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SMM üyelerin sorunları ve çözüm 
önerilerine yönelik olarak 13 Şubat 
2021 tarihinde çevrimiçi toplantı 
düzenlendi. `GDZ Dağıtım Bağlantı 
Sistemi ve proje onay süreçleri`, `YG 
işletme sorumluluğu hizmetleri`, 
`Dağıtım şirketi ve diğer kurumlar 
ile ilişkiler` gündemiyle gerçekleşti-
rilen toplantıya 50 SMM üye katıldı.

Toplantıda Dağıtım Bağlantı 
Sistemine ilişkin olarak üyeler; OG-
AG proje onayları süreçlerinde fark-
lı işletmelerden kaynaklı yaklaşım 
farklılıklarının ortadan kaldırılması 
gerektiği, DBS sisteminde her adımın 
örnekleriyle anlatılacağı kapsamlı bir 
akış şemasının oluşturulmasının öne-
mi, bağlantı anlaşmasından sonraki 
iş başlama iş bitirme evraklarının da 
e-imzalı olarak sunulabilmesi, bağlan-
tı anlaşmasında proje müellfinin her-
hangi bir sorumluluğunun bulunmadı-

ğı, bu konuda mal sahibi ile işlemlerin 
çözülmesi gerektiği, yapı bağlantı hat-
tı projelerinde yeraltı ve havai hat ta-
leplerine daha olumlu yaklaşılmasını 
da ifade ederek; İzmir`in bazı ilçe be-
lediyelerinde başlayan ve başlayacak 
olan e-ruhsat süreçlerine yönelik GDZ 
Dağıtım Bağlantı Sisteminin uyumlu 
hale getirilmesi için Şubemiz ile ortak 
çalışma yürütülebileceğini önerdiler.

Toplantıda ayrıca; GDZ Elektrik 
Dağıtım A.Ş. tarafından Dağıtım 
Bağlantı Sistemi konusunda yaşanan 
sorunlar ve sistemin aksayan yönleri-
nin ele alınacağı çevrimiçi seminerin 
düzenlemesinin uygun olacağını be-
lirtildi. SMM üye toplantısı; YG İşletme 
Sorumluluğu hizmetlerine ilişkin de-
ğerlendirmelerin ardından son buldu.

SMM Üye Toplantısı Yapıldı

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi Genç Mühen-
disler Komisyonu tarafından 28 Şubat 2021 tarihinde düzen-
lenen ve Muhterem Çaylı`nın konuşmacı olarak katıldığı `En-
düstri 4.0 Uçtan Uca İzlenebilirlik` başlıklı çevrimiçi seminer

Çevrimiçi Seminer Video Kayıtları

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) İzmir Şubesi tarafından 
10 Şubat 2021 tarihinde düzenlenen ve Doç. Dr. Mutlu 
Boztepe`nin konuşmacı olarak katıldığı `Elektrikli Araçlar ve 
Şarj Teknolojileri` başlıklı çevrimiçi seminer

Seminer videolarını https://www.youtube.com/emoizmirsubesi adresinden izleyebilirsiniz.
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EMO İzmir Şubesi 33. Dönem 2. 
Koordinasyon Kurulu Toplantısı 13 
Şubat 2021 tarihinde gerçekleşti-
rildi. 

"Oda/Şube Çalışmaları", "Temsilcilik 
Çalışmaları", "Dağıtım Şirketi/
Belediyeler/OSB'ler ile İlişkiler", "YG 
İşletme Sorumluluğu Hizmetleri", 
"Mali Durum", "Dilek ve Öneriler" gün-
demiyle çevrimiçi gerçekleştirilen 
toplantıya; Şube Yönetim Kurulu üye-
leri ile il-ilçe temsilcilerinden 31 üye 
katıldı.

Toplantıda; 01-02 Şubat 2020 ta-
rihinde gerçekleştirilen Şube Olağan 
Genel Kurulu  sonrasında göreve ge-
len Şube Yönetim Kurulu’nun pandemi 
sürecinde yapmış olduğu çalışmalar, 
bodrum katta yapılan eğitim salonu 
ve laboratuar çalışmaları, Oda Merkezi 
ve İKK düzleminde yapılan çalışmalar 
ile Şubemizin mali durumu hakkında 
bilgilendirme yapıldı.

30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan 
İzmir Depremi ve sonrasında TMMOB 
ve İKK çalışmalarına ilişkin bilgilerin 
de verildiği toplantının "Temsilcilik 
çalışmaları" gündeminde ise, Aydın’da 

Efeler Belediyesi ile yapılan mesleki 
denetim ortak protokolü hakkında 
bilgi aktarılarak protokolün diğer ilçe 
belediyelerine de yansıtılması için 
çabaların arttırılması dile getirildi. 
Adnan Menderes Üniversitesi Elektrik 
Elektronik Mühendisliği Bölümü 
MÜDEK çalışmalarına destek verildiği 
ifade edilen toplantıda; YGTİS çalış-
malarının takibi ve yaygınlaştırılması 
amacıyla dağıtım şirketi ile görüşme-
lerin yürütüldüğü belirtildi.

Koordinasyon toplantısında; hak-
sız rekabet ortamının yaratılmaması 
için tüm üyelerin EMO’nun belirlemiş 
olduğu hizmet bedellerine uygun 

davranması, YG İşletme Sorumluluğu 
Hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yü-
rütülebilmesi için tüm meslektaşların 
gerekli hassasiyeti göstermesi, mes-
leki denetim süreçlerinde yürütülen 
disiplin işlemlerinin daha caydırıcı 
olması ifade edildi.

Toplantı; TEDAŞ İzmir Bölge 
Müdürlüğü’nün GDZ Elektrik tarafın-
dan yapılan yatırımları ve hizmetle-
rini daha sık denetlemesi gerektiği, 
Ekip-Net uygulaması ile ilgili son za-
manlarda e devlet üzerinden yaşanan 
sıkıntıların takip edilmesi belirtilerek 
son buldu.

Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

TMMOB Kadın Çalışma Grubu 14 
Şubat 2021 tarihinde yaptığı basın 
açıklamasıyla iş vereni tarafından 
şiddet gören Maden Mühendisi 
Canan Tosun'un haklarını savunaca-
ğını duyurdu.

Maden Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi Üyesi Canan Tosun 
çalıştığı işyerinde iş vereni tarafından 
darp edilerek şiddete maruz kalmıştır. 
Olayın faili işveren Fatih Uygun önce-
ki gün uzunca bir süredir uygulamakta 

olduğu mobbing yetmezmiş gibi, ar-
kadaşımız Canan Tosun’u darp etmiş, 
üzerine araç sürmüş, bıçak çekerek 
sözlü taciz ile tehdit etmiştir.

Canan Tosun saldırının faili hak-
kında suç duyurusunda bulunmuş, 
sosyal medya hesabında da ifşa et-
miştir. Canan Tosun darp raporunu 
almaya uğraşırken , akıl almaz bu sal-
dırıyı gerçekleştiren Fatih Uygun ne 
yazık ki serbest bırakılmış ve şiddet 
yine meşrulaştırılmıştır.

Kadına yönelik şiddet ve cinayetler 

artmışken, failin serbest bırakılması 
kabul edilemez. Kabul de etmiyoruz..

Bizler TMMOB’li mühendis, mimar 
ve şehir plancısı kadınlar olarak arka-
daşımız Canan Tosun’a yönelik bu sal-
dırıyı, tacizi ve olay sonrasında failin 
serbest bırakılmasını kınıyor ve kadı-
na yönelik her türlü şiddetin takipçisi 
olacağımızı beyan ediyor ve kamuao-
yu ile paylaşıyoruz.
#CananTosunYalnızDeğildir
#FatihUygunTutuklansın
Mücadele Kazandırır ve Biz Kazanacağız

Canan Tosun Yalnız Değildir


