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Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 
İzmir Şubesi Hizmet ve Eğitim 
Merkezi’nde 2 Ekim 2019 tarihinde 
Mustafa Filizci’nin sunumuyla “Bina 
ve Ev Otomasyon Altyapı Standardı 
KNX Nedir?” Semineri düzenlendi.  

Bina ve Ev Otomasyon Altyapı 
Standardı’nın (KNX) tarihçesine iliş-
kin bilgi vererek sunumuna başlayan 
Mustafa Filizci, KNX ile ilgili diğer 
uluslararası standartlara dair bilgiler 
de verdi. KNX sistem teknolojisine 
ilişkin temel bilgileri veren Filiz, sis-
tem ayarları, sistem donanımlarına 

Seminerler...

Bina ve Ev Otomasyon Altyapı Standardı KNX Nedir?”
da değindi. KNX’in kullanım alanları, 
sağladığı avantajlara da değinen Filiz, 
BUS kablosu çeşitleri, pano örnekle-
ri, besleme kaynakları, sıva altı BUS 

cihazların montajlarına ilişkin bilgi 
vererek, sistemlerin son kontrol aşa-
malarında yapılması gerekenlere de 
değindi. 

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 
İzmir Şubesi Hizmet ve Eğitim 
Merkezi’nde 25 Eylül 2019 tarihin-
de asansör alanına ilişkin iki semi-
ner birada gerçekleştirildi.  

“Asansörlerde Aydınlatma Hesabı” 
başlıklı seminer Elektrik Mühendisi 
Bülent Çarşıbaşı tarafından verilirken, 

Elektrik Mühendisi Özcan Uğurlu’nun 
sunumuyla “Asansörlerin Yangın ve 
Deprem Anındaki Davranışları ve Acil 
Durum Senaryoları” başlıklı seminer 
gerçekleştirildi. Bülent Çarşıbaşı su-
numunda asansör hakkındaki mevzu-
at, asansör kuyusu ve makine daire-
sindeki aydınlatma hesaplarına ilişkin 

izlenecek yöntem ve hesaplamalar 
hakkında bilgi aktardı. Özcan Uğurlu 
ise olası yangın senaryoları ve bu se-
naryolar karşısında asansörlerin dav-
ranışı ilişkin bilgiler verdi. 

Seminer Çarşıbaşı ve Uğurlu’nun 
katılımcıların sorularını yanıtlamasıy-
la tamamlandı.

Asansörlerde Aydınlatma ve Acil Durum Seminerleri

2710 sicil nolu üyemiz Mehmet Ercan Konuk 30 Eylül 2019 tarihinde aramızdan ay-
rıldı. 1936 İstanbul doğumlu Konuk; İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 
Bölümü'nden 1969 yılında mezun olmuştu. ESHOT Elektrik Şebeke Müdürlüğü'nde ve 
sonrasında TEDAŞ'ta çalışan Konuk; İzmir Elektrik Şebekesi Master Plan çalışmalarında 
görev almıştı. Sistem Etüd Müdürlüğü görevinden sonra emekli olan Konuk İstanbul'a 
yerleşmişti. 

Üyemizin ailesine ve meslektaşlarımıza başsağlığı dileriz.

Mehmet Ercan Konuk'u Yitirdik
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Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) 
İzmir Şubesi Hizmet ve Eğitim 
Merkezi’nden 24 Ekim 2019 tarihin-
de “İş Güvenliği Palavramız” kitabı-
nın yazarı ve iş güvenliği uzmanı 
Erbil Erbige’nin katılımıyla söyleşi 
düzenlendi. 

Ülkemizde ve dünyanın çeşitli ül-
kelerinden işçi sağlığı ve iş güvenliği 
uygulama örneklerinin verildiği “İş 
Güvenliği Palavramız” başlıklı söyle-
şide Erbil Erbige, konuşmasına bu yıl 
iş kazalarında hayatını kaybedenlerin 

sayısının 390 kişi olduğunu hatır-
latarak başladı. İş kazalarına ilişkin 
toplumda ciddi bir genel duyarsızlık 
sorunu olduğunu vurgulayan Erbige, 
13 Mayıs 2014 tarihinde Soma’da 
301 kişinin hayatını kaybettiği maden 
kazasına toplumun büyük bir kesimin 
tepki gösterdiğini ifade etti. Ölümlü iş 
kazalarının her yıl Soma faciasından 
daha fazla can aldığına vurgu yapan 
Erbige, kazaların büyük kısmının basit 
önlemlerle engellenebileceğini ifade 
etti. Sunumunda dünya genelinden iş 
kazaları ve önlemlere ilişkin örnekler 

aktaran Erbil Erbige, ülkelerin yöne-
tim sistemlerine göre iş güvenliği 
önlemlerine ilişkin yaklaşım farklı-
lıkları olduğunu ifade etti. Kuvvetler 
ayrılığı olan ülkelerde iş güvenliğinin 
uygulandığını diğer ülkelerde ise “uy-
gulanıyormuş gibi gösterildiğini” kay-
deden Erbige, ülkemizdeki doğru ve 
yanlış uygulamalara ilişkin örnekler 
verdi. Söyleşi iş güvenliği uzmanı Erbil 
Erbige’nin katılımcılarının sorularını 
yanıtlamasıyla ve hazırladığı kitabını 
imzalamasıyla tamamlandı.  

“İş Güvenliği Palavramız” Söyleşisi

Elektrik Mühendisleri Odası 
(EMO) İzmir Şubesi Kültür Sanat 
Komisyonu’nun çalışmaları kap-
samında kurulan Tiyatro Atölyesi 
provalarını sürdürüyor. “Eysi Disi” 
adında bir tiyatro grubu kuran atöl-
ye katılımcılarının, önümüzdeki ay-
larda ilk seyircili oyunlarında sahne 
almaları bekleniyor.    

EMO İzmir Şubesi Kültür Sanat 
Komisyonu’nun aldığı kararla Temmuz 
2019’da kurulan Tiyatro Atölyesi, “do-
ğaçlama” temelli çalışmalarını sür-
dürüyor. Her Salı akşamı, EMO İzmir 
Şubesi Hizmet ve Eğitim Merkezi’nde 
bir araya gelen atölye katılımcıları, 

provalarını üyemiz Uğurcan Cengiz’in 
eğitmenliğinde sürdürüyor. Toplamda 
27 kişinin yer aldığı atölye çalışma-
larına 23 EMO üyesi katılım sağlıyor. 
Ağustos ayında tiyatro grubunun adı 
Eysi Disi olarak belirlendi. 

Eysi Disi, 10 Ekim 2019 tarihinde 
seyircili prova yaparak, ilk sahne de-
neyimini yaşadı. Halen çalışmalarını 
sürdüren Eysi Disi’nin önümüzdeki 
aylarda ilk seyircili oyununda sahne 
alması bekleniyor. 

“Eysi Disi” Sahneye Çıkmaya Hazırlanıyor
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EMO 46. Dönem 5. Koordinasyon 
Kurulu, aralarında EMO İzmir Şubesi 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
H. Avni Gündüz ve Yönetim Kurulu 
Saymanı Z. Feryal Gezer’in de bu-
lunduğu Şubelerin Yönetim Kurulu, 
EMO Genel Merkez Yönetim, Onur ve 
Denetleme Kurulu üyelerinin katılı-
mıyla 12 Ekim 2019 tarihinde EMO 
Mersin Şubesi’nde gerçekleştirildi. 

Toplantı, EMO Yönetim Kurulu 
Başkanı Gazi İpek`in güncel gelişme-
ler ve EMO çalışmalarını değerlendi-
ren açılış konuşmasıyla başladı. Daha 
sonra EMO Yönetim Kurulu Saymanı 
Mehmet Turgut mali çalışmalarla il-
gili, EMO Yönetim Kurulu Yazmanı 
İbrahim Saral da, önceki Koordinasyon 

5. Koordinasyon Kurulu Toplantısı Düzenlendi
Kurulu`ndan bu yana gerçekleştirilen 
faaliyetlerle ilgili sunum yaptı. EMO 
Yönetim Kurulu Üyesi Ömürhan Avni 
Soysal otomasyon çalışmalarıyla ilgi-
li bilgi verirken, Oda Müdürü Cansel 
Aslan da “Ekonomik Kriz Mühendisleri 
Nasıl Etkiliyor” konulu anket çalışma-
sını anlattı. Toplantıda Onur Kurulu 

Başkanı İsa Güngör ve Denetleme 
Kurulu Başkanı Giyasi Güngör de ça-
lışmalarına ilişkin sunumlar gerçek-
leştirdiler. Daha sonra katılımcılar söz 
alarak değerlendirmelerini ifade ede-
rek, gelecek döneme ilişkin görüş ve 
önerilerini dile getirdiler.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon 
Kurulu’nun (İKK) ile TMMOB 
Mühendislik ve Mimarlık Haftası 
nedeniyle 20 Ekim 2019 tari-
hinde Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi’nde düzenlediği etkinlik-
te İzmir Büyükşehir Belediyesi ile 
TMMOB’ye bağlı odaların İzmir şu-
beleri arasında mesleki denetimin 
aranmasını içeren bir işbirliği proto-
kolü imzalandı.

Etkinliğe aralarında Şubemiz 
Yönetim Kurulu Başkanı Şebnem 
Seçkin Uğurlu’nun da yer aldığı 
TMMOB’ye bağlı odaların temsil-
cilerinin yanı sıra İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tunç Soyer de ka-
tıldı. 

Etkinlikte konuşan TMMOB 
İzmir İKK Dönem Sekreteri Melih 
Yalçın;“Bugüne kadar meslek alanı-
mızdaki sorunları toplumun sorunla-
rından ayırt etmedik. Kriz meslektaş-
larımızı da vuruyor. Meslek birliğimize 

yönelik saldırıları da hep birlikte ber-
taraf edebilir, bu şekilde geleceğe 
yaşanabilir kentler bırakabiliriz” dedi. 
Yalçın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile 
imzalanacak olan işbirliği protokolü-
nün Türkiye’de bir ilk olduğunu dile 
getirerek, TMMOB örgütlülüğüne yö-
nelik saldırıların bertaraf edilmesinde 
yerel yönetimlerin desteğinin önemini 
vurguladı. 

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı 
Tunç Soyer ise yaklaşık 40 yıl önce 
TMMOB ile tanıştığını belirterek, 

“TMMOB o günlerin aydınlık yüzüydü, 
bugün de öyle. Bu kadar baskıya rağ-
men ayakta kaldığınız, bu mücadeleyi 
sürdürdüğünüz için sizleri tebrik edi-
yorum. Birlikte iyi çalışmalar yapaca-
ğımıza inanıyorum” şeklinde konuştu. 

Konuşmaların ardından TMMOB 
ile İzmir Büyükşehir Belediyesi ara-
sındaki işbirliği protokolü, Tunç Soyer 
ve TMMOB’ye bağlı odaların temsilci-
leri tarafından imzalandı. İmza töreni 
sonrasında ise TMMOB’nin 65. kuruluş 
yıl dönümü anısına bir pasta kesildi.

Büyükşehirle İşbirliği Protokolü İmzalandı
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TMMOB İzmir İl Koordinasyon 
Kurulu’nun da bileşeni oldu-
ğu İzmir’de Emek ve Demokrasi 
Güçleri’nin çağrısıyla Ankara Gar 
Katliamı’nın 4. yılında anma etkin-
liği gerçekleştirildi. 

İzmir’de Emek ve Demokrasi 
Güçleri’nin çağrısıyla Alsancak Türkan 
Saylan Kültür Merkezi önünde düzen-
lenen etkinliği, saldırının gerçekleş-
tiği saat olan 10.04’te yapılan saygı 
duruşu ile başladı. Anmada “Onlara 
sözümüz barış olacak”, “Katil IŞİD, iş-
birlikçi AKP” gibi sloganları atılırken, 
İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri adı-
na basın açıklamasını DİSK Ege Bölge 
Temsilcisi Memiş Sarı okudu. Dönemin 
başbakanının “patlama sonrasında oy-
larımız yükseliyor” sözlerinin hatırla-
tıldığı açıklamada şöyle denildi: 

“Dönemin Başbakanı, geçtiğimiz 
aylarda ‘7 Haziran-1 Kasım seçimleri 
arası dönemdeki defterler açılırsa bir-
çok siyasetçi insan içine çıkamaz’ açık-
lamasında bulunmuştur. Yargı merci-
leri tarafından bu açıklama hem bir 
ihbar, hem de itiraf kabul edilmelidir. 
Başta dönemin başbakanı ve içişleri 
bakanı olmak üzere dönemin siyasi-

leri hakkında gerekli adli işlemlerin 
başlatılması gerekmektedir.

İktidarını korumak için toplu-
mu kaos ve şiddet sarmalına sü-
rükleyenleri asla unutmayacağız. 
Kardeşlerimizin hayatlarından, biz-
lerin acılarından oy devşirenleri asla 
affetmeyeceğiz.”

Siyasiler tarafından topluma em-
poze edilen “ayrımcılık” ve “nefret söy-
lemlerinin” yakın tarihte katliamlara 
yol açtığına vurgu yapılan açıklamada, 
şöyle denildi:   

“Halklarımıza ölüm, acı ve yok-
sulluktan başka bir şey getirmeyecek 
olan savaşa karşı durmak, barış politi-
kalarını savunmak, bu ülkede bir daha 

10 Ekimlerin yaşanmasını engelleye-
cek yegane politikadır. 101 canımızın, 
bizlere miras bıraktıkları barışı ve 
kardeşliği savunmak onlara ve halk-
larımıza borcumuzdur.

Eşitlik, özgürlük, demokrasi ve ba-
rış mücadelesi, yitirdiğimiz arkadaş-
larımızın en büyük emanetidir. Bizler 
bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da bu doğrultuda kararlı müca-
delemizi sürdürmeye devam edeceğiz.

Katliamın dördüncü yılında, bir kez 
daha sesleniyoruz: Kaybettiklerimizi 
unutmayacağız, unutturmayacağız! 
Sorumlularını unutmayacağız, affet-
meyeceğiz.”

10 Ekim’de Katledilenler İzmir’de Anıldı

EMO Genç Öğrenci Komisyonu 
toplantısı 7 Ekim 2019 tarihinde 
Şubemizde gerçekleştirildi. 

İzmir Rüzgar Sempozyumu, 
Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve 
Sergisi, İletişim Günleri-7 etkinlikleri 
hakkında bilgilendirmenin yapıldığı 
toplantıda; EMO Genç toplantılarının 
aylık olarak gerçekleştirilmesi plan-
landı. Toplantıda ayrıca, çalışmaların 
kolaylaştırılması amacıyla Staj, teknik 
gezi, sosyal medya, sosyal etkinlikler, 

eğitim ve kadın alt çalışma grupları-

EMO Genç Öğrenci Komisyonu Toplandı
nın oluşturulması benimsendi. 


