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DÜŞMAN,
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KALKAN

Barış isteyen 4 akademisyen tutuklanırken,
çocuk istismarı ile gündeme gelen Ensar Vakfı’na

 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı sahip çıktı.

Taşeronlaştırmaya, Yasaklara ve
Savaşa karşı

ALANLARDAYIZ
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MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
İZMİR ŞUBESİ 
ADINA SAHİBİ

Güniz Gacaner Ermin

SORUMLU YAZI İŞLERİ 
MÜDÜRÜ

Melih Yalçın

BÜLTEN YAYIN KOMİSYONU 
SORUMLU

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Tayfun Çaylan

BÜLTEN
YAYIN KURULU

Aydın Doğan
Berkay Eriş

Deniz Dinç Yılmaz
Ezgi Yıldırım Tortoç

Fatih Efe Çiçek
Önder Sözen

Selin Şengün Zopcuk
Sungu Köksalözkan

YAYINA
HAZIRLAYAN
Erkan Çınar

TASARIM VE
TEKNİK HAZIRLIK

Nurcan Durmaz 
 

YAYIN TARİHİ VE
BASKI ADEDİ

4 Nisan 2016 / 8300 

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

 
BASKI

Altındağ Matbaası
Tel: (232) 457 58 33 

Adres: 2839 Sok. No:28 
1. Sanayi Sitesi Mersinli - İZMİR

—

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.

—

Bakanlık Çalışanlarına 
Eğitim Verildi 
 
Sertel’den Şubemize Ziyaret
 
TPI Kompozit’e Teknik Gezi 
 
Ankara’daki Katliam 
Protesto Edildi 
 
Ankara’da Katledilenler 
Yasağa Rağmen Anıldı 
 
İzmir’deki 
Barış Akademisyenlerine Destek 
 
Katliamları Nefretle Kınıyor, 
Lanetliyoruz 
 
Belçika Halkının Acısı Acımızdır 
 
Sanayide Maliyetler ve 
Fiyatlar Artıyor 
 
Kadın Mühendisler Komisyonu: 

“Toplumsal Cinsiyet Eşitliği-1“ 
 
Kadın Mühendisler Komisyonu: 

“Muhafazakârlık ve 
Beden Politikaları” 
 
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Komisyonu: 

“Kiralık İşçilik İşçi Sağlığı ve 
İş Güvenliğini Etkileyecek“

Bülten’den 
 

Eğitimler 
 

Temsilcilik Yürütme 
Kurullarımız Belirlendi 

 
Şube Uzmanlık 

Komisyonları Belirlendi 
 

Delege Toplantısı 
 

46. Dönem 
Oda Yönetim Kurulu 

Görev Dağılımı 
 

İşyeri Temsilcilikleri Ziyaretleri 
 

Genç Mühendisler Komisyonu: 
Teknoloji Günlüğü  

 
Ezgi’nin Müzik Kutusu 

 
Dündem

İÇİNDEKİLER

www.izmir.mmo.org.tr

MMOizmir

mmoizmir

MMOizmirsubesi

www.tmmobizmir.org

tmmobizmir

TMMOBizmir

BİZİ TAKİP EDİN
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Günler insanlık adına utanç duyulacak olaylara sahne oluyor, 
bizden bütün bu olup bitenlere alışmamız, normal olarak görmemiz isteniyor. 

Son olarak Avrupa’nın çeşitli kentlerinde gerçekleşen bombalama, bomba ihbarlarına yönelik güvenlik 
önlemleri ülkemize de yansıyarak; maçların ertelendiği, sosyal medyada ve yazılı basında ihbarların 
havada uçuştuğu bir döneme girdik. İnsanların gün geçtikçe korkudan evinden çıkamaz hale geldiği bir 
döneme girilirken, yabancı ülkelerin, içinde İzmir’in de olduğu Türkiye’deki çeşitli iller hakkında kendi 
vatandaşlarına yönelik yaptığı “gitmeyin”, “sokağa çıkmayın”, “kalabalık yerlerde bulunmayın”, 

“terk edin” türünden uyarılar da var olan kaosu daha da artırıyor. 

Diğer yandan 7 Haziran seçimlerinden sonra AKP iktidarı tarafından başlatılan Güneydoğu illerine yönelik 
operasyonlar ve savaş ortamı, bugüne kadar yüzlerce asker, polis ve sivil vatandaşın ölümüne 
neden oldu ve bu ölümler gün geçtikçe de artıyor. 

Bütün bunlar yaşanırken, AKP iktidarı ve yandaş medya Hükümetin bu yaşanan katliamlarda ve 
ölümlerde hiçbir dahli ve sorumluluğu yokmuş gibi bir yandan ülke içinde barış yanlısı herkesi terörist 
ilan etmeye çalışırken, diğer yandan da dış dünyada özellikle başarısız Suriye politikaları nedeniyle IŞİD’le 
işbirliği yapan Hükümet imajından kurtulamıyor. Tüm bu başarısız savaş politikalarının sonucunda ülke 
genelindeki baskı politikaları ve basın üzerindeki abluka her geçen gün daha da artıyor.  
 
Artan baskı politikaları, gün geçtikçe İzmir’de de demokratik hak ve özgürlükleri yok edecek boyutlara 
ulaşmaya başladı. Son olarak TMMOB İl Koordinasyon Kurulumuzun da içinde yer aldığı İzmir Emek, 
Barış ve Demokrasi Güçlerinin gerçekleştirdiği basın açıklamaları nedeniyle, TTB Merkez Konsey üyesi ve 
İzmir Tabip Odası Eski Başkanlarından Fatih Sürenkök ve Eğitimsen İzmir 1 No’lu Şube Başkanı 
Bahri Akkan haklarında var olduğu belirtilen soruşturmalar nedeniyle İzmir Valiliği tarafından açığa 
alındı. Tamamen ifade özgürlüğü kapsamında gerçekleştirilen eylemlerimizdeki konuşmalar için 
görevlerinden haksız yere uzaklaştıran arkadaşlarımızın bir an önce görevlerine iade edilmelerini 
talep ediyor ve İzmir Valisini hukuk dışı bu uygulamalara son vermeye davet ediyoruz. 
 
Bütün bu kaosun ortasında geçtiğimiz ay Karaman’da Ensar Vakfı’na ait öğrenci yurdunda 10 öğrenciye 
cinsel taciz iddiaları zaten karmakarışık olan gündemi iyice içinden çıkılmaz hale getirdi. Ülke genelinde 
yüzlerce yurdu ve dershanesi bulunan ve Bilal oğlanın meşhur TÜRGEV’iyle ilişkisi bulunan vakfın basına 
yansıyan rezaleti olayın gerçek boyutlarının görünenden çok daha büyük olduğu şüphesini uyandırdı. 
Ülke genelinde öfkeyle karşılanan rezalet hakkında AKP’li bakanların vakfın aklanması çabasında sıraya 
girmeleri ve özellikle Aile ve Sosya Politikalar Bakanının “bir kereden bir şey olmaz” manasındaki olası 
açıklamaları akıllara durgunluk verecek düzeydeydi.  Çocuk istismarının ortaya çıktığı Ensar Vakfı’nda 
buna benzer vakaların bir an önce araştırılmasını, araştırma sonuçlanıncaya kadar Vakfın kapatılmasını ve 
kendisine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı denilen şahsın da o çocuklardan ve ailelerinden 
bir an önce özür dileyerek o koltuğu bırakmasını talep ediyoruz.

 
Saygılarımızla
Şube Yönetim Kurulu

ÖLÜMLERE 
KAOSA 

ALIŞMAYACAĞIZ. 

İZMİR VALİSİNİ 
huKuK DIŞI 

uYguLAMALARINA 
SON VERMEYE 

DAVEt EDİYORuZ. 

ENSAR VAKfI
YuRtLARI 

ARAŞtIRILSIN, 
RAMAZANOĞLu 

gÖREVDEN 
İStİfA EtSİN.

BÜLtEN’DEN
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EĞİtİMLER
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE 

ÜRETİM EĞİTİM PROGRAMLARI
OPERATÖR VE

TEKNİSYENLER İÇİN KURSLAR
SEMİNERLER

AUTOCAD (2D) 2014 KURSU
C.tesi-Pazar (09.30-13.30)

Salı-Perşembe (18.30-21.40)
Süre: 40 ders 

450.00 TL +KDV
-

SOLİDWORKS 2013 KURSU
P.tesi-Çarş.-Cuma (18.30-21.40) 

C.tesi-Pazar (09.30-13.30) / 50 ders 
500.00 TL +KDV

-
ANSYS YAPISAL

2 gün/16 ders (C.tesi 09.30-17.30)
600.00 TL +KDV

-
INVENTOR 2014 KURSU

5 hafta/50 ders
C.tesi - Pazar (14.00-18.00)  

500.00 TL +KDV
-

CATİA KURSU
C.tesi-Pazar (09.30-13.30)

7 hafta / 70 ders 
750.00 TL +KDV

-
CNC PROGRAMLAMA KURSU

C.tesi-Pazar (09.30-13.30)
600.00 TL +KDV

-
BİLGİ VE BAŞVURU

(232) 462 33 33 / 139 - 132 
 Niyazi Oğuz - Volkan Kazanç

-
Bilgisayar kurslarında

başvurulara göre 
tarih belirlenecektir.

-
NOT

Bilgisayar kursları ücretlerinde  
TMMOB üyelerine 

%30 indirim uygulanmaktadır.

İŞ MAKİNALARI (FORKLİFT) 
OPERATÖRÜ KURSU

23 Nisan-4 Haziran 2016 (08.30-13.20) 
500.00 TL +KDV 

-
SANAYİ TİPİ KAZANLAR

OPERATÖR YETİŞTİRME KURSU
2-6 Mayıs 2016 (13.00-18.00)

500.00 TL +KDV
-

DOĞALGAZ KULLANIMINDA 
TEKNİK PERSONEL  KURSU 

14 Nisan 2016 
200.00 TL +KDV

-
TEKNİSYENLER İÇİN 

KAYNAK TEKNOLOJİSİ KURSU 
600.00 TL +KDV (Hafta içi hergün)

-
SOĞUTMA TEKNİSYENİ

YETİŞTİRME KURSU 
500.00 TL +KDV (Hafta içi hergün)

-
DELME-TORNALAMA-FREZELEME 
İÇİN TAKIMLAR VE KESİCİ UÇLAR 

KURSU    
500.00 TL +KDV (Hafta sonu)

-
PNÖMATİK DEVRE ELEMANLARI VE 

UYGULAMA TEKNİKLERİ KURSU 
500.00 TL +KDV (Hafta içi)

-
HİDROLİK DEVRE ELEMANLARI VE 

UYGULAMA TEKNİKLERİ KURSU   
500.00 TL +KDV (Hafta içi)

-
ASANSÖR MONTAJCISI

GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ  
600.00 TL +KDV

-
ASANSÖR BAKIMCISI

GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ 
600.00 TL +KDV

-
HAVUZ SUYU OPERATÖRÜ YETŞ.

400.00 TL +KDV
-

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI
TAŞIT DOLUM PER. (POMPACI) 

KURSU 
27-28 Nisan 2016 (13.00-18.00) 

230.00 TL +KDV
-

LPG TAŞIMA PER.
(TANKER ŞOFÖRÜ)  KURSU
6-7 Mayıs 2016 (13.00-18.00) 

230.00 TL +KDV
-

LPG TEKNİK PER. KURSU 
230.00 TL +KDV

-
LPG TÜPLÜ DAĞITIM PER. KURSU 

140.00 TL +KDV
-

BİLGİ VE BAŞVURU
(232) 462 33 33 / 139 - 132 

 Niyazi Oğuz - Volkan Kazanç

Tarihi belli olmayan kurslarımız 
başvurulara göre açılacaktır.

ÜRETİM PLANLAMA 
11-12 Nisan 2016

220.00 TL / 290.00 TL +KDV (%18)
-

ÖLÇÜM SİST. ANALİZİ SEMİNERİ 
11-12 Nisan 2016

220.00 TL / 290.00 TL +KDV (%18)
-

SÜREÇ-HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ 
ANALİZİ 

25 Nisan 2016
150.00 TL / 180.00 TL +KDV (%18)

-
ISO 9001:2015 
KURULUŞ İÇİ 

KALİTE DENETİMİ EĞİTİMİ 
2-3 Mayıs 2016

290.00 TL / 220.00 TL +KDV (%18)
-

GEOMETRİK BOYUTLANDIRMA VE 
TOLERANSLANDIRMA EĞİTİMİ 

5-6 Mayıs 2016
360.00 TL / 290.00 TL +KDV (%18)

-
MASTAR EĞİTİMİ 

6-7 Mayıs 2016
360.00 TL / 290.00 TL +KDV (%18)

-
GEOMETRİK BOYUTLANDIRMA, 

TOLERANSLANDIRMA V 
 MASTAR TASARIMI EĞİTİMİ 

5-6-7 Mayıs 2016
420.00 TL / 360.00 TL +KDV (%18)

-
MS-PROJECT UYGULAMALARI İLE 

PROJE YÖNETİMİ 
12-13 Mayıs 2016

290.00 TL / 220.00 TL +KDV (%18)
-

BİLGİ VE BAŞVURU
(232) 462 33 33 /147 - 132
ikm-izmir@mmo.org.tr

-
BAŞVURU VE KAYIT KOŞULLARI: 
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 altına  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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İNSAN KAYNAKLARI MERKEZİ
ÜCRETSİZ EĞİTİMLERİ

SALI TOPLANTILARI

CUMARTESİ; 
MMO’DA BULUŞUYORUZ.

MİEM EĞİTİM KURSLARI
(NİSAN-MAYIS 2016)

TAHRİBATLI 
MUAYENE YÖNTEMLERİ 

Eğitmen: 
Mak. Müh. Atınç Eryavuz 

13 Nisan 2016
-

BİLGİ VE BAŞVURU
Seminerimiz ücretsiz olup  

kontenjanımız 16 kişi ile sınırlıdır.

Eğitimler; 
Şubemiz İnsan Kaynaklarına 

Merkezine kayıtlı ve çalışmayan 
üyelerimize açıktır.

Katılım için; eğitim başlığını, 
adı-soyadı mmo sicil numaranızı, 

telefonunuzu belirterek lütfen 
ikm-izmir@mmo.org.tr 

adresine e-posta gönderiniz.

GELİR TABLOSU YORUMLAMA 
Konuşmacı: 

Müyesser Küçükince
(Holistik Danışmanlık)

26-27 Nisan 2016 (19:00-21:00)
-

BİLGİ VE BAŞVURU
Toplantılar ücretsiz olup 

yerimiz sınırlıdır.
Başvuruda öncelik esastır.
Katılım için; konu başlığını, 

adı-soyadı mmo sicil numaranızı, 
telefonunuzu belirterek lütfen 

ikm-izmir@mmo.org.tr 
adresine e-posta gönderiniz.

Eğitim ve toplantılarımızı 
güncel olarak web sayfamızdan

izmir.mmo.org.tr
kontrol ediniz...

Cumartesi toplantılarına
katılım ücretsizdir.

Katılım için; eğitim başlığını, 
adı-soyadı mmo sicil numaranızı, 

telefonunuzu belirterek lütfen 
ikm-izmir@mmo.org.tr 

adresine e-posta gönderiniz.

ENDÜSTRİYEL VE
BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN 

DOĞALGAZA  DÖNÜŞÜMÜ 
14-17 Nisan 2016

18 Nisan 2016 (Sınav Tarihi)
-

ARAÇ PROJELENDİRME
18-21 Nisan 2016

22 Nisan 2016 (Sınav Tarihi)
-

ARAÇLARIN 
LPG’YE DÖNÜŞÜMÜ  

11-13 Mayıs 2016
13 Mayıs 2016 (Sınav Tarihi)

-
ENERJİ YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

12-13 Mayıs 2016
-

MEKANİK TESİSAT 
16-22 Mayıs 2016

23 Mayıs 2016 (Sınav Tarihi)
-

BİLGİ VE BAŞVURU
(232) 462 33 33 / 139 - 132 

 Niyazi Oğuz - Volkan Kazanç

ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ

Şubemize 1 - 31 Mart 2016 tarihlerinde kayıt yaptırarak üye olan meslektaşlarımıza 

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

         Şube Yönetim Kurulu

Ali Gültekin Aşer
Anıl Tol
Arife Elif Gençer
Belçim Çapar
Büşra Erkal
Cüneyt Sılay 
Çetin Berk Güvel
Efe Hepcanlı
Eren Alim
Esma Müge Karadaban

Gökay Ergül
Gökhan Ocak
Görkem Eray
Gülşen Açıkgöz
Hakan Kayacan
Halil Yıldız
Halil Özgün Demir
Hazal Arıkan
Kaan Honca
Mert Can Aksoy

Merve Gül Kılıçaslan
Merve Sapa
Mevlid Şıracı
Muharrem Bodur
Mustafa Kış
Nesrin Karacaer
Orhan Görmez
Osman Onur Kaya
Osman Samet Aktürk
Oğuzhan Kor

Samet Pala
Sarp Olgun
Selim Ozan Yurtsever
Semih Ökenel
Serdar Oruç
Serhan Can
Süleyman İşbilen
Tayfun Aracı
Yiğit Gökelma

İN
D

İR
İM

THE ENGLISH SCHOOL
The English School Yabancı Dil ve Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı Kurumu (Manisa) tarafından 
üyelerimize ve yakınlarına % 45 oranında indirim uygulanacaktır.
Adres: Utku Mahallesi 1601 Sok. No: 15/7 Manolya Meydanı (8 Havuzu) Şehzadeler/Manisa
Tel: (0236) 222 45 00  -  Web: www.theenglishschool.com.tr
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Salihli İlçe Temsilciliğimizde yürütme kurulu seçimi 
25 Mart 2016 tarihinde gerçekleşti. Salihli ilçe temsilcilik 
of isinde gerçekleşen seçimlere Şubemiz adına Yönetim Kurulu 
Sekreter Üyesi Melih Yalçın katıldı. 20 üyemizin oy kullandığı 
seçim sonucunda Salihli İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu Asıl 
Üyeliklerine Ahmet Yılmaz, Erdem Eren ve Fırat Uğur Ilgın, 
Yedek Üyeliklerine ise Akın Öztürk, Semra Sarı ve 
Özer Türkmen seçildi. 

28 Mart 2016 tarihinde gerçekleşen Ödemiş İlçe Temsilciliği 
seçimlerine Şubemiz adına Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi 
Melih Yalçın ve Yönetim Kurulu üyelerimiz Derya Alkan ile 
Gürkan Durgun katılırken, yapılan seçim sonucunda İlçe 
Temsilciliği Yürütme Kurulu Asıl Üyeliklerine Muharrem Önder, 
Bilal Peynirci ve Nural Gürbüz, Yedek Üyeliklerine ise 
Osman Çelebi, Sevim Öz ve M. Ruhi Ödev seçildi. 

Manisa İl Temsilciliğimizde yürütme kurulu, 29 Mart 2016 
tarihinde belirlendi. Manisa İl Temsilciliğinde yapılan ve 
27 üyemizin oy kullandığı seçimde Yürütme Kurulu Asıl 
Üyeliklerine Hakkı Bayraktar, Nilgül Gökarslan, Murat Yılmaz, 
Cem Küçükçotur ve Cenk Tülemek, Yürütme Kurulu Yedek 
Üyeliklerine ise Metin Aydoğdu, İbrahim Şahin, Can Burak 
Yaman, Seda Kırmacı Arabacı ve Meral Burşuk seçildi. 

Turgutlu İlçe Temsilciliğimizin 29 Mart 2016 tarihinde 
Termoteknik Mühendislik San. Tic. Ltd.’de gerçekleşen yürütme 
kurulu seçimi sonucunda Yürütme Kurulu Asıl Üyeliklerine 
İsmail Ulcay, Vedat Özçömlekçi, M. İlteriş Yağcıoğlu, Yürütme 
Kurulu Yedek Üyeliklerine ise Oğuz Karaduman, Ozan Yüksel 
ve Ömer Baysan seçildi.

ŞUBEDEN • HABER

tEMSİLCİLİK 
YÜRÜtME 
KuRuLLARIMIZ 
BELİRLENDİ
Şubemiz il ve ilçe temsilcilikleri seçimleri devam 
ederken, Mart ayı içerisinde Manisa il temsilciliği 
ile Aliağa, Soma, Salihli, Ödemiş ve Turgutlu ilçe 
temsilciliklerinde seçim yapıldı.

( Şubemiz Aliağa İlçe Temsilciliğinde yürütme kurulu, 
11 Mart 2016 tarihinde yapılan seçimle belirlendi. 
Bakırçay Cafe ve Restoran’da gerçekleşen seçimde Yürütme 
Kurulu Asıl Üyeliklerine Mehmet Borga Zopcuk, Deniz Keklik 
ve Gökhan Kantaş, Yürütme Kurulu Yedek Üyeliklerine ise 
Halil Öz, Ali Bilici ve Abidin Karadaş seçildi.

Soma İlçe Temsilciliğimiz yürütme kurulu, 22 Mart 2016 
tarihinde gerçekleşen seçimle belirlendi. Şubemiz adına 
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Melih Yalçın’ın katıldığı seçim 
Ege Linyit İşletmeleri Sosyal Tesisleri’nde yapılırken, seçim 
sonucunda Yürütme Kurulu Asıl Üyeliklerine Ferruh Niyazi 
Balya, M. Koray Cerrahoğlu ve Aytaş Orhan, Yürütme Kurulu 
Yedek Üyeliklerine de Hüseyin Ordukaya, Tamer Cebeci ve 
Enes Kuyumcu seçildi. 
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BAKANLIK 
ÇALIŞANLARINA 
EĞİtİM VERİLDİ
Odamız tarafından Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren 
denetçilere yönelik, 15-16 Mart 2016 tarihlerinde 
eğitim düzenlendi. 65 kişilik iki grup halinde 
düzenlenen eğitimlere toplamda 
130 denetçi katıldı.

( Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Ürünleri 
Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, Asansör ve Teleferik 
Şubesi ile İl Müdürlüklerinde görevli, asansör ve teleferik 
ürün grubunda görev yapan yaklaşık 130 Bakanlık denetçisi 
Seferihisar’da bir araya geldi. Bakanlık taraf ından düzenlenen 
organizasyonda asansör kontrolleri ve güvenlik konusunda 
3 günlük bir eğitim kampı gerçekleştirildi. Asansör periyodik 
kontrolleri konusunda Odamızdan alınan destek ile 2 gün 
boyunca denetçilere asansör kontrolleri, muayenelerde iş 
güvenliği konularında teorik ve uygulamalı eğitim verildi.

 15 Mart tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Muhsin 
Dere  Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar ve 
Şubemizden Yönetim Kurulu Başkanı Güniz Gacaner Ermin, 
Yönetim Kurulu Sekreteri Melih Yalçın, Şube Müdürümüz 
Necmi Varlık ve Mehmet Özsakarya ile bir araya geldiler.
Oda çalışmalarının aktarıldığı toplantı sonrası kongre merkezi, 
sızdırmazlık merkezi, uygulamalı eğitim laboratuvarları ve 
kalibrasyon merkezine ziyaret gerçekleştirildi. Periyodik 
kontroller konusunda bilgilendirme amaçlı sunumu Asansör 
Periyodik Kontrolleri Teknik sorumlusu ve Şubemiz teknik 
görevlisi S. Zafer Güneş gerçekleştirilirken, Asansör Uygulama 
Laboratuvarında, asansör kontrolleri sırasında İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği konusundaki eğitim de İş güvenliği uzmanı 
İkram Taşdemir ve AKM Müdürü Berkay Eriş taraf ından 
gerçekleştirildi.
 Daha sonra İzmir Fuar alanına geçen katılımcılar,
beşer kişiden oluşan gruplar halinde asansör başında 
eğitimlerine devam etti. Odamız Asansör Periyodik Kontrol 
Merkezinde görev alan Teknik Görevlilerimiz taraf ından 
kontrollerde izlenen yönteme ilişkin bilgiler burada uygulamalı 
olarak katılımcılara aktarıldı. Katılımcıların eğitimin çok 
yararlı olduğunu ifade ederek memnuniyetlerini bildirmeleri 
ve devamını talep etmeleri üzerine ertesi gün otelde soru 
cevaplar için tekrar bir sunum gerçekleştirildi.
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ŞuBE uZMANLIK 
KOMİSYONLARI 
BELİRLENDİ
28. Dönem süresince çalışmalarda bulunacak olan 
Şube Uzmanlık Komisyonlarımız, üyelerimizin 
başvurularının ardından Yönetim Kurulumuz 
tarafınca yapılan değerlendirmelerle belirlendi.

AR-GE VE İNOVASYON KOMİSYONU

Sorumlu Yön. Kur. Üyesi: Tayfun Çaylan

Sorumlu Tek. Gör.: Volkan Erdem - Aydın Demiral

SIRA NO SİCİL NO AD SOYAD
1 100896 Bertan Güvenç
2 55383 Serkan Sayın
3 97071 Umut Orhan Ecer
4 82406 Yiğit Erçayhan
5 77426 Tuğrul Soyusinmez
6 103391 Merve Hatice Çandır
7 74327 Mustafa Çakır
8 28284 Cahit Günaydın
9 102016 Tevf ik Burak Konyalı

10 104266 Mehmet Ali Tuntar
11 69601 Utkun Köksal
12 89145 Engin Akgün
13 86494 Bircan Çiçekdeş
14 97881 Cansın Işık Çelik
15 103392 Yasemin Kabacık
16 74705 Sultan Altın
17 99766 Yetkin Kader

ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVEN/BANT KOMİSYONU

Sorumlu Yön. Kur. Üyesi: Amaç Sarıgülü

Sorumlu Tek. Gör.: Burak Demircan - Semih Hazneci

SIRA NO SİCİL NO AD SOYAD
1 54348 Onur Sayman
2 88497 Caner Şen
3 102919 Çağrı Karadut
4 66711 Cüneyd Temel
5 54462 Bahadır Kula
6 51925 Mehmet Çelik
7 20259 Faik Yaşar Katipoğlu
8 18052 Haydar Arslan
9 39395 Cengiz Könüç

10 39138 Mehmet Murat Silay

DOĞALGAZ KOMİSYONU

Sorumlu Yön. Kur. Üyesi: Yüksel Yaşartekin

Sorumlu Tek. Gör.: Özcan Avcı - Kutlu Beyazıt

SIRA NO SİCİL NO AD SOYAD
1 97071 Umut Orhan Ecer
2 64915 Uğur Demirtaş
3 36552 İbrahim Sezgin
4 50407 Lütf i Kılıç
5 66091 Kazım Saçı
6 51971 Arslan Kıvanç Coşkun
7 42800 Şenol Arıduru
8 89145 Engin Akgün
9 33803 Ümit Yüncüler

10 39291 Duran Türk
11 56646 Gökhan Akkaya
12 67377 Başar Tırpancıoğlu
13 37258 Hüseyin Atabay

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KOMİSYONU

Sorumlu Yön. Kur. Üyesi: Okay Gönen

Sorumlu Tek. Gör.: Berkay Eriş - Engin Yavaş

SIRA NO SİCİL NO AD SOYAD
1 38889 Ender Demirbas
2 78976 Ahmet Tolga Tat
3 13917 Süleyman Eldem
4 37435 Hasan Arslan
5 5596 Erol Uyar
6 42077 Emin Taner Elmas
7 39403 Bülent İlleez
8 86014 Hüseyin Temur
9 95929 Mehmet Bayraktar

10 71405 Yiğit Küçüközden
11 28445 Mehmet Aygün
12 78502 Cüneyt Kaya

BAKIM KOMİSYONU

Sorumlu Yön. Kur. Üyesi: İlkin Boz

Sorumlu Tek. Gör.: Necdet Daş - Tolga Sutekin

SIRA NO SİCİL NO AD SOYAD
1 30484 Erol Kuran
2 10114 Nevzat Turan
3 52754 Engin Saraçoğlu
4 22858 Necmettin Çetinköprülü
5 86014 Hüseyin Temur
6 64187 Ozan Ohan
7 85083 Gökhan Ablak
8 98319 Dorukhan Öncel
9 51925 Mehmet Çelik

10 93827 Volkan Şimşek
11 56474 Remzi Çağlar Oluk
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İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOMİSYONU

Sorumlu Yön. Kur. Üyesi: 
Yüksel Yaşartekin - Melih Yalçın

Sorumlu Tek. Gör.: Mustafa Akışın - Erkan Bozkır

SIRA NO SİCİL NO AD SOYAD
1 54841 Melih Kınay
2 30484 Erol Kuran
3 26770 Ümmühan Gencer
4 20137 Murat Yetimler
5 12713 Süleyman Engiz
6 46118 Aziz Köksal
7 47288 Nutfullah Akıncılar
8 72661 Mehmet Onur Karakaş
9 47463 Şevket Cem Türköz

10 26873 Haluk Altay
11 81283 Ceren Akkoyun
12 3315 Erol Yaşa
13 49669 Bahar Göçer
14 28434 Şerif Özsakarya
15 75018 Ahmet Polat
16 55020 Ali Fındık
17 86001 Gökhan Kuzey
18 54462 Bahadır Kula
19 29023 Hüseyin Yenigün
20 99965 Bilal Güler
21 35351 Abdullah Aydemir
22 88301 Hamza Demir
23 77623 Seher Damar

MEKANİK TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KOMİSYONU

Sorumlu Yön. Kur. Üyesi: Melih Yalçın

Sorumlu Tek. Gör.: Ergun Şengör - Pelin Eren

SIRA NO SİCİL NO AD SOYAD
1 11655 İskender Elele
2 5739 Turgut Sarıgün
3 36570 Hüseyin Alparslan
4 37004 Osman Gökay Ersoy
5 37258 Hüseyin Atabay
6 91656 Ebru Karakıran
7 60229 Zafer Güngören
8 33674 Ali Polat
9 50777 Engin Ulubınar

10 72219 Nergiz Burhan Çelik
11 81351 Ekin Uğur
12 22645 Sedat Işık
13 66091 Kazım Saçı
14 82401 Türkan Dinar
15 96495 Ali Can Öztürk
16 99291 Hakan Uzak
17 98923 İskender Çelik
18 21263 Sebahattin İşci
19 31193 Erkan Ertaş
20 64458 Ersin Özen
21 10966 Metin Çetin Güres
22 48537 Emin Gürtan Uysal
23 3315 Erol Yaşa

KADIN MÜHENDİSLER KOMİSYONU

Sorumlu Yön. Kur. Üyesi: Ferda Yamanlar

Sorumlu Tek. Gör.: Evrim Aksoy Göçebe - Yağmur Dalgakıranel

SIRA NO SİCİL NO AD SOYAD
1 79564 Müyesser Küçükince
2 26770 Ümmühan Gencer
3 91656 Ebru Karakıran
4 72219 Nergiz Burhan Çelik
5 35568 Selda Ünver
6 99522 Dilek Yeşilkaya
7 104269 Tuğçe Şen
8 93800 Yeşim Dağ
9 73698 Gamze Mumcu

10 25314 Yıldız Sınmaz Uzgan
11 21010 Şefika Vural
12 87092 Yelda Çetiner

MEKATRONİK KOMİSYONU

Sorumlu Yön. Kur. Üyesi: Okay Gönen - Necmi Varlık

Sorumlu Tek. Gör.: Sungu Köksalözkan

SIRA NO SİCİL NO AD SOYAD
1 5596 Erol Uyar
2 72044 Barış Oğuz Gürses
3 48514 Cem Sarman
4 YK Belçim Çapar
5 51498 Övünç Akıl
6 25675 Hikmet Gürbüz
7 55020 Ali Fındık

GENÇ MÜHENDİSLER KOMİSYONU

Sorumlu Yön. Kur. Üyesi: Ahmet Ümit Serçe

Sorumlu Tek. Gör.: Alper Tortoç - Mustafa Sevim

SIRA NO SİCİL NO AD SOYAD
1 93345 Ezgi Yıldırım Tortoç
2 97244 Damla İçöz
3 91479 Mustafa Egemen Özmen
4 102016 Tevf ik Burak Konyalı
5 104515 Kamil Hakan Özcan
6 104091 Cengiz Bulut
7 78362 Harun Özgenoğlu
8 86001 Gökhan Kuzey
9 101796 Samet Alkan

10 95929 Mehmet Bayraktar
11 99291 Hakan Uzak
12 104015 Cansu Kökey
13 104269 Tuğçe Şen
14 81007 Baki Yerli
15 81619 Eren Bozkurt
16 96003 Meltem Altın
17 74705 Sultan Altın
18 93727 Vural Aslan
19 104392 Birkan Anlaş
20 105331 Hazal Arıkan
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ÜCRETLİ ÇALIŞAN VE İŞSİZ MÜHENDİSLER KOMİSYONU

Sorumlu Yön. Kur. Üyesi: Yüksel Yaşartekin

Sorumlu Tek. Gör.: Aydın Doğan - Ercan Ergiçay

SIRA NO SİCİL NO AD SOYAD
1 104515 Kamil Hakan Özcan
2 104091 Cengiz Bulut
3 44833 Aytekin Rumibeyoğlu
4 99522 Dilek Yeşilkaya
5 29480 Bahattin Vardar
6 64458 Ersin Özen
7 31277 Mehmet Fuzuli Adıgüzel
8 77623 Seher Damar

ÜRETİM YÖNTEMLERİ KOMİSYONU

Sorumlu Yön. Kur. Üyesi: Derya Alkan

Sorumlu Tek. Gör.: Atınç Eryavuz - Feyyaz Özel

SIRA NO SİCİL NO AD SOYAD
1 11653 Nevran Soydan
2 52754 Engin Saraçoğlu
3 54159 Özgür Ünde
4 46393 Yaşar Yılmaz
5 35568 Selda Ünver
6 104015 Cansu Kökey
7 82614 H. Nalan Aksoy
8 64681 Ömer Özkan
9 84263 Serhat Özboyacı

10 91900 Serkan Ezircan

YAPI DENETİM KOMİSYONU

Sorumlu Yön. Kur. Üyesi: Güniz Gacaner

Sorumlu Tek. Gör.: Mustafa Akışın - Zafer Güneş

SIRA NO SİCİL NO AD SOYAD
1 13852 Şükrü Savaş
2 30484 Erol Kuran
3 13796 Hüseyin Çobanoğlu
4 52208 Nazife Yüce
5 10114 Nevzat Turan
6 20412 Ufuk Birol
7 7246 Yüksel Erbaytan
8 16374 Ertan Çıplak
9 22645 Sedat Işık

10 12665 Zeki Eskiler
11 21263 Sebahattin İşci
12 18052 Haydar Arslan
13 16795 Nuri Öcal
14 2541 Atila Dinçer

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI KOMİSYONU

Sorumlu Yön. Kur. Üyesi: İskender Kökey

Sorumlu Tek. Gör.: Fatih Efe Çiçek - Melih Emre

SIRA NO SİCİL NO AD SOYAD
1 103773 Ceyhun Demirkollu
2 92216 Ziya Haktan Karadeniz
3 93507 Görkem Teneler
4 31832 Mehmet Kadri Ervan
5 38877 Ünal Özturkut
6 39403 Bülent İlleez
7 78362 Harun Özgenoğlu
8 81007 Baki Yerli
9 81619 Eren Bozkurt

10 29874 Ali Emre Demirel
11 48305 Orhan Ekren
12 87006 Murat Çekirdek
13 28960 Mehmet Güven
14 41222 Saim Aktakka

VİNÇ KOMİSYONU

Sorumlu Yön. Kur. Üyesi: Ahmet Ümit Serçe

Sorumlu Tek. Gör.: 
Volkan Kazanç - Serhan Gençoğlu Mustafa Akışın
SIRA NO SİCİL NO AD SOYAD

1 30484 Erol Kuran
2 13808 Danyal Şentürk
3 31832 Mehmet Kadri Ervan
4 16374 Ertan Çıplak
5 44538 Funda Sunaoğulları
6 102919 Çağrı Karadut

OTOMOTİV VE YAN SANAYİ KOMİSYONU

Sorumlu Yön. Kur. Üyesi: Elif Eda Doğan

Sorumlu Tek. Gör.: Çağlar Çimen - Niyazi Oğuz

SIRA NO SİCİL NO AD SOYAD
1 103392 Yasemin Kabacık
2 91900 Serkan Ezircan
3 77426 Tuğrul Soyusinmez
4 92438 Serhat Çakır
5 99766 Yetkin Kader
6 25676 Hayrettin Görcek
7 82614 N. Nalan Aksoy
8 95577 Candaş Turhan
9 55383 Serkan Sayın

SOSYAL KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KOMİSYONU

Sorumlu Yön. Kur. Üyesi: İskender Kökey

Sorumlu Tek. Gör.: 
Tayfun Ak - Önder Sözen - Uğur Topaloğlu
SIRA NO SİCİL NO AD SOYAD

1 103773 Ceyhun Demirkollu
2 28434 Şerif Özsakarya
3 64187 Ozan Ohan
4 31193 Erkan Ertaş
5 63551 Ali Sinan Ertürk
6 41807 Alparslan Parlak



MMO İzmir Şubesi | Nisan 2016 | 14

ŞUBEDEN • HABER

ŞUBEDEN • HABER

DELEgE 
tOPLANtIMIZ 
gERÇEKLEŞtİRİLDİ

SERtEL’DEN 
ŞuBEMİZE ZİYAREt

46. DÖNEM 
ODA YÖNEtİM 
KuRuLu gÖREV 
DAĞILIMI YAPILDI 

Şubemiz delege toplantısı 
16 Mart 2016 tarihinde gerçekleşti.

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, 16 Mart 2016 
tarihinde Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanı 
Güniz Gacaner Ermin’i ziyaret etti.

( Şubemiz delege toplantısı, 16 Mart 2016 tarihinde 
Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Ege Salonu’nda 
gerçekleşti. Şubemiz delegeleri ile yöneticilerinin katıldığı ve
açılış konuşmasını Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanı
Güniz Gacaner Ermin’in yaptığı toplantıda Odamızın
5-6 Mart 2016 tarihlerinde gerçekleşen genel kurul ve 
seçimleri değerlendirilirken, delegeler de söz alarak 
önümüzdeki döneme ilişkin görüş ve önerilerini paylaştılar. 

( Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Atila Sertel, 
Şubemize bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Sertel’in, 
Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanı Güniz Gacaner Ermin 
taraf ından ağırlandığı ziyarette Yönetim Kurulumuz Sekreter 

( Odamızın 5-6 Mart 2016 tarihlerinde yapılan olağan genel 
kurulunda seçilen 46. dönem oda yönetim kurulu üyeleri 
arasında görev dağılımı yapıldı. Odamız Yönetim Kurulu’nun 
ilk toplantısında yapılan görev dağılımında Ali Ekber Çakar 
başkanlık, Nergiz Bilgin başkanvekilliği, Yunus Yener 
sekreterlik, Tahsin Akbaba saymanlık görevlerine getirildi. 
Odamız genel kurulunda yönetim kurulunun diğer üyeliklerine 
Bedri Tekin, Salim Melih Şahin, Ercüment Şahin Çervatoğlu; 
yedek üyeliklere ise Elif Öztürk, Şayende Yılmaz, Goncagül 
Karakoç Aydoğan, Abdullah Selçuk Soylu, Haydar Dirik, Vedat 
İrşi ve İsmail Odabaşı seçilmişti. 
 Genel kurula sunulan Demokrat Mühendisler 46. Dönem 
Oda Çalışma Programı Taslağı, Oda yönetim kurulu ve danışma 
kurulunda görüşülerek karara bağlandıktan sonra Odamızın 
yeni dönem çalışmaları programlı bir şekilde başlayacak.

Üyesi Melih Yalçın da hazır bulundu. Ülke ve İzmir gündemine 
dair karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyarette Sertel, 
meslek örgütleri ve demokratik kitle örgütleri ile ilişkilerin 
önemini vurgularken, Ermin de milletvekillerinin meslek 
örgütlerinin talep ve görüşlerinin vekiller taraf ından daha sık 
biçimde meclise taşınmasını umduklarını ifade etti.  
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İŞYERİ 
tEMSİLCİLİKLERİ 
ZİYAREt EDİLDİ

ÖĞRENCİ 
ÜYELERİMİZ, 
tPI KOMPOZİt’E 
tEKNİK gEZİ

Mart ayı içerisinde çeşitli firmalar ziyaret edilerek 
işyeri temsilcilerimiz ile görüşmeler gerçekleştirildi.

Şubemiz Öğrenci Üye Komisyonu tarafından, 
11 Mart 2016 tarihinde TPI Kompozit’e 
bir teknik gezi gerçekleştirdi.

( Mart ayı içerisinde Şubemiz adına çok sayıda f irmaya 
ziyaretler gerçekleştirilerek işyeri temsilcileri ile görüşmeler 
yapıldı. Şubemiz Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi 
Melih Yalçın, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Elif Eda Doğan 
ve İlkin Boz ile Şubemiz Teknik Görevlileri Volkan Kazanç 
ve Necdet Daş taraf ından gerçekleştirilen ziyaretlerde, 
işyerlerinde yeniden belirlenecek olan işyeri temsilcilerine 
ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Ziyaretlerde 
Şubemizin 28. dönem çalışma programına ilişkin karşılıklı 
değerlendirmeler yapılırken, sanayiye yönelik teknik 
hizmetlerimiz ve eğitimlerimiz hakkında da bilgilendirmede 
bulunuldu. Ayrıca ziyaretlerde, f irmalarda öğrenci üyelerimiz 
için staj olanaklarına ve f irmalara yönelik teknik gezi 
imkânlarına dair de görüşmeler gerçekleştirildi. 
 Bu ay içerisinde ziyaret edilen f irmalar şu şekilde:
Accell Bisiklet, Batıçim, Botaş, BTM Yalıtım, Cevher Döküm, 
Coca Cola, Componenta Dökümcülük, Doğuş Vana, Efe Endüstri, 
Ege Seramik, Ege Vitrif iye, İzbeton, Kaplamin Ambalaj, 
Klimasan, Polinas, Rexam Paketleme, Schneider Elektrik, 
Tirsan Kardan, Vals Elektronik, Venco Havalandırma, 
Vestel City Buzdolabı, Vestel Klima-Fırın-Beyaz Eşya.

( Şubemiz Öğrenci Üye Komisyonu taraf ından 11 Mart 2016 
tarihinde TPI Kompozit Kanat San. ve Tic. A.Ş. fabrikasına 
bir teknik gezi gerçekleştirildi. 30 öğrenci üyemizin katıldığı 
gezide öğrencilere rüzgâr kanatları hakkında sunum yapılırken, 
daha sonra fabrika üretim alanı gezildi. Gezide öğrencilere 
Şubemiz teknik görevlisi Necdet Daş ve TPI Kompozit çalışanı 
Ece Işıkel eşlik etti. 
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ANKARA’DAKİ 
KAtLİAM 
PROtEStO EDİLDİ

TMMOB İKK •

( Ankara Güvenpark’ta meydana gelen ve 37 yurttaşın 
yaşamını yitirmesi ile sonuçlanan katliam, İzmir Emek, Barış 
ve Demokrasi Güçleri taraf ından gerçekleştirilen basın 
açıklaması ile protesto edildi. Alsancak Kıbrıs Şehitleri 
Caddesi’nde bulunan Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde 
gerçekleştirilen basın açıklamasında, “Savaşa hayır, barış 
hemen şimdi”, “Hükümet istifa” gibi sloganlar atılırken 
basın açıklamasını KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem 
Sözcüsü Bahri Akkan okudu. Akkan, saldırıda yaşamını 
yitirenlerin yakınlarının acılarını paylaştıklarını, yaralılara 
acil şifalar dilediklerini ifade ederek başladığı açıklamasında, 
Ankara’nın, iktidarın savaş politikaları sonucunda katliamların 
başkenti olma yolunda hızla ilerlediğini vurguladı 
ve “Bundan yıllar önce Bağdat’ta, son yıllarda Şam’da ve 
başka Ortadoğu kentlerinde görmeye maalesef alıştığımız 
görüntüler, başkent Ankara’da sıklıkla yaşanır hale geldi” diye 
konuştu. Son beş ayda Ankara’da meydana gelen ve en 
büyüğüne 10 Ekim Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi’nde 
şahit olunan bombalı saldırılarda 150’den fazla yurttaşın 

13 Mart 2016 tarihinde Ankara’da gerçekleşen 
katliam, İzmir Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri 
tarafından 14 Mrt 2016 tarihinde gerçekleştirilen 
basın açıklaması ile protesto edildi.

yaşamını yitirdiğini hatırlatan Akkan, “Siyasi iktidar ve 
onun temsilcileri, yasal siyaset yapan insanları, sendikacıları, 
öğrencileri, akademisyenleri hedef göstermekte, gözaltına 
almakta, tutuklamakta ne kadar hevesli ve hızlı ise, katliamları 
engellemekte de aynı derecede aciz ve isteksiz durumdadır. 
ABD Ankara Büyükelçiliği, bombalı saldırı ihtimaline dair 
Türkiye hükümetinden aldığı bilgi doğrultusunda Ankara’daki 
yurttaşlarını uyarırken, Türkiye’de siyasi iktidarın yapabildiği 
tek şey saldırı sonrasında, olaya ilişkin haberlere yayın yasağı 
getirmektir” dedi. Akkan, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
 “Yaşanan saldırılara dair kesin olan tek bir şey var. O da, 
AKP iktidarının içeride ve dışarıda büyük bir saldırganlıkla takip 
ettiği savaş politikalarının, bu saldırıların zeminini hazırladığıdır. 
AKP iktidarının ektiği düşmanlık tohumlarının bedelini maalesef 
halklarımız canlarıyla ödemektedir. Şans eseri yaşamayı 
sürdürenler ise her an patlayacak bir bombayla kendilerinin ya 
da yakınlarının yaşamlarını yitireceği endişesiyle hayatlarını 
devam ettirmekteler. Yaşananlardan AKP iktidarı kadar, başta 
yandaş medya olmak üzere izlenen politikalara alkış tutanlar da 
sorumludur. Batıda bombalı saldırılarla katliamlar, metropollerde 
yargısız infazlar, Kürt halkının yoğun yaşadığı yerlerde sivillere 
yönelik saldırılar bir arada düşünüldüğünde, iktidar sahiplerinin 
kendileri dışında bu coğrafyada yaşayan hiç kimsenin kendini 
güvende hissedemediği gerçeği ile karşı karşıyayız. Ancak bu 
duruma, yaratılan kaos atmosferine alışmayacağız. Tek adam 
iktidarı yolunda tüm bir ülkeyi yaşanmaz hale getirenlere karşı 
mücadelemizi sürdüreceğiz.  
 Bizler emek, barış ve demokrasi güçleri olarak, failin 
kim olduğuna bakmaya gerek olmadığını hatırlatıyor, 
yurttaşlarımızın yaşamlarını ve huzurunu hedef alan bu terör 
saldırısını kınıyor, bu saldırıyı ve siyasi iktidar eliyle ülkede 
yaratılan kaos ortamını protesto ediyoruz.
 13 Mart Ankara Katliamında 37 insanımızın yaşamını 
yitirmesi, yüzlerce yaralının bulunması bile iktidar sahiplerini 
rahatsız etmemekte, hiç kimse görevden alınmadığı gibi, 
hükümet ya da bakanlardan onurluca istifa etmelerini beklemek 
de sadece hayal olsa gerek. Paris katliamı sonrası Fransa 
istihbaratını eleştiren saray, bu kaostan beslendiği, kan 
gölünden, politika yapmak için yararlandığından olsa gerek 
verilen istihbaratları bile değerlendiremeyen MİT’ini, emniyetini, 
İçişleri Bakanlığını ve kukla hükümetini korumanın dışında bir 
şey yapmıyor.  Anayasa Mahkemesini verdiği karar için günlerce 
saldırı altında tutanlar, Ankara’nın göbeğinde patlayan bombalar 
karşısında adeta yaşanılanları destekler bir tutum almakta. 
İnternet yasaklarıyla, haber yasaklarıyla adeta bir karartma, 
kaçırma uygulanmakta. Havuz medyası eliyle yürütülen kara 
propaganda ile 17 Şubat’ta patlayan bombaları kendi çıkarına 
dönüştürmek için yaptıklarına benzer bir tutum bu katliamda da 
devreye sokulmuş durumda. Yasaklara rağmen Ak troller ve havuz 
medyasında isimler, senaryolar çarşaf çarşaf açıklanmaktadır. 
Kaostan beslenenlerin barbarlıkları, acımasızlıkları kendi 
sonlarını da getirecektir. Ortadoğu tarihi bu tür diktatörlerin 
sonlarının nasıl geldiğine ilişkin güzel örneklerle doludur. 
 Sarayı ve onun hükümetini sorumlu davranmaya ve istifa 
etmeye çağırıyoruz. Yine Reyhanlı’dan bu yana yaşanılan 
katliamların aydınlatılması için tüm halklarımızı mücadeleye, 
katliamların hesabını sormak için, unutmamak, unutturmamak 
için herkesi barış, demokrasi özgürlük mücadelesine davet 
ediyoruz. Tarih direnenlerin, mücadele edenlerin kazandığını 
gösteren örneklerle doludur.” 
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ANKARA’DA 
KAtLEDİLENLER 
YASAĞA RAĞMEN 
ANILDI
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( 10 Ekim Ankara katliamında yaşamını yitirenler, 
İzmir Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri taraf ından 
gerçekleştirilen basın açıklamasıyla anıldı. Alsancak Garı’nda 
yapılması planlanan açıklama, İzmir Valiliği’nin anma 
etkinliğini yasaklaması nedeniyle Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde 
bulunan Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde gerçekleştirildi. 
Açıklama öncesinde söz alan TMMOB İzmir İl Koordinasyon 
Kurulu Dönem Sekreteri Melih Yalçın, İzmir Valiliği’nin yasakçı 
tutumunda ısrarcı olduğunu ve bu tutumu kınadıklarını ifade 
ederek, baskılara rağmen sokak ta olmaya devam edeceklerini 
vurguladı. Yalçın’ın ardından İzmir Emek, Barış ve Demokrasi 
Güçleri adına KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü 
Bahri Akkan basın açıklamasını okudu. Akkan açıklamasında, 
katliamın üzerinden 5 ay geçtiğini ancak sorumlulardan hesap 
sorulmadığını, aksine katliamı kınayanların, sorumluların 
ortaya çıkarılması çağrısında bulunanların yargının hedef 
tahtasına oturtulduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

10 Ekim Ankara katliamında yaşamını yitirenler, 
katliamın 5. ayında 10 Mart 2016 tarihinde 
gerçekleştirilen basın açıklamasıyla anıldı.

 “İktidar sahiplerinin mutlak hegemonyalarını pekiştirmeleri 
adına yarattıkları çatışma ortamı sonucunda istisnasız her gün 
yurttaşlarımızın ölüm haberlerini almaya devam ediyoruz. Kürt 
illerinde, toplu katliam ve kaybetmeleri ile meşhur 90’lı yıllardan 
daha büyük bir baskı ortamı yaratılmış durumda. Sadece Cizre’de 
170’ten fazla insan hepimizin gözleri önünde günler süren yardım 
çabalarına karşın yakılarak katledildi. Kentlerde, ilçelerde, 
köylerde yaşayanlar 100 yıl öncesini hatırlatan katliamlarla 
ve tehcir diyebileceğimiz bir insansızlaştırmayla, yerinden 
etmeyle karşı karşıya. Bir halk, yasaklarla ve katliamlarla terbiye 
edilmeye, bodrumlarda katledilerek boyun eğdirilmeye çalışılıyor. 
Duvarlara bir halkı aşağılayan yazılar yazan, talan ettikleri 
evlerin balkonlarında uluyan bu devletin memurları, Suruç, 
Ankara, Paris ve dünyanın birçok bölgesinde gerçekleştirilen 
katliamların suç ortağı olan iktidarın Kürt halkına bakışını 
temsil ediyor. Ankara’da arkadaşlarımızı katledenlerin de, Kürt 
kardeşlerimize yönelik benzer katliamları gerçekleştirenlerin 
de, onların her alanda işbirlikçilerinin de kimler olduğunu 
çok iyi biliyoruz. Bu katliamlarda yüzlerce canımızı bizlerden 
ayıran zihniyet bugün Kürt halkını Türkiye’den koparmaya 
çalışıyor. Bu duruma tepkisini dillendirmek amacıyla en temel 
demokratik haklarını kullanmak isteyenler, polis şiddeti ve 
yargı sopasıyla engelleniyor. Barış sesini yükseltenler, yaklaşık 
bir ay önce başlayıp bugün de devam eden biçimde soruşturma 
ve linç tehdidi ile susturulmaya çalışılıyor. Tüm bu baskıların 
en açık örneğine, bundan tam 1 ay önce, Ankara katliamında 
yitirdiklerimizi anmak üzere burada toplandığımızda ve anma 
etkinliğimiz devasa bir polis gücüyle engellendiğinde şahit 
olduk. İktidar sahiplerinin yitirdiklerimizi anmamızdan bile 
korkmalarını anlıyor, bu korkularını her geçen gün büyütmek için 
mücadelemizi sürdüreceğimizi vurguluyoruz. 
Önümüzdeki iki gün aynı zamanda ülkenin cinayetler ve 
katliamlarla dolu tarihinde hafızalarda yer etmiş iki ayrı 
acının da yıl dönümü. Gezi isyanında polis şiddetinin en 
küçük kurbanı olan Berkin Elvan, 269 gün ölüme direnmiş ve 
2 yıl önce 11 Mart’ta yaşamını yitirmişti. Berkin’in katiller 
henüz hesap vermedi. Çünkü kendisini başkaldıran kitlelerin 
cezalandırılmasında bir araç olarak kullanan iktidar tarafından 
korundu, kollandı. Ancak geçtiğimiz günlerde öğrendik 
ki, Berkin’i öldüren gaz fişeğini atan polis 1 yıl önce tespit 
edilmesine karşın, hakkında şu ana dek gereken işlemler 
yapılmamış. Bu elbette şaşırtıcı değil. Tıpkı, 21 yıl önce, 
12 Mart 1995 tarihinde Gazi ayaklanmasında 17 kişiyi 
katledenlerin cezasız kalması gibi. Buradan, hem Berkin Elvan’ı 
hem de Gazi katliamında yitirdiklerimizi saygıyla anıyoruz.
 Bugünlük sözlerimizi tamamlarken, ülkenin her karışında 
kendisini hissettiren baskı ortamını oluşturanlara bir kez daha 
hatırlatmak istiyoruz:
 Bizler Ankara Katliamını ve halklarımıza yaşatılan diğer 
katliamları unutmadık, unutturmayacağız. Biz biliyoruz ki, 
Maraş’ta, Sivas’ta, Gazi’de, Roboski’de, Gezi’de, Suruç’ta ne 
olduysa, bu katliamların failleri kimlerse Ankara’da, Sur’da 
ve Cizre’de de aynı şeyler yaşandı, bu katliamlar aynı faillerce 
gerçekleştirildi. Bugünlerde ülkemizde hâkim olan savaş 
politikalarına ve yaratılmaya çalışılan korku imparatorluğuna 
karşı gerçekleri haykırmaktan, sokağa çıkmaktan bir adım dahi 
geri atmayacağız.
 Bizler İzmir Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri olarak buradan 
bir kez daha katliamların faillerinden ve işbirlikçilerinden hesap 
soracağımızın sözünü veriyoruz.”
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( “Barış İçin Akademisyenler” imza kampanyasına 
destek veren Ege Üniversitesi bünyesindeki 11 akademisyene, 
üniversite rektörlüğü taraf ından soruşturma açıldı. 
24 Mart 2016 tarihinde rektörlükte ifade vermeye giden 
akademisyenlere, İzmir Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri 
rektörlük önünde yaptığı basın açıklaması ile destek verdi. 
Rektörlük girişinde yapılan basın açıklamasında İzmir Emek, 
Barış ve Demokrasi Güçleri adına KESK İzmir Şubeler Platformu 
Dönem Sözcüsü Bahri Akkan konuştu. Akkan, açıklamasında 
Türkiye’den 2212, yurtdışından da 2279 akademisyen ve 
araştırmacının imzasıyla TBMM Başkanlığı’na sunulan ve barış 
talebini içeren “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı metne 
imza koyan Ege Üniversitesi’nden 11 akademisyene soruşturma 
açıldığını ifade ederek, “Onlar, soruşturmacılara, üniversite 
muktedirlerine en doğru yanıtı vereceklerdir. Baştan itibaren 
hukuk dışı gelişen bu süreçte hep hocalarımızın yanında olduk, 
şimdi de yanlarındayız. Zira talepleri talebimizdir” diye konuştu. 

İZMİR’DEKİ BARIŞ 
AKADEMİSYENLERİNE 
DEStEK AÇIKLAMASI
Barış talebi ile gerçekleştirilen 

“Bu Suça Ortak Olmayacağız” imza kampanyasına 
dahil oldukları için haklarında soruşturma açılan 
Ege Üniversitesi’nden 11 akademisyene 
İzmir Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri 
tarafından destek verildi.
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İstanbul’da üç akademisyenin, Esra Mungan Gürsoy, Muzaffer 
Kaya ve Eğitim Sen İstanbul 6 No’lu Üniversiteler Şubesi 
Hukuk Sekreteri Kıvanç Ersoy’un tutuklu olduğunu, bilimsel 
bir toplantı için yurtdışında bulunan Meral Camcı hakkında ise 
yakalama kararı bulunduğunu hatırlatan Akkan, sözlerini şöyle 
sürdürdü:
 “Esra hocamız insanlık dışı bir uygulama ile tecritte 
tutulmaktadır. Bu akademisyenlerin tutuklu olmalarının 
hiçbir meşru gerekçesi bulunmamaktadır. Ama bilindiği üzere 
hapishaneler haksız yere tutuklananlarla doludur. Türkiye’de 
tutukluluk hali cezalandırmaya dönüşmüştür uzun süredir.
 Bugüne kadar 38 akademisyen işten çıkarılmış, bir hocamız 
emekliliğe zorlanmış, 29 akademisyen görevden uzaklaştırılmıştır. 
37 hocamızın ev ve ofislerinde arama yapılıp gözaltına 
alınmışlardır. Bu, üniversite özgürlüğüne indirilmiş bir darbe, 
büyük bir tasfiye girişimidir. İzin vermeyeceğiz, vermemeliyiz. 
Bütün toplumu dayanışmaya, mücadeleye çağırıyoruz. Türkiye 
üniversite tarihi bilim insanlarının kıyımı tarihidir. 1933, 
1947-48, 1960, 1980 önemli tasfiyelerin gerçekleştiği önemli 
tarihlerdir. Hatta 1863’te kurulan 1. Darülfün’un bile bazı 
muallimlerin dine küfrettiği gerekçesiyle iki yıl sonra kapatılmış 
ve bazı hocalar uzaklaştırılmıştır. Bir kez daha yineliyoruz, 
tasfiye girişimini boşa çıkarmak için mücadele edeceğiz.
 25 Ocak 2016’da İzmir’deki rektörlüklere basın toplantısı ve 
mektupla ilettiğimiz görüşlerimizi yineliyoruz:

•	 Fikirlere	ancak	başka	fikirlerle	karşı	çıkılır;	soruşturma	ve	
ceza tehditleriyle karşı çıkılamaz. 

•	 İfade	özgürlüğünü	bir	“evrensel	ilke”	yapan,	yalnızca	
savunduğumuz	görüşler	için	değil;	benimsemediğimiz,	hatta	
karşı olduğumuz görüşler için de geçerli olmasıdır.

•	 Üniversiteler	bu	evrensel	ilkeye	koşulsuz	olarak	sahip	
çıkması gereken kurumlardır.

•	 Akademisyenlerin,	sadece	ve	sadece	görüşlerini	açıkladıkları	
için üyesi oldukları üniversiteler tarafından idari soruşturmalara 
maruz bırakılmaları, başta ifade özgürlüğü olmak üzere, 
üniversiteyi üniversite yapan tüm değerler açısından kabul 
edilemez bir durumdur.
Üniversitelerimizde	bilimsel	faaliyetlerin	yanı	sıra	öğrencilerin	
ve yükseköğretim emekçilerinin her türlü sosyal, politik, kültürel 
faaliyeti engellenmekte, takibat konusu yapılmaktadır. Ege 
Üniversitesi	geçen	seneden	beri	baskının	en	yoğun	olduğu	
yerleşkelerden biridir.

Bugün burada,
-	 Üniversitelerde	tüm	akademik,	politik,	sosyal,	kültürel	
faaliyetlerin özgürce yapılabilmesinin önündeki engellerin 
kaldırılmasını,

- Siyasi iktidarın talep ve baskıları sonucu açılmış bu utanç 
verici, yasal dayanağı olmayan, keyfi soruşturmanın bir an önce 
sonlandırılmasını talep ediyoruz.
 İzmir Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri olarak, savaştan ve 
ölümden değil, barıştan ve yaşamdan yanayız. Yaşanan her ölüm 
için derin bir üzüntü duyuyoruz. Barış koşullarının sağlanmasını 
vatandaşı	olduğumuz	devletten	talep	ediyoruz.	Ülkemizde	
herkesin kendini güvende hissettiği koşulların yerleştiği güne 
kadar bu yönde çaba harcamaya devam edeceğiz.”
 Açıklamanın ardından rektörlük bahçesine girmek isteyen 
akademisyenler, özel güvenlik ve rektörlükçe çağırılan polisler 
taraf ından gerekçe gösterilmeksizin engellenirken, yaklaşık 
bir saatlik bekleyişin ardından içeri girmeyi başardılar.
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( Odamız Yönetim Kurulu, 13 Mart 2016 tarihinde Ankara’da 
ve 19 Mart 2016 tarihinde İstanbul’da gerçekleşen ve onlarca 
yurttaşın ölümü ile sonuçlanan bombalı saldırıları yaptığı 
yazılı açıklamalarla kınadı.
 13 Mart 2016 tarihinde gerçekleşen Ankara katliamına 
ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:
 “Ankara’da yine bir bombalı eylem sonucunda, ilk 
açıklamalara göre 37 yurttaşımız yaşamlarını kaybetmiş, 
100’den fazla yurttaşımız da yaralanmıştır. Yaşamlarını 
kaybedenlerin aileleri ve yakınlarına baş sağlığı, bütün yaralılara 
acil şifalar diliyoruz. TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak 
bu terör eylemini de nefretle kınıyor, lanetliyoruz.  
 Unutmamak gerekiyor, Gezi Parkı Direnişi, 7 Haziran 
seçimleri ve son olarak 1 Kasım seçimlerinden bu yana Türkiye 
adeta ‘katliamlar ülkesi’ haline getirilmiştir. Bu sonuncusu, 
başkent Ankara’da beş ay içinde gerçekleşen üçüncü katliamdır. 
Ülkeyi	yönetenler,	ülke	içinde	ve	Suriye’de	savaş	politikalarında	
ısrar etmekte, halkın esenliğini ve can güvenliğini 
sağlayamamaktadır. Yaşamlarını kaybeden yurttaşlarımız 
için taziye mesajları yayınlamak, yaralılara şifa dilemek ve 

KAtLİAMLARI 
NEfREtLE KINIYOR, 
LANEtLİYORuZ

BELÇİKA hALKININ 
ACISI ACIMIZDIR

Odamız Yönetim Kurulu, Ankara ve 
İstanbul’da gerçekleşen katliamları yaptığı 
yazılı açıklamalarla kınadı.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, 
Belçika’nın başkenti Brüksel’de yaşanan terör 
saldırılarına ilişkin 23 Mart 2016 tarihinde 
bir basın açıklaması yaptı.

ODADAN •
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basmakalıp demeçlerle bir ülke yönetilemez. Türkiye’yi bir 
savaş alanı olarak görmek, terörden medet ummak, halklar 
arası düşmanlıklar yaratmak ve milliyetçiliği pekiştirmek asla 
benimsenemez. Terör nereden, kimden gelirse gelsin terördür, 
benimsenemez. Ölümlerin olmadığı, hiç kimsenin burnunun 
kanamadığı bir ülkede yaşamak, bütün yurttaşlarımızın, 
hepimizin hakkıdır ve bu husus siyasi iktidarın sorumlulukları 
arasındadır. 
 Halkımızı acı, belirsizlik, korku ve kitlesel pasifikasyona 
esir edecek, insana değer vermeyen, Türkiye’yi daha büyük bir 
kan gölüne çevirecek çok tehlikeli bir gidiş söz konusudur. Bu 
gidişe bir son verilmeli, barışın, emeğin, insanın, demokrasinin 
sesi yükseltilmelidir. Türkiye halkları, emek ve demokrasi güçleri 
bu gidişe bir son verecek duyarlılık ve refleksleri göstermelidir. 
Odamız, teröre, kan sevicilerine, emek, barış, demokrasi, laiklik 
düşmanlarına karşı mücadeleye kararlılıkla devam edecektir.” 
 19 Mart 2016 tarihinde İstanbul İstiklal Caddesi’nde 
gerçekleşen katliama ilişkin Odamız taraf ından 21 Mart 2016 
tarihinde yazılı bir açıklama yapıldı:
 “Katliamlar ülkesine dönen ülkemizde bu kez 19 Mart 2016 
Cumartesi günü İstanbul’da İstiklal Caddesi üzerinde bir katliam 
yapıldı. Başka ülkelerin yurttaşı olan 4 insan yaşamını kaybetti, 
aralarında çocukların da olduğu onlarca insan yaralandı. İnsana, 
yaşama, demokrasiye, laikliğe düşman güçlerin yaptığı bu 
katliamı	nefretle	kınıyor,	lanetliyor;	halkların	başı	sağ	olsun	
diyor, yaralılara ivedi şifalar diliyoruz. 
	 Ülkemizi	yönetenlerin	ve	‘teröre	alışmalıyız’	diyenlerin	
aksine;	teröre,	katliamlara,	demokrasi	düşmanlığına,	gericiliğe,	
faşizme, emperyalizmin oyunlarına ve ülkemizin mahvedilmesine 
alışmayacağız, teslim olmayacağız, susmayacağız diyoruz. 
Katliamları ve yaşamlarını kaybedenleri unutmayacak, 
unutturmayacağız. 
	 Tekrar	belirtmek	istiyoruz;	halkımızı	acı,	belirsizlik,	korku	
ve kitlesel pasifikasyona esir edecek, insana değer vermeyen, 
Türkiye’yi daha büyük bir kan gölüne çevirecek çok tehlikeli bir 
gidiş söz konusudur. Bu gidişe bir son verilmeli, barışın, emeğin, 
insanın, demokrasinin sesi yükseltilmelidir.”

( 22 Mart 2016 tarihinde Belçika’nın başkenti Brüksel’de 
ardı ardına yaşanan terör saldırılarında onlarca insan hayatını 
kaybetti onlarcası da yaralandı.
 Brüksel’de halka karşı gerçekleşen terör saldırılarını 
lanetliyor ve kınıyoruz. Dünya halklarının başı sağolsun.
 Yaşanan saldırıların, Ortadoğu’yu savaş ve ölüm 
coğrafyası haline getiren emperyalist politikaların sonucu 
olduğunu çok iyi bilmekteyiz. Emperyalizmin Ortadoğu’daki 
sömürü, savaş ve işgal politikalarının bedeli dünya halklarına 
canları ile ödetiliyor. Brüksel saldırıları göstermiştir ki 
emperyalistler taraf ından desteklenen İslamcı faşizm yalnızca 
Ortadoğu’yu ve ülkemizi değil tüm dünya halklarını tehdit 
ediyor.  
 TMMOB emperyalizme, gericiliğe ve faşizme karşı dünya 
halkları ile dayanışma içerisindedir.
 Belçika halkının acısı, acımızdır.
 Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve tüm 
Belçika halkına başsağlığı diliyoruz.
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( SANAYİDE MALİYETLER VE FİYATLAR ARTIYOR
•	 Makina	Mühendisleri	Odası	araştırmasına	göre	dolarla	
girdi ithali artışı ile 2015‘te başlayan maliyet ve f iyat artışları 
sürecek.

•	 Dayanıklı	tüketim	mallarındaki	2015	f iyat	artışları	
ortalama yüzde 15‘i buldu. Maliyetlerin f iyatlara 
yansıtılmasıyla 2016 enflasyonunun çif t haneye sıçraması 
güçlü olasılıklar arasında.
 Odamız, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez‘in 
katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin on 
beşincisini “Sanayide maliyetlerin artışı ve fiyatlara yansıması” 
konusuna ayırdı. TÜİK, TCMB ve Hazine Müsteşarlığı verileri 
kullanılarak yapılan araştırmada 2015‘teki üretici f iyatlarının 
ayrıntısı incelendi ve enflasyona yol açan döviz f iyatları ile 
diğer maliyet kalemleri üstünde duruldu.

SANAYİDE 
MALİYEtLER VE 
fİYAtLAR 
ARtIYOR
Odamız, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in 
katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin 
on beşincisini “Sanayide maliyetlerin artışı ve 
fiyatlara yansıması” konusuna ayırdı.

ODADAN •

Araştırmanın bulguları şu başlıklarla ifade edildi:
•	 2014‘te	belirginlik	kazanan	ve	2015‘te	hızlanan	TL‘nin	
dolar karşısındaki değer kaybı, ithal girdiyi yoğunlukla 
kullanan birçok sanayi dalında maliyet artışlarına yol açtı. 
2015‘te çeşitli ev elektroniği, elektrikli cihazlar, beyaz eşya ve 
otomobil f iyatlarında, ortalama 13-15 dolayında f iyat artışları 
kaydedildi.
 

•	 2015‘te	mobilya,	tekstil,	elektrikli	teçhizat,	makine,	
metal ürünler, bilgisayar-elektronik sanayilerinde f iyatlar 
yüzde 10-14 arasında arttı. Bu sektörlerin çoğu ithal girdi 
kullanımı yüksek sektörlerdir ve kurlardaki yükselişin sürmesi 
ile f iyat artışları da sürebilecektir.
 

•	 2015‘te	en	yüksek	zam	gören	sanayi	ürünü,	elektrikli	
süpürge oldu ve yüzde 66 artış gördü. Bunu cep telefonlarının 
yüzde 58 ile izlediği gözlendi. TV setleri, bilgisayarlar, 
f ırın, klima gibi beyaz eşya kategorindeki ürünler de en 
çok zamlanan sanayi ürünleri oldu. Buzdolabı ve çamaşır 
makinesinin de f iyatları 2015‘te yüzde 15-16 dolayında 
artırıldı. Dizelli otomobillerin 2015‘te yüzde 17, benzinlilerin 
yüzde 14 zam gördükleri ve önceki 6 yılın f iyat artış 
ortalamasını 8 puan geçtikleri anlaşılıyor.
 

•	 Konutta	2011-2015	dönemi	ortalama	yıllık	f iyat	artışları	
yüzde 12,7‘yi bulmaktadır. Aynı dönemde sanayi ürünlerinin 
ortalama yıllık artışı yüzde 7‘dir. Bu da konuttaki f iyat 
artışlarının, sanayi ürünlerinin ortalama f iyat artışını 6 puana 
yakın geride bırakması demektir.
 

•	 Konut	satışlarının	dörtte	birinin	gerçekleştiği	İstanbul‘da	
2015‘te f iyatların yüzde 23‘e yakın arttığı anımsandığında, 
sanayi f iyatlarıyla farkın 18 puana yakı n, devasa bir boyuta 
çıktığını ayrıca hatırlatmak gerekir. Bu da özellikle son 
10 yılda konuta, özellikle İstanbul‘da yatırımın neden öncelik 
aldığı sorusuna bir başka yanıt sayılabilir.
 

•	 Özellikle	dövizin	ucuz	olduğu	zamanlarda	üretim	
kurgusunu ithal girdiye bina etmiş sanayi dalları, işyerleri, 
kurdaki sıçramalar karşısında artan maliyetlerini f iyatlara 
yansıtmaya mecbur hissediyorlar. Hammaddenin, girdilerin, 
toplam maliyette yüzde 60‘a yakın payının olduğu imalat 
sanayiinde, bu yansıtmanın sürme ihtimali yüksektir.
 

•	 Bunun	yanı	sıra,	imalat	sanayii	maliyetlerinde	yüzde	
16 ağırlığı olduğu bildirilen işçi ücretlerinde de 2015‘ten 
başlayan ve özellikle 2016‘da hissedilecek bir artış söz 
konusudur. Asgari ücrete yapılan yüzde 30 dolayındaki artışın 
bir kısmı Hazine‘ce karşılanmakla beraber, zamlara bahane 
gösterilmektedir.

•	 Enerjide	dünya	f iyatlarında	yaşanan	düşüş	ise	ürünlerin	
maliyet azalışlarına yol açacak bir enerji ucuzlamasıyla 
sonuçlanmamıştır. Enerji kaleminin toplam maliyetlerde payı 
yüzde 5 dolayındadır. Bu nedenle bu kalemde f iyat düşüşleri 
yaşansa bile, bu, toplam maliyet artışlarını telaf i edecek 
boyutta olmayacaktır.
 

•	 Maliyet	artışlarının	f iyatlara	yansıtılması	ile	artacak	
f iyatların talep taraf ında nasıl bir etki yapacağı ise merak 
konusudur. Bu f iyatların hem iç hem de dış talebi düşürmesi 
birçok sanayi f irmasına zor zamanlar yaşatabilecektir.
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tOPLuMSAL 
CİNSİYEt 
EŞİtLİĞİ-1

KOMİSYONLARDAN • KADIN MÜHENDİSLER KOMİSYONU 

( BAŞLARKEN
 Cinsiyet eşitliği, kadınların ekonomik, sosyal ve politik 
yaşama tam katılımları ve etkin bir rol oynayabilmeleri için 
hayati önem taşımaktadır. Kadın hakları, insan haklarının 
ve tüm dünya ülkelerinin demokratikleşme sürecinin 
en temel taşlarından birisidir. Sivil toplumun, cinsiyet 
eşitliğini geliştirmek ve desteklemekte önemli bir rolü vardır. 
Farkındalığı arttırmak ve toplumda yer alan kadın erkek bütün 
bireylerde, bugüne kadarki cinsiyetçi bakış açısı ve ayrımcı 
politikaların oluşturduğu kemikleşmiş yapıyı aralamak için, 
sivil toplum kuruluşları ve kadın hakları savunucuları olarak   
toplum içinde daha güçlü ses çıkarmaya ihtiyacımız var. 
Yazı dizimiz bu amaca hizmet etmeyi hedeflemiştir. 
İlk bölümde, temel kavramlara ve cinsiyet ayrımcılığını 
gidermek amacıyla yapılmış sözleşmelere ışık tutacağız.
 

‘Eğer erkekler fiziksel olarak daha güçlü oldukları için 
kadınlardan üstünse o zaman hükümeti 
neden Sumo Güreşçileri yönetmiyor?’ 
Toshiko Kishida

‘Cinsiyet eşitliği sadece bir hedef değildir. 
Cinsiyet eşitliği, yoksulluğu azaltmanın, 
sürdürülebilir bir kalkınma yaratmanın ve 
iyi yönetim oluşturmanın temelidir.’ 
Kofi Annan

TEMEL KAVRAMLAR 
 Eşitlik kavramı, antikçağ Yunan düşüncesinden beri 
gittikçe önem kazanarak, hemen bütün düşünürlerce ele 
alınmıştır. Önce Diogenes “değişmeye bağlı nesnelerden her biri 
bir başkasına eşit olamaz, çünkü eşit olması için onunla aynı 
şey olması gerekirdi“ demiştir. Platon, Sokratik diyaloglarında 

”eşitlik kavramına bütünüyle uygun olan iki nesne olamaz” 
sonucuna ulaşmıştır. Alman düşünür Leibniz, “Doğada, 
hiçbir zaman, tümüyle birbirine eşit olan, aralarında ayrım 
yapılamayacak olan iki şeyin bulunmadığını” ileri sürmüştür. 
İslam gizemciliğinde de “Tecelliyat-ı ilahiyede tekrar yoktur” 
sözüyle doğal eşitsizlik dile getirilir. Antikçağ Stoacılarının 
deyişi ise eşitlik hakkında son özeti yapar: “Nasıl tümüyle 
birbirine eşit iki yaprak yoksa, iki eşit monat* da yoktur.” 
 Eşitlik kavramı giderek hukuksal, uygarsal, siyasal 
ve toplumsal açılardan incelenmiştir ve buna bağlı olarak 
birçok kavram ortaya çıkmıştır. Bilimsel açıdan eşitlik, 
toplumsal yaşamda insanlar arasında hakça bir ayrım 
bulunmaması durumudur. Ancak, sınıf farklarının ortadan 
kalkmasıyla ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin teşkil edilmesiyle 
gerçekleşebilecektir. 
 Eşitsizlik ise eşitlik kavramının karşısında, eşit 
olmayanların durumunu niteleyen kavram olarak yer alır. 
İnsansal eşitsizlik, tarihsel süreçte, sınıflı toplumların 
oluşmasıyla gerçekleşmiştir. İyilik-kötülük karşıtlığı bu 
insansal eşitsizliğin ürünüdür. Çünkü eşit olanlar, belli bir 
anlamda birbirlerine ne iyilik ne de kötülük edebilirler. 
Önce eşitlik bozulmuş, sonra da bu bozuk temel üstünde iyilik-
kötülük, tutsaklık-özgürlük, mutluluk-mutsuzluk karşıtlıkları 
yükselmiştir. Fransız düşünür Jean Jacques Rousseau, 
eşitsizliği “Doğal Eşitsizlik” ve “Siyasal Eşitsizlik” olmak üzere 
ikiye ayırır. Doğal eşitsizlik, bedensel özelliklerin farklılığıdır 
ki Rousseau’ya göre hiç önemli değildir. Önemli olan siyasal 
eşitsizliktir. Doğadaki doğal farklılıkları eşitsizlik olarak 
niteleyip, eşitliğin doğaya aykırı olduğunu ileri sürmek kökten 
yanlıştır. Çünkü doğal farklılıklarla, toplumsal eşitsizliğin 
hiçbir ilgisi yoktur. Orhan Hançerlioğlu bunu aslan örneği ile 
açıklar: “İnsanın insanı sömürdüğü gibi, hiçbir aslan bir başka 
aslanı sömürmez. Bir aslan geyiği yer ancak bir başka aslanı 
yemez. Tersine arılar, kunduzlar, maymunlar gibi birçok 
hayvan türleri birbirleriyle dayanışarak yaşarlar.”
 Cinsiyet, erillik ve dişilik arasında farklılık gösteren 
özellikler aralığıdır ve bu bağlamda söz konusu özellikler 
biyolojik cinsi (yani er veya dişi olma durumunu), cinse 
dayalı sosyal yapıları (cinsiyet rolleri ve diğer sosyal roller 
dahil) veya cinsiyet kimliğini kapsayabilir. ‘Cinsiyet’ kavramı 
evrensel bir kavramdır. Biyolojik anlamda kadın ve erkek olmak 
üzere iki cinsiyet vardır. Bireylerin doğuştan getirdikleri 
genetik, f izyolojik ve biyolojik özellikleriyle iki cinsiyetten 
birine ait oldukları kabul edilir.
 Toplumsal Cinsiyet, toplumsallaşma süreci ve bireyin 
yaşadığı toplum içerisinde edindiği cinsiyettir. Farklı kültürde, 
tarihin farklı anlarında ve farklı coğrafyalarda kadınlara ve 
erkeklere toplumsal olarak yüklenen roller ve sorumlulukları 
ifade eder. Toplumsal cinsiyet kısaca, sosyal yönden kadın ve 
erkeğe verilen roller, sorumluluklar olarak tanımlanır. Kadın 
ve erkeğin sosyal yönden yapılandırılmış tanımı olup, bireyler 
toplumsal cinsiyet rollerini ve normlarını davranışlarıyla 
şekillendirirler ve toplumun beklentilerini karşılayarak 
yeniden üretirler. Özet olarak biyolojik cinsiyet doğuştan 
gelen, toplumsal cinsiyet ise sonradan edinilen özelliklerdir.
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 Toplumsal cinsiyet rolleri, toplumların bireylere, sosyal, 
ekonomik ve kültürel anlamda yüklediği edimlerdir. Bu edimler 
de toplumun koşullarına göre tarihsel süreçte değişiklik 
gösterir. Kişinin bu rollere göre davranışsal olarak ‘kadınsılık’ 
ve ‘erkeksilik’ ile ne kadar aidiyet kurduğuyla da ilgilidir.
 Toplumsal cinsiyet eşitliği ise kadın ve erkek arasındaki 
farkları kabul etmek ve onların toplumda oynadıkları rollerin 
önemini eşit olarak değerlendirmek anlamına gelmektedir. 
Toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın ve erkek arasındaki eşitsiz 
güç ilişkisine yol açan yapıların nasıl değiştirileceğini ve 
kadın ve erkek değerleri ve öncelikleri için nasıl daha iyi bir 
denge kurulacağını tartışır. Toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri 
giderilmeden tam anlamıyla ekonomik ve toplumsal kalkınma 
mümkün değildir.
 Toplumsal cinsiyet adaleti, modernite** taraf ından 
belirlenen eşitliğin kadınlar arasındaki bir takım farklılıklarla 
ilgilenmemesi sebebiyle, tüm dünyada kadının hareketinin 
belli kesimlerine daha çok hitap eden bir kavramdır. 
Modern bir kavram olarak eşitlik, kadın ve erkeği birbirine 
eşitleyerek batı kültüründen beslenen standart, tek-tip kadın 
imajı oluşturmakta, “adalet” ise eşitliğin de içkin olduğu, 
hakkaniyet, denge ve kadınlar ve erkekler arasında daha ileri 
adil muamele ve sorumluluk anlayışını içeren bir üst kavrama 
işaret eder.
 Feminizm, kadının siyasal ve toplumsal haklar 
bakımından erkekle eşit olması gerektiğini öne süren ve bunu 
gerçekleştirmeye çalışan akım olup, 1970’li yılların sonlarında,  
kadın ve erkeğin biyolojik farklılığının bir kader olmadığını 
ileri sürdü ve kişisel olanın politik olduğunu savunarak 
cinsiyet rollerine yönelik ideolojik söylemi eleştirmeye başladı. 
Feministler, kadına ve erkeğe dayatılan geleneksel cinsiyet 
rollerinin sosyalleşme sürecinde kadına yönelik cinsiyet 
ayrımcılığına ve şiddete yol açıp kadını mağdur ettiğini 
düşünerek cinsiyet rollerini sorunsallaştırdılar.

SÖZLEŞMELER
 Uzun yılların feminist mücadelesinde, kadınlara yönelik 
ayrımcılığın önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin
teşkil edilmesi için uluslararası sözleşmeler yapılmıştır. 

CEDAW-Birleşmiş Milletlerin Kadınlara Karşı
Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi
 1979 yılında yayımlanan bu sözleşmeyi Türkiye 1985 
yılında imzalamıştır. Bu sözleşmenin temel hedef i, toplumsal 
yaşamın her alanında kadın-erkek eşitliğini sağlamak amacıyla, 
kalıplaşmış kadın-erkek rollerine dayalı önyargıların yanı sıra 
geleneksel ve benzer tüm ayrımcılık içeren uygulamaların 
ortadan kaldırılmasını sağlamaktır.

Dördüncü Dünya Kadın Konferansı
 Birleşmiş Milletler’in Pekin’de 4-15 Eylül 1995 tarihleri 
arasında 189 ülke temsilcilerinin katılımıyla düzenlediği 
taahhütler konferansında Pekin Deklarasyonu ve Eylem 
Platformu belgeleri kabul edilmiştir ve Türkiye her iki
belgeyi de imzalamıştır.
 Pekin Deklarasyonu, hükümetleri kadının güçlenmesini 
ve toplumsal konumunun yükselmesini sağlamak, kadın-erkek 
eşitliğinin artırılması ve toplumsal cinsiyet perspektif inin 
temel politika ve programlara yerleştirilmesi konularında 

yükümlü kılmıştır. Eylem Platformu ise kadının güçlendirilmesi 
için alınan kararların hayata geçirilmesini öngörmektedir. 
Eylem Platformu, kadının özel ve kamusal alana tam ve 
eşit katılımı önündeki engellerin kadınların ekonomik, 
sosyal, kültürel ve politik karar alma pozisyonlarında 
ve mekanizmalarında yer almaları yoluyla ortadan 
kaldırılabileceğini ifade etmektedir.

2010 Türkiye Binyıl Kalkınma Hedefleri 
 2000 yılında 189 ülkenin temsilcileri Birleşmiş Milletler’in 
önderliğinde bir araya gelerek Binyılın Kalkınma Hedefleri’nin 
kabul edildiği bir zirve gerçekleştirmişlerdir. Binyıl Kalkınma 
Hedefleri (BKH) insani kalkınmaya yönelik olarak yoksulluk 
ve açlığın ortadan kaldırılması, tüm bireyler için temel 
eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadının 
durumunun güçlendirilmesi, çocuk ölümleri, anne sağlığı, 
salgın hastalıklarla mücadele, çevresel sürdürülebilirlik ve 
kalkınma için küresel ortaklık konularını içermektedir.

İstanbul Sözleşmesi
 11 Mayıs 2011 tarihinde kadınlara yönelik şiddetle 
mücadelede yeni ve çok önemli destek sağlayan “Kadınlara 
Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla 
Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi” veya kısaca 

“İstanbul Sözleşmesi” Türkiye Cumhuriyeti devleti taraf ından 
imzalanarak, 22 Kasım 2011’de TBMM taraf ından onaylanmıştır. 
8 Mart 2012 tarihi Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından, 
Avrupa Konseyi’ne sözleşmeye ilişkin onay belgeleri teslim 
edilmiş ve 1 Ağustos 2014 tarihi itibariyle sözleşme yürürlüğe 
girmiştir. Sözleşme, kendisini onaylayan devletlere kadına 
yönelik şiddetin engellenmesi konusunda önemli ve somut 
sorumluluklar yüklemenin yanı sıra sözleşmenin 4. maddesinde 
temel haklar, eşitlik ve ayrım gözetmeme konularında 
standartlar oluşturma ve bunları uygulama konusunda da 
yükümlülükler getirir.

Toplumsal Cinsiyet Ulusal Eylem Planı
 Toplumsal cinsiyet eşitliği anlayışının kamu politikalarına 
yerleştirilmesinden birinci derece sorumlu olan Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanlığı taraf ından bu amaçla koordine 
edilen toplumsal cinsiyet ulusal eylem planı, Kadının Statüsü 
Genel Müdürlüğü taraf ından geniş bir paydaş katılımıyla bir 
politika belgesi ve yol haritası olarak hazırlanmıştır. 2008-
2013 yıllarını kapsayan kamu politikalarına temel oluşturarak 
toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik “Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği Ulusal Eylem Planı” yedi kritik alan olarak 
belirlenen eğitim, sağlık, ekonomi, yetki ve karar alma 
süreçlerine katılım, yoksulluk, medya ve çevreye ilişkin 
temel öncelik ve stratejileri içerir. Nihai hedef i kadına karşı 
ayrımcılığı önlemek ve kadınların sosyal, ekonomik ve politik 
konumlarını iyileştirmektir.
 
 

* Eski Yunan felsefesine göre, bölünemez, parçalanamaz birlik ve  
bir birlik olan sonsuz sayıdaki tözlerin her biri. 

**Modernite, Avrupa’da yaklaşık olarak 17. yüzyıl civarında 
ortaya çıkan, zamanla tüm dünyaya yayılan toplumsal değerler 
sistemine ve organizasyonuna verilen isimdir.
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“MuhAfAZAKÂRLIK 
VE BEDEN 
POLİtİKALARI” 
SÖYLEŞİSİ 
gERÇEKLEŞtİ 

KOMİSYONLARDAN • KADIN MÜHENDİSLER KOMİSYONU 

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu 
Kadın Çalışma Grubu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
dolayısıyla 15 Mart 2016 tarihinde 
Prof. Dr. Melek Göregenli’nin konuşmacı olarak 
katıldığı “Evimizden Şehrimize Kuşatma 
Altındayız: Muhafazakârlık ve Beden Politikaları” 
başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi. 

( TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu, 8 Mart Dünya 
Kadınlar Günü dolayısıyla 15 Mart 2016 tarihinde
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Melek Göregenli’nin konuşmacı olarak katıldığı 

“Evimizden Şehrimize Kuşatma Altındayız: Muhafazakârlık ve 
Beden Politikaları” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirdi.
Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Marmara Salonu’nda 
gerçekleşen ve 40 kişinin katıldığı karma katılıma açık 
söyleşide, her türlü şiddetin altında ayrımcılık süreçlerinin ve 
hizaya getirme amacının olduğunu ifade eden Melek Göregenli, 

“Ayrımcılıkla beslenmeyen bir toplumsal, gruplar arası şiddet 
yoktur. İktidar, kendi şiddetini meşrulaştırmalı ki yönetebilsin” 
diye konuştu. Neo-liberalizm ile muhafazakârlığın beden 
politikaları yoluyla hayata geçirildiğini belirten Göregenli, 
özetle şunları söyledi:
 “Neo-liberal pazar koşullarında sınıfsal hiyerarşi yeni 
biçimler almıştır. Açık baskı ve şiddet politikaları yerini, 
bedenin, günlük hayatın ve sokağın kontrolü aracılığıyla 
sınıfsal eşitsizlik ve adaletsizlikleri görünmez ya da meşru 
kılmaya yönelik, günlük hayatı daha içeriden kontrol etmeyi 
hedefleyen hegemonya biçimlerine bırakmıştır. Batı’da dinin 
günlük hayat üzerindeki düzenleyici etkisi tarihsel nedenlerle 
Türkiye’den farklı ama bizde hâlâ din, muhafazakârlık ve beden 
politikaları açısından önemli bir aktör. Anayasasını hiç kendisi 
yapmamış, dinin politik bir düzenleyici olarak işlevini günlük 
hayatın dışına çıkaracak seküler dönüşümü gerçekleştirememiş  
bir halkın, yurttaşlardan oluşabilmesi de mümkün değil. 
Yurttaş olamadığımızda gündelik hayatımızı, ev içi 

hayatlarımızı, eğitim, hukuk vb. alanları hatta şehirlerimizi, 
coğrafyamızı biçimlendirebilmemiz, bütün bu alanlarda siyasal 
iradelerimizi kullanmamız mümkün olamıyor. Tam tersine 
bütün bu alanlarda hegemonik düzenleyici politikalarla 
kontrol ediliyor ve muhafazakâr gündelik hayat rutinlerine 
tabi olarak yaşıyoruz.
 Mesela Türkiye’de bir zamanlar ‘dört tarafımız düşmanla 
çevrili’ retoriği vardı. ‘Kahpe Yunan’ söylemi nihayet ortadan 
kalktı ama diğerleri devam ediyor. Yakın geçmişe kadar ‘şeriat 
tehdidinden’ söz ediliyordu. Şimdi ‘bölünme tehlikesi’ önemli 
bir sembolik tehdit olarak kullanılıyor. İktidarlar, her zaman 
korkular yaratarak toplumu yönetmeye çalışırlar. 
 Kürt sorununun çözümü konusunda barışa niyet etmek 
bile başka bir ortam yaratabilirdi. Ama şiddet yolu tercih 
edildi. Devletler, iktidarlar politik belirsizlik koşullarında çok 
daha rahat yönetebiliyorlar. Belirsizlik ortamı “muhafazakârlık” 
için çok önemli bir olgu. Belirsizlik koşulları insanlarda 
kapanma ihtiyacı doğuruyor. ‘Kendi içime döndüğümde, evimde 
güvendeyim’ duygusu gelişiyor. Biz çok çeşitli nedenlerle uzun 
süredir sembolik ve gerçek nedenlere bağlı olarak politik bir 
belirsizlik ortamında yaşıyoruz. 
 Belirsizlik koşullarında insanların kapanıp korunmaya 
çalışması normal bir tepkidir. Amaç, çevremizi güvenli hale 
getirme çabasıdır. Bunu genelleştirirsek ekonomik, politik 
ve özellikle geleceğe dair belirsizlik varsa güvensizlik artar. 
Örneğin, AKP karşıtları sürekli belirsizlik yaşarken, taraftarları 
güvende ve huzur içinde midir acaba? Mevcut saldırganlık, 
iktidarın da kendini güvende hissetmediğinin belirtisidir. 
Kürtler, Aleviler, kadınlar, muhalifler; hiçbiri kendini 
güvende hissetmiyor. Belirsizlik ortamı kapanmaya yol açıyor. 
Belirsizlik, korku, tehdit ve buna konu olan günlük politika ve 
söylemler doğal olarak farkında olmadan insanları kapanmaya 
ve muhafazakârlaşmaya itiyor. Ardından otoriterlik ve hayatı 
siyah-beyaz algılamanın rahatlığına duyulan ihtiyaç geliyor. 
Çok az kategori ile düşünmeye başlıyoruz. Hiçbirimiz ‘Şöyle 
oturayım, birkaç farklı bakış açısına sahip gazeteleri okuyup 
fikir edineyim’ diyemiyoruz. O yüzden en kolay, kendimize 
en iyi gelecek haberleri veren kanalı açıp çabucak o bilgileri 
almak istiyoruz. Az kategoriden seçim yapmak hayatımızı 
kolaylaştırıyor. Dolayısıyla bizden olmayanları hemen 
bildiğimiz birkaç kategoriden birine sokup dıştan gelen veriyi 
az bir zihinsel enerji ile değerlendirip karar veriyoruz ve 
kararlarımız genellikle en görünür, en belirgin, bazen en çok 
bağıranın yönünde ama çoğunlukla en basit olanın yanında 
olmak biçiminde gerçekleşiyor.
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KİRALIK İŞÇİLİK 
İŞÇİ SAĞLIĞI VE 
İŞ gÜVENLİĞİNİ 
EtKİLEYECEK 
İŞ CİNAYEtLERİNİ 
ARtIRACAK

KOMİSYONLARDAN • İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOMİSYONU

( ŞUBAT AYINDA ‘İŞ KANUNU İLE TÜRKİYE İŞ KURUMU 
KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUNUN 
TASARISI’NI MECLİSE SEVK EDİLDİ MECLİSTE 
GÖRÜŞÜLMEYİ VE YASALLAŞMAYI BEKLİYOR. 
 Bu yasa değişikliği ile iş yaşamında kiralık işçilik 
olarak adlandırılan yeni çalışma düzeni yerleştirilmeye 
çalışılıyor. Kiralık işçilik konusu basında her boyutuyla 
tartışıldı, tartışılıyor. Bu yasa ile özel istihdam bürolarında 
kayıtlı-çalışan işçilerin, talepte bulunan değişik işyerlerine 
geçici sürelerle kiralanması sağlanıyor. Bu şekilde bambaşka 
ve yeni bir çalışma sisteminin, yeni ve daha kötü bir 
taşeronlaştırmanın önü açılıyor.
 Türkiye, Avrupa’da işçi sağlığı ve güvenliği konusunda 
en sorunlu ülke, dünyada da bu konuda üst sıraları pek 
kimseye kaptırmıyor. İşçi sağlığı konusunda iyileştirmeler 
için çıkarılan 6331 sayılı ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ da 
bu konuda bir iyileştirme sağlayamamışken mevcut kurulmaya 
ve iyileştirilmeye çalışılan sistemi de hiçe sayan yeni çalışma 
rejimlerini gündeme getirmek, işçi sağlığı ve iş güvenliği 
konusunu daha da geriye götürecektir. 

YENİ KİRALIK İŞÇİLİK SİSTEMİNDE 
EĞİTİMLİ İŞÇİ KAVRAMI GÜME GİDECEK
 İş cinayetlerinin ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi, 
işçi sağlığı ve güvenliği kültürünün sağlanması ve 
yerleştirilmesinde en önemli olgunun eğitim olduğunu ve 

 R Mak. Müh. HALUK ALTAY

 Epistemik olarak, dünyanın adil bir yer olduğuna 
inanmak isteriz. Haksızlığa uğradığımızda niçin beddua 
ederiz? Haksızlığı yapan kişilerin ceza alması gerektiğine 
inandığımızdan ve bu kişiler gereken cezaları almadığından 
yaparız bunu. Bu aslında adaleti gerçekleştirememenin verdiği 
güçsüzlüğümüzün belirtisidir. Kendimizi en zayıf hissedip 
beddua ettiğimiz zamanlardaki inanış da aynıdır; “Din’e 
dayanarak, bu dünyada değilse de öteki dünyada bulacaktır 
cezasını.” Bu rahatlatıcı bir şey.
 ‘Dünya adil bir yer olmalı. Eğer ben açık-saçık giyinip geç 
saatte tehlikeli yerlerde dolaşmazsam başıma bir şey gelmez.’ 
Hukuk olmayınca ortada ‘beddua’ oluyor. Böyle bir adil dünya 
inanışı, bu dünyada bilinçle siyasal iradesini kullanan yurttaş 
olmamızın önündeki engeli oluşturuyor. ‘Böyle bir sistem 
varsa kendime dikkat ederek kendimi kurtarabilirim. Yoksa 
herkes başına gelen belayı hak eder’ diye düşünürüz. Bu ‘adil 
dünya’ inancı eğilimi, herkesin başına geleni ‘hak ettiği’ne 
inanmamıza yol açar. Böylece mağdur değersizleştirilir, fail 
belirsizleştirilir ve failden hesap sorma süreci yok olur gider.
 Özgecan Aslan cinayeti, adil dünya mekanizmasını hiç 
çalıştıramadığımız için inf ial yarattı. Çünkü Özgecan olması 
gerekenleri yapan masum bir genç kızdı. Toplumsal olarak 
onaylanan ve iktidarın vazettiği gibi davranan ‘makbul ve 
masum’ bir genç kadının mağduriyetini, önceki ya da sonraki 
kadınlarda olduğu kadar kolay meşrulaştıramadı toplum ve 
alışılmadık bir inf ial oluştu. Oysa bir diğer örnekte mağdur 
değersizleştiriliyor. Peki adil dünya inancının teslimiyete yol 
açan ve şiddeti, şiddetin faillerini görünmez ve sorumsuz kılan 

zinciri ne zaman kırılıyor? İnsan dayanıyor, dayanıyor ve bir 
gün adaletsizlik optimal düzeyi geçince bu kırılma yaşanıyor. 
İnsanın, dünyanın değiştirilemez bir yer olduğuna dair inancı 
büyük bir acıdır. İnsan bu acının yerine ‘ben bunu hak ettim’ 
diye düşünüyor. Hayatın adil olmadığının farkına varıp bunun 
değiştirilmesi için çaba göstermek aslında dönüştürücü 
politika için ilk adımdır.  Muhalif olan ve gerçekten adil bir 
dünya kurmak için uğraşan insanlar bir sürü bedel ödeyerek 
güçlenip öğrenilmiş çaresizlik yerine öğrenilmiş güçlülük 
geliştiriyor. Sistemin bütün ezilmişleri, kurban olmaktan 
başka seçenek görmüyor. Seçeneği görüp bunu değiştirecek 
güçleri olmadığından çaresizce ‘adil dünya’ inancı ile sahte bir 
bilinçle yaşıyorlar. Oysa başka bir yol daha var: Hepimiz için 
politik iradelerimizi hayata geçirmek, dünyanın değişebilir 
olduğuna dair inancımızı güçlendiriyor ve sahte bir adalet 
tecellisi yanılsaması, yerine gerçeğini koyuyor. Sokak bu 
nedenle iktidarlar için çok tehlikeli bir mekânsal birim 
ve sokağın yok edilmesi beden politikalarının en önemli 
hedeflerinden biri.
 70’li yıllardan sonra beden politikaları kavramıyla 
açıklanan bu süreç sokağın yerine her türlü hazzı 
gerçekleştirebileceğimiz ‘ev’i geçiriyor. Diğeri ile, bize 
benzemez olanla karşılaşıp temas kurmamızı, belirli formlar 
içine hapsederek kontrol eden - sosyal medya da çok önemli 
bir sahte kalabalık mekanı olarak işlev görüyor - yeni bir yapay 
sosyallik inşa ediliyor.”
 Söyleşi, Melek Göregenli’nin konuşmasının ardından soru-
cevap bölümü ile devam etti.
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bu eğitimin bir iki kere yapılacak baştan savma eğitimler 
yerine sürekli ve iş başında devam eden eğitimlerle 
sağlanabileceğini düşünürsek, yeni kiralık işçilik sistemi ile 
işyerlerine dışarıdan yeni işçiler gelecek, belli süre çalışıp 
gidecek ve bu işçiler daha sonra başka başka işkollarından 
işyerlerinde çalışmak durumunda kalacaklar. Dolayısı 
ile mevcut devamlı işçiler için eğitimlerin adet yerini 
bulsun şeklinde gittiğini ve işçi sağlığı ve iş güvenliği 
konusunun danışmanlık gibi yürütüldüğünü düşünürsek, 
işçinin değiştirdiği her işyeri-işkolu ile ilgili eğitimlerini 
sağlayabilmek söz konusu olamayacak ve işçilerin çalışma 
koşulları 6331 sayılı yasadan da önceki dönemleri aratacaktır.
 Bir işyerindeki çalışanların o işyerindeki çalışma 
süresinden kaynaklanan deneyimlerle kullanılan makine ve 
iş ekipmanlarına görece alışmaları ve kullanma birikimleri 
oluşturması nedeniyle görece bir deneyim kazanmasına 
rağmen özel istihdam bürolarından kiralanan işçiler sürekli 
olarak deneyimsiz işçiler olarak işyerlerine gelecek ve 
kullanılan ekipmanlara yabancılıklar nedeniyle iş kazaları 
riskleri artacak, mevcut eğitimler dahi geçersiz kalacaktır.

YENİ ÇALIŞMA SİSTEMİNDE İŞ CİNAYETLERİ VE İŞ KAZALARI 
ARTACAK, SAĞLIK RAPORLARI İZLENEMEZ HALE GELECEK
 Yeni getirilmeye çalışılan çalışma düzeninde esnek 
çalıştırma, düzensiz çalışma esas olacağı ve bu çalışanların 
başka özel istihdam bürolarından kiralanacağı için öncelikle 
işe giriş muayenelerinin ve kişilerin o işyerlerinden 
ayrıldığında sağlıklarında oluşan bozulmanın izlenmesi 
olanaklı olmayacak. Mevcut çalışma düzeninde bile 
çalışanların işyerlerinde edindiği hastalıkların izlenmesi ve 
iş değiştirmelerinde ya da başka işyerlerine gittiklerinde 
yakalandıkları uzun sürede ortaya çıkacak sağlık 
bozulmalarının ortaya çıkarılması mümkün değilken, yeni 
sistemde kiralanan işçilerin sağlık durumlarının izlenmesi 
hiç olanaklı olmayacaktır.
 Ülkemizde her gün 4-5 çalışanın, İzmir’de ise ayda 
12-20 çalışanın iş cinayetinde yaşamını yitirdiğinin geriye 
dönük takip edilen istatistiklere yansıdığı düşünülürse iş 
cinayetlerinde karşımıza çıkan sayılar ciddi sayılardır. 
Hele de inşaat gibi bazı işkollarında ise sorun artık tamamen 
kronik hale gelmiştir. İzmir ilinin ve Türkiye’nin hâlâ bir 
şantiye görünümünde olduğu göz önünde bulundurulursa, 
yeni geçici işçilik üzerine kurulmuş çalışma düzeninin 
taşıyacağı riskler daha çok önemli hale gelmektedir.

 Deneyimli ve sürekli çalışan işçilerle çalışma koşullarında 
günde 4-5 işçinin iş cinayetinde yaşamını yitirdiği, ondan 
daha fazlasının iş göremez hale geldiği düşünüldüğünde iş 
kazalarında çalışan kişilerin deneyimi ve eğitiminin önemi 
daha fazla ortaya çıkmaktadır. Çalışan kişilerin sürekli olarak 
4-8 aylık periyodlarla değiştiği çalışma koşullarında ise iş 
cinayetleri ve iş göremezlikle sonuçlanan iş kazaları daha 
da artacaktır. Buna bir de düzensiz, değişken, belirsiz ve 
güvencesiz çalışmanın getirdiği anksiyete de eklenince 
stresle birlikte çalışma ortamındaki riskler iyice artacaktır.
 
DENETLEME DAHA DA ZAYIFLAYACAK
 Yeni gelişecek çalışma koşullarında çalışan kişiler, özel 
bürolar taraf ından işyerlerine kiralanacağı için asıl işyerinin 
koşullarına ve ortamına göre risk sınıf ında olacak fakat 
kiralandığı iş kollarına göre çalışma koşulları ve riskleri 
farklı olacaktır. Asıl işyerindeki işçi sağlığı kurulu da 
kiralandığı işyerindeki işçi sağlığı kurulu da tam anlamıyla 
sistemi toparlayamayacak, zaten neredeyse hiç yapılamayan, 
yapıldığında da çoğunlukla ana maddeler dışında geçiştirilen 
denetleme düzeninde çok daha fazlalaşan küçük işçi bürolarını 
ve çalışan sayısı f iilen düşen işyerlerini denetlemek neredeyse 
tamamen olanaksız hale gelecektir.
 Denetimin eksikliği ya da hiç olmaması ise bir bütün 
olarak sistemin sırtındaki kamburu iyice büyütecek ve yeni 
çalışma sistemi olarak yerleştirilmeye çalışılan kiralık işçilik 
sistemini kuralsız, çalışanların yaşamları pahasına çalıştıkları 
ve kaza ile yaşadıkları bir sisteme dönüştürecektir.
 İşçi sağlığı ve iş güvenliği sisteminin kalıcılaştırılması 
ve iş cinayetlerinin önlenmesi için güvenliğin ve işin yapımı 
konusunda uzmanlığın esas olduğu, temel ve devamlı çalışma 
sistemi ile devamlı işyeri hekimi, devamlı iş güvenliği 
mühendisi zorunluluğu esas olmalıdır. Geçici ve kısa süreli 
çalışanlarla işin yapılması daha ucuz olarak sağlanabilir 
gibi görülse de uzun vadede yaşatacağı sıkıntılar daha da 
büyüyecek, hem riskler hem de iş cinayetleri artacaktır.
 Henüz kiralık işçilik yasası mecliste görüşülmemişken, 
yasallaşmadan geri çekilmelidir. Yasalarda yapılacak her 
değişiklik işçi sağlığı ve iş güvenliği temelli olarak ele alınmalı 
ve bu konuda TMMOB dâhil uzman olan kuruluşların önerisi 
dikkatle değerlendirilmelidir.
 Kiralık işçilikte direnilmesi ve yasallaştırılması 
durumunda bilinmelidir ki, düşürüleceği düşünülen maliyetler, 
iş cinayetleriyle düşürülen maliyetler olacaktır. 

Görseller; AFM İnşaat tarafından, Ulusal Fotoğraf Amatörleri Derneği 
desteği ile düzenlenen fotoğraf yarışmasından alıntıdır.
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Üyelerimiz için, 
4-7 Mayıs 2016 
tarihlerinde 
İstanbul Fuar 
Merkezi-Yeşilköy’de 
düzenlenecek ISK-
SODEX (Uluslararası 
Isıtma, Soğutma, Klima, 
Havalandırma, Yalıtım, 
Pompa, Vana, Tesisat, 
Su Arıtma ve Güneş 
Enerjisi Sistemleri) 

Fuarı için talep olması durumunda araç kaldırılacaktır. 
Araç, 6 Mayıs 2016 Cuma günü saat 24.00‘de Odamız 
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi önünden hareket edecek, 
7 Mayıs 2016 Cumartesi sabahı İstanbul Fuar Merkezi’ne  
varacaktır.
 İstanbul‘dan İzmir‘e dönüş için aracımız 7 Mayıs 2016 
Cumartesi günü saat 23.00‘de Taksim‘den hareket edecektir. 
Üyelerimizin katılımına açık olan etkinlikte, başvuruda 
öncelik esas alınacaktır.
 Katılmak isteyen üyelerimiz aşağıdaki 
telefon numaralarından başvuruda bulunabilirler. 

 Başvuru için: 0232 462 33 33 /121-152
                Önder Sözen / Sungu Köksalözkan

WIN EuRASIA 
AutOMAtION 
fuARI’NA 
 KAtILIM SAĞLANDI

ISK SODEX fuARI’NA 
ÜYELERİMİZ İÇİN ARAÇ KALDIRIYORuZ

Bu yıl 22. kez düzenlenen 16-19 Mart 2016 
tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde WIN Eurasia Automation Fuarı 
yerli ve yabancı imalat endüstrisi profesyonellerini 
bir araya getirdi.
( Otomasyon Eurasia, Electrotech Eurasia, Materials Handling 
Eurasia ve Hydraulic & Pneumatic Eurasia fuarlarını bir araya 
getiren etkinlik; kablolardan akışkan gücü teknolojilerine, 
sürücü teknolojilerinden yazılımlara, robot kollarından 
insansız forklif tlere bir fabrika için gerekli tüm çözümleri 
tek çatı altında ziyaretçilerine sundu. 
 Fuara 18 Mart 2016 tarihinde Şubemizden araç kaldırıldı 
ve 38 üye ve öğrenci üyemiz Fuara katılım sağladı.

ŞUBEDEN • HABER
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tEKNOLOJİ 
gÜNLÜĞÜ

KOMİSYONLARDAN • GENÇ MÜHENDİSLER KOMİSYONU

( AKILLI TELEFONUNUZU 3D YAZICIYA ÇEVİREBİLİRSİNİZ
Kickstarter.com üzerinden 80.000$ bağış toplamayı 
hedeflerken 1.000.000$’dan fazla bağış alan OLO projesi 
sadece 99$ karşılığında akıllı telefonunuzu bir 3D yazıcıya 
çevirme imkanı sağlıyor.  

 Sadece 780 
gram olan cihaz 
son derece 
kompakt bir 
tasarıma sahip. 
İlk bakışta 
sadece bir kutu 
görünümünde 
olan OLO, baskı 

alabilmek için akıllı telefonunuza ihtiyaç duyuyor. Hammadde 
olarak alışageldiğimiz ABS f ilamentler yerine ışığa duyarlı özel 
bir reçine kullanıyor. Telefonunuzun ekran ışığı sayesinde bu 
reçine yönlendirilerek 3D baskı alınıyor. Basmak istediğiniz 
objenin türüne göre reçinenizi seçerek esnek ya da sert 
baskılar almanız mümkün.
 Baskı almak için tek yapmanız gereken Android, 
iOS ya da Windows Phone tabanlı akıllı telefonunuza ilgili 
uygulama mağazasından OLO uygulamasını indirip baskı almak 
istediğiniz nesnenin 3D modelini uygulamaya göndererek, 
telefonunuzu OLO içerisine yerleştirmek. OLO hakkında daha 
fazla bilgiye ulaşmak için sitesini ziyaret edebilirsiniz. 
(http://www.olo3d.net)

KATLANIR EKRANLI TELEFONLAR ÇOK YAKINDA
 Samsung’un uzunca bir süredir katlanabilir ekranlar 
üzerinde çalıştığını biliyorduk. Yeni nesil telefonlarında ve 
televizyonlarında kıvrımlı ekranlar kullanarak bu teknolojiyi 
yavaş yavaş hayatımıza sokmaya başladılar ancak elektronik 
dünyasında büyük yenilik yaratacak olan kıvrımlı ekranları 
bir yana bırakıp katlanabilir ekranları ne zaman kullanmaya 

başlayacağız sorusu halen birçok insan için merak konusu. 
 Samsung’un aldığı yeni patent ise bu sorunun yakın bir 
gelecekte yanıtlanacağını gösteriyor gibi. US20140111954 
numaralı patent katlanabilir bir cihaza işaret ediyor ve 
katlanabilir ekranları göreceğimiz günlerin çok yakın 
olduğunu düşündürüyor. (http://goo.gl/rqiNdV)

HOLOGRAMLARLA İLETİŞİM GERÇEK OLUYOR
 Bilimkurgu 
f ilmlerinden 
aşina olduğumuz 
hologramlarla iletişim 
Microsoft’un HoloLens 
projesiyle gerçek oluyor. 
Yeni yayınlanan bir 
videoda tanıtılan Holoportation özelliği sayesinde HoloLens 
çeşitli cihazlar yardımıyla kullanıcının 
3D modelini oluşturup karşı taraftaki kullanıcının 
HoloLens’ine gönderiyor. Bu sayede HoloLens üzerinden 
iletişim kuran iki kullanıcı birbirini aynı odada görebiliyorlar. 
Microsoft’un videosuna https://goo.gl/2IvDs9 adresinden 
ulaşabilirsiniz. (http://goo.gl/FWN2Bz)
 
APPLE İPHONE’LARI GERİ DÖNÜŞTÜRÜYOR
 Artık kullanılmayan elektronik cihazların oluşturmaya 
başladığı ve gelecekte çok daha büyük sorunlara yol açacağı 
öngörülen elektronik çöp konusunda Apple’dan bir adım 
geldi. Yeni duyurduğu geri dönüşüm programı dahilinde eski 
iPhone’ları tek tek parçalarına ayıracak olan Apple, eski 
iPhone’unu geri dönüşüm için getiren kullanıcılara telefonun 
çalışır durumda olup olmadığına bakılmaksızın AppStore’da 
geçerli olmak üzere hediye çeki verecek. 
 Toplanan iPhone’ları Liam adını verdikleri robot 
parçalarına ayıracak. Liam’ın tanıtım videosuna 
https://goo.gl/t0Mx8Z adresinden ulaşabilirsiniz. 
(http://goo.gl/cWIVX3) 
 
AYAĞA KALDIRAN ÇALAR SAAT

 Sabahları 
alarmı defalarca 
erteleyip yataktan 
kalkmakta zorluk 
çekenlerdenseniz 
Ruggie tam size göre 
bir ürün olabilir. 
Küçük bir paspas 
görünümünde olan 
Ruggie aslında bir 

çalar saat ve ayağa kalktığınızdan emin olmadan kapanmıyor. 
Alarm çaldığında durdurmanın tek yolu yataktan çıkıp 
Ruggie’nin üzerine basmak. 

 R Mak. Müh. ŞAKİR İMREN
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EZgİ’NİN MÜZİK KutuSu  R Mak. Müh. EZGİ YILDIRIM TORTOÇ

 Bu ay ne yazık ki sizlere enerji dolu, içinden mutlu 
notalar f ışkıran bir sayfa hazırlayamadım. Ülkemizde son 
olarak Kızılay ve Taksim’de;  Avrupa’da Belçika’da ve Batı 
Asya’da Pakistan’da yaşanan acı kayıplar nedeniyle artık 
ruhumuz paramparça. 
 Yitip giden her hayatın ardında ağlayan bir anne, 
bir evlat, bir sevgili var. Bu yüzden toplum olarak 
yakalandığımız “unutkanlık” hastalığından kurtulma 
zamanının geldiğini düşünüyorum.  Hepimiz uyanmalıyız! 
Hiçbir ölüme alışmamalıyız! En çok da şiddet ve terörün 
en masum kurbanlarının; çocukların sessiz çığlıklarına ses 
olmak için yapmalıyız bunu.  Yasımızı tutup, yaralarımızı 
sarıp mücadeleye devam etmeliyiz.
 “AĞIT” konulu yazıma geçmeden önce hepimiz için 
daha aydınlık günlerin gelmesini diliyorum. 

• EDİP AKBAYRAM 
 Analara Kıymayın Efendiler 
Nazım Hikmet’in Japonya’ya atılan atom bombası sonrası 
yazmış olduğu şiirlerden biridir.

 
Koşuyor altı yaşında bir oğlan
Uçurtması geçiyor ağaçlardan
Siz de böyle koşmuştunuz bir zaman
Çocuklara kıymayın efendiler
Bulutlar adam öldürmesin

• AŞIK DAİMİ 
 Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım 
Aşık Daimi, öldürülen oğlu Kazım’ın ardından 
ağlayan eşine yazmıştır.

 
Bir gülün çevresi dikendir hardır 
Bülbül har elinde ah ile zardır 
Ne de olsa kışın sonu bahardır 
Bu da gelir bu da geçer ağlama

• SABAHAT AKKİRAZ 
 Ses Verin Sesime Dağlar
Söz ve beste Mehmet Koç’a aittir. Yirmi dört yaşındayken 
trafik kazasında kaybettiği oğluna yazmıştır.

 
Ataş düştü yakar yavrum 
Bir gül gibi kokar yavrum 
Yüzün gözümün önünde 
Yaş içime akar yavrum

Notalı Haberler
AĞIT NEDİR?
Ağıtlar; edebiyat 
tanımıyla kişilerin 
ve toplumların 
özgeçmişi olma 
niteliğini taşıyan, 
genellikle bir ölümün 
ya da acılı, üzücü 
bir olayın ardından 

söylenen halk türküleridir. Aslında ağıtlar, gözyaşlarıyla 
ıslanmış titreyen dudaklardan dökülüp yüreğe sığmayan acıları 
anlatır.
 Sözlerine ve hikâyelerine yer verilen ağıtların yanı sıra 
şarkı ve türküler de aşağıda yer almaktadır.

• GRUP YORUM
 Oğula Ağıt  
Bestesi Mikis Theodorakis’e aittir.  

 
Kurşun değildi top tüfek değildi
Zulüm yılanıydı boğan oğlumu
Bir can gitse de binler var geride
Bir gün gelir ki hey... 
Ezerler onu

• LEMAN SAM 
 Ağıt: Berkin İçin
269 gün boyunca komada kalıp, 11 Mart 2014’te, Şişli’deki 
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 15 yaşındayken 
16 kiloda hayatını kaybeden Berkin Elvan için yazılmıştır. 

 
Ne oldu çocuk sana
Yok olup gittin birden
Nasıl kıydılar sana
Ne zor büyüttüm seni ben
Ninni çocuk uyu çocuk
Ölüm yalan dön gel çocuk
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DÜNDEM
İSTİKRAR PATLADI
Ankara’da iki bomba olayının üzerine 
İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde 
İsrailli turistleri hedef alan canlı 
bomba patladı. Katliamlar sonrası 
büyükşehirlerde işlek caddeler ıssız 
hale geldi. Kızılay bombası öncesi 
ABD konsolosluğunun vatandaşlarını 
uyarması, İstanbul patlaması öncesi 
Alman Lisesi’nin uyarısı istihbarat 
zaf iyetini ortaya çıkardı. Katliamlar 
sonrası her zamanki gibi “güvenlik 
zafiyeti yok” açıklamaları, yayın 
yasağı ve internet kısıtlaması geldi. 
Bazı gazeteler “terörle yaşamaya 
alışmamız gerektiğini” yazdı. 

TERÖR HERKESE 
Fransadan sonra terör Avrupayı 
Belçika’da tekrar sarstı. Brüksel’de 
IŞİD’in üstlendiği 3 patlamada
34 kişi öldü. Pakistan’da bir 
lunaparkta Taliban’ın canlı bombası 
da 64 can aldı.

HOŞGELDİM 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 
Nükleer Güvenlik Zirvesi’ne katılmak 
için Washington’a gitti. Kendisini 
kimsenin karşılamayacağının 
öğrenilmesi üzerine Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu önceden giderek 
Cumhurbaşkanınını karşıladı.

CEHALET
Sebahattin Zaim Üniversitesi Rektör 
yardımcısı Bülent Arı, Türkiye’nin 
en tehlikeli kesiminin üniversite 
mezunları olduğunu söyleyerek, 

“Cahil, okumamışlara daha çok 
güveniyorum” dedi. 
 

İTHAL ADALET UMUDU
Reza Zarrab Amerika’da tutuklandı.  
Zarrab’ın, kara para aklamak ve 
banka işlemlerinde sahtekarlıktan 
75 yıl ceza istemi ile yargılanması 
bekleniyor. Zarrab’ı tutuklatan savcı 
Bharara, bir gün içinde Türkiye’den 
90 binin üzerinde takipçi kazandı. 
Ortağının İran’da idam cezasına 
çarptırılmasından sonra ABD’ye 
gitmesi sonucu, Zarrab’ın FBI ile 
anlaştığı iddia ediliyor. 

LANET OLASI PARALELLER
Yandaş medyada Zarrab’ı tutuklatan 
savcının FETÖ’ye yakın olduğu 
haberleri yazıldı. Sabah gazetesi 

“Reza Zarrab’ı tutuklayan savcı bakın 
kim çıktı!” haberinde, Amerikalı 
Savcı Preet Bharara’nın plaket 
alırken çekilmiş ve photoshop ile 
değiştirilmiş fotoğraf ını yayınladı. 
Plaketin üzerine ‘kimse yok mu’ 
logosu yerleştirilmiş olan fotoğraf ın 
sahte olduğunun anlaşılması üzerine 
haber internetten kaldırıldı. 

KARANFİL, GÜL, LALE
Ali Ağaoğlu, Taksim’de canlı bomba 
saldırısının gerçekleştiği yer için 

“O gün ortanca hanımın doğum günü 
vardı, … Gittim, olay yerinin olduğu 
yere, millet fakir karanfil bırakıyordu, 
ben gül bıraktım” dedi. Ağaoğlu’nun 
pişkin açıklaması sosyal medyada 
tepkiye neden oldu. 

BİZ KİMİZ YA 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan, Can Dündar ve Erdem Gül’ün 
yargılandığı MİT TIR’ları davasını 
izlemek ve gazetecilere destek olmak 
için İstanbul Adalet Sarayı’na giden 
başkonsoloslara tepki gösterdi.
Erdoğan, başkonsoloslara seslenip 

“Siz kimsiniz ya, sizin ne işiniz var 
orada. Yani diplomasinin de bir edebi, 
adabı var. Burası senin ülken değil, 
burası Türkiye” dedi.
 Bir AB sözcüsünden 
e-posta aracılığıyla gelen yanıtta;  

“AB diplomatları, dünya genelindeki 
duruşmalara düzenli olarak gözlemci 
sıfatıyla katılırlar. Özellikle de AB’ye 
aday ülkelerdeki duruşmalara” denildi.

HER TARAF UTANÇ
Çok sayıda çocuk tacizi olayından 
sonra Ensar Vakf ı’nda 45 erkek 
çocuğun tecavüze uğradığının 
anlaşılması üzerine gözler dini 
vakıflara çevrildi. İslami basın 
olayı görmezden gelirken  Aile 
ve Sosyal Politikalar Bakanı 
Sema Ramazanoğlu’nun, “Bir kere 
rastlanmış olması, hizmetleriyle 
ön plana çıkmış bir kurumumuzu 
karalamak için gerekçe olamaz” 
şeklindeki açıklamasından sonra 
Bakanın istifası için kampanyalar 
başlatıldı.

 R Mak. Y. Müh. M. BERKAY ERİŞ

Karikatürler  r
Leman, Penguen, Uykusuz, 
Latif Demirci, Eske Kath.






