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Çok taİİnİerslte olmas, eğltlmln l,alltcinİ alŞiıtlyo,
Odaya kayıtlı bin 600 üyenin 120'sinin bayan diğer|erinin

erkek olduğunu kaydden Ankan, "işsizlik oranlannda artı

gözlemliyoruz. Çok fazla üniversite olması egitimin kalites

dUşlirtiyoı: Öğrenci donanıml ı o|ank rrıezun olmupr.

Her mühendis ip alınacak diye bir şy nz konusu degil,

Caziantep unayicisi mühendisle plışmanın aıantajlannı

bilmiyor. Onlaa bir fırsat veriliıse karşılığını çok daha

fzlasını alacaklar. Mühendise ihtipcımız var algısının olu

turulması lazım. Bunun için işverenin talep etnesi gerekiy

Üniversitenin kontenjan uyısı azaltılaca( egitimin kalitşi

arttınlacak ve bu noktada istihdam alanında sanayicinin

buna scak bakması gerekiyo/' pklinde açıklama yaptı.
yenilebiIir emıji sektilıiindeisıitümın hı* artyor

Yeni lebiI ir enerji sektöründe isti hdamı n hızla arttığını vurgu-

layan Ankan,'Yen ilerıebi lir meslekaşlanmız içi n, teknik

pnonelleri için ciddi istihdam kaynağı olu$uncaktıı Yen

lenebilir sektörle birlikte, gerek can ve mal gi.ivenliği gerel

enerji nin §lernelerde e&i n kul lanımı için, eiektikclekro
nik mühendis istihdamı gueklidir. Cumhuıbaşkanımızın

istihdam pğnlann da kaşılık bulacak bir hususu açklanı
i$ui. Enerj i Bakanl ığının Kuwetli Akım Tesisleri Yönetnel

ıardıç bu yönetrneliğin 60. maddesinde pzar, HerYC

abonşi, her trafolu aborıe elekrik mühendisi bulundurmi

onlardan hizrrıet almak durumunda. Qn ve mal güvenlij

için, enerjinin etkin kullanımı için. Bu konu kanayan bir

yanmız ve maaleef tam olank uygulanmamal«adır. Böl

gemiz dağtım şirketi işlernelere bu konu hakkında yazıla

göndermeye başladı. Bu konuda Enerji Bakanlığımızdan,

dağfım şirketlerinden ve işlerneler&n detek kkliyoruz.

Orrcelik can, mal güvenliği uğlanmasdır. BununIa birlik
ener;inin etkin kullanımıdır. lstihdam olank da kaqılığını

lacağına inanıyorum" ifadelerine yer verdi. Erkan Cünyolı
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I pkilde diğer ülkelerle rekabet edebiliriz, Şu anda sanayide

Lullanılan-otomasyonlann hqısi yuıtdışı menpi l i. Bu çok
iç acıcı bir durum değil. Aıtık pğ robotik ve kdlama

gğı. Dolayasıyla teşvikler binz daha aıtınlmalı" şeklinde
konuşttı.

hosslc için otoınasyoıı Hiyiik iiırm az ediyor

Kaliteli, güvenli, daha ekonomik prosesler için otomasyon

büyük önem az ettiğine deginen Ankan, otomasyonlann

mühendislerin plışma alanı olduğunu soyledi. 'Cünümüz-

de kontol ve otomasyon konusunda egitim almış, enerji

sektöünde, sanayinin her dalında kamuda akılh bina

uygulamalannda, elektrikelektonik mühendislerine sıkç
ihtiyaç duyulmakb" diye konuştu.

Ankan konuşmasına pyle devam etti: 'Ozellikle Endüsri 4.0

alanında ki devlet unayi politikaları neticesi ıe piyasada

daha fzla otomatik prosesler için, gelecekte elekrik ve

e|ektonik alanında mül,ıendislerin en çok plşma alanı

bulacağı ve en çok istenilen nitelik olank annan bir özellik

haline ğelcektiı: Bu ndenle, soz konusu alanda yetişmiş

penonel ihtipcı da önem arz etnektedir.'
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