
TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
Denizli Şubesi XII. Dönem  Yönetim Kurulu

Sayın Üyemiz, 
Değerli Meslektaşlarımız;

2018 yılının II. Şube Bülteni ile karşınızdayız.

Bültenimizin sizlere ulaştırılmasında yeni bir işleyişe geçtik. Üyelerimize tek tek danışılarak Şube 
Bülteni’nin e-posta yolu ile ulaştırılması konusunda %95’lik bir anlaşma sağladık. Bu bülten ile birlikte, 
talebiniz doğrultusunda sizlere istediğiniz şekilde (e-posta veya basılı) ulaşımı sağlanacak.

Değerli Meslektaşlarımız;

Ülkemiz 24 Haziran’da bir seçim süreci yaşayacaktır. Meslek ve meslektaş çıkarları doğrultusunda çiz-
gimizi hiç değiştirmediğimiz şekilde seçimlere katılarak oy kullanacağız ve oyumuzun takipçisi olacağız. 
Bu konu ile ilgili olarak üst birliğimiz TMMOB’nin yaklaşan seçim hakkındaki görüşlerini içeren broşürleri 
incelemenizi öneririz.

Ülke gündemi tatsız bir halde devam ederken şube çalışmalarımız tam tersi bir ortamda sürmektedir. 
Geçtiğimiz hafta temsilcilik yürütme kurulları ve personellerimiz ile yaptığımız planlama toplantısı çok 
verimli geçti. Ardından, yapılan Danışma Kurulu Toplantısı ile bu çalışmalar perçinlenmiş oldu.

Bültenimiz içinde ayrıntılı bir şekilde okuyabileceğiniz; şubemiz bünyesindeki sosyal-kültürel ve teknik 
çalışmalarımız devam etmektedir. 

Şube olarak eğitim çalışmalarımıza son derece önem verdiğimiz mutlaka malumunuz olmuştur. Şube-
mizde ve temsilciliklerimizde 2017 yılında düzenlenen eğitimlerin tamamına 2018 yılının ilk 5 ayında ye-
tiştik. Hedefimiz tam 2 katına çıkarmak.

Geçtiğimiz dönem temellerini attığımız ‘Kalibrasyon Birimi’ çalışmalarına başladı ve sanayimize hizmet 
üretme yolunda emin adımlarla yürüyor. 

Etkinlik alanlarımız içinde yeni bir birim olan ‘Baca Kontrol Birimi’ bu dönem yatırımı yapılarak çalışma 
programımıza alındı. Bu birim ile hem sanayimize, hem de halkımıza hizmet üretmeye devam ediyoruz.

Şubemizde ‘Ara Teknik Personeller için Kaynakçı Eğitimleri’ de verilmeye başlanmıştır. Bu konuda de-
taylı bilgi için lütfen eğitim birimimiz ile iletişime geçiniz.

Şubemiz gerek kendi organize ettiği gerekse TTMD Denizli İl Temsilciliği ile birlikte organize edilen semi-
nerler ile üyelerimizin teknik birikimlerini artırmayı hedeflemektedir.  

Teknik çalışmalarımızın yanında üyelerimiz ile sosyal ve kültürel anlamda da bütünleşmek için çeşitli 
ve geleneksel hale gelmiş etkinliklerimizde devam etmektedir. Bu kapsamda TSM Korosu Konseri ve 
Pikniğimiz ile neşeli vakitler geçirdik.

Son olarak; devrimci, demokrat ve yurtsever çizgimiz ile 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü alanlarda 
kutladık. Üzerinden 4 yıl geçen Soma Katliamı Anma Etkinlikleri kapsamında üst birliğimiz TMMOB’ye 
TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu olarak omuz verdik, dayanışma içinde olduk!

Bu bültende ve bundan sonraki bültenlerimizde üyelerimizin görüşlerine, yorumlarına ve düşüncelerine 
yer vermek istiyoruz. Bizlere istediğiniz her konuda denemeler göndererek şube bültene katkı da bulu-
nabilirsiniz. 

Önümüzdeki bültende görüşmek üzere...
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"BACA KONTROL BİRİMİ"MİZ KURULDU

Şubemiz yeni bir faaliyet alanı ile halkımızın ve sanayimizin hizmetine 
bir hizmetini daha sunmuştur.

Yanma sonucu oluşan atık gazların bacalar vasıtasıyla atmosfere tahliye 
edildiği gaz yakan cihazlarda, bacaların çap, yükseklik, izolasyon, kanal 
bağlantıları, montaj şekli gibi çeşitli fiziksel durumları çalışma güvenliği 

ve verimliliği etkileyen önemli faktörlerdir. 

Baca projelendirilmesi, imalatı ve yerine montajı sırasında yapılan olası 
hatalar sonucunda, yetersiz çekiş, bağlantı-birleşme noktalarında atık gaz 
sızıntıları, verim kaybı gibi insan sağlığını, çevreyi ve enerji maliyetlerini 

olumsuz etkileyen durumlar meydana gelmektedir.

Yetkili gaz dağıtım şirketleri, yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı 
gaz yakan cihazların bacalarının fiziksel durum ve çekiş hesaplarının 

kontrollerini kapsayan uygunluk raporu istemektedirler.

Baca uygunluk incelemesi genellikle;

- Yetkili gaz dağıtım şirketinin gaz açımı öncesi, 
- Yeni bir kazan ve baca sistemi kurulumu, 

- Mevcut baca sisteminin yeni bir kazanla kullanılması (kazan değişimi), 
- Mevcut bacanın tadilat, tamirat, revizyonu

gibi durumlar için talep edilmektedir.

Baca Uygunluk İncelemesinde gerekli olan, Baca Kontrol ve Teknik 
Raporlama işi A tipi muayene kuruluşu olan Odamız tarafından yetkili 
mühendisler marifetiyle gerçekleştirilmektedir. Kontrol için aşağıdaki 
e-posta adresine mail göndermeniz ve birimimizle iletişime geçmeniz 

gerekmektedir.

e-posta: baca.denizli@mmo.org.tr 
tel: 0 258 263 36 38 
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MMO 47. Dönem Genel Kurulu başarıyla tamamlandı

MMO-HABER

TMMOB’nin en büyük Odası olan Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) 47. 
Olağan Genel Kurulu 24-25 Mart 2018 tarihlerinde Ankara’da Kocatepe Kültür 
Merkezi’nde toplandı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın 47. Olağan Genel Kurulu ve seçimleri, 24-25 Mart 2018 
tarihlerinde Ankara’da delegelerimizin de katılımıyla yapıldı.

Yapılan seçimler sonucu oluşan TMMOB MMO Genel Merkez Yönetim Kurulu:

ASİL ÜYELER         YEDEK ÜYELER   

Başkan Yunus Yener

 Başkan V. Abdullah Selçuk Soylu

 Sekreter Üye Elif Öztürk

 Sayman Üye Bedri Tekin

 Üye Harun Erpolat

 Üye İsmail Odabaşı

 Üye Yılmaz Yıldırım

Üye Haydar Şahin

Üye Haydar Dirik

Üye Serap Özpolat Çete

Üye Vedat İrşi

Üye Özgür Demirtaş

Üye Pınar Uraz

Üye Fatma Dilek Öznur
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TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ

oy kullan!

OY KULLANACAĞIZ
OYUMUZA SAHİP ÇIKACAĞIZ!

ÜLKEMİZİN, HALKIMIZIN VE 

MESLEĞİMİZİN GELECEĞİ İÇİN
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KOMİSYONLAR

Şubemiz 2018-2020 yıllarını kapsayan 
XII. Çalışma Döneminde oluşturulması 
planlanan Uzmanlık Komisyonları be-
lirlenerek çalışmalarına başlamıştır.
İlgi ve uzmanlık alanlarına göre bu 
komisyonlarda görev alarak, meslek, 
meslektaş, kent ve toplum sorunlarının 
çözümlenmesine, Şube çalışmalarının 
geliştirilmesine aktif katkı ve katılımda 
bulunan tüm üyelerimize teşekkür edi-
yor, çalışmalarında başarılar diliyoruz.
Oluşturulan komisyonlarımızla ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

UZMANLIK KOMİSYONLARI

ARAÇ PROJELENDİRME KOMİSYONU
Komisyon Üyeleri  Nusret Yağcıoğlu, Mehmet Devrik,  Ali Harun İmrek
ASANSÖR KOMİSYONU 
Komisyon Üyeleri  Süleyman Demirci, Ahmet Cavit Öz, 
    Mehmet Muhammet Bilki, Rıza Düzelli
    Alparslan Kelci, Yaşar Yusufoğlu, olkan Uzunay
İMALAT VE BAKIM MÜHENDİSLİĞİ KOMİSYONU
Komisyon Üyeleri  Cemal Meran, Behiç Akkan, Ali Pala, Artunç Lebeoğlu, 
    Ahmet Parlak, Ali Ekici, Vedat Balcıoğlu, 
    Erkin Palamutçu, Oğuzhan Kutucuoğlu
BASIN, YAYIN VE İLETİŞİM KOMİSYONU
Komisyon Üyeleri  Kahraman Dağdeviren, Güllü Gürsoy, Behiç Akkan
    Cemal Meran, Muharrem Tanju Sarıca
DOĞAL GAZ KOMİSYONU 
Komisyon Üyeleri  Aydın Yelkovan, Tacettin Öztürk, Sefa Akgül, 
    İlkay Mutlu, Nuri Ragıp Namlı, Nuri Kurun, İsmail Melih Erkal
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOMİSYONU
Komisyon Üyeleri  Ahmet Taş, Turan Babacan, Ahmet Andaç Ünsal

Uzmanlık Komisyonlarımız 
Çalışmalarına Başladı
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    Yasin Tirelioğlu, Ayşen Güvenç, Beycan Tekkoyun
    İbrahim Çümen
EĞİTİM FAALİYETLERİ GELİŞTİRME KOMİSYONU
Komisyon Üyeleri  Ayfer Aracı, Tezcan Şekercioğlu, Tarık Sarayköy
    Aşkıner Güngör, Fatih Yaşa

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KOMİSYONU
Komisyon Üyeleri  Servet Tetik, Hasan Karadaban, Fatih Yaşa, 
    Süleyman Onaran, Hasan Hüseyin Cihan, Şeref Hazer, 
    Tefik Demirçalı, Nusret Yağcıoğlu, Muhammet S. Arıduman, 
    İsmet Oluk, Deniz Nur, Murat Ali Çölbe, İbrahim Emre Şenyer
TEKNİK MEVZUAT VE CE İŞARETİ UYGULAMALARI KOMİSYONU
Komisyon Üyeleri  Yunus San, İsmail Tillem, Erhan Aslan, 
    Mukadder Kepenekoğlu, Halil Selçuk Bakan
TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KOMİSYONU 
Komisyon Üyeleri  İbrahim Emre Şenyer
    Veysel Aslancan, Metin Erkal, Ayfer Aracı, Servet Tetik
    Hasan Hüseyin Ökünç, Ahmet Akın
YAPI DENETİM VE KENTLEŞME KOMİSYONU 
Komisyon Üyeleri  Burak Sücüllü, Kahraman Dağdeviren, Bilal Şimşek
    Ali Özkan Utma, Burak Ökünç
ENERJİ KOMİSYONU
Komisyon Üyeleri  Özge Taner, Erhan Aslan, İsmail Tillem, Öner Atalay 
    Ali Pala, Büşra Avcı, Mesut Özkaya
ÜCRETLİ ÇALIŞAN ÜYELER KOMİSYONU 
Komisyon Üyeleri  Güven Özdaş, Fatih Özgül, Emre Dilbaz, Sultan Şimşek
    Vedat Balcıoğlu, Mustafa Çağdaş Erik, Sefa Akgül
KOBİ SANAYİ VE ARGE KOMİSYONU 
Komisyon Üyeleri  Fatih Dilbaz, İsmail Hakkı Gerelioğlu, Faruk İnceoğlu
    Necmi Höke, Ali Harun İmrek
ENDÜSTRİ, İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ MESLEK DALI KOMİSYONU 
Komisyon Üyeleri  Özge Taner, İskender Erbil, Aşkıner Güngör, Hasan Akyer
    Tarık Gürbüz, Adem Şahin, Mehmet Ulaş Koyuncuoğlu
ÖRGÜTLENME FAALİYETLERİ GELİŞTİRME KOMİSYONU
Komisyon Üyeleri  Zeki Altıntaş, Muharrem Tanju Sarıca, Çiğdem Ersan
    Oğuz Ali Avcı, Öner Atalay
KADIN MÜHENDİSLER KOMİSYONU 
Komisyon Üyeleri  Güllü Gürsoy, Mukadder Kepenekoğlu, Selin Atlı   
    Sultan Şimşek, Büşra Avcı, Kiraz Gürdal, Asuman Akca
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ŞUBE-EĞİTİM

Şubemiz ve TTMD Denizli İl 
Temsilciliği tarafından 28 Mart 
tarihinde Şubemiz konferans 
salonunda İklimlendirme 
Sistemlerinde İş Güvenliği konulu 
bir seminer gerçekleştirildir.

Şubemizde 28 Mart 
tarihinde İklimlendirme 
Sistemlerinde İş Güvenliği konulu 
seminer gerçekleştirildir. 

Seminer Yönetim Kurulu Üyemiz 
Öğr. Gör. Dr. Sidem KANER tarafından verildi.

Oturum başkanlığını M. Tanju SARICA tarafından yapıldı. Seminer sonunda oturum başkanı-
na ve seminer eğitmenine günün anlamına ilişkin bir teşekkkür belgesiverildi.

İklimlendirme Sistemlerinde İş Güvenliği Semineri

Isı Pompası Semineri

Eraslan Firması tarafından 
Şubemizde Baca Sistemleri ve 
Güneş Enerji Sistemleri konulu 
bir seminer gerçekleştirildi.

Baca ve Güneş Enerji Sistemleri Semineri

Şubemizin üyelerine yönelik semi-
nerlerine XII. Dönem’de de devam 
ediliyor. Bu kapsamda şubemiz de 
Makina Mühendisi Veli Doğan’ın 
katıldığı ‘Isı Pompaları ve Uygulama 
Alanları’ konulu seminer düzenlendi.

Seminer sonunda Veli Doğan’a Şube 
Yönetim Kurulu Sekreterimiz Meh-
met SARICA tarafından teşekkür 
belgesi takdim edildi.
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ŞUBE-HABER

MMO 47. Dönem Genel Kuruluna katıldık

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın 24-
25 Mart 2018 tarihlerinde Kocatepe Kültür 
Merkezi’nde gerçekleştirilen genel kuruluna 
katıldık.

42 kişilik Denizli Delegasyonu, 24 Mart 
tarihinde Oda Genel Kurul Toplantısı’nı takip 
edip, 25 Mart günü Oda Genel Merkezi’nde 
oy kullanarak oda işleyişi ile dayanışma 
içinde oldular.

Seçimler ile Oda ve TMMOB kurullarında yer 
alacak kişiler seçildi.

47 Olağan Genel Kurulu’na tek liste olarak 
giren Demokrat Makina Mühendisleri grubu 
yine yönetimde kaldı.

ODA Merkez Sayfası’ndan açılış konuşmaları 
ve ihtiyaç olan ayrıntılı bilgi alınabilir.
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ŞUBE-HABER

4 yıl önce 13 Mayıs 2014 tarihinde, Soma’da 
kömür madeninde, ihmaller zinciri sonucu 
meydana gelen su baskını ve göçük nedeniyle 
301 maden emekçisi yaşamını yitirmişti.

Katliam gibi faciada hayatını kaybeden Ma-
den emekçileri için düzenlenen “Soma için 
Adalet, Türkiye için Adalet” yürüyüşüne, 
Türkiye'nin her bölgesinden gelen emek ve 
meslek örgütleri ile birlikte Denizli TMMOB İl 
Koordinasyon Kurulu olarak katıldık.

Mitingi, Soma 301 Madenci Aileleri Derneği, 
Sosyal Haklar Derneği (SHD), TMMOB, DİSK, 
KESK ve Soma’da bulunan kitle örgütleri or-
taklaşa düzenledi. Mitinge, Manisa’nın yanı 
sıra, İzmir, Aydın ve Balıkesir’den yoğun bir 
şekilde katılım oldu.

Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğü (ELİ) Soma 
Şubesi önünde başlayan yürüyüşün en önün-

de madenci ailesinin yaptığı “Acıları Bal Eyle-
dik Yanan Nefeslerle. Somalılar Sizleri Özler 
Susmayan Nefeslerle” pankartı taşındı.

Mitingde madenci aileleri adına konuşan 
Soma 301 Madenciler Sosyal Yardımlaşma 
Derneği Başkanı İsmail Çolak “Soma Faciası 
alınmayan önlemlerin ve formalite denetim-
lerin sonucu, işçinin sağlığı ve güvenliğinden 
çok çıkarılan madenin tonunun önemsendiği 
çalışma koşullarında ve göz göre göre ger-
çekleşmiş bir katliamdır. 4 yıldır adalet arayı-
şımız sürüyor. Karar aşamasına gelen davada 
her türlü baskı ve zorbalığa şahit olduk. Dava 
süreci yukarıdan müdahalelerle çarpıtılmaya 
çalışılıyor. Gerçek suç örtbas edilmeye çalı-
şılıyor. Dün olduğu gibi bugün de davamızın 
peşindeyiz. Ve biz bitti demeden bu dava bit-
meyecek” dedi.

301 Maden Emekçisini
Unutmayacak Umutturmayacağız

Soma'daydık!
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Denizli Sanayi Odası Ziyareti

 Denizli'de her yıl 
düzenlenen 1 Mayıs 
Emek Bayramı, bu yıl 
çeşitli emek örgütleri, 
sendikalar, sivil toplum 
kuruluşları, meslek 

örgütleri ve bazı siyasi parti temsilcileri ile 
gençlik örgütlerinin katılımıyla kutlandı.

TMMOB’ye bağlı oda üyelerinin TMMOB 
Denizli İl Koodinasyon Kurulu pankartı 
ile kortejde yer  aldığı 1 Mayıs Emek ve 
Dayanışma Günü’nde Çınar'dan öğle 

saatlerinde harekete geçen gruplar, Tarım İl 
Müdürlüğü önünde toplandı. Burada kortej 
oluturularak Ulus Caddesindeki miting 
alanına yüründü.

Miting alanında, sloganlar eşliğinde 
düzenleme kurulu adına yapılan 
konuşmalardan sonra çalınan davullar ve 
söylenen şarkılar eşliğinde halaylar çekildi. 
1 Mayıs 2018 Emek ve Dayanışma Günü 
şenlikleri herhangi bir sorun yaşanmadan 
akşama doğru dağıldı. 

1 Mayıs Emek ve Danayışma Günü'nde
Meydanlardaydık!

25 Mayıs 2018 tarihinde Denizli Sanayi Odası 
Başkanı Müjdat Keçeci'yi ziyaret ettik. Ziyarette 
Şubemiz adına Şube YK. Başkanı Prof. Dr. Haruk 
K. Öztürk, Şube Sekreteri Mehmet Sarıca, Şube 
Saymanı Cihan Deligöz, YK. Yedek Üyesi Hatice 
Elvan Erkan ve Şube Müdürü Behice Çetinkaya 
hazır bulundu.
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Şubemiz XII. Dönem I. Danışma Kuru-
lu Toplantısı 26 Mayıs 2018 Cumartesi 
günü TMMOB MMO 7. Yıl Konferans 
Salonu’nda yapıldı. Şube yönetim kuru-
lunu temsilen toplantıyı Şube Başkan 
Vekili U. Cüneyt İyiol, Şube Sekreteri 
Mehmet SARICA, Şube Saymanı Cihan 
Deligöz ve Yönetim Kurulu üyesi Özay 
Karagöz yönetti.

Toplantı Mehmet Sarıca’nın açılış konuşması-
nın ardından ilk dört aylık faaliyet raporunun 
sunumuna geçildi. Faaliyet raporunun ardın-
dan mali sunum Şube Saymanı Cihaz Deligöz 
tarafından sunuldu.

Temsilcilik çalışmaları hakkında bilgilendir-
meler TYK üyeleri tarafından verildi.

Toplantıda ‘son söz üyenin’ anlayışı ile söz oda 
üyelerimize verildi. Oda işleyişi ve yeni çalış-
ma alanları hakkında görüşlerini sunan üye-
lerimizin ardından son değerlendirme Şube 

Sekreteri Mehmet Sarıca tarafından yapıldı.

ŞYK Sekreteri Mehmet Sarıca’nın açılış ko-
nuşması şu şekildedir:

“ Şube Danışma Kurulu’nun Kıymetli Üyeleri; 
XII. Dönem I. Danışma Kurulu Toplantısı’na 
hepiniz hoş geldiniz.

Hepinizi Şube Yönetim Kurulu ve şahsım adı-
na saygıyla, dostlukla selamlıyorum.

Yoğun ve tempolu bir çalışma dönemini ge-
ride bıraktıktan sonra yenisine talip olduk. 
Destekleriniz ve güveniniz sonucu demokrat 
anlayış bir kez göreve geldi. Öncelikle herkese 
ayrı ayrı teşekkür ederim. 

Şube genel kurulumuzu ve seçimlerimizi ar-
dından da oda genel merkezi için genel kurul 
toplantılarımızı ve seçimlerimizi gerçekleş-
tirdik. Şube ve Genel Merkez Genel Kurulla-
rımızda ülkemizi, halkımızı, kamuyu, meslek 
ve meslektaş yararını ana eksen olarak ka-
bul eden; mesleki ve demokratik mücadele-
yi ilke edinen, ötekileştirmeyen bir anlayışla 

Şubemiz XII. Dönem I. Danışma Kurulu Toplandı
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tamamladık. Genel Kurulumuz ve Oda Genel 
Kurulu, ülkemizin de içinde bulunduğu ka-
ranlık ortamda emek vererek büyüttüğümüz 
demokratik mevzinin titizlik ile korunması ge-
rektiğini bir kez daha göstermiş oldu.

Kıymetli Meslektaşlarım,

Yoğun bir çalışma dönemini daha geride bı-
raktık, biriktirdiğimiz demokratik değerler 
doğrultusunda geleceğe bir adım daha atıyo-
ruz. Dünyada ve ülkemizdeki gelişmeleri yeni 
çalışma dönemimizde de ülkemiz, halkımız, 
mesleğimiz, meslektaşlarımız üzerindeki et-
kilerini bugün hep birlikte değerlendireceğiz…

Memleket genelinde ki genel kurullar ve Ge-
nel Merkez Genel Kurulu iktidara verilecek 
cumhuriyetçi, laik, demokratik, toplumcu, ka-
mucu bir yanıt olmuştur.

Genel kurulumuz emperyalizme, faşizme, 
gericiliğe ve savaşa karşı birlik, mücadele, da-
yanışma ve demokrasi platformu olacaktır. 
Mesleğimizin demokratik mevzisinin, Odamız 
ve TMMOB‘nin demokrat, halkçı ve yurtsever 
çizgisinin hassasiyetle korunması ve sürdü-
rülmesi, genel kurulun ve her birimizin so-
rumlulukları arasındadır. 

Kıymetli Dostlar,

Şubemizin XII. Dönemi’nde de biraz önce sı-
raladığım değerler için tüm birimlerimiz ile 
çalışmalarımız devam etmektedir. 

Teknik birim çalışmalarımızda geçen dönem 
temellerini attığımız kalibrasyon birimimiz 
aktif olarak Denizli ve çevre illerin sanayi ku-
ruluşlarına hizmet vermektedir. 

Bu dönem başında kurduğumuz ve ak-
tif olarak çalışan Baca Kontrol birimimiz ile 
Denizli’de bulunan gaz dağıtım şirketi ile or-
tak çalışmalarımız devam etmektedir. 

Bizler örgütümüzün teknik hizmetlerinin yanı 
sıra eğitim veren bir kuruluşa da evrilmesini 
doğru buluyor ve eğitim birimimize ayrı bir 
önem veriyoruz. 

Eğitimlerimizi temsilciliklerimize yayarak ge-
niş bir yelpazede üyelerimizle iletişimde kal-
mak istiyoruz.

Kıymetli Meslektaşlarım,

Ülke sorunlarının meslek ve meslektaş so-
runlarından ayrı tutulamayacağı gerçeğinden 
hareketle 24 Haziran tarihinde yapılacak olan 
seçimlerde devrimci, demokrat duruşumuzu 
her zaman olduğu gibi yine en etkin ve en 
güçlü şekilde sürdüreceğiz.

Ben konuşmamı çok uzatmak istemiyor ve 
sizlerin dikkatini Şube Sekreterimizin sunuma 
çekmek istiyorum.

Son olarak bulunduğumuz yeri hatırlarsak;

Bizler yerimizi iyi biliriz. Bizler bu ülkenin dev-
rimci, demokrat, ilerici mühendisleriyiz… Bi-
zim yanımız halkın yanıdır.

Bizler neredeydik? Soma’da, Ermenek’te, 
Cerattepe’de, Mersin’de, Sinop’ta, Yırca’da… 
Fabrikada, sanayide, kırda, dağda, ovada... 
Kısacası bu ülke insanının yaşadığı her yerde-
niz… Bizi bu halka düşman edemezsiniz!

Kıymetli Dostlar, Tüm bu görüşler ışığında, 
yeni çalışma dönemimiz de bizlere katkılarınız 
ile güç vermenizi, omuz vermenizi diliyorum.

“Her şeyin en iyisi, en güzeli birlikte yapılan-
dır.”  diyor; katılım sağlayan herkesi saygı ve 
dostlukla selamlıyorum… "
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Şubemizde XII. Dönem ça-
lışmaları kapsamında Şube 
Yönetim Kurulu, Temsil-
cilik Yürütme Kurulları ve 
Personellerimiz ile ortak 
bir toplantı düzenlendi.

Toplantılarda, geçtiğimiz 
dönemin değerlendirilme-
si ve önümüzdeki döne-
min planmaması yapıldı.

İnşaat Mühendisleri Odası Denizli Şubesi ta-
rafından 29. kez düzenlenen Meslek Odaları 
Arası Halı Saha Futbol Turnuvası, Final Maç-
larıyla sona erdi...

Meslek Odaları arasında dostluk ve dayanış-
mayı güçlendirmek için geleneksel olarak her 
yıl düzenlenen 29.Meslek Odaları Arası Halı 
Saha Futbol Turnuvası, bu yıl vefat eden mer-
hum Prof. Dr. Neşet Orhan BAYKAN anısına 
gerçekleştirildi.

19 Mayıs da başlayan ve TMMOB üyesi 11 
meslek odasının katıldığı geleneksel halı saha 

futbol turnuvası 9 Mayıs da oynanan final 
maçı ile sona erdi.   Uzun süren ve çekişmeli 
maçlara sahne olan turnuvanın son gününde 
3.lük-4.lük maçı ile final karşılaşması oynandı.

Saat 19.00` da oynanan ilk maçta Elektrik 
Mühendisleri Odası rakibi olan Ziraat Mühen-
disleri Odası` nı 3-2 yenerek 3.‘ lüğü elde etti. 
Saat 20.00` de başlayan final mücadelesinde 
ise Makina Mühendisleri Odası diğer finalist 
İnşaat Mühendisleri Odası` nı 4-3 yenerek bu 
sene şampiyon olmanın gururunu yaşadı.

ŞYK-TYK-PERSONEL Ortak Toplantısı Yapıldı

Prof. Dr. Neşet Orhan Baykan Anısına
Halı Saha Futbol Turnuvası
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Ara Teknik Eleman 
Kaynak Teknolojisi Kurs Kayıtları Başladı

Masa Tenisi Takımımız Denizli 3.sü Oldu

Ülkemizde kalite anlayışının 
yerleşmeye başlamış olması 
kaynak teknolojisi uygula-
malarında da daha kaliteli 
üretim gereğini gündeme 

getirmiştir. Kaynak Teknolojisi, gelişen sa-
nayimize önemli girdiler sağlayan alanların 
başında gelmektedir. Özellikle uluslararası 
boyutun önemli ölçüde gelişmesi, bir takım 

zorlukları da beraberinde getirmektedir. Bun-
ların en başında gelen kaynak tekniği alanın-
da çalışan personelin eğitimi ve vasıflandırıl-
masıdır. 

Bu çerçevede Şubemiz; Ara teknik elemanlar 
için kaynak teknolojisi kursları açma kararı 
almıştır. Ayrıntılı bilgi için www.mmo.org.tr/
denizli adresini ziyaret edebilirsiniz.

Masa Tenisi Federasyonu ve Gençlik Spor İl 
Müdürlüğü organizasyonunda Denizli'de ger-
çekleşen Kurumlararası Masa Tenisi turnu-
vasında 38 takımdan 152 sporcu 28-29 Nisan 
2018 tarihlerinde Hasan Güngör Spor Salo-
nunda final müsabakalarında karşılaştı. 

Sporcularımız İsmail Melih Erkal , Ömer Yavuz 
ve Emre Erkli'den oluşan Makina Mühendis-

leri Odası Denizli  Şubesi Masa Tenisi Takımı 
yapılan müsabakalar sonucu 3.lük kupasını 
alarak 14-15-16 Temmuz 2018 tarihinde Sam-
sun Batı park Okçuluk Spor salonunda yapıla-
cak olan Kurumlar arası Türkiye Şampiyonası-
na gitmeye hak kazanmıştır.

Sporcularımızı tebrik ederiz.
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REKABETÇİ MAKİNACILIK

Makina imalatı Türkiye ve Dünyada en fazla katma değer oluşturan sektör-
lerden biridir. Özellikle tekstil, kablo, gıda işleme, mermer ve demir çelik iş-
leme makinaları ile Denizli makina imalat sanayisi son zamanlarda Dünyada 
değer kazanmaya başlamıştır. Denizli makina imalat sanayi her geçen gün 
büyümekte ve artan ihracatları ile de ülkemize döviz kazandırmaktadır. Kat-
ma değeri yüksek bu ürünleri satmak ülkemize büyük katkı sağlamaktadır.

Dünyaya açılmakla birlikte Denizli makina imalat sanayi bazı sorunlar ya-
şanmaya başlamıştır. Denizli’de makina imalatçılarının en büyük sorunu 
nitelikli iş gücünün bulunamamasıdır. Ayrıca Ar-Ge odaklı çalışmalar yürü-
tebilmek için yeterli mühendis ve teknik elemanın olmaması da sürdürüle-
bilir bir rekabetçilik açısından risk olarak karşısında durmaktadır. Bununla 
beraber firmalara teknolojik danışmanlık yapacak kişi ya da firma sayısı da 
yetersizdir.

Pazarlama ise bir başka ciddi sorundur. Çünkü imalat sanayinde pazarlama 
yapacak kişilerin diğer alanlardaki pazarlama ekibinden ayrıldıkları yönleri 
vardır. Makina pazarlamacılarının çok iyi bir teknik altyapıya sahip olması 
gerekir. Müşterinin taleplerini iyi anlayıp ilgili birimlere doğru biçimde ak-
tarması gerekir.

Pazar bulma sıkıntısı Denizli makina imalatçılarının yaşamış olduğu diğer 
sorunlardan biridir. Avrupa’daki firmalar rekabet açısından stratejik ola-
rak kaliteli ürün ve satış sonu servisi sunmaktadır. Uzakdoğulu firmalar ise 
stratejide fiyata odaklanmış durumdadır. Uzakdoğu makinacıları ile fiyatta 
rekabet yapmak mümkün değildir. Ülkemiz makina imalatçılarının kalite ve 
satış sonu servise uygun maliyetler ile odaklanması daha uygun olacaktır.  
Geçmişte bazı firmalarımız bu değeri sağlayamadığından epey kötü refe-
ranslar oluşturmuştur. Bu olumsuz durumun etkisi hala devam etmekte 
olup ülkemiz makina imalatçılarını satışta ve güvende zorlamaktadır.

Yapılan bir araştırmaya göre makina alımında firmaların dikkat ettiği kri-
terler sırasıyla makina otomasyonu, makina fonksiyonu, kalitesi, satış sonu 
servis, üretici firmaya ulaşılabilirlik ve know-how bilgisi olmuştur. Bu değer-
leri oluşturmak için modern teknikler kullanılması ve yeni stratejiler oluş-
turulması yönünde çaba sağlanmalıdır. Makina imalatçılarının Endüstri 4.0 
kaçırmaması, tasarımlarını ve yapılandırmalarını buna göre oluşturmaları 
çok önemlidir.

Erkin Palamutçu / Makina Mühendisi
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Firmalar büyük sermayeler ile makina imalatına yatırımlar yapmamıştır. Ge-
nelde küçük sermayeler ile yatırımlar olmuştur. Bu durum firmalara büyük 
hareket alanı vermemektedir. Aynı iş kolundaki firmalar ile birlik sağlamak, 
işbirliği ve rekabet için avantaj yaratacaktır. 

Devletin ve Avrupa Birliğinin sağladığı destekleri kullanma konusunda ma-
kina imalatçıları yetersiz kalmıştır. 

Zamanında yapılmış ikinci el makina ithalatı makinacılığa zarar vermiştir. 
Epey eski olan makineler kısa sürede firmalarda atıl duruma gelmiştir. 

Yüksek teknoloji isteyen kritik makina elemanlarının Türkiye’de imalatı ye-
tersizdir. Bu ürünler dışarıdan gelmekte maliyetleri yükseltmektedir.

Firmaların büyümesi ile kurumsallaşma problemi devamlı yaşanmaktadır. 
Firma sahipleri stratejik kararlar peşinde olması gerekirken firma içi işler ile 
daha çok ilgilenir olmaktadır.

Finansal durumları için finansal denetim firmaları tarafından raporlanma 
zorunluluğu getirilmesi stratejik karar alma ve uygulamada yol gösterici 
olacaktır.

Makina imalat sanayinde üretim yapan firmaların ISO sertifikasına sahip ol-
ması ve bunu iyi uyguluyor olması rekabette büyük avantaj sağlayacaktır.

Maliyet hesapları için imalatta üretim zamanlarının toplanması ve analizi 
konusunda daha pratik programlar ile çalışması ve kullanılması için kolaylık 
sağlayacaktır.

Rekabet yapılabilmesi için;

İyi bir organizasyon yapısına, iyi bir maliyet ve üretim sistemine ve rekabet 
edebilir ürün maliyetine sahip olmaları gerekmektedir. Bunun yanında yalın 
üretim tekniklerini firmaların uygulayacak hale gelmesi avantaj sağlayacak-
tır.

Genelde firmalar lafa geldiğinden kaliteden ve öneminden bahseder ama 
uygulamaya geçildiğinde yetersiz kalınır. Bu konuda yetkin firmalar ve kişi-
lerden eğitim ve danışmanlık alarak hızlı bir şekilde düzen kurulabilir.

Dünyanın en iyi makinasını üretiyor olma durumunda, pazarlama ve satış 
sonu servis kurulmazsa ürün kalitesinin bir önemi kalmamaktadır.  Bu ya-
zıda bahsettiğim değerler rekabetçi makina üreticiliğinin başarı kriterleri-
dir. Geleceğimizin, daha güvenli bir duruma gelmesi için makinacılıkta daha 
katma değeri yüksek ürünleri üretmek ve bunları döviz getirici faaliyetlerle 
satmaktır.
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İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Alanındaki Son Dü-
zenleme, Yeni İş Kazaları ve İş Cinayetlerine 
Yol Açıcı Mahiyettedir

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafın-
dan 21 Mayıs 2018 tarihinde Resmi Gazete’de 
yayımlatılarak yürürlüğe giren “İşyerlerinde 
İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürü-
tülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine 
İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yönetmelik”te işçi sağlığı ve iş güvenliği 
alanında yeni sorunlar oluşturacak önemli de-
ğişiklikler yapılmıştır.

Yönetmeliğin 1. maddesinin önceki halinde, 
“Bu Yönetmeliğin amacı; ondan az çalışanı 
bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyer-
lerinde, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin 
işveren veya işveren vekili tarafından yürütü-
lebilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek-
tir” deniliyordu. 10.09.2014 tarihli 6552 sayılı 
Kanun ile 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu’nda yapılan değişiklik de göz önün-
de bulundurularak Yönetmelikte yer alan 
“on” çalışan sayısı “elli” olarak değiştirilmiş ve 
yönetmelik 1-49 çalışanı bulunan işyerlerini 
kapsar hale getirilmiştir. Bu çerçevede 1-49 
çalışanı olan işyerlerinde iş güvenliği uzman-
lığı ve işyeri hekimliğini mesleği ne olursa ol-
sun işveren veya işveren vekili yerine getire-
bilecektir.

SGK 2016 yılı verilerine göre 1-9 çalışanı bulu-
nan toplam 1 milyon 504 bin 779 işyerinde ça-
lışan 4 milyon 31 bin 476 sigortalıyı kapsayan 
yönetmelik, yeni haliyle toplam 1 milyon 749 

bin 240 işletmenin yüzde 97,88’ini (1 milyon 
714 bin 61 işyerini) ve toplam 13 milyon 775 bin 
188 sigortalının 8 milyon 90 bin 942 sini (yüz-
de 58,74) ’ünü kapsar hale getirilmiştir.

Oysa 2016 yılında meydana gelen 286 bin 68 
iş kazasının 87 bin 318’i (oran olarak yüzde 
30,52’si) 50’den az işçinin çalıştığı işyerlerinde 
meydana geldi. İş kazalarında yaşamını kay-
beden 1.405 kişinin 855’i (oran olarak yüzde 
60,85’i) İş Sağlığı Güvenliği Kurulu’nun ku-

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Alanındaki Son Düzenleme
Yeni İş Kazaları ve İş Cinayetlerine Yol Açabilir

Makina Mühendisleri Odası Başkanı Yunus Yener, “İşyerlerinde İşve-
ren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği 
Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönet-
melik” üzerine yazılı bir açıklama yaptı.
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rulma zorunluluğu olmayan, son değişiklikle 
işyeri hekimi ve iş güvenliği hizmeti de alın-
mayacak olan 50 den az çalışanın bulunduğu 
işyerlerinde çalışıyordu.

İşyerinde işçi sağlığı ve güvenliğinin sağlan-
ması yükümlülüğü elbette işverenin yüküm-
lülüğüdür. Ancak, işçi sağlığı ve iş güvenliği 
konusunda işverenlere rehberlik yapmakta 
olan İş Sağlığı Güvenliği Kurulları ile iş güven-
liği mühendisleri/uzmanları ve işyeri hekim-
lerinin devreden çıkarılması ve bu hizmetin 
toplam 16 saat eğitim alacak olan işveren 
veya işveren vekili tarafından yürütülmesi 
mevcut sorunlara yeni hayati sorunlar ekle-
yecek, iş kazalarının, iş kazaları sonucu ölüm-
lerin ve meslek hastalıklarının artmasına ne-
den olacaktır.

Yönetmelikte yapılan bir diğer önemli de-
ğişiklik eğitim verecek kurum ve kuruluşla-
ra yapılan eklemelerdir. “Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları 
Konfederasyonu ve bağlı odalar, Türkiye Be-
lediyeler Birliği, işçi ve işveren kuruluşları, 
Milli Eğitim Bakanlığı ile üniversiteler” yönet-
meliğe eklenirken konunun bilimsel mesleki 
tarafları olan Türk Mühendis ve Mimar Oda-
ları Birliği-TMMOB’ye ve Türk Tabipler Birliği-
TTB’ye yer verilmemiştir. Oysa işçi sağlığı ve 
iş güvenliği, tıp, mühendislik ve sosyal bilimler 
ile bağlantılı çok-bilimli bir alandır ve ne yazık 
ki bu disiplinler ile meslek örgütleri süreçten 
dışlanmaktadır. Bu noktada İSG mevzuatını 
sermaye çıkarlarının belirlediği şeklindeki gö-
rüşümüzü yinelemek durumundayız. Öyle ki 
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası sorumlulukları 
işverenden çok uzmanlara ve hekimlere yük-
lemiştir. Tam zamanlı iş güvenliği mühendisli-
ği dışlanmış, uzmanlar işverene bağımlı kılın-
mış, iş kazalarında işverenlerin sorumluluğu 
neredeyse kaldırılmıştır.

Bu noktada belirtmek isteriz, toplu iş cinayet-
lerine de dönüşen iş kazaları ve meslek has-
talıkları, sermayenin azami kâr hırsı ve emek 
aleyhine politikalardan kaynaklanmaktadır. 
Serbestleştirme, özelleştirme, sendikasızlaş-
tırma, taşeronlaştırma, esnek/güvencesiz is-
tihdam biçimleri, çalışma koşullarının ağırlığı, 
kadın, genç, çocuk emeği sömürüsü ile kayıt 

dışı istihdam, iş kazaları ve meslek hastalıkla-
rının artmasının başlıca nedenleri arasındadır.

Yönetmelik değişikliğiyle yetkilendirilen ku-
ruluşlar arasında yer alan Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği-TOBB Başkanının kısa bir süre 
önce genel kurullarında yaptığı konuşma 
bu gerçekliğin açıkça dile getirilişi olmuştur. 
“Kültürümüzde güzel bir söz var: ‘zorlaş-
tırmayın, kolaylaştırın’. Biz de iş ve yatırım 
ortamı önündeki engelleri tespit edip, hükü-
metimizle birlikte kaldırdık. En çok şikâyet 
ettiğimiz konu olan, istihdam maliyetlerinin 
düşürülmesini sağladık. İş sağlığı ve güvenliği 
mevzuatı, KOBİ’lerimize büyük yükler getiri-
yordu, bunları kaldırttık.” Durum böyle ise yö-
netmeliğin 15. maddesindeki “Bu Yönetmelik 
hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba-
kanı yürütür” ifadesinin herhalde “TOBB ta-
rafından önerilen şekilde yürütülür” şeklinde 
değiştirilmesi de gerekir!

TMMOB Makine Mühendisleri Odası ola-
rak işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin 
sermaye çevrelerinin çıkarlarına göre değil 
çalışanlardan yana, sendikalar, üniversite-
ler, TMMOB ve TTB’nin görüşleri ve kamusal 
denetim ekseninde düzenlenmeyi bekleme-
diğini belirtmek istiyoruz. Aksi durumda iş 
kazaları ve iş kazası sonucu ölümler artarak 
devam edecektir. Aşağıdaki SGK verilerinden 
hareketle hazırladığımız 16 yıllık tablo bu ko-
nuda yeterince fikir vermektedir.

Yunus Yener
TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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“İmar Affı” Düzenlemesi Geri Çekilmelidir"

“İMAR AFFI” DÜZENLEMESİ GERİ ÇEKİLME-
LİDİR

Siyasi iktidar seçim tarihinin belirlenmesinin 
hemen ardından seçim yatırımı olarak önce-
den programlandığı belli bir dizi girişimde bu-
lunmuştur.

Bu girişimlerden birisi de iktidar tarafından 
“imar barışı” olarak adlandırılan tasarıdır.

Ülke genelinde yaklaşık 13 milyon konutu 
ilgilendiren, mülkiyet ve imar sorunu olan, 
ruhsatsız ya da imar mevzuatına aykırı olarak 
eklentiler yapılmış yapıları kapsayacak olan 
tasarı kamuoyuna “imar barışı” olarak yansı-
tılmakla birlikte, gerçekte bir imar affıdır.

İmar affı kanun tasarısı ile 31.12.2017 tarihin-
den önce ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine 
aykırı olarak yapılmış yapılara 31.12.2018 tari-
hine kadar başvurulması halinde, Çevre ve Şe-
hircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluş-
lar tarafından Yapı Kayıt Belgesi verilecek; bu 
belgeye sahip olan kaçak yapılar iskân alabi-
lecek, su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek, 
önceden alınmış yıkım kararları ve tahsil edi-
lemeyen idari para cezaları iptal edilecektir.

Tasarıya göre, müktesep hak oluşturmadığı 
ifade edilen Yapı Kayıt Belgesi, yapının ye-
niden yapılmasına veya kentsel dönüşüm 
uygulamasına kadar geçerli olacaktır. Yani, 
Yapı Kayıt Belgesi düzenlenen yapılar ancak 
yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar 
mevzuatı hükümlerine uygun hale gelebile-
cektir.

Tasarı, hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa 
edilmiş olan taşınmazların Çevre ve Şehirci-
lik Bakanlığı’na tahsis edilmesini, Yapı Kayıt 

Belgesi sahipleri ile bunların kanunî veya akdi 
haleflerinin talepleri üzerine bu taşınmazların 
Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan 
satılmasını öngörmektedir.

Ülkemizde, 1950’li yıllardan itibaren uygula-
nan neoliberal ekonomik politikalar sonucu, 
kentlere yönelen kontrolsüz ve hızlı göç ve 
beraberinde gelen kaçak yapılaşma hazine 
arazilerinin işgaliyle başlamış daha sonra ta-
rım alanlarına, kıyılara, ormanlara, meralara, 
yaylak ve kışlaklar ile doğa koruma alanlarına 
doğru genişlemiştir.

Kaçak yapılaşma bugün artık sadece yoksul-
ların tercihi değil rant peşinde koşanların da 
başvurdukları bir yöntemdir.  Bu durumun 
başlıca müsebbibi ise, 16 yıldır topluma, in-
sana, çevreye saygı duymayan şehircilik ve 
kentleşme politikaları uygulayan; ekonomik 
darboğazı, kent topraklarını ve doğal kaynak-
ları pazarlayarak aşmaya çalışan; planlama ve 
imar mevzuatı ile getirilmiş olan düzenleyici 
kural ve sınırlandırmaları ekonomik gelişimin 
önünde engel olarak gören siyasi iktidardır.

Cumhuriyet döneminde 14 kez imar affı çı-
karılmıştır. Bu aflar toplumda kanun dışı uy-
gulamaların bir şekilde yasallaştırılacağı algı-
sının pekişmesine neden olmaktadır. Halen 
ülkemizdeki yapı stokunun %60'ının kaçak 
yapıdır.

Sağlıklı kentleşmenin ve güvenli yapılaşma-
nın birinci derecede sorumlusu olan iktidar, 
mülkiyet, yapı grubu ve yapı sınıfı gibi idari ve 
teknik konuları mal sahibinin beyanına bağla-
yan tasarı ile   bilimi, tekniği ve uygulayıcıları 
olan mühendis, mimar ve şehir planlama mes-
leklerini inkâr ettiği gibi vatandaşlarımızın can 

TBMM gündemine getirilen torba yasa içerisinde bulunan imar affı düzen-
lemesine ilişkin olark TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz 9 
Mayıs 2018 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.
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ve mal güvenliğini de yok saymaktadır.

Bu tasarı ile imara aykırı, çevre ve doğa tah-
ribatına neden olan ve en önemlisi de yeterli 
mühendislik hizmeti almadığı için olası dep-
reme dayanıklılık bağlamında riskli yapılar 
devlet eliyle meşrulaştırılmakta, hukuka uyan 
vatandaşlarımız cezalandırılırken, kural ta-
nımayanlar ödüllendirilmektedir. Oysa top-
raklarının tamamı deprem riski altında olan 
ülkemizde, deprem nedeniyle ortaya çıkan 
toplumsal ve ekonomik kayıplar karşısında, 
ciddi tedbirler alınması gerekmektedir.

Tasarıda, deprem riski taşıyan kaçak binala-
rın yasallaştırma bedellerinin, deprem riski 
taşımayan binaların üretimi için kullanılma-
sı öngörülmektedir. Üzerine yapılan arsa ve 
yapı maliyet bedelinin %3’ü oranında alına-
cak “yasallaştırma” ile 13 milyon civarında 
olduğu ifade edilen kaçak yapıdan toplana-
cak para miktarının büyüklüğü ortadadır. Bu 
dahi, depreme karşı alınan önlemlerin aslında 
ne denli samimiyetsiz olduğunun ve esasen 
krize giren inşaat sektörü üzerinden yeni 
rantlar elde etme hesapları yapıldığının açık 
göstergesidir. Siyasi iktidar, yandaş inşaat fir-
malarına yeni imar alanları açmak için altyapı 
hazırlamaktadır.

Gelen tepkiler üzerine İstanbul Boğaziçi sahil 
şeridi ve öngörünüm bölgesi ile Tarihi Yarıma-
da içindeki bazı alanlar imar affı kapsamından 
çıkarılmıştır. Ancak tarihi ve kültürel açıdan 
zengin bir coğrafyada kurulu ülkemizde, özel-

likle de sahil şeritlerinde kaçak yapılaşmaya 
maruz kalan daha nice tarihi sit alanı bulun-
maktadır.

Öte yandan bu tasarı ile Birliğimiz ve bağlı 
Odalarımız tarafından açılan davalarla iptal 
edilen planlar ve ruhsatlar hukuki kazanımla-
ra rağmen yasallaştırılacaktır. Bu düzenleme, 
siyasi iktidarın ustalık döneminde uygula-
maya koyulduğu “hukuksuzluğun hukukunu 
oluşturma” politikasının bir devamıdır.

Siyasi iktidara sesleniyoruz;

Bugüne kadar yaşanan süreçler göstermiştir 
ki, kentlerimizde en büyük tahribatı yaratan, 
en büyük yıkımları yaratan, kentlerimizi yaşa-
namaz hale getiren yasadışı düzenlemelerin 
başında imar afları gelmektedir.

Çıkarılan tüm imar afları gibi bu imar affı da; 
seçim döneminde, ekonomik gelir ve oy elde 
etmek amacı ile gündeme getirilmiştir.

Çıkarılan tüm imar aflarında olduğu gibi bu 
imar affı da; toplumsal adalet ve barış duygu-
sunun zedelenmesine, yasalara ve uygulayı-
cılarına olan güvenin sarsılmasına yol açmak-
tan öteye gidemeyecektir.

Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini se-
çim odaklı hesaplarınıza alet etmeyin ve der-
hal bu tasarıyı geri çekin.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e ta-
şınmasını protesto eden Filistinlileri 
hedef alan ve onlarca kişinin haya-
tını kaybetmesine neden olan İsrail 
vahşetine ilişkin TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz tara-
fından 14 Mayıs 2018 tarihinde ba-
sın açıklaması gerçekleştirildi.

14 Mayıs 2018 tarihi, İsrail Devleti’nin savun-
masız Filistin halkına karşı uyguladığı büyük 
vahşetle tarihe geçmiştir.

Bundan 70 yıl önce yurtlarından sürülen Filis-
tinli mültecilerin topraklarına geri dönüş hak-
larını talep ettikleri 30 Mart Toprak Günü’nde 
başlayan İsrail Vahşeti, bugün onlarca kişinin 
öldürüldüğü, binlerce kişinin yaralandığı bü-
yük bir katliama dönüşmüştür.

Yaşanan bu katliamdan, İsrail Devleti kadar, 
Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyarak bölgede bü-
yük bir provokasyon yaratan Amerika Birleşik 
Devletleri de sorumludur.

İsrail Devleti derhal bu insanlık dışı katliama 
son vermelidir. İşgal ettiği topraklardan çekil-
meli ve Filistinli mültecilerin kendi toprakları-
na geri dönüş hakkına saygı göstermelidir.

İşgalciler ve katliamcılar kaybedecek, direnen 
Filistin halkı kazanacak!

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

İsrail Vahşetini Kınıyoruz!

Emek Ve Meslek Örgütleri 
İsrail Vahşetine Karşı Alanlarda!
Ankara'da emek-meslek örgütleri ve siyasi 
partiler, İsrail'in Filistinlilere uyguladığı katlia-
ma karşı "İşgaliciler Kaybedecek, Direnen Fi-
listin Halkı Kazanacak" başlığıyla ortak basın 
açıklaması gerçekleştirdiler.

TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, 
KESK Ankara Şubeler Platformu, Ankara Ta-
bip Odası ve Ankara Serbest Muhasebeci 
Mali Müşavirler Odası'nın çağrısıyla Sakarya 
Meydanı'nda basın açıklaması gerçekleştirildi.

Çok sayıda emek-meslek örgütü ve siya-
si parti temsilcilerinin de katıldığı eylemde 

ortak basın açıklaması TMMOB Ankara İKK 
Sekreteri Özgür Topçu tarafından okundu. 
Topçu açıklamasında ABD'nin Büyükelçiliğini 
Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasını eleştirerek, bu 
durumu protesto eden Filistinlileri katleden 
İsrail Devletini kınadıklarını ifade etti.

Topçu'nun ardından KESK Eş Genel Başkanı 
Aysun Gezen, TMMOB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Emin Koramaz, TTB Merkez Konseyi 
Üyesi Sinan Adıyaman, ASMMMO Başkanı Ali 
Şahin birer konuşma yaparak İsrail vahşetinin 
son bulması çağrısında bulundular.
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SEMPOZYUM

Türk Tesisat Mühendisleri Derneği tarafından 
düzenlenen Uluslararası Yapıda Tesisat Tek-
nolojisi Sempozyumu’nun on üçüncüsü “İkli-
me Uygun Mekanik Tesisat Sistem Çözümleri” 
temasıyla 12-14 Nisan 2018 tarihleri arasında 
Wyndham Grand Otel, Levent-İstanbul’da 
gerçekleştirildi.

Dünya ısıtma, soğutma, iklimlendirme sek-
törünün önde gelen uzman bilim adamları, 
STK temsilcileri ve TTMD üyelerinden oluşan 
500’ü aşkın katılımcı, XIII. Uluslararası Yapıda 
Tesisat Teknolojisi Sempozyumu’nda 3 gün 
boyunca bir araya gelerek bilgi üretimi, bilgi 
paylaşımı ve enerjinin etkin kullanımı için çö-
züm arayışında bulundular. Yirmisi yabancı, 
elli dört konuşmacının sunum yaptığı otu-
rumların yanı sıra sempozyumda bir forum ve 
panel de düzenlendi.

Açılışta sırasıyla TTMD Yönetim Kurulu Baş-
kanı Prof. Dr. Birol Kılkış,  İklimlendirme Sana-
yi ve İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Baş-
kanı Zeki Poyraz, Romanya Mekanik Tesisat 
Mühendisleri Derneği AIIR Yönetim Kurulu 
Başkanı Dr. Catalin Lungu ve MMO Yönetim 
Kurulu Başkanı Yunus Yener birer konuşma 
yaptılar.

Yunus Yener, sempozyum düzenleyicileri-
ne teşekkür ederek başladığı konuşmasında 
özetle şunları söyledi: 

"Öncelikle, kardeş kuruluşumuz Türk Tesi-
sat Mühendisleri Derneği’ni, on üçüncü defa 
yapılan bu uluslararası 
sempozyumdan dolayı 
kutladığımı belirtmek 
istiyorum.

Bildiğimiz üzere, Meslek 
alanlarımızın sınırlandı-
ğı, mesleki denetim yet-
kilerimizin yok edilmek 
istendiği bu zor zaman-
larda, birincil mesleki 

uzmanlık alanlarımız içinde yer alan meka-
nik tesisat üzerine teknik şartnamenin enerji 
verimliliğini gözeten, çevreci bir yaklaşımla 
düzenlenmesinde katkısı bulunan sizleri özel 
olarak kutluyor, teşekkür ediyorum.

Binaların ısı yalıtımı ve enerji performansı açı-
sından değerlendirilmesi; yüksek verimli ka-
zanlar, ısı tesisatı, soğutma ekipmanları, sıcak 
ve soğuk boru ve yüzeylerin yalıtılması, atık 
ısının geri kazanımı; kojenerasyon; bölgesel 
ısıtma tesislerinin kurulması, enerji ve iklime 
uygun mekanik tesisat sistem çözümleri açı-
sından önem taşıyan konulardan bazılarıdır 
ve Odamız bu konuda sizlerin de katkısıyla 
önemli etkinlikler yapmaktadır.

Isıtma, soğutma, havalandırma-klima ve tesi-
sat sistem ve elemanlarından oluşan iklimlen-
dirme sektörüne genel olarak baktığımızda, 
sektörün yaklaşık olarak yüzde 80-83’ü KOBİ 
niteliğindeki işletmelerden oluşmaktadır.

Gerek bu koşullar itibariyle, gerekse kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının 
kamu yararı özelliklerini ve mesleki denetim 
yetkilerini ortadan kaldırmaya yönelik giri-
şimlerin yoğunlaştığı günümüzde TTMD ve 
MMO’nun mesleki uzmanlık çabaları ve da-
yanışmasının çok önemli olduğunu belirte-
rek konuşmamı tamamlıyor; XIII. Uluslararası 
Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu’nun 
verimli, başarılı geçmesini diliyor, saygılar su-
nuyorum."

Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu
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İskender Erbil / Endüstri Mühendisi

GELECEĞİ DOĞRU TASARLAMAK!

Denizli’de, endüstri mühendisi yönetim danışmanı olarak çalışmaktayım. Denizli sa-
nayisinin mevcut durumu ve geleceği ile ilgili görüşlerimi, proje çalışmalarımdan 
elde ettiğin sonuçlara bağlı olarak, yönetim danışmanı gözüyle sunmaya çalışaca-
ğım.

Denizli, Türkiye’nin önemli ticaret ve sanayi merkezlerinden biridir. 2017 yılı ihracatı,  
3,5 milyar USD seviyesindedir ve bu rakam ile Türkiye’nin sekizinci ihracatçı ilidir. Bu 
başarıda, sanayi iş kollarının Denizli’de kümelenmiş olmasının payı büyüktür. Küme-
lenme, birbirine yakın konumdaki işletme organizasyonlarının, birbirleri ile girdi-çık-
tı ilişkileri oluşturarak, ortak kaynak kullanımı fırsatlarını da kovalayan, sektörel veya 
sektörlerarası yapılanmalardır. Denizli’deki belli başlı kümelenme örnekleri aşağıdaki 
gibidir:

- Bakır Tel İmalatı, Bakır Telin Emaye İle Kaplanması, Zırh Teli Yapımı, Kablo Zırhı İma-
latı, Kablo İmalatı, Kablo Makarası İmalatı, Kablo Makinaları İmalatı

- Ev Tekstili Kumaşların Dokunması/Örülmesi, Boya ve Terbiye, Kumaş Kalite Kontrol 
ve Terbiye Makinalarının İmalatı, Nakış Uygulama, Konfeksiyon

- Hadde İmalatı, Makine İmalatında da Kullanılan Haddelenmiş Profillerin İmalatı, 
Hadde Fırınları İmalatı, Hadde Makinaları İmalatı

- Ocaklardan Mermer Blokların Çıkartılması, Mermer Blokları Plakalar Haline Getirme, 
Plakaları Fayans Büyüklüğüne Getirme, Küçük Mermer Taşların Yapıştırılarak Uygula-
ma Yüzeyleri Elde Edilmesi, Mermerin İç ve Dış Yapılara Uygulanması, Mermer Maki-
naları İmalatı 

- Kuruyemiş İmalatı, Kuruyemiş Makinaları İmalatı

Yukarıda yer alan kümeler içinde OECD İmalat Sanayi Teknoloji Düzeyi Sınıflandırma 
Tablosu’ na göre göre teknoloji seviyesi en yüksek ürünler, makina imalatçılarınındır. 
Buna karşın, Denizli’de imalat endüstrisinde çalışanların yaklaşık % 70’ i düşük tek-
noloji seviyesindeki ürünleri üretmekte olan ev tekstili kümesinde çalışmaktadırlar. 
Ev tekstili ürünlerinin karlılığı artık düşüktür. Ev tekstili sektöründe çalışanlar, kendi 
sektörlerinde kolay iş bulabilme imkanları olsa da; ücretleri hizmet sektöründeki per-
sonellere çok yakındır. Bu durum, çalışanların çoğunun tercihlerini, sürekli gelişen hiz-
met sektörüne yöneltmelerine yol açmıştır. 

2017 yılında Türkiye’nin ihracatı 157 milyar USD olarak gerçekleşmiştir. 28,5 milyar 
USD büyüklük, % 18’ lik pay ile otomotiv sektörü Türkiye’nin ihracatında ilk sıradaki 
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sektördür. Denizli sanayicisi; girişimcidir ve fabrika organizasyonu deneyimine sahip-
tir. Buna karşın, Denizli’de otomotiv sektörüne ilgi hiç yoktur.

2017 yılında, Ege Serbest Bölgesi’nden yapılan ihracat 4,5 milyar USD, Manisa Or-
ganize Sanayi Bölgesi’nden yapılan ihracat 8 milyar USD’ dir. Her iki organize sanayi 
bölgesinde de sektörel çeşitlilik Denizli’den fazladır ve bu çeşitliliğe otomotiv ve beyaz 
eşya firmaları önemli derecede katkı sağlamaktadır.

Diğer bir sonuç, üretilen ürünlerin teknoloji seviyesi, önemli oranda, orta ve ortanın 
üzerindedir. Ayrıca her iki organize sanayi bölgesindeki yatırımlar, o bölgelere dışarı-
dan gelen yerli ve yabancı yatırımcılarla gerçekleşmiştir. Bu bölgeler, nitelikli ve kaliteli 
insan göçü almakta ve kendi teknik personelini de eğitmektedir.

Denizli’ de başka sektörlere yatırımları hızlandıracak ve ihracatı ivmelendirecek üç kri-
tik faaliyet yapılmalıdır:

Sektörel çeşitlenme için Denizli Sanayicisinin farkındalığını artıracak, geniş katılımlı, 
Devlet destekli bir proje gerçekleştirilmelidir.

Denizli dışından yapılacak yerli ve yabancı sanayi yatırımları ve sermaye girişleri bir 
şekilde sağlanmalıdır. İhracat büyümesini sağlayacak farklı sektörlerden ve farklı anla-
yışlardan gelen yatırımlar ve endüstri kültürü, Denizli sanayicisine liderlik yapacak ve 
değişim getirecektir.

Mevcut sektörlere ait maaşlar ile Denizli’nin cazip bir il olması ve dışarıdan nitelikli 
personel göçü alması mümkün değildir. Denizli’ye dışarıdan yapılacak orta, orta üst 
teknoloji seviyesindeki yatırımlar, iyi maaş ve koşullarda çalışan nitelikli teknik perso-
nel sayısını belirgin olarak artıracak ve teşvik edecektir. Denizli’de artan nitelikli işgücü 
sayısı; eğitim almak isteyen aday çalışanların, hem de eğitimli teknik personeli çalıştı-
racak firmaların daha fazla Denizli’ye odaklanmasını sağlayacaktır. Bu nedenle, çeşit-
li amaçlar için dördüncü sanayi devrimi standartlarında teknik personel yetiştirecek 
özel meslek liseleri artırılmalıdır.

Denizli’nin limanlara uzak olduğu ve bu durumun taşıma maliyetlerini artırdığı hep 
belirtilen bir konudur. Demiryolu ile yük taşımacılığının geliştirilmesi ve Devletin be-
lirleyeceği sektörlere taşıma ve depolama ile ilgili destekler sunması Denizli’nin deza-
vantajını ortadan kaldırabilir.

Tarıma dayalı sanayi, Denizli’nin gelişme potansiyeli bulunan iş koludur. Yetiştiricilik ile 
elde edilen bitkisel ve hayvansal ürünlerin, gıda firmalarında işlenmesi ve ihracatında 
çok önemli fırsatlar vardır.

Denizli sanayisi taşıma ve depolama standartlarını da geliştirmelidir. Kumaş taşıma 
için elektrikli kamyonlar kullanma ve Amazon firmasına benzer iş modelleri için ortak 
kaynak kullanımı sağlayan depolama çözümleri, güneşten elektrik üretimin yaygınlaş-
tırılması gibi konular Denizli’nin üretim maliyetlerini azaltma ile ilgili öncelikli konula-
rıdır.

“Hiçbir sorun onu yaratan bilinç seviyesiyle çözülemez.” Albert Einstein

SON SÖZ: Geleceğini doğru tasarlamayan, geçmişte kalır.

Saygılar sunarım.
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KONSER

Şubemiz TSM Korusu 14. kez Denizli hal-
kına müzik şöleni yaşattı.

Şubemiz Sosyal ve Kültürel Etkinlikler 
Komisyonu›nun etkinliği olarak gerçek-
leştirilen TSM Korosu Konser bu sene de 
Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür 
Merkezi›nde gerçekleştirildi.

14. kez müzükseverler ile buluşan koro-
muz; bu sene ‘Avni Anıl Şarkıları’ teması 
ile konserini gerçekleştirdi.

Konsere katılan Denizli halkının hoşça 
vakit geçirmesini sağlayan koromuza 
desteklerinden ötürü HÖKE Makina’ya 
Şube Başkanımız Prof. Dr. Harun Kemal 
ÖZTÜRK  ve koromuz adına Şef M. Hulusi 
Şimşek’e Sosyal ve Kültürel Etkinlikler 
Komisyonu Raportör Üyesi Hasan KARA-
DABAN tarfından plaket ve çiçek takdimi 
yapıldı.

Şube Başkanımız Prof.Dr. Harun Kemal 
ÖZTÜRK›ün açılış konuşması şu şekilde-
dir;

“Değerli Basın Emekçileri,

Saygıdeğer konuklar;

Öncelikle Makine Mühendisleri Odası 
Denizli Şubesi adına hepinizi saygı ile se-
lamlıyorum.

Şubemiz Sosyal Etkinlikler Komisyonu-
nun katkılarıyla düzenlenen Türk Sanat 
Müziği Geleneksel Bahar Konserimize 
hoş geldiniz.

Makina Mühendisleri Odası Denizli Şube-
si Türk Sanat Müziği Koromuz kurulduğu 
2004 yılından bu yana, 14 yıldır kesintisiz 
bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Bir 

koro için aralıksız 14 yıl oldukça uzun bir 
süre. Bu hem şubemiz, hem kentimiz, 
hem de ülkemizi için övünülecek, gurur 
duyulacak bir durum. O nedenle ben de 
Makina Mühendisleri Odası Denizli Şube-
sinin bir üyesi olarak ve oda başkanı ola-
rak bundan büyük bir onur ve mutluluk 
duyuyorum.

Biz kalkınmanın sadece yapılan binalarla, 
yollarla, fabrikalarla sağlanabileceğini 
düşünmüyoruz. Bütün bunlar tabi ki 
önemli. Önemsiz değil. Ancak, kalkınma 
bütün bunlara ek olarak sanatta, kültür-
de ve sosyal hayatta yapılacak etkinlik-
lerle desteklenirse anlam kazanır diye 
düşünüyoruz.

Mustafa Kemal Atatürk diyor ki “güzel 
sanatlarda başarılı olmak, bütün devrim-
lerde başarıya ulaşmak demektir. Güzel 
sanatlarda başarılı olamayan milletler 
ne yazık ki, medeniyet alanında yüksek 
insanlık sıfatıyla yer almaktan ilelebet 
mahrum kalacaklardır.”

MMO THM Korosu'ndan Geleneksel Bahar Konseri
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Müziğin ise bütün sanatlar içe-
risinde kuşkusuz ayrı bir yeri 
vardır.

Nietzsche diyor ki “Müziksiz bir 
yaşam hata olurdu”

Hegel ise müziği tüm sanatların 
toplandığı bir bütün olarak görü-
yor.

Mozart babasına yazdığı bir mek-
tupta şöyle diyor;

“Duygularımı şiirle aktaramam 
şair değilim”

“Kendimi gölge ve ışıkla ifade edemem 
ressam değilim”

“Düşüncelerimi hareketlerle açıklaya-
mam dansçı değilim”.

Ama hepsini müzikle yapabilirim...

Biz de anlayışla 14 yıldır Makine Mühen-
disleri ve Makine Mühendisleri Odası 
Denizli Şubesi olarak; her alanda ülkemi-
ze değer katarken, alın terimizle, beyin 
gücümüzle ülkemizin gelişmesine, büyü-
mesine, refah seviyesinin artmasına katkı 
sağlarken, aynı zamanda sanatı da göz 
ardı edemezdik, etmedik.

Bu nedenle Makine Mühendisleri Odası 
Denizli Şubesi olarak yıllardır bütün zor-

luklara rağmen Türk Sanat Müziği koro-
muza hep destek olduk ve bundan sonra 
da destek olmaya devam edeceğiz.

Birazdan dinleyeceğimiz Türk Sanat 
Müziği koromuz, Şef Mehmet Hulusi 
Şimşek yönetiminde geçen bir yıl bo-
yunca bugün için, bu konser için, özverili 
çalışmalar yaptı. 14 yılın birikimi ile yine 
birbirinden güzel sanat müziği eserlerini 
seslendirilecekler. Az sonra muhteşem 
bir bahar konseri izleyeceğimizden hiç 
şüphe duymuyorum.

Şimdiden emeği geçen herkese şahsım 
ve Makine Mühendisleri Odası Denizli 
Şubesi adına teşekkür ediyorum.

Hepinize iyi seyirler dilerim. “
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YAZI-YORUM

Kadir Özen / PRİZMA A.Ş. Yazılım Geliştirme Uzmanı

BİLGİ İLETİŞİM VE İNSAN

Güncel bilişim teknolojileri, tarihi gelişimleri, temel kavramlar ve günümüzde uygu-
lamalarını incelemeye çalışacağımız yazı dizimize internet ve internetin tarihçesiyle 
başlayacağız. Sonraki yazılarımızda ise dijitalleşen bilginin hayatımıza getirdiği yeni 
teknolojiler, bilgisayar ağları, yapay zeka, derin öğrenme, arttırılmış gerçeklik ve bun-
ların eğitim, sağlık, endüstrideki uygulamalarını incelemeye çalışacağım. Yeri geldikçe 
teknik bilgi ve meraklıları için teknik ayrıntıları yazılarımda yer vermeye çalışacağım.

Bilgi ve bilginin dijital olarak saklanıp dağıtılması denildiğinde ilk akla gelen internet-
tir. Peki internet ilk olarak ortaya nasıl çıktı. ARPANET internetin atasıdır. ARPANET 
Amerikan Savunma Bakanlığının bir projesi olarak ortaya çıktı. ARPANET; Advanced 
Research Projects Agency Network (İleri Araştırma Projeleri Bürosu Ağı) kelimelerinin 
kısaltmasıdır. Nerdeyse tüm teknolojik gelişmelerin de olduğu gibi ARPANET de sa-
vunma sanayinin bir ürünüdür. Bu serüven 1965 yılında MIT Lincoln Laboratuvarında 
iki bilgisayarın paket anahtarlama ile haberleşmesi ve 1981 yılında akademik amaçlı 
olarak üniversitelerde kullanılmaya başlandı. Günümüzde internet milyarlarca bilgisa-
yar ve elektronik cihazın birbirleri ile haberleştiği bir ağa dönüştü 2018 yılı itibarı ile 
öngörülen internet kullanıcı sayı 3,6 milyardır.

Bu gelişimin bir sonucu olarak eğitim, sağlık, bankacılık ve ticari hizmetlerin büyük bir 
kısmı internet üzerinden verilir hale geldi. Yeni bir dil öğrenmek istediğimizde yada 
evimize aldığımız bir çiçeğe nasıl bakmamız gerektiğini öğrenmek istediğimizde inter-
nete girip bakmamız yeterli olur hale geldi. Peki bu kadar çok bilginin var olduğu bir 
okyanusta aradığımızı nasıl buluruz. Tabi ki cevap arama motoru denilen araçlar. Bu 
araçlara örnek vermek gerekirse Google, Yandex, Bing sayabiliriz. Arama motorları bi-
zim için ne yaparlar? Basit olarak internet üzerinde erişilebilir olan tüm siteleri sürekli 
olarak tararlar ve içlerindeki bilgileri endekslerler. Böylelikle aramak istediğimiz anah-
tar kelimeleri yazdığımız da istediğimiz bilgiyi bulabileceğimiz siteleri bize listelerler.

Arama motorları ile ilgili ilk çalışmalar 1990 yılında Kanada Montreal Üniversitesi’nde 
başlamıştır. 1995 yılında, (arama motoru teriminin duyulmasının üzerinden yaklaşık 5 
yıl geçmişken) Larry Page ve Sergey Brin, Stanford Üniversitesinde ( Michigan Üniversi-
tesi mezunu 22 yaşındaki Larry, Standford’a gitmeyi düşünüyordu ve 21 yaşındaki Ser-
gey, Larry’ye etrafı göstermekle görevlendirilmişti.) tanıştılar. Ocak 1996’da BackRub 
adındaki arama motorunu yapmak için çalışmaya başladılar. Standford sunucularında 
bir yıldan uzun bir süre çalışan BackRub zamanla çok fazla bant genişliği kaplamaya 
başladı. Google’ın ilk kullandığı ve logolardan yapılmış olan sunucusu halen Standford 
üniversitesinde sergilenmektedir.
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Google 1996-1998 yılları arasında, arama sonuçlarından daha ilgili ve kaliteli olanları 
daha üstlerde çıkmasını sağlayacak bir teknoloji geliştirdiler : PageRank. Bu teknoloji, 
bir web sitesinin kalitesini hesaplarken, bugüne kadarki teknolojilerin aksine sadece 
web sitesinin içeriğine değil, aynı zamanda diğer web siteleri ile ilişkisine de bakıyor-
du. Bu teoriye göre, kaliteli sitelerden alınmış linkler, link verilen sitenin kalitesini (yani 
PageRank’ini) arttırıyordu. Ancak bu aynı zamanda devasa büyüklükte bir hesaplama 
yükü getiriyordu. Çünkü bir web sitesinin kalitesini hesaplayabilmek için ilişkili olduğu 
tüm siteleride formüle dahil etmek gerekiyordu. 1998 yılında Google kurulduğunda 
PageRank teknolojilerini satmak istediler ancak alıcı çıkmadı. Ancak ilerleyen yıllarda 
Google bu teknoloji sayesinde zirveye oturmuştu. Bu teknoloji o kadar doğru sonuçlar 
vermeye başlamıştı ki, bir süre sonra herkes aradığı her şeyin cevabını en iyi Google’ın 
vereceğini düşünmeye başladı.

Bunun için arama motorlarının SPIDER veya WEB CRAWLER denen minik yazılımları 
7/24 çalışıyorlar ve internetteki siteleri ziyaret ediyorlar. Bu ziyaretlerinde ilgili web si-
telerinden, metin içerikleri ve diğer içeriklerin URL’lerini alıp, kendi sunucularına taşı-
yorlar. Bu işlemi yaparken web crawler lar, site içindeki linkleri kullanarak, bir siteden 
öbürüne sürekli atlıyorlar. Böylece internetteki tüm web sitelerini, bunları içeriklerini 
ve birbirleri olan link ilişkilerini kayıt ediyorlar. Bu noktada, site ile ilgili içerikler belir-
li algoritmalar yardımı ile her arama için puanlanıyor. Diğer yandan, link ilişkisinden 
hareketle Pagerank puanları hesaplanıyor. Ve son olarak bu ve buna benzer puanlar 
harmanlanarak o sitedeki her bir URL için çeşitli puanlar ortaya çıkıyor. Yüksek puan 
elde edenler aramalarda üstlerde yer alıyor. Arama motorları böylelikle hayatımızın 
vazgeçilmez birer parçası oluyorlar. 

Günümüzde arama motorları da aradığımızı bulmamızda yeterli olmamaya başladı-
lar. Canlı olarak akan veri miktarı arttıkça takip etmemiz gereken ya da takip etmek 
istediğimiz kaynak sayısı arttıkça yeni filtreleme yöntemlerine ihtiyaç duyar olduk. Bu 
ihtiyaçları karşılamak içinde Yapay Zeka (AI) asistan konsepti ortaya atıldı. Yapay zeka 
asistanlar kişiye özel tercihleri öğrenerek ihtiyaç duyduğunuz yada duyabileceğiniz bil-
gileri size özetleyerek sunabilen özel asistanınız gibi çalışmak üzere tasarlanmış özel 
yazılımlardır. Yapay zeka asistan konusuna bir sonraki yazımda gireceğim, sabırla oku-
duğunuz için teşekkürler.
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ÇEVRE-HABER

Kurşunluoğlu Konağı Yok Edildi
Denizli mimari kültürünün 
özgün yapılarından Kur-
şunluoğlu Konağı’nın ka-
lan son izleri de yok edildi. 
Kültür Varlıkları Koruma 
Kurulu tarafından birinci 
derecede sit alanı olarak 
ilan edilen Çaybaşı Mahal-
lesi sınırları içinde kalan 
Konak, 08.03.2004 tarihin-
de çıkan yangınla ortadan 
kalkmıştı. Ancak koruma-
da olması nedeniyle mülk sahiplerinin 
değişiklik yapma tasarrufu bulunmayan 
konak arsası, otopark yapmak amacıyla 
dozerlerce dümdüz edildi. Konak döne-
minden kalma eski ağaçlar sökülürken, 
konağın sembolü olan havuzun arsada 
gelişigüzel bırakıldığı görüldü.

Konak arsası üzerinde yapılan işlemden 
hafta içi haberdar olan Denizli Büyükşe-
hir Belediyesine bağlı KUDEB (Koruma 
Uygulama ve Denetim Bürosu) ekipleri, 
otopark çalışmalarına müdahale ederek 
tutanak tuttu. KUDEB’in arsaya yapılan 
yasa dışı uygulama nedeniyle Aydın Kül-
tür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu ile ir-
tibata geçerek Cumhuriyet Savcılığına suç 
duyurusunda bulunması bekleniyor.

Denizli kültürünün ve etnografyasının de-
ğerli varlıklarından biri olan Kurşunluoğlu 
Konağı, İzmir II Numaralı Tabiat ve Kül-
tür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 
13.2.1991 tarih ve 1818 numaralı kararla 
birinci dereceden taşınmaz kültür varlığı 
olarak tescil edilmişti. 

KURŞUNLUOĞLU KONAĞI

19. yüzyılın sonu veya 20. yüzyılın başla-

rında inşa edildiği belirtilen Kurşunluoğ-
lu Konağı, geleneksel mimarinin özgün 
örneklerinden biriydi. İlk adı “Hacı Esme 
Evi” olan Konak yapısı ile ilgili olarak Prof. 
Dr. Necati İnceoğlu’nun yerleşme planın-
da görüldüğü üzere alt ve üst katlarda 
sofa düzenlemesi bulunuyordu. Halen 
Saltak Caddesi 136 numaralı Kurşunluoğ-
lu Apartmanı arkasında bulunan arsa üze-
rindeki eski konakta, Denizli’nin eski Be-
lediye Başkanlarından Hacı Tevfik Bey’in 
bir dönem ikamet ettiği biliniyor. Evin 
simetrik mimari tipinin Anadolu öncesi 
Türkler’de, özellikle Horasan çevresinde 
yaygın olarak uygulandığı yazılı kaynak-
larda yer alıyor. 
Kaynak: Denizlihaber.com
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PİKNİK-GEZİ

Şubemiz Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Ko-
misyonu tarafından organize edilen Ge-
leneksel Bahar Pikniği›ni bu yıl 13 Mayıs 
Pazar günü yaptık.

Çamlıtepe piknik alanında üyelerimiz ve 
aileleri ile buluştuk, hoşça vakit geçirdik.

Katılım sağlayan tüm üyelerimize ve kıy-
metli ailelerine teşekkür ederiz.

Şubemiz Sosyal ve Kültürel Etkin-
likler Komisyonu tarafından 29 
Nisan 2018 Pazar günü Acıpayam 
Yöresi’ne doğa yürüyüşü düzen-
lendi.

Şubemiz Sosyal ve Kültürel Etkin-
likler Komisyonu›nun organize 
ettiği geziye üyelerimiz ve yakın-
ları yoğun ilgi gösterdi.

Acıpayam Yöresi’nin doğal güzel-
liklerinin görüldüğü gezimize 30 
üyemiz ve yakını katıldı.

Geleneksel Pahar Pikniği

Acıpayam Doğa Yürüyüşü
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TEKNOLOJİ

İşte en çok radyasyon yayan telefon! 
Alman mühendisler açıkladı...

Telefonunuz hangi oranda radyasyon yayıyor? Bu sorunun yanıtını 
merak ediyorsanız haberimizi dikkatlice okuyunuz.

Akıllı telefon modellerinin yaydığı spesifik radyasyon seviyeleri, Almanya Nükleer Güvenlik ve 
Radyasyon Koruma Ofisi tarafından ölçüldü. Birçok organizasyon akıllı telefonların 0,60 Watt 
değerinin altında radyasyon yayması gerektiğini savunuyor. İşte telefon telefon en çoktan en 
aza telefonların radyasyon değerleri...

En çok radyasyon yayan akıllı telefon, 1,68 W ile Çinli üretici OnePlus tarafından üretilen 5T.

İkinci sırada ise 1,64 W ile bir diğer Çinli üretici Huawei’nin Mate 9 isimli modeli bulunuyor.

Yaydıkları radyasyon oranına göre 
diğer telefonların sıralaması:

Nokia Lumia 630: 1.51 Watt

Huawei P9 Plus: 1.48 Watt

Huawei GX8: 1.44 Watt

Huawei P9: 1.43 Watt

Huawei Nova Plus: 1.41 Watt

OnePlus 5: 1.39 Watt

Huawei P9 Lite: 1.38 Watt

iPhone 7: 1.38 Watt

Sony Xperia Z1 Compact: 1.36 Watt

iPhone 8: 1.32 Watt

ZTE Axon 7 Mini: 1.29 Watt

BlackBerry DTEK60: 1.28 Watt

iPhone 7 Plus: 1.24 Watt

Samsung Galaxy S8: 0.32 Watt

Nokia Lumia 535: 0.32 Watt

ZTE Blade A610: 0.31 Watt

Motorola Moto Z: 0.30 Watt

Motorola Moto G5 Plus: 0.30 Watt

Samsung Galaxy A5 (2016): 0.29 
Watt

LG Q6: 0.28 Watt

ZTE Blade A910: 0.27 Watt

Google Pixel: 0.33 Watt

Kaynak: www.hurriyet.com.t
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Endüstri 4.0’ın Yapısı
Endüstri 4.0, teknolojilerin ve değer zinci-
ri organizasyonları kavramlarının kolektif 
bir bütünüdür. Siber-Fiziksel sistemlerin 
kavramına, nesnelerin, internetine ve 
hizmetlerin internetine dayalıdır. Bu yapı 
akıllı fabrikalar vizyonunun oluşmasına 
büyük katkı sağlar. Endüstri 4.0 genel ola-
rak aşağıdaki 3 yapıdan oluşmaktadır.

Nesnelerin İnterneti

Hizmetlerin İnterneti

Siber-Fiziksel Sistemler

Endüstri 4.0 ile modüler yapılı akıllı fab-
rikalar kapsamında, fiziksel işlemleri si-
ber-fiziksel sistemlerle izlemek, fiziksel 
dünyanın sanal bir kopyasını oluşturmak 
ve merkezi olmayan kararların verilmesi 
hedeflenmektedir. Nesnelerin interneti 
ile siber-fiziksel sistemler birbirleriyle ve 
insanlarla gerçek zamanlı olarak iletişime 
geçip işbirliği içinde çalışabilecektir. Hiz-
metlerin interneti ile hem iç hem de çap-
raz örgütsel hizmetler 
sunulacak ve değer zinci-
rinin kullanıcıları tarafın-
dan değerlendirilecektir.

Endüstri 4.0’ın
Prensipleri
Endüstri 4.0, 6 prensibe 
dayanmaktadır.

1) Karşılıklı Çalışabilirlik: 
Siber fiziksel sistemlerin 
yeteneği ile (örn. iş par-
çası taşıyıcıları, montaj 

istasyonları ve ürünleri) nesnelerin inter-
neti ve hizmetlerin interneti üzerinden in-
sanların ve akıllı fabrikaların birbirleriyle 
iletişim kurmasını içerir.

2) Sanallaştırma: Bu yapı akıllı fabrikaların 
sanal bir kopyasıdır. Sistem, sensör verile-
rinin sanal tesis ve simülasyon modelleri 
ile bağlanmasıyla oluşur.

3) Özerk Yönetim: Siber-Fiziksel sistemle-
rin akıllı fabrikalar içinde kendi kararlarını 
kendi verme yeteneğidir.

4) Gerçek-Zamanlı Yeteneği: Verileri top-
lama ve analiz etme yeteneğidir. Bu yapı 
anlayışın hızlıca yapılmasını sağlar.

5) Hizmet Oryantasyonu: Hizmetlerin in-
terneti üzerinden siber-fiziksel sistemler, 
insanlar ve akıllı fabrika servisleri sunul-
maktadır.

6) Modülerlik: Bireysel modüllerin deği-
şen gereklilikleri için akıllı fabrikalara es-
nek adaptasyon sistemi sağlar.
Kaynak: endustri40.com

Endüstri 4.0 Nedir?

TEKNOLOJİ
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