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EMO İzmir Şubesi 33. Dönem 1. Koordinasyon Kurulu Toplantısı çevrimiçi olarak düzenlen-
di. Kanun değişikliği ile TMMOB’un işlevsizleştirilmesi girişiminin gündeme geldiği toplantıda, 
Odalarının kamusal görevlerini yapmasına engel olacak düzenlemeye karşı mücadele edileceği 
vurgulandı. 

Pandemi sürecinde EMO ve Şube çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda, EMO İzmir Şube’ye 
bağlı temsilciliklerin faaliyetleri de masaya yatırıldı. Dağıtım şirketleri, belediyeler ve OSB’lerle 
ilişkilerin de gündeme alındığı toplantıda, EMO ve Şube’nin mali durumuna ilişkin bilgilendirme 
de yapıldı. 

EMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem Seçkin Uğurlu’nun açılışının gerçekleştir-
diği çevrimiçi toplantıda, 1-2 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilen EMO İzmir Şubesi 33. Olağan 
Genel Kurulu sonrasında görev alan Yönetim Kurulu’nun pandemi sürecinde gerçekleştirdiği ça-
lışmalara ilişkin özet bilgiler verilirken, yeni Hizmet ve Eğitim Merkezi’nin bodrum katımında 
oluşturulan Yüksek Gerilim Uygulama Merkezi’ne ilişkin bilgiler de aktarıldı. 

Yasa tasarısına karşı TMMOB’un Odalara ve İKK’lar aracılığıyla yürüttüğü çalışmalara ilişkin 
bilgi verilen toplantıda, TMMOB ve bağlı Odalarda yapısal bir dönüşümün hedeflendiği dile geti-
rildi. Tasarının, Genel Kurul ve seçim süreçlerine müdahale edilmesini hedeflediğine vurgu yapı-
lan toplantıda, TMMOB’un örgütlü yapısının dönüştürülerek, kamusal görevlerini yapamaz hale 
getirilmeye ve üye ile bağları yok edilerek işlevsizleştirmeye çalışıldığı ifade edilirken, üyelerin 
birlikte mücadele etmesinin önemine dikkat çekildi. 

Temsilcilik çalışmaları gündeminde ise, Aydın’da Efeler Belediyesi ile yapılan mesleki denetim 
ortak protokolü hakkında bilgi verildi. Aydın’da Yüksek Gerilim Tesislerinde İşletme Sorumluluğu 
hizmetlerinde artış yaşandığı ancak toplam trafo sayısına göre halen seviyenin düşük olduğu ifade 
edildi. Yapı bağlantı hattı projelerinin fen adamları tarafından çok düşük ücretlere yapılmasının 
haksız rekabet yarattığı belirtildi. Mesleki denetim protokolü için Bergama ve Tire’de belediyelerle 
görüşmeler yapılmasının faydalı olacağının dile getirildiği toplantıda, İzmir Büyükşehir Belediyesi 
ile yapılan ortak protokole ilişkin ilçe belediyelerine bilgi verilmesi istendi. Toplantıda ayrıca 
elektrik dağıtım şirketlerinin onaylanmış projeleri, işveren yerine proje müellifine göndermesi 
gerektiği dile getirildi. 

I. Koordinasyon Kurulu Toplantısı          13 Mayıs 2020
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EMO İzmir Şubesi 33. 
Dönem 2. Koordinasyon 
Kurulu Toplantısı çevrimiçi 
gerçekleştirildi. 

“Oda/Şube Çalışmaları”, 
“Temsilcilik Çalışmaları”, 
“Dağıtım Şirketi/Belediyeler/
OSB’ler ile İlişkiler”, “YG 
İş letme Sorumluluğu 
Hizmetleri”, “Mali Durum”, 
“Dilek ve Öneriler” günde-
miyle çevrimiçi gerçekleştiri-
len toplantıya; Şube Yönetim Kurulu üyeleri ile il-ilçe temsilcilerinden 31 üye katıldı.

Toplantıda; 01-02 Şubat 2020 tarihinde gerçekleştirilen Şube Olağan Genel Kurulu  sonrasında 
göreve gelen 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 çalışmalarının takibi ve yaygınlaştırılması amacıyla dağıtım şirketi ile 
görüşmelerin yürütüldüğü belirtildi.

Koordinasyon toplantısında; haksız rekabet ortamının yaratılmaması için tüm üyelerin EMO’nun 
belirlemiş olduğu hizmet bedellerine uygun davranması, YG İşletme Sorumluluğu Hizmetlerinin 
sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tüm meslektaşların gerekli hassasiyeti göstermesi, mesleki 
denetim süreçlerinde yürütülen disiplin işlemlerinin daha caydırıcı olması ifade edildi.

Toplantı; TEDAŞ İzmir Bölge Müdürlüğü’nün GDZ Elektrik tarafından yapılan yatırımları ve 
hizmetlerini daha sık denetlemesi gerektiği, Ekip-Net uygulaması ile ilgili son zamanlarda e devlet 
üzerinden yaşanan sıkıntıların takip edilmesi belirtilerek son buldu.

II. Koordinasyon Kurulu Toplantısı       13 Şubat 2021
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EMO İzmir Şubesi Koordinasyon 
Kurulu Toplantısının üçüncüsü,`Oda-
Şube Çalışmaları`, `Dağıtım 
Şirketi ve Belediyeler ile İlişkiler`, 
`Temsilciliklerde Yaşanan Sorunlar ve 
Talepler` gündemiyle çevrimiçi olarak 
gerçekleştirildi.

Toplantıda; Şube Yönetim 
Kurulu`nun pandemi sürecinde 
yapmış olduğu çalışmalar, eğitim 
çalışmaları, bodrum katta yapılan 
eğitim salonu ve laboratuar çalışma-
ları, 2.kat konferans  salonu çalışmaları, Oda Merkezi ve İKK düzleminde yapılan çalışmalar ile 
Şubemizin mali durumu hakkında bilgilendirme yapıldı.

Haksız rekabet ortamının yaratılmaması için tüm üyelerin EMO`nun belirlemiş olduğu hiz-
met bedellerine uygun davranması gerektiği dile getirilen toplantıda; YG İşletme Sorumluluğu 
Hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tüm meslektaşların gerekli hassasiyeti gös-
termesi, mesleki denetim süreçlerinde yürütülen disiplin işlemlerinin daha caydırıcı olması ifade 
edildi.

Dağıtım Şirketinin DBS sistemindeki proje onay bağlantı görüşü, bağlantı anlaşması ve yapı 
bağlantı hattı onay işlemleri hakkında yaşanan sorunlar ve gecikmeler hakkında bilgi paylaşımının 
da yapıldığı Şube Koordinasyon Kurulu Toplantısı; belediyeler ile mesleki denetim uygulamaları 
hakkında gerekli görüşmelerin yanı sıra il ve ilçelerde üyeler ile toplantıların yapılmasının yararlı 
olacağı belirtilerek tamamlandı.

III. Koordinasyon Kurulu Toplantısı       23 Ekim 2021


