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Efeler Belediyesi İmar Müdürlüğü Ziyareti
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.

yürüttüğü programa benzer bir sistemin belediye için de yapılabilmesi
konusunda görüş alışverişinde bulu-

nularak bu konuda detaylı bir çalışma
yapılıp, toplantıların daha sık yapılması kararlaştırıldı.

Ziyarette EMO heyeti; proje kontrollerinde sıkıntı yaşanmaması için
İmar Müdürlüğünde mühendis 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

Transformatörler için Süre Uzatımı
Yürürlükten kaldırılan teknik şartnameye göre 10 Haziran 2021 tarihinden önce üretilen ve üçüncü
şahısların stoklarında kalan veya
kabulü yapılmamış sulama tesislerinde yer alan transformatörlerin, 1
Ocak 2021 tarihine kadar kullanılabileceği bildirildi.
Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ’nin,
TEDAŞ-MLZ/95-012.E ve TEDAŞMLZ/99-032.D işaretli teknik şartname kapsamındaki transformatörle
ilişkin resmi yazısının detaylarına
yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel
Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi
Başkanlığı’nın 14 Haziran 2021 tarihinde elektrik dağıtım şirketlerine ve
transformatör üreticisi firmalara konuya ilişkin gönderdiği resmi yazıda,

teknik şartnamelerdeki değişikliğe
ilişkin şu bilgilere yer verildi:
“Bilindiği üzere, TEDAŞ-MLZ/95012.F işaretli ‘Genleşme Depolu Tip
OG/AG Dağıtım Güç Transformatörleri’
ve TEDAŞ-MLZ/99-032.E işaretli ‘Hermetik Tip OG/AG Dağıtım
Güç Transformatörleri’ Teknik
Şartnamelerinin 4. tarife döneminin
başlangıç tarihi (01.01.2021) itibari ile
kullanımları zorunlu tutulmuştur.”
Stoklarda kalan veya kabulü yapılmamış transformatörlerin kullanılmamasının ekonomik kayba yol açacağına işaret edilen yazıda şöyle denildi:
“Genel Müdürlük Makamının
09.06.2021 tarih ve 110352 sayılı
OLUR'u ile; 3. Şahısların stoklarında kalan ve/veya kabulü yapılmamış sulama
tesislerinde yer alan Transformatörlerin

kullanılamamasının olumsuz etkisinin
bertaraf edilmesi ve milli kaynakların
verimli ve etkin kullanılmasının sağlanabilmesi amacıyla 10.06.2021 tarihinden önce TEDAŞ-MLZ/95-012.E işaretli
ve TEDAŞ-MLZ/99-032.D işaretli Teknik
Şartnamelere göre üretilen dağıtım
transformatörlerinin, üretici tarafından
düzenlenen transformatör seri numarası
bilgisinin yer aldığı 10.06.2021 öncesi
tarihli fabrika çıkış fatura belgesinin, tip
ve rutin test raporlarının kabul heyetlerine sunulması kaydıyla 3. Şahıs tesislerinde 01.01.2022 tarihine kadar kullanılabilmesi hususu uygun bulunmuştur.”
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