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Merhaba,

Yeni bir sayıda daha birlikteyiz. Ekip arkadaşlarım ile birlikte "Tekstil

Mühendisinin Sesi" bültenimizin 12. sayısını sizlerle buluşturmanın

mutluluğu içindeyiz.

Mart ayında İzmir’de gerçekleşen Genel Kurulumuz sonrası bizlere

güvenerek bir  dönem daha yetki veren Genel Kurul delegelerimize,

değerli meslektaşlarıma 16. Dönem Yönetim Kurulumuz ve şahsım

adına teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni dönemde birlikte üretip, birlikte

yönetmeye devam edeceğiz.

Yeni projelerle mesleğimize katkı sağlamaya ve meslektaş
dayanışmasına olanak sağlayan Odamızı büyütmeye devam edeceğiz.

Odamızın 30. kuruluş yıldönümünü kutlayacağımız 2022 yılında,

pandeminin etkilerini silmeye ve tekrar kucaklaşmamıza olanak

sağlayacak etkinliklerle sizlerle birlikte olacağız.

29 Mayıs’ta Denizli Şubemizin geleneksel Tekstilciler gecesinde Yeni

Türkü ezgileriyle Denizli’ de olacağız.

10 Haziran’da İstanbul Şubemiz Boğaz’ın serin sularında, "Yaza

Merhaba" diyerek mega bir organizasyon ile 30. Yıl kutlamalarına

katılacak.

Bu güzel etkinliklere tüm üyelerimizi, meslektaşlarımızı ve sektör

paydaşlarımızı davet ediyoruz.

Ayrıca bu yıl sosyal ve kültürel etkinliklerimize yeni bir halka

ekliyoruz.  Bursa'da tamamen gönüllülerden oluşan,  "İyilik Bulaşıcıdır"

sloganı ile yola çıkan, oyuncuları arasında meslektaşlarımızın da

bulunduğu 1başkatiyatro ile bir dizi etkinlikler düzenlemeyi

planlıyoruz.

14 Mayıs‘ta TMMOB Danışma Kurulu ve 26-28 Mayıs’ta TMMOB Genel

Kurulu’nu gerçekleştireceğiz.

Bir yandan Ramazan ayının sona ermesi ile birlikte bayramı kutlamaya

hazırlanırken; Gezi olaylarını tekrar tekrar gündeme getirerek, bugüne

kadar defalarca yargılanan, her defasında beraat eden

arkadaşlarımızın, uydurma deliller ve deli saçması iddialarla mahkum

edilerek cezaevine gönderilmesine üzülüyoruz.

Bu haksızlıklara, bu çürümüş düzene; toplumsal muhalefeti sindirmeyi

hedefleyen baskı ve şiddete karşı, dostlarımızı cezaevlerine gönderen

adaletsizliğe, bize bu dünyada cehennemi yaşatmak isteyen tek adam

rejimine karşı tüm halkımızı emeğin birlik, mücadele ve dayanışma

günü olan 1 Mayıs'ta alanlara çağırıyoruz.

Yeni sayıda, yeni UMUTlarla.. Tekrar görüşmek dileğiyle sağlıklı, mutlu

bayramlar diliyorum.

 #tekstildeişvar
 TMMOB TMO MYK Başkanı
 Aykut ÜSTÜN
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 TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI 
16. DÖNEM GENEL KURUL ve SEÇİMLERİ

TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası 16. Dönem Genel Kurulu 26 Mart 2022 Cumartesi günü, organ

seçimleri 27 Mart 2022 Pazar günü İzmir Tepekule merkez ofisimizde, tüm şubelerimizden

delegelerimizin katılımı ile yapılmıştır.

15. Dönemde Aykut ÜSTÜN başkanlığında göreve gelen Yönetim Kurulu, yeni dönemde de güven

tazelemiştir.

16. Dönem Genel Kurul ve seçimlerimizde konaklama sponsorumuz olan Dh Group Tekstil San. ve Tic.

A.Ş.'ne, ulaşım sponsorumuz Ataşehir Belediyesi Ulaşım Müdürlüğü'ne, Genel Kurula ve oy kullanmaya

katılarak destek veren tüm meslektaşlarımıza teşekkür eder, yeni dönem yönetim kurulumuza başarılar

dileriz.

TMMOB TMO 16. Dönem Merkez Yönetim Kurulu

Başkan : Aykut ÜSTÜN

Başkan Vekili : Gökhan ONUR

Sekreter : Serkan ÖZCANLI

Sayman : Volkan KAYA

Üye : Füsun EKREN

Üye : Esen Leyla İMREN

Üye : Cemal KIRMAN



4



5



6

16. DÖNEM GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRGESİ

TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası 16. Olağan Genel Kurulu delegelerin ve konukların katılımı ile 26 Mart

2022 tarihinde İzmir’de gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul kapsamında yapılan sosyal ve mesleki durum

analizi, sorunlar ve çözüm önerilerinin aşağıdaki şekliyle kamuoyuna duyurulması kararlaştırılmıştır.

Tekstil, Deri ve Konfeksiyon sektörü, ülkemizdeki ihracat sıralamasında ikinci sırada yer

almaktadır. Üniversitelerimizdeki Tekstil Mühendisliği bölümlerine yönelik tercihlerin giderek

azaldığı, yapılan çalışmaların yeterli olmadığı görülmüştür. Sektörün canlanması, gençler

tarafından tercih edilebilir olabilmesi için etkin çalışmalar yürütülmeli, çalışma alanına yönelik

insancıl çalışma şartları güçlendirilmelidir. Yeniliklere, gelişmelere, istihdama yönelik büyük katkısı

olan, en hızlı iş bulunabilen sektörümüzün bu özelliği bilinmelidir. Özellikle teknik anlamda kalifiye

mühendise olan ihtiyaç üyelerimizce fırsat olarak görülmelidir. TMO olarak mesleki anlamda

ihtiyaç duyulan her konuda destek vereceğimizi bildiririz. Meslektaşlarımızın istihdamında TMMOB

tarafından belirlenmiş olan asgari ücret değerlerinin gözetilmesi ve mesleğin saygınlığını

arttırmaya yönelik çalışma koşullarının iyileştirilmesi yönünde çalışmalarımızı güçlendireceğiz.

İklim krizi ve sürdürülebilirlik tüm dünyada giderek önem kazanan iki önemli konudur. Karbon ayak

izi, kaynakların etkin kullanılması, ekolojik sistemlerin daha fazla talep edilmesi ve bununla

bağlantılı Yeşil Mutabakat koşullarını sağlayacak çalışmalar biz tekstil mühendislerinin katkısıyla

geliştirilecektir. TMO olarak doğaya, yaşama, canlıya olumlu katkı verecek tüm çalışmaların

içerisinde olacağımızı belirtiriz.

Ülkemizde yapılması gereken hukuk, sağlık ve toplumsal yaşamın tamamını ilgilendiren mühendislik,

mimarlık, şehir plancılığı ve örgütlerinin anayasal dayanağı olan kamu kurumu niteliğindeki meslek

örgütlerinin karşısında uygulanan baskıcı politikaları reddediyor, mesleğimiz ve hayatlarımız için emek

alanında uygulanan demokratik uygulamaları destekleyeceğimizi belirtiyoruz. Özgürlükçü, eşitlikçi,

katılımcı, demokratik, ekolojik üretime katkı sağlayacak ve güçlü kalkınma politikaları ile güçlü bir

Türkiye’ye ulaşma yolunda, TMMOB üyesi kadın ve erkek eşit bir şekilde, yan yana, yaşamın her alanında

çalışmaya ve üretmeye devam edeceğimiz yönünde umudumuzu yitirmediğimizi ve bu umudu yeşertmek

adına her alanda çalışmaya devam edeceğimizi vurgulamak isteriz. Üretim potansiyeli ve işgücü sayısı

bakımından ülkemizin kalkınmasında önemli yeri olan tekstil ve deri sektörünün sorunlarının çözümleri

Tekstil ve Deri Mühendislerinin toplumsal ve yasal sorumluluğunu yerine getirip, meslek odalarında

örgütlenmeleri ile mümkün olacaktır. Tüm bu süreçlerde Tekstil Mühendisleri Odası yeni çalışma

döneminde de örgütünden ve üyelerinden aldığı güçle çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir.

26.03.2022

TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası
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3 AYLIK İHRACAT VERİLERİ (OCAK - MART 2022) 

Türkiye İhracat Meclisi (TİM) verilerinde alt mal grupları bazında 3 aylık ihracat  tutarları ve geçen yıla göre

büyüme oranlarını aşağıda görebilirsiniz.
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                Serkan ÖZCANLI

 TMMOB TMO Merkez Yönetim Kurulu
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VUCA ÇAĞI

Teknolojinin, ekonominin ve ihtiyaçların çok hızlı değiştiği bir dünyada yaşıyoruz. Değişimin hızını ve

kapsamını tanımlayamadığımız, olayları anlamakta zorlandığımız ve öngörü yapamadığımız bir

dönemdeyiz.

Değişim ve dönüşüm konjonktür olmaktan çıktı, süreklilik kazandı. İşletmelerin iş modellerini ve iş yapış

şekillerini değiştirmesini gerektirecek değişimler olmaktadır.

Yeni Normallerimiz

• Sürekli değişen ve öngörülemeyen politik, siyasi ve ekonomik dengeler

• Teknolojinin çok hızlı değişmesi

• Küreselleşme

• Artan rekabet yoğunluğu

• Ekolojik sistemin bozulmasıyla oluşan doğal felaketler

• Maruz kaldığımız bilgi kirliliği

• Farklılaşmak zorunda kalan yaşam tarzlarımız

• Artan çalışan talepleri ve müşteri beklentileri

• Dijitalizasyon

Siyasal belirsizliklerin, ekonomideki dalgalanmaların ve dijital dönüşümün yarattığı değişikliklerin arttığı bu

döneme VUCA Çağı diyoruz.



10

VUCA; İngilizce Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity kelimelerinin baş harflerinden oluşur.

Değişken, Karmaşık, Belirsiz, Kesin olmayan bir dünyada yaşadığımıza işaret eder.

VUCA Çağının 4 Boyutu;

VUCA çağında, hem bireysel hem de kurumsal olarak sürdürülebilirlik için değişimin bir parçası olmak ve

değişime ayak uydurmak şarttır. Çünkü bu değişimlere ayak uyduramayan kişiler, işletmeler ve ülkeler

devre dışı kalmaya mahkumdurlar.

VUCA dünyası ile nasıl başa çıkarsınız?

Değişkenliğe karşı Vizyon, Belirsizliğe karşı Anlama, Karmaşıklığa karşı Netlik ve Muğlaklığa karşı Çeviklik

aracılığıyla VUCA’nın olumsuz etkileri olumluya çevrilebilir ve yeni fırsatlar yaratılabilir. Diğer bir deyişle,

Liderlerin VUCA ile başa çıkmak için Vizyon (Vision), Anlayış (Understanding), Netlik (Clarity) ve Çeviklik

(Agility) sahibi olması gerekir.
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1- Vizyonunuzu Gözden Geçirin

İşletmeler vizyonlarını gözden geçirmeli, değişken faktörleri daha iyi yönetebilecek ve yeni döneme daha

hızlı uyumlanacak net bir vizyon oluşturmalıdırlar. İşletme liderleri çalışanları bu vizyon etrafında toplamalı

ve vizyonları doğrultusunda harekete geçirmelidir.

2- Müşterilerinizi ve Çalışanlarınızı Anlayın

VUCA çağında liderlerin, pazar ortamını, müşterileri ve rakipleri çok iyi anlamaları gereklidir. Bu yeni

dönemde müşteri ve çalışan deneyimlerini yönetmek çok önemli hale gelmiştir. Bunun için İşletmeler

müşterilerini ve çalışanlarını çok iyi dinlemelidirler.

3- Net olun

Liderler ekip içindeki ilişkilerinde ve iletişimlerinde net olmalı ve verdikleri mesajlarda açık ve anlaşılabilir

olmalıdırlar.

4- Çevik Olun

Çeviklik, çözümleri uygulamak için hızlı hareket etmektir. Çevik olmanın ilk koşulu esnekliktir. İşletmeler

beklenmedik bu dönemde daha esnek davranmalı, gereken yerde ve zamanda plan ve programlarında

revizyonları hemen yapabilmelidirler.

Vuca Çağında Öne Çıkan Özellikler;

Vizyonerlik

Gerçek bir ekip ruhu ve işbirliği

Dayanışma ve ortak değer anlayışı

Etkili iletişim mekanizması

Hızlı karar alabilme

Analitik yaklaşım

Öğrenmeye ve yeniliğe açık olma

Eleştirel ve yaratıcı düşünebilme

Değişime direnç yerine ayak uydurma

Dayanıklılık

Çeviklik

Risk Yönetimi

Kriz Yönetimi

                                                                                                                           Sevgi ÜSTÜNDAĞ

                                                                                                                    Yönetim Danışmanı & Mentor

sevgi@fokusbusiness.com

mailto:sevgi@fokusbusiness.com
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ULUSLARARASI SEKTÖREL FUARLAR TAKVİMİ 



GÖRMEYEN, DUYMAYAN KALDI MI ?
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Kurumsal koçluk iş yaşamında yeni bir yaklaşım olarak hızla yaygınlaşmaktadır. Çalışanların kendi

farkındalıklarını geliştirmesi ile başlayan yolculuk , kişiler arası iletişimin, çalışanların motivasyonunun ve

çalışma performansının artışı ile fark yaratmaktadır. Firmada öğrenme ve paylaşımın desteklenmesiyle

etkisinin kalıcılığı gözlenmektedir. Sadece bir eğitim semineri olarak uygulanmamaktadır. Koçluk

metodolojisi ve araçları ile kalıcı bir öğrenme süreci oluşturularak, kurumsal koçun firmadan ayrılmasıyla

yetişen koçvari liderler ile firmada koçluk yolculuğunu devam ettirmektedirler.

Yeni yaklaşımlar ve bakış açılarının geliştirilmesiyle yönetim yaklaşımında koçvari liderlik yapan

yöneticiler , ürünler ve süreçlerin inovasyonunda da farklı çözüm arayışları geliştirirken koçluğun

faydalarından yararlanmaktadırlar.

Nitelikli çalışacak adaylarının bulunması, işe alınması, işte devamlılığının sağlanması, çalışan bağlılığının

sağlanmasının günümüzde en önemli hedefler olduğu tartışılmaz bir gerçektir. Buna rağmen birçok

yönetim  anlayışının karşılaştığı zorluklar, kurumsal koçluk içinde görülmektedir. Çalıştığınız

kurum/kuruluşlarda yeni bir yönetim anlayışı devreye alınırken şu aşağıdaki cümlelerden kaçı size tanıdık

geldi?

Şimdi bu da nerden çıktı?

Kimbilir yine ne sorumluluk yüklenecek ?

Sanki çok vaktimiz varmış gibi!

Gelip gidecekler belli, sonrasında kim yapacak o işleri ?
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Bizde soracak kimse de yok ?

İyi de, biz bunları nerede kullanacağız ?

Ama bu yeni değil ki, biz zaten bunu biliyoruz!

Peki, faydayı nasıl yönetecekler, bize dönüşü nasıl olacak ?

Geri bildirim mi ? O ne?

Duyarak, görerek ya da hissederek şahit olduğunuz bu cümlelerin duyulduğu organizasyonlarda temelde

şu sorunlar da yaşanmaktadır :

Bugüne dek çok şey konuşulmuş ama hiçbir şey yapılmamış

Deneyim/tecrübe paylaşımı, kısmen ya da tamamen durmuş

Amaç birliği elde edilememiş, tüm çalışanlar çelişen amaçlar uğruna çaba sarfetmekte

Gerçek hedeften farklı konularda ekstra çalışmalar, odak kayması

Başarının takdir edilmemesi, nasıl yapılacağının bilinilmemesi

Kimin ne yaptığının belirsiz olması

İş etiğine uygun olmayan durumlarda kayıtsız kalınması

Kararların ertelenmesi

Kurum/kuruluşların yönetim yaklaşımlarında çalışanın gelişimini hedef alan her uygulama ile değişimin

yönetimi kolaylaşmakta ve değişimin etkileri en üst düzeyde gözlemlenmektedir. Mark Twain'ın "İnsan

Nedir" kitabında da detaylı anlattığı gibi "insan makinasının yakıtı faydadır". Gelişimin desteklendiği her

yönetim anlayışında çalışanlar; daha mutlu, daha sorumluluk sahibi, daha uyumlu, işe aidiyeti yüksek ve

modern yaşamın zorluklarıyla baş edebilecek yetkinlikler için daha motive olacaklardır.

                                                                                                                                      Hale GÜRLER

                                                                                                                             TMMOB TMO Bursa Şube

Kaynaklar:  Mark Twain, İnsan Nedir ?

                   Julıa Hobsbwawm, Sadelik Prensibi

                   Prof. Dr. İsmet Barutçugil, Yöneticiler İçin Koçluk Becerileri
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UZAK DOĞUDA FİYATLAR NE DURUMDA?

Nisan ayında Çin Devlet İstatistik Kurumu olan “National Bureau of Statistics of CHINA” Mart ayı fiyat
değişimlerini yayınladı.  Buna göre ÜFE dediğimiz üretici fiyat endeksi Ekim ayından itibaren süren

düşüşüne devam ederek %13,5'ten %8,3‘e geriledi. Çin koşullarında hâlâ çok yüksek değerler olması bir
yana, Çin'den bizim gibi ithalat yapanlar için de bunun etkisi çok fazla hissediliyor.

Özellikle tekstil hammadde ve mamullerinin değişimlerine bakacak olursak,  tekstil hammadde, gaz ve

elektrik gibi kalemlerde yüksek enflasyon devam etmektedir. Giyim ürünleri artışın görülmediği ürün
grubudur. Ancak elyaf, iplik ve kumaşı ifade eden “Manufacture of Textile” %6,5 yıllık artış kaydetmiştir.

Sentetik liflerdeki artış %4,5 olsa da, sadece Mart artışının %2 olması, ileri dönük olumsuz bir işaret gibi
görünüyor.
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Çin Yuanı İhracatı Destekleyecek

Peki bunların Çin’den bizim gibi ülkelere hammadde ve yarı mamul tekstil ürünlerine etkisi olur mu?
Olacağı düşünüldüğünden Nisan’ın ortasından itibaren Çin hükümeti Yuan’ın (CNY) değerini düşürmeye

başladı. Son bir yıldır Mart ayına kadar sürekli değerlenen yuan, Nisan‘da %2,1 değer kaybetti. Özellikle
enerji ve hammadde fiyat artışlarından sanayinin ihracattaki rekabet gücünü kaybetmek istemeyen
Çin’in, bunu yaz aylarına kadar sürdüreceği bekleniyor.

Dünya Ticareti Nasıl Gidiyor?

Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 80’i deniz  yoluyla yapılıyor. Bunun da yüzde 65’ini kuru yük

oluşturuyor. Baltık Kuru Yük Endeksi (BDI), global ticaretin en önemli endekslerden biridir. Kuru yük;
demir cevheri, çimento, çelik, hububat ve kömür gibi hammaddeler için kullanılan bir terimdir. Kuru yük

taşımacılığına talebin yüksek olması, dünyada hammadde ticaretinin arttığına işarettir. Talebin yüksek
olduğu dönemlerde doğal olarak taşımacılık fiyatları da artışa geçecektir. Navlun fiyatlarının
ortalamasını gösteren Baltık Endeksinin artış trendinde olması dünya ticaretinde canlanma, dolayısıyla

dünya ekonomisinde büyüme beklentisi oluşturmaktadır. Bu nedenle BDI öncü gösterge olarak kabul
edilir. Tabii ki bu hammadde fiyatları değil, taşıma fiyatları ve talep için bir göstergedir.
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Son 6 aylık duruma bakıldığında, Çin’in ulusal tatili olan Şubat ayında bir düşüş yaşanmış ve tekrar
yükseliş göstermiştir. Önümüzdeki dönemde FED faiz artışıyla ekonomilerin yavaşlamasını, bu global
ticaret göstergesine yansımasını takip etmek gerekiyor.

Pamuk fiyatları yeni rekorlar kırıyor

Libresi (453 gram) 1,55 USD yükselerek bir yılda %72'lik bir artış gösterdi. Yani kg fiyatı 3,42 $ oldu.
Nisan sonu itibarıyla, İzmir Pamuk Borsası’nda 41 renk pamuk 50 TL/kg'den işlem görüyor. Enflasyonist

baskılar emtialarda ibreyi yukarı taşımış durumda. Fed’in faizleri artırmasının talebi biraz yavaşlatması
bekleniyor. Emtia artışını ne kadar frenleyeceğini göreceğiz.

Emtiada fiyatlar frenlense bile Ukrayna-Rusya çatışmasından dolayı enerji fiyat artışları nedeniyle,
tekstilin yarı mamulleri iplik ve kumaş fiyatlarında kısa vadede bir gevşeme henüz beklenmiyor. İçerde
yetkin bir ekonomi yönetimi olmadan bu “dış güçlerle” mücadelede sektörün ve kullanıcı olan halkın

zayıf kalıp, çok hırpalanacağını tahmin etmek hiç de zor değil.

Serkan ÖZCANLI

TMMOB TMO Merkez Yönetim Kurulu
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PLATON

Hayatı:

Platon veya İslam dünyasında bilinen adıyla Eflatun M.Ö. 427-347 yılları arasında yaşamış, felsefe

tarihinin en önemli filozoflarından birisidir. Gençliğinde jimnastik, müzik ve edebiyat alanlarında

çalışmıştır. 20 yaşında Sokrates ile tanışmış ve öğrencisi olmuş, daha sonra da Aristotales’in hocası

olmuştur. Hocası Sokrates ile tanışması hayatında bir dönüm noktası olmuş; Sokrates’in idam edilmesi

ise onun üzerinde derin bir etki bırakmıştır.

Hayatının merkezine felsefeyi alarak öğrenimine devam eden Platon, hocası Sokrates’in ölümünden

sonra Sicilya, Güney İtalya ve Mısır seyahatlerine çıkmış; daha sonra Atina’ya dönerek “Akademia”

adındaki felsefe okulunu kurmuştur. Kendi ölümünden sonra da yüzyıllarca devam eden bu felsefe okulu,

birçok önemli devlet adamı ve filozof yetiştirmiştir. Bu akademi aynı zamanda günümüzdeki modern

üniversite oluşumunun başlangıcı olarak da kabul edilir.

“İnsanın kendini fethetmesi zaferlerin en büyüğüdür.” der.

Platon son zamanlarında “Diyaloglar” adlı eseri bırakmıştır bizlere. Bu kitapta bazı kavramları ele almış,

Sokrates’i konuşturarak düşüncelerini ifade etmiştir. Diyalogların hemen hepsi, bir karara bağlanmamış

olarak son bulmuştur. Zaten diyaloglarda anlatılmak istenen de bu “irdeleme” işidir.

Platon gerçek varlıklar olarak nitelendirdiği ideaların (şeylerin en iyi formu) en üstüne iyi ideasını koymuş

ve ahlak anlayışını bu doğrultuda oluşturmuştur. Platon’a göre ahlakın kaynağı mutluluktur ve mutluluğa

iyiye ulaşmaya çalışmakla varılır.
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Mağara Benzetmesi:

Platon Devlet Kitabı’nın 7. bölümünde şöyle diyor: Bir grup insan bir mağarada bir duvara bakarak

zincirlenmiş bir vaziyette duruyor ve mağaranın içinde ömürleri geçiyor. Arkada ateş var. Bu insanlar,

arkadaki ateşin önünden geçen kişilerin/nesnelerin/cisimlerin duvara yansıyan gölgelerini görüyorlar ve

bu gölgelerin gerçek olduğunu düşünüyorlar. Fakat bir gün biri arkaya bakmaya karar veriyor ve diyor ki,

acaba bu mağaranın çıkışı var mı? Daha sonra mağaradan çıkıyor ve o kadar karanlıktan sonra gözlerinin

ışığa alışması çok zor oluyor. Dışardaki yaşam karşısında büyüleniyor ve bu yaşamı anlamaya çalışıyor.

İlk defa suda kendi yansımasını görüyor ve kendini tanımaya çalışıyor. Ve görüyor ki güneş tüm yaşamın

kaynağı. Büyük bir heyecanla geri dönüyor ve arkadaşlarına, aslında bütün gerçekliğin bu gölgelerden

ibaret olmadığını anlatmaya çalışıyor. Fakat oradaki arkadaşları uzun yıllardır görmeye alıştıkları gölgeleri

gerçek kabul etmeyi tercih ediyorlar.

Eğitim Anlayışı:

Platon için eğitim, tıpkı mağara benzetmesinde olduğu gibi gözlerin karanlıktan aydınlığa çevrilmesidir.

Eğitim, ruhun gücünün iyi olana doğru çevrilmesidir. Kişide görme gücü zaten mevcuttur. Eğitim; onu

iyiye, doğruya ve güzele yöneltmekle başlamaktadır.

Bugünkü eğitim anlayışında etik olmak birinci öncelik değildir ve daha çok konforlu bir yaşam ve

ekonomik kaygılar ön plandadır. Ancak Platon için böyle değildir. Bugünkü eğitim biraz daha

entellektüeldir, ancak Platon’un ki bir karakter inşaasıdır.

Platon matematik, geometri ve astronomi; bunların dışında 5 yıl boyunca da diyalektik (konuşma sanatı)

çalıştırmıştır. Diyalektik için sadece konuşma sanatı dersek haksızlık etmiş oluruz. Diyalektik, kişinin

içerdeki iyi unsuruna ulaşması için yaptığı konuşmadır; iç monolog da olabilir, biriyle fiziksel karşılıklı

sohbet de olabilir. Platon’a göre tüm bu bilim dalları; gerçeği ve iyiyi aramaya hizmet etmelidir.

Platon eğitimde spora ve müziğe de önem verir. Hiçbir şeyin insanın içine ritim kadar işlemeyeceğini ve

müzik eğitiminin gereği gibi yapıldığında insanın özünü güzelleştireceğini söyler.

Platon’un eğitim modeli evrensel niteliktedir. Platon’a göre kız çocukları da erkek çocukları da aynı eğitimi

alacaklardır ve eğitim çok küçük yaşlarda başlayacaktır.

Sağlık Anlayışı:

Platon ruh ve beden sağlığını bir bütün olarak görür. İnsanın etik yani ahlaki duruşu doğrudan doğruya

sağlığına etki eder, tüm kötülükler ve iyilikler ruhtan gelir. İyi yönetilen bir ruh iyilik, kötü yönetilen bir ruh

da vücuda ve bütüne kötülük getirir. Ruhun sağlığı için etik ve müzik gerekir. Bedenin sağlığı içinse

jimnastik ve hekimlik gerekir. Ruhun ölümsüz olduğunu ve asıl şey olduğunu farklı farklı kitaplarında

anlatır Platon.
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Ruhu üç bölümde ele alır. Ruhun akıllı, yürekli ve arzulu tarafı olduğunu söyler. Bunu bir at arabasına

benzetir. Arabacı akıllı kısmına, beyaz at yürekli kısmına denk gelir (ki bu at iyi huylu, söz dinleyen, uysal

bir attır). Siyah at ise arzulu kısmına denk gelir (ki bu at sağır, başına buyruk, uyumsuz bir attır).

Hepimizde bu üç unsur vardır. Etik ise bu üç unsur arasında uyum sağlamamıza yarar. Akıllı olan yürekliyi

yönetirse, güçlerini birleştirirler ve arzuluyu yönetirler. Hikmetin temelinde insanın kendi üzerinde

hakimiyeti yani etik vardır.

Platon’un Önem Verdiği 4 Erdem:

Bilgelik, Yiğitlik, Ölçülülük, Adalet.

Bilgelik: Aldığımız kararlarda ve attığımız adımlarda bir bilgeliğe (daha iyi ve daha güzel formla temas

etmeye) ihtiyaç vardır.

Ölçülülük: Bir diyaloğunda Platon der ki “insan kendisinin hem efendisidir, hem de kölesidir.” İnsan

arzularını yönettiği zaman bir efendi gibi davranabilir. İçerde bir ahenk ve uyum elde edilmediği, arzular

yönetilmediği sürece ölçülülükten bahsedilemez.

Yiğitlik: Neden korkmamız neden korkmamamız gerektiği yiğitlikle bilinebilir sadece. Bunun eğitiminin

verilmesi gerekir. “Çocukların karanlıktan korkması anlaşılabilir, ama yetişkinlerin aydınlıktan korkması

anlaşılamaz” der Platon.

Adalet: Kişinin kendi içerisindeki en yüksek iyiyi araması durumudur.

Bir bireyin kendini yetiştirmesi için bu dördüne de başvurması gerektiğini söyler. Platon her bir bireyin,

karanlığı gördüğünde fark edecek bir iç organizasyona sahip olmasını ister. Mağaradan çıkabilmek için

bu 4 erdeme ihtiyaç olduğundan bahseder.

Doğrunun sesi hepimizin içinde var olmasına rağmen, herkes tarafından kolaylıkla duyulamaz. Dolayısıyla

da doğru olanın bilgisine herkes ulaşamaz. Kötülük gördüğümüz zaman kötülük yapanı değil, onun

yapmış olduğu kötülüğü terk etmemizi tavsiye eder. Kişinin içindeki iyiliğin açığa çıkmasına katkıda

bulunmayı bizim için bir ödev sayar. Kötülük yapan herkesi tek kalemde sildiğimizde, içinde iyilik de

taşıyan bu insanlardaki iyiyi ortaya çıkaracak bir fırsat bulamayız. Kötülüğün zaten bu kadar yaygın

olduğu bir dünyada, kötülük yapanı terk edersek; onun daha da kötüleşmesine izin vermiş olabiliriz.

Bilgisine sahip olmadığımız hiçbir konuda söz sahibi de olamaz, üzerinde fikir yürütemez ve herhangi bir

çıkarımda bulunamayız. İnsan doğru olanın bilgisini kendi elleriyle inşaa etmediği sürece, dünyaya

başkalarının elleriyle dokunur ve onu başkalarının gözleriyle görür.
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Devlet Anlayışı:

Platon’un devlet anlayışı, çok iyi bir eğitim sisteminin kurulması ve bu sistem sayesinde filozof devlet

yöneticilerinin yetiştirilerek yönetim kademelerinde bulunması üzerine kurulmuştur.

Devletin asıl ödevi şudur: İnsanların ortaklaşa yaşamalarını sağlamak. Devlet, düzeni, topluma mutluluk

getirecek şekilde sağlamalıdır. Bu ancak ahlak kurallarına göre düzenlenmiş bir toplumda mümkündür.

Ancak erdemli bireyler erdemli toplumlar yaratabilir. Kişi bireysel bir etik inşaa edince doğal olarak

topluma da yansıyacaktır.

Tek bir kişinin bile işini hakkı ile yapmaması/yapamaması toplumda küçük bir eğriliği açığa çıkaracak ve

bu eğrilik sistemde zamanla bozulmalara neden olacaktır. İşini iyi yapmayan tek bir kişi, farkında olmadan

içinde yaşadığı dünyanın da iyi olmamasına kaynaklık eder. Kendi işini iyi yapmadığı halde, bir de

dünyanın niye bu halde olduğuna söylenir. Bunun değişmeyeceğinden de dem vurur.

“Devlet işleri içten gelen bir sevgi, edep ve kamil akıl ile yürütülmezse; devletin sonu çöküş ve yok

oluştur.”

“İnsanlığın mutluluğu için ya filozoflar devlet başkanı olmalı ya da devlet adamları felsefe öğrenmelidir.”

Aysel KORKMAZ

TMMOB TMO Bursa Şube
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ETKİNLİKLER

                   TMO İSTANBUL ŞUBE

      TEKNE YEMEK ORGANİZASYONU

Pandemi nedeniyle 2 senedir yapılamayan

Geleneksel Tekne Yemek Organizasyonumuz,

10 Haziran 2022 Cuma akşamı

gerçekleştirilecektir.

TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası’nın 30.

kuruluş yılında üyelerimiz ile tüm tekstil ve hazır

giyim sektör paydaşlarını bir araya getirecek

400 kişilik bir organizasyon planlanmıştır.

Meslekte kıdem ödülleri verilecek, plaket

takdimi ve sürpriz hediye çekilişleri yapılacak

bu özel gecemize sizleri de bekleriz..

Bilgi ve rezervasyon için; 

istanbul@tmo.org.tr

0 533 135 37 86
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ETKİNLİKLER

                       İTÜTEK 180" ZİRVESİ

3 Mart 2022 Perşembe günü İTÜ Tekstil Teknolojileri

ve Tasarımı Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü
öğrencileri ile 180" zirvesinde bir araya geldik.

2-3 Mart 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen hibrit
zirvede TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası İstanbul

Şube YK Başkan Vekili Merve KÖZENDEK PARALI
ve Şube Saymanı Osman Gazi İZCİ, öğrenci

arkadaşlarımızın sektörle ilgili sorularını yanıtladılar,
oda çalışmalarımızı ve yeni dönem projelerimizi
anlattılar.

                    8 MART ÖZEL YAYINI

"8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ"

etkinlikleri kapsamında, TMMOB Tekstil
Mühendisleri Odası Şube Yönetim Kurullarında
görev alan kadın meslektaşlarımız ile çok keyifli bir

sohbet gerçekleştirdik.
Yayınımızın tamamını Youtube kanalımızda

https://www.kisa.link/PQFr linkinden
izleyebilirsiniz.

  MÜTEKS - "MESLEĞE ADIM ADIM" SEMİNERİ

MÜTEKS tarafından düzenlenen 'Mesleğe Adım

Adım" seminerinde TMMOB TMO İstanbul Şube
Başkanı Nabi ERTÜRK ve Başkan Vekili Merve
KÖZENDEK PARALI, tekstil mühendisliğiyle ilgili

tüm deneyimlerini bölüm öğrencilerine aktardılar,
sektöre dair sorularını yanıtladılar..

Seminer sonunda odamıza kayıt yaptıran öğrenci
arkadaşlarımız ile ailemiz daha da genişledi..

https://www.kisa.link/PQFr
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ETKİNLİKLER

            "OTOMOTİV TEKSTİLLERİ" PANELİ

TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Bursa Şube
tarafından düzenlenen "Otomotiv Tekstilleri" konulu

panelimiz 24 Mart 2022 Perşembe akşamı saat
21.00'de Youtube kanalımızda yayınlanmıştır.
Moderatör:

Gülsüm UYGUN / TMMOB TMO Bursa Şube YK
Üyesi

Panelistler:
Önder EFE / Üretim ve işletme Mükemmeliyet
Müdürü

Reyhan ÖZCAN BERBER / AR-GE Teşvikler
Kıdemli Uzmanı
Zeynep EŞMEN / TOFAŞ, Koltuk Kılıf Mühendislik -

Uzman
Yayınımızın tamamını Youtube TMMOB Tekstil

Mühendisleri Odası kanalından,
https://www.kisa.link/PW4X linkinden
izleyebilirsiniz.

            TEXSUM'22 TEKSTİL ZİRVESİ

Tekstil ve hazır giyim sektörünün önemli isimleri,

sektörün geleceğini TEXSUM 2022 Zirvesi’nde
tartıştılar. ‘Türkiye’nin Tekstilde Geleceği’ başlığı
ile bu yıl üçüncüsü düzenlenen zirve, 23-24 Mart

tarihlerinde Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği
(UTİB), Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyoncuları

Birliği (UHKİB) ve Uludağ Üniversitesi Tekstil
Mühendisliği Bölümü ve Topluluğu iş birliği ile
düzenlendi. 

Odamızı temsilen Merkez Yönetim Kurulu

Başkanımız Sn. Aykut ÜSTÜN, 24 Mart tarihinde
gerçekleştirilen "Sürdürülebilirliğin Sürekliliğe
Evrilmesi" konulu panelde konuşmacı olarak yer

almış ve yeni üretim sistemlerinin ekolojik ve
ekonomik açıdan sağladığı faydaları

değerlendirmiştir.

https://www.kisa.link/PW4X
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ETKİNLİKLER

                  PAUTEK TMO SUNUMU

31 Mart 2022 Perşembe günü, Pamukkale
Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü'nde

okuyan meslektaş adayı öğrenci arkadaşlarımızla
bir araya geldik.

Odamızın tanıtımını yaptığımız, kuruluş amaçlarını
anlattığımız ve sektörden bilgiler verdiğimiz bu

güzel etkinlik için Pamukkale Üniversitesi Tekstil
Mühendisliği Bölümü öğrenci topluluğuna çok
teşekkür ederiz.

            PAU TMMOB İLETİŞİM BİRİMİ

TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu

bünyesinde, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik
Fakültesi içerisinde öğrenci üyelerimiz ve genç
meslektaşlarımızın kullanımı için hazırlanan

"TMMOB İletişim Birimi" açılışı gerçekleştirildi.
Tüm fakültenin kullanımına açık olarak hayata

geçirilen TMMOB İletişim Birimi açılışında,
TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri
Mehmet Akköse yaptığı sunuş ile Birliğimizin ve İl

Koordinasyon Kurulu'nun çalışmalarını ve çalışma
ilkelerini paylaştı.

          EÜ "SINIFTA MEZUN VAR" ETKİNLİĞİ

05 Nisan 2022 Salı günü Ege Üniversitesi Tekstil
Mühendisliği Bölümü tarafından düzenlenen

"Sınıfta Mezun Var" etkinliğine TMMOB TMO
MYK   Başkanı Sn. Aykut ÜSTÜN konuk olarak

katıldı.
Oda Başkanımız Aykut ÜSTÜN'ün sektör
deneyimlerini ve mühendislik tecrübelerini

paylaştığı bu güzel etkinlik için Moderatör Sayın
Doç. Dr. Ebru Bozacı'ya ve etkinliğe katılan tüm

öğrenci arkadaşlarımıza teşekkür ederiz.
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ETKİNLİKLER

                  İTÜTEK - TMO TOPLANTISI

İTÜTEK (İTÜ Tekstil Mühendisliği Bölümü Öğrenci
Kulübü) Yönetim Kurulu'nda görev alan meslektaş

adayı arkadaşlarımızla, TMO İstanbul Şube YK
üyeleri  8 Nisan 2022 Cuma akşamı son derece
keyifli bir toplantıda buluştular.

İş hayatına ve sektöre yönelik düşüncelerimizi,
planlarımızı paylaştığımız bu güzel sohbete katılan,

sonrasında odamıza kayıt yaptıran tüm öğrenci
arkadaşlarımıza ve MYK üyelerimize teşekkür
ederiz.

          GSO YEŞİL MUTABAKAT TOPLANTISI

GSO  Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu Toplantısı;
TMO, EMO, MMO, İMO, ÇMO, Gaziantep
Üniversitesi, Sanko Üniversitesi ve Tekstil Sektör
Temsilcilerinin katılımıyla 8 Nisan 2022 tarihinde
gerçekleştirildi.  AB Yeşil Mutabakatı, enerji
verimliliği, dünyadaki karbon salınımı ve emisyon
ticaret sistemi hakkında genel bilgilendirmelerde
bulunuldu.
Toplantıda Tekstil Mühendisleri Odasını Güney
Bölge Şube YK  Başkanı Doç. Dr. Seval UYANIK
temsil etti.

               İFTAR ORGANİZASYONU

8 Nisan 2022 Cuma akşamı, Tekstil Mühendisleri
Odası Bursa Şubesi olarak üyelerimiz ve aileleri
ile birlikte pandemi sonrası ilk sosyal etkinliğimiz
olan iftar organizasyonumuzu gerçekleştirdik.
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ETKİNLİKLER

                  BTSO İSTİŞARE TOPLANTISI

TMO Bursa Şube YK üyeleri,  18 Nisan Pazartesi
günü     Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ile kentin

ortak akılla geleceğe taşınması amacıyla
gerçekleştirilen istişare toplantısına katıldılar.

BTSO ve Akademik Odalarla ortak çalışma
alanlarının ve konu başlıklarının ilerleyen süreçte

odak noktası olacağı bilgisi verildi.  BUTEKOM’la,
Enerji Verimliliği  Merkezi  ile  projeler
oluşturulabileceği konuşuldu.

             MENTOR - MENTEE PROJESİ

2.  Işığını Yansıt Mentor-Mentee projesi başlatıldı.
Proje   kapsamında Özlem BAŞ BAYRAKTAR’ın
eğitimiyle "MENTORLUK" konulu bilgilendirme
etkinliği gerçekleştirildi, genç meslektaş
adaylarına destek verecek Mentor üyelerimiz ile
yol haritası oluşturuldu.

           PAU TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ
          BÖLÜM BAŞKANLIĞI ZİYARETİ

TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası Denizli Şube
olarak yapacağımız etkinlikler için Pamukkale
Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölüm
Başkanlığından çok değerli fikirler aldık.

Sayın Prof. Dr. Yıldıray TURHAN ve Sayın Prof.
Dr. Güngör DURUR'a çok teşekkür ederiz.
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YAYINLARIMIZ

Dokuma Tekniği ve Sanatı

Cilt 1 : Temel Dokuma Tekniği ve Kumaş Yapıları

Prof. Dr. Güngör Başer

Dokuma Tekniği ve Sanatı

Cilt 2 : Dokuma Kumaş Tasarımı

Prof. Dr. Güngör Başer

Tekstil Mekaniğinin Temelleri

Cilt 1 : Lif ve İplik Mekaniği

Prof. Dr. Güngör Başer

Tekstil Mekaniğinin Temelleri

Cilt 2 : Kumaş Geometrisi ve Mekaniği

Prof. Dr. Güngör Başer

Satışta olan tüm kitaplarımız hakkında ayrıntılı bilgi için ;   https://www.kisa.link/POU

https://www.kisa.link/POUB
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YAYINLARIMIZ

Tekstil ve Mühendis, TMMOB Tekstil Mühendisleri Odası yayını olup, üç ayda bir yayınlanan hakemli bir
dergidir.

Özgün bilimsel araştırmalar ile ilginç uygulama çalışmalarına yer veren ve bu niteliği ile hem
araştırmacılara hem de uygulamadaki mühendislere seslenmeyi amaçlayan bir dergidir. Dergide tekstille

ilgili bilimsel, teknik, ekonomik içerikli yazılar yayımlanır. Bu yazılar, yazım kurallarına göre hazırlanmış
özgün araştırma ürünü yazılar veya belirli bir konuyu yeterli sayıda kaynaktan araştırarak hazırlanmış

derleme yazılar biçiminde olabilir.

Yayın Geçmişi ;

Tekstil ve Mühendis (1991 – Güncel)
Tekstil ve Makina (1987 – 1991)
(Dergi 1987 yılındaki kuruluşundan itibaren 1991 yılına dek “Tekstil ve Makina” adıyla yayınlanmıştır.

1991 yılında ise “Tekstil ve Mühendis” adını almıştır.)

http://tekstilvemuhendis.org.tr/tr/

http://tekstilvemuhendis.org.tr/tr
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YAYINLARIMIZ

"Dünyada ve Türkiye'de Teknik Tekstiller Sektörü  ve Gelecek
Stratejilerine Dair Öneriler Raporu" kitap haline getirilerek
basılmış ve satışa sunulmuştur.

Bu rapor Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Mülga Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı) koordinasyonunda çalışmaları yürütülmekte
olan Türkiye Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Ürünleri Sektörleri
Strateji Belgesi ve Eylem Planı kapsamında yer alan “Ar-Ge, Ür-
Ge, yenilikçilik faaliyetlerinin ve işgücünün geliştirilmesi” hedefi
doğrultusunda, ülkemizin teknik tekstil kapasitesinin nitelik ve
nicelik olarak belirlenmesi, uluslararası düzeyde  uygulamaların
incelenerek üniversite, sanayi, kamu kurumları işbirliği ile
çalışma modellerinin geliştirilmesi, stratejik öneme sahip
alanların öncelikle desteklenmesi,  eğitim programlarının bu
amaca yönelik olarak güncellenmesi amacı ile hazırlanmıştır.

Ayrıntılı bilgi için şubelerimizle iletişime geçebilirsiniz.

** TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI (TMO), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) bünyesinde yer
alan, Anayasa'nın 135. maddesinde tanımlanan, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Her meslek
grubu kendi içinde dayanışmak, birlik olup sesini duyurabilmek amacıyla bir araya gelmiş ve
örgütlenmiştir. Tekstil Mühendisleri ve Deri Mühendisleri TMO altında örgütlenmektedir.

Oda ve Şube Yönetim Kurulları gönüllülük esasıyla çalışmakta olup, aidat muafiyeti ve ücret

almamaktadırlar.

** Tekstil Mühendisinin Sesi bülteni 2 ayda bir elektronik ortamda yayınlanmakta ve tüm üyelerimize ücretsiz
olarak gönderilmektedir.  Dergide yer alan yazılar TMO’dan izinsiz yayınlanamaz ve alıntı
yapılamaz. Yayınlanan yazılardaki görüşler, yazarın sorumluluğundadır.

Bültenimizde firmanızın tanıtımını yapmak için basinyayin@tmo.org.tr adresinden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

TMMOB TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI

tmmob_tmo

TEKSTİL MÜHENDİSLERİ ODASI

 @Tmmob_TekstilMO

https://www.youtube.com/results?search_query=tekstil+m%C3%BChendisleri+odas%C4%B1
https://www.instagram.com/tmmob_tmo/
https://tr.linkedin.com/in/tmmob-tekstil-m%C3%BChendisleri-odas%C4%B1-9427676a
https://twitter.com/tmmob_tekstilmo
mailto:istanbul@tmo.org.tr

