, TEİAŞ, TSE, GAZBİR ve YÖK’e
ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretlerde meslek alanımızdaki
gelişmeler, yasal düzenlemeler, sorunlar ve çözüm önerileri
konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

TEDAŞ ve TEİAŞ’a Ziyaret
EMO Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek, Yönetim Kurulu
Saymanı Şakir Aydoğan, Yönetim Kurulu Üyesi Evindar Aydın ile EMO İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Erol
Celepsoy ve EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
Ömürhan Soysal’dan oluşan heyet, 10 Eylül 2018 tarihinde
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş (TEDAŞ) Genel Müdürü
Halil İbrahim Leventoğlu’nu ziyaret etti. Görüşmede TEDAŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcıları
Mahmut Yağız ile Zafer Turut da bulundu.
EMO Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek, EMO’nun meslek
alanlarının düzenlemesi ve denetlemesi amacıyla sürdürülen faaliyetleri anlattı. 2018 yılı Nisan ayında görevi devralan
yeni yönetimin gerçekleştirdiği ilk kamu kurumu ziyaretinin
TEDAŞ olduğunu belirten İpek, Türkiye elektrik sisteminin
sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak için TEDAŞ ile
EMO‘nun işbirliği yapmasının öneminin altını çizdi. İpek,
elektrik dağıtım şirketleri arasındaki uygulama farklılıkları,
dağıtım şirketleri ile vatandaşlar arasındaki ilişkilerde ortaya
çıkan sorunlar, yüksek gerilim elektrik tesislerinde işletme
sorumluluğu hizmetlerinde sorumlu elektrik mühendisi
bulundurulması konusunda yaşanan eksiklikler, iç tesisat
ve proje denetimleri ile e-proje gibi konulara değinerek
EMO’nun görüş ve önerilerini paylaştı. İpek, TEDAŞ ile
EMO’nun Elektrik Kuvvetli Akım ve Elektrik İç Tesisler

Yönetmeliği gibi günümüzün ihtiyaçlarını karşılamakta
yetersiz kalan yönetmeliklerin güncellenmesinde de koordineli olarak çalışması gerektiğini ifade etti.
TEDAŞ Genel Müdürü Halil İbrahim Leventoğlu ise
EMO’nun mesleki faaliyetlerini artırma konusundaki iradesini çok olumlu karşıladıklarını belirtti. TEDAŞ’ın kontrol
ve denetim amacıyla girdiği yeniden yapılandırma süreci
hakkında bilgi veren Leventoğlu, önceden Enerji İşleri
Genel Müdürlüğü’nde olan denetim yetkisinin TEDAŞ’a
devredildiğini dile getirdi. TEDAŞ olarak yeni yasal altlıklarla beraber sahada olduklarının altını çizen Leventoğlu,
dağıtım şirketlerinin Aydınlatma Yönetmeliği’nde yapılan
değişikliklere ve geliştirilen diğer projelere değindi. TEDAŞ’ın tüm projeleri, mevcut şebekenin yapısına uygun
olarak yapılandırılmış Coğrafi Bilgi Sistemi üzerinden
çizilmesine olanak sağlayacak çalışmasını anlatan Leventoğlu, EMO ile daha sık görüşerek bu projeler hakkında
etkin şekilde görüş alışverişinde bulunulabileceğini söyledi.
Leventoğlu son dönemlerde proje onay süreçlerinin oldukça
hızlandırıldığını da sözlerine ekledi ve TEDAŞ’ı vatandaşın
sözcüsü olarak gördüğünü belirtti.
Görüşmede; EMO’nun Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri
Yönetmeliği (EKAT), Elektrik İç Tesisat Yönetmeliği, kodlu
işletme bakımı ve dağıtım şirketlerinde yaşanan uygulama
sorunları hakkındaki görüş ve önerilerini içeren bir raporun
hazırlanarak TEDAŞ ile paylaşılmasına karar verildi. Önümüzdeki dönemde EMO ile TEDAŞ arasında daha düzenli,
sürekli ve dinamik bir ilişki kurulmasının önemine değinildi
ve farklı fikirlere sahip olunsa da mesleki konularda ülke
geleceği ve kamu yararı noktasında ortak çalışmalar yapılmasının gerekliliği üzerinde duruldu.
TEDAŞ görüşmesinin ardından; EMO Yönetim Kurulu
Başkanı Gazi İpek, Yönetim Kurulu Saymanı Şakir Aydoğan,
Yönetim Kurulu Üyesi Evindar Aydın ve EMO İstanbul
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Erol Celepsoy, Türkiye
Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Genel Müdürü
Orhan Kaldırım’ı ziyaret etti.
Ziyarette TEİAŞ’ın ve EMO’nun gerçekleştirdiği çalışmalar
karşılıklı olarak paylaşıldı. Proje denetiminin kamu yararına
uygun olarak sağlıklı şekilde gerçekleştirilmesi için dikkat
edilmesi gereken hususlara ve EMO’nun işlevine değinildi.
Yenilenebilir enerji kaynakları depolama teknolojileri ve
kapasite artırımı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirebilmek, ortaya
koyulan eleştiri ve önerilerde daha gerçekçi bir çerçeve
yakalayabilmek amacıyla TEİAŞ’ın elinde bulunan sektöre
ilişkin bilgi ve dokümanların EMO ile paylaşılması için
çalışma yapılmasına karar verildi.

Türk Standardları Enstitüsü’ne Ziyaret
EMO Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek, Yönetim Kurulu Saymanı Şakir Aydoğan, İzmir Şubesi Yönetim Kurulu
Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu, EMO Gaziantep Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı İslim Arıkan ve EMO Ankara Şube
Müdürü Neşe Akkoç’tan oluşan EMO heyeti, 19 Eylül 2018
tarihinde Türk Standardları Enstitüsü’nü (TSE) ziyaret
etti. EMO Heyetini, TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin,
TSE Muayene Gözetim Merkezi Başkanı Cengiz Gören,
2019 Ocak • Sayı-464

21

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ

TSE Dış İlişkiler Dairesi Başkanı İlhami Aktürk ve TSE
Genel Sekreter Teknik Yardımcısı Hüseyin Alper Türedi
ağırladı.
EMO Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek, ziyaretin amacının tanışmak ve ortak meslek alanı konularında görüş
alışverişinde bulunmak olduğunu söyledi. Birlikte değerlendirilmesi gereken pek çok teknik konu olduğunu
belirten İpek, bu toplantıda ana başlıklara değinip daha
sonra programlanacak ayrıntılı çalışmalarda işbirliğinin
sürdürülmesi gerektiğini ifade etti. İpek, TSE’nin yayımladığı standartların önemini vurgulayarak, bu standartların
yaygınlaştırılması ve uygulanırlığının denetlenmesi konularında birlikte çalışılabileceğini kaydetti.
TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin de ziyareti, iki kurumun birbirini anlamak üzere bir araya geldiği bir toplantı
olarak değerlendirdiğini belirterek, teknik konularla ilgili
EMO’nun hazırlayacağı dosyanın ileride yapılacak çalışmalara zemin oluşturulabileceğini ifade etti. EMO’nun meslek
alanlarında kamusal denetleme ve düzenleme gerektiğini
belirten Prof. Şahin, alanın analiz edilmeye ihtiyacı olduğunu ve fikir paylaşımı yapılarak uzlaşılacak konularda yan
yana gelinebileceğini söyledi.

hakkında bilgi aktarıldı. Doğalgaz tesislerinin exproof, gaz
algılama, katodik koruma ve topraklama ölçümlerinde yer
alması gereken yetkili elektrik mühendislerinin takibinin
nasıl sağlanabileceğine ilişkin görüşler oluşturuldu.

Doğalgaz dağıtım süreçlerinde topraklama tesislerinden
kaynaklı güvenlik eksiklerinin giderilmesi, doğalgazla çalışan cihazların/tesislerin elektriksel açıdan uygunluk değerlendirmeleri, abonelere ait doğalgaz tesislerinin elektrik
tesisatıyla ilgili yaşanabilecek olumsuzlukların tespiti, bina/
tesis iç tesisat periyodik kontrolleri kapsamındaki teknik
kontrol, bilirkişilik/eksperlik/hakemlik, ölçüm, kontrol,
tespit ve raporlama vb. hizmetlerini kapsayan işlemlerin
teknik gerekliliklerin belirlenmesi için EMO ve GAZBİR
arasında işbirliği ile yürütülebilecek yöntemler tartışıldı ve
ortak çalışmaların sürdürülmesine karar verildi.

Yükseköğretim Kurulu’na Ziyaret

Toplantıda EMO’nun, TSE’nin yaptığı topraklama ölçüm
hizmetleri, yıldırımdan korunma ve aktif paratonerlerle ilgili
standartlar, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında
yapılacak periyodik kontrollere ilişkin standartlar konularındaki görüşlerine değinildi. TSE’nin yayımladığı standartlara
tüm üyelerimizin ulaşabilmesi ve meslek alanlarımızla ilgili
çeviri metinlerdeki bazı dil sorunlarının giderilmesi için
ortak çalışmalar yapılabileceği vurgulandı. İzmir Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu ve EMO
Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İslim Arıkan
bölgelerindeki TSE uygulamaları hakkında; EMO Ankara
Şube Müdürü Neşe Akkoç da doğalgaz ölçümlerindeki
sıkıntılar konusunda bilgilendirmede bulundular.

GAZBİR’e Ziyaret
EMO Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek, Yönetim Kurulu
Üyesi Cansel Aslan, EMO Ankara Şubesi Yönetim Kurulu
Başkanı Ömürhan Soysal, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Tahsin Yılmaz ve EMO Eskişehir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ender Kelleci’den oluşan heyet, 11 Ekim 2018 tarihinde
Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği’ni (GAZBİR) ziyaret
etti. GAZBİR Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Aslan, GAZBİR
Genel Müdürü M. Cem Önal ve Uzman Yardımcısı Tufan
Şener tarafından karşılanan EMO heyetinin ziyaretinde, ortak
çalışma alanlarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
Görüşmede, doğalgaz dağıtım şirketlerinin şartnamesinde
yer alan doğalgaz topraklama tesisatı ile ilgili olarak “Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği”, “Elektrik İç
Tesisatı Yönetmeliği” ve “Binaların Yangından Korunması
Hakkında Yönetmelik” kapsamında yapılan uygulamalar
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EMO Yönetim Kurulu Başkanı Gazi İpek, Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Mehmet Turgut, EMO Ankara Şubesi
Yönetim Kurulu Başkanı Ömürhan Soysal, EMO Trabzon
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı İ. Hakkı Altaş, EMO İzmir
Şube Yönetim Kurulu Yazmanı Yrd. Doç. Dr. Hacer Öztura
ve EMO Müdürü Cansel Aslan’dan oluşan heyet, 31 Ekim
2018 tarihinde Yükseköğretim Kurulu’nu (YÖK) ziyaret
etti. YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu ile
görüşen EMO temsilcileri meslek alanlarımızı etkileyen
konularla ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Görüşmede üniversitelerin ilgili bölümlerindeki mühendislik
tamamlama programları, yatay ve dikey geçiş sistemlerinde
karşılaşılan sorunlar dile getirildi. Bölümlerin altyapısı ve
talepleri yeterince gözetilmeden belirlenen kontenjanların
hem eğitim kalitesinde sıkıntı yarattığı, hem de öğretim
elemanı sayısındaki yetersizliğe bağlı olarak artan idari görev
yükü sebebiyle akademisyenlerin akademik faaliyetlere zaman
ayırmada zorlanmalarına neden olduğuna dikkat çekildi.
YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. M. İ. Safa Kapıcıoğlu da, merkezi
yerleştirme ile öğrenci alan lisans ve ön lisans programlarıyla
ilgili kontenjanlar, cinsiyet dağılımları, taban puan ve başarı
sırası istatistikleri gibi pek çok detayı içeren YÖK Atlas
sistemi hakkında bilgi verdi. Yükseköğretimde görev yapan
akademisyenlere ait kişisel akademik bilgiler ve bilimsel
faaliyetlerin çıktılarına elektronik ortamda erişilebilmesinin
sağlandığı YÖK Akademik’ten de bahseden Kapıcıoğlu, bu
alanların kullanılarak meslek alanlarımızdaki yükseköğretimin durumuyla ilgili pek çok veriye ulaşılabileceğini belirtti.
Ziyarette EMO’nun üniversitelerdeki ilgili bölümlere
yönelik unvan denklikleri ve iş alanlarının belirlenmesi
konusunda bir rapor hazırlayarak, YÖK ile paylaşmasına
karar verildi.
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