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Yerel Süreli Yayın
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yayınlanmamasına, TMMOB Makina
Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
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yazarlarına geri verilmez.

tmmobizmir
TMMOBizmir
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BÜLTEN’DEN
KRIZIN BEDELINI
ÖDEMEYECEĞIZ.
KRIZDE YÜZDE 1
DEĞIL, YÜZDE 99
KORUNSUN

Bültenimizin başyazısını bir süredir ülkemizde yaşanan ekonomik krize ayırıyoruz. Çünkü sürdürülür
olmayan bir ekonominin faturası artık ödenmeye başlandı. TMMOB, KESK, DİSK, T TB öncülüğünde
çok sayıda sendika, meslek örgütü, demokratik kitle örgütü ve siyasi parti, krize karşı emeğin haklarını
omuz omuza savunacaklarını ilan eden bir deklarasyonu 26 Ekim 2018 tarihinde kamuoyu ile paylaştı.
Deklarasyonda özetle şu ifadeler yer almaktadır:
Bugün enflasyondan işsizliğe, yoksullaşmadan ekonomik durgunluğa kadar hayatlarımızı her alanda
kâbusa çeviren kapsamlı bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. En yetkili ağızlar “kriz” sözcüğünü
kullanmaktan özenle kaçınsalar da, bizler için krizi birbiri ardına kapanan dükkânlardan, marketlerde
sürekli yapılan zamlardan, kabaran elektrik-su-doğalgaz faturalarından, ödenemeyen borçlardan, evlere
gelen hacizlerden, işsizlikten, iş cinayetlerinden çok net görüyoruz. Ekonomik kriz, yaşamımızı giderek
sürdürülemez hale getirmektedir.
Geçen ay açıklanan 2019-2021 döneminin Yeni Ekonomi Programı’ndaki göstergeler de “kriz yok”
söylemlerini boşa çıkarmaktadır. Enflasyon, büyüme, milli gelir, bütçe açığı, reel sektör borçları ve işsizlik
göstergeleri, durumun vahametine işaret etmektedir.
Aslında bugün temel mesele, bu büyük krizin faturasının kime ödetileceğidir. İktidar çevreleri şimdiye
kadar yaşanan tüm krizlerde olduğu gibi bu krizin faturasını da işçi sınıfına, emekçilere, yoksul halk
kesimlerine çıkartmak niyetindedir. Üçte ikisi özel sektöre ve bankalara ait 467 milyar dolar dış borç ve bu
devasa borcun ağır sonuçları 81 milyona ödetilmek istenmektedir.
Küçük bir azınlığın borcu, zamlarla, adaletsiz vergilerle, işsizlik tehdidiyle halkın yüzde 99’unun sırtına
yıkılmaktadır. İşsizlik fonuyla bankalar beslenmekte, kıdem tazminatına göz dikilmekte, iş güvencesi
tamamen ortadan kaldırılmaktadır. Masallarla, yalanlarla, hamasetle, kin ve düşmanlıkla aklımızı, zor
kullanarak tepkimizi bastırmaya çalışanlar zamları alkışlamamızı, yoksulluğa şükretmemizi, işsizliği kader
bilmemizi beklemektedir. Ancak tek sesli medyadaki yalan bombardımanı da, inşaatlarda insanca çalışmak
isteyen işçilere atılan gaz bombaları da, hakkını arayan emekçilere yönelik toplu gözaltı ve tutuklamalar da
gerçeğin balçıkla sıvanmasına yetmiyor.
Gerçek çıplak tır: AKP ik tidarının sürdürdüğü, ithalata, betonlaşmaya, dış borçlanmaya, ranta,
spekülasyona dayalı ekonomik model hızla çökmektedir. Sendikal örgütlenmenin engellendiği, on binlerce
kamu emekçisinin ihraç edildiği, grevlerin yasaklandığı, hak aramanın bastırıldığı bir ortamda elde edilen
yüksek kar oranlarını paylaşmayanlar bugün zararlarını ve borçlarını halkın sırtına yıkmaktadır. “Nimete”
kimseyi ortak etmeyen patronlar, külfeti nüfusun yüzde 99’unun üzerine yıkmaya çalışmaktadır. Oysa
fatura bu düzen sayesinde küplerini dolduran patronlara kesilmelidir.
Faturayı ödemesi gereken patron ve siyasi iktidardır. Ülkemizi büyük bir yıkımın eşiğine getiren neo-liberal
politikaları yıllardır kimler hayata geçirdiyse krizin sorumlusu da onlardır.
Bu ülkenin yüzde 99’u borçlu değil alacaklıdır. Her ekonomik kriz bir karar aşamasıdır ve bugün verilecek
kararın temel sorusu şudur: Kriz karşısında işçiler, kamu emekçileri, işsizler, gençler, kadınlar, emekliler,
köylüler, yoksullar mı korunacak, şirketler, bankalar, patronlar ve ülkeyi yönetenler mi korunacak? Krizin
bedelini emeğiyle bu ülkenin değerlerini yaratan yüzde 99 mu ödeyecek, krizi yaratan yüzde 1 mi ödeyecek?

ASANSÖR
SEMPOZYUMU
GERÇEKLEŞTIRILDI

Bu dönemin ilk etkinliği olan Asansör Sempozyumu 18-20 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleştirildi. Etkinlik,
Şubemiz ile EMO İzmir Şubesi’nin yürütücülüğünü üstlendiği, Odamız ve Elektik Mühendisleri Odası’nın
ortak etkinliği ulusal ölçekte asansör konusunda gerçekleştirilen en kapsamlı etkinlik olma özelliğine sahip.
İki yılda bir gerçekleştirilen etkinliğe bu yıl, 543’ü kayıtlı delege olmak üzere yaklaşık bin 450 kişi katıldı. 13
kurum ve kuruluş tarafından desteklenen sempozyum boyunca 10 oturumda 29 bildiri sunumu, ilköğretim
çağındaki çocukların bilinçlendirilmesi amacıyla “Asansör ve Yürüyen Merdiven/Bantların Güvenli
Kullanımı” konusunda eğitim çalışması, “Asansörlerde Artık Akım Anahtarı Kullanımı" ve “Asansörlerde
Kaynaklı İmalat Yöntemleri” konularında 2 eğitim, asansör periyodik kontrolleri konusunda “Periyodik
Kontrol Bina Yöneticisi Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirildi. Tüm katılımcılara ve üyelerimize
ilgilerinden dolayı buradan teşekkür ediyoruz.
Şube Yönetim Kurulu
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EĞİTİMLER
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE
ÜRETİM EĞİTİM PROGRAMLARI
Autocad (2d) Kursu
H. Sonu C.tesi–Pazar (09.30-13.30)
H. içi Salı–Perşembe (18.30-21.40)
600 TL /KİŞİ+KDV
Süre: 40 ders
Solid Works Kursu
H.içi Salı – Prş. (18.30-21.40)
H.sonu C.tesi–Pazar (09.30-13.30)
700 TL /KİŞİ+KDV
Süre: 50 ders
Inventor Kursu
700 TL / KİŞİ+KDV
Cumartesi–Pazar (14.00–18.00)
Süre: 5 Hafta / 50 ders
Catia Kursu
Cumartesi–Pazar (09.30-13.30)
800 TL /KİŞİ+KDV
Süre: 7 Hafta / 70 ders
CNC Programlama Kursu
H. sonu C.tesi–Pazar (09.30-13.30)
700 TL /KİŞİ+KDV
BİLGİ VE BAŞVURU
(232) 462 33 33 / 213-214
Engin Yavaş - Volkan Kazanç
Bilgisayar kurslarında başvurulara
göre tarih belirlenecektir.
NOT
Bilgisayar kursları ücretlerinde
TMMOB üyelerine
%30 indirim uygulanmaktadır.

OPERATÖR VE
TEKNİSYENLER İÇİN KURSLAR
İş Makinaları (Forklift) Operatör
Yetiştirme Kursu
01– 30.12.2018 (08.30-13.20)
600 TL/KİŞİ+KDV
Vinç Kullanma Eğitimi
(13.00-18.00)
400 TL/KİŞİ+KDV
Manlift Kullanma Eğitimi
(13.00-18.00) 400 TL/KİŞİ+KDV
Sanayi Tipi Kazanlar Operatör
Yetiştirme Kursu
19–23.11.2018 (13.00-18.00)
600 TL/KİŞİ+KDV
Doğalgaz Kullanımında Teknik
Personel Kursu
29.11.2018 (09.30–17.30)
250 TL /KİŞİ+KDV
Teknisyenler için Kaynak Teknolojisi
Kursu
H.içi her gün (13.00-18.00)
600 TL /KİŞİ+KDV
Soğutma Teknisyeni Yetiştirme Kursu
H.içi her gün (09.00-17.00)
600 TL/KİŞİ+KDV
Delme–Tornalama–Frezeleme İçin
Takımlar ve Kesici Uçlar Kursu
H.sonu (13.30-17.30) 500 TL/KİŞİ+KDV
Pnömatik Devre Elemanları ve
Uygulama Teknikleri Kursu
H.içi (09.30-16.30) 500 TL /KİŞİ+KDV
Hidrolik Devre Elemanları ve
Uygulama Teknikleri Kursu
H.içi (09.30-16.30)
500 TL/KİŞİ+KDV
LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum
Personeli (Pompacı) Kursu
26-27.11.2018 (13.00-18.00)
300 TL/KİŞİ+KDV

KALİBRASYON EĞİTİMLERİ
BİLGİ VE BAŞVURU
(232) 348 40 50 / Alper Tortoç
Başvuruları
www.kalmem.com
adresinden online olarakta
yapabilirsiniz.
Kalibrasyon eğitimi
ücretlerinde MMO üyelerine
%20 indirim uygulanmaktadır.

LPG Taşıma Personeli (Tanker Şoförü)
Kursu
13-14.12.2018 (13.00-18.00)
300 TL/KİŞİ+KDV
LPG Teknik Personeli Kursu
300 TL /KİŞİ+KDV
LPG Tüplü Dağıtım Personeli Kursu
200 TL /KİŞİ +KDV
Not: Tarihi belli olmayan kurslarımız
başvurulara göre planlanacaktır.
BİLGİ VE BAŞVURU
(232) 462 33 33 / 213-214
Engin Yavaş - Volkan Kazanç
Tarihi belli olmayan kurslarımız
başvurulara göre açılacaktır.
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SEMİNERLER
MALİYET YÖNETİMİ VE ANALİZİ
07-08 Kasım 2018, 09.30-17.00
240 TL+KDV/320 TL+KDV (%18)
FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİN TEMEL
FİNANS EĞİTİMİ
12-13 Kasım 2018, 09.30-17.00
240 TL+KDV/320 TL+KDV (%18)
TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE
LOJİSTİK
12-13 Kasım 2018, 09.30-17.00
240 TL+KDV/320 TL+KDV (%18)
İSTATİSTİKSEL SÜREÇ KONTROL
13-14 Kasım 2018
240 TL+KDV/320 TL+ KDV (%18)
BÜTÜNLEŞİK YÖNETİM SİSTEMLERİ
TEMEL İÇ DENETÇİ(ISO 9001, ISO
14001 ve ISO 45001)
28-30 Kasım 2018, 09.30-17.00
340 TL+KDV/420 TL+ KDV (%18)
TEDARİKÇİ VE TAŞERON
İLİŞKİLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ
06-07 Aralık 2018
240TL+KDV/320 TL+KDV (%18)
ÖLÇÜM SİSTEMLERİ ANALİZİ(MSA)
06-07 Aralık 2018
240 TL+KDV/320 TL+KDV (%18)
MS-PROJECT UYGULAMALARI İLE
PROJE YÖNETİMİ
07-08 Aralık 2018, 09.30-17.00
240 TL+KDV/320 TL+KDV (%18)
STOK YÖNETİMİ
12 Aralık 2018, 09.30-17.00
150 TL+KDV/180 TL+KDV (%18)
DEPO YÖNETİMİ
13-14 Aralık 2018, 09.30-17.00
240 TL+KDV/320 TL+KDV (%18)
SÜREÇ-HATA TÜRLERİ VE ETKİLERİ
ANALİZİ(P-FMEA)
21 Aralık 2018
150 TL+KDV/180 TL+KDV (%18)
BİLGİ VE BAŞVURU
(232) 462 33 33 /212 - 214
ikm-izmir@mmo.org.tr
http://mmoizmir.org
EĞİTİMLERE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER

1. İndirimli ücretler; MMO üyelerine, şubemiz
teknik birimler hizmetlerimizden (periyodik
kontrol, kalibrasyon ve ölçüm hizmetleri)
yararlanılmasına ilişkin protokol yapılan
firma çalışanlarına, ve aynı eğitime bir
firmadan üç kişi ile üzeri katılım olması
durumunda uygulanmaktadır.
2. Eğitim ücretlerine % 18 KDV uygulanır.
3. MMO İzmir Şubesi ilan edilen
eğitim tarihlerinde değişiklik yapabilir.
4. Eğitim ücretlerinin eğitimden
en az 3 gün öncesinde ödenerek,
kayıt işlemlerinin tamamlandığına dair ilgili
eğitim bölümünden onay alınması gereklidir.
5. Eğitimlerimizin bir bölümü talep halinde,
sadece kuruluşunuza özel düzenlenebilir.
6. Seminerler başlığının altındaki
aynı eğitime aynı firmadan katılım
4 kişi ile sınırlıdır.

MİEM EĞİTİM KURSLARI

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
RİSK DEĞERLENDİRME
METODOLOJİLERİ
Tarih: 24 Kasım 2018
14.00 -18.00
Konuşmacı :
Maden Müh.; ÇSGB İSG Uzmanı ve
İ.H. Eğitmeni Raif Karvan
Ön Tehlike Analizi,
What İf Metodu,
Preliminary Risk Analysis (Pra)
Using Check List Metodu,
Risk Puanlama Metodu,
Tehlike ve İşletilebilirlik Analizi
Metodu (Hazop),
SWOT Analizi Metodu,
İş Emniyet Analizi (Jsa)Metodu,
(L) Matris Metodu,
Hata Türü ve Etkileri Analizi (FMEA),
Hata Ağacı Metodu (FTA) Fault Tree
Analysis Metodu,
Olay Ağacı Metodu (ETA) Event Tree
Analysis Metodu,
Balık Kılçığı Metodu (Sebep Sonuç
Analizi)
Kinney Metodu
tanıtımı, kullanım alanları,
derecelendirmeleri, parametreleri
ve örneklemeleri paylaşılacaktır.
Şubemiz İş Sağlığı ve Güvenliği
Komisyonu etkinliğidir.

İNDİRİM

ÖZEL EKOL HASTANESİ
Özel Ekol Hastanesi tarafından, üyelerimize çeşitli muayene ve tadavi
hizmetlerinde yüzde 10-20 oranlarında indirim uygulanacaktır.
Adres: Mavişehir-Çiğli Kipa Kavşağı 8019/16 Sok. No: 4 Çiğli
Tel: (0232) 386 55 05
Web: www.ekolkbb.com

Enerji Yöneticisi Eğitimi
12-23 Kasım 2018
Temel Bilirkişilik Eğitimi
15-18 Kasım 2018
Trafik Kazaları Bilirkişilik Kursu
16-24 Kasım 2018
Asansör Mühendis Yetkilendirme
Kursu
20-22 Kasım 2018
Sınav Tarihi: 23 Kasım 2018
Temel Bilirkişilik Eğitimi
22-25 Kasım 2018
Klima Tesisatı Mühendis
Yetkilendirme Kursu
28 Kasım - 2 Aralık 2018
Sınav Tarihi: 3 Aralık 2018
Asansör Periyodik Kontrol
Muayene Elemanı Kursu
4-7 Aralık 2018
Sınav Tarihi: 7 Aralık 2018
LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu
Müdür Kursu (3 gün)
12-14 Aralık 2018
Sınav Tarihi: 14 Aralık 2018
Mekanik Tesisat Kursu
17-23 Aralık 2018
Sınav Tarihi: 24 Aralık 2018
BİLGİ VE BAŞVURU
(232) 462 33 33 / 213-214
Engin Yavaş - Volkan Kazanç

ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ
Şubemize 1 Ekim - 31 Ekiml 2018 tarihlerinde kayıt yaptırarak üye olan meslektaşlarımıza
ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ diyoruz. Oda ve mesleki çalışmalarında başarılar diliyoruz.
							
Şube Yönetim Kurulu
ERKİN NUMAN AYTAÇ
KADİRCAN EYİBAYRAM
GÖKHAN ÖZDEMİR
CANSU DİLEKCİ
ATASAY TUNA TEKİN
METE YANKI ÖZTÜRK
NİHATCAN PAMİRTAN

SEZGİ ZEYBEK
FARUK YAMAÇ
İDİL GÜL KIRATLI
MERVE PARLAR
YİĞİT KAZANÇOĞLU
YİĞİT BİLGİN
ENES ÇAVUŞLAR

CUMA GÜLER
ERDAL ADANIR BENZER
FIRAT EROL
AZİZ BAHADIR SANCAR
İLYAS KIKICI
KEMAL AYDIN
SAMİ ANDİÇ

METE KOÇ
NACİ KURBAN
ALPER BUĞRA TOK
TUĞÇEM ACAR

MMO İzmir Şubesi | Kasım 2018 | 7

ŞUBEDEN • HABER

ŞUBE
KOORDİNASYON
KURULUMUZ
TOPLANDI
Şubemiz 29. Çalışma Dönemi’nin ikinci
Koordinasyon Kurulu toplantısı 24 Ekim 2018
tarihinde gerçekleşti.
( Her dör t ay da b ir topl anar ak Şu b e ç al ışmal ar ın ın
değerlendir ildiğ i ve gelecek dör t aylık sürec in ç alışma
plan hedefler inin oluşturulduğu Şube Koordinasyon Kurulu
Toplantısı Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Akdeniz
Salonu’nda gerçekleşt i. Şube Yönet im Kurulu Üyeler i, İlİlçe ve İşyer i Temsilc iler i, Oda organl ar ında ve uzmanlık

RENKLİ
SÖYLEŞİLERDE
ALGILAR
KONUŞULDU
Şubemiz Kadın Mühendisler Komisyonu, “Renkli
Söyleşiler”in ikincisini 17 Ekim 2018 tarihinde
gerçekleştirdi.

( Şubemiz K adın Mühendisler Komis yonu t ar af ından
düzenlenen Renkli Söyleş iler ’in ik inc is i “ Yeni Düny anın
Görünmez Yöneticisi: Algımız” başlığıyla gerçekleşti. Odamız
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleşen söyleşiye
İletişim Uzmanı Bilgi Gökmen Şenel konuşmacı olarak katıldı.
Söyleşide, algıların yaşamın şekillenmesi üzerindeki etkisi ve
önemi üzerinde duruldu.
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komisyonlarında görev alan üyeler, Oda Delegeleri ile Şube
Teknik Görevliler inden oluşan Şube Koordinasyon Kurulu
toplantısını Mehmet Özsakarya (Başkan) ve Gamze Mumcu’dan
(Yazman) oluşan divan yönetti. Toplantıya 52 kişi katılırken,
toplantının açılış konuşmasını yapan Şubemiz Başkanı Yüksel
Yaşar tek in, ülke gündemini değerlendirdi. Konuşmasında
yaşanmakta olan ekonomik krize vurgu yapan Yaşartekin, krizin
faturasının emekçilere çıkarılma çabasına karşı mücadelenin
önemine dikkat çek t i. Ardından Şubemiz Yönet im Kurulu
Başkan Vekili Melih Yalçın tarafından dört aylık sürede yapılan
çalışmalar özetlendi. Sonrasında söz alan kurul üyeleri, ülke
gündemine ve Oda çalışmalar ına dair görüş ve öner iler ini
paylaştılar.

ŞUBEDEN • HABER

ÖĞRENCİ ÜYE
KOMİSYONUMUZDAN
TANIŞMA
KAHVALTISI
Şubemiz Öğrenci Üye Komisyonu, 14 Ekim
2018 tarihinde Öğrenci Üye Tanışma Kahvaltısı
gerçekleştirdi.

al arak öğrenc i üye çalışmal ar ını gelişt irmeye davet et t i.
Yaşartekin’in ardından Öğrenci Üye Komisyonu adına söz alan
Gökçenur Timincioğlu, komisyonun geçtiğimiz dönemlerdeki
f aal i y e t l er ine da ir b il g il e nd ir me de b ul undu. E t k inl ik,
konuşmaların ardından kahvaltı ile devam etti.
Öğrenci tanışma kahvaltısı, bilgi yarışması ile sona erdi.

( Şubemiz Öğrenc i Üye Komis yonu t ar af ından Odamız
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi teras katında düzenlenen
Öğrenc i Üye Tanışma Kahvalt ısına, 130’dan f azl a öğrenc i
katıldı. Kahvaltı öncesinde Şubemiz Başkanı Yüksel Yaşartekin
bir konuşma yaptı. Yaşartekin konuşmasında, meslek odalarına
üyeliğ in ve öğrenc i üye örgütlülüğünün önemi üzer inde
dururken, Odamız ın meslek ve meslek taş sorunlar ını ülke
ve toplum sorunl ar ından ay ır may an anl ay ış ında öğrenc i
üyeler in değer inin büyük olduğunu vurguladı. Yaşar tek in,
öğrencileri komisyona üye olmaya ve alt komisyonlarda görev

ÖĞRENCİ
ÜYELERİMİZ
ÜNİVERSİTELERDE
STANT AÇTI
Şubemiz Öğrenci Üye Komisyonu, çeşitli
üniversitelerde stantlar açarak Odamızı ve Öğrenci
Üye Komisyonu’nu tanıttı.

Yaşar Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi ve Manisa
Celal Bayar Üniversitesi’nde stantlar aç ılırken, söz konusu
üniversitelerdeki öğrencilere Oda ve Şube çalışmalarımızın yanı
sıra komisyon faaliyetleri hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

( Üniversitelerde yeni öğretim döneminin başlamasının
ardından Öğrenc i Üye Komisyonumuz da çalışmalar ına hız
verdi. Komisyon üyesi öğrenciler taraf ından 8-12 Ekim 2018
tarihleri arasında Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi,
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YANGIN SÖNDÜRME
SİSTEMLERİNDE
DENETİMSİZLİK,
HAYATİ RİSKE
NEDEN OLUYOR
İzmir Adliyesi’nde meydana gelen ve bir yurttaşın
yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan yangın söndürme
sisteminden kaynaklı kazaya ilişkin 12 Ekim 2018
tarihinde Şubemiz Yönetim Kurulu tarafından yazılı
bir açıklama yapıldı.

( Bilindiği üzere dün (11 Ekim 2018) Bayraklı’da bulunan
İzmir Adliyesi’nin arşiv katında meydana gelen gaz sızıntısı
sonucunda 29 yurttaşımız zehirlenerek sağlık kurumlar ında
tedav i alt ına alınmış, bu kişilerden bir i maalesef yaşamını
yitirmiştir. Öncelikle, yaşamını yitiren yurttaşımızın ailesine
başsağlığı, kazadan etk ilenen yur t taşlar ımıza ac il şif alar
diliyoruz. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre, söz konusu kaza,
karbondioksitli söndürme sisteminin bakımı sırasında, sistemin
kontrol dışında boşalması sonucunda meydana gelmişt ir.
Yaşanan kaza, yaşam alanlarımızda çok da farkında olunmayan
ancak önem taşıyan bir riske ve bu riske karşı alınması gereken
tedbirlere işaret etmiştir.

Belirtmek isteriz ki, ilgili sistemde söndürücü madde olarak
kullanılan karbondioksit gazının düşük miktarlarda da olsa
solunması, insan yaşamını tehlikeye sokabilmek tedir. Bu
sebeple, bu sistemin ve muadillerinin, kullanımı ve bakımları
sırasında sık ı güvenlik tedbirler i alınması gerekmek tedir.
K arbondiok s it gaz ı ile ç alışan söndür me s is temler i çok
yüksek söndürme kabiliyetine sahiptir. Ancak diğer söndürme
gazlarında olmayan bir şekilde, söndürme mahallinde insan
olması halinde bu insanın yaşamını yitirmesine sebep olabilir.
Bu nedenle, insanlar ın bulunabileceği alanlarda kullanımı
çok tercih edilmemektedir. Dolayısıyla, sistemin kullanıldığı
yerlerde bak ım-onar ım ve müdahale durumlar ı iç in ekstra
güvenlik tedbirlerinin alınması zorunludur. Ayrıca, ilgili bakımonarımı yapacak ve müdahalede bulunacak personelin yeterli
teknik altyapıya sahip olmaları, bu sistemlerin sürekli kontrol
altında tutulması ve yönetmelikle belirlenmiş gerekli zorunlu
kontrollerinin yetkili ve uzman kişiler taraf ından yapılması
gerekmektedir. Bunun yanında, ilgili sistemlerin kurulmasında
kullanılan ekipman özel onaylara tâbi tutulur.
TMMOB Makina Mühendisler i Odası İzmir Şubesi olarak, bu
üzücü kaza vesilesiyle, kamusal denetimin ve çeşitli cihazların
kullanımı konusundaki teknik eğit imler in önemine bir kez
daha dikkat çekiyor, benzer kazaların tekrar yaşanmaması için
yetkilileri gerekli adımları atmaya davet ediyoruz.

Sayın Üyemiz,
Şubemiz Bülteni, iktidarın izlediği ekonomi politikalarının somut bir sonucu olarak Odamızın ve
ülkemizin içinden geçmekte olduğu ekonomik darboğazın yarattığı mali kısıtlılıklar nedeniyle,
bu aydan itibaren geçici bir süre ile sadece PDF formatında hazırlanarak e-posta yoluyla ve web
sayfamız aracılığıyla üyelerimize ulaştırılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.
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ONUR YILLARINI
DOLDURAN
ÜYELERİMİZE
ÇAĞRI

( Değerli Üyelerimiz,
1 Ar alık 2018 t ar ihinde Odamız Tepekule Kongre ve
Sergi Merkezi’nde geleneksel Oda Kuruluş Yıldönümü gecesi
düzenlenecektir. Gecede, meslekte 25, 40, 50 ve 60. yıllarını
doldur an üyeler imize pl aket ver ilecek t ir. Pl aket almay a
hak kazanan üyeler imiz in isimler ini ve sic il numaralar ını
aşağıda yayımlıyoruz. Davetiyeler Şubemizden, il-ilçe ve işyeri
temsilciliklerimizden edinilebilir.

					Şube Yönetim Kurulu
İRTİBAT: (0232) 462 33 33 / 243-205

25. YIL AÇIK ADRESLİ
ÜYE LİSTESİ
Sicil no Adı Soyadı

TARİH: 1 Aralık 2018 Cumartesi
YER: MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi (İzmir Salonu)
ÜCRET:
Yemek davetiyesi kişi başı ücret 125.00 TL/Kişi olup
0-12 yaş çocuk menüsü %50 indirimli’dir.
PROGRAM:
19:30 » Gala Yemeği
20:00 » Başkan Konuşması
20:30 » Plaket Töreni
22:00 » Müzik
00:00 » Kapanış

38777

VİLDAN DAĞHAN

39390

CAFER DEMİR

38778

HÜSEYİN TUNCER

39393

ALİ DÖNMEZ

38779

YILDIZ KALINCI

39394

AHMET AKTAŞ

38545

AYDIN ÜLKER

38835

KAMİL DEMİR

39395

CENGİZ KÖNÜÇ

38578

ERSAN ÖZÇERİ

38889

ENDER DEMİRBAŞ

39396

TARKAN KAR ADİBAK

38580

TALAT NARİNÇ

38937

NECATİ ASLANKAR A

39397

MUR AT GÜR ACAR

38581

ALPAY AMASYA

38945

YAKUP AYDIN

39402

CEM YILMAZ

38592

AŞKIN AYÇELEP

38949

MESUT EROK

39403

BÜLENT İLLEEZ

38595

SERHAT HACIHALİL

38952

MEHMET FATİH GÜÇLÜ

39404

ÖZGÜ DEDEOĞLU

38641

YILMAZ AKIN

38954

ADİL BAYKASOĞLU

39405

MEHMET AVCI

38643

ZEKERİYA GÖRSEL CAN

39136

MUSTAFA SEDAT ÖZKAN

39406

ORHAN ÖZCAN

38741

DURSUN SARI

39138

MEHMET MUR AT SİLAY

39533

CİHAN ÖZKAYKI

38750

ZEKİ GÖKDAĞ

39139

ÖMÜR DÜZTAŞ

39609

TÜLAY AŞCI

38753

SİBEL SÜRÜM

39141

GAFUR KILIÇ

39613

ŞEYDA AYŞE YILDIZ

38754

BİRKAN EMİROĞLU

39219

ALİ ÇAKIR

39615

FERİT SİMSAROĞLU

38765

NAZAN SAYAR

39225

KUDRET ONGUN

39619

SÜLEYMAN UÇAR

38771

İSMAİL DOĞAN

39226

ERTUĞRUL AŞÇI

39658

ZİYA US

39319

HAKAN DAYLAN

39659

SERHAT SERMEN
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39665

SERKAN GERE

41568

HÜSEYİN KAR AHAFIZ

48387

HAKAN ASLAN

39666

AYNUR ALDEMİR

41817

TAMER ÖZYURT

48496

SEVİL DİNÇER

39816

MESUT TOKDEMİR

41911

CEMALETTİN PAKKAN

49646

TURHAN YILMAZER

39980

ALİ ŞENHAN

41978

MUR AT ALKOÇ

49836

İLHAMİ NEFES

39981

KUBİLAY ALTAN GÜR

42078

CESİM DURUK

50413

EMEL NİŞLİ

39984

BURCU AKIN

42080

R AMAZAN İSKİN

51874

GÖKHAN ÖZDEMİR

39987

FİLİZ AKTAKKA

42256

DEVRİM ONUR SOYSEVER

52043

İBR AHİM ETHEM TEKİL

39991

REYHAN ULUSAKARYA

42339

OKAN BEHZATOĞLU

52232

AYKENT KABAKDELEN

39994

FERİT GENCER

42354

MUR AT DEMİREL

53618

BİROL ÖZER

39998

M.SIDIK ARSLAN

42406

SADIK ERKAN ALACAGÖZ

55311

BİLAL ÖZBİNZET

40016

ORHAN TEKİN

42446

ŞÜKRÜ UĞUR ACAR

55420

EROL ER

40017

AYŞE GÜLEÇ

42749

ÜMİT IŞILDAR

55476

ZEYNEL ABİDİN ALTUN

40075

EMİN ÜNAL

42768

KORKUT TAŞAN

56396

HARUN GÜLŞEN

40131

SEYFİ ATSAY

42800

ŞENOL ARIDURU

57254

TUBA ÜNLÜ

40146

NİHAN ÇETİNSELLER

42802

MEMİŞ ÖZCAN DİKER

58090

ALİ BAHÇIVAN

40150

İSMAİL ÖRENER

42812

ÖMER ÖZGÜR ÖZDEMİR

58867

GÖKALP YILDIZ

40152

YÜKSEL DEMİR

42943

MUR AT ÖZKAN

62592

ADEM AYDEMİR

40153

ERDAL TÜRKEKUL

43094

LEVENT ŞENOL

65297

AHMET DEMİR

40154

CENGİZ AĞLAMAZ

43348

KENAN KOÇOĞLU

65397

EKREM ASLAN

40197

ERDOĞAN YAR AY

43430

MEHMET BAL

68030

DERVİŞ METİN

40306

NADİRE ERCAN

43982

YUNUS KAR ABULUT

68725

CAVİT CAHİT VUR AL

40381

CAFER BULMUŞ

44137

MUR AT ARICAN

68930

AYHAN TOKDEMİR

40383

FUNDA GÜLSÜN KESKİN

44535

ŞÜKRÜ BARUTÇU

70343

40463

ÖZCAN MERTOĞLU
YASEMİN SEVER

44546

ERCÜMENT ALYANAK

72589

NUR AN DOLUNAY
ARMAĞAN MELEK

44836

ÖZCAN OSMAN ALPOĞAN

75421

ŞENKAHYA
HAKAN UZUN

44988

ERCAN ÖZDEMİR

78861

DOĞAN ŞEKERCİ

ALİ ALTINKAYA

45223

EDİP İŞLEK

78866

YILMAZ YADİGAROĞLU

40799

AYKUT ÖNEN

45707

FARUK ECEVİT

81865

KAMİL ÇITAK

40800

MUR AT TUNÇEL

45779

ATİLLA KAR ABULUT

83509

IŞINAY OK

40865

ATIF ER ALP

46174

UFUK KURTUL

83766

OYA BENGİ

40896

FÜSUN YARPINAR

46347

NECATİ VATANSEVER

86260

SERDAR HAYTABAY

40970

MEHMET EŞREF ŞAHİN

46354

HAKKI TATAR

87632

ALİ HAKAN YAKIT

İLHAMİ AYDIN

46396

KAĞAN ÇAKAR

89017

SADIK HAKKI AKDEMİR

SİNAN AKTAKKA

46839

ÖZCAN ÜLGER

91478

HAKAN AKGÖZLÜ

SAİM AKTAKKA

47349

SERİM ELİF ÖZARI

92513

EKREM ZİNCİR

TANZER ALKINCI

47354

OGÜN İSTANBUL

92519

TANER KOYUNCU

İBR AHİM İRDEM

47355

ÖZGÜR TÜRE

96121

ERTAN BOĞATEMUR

MUR AT NECMİ SAR AN

47462

TUNÇ OKAN AYDOĞAN

97875

ERHAN ESEN

NİHAT BAYR AKTAR

47677

DERYA GİRGİN SÜMER

103293

ALİ ŞAHİN UYSAL

KAMİL YILMAZ

47710

METİN KAR AGÖZ

113481

AHMET GÜRBÜZ

SERHAT TURGUT

47804

AYTÜL DAVR AN

116417

DURSUN NURİ VUR AL

41557

METİN KAR AGÜLLÜ

47837

YEŞİM TURUMTAY

41560

TEVFİK KÖSEOĞLU

47896

ÖZCAN KILINÇCI

41566

TARKAN MUR AT FIRLAR

48187

AYDIN YALÇIN

40492
40496
40638

40971
41213
41222
41226
41330
41334
41336
41431
41529

KAHR AMAN
ÇİLER EROĞLU
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40. YIL AÇIK ADRESLİ
ÜYE LİSTESİ
Sicil no Adı Soyadı
15536

CEMİL KAYA

16168

HÜSEYİN DEMİREL

16599

MAHMUT NACİ BALCI

16189

TURGAY ELMAS
ŞEVKET CİHANGİR

16600

CEMİL NADİR ÜSTÜN

16602

CENGİZ OLUK

16603

ABDİL BAŞ

16605

MEHMET TANIK

16647

İSMAİL HAKKI TEZEL

16648

MAHMUT CÜNEYT ÜREM

16652

NAZMİ TUĞRUL

16658

HASAN TAHSİN TOKER

16686

MEHMET ALİ GÜLŞEN

16688

MEHMET SUVARİOĞLU

16689

SELÇUK YILMAZ

16690

TUFAN EKER

16696

ÖMER GÜLTEPE

16707

EROL TURSUN

16708

AHMET GOR A

16725

ÜMİT CANTÜRK

16762

TURGAY KÜÇÜKÇELEBİ

16769

ALİ PERİZ

16772

İSMAİL ÇAMLIOĞLU

16791

TANER KOCAOVA

16792

MEHMET KAYA

16796

REFİK AYR ANCI

16797

DENİZ TURGUL

16798

HASAN SEMERCİ

16800

EROL ALKIŞ

16802

HAKKI BAYR AKTAR

16803

MUR AT ZAİMOĞLU

16807

İSMAİL HAKKI SABAH

16816

HASAN TAHSİN CARGAL

16818

İBR AHİM LEVENT KUR AL

16849

GÜROL ATAŞ

16190
16194

ÖZCANLI
NİSİM ZİBİL

15593

SAMİ BAYR AM

15650

ENVER YAPAŞAN

15676

ERDAL BİÇERLİ

15687

FAİK ALPER SÖKMEN

15688

OĞUZ SAKARYA

15694

TUNCER AYDAR

15724

SERDAR KAR AGEDİK

15725

UFUK BALABAN

15757

PEYAMİ KAYA ALP

15776

MEHMET ÇETİNEL

15777

İSMAİL NARLIKUYU

15778

FARUK ÇATALLAR

15781

MUSTAFA MÜSTEHLİK

15857

AHMET SELÇUK YILDIRIM

15860

R AMAZAN KÖROĞLU

15890

AHMET TALAT KAVARNA

15893

FATİH SÜLEYMAN KULLUK

15907

LEMİ RESİMCİOĞLU

15918

MEHMET UÇAR

15962

MUSTAFA ÖZCAN

15965

MEHMET DİKMEN

15978

RECEP GÜMÜŞ

15991

ZEYNEL PINAR

15992

SÜLEYMAN KAYA ALP

16000

ALİ İHSAN ÜNAL

16416

16010

ABDURR AHMAN KADER

16442

ÖZDEMİR
HÜSEYİN YÜZER

16014

ARON DEPAS

16454

BÜLENT KAYALI

16015

TAMER AKDENİZ

16456

EKREM EVREN

16016

CENGİZ BULUT

16457

HÜSEYİN ALİ OLÇUM

16017

ARSLAN DEĞERLİ

16458

ÜNAL GÜLER

16850

İBR AHİM AYDIN

16026

BARBAROS CİHANGİR

AZİZ ŞAHBAZ

HAMZA YILMAZ

SACİDE NUR AY

16872

16029
16032

COŞKUN ARKON

16061

RİFAT UZUNOĞLU

16067

HASAN EROL VURGUN

16085

ADEM KAYA

16098

ERTUĞRUL ERDEM

16130

ŞÜKRÜ GÜN

16135

CELALETTİN KAYAR

16198
16206

ALİ YAPICIEL
OSMAN FARUK

16209

MUHSİNOĞLU
MUSTAFA KOÇ

16211

HÜSEYİN ÜNAL KARINCA

16214

ZAHİT KİŞİOĞLU

16238

MEHMET CAN

16266

LEVENT KAHR AMAN

16278

MEHMET GİR AÇOĞLU

16325

YILDIRIM BOZDEMİR

16326

YAHYA FUAT GÜLDOĞAN

16339

SÜLEYMAN YEŞİLDAĞ

16356

HALUK FERİZOĞLU

16375

SELÇUK AYHAN

16403

M.SERDAR SEREZ

16404

NECİL DANIŞMAN

16405

SERTAÇ ÖZGİZLER

16407

OSMAN NURİ ÖZBUDAK

16408

NEDRET ALTUĞ

16409

MUSTAFA TURHAN ÇOBAN

16411

ALİ GÜR AL

16413

SÜLEYMAN SUNAL

16414

COŞKUN GÜLERYÜZ

16415

İSMAİL TEKYAR
MEHMET CENGİZ

16533

BOZOKALFA

16557

HÜSEYİN HAYRETTİN UZ

16561

ALİ ÖZDERE

16565

FARUK UTKANER

16566

H.NURKAN ZEYBEK

16567

İBR AHİM KAN

16572

KADRİ BAKKALOĞLU

16595

ASLAN TİMUR DOĞRUBAK

16873

İSMAİL NURZAT
KALAYCIOĞLU

16875

UGO BR AGGİOTTİ

16876

MEHMET KAHR AMAN

16879

NAZIM KAZANAN

16880

SAİM UYSAL

16882

AHMET NESİP ÖNAL

16883

RIFAT ÇELENK

16887

TANER TÜRKESEVGİ
MMO İzmir Şubesi | Kasım 2018 | 13

ŞUBEDEN • HABER
16919

NAİL KÜÇÜKTAŞDEMİR

17845

KADRİ DOĞAN DOĞU

68932

YASİN DENİZ

16927

FUAT BİÇER

17852

ŞÜKRÜ KAYACIK

84567

ZİYA ADAL

16933

KADRİ SÜHA ARTUĞ

17923

ORHAN ÇAĞLAR

90515

ERDAL TAGAY

16934

ABDÜLMENAF GÜNAYDIN

17982

VUR AL CEYHUN

95715

TAHİR KAHR AMAN

16935

MEHMET EMİN ŞİT

18103

İBR AHİM BOZOĞLU

16956

AHMET TABAOĞLU

18233

HANDAN KASNAKOĞLU

16959

HAMİ GÜRTUNCA

18286

HİKMET İNANER

16963

MUSTAFA BAĞDEMİR

18331

ERGUN TUTUM

16965

İSMAİL BÜLENT TINAY

18333

N.GÜNDEN ÖZDEMİR

16966

HÜSEYİN ÇALIK

18414

ŞENOL ÇALLAK

3574

AHMET KILIÇ OBAKAN

16967

HASAN BİLGÜTAY

18535

NECATİ KÖKEN

3595

NİYAZİ ALTAN

17001

MUSA PEKERKEN

18700

TAMER BUĞDAYCI

3647

ERKAN BOYLU

17006

EROL ŞAŞMAZ

18790

MEHMET EMİN ENEZ

3685

TANER SOMAKLAR

17007

ZAFER YILMAZKURT

18951

TAYFUN SENÇER

17013

MUHAMMED SUBHİ TOPLU

19107

AHMET ÜÇER

3718

ADNAN ÖZTÜRK

17034

DOĞAN YALAZ

19191

ŞAH İSLAM ÖZDEMİR

3731

R AŞİT ÇINAR

17037

VEYSEL KAYA YÜCEIŞIK

19355

REMZİ BAŞSÜLLÜ

3736

MEHMET YÜKSEL POSTACI

17038

ABDURR AHİM ALTAN

19492

ŞENNUR ŞEN

3807

HÜSEYİN ARIKAN

17058

BÜLENT BASKICI
MUHAMMET SALİH

19701

SERVET ŞAHANKAYA

3826

YALÇIN SERTÇELİK

19880

HALUK DEMİRKOL

3827

TUNCER ÜLKÜ

20318

AYDIN TÜRKMEN
MEHMET UĞUR

3922

TAHSİN İLKER METİN

3972

YÜKSEL SAVSA

4154

EŞREF TANSUĞ

4177

EKREM ŞEN

4270

AYTAÇ OYAN

4418

MEHMET UYSAL

4434

YALÇIN ALKAN

4912

YILMAZ DEVA

4926

BEYZAT KERPİÇ

4927

HALİL KIRKALI

4964

BESİM GÖKMEN

17062
17106

TATARİ
ÖMER ÜNÜSAN

17120

CELAL BAYR AM

21154

17123

İLKNUR HIÇKIR AN

21175

TATAROĞLU
DANA KARDAŞLAR

17185

ŞEHMUZ GEZİCİ

22097

SERDAR KEPİR

17197

MEHMET ALUÇLU

22243

MEHMET ÖZSAKARYA

17229

ERDİNÇ GÖKÇE

22476

MUSTAFA SAVAŞÇIN

17267

R AHŞAN BAŞAR AN

22858

17269

ALİ LEBLEBİCİ

17270

MEHMET CELAL BİLEK

22905

OSMAN AHMET GÖNENÇ

17277

TOĞRUL ULUTAŞ

25055

SELAMİ SALİM

17278

MEHMET ULUSOY

17346

VECDİ GÜR

17349

SELİM SIRRI ÖZBAYAR

17443

SEMR A TUNALI

17498

ALİ VEHBİ GEZER

17503

HALİL RIZA KOCABAŞ

17504

MEHMET TUR AL

17507

25159

NECMETTİN
ÇETİNKÖPRÜLÜ

ÖMER ALPASLAN
HÜSEYİN YILDIZ

26602

HASAN YAŞAYANLAR

27932

SALİH YILMAZ KURHAN

30019

HÜSEYİN MAZLUM DEBİR

İLHAN ÇETİN

30824

PINAR SAYGINER

MEHMET KAYI

36065

ALİ SÜREYYA PERÇİN

MEHMET HALUK

36565

İNCEDOĞAN

17727
17810

17632

Sicil no Adı Soyadı

GÖKBULUT

26014

17516

50. YIL AÇIK ADRESLİ
ÜYE LİSTESİ

60. YIL AÇIK ADRESLİ
ÜYE LİSTESİ
Sicil no Adı Soyadı
1503

ÖZGÜR TÜTÜNCÜOĞLU

1512

AHMET YILMAZ
ERSOYDAN

MEHMET YILDIRIM

1955

ÖZDEN AKHUN

46141

HÜSNÜ EROL KAYMAZ

3244

İBR AHİM İLHAN ÖZGÜNER

MEHMET MUTLU

51187

ALİ KAR AKAŞ

ALİ ULUŞANS

64413

ERHAN YARKINOĞLU

87631

SELÇUK ALTINAY

65601

KEMAL BAYR AKTAR

MMO İzmir Şubesi | Kasım 2018 | 14

ADRESLERİNİ GÜNCELLEMESİ GEREKEN ÜYELERİMİZİN LİSTESİ
Değerli Üyelerimiz,
Oda üye kayıt veri tabanımızda adresi kapalı olan ve bu meslekte 25, 40,50. ve 60. yıllarını doldurarak
onur plaketini almaya hak kazanan üyelerimizin listesini aşağıda yayımlıyoruz.
Bu üyelerimizin iletişim bilgileri hakkında bilgi sahibi olan üyelerimizin Şubemize bilgi vermelerini rica
ederiz. Tel: (232) 462 33 33 / 204-205

25. YIL KAPALI ADRESLİ
ÜYE LİSTESİ
Sicil no Adı Soyadı

40. YIL KAPALI ADRESLİ
ÜYE LİSTESİ
Sicil no Adı Soyadı

17105

COŞKUN KAYNAK

17168

OSMAN MUT

17271

BÜLENT ERDEM

38757

HÜSEYİN KAR AKAYA

15779

TUNA ERDİNÇ

17375

S.REMZİYE ÇİNER

39142

SİNAN ÇETİN

15935

MUSTAFA GÖKSOY

17392

ALBERT ŞİMŞON

39147

NADİR BAYSAL

15956

NAZIM KANDEMİR

17726

SEYHAN ÖZTÜRK

39148

FERHAT METİN ERDAL

15960

AHMET ÖZTÜREGEN

17821

ÖMER FARUK CABAS

39401

HAKAN DİLSİZ

16081

AHMET KURPINAR

17844

Y.ŞEVKET TÜKEN

39410

BEYHAN TAYAT

16127

M.KOR AY GÜRSEL

17985

HALİL POSACI

39611

MEHMET AYABAKAN

16193

REŞAT ÜMİT PAYLI

18048

CUMHUR TAYİZ

39612

ŞAFAK DEMİR ALP

16291

B.NÜKHET HÜRMERİÇ

18180

NURİ ZEYTİNOĞLU

39683

FİLİZ MELEK MERT

16296

CENGİZ YEŞİL

18416

MERİH SUAT ÜNER

39983

SEVDA GEZGİN

16329

CENGİZ ÇAKAR

18538

H.DOĞAN KAR AOĞLAN

39985

M.YAŞAR DOĞAN

16372

R AMAZAN ŞEN

18646

SUNGUR ÇAĞLASIN

39988

VOLKAN ŞAHİN

16400

CENGİZ SEZGİ

18818

FEHMİ TAMER

39996

MEHMET IRMAK

16514

M.KEMAL KAR AGÜLLE

19349

ATİLLA DURMAZ

40301

SEVİNÇ HEPER

16651

19441

SELÇUK MENGÜÇ

40302

OĞUZ YALIKLI

16663

20000

HAYRİYE TAYLI

40497

BİGE GÜVEN

16665

SERDAR ŞENKAL
ZEKİYE RUHAT
SANDIKÇIOĞLU
RECEP ERSAN

22002

NÜVİT YENİOĞLU

40797

AHMET SAĞLAM

16752

ADNAN KOZ

22586

NECMİ BAR AN

41643

İBR AHİM DERE

16771

36355

KEMAL KILINÇLAR

42024

NOYAN ERCAN

16785

ÖMER KUM
MÜZEYYEN SIPAR

36735

Y.SERDAR FALAY

42081

İLKER ALTINMEKİK

16786

AYDOĞAN
GÜNER ÖZTUĞCU

42964

CÜNEYT YALÇIN

16787

CEVDET MERİÇ

43414

BAŞAK GÖÇMEN

16794

TEVFİK BİLGEN

44160

ENDER KÖSE

16825

İSMAİL ACANERLER

44214

CEM AŞKIN ÖZUYGUNTAŞ

16874

OSMAN ARMAN

16928

ALİ ERİŞ

16931

MEHMET TANRIKULU

16942

M.SERMET SAKİN

16961

AYDIN İNAN

17005

TURGAY PAŞABACI

17059

SELMA ARGON

17060

ORHAN ARIK

17104

NURİ BAŞTEKELİ

44832

KAĞAN SEZAİ DİNÇER

45197

HARUN ARDIÇ

48552

CENKER TUNABOYLU

58402

ERCÜMENT YETKİ

50. YIL KAPALI ADRESLİ
ÜYE LİSTESİ
Sicil no Adı Soyadı
4567

HAYRETTİN ELBEYLİ

60. YIL KAPALI ADRESLİ
ÜYE LİSTESİ
Sicil no Adı Soyadı
1599

İLHAN AKTAN
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ASANSÖR
SEMPOZYUMU
YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
Asansör Sempozyumu 18-20 Ekim 2018 tarihleri
arasında İzmir`de Tepekule Kongre ve Sergi
Merkezinde, TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
(EMO) ve Odamız tarafından, 543’ü kayıtlı delege
olmak üzere yaklaşık 1.450 kişinin katılımıyla
gerçekleştirildi.

Sempozyum, açılış oturumu ile başladı
Odamız ve Elek tr ik Mühendisler i Odası adına Şubemiz ve
EMO İzmir Şubesi yürütücülüğünde düzenlenen IX. Asansör
Sempozyumu ve Sergisi’nin açılış oturumu Odamız Tepekule
Kongre ve Sergi Merkezi Anadolu Salonu’nda yapıldı.
“Tasarım ve Teknoloji” temasıyla bu yıl dokuzuncusu düzenlenen
etkinliğin açılışında ilk olarak Şubemiz Ritim Topluluğu kısa bir
gösteri sundu. Ardından etkinliğin açılış konuşmasını Şubemiz
Başkanı Yüksel Yaşartekin yaptı.

( 13 kurum ve kuruluş tarafından desteklenen sempozyum
boyunca 10 oturumda 29 bildiri sunumu, ilköğretim çağındaki
çocuklar ın bilinçlendir ilmesi amacıyla "Asansör ve Yürüyen
Merdiven/Bantl ar ın Güvenli Kull anımı" konusunda eğit im
çalışması, “Asansörlerde Ar tık Akım Anahtar ı Kullanımı" ve
“Asansörlerde Kaynaklı İmalat Yöntemleri” konularında 2 eğitim,
asansör periyodik kontrolleri konusunda "Periyodik Kontrol
Bina Yönet ic isi Bilgilendirme Topl ant ısı" gerçekleşt ir ildi.
Sempoz yuma paralel olarak düzenlenen sergiye 24 kurum
ve kuruluş katılırken, katılımcılar yeni ürün ve teknolojileri
görme olanağı buldu.
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Yaşar tek in, konuşmasında sempoz yum programına ilişk in
bilgilendirmede bulunurken, “Sempozyumumuzda, öncelikle
ül ke m iz de ve dün y ada y a ş anan t e k nol o j ik ge l işme l er i
irdeleyerek, yasal düzenlemelerin ve standartların etkilerini
t ar t ışmay ı hedef liyoruz. Bu etk inlik ile ülkemizde say ısı
800 bini aşan asansörlere ilişkin, ilgili sektörde üretim ve
üretim sonrası süreçlerde yaşanan sorunlar ve bunların çözüm
önerileri ortaya konulacaktır” dedi.
Yaşar tekin’in ardından söz alan EMO İzmir Şubesi Başkanı
Şebnem Seçk in Uğurlu, asansör al anında mühendisliğ in
önemine dikkat çekerek, sek törde mühendis emeği oranı
artırılmadan, planlı, sağlıklı, güvenli, teknolojik, standartlara
uygun üret im yapılamayacağını vurguladı. Uğurlu, “Dünya
pazarını elinde tutan çok uluslu şirketler ile rekabet etmek için,
mühendis odaklı bir sektör yaratmak, teknolojik gelişimleri
takip edip, Ar-Ge çalışmalarına önem vermek zorundayız. Bu
alandaki yetişmiş iyi eğitimli işgücümüz aynı zamanda Ar-Ge
yapacak, teknoloji gelişt irecek nitelik tedir” diye konuştu.
Odamız Yönet im Kurulu Başkanı Yunus Yener de, Odamızın,
iletim teknolojileri kapsamındaki asansörlere ilişkin iyileştirici
ve geliştir ici çalışmalar yapmayı önemli görevler inden bir i
ol arak gördüğünü if ade ederken, “A sansörler in t asar ımı,
imalat ı, montajı, bakım ve per iyodik kontrolünü kapsayan
süreç, bilimsel-teknik gerekliliklerce belirlenmiş mühendislik
hizmetler ine ait bir al andır. Bu hizmetler in özel eğ it im
almış, yeterliliği Odalarca belgelendir ilmiş mühendislerce
yürütülmes i oldukç a önemlidir ” dedi. Odamız ın asansör
alanındaki çalışmalarına dair bilgi veren Yener, “A tipi muayene
kuruluşu olarak asansör periyodik kontrollerinde görev alan
Odamız, konuyla ilgili gerekli eğit imler i ve vasıflandırma
süreçlerini tamamlanmış 278 mühendis ile bu süreci yürütürken,
periyodik kontrollere başladığımız günden bu yana bu sayının
katbekat fazlası mühendisi sektöre kazandırmış bulunmaktadır.
Odamız ın yapt ığı kontrollerde; 2012 y ılında asansörler in
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yüzde 79’u, 2013 yılında yüzde 63,30’u, 2014 yılında yüzde
52’si, 2015 yılında yüzde 41’i; 2016 yılında yüzde 40,2’si, 2017
yılında yüzde 22,5’i, 2018 yılı ilk sekiz ayı itibarıyla da yüzde
28’inin kullanımı sakıncalı bulunmuştur” ifadelerini kullandı.
EMO Yönet im Kurulu Başkanı Gaz i İpek, asansör alanında
k amu s al dene t im in zor unl u ol duğuna d ikk at çe ker ken,
“Mühendislik alanlarındaki denetimsizlik hem hizmet üretimini
gerçekleşt irenler in hem de üret ilen hizmet ten yararlanan
insanl ar ın c an ve mal güvenlikler inin tehlikeye at ılması
anlamına gelmektedir. Ancak bu süreç mühendisleri dışlayan
şirketleşmelere açılmıştır” dedi.
Açılışta son konuşmayı yapan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Emin Koramaz, bilim ve teknolojiye hâkim ülkelerin dünyaya da
egemen olduğu bir dönemden geçildiğini belirterek, tasarım ve
teknoloji alanında gelişmek doğrultusunda Ar-Ge çalışmalarına
ve yerli üretime daha fazla önem verilmesi gerektiğine dikkat
çekti. Mevcut ekonomik krize de değinen Koramaz, “Krizden
çıkış, emperyalist güçlerin, uluslararası tekellerin, çok uluslu
şirketler in istekler ine boyun eğmekle değil, halk ın genel
çıkarını gözeten, emekten yana kamucu bir anlayışı hayata
geç ir mekle mümkündür ” dedi. Kr iz i ç ık ar anl ar ın, kr iz in
f aturasını emekç ilere ödetmeye çalışt ığına dikkat çeken
Koramaz, “Bizler tabii ki buna karşı duracağız. KESK, DİSK,
TMMOB ve T TB’nin kr ize karşı başlat t ığı kampanyaya tüm
toplumsal kesimlerden destek talep ediyoruz” şeklinde konuştu.
Aç ılış konuşmal ar ının ardından Sempoz yum par alelinde
düzenlenen serginin açılış kurdelesi kesimi Anadolu Salonu
sahnesinde, Oda yöneticileri ve sektör dernek temsilcilerinin
katılımıyla yapıldı.

“Onaylanmış Kuruluşların Uygunluk Değerlendirme Süreci”
çalıştayda konuşuldu
İlk gün gerçekleştirilen “Onaylanmış Kuruluşların Uygunluk
Değerlendirme Süreci” Çalıştayı, Elektrik Mühendisleri Odası
adına Sempoz yum Yürütme Kurulu Üyesi Bülent Çarşıbaşı
yönetiminde T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına Gökhan
Yazıcı, TSE adına Ümit Sevim, TÜRKAK adına Ömer Karavelioğlu,
AYSAD adına Fevzi Yıldırım, EMO adına Serdar Tavaslıoğlu ve
Odamız adına Berkay Eriş’in katılımıyla düzenlendi.
Ç alış t ayda, asansör al anında ç alışma y apan onayl anmış
kuruluşların, asansör periyodik kontrol ve tescil süreçlerinde
izledikler i süreçlere ve değerlendirdikler i kr iterlere ilişkin
bilgilendirme ve görüş alışverişinde bulunuldu.
Konuşmaların ardından gerçekleştirilen soru-cevap bölümüyle
izleyiciler sorularını çalıştay katılımcılarına yönelttiler.
“Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği” panelde masaya
yatırıldı
Odamız Yönet im Kurulu Başkanı Yunus Yener yönet iminde
ikinci gün düzenlenen “Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği”
paneli Sempozyumun en çok ilgi gören etkinliklerinden biri
oldu. Panele T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı adına İlyas
Menderes Büyüklü, ASFED adına Abdurrahman Aksöz, AYSAD
adına Sefa Targıt, EAYSAD adına Adnan Yedikardeş, TSE adına
Yavuz Çetinkaya, EMO adına H. Onur Ercan, ve Odamız adına
Selda Ünver konuşmacı olarak katıldı.
Panelde, Odamız ve TSE adına asansör per iyodik kontrol
ç al ışmal ar ına il işk in s ay ıs al ver il er l e b il g il end ir me de
bulunulurken, diğer katılımcılar da Asansör Periyodik Kontrol
Yönetmeliği’ne ilişkin görüş ve önerilerini paylaştılar.
Panel, soru-cevap bölümü ile sona erdi.
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Sempozyum kapsamında iki eğitim gerçekleştirildi
Sempozyum kapsamında, bildiri oturumlarına paralel olarak
Akdeniz Salonu’nda İrfan Arabacı taraf ından “Asansörlerde
Artık Akım Anahtarı Kullanımı”, Volkan Erdem taraf ından ise
“Asansörlerde Kaynaklı İmalat Yöntemler i” konulu eğitimler
düzenlendi.

“Asansör Periyodik Kontrolleri Hakkında Bina Yöneticilerine
Bilgilendirme Toplantısı”na 100’e yakın yönetici katıldı
Asansör Sempozyumu bildiri oturumları paralelinde, Akdeniz
Salonu’nda düzenlenen topl ant ıda asansör mev zuat ı ve
per iyodik kontrollere ilişk in, bina yönet ic iler ine yönelik
b i l g i l e n d ir m e d e b u l u n u l d u . Y ö n e t i c i l e r i n y o ğ u n i l g i
gösterdikleri toplantıda, periyodik kontrol süreçlerine ilişkin
merak edilenlere dair sorulara yanıt arandı.
Asansör ve Yürüyen Merdiven/Bantların Güvenli Kullanımı
Eğitimi yapıldı
Sempozyumun ilk günü, ilköğretim 3. sınıf öğrencilerini asansör
ve yürüyen merdiven kullanımı konularında bilinçlendirmek
amac ıyla “Asansör ve Yürüyen Merdiven/Bantlar ın Güvenli
Kullanımı Eğitimi” gerçekleştirildi. EMO İzmir Şubesi Asansör
Komisyonu Üyesi Bülent Çarşıbaşı tarafından verilen eğitimde,
21. Yüzyıl Karşıyaka Koleji öğrencilerine ilk olarak asansör
ve yürüyen merdivenler in kullanımı sırasında yapılması ve
yapılmaması gerekenlere ilişkin bir f ilm izletilirken, f ilmin
ardından Bülent Çarşıbaşı tarafından öğrencilere mini bir sınav
yapıldı. Çarşıbaşı, soru-cevap bölümünün ardından öğrencilere
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nin yürüyen merdivenlerinde,
bu merdivenler in kullanımına dair prat ik bir eğit im verdi.
Eğitimin sonunda öğrencilere “Güvenli Kullanıcı Sertif ikası”
sunuldu.
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Sempozyum paralelinde Asansör Sergisi düzenlendi
A s ans ör S e mp oz y umu il e a y n ı and a v e a y n ı me k ând a
düzenlenen asansör sergisine sektörde ürün ve hizmet üreten
kurum ve kuruluşl ar kat ılım sağl adı. Sergiye Akar, Asray,
Aybey Elektronik, Bulut Makina, CE Mühendislik, Genemek,
İFO, Konel, Megadyne Turkey, Metroplast, Mikosis, NZR2020
Elektronik, Opaş Paket Şalterleri, Procube Elektronik, Prolift
Asansör, Yeterlif t Asansör, Zorlu Asansör f irmalar ının yanı
sıra Asansör Vizyon, ASFED / Haber Asansörü, AYSAD, AYSKAD,
EAYSAD, Elevator World, Tek Gündem Asansör, TMMOB Elektrik
Mühendisleri Odası ve Odamız katıldı.

Açılış kokteyli, Genemek’in katkılarıyla gerçekleşti
A s an s ör S e mp oz y u m u n u n aç ıl ı ş k o k t e y l i, G e n e m e k ’ in
katkılarıyla ilk gün Kordelya Salonu’nda gerçekleştirildi. 200
kişilik bir katılımın gerçekleştiği kokteylde Genemek adına
firma çalışmaları hakkında kısaca bilgi verilerek katılımcılara
teşekkür edildi.
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5. KAIZEN
PAYLAŞIMLARI
ETKİNLİĞİ
22-23 ŞUBAT’TA

( Şubemiz Endüstri Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu

tarafından organize edilen 5. Kaizen Paylaşımları Etkinliği,
22-23 Şubat 2019 tarihlerinde Odamız Tepekule Kongre ve
Sergi Merkezi’nde gerçekleşecek.
“ÖNCE-SONR A K A I ZEN” türünde 4 f arklı kategor ide ve
“KOBETSU KAIZEN” türünde 5 farklı kategoride olmak üzere
37 f irma taraf ından hazırlanan toplam 169 proje etkinlik
sekret ar yamıza ulaşt ı. Bu projeler in değerlendir ilerek
serg il enme ye hak k a z anl ar ın bel ir l enme s i amac ı y l a
değerlendir ic iler ile bilgilendirme topl ant ıl ar ının ilk i
yapıldı. 5. Kaizen Etkinliği için tür ve kategorilerine göre
elimize ulaşan projelerin sayısı aşağıda listelenmiştir:

TÜR VE KATEGORİYE GÖRE BAŞVURU SAYILARI
KOBETSU KAIZEN
ÖNCE SONRA KAIZEN
Üretim V.
23
27
Enerji V.
12
22
Kalite
20
23
İSİG
7
27
SMED
8
99
TOPLAM
73
Kaizen Paylaşımları Etkinliği’nde gerçekleştirilecek diğer etkinliklerin belirlenerek programın oluşturulması amacıyla
Yürütme Kurulu çalışmalarını sürdürmektedir.
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KRİZ DERİNLEŞİYOR,
ÖNLEMLER YETERSİZ

petrol ürünleri alt dalında fiyatların yüzde 131 arttığı dikkat
çekmektedir. Yine dünya metal fiyatlarındaki artıştan ve yine
TL’deki hızlı değer kaybından etkilenen ana metal (yüzde 77,4)
ve kimyasal ürünlerde (yüzde 66) çok sansasyonel, yüksek fiyat
artışları gerçekleşmiştir.

Odamız, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in
katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin
42’incisini, sanayideki yüksek işsizlik, enflasyon
ve krizin boyutlarına ayırdı. Artan enflasyonun
bölüşüm uçurumunu derinleştirdiğine dikkat çekildi
ve krizi kabullenmeyen AKP’nin önlemlerinin
yetersiz kaldığı, kriz tünelinin ucunun belli olmadığı,
çıkışın yılları bulabileceğine dikkat çekildi.

( TÜİK, Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kalkınma
Bakanlığı ve IMF verileri kullanılarak yapılan analizde, Eylül’de
sanayici fiyatlarında yıllık artışın yüzde 46’ya çıktığı ve bazı
alt dallarda yüzde 100’lere yakın artışlar yaşandığına dikkat
çekildi. ÜFE’deki bir ikmiş zamlar ın tüket ic iye önümüzdeki
aylarda yansıt ılmasının kaç ınılmaz olacağı ve uzun süreli
yapışkan, yüksek enflasyonla beraber ekonomideki küçülmenin,
stagflasyon, yani baş edilmesi zor bir krize doğru ilerlediği
vurgulandı.
MMO analizinde şu noktalara vurgu yapıldı:
•
8 Ek im’de aç ıkl anan IMF Ek im 2018 Dünya Ekonomik
Raporu’nda Türkiye ile ilgili yer alan öngörülerin çoğu, AKP
rejimince açıklanan Yeni Ekonomik Program(YEP) hedeflerinden
ayrışıyor. IMF, Türkiye’nin krize girdiğini ifade ederken, 2019
için büyüme oranını yüzde 0,4’e kadar daraltıyor.
•
IMF tahminlerine göre 2019 milli geliri 641 milyar dolara,
kişi başı gelir de 7 bin 615 dolara kadar inmektedir. Oysa YEP,
2019 kişi başına gelirini 9 bin 647 dolar olarak öngörmektedir.
Aradaki fark kişi başına 2 bin doların üzerindedir.
•
AKP rejiminin yanlış ekonomi polit ikal ar ı sonucunda
Türkiye’ye dış sermaye girişleri hızla azaldı ve Ağustos ayında
14,3 milyar doları bularak , sermaye çıkışı tavan yaptı. Eylül
ay ında, TL f aizler inin ar t ır ılmas ı oper as yonuna r ağmen
dövizde önemli gerilemeler görülmedi. Bu durum Ekim ayının
ilk yarısında da ABD ile gerilimlerin yumuşamasına rağmen pek
azalmadı.
•
Böylece Türk iye ekonomisi yük sek döv iz f iyatl ar ı ile
mücadele etmeyi amaçlayan TL faizleri arasında sıkıştı. Her
tür mal ve hizmet üreticisi firma açısından hem döviz fiyatları
hem banka kredi faizleri büyük maliyet artışlarına yol açtı.
Artan maliyetler f iyatlara yansıtılınca Üretici Fiyat Endeksi
Eylül ayında yüzde 46 gibi ürkütücü boyutlarda yıllık artışa
git t i. İmal at sanay isinde or t al ama ar t ışl ar ın yüzde 44,8
olmasına karşın, en yüksek f iyat artışı gerçekleştiren raf ine
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•
Aynı şek ilde üret iminde ithal girdi, ara malı oranının
yıllar içinde yüzde 70-80’lere ulaştığı beyaz eşya, elektronik,
otomotiv sektörlerinde, TL’deki değer kaybı ile birlikte ya da
dövizin f iyatının sert artışı ile birlikte maliyet artışları da
tırmanmış ve yıllığı yüzde 54’e yaklaşmıştır.
•
Yüksek enflasyonla beraber sanayi üretimindeki daralma,
hatta küçülmenin öncü göstergeleri ortaya çıkmaya başladı.
Bunlardan en önemlisi İstanbul Sanay i Odası iç in üret ilen
Sat ınalma Yönet ic iler i Endek sler i (Purchasing Managers’
Indices - PMI), önemli bir ger ilemeye işaret et t i. Öyle k i
ger ileme, 2009 kr iz indek i değere kadar ger iledi. Yük sek
enflasyon, başta ücretliler olmak üzere emeği ile geçinen tüm
kesimleri, uzun yıllardır yaşamadıkları bir reel gelir kaybına
uğrattı. Yıl sonuna doğru yüzde 30-35 aralığında kesinleşmesi
beklenen tüketici enflasyonuna karşılık asgari ücretin geçen
y ıl ancak yüzde 14 ar t ır ılmış olması, asgar i ücret in alım
gücünün önemli ölçüde aşındırıldığını ortaya koyuyor. Asgari
ücretin gösterge özelliği dikkate alındığında, yapılacak yeni
ayarlama enflasyon oranından ne kadar uzak kalırsa, genel
ücret-maaş düzeyinin de o kadar ger ileyeceği ve toplumda
yeni bir göreli yoksullaşma süreci yaşanacağı açıkça görülüyor.
19 milyon ücretliyi ilgilendiren bu durum ayrıca sayıları 10
milyonu bulan emeklileri de kapsıyor.
•
Yük sek enf l as yonun y ar at t ığ ı yok sull aşmay a ek
olarak, krizi aşmak üzere kamu kaynaklarının f irmalara can
simidi olarak kullandır ılması ya da kamuda tasarruf adına
kısıtlamalara gidilmesi, toplumun yararlandığı eğitim, sağlık,
sosyal yardım hizmetlerinin de azalması demek. Bu da dolaylı
bir yoksullaşmanın kapısının açılması anlamına geliyor. Bütün
bunlar ın üstüne yükselen işsizlik, ar tan işten çıkarmalar ın
birçok hane halkını mutlak yoksulluğa sürükleyeceği, hele
ki toplamda 325 milyar TL’ye ulaşan iht iyaç ve kredi kar t ı
borçlusu haneleri alabildiğine zorlayacağı bilinmektedir.
•
B ü t ü n b u k r iz y ık ım ın a k ar ş ı, e m e k ke s iml e r in in
dayanışması, krizin yükünün emek sınıflarına yıkılmaması için
etkili mücadele araçları, etkili yollar bulması gerekiyor.
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ODAMIZDAN DOĞAL
GAZ VE ELEKTRİK
ZAMLARINA
DAİR RAPOR
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, yıl
içinde gerçekleşen doğal gaz ve elektrik zamlarına
ilişkin Odamızın hazırladığı rapora dair 18 Ekim 2018
tarihinde yazılı bir açıklama yaptı.

Bu Yıl İçinde Elektriğin Fiyatı Farklı Tüketici
Grupları İçin Yüzde 45,0–72,3, Doğal Gazın Fiyatı
Yüzde 29,5–112,5 Oranlarında Arttı
Elektrik ve Doğal Gaz Zamlarının Etkisi ile Yıllık
Enflasyonun Yüzde 30’ları Aşması Şaşırtıcı
Olmayacaktır
Hayat Pahalılığından Ezilen Çalışanların
Ücretleri En Az Yüzde 40 Artırılmalı,
Asgari Ücret Vergi Dışı Bırakılmalıdır

4 kişilik bir ailenin bir ayda en az 230 kilovat saat elektrik
harcadığı kabul edildiğinde, fon ve vergi kesintileri dâhil aylık
elektrik faturası en az 137,4 TL’ye çıkmıştır. Bireysel (kombi)
ısıtmanın yaygın olduğu Ankara’da, bir konutun Ekim 2018 için
geçerli olan KDV dahil 1,6070 TL/m3 gaz satış fiyatı üzerinden
yıllık doğal gaz faturası en az 1,6070 TL/m3 x 1.099 m3= 1.766
TL’ye ulaşmaktadır. Yani aylık ortalama doğal gaz faturası en az
147 TL olmaktadır.
Buna göre asgari yaşam standardındaki dört kişilik bir ailenin
aylık doğal gaz ve elektrik faturası başkent Ankara’da en az
284 TL’ye varmaktadır. Bu tutar, 1.603,12 TL olan asgari ücretin
% 17,7’sidir.
Son bir y ıl iç inde resmi tüket ic i enflasyonu (TÜFE) ar t ışı
yüzde 24,52, üretici f iyat endeks (ÜFE) ar t ışı yüzde 46,15
ol ar ak gerçekl e şmiş t ir. ÜF E’nin bu denl i y ük sekl iğ inin
önümüzdek i ayl arda tüket ic i f iyatl ar ına olumsuz etk ide
bulunacağı bilinmektedir. Çalışanların ve emeklilerin ücret/
maaş artışlarının, döviz, ÜFE, TÜFE, elektrik, doğal gaz fiyat
artışlarının çok gerisinde olduğu da açık bir gerçekliktir.
Yaşaml ar ını birçok zorlukl ar a göğüs gererek ve zorunlu
harcamalarını bile her geçen gün daha da kısarak yapan ücretli
çalışanlar ve küçük özel işletmeler, bu fiyat artışlarından ve
yaratacağı olumsuzluklardan en çok etkilenecek kesimlerdir.
Merkez Bankası Eylül 2018 Aylık Fiyat Gelişmeler i Raporu
da göstermektedir ki, ener ji zamlar ının yaratacağı maliyet
artışları nedeniyle mal ve hizmet f iyatlarında Kasım-Aralık
aylarında gündeme gelecek f iyat artışları, göstermelik f iyat
denetimleri ve sınırlı sayıda üründeki küçük fiyat indirimlerine
karşın yıllık enflasyon yüzde 30’u aşabilecektir.
Ne Yapmalı?
TMMOB Mak ina Mühendisler i Odas ı ol ar ak bir ke z daha
belirtiyoruz:

( Bilindiği üzere elektrik ve doğal gaz satış f iyatlar ında
1 Ekim tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tüm tüketici
gruplarını etkileyen yeni artışlar yapılmıştır. Odamızın Enerji
Çalışma Grubu’nun bu zamlardan hareketle hazırladığı, Elektrik
ve Doğal Gaz Fiyatları ve Zamları İnceleme Raporu Ekim 2018’i
kamuoyuna sunuyoruz.

R Genel olarak ener ji, özel olarak elektr ik sektörü toplum
ç ık ar l ar ı v e k am u s al p l anl am a e k s e nl e r in d e y e n i d e n
düzenlenmelidir.

1 Ek im’de yapılan zam sonucu değişik tüket ic i gruplar ına
uygulanan elektrik tarifeleri (vergi ve fonlar dâhil olmak üzere),
bir önceki zammın uygulandığı Eylül 2018’e göre yüzde 9–18,5
oranlarında, 2018 yılı ilk on ayı itibarıyla da yüzde 45,0–72,3
oranlarında artmıştır. 1 Ekim 2018 itibarıyla 2017 Eylül ayına
göre en yüksek oranda artış, yüzde 72 ile sanayi (orta gerilim)
elektrik fiyatında olmuştur. Mesken elektrik fiyatı yüzde 44,2;
BAŞKENT GAZ abone satış f iyatı yüzde 38,6; BOTAŞ serbest
tüketici satış fiyatı yüzde 29,5 oranında artmıştır.

RVergiler düşürülmelidir

RKamu çalışanlar ının, işçilerin, tüm emekçi ve emeklilerin
ücret ve maaşları ile asgari ücretleri artırılmalıdır

RYoksul ve yoksunlara enerji desteği verilmelidir
Not: Raporun tamamına, karekodu okutarak ulaşabilirsiniz.

Yine 1 Ekim’de yapılan zam sonucu değişik tüketici gruplarına
uygulanan doğal gaz tar ifeler inin 2018 y ılı iç indek i ar t ış
oranları da yüzde 29,52–112,5’tir.
Asgari tüketim üzerinden yapılan hesaplamalara dayanarak
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10 EKİM’DE
KATLEDİLENLER
İZMİR’DE ANILDI
10 Ekim 2015’te Emek, Barış ve Demokrasi
Mitingi’nde Ankara Garı önünde gerçekleşen
saldırıda yaşamını yitirenler, katliamın 3. yıl
dönümünde İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri ve
10 Ekim Barış ve Dayanışma Derneği tarafından
anıldı.

“Mülkiye müfettişlerinin hazırladığı raporda adeta katillere
Ankara’ya kadar bir kor idor aç ıldığı anlaşılmasına rağmen
Mahkeme heyeti raporu ciddiye almadığı gibi avukatlarımızın
ısrarlı talebine rağmen raporda kastı/ihmali yazılı olan kamu
görevlilerini ne sanık olarak yargılamış, ne de tanık olarak
dinlemiştir.
7 Haz iran-1 Kasım 2015 sürec inde arka arkaya patl ayan
bombaların, yaşanan katliamların ‘ya biz ya kaos’ tehdidi ile
ilişkisi sorgulanmadığı sürece adalet sağlanmamış, gerçek
failler ortaya çıkarılmamış olacaktır.
Katliam sonrası anket yapıp oyl ar ının ne kadar ar t t ığını
ar aş t ır an ve büyük bir aymazlıkl a T V ’lerde aç ıkl ay anl ar,
hal kl ar ım ız a he s ap ver me d ikçe öf kem iz de, ac ım ız da
dinmeyecektir.

( 10 Ekim katliamında yaşamını yitiren 103 kişi için, İzmir
Emek ve Demokrasi Güçler i ve 10 Ekim Bar ış ve Dayanışma
Der ne ğ i t ar af ından b ir anma e t k inl iğ i gerçekle ş t ir il di.
Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde gerçekleşen
anmada “Kat il IŞİD, işbirlikç i AKP”, “Faşizme karşı omuz
omuza”, “Ankara’yı unutma, unutturma” gibi sloganlar atıldı.
Anmada, ilk konuşmay ı yapan 10 Ekim Bar ış ve Dayanışma
Derneği'nden Mustafa Özdağ, katliamda yaşamını yitiren 103
kişinin ismini saymasının ardından, "Bundan tam üç yıl önce,
bu ülkenin başkentinde insanlar ölmesin, sivil, asker, polis
ölmesin, analar ağlamasın, çocuklar anasız babasız kalmasın
diye eller imizde pankar tlar, yüreğimizde sev inç, coşku ve
inançla barış isteyen bizleri katlettiniz. Unuttuk o günden bu
yana unuttuk ağız dolu gülmeyi. Bu katliamın bütün failleri
yargılanıncaya dek mücadelemizi sürdüreceğiz" diye konuştu.
İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri adına konuşan DİSK Ege Bölge
Temsilcisi Memiş Sarı ise 103 kişinin öldüğü, 500’den fazla
kişinin yaralandığı saldırının yarattığı acıyı ve duyulan öfkeyi
büyüten en büyük nedenlerden birinin, katliam öncesinden
bugüne kadar siyasi iktidarın ve idarecilerin takındıkları tutum
ve yargı süreci olduğunu ifade ederek, “Ankara 4. Ağır Ceza
Mahkemesi 3 Ağustos günü 10 Ekim Ankara katliamı davasında
kararını açıkladı. Yargı süreci hızla bitirilmek istendi. Yargının
t ut umu ve aç ıkl anan k ar ar k atliamın gerçek f ailler inin
k imler olduğuna dair kuşkumuzu daha da büyüt tü” dedi.
Duruşmalarda yaşananlara, siyasi iktidar ın ve mahkemenin
tavr ına bak ıldığında davanın birkaç tet ikç inin, yardım ve
yataklık edenlerin çeşitli cezalarla sonuçlandırılması üzerine
kurgulandığının anlaşıldığını ve kararın da buna uygun olarak
verildiğini ifade eden Sarı sözlerini şu şekilde sürdürdü:
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K at illere adet a kor idor aç an, yol kontroller ini k aldır an,
saldırı olacağı istihbaratını tertip komitesinden gizleyenler,
patlamalar ın ardından birçok kişinin yaşamını y it irmesine
neden ol an gaz sıkma emr i verenler, ambul ansl ar ın geç
gelmesinin sorumlusu olanlar, güvenlik tedbir i almayanlar
yargılanmadıkça gerçek adalet mücadelemiz sürecektir.
“Kokteyl örgüt” diyerek davayı sulandıranlar, katliamın IŞİD
t araf ından gerçekleşt ir ildiğini söyleyen mahkeme karar ı
sonrası hala koltuklarında oturmaya devam ediyorlarsa dava
dosyasının daha başındayız demektir.
Katliamın tüm sorumluları yargılanana ve hak ettikleri cezayı
alana kadar öfkemizi diri tutacağız. Katliamın unutturulmak
istenmesine izin vermeyeceğiz. Arkadaşlar ımızın hesabını
mutlaka soracağız.
Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve barış mücadelesi yitirdiğimiz
ar k ada şl ar ım ız ın e n b ü y ük e mane t id ir. B iz l er b ugüne
kadar olduğu gibi bundan sonra da bu doğrultuda kararlı
mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.
Bar ış karanf iller imize ve aileler ine verdiğimiz sözü 3. y ıl
dönümü vesilesiyle bir kez daha yineliyoruz: Barış özleminiz
yerine gelinceye kadar mücadelemiz bedeli ne olursa olsun
devam edecek t ir. Gerçek kat iller or t aya ç ıkar ılıncaya ve
gerçek adalet yer ini buluncaya kadar ant ol sun k i durup
dinlenmeyeceğ iz, ger i çek ilmeyeceğ iz, y ılmayac ağ ız.
Affetmeyeceğiz, unutmayacağız, unutturmayacağız.”
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TMMOB İZMİR İKK
“KAPİTALİZM
SORGULANMADAN,
GIDADAKİ GERÇEĞİ
ANLAYAMAYIZ”
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından
Dünya Gıda Günü dolayısıyla bir basın toplantısı
gerçekleştirildi.

( Ziraat Mühendisler i Odas ı İzmir Şubes i L ok ali’nde
gerçekleştirilen basın toplantısında TMMOB İzmir İKK adına
Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi Başkanı Saadet
Çağlın açıklama yaptı. Çağlın, 16 Ekim’in her yıl belirlenen
bir temayl a Birleşmiş Milletler Gıda ve Tar ım Örgütü FAO
tarafından Dünya Gıda Günü olarak kutlandığını, bu yıl temanın
“sıf ır açlık” şeklinde belirlendiğini if ade ederek, “Bugüne
kadar yapılan etk inliklerle açlık ve yoksullukla, topyekûn
mücadele edilmesi gerektiği ortaya konmaya çalışılsa da ciddi
bir başar ıdan söz etmek mümkün görülmemek tedir ” dedi.
Dünya Bankası’nın temel gıda fiyatlarının son üç yılda yüzde
83 oranında yükseldiğini, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tar ım
Örgütü FAO’nun da, 830 milyondan fazla insanın yani her dokuz
kişiden birinin yatağa aç girdiğini belirttiğine dikkat çeken
Çağlın, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Yapılmış olan bütün bilimsel araştırmalar ise dünyada yaşanan
açlığın ve yetersiz beslenmenin nedeninin, üretim yetmezliği
değil, adaletsiz bölüşüm olduğunu göstermektedir.
Ü l k e m i z d e i s e i n s a n l a r ı m ı z ı n % 2 2 ’s i y e t e r l i g ı d a y a
ulaşamamakta, %9’u ise açlık sınırında yaşamaktadır.
Ülkemizde yaşanan açlık ve yoksulluğun temelinde gıda ve
tarımdaki dışa bağımlılık gelmektedir. Özellikle AKP iktidarı
döneminde her şeyde olduğu gibi tarım ve gıdada da yoğun bir
ithalatın yaşanması sonucunda ülke üretemez duruma gelmiş
ve gıda güvencesi de ortadan kalkmıştır.

Bu y ıl Düny a Gıda Günü dol ay ıs ı y l a t emay ı, ül kemiz in
yaşadığı gıda hakkı ve yoksulluk ile ilgili kaotik ortamın ana
sebepler inden bir isi olan Gıda ve Tar ımda Dışa Bağımlılık
olarak belirledik. Bu tema, neoliberal politikaların oluşturduğu
hegemonyaya da işaret etmektedir.
Kapitalizmin tarım ve gıdayı bir meta olarak görmesi sonucu
tarım ve gıda üretimi belirli ellerde toplanmaya ve tüm dünyaya
bu yaklaşım egemen kılınmaya çalışılmaktadır. Günümüzde
küresel sermaye, tar ımsal üretimin tüm aşamalar ında; yani
tohum üret iminden, z irai müc adeleye, g ıda üret iminden
bu gıdalar ın tüketimine kadar tüm süreçler i kontrol etmek
istemektedir. Bu nedenle kapitalizm sorgulanmadan, Dünya
Ticaret Örgütü, Dünya Bankası, IMF gibi kurumlar ın işlev i
anlaşılmadan ne hayvancılığı, ne tarımı, ne de gıdadaki gerçeği
anlamak mümkündür.
Bugün itibariyle, hemen her alanda olduğu gibi gıda alanında
da sayısı onu geçmeyen çok uluslu şirketler dünya piyasasına
hâk im durumdadır. Küresel ölçek te dör t ş irke t piy asay ı
tohumda % 58.2, tarımsal kimyasallarda % 61.9, gübrede %
42.3, hayvansal ilaçlarda % 53.4 oranında kontrol etmektedir.
Hayvansal üretimde bu oranlar tavukçulukta % 97, domuz ve
sığırda ise yaklaşık % 66 düzeyindedir.
Bu şirketlerden altı tanesi dünya tahıl ticaretinin % 85’ini,
sekiz şirket kahve satışlarının % 60’ını kontrol etmektedir.
Türkiye’nin bu kıskaca düşmesi II. Dünya Savaşı sonrasına
rastlar. 1940’lı yıllar ve devamında sonunda NATO’ya girilmesi
ve IMF’ye üye olunması sonrasında sanay ileşme ve tar ımı
engellemek için MARSHALL yardımlarının devreye sokulması
ile süreç başlamış, 12 Eylül 1980, 24 Ocak kararları ile devam
etmişt ir. DTÖ Uruguay Tar ım Anlaşması ve Gümrük Birliği
anlaşmaları ile tarım ve gıda sektöründe köklü dönüşümler
y a ş a n m ı ş t ı r. B u a n l a ş m a l a r s o n u c u t a r ı m s a l K İ T ’ l e r
özelleşt ir ilmiş, işlevsizleşt ir ilmiş veya kapat ılmışt ır. Ar t ık
sermaye sayesinde dünya küreselleşmiş ve kapitalizm vahşi bir
şekilde örgütlenmiştir. Tarım bitmiş, gıda güvencesi ortadan
kalkmış, GDO, kimyasal katkılar, pestisitler bilinçli olarak
tarıma ve gıda üretimine sokulmuş, bu alanda üretim yapan ve
sayıları onu geçmeyen küresel şirket dünya piyasasının mutlak
hâkimi olmuştur.
Son on altı yıldaki AKP hükümetleri döneminde uygulamaya
konul an t ar ım polit ikal ar ı da bu neoliberal polit ikal ar ın
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devamıdır. Bu polit ikalar sonucu, ç if tç i tar ımdak i gücünü
yitirerek önce hiç olmadığı kadar yoksullaşmış ve daha sonra
da toprağını elden çıkararak büyük kentlerde proleterleşmek
üzere göçe zorlanmıştır. Ülkemiz, küresel dünyada rekabet
edebileceği tek sil ahını da kaybetmişt ir. Tar ımın topl am
istihdam içindeki payı 2002 yılında % 35 iken bu pay 2016
yılında % 20’ye gerilemiştir. Tarımda devletin yatırımları da
yıllar içinde azalmıştır. Tarımın toplam yatırımlar içindeki payı,
planlı dönemin başında (1960) % 13 düzeylerindeyken 2016
yılında %3,4’e düşmüştür.

yaşanacak en önemli sorun alanı da, şu an yaşanan ekonomik
krizin tarım ve gıda üretimine yapacağı olumsuz etki olacaktır.
Ağustos 2018 tarihi itibariyle kendini daha çok hissettiren
ekonomik kriz, geçtiğimiz ay itibariyle tüketici enflasyonunu
% 25’lere, üretici enflasyonunu % 50’lere taşımıştır. Artan
döviz fiyatlarıyla beraber gübre, mazot, tohum ve zirai ilaçta
oluşan yüksek f iyat ar tışlar ını üretici karşılayamayacak ve
üretimden vazgeçecektir. Bu durum da ülkemizi önümüzdeki
süreçte ciddi anlamda gıda tedariki sorunuyla karşı karşıya
getirecektir.

Yoğun yasal düzenlemeler ile Türk tarımı bitirilme noktasına
ge t ir ilmiş t ir. Uzun y ıll ar dev am eden düşük döv iz kuru
nedeniyle incir, üzüm, kayısı, f ındık ve narenciye dışındaki
bütün t ar ımsal ürünler, c anlı hay van ve karkas et ithal
edilmişt ir. Bu ithal atl ar sonucunda ithal at a topl am 575
milyar TL ödenirken, tarıma nakit destek olarak 79 milyar TL
verilmiştir.

Biz TMMOB olarak, meslek örgütü sorumluluğuyla ülkemizde
ve tüm dünyada uygulanan neoliberal politikaların insanları
mutlu etmediğini ve bir avuç topluluğun gıda üzer inden
hegemonya yaratıp, tüm dünyayı sömürdüğünü dün söylemiştik,
bugün de söylüyoruz. Yukarıda ifade edilenlerin doğrultusunda
açlığın, yokluğun ve yoksulluğun son bulduğu, hakça adil
b ir pay l a ş ım ın ol duğu, kor kul ardan, k ayg ıl ardan u z ak,
güvenli, sağlıklı, savaşsız, sınıfsız ve sömürüsüz bir Türkiye
ve dünya özlemiyle Türk Mühendis ve Mimar Odalar ı Birliği
olarak uzmanlık alanlarımız üzerinden mücadelemize devam
edeceğimiz.”

Bütün bunların sonucu olarak, kırdan kente göç ile beraber,
kırsal bölgelerin insan gücü, tarım sektörünün sürdürülebilir
yapısını bozacak ve kentlerde emek sömürüsünü derinleştirecek
derecede kentlere kaymıştır. Ülkemiz açısından yakın gelecekte

İZSU’DAKİ
ÜYELERİMİZLE BİR
ARAYA GELDİK
Şubemiz, İZSU’da çalışan üyelerimizle bir toplantı
gerçekleştirirken, toplantıda İZSU işyeri temsilciliği
seçimi de yapıldı.
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( 25 Ekim 2018 tar ihinde Odamız Tepekule Kongre ve
Sergi Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya, İZSU çalışanı
üyeler imizin yanı sıra Şubemiz yönet im kurulu üyeler i
k at ıl d ı. Topl an t ıda, İ Z SU’dak i ü y e l er im iz in ç al ışma
yaşamında karşılaşt ıklar ı sorunlar ın yanı sıra, bunlar ın
çözülmesi doğrultusunda ve Şube çalışmalarımıza dair görüş
ve önerileri üzerinde duruldu.

Toplantı sonunda İZSU işyeri temsilcisi seçimi yapılırken,
temsilciliğe Kenan Üci, temsilci yardımcılığına ise İbrahim
Bakak seçildi.
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EĞİTİM 4.0:
NEREDEN GELDİK?
NEREDEYİZ?
NEREYE
GİDİYORUZ?
1.BÖLÜM
RR Dr. Zeynep Meral TANRIOĞEN
PAÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
zatogen@gmail.com

21. yüzyılın cahilleri, okuma yazması olmayanlar
değil, öğrenmeyi, unutmayı ve yeniden öğrenmeyi
beceremeyenler olacak.
ALVİN TOFFLER

Yapay zek a ile ilg ili ilerlemeler 4. Sanay i Dev r imini
toplumsal alt sistemler in hepsini etk ileyecek bir güce
ulaştırmaktadır. Yıkıcı bir inovasyonun yaşanacağı iddia
edilen, insanın Cyborglara (organik ve inorganik yapıları
aynı anda bünyesinde bar ındıran) dönüşeceği belk i de
Harari’nin dediği gibi teknolojiye ayak uyduramayanların
alt bir tür olarak hayatlarını sürdürmek zorunda kalacağı
hat t a l abor at u v ar or t am ında dahi b ir f are y ar at an
biyoloji mühendislerinin dahi insanı yaratmak için sadece
prosedürlerin ortadan kalkmasını beklediği bu gerçekleşirse
Homo Sapiens nasıl Neandartellerin sonunu hazırladıysa
yarat ılacak daha zek i insanın Homo Sapiens’in sonunu
getirebileceğinin dillendirildiği ortamda söylenenleri kulak
arkası etmek çok büyük bir iyimserlik olacaktır. Teknolojiye
ar k amız ı dönmemel i ama t ehl ikeler inin de f ar k ında
olmalıyız.
“Eğitim 4.0” kavramına ilk akla gelen “Eğitim Teknolojileri”
ol arak değil de “Eğit im 4.0 Fel sefesi” penceresinden
bakmanın daha sağlıklı sonuçl ar doğuracağını, eğit im
teknolojilerini birer sonuç eğitim 4.0 felsefesini ise sebep
olarak görmek gerekt iğini ve başlat ıc ı nedeni bulmaya
yönelik olarak bundan sonraki hareketlerimize yön vermesi
açısından daha önemli olduğunu belirtmek çok da yanlış
olmayacakt ır. Bu yüzden okuyuculara bu yazıda eğit im
sisteminde kullanılmaya başlanacak yeni teknolojilerden
bahsetmeyeceğimi ama bu teknolojilerin tasarımında önceki
sanayi devrimlerinde yapılan yanlışların tekrarlanmaması
için sağlam bir eğitim felsefesi bakış açısına sahip olmamız
gerektiğini olgulara dayanarak açıklamaya çalışacağım.
Sanay i devr imler inin genel ol ar ak tüm toplumsal alt
sistemlerde hala etkisini hissettiğimiz ve muhtemelen yeni
sanayi devriminde de devam edecek olan ortak hata insana
bakış açısındaki doğal olmayan çarpık yöntemlerdir. Bu
çarpık bakış açısı ne yazık ki insanın mutluluk ve anlam
arayışında onu yalnız bırakmıştır. Bu yanlışı yeni devrimde
düzeltmemiz ivedilik icap etmektedir. Çünkü bu devr im
teknolojinin gücü ve etki alanı düşünüldüğünde yapılan
yanlışlar ın daha y ık ıc ı olacağı bir dönemi beraber inde
get irmek tedir. Pek i insandan nasıl uzaklaşıldı? Öncek i
sanay i devr imler inde hat a nereden k aynakl anıyordu?
İnsanla ilgili bu çarpık bakış açısının nedeni neydi? Yazının
“Nereden geldik?” başlığı bu sorulara cevap vermektedir.
Nereden geldik?
Buharlı mak inanın icadı bir devr in kapanıp başka bir
devr in aç ılmas ına sebep olmuş tu. 19. Y Y ’da y aşanan
Sanayi devrimi ile bir işin A’dan Z’ye bir kişi taraf ından
yapılması anlamına gelen “Craf t Yaklaşımı” ile yapılan

• Şu an ve gelecek te nelerle k arş ıl aşac ağ ımız ı
anlayabilmek istiyorsak geçmişin analizini iyi yapmamız
gerekmektedir. Dünya Ekonomik Forumu 2016 Şubat ayında
yaptığı toplantının gündem konusunu 4. Sanayi Devrimi
ol arak belirlemişt i. DEF Başkanı Cl aus Schwab yapt ığı
konuşmada çok büyük bir hızla yeni bir sanayi devrimine
doğru gittiğimizi söylemiş ve önceki sanayi devrimlerinde
yapılan hataları bu devrimde tekrar etmememiz gerektiği
konusunda bütün Dünya’nın dikkatini üzerinde toplamıştı.
K u şk u su z o t onom t e k nol o j il er, b io - t e k nol o j i, Sib er
Fiziksel sistemler, Şeylerin İnterneti, Artırılmış gerçeklik,
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üretim artık yerini makinanın gücüne yani “Seri Üretim”e
bırakmıştı. Bir icadın ya da bir buluşun “Devrim” olarak
nitelendir ilebilecek güce ul aşması iç in “Toplumsal Alt
Sistemler”in hepsini yoğun bir şekilde etkisi altına alması
gerekmek tedir. İ ş te buharlı mak ine gücünü bur adan
almaktadır. Makinanın fabrikalarda kullanılmaya başlaması
ile birlikte bu alandaki gelişmeler sadece toplumsal alt
bir sistem olan ekonomik sistemi etkilememiş diğer bütün
alt sistemlerden beklentileri değiştirecek güce ulaşmıştır.
Örneğin; ekonomik sistemdeki hızlı üretim, kalabalık işçi
gruplarının bir çatı altında üretim için toplanmaları, bu
kalabalık grupların yönetilmesi ihtiyacı, sağlık ve güvenlik
ihtiyacı, üretim fazlası, hammadde ihtiyacı, yeni pazarlar
aray ışı, yeni işgücü ihtiyaçlar ı, yeni ticaret kurallar ına
ihtiyaç duyulması, ürünün sınırlar arası transferi ihtiyacı
vb. sonucu eğitim sistemlerinden yeni işgücü yetiştirmesi;
hukuk alt sisteminden yeni dış ticaret kanunları yapması,
işç iler in güvenliği ve hakl ar ı konusunda yeni kararl ar
alınması; sağlık alt sisteminden işçilerin sigortalanması ve
sağlık ihtiyaçlarının karşılanması vb. beklenmiştir. Burada
sayabildiğimiz ve sayamadığımız bir çok talep ile karşımıza
çıkan sanayi devrimi küresel olarak toplumsal yapıyı çok
geniş ve yoğun bir şekilde etkisi altına aldığı ve bu etkiler
hale devam ettiği için bir devrimdir.
1., 2. ve 3. Sanayi Devrimleri

Sanayi devrimlerinde başat değer üretim olmuştur. Charlie
Chaplin’in “Modern Zamanlar” f ilminde ironik bir şekilde
sergilendiği gibi insan üretim hatlarında birer makine gibi
programlanmaya çalışılmıştır.
Üretim hattında insanın robot gibi programlanabileceğine
ilişk in inanç temel de “Kl as ik Y öne t im Yakl aş ımı”nın
t e m s i l c i l e r i n d e n b i r i s i o l a n F r e d e r i c k Ta y l o r ’d a n
gelmektedir. Taylor işi aşır ı derecede bölmüş böylelikle
bir işçi tarafından günde 10 adet toplu iğne yapılırken, iş
10 kişilik bir işçi grubuna paylaştırılınca gün sonunda 48
bin toplu iğne üretilebildiği görülmüştür. İşte bu devrimin
ayak sesleridir. 500 kişilik bir köyde günde ürettiğiniz 10
iğneyi elden çıkarmakta sorun yaşamazsınız ama bir günde
üretilen 48 bin toplu iğnenin satışı büyük bir organizasyon
gerek t irmek tedir. Bu gün kull andığ ımız küreselleşme,
liberal ekonomi, sınırların kalkması, dış ticaret gibi temel
ekonomik kavramların temeli burada yatmaktadır. Klasik
Yönet im üret imin sırr ını bulmuştu “İşin aşır ı derecede
bölünmesi” yani işbölümü kavramı. Üretimin fabrikalardaki
tezgâhlarda aksamadan devam etmesi gerekirken üretim
hatlarında çalıştırdıkları insanlar hep sorun çıkarıyorlar ve
üretimin aksamasına neden oluyorlardı. Onlara göre insan
tembeldi.
MMO İzmir Şubesi | Kasım 2018 | 26

X Kuramı ve İnsan Makinalar
Ünlü Alman Sosyolog Mc Greogor Douglas tarih boyunca
insana bakış açılarını incelemişti. Douglas’ın çalışmasında
insana kötümser bakış aç ısının ifade edildiği kuram “X
Kuramı” iyimser bakış açısının sergilendiği kuram da “Y
Kuramı” olarak adlandırılır. Klasik Yönetim “X Kuramı”nın
etk isi alt ındaydı. Kur amın say ılt ıl ar ı şöyledir: İnsan
doğuştan tembeldir, Sorumluluk almay ı sevmez, Sürekli
işten kaçmanın yollarını arar, Yalan söyler, Parayla güdülenir.
Klasiklerin sorusu “Böyle bir malzeme ile nasıl çalışılabilir?”
Taylor zaman-hareket etütleri yaparak birim zamanda ne
kadar üretim yapıldığını tespit edip bir işçiye ne kadar
ücret verilmesi gerektiğinin hesaplarını yaptı. Ve insanların
sadece parayla motive edilebileceğine inandı. Onlara belirli
üretim karşılığında maaş ve kotanın üzerine çıktıkları her
bir üretim için de prim vererek onları motive etmeye çalıştı.
Bu yöntem insanı mak ineleşt irmeye çalışmak tan başka
bir şey değildi. Üretimin aksamaması için onları saat gibi
programlayabileceklerine inandılar. Makinanın bir dişlisi
kır ıldığında nasıl değişt ir ip yer ine yenisini koyuyorsak
insana da aynı muamele yapıldı işi aksatanlar ın yer ine
yenileri alındı.

Sanay i devr imi ile or t ay a ç ık an okul k avr amı eğ it im
sistemler inin kader ini belirler nitelik tedir. Zira eğit im
sistemleri başat bir değer olarak değil de ekonomik sistemin
ihtiyaçlarına cevap verecek bir araç değer olarak karşımıza
çıkmaktadır. Nitekim özellikle eğitim sistemi için geliştirilen
teknolojiler sınırlıdır. Eğit im sistemler i genellikle yan
endüstr ide gelişt ir ilen teknolojilerden f aydal anmışt ır.
Örneğin bundan belki 15-20 sene önce sınıflarda kalabalık
grupl ar ın e tk ili eğ it imi iç in kull andığ ımız “ Tepegöz”
eğitim endüstrisinin değil II. Dünya savaşı endüstrisinin
geliştirdiği bir teknolojidir. O sıralarda teknolojik silahlarda
çok hızlı gelişmeler kaydedilirken savaşın kapıya dayandığı
iç in bu yeni teknolojiy i askerlere k ısa sürede öğretme
ihtiyacı ortaya çıkmış ve Alman Mühendisler kalabalık asker

KOMİSYONLARDAN • KADIN MÜHENDİSLER KOMİSYONU

gruplarına eğitim verme imkânı sağlayacak projeksiyonun
atası “Tepegöz”ü icat etmişlerdir. Eğitim sistemleri de bu
teknolojiden senelerce faydalanmıştır.
Klasik Yönetim anlayışının eğitime katkısı

Klasik yönetim anlayışını insanı makineleştirmeye çalıştığı
iç in ne kadar eleşt irsek de bugünkü anlamda okullar ın
ortaya çıkmasına neden olmuşlardır. İnsanı unutmuş olsalar
da örgütsel yapıyı çok iyi kurarlar. Daha önceden aristokrat
sınıf ının çocuklar ı iç in eğit im bir ayr ıcalık iken eğit im
hakkının tüm topluma yayılmasını sağlamışlar, sanayideki
işbölümü etk isini eğ it im sisteminde de göstermiş ve
branşlar ortaya çıkmıştır. Ve maalesef eğitim sisteminde
kullanılan ödül ve ceza sistemi de Mc Greogor Douglas’ın
insana kötümser bak ış aç ısının say ılt ıl ar ını içeren “X
Kuramı”ndan gelmektedir.
Makine metaforunun yıkılışı: İnsanın Keşfi
1927-1932 y ıllar ı arasında Western Elek tr ik Şirket i’nin
C h i c a g o y a k ı n l a r ı n d a H a w t h o r n e K a s a b a s ı ’n d a k i
f abr ikalar ında bilim adamlar ı f iziksel koşullar ın ver im
üzerindeki etkilerini ölçmek istediler. Mola saatleri, ısı,
ışık üzerinde değişiklikler yaparak verimi nasıl etkilediğini
görmek istediler. Sonuçlar şaşırtıcıydı. Işığı arttırdıklarında
üretim artıyordu, ışığı biraz azalttılar üretim yine arttı ve
kör karanlıkta çalışmalar ını istediler bu haldeyken bile
üret im ar tmışt ı. Bu sonucu aç ıklayamadılar ve Harward
Üniversitesi profesörler inden bir i endüstr iyel psikolog
diğeri sosyal psikolog olan Elton Mayo ve Fritz Rotlisberger’e
gittiler. Onlar da deneyi tekrarladı. Aynı sonuçlara ulaştılar.
Veriler tesadüfen elde edilmemişti gerçek sonuçlardı. Ama
onlar da açıklayamıyorlardı. Bir gün Elton Mayo fabrikada
gezerken bir işç inin başka bir işç inin omzuna yumruk
attığını gördü. Molada yanına gidip neden yumruk attığını
sordu. İşçi “Biz üretim fazlasını ustabaşıya bildirmeme

kararı almıştık ama o gidip bildirmiş. Ben de kararımıza
uymadığı için sinirlendim. Ve omzuna yumruk attım” der.
Mayo da neden üretim fazlasını bildirmediklerini sorar ve
bir devr i bitir ip başka bir devr i başlatacak olan cevabı
alır: Üretim fazlasını gün sonunda kotayı yakalayamayan
arkadaşımıza veriyorduk!!!!”
K l a s ik y ön e t im anl a y ı ş ın a gör e y ön e t im k ade m e s i
görev tanımlar ını belirler işçiler in yapması gereken tek
şey bu tanıma uymak t ır. Haw thorne deneyler i işç iler in
yönetimin belirlediklerinin yanında grup olarak ve grup
içinde yönetimden bağımsız kararlar alabileceklerinin ve
uygulayabilecekler inin yani informal gruplar ın davranış
üzerindeki etkisinin anlaşıldığı bir deneydir. Fabrikadaki
işç iler deney yapmak iç in orada olan bilim adamlar ını
kendi performanslarını ölçmeye gelen ve düşük performans
gösterenler i de işten ç ıkaracak kişiler olarak algılamış
grup kararıyla en kötü şartta bile üretimi artırma kararı
almışlardır. Bu sefer işç iler in karar ı üret imi ar t ırmaya
yönelik olmuştu ama klasik yönetimi asıl korkutan konu
bugün yönetimden bağımsız üretimi arttıran insanın yarın
yine grup karar ıyla üretimi azaltabileceği düşüncesiydi.
Daha da korkunç olan parayla motive ettiklerini zannettikleri
insanın grubu korumak adına primden vazgeçmeleri üretim
fazlasını bildirmemeleriydi. Bir gruba ait olma, gruptan
birinin ayrılmasını yeni birinin gelmesini istememe gibi
sosyal ve psikolojik iht iyaçlar maddi iht iyaçlara üstün
gelmişti. Böylelikle insanın sadece parayla değil sosyal ve
psikolojik bir ihtiyaçla da motive olabildiği anlaşılmıştı.
Neredeyiz?
İnsan hayatının gelişiminin bağlı olduğu üç temel prensip
vardır. Ve bunlar şu anki okul kültürü ile çelişmektedir.
Bir inc isi insanlar doğalar ı gereği farklı ve çeşitlidirler.
Eğ it im s is temimiz çeş itliliğe değ il benzerlik üzer ine
kur ul udur. Öğrenc iler çok dar b ir spek t r umda neler
yapabileceklerini bulmaları için teşvik ediliyorlar. Müfredat
odak nok t as ını Fen-teknoloji-mühendislik-matemat ik
dersler iyle sınırlandırmak tadır. Bu dersler gerekli ama
yeterli değiller.
Gerçek bir eğitim sanata, beşeri bilimlere, beden eğitimine
eşit derecede önem vermeli. Çocuklar ımıza DEHB tanısı
konuyor böyle bir şey yoktur demiyorum sadece bu kadar
salgın bir hastalık olduğuna inanmıyorum. Eğer çocukları
masa başında oturtur onlara sadece düşük nitelikli işler
yaptırırsanız kıpırdamaya başlarlarsa şaşırmayın. Psikolojik
bir rahat sızlık t an değil çocuklukl ar ından muzdar ipler.
Çocuklar yeteneklerinin teşvik edildiği geniş bir müfredatla
gelişirler dar bir müfredatla değil. Sanat sadece matematik
notunu yükseltmez aynı zamanda çocukların erişilemeyecek
noktalarına hitap eder.

MMO İzmir Şubesi | Kasım 2018 | 27

KOMİSYONLARDAN • KADIN MÜHENDİSLER KOMİSYONU

İnsan yaşamını güzelleşt iren ik inc i unsur da merak t ır.
Eğer merak kıvılcımını ateşleyebilirseniz yardım olmadan
öğreneceklerdir. Çocukl ar doğal öğrenic ilerdir. Bunu
ortaya çıkarmak ya da bastırmak gerçekten bir başarıdır!
Merak başarının motorudur. Neticede eğitim öğrenmeyle
al ak alıdır öğrenme yok sa eğ it im de yok tur. İnsanl ar
öğrenmek ten bahsetmeden eğ it imi t ar t ışar ak müthiş
zaman harcıyorlar. Eğitimin tek amacı insanlara bir şeyler
öğretmek. Eğitim öğrenmeye odaklanmalı ölçmeye değil.
Tabi ki standartlaştırılmış testlerin önemi vardır ama eğitim
kültüründe baskın olmamalıdır. Tanılayıcı ve yardımcı olmalı.
Merakın yerine elimizde kültürel boyun eğme var. Rutin
düzeni takip etmeye teşvik ediliyoruz.

şey o anki duruma göre hazırlanır. Eğitim camiası kendine
fastfood modelini uygun görüyor. Bu durum hamburgerin
sağlığımızı tükettiği gibi enerjimizin de tükenmesine neden
oluyor.
Makinadan organik modele geçiş
Sevdiğiniz bir işi yaparken geçirdiğiniz 1 saat 5 dakika
gibi gelir. Bu kadar genc in eğit imden ümidini kesmiş
olması eğitimin onlara hitap etmiyor oluşu. Metaforlar ı
değişt irmeliy iz: «Sanay i modeli» ç izgiselliğe «üret im
modeli»ne dayalı Zirai modele geçmek gerekiyor Makinadan
organ ik mode l e ge ç iş. Eğ i t imde b a ş ar ı k r i t er l er in i
yakalayamayanlar için durum, 3 yıldızlı Michelin amblemini
taşıyan bir restoranda çalışan şefin, fastfood restoranında
kullanılan standartlara göre değerlendirilmesine benziyor!
Eğit im sistemimizde iy i şeyler de oluyor ama sistemin
sayesinde değil sisteme rağmen oluyor.
Eğitim mekanik bir sistem değildir!

Üçüncüsü, insanoğlu doğuşt an yarat ıc ıdır. Bu yüzden
hepimiz in kendine özgü bir geçmişi var. Eğ it imin bir
görevi de yaratıcılığı uyandırmak ve geliştirmektir. Bunun
yerine bizde standartlaştırma kültürü var. Ama bu böyle
olmak zorunda değil. Eğitim insanı doğal yeteneklerinden
uzaklaştırabilir. Yetenek doğal kaynaklar gibidir derinlerde
gömül üdür ler. İy i ar amak gerek ir or t al ık t a y ü ze yde
durmazlar. Or taya ç ıkabilecekler i or tamın hazırlanması
gerekir. Bunun yolu eğitimden geçmelidir ama çoğunlukla
geçmezler.

Yürürlükteki birçok politika, eğitimin mekanik kavramlarına
d a y an ı y or. S ank i e ğ i t im s ade c e d ah a i y i v e r il e r l e
geliştir ilebilen endüstr iyel bir süreçmiş gibi. Mesele şu
ki eğitim mekanik bir sistem değildir. İnsani bir sistemdir.
İnsanl ar ın başar ılı oldukl ar ı koşull ar var. Ölüm vadisi
Amerika’nın en sıcak en kuru yeri. Orada hiçbir şey yetişmez
çünkü yağmur yağmaz bu yüzden ölüm vadisi. 2004 yılında
Ölüm Vadisine yağmur yağdı. 2005 bahar ında bir ol ay
gerçekleşti Ölüm vadisinin tüm zemini çiçeklerle kaplandı.
Bu şunu kanıtlıyor: Ölüm vadisi ölü değil uyuyor. Yüzeyin
hemen altında uygun koşulların oluşmasını bekleyen ihtimal
tohumları var. Organik sistemlerde eğer koşullar uygunsa
yaşam kaç ınılmazdır. Bir okul alın koşullar ı değişt ir in,
farklı beklentiler geniş olanaklar sunun, öğrenciye değer
verin, yaratıcı ve yenilikçi olmalarını sağlayın bu sayede bir
zamanlar verimsiz olan okullar hayat bulsun. Büyük liderler
bilirler, emir vermek idare etmek değildir.

Eğitim camiası kendine fastfood modelini uygun görüyor!

-------------------------------------------------------Gelecek sayıda, yazımızın 2. bölümünde
“Neden Endüstri 4.0? Nereye Gidiyoruz?”
konusuna ışık tutacağız.

Bir toplumda bir şeyi yapabilenlerin sayısının ne kadar çok
olduğu değil, çeşitli yeteneklerin sayısının ne kadar fazla
olduğu önemlidir. Üniversite anaokulunda başlar. Üç yaşında
bir çocuk 6 yaşında bir çocuğun yar ısı değildir. Eğitimi
fastfood modeline uyarlamışız her şey standarttır. Michelin
y ıldızlı bir restoranda hiçbir şey standar t değildir. Her
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RÜZGÂR
ENERJİSİNE
YENİ BİR BAKIŞ:
DÜŞEY EKSENLİ
RÜZGÂR
TÜRBİNLERİNE GEÇİŞ

bulunduğumuz bu tablonun tam merkezine oturuyor.
Fosil kaynaklarla karşılaştırdığımızda özellikle rüzgâr ve
güneş gibi yenilenebilir ener ji kaynaklar ının dünyanın
her köşesinde kolaylıkla er işilebilir olduğunu söylemek
mümkün. Örneğin kömür rezervleri, diğer fosil kaynaklar
gibi, yer yüzünün sadece %5‘inde konumlanmış durumda
[1]. Anc ak bunun k ar ş ıs ında el im izde v ar ol an ise;
Amazonlar, Kongo ve güney doğu Asya dışında gezegenin
hemen her köşesinde erişilebilir ve yenilenebilir şekilde
bizi selamlayan eşsiz bir enerji kaynağı; Rüzgâr! (Şekil 1)
Yapılan çalışmalar ile açıkça ortaya konulduğu üzere tüm
dünyanın ihtiyacı olan enerjinin 20 katından fazla; yaklaşık
250 trilyon Watt‘lık bir güçten bahsediyoruz [2]

Şekil 1. Rüzgâr Enerjisi, Amazonlar, Kongo ve Güney Doğu
Asya dışında yeryüzünün hemen her noktasında erişilebilir
muazzam bir potansiyele sahiptir [3].

• Düşey eksenli rüzgâr türbinlerine özellikle son 10 yılda
artarak devam eden akademik ve ticari ilgi, yeni soruları
da beraber inde get ir iyor. Yatay eksenli endüstr iyel t ip
rüzgâr ener ji santraller inin ar tması, rüzgâr potansiyeli
verimli sahaların artık azalarak son bulmaya başlamasıyla
aynı sahadan daha fazla enerji üretmenin yollarını bulmak
hiç olmadığı kadar önemli hale geldi. Düşey eksenli rüzgâr
türbinleri ile yatay eksenli türbinlerini karşılaştırmadan
önce daha temel sorulara yanıt vermek doğru olacaktır.
Karbon emisyon oranl ar ı... su kull anımı... işletme ve
bakım masrafları... ve en önemlisi ilk yatırım maliyetleri…
Yenilenebilir kaynaklar ile fosil kaynakları birçok açıdan
karşıl aşt ırmak mümkün, ancak bugüne kadar belk i de
üzerinde en az durulan bir diğer parametre ise kaynağın
ne kadar yaygın ve er işilebilir olduğu. Her geçen gün
daha fazla savaş haberi aldığımız ve her an daha da sık
şekilde alışık olduğumuz hayat düzeninin tehdit edildiği
bir dönemden geçiyoruz. Güvenlik tüm insanlığın öncelikli
sorunu halini almışken, enerjinin arz güvenliği ise içinde

Merkez i ve yük sek güçlü ener ji santr aller i, günümüz
dünyasının terör, savaş ve ekonomik kriz riskleri altında
cazip bir çözüm olmak tan ç ıkmak ta, hat ta tam tersine
olası bir saldır ı ya da teknik problem sonucunda devre
dışı kalmalarıyla topyekûn ülkeleri enerji krizleriyle karşı
karşıya bırakacak tehlikeli risk odakları haline gelmekteler.
Dünya üzer indek i trendin, ener jinin dev santrallerde
üretildiği modelden ziyade, üretimin tüketim noktasında
gerçekleştiği, gereği halinde şebekeden bağımsız adalar
şekl inde ç al ış ab ile cek, ile t im k ay ıpl ar ının ol madığ ı
modellere kayacağını ön görmek mümkün. Bu ütopyada
merkez i güç santr aller inin sadece k amusal al anl ar ın
ener ji iht iyaçlar ını karşıladığını, bireyler in, kurum ve
kuruluşların ise enerji ihtiyaçlarını merkezi bir şebekeye
ihtiyaç duymadan kendi mikro santralleriyle karşıladıklarını
düşünebilir iz. Bu yeni dünya senar yosunda ener ji nakil
kayıpları olmadığı gibi merkezi enerji üretim tesislerinden
kaynaklı güvenlik riskleri de bulunmuyor. Diğer taraf tan,
ener ji f iyatlar ı da ar t ık günlük hayat ta bir parametre
olmanın çok uzağında yer alıyor. İşte tam da bu noktada,
yer yüzündek i hemen her nok t aya yay ılmış, yeterli ve
yenilenebilir bir kaynağa olan ihtiyaç, rüzgâr ener jisini
(güneş enerjisi ile birlikte) bir kez daha çözümün merkezine
oturtmakta.
Pek i hâl böyle iken, bu eşsiz ener ji kaynağı rüzgâr ın
sahip olduğu potansiyel ile hayat ımıza kazandırdığımız
limitli kapasite arasındaki uçurumu nasıl açıklayabiliriz?
Ekonomik nedenler, bürokr at ik nedenler g ibi birçok
sebep sıralanabilir ancak Amerikalı bilim insanı Dabiri ve
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arkadaşlarına göre temel sebep rüzgâr enerjisini elektrik
enerjisine dönüştürmekte tercih edilen büyük kapasiteli
ve merkez iyetç i üret im mant ığ ı [4]. Bu merkez iyetç i
bakış açısını endüstri devriminin bugüne kadar evrilerek
ulaştığı bir sonuç olarak görmek çok da yanlış sayılmaz [5].
Süregelen bu trendin rüzgâr endüstrisindeki izdüşümünü ise
her geçen gün artan kanat çapları ve kule yükseklikleriyle
bir öncekinden daha fazla alana ihtiyaç duyan yeni nesil
rüzgâr ener ji santraller i olarak görebilir iz. Santraldeki
türbinler in birbirler iyle olan aerodinamik etk ileşimini
minimize ederek hem işletme sır asındak i istenmeyen
yorulmal ardan uz ak dur mak hem de ener ji üre t imini
maksimize etmek için türbinler arasında bırakılması gereken
mesafeler de kapasiteleriyle birlikte artmakta. Tek başına
çalışan bir türbinin en az %90 kapasite ile çalışmaya devam
edebilmesini santral içer isinde de sağlamak için, hâkim
rüzgâr yönüne dik doğrultuda 3-5 rotor çapı, hâkim rüzgâr
yönü doğrultusunda ise 6-10 rotor çapı alan bırakılması
gere k t iğ i daha önc e k i ç al ışmal arda or t ay a konmu ş
sonuçlardır [6] [7] (Şekil 2). Bu şartlarda projelendirilmiş
bir santralin kapladığı alanda üret ilen güç mik tar ı ise
metrekare başına 2 ~ 3 W olmaktadır [8].

kurulan rüzgâr enerji santrallerinde bu değerin 3 - 4 katına
kadar artabileceği gösterilmiştir [5].

Şekil 3. Düşey milli rüzgâr türbinleriyle kurulu santrallerde
birim alan başına üretilen güç, yatay eksenli türbinler ile
kurulan santrallere oranla 3-4 kat daha fazladır [5].
Herhangi bir yaw mekanizmasına gereksinim duymaksızın
çalışabilen düşey milli rüzgâr türbinler i, farklı tasar ım
şekillerine sahip olmalarına rağmen bugün sıklıkla tercih
edilenler i düz kanatlı Darr ieus t ipi düşey milli rüzgâr
türbinler idir. İsmini, bilinen ilk patent in sahibi ol an
Georges Jean Mar ie Darreius‘dan alan türbinlere ait ilk
patent 1931 yılında alınmıştır [9].

Şekil 4. G.J.M. Darrieus tarafından 1931 yılında alınmış ilk
patent [9]

Şekil 2. RES sahalarına yerleştirilen yatay eksenli rüzgâr
türbinleri, gölge etkisi nedeniyle hâkim rüzgâr yönüne dik
doğrultuda 3-5 rotor çapı, hâkim rüzgâr yönü doğrultusunda
ise 6-10 rotor çapı alan bırakılarak yerleştirilirler.
Pek i mevcut santral sahalar ından daha f azl a güç elde
etmek mümkün müdür? Diğer bir değiş ile birim taban alanı
başına üretilen güç değerini 2-3 W/m2’nin üzerine çekebilir
miyiz? Bu sorunun cevabını evet olarak verebilmek için
rüzgâr enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren geleneksel,
yatay eksenli türbin teknolojisini yeniden gözden geçirmek
gerekiyor. Yine Amerika Birleşik Devletleri merkezli yapılan
bir çalışmada düşey milli rüzgâr türbinler i kullanılarak
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Ç al ışma prens ib i gere ğ i r ü zgâr y önünden b ağ ıms ız
olarak güç üretebilen düşey milli rüzgâr türbinleri diğer
taraf tan karmaşık aerodinamik yapıları nedeniyle bugüne
kadar yatay milli türbinler in gölgesinde k ısıtlı gelişim
göstermiştir. Türbin içerisindeki kompleks akış yapılarının
bugün dahi tam anlamıyla anlaşılamamış olması türbinlerin
t ic ar i uygul amal ar ı önündek i en büyük engel ol ar ak
gözükmektedir.
Son dönemde yoğun olarak yürütülen akademik çalışmalar ile
elde edilen umut vaat edici sonuçlar ve yazının başında altı
çizilen konjonktürel gelişmeler bir arada düşünüldüğünde
düşey milli rüzgâr türbinlerinin yakın gelecekte hem mikro
enerji santrallerinin temel bileşenlerinden birisi olacağını
hem de yeni nesil rüzgâr enerji santrallerinin vazgeçilmez
elemanlarından birisi olacağını söylemek hiç de zor değil.

ŞUBEDEN • HABER

Ülkemizde konu üzerine çalışan akademisyenlerin başında
gelen Yrd. Doç. Dr. Z.Haktan Karadeniz’in çalışmasında
vurgul adığı gibi, t aban alanı başına ener ji yoğunluğu
kavramının yaygınlaşması ile birlikte geliştirilecek düşey
milli rüzgâr türbini teknolojisi, rüzgâr enerjisinden elektrik
üret iminde bir paradigma değişimi yaşanmasına sebep
olacaktır [11]. Kısa/orta vadede ise mevcut santrallerdeki
geniş boşlukların değerlendirilmesi ve şehir içerisindeki
mikro ener ji santraller inin say ısında ar t ış yaşanması
olasıdır.

Şek il 5. Düz kanatlı, düşey milli bir rüzgâr türbininin
hesaplamalı akışkanlar dinamiği modeli [10]
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Şafak Işık & Erkan Çınar

MÜSLÜM

FILM

2018 | Dram | 130' | Türkçe

•Müslüm, arabesk müziğinin efsane ismi Müslüm Gürses'in
hayat hikayesini beyaz perdeye t aşıyor. Unutulmaz ses
sanatç ısının iniş ve ç ıkışlarla dolu yaşamının anlat ıldığı
f ilmde, Müslüm Gürses’in milyonlar ı etkileyen müziğine,
çocukluğundan ölümüne kadar geçen zamanda yaşamına
etki eden kişilere, çok sevdiğini her fırsatta dile getirdiği
eşi Muhterem Nur’a odaklanılıyor. Timuçin Esen’in Müslüm
Gürses’i c anl andırdığ ı f il mde, Muhterem Nur 'a Zer r in
Tek indor, Müslüm Gürses'in babasına ise Turgut Tunçalp
hayat veriyor. Yönetmenliğini, Türkiye'nin geçen yılki Oscar
yarışı için aday adayı olarak gönderdiği Ayla'nın yönetmeni
Can Ulkay ve "Romantik Komedi" filminden 8 yıl sonra tekrar
yönetmen koltuğuna oturan Ketche’nin (Hakan Kır vavaç)
üstlendiği f ilmin senar yosunu Hakan Günday ve Gürhan
Özçiftçi kaleme alıyor.

Yönetmen: Ketche, Can Ulkay
Oyuncular: Timuçin Esen, Zerrin
Tekindor, Ayça Bingöl....
Ülke: Türkiye

SİNEK ISIRIKLARININ MÜELLİFİ
Barış BIÇAKÇI

KITAP

• Doktor Nazlı her sabah işe giderken Cemil de o gün yapacağı işleri kuruyor zihninde;
kahvaltı sofrasının toparlanması, temizlik, günlük okumalar, bozulan saatin saatçiye
götürülmesi ve yüzlerce kez dinlenilen albümlerin tekrar başa sarılması. Yaşamak
bu küçük evde de eksik kalıyordu; elli dör t metrekare içinde Cemil’in yetişemediği,
tamamlayamadığı şeyler vardı. Sessizlikler vardı. Hissettiği şeyi tam o anda kimseye
söyleyememiş Cemil’in kuytuya köşeye bıraktığı sessizlikler, yutkunmalar ve toz.
Ufukta toplu konutlar yükselirken neyin gölgesi düşer aşkın, arkadaşlığın, edebiyatın
üzerine?
Kitap, modern insanın köşeye sıkıştırılmış ruh halini, çıkmazlarını, hastalıklarını,
ölümlerini ve gündelik der tlerini temiz bir dille okuyucuya aktarıyor. Temiz bir dil
kısmı oldukça önemli, süslü cümlelerden, uzun betimlemelerden, can sıkıcı kelime
kalabalıklarından oldukça uzak. Derdini en kısa yoldan etkileyici bir şekilde söyleyip
okuyucuya bu basitlik üzerinden düşünme fırsatı sunuyor. Barış Bıçakçı’nın kullandığı bu
temiz dilin kendisinin şairlik geçmişinden kaynaklandığını düşünüyorum.

TIYATRO
•Joseph K, otuzuncu yaş gününü eve sipariş ettiği pizzayla
kutlamak üzereyken, pizzasını getiren iki adam ona tutuklu
olduğu bilgisini verirler. Joseph K’nın suçunun ne olduğuna
dair hiçbir bilgisi yok tur ama kendini temize ç ıkarmak
zorundadır. Joseph, tehdit altında olan özgürlüğüne yeniden
kavuşmaya çalışırken görünmez ve mant ıksız bir adalet
sistemiyle savaşa girer.
İngiliz yazar Tom Basden’ın kara mizah yüklü uyarlamasında,
Joseph K. Franz Kaf ka’nın yüz y ılı dev irmesine rağmen
zaman aşımına uğramayan Dava’sının yeniden görülmesi için
modern dünyanın labirentlerine bırakılıyor.
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JOSEPH K.
2018 | Dram | Türkçe
Yazan: Tom Basden
Oyuncular: Mert Fırat, Didem
Balç ın, Onur D il ber, Özgün
Aydın
Süpervizör: Serdar Biliş
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