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Organizasyonlarınızda
TEPEKULE ayrıcalığını yaşayın 

Toplantı kongre ve konserler için
10 kişiden 1.000 kişiye kadar,

toplam 3.000 kişiyi ağırlayabilecek
13 adet toplantı salonu...

Toplam 7.500 metrekare alanda,
2 kat üzerine yerleşik
2 fuar salonu ve fuayeler...Aynı anda 2.000 kişiye yemek,

3.500 kişiye kadar kokteyl verebilecek
deniz manzaralı 4 adet restorantta
seçkin hizmet... ve daha fazlası          

MMO TEPEKULE KONGRE VE SERGİ MERKEZİ’nde...

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI TEPEKULE KONGRE VE SERGİ MERKEZİ
Anadolu Caddesi No: 40 Bayraklı 35010 İZMİR  •  Tel: (232) 462 33 33 - 123

www.mmotepekule.org  •  info@mmotepekule.org
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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
Gürkan Durgun

BÜLTEN
YAYIN KURULU

Ali Doğan Coşgun
Aydın Doğan
Berkay Eriş

Deniz Dinç Yılmaz
Devrim Cem Erturan

Emin Uysal
Fatih Efe Çiçek
Önder Sözen

Selin Şengün Zopcuk
Sungu Köksalözkan

YAYINA
HAZIRLAYAN
Erkan Çınar

TASARIM VE
TEKNİK HAZIRLIK

Şafak Işık 
 

YAYIN TARİHİ VE
BASKI ADEDİ

13 Nisan 2015 / 8450 

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.

—

Kaçak Villalar, Yasal Hale 
Getirilmeye Çalışılıyor 
 
Alsancak Stadı Yıkılamaz 
 
Kurumlardan “Baskılara Karşı 
Mücadeleye Devam” Mesajı 
 
TMMOB İş güvenliği Uzmanları 
Kurultayı 9-10 Mays’ta Ankara’da
 
Umut 1 Mayıs’ta 
Umut 1 Mayıs Meydanında 
 
TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma 
Grubu’ndan Kaynaklar’da  
Kadınlara Ziyaret 
 
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü’nde Sokaklardaydık 
 
2015 Dünya Kadın Yürüyüşü 
Türkiye / İzmir Etabı 
 
Toplumcu Mühendislik ve Mimarlık 
Haftası Gerçekleşti

Bülten’den 
 

Eğitimler 
 

Rüzgar Sempozyumu ve 
Sergisi Çalışmaları Sürüyor

 
Bilgisayar Destekli Analiz

(CAE)Çalışmaları 
 

Mekanik Tesisat mühendisliği 
Komisyonumuzdan Ceşinci 

Seminer 
 

Öğrenci Üye Kurultayımız 
Toplandı

 
31 Mart’ta Çöken Yalnızca 

Elektrik Sistemi Değil, Aynı 
Zamanda Akp’nin Enerji 

Politikasıdır
 

Müzik Kurdu 
 

Teknoloji Günlüğü 
 

Dündem

İÇİNDEKİLER

www.izmir.mmo.org.tr

MMOizmir

mmoizmir

MMOizmirsubesi

www.tmmobizmir.org

tmmobizmir

TMMOBizmir

BİZİ TAKİP EDİN
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Türkiye’de seçim sath-ı mailine girilirken şiddet gündemden düşmüyor
Türkiye 7 Haziran’da genel seçimlere gidiyor. Bir demokrasi şöleni halinde geçmesi gereken seçimler ne yazık ki 
bizim ülkemizde çok uzun zamandır böyle yaşanmıyor. Bizzat hükümet ve devletin en üst makamlarının nefret 
söylemleri, ötekileştirme, ayrıştırma, kutuplaştırma çabaları toplumda her geçen gün şiddet eğilimlerini arttırıyor. 
Son günlerde bir futbol takımının otobüsüne yönelik saldırının görmezden gelinecek, geçiştirilecek bir durum 
olmadığı çok açıktır. Aslında bu şiddet çok önceden sahalarımızda ve dışında yaşanan çatışmalar ve sokaklarda 
yaşanan polis şiddeti, kadın cinayetleri ile çok uzun zamandır yaşanıyor.  Bizzat devlet eliyle beslenen şiddet 
karşısında iç güvenlik sorunu bahanesiyle çıkarılan yasalarla ve uygulamalarla toplum tamamen baskı altına 
alınmaya çalışılıyor. Haklarını aramak için sokağa çıkanlar kadın erkek, çoluk çocuk demeden polis şiddetiyle 
karşı karşıya kalıyor. Genel seçimler arifesinde bir kez daha vurgulamak isteriz: Bizler sokaklarında huzur içinde 
dolaşacağımız, gençlerimizin, kadınlarımızın öldürülmediği, iş cinayetlerinin yaşanmadığı eşit, özgür, demokratik, 
laik bir Türkiye istiyoruz.

TESKON 2015 düzenleniyor
Bültenimiz yayına hazırlandığı bu günlerde yaklaşık 2 yıllık bir süre hazırlıkları süren Teskon 2015 ve Sodex Fuarı 
başlamak üzere. Yoğun bir katılımın beklendiği Kongremiz ve fuarın bu yıl 210 bildiri oturumuyla kırmış olduğu 
rekoru katılım sayısında da kırması bekleniyor.  Kongre ve fuarın başarılı geçmesini diliyor, önümüzdeki sayımızda 
kongremize ilişkin haberlerin bültenimizde geniş bir biçimde yer alacağını buradan duyuruyoruz. 

İzmir Valisi yanlıştan geri adım attı
Bir önceki sayımızda İzmir Valisinin kentte sıkıyönetim kuralları icat ederek görece özgür ortam yok etmeye 
çabaladığından söz edip, bu çabalara izin vermeyeceğimizi, özgür İzmir’i sonuna kadar savunacağımızı bu 
sayfalardan duyurmuştuk. Geçtiğimiz ay içerisinde İzmir’deki meslek odaları ve sendikalar ortak bir basın 
açıklamasıyla karara tepkisini dile getirmiş, ardından 14 Nisan günü de İzmir halkını Gündoğdu Meydanı’na 
özgürlüğüne sahip çıkmaya çağırmıştı. Bu çağrının üzerine İzmir valiliği yayımlamış olduğu genelgeyi geri çektiğini 
basına duyurdu. Bu, İzmir’deki emek ve demokrasi güçlerinin bir başarısıdır. Buradan tekrar dile getiriyoruz; 
kimsenin herhangi bir nedenle İzmirlilerin özgürlüğünü kısıtlamasına izin vermeyeceğiz.

 1 Mayıs’ta meslek odaları ve sendikalar omuz omuza alanda olacak
1 Mayıs İşçi Sınıfının Uluslararası Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü, bu yıl İzmir’deki tüm emek ve meslek 
örgütlerinin ortak çağrısıyla Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda kutlanacak. Tüm üyelerimizi, iş cinayetlerine, 
sömürüye, kadın cinayetlerine, savaş politikalarına karşı 1 Mayıs’ta Gündoğdu Meydanı2nda buluşmaya 
çağırıyoruz. 

Saygılarımızla
Şube Yönetim Kurulu

TüRKİyE’DE sEÇİm 
saTh-ı maİLİNE 

gİRİLİRKEN şİDDET 
güNDEmDEN 

DüşmüyoR

İzmİR VaLİsİ 
yaNLışTaN gERİ 

aDım aTTı

1 mayıs’Ta
güNDoĞDU’Dayız

TEsKoN 2015  
DüzENLENİyoR

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
-

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

-
SOLİDWORKS 2013 KURSU

P.tesi-Çarş.-Cuma (18.30-21.40) 
C.tesi-Pazar (09.30-13.30) / 50 ders 

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

02.05.2015 – 07.06.2015 (08.30-13.20) 
500.00 TL +KDV 

-
SANAYİ TİPİ KAZANLAR

OPERATÖR YETİŞTİRME KURSU
04 –08.05.2015 (13.00-18.00)

500.00 TL +KDV
-

DOĞALGAZ KULLANIMINDA 
TEKNİK PERSONEL  KURSU 

07.05.2015 (09.30-16.30) 
200.00 TL +KDV

-
TEKNİSYENLER İÇİN 

KAYNAK TEKNOLOJİSİ KURSU 
H.içi her gün (09.00-17.00)

600.00 TL +KDV
-

SOĞUTMA TEKNİSYENİ
YETİŞTİRME KURSU 

H.içi her gün (09.00-17.00)
600.00 TL +KDV

-
DELME-TORNALAMA-FREZELEME İÇİN 

TAKIMLAR VE KESİCİ UÇLAR KURSU   
H. Sonu  (13.30-17.30) 

500.00 TL +KDV
-

PNÖMATİK DEVRE ELEMANLARI VE 
UYGULAMA TEKNİKLERİ KURSU 

500.00 TL +KDV
-

HİDROLİK DEVRE ELEMANLARI VE 
UYGULAMA TEKNİKLERİ KURSU   

500.00 TL +KDV
-

ASANSÖR MONTAJCISI
GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ  

600.00 TL +KDV
-

ASANSÖR BAKIMCISI
GELİŞTİRME VE UYUM EĞİTİMİ 

600.00 TL +KDV
-

HAVUZ SUYU OPERATÖRÜ YETŞ.
600.00 TL +KDV

-
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI

TAŞIT DOLUM PER. (POMPACI) KURSU 
29 - 30.04.2015 (13.00-18.00) 

230.00 TL +KDV
-

LPG TAŞIMA PER.
(TANKER ŞOFÖRÜ)  KURSU
27 - 28.04.2015 (13.00-18.00) 

230.00 TL +KDV
-

LPG TEKNİK PER. KURSU 
175.00 TL +KDV

-
LPG TÜPLÜ DAĞITIM PER. KURSU 

140.00 TL +KDV
-Not : Tarihi belli olmayan kurslarımız baş vurulara göre 

açılacaktır.

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

 Niyazi Oğuz - Volkan Kazanç

PROJE YÖNETİMİ 
METODOLOJİSİ(PMI)

17 - 18 Nisan 2015
200 TL / 260TL KDV (%18)

ISO-TS 16949: 2009 OTOMOTİV 
SPESİFİKASYONU TEMEL 
BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

17 - 18 Nisan 2015
200TL / 260TL KDV (%18)

Depo Yönetimi
21-22 Nisan 2015

200 TL / 260 TL KDV (%18)

ÖLÇÜM SİSTEMLERİ ANALİZİ (MSA)
24-25 Nisan 2015

200 TL / 260TL KDV (%18)

ISO-TS 16949:2009 OTOMOTİV 
SPESİFİKASYONU İÇ DENETÇİ 

EĞİTİMİ
04-05 Mayıs 2015

200 TL / 260TL+ KDV (%18)

Geometrik Ölçülendirme ve 
Toleranslandırma Eğitimi*

14 - 15 Mayıs 2015
260 TL / 320 TL +KDV (%18)

MASTAR TASARIMI* 
15 - 16 Mayıs 2015

260 TL / 320 TL +KDV (%18)

*Geometrik Ölçülendirme ve 
Toleranslandırma ve MASTAR 

Tasarımı Eğitimi
14 - 15 - 16 Mayıs 2015

320TL / 400TL +KDV (%18)

DENEY TASARIMI TEMEL 
BİLGİLENDİRME

22 Mayıs 2015
150 TL / 180TL +KDV (%18)

8D Eğitimi
01 Haziran 2015

150 TL / 180TL KDV (%18)

BÜTÜNLEŞİK YÖNETİM SİSTEMLERİ 
BİLGİLENDİRME ve İÇ DENETÇİ 
EĞİTİMİ (ISO 9001, ISO 14001 ve 

OHSAS 18001)
8-9 HAZİRAN; 22-23 HAZİRAN 2015

320 TL / 400 TL KDV (%18)

AS 9100:2009 HAVACILIK SERİLERİ-
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ-
ŞARTLAR” STANDART TEMEL 

BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ
06 Temmuz 2015

150 TL / 180 TL KDV (%18)

BİLGİ VE BAŞVURU
(232) 348 40 50  / Alper Tortuç

-
Başvuruları 

www.kalmem.com
adresinden online olarakta 

yapabilirsiniz.
-

NOT: Kalibrasyon eğitimi 
ücretlerinde MMO üyelerine  

%20 indirim uygulanmaktadır.

KALİBRASYON EĞİTİMLERİ



MMO İzmir Şubesi | Nisan 2015 | 9

İNSAN KAYNAKLARI MERKEZİ
ÜCRETSİZ EĞİTİMLERİ

SALI TOPLANTILARI
MİEM EĞİTİM KURSLARI

(MART 2015)

MİEM EĞİTİM ETKİNLİKLERİ
(MART 2015)

Üretim Süreç Modelleri ve 
Verimlilik Artırma Teknikleri

15-16 Nisan 2015
09.30-16.30

-
BİLGİ VE BAŞVURU

Seminerimiz ücretsiz olup  
kontenjanımız 16 kişi ile sınırlıdır.

Eğitim; 
Şubemiz İnsan Kaynaklarına 

Merkezine kayıtlı 
üyelerimize açıktır.

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

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

adresine e-posta gönderiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği 
Uzmanlarının Mesleki 
Sorumluluk Sigortası
14.04.2015, 19.00-21.00

Konuşmacı: 
Rüstem KURUCA / Egeiz Sigorta 

Brokerliği Ltd. Şti.
Şubemiz İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 

Komisyonu Etkinliğidir.
 

Rakamsız Muhasebe ile Muhasebe 
ve Mali Tablolar Analizi
21.04.2015, 19.00-21.00

Konuşmacı: 
Dr.Kazım KÖROĞLU

Tahribatsız Muayene Yöntemleri 
Genel Bilgilendirme

28.04.2015; 19.00-21.00
Konuşmacı: 

Mak.Yük.ve Kaynak Müh. 
Atınç ERYAVUZ

(MMO İzmir Şubesi Teknik 
Görevlisi) - EN ISO 9712 PT, UT 
SEVİYE 2 RT, MT, VT SEVİYE 3

 
Problem Çözme Becerilerinin 

Geliştirilmesinde Denge Modeli 
Yaklaşımı

05.05.2015, 19.00-21.00
Konuşmacı:

 Uzman Psikoterapist ÖZNUR ULAŞ
-

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.

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI 
SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ(3Gün)

24-26Nisan 2015
26 Nisan 2015 (Sınav Tarihi)

Şerif Özsakarya

ENERJİ YÖNETİCİSİ KURSU
4-15 Mayıs 2015

YANGIN TESİSATI MÜHENDİS 
YETKİLENDİRME KURSU

15-17 Mayıs 2015
18 Mayıs 2015 (Sınav Tarihi)

Z.Sabahattin BOZBEY

MEKANİK TESİSATI MÜHENDİS 
YETKİLENDİRME KURSU

18-24 Mayıs 2015
25 Mayıs 2015 (Sınav Tarihi)

Ali İNCE

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ SEMİNERİ
27-29 Mayıs 2015

29 Mayıs 2015 (Sınav Tarihi)
Şerif Özsakarya

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

 Niyazi Oğuz - Volkan Kazanç

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

 Niyazi Oğuz - Volkan Kazanç

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

Odamızın  5736 sicil numaralı 
üyesi Kazım Evirgen’i

kaybetmiş olmanın üzüntüsünü 
yaşıyoruz.

Ailelerine, dostlarına ve
üyelerimize başsağlığı diliyoruz.

      

Şube Yönetim Kurulu

ISO 50001:2011 ENERJİ YÖNETİM 
SİSTEMLERİ (EnYS) STANDARDI 

TEMEL BİLGİLENDİRME VE İÇ 
DENETÇİ EĞİTİMİ

07-08-09 Temmuz 2015
260 TL / 320TL KDV (%18)

Başvuru ve Kayıt Koşulları: 
http://mmoizmir.org/?page_id=1356-

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.

SEMİNERLER

CUMARTESİ
 MMO’DA BULIUŞUYORUZ

Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda 
Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu 

Sistemler ile Çalışanların 
Patlayıcı Ortamların 

Tehlikelerinden Korunması
25.04.2015; 14.00-17.00

Konuşmacı:
 Mak. Müh.-Teknik Uzman İsmail  
Oğlakçıoğlu- SCA Belgelendirme
Şubemiz; İş Sağlığı ve Güvenliği 

Komisyonu Etkinliğidir.
 Cumartesi toplantılarına katılım 

ücretsizdir. 
Katılım için; konu başlığını, 

adı-soyadı mmo sicil numaranızı, 
telefonunuzu belirterek lütfen 

ikm-izmir@mmo.org.tr 
adresine e-posta gönderiniz.
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RüzgÂR 
sEmPozyUmU 
VE sERgİsİ 
ÇaLışmaLaRı 
süRüyoR

( TMMOB Elektrik Mühendisleri ve Odamız adına EMO İzmir 
Şubesi ve Şubemiz birlikteliğiyle 8-10 Ekim 2015 tarihlerinde 
Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenecek 
olan 3. İzmir Rüzgâr Sempozyumu ve Sergisi için çalışmalar 
sürüyor. Sempozyum Yürütme Kurulu, aldığı karar gereğince 
aylık düzenli toplantılarını sürdürüyor. Mart ayı yürütme 
kurulu toplantısı Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 

Ekim ayında gerçekleşecek olan Rüzgâr 
Sempozyumu ve Sergisi hazırlıkları kapsamında 
Sempozyum Yürütme Kurulu toplantısı 23 Mart 
2015 tarihinde yapıldı.

23 Mart 2015 tarihinde gerçekleştirildi.
Sempozyum programının oluşturulabilmesi amacıyla yürütülen 
çalışmaların değerlendirildiği toplantıda bildirilerin 8 Mayıs 
2015 tarihine kadar sempozyum sekreterliğine ulaştırılması 
konusunda yürütülen çalışmalar değerlendirildi ve çağrılı 
konuşmacılar ile yapılan görüşmeler hakkında görüş 
alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda, ortaokul öğrencilerinin “Rüzgâr”, “Güneş” ve 
“Su”, gibi yenilenebilir enerji kaynakları ve bunlardan nasıl 
yararlanılarak temiz enerji üretilebileceği hakkında bilgi 
sahibi olmaları amacıyla “Temiz Bir Dünya İçin Yenilenebilir 
Enerji” konusuyla düzenlen resim yarışmasının duyuruları 
hakkında bilgilendirme gerçekleştirildi.
Sempozyumla birlikte gerçekleştirilecek olan sergi çalışmaları, 
f irma ve kurum ziyaretleri de toplantı kapsamında görüşülerek 
ziyaret programının oluşturulması konusunda görüş 
alışverişinde bulunuldu.

ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ

Şubemize 1 - 28 Mart 2015 tarihlerinde kayıt yaptırarak üye olan meslektaşlarımıza 

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

         Şube Yönetim Kurulu

YİĞİT LEBLEBİCİ

EBRU DURAN

OLGAY ÇAKIR

BEDRİ SEVİN

AHMET GÖKALP DİKDURAN

BİROL GÜLER

UTKU ÇUKURLUOĞLU

DUYGU MELEK ÇAKICI

TUĞBA POLAT

OSMAN ÖZKAN

İSMAİL ÜNDAN

CEMAL KORAY DOĞAN

ABULKADİR CAMCI

EMRE TÜTÜNCÜ

ÖZGÜR DENİZ DEMİR

EREN AKTAY

FIRAT TEPELİ

DUYGU ZEYDAN

DORUK KUBAN

ŞÜKRÜ ŞENTÜRK

CANER AKSEL

ALPER LAÇIN

MURAT DEDOĞLU

ÖZCAN GÜRSOY

MEHMET HAKAN ŞAMAN

OZAN AYAKDAŞ

RUMEYSA ÖZ

ONUR SARI

HÜSEYİN BEDİR TOY

HAKAN ERGİN

MERT KULDEMİR

ALİ BORAZAN
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mEKaNİK TEsİsaT 
mühENDİsLİĞİ 
KomİsyoNUmUzDaN 
BEşİNCİ sEmİNER

ÖĞRENCİ üyE 
KURULTayımız 
ToPLaNDı

(Şubemiz Mekanik Tesisat Mühendisliği Komisyonu, Eğitim 
Seminerleri kapsamında beşinci etkinliğini gerçekleştirdi. 
14 Mart 2015 tarihinde Odamız Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi’nde gerçekleşen “Daire İstasyonu Konsepti 
(Substation Sistemler)”  konulu seminere üyelerimiz ilgi 
gösterdi. Mak. Müh. Yücel Erdem’in konuşmacı olarak yer aldığı 
seminerimize 52 üyemiz katılım sağladı. Seminerlerimizin 
altıncısı “Tesisatta Balanslama” konusunda 30 Nisan 2015 
tarihinde Şubemizde düzenlenecektir.

(Odamız taraf ından düzenlenen Öğrenci Üye Kurultayı, 
28 Mart 2015 tarihinde, Ankara’da TMMOB Teoman Öztürk 
Öğrenci Evi’nde “Bilimsel Eğitim ve Özerk Üniversite İçin” 
ana temasıyla toplandı. Kurultaya 49 üniversiteden, Odamız 
Öğrenci Üye Yönetmeliğine göre Odaya üye olan yaklaşık 21 
bin öğrenci üyeyi temsilen 400 delege katıldı. Kurultaydaki 
tartışmalardan çıkan görüşlerle oluşturulan sonuç bildirisi ise 
kamuoyu ile paylaşılacak.

Mak. Müh. Yücel Erdem’in konuşmacı olarak yer aldığı 
seminerimize 52 üyemiz katılım sağladı.

Kurultaya 49 üniversiteden, Odamız Öğrenci Üye 
Yönetmeliğine göre Odaya üye olan yaklaşık 21 bin öğrenci 
üyeyi temsilen 400 delege katıldı.

İN
D

İR
İM

LE
R ÖZEL SEÇKİN KOLEJİ

Özel Seçkin Koleji (Güzelbahçe Kampüsü) taraf ından üye ve çalışanlarımızın çocuklarına eğitim bedeli üzerinden 
% 30 oranında indirim uygulanacaktır.
Telefon: (0232) 234 70 15
Adres: Mithatpaşa Cad. 14. Sk. No: 31 Maltepe Mahallesi Güzelbahçe-İzmir

Web: http://www.seckinkolej.com

Öğrenci Komisyonumuz  Bölüm arkadaşları için; Staj Yeri Bulma Çalışmalarını  Sürdürüyor.
Etkinlik alanımızda yer alan üniversitelerde meslek alanımızda öğrenim gören öğrenci üye komisyonumuz; öğrenci 
üyelerimizin zorunlu meslek stajlar ını yapabilecekleri işletmelerle görüşerek çalışmalarını  sürdürmektedir. 
4 – 6 haf talık resmi stajlar ını makine mühendisliği bölümlerinde öğrenim görenler için Üretim-Döküm Stajı; Üretim-Talaşlı 
İmalat; Yönetim – Fabrika Organizasyon Stajı üç ayrı alana ayrılmaktadır. Endüstr i –sistem mühendisliği öğrenimine devam 
edenler için ise üretim stajı; yönetim-fabrika organizasyon stajı olarak ikiye ayrılmaktadır. Kısa süreli sigorta primleri bu 
dönemde üniversiteler taraf ından karşılanmakta; işletmelere her hangi bir idari ya da maddi yükümlülük düşmemektedir.
“Geleceğin Mühendisler i meslektaşlar ıyla birlikte yetişmeli” diyerek; kendiler ine destek olma olanağına sahipseniz; 
iletişim bilgiler inizi ikm-izmir@mmo.org.tr. adresine gönderebilir; 0 232 4623333/147 den bize ulaşabilirsiniz.

DUyURU
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KaÇaK VİLLaLaR, 
yasaL haLE 
gETİRİLmEyE 
ÇaLışıLıyoR
Urla Villaları’na karşı TMMOB’ye bağlı Odalar 
tarafından açılan davanın keşfi 19 Mart 2015 
tarihinde yapıldı.

(Kamuoyunda Urla Villaları olarak bilinen ve ‘iktidarın doğal 
alanlarına bakışındaki nobranlığı, yıkıcılığı, vurdumduymazlığı 
görmek/anlamak açısından önemli bir örnek olarak’ 
tanımlanan, doğal sit alanında kaçak yapılan villaların 
meşrulaştırma sürecine yönelik yürütülen hukuk mücadelesinin 
keşf i yapıldı. Keşif alanını görmek için giden TMMOB İzmir İl 
Koordinasyon Kurulu temsilcileri ve yurttaşların bölgeye girişi 
güvenlik güçlerince engellendi.

Urla Villaları basın açıklamasını TMMOB İzmir İKK Dönem 
Sekreteri Melih Yalçın okudu. Yalçın açıklamasında şu ifadeleri 
kullandı:

“İzmir 1 numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge 
Komisyonu’nun 28.11.2013 tarih ve 200 sayılı kararının 
yürütmesinin durdurulması takiben iptaline karar verilmesi 
talebiyle; TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi, 
TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İzmir Şubesi, TMMOB Jeoloji 
Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ve TMMOB Çevre Mühendisleri 
Odası İzmir Şubesi olarak dört odamız dava açmıştır. Bugün de 
bu davaya ilişkin bilirkişi incelemesi gerçekleştirilmektedir.

Devam eden süreçte defalarca vurguladığımız üzere; sit 
derecesi düşürülmüş alanda hazırlanan ve yalnızca isminde 
“koruma” yazan imar planı ile kaçak yapıların hukuksuz bir 
şekilde meşrulaştırılması çabası sürdürülmeye çalışılmıştır.
Böylelikle; sit derecesinin düşürülmesine yönelik hukuki süreç 
devam ederken, yargı kararının sonuçlanması beklenmeden 
imar planları onaylanarak ileride telaf isi mümkün olmayan 
sonuçların doğmasına neden olacak yeni bir süreç daha 
başlatılmış oldu. Ancak tekrar hatırlatmak gerekirse; alanın 
%90’ından fazlası orman alanında kalmakta, geriye kalan 
kısmı makilik–fundalık, kıyı alanları ve tarım alanlarından 
oluşmaktadır. 1. derece doğal sit olarak belirlenmiş alan 
yaklaşık 60.000 ha.’lık alan iken yalnızca 20 ha.’lık bir alana 
özel, hiçbir bilimsel temele oturmayan derece düşürülmesi 
uygulaması yapılmıştır.

Bu gün keşf i yapılacak yargı sürecinde ise farklı sorunlar 
yaşanmaktadır. Doğal sit alanlarının irdelenmesi sürecine 
ilişkin mevzuat hükümlerinden, irdelemeyi gerçekleştirecek 
ekibin biyolog, orman mühendisi, ziraat mühendisi, şehir 
plancısı, su ürünleri mühendisi, jeoloji mühendisi, peyzaj 
mimarı, çevre mühendisi, harita kadastro mühendisi ve ilgili 
diğer meslek gruplarından oluşturulacak en az 5 kişilik bir 
araştırma ekibi olması hükmü çok açıktır. Ancak, bu gün 
keşfe gelen bilirkişi heyeti sadece iki biyolog ve bir çevre 
mühendisinden oluşmaktadır.  Mevcut bilirkişilerin yanı sıra, 
söz konusu hükümde anılan uzmanlık gruplarından ilave 
bilirkişilerin heyet ilave edilmesi taraf ımızca talep edilmesine 
karşın, bu talebimiz Mahkemece reddedilmiştir. Bu durum 
yapılacak keşf in, keşifte bulunmayan uzmanlık alanları 
yönünden eksik kalmasına sonucunu doğurmuştur.”
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aLsaNCaK 
sTaDı 
yıKıLamaz

Alsancak Stadı’nın yıkılmak istenmesine gerekçe 
olarak gösterilen statik rapora ilişkin 24 Mart 2015 
tarihinde Alsancak Stadı’nı Koruma ve Yaşatma 
Platformu tarafından basın açıklaması yapıldı.

(İzmir Valiliği’nce kapatılmasına gerekçe yapılan ve bir 
oldubittiyle yıkılmak istenen Alsancak Stadı’yla ilgili adeta 
kamuoyundan gizlenen Statik Rapor, İnşaat Mühendisleri 
Odası İzmir Şubesi’nce incelendi ve sonuçları Alsancak Stadı’nı 
Koruma ve Yaşatma Platformu’nca yapılan basın açıklaması ile 
kamuoyuyla paylaşıldı.

Raporun; yenilenme adına da olsa tribünlerin ya da yola 
cepheli idari binanın yıkılmasına dayanak yapılamayacağının, 
güçlendirmeye ilişkin karar vermeye esas olabilecek 
çalışmaların ivedilikle yapılmasının ve bu çalışmaların 
sonuçlarına bağlı olarak kararlar verilmesi gerektiğinin 
belirtildiği açıklamada şu tespitlere yer verildi: 

1) Alsancak Stadı’nın Depremsellik Performans Analizi, Statik 
Raporu’nda (SR) da belirtildiği üzere Deprem Bölgelerinde 
Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik  - 2007 Bölüm-7: Mevcut 
Binaların Değerlendirilmesi ve Güçlendirilmesi esaslarına göre 
yapılmıştır. 

Söz konusu bölüm, kapsam olarak “Deprem bölgelerinde 
bulunan mevcut ve güçlendirilecek tüm binaların ve bina 
türü yapıların deprem etkileri altındaki performanslarının 
değerlendirilmesinde uygulanacak hesap kuralları, 
güçlendirme kararlarında esas alınacak ilkeler ve 

güçlendirilmesine karar verilen binaların güçlendirme tasarımı 
ilkeleri”ni tanımlamaktadır. 

2) Statik Raporda (SR); Kapalı ve Açık Tribün için Can 
Güvenliği (CG) deprem performans analizinin yapıldığı ve 
betonarme sistemin yetersiz olduğu ve yıkılması gerektiği 
belirtilmektedir. Söz konusu raporda deplasmanların sınır 
değerlerin üstünde olduğu, korozyon tespitleri, zemin 
sıvılaşma problemi, bloklardan birinde farklı oturma, mimari 
yetersizlik olumsuzluklar olarak sıralanmış ve tribünlerin 
güçlendirme maliyetinin yüksek olacağı öngörüsüyle yıkılıp 
yenisinin yapılması uygun olacağı kanaati belirtilmiştir. 

Statik Rapor (SR) incelendiğinde görülmektedir ki;

a) Alsancak Stadı için yalnızca deprem etkileri altındaki 
performansının değerlendirilmesi aşamasıyla ilgili çalışma 
yapılmıştır. GÜÇLENDİRMEYE İLİŞKİN KARAR VERMEYE ESAS 
OLABİLECEK HERHANGİ BİR ÇALIŞMA YAPILMAMIŞTIR. BU 
NEDENLE, GÜÇLENDİRME MALİYETİNİN YÜKSEK OLACAĞI 
KANAATİNİN BELİRTİLMESİ HERHANGİ BİR SOMUT ÇALIŞMA 
SONUCUNA DAYALI DEĞİLDİR. 

GÜÇLENDİRME KARARI VERİLMESİ VE UYGULANMASIYLA, 
DEPLASMANLARIN SINIR DEĞERLERİ AŞMASINA ÇÖZÜM 
GETİRİLMİŞ OLACAKTIR.

b) Performans değerlendirmesi yalnızca tribünler 
için yapılmış, yola cepheli idari binaya ait herhangi bir 
değerlendirme yapıldığı bilgisi yer almamaktadır. 

c) Zemin etüdü olarak stada özel çalışma ile zemin özellikleri 
belirlenmemiş olup, bitişikteki Dokuz Eylül Üniversitesi 
için daha önce yapılmış zemin etüd raporuna ait değerler 
kullanılmıştır. 

BİTİŞİKTEKİ BİR BAŞKA YAPIYA AİT ZEMİN ETÜDÜNE DAYALI 
OLARAK SIVILAŞMA PROBLEMİ KANAAT DEĞERLENDİRİLMESİ 
DE UYGUN DEĞİLDİR.

d) BLOKLARDAN BİRİNDEKİ ÇATLAĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ 
OLARAK FARKLI OTURMA KANAATİ YALNIZCA GÖZLEME DAYALI 
OLARAK VERİLMİŞ OLUP, BUNUNLA İLGİLİ ASIL YAPILMASI 
GEREKEN TEKNİK ÇALIŞMA RAPORDA BULUNAMAMIŞTIR.  
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31 maRT’Ta ÇÖKEN 
yaLNızCa ELEKTRİK 
sİsTEmİ DEĞİL, 
ayNı zamaNDa 
aKP’NİN ENERJİ 
PoLİTİKasıDıR

31Mart 2015 tarihinde ülke genelinde yaşanan 
elektrik kesintisine ilişkin, Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Ekber Çakar tarafından yazılı bir 
açıklama yapıldı.

(31 Mart 2015 günü yaşanan ve ulaşım, sağlık, eğitim, üretim 
faaliyetlerinin tüm ülkede durmasına neden olan elektrik 
sistemi çöküntüsünden bu yana on gün geçmesine karşın, 
çöküntünün nedenleri konusunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı taraf ından, kamuoyuna doyurucu ve inandırıcı bir 
açıklama yapılmamıştır.

Enerji sektöründeki faaliyetler ve uygulamalardan siyaseten 
sorumlu olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, üstlendiği 
görevin kendisine yüklediği sorumluluklardan maalesef 
haberdar değildir. 31 Mart günü sistem çökmesinin ardından, 

derhal Türkiye’ye dönüp olaya el koyması gereken Sayın 
Bakan, sanki hiç bir şey olmamış gibi, yurtdışı gezisine devam 
etmiştir. Türkiye’ye döndükten sonra da, kamuoyuna olayın 
gerçek nedenlerini anlatan bir açıklama yapamamıştır.
Sistem çöküntüsünün temel nedeni, siyasi iktidarın 
sürdüregeldiği kamuyu küçültme, işlevsizleştirme, kamu 
varlıklarını özel sektöre devretme, elektrik dağıtım ve üretim 
faaliyetlerinin tamamını özel sektöre bırakma; iletimdeki kamu 
etkinliğini sınırlama ve zaman içinde taşeronlaştırma, özel 
iletim hatları yapımı, EPİAŞ vb. uygulamalarla özel sektörü 
bu alanda da etkin kılma; kamusal planlama, üretim, denetim 
uygulamalarını rafa kaldırma çabalarıdır. 

2002’den bu yana tüm dağıtım şirketlerini özelleştiren, 
kamunun elektrik üretimindeki payını yönetimde oldukları 
dönemde yarı yarıya azaltan ve bugün üçte birin altına 
düşüren, kamunun elinde kalan son bir kaç termik santralı ve 
birçok hidroelektrik santralını da hızla satmayı; elde kalacağı 
söylenen az sayıda hidroelektrik santralla, üretimde kamu 
payını yüzde 10’un altına çekmeyi göze alan bir siyasi iktidarla 
karşı karşıyayız.

Bu anlayış, özel sektörün santralları kârlı bulmadığı 
gerekçesiyle üretim yapmak istemediği zamanlarda 
doğabilecek açığı kapatmak üzere devreye girebilecek kamu 
santral kapasitesini elde tutmayı planlamamıştır.

Bu anlayış, kamuda deneyimli ve nitelikli kadroları 
etkisizleştirmiş, atama ve görevlendirmelerde, ehliyet ve 
liyakati değil, tarikat referanslarını, iktidara yakınlığı temel 
ölçüt olarak almıştır. 

Bu anlayış, iletim altyapısında da; gerekli iyileştirme, 
geliştirme, modernizasyon ve kapasite artırma yatırımlarını 
yapma yükümlülüğünü de yerine getirmediği için 31 Martta 
yaşanan çöküntüye engel olamamıştır.

Önerilerimiz:

1. Yaşanan çöküntünün, bugüne değin açıklanmayan 
nedenlerini araştırmak üzere; bünyesinde meslek odaları, 
uzmanlar ve akademisyenlerin de yer alacağı “Bağımsız 
Soruşturma Kurulu” oluşturulmalı ve bu Kurulun çalışmaları 
kamuoyuna açıklanmalıdır.
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2. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı siyasal sorumluluğunun 
ayrımına varmalı ve görevinden istifa etmelidir.

3. Enerjiden yararlanmak modern çağın gereği ve temel bir 
haktır. Bu nedenle, enerjinin tüm tüketicilere yeterli, kaliteli, 
sürekli, düşük maliyetli ve güvenilir bir şekilde sunulması 
temel bir enerji politikası olmalıdır.

4. Enerji üretiminde ağırlık yerli, yeni ve yenilenebilir 
enerji kaynaklarına verilmelidir. Enerji planlamaları, ulusal 
ve kamusal çıkarların korunmasını ve toplumsal yararın 
artırılmasını, yurttaşların temel ve çağdaş bir insan hakkından 
yararlanması için ucuz, sürekli ve güvenilir enerjiye kolaylıkla 
erişebilmesini hedeflemelidir. 

5. Enerjiyle ilgili tüm kurumlar çalışmalarında şeffaflaşmalı, 
bilgiler yaygınlaşmalı, herkesçe erişilebilir ve kullanılabilir 
olmalıdır. 

6. Elektrik enerjisi faaliyetlerinin kamu hizmeti olduğu 
gerçeği kabul edilmeli ve yasalarda yer alacak hususlar buna 
göre düzenlenmelidir.

7. Enerji sektöründeki faaliyetlerde planlama gerekliliği kabul 
edilmelidir. Bu planlama, birincil enerji kaynağı kullanımında 
ve elektrik üretiminde dışa bağımlılığın azaltılması; süreklilik, 
toplumsal fayda ve maliyet analizi, arz güvenilirliği ve çevreye 
verilen zararın asgari düzeyde olması unsurlarını içermelidir. 
Gerek kamu sektörü gerek özel sektör yatırımları için bu 
planlamaya uymak zorunluluğu getirilmelidir.

8. İletim şebekesinde gerekli bakım, onarım, idame, 
iyileştirme, yenileme, şebeke genişletme, geliştirme ve 
kapasite artırma yatırımları hızla yapılmalıdır.

9. Arz açığının doğabileceği sorunlu durumlarda hızla devreye 
girebilecek güvenilir bir kamu santral stoku bulundurulmalıdır.

10. 7 Haziran seçimlerinde elektrik kesintilerinin yaşanmaması 
için gerekli tüm tedbirler alınmalıdır. 

11. Enerji sektöründe süregelen ve sorunlara çözüm 
getirmediği ortaya çıkan kamu kurumlarını küçültme, 
işlevsizleştirme, özelleştirmeler ve bu yöndeki politika 
ve uygulamalar son bulmalı; mevcut kamu kuruluşları 
etkinleştirilmeli ve güçlendirilmelidir. Enerji üretim, iletim 
ve dağıtımında, kamu kuruluşlarında çalışanların, yönetim ve 
denetimde söz ve karar sahibi olacağı, özerk bir statüde, etkin 
ve verimli çalışmalar yapması sağlanmalıdır. 

Bu kapsamda; elektrik üretim, iletim, 
dağıtım faaliyetlerinin bütünlük içinde 
olması için 
EÜAŞ, TEİAŞ, TEDAŞ, TETAŞ, eskiden 
olduğu gibi Türkiye Elektrik Kurumu 
(TEK) bünyesinde birleştirilmelidir. 
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KURUmLaRDaN 
“BasKıLaRa
 KaRşı 
müCaDELEyE 
DEVam” mEsaJı

TMMOB İKK •

İzmir’deki meslek örgütü ve sendikalar, İzmir 
Valiliğinin basın açıklamalarına yönelik aldığı 
yasak kararını geri çekmesinin ardından bir basın 
toplantısı gerçekleştirdi.

( İzmir Valiliğinin 3 Mart 2015 tarihinde yayımladığı genelge 
ile basın açıklamalarına yönelik geniş kısıtlamalar getirmesi 
ve kamuoyunun tepkisi üzerine genelgeyi geri çekmesinin 
ardından, gelinen son noktaya ilişkin aralarında TMMOB 
İzmir İl Koordinasyon Kurulu’nun da yer aldığı İzmir’deki 
meslek örgütü ve sendikalar taraf ından bir basın toplantısı 
gerçekleştirildi. 14 Mart 2015 tarihinde İzmir Serbest 
Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nda gerçekleştirilen basın 
toplantısında kurumlar adına açıklamayı İzmir Barosu Yönetim 
Kurulu Başkanı Aydın Özcan yaptı. Özcan açıklamasında, 
yasak girişiminin İzmir kamuoyunun yoğun tepkisi ile yanıt 
bulduğunu ve valiliğin, kararı geri almak zorunda kaldığını 
ifade ederek, “Biz bu durumu, demokratik mücadelenin, 
İzmir emek ve demokrasi güçlerinin, karara tepki gösteren 
tüm yurttaşların kazanımı olarak görüyoruz” dedi. Özcan, 
açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
“Valiliğin geri almak zorunda kaldığı karar, İzmir Valisi 

Mustafa Toprak’ın kentimizde göreve başladığı günden bu 
yana oluşturmaya çalıştığı baskı ortamının ne ilk, ne de son 
adımıdır. Toprak’ın görev süresi boyunca, daha önce benzeri 
görülmemiş biçimde birçok demokratik hak arama eylemine 
yönelik polis saldırıları gerçekleşirken, yüzlerce kişi gözaltına 
alındı, birçok yurttaşımız yaralandı. 
Vali Toprak beraberinde kentimize huzursuzluğu ve polis 
şiddetini getirdi. Atanmasının hemen ardından gerçekleşen 
Gezi eylemlerinde sivil giyimli-sopalı polislerin yurttaşlara 
saldırmasına göz yuman, Sivas katliamında katledilenlerin 
geçtiğimiz sene 2 Temmuz’da anılmasına dahi tahammül 
göstermeyen, anma etkinliğini polis saldırısı ile sona erdiren, 
13 Şubat’ta eğitim boykotu gerçekleştiren eğitim emekçisi ve 
yurttaşlara çoluk çocuk demeden TOMA’larla, gaz bombaları ile 
müdahale edilmesi talimatını veren Vali Toprak’tır. 
Vurgulamak gerekir ki, Vali Mustafa Toprak’ın demokratik 
tepkilere bakışı, valiliğin yasak kararını geri çektiğini 
açıkladığı basın metnine de yansımış, karara tepkiler ‘siyasi 
karalama’, ‘istismar’, ‘yanlış yönlendirme’ şeklinde mesnetsiz 
ifadelerle tanımlanmıştır. Geri çekildiği belirtilen yasakların 
gerçekten geri çekilip çekilmediği bundan sonraki süreçte 
sokakta belli olacaktır. Bizler bu süreci çok yakından takip 
edeceğiz. 
Hükümetin ‘güvenlik’ adı altında özgürlükleri kısıtlamaya, 
polisiye tedbirleri egemen kılmaya dönük çabaları göz önünde 
bulundurulduğunda, kentimizde yaşananlar, hükümetin 
İzmir’i önümüzdeki dönemde tüm ülkeye yayılacak olan baskı 
politikalarının uygulanacağı pilot kent olarak seçtiğine 
işaret etmektedir. Kendi iktidarlarını sarsılmaz kılmak adına 
bir polis devleti yaratmaya çalışan hükümete, İzmir emek ve 
demokrasi güçleri olarak buradan bir kez daha sesleniyoruz: 
Tüm baskılara rağmen, bugüne kadar olduğu gibi bundan 
sonra da demokratik hak arama mücadelesi ile sokakta 
olacak, kentimizde özgür, demokratik bir yaşam inşa etme 
çabamızı sürdüreceğiz. İzmir’de yaşayan bütün yurttaşlarımızı 
özgürlüklerine ve demokratik haklarına sahip çıkmaya, baskılar 
karşısında sokakları terk etmemeye davet ediyoruz.”

BİRLEŞİK KAMU-İŞ İZMİR İL TEMSİLCİLİĞİ 
DİSK EGE BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
İZMİR BAROSU 
İZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI
İZMİR ECZACI ODASI
İZMİR GAZETECİLER CEMİYETİ
İZMİR SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI
İZMİR TABİP ODASI 
İZMİR VETERİNER HEKİMLER ODASI
KESK İZMİR ŞUBELER PLATFORMU
TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU 
TÜRK-İŞ 3. BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
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TmmoB İş 
güVENLİĞİ 
UzmaNLaRı 
KURULTayı 
9-10 mayıs’Ta 
aNKaRa’Da...
İş güvenliği uzmanlarının sorunları ile 
işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatının 
değerlendirileceği TMMOB İş Güvenliği 
Uzmanları Kurultayı 9-10 Mayıs 2015 
tarihinde Ankara’da İMO Teoman Öztürk 
toplantı salonunda gerçekleştirilecek. İki 
gün sürecek kurultayın programı belli 
oldu.

( TMMOB İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI KURULTAYI PROGRAMI

Yer : İMO Teoman Öztürk Salonu
 
Birinci Gün-09.05.2015 Cumartesi

09:00 – 10:00 Kayıt

10:00 – 11:00 Açılış Konuşmaları
TMMOB
TTB
DİSK
KESK
İLO

11:00 – 11:15 ARA

11.15 - 13.00       
1. OTURUM
•	 Yerel	Çalıştayların	Sonuç	Raporlarının	Sunumu	ve	
Değerlendirilmesi

13:00-14.00       YEMEK ARASI

14:00 -17:00          
2. OTURUM
•	 İş	Güvenliği	Uzmanlarının	Sorunlarının	Sektörel	Olarak	
İncelenmesi
Nevzat ERSAN (İnşaat Mühendisleri Odası)
Fikret OĞUZ (Mimarlar Odası)
Can DOĞAN (Maden Mühendisleri Odası)
Ali Ekber ÇAKAR (Makina Mühendisleri Odası)
Ruhi ÖKTEM (Kimya Mühendisleri Odası)
Hikmet Nurhan PARLAK (Elektrik Mühendisleri Odası)
 
İkinci  Gün-10.05.2015 Pazar

10:00 – 11:30    
1.OTURUM
•	 İş	Güvenliği	Uzmanlarının	Bakanlığa	ve	İşverene	Karşı	
Sorumlulukları
Dr. Murat ÖZVERİ – Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve 
Endüstri İlişkileri Bölümü
•	 İş	Güvenliği	Uzmanlarının	Hukuki	ve	Cezai	Sorumlulukları
Prof. Erdem ÖZDEMİR – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
ARA 11.30-11.45

11.45-12.30 
2.OTURUM
•	 İş	Güvenliği	Uzmanları	Üzerine	Saha	Çalışması	–	Anket	
Sunumu
Bedri TEKİN (Makina Mühendisi)
ARA YEMEK 12.30-13.30

13:30 -16:00  
•	 FORUM	-	DEĞERLENDİRME
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UmUT 1 mayıs’Ta, 
UmUT 1 mayıs 
mEyDaNıNDa
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DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, “Birlik, Mücadele ve 
Dayanışma Günü 1 Mayıs”ın, insanca yaşanacak 
ücret ve çalışma koşulları ile barış, demokrasi ve 
özgürlükler talepleriyle ülke genelinde kutlanması 
ve İstanbul kutlamalarının Taksim’de yapılması için 
çağrıda bulundu.  

( DİSK Başkanı Kani Beko, KESK Eş Başkanı Lami Özgen, 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TTB Merkez 
Konsey Üyesi Hüseyin Demirdizen, 31 Mart 2015 Salı günü DİSK 
Genel Merkezi’nde bir basın toplantısı düzenleyerek, 1 Mayıs’ı 
tüm sendikalarla birlikte Taksim’de kutlamak istediklerini 
açıkladı.
Basın toplantısında ortak metin DİSK Başkanı Kani Beko 
taraf ından okundu.

Açıklama şu şekilde: 
“1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma gününü Türkiye’nin 
dört bir yanında kitlesel ve coşkulu bir biçimde kutlamak için 
hazırlıklara başladığımızı duyurmak amacıyla bugün burada bir 
aradayız.

Bizler, yılın 365 günü alınteri döken, bu ülkede üretilen her 
şeyi ama her şeyi üretenleriz. Bizlerin 1 Mayıs’ta söyleyecek 
sözü, büyüteceği bir umudu var:
 
•	 Taşeron	çalışma	başta	olmak	üzere	tüm	kölece	çalıştırma	
biçimlerine karşı insanca çalışmak ve insanca yaşamak 
istiyoruz.
•	 İnsanca	yaşayabileceğimiz	bir	ücret	ve	sosyal	haklar	
istiyoruz.
•	 Grev,	örgütlenme	ve	toplusözleşme	hakkımızı	istiyoruz.
•	 Çalışırken	ölmek,	sakat	kalmak,	hastalanmak	istemiyoruz.
•	 Kıdem	tazminatımız	gaspına	karşı	iş	güvencemize	sahip	
çıkıyoruz.
•	 Kadınları	toplumsal	yaşamdan	dışlayan	zihniyeti,	bu	
zihniyetin yarattığı şiddeti ve kadınların ucuz-güvencesiz 
işlerde kölece çalıştırılmasını reddediyoruz.
•	 Biz	işçiler,	kamu	emekçileri,	mühendisler,	hekimler,	
kadınlar, gençler, emekliler, kar amacı güden bir anonim 
şirketin köleleri değil, demokratik bir ülkenin eşit yurttaşları 
olmak istiyoruz.
•	 Baskılara	karşı	özgürlük,	yağma	ve	talana	karşı	eşitlik,	
ayrımcılığa karşı kardeşlik, savaşa karşı barış istiyoruz. Ve bu 
özlemlerimizin iç güvenlik yasası adı verilen f iili sıkıyönetim 
uygulamaları ile bastırılamayacağını ifade ediyoruz.
•	 Ve	en	önemlisi	emeğimize,	hukuka,	haklarımıza,	
tarihimize, kaybettiğimiz arkadaşlarımızın anısına saygı 
istiyoruz.
•	 İstanbul’da	1	Mayıs’ı	Taksim’de,	işçilerin	yaşamını	yitirdiği	
1 Mayıs alanımızda kutlamak istiyoruz.Ve çocuklarımızla, 
karanf illerimizle, türkülerimizle gideceğimiz 1 Mayıs Alanı’yla 
ilgili söz hakkımıza saygı duyulmasını istiyoruz.
•	 1	Mayıs	meydanında	1	Mayıs	kutlama	isteğimiz	basitçe	
teknik bir tercih değildir. Evet mesele 3-5 meydandan 
hangisinde 1 Mayıs’ın kutlanacağına dair teknik bir mesele 
değildir.
•	 Biz	emeğimize	saygı	için	Taksim’de	olmak	istiyoruz.	Yılın	
365 günü ülkenin tüm değerlerini, güzelliklerini üretirken 
biz eziliyoruz, hor görülüyoruz, yok sayılıyoruz. Sefalet 
ücretleriyle, güvencesiz, çalıştırılıyoruz. İşçi sağlığı ve iş 
güvenliği önlemleri alınmadığı için hayatımızdan oluyoruz. 
Çalışırken aç kalıyoruz, sakat kalıyoruz, ölüyoruz. Tüm bunları 
yaşarken, nice mücadeleler sonucu, nice bedeller ödememizin 
ardından resmi tatil haline gelen1 Mayıs’ta, emeğe ve onun 
taleplerine saygı gösterilsin istiyoruz.
•	 Biz	hukuka	saygı	için	Taksim’de	olmak	istiyoruz.	
Bu talebimiz yüzünden çok bedeller ödedik ancak tüm 
mahkemelerden beraat ettik. En son 2014 1 Mayıs’ı ile ilgili 
dava sonucunda “işçileri 1 Mayıs için Taksim’e çağırmak suç 
değildir” dendi. Öte yandan, 1 Mayıs’ta Taksim yasağı ile ilgili 
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hükümet AİHM’de mahkum oldu. 1 Mayıs ile ilgili ulusal ve 
uluslararası mahkeme kararlarına saygı gösterilmesi talebiyle 
1 Mayıs’ta Taksim’de olmak istiyoruz.
Biz haklarımıza saygı için Taksim’de olmak istiyoruz. Bu ülkede 
işçilerin, kamu emekçilerinin, emeğiyle geçinen herkesin en 
temel Anayasal hakları ayaklar altına alınıyor. Sendikalı olmak 
en yaygın işten çıkarma gerekçesi haline geldi. Anayasa’daki 
sınırlı grev hakkı bile tamamen yasaklandı. Taşeron işçilere 
kadro hakkı veren mahkeme kararları ayrım yapılmaksızın 
uygulanması gerekirken, ülkeyi yönetenler hala bu kararlara 
uymuyor. Haklarımıza saygı gösterilmesini istediğimiz için 1 
Mayıs’ta Taksim’de buluşma çağrısı yapıyoruz.
Tarihimize, kaybettiğimiz arkadaşlarımızın anısına saygı için 
Taksim’de olmak istiyoruz. 1 Mayıs 1977’deki kontrgerilla 
saldırısında kaybettiğimiz işçi arkadaşlarımızı unutmuyoruz. 
Onların katillerinin yakalanmamış olmasını, 12 Eylül darbesine 
giden süreci başlatan bu saldırının aydınlatılmamasını 
affetmiyoruz. Türkiye’de bir kez daha katliamlar, darbeler 
olmasın diye, bu karanlık planlar arkadaşlarımızın anısının 
ışığıyla gün yüzüne çıksın, katiller amacına ulaşamasın diye 1 
Mayıs’ta Taksim’de olmak istiyoruz.

1 Mayıs dünyanın birçok ülkesinde resmi tatildir. Ve 
dünyanın her yerinde 1 Mayıs’lar kentlerin en merkezi 
meydanlarında kutlanır. Çünkü 1 Mayıs günü hayat durur. 
Türkiye’de de pek çok ilde böyle olacak, kentlerin en 
merkezi meydanları işçi sınıfıyla buluşacak. Biz istiyoruz 
ki İstanbul’da da bir gün olsun işçiler ve talepleri kentin 
en merkezi meydanına, Taksim’e taşınsın. 1 Mayıs’ı 
Taksim’de kutlamak için bir araya gelen DİSK-KESK-TMMOB-
TTB olarak dost emek-meslek örgütleriyle, demokratik 
kitle örgütleriyle, emek dostu siyasi parti liderleriyle 
görüşmelere başlayacak ve onlarla bu süreci kol kola 
örgütleyeceğiz. 

Bunların yanı sıra, dört örgütün Genel Başkanları olarak, 
İçişleri Bakanı ile görüşme talebimizi bugün kendilerine 
ilettik. Biz bu görüşmeye, 2010-2011 ve 2012’de Taksim’de yüz 

binlerle gerçekleşen, coşku dolu, bir kişinin bile burnunun 
kanamadığı dünyanın en kitlesel 1 Mayıs kutlamalarını bir kez 
daha yaşatma talebimizle gidiyoruz. Umarız bu adımımızın 
karşılığını alırız. Umuyoruz ki 1 Mayıs Birlik-Mücadele ve 
Dayanışma günü hukuk dışı, vicdanları sızlatan bir yasak 
inadıyla İstanbulluya ve işçilere zehir edilmez. 
Bunlar bizim umudumuz. Biz 1 Mayıs’ta umudu örgütleyeceğiz. 
Emeğin umudu, emeğin onuru, emeğin hakkı, emeğin hukuku, 
emeğin tarihi ve emeğin değerleri için kol kola omuz omuza 
olacağız. Türkiye seçimlere giderken toplumu gererek oy 
toplama hesaplarına karşı biz karanf illerimizi kuşanacağız. 
Ötekileştirici nefret söylemlerine karşı şarkılarımızla-
türkülerimizle emeğin umutlu davasında bütünleşeceğiz.
Yağmanın-talanın değil eşitliğin, savaşın değil barışın, 
baskıların değil özgürlüğün, karanlığın değil aydınlığın, 
ayrımcılığın değil kardeşliğin, yalanın değil hakikatin egemen 
olduğu bir ülke için umut işçi sınıf ında, umut emekte, umut 
kamu çalışanlarında, umut bu ülkenin mühendislerinde, 
hekimlerinde. Umut kadınlarda, gençlerde, emeklilerde… 

Umut birliğimizde, mücadelemizde, 
dayanışmamızda.
 
Umut 1 Mayıs’ta,
Umut 1 Mayıs meydanında!

Başta İstanbul’da Taksim Alanı olmak üzere, Türkiye’nin 
tüm illerinde, emek taleplerimizi, barış, özgürlük, eşitlik ve 
demokrasi özlemlerimizi 1 Mayıs meydanlarında haykırmak 
için, 

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak tüm 
emek ve meslek örgütlerini, siyasi 
çevreleri, demokratik kitle örgütlerini 
omuz omuza olmaya çağırıyoruz.”
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TmmoB İzmİR İKK 
KaDıN ÇaLışma 
gRUBU’NDaN 
KayNaKLaR’Da 
KaDıNLaRa 
zİyaRET

( TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu ve Şubemiz 
Kadın Mühendisler Komisyonu üyeleri olarak 8 Mart Dünya 
Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla Buca  Kaynaklar’daki 
çevre direnişçisi  kadınlarla birlikteydik. 7 Mart günü 
gerçekleştirilen ziyarette, köy muhtarı Erhan Şen ve eşi 

KOMİSYONLARDAN • KADIN MÜHENDİSLER KOMİSYONU

Meryem Şen ile birlikte köydeki kadınlarımız bize enfes bir köy 
kahvaltısı sundular. Kahvaltıda köye ait doğal lezzetlerden 
tatma imkânı bulup köyün temiz havasını içimize çektik. Köyün 
İzmir merkeze oldukça yakın olmasına rağmenbu kadar doğal 
ve temiz kalabilmesine sevindik.

Ancak tabii ki bizler bu durumun bir tesadüf değil, doğaya 
saygının ve emeğin bir ürünü olduğunun farkındaydık. Kısaca 
bahsetmek gerekirse;  geçen yıl Buca Kaynaklar ve Bornova 
ilçesine bağlı Gökdere Köyleri sınırında 1. derecede doğal 
ve tarihi SİT alanı olan ve yerleşim yerine 300-400 metre 
mesafede bulunan arazide Batı Çimento taraf ından Valilik 
ruhsatıyla, kil ocağı açılmasına karar verilmişti. Bu karara 
başta köylü kadınlar olmak üzere tüm köy halkı birlikte karşı 
durmuşlardı. Eylül 2014 tarihinde başlayan direniş ise davanın 
kazanılması ile sonuçlanmıştı.

Ziyaretimizin sebebi ise bu onurlu direnişi kutlamak ve 
öykülerini kadınların kendi ağızlarından dinlemekti. Bu 
bağlamda köylü kadınlarımızdan dayatmalar karşısındaki 
direnişlerini ve bu çevre katliamına karşı halkın 
örgütlenmesine dair hikâyelerini dinledik. Köy muhtarı Erhan 
Şen ise kadınların göstermiş olduğu duyarlılığı ve emeği 
tekrar dile getirip kendilerine bir kez daha teşekkür etti. Hep 
birlikte yapılan keyifli sohbetin ardından planladığımız sinema 
etkinliğine geçildi. Son derece değerli bu paylaşımların 
ertesinde köy pazarında çoğu kadınlara ait olan tezgâhlardan 
yapılan alışverişlerden sonra tekrar görüşmek üzere 

Kaynaklar’dan hareket edildi.
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( Komisyonumuz, İzmir’de kadın çalışmaları yapan birçok 
sivil toplum kuruluşu, emek ve meslek örgütlerinin ortaklaşa 
düzenlediği 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için yapılan 
gündüz yürüyüşüne katılım sağladı. Çok renkli görüntülerin 
yaşandığı yürüyüşte mühendis, mimar ve şehir plancısı 
kadınlar pembe kurdeleli baretleri ve kadınların haklarını 
kısıtlamaya, toplumsal hayatta görünmez kılınmasına yönelik 
tüm girişimlere kararlılıkla direnileceğini anlatan dövizleri 
ile dikkat çekti. Yürüyüşte mühendis, mimar ve şehir plancısı 
genç kadınlarımız ile sohbet etme imkânı bulunurken, kendi 
odaları ile iletişime geçme yolları hakkında sorulan sorulara 
cevap verildi. Diğer sivil toplum kuruluşu, emek ve meslek 
örgütlerinden kadın arkadaşlar ile ortak paydada buluşmanın 
coşkusu yaşanıp kurulu mevcut bağlar tazelendi. 

8 maRT DüNya 
EmEKÇİ KaDıNLaR 
güNü’NDE 
soKaKLaRDayDıK 

8 maRT DüNya 
EmEKÇİ KaDıNLaR 
güNü ETKİNLİĞİ 
oLaRaK sİPİL 
a.ş. zİyaRETİ 

( 9 Mart’ta, Sipil AŞ f irması taraf ından, kadın çalışanları 
için her yıl yapılandan farklı bir etkinlik yapmak ve Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği konusundaki farkındalıklarını artırmak 
amacıyla Şubemiz Kadın Mühendisler Komisyonu’na yapılan 
davet üzerine Manisa fabrikası ziyaret edildi. Ziyaret sırasında, 
fabrikada çalışan kadın işçilere yönelik olarak “Çalışma 
Hayatında Kadın” başlıklı sunum Şubemiz Kadın Mühendisler 
Komisyonu üyelerince yapıldı.
Sunumda, kadının çalışma hayatındaki yeri ve önemi üzerinde 
duruldu. Kadınların iş hayatında yaşadığı zorluklar ve 
bunları aşma yolları belirtildi, geçmişe bakılarak önemli 
kadın karakterler üzerinde duruldu. Kadının iş ve toplumsal 
hayattaki konumu ve bu alanda yaptığı mücadelelerin 
ülkemizde ve dünyada oldukça uzun bir süredir devam ettiği 
ifade edildi. Bu anlamda elde edilen kazanımlar üzerinde 
duruldu. Kadının iş ve toplumsal hayatta var olması gerektiği 
ancak bu sayede sağlıklı toplumlar oluşabileceği vurgulandı. 
Sunum sonrası kadın işçilerle sohbet edildi. Onların gözlemleri 
ve yaşadıkları deneyimler hakkında konuşuldu.  
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2015 DüNya 
KaDıN yüRüyüşü* 
TüRKİyE/
İzmİR ETaBı
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( 2015 Dünya Kadın Yürüyüşü Türkiye/İzmir Etabı 15-
16 Mart tarihlerinde gerçekleştirildi. DKY/İzmir Yürütme 
Koordinasyonuna TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu’nu 
temsilen odamız Kadın Mühendisler Komisyonu üyesi aktif 
katılım sağladı. 15 Mart tarihinde Gündoğdu Meydanı’nda dört 
ana başlık üzerine atölye çalışmaları yapıldı. Gün boyunca 
devam eden çalışmalara kadınların ilgisi büyüktü. Atölyeler 
sonunda her grup kendi sonuç raporunu hazırladı ve ileriki 
günlerde çalışmalara devam edilmesi kararı alındı.
Aynı günün akşamı ise dünya kadınları İzmir Konak’ta 
karşılanıp birlikte yürüyüş yapıldı. Gündoğdu Meydanı’na 
gelindiğinde ise grup çeşitli kadın grupları taraf ından verilen 
konserler ve dans gösterileri ile karşılanırken, oldukça renkli 
ve coşkulu bir akşam yaşandı.
16 Mart tarihinde ise İzmir Selçuk’ta bağcılık ve şarap kültürü 
beş bin yıl öncesine dayanan (dünyada sadece yaylasında 
yetişen Osmancık/çavuş üzümüyle ünlü) Gökçealan köyüne, 
Betomak A.Ş taraf ından yapılması planlanan taş ocağına 

karşı direnen kadınları desteklemek amacıyla bir ziyaret 
gerçekleştirildi. Ziyaret sırasında köy halkı ve kadınları, 
bu direnişlerinde sivil toplum kuruluşları, emek ve meslek 
örgütlerinden destek beklediklerini vurguladılar. 
     

*Dünya Kadın Yürüyüşü (DKY); yoksulluk ve kadına yönelik şiddetle 

mücadele eden örgütlerin siyasi, ekonomik ve toplumsal değişim hedefi 

etrafında birleştiren, çeşitli etnik, kültürel, dinsel, siyasal ve sınıfsal 

kökenlerden, farklı yaş ve cinsel yönelimden gelen kadın gruplarından 

oluşur. Kapitalist, sömürgeci ve ataerkil sisteme karşı kadınların 

ve halkların özyönetimi ve kendi kaderini tayin hakkını temel alan 

alternatifler inşa etmeyi savunan küresel hareketin bir parçasıdır. DKY, 

Quebec Kadın Federasyonu’nun 1995 yılında düzenlediği, Ekmek ve 

Güller Yürüyüşü’nden esinlenerek kurulmuştur.    DKY, 2000 yılından beri 

her beş yılda bir 8 Mart-17 Ekim tarihleri arasında küresel eylemlerine 

devam etmektedir. DKY, Ortadoğu’da uygulanan savaş politikalarından 

dolayı Rojava’nın Kobane Kantonu’ndaki Kürt kadınlarının, kapitalist, 

sömürgeci, erkek egemen sisteme karşı alternatif bir yaşam modeli 

kurduğunu hatırlatarak, kadınların direnişini selamlamak için bu 

yılki yürüyüşü, 6 Mart 2015’te Nusaybin’den başlatmıştır. Ardından 

Diyarbakır, Antakya, Alanya, Antalya, Muğla, Didim ve 15-16 Mart’ta 

İzmir’den Selanik’e devam etmiştir. Selanik üzerinden Avrupa’yı geçerek 

17 Ekim tarihinde Portekiz’de sona erecektir.

Yürüyüş, 4.Uluslararası Eylem Politikalarını aşağıdaki temalarla 

gerçekleştirmektedir.

-“Doğanın Gaspı ve Metalaştırılması”

-“Emekçilerin Haklarının ve Geçim Araçlarının Gaspı”

-“Kadın Bedeni ve Yaşamı Üzerinde Kontrol”

-“Militarizasyon, Kriminalizasyon ve Şiddet”



MMO İzmir Şubesi | Nisan 2015 | 25

müzİK KURDU
ETKİNLİKLER

 R Mak. Müh. FATİH EFE ÇİÇEK

AHMED ADNAN SAYGUN SANAT MERKEZİ
• 20 Nisan 20.00, Hitit Beşliğsi & Gökhan Aybulus Konseri
• 21 Nisan 20.00, Büyük Salon, Zafer Çebi Jazz Band & Sibel  
 Köse Konseri
• 21 Nisan 20.00, Küçük Salon, CSO Cello Quartet Konseri
• 25 Nisan 20.00, Senfonik Fasıl Konseri
• 27 Nisan 20.00, Sultans of the Horn Konseri
• 28 Nisan 20.00, So in Love with Cole Porter Konseri

BOSTANLI SUAT TAŞER AÇIKHAVA TİYATROSU
• 11 Haziran 20.30, Leman Sam Konseri
 
CONTAINER HALL
• 8 Mayıs 22.00, Goran Bregoviç Konseri
 
EGE ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ
• 18 Nisan 20.30, Doğan Canku Konseri

FUAR ATATÜRK AÇIK HAVA TİYATROSU
• 25 Nisan 21.00, Mustafa Ceceli Konseri

HAYAL KAHVESİ
• 17 Nisan 22.00, Pilli Bebek Konseri
• 18 Nisan 22.00, Malt Konseri
• 18 Nisan 23.30, Necati ve Saykolar Konseri
• 25 Nisan 21.30, Ezginin Günlüğü Konseri
• 6 Mayıs 22.00, Rif f Cohen Konseri
• 14 Mayıs 22.00, Yasemin Mori Konseri

 
İZMİR ARENA
• 18 Nisan 19.30, Duman Konseri
24 Nisan 21.00, MFÖ Konseri

 
OOZE VENUE
• 15 Nisan 22.30, Jehan Barbur Konseri
• 17 Nisan 23.00, Feridun Düzağaç Konseri
• 24 Nisan 23.00, Resul Dindar Konseri
• 25 Nisan 23.00, Halil Sezai Konseri

TMMOB İKK •

ToPLUmCU 
mühENDİsLİK VE 
mİmaRLıK haFTası 
gERÇEKLEşTİ

( TMMOB’ye bağlı odaların öğrenci üyeleri taraf ından bu 
yıl üçüncü kez düzenlenen Mühendislik ve Mimarlık Haftası 
etkinlikleri 9-12 Mart 2015 tarihleri arasında gerçekleşti. 
Etkinliklerin, Bornova Belediyesi Uğur Mumcu Kültür 
Merkezi’nde gerçekleşen açılışına TMMOB İzmir İl Koordinasyon 
Kurulu Dönem Sekreteri Melih Yalçın konuşmacı olarak 
katıldı. Konuşmasına Ege Üniversitesi’nde yaşanan olaylara ve 
alınan güvenlik önlemlerine değinerek başlayan Yalçın, “Ege 

Üniversitesi’nde güvenlik tedbiri adı altında yapılan şeyler, 
özgür bir üniversitede görülmemesi gereken şeyler” dedi. 
Konuşmasında, TMMOB’nin tarihine ilişkin bilgilendirmede 
bulunan Yalçın, TMMOB, eğitim ve sağlığın dışında neredeyse 
bütün icraatlarda pay sahibidir. İktidarların TMMOB’den 
rahatsızlığı bugüne özgü değil, 70’li yıllardan başlayan bir 
rahatsızlıktır” diye konuştu. Yalçın, parası olanın kentleri 
şekillendirdiği bir dünya yaratılmak istendiğini ve TMMOB’nin 
de buna karşı mücadele ettiğini vurgulayarak, “Ancak yaşam 
hepimizin ve bir yeşil alan varsa orası hepimizindir. Örneğin 
Bornova’da bir şey yapılacaksa buna dair orada yaşayan 
herkesin görüşüne başvurulmalı. TMMOB olarak bizim bakış 
açımız böyle” ifadelerini kullandı. TMMOB’nin hedef inin her 
zaman üyelerinin de emekten yana bir duruş sergilemesi 
olduğunu sözlerine ekleyen Yalçın, “Emek cephesi ne diyorsa 
ona uygun hareket etmek gerekir. Üyelerimizin aynı zamanda 
sendikalara da üye olmasını isteriz” dedi. TMMOB 3. Toplumcu 
Mühendislik ve Mimarlık Haftası, 12 Mart 2015 tarihine kadar 
çeşitli etkinliklerle devam etti.

TMMOB’ye bağlı odaların öğrenci üyeleri tarafından 
düzenlenen TMMOB 3. Toplumcu Mühendislik ve 
Mimarlık Haftası 9-12 Mart 2015 tarihleri arasında 
gerçekleşti.. 

ŞUBEDEN • HABER
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( Google’da Yok Yok

İnternet kullanıp da Google’da arama yapmayan yoktur 
herhalde. 1998’de kurulan Google kısa süre içerisinde en çok 
kullanılan arama motoru haline geldi. O kadar ki İngilizce 
sözlüklerde artık “to google” (Google’lamak) diye bir eylem 
bile var. Web siteleri, görseller ve videolar arasında arama 
yapma konusunda tartışılmaz bir başarısı olan Google aslında 
bunun dışında birçok hizmet sunuyor.  Bu yazıda hem bu 
hizmetlerin bazılarından hem de fazla bilinmeyen Google 
özelliklerinden bahsedeceğiz.

Bir Görsel Kullanarak Arayın
Google görsel arama ile aradığımız hemen her şeyin görselini 
bulabiliyoruz, peki ya tam tersi mümkün mü? Yani elinizdeki 
görselin neye ya da kime ait olduğunu öğrenmek isterseniz 
Google size nasıl yardımcı olabilir? Google görsel arama 
sayfasına girdiğinizde arama kutucuğunun yanında beliren 
küçük kamera tuşuna tıklayıp istediğiniz görseli yükleyerek 
hem benzer görselleri hem de bunları içeren sayfaları 
bulabilirsiniz. https://images.google.com/ adresinden hemen 
deneyebilirsiniz.

Makale Arayın
Google’ın akademik araştırmalar yapmak için doğru bir 
kaynak olmadığını düşünenlerdenseniz yanılıyorsunuz. 
Google Schoolar ile birçok akademik veritabanında makale 
aramak mümkün. Bu hizmete https://scholar.google.com.tr/ 
adresinden ulaşabilirsiniz.

İstediğiniz Sitede Arama Yapın
Google ile istediğiniz sitede arama yapabileceğinizi biliyor 
muydunuz? Aramak istediğiniz sözcüğü arama kutusuna 
yazdıktan sonra “site:” sözcüğü ile aramanızı belirli bir site 
ile kısıtlayabilirsiniz. Örneğin site:mmo.org.tr kriteri ile 
arama yaptığınızda sadece mmo.org.tr sitesinden sonuçlar 
listelenecektir.

Gökyüzünü, Ay’ı ve Mars’ı inceleyin
Büyük şehirlerde yaşamanın en kötü yanlarından biri de 
geceleri gökyüzüne bakınca yıldızları görememek olsa gerek. 
Üzülmeyin; http://www.google.com/sky/  adresine girince 

gökyüzünü karşınızda göreceksiniz. Üstelik çıplak gözle 
göremeyeceğiniz detayları araştırmak da mümkün. Google 
Gökyüzü’nü beğenirseniz bir de http://www.google.com/moon/  
adresinden Google Ay’ı ve http://www.google.com/mars/ 
adresinden Google Mars’ı inceleyin.

Yerel Saati ve Hava Durumunu Öğrenin
Dünya üzerinde herhangi bir şehirdeki yerel saatin kaç 
olduğunu mu öğrenmek istiyorsunuz? Hiç sorun değil, “time” 
yazarak bulunduğunuz konumdaki, örneğin “time Paris” 
yazarak Paris’teki yerel saati öğrenebilirsiniz. Benzer şekilde 
“weather” sözcüğü ile istediğiniz şehir için hava durumunu 
öğrenmeniz de mümkün.

Nokta Kullanarak E-Posta Adresinizi Değiştirin
Eğer bir gmail adresiniz varsa aslında birçok adresiniz var 
demektir. Yani kullaniciadi@gmail.com şeklinde bir adresiniz 
varsa kullanici.adi@gmail.com, kul.lan.ici.adi@gmail.
com, k.u.l.l.a.n.i.c.i.adi@gmail.com şeklindeki tüm noktalı 
varyasyonlara gönderilen e-postalar size ulaşacaktır. Bir 
yerlere üye olurken adresinizin noktalı versiyonunu verip daha 
sonra gmail f iltreleri ile noktalı versiyona gelen tüm postaları 
direkt çöp kutusuna taşıyabilirsiniz örneğin.

Hızlıca Çeviriler Alın
Bir sözcüğün başka bir dildeki çevirisine ulaşmak için yine 
Google arama kutusunu kullanabilirsiniz. Bunun için “sözcük 
to dil” kalıbını kullanmanız gerekiyor. Örneğin “computer 
to türkçe” şeklinde arayarak İngilizceden Türkçeye çeviri 
alabilirsiniz. Daha fazla özellik için https://translate.google.
com/ adresine gitmeniz gerekiyor.

Hesaplar Yapın
Google arama kutusu aynı zamanda oldukça yetenekli bir 
hesap makinesi. Basit aritmetik hesaplardan logaritmik 
ve trigonometrik hesaplara kadar kullanabileceğiniz güzel 
bir araç. Üstelik graf ikler bile çizdirmeniz mümkün. Hesap 
makinesine ulaşmak için yapmak istediğiniz işlemi arama 
kutusuna yazmanız yeterli.

 R Mak. Müh. ŞAKİR İMREN

TEKNoLoJİ 
güNLüĞü
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Birimleri Dönüştürün
Birimler arasında dönüşüm yapmak için hesaplarla uğraşmayın; 
arama kutusuna yazın, Google sizin için dönüştürsün. 
Örneğin “10 kw to hp” ya da “1 atm to kpa” gibi dönüşümler 
yapabilirsiniz. Ayrıca birim dönüştürücü, güncel kur bilgilerini 
kullanarak para birimlerini de dönüştürmenizi sağlıyor. 
Dönüştürebileceğiniz tüm birimleri görmek için http://goo.gl/
LemCRx adresine göz atabilirsiniz.

İnterneti Programlayın
İlginç bir internet servisi olan IFTTT, kendilerinin deyimiyle 
interneti sizin için çalışmak üzere programlamanıza olanak 
sunuyor. Üstelik bunun için herhangi bir programlama 
bilgisine ihtiyacınız yok. Birkaç tıkla internette birçok işin 
sizin yerinize yapılmasını sağlayabilirsiniz. IFTTT, Türkçeye 
“eğer bu olursa şunu yap” olarak çevirebileceğimiz “If This 
Then That” ifadesinin kısaltılmış hali. 

IFTTT sürekli gelişmekle birlikte şu an için işlem 
yapabileceğiniz 171 kanalı destekliyor. Bunların arasında 
Dropbox, Google Drive, OneDrive gibi bulut depolama 
hizmetleri, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn gibi sosyal 
medya servisleri, YouTube, Dailymotion gibi video servisleri 
WordPress, Blogger, Tumblr gibi blog servisleri, Android ve iOS 
için akıllı telefon servisleri, akıllı ev cihazları için servisler ve 
çok daha fazlası var.

Peki, IFTTT sizin için neler yapabilir? Aslında 
yapabileceklerinin bir sınırı yok, bu nedenle birkaç 
örnekle açıklayalım. Mesela yarın hava durumunda yağmur 
görünüyorsa Android ya da iOS tabanlı akıllı telefonunuzda 
bildirim gösterebilir ya da vereceğiniz bir e-posta adresine 
e-posta gönderebilir. Telefonunuzun wi-f i ile bağlantısı 
kesildiğinde sizi uyarabilir. Twitter’da yazdığınız bir metni 
diğer sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilir. Ya da sadece 
belirli bir “hashtag” ile attığınız tweet’leri paylaşabilir. 
Facebook prof il fotoğraf ınızı değiştirdiğinizde o fotoğraf ı 
twitter’da da prof il fotoğraf ınız yapabilir. YouTube’da bir 
videoyu favorilerinize eklediğinizde Evernote hesabınıza bu 
videoyu not edebilir. Kişisel bloğunuzda yazdığınız bir yazıyı 
sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilir.

Hayatınızı kolaylaştırabilecek bu kuralları oluşturmak için 
sadece “if this then that” ifadesini izlemeniz yeterli. İlk 
önce kuralı, tetiklemesini istediğiniz kanalı ve o kanalda 
tetiklemeyi yapmasını istediğiniz işlemi seçiyorsunuz, sonra 
gerçekleşmesini istediğiniz işlemi seçiyorsunuz ve kuralınız 
hazır. Kuralınız her 15 dakikada bir çalıştırılacak ve işleri sizin 
yerinize yapacak. Kullanmaya başlamak için http://www.ifttt.
com/ adresine gidebilirsiniz.

Windows 10 Bu Yaz Geliyor
Eylül 2014’te duyurusu yapılan Microsoft’un yeni işletim 
sistemi Windows 10’un bu yaz piyasaya çıkması bekleniyor. 
Durumu ilginç kılan gelişme ise Windows 7, Windows 8 
ve Windows 8.1 kullanıcılarının ücretsiz olarak işletim 
sistemlerini Windows 10’a yükseltebilecek olması. 
Microsoft’tan yapılan açıklamada korsan işletim sistemi 
kullanan kullanıcıların da bu ücretsiz güncellemeyi alabileceği 
belirtiliyor. Sözü edilen bir yılın sonunda nasıl bir yol 
izleneceği konusunda ise kesin bir açıklama yok.

Internet Explorer Tarih Oluyor
Tüm Windows sürümlerinin ayrılmaz bir parçası olan Internet 
Explorer son dönemdeki başarısızlığı nedeniyle kullanıcıların 
gözünde kötü bir imaj oluşturmuştu. Yeni tarayıcısında bu 
imajı geride bırakarak bir atılım yapmak isteyen Microsoft, 
tarayıcısına yeni bir isim vereceğini açıkladı. Kod adı “Project 
Spartan” olan tarayıcının Windows 10 ile birlikte gelmesi 
bekleniyor. Son derece güçlü rakiplere karşı yarışacak olan 
“Project Spartan”, ismi dışında yenilikler sunabilecek mi hep 
birlikte göreceğiz.

Bu da Akıllı Yara Bandı
Giyilebilir teknolojiler son hız gelişmeye devam ederken ebola 
virüsü ile mücadele için de akıllı bir yara bandı geliştirildi. 
Hasta ile ilgili tüm bilgileri depolayan, ayrıca özel sensörleri 
aracılığıyla hastalığın seyriyle ilgili anlık bilgi toplayabilen 
cihazın pil ömrü 7-10 gün arasında. USB arayüzü ile cihaz 
hem şarj oluyor hem de topladığı bilgileri bilgisayara 
aktarılabiliyor. (http://goo.gl/NTj7UK)

WhatsApp Sesli Arama Özelliği Kullanıma Sunuldu
Uzunca bir süredir WhatsApp uygulamasına sesli arama 
özelliği geleceği konuşuluyordu. Sonunda android 
cihazlar için bu özellik kullanıma sunuldu. Artık WhatsApp 
kullanan arkadaşlarınızı internet üzerinden bedava 
arayabileceksiniz. Hizmeti aktive etmek için seçilen 
yöntem ise ilginç; uygulamanın en son versiyonunu 
telefonunuza kurduktan sonra aktivasyon işlemi için bu 
özelliği kullanan bir arkadaşınızın sizi WhatsApp üzerinden 
araması ve sizin aramayı yanıtlamanız gerekiyor. Bu ilginç 
aktivasyon işleminden sonra siz de dilediğiniz arkadaşınızı 
arayabiliyorsunuz.
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DüNDEm
HUZUR 400’DE
Anayasayaya göre tarafsız olması 
gereken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 
Gaziantep’teki konuşmasında “400 
milletvekilini verin ve bu iş huzur içinde 
çözülsün” dedi. 

JE SUIS PENGUEN
Cumhurbaşkanına hakaret davalarında 
rekora koşma sürüyor. Penguen 
dergisinde yayınlanan karikatüre dair, 
üstelik konu ile ilgisi olmayan bir f igür 
nedeni ile, ‘duyarlı’ bir vatandaşın ihbarı 
üzerine açılan davada 
çizerler 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. 
Paraya çevrilen ceza kararında ilk kez 
hoşgörüsüzlük bu düzeyde tescillenmiş 
oldu.

BAŞARILI OPERASYON
Berkin Elvan davasına bakan savcı 
Adliyedeki odasında rehin alındı. Rehine 
savcı ve iki eylemcinin öldüğü olayda 
polisin başarılı operasyon yaptığı 
belirtilerek tebrik edildi. Konsolosluk 
çalışanları için IŞİD ile 100 gün 
müzakere edildiği, eylemcilerin Berkin’i 
vuran polislerin isminin açıklanması 
talebi sonrası aynı sabrın neden 
gösterilmediği soruluyor.

KADIN KONUSU AYNI
Karaman’da 3 yıl önce,15 yaşında olan 
kıza cinsel saldırı iddiasıyla tutuksuz 
yargılanan 8 şüpheli, ’gönül rızasıyla 
olduğu’ gerekçesiyle beraat etti.

Bingöl’de 12 yaşındayken 7 kişinin 
tecavüzüne uğrayıp doğum yapan Ç.Y 
davasında sanık,  duruşmadaki tutum ve 

davranışlarından dolayı iyi halden 
indirim aldı. 

Niğde’de kendisine tecavüz eden 
kişiyle imam nikahıyla evlendirilen 
13 yaşındaki Hilal Ünal, evlendikten 
bir ay sonra kayınpederi taraf ından 
öldürüldü.

Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, “Avukat 
olacağım diye, doktor olacağım diye, 
mühendis olacağım diye anneliği 
itersen o zaman yanlış yapmış 
olursun” dedi.

EVLATLAR EKSİK
Cumhurbaşkanı yeni bir açılım yaptı, 
Kürt sorunu yoktur diyen Erdoğan 

“Kardeşim ne Kürt sorunu? Artık böyle 
bir şey yok. Neyin eksik senin?” dedi.

İPLER ÇÖZÜLDÜ
Bülent Arınç Erdoğan’a isyan etti. 
Çözüm sürecinde izleme heyetini 
doğru bulmadığını söyleyerek 
eleştiren Cumhurbaşkanına “Ülkeyi 
yöneten hükümettir” dedi. 
Arınç, kendidini paralellikle 
suçlayan Melih Gökçek’e ‘terbiyesiz’, 
‘haysiyetsiz’, ‘tetikçi’ dedi ve 
‘kucağına oturduğu cemaate Ankara’yı 
parsel parsel sattığını’ iddia etti. 
Arınç, 8 Haziran’dan sonra hesabını 
soracağını söyledi. 

E HANİ SANDIK İRADESİ
6 üniversitede yapılan seçimler 
sonrasında Cumhurbaşkanı taraf ından 3 
rektör seçimde birinci olmayan adaylar 
arasından atandı.
İstanbul Üniversitesi’nde yapılan 
rektörlük seçimleri sonrası en fazla 
oyu alan Raşit Tükel’in rektör olarak 
atanmaması, öğrenciler taraf ından 
eylemlerle protesto edildi. 

ŞAHIS ŞİRKETİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkenin 
bir Anonim Şirket gibi yönetilmesini 
istediğini” söyledi.
Bu arada Ak Saraydaki çalışan sayısı, 
önceki cumhurbaşkanları döneminde 
çalışan personel sayısının 4 katına 
çıktı. Halen saraydan 2 bin 700 
personel maaş alıyor.

TEMSİLİ MAĞDURİYET
Temsili Kabataş saldırısı haberini  
photoshop ile hazırlayarak veren Sabah 
gazetesi alay konusu oldu.

 R Mak. Y. Müh. M. BERKAY ERİŞ

Karikatürler  r
Leman, Penguen, Uykusuz, Latif Demirci (Hürriyet)
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