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MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
İZMİR ŞUBESİ 
ADINA SAHİBİ

Yüksel Yaşartekin

SORUMLU YAZI İŞLERİ 
MÜDÜRÜ

Selda Ünver

BÜLTEN YAYIN KOMİSYONU 
SORUMLU

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Melih Yalçın

Bircan Çiçekdeş

BÜLTEN
YAYIN KURULU

Deniz Dinç Yılmaz
Fatih Efe Çiçek
Nihat Uçukoğlu

Önder Sözen
Selin Şengün Zopcuk
Sungu Köksalözkan

YAYINA
HAZIRLAYAN
Erkan Çınar

TASARIM VE
TEKNİK HAZIRLIK

Şafak Işık 
 

YAYIN TARİHİ
11 Aralık  2018 

YÖNETİM YERİ
MMO Tepekule

Kongre ve Sergi  Merkezi 
Anadolu Cad. No: 40 K: M2 

Bayraklı - İZMİR 
Tel: (232) 462 33 33 

Faks: (232) 486 20 60 
www.izmir.mmo.org.tr

 
—

Yerel Süreli Yayın 
MMO İzmir Şube yayın organı 

MMO üyelerine ücretsiz gönderilir.
 

Gönderilen yazıların yayınlanıp 
yayınlanmamasına, TMMOB Makina 

Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 
Yönetim Kurulu karar verir. 

Yayımlanan yazılardaki sorumluluk 
yazarlarına ilan ve reklamlardaki sorumluluk 

ilanı veren kişi veya kuruluşa aittir.
 

Bülten’e gönderilen çeviri yazıların kaynağı 
mutlaka belirtilir. Gönderilen yazılar, 

yazarlarına geri verilmez.

—

Ar-Ge Komisyonumuzdan Salı 
Toplantısı

Şubemiz, Çevre Ödülünü Aldı

Isı Teknolojileri Konuşuldu

Mekanik Tesisatlarda Enerji Tasarrufu 
Konuşuldu

Komisyon Etkinliğimizde Blockchaın 
Teknolojisi Konuşuldu 
 
Risk Değerlendirme Metodolojileri 
Toplantısı Gerçekleştirildi

Üyelerimizle Geleneksel Gecede 
Buluştuk

Asansör Sempozyumu 2018 Sonuç 
Bildirisi

5. Kaızen Paylaşımları Etkinliği 
22-23 Şubat’ta 

Teskon 2019; Seminer ve Sempozyum 
Konuları Belli Oldu

İnşaatla Büyümenin Sonuna Gelindi, 
Kriz Derinleşecek 

Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları 
İçin 2019 Yılı Asgari Ücreti 4500 Tl 
Olarak Belirlendi

TMMOB İzmir İKK 
Kriz Koşullarında Haklarımıza, 
Mesleğimize Ve Örgütümüze Sahip 
Çıkacağız

TMMOB Üyesi Kadınlar 
“Şiddete Hayır”  
Dedi

Bülten’den 
 

Eğitimler 
 

Kadın Komisyonu

Yenilenebilir Enerji Kaynakları 
Komisyonu

 
Kültür & Sanat

 

İÇİNDEKİLER

www.izmir.mmo.org.tr

MMOizmir

mmoizmir

mmoizmir

MMOizmirsubesi

www.tmmobizmir.org

tmmobizmir

TMMOBizmir
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Hepinizin bildiği üzere yerel yönetim seçimlerine birkaç ay kaldı. Seçimler yaklaşırken, TMMOB’ye bağlı 
olarak bizlerin de “nasıl bir yerel yönetici, nasıl bir kent istiyoruz” sorusunu yanıtlamamız gerekiyor. 
Bu anlamda, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu’nun bileşenlerinden olduğu İzmir Meslek Odaları 
Platformu’nun İzmir’deki çeşitli meslek odalarına ilettiği görüşleri sizlerle paylaşmak istiyoruz:

“Yerel yönetim seçimleri yaklaşıyor. Ülkemiz yerel yönetim seçimlerine giderken birçok il ve ilçede adaylıklar 
konuşulmaya başladı. Bu süreçte kim belediye başkanı olsun sorusundan daha çok, “nasıl bir belediye 
başkanı istiyoruz”, hatta “nasıl bir kent yönetimi istiyoruz” sorularına yanıt aramanın daha doğru 
olduğunu düşünüyoruz. 

Bilindiği gibi AKP iktidarının 16 yıllık geçmişi süresince ele alınması gereken en önemli konuların 
içerisinde ekonomi politik kararlar yer almaktadır. Bu süreç içerisinde hepimizin bildiği gibi sürdürülebilir 
olmayan rant politikaları esas alınmış, günü kurtaran ülkenin geleceğini düşünmeyen bir savurganlıkla 
uygulanagelmiştir. Günümüzde yaşadığımız derin krizin esas nedeni budur. 

Ranta dayalı ekonomik politikalar sadece kriz yaratmamış, bu süre zarfında kentlerimizde, doğal yaşam 
alanlarımızda geri dönülmez çok önemli zararlara yol açmış, açmaya da devam etmektedir. Başta İstanbul 
kenti olmak kentleri yaşanmaz hâle getiren AKP iktidarı, gözünü yeni rant alanlarına çevirirken İzmir ve 
çevresini ilk hedef olarak belirlemiştir.

Yakın zamanda İzmir ve çevresine ilişkin rant projeleriyle, İzmir’in doğal yaşam alanlarının yapılaşmaya 
açılması, kent ve çevresinde paraya dönüştürülecek ne kadar alan varsa, sonuçlarına bakılmaksızın enerji 
yatırımları (JES, RES, Termik Santraller vb.), taş ocakları, altın, nikel vb madencilik çalışmalarıyla plansız 
bir şekilde yok edilmeye çalışılıyor.  

Bizler İzmir Meslek Odaları olarak kentlerin, doğal yaşam ve tarım alanlarının, ormanların yanı sıra kent 
dokusunun ve Kent Kültürünün de gelecek kuşaklara aktarılacak biçimde korunmasının önemli olduğunu 
biliyor ve bunu her ortamda dile getiriyoruz. Bu konuda da demokrasi ve hukuk çerçevesinde mücadelemizi 
sürdürüyoruz. 

Ancak bu mücadele sürecinde İzmir’deki mevcut yerel yöneticilerden yeterince destek alamadığımızı 
üzülerek bildirmek zorundayız. Yerel yöneticilerin İzmir’i yaşanmaz hale getirerek, yok edecek bu tür 
politikalara itiraz etmemesi gerçekten çok düşündürücü ve hatta kaygı vericidir. Ayrıca bu politik kararlara 
karşı çıkılmadığı gibi kentleşme politikalarında demokratik yöntemlerden uzak, bilimden ve hukuktan yana 
olmayan proje ve planlarla karşı karşıya kaldığımızı da üzülerek eklemek zorundayız. 

Bu nedenle kentlerimizin geleceğini rant yağmacılarından kurtarmak için belediye başkanlıklarına aday 
belirlerken aşağıda belirlediğimiz kriterlerin esas alınması önemli ve gerekli olduğunu düşünüyoruz.  

1. Sosyal demokrat bir kent yönetimi, kentin her kesiminin mümkün olduğunca karar mekanizmalarına 
katılmasıyla mümkündür, bu nedenle kent adına verilecek kararlarda kentlinin görüş ve önerileri mümkün 
olan en geniş biçimde alınmalıdır. 
2. Kente ilişkin yapılacak her türlü alt ve üst yapı yatırımlarında, öncelikle uzman meslek odalarından 
görüş alınmalıdır.
3. Sermaye kesimi yerine kentin önemli bir kesimini oluşturan yoksullara, emekçilere, dezavantajlı 
kesimlere yönelik politikalar gözetilmelidir.
4. Merkezi yönetimin aldığı ve kamu zararı net olan kararlara karşı kentteki demokratik kitle örgütleriyle 
işbirliği yapılarak hukuksal ve demokratik olarak en net tavır gösterilmeli, yağma politikalarıyla mücadele 
edilmelidir.
5. Seçildiğinde, bulunduğu makamı kendi siyasi çıkarları için kullanmayacak, kenti kendi malı, belediyeyi 
şirket gibi görmeyecek, yargı kararlarına uyacak donanımlı kişiler aday gösterilmelidir.”

Şube Yönetim Kurulu

NASIL BİR KENT, 
NASIL BİR YEREL 

YÖNETİCİ 
İSTİYORUZ?

BÜLTEN’DEN
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EĞİTİMLER
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE 

ÜRETİM EĞİTİM PROGRAMLARI
OPERATÖR VE

TEKNİSYENLER İÇİN KURSLAR
SEMİNERLER

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.

İş Makinaları (Forklift)  Operatör 
Yetiştirme Kursu 

16.02.2019–17.03.2019 (08.30-13.20)
700 TL/KİŞİ+KDV

Vinç Kullanma Eğitimi 
(13.00-18.00 / 1 gün )

500 TL/KİŞİ+KDV

Manlift Kullanma Eğitimi
(13.00-18.00 / 1 gün)

500 TL/KİŞİ+KDV

Sanayi Tipi Kazanlar Operatör 
Yetiştirme Kursu 

17.12–21.12.2018 (13.00-18.00)
28.01–01.02.2018 (13.00-18.00)

700 TL/KİŞİ+KDV

Doğalgaz Kullanımında Teknik 
Personel Kursu 

17.01.2019 (09.30–17.30)
400 TL/KİŞİ+KDV

Teknisyenler için Kaynak Teknolojisi 
Kursu 

H.içi (13.00-18.00)
1.440 TL/KİŞİ+KDV

Soğutma Teknisyeni Yetiştirme Kursu 
H.içi her gün  (09.00-17.00)

750 TL/KİŞİ+KDV

Kaynak Koordinasyon Personeli Kursu 
(EN ISO 14731‘e göre) 

11-13.01.2019 (09.00-17.00)
625 TL/KİŞİ+KDV

Pnömatik Devre Elemanları ve 
Uygulama Teknikleri Kursu 

H.içi (09.30-16.30) 625 TL /KİŞİ+KDV

Hidrolik Devre Elemanları ve 
Uygulama Teknikleri Kursu 

H.içi  (09.30-16.30) 625 TL /KİŞİ+KDV

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum 
Personeli (Pompacı)  Kursu
27-28.12.2018 (13.00-18.00)

300 TL/KİŞİ+KDV 

LPG Taşıma Personeli (Tanker Şoförü)  
Kursu

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.

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) 

26 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.

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.

KALİBRASYON EĞİTİMLERİ
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MİEM EĞİTİM KURSLARI

Mekanik Tesisat Kursu
17-23 Aralık 2018 

Sınav Tarihi: 24 Aralık 2018
-

Havuz Tesisatı Mühendis 
Yetkilendirme Kursu

24-26 Aralık 2018 
Sınav Tarihi: 26 Aralık 2018

-
Asansör Yetkili Servis Teknik 

Sorumlu Eğitimi
9-12 Ocak 2019 

Sınav Tarihi: 12 Ocak 2019
-

Şantiye Şefliği Semineri 
16-18 Ocak 2019 

Sınav Tarihi: 18 Ocak 2019
-

BİLGİ VE BAŞVURU
(232) 462 33 33 / 213-214 

  Engin Yavaş - Volkan Kazanç

SALI TOPLANTISI

İKM SEMİNERLERİ

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ 
HUKUKİ SORUMLULUKLARI

KONUŞMACI
AV. ÖNDER DEMİR

11 ARALIK 2018 Salı; 19.00-21.00

Şubemiz İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Komisyonu etkinliğidir.

PASLANMAZ ÇELİKLERİN KAYNAĞA 
UYGUNLUĞU VE KOROZYON 

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

KONUŞMACI
Makina ve Kaynak Mühendisi 

CESİM DURUK

25 ARALIK 2018 Salı;  19.00-21.00

Toplantıda; korozyon esasları, 
paslanmaz çeliklerdeki korozyon 

türleri, paslanmaz çeliklerin 
özellikleri paslanmaz çeliklerin 
kaynağa uygunluğu, paslanmaz 

çeliklerin imalat uygulama kuralları 
ele alınacaktır.

Şubemiz Üretim Yöntemleri 
Komisyonu etkinliğidir.

Risk Odaklı Süreç Yönetimi 
Semineri 

 13 Aralık 2018; 09.30-16.30

Eğitmen
Elif ÖZARI

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim 
Sistemleri Temel Bilgilendirme 

Semineri

19-20 Aralık 2018; 09.30-16.30

Eğitmen
Elif ÖZARI

İŞLETMELERDE YAĞLAMA 
YÖNETİMİ KAVRAMI, YAĞLAMA VE 

FİLTRASYONUN ÖNEMİ

KONUŞMACI
Burak Kasımoğlu (SKF RULMAN)

26 ARALIK 2018 Çarşamba;
19.00-21.00

Toplantıda; işletmelerde doğru 
yağlama uygulamaları, tek nokta 
ve merkezi yağlama çözümleri, 

yağlama sistemi uygulama 
örnekleri, endüstride filtrasyonun 

önemi konuları ele alınacaktır.

Şubemiz Bakım Komisyonu 
etkinliğidir.

ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ
Şubemize 1 Kasım - 30 Kasım 2018 tarihlerinde kayıt yaptırarak üye olan meslektaşlarımıza 

ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ diyoruz. Oda ve mesleki çalışmalarında başarılar diliyoruz.

       Şube Yönetim Kurulu

HÜSEYİN IŞIKLI
EZGİ YILDIZ
EZGİ ÇOBAN
SERHAT DEMİRAL
ANIL DÜNDAR BODUR
ARİF ORAN
BERAT BİLGİ

CEREN YAVUZ ERDİNÇ
KAAN KABAÇAM
ÇAĞATAY ÇÖL
UĞUR KOÇ
ULVİ ORHUN SEMERCİOĞLU
CEM ÇERCİ
AYGEN AYTAÇ

GÖKHAN GÜL
KEMAL ERDİNÇ
HARUN AKSU
ATAKAN ÖĞRÜK
FERHAT KARAÇİÇEK
KÜBRA ŞAHBAZ
KADİR SEÇKİN ONAT

EFE BAĞCI
AYŞENUR SEFUNÇ
ÖNDER AKTER 
YASİN HATİPOĞLU
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ŞUBEDEN • HABER

AR-GE 
KOMİSYONUMUZDAN 
SALI TOPLANTISI

BİYOGAZ 
SANTRALİNE TEKNİK 
GEZİ YAPILDI

ŞUBEMİZ, ÇEVRE 
ÖDÜLÜNÜ ALDI

Şubemiz Ar-Ge Komisyonu tarafından “Ar-Ge Proje 
Yönetiminde Karşılaşılan Zorluklar” başlıklı bir Salı 
Toplantısı düzenlendi.

Şubemiz Yenilenebilir Enerji Kaynakları Komisyonu, 
Aydın Efeler Çiftliği Biyogaz Santrali’ne bir teknik 
gezi düzenledi.

Akdeniz Üniversitesi tarafından Şubemize, 
“Okullarda İç Çevre Kalitesinin Artırılmasına Yönelik 
Projelerinden” dolayı “Çevre Hizmet Ödülleri-2017” 
kapsamında 30 Kasım 2018 tarihinde gerçekleşen 
törenle ödül verildi.

( 13 Kasım 2018 tarihinde Odamız Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya Mak. Müh. Ferzan Koçer 
konuşmacı olarak katıldı. Koçer toplantıda, Ar-Ge çalışmaları 
kapsamında karşılaşılan zorluklar, Ar-Ge organizasyon yapısı, 

( 17 Kasım 2018 tarihinde gerçekleşen teknik gezide biyogaz 
santralini yer inde inceleme imkânı bulan komisyon üyeler i, 

( Şubemiz, Akdeniz Üniversitesi “Çevre Hizmet Ödüller i-
2017”n in  de ğe r l end i r me süre c i  s onuc unda,  Akden iz 
Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi 
taraf ından “Okullarda İç Çevre Kalitesinin Artırılmasına Yönelik 
Projeler inden Dolay ı” Türk iye Ölçeği Çevre Hizmet Ödülü 
kategorisinde ödüle layık görülmüştü. Ödül töreni 30 Kasım 

Ar-Ge dış ı bölümler in organizasyon yapısı, Ar-Ge bölümü 
görev ve sorumluluklar ı, Ar-Ge dış ı bölümler in görev ve 
sorumluluklar ı, bütçe, yasal mevzuat, müşter i beklent iler i, 
zaman planı, teknik yetkinlikler ve know-how ve benchmark alt 
başlıklar ı üzerinden ele alınarak proaktif önlemler üzerinde 
durdu.

burada gerçekleşt ir ilen sunum eşliğinde yakıt ın ayr ışt ırma 
süreçleri, enerjinin elde edilme süreçleri ve santral işletilmesi 
konusunda bilgi sahibi oldular.

2018 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans 
Salonu’nda gerçekleşt i. Törene Şubemiz adına Okullarda İç 
Çevre Kalitesi Çalışma Grubu Üyeleri Prof. Dr. Macit Toksoy ve 
İbrahim Atmaca katıldı. Tören öncesinde ayrıca Macit Toksoy 
taraf ından “Hava Kalitesi-İnsan Sağlığına ve Üretkenliğine 
Etk isi” başlıklı k ısa bir sunum gerçekleşt ir ilirken, Toksoy, 
Şubemiz adına ödülü Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Mustafa Ünal’dan aldı.  
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KOMİSYONUMUZDAN 
ENERJİ TASARRUFU 
SEMİNERİ

ŞUBEDEN • HABER

Şubemiz Mekanik Tesisat Mühendisliği 
Komisyonu tarafından 1 Aralık 2018 tarihinde 

“Mekanik Tesisatlarda Enerji Tasarrufu” semineri 
gerçekleştirildi.

( Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Akdeniz 
Salonu’nda düzenlenen seminere Elk. Müh. Nurettin Küçükçalı 
konuşmacı olarak katıldı. Seminerde, mekanik tesisat proje ve 
uygulamalarında elektrik tasarrufunu attırma doğrultusunda 
yapılması gerekenler üzerinde duruldu.

SIFIR ATIK PROJESİ 
ANLATILDI

ISI TEKNOLOJİLERİ 
KONUŞULDU

Şubemiz Kent ve Çevre Komisyonu tarafından 
düzenlenen “Geleceğe Sıfır Atık” bilgilendirme 
toplantısı 20 Kasım 2018 tarihinde gerçekleşti.

Şubemiz tarafından 3 Kasım 2018 tarihinde Isı 
Teknolojileri Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.   

( Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleşen 
toplantıya, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Sıf ır Atık Yönetim 
Ekibi’nden isimler konuşmacı olarak katıldı. 
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yürüttüğü sıf ır attık projesi 
kapsamında Türk iye genelinde yapılan çalışmalar ve pilot 
uygulamalar hakkında bilgi ver ilen toplantıda, Ayr ıca yakın 

( Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleşen 
b ilg ilendirme toplant ıs ına konuşmac ı ol arak Wenta I s ı 
Teknolojileri Dan. ve Tic. A.Ş.’den Fatih Aydın konuşmacı olarak 
katıldı. Toplantıda,  buhar, özellikleri, kullanımının nedenleri, 
buhar kazanları, seçilmesi ve işletilmesi, buhar jeneratörleri, 
seç ilmesi ve işlet ilmesi, k ızgın yağ kazanlar ı kullanımının 

tar ihte yürürlüğe girecek olan “sıf ır at t ık” kanun taslağı 
içer iğ ine dair de bilg ilendirmede bulunularak, Çevre ve 
Şehirc ilik İl Müdürlüğü’nün İzmir yerelinde konu ile ilgili 
yapmış olduğu çalışmalar anlatıldı.

Seminere, TEMA Vakf ı ve Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 
temsilcileri ile sektörde çalışan birçok kişi katılım sağladı.

nedenleri, kızgın yağ kazanlarının seçimi ve işletilmesi, buhar 
ve kızgın yağ tesisatının özellikleri, buhar ve kızgın yağ kazanı 
armatürler i, seç imi ve kullanılması hakkında bilgilendirme 
yapılırken, katılımcılar da bu konulara dair sorular ını Fatih 
Aydın’a yönelttiler. Toplantıya 52 kişi katıldı. 
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( Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkez i Akdeniz 
Salonu’nda 17 Kasım 2018 tar ihinde gerçekleşen söyleşiye, 
Bankalararası Kar t Merkez i Genel Müdürü Soner Canko ve 
BlockChain 101 kitabının yazarlarından Ahmet Usta konuşmacı 
olarak katıldı.

( EİM-MDK tarafından düzenlenen ERP Söyleşiler i’nin ilki, 
“ERP’de Başarıya Giden Yol” başlığıyla Odamız Tepekule Kongre 
ve Sergi Merkezi Akdeniz Salonu’nda gerçekleşti.  Söyleşide, ERP 
uygulama süreçlerinde etkin sonuç alınabilmesi için izlenmesi 
gerek yöntemler ve dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde 
durulurken, interaktif bir şekilde gerçekleşen söyleşide Göker 

Söyleşide ilk sözü alan Soner Canko, blockchain hakkında temel 
bilgilendirmede bulunarak, blockchain uygulamalar ı, ak ıllı 
sözleşmelere ilişkin konuştu.

Soner Canko’nun ardından konuşmasında paranın tar ihsel 
gel iş iminden yola ç ıkan Ahmet Usta ise, dağ ıt ık def ter 
teknolojisi üzer inde durarak paranın serüvenini anlatarak, 
kr ipto paralarla blockchain arasındaki farklılıklara değindi. 
Söyleşiye 85 kişi katıldı.

Sarp, bu çerçevede katılımcılardan gelen sorular ı yanıtladı. 
Söyleşiye yaklaşık 90 kişi katıldı.

ENDÜSTRİ
MÜHENDİSLERİNDEN 
BLOCKCHAIN 
TEKNOLOJİSİ 
SÖYLEŞİSİ

“ERP’DE BAŞARIYA 
GİDEN YOL” 
SÖYLEŞİSİ YOĞUN 
İLGİ GÖRDÜ

Şubemiz Endüstri İşletme Mühendisliği Meslek Dalı 
Komisyonu, “Blockchain Teknolojisi ve Geleceğimiz” 
başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi.

Şubemiz Endüstri İşletme Mühendisliği Meslek Dalı 
Komisyonu (EİM-MDK) tarafından düzenlenen 
ERP söyleşilerinin ilki, 14 Kasım 2018 tarihinde 
gerçekleşti.
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( Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Ege Salonu’nda 
gerçekleşen bilgilendirme toplant ısına, Maden Müh.-ÇSGB 
İş Güvenliği Uzmanı ve İ.H. Eğitmeni Raif Karvan konuşmacı 

olarak katıldı. 76 kişinin katıldığı toplantıda Ön Tehlike Analizi, 
What If Metodu, Preliminary Risk Analysis (Pra) Using Check 
List Metodu, Risk Puanlama Metodu, Tehlike ve İşletilebilirlik 
Analiz i Metodu (Hazop), SWOT Analiz i 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 Kılç ığı Metodu (Sebep Sonuç Analizi), Kinney Metodu 
tanıtımı, kullanım alanları, derecelendirmeleri, parametreleri 
ve örneklemeleri paylaşıldı.

RİSK 
DEĞERLENDİRME 
METODOLOJİLERİ 
TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Şubemiz İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu 
tarafından 24 Kasım 2018 tarihinde “Risk 
Değerlendirme Metodolojileri” başlıklı bir 
bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Endüstri mühendisi üyelerimiz, Şubemizde 
gerçekleşen etkinlikte bir araya geldi.

ŞUBEDEN • HABER

ENDÜSTRİ 
MÜHENDİSLERİ 
KOKTEYLDE 
BULUŞTU

( Endüstri mühendisi üyelerimiz, 8 Kasım 2018 tarihinde 
Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde yapılan 

“Endüstri Mühendisleri Buluşuyor” kokteylinde bir araya geldi. 
Şubemiz Endüstri-İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu 
taraf ından yapılan ve Kordelya Salonu’nda gerçekleşen 
etkinliğin açılış konuşmasını Şubemiz adına Yönetim Kurulu 
Üyesi Bircan Çiçekdeş yaparken, endüstri mühendisliği meslek 
dalının, Odamız çalışmalarında ve ülke sanayisinin gelişiminde 
giderek artan önemine vurgu yaptı. Çiçekdeş’in ardından, 

Endüstri-İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu Başkanı 
Turgay Şirvan taraf ından komisyonun çalışmalarına ilişkin bir 
sunum yapıldı. Etkinlik, Efedrin müzik grubunun konseri ile 
devam etti.
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( Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi İzmir Salonu’nda 
1 Aralık 2018 tar ihinde gerçekleşen yemeğe yaklaşık 500 
üyemiz kat ıl ırken, gecenin aç ıl ış konuşmalar ını Şubemiz 
Başkanı Yüksel Yaşartekin ve Odamız Yönetim Kurulu Başkanı 
Yunus Yener yaptı. Yaşartekin konuşmasında, 64. kuruluş yıl 
dönümünü kutlayan Odamızın, 110 bini bulan üye sayısı ile 
Türk iye’nin en büyük meslek örgütler inden bir i olduğunu 
ifade ederek, “Mesleki sorunlarımızın, ülkemiz ve halkımızın 
sorunlar ından ayr ı tutulamayacağ ı ilkes iy le, yaşamak ta 
olduğumuz sorunlara yönelik eleştiri ve görüşlerimizi emek ve 
demokrasi güçleri ile birlikte halkımızla paylaşıyoruz” dedi. 
Türkiye’nin öncelikli sorununun demokrasi sorunu olduğunu 
ifade eden Yaşartekin, emeğin, doğanın, kentin bu yağmasına 
dur diyenlere, demokrasi, bar ış, özgürlük diyenlere ise bu 
yağmanın devamı için baskı ve zorbalık uygulandığını söyledi. 
Mühendis, mimar ve şehir plancılar ının, yaşanan ekonomik 
kr izden en fazla etk ilenen kesimler arasında yer aldığını 
belirten Yaşartekin, “Gerek kamuda gerek özel sektörde her 
türlü mühendislik hizmetler ini, planlama, projelendirme, 
uygulama ve denetleme işlerini yürüten tüm meslektaşlarımız 
kr izden olumsuz biçimde etkilenmektedir. Meslektaşlar ımız, 
ül kemizdek i k r iz or t amının yarat t ığ ı  pahal ı l ık ,  geç im 
sık ınt ıs ı ve borçlanma gibi or tak sorunlardan etk ilendiği 
g ibi, mesleğimize özgü sorunlarla da boğuşmak zorunda 
kalmaktadır” diye konuştu. Yaşartekin’in ardından söz alan 
Odamız Yönet im Kurulu Başkanı Yunus Yener ise, Odamızın 
kamusal sorumlulukla yürüttüğü mesleki denetim, periyodik 
kontrol ve diğer mesleki etkinlikler ile kamuoyunda saygın 
bir konuma ulaşt ığını vurgulayarak, “Odamızın kuruluşunda 
902 olan üye say ımız bugün 110 bine ulaşmışt ır. Türk iye 

ÜYELERİMİZLE 
GELENEKSEL GECEDE 
BULUŞTUK
Odamızın 64. kuruluş yıl dönümü, Geleneksel 
Kuruluş Yıl Dönümü yemeği ile kutlandı.

genelinde 18 Şubemiz, 97 İl-İlçe Temsilc iliğimiz, 7 Mesleki 
Denet im Büromuz, 1.500’ü aşan işyer i temsilc iliğimiz, 116 
noktada Meslek İçi Eğit im Merkezler imiz, 8 ayr ı uygulamalı 
eğ it im merkez imiz, akredite onaylanmış kuruluşlar ımız, 
711 çalışanımız; ülkemizin dört bir yanında düzenlediğimiz 
onlarca kongre, kurultay, sempozyum; binlerce kurs, seminer, 
söyleşi, panel etkinlikler i ile büyük bir örgütlülüğe ulaşmış 
durumdayız” dedi. Yener, TMMOB ve TMMOB’ye bağlı odaların, 
Anayasaya ve kuruluş yasamıza aykırı olarak, kamusal mesleki 
sürec in dışına it ilmeye çalışıldığını vurgulayarak, “Bugün 
ülkemiz mühendisler i ol arak, sanay is izleşme sürec inin, 
özelleştirmelerin, fason-taşeron üretimin, güvencesiz çalışma 
koşullar ının, eğit imdek i nitelik aş ınmasının ve işs izl iğ in 
get irdiğ i olumsuz sonuçlar la karş ı karş ıyay ız. Bütün bu 
nedenlerden ötürü örgütlülüğümüzü ve meslek alanlar ımızı 
koruma ve genişletme mücadelesi vermek ve geleceğe taşımak 
için birbirimize destek olmak, dayanışmak zorundayız” şeklinde 
konuştu. 

Konuşmaların ardından, MMO İzmir Şubesi’nde çalışan ve 2018 
yılı içinde emekli olan çalışanlara ve meslekte 25., 40., 50. ve 
60. yıllarını dolduran üyelere plaketleri sunuldu. Yaklaşık 500 
üyenin katıldığı gece, Son Dakika müzik grubunun şarkıları ile 
devam etti. Geceye, CHP İzmir Milletvekili Kâni Beko ve HDP 
İzmir Milletvekili Murat Çepni de katıldı. 
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ASANSÖR 
SEMPOZYUMU 2018 
SONUÇ BİLDİRİSİ 
(18-20 EKIM 2018)

( TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) ve TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası (MMO) taraf ından düzenlenen 
Asansör Sempozyumu, “Tasar ım ve Teknoloji” ana teması 
ile 18-20 Ekim 2018 tarihleri arasında İzmir`de Tepekule 
Kongre ve Sergi Merkezinde, 543`ü kayıtlı delege olmak 
üzere yaklaşık 1.450 kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. 

13 kurum ve kuruluş taraf ından desteklenen sempozyum 
boyunca 10 oturumda 29 bildir i sunumu, ilköğret im 

çağındaki çocukların bilinçlendirilmesi amacıyla “Asansör 
ve Yürüyen Merd iven/Bant l ar ın Güvenl i  Kul l an ımı” 
konusunda eğit im çalışması, “Asansörlerde Ar t ık Ak ım 
Anahtar ı Kullanımı” ve “Asansörlerde Kaynaklı İmalat 
Yöntemleri” konularında iki eğitim, “Asansör Sektöründe 
Yerli İmalat ve Yerli İmalat ın Desteklenmesi” konulu bir 
sabah toplantısı ve asansör periyodik kontrolleri konusunda 

“Periyodik Kontrol Bina Yöneticisi Bilgilendirme Toplantısı” 
gerçekleştirilmiştir. Sempozyuma paralel olarak düzenlenen 
sergiye 24 kurum ve kuruluş katılmış, katılımcılar yeni ürün 
ve teknolojileri görme olanağı bulmuşlardır.

S empoz y um k aps am ında  dü zen l enen  “Onay l anm ı ş 
Kuruluşlar ın Uygunluk Değerlendirme Sürec i” konulu 
çal ış t ay ve “Asansör Per iyodik Kontrol Yönetmel iğ i” 
başlıklı panelde; T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk 
Akreditasyon Kurumu, Asansör ve Yürüyen Merdiven 
Sanayic iler i Derneği, Asansör Sanayic iler i Federasyonu, 
Ege Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği, Türk 
Standartları Enstitüsü, Elektrik Mühendisleri Odası, Makina 
Mühendisler i Odası temsilc iler inin kat ıl ımıyla konular 
ayrıntılı olarak tartışılmış, görüş ve öneriler üretilmiştir.

Sempozyum sonucunda aşağıdaki konuların kamuoyuna 
sunulması karar altına alınmıştır:
1. A s ansör  t a s ar ım ı,  p ro je l end i r i l me s i ,  mon t a j ı , 
rev izyonu, bakımı ve per iyodik kontrolü, malzeme, r isk 
değerlendirmesi, iş güvenliği, enerji verimliliği, mevzuat ve 
ilgili standartlar üzerine teorik ve uygulamalı bilgiye sahip 
uzmanlaşmış mühendislere sektörün gereksinim duyduğu, 
asansör ler in sadece elek tr ik, mak ine ve mekatronik 
mühendisl iğ i  d is ipl inler in in meslek al anına g ird iğ i, 
asansörlerin tasarımından projelendirilmesine, montajından 
işletilmesine, bakımından periyodik kontrolüne kadar tüm 
hizmetler in mühendislik hizmet i olduğu vurgulanarak, 
Odalarımızın tüm bu süreçte meslektaşlarına yönelik eğitim 
ve belgelendirme faaliyetlerini geliştirerek sürdürmesi ve 
bunun ivedilikle mevzuata girmesi gerekliliği belirtilmiştir

2. Meslek odalar ının kuruluş yasalar ının verdiği görev 
çerçevesinde, kamu yarar ına ve kamu adına sürdürdüğü 
üretim ve denetim hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi 
amacıyla, mesleki denetim hizmetler inin önündeki yerel 
ve merkezi siyasi iktidarlarca konulan tüm engeller in ve 
sınırlamaların kaldırılması gerektiği ve mesleki denetimin 
olmazsa olmaz koşulunun “uzmanlık ve belgelendirme” 
olduğu belirtilmiştir.

3. Projelerin denetiminden ve uygulanmasından sorumlu 
ilgili İdare personellerine Meslek Odaları taraf ından eğitim 
verilebileceği, yapı denetiminde görev alan mühendislerin 
i se  meslek odal ar ı  t ar a f ından asansör  konusunda 
eğ it ilmeler i ve belgelendir ilmeler i gerekl il iğ i i f ade 
edilmiştir.

4. Sektörün nitelikli ara elemana gereksinim duyduğu, 
ülkemiz in teknik eleman yet işt irme konusunda eğit im 
politikasının olmaması nedeniyle meslek yüksekokullarının 
ve meslek liselerinin sanayinin gereksinimi olan nitelikli 
ara elemanı yetiştiremediği, bu konudaki en önemli görevin 
Milli Eğitim Bakanlığı’na düştüğü belirtilerek, üniversitelere, 
ara teknik eleman yetiştiren okullara ve meslek odalarına 
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önemli görevler düştüğü vurgulanmıştır.

5. T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı taraf ından açıklanan 
ver ilere göre 2017 y ı l ında 370.943 adet asansörün 
periyodik kontrolünün gerçekleştiğini ve bu asansörler in 
per iyodik kontrollerde yaklaşık % 64 k ırmızı, % 4 sar ı, 
% 16 mav i ve % 16 oranında yeşil et iket aldığı; tak ip 
kontroller iyle birlik te bu oranlar ın % 23 k ırmız ı, % 1 
sarı, % 39 mavi ve % 37 yeşil etiket değerlerine düştüğü 
görülmüştür. Kontrol ve iyileştirme faaliyetlerinin günden 
güne asansörlerin güvenlik seviyelerini iyileştirdiği ifade 
edilmiştir. Bakanlığın yetkili montaj ve bakım f irmalarına 
yönelik denetimleri genişleterek sürdürmesinin merdiven 
alt ı olarak tabir edilen bakım f irmalar ının faaliyetler ini 
enge l leyeceğ i,  per i yod ik kont rol lere i l i şk in bak ım 
f irmalar ının sorumluluklar ının ar t ır ılmasının gerekliliği 
ve periyodik kontrol sonucu uygunsuz bulunan asansör ve 
bakımcı f irmalara Bakanlıkça da yaptır ımda bulunulması 
gerektiği vurgulanmıştır.

6. Asansör Per iyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında 
A Tipi muayene kuruluşlar ınca yer ine getir ilen periyodik 
kont rol çal ışmas ının sağl ık l ı  ve ver iml i  b ir şek ilde 
yürütülebilmesi için, halkın konu hakkında bilgilendirilmesi 
gerektiği, bu konuda T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, ilgili 
muayene kuruluşları, meslek odaları ve sektör derneklerinin 
ortak davranması gerektiği vurgulanmıştır

7. Belediye kayıtlarında görünmeyen asansörlerin tespit 
edilerek; per iyodik kontroller inin bir an önce yapılması 
ve can güvenliğinin sağlanması iç in ilg il i bakanlıklar, 
be led iye ler,  A t ip i  muayene kuruluşl ar ı  ve meslek 
örgütler inin kat ılımıyla yürütülecek özel bir çalışmaya 
ihtiyaç duyulduğu ifade edilmiştir. Periyodik kontrollerin 
sağlıklı olarak gerçekleştirilmesi ve muayene kuruluşlarının 
sorumluluk alanındaki tüm asansörlere ilişk in tespit te 
bulunulabilmesi için en azından ilk kontrollerde sürenin iki 
yıla çıkarılması dile getirilmiştir. 

8. Asansör per iyodik muayenesinin, asansörün teknik 
düzenlemeye uygunluğunun kontrolü olmadığı belirtilmiş, 
bu ayrımın net olarak yapılması gerektiği vurgulanmıştır. 

9. Asansör Per iyodik Kontrol Yönetmeliği ile birl ik te 
yapılmaya başlanılan asansörlerde yüklü testler in önemi 
dile get ir ilmiş, bunun bir zorunluluk olduğu ve teknik 
düzenleme kapsamında sağlıklı olarak yapılmadığı ifade 
edilmiştir.

10. T.C. Sanay i ve Teknoloj i Bakanl ığ ı t araf ından 17 
tanesi asansör yönetmeliği kapsamında olmak üzere 29 
f irmanın Onaylanmış Kuruluş olarak atandığı, ONTEK sistemi 
üzerinden alınan rapora göre 4104 adedi Birim Doğrulama 
(Modül G) olmak üzere 6573 adet asansöre belgelendirme 
yapıldığı belirt ilmiştir. Ayr ıca ONTEK sisteminde, montaj 
adresinin gir ilmesinin zorunlu tutulması, yüklü testlerle 
ilgili video-fotoğraf yüklemesi yapılacak alan oluşturulması 
ve Bakanlığın resen denetim yapabilmesi için Onaylanmış 
Kuruluşlar ın belgelendirme iş programlar ını girecekler i 
takvimin oluşturulmasının hedeflendiği vurgulanmıştır.

11. Onaylanmış kuruluşlar ın modüler uygulamalar ının 
doğru yürütülemediği, tescil öncesi ilk periyodik kontrolden 
geçemeyen b ir ürünün Modül G belgelendirmes i i le 
bu sürec i geçebildiği, Modül B uygulamasının asansör 
tasar ım incelemesi olmaktan ç ıkar ılarak, son kontrol 
formu doldurulması sev iyesine get ir ildiği, Modül B+E 
uygulamasının ise apayr ı bir probleme dönüşerek, usta 
onaylı asansör sertif ikası haline getirildiği, asansör tasarımı 
ve incelemesi yer ine bir uygulama projesi denet imine 
dönüştürüldüğü, güvenlik gerekler i, hesap, mukavemet, 
çözümlerinin aranmaz olduğunun tespiti yapılmıştır.

12. Onaylanmış kuruluşlar taraf ından yapılan birçok r isk 
analizinin temel sağlık ve güvenlik gereklerini tam olarak 
sağlayıp sağlamadığı konusunda ciddi şüpheler in olduğu 
belirtilmiştir. 

13. Asansör konusunda en fazla onaylanmış kuruluş ve 
denet im kuruluşu bulunan ülkelerden bir i olduğumuz 
halde asansör montajı ve ürün kalitesinde aynı oranda bir 
yükselişten maalesef bahsedilemediği, yapılan asansör 
testler inde birçok çalışmayan ser t if ikal ı ürün olduğu 
if ade edilmişt ir. Bu kadar uygunsuz ürünün piyasaya 
sert if ikalı olarak sürülebilmesinin sistemin güvenilirliği 
ve ülkemizdeki işley işte sorun yaratt ığı ve düzelt ilmesi 
iç in gerekl i çal ışmalara hemen başlanması gerek t iğ i 
belirtilmiştir.

14. Onaylanmış kuruluşlar ın ve denet im f irmalar ının 
uygulama yöntemleri, uygulama sonuçları ve sahadaki test 
sonuçlar ının takip edilmesinin gerekt iği, buradan elde 
edilen sonuçların, Bakanlık ve TÜRKAK taraf ından f irmaların 
(üretici, montaj, onaylayan ve kontrol) denetimleri için de 
kullanılması gerektiği tespiti yapılmıştır.

15. TÜRKAK denetç iler inin başar ılar ını değerlendirmesi 
gerektiği, sahadan yapılan geri bildirimleri dikkate alması 
talep edilmiş ve denet imler esnasında sürekl i teknik 
personel değ iş ikl ikler i yaşanmas ının sürec i olumsuz 
etkilediği ifade edilmiştir.

16. Sektörde yılda en az 50 bin asansörün kurulumunun 
yapıldığı, tahminen 800 binin üzerinde asansörün işletme 
süreçlerinde gerçekleştirilen bakım ve onarımda kullanılan 
malzeme, cihaz ve ekipmanlarla birlikte sektörün yaklaşık 
2 milyar dolarlık bir ekonomik hacme sahip bulunduğu ve 
sektördeki yetkili f irma sayısının yaklaşık 3 bin civarında 
olduğu tespiti yapılmıştır. Dikey yapılaşmanın artmasıyla 
birlikte, asansörlerden kaynaklı olarak cari açık miktarının 
da büyüme eğilimine gireceği göz önüne alınarak, acilen 
Ar-Ge teşviki başta olmak üzere, yerli üretimi artırmak için 
önlem alınması çağrısı yapılmıştır. Yürüyen merdivenlerin 
% 85’ine yakınının, hidrolik asansörler in ise neredeyse 
tamamının ithal edildiğ i gerçeğinden hareketle, dışa 
bağımlılığın azaltılması için f inansman, kalif iye işgücü ve 
Ar-Ge desteklerinin artırılması, sektörde sahip olunan bilgi 
ve birikimin ortak bir çaba ile uygulamaya ve katma değere 
dönüştürülerek yerli üretimin ve ürün kullanımının teşvik 
edilmesi talep edilmiş ve dışa bağımlılığın çözümü için özel 
bir politikaya ihtiyaç duyulduğu vurgulanmıştır.
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17. Son yıllarda özellikle elektr ikli asansör aksamlarının 
yerli olarak üretiminde ciddi gelişmeler olmasına rağmen, 
ülkemizde bu konuda bir markanın öne çıkmadığı tespit i 
yapılmışt ır. Ülkemiz in yat ır ım ve işlet im deney imler i, 
mevcut teknoloji altyapısı, özellikle imalat sanayimiz ve 
mühendislik seviyesi dikkate alındığında yerli markaların 
oluşması iç in yeterli olanaklar mevcut tur. Bunun iç in 
öncelikle doğru politikalar ve doğru teşvikler ile Türkiye’nin 
kendi iç piyasasını bu yeni anlayışa göre yönlendirmesinin, 
sek tör bileşenler inin aralar ındak i çel işk i ve rekabet i 
der inleşt irmekten ziyade ortak bir çaba içer isinde iş ve 
güçlerini birleştirmelerinin gerekliliği belirtilmiştir. Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı, TSE, meslek odaları, üretici f irmalar, 
akademisyenler ve sektörel kuruluşların sağlayacağı aktif 
desteğin, yerli üret im ve markalar ın gelişt ir ilmesinde 
önemli bir rol oynayacağı dile getirilmiştir.

18. Asansör Teknik Komites i (ASTEK)’ in ve Bakanl ık 
taraf ından oluşturulan komisyonun işlevsel hale getirilmesi 
gerektiği ifade edilmiştir. 

19. Asansör Yönetmel ikler ine ve s tandar t l ara uygun 
üretim, bakım, piyasa gözetim ve denetimi ile per iyodik 
kontrol uygulamalar ında yaşanan sorunlar ın çözümüne 
ilişk in etk in koordinasyon zeminler inin yarat ılmasının 
gereklil iğ inden hareketle, asansör alanındak i sorumlu 
kurum ve kuruluşların (Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı, yapı ruhsatı vermekle yetkilendirilen kuruluşlar, 
onaylanmış kuruluşlar, A tipi muayene kuruluşları, asansör 
montaj ve bak ım f irmalar ı, bina yönet ic iler i, sek tör 
dernekleri ve meslek odalarının) bu sorunların çözümünde 
bilginin paylaşılmasına önem vermeleri, ortak çalışmalar 
gerçekleş t irmeler i ve işb ir l iğ i iç inde çal ışmalar ının 
gerekliliği vurgulanmıştır.

20. B ina l a r ın  gü v e n l i  v e  kon f o r l u  a s ans ö r  t e s i s 
edilmesine uygun olarak projelendir ilmesi ve yapımında 
sıklıkla eksiklikler yaşandığı, bina tasar ımı aşamasının 
en başında asansöre ilişk in hususlar ın belirlenip ilgili 
projeler in gerek t iğ i şek ilde oluşturulmas ının önemi 
belir t ilmiş; asansör avan ve uygulama, mimari ve stat ik 
projelerin tekniğe ve mevzuata uygun olarak hazırlanması 
ve uygulanması konular ında sorumluluklar ın tanımlanıp, 
yaptırımların belirlenmesi için yasal düzenlemelerin gerekli 
olduğu ifade edilmiştir. Bu noktada binaları yaptıranlar ve 

yapı denetim f irmalarına somut sorumluluklar yüklenmesi, 
Meslek Odal ar ın ın süreç te ak t i f  o l ar ak yer  almas ı 
hususunun mevzuatlarda net olarak belirtilmesi gerektiği 
vurgulanmıştır.

21. Asansörlerin, engelliler ve hareket kısıtlılığı bulunan 
kişiler için öncelikli gerekliliklerden olduğu, asansörlerin 
f ark l ı  enge l  grupl ar ından kul l an ıc ı l ar  iç in gerek l i 
donanımlarla monte edilmesi ve işlet ilmesi gerekliliği 
vurgulanmıştır. Bunun için mevcut yasal düzenlemelerin var 
olduğu ancak uygulamada sorunlar olduğu, binaların proje 
aşamasından it ibaren etkin denet imler ile mevzuatlar ın 
uygulanmasının sağlanması gerektiği ifade edilmiştir.

22. Yürüyen merdivenler in ve yürüyen yollar ın montaj, 
bak ım, iş le tme ve per iyodik kont rol ler i  konusunda 
mevzuat ın olmadığı ifade edilmiş ve bu ek ipmanlar ın 
güvenli kullanımının asansörler gibi önemli olduğu, yürüyen 
merdiven ve yolların montaj, bakım, işletme ve periyodik 
kontrolünü düzenleyecek mevzuat çalışmalar ının bir an 
önce başlaması gerektiği vurgulanmıştır. 

23. Kablolu Taşıma Tesisat ı Yönetmeliği (2016/424/AB) 
kapsamında piyasaya arz edilen her kablolu taşıma tesisatı 
iç in, İnsan Taş ımak Üzere Tasarlanan Kablolu Taş ıma 
Tesisat ının Ruhsatlandır ılması, Bak ım Ve İşlet ilmesine 
Dair Tebliğ (SGM: 2009/11) gereğince ruhsat talebinde 
bulunan esas yapımc ı taraf ından yapılan müracaatlar 
sonras ındak i kontrol lerde eks ikl ikler in g ider ilmediğ i 
ve ruhsatlandır ılmadan kullanıldığı tespit i yapılmışt ır. 
Y ıl l ık per iyodik kontroller iç in ve faal olan tesisler in 
denetlenmesi konusunda ilgili bakanlık taraf ından istenilen 
düzenlemelerin yapılması gerekliliği belirtilmiştir.

24. Türk iye’nin iş kazalar ında Avrupa ve dünyada ilk 
sıralarda, ölümlü iş kazalarında ise Avrupa’da birinci sırada 
olduğu gözetilerek, özellikle işverenler ve çalışanlar olmak 
üzere işç i sağlığı ve iş güvenliği kültürünün yerleşmesi 
için başta T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
olmak üzere ilgili tüm bakanlıklara, işverenlere, işveren 
örgütler ine, sendikalara, yazılı ve görsel basına, meslek 
odalarına ve sektörel derneklere önemli görevler düştüğü 
vurgulanmıştır.

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
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5. KAIZEN 
PAYLAŞIMLARI 
ETKİNLİĞİ 
22-23 ŞUBAT’TA 

( Şubemiz Endüstri Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu 
taraf ından organize edilen 5. Kaizen Paylaşımları Etkinliği, 
22-23 Şubat 2019 tarihlerinde Odamız Tepekule Kongre ve 
Sergi Merkezi’nde gerçekleşecek. 

“ÖNCE-SONRA KAIZEN” türünde 4 farkl ı kategor ide ve 
“KOBETSU KAIZEN” türünde 5 farklı kategoride olmak üzere 
37 f irma taraf ından hazırlanan toplam 169 proje etkinlik 
sekretar yamıza ulaşt ı. Bu projeler in değerlendir ilerek 
serg ilenmeye hak kazanl ar ın bel ir lenmes i amac ıy l a 
değerlendir ic iler ile bilgilendirme toplant ılar 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

TOPLAM 73 99

Kaizen Paylaşımlar ı Etkinliği’nde gerçekleştir ilecek diğer etkinlikler in belirlenerek programın oluşturulması amacıyla 
Yürütme Kurulu çalışmalarını sürdürmektedir.
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TESKON 2019 
SEMİNER VE 
SEMPOZYUM 
KONULARI 
BELLİ OLDU
Odamız adına Şubemiz tarafından 17-20 Nisan 
2019 tarihlerinde Odamız Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi’nde gerçekleştirilecek 14. Ulusal Tesisat 
Mühendisliği Kongresi kapsamında düzenlenecek 
seminer, sempozyum ve yöneticileri belirlendi ve 
içerikleri oluşturularak kamuoyu ile paylaşıldı.
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( 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi için bildiri özeti 
gönder imi süresi tamamlandı ve buna göre düzenlenecek 
seminer ve sempozyumlar belirlenerek içerikleri web sayfasında 
yayımlandı.

Bu yıl “Mekanik Tesisatta Gerçekler ve Gelecek” ana teması 
ile düzenlenen teskon 2019 iç in seminer, sempozyum ve 
b il imsel /teknoloj ik araş t ırma oturumlar ında sunulmak 
üzere yazarlar ından 263 bildir i özeti kongre sekretaryasına 
ulaştırıldı. Hakem değerlendirmesi tamamlanan bu bildirilerin 
sonuçları yazarlarına iletildi. Panel ve kurslar için hazırlıklar 
devam ederken seminer ve sempozyumların içerikleri belli oldu.

Sekiz sempozyumun gerçekleşeceği kongrede, konu başlıkları 
ve yöneticileri aşağıdaki şekilde oluştu;
Akışkanlar Dinamiği Sempozyumu
Sempozyum Yöneticileri: Gülden Gökçen Akkurt / Macit Toksoy

Bina Fiziği Sempozyumu
Sempozyum Yöneticisi: Ayça Tokuç

Binalarda Enerji Performansı ve Akıllı Binalar Sempozyumu
Sempozyum Yöneticisi: Hasan Heperkan

Isıl Konfor Sempozyumu
Sempozyum Yöneticisi: İbrahim Atmaca

İç Hava Kalitesi Sempozyumu
Sempozyum Yöneticisi: Sait C. Sofuoğlu

Simülasyon ve Simülasyon Tabanl ı  Ürün Gel iş t irme 
Sempozyumu
Sempozyum Yöneticileri: A. Alper Özalp/ Ziya Haktan Karadeniz

Soğutma Teknolojileri Sempozyumu
Sempozyum Yöneticileri: Serhan Küçüka / Orhan Ekren

Termodinamik Sempozyumu
Sempozyum Yöneticisi: Prof. Dr. -Ing. Ahmet Can

Ayrıca teskon2019 kapsamında dokuz seminer düzenlenmesine 
karar verilerek hazırlık çalışmaları başladı. Bu kongrede 
düzenlenecek seminer ve yöneticileri şu şekilde oldu:
Mekanik Tesisatta Dijitalleşme
Seminer Yöneticisi: Nevroz Karakuş

Jeotermal Enerji // "Jeotermal Enerjide Bugün ve Gelecek"
Sempozyum Yöneticileri: Macit Toksoy - Niyazi Aksoy

Yangın Güvenliği Konusundaki Gelişmeler Mekanik ve 
Elektrik Yangın Korunum Sistemlerinin Bütünleşik Tasarımı
Seminer Yöneticisi: Kazım Beceren

Bacalar
Seminer Yöneticisi: Muammer Akgün

Bina Performans Simülasyonlar ı: Uygulamalar, Fırsatlar, 
Kısıtlar
Seminer Yöneticisi: Gülsu Ulukavak Harputlugil

CO2 Salımlar ının Azalt ılmasında Ezber Bozan Yenilikç i 
Önlemler ve Ekserji
Seminer Yöneticisi: Birol Kılkış

Mekanik Tesisatta Ses ve Pasif Yangın Yalıtımı
Seminer Yöneticisi: Hasan Hepekan

Test Ayar Dengeleme (TAD) // Kontrol İşletmeye Alma Kabul 
(KİK)
Seminer Yöneticisi: Hasan Heperkan

Tesisatlarda Sismik Koruma
Seminer Yöneticisi: Eren Kalafat
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İNŞAATLA 
BÜYÜMENİN 
SONUNA GELİNDİ, 
KRİZ DERİNLEŞECEK
Odamız, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in 
katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin 
43’üncüsünü, inşaatla büyümenin sorunlarına 
ayırdı. Araştırmada AKP döneminde inşaata 
dayalı büyümenin yükselişi ve krize girişi ele alındı 
ve sektördeki daralmanın ileri-geri bağlantıları 
nedeniyle sanayi ve hizmet sektörünü de olumsuz 
etkilediğine dikkat çekildi.  

( TÜİK, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığ ı, Kalk ınma 
Bakanl ığ ı,  IMF ver i l er i  kul l an ı l ar ak yap ı l an anal izde,  
inşaat ın konut ve of is ayağ ındak i sat ışl ar ında hızl ı b ir 
daralma görüldüğü, kentsel yatır ımlar ve kamu-özel işbirliği 
projelerinde de sorunların hızla büyüdüğü vurgulandı. 

Araştırmadaki önemli bulgular şöyle özetlendi: 
• 2018’in ilk dokuz ayındaki toplam konut satışı 2017’nin 
ilk 9 ayının satışlar ından yüzde 2,7 geriye gitti. Yeni konut 
satışlarında ise 2018’in ilk 9 ayındaki satışlar 466 binde kaldı 
ve önceki yılın satışlarının yüzde 2,2 gerisine düştü. 

• Sat ışlarda azalma, kredili yani ipotekli sat ışlarda daha 
belirgin gözlendi. 2018’in 3. çeyreğindeki ipotekli satışların 
112 binden 54 bine gerilediği ve önceki çeyreğe göre yüzde 
52’ye yakın azaldığı görülüyor. 

• Konut sat ışlar ının üç te bir inden fazlas ını oluşturan 
ipotekl i sat ışl ardak i ger ileme, daha çok konut kredis i 
faizlerinin artışı ile ilgili. 2018 Temmuz ayında konut kredisi 
faizi yüzde 13,5 düzeyindeydi. Temmuz’dan it ibaren ar t ışa 
geçen faizler, 2018 Kasım başında yüzde 29’un üzerine çıktı.

• Konut f iyatlar ında hissedilir düşüşler yaşanıyor. Konut 
f iyatlar ında y ıl l ık ar t ışlar, tüket ic i, özel l ikle de üret ic i 
(sanayici) f iyatlarının çok gerisinde. Merkez Bankası verilerine 
göre, Ağustos it ibar iyle son 12 ayda İstanbul’da (hedonik) 
konut f iyatlar ı ancak yüzde 3,7 ar tabildi. Ar t ış, Ankara’da 
yüzde 5,9, İzmir’de yüzde 13,3 olarak gerçekleşt i. Ağustos 
itibariyle 12 ayda üretici f iyat artışı ise yüzde 32’yi buldu. Bu, 
konut f iyatlarındaki artışın, enflasyonun neredeyse dörtte biri 
boyutunda kaldığını gösteren çarpıcı bir sonuç.

• Sanayici (üretici) f iyatları Ağustos itibariyle yıllık yüzde 
32 ar t ış göster irken inşaat malzemesi f iyatlar ındaki ar t ış 
yüzde 41’i aştı. 

• AVM, of is, otel, depo ve hastane yatırımlarında da krizin 
bütün izleri görülmeye başlandı. AVM’lerde boşluk oranı hızla 
artıyor. 

• İnşaat  mal i ye t l e r inde meydana ge len ar t ı ş l ar  ve 
yat ır ımcı f inansman sıkınt ılar ı sebebiyle 18 AVM’nin açılışı 
gerçekleştirilemiyor. 

• Of islerde boşluk oranı özellikle belli bölgelerde sert bir 
biçimde yükselirken genelde kiralar da aşağı çekiliyor. Merkezi 
İş Alanı’daki (MİA) A sınıf ı of islerde 2018’in 3. çeyreğinde 
boşluk oranı yüzde 30’un üzer inde. Bu oran Zinc irl ikuyu, 
Esentepe’de yüzde 41’e çıkarken Maslak’ta yüzde 33, Levent’te 
ise yüzde 25 olarak gözleniyor.

• İstanbul’daki of is stokunun yüzde 34’ünü oluşturan MİA 
A sınıf ı binalardaki kiralarda önemli düşüşler yaşanıyor. 2017 
sonunda metrekare başına aylık kira 24,8 dolar iken 2018 3. 
çeyreğinde 21,8 dolara inmiş durumda. 

• Kr izle beraber en hızlı ist ihdam kaybı gösteren sektör 
inşaat oldu. 2018 Mayıs ayında 2 milyon 28 bin olan inşaat 
ist ihdamı 2018 Ağustos ayında ise 1 milyon 972 bine kadar 
indi. İnşaatta işç ilik maliyetler inin de tüket ic i f iyatlar ının 
çok alt ında kaldığı gözleniyor. Temmuz ay ı it ibar iyle son 
12 ayda inşaat işç il ik maliyetler i yüzde 17 ar tarken aynı 
sürede tüketici f iyatlarının yüzde 20’ye yakın artış göstermesi, 
inşaat çalışanlarının reel gelirlerinde hızlı bir erime yaşandığı 
gerçeğini de sergiliyor. 

• Sektörde yeniden hızlanma, ancak yeniden bir iç talep 
canlanmas ına, o da enf l asyonun yeniden tek hanelere 
düşürülmesine, kredi faizler inin makul oranlara çekilmesine, 
yabanc ı sermayenin Türk iye’ye yeniden güven duyup gir iş 
yapmasına,  herkesin önünü görebilecek kadar bulutlar ın 
dağılmasına, kısaca, kriz tünelinin ucunda bir ışık görülmesine 
bağlı.  Bu ise birkaç mevsimi bulacak gibi, ama her şeyden önce 
AKP rejiminin bir yol haritası bulması ve dibe vurarak kuyudan 
çıkmaya koyulması gerek. Bu dibe dokunma, “En kötüsü geride 
kaldı” iddiasına karşın,  henüz yaşanmış değil. 
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MÜHENDİS, 
MİMAR VE ŞEHİR 
PLANCILARI İÇİN 
2019 YILI ASGARİ 
ÜCRETİ 4500 TL 
OLARAK BELİRLENDİ

TMMOB İKK 
KASIM AYI 
TOPLANTISINA EMİN 
KORAMAZ DA 
KATILDI

TMMOB Yönetim Kurulu tarafından alınan karar 
uyarınca ücretli çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları Asgari Ücreti 2019 yılı için brüt 4500 TL 
olarak tespit edildi.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, Kasım ayı 
toplantısını TMMOB Başkanı Emin Koramaz’ın 
katılımıyla gerçekleştirdi.

( 6235 Say ılı Türk Mühendis ve Mimar Odalar ı Birliği 
( TMMOB)  Kanunu hükümler ine dayanarak, TMMOB Ana 
Yönetmeliğinde yer alan “Birliğin ve Bağlı Odaların Amaçları” 
maddesi uyar ınca her yıl TMMOB Yönetim Kurulu taraf ından 
açıklanan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılar ı Asgari Ücreti 
2019 yılı için brüt 4500 TL olarak tespit edildi.

TMMOB Yönetim Kurulu'nun 24 Kasım 2018 tarihli toplantısında 
“Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları için 2019 
yılı ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari brüt ücretin 
4500 TL olarak belirlenmesine; Odalarınca belgeli çalışmanın 
koşul olduğu uzmanlık alanlarında, mesleki deneyimin arandığı 
alanlarda, şant iye şef liği, sorumlu müdürlük, iş güvenliği 
uzmanlığı, yapı denetim elemanı, daimi nezaretçi, uzak yol 
kaptanlığı vb. hizmetlerde asgari ücret uygulanmayacağını, bu 
durumda olan mühendis, mimar, şehir plancılarının ücretlerinin 
alınan sorumluluk gereği belirlenen asgari ücretinin üzerinde 
olmasına” karar verildi.

( TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu’nun Kas ım ay ı 
toplantısı 7 Kasım 2018 tarihinde gerçekleşti. MMO Tepekule 
Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleşen toplantıya, TMMOB’ye 
bağlı odaların İzmir şubelerinden temsilcilerin yanı sıra TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz da katıldı. Toplantıda, 
İzmir’in yerel sorunlar ı ve ikt idar polit ikalar ının İzmir’deki 
yansımalarının yanı sıra, TMMOB’nin meslek alanlarından yola 
çıkarak bu konulara yönelik ne tür müdahalelerde bulunacağı 
üzerinde duruldu.
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TMMOB IZMIR IKK 
KRİZ 
KOŞULLARINDA 
HAKLARIMIZA, 
MESLEĞİMİZE VE 
ÖRGÜTÜMÜZE 
SAHİP ÇIKACAĞIZ
TMMOB İzmir İKK, TMMOB tarafından başlatılan 
“Krize Karşı Emeğimize, Mesleğimize ve Haklarımıza 
Sahip Çıkacağız” başlıklı kampanya kapsamında 
28 Kasım 2018 tarihinde bir basın açıklaması 
gerçekleştirdi.

( Al sancak  Türk an Say l an  Kültür  Merkez i  önünde 
gerçekleş t ir i len bas ın aç ık l amas ında, TMMOB İ zmir İ l 
Koordinasyon Kurulu adına TMMOB Yönet im Kurulu Üyesi 
Ayşegül Akıncı Yüksel konuştu. Akıncı Yüksel, açıklamasında 
işs izl iğ i ve yoksul luğu ar t ıran ekonomik kr iz her geçen 
gün hayatlar ımızı daha fazla etkilediğini belir terek, “TÜİK 
taraf ından açıklanan verilere göre Ekim Ayı itibariyle Tüketici 
Fiyat Endeksi % 25.24, Üretici Fiyat Endeksi % 45 düzeyine 
çıkmıştır. Bakanlar Kurulu taraf ından başlatılan Enflasyonla 
Topyekûn Mücadele Kampanyasına rağmen f iyat ar t ışlar ı 
kontrol altına alınamamış ve son 15 yılın en yüksek düzeyine 
ulaşmışt ır” dedi. Ayşegül Akıncı Yüksel, aç ıklamasını şöyle 
sürdürdü:

“Enf lasyondak i bu ar t ış ın yanı s ıra, y ine TÜİK taraf ından 
açıklanan veriler, ülke ekonomisinin hızla durgunluğa doğru 
sürüklendiğini göstermektedir. Sanayi Üretim Endeksi Eylül 
ay ında bir önceki aya göre % 2.7 azalmışt ır. Fabr ikalar ın 
üret imi durdurması, yat ır ım projeler inin iptal edilmesi, 
şirketlerin konkordato ilanları ve toplu işçi çıkarmaları olarak 
hayatlarımıza yansıyan bu veri, Ağustos Ayında % 11.1 olarak 
aç ıklanan işsizlik oranının Eylül ay ından it ibaren çok daha 
yüksek düzeylere ulaşacağının habercisidir.

Yanlış ekonomi polit ikalar ıyla ülkeyi bu duruma sürükleyen 
yönet ic iler in kr iz karş ıs ındak i tutumu, kr iz in toplumsal 
sonuçlar ını daha da der inleşt irmektedir. Uzun süre varlığı 

inkar edilen bu kr iz karş ıs ında s iyasal ik t idar ın çözüm 
öner isi, ekonominin küçültülerek kr iz in bedelini emeğiyle 
geç inen yoksul kesimlere ödetmek olmuştur. Temel iht iyaç 
maddelerinin f iyatları, vergiler ve kredi maliyetleri artarken, 
yoksul kesimlere sağlanan sosyal yardımlar, burslar ve sağlık 
yardımları giderek azaltılmaktadır. Kriz gerekçesiyle insanlar 
işsiz bırakılmakta, ücretler baskı altına alınmaktadır. Ülkemiz, 
sadece parası olanın para kazanabildiği bir rant ekonomisine 
mahkum edilmektedir. İşs izl ik fonunda toplanan kaynak, 
işsiz kalanlar ın hayatlar ının idamesi iç in değil, bankalar ın 
ihtiyaçları için kullanılmaktadır.

Ülkemiz bu denli büyük bir krizle boğuşurken, iktidar sahipleri 
“savurganlık” ve “yol suzluk” iç inde yaşamaktadır. AKP ’l i 
Belediyelere kadar uzanan bu savurganlık ve yolsuzluklar, 
Say ıştay Raporlar ında aç ık biç imde tespit edilmişt ir. Halkı 
tasarrufa çağıran yönet ic iler, büyük bir şatafat içer isinde 
y aşamay a dev am e tmek ted ir.  Ül key i  yöne tenler  l ük s 
içer isinde yaşarken, halk ın yoksulluğa mahkum edilmesini 
kabul etmiyoruz. Kr izin bedelinin emekçilere ve yoksullara 
ödetilmesine hayır diyoruz!

Yaşanan ekonomik krizden en fazla etkilenen kesimler arasında 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları da yer almaktadır. Gerek 
kamuda, gerek özel sektörde her türlü mühendislik, mimarlık 
ve şehir planlama hizmetler ini, planlama, projelendirme, 
uygulama ve denetleme işlerini yürüten tüm meslektaşlarımız 
kr izden olumsuz biç imde etkilenmektedir. Meslektaşlar ımız, 
ül kemizdek i k r iz or t amının yarat t ığ ı  pahal ı l ık,  geç im 
sıkıntısı ve borçlanma gibi ortak sorunlardan etkilendiği gibi, 
mesleğimize özgü sorunlarla da boğuşmak zorunda kalmaktadır.
Kamuda çalışan arkadaşlarımız siyasi baskı ve sürgün tehdidi 
alt ında, düşük ücret, kadro sorunu, özlük haklar ının ihlal 
edilmesi, düşük ek göstergeler gibi birçok sorun ile yüz 
yüzedir. Güvencesiz-sözleşmeli istihdam modellerine yönelme, 
atamalarda liyakatin ortadan kalkması ve nihayet hukuksuz-
keyf i ihraçlar gibi nedenlerle kamudaki teknik personelin iş 
yükü artarken, iş riski de giderek büyümektedir.

Özel sektörde çalışan meslektaşlar ımız ın tamamına yakını 
yatırımların durması, projelerin iptal edilmesi, reel sektörün 
t ıkanması g ibi sorunlardan etk ilenmişt ir. İşs izl ik, esnek 
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çalışma, güvencesizlik, sağlıksız çalışma koşulları ve reel ücret 
kaybı gibi sorunlar özel sektörde çalışan tüm meslektaşlarımızı 
tehdit etmektedir.
TMMOB, ülkemizde bulunan mühendis, mimar ve şehir 
p l an c ı l a r ı n ı n  m e s l e k i - d e m o k r a t i k  k i t l e  ö r g ü t ü d ü r. 
Meslektaşlar ımızın or tak iht iyaçlar ını karşılamak, mesleki 
etk inlikler ini kolaylaşt ırmak ve mesleki ç ıkarlar ımız ı ülke 
ç ıkarlar ı doğrultusunda koruyup gelişt irmek örgütümüzün 
kuruluş amaçları arasında yer almaktadır. TMMOB örgütlülüğü 

olarak bizler, Anayasa’nın bizlere verdiği özel sorumluluk ve 
yetkilerin bilinciyle, kriz karşısında emeğimize, mesleğimize 
ve haklarımıza sahip çıkacağız. Meslektaşlarımızın ekonomik 
kriz altında ezilmesine izin vermeyeceğiz.

Bizler;
Kamuda çalışan meslektaşlarımızın ücret, atama, özlük hakları 
ve düşük ek gösterge sorunlarının ortadan kaldırılarak insanca 
yaşanabil ir bir ücret ve çal ışma yaşamının sağlanmasını 
istiyoruz,
Birliğimiz ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında 2012 yılında 
imzalanan ve SGK taraf ından keyf i biçimde iptal edilen Asgari 
Ücret Protokolünün tekrar uygulamaya konularak, ücretli 
çalışan meslektaşlar ımız ın ücretler inin yükselt ilmesini ve 
s igor ta pr imler inin gerçek gel ir üzer inden yat ır ılmasını 
istiyoruz,
O H A L  d ö n e m i n d e  h u k u k s u z  b i ç i m d e  i h r a ç  e d i l e n 
meslektaşlar ımız ın bütün haklar ı ile birlikte işler ine iade 
edilmesini istiyoruz,
TMMOB Örgütlülüğünü hedef alan baskıların ve yasal düzenleme 
girişimlerinin ortadan kaldırılmasını istiyoruz,
Teknik emeği değers izleşt iren ve işs izl iğe mahkûm eden 
neoliberal polit ikalar karşıs ında meslek i haklar ımız ın ve 
emeğin çıkarlarının korunmasını istiyoruz.
Bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, halkın 
hizmet ine sunmak iç in çabalayan mühendis, mimar, şehir 
plancılarının örgütü TMMOB İl Koordinasyon Kurulu olarak kriz 
koşullar ında haklar ımıza, mesleğimize ve örgütümüze sahip 
çıkacağımızı bir kez daha dile getiriyoruz.”

TMMOB İKK•
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TMMOB ÜYESİ 
KADINLAR 

“ŞİDDETE HAYIR”  
DEDİ

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Kadın 
Çalışma Grubu, 21 Kasım 2018 tarihinde İzmir 
Mimarlık Merkezi’nde “Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Mücadele Günü” dolayısıyla bir etkinlik 
düzenleyerek, İzmirli kadın sanatçıların eserlerinden 
oluşan karma bir sergi, belgesel film gösterimi ve 
filmin yönetmeni ile bir söyleşi gerçekleştirdi.

( TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu adına serginin 
açılışında konuşan MMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi Ferda Yamanlar, “Kadınların yaşamın her alanında eşit 
koşullarda yer alması, karar mekanizmalar ında söz sahibi 
olması,  ötekileştir ilmeden var olması için şiddetin ortadan 
kald ır ı lmas ı vazgeç ilmez öncel iğ imizdir. Mücadelemiz i 
çoğaltarak sürdürmeye kararlıyız” diye konuştu. 

Aysel Özenir, Yeş im Gül seven ve Yeşeren Özsoy ’un farkl ı 
teknikler kullanarak üret t ikler i tablolar ının, Fatma Elv in 
Öztürk ve Dijle Talun'un ise seramik eserlerinin yer aldığı sergi, 
katılımcılardan yoğun ilgi ve beğeni gördü.

Serg i aç ıl ış ının ardından, Yönetmen Sezgin Türk ’ün, 12 
Eylül döneminde yaşananları konu alan ve içlerinden bir inin 
de kendisinin olduğu beş kadının asker i darbe öncesi ve 
sonrasında başından geçenleri, darbenin üzerinden geçen otuz 
küsur yıldan sonraki tarihteki yaşamlarını, geçmiş, bugün ve 
bugünden dönüp geçmişe bakışlar ına dair sürec i anlat t ığı 

“Mamak’ta” adlı belgeseli kadınlar ilgi ile izlendi. Belgesel 
f ilm gösteriminden sonra gerçekleştirilen söyleşide yönetmen 
Sezgin Türk, belgesele ve o dönemde yaşananlara il işk in 
sorular ı cevaplarken izleyiciler f ilmin kendiler inde yaratmış 
olduğu yoğun duyguları katılımcılarla paylaştılar.

Yönetmen Sezgin Türk, belgeseli çekerken sadece Mamak Askeri 
Cezaev i’nde yaşananlar ı değil sık ıyönet im ilan edilmeden 
önceki ve sonraki süreci bir bütün olarak ele almaya çalıştığını 
ifade etti. Türk, uzun yıllar süren tutukluk döneminden sonra 
birçok insanın tüm engellere ve yasaklara rağmen hayata 
sıf ırdan başladıklarını ve mücadeleye farklı şekillerde devam 
ettiklerini belirtti.

TMMOB Kadın Çalışma Grubu Başkanı Elektr ik Mühendisler i 
Odası İzmir Şubesi üyesi Işık Gürbulak’ın da kısa bir konuşma 
yaptığı etkinlikte, TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu adına 
aç ılış konuşmasını Dönem Sözcüsü EMO İzmir Şubesi üyesi 
Gülefer Mete gerçekleştirdi. 

Mete konuşmasında, kadınların çalışma yaşamına katılımlarının 
az oluşunun kendilerinden kaynaklı bir olanaksızlığın sonucu 
olmadığını, tar ihsel olarak anaerkil yapıdan ataerkil yapıya 
evr ilen süreç te er il , muhafazakâr ik t idarlar ın uyguladığı 
polit ikalar ın bir sonucu olduğunu, bu ik t idarlar ın kadını, 
sürekli ev iç i işler ile sorumlu tutarak, eğit im ve sosyal 
haklardan geri kalmasını bir politika olarak hayata geçirdiğini 
ifade etti.

İktidarların kendi varlıklarını korumak için, eğitim süreçlerini 
eril bir düzenin ürünü olarak şekillendirirken, din, kültür ve 
gelenek aracılığı ile ataerkil yapıyı koruyarak, kadını çalışma 
yaşamının dışına iten polit ikalar ile ekonomik özgürlüğünü 
sağlayıp güç kazanmasını engellemiş olduğunu ve engellemeye 
de devam ettiğini belirten Mete, “Bu sistemin aynı zamanda 
mağdurları da olan, mühendis, mimar, şehir plancısı kadınların 
dünyanın, ülkemiz in gerçekler i karş ıs ında gereks inimini 
duyduklar ı ortak mücadele zeminini yaratmak ve çalışmalar 
yapmak üzere TMMOB İl Koordinasyon Kurulları içinde Kadın 
Çalışma Gruplar ı oluşturarak, ayr ımcı polit ikalar ile sürekli 
haklar ı ç iğnenen, toplumsal ve sosyal hayat ın, çal ışma 
yaşamının dışına it ilmek istenen kadınlar ın kendisi olarak 
y ine kendi sesimiz ile ç ığlığımız ı yükselterek mücadeleye 
devam edeceğiz. Bu ülkenin mühendis, mimar ve şehir plancısı 
kadınlar ı olarak, şiddet ve ayr ımc ılık içermeyen eşitliğin, 
özgürlüğün, bar ışın, kardeşliğin hüküm sürdüğü başka bir 
dünyanın mümkün olduğunu biliyor ve umut ediyoruz ki eril, 
muhafazakar iktidarlara ve onlar ın yandaşlar ına rağmen biz 
kadınlar bunu başarabiliriz.”
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Artırılmış gerçeklik insan için yeni bir göz gibi; bu teknoloji 
ile opak maddeler in iç i görülebilir hale gelecek, siber 
f iz iksel sistemler sayesinde sanal dünyada bir ik iz iniz 
olacak. Bu sayede internetten yapt ığınız alışver işlerde 
hatay ı azaltmay ı planlıyorlar, nesneler in internet i ile 
sadece PC, tablet, telefonların değil 2020 yılına kadar 30 
milyar nesnenin birbiri ile bağlantı kurabilecek hale gelmesi 
bekleniyor, bio-teknoloji sayesinde kullanılacak implant 
teknolojiler daha siz kendiniz hakkındaki gerçeklerin farkına 
varmadan sizin hakkınızdaki verileri bir merkeze aktarıyor 
olacak ve bu veriye sahip olanlar güç sahibi olacaklar.

Nereye gidiyoruz?
Yuval Noah Harari, eskiden toprak ve makine sahiplerinin 
güç sahibi olduklar ını, bugün ise ver iye sahip olanlar ın 
güç sahibi olacağını söylemektedir. Ellon Musk mutlak 
bir gerçeklikte yaşıyor olabilme iht imalimizin sanal bir 
gerçeklikte yaşıyor olma iht imalimize göre milyarda bir 
olduğunu söylemektedir. Ve eklemektedir: “Umarım sanal 
bir gerçeklikte yaşıyoruzdur. Çünkü uygarlık kötüye gidiyor 
ve sonu gelebilir!” Ünlü teor ik f iz ikç i Prof. Dr. Michio 
Kaku “Gelecek, yaratıcı nesillerin elinde olacaktır. Yaratıcı 
olamayanlar sadece aracı olacaktır” demektedir.

Bürokrasinin Eğitim 4.0’a ayak uydurmasını beklemeyin!
Öğrenc iler düşünmey i öğrenmek zorunda. Öğretmenler 
gelişmeleri takip etmek, ders içeriğine eklemeler yapmak 
zorunda.  H ız l ı  değ iş imler in  y aşanac ağ ı  ge le ceğ in 
dünyasında bugünkü anlamda müf redatlar iht iyaçlar ı 
karşılamaya yetmeyecek. “Ne olursan ol en iyisi ol!” sözü 

“Ne olursan ol en iyi düşünen ol” cümlesi ile yer değiştirmeli. 
Okul kültürü değişmeli. Mesleğinizi dönüştürmenin yolu 
mesleğinizin özünü anlamada. Bürokrasiden ayr ılmayın, 
iç inde olun ve onun eksikler ini görmeye, tamamlamaya 
çalışın. 

Kahramanlara ihtiyacımız yok. Gelişme ve değişme yerelde 
olacak. Mesleğini seven sıradan insanlara ihtiyacımız var. 
Bürokrasinin iç inde bürokrasiye rağmen yeni meslekler 
oluşacak. Ünivers itelerde yeni bölümler in aç ılmasını 
beklemeyin. Mutlaka bir meslek sahibi olun. Hiçbir mesleği 
küçümsemeyin. Çünkü yapay zekâ ve otonom teknolojiler 
yüzünden her şey tepetaklak olacak. Bir toplumda bir işi 
yapanlar ın say ısının ne kadar çok olduğu değil, çeşitli 
mesleklere sahip olanların sayısının ne kadar çok olduğu 
önemlidir. Herkes doktor, avukat olmak zorunda değil. 
Bugün pr im yapmayan bölümler yar ın pr im yapabil ir. 
Onun iç in bürokrasideki yer inizi alın. Mesleğinizi sev in. 
Mesleğinizin anlamını, amacını düşünün. Mesleğiniz ile 
insanlığa nasıl yararlı olursunuz düşünün. Mesleğiniz ile 

EĞİTİM 4.0: 
NEREDEN GELDİK? 
NEREDEYİZ? 
NEREYE 
GİDİYORUZ?
2.BÖLÜM

• Neden Endüstri 4.0? Nereye Gidiyoruz?
Endüstr i 4.0, Almanya Hannofer’de 2011 y ılında ilk kez 
z ikredilmişt i. Bat ı, Çin’i bir tehdit olarak alg ılamaya 
başlamışt ı. Çünkü endüstr iyel tasar ımdan elde edilen 
gelirlerin gösterildiği tablo 2006 ve 2011 yılları arasında 
ABD’nin yer inde saydığını, Almanya’nın ufak bir ar t ış 
yakaladığını ama Çin’in 5 senede gelirini dörde katladığını 
ve bu gelirin 27 AB üyesi ülkenin elde ettiği toplam gelire 
neredeyse eşit olduğunu gösteriyordu. Almanya, Endüstri 
4.0 Bakanlığı kurdu, bütçe ayırdı ve 2020 yılına kadar tüm 
fabr ikalarda dijitalleşme karar ı aldı. Çin ile mücadele 3 
anahtar sözcükle tanımlandı: Üretimde pazara çıkış hızı, 
esneklik ve ver imlilik. Teknoloji bu amaçla kullanılmak 
is teniyor.  İnsanı yavaş yavaş üre t imden ç ıkarmay ı 
pl anl ıyor l ar. Bu konuda en büyük yardımc ı otonom 
teknolojiler. Mola saati, aydınlatma, yemek, izin, dinlenme 
istemeyen kendi kendini yöneten robotlar durmadan üretimi 
sağlayacak. 

 R Dr. Zeynep Meral TANRIOĞEN 
 PAÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi 
 zatogen@gmail.com

“Gelecek, yaratıcı nesillerin elinde olacaktır. Yaratıcı 
olamayanlar sadece aracı olacaktır”

Michio Kaku-Teorik Fizikçi
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ilgili gelişmeleri sayısız kaynaktan takip edin. Size göre 
yapay zekâ karşısında yerinizi koruyabilmeniz için gereken 
nedir? Düşünün, karar verin, planlayın, örgütleyin, hayata 
geçir in, denetleyin ve tekrar gelişt ir in. Deneyimler inizi 
insanlara duyurmaya çalışın. Sadece siz in taraf ınızdan 
bilinenler ve başkalarının bilmedikleri size güç verir. Yapay 
zekâya yazılımcılar sadece mesleğiniz hakkında bilinenleri 
yükleyebilirler.
 

Teknoloji ile telepati mümkün olacak
Teknolojik gelişmelere bakarak örneğin Stephan Hawking 
iç in  t asar l anan b i lg isayar ı  düşünür sek,  ge lecek te 
öğrenc ilere yaz ı yazmay ı öğretmeyeceğimiz i söylersek 
eğer kehanette bulunmuş olmayız. İnsanlar mekanik olarak 
telepat i sistemini kullanmaya başlayacaklar. Boş kalan 
zamanla birlikte insanın düşünceler inin anında böyle bir 
sistemle ekrana yansıtılabilecek olması Bacon’ın düşüncenin 
önündeki engellerden biri olarak gördüğü dilin düşünceleri 
ifade etmedeki kısıtlılığı bariyerini de ortadan kaldırabilir. 
Düşündükler imizi daha iy i, net ve hızlı aktarabildiğimiz 
böyle bir dünyada insan üst bilince geçmede çok büyük 
bir şans yakalamış olacakt ır. Bugüne kadar fel sefenin 
sorduğu, akıl yürüttüğü birçok konuda muazzam ilerlemeler 
olabilir. Felsef i düşünce evrim geçirebilir. Evrim geçirecek 
olan felsef i düşüncenin ilk tohumlar ı da neden yeniden 
Anadolu’da atılmasın? 

Ve geliş im çok yönlüdür. Bio-teknoloji ile Cyborg’lara 
dönüşerek f iz iksel yapısı evr im geç irecek olan insanın 
her şeyi hisseden bilincinde durgunluk yaşaması mümkün 
değ ild ir.  B i l inc inde ev r im geç irmes i  kaç ın ı lmazdır. 
Böy le l ik le insanl ar  düşüncenin önündek i  engel ler i 
kaldırabilecek f ırsatları yakalayabilirler. Evrenin yaradılışı, 
quantum f iziği, higs bozonu, sonsuz koridor teorisi, kara 
delikler, nereden geldik nereye gidiyoruz vb. sorulara 
aranacak cevaplarda ivme yakalayabilirler.

Organik teknolojiler
Hayat ın anlamını arayanlar iç in teknoloj iy i yeniden 
dizayn etmek gerekebilir. Halihazırda Amer ika Birleşik 
Devletleri’nde dünyaca ünlü bazı sanatçılar sosyal medya 
paylaşımlarında takipçi sayısının ve paylaşımlarda verilen 
beğeni sayısının gizlenmesi hatta hiç olmaması gerektiği 
konusunda kamuoyu yaratmaya başladılar bile. Sadece 
insanın egosunu besleyen ve süper egoyu devre dışı bırakan 
sanal or tamda kendisini dünyanın merkezindeymiş gibi 
hissettiren teknolojiler bu insanlar taraf ından reddedilecek. 
Buradan hareketle geçmiş devrimler nasıl insanın doğaya, 
doğal beslenmeye ve doğallığa özlemini ar t t ırdıysa bu 
devrimde de yoga, meditasyon yaparak bedenlerine dönen, 

bu doğrultuda vegan, alkali, raw beslenen insanların sade, 
göster işten uzak hayat fel sefeler ine uygun teknolojik 
yazılımlara iht iyaç duyulacağı aşikardır. Organik tar ım, 
organik beslenme gibi insanın doğasına ve psikolojisine 
uygun, onu her tür lü obez yapmayacak, ener j is in i 
tüketmeyecek ama sosyalleşmeyi de sağlayacak yeni organik 
teknolojiler geleceğin iht iyaçlar ı arasında olacakt ır. Bu 
uygulamaları Anadolu’da başlatabilirsek anlam arayışındaki 
dünya ve ülkemiz vatandaşına yardımcı olabiliriz. 

Eğitim sistemleri ve iş dünyası, bilim-kurgu filmlerden 
daha fantastik!

 Bunu bilim kurgu f ilmlerin ve eğitim sistemlerinin özünü 
düşünerek söylüyorum. Bil im kurgu f ilmlerde hikâye 
fantastik görünse de aslında anlattığı öz, insan psikolojisi 
ile ör tüşmek tedir. Örneğ in Y ıldız Savaşlar ı f ilminde 
insanın sonunu başkası değil ancak kişinin kendisi hazırlar 
mesajı ver ilmek istenir. Eğit im sistemler i zekâ üzer ine 
kuruludur. Üstelik zekânın da kötü bir reprodüksiyonudur. 
Oluş bakımından insan sadece zekâya indirgenemez. Zekâ, 
problem çözme becer isiyken bilinç bir şeyler i hissetme 
becerisidir. Ve insan, problemleri hissederek çözer. Eğitim 
s is temler i “Ne olmak is t iyorsun?” diye sorarken “Ne 
hissediyorsun?” diye sormaz. Hatta iş dünyası da cv’lerde 
ne olduğunuzu görmek ister, ne hissettiğinizi değil. Diyelim 
k i MIT ya da Caltec mezunu bir mühendissiniz; cv’nize 
aşka önem verdiğiniz i yazabilir misiniz? Ya da hassas 
birisi olduğunuzu? İronik bir şekilde iş dünyası insanların 
problemler i nasıl çözdüğünü bilmiyormuş gibi işe aldığı 
personelin sürekli sorun çözmesini ister. Tabii bunu sadece 
zekâyla hissetmeden yapmanız gerekmektedir Yapay zekâ 
hissetmez. İnsanı kıskanmaz, âşık olmaz, hırsları yoktur. Bu 
yönüyle yapay zekânın insanı yok edeceğine ilişkin kuvvetli 
bir bulgu yok iken, eğitim sistemlerinin insanı yapay zekâya 
dönüştürme eğilimine ilişkin çok daha kuvvetli bulgular 
vardır. Ve bu durum insanın doğasına uygun değildir. Çünkü 
insan robot değildir. 

Hangi meslekler ortaya çıkacak sorusundan önce…! 
Bu soru, insanı makineleştiren önceki sanayi devrimlerinde 
yaptığımız yanlışın devam etmesine neden olabilir. Yapay 
zekânın ele geç ireceği işler, mesleklere dair yüzeysel 
olarak bildiklerimizle sınırlı. Yapay zekâ bir algoritma ve 
yapay zekâ algor itmaya dönüştürebildiğimiz işler i ancak 
yapabilir. Pek i insan ne yapacak? Tabii k i algor itmaya 
dönüştüremedikler imizi. Soruyu değişt irmemiz gerekiyor. 
Gelecekte hangi meslekler ayakta kalacak? Hangi yeni 
meslekler or taya ç ıkacak? Bu sorular öncek i sanay i 
devrimlerinin insana sınırlı bakış açısıyla ürettiği sorulardır. 
Ve bu yeni devrimde esas olan önceki devrimlerde yaptığımız 
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hatalar ı tekrar lamamak olmal ıdır. Bu sorulara cevap 
bulabilmek için başka bir soru sorarak hareket noktasını 
değiştirmeliyiz. “İnsan neden meslek sahibi olmalıdır?” Okul 
başarısı, meslek başarısı için bir araçtır. Meslek başarısı da 
yaşam başarısı için bir araçtır.  Doyumlu, mutlu ve anlamlı 
bir yaşam herkesin amacı olmalıdır. O zaman çocuklarımıza 
nasıl hissetmek istediği sorgulatılmaya başlanmalı, onların 
mesleği bir araç olarak algılamasını sağlamalıyız. İnsanın 
doğasına uygun olan budur.

 “Hangi meslekler or taya ç ıkacak” sorusunun cevabına 
gel ince: İnsanlar meslekler inin özünün ne olduğunu 
düşünmeli ve başlatıcı nedenlere ulaşılmalıdır. Gelecekte, 
veriyi elinde bulunduran güç sahibi olacak. Şu an mesleklere 
ilişkin yapay zekâya aktarılamayacak olan özü bulmalıyız. 
Ziraat mühendisler inin tohum toplamaya ç ık t ığ ı g ibi 
mesleklerin özünü toplamaya çıkmalıyız. Bu öz teknolojiden 
bile güçlü! Bu özü elinde bulunduran teknolojiyi üretenden 
bile daha güçlü olacak. Çünkü teknolojiye bu öz yön verecek.

4. Endüstri Devrimi’nde de değişmeyeni bulmalıyız
Değişmeyen tek şey insanın f iziksel, sosyal ve psikolojik 
ih t i y aç l ar ıd ır  her  z aman.  Teknolo j i  bu ih t i y aç l ar ı 
karşılayacak araçlar ı değişt irmektedir. İnsanlar önceler i 
ait olma, sosyalleşme ihtiyaçlar ını dere başında çamaşır 
y ıkamak iç in toplanarak karş ıl arken, bugün al ışver iş 
merkezleri, restoranlar bu görevi görmektedir. Yani hikâye 
sürekli değişse de öz hep aynı. Geçmişte ev iniz i sat ın 
aldığınız mahalleden bugün başka bir mahalleye geçtiniz. 
Evler küçüktü, şimdi büyüdü. İnsanın başarılı olma, tanınma, 
sorumluluk alma, terf i etme, gelişme, ait olma gibi sosyal 
ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılama istekleri devam edecek. 
4. Endüstr i Devr imi bu iht iyaçlar ı karşılayacak araçlar ı 
değiştirecek. Yeni araçlar neler olabilir? Bu yeni teknoloji 
insanın anlam arayışında ona yardımcı olacak mı? Yoksa 
eskinin devamı mı olacak? Teknoloji insanın mutluluğu ve 
kendisi arasında bir araç olmaya devam ederse bu da insanı 
mutlu etmeyecektir.

Robotlar insanlığın yerini alacak mı?

Wired Dergisinin Kurucu Editörü Kevin Kelly “İnsanlar ın 
meslekler ini robot l ar yapmal ı. Biz im yer imize onlar 
çalışmalı” diyor. Ve ekliyor: “Çünkü onlar bizden daha iyi 
iş çıkarıyorlar. İnsanların sadece tek bir mesleği olmalı, o 
da robotlara yapacakları işleri bulmak, meslekler üretmek. 
Veznedarlık, fabr ika işç iler i, taksic ilik... İnsanlar ın bu 
işleri yapmaya izni bile olmamalı. Fiziksel güç gerektiren 
meslekler in tamamı robotlara devredilmeli. Peki biz ne 
yapacağız? Robotlara nasıl yapıldığını bildiğimiz teknik 
işleri devredip biz robotların yapamadığı tek şeyi yapacağız: 
Düşünmek, sadece düşünmek ve f ik ir gelişt irmek, f ik ir 
mühendisliğine soyunmak.

Yapay zekânın insanın yerini alması ve insanın faydasızlığı 
sorunu
Dünyadaki birçok insan burada tartışt ığımız gelişmelerin 
f ark ında değ il .  Fark ında ol anl ar ın çoğu da sanay i 
devr imler inin etk iler i üzer ine düşünmemekte, sunduğu 
imkânlarla yet inmektedir. İlg il i olanlar ın baz ılar ı ise 
yapay zekânın insanın sonunu getireceği ihtimalini yüksek 
görmekte ve asıl tehlikey i gözden kaç ırmaktadır. Yapay 
zekânın, insanın sonunu getirebilmesi için onu kıskanması, 
kibirlenmesi gibi ortadan kaldırmak isteyecek bilince sahip 
olması gerekmektedir. Yapay zekâ konusunda çok iler i 
gelişmeler yaşanmakta ama yapay bilinç konusunda 50 sene 
önce neredeysek bugün de oradayız, gelecek elli yıl içinde 
de çok büyük ilerleme kaydedeceğimize ilişkin sağlam bir 
kanıt elimizde mevcut değildir. Tabii bir insan taraf ından, 
işi olmayan insanlar ı faydasız olarak tanımlanıp yapay 
zekâya öldürme emri vermesi dışında ama bu ayrı bir konu! 
Yuval Noah Harari bize bu konuda yeni bir pencere açıyor. 
İnsanların gözden kaçırdıkları asıl tehlike, yapay zekânın 
insanın iş ini el inden almasıyla yaşanacak anlamsızl ık 
sorunudur diyor. Bu, çok daha yakın bir gelecekte biz i 
bekleyen bir tehlikedir. Yak ın gelecek te hat ta bugün 
bile insanlar siyasi, asker i ve ekonomik açıdan faydasız 
olabilirler. Geçmişte sıradan insanın temel faydası askeri 
ve ekonomikti. Askeriyede asker, fabrikada işçi ve memur 
olarak hizmet veriyordu. Bugünkü tehlike robotların bu işleri 
insandan daha iyi yapar hale gelmesi ve insanın faydasız 
bir duruma düşmesinden kaynaklanmakta. Asker i alanda 
bu zaten gerçekleşt i denilebilir. Drone ve insansız uçak 
teknolojileri bunun bir göstergesi. Aynı durum ekonomide 
de gerçekleşirse sürücüsüz araç teknolojisi taksi ve uzun yol 
şoförlerini, Google translate çevirmenleri, IBM’in Watson’u 
doktorların yerini alırsa 20, 30, 60 yıl içinde sadece işsiz 
değil is t ihdam edilmesi mümkün olmayan faydasızlar 
sınıf ına sahip olabiliriz. BU İNSANLARLA YAPABİLECEĞİMİZ 
BİR ŞEY KALMAZ. Bu çok büyük bir tehlike. Belki de 21. 
yüzy ıl ekonomisinin karş ılaşacağı en büyük sorun bu 
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vaat edeceğini anlatmaktadır. Tekno-dinin merkezinin Orta 
Doğu değil Silikon Vadisi olacağını belirtmektedir. 

Dinler tarihine kısaca baktığımızda ilk rahiplerin görevinin 
o gün sağılan sütün ekşimemesi için dua etmek olduğunu 
görürüz. Bugün bu görevi buzdolabı yapmaktadır. Dua ile 
madde üzer ine hâkimiyet kurmaya çalışmaktan teknoloji 
sayesinde maddeyi kontrol etmeye geç iş yapt ığımız bir 
çağday ız. Peki dinler nerede yanlış yapıyor? Gerçekler i 
gözleriyle görmeye alışık eğitilmemiş zihinler taraf ından 
yorumlanan dinler ne yazık k i maddey i kontrol etmeye 
indirgendi.  Teknoloj in in günün b ir inde zaten bunu 
yapacağını göremediler. Halbuki maddenin arkasındaki 
hak ik a t i  gör me ye,  k am i l  ins an  o l may a  ç a l ı şmas ı 
gerekmektedir insanın. Dinler in buna arac ıl ık etmesi 
gerekmektedir. Şeyh Bedrett in gibi “Enel Hak” düzeyine 
gelebilmesi için bir insanın maddeye farklı bir gözle bakması 
gerektiği aşikârdır. Dinlerin yerini alma ihtimali olan yeni 
tekno-din insana aradığı mutluluğu verebilecek midir?  Eğer 
dinler ortadan kalkar ve yerini tekno-dinler alırsa bu yeni 
dinin de insana mutluluk veremeyeceğini söylemek hiç de 
zor olmayacaktır. Çünkü teknolojinin size sağlayacağı refah, 
mutluluk ve özgürlük para verip onu satın aldığınızda ancak 
mümkün görünmektedir. O zaman insanın mutluluğu ve 
kendisi arasına araç koyulabilir mi? Tabii ki hayır. Gerçek 
mutluluk, insanın herhangi bir araç olmadan özünden 
kaynaklanan mutluluktur. 

Teknolojiy i, insanın özünü bulmasında günlük işler ini 
yaparken zamandan tasarruf sağlamasına olanak vermek 
ve daha fazla düşünmesini sağlamak amacıyla kullanmak 
gerekmektedir. Tam da Bertrand Russell’ın “Aylaklığa Övgü” 
adlı kitabında söylediği gibi. Russell’ın, eğer yaşasaydı, 
bugünkü teknolojiy i insanlar ın işte geç irdikler i zamanı 
kısaltmak için kullanacağını tahmin etmek hiç de zor değil. 
Anadolu kav ramı i le Anadolu’nun Sil ikon Vadis i ’y le 
teknolojik açıdan yar ışacak konuma gelerek onun yer ini 
alması kastedilmemektedir. Silikon Vadisi’nde teknoloji 
ne kadar gel iş irse gel işs in doğru bir fel sefe üzer ine 
oturmadıkça insana mutluluğu ne bu dünyada ne de öbür 
dünyada veremeyeceğinin düşünüldüğü ve anlam arayışına 
çıkacak teknoloji çağının mutsuz tatminsiz insanı için yeni 
bir kapı olabileceği düşünülerek Anadolu ismi zikredilmiştir.  
Anlam arayışındaki insanın yeni adresi neden bu topraklar 
olmasın?

Referansımız bu topraklar
Üç büyük dinin yoğun olarak etkilediği ve dünyadaki ilk 
felsefe okullarının açıldığı, birçok felsefecinin de doğum 
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faydasız insan y ığınıyla ne yapılacağı olabilir. İnsanlar 
kendilerinin harcanabilir olduğunu, sistemin onlara ihtiyaç 
duymadığı iç in umursamadığını hissediyor. Aynı sorun 
eğitim sisteminde başarıyı yakalayamayan öğrenciler için 
de geçerli.  
 
Faydasız insan grubunun yaratacağı en büyük tehlike gelir 
sorunu olmayacak çünkü yeni teknolojiler ile herkese 
gıda sunmak çok zor olmayacak. Yeter ince y iyeceğiniz 
ol sa bile yaşamda bir anlama iht iyaç duyarsınız. Esas 
mesele anlam sorunu olacak. İnsanlar işler iyle anlam 
bulurlar. İşiniz yoksa anlam bulmakta zorlanabilirsiniz. 
İşiniz yoksa ne yapacaksınız? İnsanın anlam aray ışında 
yeni dünyanın çözüm öner iler inin “ant idepresanlar” ve 

“bilgisayar oyunları” olduğu söylenmekte. Tatminsizliğimizi 
ilaçlarla giderecek ve bilgisayar oyunlarında anlam aramaya 
başlayacağız. Üç boyutlu sanal gerçeklikle canlandır ılmış 
dünyalara gireceğiz.

Eğitim 4.0: Öğrenciler in faydasızlık sorunu ve Trump 
aileler
Başar ıy ı yakalayamayan öğrenciler de okullar ın işsizler i 
gibiler. Kendilerini faydasız, hiçbir işe yaramaz hissediyorlar. 
Ve aynı işsiz Amerikan vatandaşının “Trump gelsin, bizi 
kurtarsın” dediği gibi tüm sorumluluğu ailelerine bırakmış 
durumdalar, yani “Ailem çözsün” diyorlar. Faydasızl ık 
dalgas ında anlam aray ış ına g iren çocuklar teknoloj i 
bağımlılığı yaşıyorlar. Kendilerini böyle arıyor, sanal âlemde 
anlam bulmaya çalışıyorlar.

Antidepresanlar-bilgisayar oyunları yerine felsefe
Çoc uk l ar ın ı z ın  y a  da  s i z in  t e l e f on  ve  b i l g i s ay ar 
bağımlılığınızın okulda/işte kendinizi faydasız hissediyor 
olmanızın bir sonucu olarak hayatınıza anlam kazandırma 
dav r an ı ş ı  o l ab i l e ce ğ in i  h iç  dü şünmü ş  mü ydünü z? 
Çocuklarınızın ve kendinizin anlam arayışında sosyal medya 
ve bilgisayar oyunlar ı geç ic i bir tatmindir. Ekmeğiniz i, 
yemeğin dumanına mı yoksa suyuna mı batırmak istersiniz? 
Çocuklar ınız ı da, kendiniz i de fel sefeye yönlendir in. 
Düşünmeyi öğrenmek için!

4. Sanayi Devrimi ve araçları ile mutlu olamayan insanın 
anlam arayışı: Anadolu, Silikon Vadisi’nin yerini alabilir 
mi?  
Yuval Noah Harar i, dinler in 21 yüzyılın gerekler ine ayak 
uydururlarsa bu yüzyılın sorunlarına cevap verebileceklerini 
ama uyduramazlarsa or tadan kalkacaklar ını ve tekno-
dinlerin ortaya çıkacağını, geleneksel dinlerin vaat ettiği 
mutluluk, refah ve cenneti bu dünyada insanlara vermeyi 
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yeri olan bu topraklar bizden öncekilerin bıraktığı mirası 
ele alıp onu ilerletmek için bir f ırsat olarak görülmelidir. 
Anlam aray ışı içer isindek i insanlara bu kadar referans 
yetmez mi?

T ha l e s  ( İ .Ö.  624 -54 6),  Anak s imandros  ( İ .Ö.  610 -
546), Anaksimenes (İ.Ö.585-525) Miletos (Milet-Didim, 
Aydın), Anaksagoras (İ.Ö.510-428) Klazomenai (Urla, 
İzmir), Herakleitos (İ.Ö.535-475) Ephesos (Efes, Selçuk, 
İzmir), Prieneli Bias (İ.Ö. 6. yy.) Pr iene (Söke, Aydın), 
Thrasymakhos (İ.Ö.459-400) Khalkedon (Kadıköy, İstanbul), 
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Diogenes (İ.Ö. 412-323) Sinope (Sinop), Herakle ides 
(İ.Ö.390-310) Herakleia Pontika (Karadeniz Ereğli), Straton 
(İ.Ö.335-269) Lampsakos (Lapseki, Çanakkale), Aleksandros 
(İ.Ö. 200 c ivar ı) Aphrodisias (Geyre, Aydın), Kleanthes 
(İ.Ö.331-232) Assos (Ayvac ık, Çanakkale), Khr ysippos 
(İ.Ö.279-206) Soloi (Mez it l i, Mers in), Zeno (doğ. İ.Ö. 
200’ler) Tarsus (Tarsus, Mersin), Epiktetos (İ.S. 55-135) 
Hierapolis (Pamukkale, Denizli), Arr ianus (İ.S. 86-160) 
Bithynia (İzmit), Apollonios (İ.S.40-120) Tyana (Kemerhisar, 
Niğde).

Miletli Thales’i herkes bilir. Thales’ten referans mektubu 
olan birini işe almaz mıydınız?

--------------------------------------------------------
Kaynakça

Lunenburg & Ornstein, Educational Administration

Sir Ken Robinson, Does education Kill The Creativity?

Yuval Noah Harari, Homo Sapiens, Homo Deus

Serdar Kuzuloğlu, Dünya Halleri

KADIN 
MÜHENDİSLER: 

“ÜRETİMDE 
YERİMİZ, KÜRSÜDE 
SÖZÜMÜZ VAR” 
Şubemiz Kadın Mühendisler Komisyonu’nun 
düzenlediği serbest kürsü etkinliğinde kadın 
üyelerimiz sözlerini söyleme fırsatı buldular. 

( Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 7 Kasım 2018 
tarihinde “Üretimde yerimiz, kürsüde sözümüz var” sloganıyla 
gerçekleşen etkinlikte açılış konuşmalarını Şubemiz Yönetim 
Kurulu Sekreter Üyesi Selda Ünver ve Kadın Mühendisler 
Komisyonu Başkanı Gamze Ceylan Mumcu yapt ı. Ünver ve 
Mumcu, komisyon faaliyetleri ve Şubemizin kadın mühendislere 
yönel ik çal ışmal ar ına i l işk in b ilg i lendirmede bulundu. 

Sonrasında ise söz isteyen kadın üyelerimiz söz alarak, çalışma 
yaşamında karşılaştıkları ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinde 
kaynaklanan zorluklar ı ifade ederek, bunlara yönelik neler 
yapılabileceğine ilişkin düşüncelerini paylaştılar. 
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BİYOKÜTLE 
PELLETİ

• Hızlı bir ar t ış gösteren nüfus ve sanayileşme, ener ji 
iht iyacını da beraber inde getirmişt ir. Ener jinin çevresel 
kirliliğe yol açmadan sürdürülebilir olarak sağlanabilmesi 
için kullanılacak kaynakların başında ise biyokütle enerjisi 
gelmektedir.

Biyokütle enerjisi, tükenmez bir kaynak olması, her yerde 
elde edilebilmesi, özel l ikle k ırsal alanlar iç in sosyo-
ekonomik gelişmelere yardımcı olması nedeniyle uygun ve 
önemli bir enerji kaynağı olarak görülmektedir.

Pellet Nedir? 
Ormansal (çam, gürgen, f ındık kabuğu, çeltik kavuzu vb.) 
bitkisel (prina, çay tozu, buğday sapı, ayçiçek sapı, f ındık 
zürufu vb.) ve hayvansal (kanalizasyon çamuru, tavuk 
gübresi, küçükbaş ve büyükbaş hayvan gübreleri) ürünlerin 
kurutularak öğütüldükten sonra toz haline get ir ilerek 
yüksek basınçta sık ışt ır ılmayla elde edilen 6-8-10 mm 
çaplarında silindir biçiminde yakıt ürünüdür. 
 

PELLET YAKITININ AVANTAJLARI;
• Bitki kökenli bir yakıt olması sebebiyle doğaya olan C 
(karbon) yükü “0”dır.

• Yüksek enerji değeri ve verimliliği bulunur.
• %100 yerl i üret im olması sebebiyle ener jide dışa 
bağımlılığı azaltır.

• Enerjide arz güvenliği sağlar.
• Politik ve f inansal krizlerden etkilenmeyen ve dövize 
bağlı olmayan bir f iyat yapısına sahiptir.

• Düşük kül oranına sahiptir.

• Kolay yanma ve kolay depolanabilme özell ikler ine 
sahiptir.

• Orman at ıklar ının tüket ilmesi ile orman yangını ve 
orman zararlılarının oluşumunu azaltır.

• Atıkların bertaraf edilmesinde en uygun çözümdür.
Farklı hammaddelerden üret ilen biyokütle pelletler inin 
diğer yakıt türler i ile ısıl değer ve kül oranı aç ısından 
karşılaştırılması:

YAKIT TÜRÜ  ISIL DEĞER KÜL (%)
ODUN PELLETİ  4650 (kcal/kg) 1,3
PİRİNA PELLETİ  4500 (kcal/kg) 2,8
TAVUK GÜBRESİ PELLETİ 3500 (kcal/kg) 15,8
İTHAL     7000 (kcal/kg) 9,1
YERLİ LİNYİT KÖMÜR 3000 (kcal/kg) 17,2
DOĞALGAZ  8250 (kcal/Nm3) -
AYÇİÇEK SAPI  4600 (kcal/kg) 4,4

DÜNYADA PELLET KULLANIMI
AB, 2005 yılında Biyokütle Eylem Planı’nı (COM2005-626 
f inal), 2007’de de “Yenilenebilir Ener jiler Yol Har itasını” 
yayımladı. Bu düzenlemeler, pellet yakıtlı sistemlerin AB’de 
yaygınlaşmasını hızlandırdı.

Fransa, pellet yakıtlı sistemlere uyguladığı KDV oranını 
%19,4’ten %5,5’e indirdi ve sistem yatır ım maliyetlerinde 
%50 vergi indir imine git t i. Almanya 1999’dan it ibaren 
pellet yakıt sistemleri için sübvansiyon uyguladı.

Pellet sisteminin öncülerinden olan Japonya 1982 - 1985 
yılları arasında 30 adet pellet üretim tesisi kurmuştur.

Avrupa’daki öncü ülkelerde 2013 yıllına ait kullanılan pellet 
miktarı:
 

ÜLKE  2013 (Ton/YIL)
İNGİLTERE 4.540.000 
İTALYA  3.300.000 
DANİMARKA 2.500.000 
HOLLANDA 2.000.000 
İSVEÇ  1.650.000 
ALMANYA 1.600.000 
BELÇİKA  1.320.000 

Biyokütle pellet i son 5 y ılda ülkemizde yaygınlaşmaya 
başlamışt ır. İ ler leyen dönemlerde gerekl i yat ır ım ve 
teş v ik ler  sağl andığ ı  t akd irde evse l  ve endüs t r i ye l 
pellet kullanımı ar t t ır ılarak ener jide dışa bağımlılığın 
azaltılabileceği öngörülmektedir.

 R Makina Mühendisi Hasan KARADAYI
 R Makina Mühendisi Abdulkadir SÜSLÜ
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•Meksika’da bulunmasına rağmen birçok ülkenin f inansal 
kaynağının önemli derecede yüksek olduğu Mexico Cit y 
kent inde 1970’ l i  y ı l l arda yaşaml ar ın ı sürdüren or t a 
gelirli bir ailenin hikayesini izley ic i karşısına ç ıkaracak 
olan Roma f ilminde tüm oklar Cleo ismindek i genç bir 
hizmetçinin etraf ında toplanıyor. Cleo, Mexico City’de bir 
ailenin hizmetç isi olarak çalışmaktadır. 1970’li y ıl lar ın 
Mexico City’sinde kadın olmanın zorluklarını önemli ölçüde 
yaşayacak olan Cleo, her şeye rağmen diğer kadınlara 
da umut ışığı olacakt ır. Meksika asıllı yönetmen Alfonso 
Cuarón’un çocukluğunu da bir nebze olsun bizlere aktaracak 
olan Roma f ilmi adını, f ilmin çekildiği Roma mahallesinden 
alıyor.

• Körlük’ün adı bilinmeyen ülkenin adı bilinmeyen kentindeyiz yine. Üstelik yaşanan 
trajedinin üzerinden çok da geçmemiş, uyandırdığı dehşetin hatırası taze, mağdurları da 
hâlâ sağken yeni bir felaket, daha doğrusu olağandışı bir hal geliyor kentin başına. Seçim 
yapılıyor, sandıklar kuruluyor.
Ancak beklenmedik bir şey oluyor ve oyların büyük çoğunluğu boş çıkıyor. Hükümet bir 
komplo şüphesiyle derhal teyakkuza geçerek bu beklenmedik durumu siyasal düzenin 
çarkları içinde öğütmeye çalışıyor; sonuç alamayınca da çareyi sıkıyönetim ilan ederek 
kenti terk etmekte buluyor. Fakat beklentinin aksine, düzenin yokluğunda düzensizlik baş 
göstermeyince, onu çıkarmak da yine siyasal erke düşüyor.
Saramago, hiciv ile alegoriyi derin bir kavrayış ve keskin bir görüyle harmanladığı, 
o muazzam dil cambazlığıyla devamlı eşeleyerek zihnimizde kar ıncalanmadık yer 
bırakmadığı bu unutulmaz eserinde, hamaset denen düşünce fukaralığının ve onun 
kovuklarında yuvalanan güç saplantısının ipliğini pazara çıkarıyor. Fars hiç bu kadar trajik 
anlatılmamıştı.

•Kıpti Kumpanya, "Her yerde misaf ir olanların hikâyesi..."

"Bir ağaç, bir nehir, bir şehir, bir nota gibi hiç kimseye ve hiç 
bir yere ait olmayan vatansızların hikâyesi; gümbür gümbür... 
hüngür hüngür... şiddetli... aşklı... kadınsı... sövgüsü bol... 
övgüsü yok... erkeksi... müstehcen...

sözsüz...

söylemli...

kinayeli..."
Her yer in ve hiç bir yer in hikâyesini anlatan vatansız bir 
kumpanya...

Yönetmen: Alfonso Cuarón

Oyuncular : Yal i t za Apar ic io, 
Marina de Tavira, Diego Cortina 
Autrey

Ülke: Meksika, ABD

Yazan: Kamer Yıldız Ok

Oyuncular: Burak Özbaykuş 
Caner Ar ıkan, Cemal Aşk ın 
Alpçet in, Çet in Ok, Emrah 
Şenışık, Erkan Kocaman 
Karden Kasaplar, Lale Başara 
Melis Caba, 
Müzisyenler: Adnan Girgin, 
Atahan Gökdel, Beste Aksaç

ROMA

GÖRMEK

2018 | Dram | 135' | Alt yazılı

2018 | Türkçe

Jose Saramago

Hazırlayanlar:
Şafak Işık & Erkan Çınar

KIPTİ KUMPANYA
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