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Güneş Enerjisi Sistemlerinde 10 kW Altı Çatı ve Cephe 
Uygulamaları Semineri

Elk.Müh. Mümtaz Ayça ve Elk.Elo.
Müh. Ali Eray Ergin tarafından su-
nulan “Güneş Enerjisi Sistemlerinde 
10kW Altı Çatı ve Cephe 
Uygulamaları” konu başlıklı seminer 
Şubemiz ve Mimarlar Odası İzmir 
Şubesi birlikteliğiyle yaklaşık 150 
kişinin katılımıyla İzmir Mimarlık 
Merkezi’nde 11 Nisan 2018 tarihin-
de gerçekleştirildi. 

Şubemiz Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı H.Avni Gündüz tarafından 
yapılan açılış konuşması sonrası baş-
layan seminerde ilk sunumu yapan 
Mümtaz Ayça güneş santrali uygula-
maları ve tipleri, çatı uygulamalarında 
dünya ve Türkiye rakamları, çatı uygu-
lamalarına teknik bakış, Türkiye`nin 
çatı uygulamalarındaki sorunları ko-
nularını işledi.

Mümtaz Ayça‘nın ardından sunum 
yapan Ali Eray Ergin ise fotovoltaik 
teknolojiler, çatı ve cephe tipi güneş 
enerjisi montaj çeşitleri, proje, uy-
gulama tanımları ve dikkat edilmesi 
gerekenler, elektriksel proje ve uygu-

lamalarında dikkat edilmesi gereken-
ler, hesaplar, iş güvenliği, işletme ve 
bakım konularında katılımcılara bilgi 
aktardı.

Seminer soru cevap kısmıyla ta-
mamlandı.

Yaşar Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cüneyt 
Güzeliş ile İzmir Demokrasi 
Üniversitesi Biyomedikal 
Mühendisliği Bölüm Başkanı ve 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa 
Kocakulak, 4 Nisan 2018 tarihinde 
Şube Yönetim Kurulu tarafından zi-
yaret edildi. 

Üniversite Ziyaretleri
Şube Yönetim Kurulu Başkanı 

Seçkin Uğurlu, Şube Yazmanı Hacer 
Öztura ve Şube Örgütlenme Sekreteri 
Mustafa Çınarlı’nın katıldığı ziyaret-
lerde Şubemizin yeni çalışma döne-
minde birlikte geliştirebilecek etkin-
likler, yeni mezun meslektaşlarımıza 
ve öğrenci üyelere yönelik eğitimler 

ve staj çalışmaları konusunda bilgi-
lendirmelerde bulunuldu. 

Yeni Hizmet ve Eğitim Merkezi 
yapım çalışmalarına da değinilen zi-
yaretlerde; hizmet merkezimizin gele-
cekte ev sahipliği yapabileceği etkin-
likler görüş alışverişinde bulunuldu.
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Şubemizin 50'inci kuruluş yıldö-
nümü nedeniyle gerçekleştirilecek 
etkinliklerin planlamak için oluştu-
rulan EMO İzmir Şubesi. 32. Dönem 
50.Yıl Özel Etkinlikler Komisyonu 
çalışmalarına başladı. 

50.Yıl Özel Etkinlikler Komisyonu, 
9 ve 16 Nisan 2018 tarihlerinde ger-
çekleştirdiği iki toplantı ile düzenle-
nebilecek etkinliklere ilişkin görüş 
alışverişinde bulunuldu. Şube tarihi-
nin genç üyelere aktarılması amacıyla 
bilgi, belge ve dokümanların derlen-
mesi için yürütülecek çalışmaların 
değerlendirildiği toplantılarda, 50'inci 
yıla özel bir logo çalışması yapılması 
kararlaştırıldı. Şube kuruluş yıldönü-
münün yanı sıra tüm yıla yayılacak 
şekilde etkinlikler düzenlenmesinin 
benimsendiği toplantılarda, panel, 
söyleşi, konser, sergi gibi farklı seçe-

50.Yıl Etkinlikleri Planlanıyor
nekler değerlendirildi. Üyelerimizin 
de içerisinde bulunduğu müzik grup-
larının katılımıyla konser ve dinleti 
düzenlenebileceği ifade edilirken, 
yine üyelerimizin eserlerinin yer ala-
cağı karma fotoğraf sergisinin düzen-
lenebileceği belirtildi. Toplantılarda 

meslek tarihine ve tarihi Elektrik 
Fabrikası'na ilişkin de etkinlik gerçek-
leştirilebileceği ifade edildiği edildi. 
Komisyon çalışmaları kapsamında 
etkinlik takviminin ve davet edilecek 
konuşmacıların belirlenmesi çalışma-
ları yürütülüyor.

Şube 32. Dönem Danışma Kurulu ilk 
toplantısı 22 Mart 2018 tarihinde 
Eyüp Sabri Aksüt Eğitim Salonu'nda 
düzenlendi. 

Şube Çalışmaları Hakkında 
Bilgilendirme, Şube 32.Dönem 
Çalışma Programı, Dilek ve Öneriler 
gündemiyle gerçekleştirilen toplantı-
ya 25 üyemiz katılım sağladı.

EMO Ana Yönetmeliği çerçevesin-
de Şube 32.Dönem komisyonlarında 
yer alan üyelerimizin de katılım sağ-
ladığı danışma kurulu toplantısında, 
Şube Yönetim Kurulu tarafından tas-
lak olarak oluşturulan Şube 32.Dönem 
Çalışma Programı Taslağı üzerine üye-
lerimizin görüş ve önerileri alındı.

Şube çalışma programında yer 
alan örgütlenme, eğitim, oda çalışma-
ları ve şube çalışmalarının yanı sıra  

ulusal ve yerel etkinliklerin gerçekleş-
tirilmesine yönelik oluşturulan çalış-
manın son şekli verildi ve programın 
bir sonraki şube bülteninde ve şube 
kurumsal internet sayfasında yayın-
lanması ifade edildi.

Oluşturulan komisyonların usul ve 
esaslara uygun olarak sağlıklı çalışma 
anlayışı içinde yürütülmesi gerektiği, 

uzmanlık alanlarına yönelik yaşanan 
gelişmelerin ilgili komisyonlar eliyle 
takip edilmesi ve mesleğimize yan-
sımalarına yönelik konulara müdahil 
olunması ifade edilerek dönem içeri-
sinde gerek şube danışma kurulunun 
gerekse komisyonların şubemizin 
idaresi açısından çok önemli olduğu 
ifade edildi.

Şube Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı
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Şubemiz tarafından üyelerimiz ve 
ailelerinin katılımıyla 28 Nisan 
2018 tarihinde kahvaltı etkinliği 
düzenlendi. 

Buca'da Beyaz Papatya Kahvaltı 
Salonu`nda düzenlenen kahvaltı bu-
luşmasında biraraya gelen üyelerimiz 
ve aileleri hoşça vakit geçirdiler.

18-21 Ekim 2018 tarihleri arasında 
Şubemiz ve Makina Mühendisleri 
Odası İzmir Şubesi yürütücülü-

ğünde Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan 
IX. Asansör Sempozyumu ve Sergisi 
Danışmanlar Kurulu toplantısı 26 
Nisan 2018 tarihinde İzmir Fuar 
Alanı’nda İnelex Asansör ve Asansör 
Teknolojileri Fuarı içerisinde gerçek-
leştirildi.

Toplantıya sempozyum sekreter-
leri ve sempozyum yürütme kurulu 
üyelerinin yanı sıra asansör sektö-
rünün bileşenlerinden oluşan danış-
manlar kurulu üyeleri katılım sağladı. 
Sempozyum sekreterlerince toplantı-
nın amacı ve beklentiler konusunda 
ön bilgilendirme yapılarak başlayan 
toplantıda asansör alanında faali-
yet gösteren sektör temsilcilerinin 

Asansör Sempozyumu 2018'in geliş-
tirilmesi için görüş ve önerileri alındı.

Toplantıda;
• Yatay asansör (yamaç asansörü),
• Bir oturumda sektör temsilcilerinin 
katılımıyla insan taşımak amaçlı kab-
lolu taşıma sistemleri olarak planlan-
ması,
• Asansörlerde trafik hesabı,
• Uzaktan izleme veya normal asan-
sörlerin itfaiyeci asansörü olarak kul-
lanımı,
• 7/24 haberleşme,
• Kabin tasarımı,
• Ar-Ge destekleri 
konularında oturum yapılmasına iliş-
kin öneriler alındı.

IX. Asansör Sempozyumu ve Sergisi Danışmanlar Kurulu Toplantısı

Üyelerimizle Kahvaltıda Biraradaydık

Tuncel Öğüt'ü Yitirdik...

8909 sicil nolu üyemiz Tuncel 
Öğüt, 28 Nisan 2018 tarihinde ara-
mızdan ayrıldı. 1956 Tire doğumlu 
Öğüt; Ortadoğu Teknik Üniversitesi 
Elektrik Mühendisliği Bölümü'nden 
1979 yılında mezun olmuştu. 
Asansör alanında falliyet yürüten 
üyemizin ailesine ve meslektaşları-
mıza başsağlığı dileriz.

Yapı Elektronik Sistemleri 
Komisyonu Kuruldu
Şubemiz 32. Çalışma Döneminde kurulan komisyon-
lara üyelerimizden gelen öneriler doğrultusunda 
Şube Yönetim Kurulumuz tarafından Yapı Elektronik 
Sistemleri Komisyonu'nun kurulması benimsenmiştir. 
Komisyon üyeleri:  Hasan Şahin, Akın Karakılıç, Gökhan 
Sezer, M. Yavuz Alkan, Özcan Uğurlu, Deniz Ülker, Zehni 
Yılmaz, Ali Fuat Aydın, Musa Çeçen, Devrim Özberk, Murat 
Harmankaya
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İnelex 2018 11. Asansör ve Asansör 
Teknolojileri Fuarı 26-28 Nisan 
2018 tarihleri arasında İzmir Fuar 
Alanı’nda gerçekleştirildi. 

Fuara asansör sektöründe faali-
yet gösteren aksam üreticileri, asan-
sör monte eden ve yetkili servisleri, 
sektörel dernekler ve yayın organları, 
sektöre elaman yetiştiren meslek li-
selerinin yanı sıra destekleyen kuru-
luş olarak da katkı veren Odamız ve 
Makina Mühendisleri Odası katılım 
sağladı.

Fuarda 18-21 Ekim tarihleri ara-
sında Makina Mühendisleri Odası 
ile birlikte gerçekleştireceğimiz IX. 
Asansör Sempozyumu ve Sergisine 
ilişkin tanıtımın yanında Odamızın 
faaliyetleri, yayınlarımızın hakkında 
bilgi paylaşımında bulunuldu.

Fuarın açılışına Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Şebnem Şeçkin 
Uğurlu, Şube Müdürü Barış Aydın ve 
Sempozyum Sekreteri Zehni Yılmaz 
katılım sağladı.

Fuar kapsamında 27 Nisan 
2018 tarihinde Şubemiz Asansör ve 
Elektromekanik Taşıyıcılar Komisyonu 
Başkanı ve Sempozyum Yürütme 
Kurulu üyesi Bülent Çarşıbaşı tarafın-
dan “Asansörlerde Artık Akım Anahtarı 
Kullanımı, Topraklama ve Enerji 
Kalitesi” başlıklı Elektrik Mühendisleri 

İNELEX 11. Asansör ve Asansör Teknolojileri Fuarı İzmir’de 
Gerçekleştirildi

Odası sunumu gerçekleştirildi.
Bülent Çarşıbaşı sunumunda direkt 

ve dolaylı dokunma, TT ve TN sistem-
ler, dokunma sınır değerleri, artık akım 
kullanımında dikkat edilmesi gereken 
hususlar ve artık akım tipleri, mevcut 
(eski) binalarda artık akım kullanımı 
ve topraklama sistemlerine ilişkin ya-
pılması gereken iyileştirmelere ilişkin 
çözüm önerileri, topraklamaların bir-
leştirilmesi, şebekenin enerji kalitesi, 
hız kontrol ünitelerinden kaynaklı  
harmonikler ve çözüm önerileri konu-
larını katılımcılara aktardı.

27 Nisan 2018 tarihinde 
Sempozyum Yürütme Kurulu üye-
miz Serdar Tavaslıoğlu’nun mode-
ratörlüğünde “Tasarım Tebliği ve 
Uygulamaları” konulu panel ger-
çekleştirildi. Panelde Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı temsilci-
si İ. Menderes Büyüklü; ülkemiz-
deki mevzuat çalışmaları, İzmir 
Büyükşehir Belediyesi’nden Emin 
Gürtan Uysal; Planlı Alanlar Tip İmar 
Yönetmeliği’nin asansörlere ilişkin 
bağlayıcı kısımlarını aktardı. Panelde 
Makina Mühendisleri Odası adına 

katılan Zafer Güneş ise asansör avan 
proje ve trafik hesabına ilişkin bilgi-
lendirmede bulunurken, Odamız adı-
na konuşmacı olarak katılan üyemiz 
H. Onur Ercan ise tasarım tebliğinde 
asansör avan projelerin ilgili idarenin 
onayına sunulmaması ve sonrasında 
avan projede belirlenen zorunluluk-
ların mimari projeye yansıyıp yansı-
madığının takip edilemediğini dile 
getirdi. Bu durumun sektörün önünde 
ilerleyen zamanlarda sıkıntı yarata-
cağını vurgulayan Ercan’ın ardından 
Ege Asansör ve Yürüyen Merdiven 
Sanayicileri Derneğini temsilen ko-
nuşasını konuşmasını gerçekleştiren 
Oğuz Yanık da tasarım tebliğine göre 
daha inşaat ruhsatı sırasında asansör 
imalatçısı ve asansör monte eden ara-
sında yapılması zorunlu olan montaj 
sözleşmesinden kaynaklı olabilecek 
sıkıntılar hakkında bilgi aktarıldı.

"TS EN 81/20'e Göre Asansör 
Periyodik Kontrollerine Bakış" konulu 
sunum ise 28 Nisan 2018 tarihinde 
MMO İzmir Şubesi'nden Zafer Güneş 
tarafından gerçekleştirildi.



emo izmir şubesi mayıs 20188

> şubeden haberler

1 Mayıs Coşkusuna Ortak Olduk!
İZMİR’DE KİTLESEL 1 MAYIS KUTLAMASI

1 Mayıs İşçi Sınıfının Birlik, Mücadele 
ve Dayanışma Günü mitingi, İzmir’de 
Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleşti. 
Mitingde, Şubemiz üyeleri, TMMOB 
İzmir İl Koordinasyon Kurulu'nun 
(İKK) kortejinde diğer mühendis, 
mimar ve şehir plancılarıyla birlikte 
yürüdü. 

Kalabalık bir kortej oluşturan 
mühendis ve mimarlar 1. Kordon’da 
buluşarak, sloganlarla Gündoğdu 
Meydanı’na geçti. Öğrenci mühendis 
adaylarının da destek verdiği TMMOB 
korteji, “Mühendisler, mimarlar sus-
madı, susmayacak”, “TMMOB yürüyor, 
mücadele sürüyor”, “Faşizme karşı 
omuz omuza” sloganlarıyla yürüyerek, 
Gündoğdu Meydanı’na ulaştı. 

Son yılların en kalabalık ve en coş-
kulu 1 Mayıs’ı olarak hatırlanacak mi-
tingin tarihsel bir önemi vardı. OHAL 
altında geçen aylar, yıllara dönüşürken 
erkene alınan baskın seçim öncesi ça-
lışanların, mağdurların ve aydınlık bir 
gelecek özlemi taşıyanların 24 hazira-
na yönelik taleplerini dile getirecek-
leri önemli bir buluşmaydı. Öyle de 
oldu. Ancak idare bu buluşmayı etkisiz 
kılmak için elinden ne geldiyse yap-
tı. Kilometrelerce uzanan barikatlar, 
en az üç aramalı giriş kapıları, yararı 
belirsiz iki helikopterli alçaktan uçuş. 
Özellikle helikopterlerin yakın seyirle-
ri sloganları, coşkuyu ve müziği bastır-
makla yarıştı. Özgürlük güvenliğe ika-
me edildi. Yine de onbinlerin sesi açık 
kalplere ulaştı, biz oldu, umut oldu. 

DİSK, Türk-İş, KESK, TTB gibi emek 
ve meslek örgütleri, demokratik kitle 
örgütleri ve siyasi partilerin katıl-
dığı mitingde Tertip Komitesi adına 
Türk-İş 3. Bölge Temsilcisi Süleyman 

Yıldırım konuştu. Ortak açıklamada, 
Taksim Meydanı’nın bu yıl da OHAL 
gerekçesiyle emekçilere yasaklandı-
ğını vurgulanarak, "Ne 1 Mayıs kat-
liamının gerçek katillerini ortaya çı-
karma kararlılığımızdan vazgeçtik ne 
de mücadele tarihimize sahip çıkma 
sözümüzden zerre kadar taviz verdik, 
vermeyeceğiz.” denildi. Mitinge katılı-
mın artırılması için yapılan çalışmala-
rın tüm illerde engellendiği, tertip ko-
mitelerinin belirlediği bazı sloganlara 
Valiler tarafından yasak getirildiğinin 
belirtildiği açıklamada, "AKP Genel 
Başkanı, sermayeye seslenerek, 'Bir 
tane fabrikada grev söz konusu mu? 
Böyle bir şeyde biz anında müdaha-
lemizi yapıyoruz. Ve OHAL anında bir 
çözüm kaynağı oluyor' diyor. OHAL’i 
fırsata çevirerek Anayasayı, uluslara-
rası sözleşmeleri çiğneyenler yargı 
önünde hesap vermekten kurtulama-
yacaklar." 
"24 Haziran'a 1 Mayıs Ruhuyla 
Hazırlanalım"

"24 Haziran’da yapılacak seçim 
gelecek on yıllarımızı belirleyecek ni-
telikte ve önemdedir. Bu nedenle 24 
Haziran’a kadar artık her günümüz 1 

Mayıs’tır! Biliyoruz ki, tüm dikta rejim-
ler yıkılmadan bir gün öncesine kadar 
iktidarlarını sonsuz sanırlar ve öyle ta-
nıtırlar. Bu şekilde barışa, özgürlüğe ve 
demokrasiye olan inancı zayıflatmak, 
umudu kırmak isterler. AKP-MHP ikti-
darı uzatmaları oynuyor. Yenildiklerini, 
sonlarının geldiğini gördükçe daha da 
saldırganlaşıyorlar. Saldırganlaştıkça 
eriyorlar." denildi. 

Bütçeden eğitime ve sağlığa daha 
çok pay ayrılması gerektiği, eğitimin 
gerileştirildiğini ve laiklik karşıtı faa-
liyetlerin arttığına dikkat çekilen açık-
lamada, işçi cinayetlerinin önlenme-
diği ve sözde “istihdam” paketleriyle 
güvencesiz çalışmanın yaygınlaştırıl-
dığının altı çizildi. 

Referandumda oluşan halk irade-
sinin, "bu topraklarda kutuplaşmaya, 
milliyetçiliğe, linç kültürüne, savaş 
politikalarına, gericiliğe izin verme-
yeceğini" emekçilerin gerici, faşist ku-
şatmayı parçalayacağına olan inancın 
büyüdüğü vurgulandı. Bayram hava-
sında geçen ve renkli görüntülerin 
yaşandığı Gündoğdu mitingi Bandista 
konseriyle tamamlandı. 


