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Fatih Efe Çiçek
Önder Sözen
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HAZIRLAYAN
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TEKNİK HAZIRLIK

Şafak Işık 
 

YAYIN TARİHİ VE
BASKI ADEDİ
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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

Berke Ofset - Levent Demyen
Tel: (232) 449 77 14 

Adres: Kazımdirik, Sanayi Cad. No:30, 
35100 Bornova/İzmir

—

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.
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Yılın ilk sayısında “AKP hükümeti iç ve dış siyasetteki başarısızlığından iktidarı kaybetmemek için her 
geçen gün ülkeyi biraz daha bataklığa sürüklemeye çalışıyor.  Adeta yokuş aşağı giden freni patlamış bir 
kamyon gibi bataklığa sürüklendiğimiz bu yolun sonunda ekonomik, siyasi ve sosyal anlamda bir felaket bizi 
bekliyor” tespitiyle gelecek kaygılarımızı belirtmiştik. Geçtiğimiz ay içerisinde Afrin’e yapılan operasyon ve 
sonrasında ülke genelinde yaşananlar kaygılarımızı daha da derinleştirdi.

Türkiye, Suriye’nin savaşa bulaşmamış tek yeri olan Afrin’e sınır ötesi operasyon başlattı. AKP, MHP’nin 
ardından CHP de operasyonu desteklediğini açıkladı.  Ancak oluşturulan bu milliyetçi cephenin aksine 
savaşa karşı barışı savunanlar da oldu. TMMOB, KESK, DİSK ve TTB yayımladıkları bildirilerle savaşa karşı 
barışı savunacaklarını ifade ettiler. Tam da bu sırada ülke genelinde sokakta yapılacak eylemler birer birer 
yasaklanmaya başladı. İzmir’de Emek ve Demokrasi Güçleri, açık alan basın açıklamasının yasaklanmasını 
düzenlediği basın toplantısında protesto ederek, özetle şunları söyledi: 

“7 yıllık süre zarfında büyük bir insani maliyeti olan Suriye savaşının siyasi çözümünün tartışıldığı bir 
dönemde; Afrîn’e yönelik askeri müdahalenin Suriye’yi savaşın başladığı yıllara geri götüreceği ve etkisi 
uzun bir zamana ve geniş bir coğrafyaya yayılacak yeni bir savaşa sebep olacağı muhakkaktır.

Bu müdahale sınırın iki tarafında akrabalık ilişkisi olan halkları derinden etkileyecek, ülkemiz içerisinde 
yeni kırılmalara yol açacaktır.

Afrin’e yönelik bir operasyon yeni acılar, bedeller ve kaos dışında sonuç üretmeyecek, olsa olsa AKP-MHP 
iktidarına kanla sulanmış birkaç oy getirecektir. Bu çılgınlıktan vazgeçilmelidir.” Açıklamasını yapmıştır. 
Fakat barışı savunanlar devletin en üst kademesinden “ezer geçeriz” diye hedef gösterilmiştir.  Bunun 
sonucunda T TB MYK üyeleri evleri basılarak gözaltına alınmış, bültenimizin hazırladığı sıralarda adli 
kontrol şartıyla serbeste bırakılmışlardır. Aynı dönemde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da Barışı savunmaları 
nedeniyle TMMOB’u hedef göstermeye çalışmıştır. 

Bizler bu savaşın neden çıkarıldığını çok iyi biliyoruz. Bu savaş bahanesiyle oluşturulan milliyetçi cephenin 
de nedeni bellidir. Bu savaş 7 Haziran seçimlerinde ve 2017 Anayasa referandumunda alınan yenilgilerin 
2019 seçimlerinde tekrarlanmaması içindir. 

Bu yolla OHAL’in uzatılmasına gerekçe uydurulacak, yükseltilecek Kürt düşmanlığı vasıtasıyla, milliyetçiler 
“Hayır” bloğundan koparılacak, Faşist Diktatörlük biraz daha tahkim edilecektir. Bütün hesaplar bunun 

üzerine kuruludur.

Bütün bu hesaplarda ne Afrin’de yaşayan sivillerin, ne de oraya gönderilen askerlerin yaşamlarının bir 
önemi yoktur. Aksine AKP iktidarı ülke genelinde yükseltilecek milliyetçi dalga için şehit cenazelerinden 
medet ummaktadır. Gelen ilk cenazelerde gösterilen tavır, yapılan propaganda bunun en açık göstergesidir.
Bizler Ortadoğu’da emperyalistlerin etnik ve mezhepsel kimlikler üzerinden egemenlik kurma politikalarına 
karşı, halkların ve emekçilerin eşit, özgür, bir arda yaşamını savunuyoruz. Bu inançla her türlü baskıya, 
gözaltılara ve tutuklamalara rağmen yeryüzünün en masum talebi olan ‘BARIŞ’ı ısrarla dile getirmeye 
devam edeceğiz. Demokrasiden, Barıştan, Özgürlükten yana her türlü sözün engellendiği, suç sayıldığı bu 
korku iklimine yenilmeyeceğiz, geri adım atmayacağız, bu suça ortak olmayacağız. 

Şube Yönetim Kurulu

SAVAŞA HAYIR, 
BARIŞ 

HEMEN ŞİMDİ!

BÜLTEN’DEN
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EĞİTİMLER
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE 

ÜRETİM EĞİTİM PROGRAMLARI
OPERATÖR VE

TEKNİSYENLER İÇİN KURSLAR
SEMİNERLER

Autocad (2d)  Kursu
H. Sonu C.tesi–Pazar (09.30-13.30) 
H. içi Salı–Perşembe (18.30-21.40)

600 TL /KİŞİ+KDV 
Süre: 40 ders

Solid Works Kursu
H. içi P.tesi–Çrş-Cuma (18.30-21.40)
H. sonu C.rtesi–Pazar (09.30-13.30) 

700 TL /KİŞİ+KDV  
Süre: 50 ders

Inventor Kursu
700 TL / KİŞİ+KDV  

Cumartesi–Pazar (14.00–18.00) 
Süre: 5 Hafta / 50 ders

Catia Kursu
Cumartesi–Pazar    (09.30-13.30)

800 TL /KİŞİ+KDV  
Süre: 7 Hafta / 70 ders

CNC Programlama Kursu
H. sonu C.tesi–Pazar (09.30-13.30) 

700 TL /KİŞİ+KDV

BİLGİ VE BAŞVURU
(232) 462 33 33 / 214-215

 Niyazi Oğuz - Volkan Kazanç
-

Bilgisayar kurslarında başvurulara 
göre tarih belirlenecektir.

-
NOT

Bilgisayar kursları ücretlerinde  
TMMOB üyelerine 

%30 indirim uygulanmaktadır.

İş Makinaları (Forklift)  Operatör 
Yetiştirme Kursu 

24.02.2018–25.03.2018 (08.30-13.20)
600 TL/KİŞİ+KDV

Vinç Karma
23.02.2018 (Manlift-09.30 / T.Vinç-14.00)

400 TL/KİŞİ+KDV

Sanayi Tipi Kazanlar Operatör 
Yetiştirme Kursu 

26.02– 02.03.2018 (13.00-18.00)
600 TL /KİŞİ+KDV

Doğalgaz Kullanımında Teknik 
Personel Kursu 

22.03.2018 (09.30–17.30)
250 TL /KİŞİ+KDV

Teknisyenler için Kaynak Teknolojisi 
Kursu 

H.içi her gün (13.00-18.00)
600 TL /KİŞİ+KDV

Soğutma Teknisyeni Yetiştirme Kursu 
H.içi her gün  (09.00-17.00)

600 TL/KİŞİ+KDV

Delme – Tornalama – Frezeleme İçin 
Takımlar ve Kesici Uçlar Kursu 

H. Sonu (13.30-17.30)
500 TL/KİŞİ+KDV

Pnömatik Devre Elemanları ve 
Uygulama Teknikleri Kursu 

H.içi (09.30-16.30)
500 TL /KİŞİ+KDV

Hidrolik Devre Elemanları ve 
Uygulama Teknikleri Kursu 

H.içi (09.30-16.30)
500 TL /KİŞİ+KDV

Asansör Montajcısı Geliştirme ve 
Uyum Eğitimi 

600 TL /KİŞİ+KDV

Asansör Bakımcısı Geliştirme ve 
Uyum Eğitimi 

600 TL /KİŞİ+KDV

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum 
Personeli (Pompacı)  Kursu
27-28.02.2018 (13.00-18.00)

300 TL /KİŞİ+KDV 
LPG Taşıma Personeli (Tanker Şoförü)  

Kursu
07-08.03.2018  (13.00-18.00)

300 TL /KİŞİ+KDV 
LPG Teknik Personeli Kursu

300 TL /KİŞİ+KDV 
LPG Tüplü Dağıtım Personeli Kursu

200 TL/KİŞİ +KDV 

Not: Tarihi belli olmayan kurslarımız 
başvurulara göre planlanacaktır.

BİLGİ VE BAŞVURU
(232) 462 33 33 / 215 - 214 

 Niyazi Oğuz - Volkan Kazanç
Tarihi belli olmayan kurslarımız 

başvurulara göre açılacaktır.

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM 
STANDARDI TEMEL BİLGİLENDİRME 

SEMİNERİ  
12-13 Şubat 2018; 09.30-16.30

240 TL/320 TL+KDV

PROJE YÖNETİMİ METODOLOJİSİ 
(PMI)  

16-17 Şubat 2018; 09.30-16.30
240TL/320 TL+KDV

SÜREÇ-HATA TÜRLERİ VE ETKİLERİ 
ANALİZİ  

19 Şubat 2018; 09.30-16.30
150 TL/180 TL+KDV (%18)

TOPLAM VERİMLİ BAKIM 
METODOLOJİSİ  

27-28 Şubat 2018; 09.30-16.30
240 TL/320 TL+KDV (%18)

ISO 9001:2015 KURULUŞ İÇİ KALİTE 
DENETİMİ EĞİTİMİ  

08–09 Mart 2018; 09.30-16.30
240 TL/320 TL+KDV (%18)

KAİZEN TEMEL BİLGİLENDİRME
02-03 Mart 2018; 09.30-16.30

240 TL/320 TL+KDV(%18)
MS-PROJECT UYGULAMALARI İLE 

PROJE YÖNETİMİ  
09–10 Mart 2018; 09.30-16.30

240 TL/320 TL+KDV (%18)
DEPO YÖNETİMİ

12-13 Mart 2018; 09.30-16.30
240 TL/320 TL+KDV (%18)

IATF 16949:2016 OTOMOTİV KALİTE 
YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDI İÇ 

DENETÇİ EĞİTİMİ  
15-16 Mart 2018; 09.30-16.30

280 TL/340 TL+KDV (%18)
YALIN ÜRETİM TEMEL 

BİLGİLENDİRME
29-30 Mart 2018; 09.30-16.30

280 TL/340 TL+KDV (%18)
BİLGİ VE BAŞVURU

(232) 462 33 33 /212 - 214
ikm-izmir@mmo.org.tr 

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 altındaki 
aynı 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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MİEM EĞİTİM KURSLARI

Doğalgaz İç Tesisat Mühendis 
Yetkilendirme Kursu

8-11 Şubat 2018 
S.Tarihi: 12 Şubat 2018

-
Asansör Yetkili Servis Teknik 

Sorumlusu Eğitimi
26 Şubat-1 Mart 2018 
S.Tarihi: 1 Mart 2018

-
Endüstriyel ve Büyük Tüketimli 
Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü

1 Mart-4 Mart 2018 
S.Tarihi: 5 Mart 2018

-
BİLGİ VE BAŞVURU

(232) 462 33 33 / 215 - 214 
 Niyazi Oğuz - Volkan Kazanç

İKM SEMİNERLERİ İKM SEMİNERLERİ

SALI TOPLANTILARI

YÖNETİM SİSTEMLERİ 
STANDARTLARINDA RİSK/
FIRSAT ODAKLI YAKLAŞIM 

UYGULAMALARI
20 Şubat 2018; 19.00 -21.00

Konuşmacı: 
Mak. Müh. ZEKİYE AYDEMİR 

(HELİZA Sistem ve Mühendislik 

Danışmanlık)

SATINALDIRMA TEKNİKLERİ
06 Mart 2018; 19.00-21.00

Konuşmacı: 
Mak. Müh. MERT ESMERAY

SÜREÇ YÖNETİMİ
Eğitmen: ELİF ÖZARI

Tarih: 16 Şubat 2018; 09.30-16.30
Saat:   09.30-16.30

Seminer ile amaçlanan katılımcılara; 

Yönetim Sistemleri Standartları 

(ISO9001&14001; OHSAS 18001, IATF 

16949) kapsamında işletmelerde 

süreçler nasıl tanımlanır; süreç 

yönetimi nedir? aşamaları, işletme 

süreç haritası nasıl çıkarılır; 

süreçler arası ilişkiler, iyileştirme 

teknikleri hakkında bilgilendirme 

yapılmasıdır.

KAİZEN SEMİNERİ
Eğitmen: TAYFUN ÇAYLAN

Tarih: 20 Şubat 2018; 09.30-16.30
Saat:   09.30-16.30

Bu seminer ile amaçlanan 

katılımcılara yalın yolculukta en 

önemli araçlardan olan Kaizen 

felsefesi hakkında bilgi vermek 

ve uygulaması için temel adımları 

göstermektir.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetimi 
Standardı Temel Bilgilendirme 

Semineri
Eğitmen: End. Müh. Elif ÖZARI

Tarih: 27-28 Şubat 2018
Saat:   09.30-16.30

ISO 9001, Kalite Yönetimi için en 

ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ
Şubemize 1 Ocak - 31 Ocak 2018 tarihlerinde kayıt yaptırarak üye olan meslektaşlarımıza 

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

       Şube Yönetim Kurulu

MERT KURT
CEYHUN ÇOBAN
CEYHUN BAYRAM
SEZER KARTAL
KEMAL DÖNMEZ
OĞUZHAN YENİSU
SELCAN ULUTAŞ
GÜZEM NUR AYGÜN

ALİ HASAN GÜL
MEHMET ANIL ÖZALTIN
SEDEF DUYAL
ELİF NUR ÇOLAK
ÖZGÜR CENGİZ
AYKUT UYSAL
ERTOK İPEK
OĞUZ KURTTUTAN

DİDEM KILIÇ
BİLAL DOĞAN
SERKAN ALPAY
YİĞİT TAYLAN YOLAÇAN
CİHAN KİRAZOĞLU
ESRA NUR AĞACA
YEŞİM YAZICI
MUSA HARİS ÇINAR

EMRE AYKUT SAKARYA
CANSU ÇELİKDAĞ
ALİ KARAKAŞ
NEDİM PEHLİVAN
RÜÇHAN SEMİH AYDIN
FURKAN GÜÇ
ASİL YILDIZ
SEZGİN TOPAÇ

yaygın olan ve kabul gören 

standarttır. ISO`nun aldığı karar 

gereği, tüm yönetim standartları 

yeni bir anlayış ve temel yapı 

çerçevesinde revize edilmektedir. 

ISO 9001 standardı da bu 

doğrultuda revize edilerek Eylül 

2015`te yayımlanmıştır. Eğitimde 

standart şartları, örneklemeler 

üzerinden aktarılmaktadır.

Tedarik Zinciri Yönetimi
Eğitmen: End. Müh. Tayfun 

ÇAYLAN
Tarih: 02 Mart 2018
Saat:   09.30-16.30

Eğitimde; işletmelerde tedarik 

zinciri yönetiminin öğeleri, ilgili 

birimler, işleyişi ve akışı hakkında 

bilgilendirme yapılacaktır.
- 

*Eğitimlerimizden üst düzeyde fayda 
sağlanabilmesi için; özellikle ilk dört 
eğitime sırayla  katılım sağlanması 

önerilir.
- 

**Seminerimiz ücretsiz olup;  
kontenjanımız 20 kişi ile sınırlıdır. 

Eğitim; Şubemiz İnsan Kaynaklarına 
Merkezine kayıtlı  iş arayan 

üyelerimize açıktır. Katılım için; 
eğitim başlığını, adı-soyadı mmo sicil 
numaranızı, telefonunuzu belirterek 

lütfen ikm-izmir@mmo.org.tr 
adresine e-posta gönderiniz.
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ŞUBEDEN • HABER

KADIN MÜHENDİSLER 
KOMİSYONUMUZUN 
KİTAP ÇALIŞMASI 
TAMAMLANDI

ŞUBEMİZ 
STRATEJİK 

PLANI 
YAYIMLANDI

AKM SİSTEM 
BELGELENDİRME 
DENETİMLERİ 
TAMAMLANDI

Şubemiz Kadın Mühendisler Komisyonu tarafından 
Toplumsal Cinsiyet Eşitliği başlıklı bir kitap 
hazırlandı.

Şubemiz Stratejik Plan Çalışma Grubu tarafından 
hazırlanan 2018-2022 yılları stratejik planı 
yayımlandı.

Asansör Kontrol Merkezimizde 15-16 Ocak 2018 
tarihlerinde denetleme gerçekleştirildi. 

( Şubemiz Kadın Mühendisler Komisyonu,  ik i  y ı l l ık 
çalışmalarının sonucunda “Mutlu Toplum İnşası İçin Toplumsal 
Cinsiyet Eşitliği” isimli bir kitap hazırladı. Son iki yıl içinde 
Şube bülteninde yay ımlanan yaz ılardan ve Mor Söyleşiler 
başlıklı toplumsal cinsiyet tart ışmalar ını temel alan söyleşi 
diz isi sonucunda or taya ç ıkan met inlerden oluşan k itaba 
Şubemiz web sayfasından veya aşağıdaki karekodu okutarak 
ulaşabilirsiniz.

( Şubemiz Stratejik Plan Çalışma Grubu taraf ından hazırlanan 
ve Şubemizin önümüzdeki yıllardaki çalışmalarını daha verimli 
ve planlı hale getirmeyi amaçlayan 2018-2022 yılları stratejik 
planı Şube Genel Kurulu’na sunuldu. Meslek odaları açısından 
bir ilk olma özelliğini taşıyan plana web sayfamızdan veya 
aşağıdaki karekodu okutarak ulaşabilirsiniz.

( Odamız Asansör Kontrol Merkezinin TS EN ISO/IEC 17021-
1:2015 standardına göre sistem belgelendirme alanında 15-16 
Ocak 2018 tar ihler inde TÜRKAK taraf ından gerçekleşt ir ilen 
denetimleri başarıyla tamamlandı. 
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MENEMEN 
BELEDİYESİ 
İLE ASANSÖR 
PERİYODİK KONTROL 
PROTOKOLÜ 
İMZALANDI

TMMOB ÜYELERİNİN 
BERAATLARINA 
İTİRAZ

( “Hırs ız ,  K at i l  Erdoğan’  s l ogan ı  a t mak  sure t i y l e 
Cumhurbaşkanı’na hakaret suçu işledikleri iddiasıyla İzmir 2. 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Türk Mühendis ve Mimar 
Odalar ı Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK) 
Dönem Sekreteri ve Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 
Yönetim Kurulu Sekreteri Melih Yalçın ile Makina Mühendisleri 
Odası İzmir Şubesi Üyesi Devrim Cem Erturan’ın beraatlarına 
İzmir Cumhuriyet Savcılığı taraf ından itiraz edildi.

TMMOB İzmir İKK taraf ından, AKP hükümet inin Torba Yasa 
haz ır l ığ ına yönel ik tepk i göstermek amac ıy l a 12 Şubat 

ŞUBEDEN • HABER

Odamız Asansör Kontrol Merkezi ile Menemen 
Belediyesi arasında ilçedeki asansörlerin periyodik 
kontrollerinin iki yıl boyunca Asansör Kontrol 
Merkezi personelimiz tarafından yapılmasına ilişkin 
protokol imzalandı. 

TMMOB üyelerinin Cumhurbaşkanına hakaret 
davasından beraatlarına İzmir Cumhuriyet Savcılığı 
tarafından itiraz edildi.

( Protokolü Şubemiz adına Başkan Vekilimiz Melih Yalçın ve 
Menemen Belediye Başkanı Tahir Şahin imzaladı.

P ro toko l  k aps amında Menemen s ın ı r l ar ında bu l unan 
asansörlerin yıllık periyodik kontrolleri iki yıl süresince AKM 
personelince gerçekleştirilecek.

2015 tar ihinde Alsancak Kıbr ıs Şehitler i Caddesi üzer inde 
gerçekleştirdiği basın açıklaması ve öncesinde ‘Hırsız, Katil 
Erdoğan’ sloganı attıkları gerekçesiyle Melih Yalçın ve Devrim 
Cem Erturan hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ett ikler i 
iddiasıyla 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Davanın 
19 Aralık 2017 tar ihinde görülen 9. duruşması sonucunda 
Yalç ın ve Er turan hakkında beraat karar ı ver ilmişt i. Ancak 
Cumhuriyet Savcısı Muhammet Doğramacı, İzmir 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nin karar ına it irazda bulundu. Savcı Doğramacı, 
itirazında sanıkların attıkları “Hırsız, katil Erdoğan” sloganının 

‘düşünce özgürlüğü kapsamında kalmadığını’, ‘anlam ve içerik 
der inliğinden yoksun olduğunu’ ve ‘aşağılama ve hakaret 
kastıyla” kullanıldığını iddia ederek, Cumhurbaşkanına hakaret 
suçunun işlendiğine dair yeterli ve somut delil bulunduğunu 
iler i sürdü. Yargıtay 16. Dairesi’nin, “Hırsız, kat il Erdoğan” 
sloganını Cumhurbaşkanına hakaret olarak değerlendirdiği 30 
Mayıs 2016 tar ihli karar ını emsal gösteren savcı Muhammet 
Doğramacı, beraat kararının bozulmasını talep etti.
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ŞUBEMİZİN 
GENEL KURUL 
VE SEÇİMLERİ 
GERÇEKLEŞTİ
Şubemizin 29. Genel Kurul ve Seçimleri hafta 
sonu gerçekleştirilerek 29. Dönem Yönetim Kurulu 
belirlendi.

( Şubemizin 29. Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri, 13-14 
Ocak 2018 tar ihler inde Odamız Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi’nde gerçekleşti. 13 Ocak Cumartesi günü Genel Kurul 
gerçekleşirken, 14 Ocak Pazar günü yönetim kurulu seçimleri 
yapıldı.

N. Doğan Albayrak başkanlığında, Nuray Bozokalfa (Başkan 
Yardımcısı), Cansu Kökey ve Güneş Altay’dan oluşan divan 
taraf ından yönet ilen Genel Kurul, Şubemiz Yönet im Kurulu 
Başkanı Güniz Gacaner Ermin’in konuşması ile başladı.

Gacaner Ermin konuşmasında özetle 
şunları söyledi:
" S a y g ı d e ğ e r  Ko nuk l a r  v e  B a s ın 
Mensupları, Değerli Üyelerimiz;
Şubemizin 29.Olağan Genel Kuruluna 
Hoş geldiniz.
Bilindiği gibi genel kurullar geçen iki 
y ıl lık dönemin değerlendir ilmesi ve 
özeleştirileri ile birlikte yeni döneminde 
p l a n l a n d ı ğ ı  v e  ç a l ı ş m a l a r ı n ı n 
belirlendiği bir kuruldur.

28. dönemde de “meslek ve meslektaş sorunlar ının, ülke ve 
toplum sorunlarından ayrılamayacağı” ilkesini esas alan insan 
odaklı duruşumuzla emek, barış, eşitlik, özgürlük, demokrasi, 
toplumsal cinsiyet eşitliği kavramlar ına inanan, ger iciliğin, 
ırkçılığın ve ayrımcılığın olmadığı bir arada kardeşçe bir yaşamı 
savunduk ve savunmaya da devam edeceğiz.
Şubemizin; 28. Olağan Şube Genel Kurulu’nun görüş ve önerileriyle 
o luş turulan Çal ışma Programı doğrul tusunda üs t lenmiş 
olduğu sorumluluklar ı dünya ve ülke genelinde yaşanan tüm 
olumsuzluklara rağmen en iyi şekilde, üreterek yerine getirdiğine 
inanıyorum.

 28. dönem içer isinde şubemizin üye sayısı 11 bine, öğrenci 
üye sayımız 900'e yaklaşmış bulunmaktadır. Odamızın kalıcı 
örgütlülüğü için öğrenci üyelerimizi önemsiyoruz.
Yine 28. Dönem süresince;
• Asansör Sempozyumu,
• 3. Kaizen Paylaşımları Etkinliği,
• Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi,

• İzmir Rüzgâr Sempozyumu ve Sergisi,
gibi mesleki teknik etkinliklerimizden ayrı olarak,
• Klasik Türk Müziği, Halk Müziği etk inlikler imiz ile 
birlikte,
• Gelenekselleşen Açıkhava sinema gösterilerimize,
• Tepekule Kongre Merkezimizde düzenlenen etkinliklere,
katılanların tespit edilen sayıları ile birlikte, sanayiye yönelik 
hizmetlerimiz, mesleki denetim çalışmalarımız, asansör periyodik 
kontrol çalışmalarımız, bilirkişilik hizmetlerimiz dâhil edildiğinde 
iki yılda 2 milyona yakın kişiye ulaştığımız görülmektedir.

Bu sayı, İzmir’imizde yaşayan her 2 kişiden birinin Odamızın 
mesleki teknik, sosyal ve kültürel etkinliklerinden yararlandığının 
göstergesidir.

Odamızın verdiği teknik hizmetler kapsamında, İzmir Şube olarak 
Türkiye'de bir ilki daha gerçekleştirmenin gururu ile belirtmek 
isterim ki, Hava Hızı Laboratuvarımızda kurulan Rüzgâr Tüneli 
tamamen KALMEM birimimiz tarafından tasarlanmış ve yerli bir 
üretici tarafından imal edilmiştir. Bu yeni rüzgâr tüneli sayesinde 
rüzgâr ve güneş ölçüm istasyonlarında, ayrıca kule vinçlerinde 
kullanılan sensörler in, hava hız ı deney ve kalibrasyonlar ı 
yapılmaktadır. 

Odamız, ülkemizde eksikliğini tespit ettiği nitelikli ara eleman 
konusunda katkıda bulunarak, farklı disiplinlerde çalışacak 
nitelikli ara teknik eleman yetiştirilmesi konusunda çalışmaktadır 
ve bu amaç doğrultusunda Asansör Uygulamalı Sınav Merkezini 
2017 yılı sonunda faaliyete geçirmiştir. 

AKP iktidarının 16 yıldır sürdürdüğü hatalı ve yanlı ekonomik 
politikalar ından dolayı, TÜİK ver iler ine göre işsizlik oranının 
%12,1, kay ıt dışı çalışanlar ın oranı ise %33,3 'e ulaşt ığı, 
enflasyon oranının ise yüzde 11,92 olduğu ülkemizde ekonominin 
bilmeyenlerce yönetildiği anlaşılmaktadır. İmalat sanayi ger i 
plana atılarak, rant odaklı inşaat sektörü ve hizmet sektörü 
özendirilmiştir. Son yıllarda ekonomideki durağanlıktan dolayı 
çalışanlar, emekçiler sanayicilere fazla gelmeye başlamış, inşaat 
sektöründe de geçmiş yıllara göre çalışan sayısı ciddi oranda 
azalmıştır.

Bu iki yıl içinde ülkemizde yaşanan önemli gelişmelerden biri de 
15 Temmuz darbe girişimidir. AKP’nin 10 yıldan fazla bir zaman 
boyunca örtülü iktidar ortağı olan ve ‘Ne istedilerse verildiği! 
itiraf edilen Gülen cemaatinin yaptığı iddia edilen darbe girişimi 
başarısız olsa da, ardından ilan edilen OHAL’i takiben adeta 
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bir sivil darbe sürecine girilmiştir. Ülke KHK’lar ile yönetilmeye 
başlanarak TBMM işlevsiz kılınırken, yine bu KHK’lar vasıtasıyla 
sorgusuz sualsiz, tüm muhalif kesimleri de kapsayacak şekilde 
on binlerce kişi işinden, malından mülkünden, geleceğinden 
edilmiştir. Bununla yetinilmeyip, belediyelere kayyum atanarak 
el konulmuş, çok sayıda milletvekili başta olmak üzere binlerce 
k işi siyasi k ır ım operasyonu denebilecek şekilde gözalt ı ve 
tutuklamalara maruz kalmıştır. Darbelere karşı çözümün daha 
fazla baskı, zor, yasak değil, aksine daha fazla demokrasi olduğu, 
demokrasi geleneğinin yeterince gelişmesi, demokrasi güçlerinin 
daha kitlesel hale gelmesi ile birlikte darbe girişimlerine hiçbir 
şekilde cesaret edilemeyeceği ortadayken iktidarın bu tutumu, 
aslen karşı olduklar ının darbenin kendisi değil, eller indeki 
neredeyse mutlak gücün şu ya da bu şekilde el değiştirmesi 
olduğunu gözler önüne sermiştir.  Bu anlayışa karşı bugüne 
kadar olduğu gibi bundan sonra da özgürlükleri ve demokrasiyi 
savunmak Şubemizin birincil görevlerinden olacaktır.

Son ik i  y ı lda öze l l ik le  eğ i t im alanında ger iye g idiş le r 
hızlandırılmış, laiklik ilkesi hiçe sayılarak eğitimin ve yaşamın 
bütün alanlar ının dinselleşt ir ilme çabalar ı hız kazanmışt ır. 
Eğitimde gericileşmenin en önemli belirtisi, sayıları her geçen 
gün artan imam hatip okullar ıdır. İlimi, tekniği ve toplumun 
ihtiyaçlarını temel alan bir eğitimin yerini, dini referans alan, 
hızla dinselleştirilen bir eğitim anlayışı almakta, çocuklarımızın 
zihinler ine ikt idar ın kendi ideolojik amaçlar ı doğrultusunda 
şekil verilmeye çalışılmaktadır.  Şubemiz, çalışmalarını bugüne 
kadar olduğu gibi bugünden sonra da herkesin ulaşabileceği 
eşit, parasız, laikliği ve bilimi temel alan eğitim için mücadeleye 
devam edecektir.

2016-2017 yıllarında iş cinayetleri, rant odaklı politikalarındaki 
ivmenin de etkisiyle hız kazandı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Meclisi’nin hazırladığı raporlara göre 2016 yılında 110’u kadın, 
56’sı çocuk, 96’sı göçmen olmak üzere 1970, 2017 yılında ise 
116’sı kadın, 60’ı çocuk olmak üzere 2 bin 6 olarak belirtilmiştir; 
yani 2 y ıllık zaman diliminde 3 bin 976 işç i, iş c inayetler i 
sonucunda yaşamını yit irdi. Önlenebilir olduklar ı kesin olan 
tüm bu cinayetlerde siyasi iktidar kendi sorumluluğunun üstünü 
örtmektedir. 
Ülkemizde kadın haklarına, hatta kadının yaşamdaki varlığına 
yönelik saldırıların ideolojik ve sistematik bir hükümet politikası 
olduğunu hepimiz biliyoruz.

Bu polit ikalar sebebiyle ülkemizde kadın cinayetler i her y ıl 
artmakta, erkek şiddetine, tecavüzüne maruz kalan kadınlar, 
' iktidarın adaletsiz adaleti’ ile tekrar mağdur edilirken, kadına 
yönelik şiddet cesaretlendir ilmekte, çocuklara yönelik cinsel 
suçlarında caydırıcılıktan uzak olduğu bilinmektedir.

2017 yılında 400'ün üzer inde kadın şiddet sonucu yaşamını 
yit ir irmiş, 300'ün üzer inde kadına cinsel şiddet uygulanmış, 
400'e yakın çocuk da cinsel istismara uğramıştır.

Ülkemizde toplumsal c ins iyet eş i t l iğ inin anlat ı lması  ve 
anlaşılması gerekt iğini düşünüyorum. Kadınlar ın ekonomik, 
sosyal ve politik yaşama katılımları ve katkıları toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin gerçekleşmesi ile mümkün olacaktır. Kadın Haklarının 
demokratikleşmede ve gelişmelerindeki payı tüm dünya ülkeleri 
ve ülkemizde yadsınamaz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin toplumca 
bilinmesi, özümsenmesi, anlaşılması iç in proje üret ilmesi 

inancımızla;
Şubemizin 28. Dönem Kadın Mühendisler Komisyonu olarak, 
Toplumsal Cinsiyet Eşit l iğ i konusunda kadın-erkek bütün 
üyelerimizde farkındalık yaratmak için "Mor Söyleşiler" projesini 
üreterek, tüm bu söyleşiler i de kitap haline get irmişt ir. Bu 
çalışmada emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

28. Dönem Yönetim Kurulu olarak; Genel Kurulumuzda sizlerin de 
katkılarıyla şekillendirdiğimiz çalışma programımızda; “odağına 
‘insanı’ alarak emekten, barıştan, eşitlikten, özgürlükten, 
demokrasiden yana, toplumsal cinsiyet eşitliğine inanan ve 
her türlü gericiliğe, ırkçılığa, ayrımcılığa karşı bir arada 
yaşamı savunan bir anlayışla” Odamızın çalışmalarına katkı 
koyan ve kat ılan üyeler imize, şube çalışanlar ımıza, teknik 
görevlilerimize, il-ilçe temsilcilik yürütme kurullarımıza, işyeri 
temsilciler imize, delegeler imize, komisyon ve çalışma gurubu 
üyelerimize, odamızın geleceği dinamik gücü öğrenci üyelerimize, 
Oda ve TMMOB organlarında görev alan üyelerimize, 28. Dönem 
Yönetim Kurulu üyeler imize emekler inden dolayı saygılar ımla 
teşekkür ederim.
Sevgili meslektaşlarım; sizlere Yönetim Kurulu Başkanı olarak 
bu son konuşmam. 27. ve 28. Dönemde bana bu onurlu görevi 
layık gören siz değerli üyelerimize, yönetim kurulu üyelerimize, 
tüm çalışma arkadaşlarıma verdikleri katkılar, yaptıkları yapıcı 
eleştiriler ve samimiyetlerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyor ve 
şükranlarımı sunuyorum.

Bizler; “Eşit, Özgür ve Demokratik Bir Türkiye’de Birlikte 
Yaşamı” savunma mücadeles inde demokrasi  ve emek 
bileşenler iyle omuz omuza onurlu yürüyüşümüze devam 
edeceğiz. Genel kurulumuza katılan tüm değerli üyeler imizi, 
değerli konuklar ımızı ve basın mensuplar ını sevgi, saygı ve 
dostlukla selamlıyorum."

Ermin’ in aç ıl ış konuşmas ının ardından, DİSK Ege Bölge 
Temsilcisi Memiş Sarı ve KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem 
Sözcüsü Hasan Ali Kılıç birer konuşma yaparak genel kurula 
başarı dileklerini ilettiler. Sonrasında sırasıyla 28. Dönem Şube 
Çalışma Raporu, Şubemiz Yönetim Kurulu Sekreteri Melih Yalçın 
taraf ından, Mali Rapor ise Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Tayfun 
Çaylan taraf ından genel kurula sunuldu. Çaylan’ın ardından 
Çal ışma Grup Rapor l ar ı, gruplardan sorumlu üyeler imiz 
taraf ından özetle sunuldu.

Daha sonra ise çal ışmalar ın değerlendir ilmesi bölümüne 
geçildi. Bu bölümde üyelerimiz söz alarak görüş ve önerilerini 
ifade ettiler.

Görüş ve öner iler in ardından söz alan Şubemiz Yönet im 
Kurulu Sekreter i Mel ih Yalç ın, üyeler in görüş, öner i ve 
eleştirilerini yanıtladı. Daha sonra söz alan Şubemiz 28. Dönem 
Yönetim Kurulu Başkanı Güniz Gacaner Ermin de 28. Dönem 
çalışmalar ında kendiler ine destek olan herkese teşekkür 
ett iğini belir t t i. “Son Söz Üyenin” bölümünde ise Şubemiz 
geçmiş dönem yönetim kurulu başkanlarından Necdet Türetken 
söz alarak üyeler adına konuştu.

Şubemizin 29. Olağan Genel Kurulu, yönetim kurulu adaylarının 
belirlenmesi ve delege adaylar ının açıklanmasının ardından 
saat 18.00’de sona erdi.
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SEÇİMLERİMİZ, 
SOSYAL 
ETKİNLİKLERLE 
RENK KAZANDI
Şubemizin 29. Dönem Yönetim Kurulu’nu 
belirlemek üzere seçime katılan üyelerimiz, aynı 
zamanda aileleriyle birlikte vakit geçirme şansı 
yakaladılar.

( Şubemizin 14 Ocak 2018 tarihinde gerçekleşen Yönetim 
Kurulu seçimlerinde oy kullanmaya gelen üyelerimizin 
aileleriyle birlikte vakit geçirebilmeleri için çeşitli etkinlikler 
organize edildi. Çocuklar için düzenlenen oyun, masal, 
Hacivat-Karagöz gösterisi etkinliklerinin yanı sıra, “Sevimli 

İSKENDER KAPLAN-
ANASTASYA KAPLAN
 Genelde seçimlerde 
sadece oy kullanıyorduk 
ve Pazar günümüz böyle 
geçiyordu. Şimdi ailece katılım 
sağlama imkânı olunca Pazar 
günümüz daha iyi geçiyor ve 
bölünmemiş oluyor. Etkinlikler 
çok iyi düşünülmüş. Sadece 
etkinlik düzenlemek üzere 
birkaç kurum daha davet 
edilebilir.

AYHAN KILIÇ-NEŞE KILIÇ
 Geçen dönem 
seçimlerinde de sosyal 
etkinlikler vardı ve o nedenle 
bu dönem de seçimlere ailece 
geldik. Pazar günümüzü 
böyle değerlendirmek istedik. 
Çocuklara yönelik etkinlikler 
gayet iyi. Özellikle çocuklara 
yönelik bilimsel çalışmalar 
önemli. Mevcut etkinliklere 
ek olarak bir sonraki dönem 
çocuk tiyatrosu da olabilir. 

SEÇKİN TUNCER ERDOĞMUŞ-
DENİZ ERDOĞMUŞ
 Bu dönem de geçen 
dönem seçimlerinde olduğu 
gibi ailece geldik. Keyifli 
bir Pazar geçiriyoruz. Hem 
oyumuzu kullanma hem 
etkinliklere katılma şansını 
yakaladık. Etkinliklerin 
gayet yeterli olduğunu 
düşünüyorum. 

Gemi Kayıp Hazinenin Peşinde” ve “Doraemon” animasyon 
f ilmlerinin gösterimleri yapılırken büyükler de “Umudun Öteki 
Yüzü” ve “Manifesto” f ilmlerini seyretme şansını da yakaladı. 
Seçimlere katılan bazı üyelerimizin etkinliklere dair görüş ve 
önerileri şu şekilde:
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TMMOB 
MAKİNA 
MÜHENDİSLERİ 
ODASI 
İZMİR ŞUBESİ
2018-2019 YILLARI 
29. DÖNEM 
ÇALIŞMA PROGRAMI
Şube çalışmalarımız, Şube genel kurulunda 
üyelerimizin görüş ve önerileriyle zenginleşen 29. 
Dönem Çalışma Programı doğrultusunda devam 
edecektir.

SUNUŞ
Dünyay ı küresel bir ş irkete dönüştüren neoliberal izmin, 
insanlığ ın büyük k ısmını küçük bir az ınl ığ ın kâr arac ına 
dönüş türdüğü zamanlarday ız . Bunun iç in bütün dünya 
bir yandan neredeyse tek bir devlet gibi hareket eden bir 
piyasanın egemenliğine tabi k ılınırken, öte yandan her bir 
toplum artık sadece bir baskı ve kontrol aygıt ına dönüşmüş 
otoriteryan iktidarlara teslim edilmiştir. Böylece kamusal alan 
ve dolayısıyla siyasal alan ortadan kalkmış, toplumun üyeleri 
yurttaş vasf ını kaybetmiş, her bir i uluslararası sermayenin 
kâr, yarar ve ver imlil ik hesaplar ının birer parçası haline 
getirilmiştir.

Bölgemizde ve Ül kemizde emper yal izmin t aşeronluğu 
i le Or t adoğu’yu ölüm bat akl ığ ına çev irenler in, Sur iye 
ve Irak ’ta c ihatç ı terör örgütler ine s ilah dâhil her türlü 
desteği sağlayanlar ın, ülkemizi bu örgütler in yatağı haline 
get irenler in, Rusya ve Sur iye ile gir ilen kr iz ve çat ışmalı 
ortamı hazırlayanların, laikliğe savaş açarak toplumu kuşatan 
gericilerin, kadına yönelik şiddete, tacize ve cinayetlere zemin 

hazırlayanların, kentlerimizi ve doğamızı sermayenin dizginsiz 
rantı ile yağmalayanların, şantiyelerden madenlere kadar her 
yeri işçi mezarlığına çevirenlerin, emeğin sömürüsü üzerinden 
saltanat sürenler in, çökmek üzere olan bask ı ve sömürü 
düzenler ini sürdürebilmeler i iç in savaş çıkarmak ve muhalif 
olan tüm kesimleri baskı alt ına almak ve yok etmek dışında 
başka bir yollarının kalmadığı, son yaşananlarla birlikte daha 
açık bir biçimde anlaşılmıştır.

Çal ışanlar ın g iderek yoksul l aş t ığ ı, işs izl iğ in büyüdüğü, 
toplumsal gerilimlerin arttığı koşullarda ülkeyi yönetenlerin 
yürüttüğü siyasetin dili ve tarzı da kendisi gibi düşünmeyenlere 
karş ı haksız ve adalet siz bir uygulamaya dönüşmektedir. 
Yaşadığımız dönem de kamu yönetimini, ülke imar ını, yapı, 
kent, ulaşım, eğitim, sağlık, tarım, enerji, maden, su, çevre ve 
koruma alanları ile TMMOB mevzuatını yeniden düzenlemeye 
yönelik adımlar at ılmakta, TMMOB ve bağlı Odalar ının iç 
işley işler ine, üyeler imiz in toplumsal yaşamın hemen her 
alanında yürüttükleri mesleki faaliyetlerine dek müdahaleler 
söz konusudur. TMMOB ve bağlı Odalarının kamu adına kamusal-
meslek i-toplumsal sorumluluk ve et ik ilkeler çerçevesinde 
yürüttüğü faaliyetler ve sunduğu katkılar, ikt idar ın rant ve 
yandaş ekonomisinin önündeki engeller i kaldırmaya yönelik 
icraatları nedeniyle, bertaraf edilmeye çalışılmaktadır.

15 yıldır ülkemizi yöneten anlayış; düşünce, basın özgürlükleri 
ve s iyaset yapma hakk ını engel leyen uygul amalar ıy l a, 
yasama süreçlerini yok sayan, dayatmacı Kanun Hükmündeki 
Kararnameleriyle,16 Nisan 2017 Mühürsüz Anayasa Referandumu 
sonrası faş izan uygulamalar ını en üst düzeye taşımışt ır. 
Yargıy ı kuşatan kendine bağımlı k ılan, hukuksuzluklar ıyla, 
adalet sizl ikler iyle, eğit imi yap-boza döndürerek, çağdış ı 
k ılacak ger ic i unsurlar ı der inleşt iren yasalar ıyla, üret im 
yerine gelir eşitsizliğini arttıran rant, borç ve faize dayanan, 
ithalat ve sıcak para eksenli ekonomi politikalarıyla, yeraltı ve 
yerüstü kamu kaynaklarımızı çevreyi, doğayı ve tarihi kültürel 
değerlerimizi katleden yağma politikalarıyla ülkemizi yangın 
yer ine çev irmişt ir. Siyaset, tar ikat, t icaret örgütlenmesini 
derinleştir ip, iktidar gücünü sivil dikta boyutuna taşımıştır. 
Emperyalist güçler in bölgesel polit ikalar ının maşası iktidar, 
ülkemizi uluslararası karanlık maceralara itmektedir.
Son dönemde halklar arasındaki bağlar ı koparmayı, şiddet 
ve l inç kültürünü güçlendirmey i hedef alan gel işmeler, 
gazetecilere yapılan baskı ve tutuklamalar barış, kardeşlik ve 
demokrasiden yana olan tüm kesimlerin görev ve sorumluluğunu 
artırmıştır.

15 Temmuz darbe gir işimi gerekçe göster ilerek ilan edilen 
OHAL döneminde çıkartılan KHK’larla 111.588 kamu emekçisi 
görev inden ihraç edildi, 279 kanunda değişiklik yapılarak 
parlamentonun yasama yetkisi elinden alındı, yargı yollar ı 
kapat ılarak hukuk devlet i tümüyle yok edildi, aralar ında 
Gündem Çocuk, Çağdaş Hukukçular, İnsan Haklar ı Araşt ırma 
Derneklerinin de bulunduğu 1412 dernek, 6 Haber Ajansı, 48 
Gazete, 20 Dergi, 31 Radyo, 28 TV ve 29 Yayınevi kapatıldı. 
Ayr ıca bu dönem boyunca 94 belediyeye kayyum atanarak 
seçilmiş belediye başkanlar ı cezaevler ine gönder ildi, basın 
aç ıkl amalar ı, mit ingler, anmalar, konser ler, t iyat rol ar, 
paneller, aşure etkinlikleri, festivaller yasaklandı, çok sayıda 
grev kanunsuz biçimde ertelendi, sendikal haklar yasaklandı ve 
işçilerin, emekçilerin hak arama mücadeleleri engellendi.
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İkt idarca devam et t ir ilmeye çalışılan OHAL rejiminin halk 
iç in anlamı; parlamentonun tasf iyes idir, halk iradesinin 
gaspıdır, hukukun üstünlüğünün terk edilmesidir, örgütlenme 
yasaklarıdır, basının karartılmasıdır, zorbalık düzenidir, emek 
düşmanlığıdır, işsizliktir, yoksulluktur, pahalılıktır. Tek Adam 
diktatörlüğünün kurumsallaşma sürecinin bir aracına dönüşen 
OHAL, DERHAL KALDIRILMALIDIR!

Güvenilir bir adalet sisteminin ve özgür basının olmadığı 
b i r  ü l kede ne demokr as iden,  ne hukuk t an,  ne y arg ı 
bağımsızlığından, ne de insanlar ın can güvenliğinden söz 
edilebil ir. Bu dik tatörlük or tamı karşıs ında tüm emek ve 
demokrasi güçlerinin bir arada durması her zamankinden daha 
fazla zorunluluk haline gelmiştir.

Bu koşullarda kin ve nefretten beslenenlere karşı eşitliği, 
özgürlüğü, demokrasiyi, barış ve kardeşlik talebini daha ısrarlı 
bir şekilde sahiplenmek, tüm baskılara rağmen savaşa karşı 
barışı daha cesurca dile getirmek, demokratik mevziler imizi 
kor umak ve  güç l ü  b i r  t op l ums al  müc ade l e  zem in in i 
oluşturmaktan başka çıkar yol yoktur.

Bir k işinin hırsı yüzünden Saray merkezli bir kuşatma ile 
ülkenin yeniden kan gölüne dönmesine seyirci kalması istenen, 
akıl tutulmasına itilmiş halkların vicdanına seslenmek, kalıcı 
bar ış ve kardeşliğin tesisinin gerçek mimar ı olabilecek bu 
vicdanı bir kez daha göreve çağırmak gerekiyor.

Kimliği, kültürü, dili, dini, mezhebi, görüşü ne olursa olsun, 
üzer inde eşit haklara sahip yur t taşlar olarak bar ış iç inde 
yaşayacağ ımız, demokrat ik leşmeye yönel ik çözümler in 
benimsendiğ i,  Siyas i ik t idar ın tekç i,  otor i ter, f aş izan 
uygulamalarından kurtulmuş bir Türkiye’nin sadece bizim değil 
milyonların özlemi olduğunu biliyoruz.

Bugün küresel sermayenin talepler i ile hareket eden, ülkeyi 
pazar, insanımız ın en temel haklar ını kullanmada müşter i 
olarak gören zihniyete karşı şimdi, TMMOB ve Odamıza her 
zamankinden daha fazla sahip çıkma, toplumsal yaşamın cemaat 
kültürü ile gericileştir ilmesine karşı mühendislik mesleğinin 
gelişimi ve bilimin kamu yarar ına kullanılmasını daha fazla 
savunma zamanıdır. Odamız, “Eşit, Özgür ve Demokratik Bir 
Türkiye’de Birlikte Yaşamı” savunma mücadelesinde demokrasi 
ve emek bileşenleriyle omuz omuza onurlu yürüyüşüne devam 
edecektir.

ÇALIŞMA ANLAYIŞIMIZ VE İLKELERİMİZ
O d a / Ş u b e  ç a l ı ş m a l a r ı ,  y u k a r ı d a k i  t e s p i t l e r  v e 
değerlendirmeler in ışığında belirlemiş olduğumuz çalışma 
anlayış ve ilkeleriyle yürütülür. Oda/Şube çalışmaları; odağına 
‘insanı’ alarak emekten, bar ıştan, eşitlikten, özgürlükten, 
demokrasiden yana, toplumsal c insiyet eşit l iğ ine inanan 
ve her türlü ger ic iliğe, ırkç ılığa, ayr ımcılığa karşı birarada 
yaşamı savunan bir anlayışla yürütülür. Yeni dönemde, ÇAĞDAŞ 
DEMOKRAT MAKİNA MÜHENDİSLERİ yönetim kurulu bileşenleri 
bu çalışma anlayış ve ilkelerini benimseyen, mesleki birikimi 
olan üyelerden oluşur.

1. Uzmanlık alanımızdan hareketle ülkemizin, bölgemizin, 
kent imiz in, toplumumuzun sorunlar ının çözümüne il işk in 
yürütülebilecek çalışmalar için Meslek Odamız etkin, katılımcı 
bir organizasyon ortamı olarak değerlendirilir.

2. Meslektaşlarımızın, mesleki, ekonomik, demokratik, özlük 
hak ve çıkarlarının her düzlemde korunması ve geliştir ilmesi 
doğrultusunda çalışmalar yapılır.
3. Mesleki uzmanlık alanlar ımızın düzenlenmesi, uygulama 
alanlar ının gelişt ir ilmesi yönünde merkezi ve yerel mevzuat 
düzenleme süreçlerine müdahil olunur.
4. Ülkemizde, demokrasi kültürünün yerleşmesi, kurum ve 
kuruluşlar ıyla yaşam bulması iç in meslek odamız etk in ve 
işlevsel bir rol üstlenir.
5. Siyas i  ik t idar l ar ın neo - l iberal  pol i t ikal ar ı  sonucu 
gerçekleşen yaşam alanlarımızın yok edilmesi, hak kayıpları ve 
insan hakları ihlallerine karşı örgütlü gücüyle mücadele eder.
6. Ülkemizde sanay ileşme, ener j i,  b i l im ve teknolo j i 
polit ikalar ının oluşturulmasında; çevrey i ve doğal yaşamı 
koruyucu yaklaşımlar ile yenilenebilir ener ji kaynaklar ının 
kullanımını özendirici çalışmalar yapılır.
7. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin zaman geçirmeksizin 
ü l ke s anay i inde uygul anab i l i r l iğ in in s ağl anmas ı  i ç in 
meslektaşlar ımıza, sürekli meslek içi eğitim yoluyla mesleki 
yeterlilikler inin sürdürülmesi ve gelişt ir ilmesi iç in ortamlar 
hazırlanır.
8. Mühendisl ik eğ it iminde; eğ it imde bütünsel l iğ in ve 
gelişimin sağlanması yönünde çağdaş eğit ime yönelik köklü 
çözüm önerilerinin üretilmesi, öğrenci üyelerimizin mesleki, 
sosyal, kültürel gelişimler i iç in Odamız/Şubemizde ortamlar 
yaratılır.
9. Üyeler imize sosyal, kültürel, sanatsal gereksinimler ini 
karşılayacak, bu alanlardaki gelişimlerini sağlayacak ortamlar 
oluşturulur.
10. İ l g i l i  kuruml ar l a  i l i şk i ye geç i l e rek or t ak eğ i t im, 
danışmanlık, test, laboratuvar ve onaylanmış kuruluş hizmetleri 
kamu yararı gözetilerek hayata geçirilir.
11. Ülkemiz sanayiinde ve ist ihdamda en büyük paya sahip 
KOBİ’lerin kalite ve teknolojik alt yapısının gelişimine katkıda 
bulunacak çalışmalar yapılır.
12. Daha etkin ve güçlü bir Oda/Şube yarat ılması yönünde 
örgüt iç i demokrasi anlayışımızın gereği “Yer inden Yönetim 
ve Etkin Merkezi Koordinasyon” ilkesi doğrultusunda “birlikte 
üretme, bir l ik te yönetme” anlay ış ıyla kat ıl ım, paylaş ım, 
iletişim mekanizmaları arttırılarak ve geliştirilerek uygulamaya 
geçirilir.
13. Odamız ın/Şubemiz in emek ten, halk tan ve eş it l ik ten 
yana olan kurumsal yapısıyla ulusal ve uluslararası kurum ve 
kuruluşlarla, diğer meslek odalar ı, sendikalar, siv il toplum 
örgütler i ve uzmanlık dernekler iyle ilişk iler kurulur, or tak 
çalışmalar yürütülür.
14. “Birlik te üretmek, birlik te yönetmek” anlay ışı gereği 
uzmanlık alanımıza ilişk in tüm süreçlere müdahil olma ve 
Oda görüşlerinin hayata geçir ilmesi noktasında üyelerimizin 
s iyaset te, s iv il  toplum örgüt ler inde, sek tör dernek ve 
odalarında aktif olmaları özendirilir.
15. Kadınların ve LGBTİ bireylerin, ekonomik, sosyal, kültürel, 
siyasi hayata ve çalışma yaşamına eşit ve etken kat ılımını 
sağlamak amac ıyla, Oda üye ve çalışanlar ının “Toplumsal 
C ins i ye t  E ş i t l iğ i”  k av r amı hakk ındak i  f ark ındal ığ ın ın 
arttırılmasına yönelik eğitimler ve etkinlikler düzenlenir.
16. Tüketic i haklar ını korumak amacıyla bağımsız kurumsal 
yapımızla meslek alanımıza giren konularda, kamusal denetim 
anlay ış ıy la halk ımıza ve sanay iye yönel ik olarak teknik 
hizmetler yürütülür.
17. Odamız, meslek odalar ının, sendikalar ın, dernekler in, 
siyasi ikt idarlardan bağımsız özerk bir yapıda çalışmalar ını 
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demokrasinin temel şartı sayar. Siyasi iktidarın bu kurumların 
işlevsizleşt ir ilmesi, it ibarsızlaşt ır ılması ve vesayet alt ına 
alması çabaları karşısında mücadele eder.
18. Odamız: laik-bilimsel-demokratik eğitimi savunan, emek, 
bar ış ve demokrasi mücadelesi yürüten akademisyenler in iş 
güvencesini yok eden uygulamalar ı reddeder, söz ve karar 
hakkının üniversitelerin üç ana unsuru olan öğretim üyeleri, 
üniversite emekçiler i ve öğrencilerde olduğu, emeğe, insan 
haklarına saygılı, barışın ve hoşgörünün hâkim olduğu özerk-
bilimsel demokratik bir üniversite mücadelesini destekler.
19. Rant alanı yapılarak talan edilmek istenen kentsel ve kırsal 
alanlar ın, tabiat varlıklar ının, koruma alanlar ının, doğal sit 
alanlarının, milli parkların, meraların, yaylaların vb. alanların 
kamu yararı esas alınarak kullanılması ve/ veya korunmasına 
ilişkin kamuoyu bilgilendir ilir, halkımızla birlikte mücadele 
edilir.
20. Kamu yararına planlamayı esas alan, istihdam odaklı ve 
öncelikli sektörlerde bölgesel kalkınmayı hedefleyen, yerli 
kaynaklara, nitelikli işgücü ve mühendislik alt yapısına dayanan 
sanayileşme politikalarını destekler, oluşumuna katkı sağlar.
21. Neo liberal politikalar sonucu, üniversitelerde mühendislik 
dis iplinler i ile ilg il i bölüm ve fakülte say ılar ının plansız 
ar tması, üniversite öğret imi ve mühendislik hizmetler inin 
p iyasal aş t ır ı lmas ı, mesleğ imiz in ve meslek taşl ar ımız ın 
n i te l ik s iz leş t ir i lmes i  ve i t ibar s ız l aş t ır ı lmas ına i l i şk in 
uygulamalar ile mücadele edilir.
22. Engell ilere yaşanabil ir ve çağdaş kent hizmetler inin 
sunulmas ı, kent yaşamına dair karar süreç ler ine e tk in 
kat ılımlar ının sağlanması, hizmetlerden ver imli bir şekilde 
yar ar l anmas ı,  her  bak ımdan ge l i şmeler in i  sağl ayac ak 
tedbir ler in poz it if ayr ımc ıl ık ve insan haklar ı temelinde 
alınması ve bu konuda farkındalık yaratılması için çalışmalar 
yürütülür.

YENİ DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK ÇALIŞMALAR
Çalışma anlayışımız ve ilkelerimiz doğrultusunda önümüzdeki 
dönem, aşağıda başlıklar halinde sıraladığımız çalışmalar 
yapılacaktır.

1. ODA/ŞUBE ÖRGÜTSEL YAPISININ GELİŞTİRİLMESİ

 
I. ÜYE İLİŞKİLERİ
Odamız ın gücünü üye ler imiz in oluş turduğu b i l inc iy le, 
üyeler imizle örgütsel il işk inin ve ilet iş imin etk in şek ilde 
sürdürülmesi yönünde çalışmalar yoğunlaşt ır ılmalı, çağdaş 
iletişimyöntem, teknik ve araçları etkili şekilde kullanılmalıdır. 
Bu kapsamda;
 
1. Siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki evrensel 
gelişmelerin ülkemize, yerelimize ve özelimize yansımalarını, 
üyelerimizle birlikte tartışma olanaklarını sağlayacak ortamlar 
(söyleşi, konferans, çalıştay vb.) yaratılacaktır.
2. Kamuda ve özel sektörde çalışan üyeler imizin mesleki 
koşul lar ının iy ileşt ir ilmesi, yeni is t ihdam olanaklar ının 
yaratılması ve sorunlarının çözülmesinde kurumsal kimliğimizle 
etkili olma yönünde çalışmalar yapılacaktır.
3. Üyelerimize, çalışma hayatında karşılaştıkları sorunların 
( haksız yere işten çıkarmalar, mobing, taciz vb) çözümüne 
ilişkin ücretsiz hukuksal danışmanlık hizmeti verilecektir.
4. Kadın üyelerimizin meslek yaşamına ve Oda çalışmalarına 
ak t if kat ıl ımı özendir ilecek t ir. Meslek yaşamında kadın 

üyeler imiz in etk inlikler inin ar t t ır ılmasına ve yaşadıklar ı 
sorunlar ın çözümüne yönelik çalışmalar yapılacakt ır. Oda 
organlarında ve Oda delegeliği seçimlerinde kadın üyelere eşit 
temsiliyet hedeflenecektir.
5. Odamıza yeni üye kat ılımını özendir ic i, tanıt ıc ı etk in 
çalışmalar gerçekleştirilecektir.
6. İ ş arayan üyeler imize, uygun iş bulmada yardımc ı 
olan “İnsan Kaynaklar ı Merkez i” çalışmalar ı üyeler imizle 
ilişkilerimizi sürekli kılacak şekilde etkinleştir ilecektir. İşsiz 
üyeler in Oda etk inlik ve çalışmalar ına kat ılımını sağlayan 
destekler sürecek t ir. İşs iz üyeler ve yeni mezun üyelere 
ücretsiz eğitim uygulamaları geliştirilerek sürdürülecektir.
7. Meslektaşlar ımıza ve öğrenc ilere yönelik olarak, Oda/
Şubeyi tanıtacak yazılı ve görsel dokümanlar geliştirilecektir.
8. Şubemiz etkinlik alanındaki üyelere yönelik daha sağlıklı 
oda pol it ikalar ının oluşturulması amac ıyla üyeler imiz in 
meslek i, uzmanlık, ekonomik, sosyal , s iyas i ve kültürel 
durumlarını ve beklentilerini ortaya çıkarmak için çalışmalar 
(anket, çalıştay vb.) gerçekleştirilecektir.
9. Oda örgüt sel ve kurumsal yapıs ın ın gelmiş olduğu 
düzey (üye ve işyer i say ısındaki ar t ış, teknik çalışmalar ın 
genişlemesi, bütçe vb.) göz önüne al ındığ ında, kendini 
yenileyen, büyüyen, ardıl ını yaratabilen bir örgütlenme 
f aal iyet i hayata geç ir i lecek t ir. Bu bağl amda, Oda Ana 
Yönetmeliğ i’nde “Oda Merkez Örgüt Şeması”nda yer alan 
‘Örgütlenme Sekreter Yardımc ıs ı’ görev inin şubelerde de 
tanımlanması gerekmektedir. Örgütlenme çalışması, Şube 
Sekreter i sorumluluğunda yürütülecek, iht iyaçlar ölçüsünde 
görevi tanımlı Örgütlenme Sekreter Yardımcıları ve/veya teknik 
görevliler aracılığıyla planlı olarak gerçekleştirilecektir.
10. Serbest Mühendislik ve Müşavirlik (SMM) faaliyeti yürüten 
üyelerimizin ekonomik ve mesleki koşullarının iyileştirilmesi, 
meslektaşlar arası haksız rekabetin önlenmesi, niteliklerinin 
ar t ı r ı l mas ı,  mes lek i  dene t im f aal i ye t l e r in in yen iden 
uygulamaya konulması ve sorunlar ının çözümüne il işk in 
çalışmalar sürdürülecektir.
11. Mesleki Davranış İlkeleri’nin belirlenmesi ve hazırlanması 
iç in çalışma yapılmalı ve çalışmanın sonuçlar ının üyelerle 
paylaşılarak, yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
12. TMMOB taraf ından bel ir lenen mühendis asgar i ücret 
uygulamasının yaşama geçmesi konusunda her türlü çalışma 
yapılacaktır.
 
13. Üyelerimizle olan ilişkilerin ve bilgilendirme süreçlerinin 
hızlı, yaygın ve etkin olması için günümüzün çağdaş iletişim 
araçlar ından sosyal medya ve ağlar gelişt ir ilerek akt if bir 
şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

II. İŞYERİ TEMSİLCİLİĞİ
1. Örgütlenmede önemli bir kurumsal k imlik olan İşyer i 
Temsilc iliğini özendir ic i ve etk inliğini ar t t ır ıc ı çalışmalar 
yapılacaktır. İş yerindeki üyelerimizin seçimleri ile belirlenen 
İşyeri Temsilcileri ile düzenli ve sürekli bir ilişki sağlanacaktır. 
Bire bir ilişk i kurulmalı, kat ılımc ı ve üretken bir ilişk inin 
geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır.
2. Bölge  düzey inde,  düzenli  olarak  işyer i  z iyaretler i  
y ap ı l ac ak t ır.   İ ş yer ler indek i   üye ler imize  Oda/Şube 
çalışmalar ının hızlı ve yaygın şekilde ulaşması iç in sürekli 
yaz ışma ve elektronik or tamda ilet iş imde bulunulacakt ır. 
İşyer i temsilc iler ine yönelik gerçekleşt ir ilen çalışmalar iç in 
ilişki sistem şeması oluşturulacak ve geri beslemeleri alınacak, 
oluşturulan sistemin kendisini yenilemesi sağlanacak, yapılan 
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çal ışmalar hakk ında Şube Koordinasyon Kuruluna b ilg i 
verilecektir.
3. İş Yer i Temsilc iler iyle per iyodik olarak or tak toplant ı/
çalıştay/vb. organizasyonların yapılması ve bu toplantılarda 
pay l aş ım ve b ilg i  ak t ar ımı zeminler in in gel iş t ir i lmes i 
hedeflenecektir.
4. TMMOB’ye bağlı farklı disiplinlerin bulunduğu işyerlerinde 
TMMOB İşyeri Temsilcisi belirlenmesine ve çalışmalarına destek 
olunacaktır.
 
III. UZMANLIK KOMİSYONLARI
1. Kurulacak süreli/sürekli uzmanlık komisyonlar ına üye 
görevlendirmesinde üyenin ilgi ve çalışma alanı doğrultusunda 
uzmanlık, bilgi ve deneyimleri dikkate alınacaktır.
2. Odamızın/Şubemizin kurumsal yapısının geliştirilmesinde 
önemli yer i ol an uzmanl ık komisyonlar ının çal ışmalar ı, 
sorumlu yönetim kurulu üyeleri ve teknik görevliler taraf ından 
sürekli izlenecek, komisyon çalışmaları yönetim kurulunun ve 
koordinasyon kurulunun sürekli gündem maddesi olarak ele 
alınacaktır.
3. Komisyonlar dönem başında oluşturacağı çalışma programı 
çerçevesinde uzmanlık alanına giren konularda ve güncel 
gelişmeler doğrultusunda raporlar hazırlayacak, üyelerimizi, 
toplum ve sek törü b ilg i lendir ic i  e tk inl ik ve eğ i t imler 
düzenleyecek ve ilg il i  mevzuat l ar ı sürekl i ol arak t ak ip 
edecektir.

IV. İL/İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ
1. İl-İlçe Temsilc il ik çalışmalar ında “Yer inden Yönet im” 
i l ke s i  u ygul anac ak t ı r.  Tems i l c i l ik  yür ü tme kur u l l ar ı , 
temsilcilik etkinlik alanında görev yapan üyelerin seçimleriyle 
belirlenecektir.
2. İ l ç e  t e m s i l c i l i k l e r i n d e ;  t e k n i k  h i z m e t l e r i n 
yaygınlaşt ır ılması amac ıyla yönet im kurulu üyeler inin ve 
teknik görevlilerin düzenli ziyaretlerde bulunması sağlanacak, 
ortak yönetim kurulu toplantıları yapılacaktır.
3. İl-ilçe Yürütme Kurullar ının dönem başında temsilc ilik 
çalışma programı oluşturarak şube yönetim kurulunun onayına 
sunmalar ı, çalışma programı çerçevesinde gerçekleşt ir ilen 
çal ışmalara il işk in 4 ay l ık per iyot l arda çal ışma raporu 
hazırlamalar ı, şube yönetim kuruluna ve şube koordinasyon 
kuruluna sunmaları sağlanacaktır.

V. ÖĞRENCİ ÜYE ÖRGÜTLÜLÜĞÜ
Öğrenci   üye   örgütlülüğü,   Oda/Şube   örgütlülüğünün   
gelişerek   devamlıl ığ ının   sağlanması   ve   geleceğin 
kazanılmas ında önemli role sahipt ir. Bu anlay ışl a yeni 
dönemde;

1. Öğrenc i Üye Komisyonu ve al t çal ışma grupl ar ın ın 
çalışmaları yeni dönemde de zenginleştirilerek sürdürülecektir.
2. Öğrenci üyelerin, Oda/Şube, etkinliklerine aktif katılımları 
sağlanırken mezuniyet sonrasında üye olarak Oda çalışmalarına 
etkin katılımları sağlanacaktır.
3. Bölgemizde geleneksel hale get ir ilen, öğrenc iler in 
üniversite sonrası yaşamlar ına hazırlanmasını destekleyen 
“Mühendislik Günleri” etkinlikleri sürdürülecektir.
4. Dönem başında okutulan “Mesleğe Gir iş” dersinin Oda 
taraf ından verilmesi sağlanacaktır.
5. Öğrenci üyeler imizin lisans eğit imler inin desteklenmesi 
için Şubemizde seminer, kurs ve konferanslar düzenlenecektir.
6. Öğrenci üyelerimize staj yerinin bulunması konusundaki 

desteklere devam edilecektir.
7. Öğrenci üyelerimizin lisans bitirme projesi/tezi yarışma ve 
sergisi çalışması sürdürülecektir.
8. Üniversite öğrenc iler ine danışmanlık yapmak isteyen 
üyeler imiz i odamız ın çağr ıs ı ile öğrenc i üyeler imize dış 
danışman olarak atayarak, öğrenc i üyeler imiz in çal ışma 
yaşamına hazırlanmalarına destek olunacaktır.
9. Öğrenci üyeler imizin mesleğe ilk adımı niteliği taşıyan 
mezuniyet törenler inde bulunma, öğrenc iler in heyecan ve 
coşkusunu paylaşma ve başar ıl ı öğrenc iler i ödüllendirme 
konularında yapılan çalışmalara devam edilecektir.
10. Öğrenc i üyeler imiz in Odamız ı tanıması, kaynaşma ve 
dayanışma duygusunun gelişt ir ilmesi, kolek t if bir yaşam 
kültürünün gelişt ir ilmesi ve eğit im amac ıyla düzenlenen 
öğrenci kampı etkinliği devam ettirilecektir.
11. Öğrenc i üyeler imiz in b il imsel özerk demokrat ik b ir 
üniversite mücadelelerine destek olunacaktır.
12. İki y ılda bir düzenlenen öğrenci üye kurultayına görüş 
taş ımak amac ıyla, şubemiz yerel inde gerçekleşt ir ilen ve 
ülkemizdeki mühendislik eğitiminin, üniversitelerde yaşanan 
sorunların, öğrenci üye örgütlülüğünün ve ülke sorunlarının 
tart ışıldığı, sorunlar ın çözümü iç in öner ilerde bulunulduğu 
öğrenc i üye yerel kurultay ının gerçekleşt ir ilmesine devam 
edilecektir.

>>>>
(Çalışma programının devamını bültenimizin Mar t sayısında 
bulabilirsiniz.)
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29. DÖNEMDE DE 
ÇAĞDAŞ 
DEMOKRATLAR 
İLE DEVAM

( Çağdaş Demokrat Makina Mühendisleri ve Dinamik 
Mühendisler gruplarının katıldığı Şubemizin 29. Dönem 
Yönetim Kurulu Seçimleri sonucunda, ÇAĞDAŞ DEMOKRAT 
MAKİNA MÜHENDİSLERİ grubunun adayları 1033 üyenin oyunu 
alarak Şubemizin 29. Dönem Yönetim Kurulu’nu oluşturdu. 
Yönetim Kurulu 18 Ocak 2018 tarihinde ilk toplantısını 
yaparak görev dağılımını gerçekleştirdi. Başkanlığa Yüksel 
Yaşartekin’in seçildiği Yönetim Kurulunda Melih Yalçın Başkan 
Vekili, Selda Ünver Sekreter Üye, Dilek Ferda Yamanlar Sayman 
Üye görevlerine seçilirken, Gürkan Durgun, Elif Eda Doğan ve 
Bircan Çiçekdeş de Yönetim Kurulu asıl üyeleri olarak görev 
yapacaklar. MMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu yedek üyeleri 
ise İlkin Boz, Ebru Karakıran, Özcan Gülhan, Görkem Teneler, 
Yıldız Sınmaz Uzgan, Ziya Haktan Karadeniz ve A. Kirami 
Kılınç’tan oluştu.

Şubemizin 29. Genel Kurul ve Seçimleri sonrasında 
yönetim yine Çağdaş Demokrat Makina 
Mühendisleri’nin oldu.

29. DÖNEM ŞUBE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

1964 yılında Edremit’te doğdu. 1983’de Hasanoğlan Öğretmen Lisesi, 1988’de DEÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi 
Makina Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

1991’de Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Enerji Teknolojisi dalında yüksek lisans öğrenimini tamamladı.
Farklı özel işletmelerde çalıştıktan sonra 1993 yılında Site Mühendislik Ltd. Şti. adıyla kendi firmasını kurdu. Mekanik 

tesisat, doğalgaz tesisatları konusunda proje ve taahhüt işleriyle faaliyetine devam etmektedir. MMO Merkez Doğalgaz 
Komisyonu, MMO İzmir Şubesi Doğalgaz Komisyonu ve MMO İzmir Şubesi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği, MMO İzmir Şubesi 
Ücretli ve İşsiz Mühendisler Komisyonlarında görev aldı.

MİEM Doğalgaz Eğitmeni ve Oda yayını olan Doğalgaz İç Tesisat Uygulama Esasları kitabının yazarlarından olan 
Yaşartekin, MMO İzmir Şubesi 24. Dönem Yönetim Kurulu Üyeliği, MMO İzmir Şubesi 25. ve 26. Dönem Yönetim Kurulu 

Sayman Üyeliği görevinde, MMO İzmir Şubesi 27. ve 28. Dönem Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevinde bulundu.
Yaşartekin, evli ve bir çocuk babasıdır.

YÜKSEL YAŞARTEKİN › Şube Başkanı

MELİH YALÇIN › Şube Başkan Vekili
19 6 4  y ı l ı n d a  İ z m i r ’ d e  d o ğ d u .  19 8 6  y ı l ı n d a  Yı l d ı z  Ün i v e r s i t e s i  M a k i n a 

Mühendisliği bölümünden mezun oldu.
1986 -1987 y ı l l ar ınd a Ne sse r  Ltd .  ş i rk e t inde i ş l e tme şe f i ,  1987-1988 y ı l l ar ınd a 

Te r m a k  L t d .  Ş t i .’ d e  p r o j e  m ü h e n d i s i ,  19 8 8 -19 9 6  y ı l l a r ı n d a  M MO  İ z m i r 
Şubesi’nde teknik görevli, 1996-1997 yıllarında Vogel Yayıncılık Makina Magazin dergisinde editör olarak çalıştı.

1997- 2007 yılları arasında Odamızın Tepekule Kongre Sergi ve İş Merkezi yapımında Proje Koordinatörü olarak 
çalışmalarını sürdüren Yalçın, 24., 25., 26., 27. ve 28. Dönem Şube Yönetim Kurulu Sekreterliği’ni üstlendi. MMO İzmir 
Şubesi ve Oda çalışmalarına Tesisat Komisyonu üyesi, Doğalgaz Komisyonu üyesi, Şube Sosyal ve Kültürel Etkinlikler 
Komisyonu üyesi olarak katıldı. Oda Merkezinde kurulan SMM Komisyonu, Doğalgaz Komisyonu, Tüzük ve Yönetmelikler 

Komisyonu’nda görev alan Yalçın, Odamız adına MMO İzmir Şubesi tarafından düzenlenen Tesisat Mühendisliği Kongrelerinde Kongre Sekreterliği, 
yürütme kurulu üyeliği ve düzenleme kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.
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1968 yılında İzmir’de doğdu.1991 yılında DEÜ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.
1991’de Mumcular AŞ.’de görev aldı. 1992-2006 yılları arasında ELPOSAN Elektronik Akaryakıt Pompa San. Tic. Ltd. 

firmasında üretim mühendisi ve üretim müdürü olarak görev aldı.
2006-2010 yılları arasında Muzer Makina ve San. Tic. Ltd. firmasında proje ve satış mühendisi olarak görev yaptı.
2011-2015 yılları arasında Löher Asansör ve Yürüyen Merdiven AŞ. firmasında asansör fabrikasında üretim müdürlüğü 

yaptı.
Halen Etkin Tıbbi Cihazlar Servis Tic.ve San. Ltd. Şti. firmasında üretim yöneticiliği görevini sürdürmektedir.
MMO İzmir Şubesi çalışmalarına 1992 yılında asansör kontrolü hizmetlerinde çalışarak başlamıştır.
1999 yılında Kadın Mühendisler Komisyonu kuruluşunda görev almıştır.

Otomotiv Komisyonu, Asansör Komisyonu ve İmalat Yöntemleri Komisyonlarında görev almıştır.
Odamız adına düzenlenen Otomotiv ve Yan Sanayi Sempozyumu ve Bakım Teknolojileri Kongresi’nde düzenleme kurulu üyeliği yapmıştır.
MMO İzmir Şubesi 22. Dönem Yedek Yönetim kurulu Üyeliği, 23. ve 24. Dönem Asıl Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunmuştur.
44. Dönem MMO Denetleme Kurulu Yedek Üyeliği, 45. ve 46. Dönem Denetleme Kurulu Asıl Üyeliği görevinde bulunmuştur.

1975 yılında Bayındır/İzmir’de doğdu. 1998 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden 
mezun oldu.

2000 yılında Lider LPG Otogaz Dönüşüm Sistemleri’nde atölye şefi, 2002-2003 yılları arasında Mavişehir KYK’de 
teknik sorumlu, 2003-2013 yılları arasında MMO İzmir Şubesi’nde teknik görevli olarak görev yaptı. 2013 yılından bu 
yana İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışmaktadır.  MMO İzmir Şubesi Mekanik Tesisat Mühendisliği Komisyonu üyesi 
olarak ve MMO İzmir Şubesi 27. ve 28. Dönem Yönetim Kurulu asıl üyesi olarak görev yaptı. 

Durgun, evli ve bir çocuk babasıdır.

1979 yılında Kütahya’da doğdu. 2002 yılında Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun 
oldu. 2004 yılında Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği Ekonomisi bölümünde yüksek lisans 
öğrenimini tamamladı. 

2005–2012 yılları arasında Terbay Makine End. ve Tic. A.Ş.’de proje yönetimi ve proje tekliflendirme mühendisi olarak 
görev yaptı. 2012-2013 yılları arasında BMC ve Delphie Diesel firmalarında satın alma departmanında çalıştı. 2013-2016 
yılları arasında Terbay Makine ve Mensan Otomotiv A.Ş.’de proje yönetimi ve iş geliştirme mühendisi olarak çalıştı. 

MMO çalışmalarına, Sosyal Etkinlikler Komisyonu, Kadın Mühendisler Komisyonu, Otomotiv ve Yan Sanayi 
Komisyonu’nda görev alarak ve delege olarak katkıda bulundu. Halen Kadın Mühendisler Komisyonunda çalışmalarda 
bulunmaya devam etmektedir. MMO İzmir Şubesi 28. Dönem Yönetim Kurulu yedek üyeliği görevini üstlendi.

1983 Adana doğumludur. Çukurova Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra, Dokuz 
Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi alanında yüksek lisans 
öğrenimini tamamladı.

İş yaşamına 2004’te CEVA Logistics’te (GM Turkey Merkezi, Torbalı) Proje Destek Personeli olarak başladı, 2006 yılı 
itibariyle Meditera Group’ta Bütçe ve Planlama Uzmanı görevinin ardından yaklaşık 6 yıl Satınalma ve Lojistik Müdürü 
olarak çalıştı. 2012-2015 yılları arasında Tesco Kipa’da Grup Satınalma Yöneticisi, Türkiye&Orta Avrupa Lideri olarak 
görev yaptı. 2015-2016 yılları arasında Proje Müdürü olarak Kurumsallaşma, Organizasyon Geliştirme ve İyileştirme 
Projeleri Yönetimi, Süreç Analizi ve İç Denetim, Belgelendirme Destek alanlarında yönetim danışmanlığı yaptı. Ocak 
2017’den bu yana Baz Grup’ta Tedarik Zinciri ve İş Geliştirme Direktörlüğü görevine devam etmektedir.

Öğrencilik yıllarından beri Oda komisyonlarında görev almış ve MMO İzmir Şubesi 28.Dönem Endüstri işletme Mühendisliği-Meslek Dalı 
Komisyonu Başkanlığı yapmıştır.

SELDA ÜNVER › Şube Sekreteri

DİLEK FERDA YAMANLAR › Şube Saymanı

GÜRKAN DURGUN › Yönetim Kurulu Üyesi

ELİF EDA DOĞAN › Yönetim Kurulu Üyesi

BİRCAN ÇİÇEKDEŞ › Yönetim Kurulu Üyesi

1966 yılında İzmir’de doğdu. 1989 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.
1990-1993 yılları arasında BMC San. ve Tic. A.Ş.’de planlama mühendisi, 1995-2004 yılları arasında aynı firmada 

Planlama, Araştırma ve Kalibrasyon Grup Lideri,  2003-2007 yıllarında Kalite Çevre Kurulu (TÇMB) ISO 9001: 2000 
Baş Tetkikçisi, 2004 yılı Bahar Dönemi Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümü’nde öğretim görevlisi, 
2007-2013 yılları arasında MMO İzmir Şubesi’nde teknik görevli olarak görev yaptı ve 2013 yılının Ağustos ayında emekli 
oldu. Çalışmalarını Memda İç ve Dış Tic. Danışmanlık Ltd. Şti.’de sürdürmektedir. MMO İzmir Şubesi’nde, AB Mevzuatı 
ve  Kadın Mühendisler Komisyonlarında ve TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu’nda görev aldı. MMO İzmir Şubesi 
27. ve 28. Dönem Yönetim Kurulu yedek üyesi olarak görev yaptı.

Yamanlar, evli ve iki çocuk annesidir. 
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1 Aralık 1977 tarihinde İzmir’de doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. 1995-1997 yılları arasında 
Çukurova Üniversitesi Makine Teknikerliği ve 1997-2000 yılları arasında Balıkesir Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Bölümünü bitirdi.

2001-2002 yılları arasında Çimtaş A.Ş. Aliağa Doğalgaz Çevrim santrali kurulumunda Saha Montaj Mühendisi, 2002-
2004 yılları arasında Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş.’de Bakım Mühendisi olarak görev yaptı. 2004 yılından beri Toyo 
Matbaa Mürekkepleri A.Ş.’de Bakım Ekip Lideri olarak görevini sürdürmektedir.

MMO’da 1 dönem Bakım Komisyonu Başkanlığı ve 1 dönem de Bakım Komisyonu sorumlu YK üyeliğini görevinde 
bulundu. 2 dönem Bakım Kongresi Danışmanlığı, 1 dönem Kaynak Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği ve 1 dönem 
Hidrolik Pnömatik Kongresi Yürütme Kurulu Üyeliği yaptı.

MMO İzmir Şubesi 28. Dönem Yönetim Kurulu Yedek Üyeliği görevinde bulundu.
Evli ve 2 çocuk babasıdır.

12 Nisan 1975 tarihinde Kassel /Almanya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir’de tamamladı. 
1999 yılında Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Yaklaşık 

10 yıl iklimlendirme sektöründe üretim müdürü olarak çalıştı. Üntes A.Ş.’de İzmir Bölge Müdürü olarak çalışmaya devam 
ediyor.

MMO İzmir Şubesi 28. Dönem Delegeliği, Kadın Mühendisler Komisyonu ve Mekanik Tesisat Mühendisliği Komisyonu 
üyeliği, 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi Yürütme Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu. Ayrıca TTMD (Türk 
Tesisat Mühendisleri Derneği) üyesi ve ESSİAD (Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği) Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısıdır.

3 Ocak 1991 tarihinde Muğla’da doğdu. Lisans öğrenimini 2014 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makina 
Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü’nde yüksek 
lisans öğrenimini sürdürmektedir.

2016-2017 yılları arasında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Halen VENCO 
Havalandırma Makina Sanayi ve Tic. A.Ş.’de çalışmaktadır.

3 Mayıs 1986 tarihinde İzmir’de doğdu. Lisans öğrenimini 2010 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Makina 
Mühendisliği Bölümü’nde, yüksek lisans öğrenimini 2011 yılında Uppsala Üniversitesi Enerji Teknolojileri/Rüzgâr Enerjisi 
Proje Yönetimi Anabilim Dalı’nda tamamladı.

2011-2013 yılları arasında Uppsala Üniversitesi’nde araştırmacı/AB proje asistanı olarak, 2016-2017 yılları arasında 
Ventira Mühendislik’te iş geliştirme sorumlusu olarak görev yaptı. 2014 yılından bu yana Verk Enerji Teknolojileri’nde 
yönetici olarak, 2016 yılından bu yana S.S. İzmir Yenilenebilir Enerji Üretim Kooperatifi’nde yönetim kurulu üyesi olarak 
çalışmalarına devam etmektedir.   

Makina Mühendisleri Odası çalışmalarına, MMO KALMEM Rüzgâr Ölçümleri 17025 Deney Akreditasyonunda 
danışman/dış uzman, 3. ve 4. İzmir Rüzgâr Sempozyumu’nda yürütme kurulu üyesi, MMO İzmir Şubesi                          27. 

Dönem Yenilenebilir Enerji Kaynakları Uzmanlık Komisyonu’nda üye, 28. Dönem Yenilenebilir Enerji Kaynakları Uzmanlık Komisyonu’nda başkan 
vekili olarak görev alarak katkıda bulundu.

Ayrıca Birleşmiş Milletler Rüzgâr Enerjisi Çalışma Grubu’nda üye, IEC 2017 Genç Profesyonelleri Türkiye Temsilcisi, TSE MTC 150 Rüzgâr Enerjisi 
Ayna Komitesi başkan vekili, TOBB İzmir Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Üyesi olarak görev yapmaktadır.

10 Şubat 1962 tarihinde Adana’da doğdu. Lisans öğrenimini 1983 yılında Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık 
Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde, 1993 yılında Amerikan Üniversitesi MBA programında tezsiz yüksek 
lisans öğrenimini tamamladı. Dokuz Eylül Üniversitesi Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı’nda yüksek lisans öğrenimini 
sürdürmektedir. Açık Öğretim Fakültesi Felsefe Bölümü’nde ise lisans öğrenimini devam ettirmektedir.

1985-1989 yılları arasında Özgün Mühendislik Ltd. Şti.’de firma sahibi olarak görev yaptı. 1989-1991 yılları arasında 
Sayto Havuz Ltd. Şti.’de Mersin şube sorumlusu, 1995-1998 yılları arasında Artes Havuz Ltd. Şti.’de teknik müdür olarak, 
1998-2013 yılları arasında şirket kurucu ortağı olarak görev yaptı. 2013 yılından bu yana Ölçek Mühendislik Ltd. Şti.’de 
proje yöneticisi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.  

Makina Mühendisleri Odası çalışmalarına MMO İzmir Şubesi 26. Dönem Kadın Mühendisler Komisyonu üyesi olarak, 
27. ve 28. Dönem Kadın Mühendisler Komisyonu Başkanı olarak katkıda bulundu. TMMOB Kadın Çalışma Grubu çalışmalarında da aktif olarak 
görev aldı. 

İLKİN BOZ › Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

EBRU KARAKIRAN › Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

ÖZCAN GÜLHAN › Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

GÖRKEM TENELER › Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

YILDIZ SINMAZ UZGAN › Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
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ÜYELERİMİZİ 
ŞUBE UZMANLIK 
KOMİSYONLARINDA 
GÖREV ALMAYA 
ÇAĞIRIYORUZ
( Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi‘nde 2018-2019 
y ıl lar ını kapsayan 29. Çalışma Dönemi‘nde oluşturulması 
planlanan Uzmanlık Komisyonlar ı aşağ ıda bel ir t ilmişt ir. 
Üyeler imizi, ilgi ve uzmanlıklar ına göre bu komisyonlarda 
görev alarak, meslek, meslektaş, kent ve toplum sorunlarının 
çözümlenmesine, Şube çalışmalar ının gelişt ir ilmesine akt if 
katkı ve katılımda bulunmaya çağırıyoruz.

29. Dönem Şube Yönetim Kurulu

29. DÖNEM ŞUBEMİZDE
KURULMASI PLANLANAN KOMİSYONLAR
1. AR-GE ve İnovasyon Komisyonu
2. Asansör ve Yürüyen Merdiven/Bant Komisyonu
3. Bakım Komisyonu
4. Doğalgaz Komisyonu
5. Enerji Verimliliği Komisyonu
6. Genç Mühendisler Komisyonu
7. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu
8. Kadın Mühendisler Komisyonu
9. Kent ve Çevre Komisyonu
10. Mekanik Tesisat Mühendisliği Komisyonu
11. Mekatronik Komisyonu
12. Otomotiv ve Yan Sanayi Komisyonu
13. Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu
14. Ücretli Çalışan ve İşsiz Mühendisler Komisyonu
15. Üretim Yöntemleri Komisyonu
16. Vinç Komisyonu
17. Yapı Denetim Komisyonu
18. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Komisyonu

BİLGİ: Komisyonların üye sayısı  (Teknik Görevli ve Yönetim 
Kurulu Üyesi hariç) yedi (7) ile sınırlanmıştır. Komisyonlarda 
görev almak isteyen üyelerimizin 28 Şubat 2018 tarihine kadar 
Şubemize web sayfamızda yer alan “Uzmanlık Komisyonları 
Başvuru Formu”nu doldurarak başvurmaları gerekmektedir.

NOT: Ayrıca üyelerimizin önerileri doğrultusunda yeni 
komisyonlar da oluşturulabilecektir. Üyelerimizin yeni 
komisyon önerileri ile birlikte komisyonda yer alabileceğini 
düşündüğü diğer üyelerimizi de Şubemize bildirmeleri rica 
olunur.

Bilgi ve Başvuru: 0232 462 33 33 / 243

ŞUBEDEN • HABER

1980 yılında Bornova’da doğdu. Lisans öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde, yüksek 
lisans öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalı’nda, doktora öğrenimini 
Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalı’nda tamamladı.

2002-2013 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev 
yaptı. Halen İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde öğretim 
üyesi (yardımcı doçent) olarak görev yapmaktadır.

Makina Mühendisleri Odası çalışmalarına 4. İzmir Rüzgâr Sempozyumu Yürütme Kurulu Üyesi, 12. ve 13. Ulusal 
Tesisat Mühendisliği Kongresi Yürütme Kurulu Üyesi, MMO İzmir Şubesi 27. Dönem İç Çevre Kalitesi Çalışma Grubu 
Üyesi, MMO İzmir Şubesi 27. ve 28. Dönem Yenilenebilir Enerji Kaynakları Komisyonu Üyesi olarak görev alarak katkıda 

bulundu.
Karadeniz, evli ve 1 çocuk babasıdır.

1959 Göksun/Kahramanmaraş doğumlu olan Ahmet Kirami Kılınç, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği 
Bölümünde başladığı lisans eğitimini 1988 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı.

1988-1989 yıllarında Havatek A.Ş.’de şantiye şefi olarak meslek hayatına başladı. 1990 yılından itibaren DESA A.Ş.’nin 
GM-Opel şantiyesinde saha mühendisi, Tofaş, Renault Otomobil Fabrikaları ve Büyük Efes Oteli şantiyelerinde şantiye 
şefi, 1993-1997 yılları arasında Desa Boyahane Tesisleri Şefi olarak görev yaptı.

1997 yılından bugüne İmco Ltd. Şti.’de şirket ortağı, 2000 yılından itibaren de Venco A.Ş.’de yönetim kurulu başkanı 
olarak çalışmalarını sürdürmektedir.

Meslek hayatı boyunca Makina Mühendisleri Odası çalışmalarına aktif olarak katılan Kirami Kılınç, birçok komisyonun 
yanı sıra, Şube Bina Kazandırma Komisyonu ve Bina Çalışma Grubu’nda yer aldı. 

Bu süre boyunca aynı zamanda MMO İzmir Şubesi çalışmalarına 15. Dönem Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, 16. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi, 17. 
Dönem Yönetim Kurulu Sayman Üyesi, 18. Dönem Yedek Yönetim Kurulu Üyesi, 19. ve 20. Dönem Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev alarak 
katkıda bulundu.

Ayrıca; 38.,  39., 40., 41., 42. ve 43. Dönemlerde TMMOB Denetleme Kurulu üyesi olarak görev yaptı.

ZİYA HAKTAN KARADENİZ › Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

A. KİRAMİ KILINÇ › Yönetim Kurulu Yedek Üyesi
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MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ 2018-2019 ÇALIŞMA DÖNEMİ

ODA GENEL KURUL ASIL DELEGE LİSTESİ

ODA GENEL KURUL YEDEK DELEGE LİSTESİ

SİCİLNO AD SOYAD
1 13797 ALİ GÜNGÖR
2 14683 FASİH KUTLUAY
3 22243 MEHMET ÖZSAKARYA
4 29725 GÜNİZ GACANER ERMİN
5 29720 YÜKSEL YAŞARTEKİN
6 28099 MELİH YALÇIN

7 32237 DİLEK FERDA YAMANLAR
8 49641 GÜRKAN DURGUN
9 61659 ELİF EDA DOĞAN

10 86494 BİRCAN ÇİÇEKDEŞ
11 29818 AHMET KİRAMİ KILINÇ
12 50959 İLKİN BOZ
13 92216 ZİYA HAKTAN KARADENİZ
14 91656 EBRU KARAKIRAN
15 93507 GÖRKEM TENELER
16 25314 YILDIZ SINMAZ UZGAN
17 111229 ÖZCAN GÜLHAN
18 46594 TAYFUN ÇAYLAN
19 51695 AMAÇ SARIGÜLÜ
20 87008 İSKENDER KÖKEY
21 43732 DERYA ALKAN
22 80962 AHMET ÜMİT SERÇE
23 51928 ÖZGÜR YALÇINKAYA
24 35513 NECMİ VARLIK
25 8428 HÜSEYİN POLAT
26 12665 ZEKİ ESKİLER
27 16802 HAKKI BAYRAKTAR
28 19554 MUHARREM ÖNDER
29 19691 MUSTAFA KOCA
30 20153 HASAN BASRİ KINCI
31 20412 ALİ UFUK BİROL
32 21774 ÖZAN PARLAR
33 22842 NECDET KAHRAMAN
34 22858 NECMETTİN ÇETİNKÖPRÜLÜ
35 26233 OĞUZ İNCEOĞLU

SİCİLNO AD SOYAD
1 69973 MUSTAFA AKIŞIN
2 80332 NECDET DAŞ
3 72108 ÇAĞLAR ÇİMEN
4 29185 ERGÜN ŞENGÖR
5 55322 VOLKAN KAZANÇ
6 61459 VOLKAN ERDEM

7 77945 AYDIN DOĞAN
8 104015 CANSU KÖKEY
9 93501 CEVDET ŞENER
10 102368 ERAY DURUPINAR
11 102371 ERCAN ERGİÇAY
12 69741 FATİH EFE ÇİÇEK
13 99013 FEYYAZ ÖZEL
14 60528 DENİZ FENER
15 53943 SÜLEYMAN ZAFER GÜNEŞ
16 47817 HÜSEYİN TATLIDİLLİLER
17 43915 SUNGU KÖKSALÖZKAN
18 22551 NİYAZİ OĞUZ
19 86443 MELİH EMRE
20 81356 TAYFUN AK
21 99429 AKIN ÖZTÜRK
22 25235 ALEV TOPRAK
23 44143 ARZU ADIGÜZEL
24 54459 ARZU GÜLCAN
25 2541 ATİLA DİNÇER
26 30647 AYLA YÖNET
27 9703 HALİS FINDIK
28 18080 SEÇİM DEMİRKOL
29 20728 İSMAİL ULCAY
30 34005 AYLİN TELEF
31 7774 ATİLAY YEŞİL
32 50502 BURCU ÇETİN
33 78809 CANAN YALÇIN
34 92653 ÇİÇEK ŞİMŞEK YILDIZ
35 33208 NİHAT KURTULUŞ
36 57087 DİDEM VECAN

36 26873 HALUK ALTAY
37 27731 MUSTAFA BERKAY ERİŞ
38 28434 ŞERİF ÖZSAKARYA
39 28499 İLKNUR ATEŞ
40 28767 TURGAY ŞİRVAN
41 29480 BAHATTİN VARDAR
42 31194 SEÇKİN ŞİŞMANOĞLU
43 31277 MEHMET FUZULİ ADIGÜZEL
44 31303 ŞEREF BEKTAŞ
45 32942 BEYHAN ALKARA
46 33206 FİKRET EKİCİ
47 33360 MEHMET DÖVER
48 34566 ALİ DOĞAN COŞGUN
49 35350 ZEKİYE AYDEMİR
50 36374 MELEK KIZMAZ
51 37173 AYŞE ELER
52 37266 AYSUN BALTACI
53 38741 DURSUN SARI
54 38765 NAZAN SAYAR
55 39291 DURAN TÜRK
56 39393 ALİ DÖNMEZ
57 39403 BÜLENT İLLEEZ
58 39605 FERUH NİYAZİ BALYA
59 42078 CESİM DURUK
60 42331 MEHMET ELER
61 47349 SERİM ELİF ÖZARI
62 48013 MÜNİBE TUNALIER
63 48537 EMİN GÜRTAN UYSAL
64 49643 NURDAN YILDIRIM ÖZCAN
65 49669 BAHAR GÖÇER
66 51253 GÜZİN ÖZDAĞOĞLU
67 51358 TAYFUN KÜPÇÜK
68 51878 DEVRİM CEM ERTURAN
69 51930 NİLGÜL GÖKARSLAN
70 55028 MEHMET EYİ
71 56052 CEM TUNA
72 57084 SİBEL ATAR

37 53436 FİRDEVS GÜLŞEN
38 56646 GÖKHAN AKKAYA
39 35211 ÖZCAN AVCI
40 41430 MUSTAFA TAŞPINAR
41 37470 GÜROL YILDIZ
42 41222 SAİM AKTAKKA
43 66377 GÜLBİN ALYORGUN AKKİRAZ
44 33220 GÜLDEN GÖKÇEN AKKURT
45 87970 GÜLİN KALPALI
46 51971 ARSLAN KIVANÇ COŞKUN
47 22946 HALUK NİHAT PEKEL
48 38946 ÖZDEN TAŞPINAR
49 17039 RAFET BAYAM
50 22681 BEKİR ZAFER İLKEN
51 40382 GÜLSEREN TAVŞANCI GÜNEYSU
52 14922 HALİL İBRAHİM ERBAY
53 30573 HATİCE İPEK BETİNER
54 18052 HAYDAR ARSLAN
55 77650 HURİYE OĞUZ
56 29023 HÜSEYİN YENİGÜN
57 31825 KORAY CERRAHOĞLU
58 72661 MEHMET ONUR KARAKAŞ
59 6944 MEHMET RUHİ ÖDEV
60 28516 MELEK KAFADAR
61 46118 AZİZ KÖKSAL
62 13808 DANYAL ŞENTÜRK
63 16884 MELİH BELEVİ
64 82708 MELİS AYDIN
65 58035 MELTEM GÖREN
66 73704 MURAT YILMAZ
67 79564 MÜYESSER KÜÇÜKİNCE
68 52208 NAZİFE YÜCE GÖK
69 41213 SİNAN AKTAKKA
70 37471 NURAY YILDIZ
71 94550 FIRAT ÇOŞKUN
72 39987 FİLİZ AKTAKKA
73 32399 NİLGÜN ŞİŞMANOĞLU

73 57869 ŞAKİR BORA
74 60507 MAHİR ULAŞ AKCAN
75 61978 BURCU ÇİFTÇİ
76 62061 YELİZ TÜLÜOĞLU
77 63551 ALİ SİNAN ERTÜRK
78 63558 BURCU BAŞPİŞİRİCİ
79 64915 UĞUR DEMİRTAŞ
80 65862 CEMAL MEŞE
81 66164 İBRAHİM GÜRBÜZ
82 67847 ALPER TORTOÇ
83 69854 AYLİN DÖMEKELİ
84 70340 NURTAÇ KAÇAMAK ÇİMEN
85 70838 SEDA KIRMACI ARABACI
86 71855 EREN ÇETİNDERE
87 72163 İBRAHİM KUTLU KÖROĞLU
88 72748 SERDAR MUTLU
89 72929 EVRİM AKSOY GÖÇEBE
90 73698 GAMZE MUMCU
91 74320 AHMET YILMAZ
92 74705 SULTAN ALTIN
93 79924 ECE GÜLTEKİN
94 80012 GÖKHAN KANTAŞ
95 82780 EYÜP ÇAMCI
96 87246 DENİZ KEKLİK
97 87251 İZZET YILDIZ
98 89483 ERKAN BOZKIR
99 93345 EZGİ YILDIRIM TORTOÇ

100 93800 YEŞİM DAĞ
101 95457 HÜSEYİN TEKBAŞ
102 102369 OZAN MERT BALCI
103 102507 KENAN ÜCİ
104 103719 DURUL ŞAHYAR
105 105579 YASEMİN GÜNEŞ ALTAY
106 113587 ABDULLAH ALKIŞ
107 113982 SEREN SEZER
108 113987 AYŞEGÜL SAKALLI

74 27073 NURAN TÜRKMEN
75 56735 ÖZER TÜRKMEN
76 67779 ÖZLEM ÖZTATLI
77 16533 SACİDE NURAY BOZOKALFA
78 57080 SERRA PARLAR
79 55428 SEZEN KENANOĞLU
80 91614 SİBEL ERKEK
81 13675 SÜLEYMAN NECİP ÖZBEY
82 79279 ŞEVKİ GÜÇLÜ CEYHAN
83 54354 SİNEM ÇALIŞKANER 

ZENGİNOBUZ
84 104269 TUĞÇE ŞEN
85 32917 TÜLİN ÇALIŞIYOR
86 30933 ÜLKER AKSOYLU
87 26770 ÜMMÜHAN GENCER
88 87092 YELDA ÇETİNER
89 36381 ZERRİN MASTAN
90 108325 ASLIHAN YILMAZ
91 33371 METİN AKDAŞ
92 33762 KAYHAN ŞAHİN
93 37752 HÜSEYİN VATANSEVER
94 50569 HÜSEYİN ERTAN SEZGİN
95 40907 NAZAN UTKUN
96 13334 ALİ DAĞ
97 23165 METİN AYDOĞDU
98 30709 İLHAN KENANOĞLU
99 38722 MUSTAFA SEZER
100 27649 İDRİS BAYRAM
101 27428 HAKAN BULGUN
102 53829 ÖZGÜR KURT
103 33614 ARİF YÜCEL
104 34907 MEHMET FAHRİ GÜNEŞ
105 38835 KAMİL DEMİR
106 58405 AHMET ÇAVUŞOĞLU
107 112713 EKİN CAN TUNCER
108 59531 SELAHATTİN GÜLBAHÇE
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KAIZEN 
PAYLAŞIMLARI 
ETKİNLİĞİ 
23-24 ŞUBAT 2018 
TARİHLERİNDE 
GERÇEKLEŞECEK

ETKİNLİĞE KATILIM İÇİN KAYIT OLMAKTA GEÇ KALMAYIN
Etkinliğe, aidatını ödemiş üyelerimizin katılımı önceden kayıt 
yaptırmaları koşuluyla ücretsizdir. Kayıt formunu doldurarak 
(Aidatını ödemiş Odamız üyesi hariç diğer katılımcılar ödeme 
kaydı ile b ir l ik te) Etk inl ik Sekretar yas ına başvurmanız 
durumunda kayıt işleminiz gerçekleştirilecektir.

FİRMANIZ, ETKİNLİĞİMİZİ DESTEKLEYEREK DAHA ETKİN 
DUYURU ŞANSI YAKALAYACAKTIR
Kaizen Paylaşımlar ı Etk inliği web sayfası, e-bülten, proje 
program kitapçığı, sergi alanı içi pankart ve konferans salonu 
içi pankart hazırlanacaktır. Reklam veren f irmalar ın logosu 
dijital alanda ve pankar tlarda DESTEKLEYEN KURULUŞLAR 
ifadesi ile alfabetik olarak sıralanarak yer alacaktır.

Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 
düzenlenecek Kaizen Paylaşımları Etkinliği için 
hazırlık çalışmaları tamamlandı. Etkinlik programı 
ve sergide yer alacak projeler belirlenerek web 
sayfamızda ve e-bültenle duyurusu gerçekleştirildi.

4. KAIZEN PAYLAŞIMLARI ETKİNLİK PROGRAMI

23 ŞUBAT 2018; Cuma

A KATI FUAYE ANADOLU SALONU KARADENİZ SALONU

10.00-10.30

Proje Sergisi*
Açılış Konuşmaları

10.30-12.00
Tiyatro Gösterisi

“Sahne İş’te”

12.00-13.00 Öğle Yemeği

13:00-13:45  

Proje Sergisi*

Operasyon Süreçleri 
Otomasyonu “BİMAR”

13:45-14:00 Ara

14:00-14:45
Yazılım Geliştirme ve 

Bakım Süreçleri “UNIVERA”

14:45-15:00 Ara

15:00-15:45
Tekrarlayan Süreçlerde 

İyileştirme “BİLTAŞ”

15:45-17:00

24 ŞUBAT 2018; Cumartesi

10.00-12.00 Proje Sergisi*

12.00-13.00 Öğle Yemeği

13:00-14:30

Proje Sergisi*
14:30-16:00

Açık Oturum
“Kaizen’de Ölçülebilirliğin Önemi”

Konuşmacılar:
Murat Özemre BİMAR Genel Müdür Yardımcısı ve Yazılım Geliştirme
Ethem Gökmen Ege Profil İşletme Müdürü
Vural Kömürcüoğlu Vestel Elektronik – TPM Koordinatörü 
Gündüz Karaören Bosch Termoteknik Komponent Üretim ve  İş 
Mükemmelliği Yayılımı Direktörü
Fatih Sezen Bosch Termoteknik  Fabrika ve Müşteri Lojistiği Direktörü

16:00-17:00 Kapanış ve sertifika töreni

*Sergide Kobetsu, Önce-Sonra ve Yazılım türler inde 85 adet f irma projesi yer alacaktır.
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PAYLAŞIMLARI 
ETKİNLİĞİNDE YER 
ALACAK PROJELER

KOBETSU KAIZENLER 
Line3 Üretim Zorluğu 
BSH Ev Aletleri 
Boyahane Kullanılabilirlik Oranının Arttırılması 
Cevher Jant 
CMS862 Modelinde 378 (Balans) Firesi // Kalite
CMS Jant 
Pres Tezgahında Gerçekleşen Tip Değişikliği İşlemi Sırasında 
Yaşanan İş Güvenliği Risklerini Sıfırlamak 
Ege Fren 
Basınçlı Hava Tesisat ındaki Hava Kaçak Oranının %8’e 
Düşürülmesi 
Ege Fren 
Sırt Freze Tezgahında Parça Bağlama/Sökme Operasyonlarının 
Ergonomi Risk Puanının Azaltılması
Ege Fren
Yükleme Sistemi’nin Yarı Otomasyon Hale Getirilmesi 
Ege Prof il 
Dönüş lü  Konveyör  Tasar ımıy l a  Taş ıma Mudal ar ın ın 
Engellenmesi 
Elba 
Kablo Koruma Katmanı (Shield) Sonlandırma İyileştirmesi
Fokker Elmo Turkey
RAYE5 Modelinde Kalite, Akış İyileştirmesi
 Hugo Boss 
M1 Hattı İş Güvenliği Risklerinin Azaltılması
Maxion İnci Jant 
Yağla
Maxion Jantaş Jant 
Hol Set-Up Avcıları
Norm Somun 
Çınar Hattı Kapasite Arttırma Kaizeni 
Oerlikon 
Toz Altı Kaynak Tozu Fırınları Enerji Verimliliği
Oerlikon 
KZ.2016.22 – Parabolik Hadde 3 Makinesi Masa Pistonu 
Arızalarının 4 Ay İçerisinde Sıfırlanması 
Olgun Çelik 
KZ.2016.19 – Doğrultma Operasyonu Oranının 3 Ay İçerisinde 
%13 Azaltılması 
Olgun Çelik 

ŞUBEDEN • HABER

4. Kaizen Paylaşımları Etkinliğinde sergilenecek 
projeler değerlendirme kurulunun çalışmaları 
sonunda belirlendi. 26 Kobetsu, 53 Önce sonra 
ve 6 Yazılım Kaizeni olmak üzere toplam 85 proje 
aşağıdaki şekilde oluştu.

Yamazumi Çalışması İle Haz ır Masa Ör tüsü Hatt ının 
Verimliliğinin Artırılması 
Sanem Plastik 
Yerinde Kalite Uygulamaları İle Baskı Katlama Hatasının 
Giderilmesi 
Sanem Plastik 
İş Kazaları ve Ramak Kalaların Stop6’e Göre İncelenmesi 
Sanem Plastik 
Konveyör Hat Projesi 
Standard Prof il
TC 3000 CNC Kesim Makinesi SMED Projesi 
Teksan Jeneratör 
Boya Kullanımı Azaltma // Üretim Verimliliği
TPI Kompozit 
Müşteri Etiketlerinin Tek Tip ve Standart Hale Getirilerek 
Ambardaki Darboğazın ve Hataların Ortadan Kaldırılması ile 
İşgücü Veriminin İyileştirilmesi 
Wagner Kablo
Aksesuar Paketleme Alanı Verimsizliği Kobetsu Kaizeni 
Yataş Ankara 
Makine Hattında Bel Ağrıları Probleminin “Sıfıra” İndirilmesi 
Yataş Ankara 

ÖNCE-SONRA KAIZENLER
Silindirik Zımpara Sarfiyatının Düşürülmesi 
CMS Jant 
Balanssızlık Firesinin Azaltması 
CMS Jant 
Hidrolik Yağ Tüketimi 
CMS Jant 
Basınçlı Hava Elektrik Enerjisi Tüketimi 
CMS Jant 
Boya Hazırlama Kazanı İş Kazası // İSİG
CMS Jant 
X-Ray Kontrol İşçiliği Azaltma 
CMS Jant 
Kalıp Isıtma Alanı Enerji Tüketimi 
CMS Jant 
Talaş Arabası Boşaltma Sürecinin İyileştirilmesi 
Dikkan A.Ş.
Haddehane-Zincirli Çekme Süreç İyileştirmesi  
Dikkan A.Ş.
Buhar Vana Kapaklarda Salmastra Montajının İyileştirilmesi 
Dikkan A.Ş.
Profil Depo 2’’ ve Üzeri Boruların Raflaması 
Edvan Vantilatör 
Man Fren Tablası Standart Süre İyileştirme 
Ege Fren 
Döküm Braket Standart Süre İyileştirme 
Ege Fren 
Kaynak Hattı Parça Besleme Robotu İle Kaynak Makinası 
Aras ında Haber leşme Sistemi Kurularak Ser i  Hurda 
Oluşumunun Önlenmesi 
Ege Fren 
Pres Tezgahında Ergonomi İyileştirmesi 
Ege Fren 
Conta Üretim Miktarının Arttırılması 
Ege Prof il 
Soğutma Havuzundaki Suyun Sisteme “Pompasız” Olarak 
Gönderilmesi İle Elektrik Tüketiminde Tasarruf Sağlanması 
Ege Prof il 
Strafor Tedariğinin İstifleme Methodu Değiştir ilerek Raf 
Verimliliğini Arttırılması 
Elba 
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Mensol Koruyucu Tedarik Methodu Değiştirilerek Karton Atık 
Miktarının Azaltılması 
Elba 
Doğalgaz Sayacı Okuma Güzergah Optimizasyonu 
Esbaş 
Kıyma Çekme Süreci İyileştirme 
Esbaş 
Manşon Geçirme Prosesi İyileştirmesi 
Fokker Elmo
Konnektör Anahtar Yatağı (Keyway) Açı Ölçüm Kalıbı
Fokker Elmo
Çevre Korunması 
Kansai Altan 
Sosyal Sorumluluk 
Kansai Altan 
Tank Ayağı Kaynatma Sehpası 
Lupamet Makine 
Atık Lastikler 
Maxion İnci 
EF.İB.EM 
Maxion Jantaş Jant 
Kumbara 
Maxion Jantaş Jant 
Tansiyon 
Maxion Jantaş Jant 
Ek s t rüz yon Hat l ar ında Br iket  Yük leme Süre ler in in 
İyileştirilmesi 
Oerlikon 
Ekstrüzyon Toz Emiş Enerji Verimliliği 
Oerlikon 
Tel Sepet Göbek Kırılması Kalite Problemlerinin Yok Edilmesi 
Oerlikon 
Tel Sepet Üretimi Sektör Kesme Gürültüsü Azaltma 
Oerlikon 
KZ.2016.15 – Tavlama Fır ını Ener ji Aç ısından Ver imsiz 
Çalışma Olasılığının Engellenmesi 
Olgun Çelik 
K Z.2016.60 – Hammadde Ambar ında Barkod Okutma 
Sırasında Yaşanılan Ergonomik Problemlerin Giderilmesi 
Olgun Çelik 
Bölme Sepet Kaizeni 
Sanem Plastik 
Kızgın Yağ Tesisatı Isı Yalıtım Ceketi Uygulaması ile Yakıt 
Tasarrufu ve Çevre CO2 Salınım Kazancı Sanem Plastik 
Stop6 Ağır Cisim Problemleri Kaizeni 
Sanem Plastik 

Enjeksiyon Hamurlar ının Batchof f ’dan Online Olarak 
Çekilmesi 
Standard Prof il
Kenar Sarıcı // Üretim Verimliliği
Süper Film 
Filtrasyon Tesisi Kompressorlerinde Enerji Optimizasyonu 
Tüprag 
Dolum Makinesi Sabit Yıldıza Geçilmesi 
Türk Tuborg 
Rulo Sonu Hurda Azaltma Kaizeni 
Vestel Beyaz Eşya A.Ş.
Yüksek Tork İle Çalışılan İstasyonlarda Çalışanın Bileğine ve 
Koluna Binen Yükü Azaltma Çalışması 
Vestel Beyaz Eşya A.Ş.
Hortum Büzdürme Prosesinde İnfrared Kullanılması İle 
Hortum Ölçü Hatalarının Azaltılması 
Wagner Kablo
Manuel Bant Aparatlarına Bıçaktan Koruma Parçası Yapılması 
İle İş Kazalarının Ortadan Kaldırılması Wagner Kablo
2016_OSK_YAT_26 
Yataş A.Ş. 
2016_OSK_SUN_03 
Yataş A.Ş. 
Kenar Bantlama Hattı Hava Tüketimi Azaltma 
Yataş A.Ş.
Led Aydınlatma Hatası Soket Çalışmaması 
Yataş A.Ş.
Modüler Üretim Kenar Bantlama Hat Çıkışında Bulunan 
Konveyör Bandında İş Kazası Riskini Ortadan Kaldırmak 
Yataş A.Ş.
Tshirt Kendinden Katlamalı Etek/Kol Ucu Kaizeni 
Yeşim Tekstil 

YAZILIM KAIZENLERİ
Test Otomasyonu
Bimar
Devreye Alım Süreç Otomasyonu
Bimar
Yazılım Geliştirme ve Bakım Süreçleri 
Univera
Yazılım Geliştirme ve Bakım Süreçleri 
Univera
Tekrarlayan Süreçlerde İyileştirme 
Biltaş
Entegrasyon Süreçlerinde İyileştirme
Biltaş

GENEL METROLOJİ VE 
KALİBRASYON SEMİNERİ

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ SEMİNERLERİ

21 Şubat 2018

Saat:  13.30 - 17.00
Yer: Kemalpaşa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

Hilmi Şekerci Salonu 
Katılım Ücretsizdir.

SEMİNER HAKKINDA:
Üretimde hataların önlenmesi, müşteri gerekliliklerinin yükselmesi, ürünlerin, 
hizmetlerin, kuruluşların belirli kriterlere uygunluğunun belgelenmesi gereksinimleri, 
ölçüm çalışmalarını ve ölçüm cihazlarının kalibrasyonunu giderek daha önemli bir 
konuma getirmektedir. Tüm kalite yönetim sistemleri, kuruluşlar için belirli noktalardaki 
ölçüm düzeneklerini  kapsayan bir kalibrasyon sistemi kurulmasını zorunlu hale 
getirmektedir. Uluslararası ölçüm standartlarına dayanan ölçüm izlenebilirliğinin, 
kuruluşların ölçüm standartlarına ulaştırılması için gereken kalibrasyon sisteminin 
kurulması, bu konuda bilgili hatta uzmanlaşmış personel gereksinimi doğurmaktadır. Bu 
eğitimde metroloji -ölçümbilim- ile ilgili temel kavramlar, kalite güvence standartlarının 
gerektirdiği kalibrasyon sisteminin kurulması ve işletilmesi ile ilgili genel bilgiler 
aktarılacaktır.
Sunumda; Metroloji ve İzlenebilirlik, Ulusal Metroloji Sistemi, Kalibrasyon, Ölçüm 
Belirsizliği, Raporlama, ISO 9000 ve Kalibrasyon, Ölçüm Cihazlarının Yönetimi, 
Laboratuvar Akreditasyonu konuları ele alınacaktır.

SÜRE: 3,5 saat

Konuşmacı: Alper TORTOÇ
    Makina Yüksek Mühendisi  (MMO KALİBRASYON Merkezi Müdürü)

Kemalpaşa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü  ➜  www.kosbi.org.tr
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MMO Üye No : 

Adı Soyadı : 

Cep Telefonu : 

e-Posta : 

Kuruluş : 

Fatura Adresi : 

Vergi Dairesi/No :

Katılım Şekli :  2018 Yılı hariç aidat ödentisi bulunmayan MMO Üyesi (Ücretsiz)  

   Diğer (150 TL. KDV dahil) 

  Aynı firmadan 3 ya da daha fazla kişinin ücretli toplu katılımında %10 indirim uygulanmaktadır.                                          

Banka Hesap No : YAPI KREDİ ANKARA ŞUBESİ (929)  92110663 (IBAN: TR 73 0006 7010 0000 0092 1106 63)

“KAIZEN PAYLAŞIMLARI” İZLEYİCİ KATILIM FORMU
23-24 Şubat 2018 tarihlerinde gerçekleşecek olan sergi ve sunumlara izleyici olarak katılımı kapsamaktadır. 

Etkinlik 2018 yılı hariç üye aidat ödentisi bulunmayan Makina Mühendisleri Odasına üye katılımcılar ve öğrenci üyeler için ücretsizdir.
Üye aidat ödentinizi http://www.mmo.org.tr/aidat adresinden kontrol edebilir ve ödemenizi yapabilirsiniz.

Ücretli katılımlar için bu formla birlikte banka dekontunun kopyası  bim-izmir@mmo.org.tr adresine ya da 0232 462 43 77 gönderilmelidir.

ET
Kİ
NL

İK
4. KAIZEN PAYLAŞIM

LARI 

SERGİ

SUNUM

23-24 Şubat 2018
MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi - İZMİR
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SANAYİ, 
2018'E 
ÇİFTE AÇIK 
GERİLİMİYLE GİRDİ

TMMOB Makina Mühendisler i Odası, her ay ik t isatç ı-yazar 
Mustafa Sönmez’in katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları 
bülteninin 35’nc isini “2018’de sanay iy i bekleyen sorunlar” 
konusuna ayırdı. TÜİK, IMF, TCMB, Hazine ve çeşitli bakanlık 
ver iler i kul l anıl arak yapıl an anal izde, 2018’de genelde 
ekonomiyi, özel olarak da sanayiyi bekleyen gerilim alanları 
üstünde duruldu ve cari açık ile kamu açığından oluşan “çif te 
açığa” dikkat çekildi. 2017’de sıcak para ağırlıklı dış borçlanma 
ve bütçeye büyük aç ıkl ar verdiren devlet teşv ikler inin 
büyümenin ana payandaları olduğunun belirtildiği analizde, bu 
tür büyümenin arka yüzündeki bedellerin 2018’de ödetilmeye 
başlanacağına dikkat çekildi ve özellikle OHAL’in ekonomi 
üstündeki negatif etkileri vurgulandı.

Analizin bulguları ve öngörüler şu başlıklarla ifade edildi:

• Türkiye ekonomisi, özel olarak da sanayi, 2017 y ılında 
iç talebin ağırlıkla devlet teşvikler i ile köpürtülmesiyle, 21 
milyar dolar ı aşan sıcak para gir işinin rüzgarıyla, tahminen 
yüzde 7’ye yakın büyüdü. Ne var ki, bu büyümenin arka yüzünde 
2018’e taşınmış ağır maliyetler var ve sanayi kesimi de öteki 
sanayi dışı kesimler gibi, 2018’de bu bedeller in ger ilimini 
yaşayacak.

• 2017’de TL’nin dolar karşısındaki yüzde 17’lik değer kaybı, 
Türkiye’yi öteki yükselen ülkelerden ayrıştırmıştır. Rusya, G. 
Afr ika, Brezilya gibi ülkeler, 2017’de dolar karşısında yerel 
paralar ını değerli k ılarken Türk iye’nin yüzde 17 ile büyük 
ölçüde ayrışması dikkat çekici bulunmuştur.

• TL’deki büyük değer kaybının sanayi malları üstüne yıktığı 
maliyet ar t ışlar ı, yapılabildiği kadar f iyatlara yansıt ıldı, 
bu yansıtma kaç ınılmaz olarak 2018’de de süreceği iç in 
sanayici, bu yeni f iyatlardan iç ve dış pazar bulma durumunda 
kalacak. Bulamadığı taktirde stoklarla yüz yüze kalabilecek. 

Odamız, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in 
katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin 
35’ncisini “2018’de sanayiyi bekleyen sorunlar” 
konusuna ayırdı.

Satılamayan yeni konut stokları, bu r iskin ilk örneklerinden 
sayılabilir.

• İnşaat ın arkasına çekilen sanay inin dış pazar yaratma 
yeteneği köreltildiği için, ihracatla pazar edinme imkanları da 
daraltılmıştır. Bu daralmada, ülkedeki OHAL ile koyulaştırılan 
baskıcı imajın negatif etkisi de vardır.

• 2017’de baş gösteren dünya ener ji ve emt ia f iyatlar ı, 
yükselmiş döviz f iyatlar ı ile pekişecek ve ithal ener ji, ar t ı 
maliyet enflasyonu yaratacaktır.

• Döv izdek i h ız l ı  ar t ış ı  kont rol al t ında tutmak iç in 
yükseltilen faizler, yeni tırmanışlar karşısında tekrar artırılmak 
durumunda kalınabilir. Bu da sanayiyi “yüksek döviz-yüksek 
faiz” basıncı altına alabilir.

• 2017’de 44 milyar dolara ulaşarak GSYH’nin yüzde 5’ine 
vuran cari açık, özellikle kredi derecelendirme kuruluşlarının 
k ır ılganlık teşhisinde ana etken olmaya devam ediyor. Bu 
düzeydeki cari açığın f inansmanına ek olarak, önümüzdeki 12 
ayda 170 milyar dolarlık dış borcun yenilenme ihtiyacı, ortaya 
210 milyar dolarlık dış borç-kaynak bulma zorunluluğunu 
çıkarmaktadır.

• Türkiye, ekonomik k ır ılganlıklar ının yanında, ik i y ıldır 
sürdürdüğü anti-demokratik OHAL ve dış politikadaki negatif 
karnesi ile riski yüksek ülke olmaktan çıkamamakta, bulunan 
her kaynağın faizi, maliyeti de ağırlaştırmaktadır.

• Cari açık kamburuna eklenen ikinci açık, kamu maliyesi 
kamburudur. Hazine’nin faiz giderleri 55 milyar TL’yi bulduğu 
gibi, borçlandığı rakam 78 milyar TL ile z ir ve yapmışt ır. 
Özellikle Hazine, dış yükümlüklerini karşılamak için dışarıdan 
borçlanma kapısını açmışt ır. Bu da 435 milyar dolar ı bulan 
dış borç stokunun kamu cephesinden t ırmandır ılması ve 
kırılganlığın artması anlamına gelmektedir.

• Özetle, genelde tüm ekonomi, kaçınılmaz olarak sanayi 
kesimi, hızla “Çif te açık” da denilen cari açık ve kamu açığı 
kıskacının etkisi altına girmektedir ve bunun sanayi üstündeki 
doğrudan ve dolaylı etkileri ağırlaşmaya başlamıştır. Sanayi 
2018 yılına bu gerilim ve endişelerle girmek zorunda bırakılmış, 
bu iç açıcı olmayan şartlarda, özellikle 2016 Temmuz’undan 
bu yana sürdürülen OHAL ikl iminin bedeline de sanay ic i 
katlanmaya zorlanmıştır.
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TMMOB 
TERÖRE DE SAVAŞ 
SEVİCİLİĞİNE DE 
KARŞIDIR

TMMOB Yürütme Kurulu, Başbakan Yardımcısı ve 
hükümet sözcüsü Bekir Bozdağ'ın TMMOB'yi hedef 
alan açıklamalarına ilişkin olarak 27 Ocak 2017 
tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

( Bilindiğ i üzere TMMOB Yürütme Kurulu 22 Ocak ’t a 
Af r in operasyonuy l a i lg i l i  “Ülkede, Bölgede, Dünyada 
Bar ış. İht iyac ımız Budur!” başlıklı bir aç ıklama yapmışt ır. 
Açıklamamızda; ülkemizin, ABD ile Rusya arasındaki etkinlik 
mücadelesinin tehlikeli tuzaklarından uzak durması gerektiği; 
Afr in harekât ını destekleyen ana muhalefet part isinin bile 
şiddetli bir şekilde eleştir ilmesinin, yıllardır ülkemiz içinde 
oluşturulmaya çalışılan kutuplaştır ıcı polit ikanın sürdüğünü 
gösterdiği belir t ilmiş ve Türkiye’nin savaşın değil, bar ışın 
parçası olması gerektiğini dile getirilmiştir.
24 Ocak ’t a Türk Tabipler Bir l iğ i ’n in meslek i toplumsal 
sorumluluk içinde yaptığı, “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” 
başlıklı açıklamasının ardından sosyal medyada adeta bir linç 
girişimi başlatılmıştır. Ardından Cumhurbaşkanı’nın 26 Ocak’ta 
yaptığı konuşmasında TTB’yi suçlaması ve hedef göstermesi 
üzerine, TMMOB Yürütme Kurulu, “Türk Tabipleri Birliği Yalnız 
Değildir” başlıklı bir aç ıklama yaparak dayanışmasını ifade 
etmiştir.
En son 27 Ocak’ta, Başbakan Yardımcısı ve hükümet sözcüsü 
Bekir Bozdağ, açıklamalarımızın içeriğine değinmeksizin, TTB 
ile TMMOB yönetimler i hakkında beş ayr ı twitter paylaşımı 
yaparak örgütlerimizi hedef göstermiştir. Bozdağ, gerçeklere 
aykırı bir şekilde, “bugüne dek terör örgütlerinin, teröristler, 
terör saldırıları ve terör örgütü katliamlarına dair en ufak bir 
eleşt ir i dahi yapmadığı, ama dara ve zora düştükçe onlara 
destek verdiği açıktır” diyebilmiştir.
Bozdağ’ın Fethullah cemaat ine geçmişte verdiği desteğin 
herkesin malumu olduğu kadar, TMMOB’nin teröre yaklaşımı da 
çok açıktır. TMMOB, terörü, birçok açıklamamızda belirttiğimiz 
üzere, kimden ve nereden gelirse gelsin kınamıştır. TMMOB’nin 
terörü kınadığı birçok açıklaması mevcuttur. TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın bu çalışma dönemimizin içinde 
yaptığı;

• İstanbul Beyazıt 'taki bombalı saldır ı üzer ine 7 Haziran 
2016 tarihinde “İstanbul Beyazıt’taki Saldırıyı Kınıyoruz”;

• D iyarbak ır, Van, El az ığ 'dak i pat l amalar üzer ine 18 
Ağustos 2016 tarihinde “Diyarbakır, Van, Elazığ… Saldır ılar ı 
Lanetliyoruz”;

• Gaziantep'teki canlı bomba saldır ısı üzerine 21 Ağustos 
2016 tarihinde “Gaziantep'teki Saldırıyı Lanetliyoruz”;

• Ardı ardına gerçekleşen terör saldır ıl ar ı üzer ine 26 
Ağustos 2016 tar ihinde “Art ık Yeter Tüm Terör Saldır ılar ını 
Lanetliyoruz”;

• Şemdinli'de 9 Ekim 2016 günü gerçekleştir ilen karakola 
yönelik terör saldırısı üzerine “Şemdinli’deki Terör Saldırısını 
Lanetliyoruz”;

• Adana'daki terör saldırısı üzerine 24 Kasım 2016 tarihinde 
“Adana’daki Terör Saldırısını Lanetliyoruz”;
• İstanbul’dak i terör saldır ıs ı üzer ine 11 Aral ık 2016 
tarihinde “Artık Yeter!”;

• Kayseri’deki terör saldırısı üzerine 17 Aralık 2016 tarihinde 
“Kayseri’deki Terör Saldırısını Lanetliyoruz”;
• Rusya’nın Ankara Büyükelçisi AndreyKarlov'a düzenlenen 
suikast üzer ine 20 Aralık 2016 tar ihinde “AndreyKarlov ’a 
Düzenlenen Suıkastı Kınıyoruz”;

• İstanbul'da yeni yıl kutlamaları sırasında düzenlenen terör 
saldır ısına ilişkin 1 Ocak 2017 tar ihinde “Reina’da Yaşanan 
Terör Saldırısını Lanetliyoruz”;

• İzmir'de meydana gelen terör saldır ısına ilişkin 6 Ocak 
2017 tarihinde “Artık Yeter! Halkımızın Can Güvenliğine Yönelik 
Tüm Saldırıları Kınıyoruz”
başlıklı aç ıklamalar, TMMOB’nin kimden ve nereden gelirse 
gelsin terörü kınadığı açıklamalar ından yalnızca bazılar ıdır. 
Bu nedenle güneş balçıkla sıvanamaz, gerçekler karartılamaz 
diyoruz.
Sayın Bozdağ bizler için “Türk Tabibler Birliği yönetimi,Türk 
tabiblerini;Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği yönetimi,Türk 
mühendis ve mimarlar ını temsil edemez ve adlar ında “Türk” 
ismini kullanamazlar”; “TTB ve TMMOB yönetiminin hala terör 
sevicilerin elinde olması,tabibler,mühendisler ve mimarlar için 
utanç ver ic i, Türkiye iç inse kabul edilemez, bir durumdur”; 

“Türk Tabibler Birliği ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
yönet imler i,ya görevler ini bırakmalıdır ya da adlar ındak i 

“Türk”ismini ç ıkarmalıdır veyahut da millet ini ve devlet ini 
seven tabibler ile mühendis ve mimarlar,terör sev ic i bu 
yönetimleri değiştirmelidir” diyerek objektif olarak ayrımcılık/
bölücülük yapmakta, nefret suçu işlemekte, meslektaşlarımızı 
ve halkımızı birbir ine düşürücü, kutuplaştır ıcı bir gir işimde 
bulunmaktadır.
Sayın Bozdağ ve kamuoyu bilmelidir ki, bilimden aldığı güçle, 
halkımızın, ülkemizin refah ve esenliği için çalışan mühendis, 
mimar ve şehir planc ılar ının örgütü olan TMMOB  “ülkede, 
bölgede, dünyada barış” yanlısıdır.
Bizler, aklımız, bilincimiz, vicdanımız doğrultusunda ülkemize, 
halk ımıza, çocuklar ımıza karş ı sorumluluklar ımız ı yer ine 
getiriyor ve teröre de savaş seviciliğine de hayır, yaşasın insan 
yaşamı, yaşasın barış diyoruz.

GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ, 
GERÇEKLER KARARTILAMAZ! 
TMMOB TERÖRE DE SAVAŞ 
SEVİCİLİĞİNE DE KARŞIDIR
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TMMOB İKK•

EMEK VE 
DEMOKRASİ GÜÇLERİ 
TTB’NİN YANINDA
İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Türk Tabipleri 
Birliği Merkez Konseyi’ne yönelik gözaltı saldırısına 
ilişkin bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

( Afrin operasyonunun başlamasının ardından savaşa karşı 
barış talebini ifade eden Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez 
Konsey i’nin 11 üyesinin gözalt ına alınmasına ilişk in İzmir 
Emek ve Demokrasi Güçler i taraf ından bir basın toplant ısı 
gerçekleşt ir ildi. Toplant ıda kurum temsilc iler i söz alarak 
gözalt ılara ve bar ış talebini yükselten kesimlere yönelik 
giderek ağırlığını arttıran baskı sürecine dair görüşlerini ifade 
ett iler. TTB’nin anayasal, resmi bir kuruluş olduğunu, yasa 
ile kurulduğunu ve 150 bin hekimin TTB’nin üyesi olduğunu 
hatırlatan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) 
İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Eş Başkanı Dr. Fatih Sürenkök, 

“Arkadaşlar ımızın gözalt ı nedenler i terörü övmek ve teröre 
destek olmak. TTB geçmişten bugüne idama da, teröre de karşı 
ç ıkmışt ır, dünyada ve bölgemizde savaşa da karşı ç ıkmışt ır” 
dedi. TTB’nin hedef gösterilmesine sebep olan açıklamasına 
dikkat çeken Sürenkök, “Terörü, teröre desteği yay ımlanan 
aç ıklamanın neresinde bulabilir iz diye düşünsek de bunu 
bulamayacağ ız. T TB’ye yönel ik sosyal medya üzer inden 
bir saldır ı kampanyas ı başlat ıldı ve devlet in üst düzey 
isimlerinden destek buldu. Ben de TTB’nin savunduğu değerleri 
aynen savunuyorum. Hiçbir karanlık ve zulüm sonsuza dek 

sürmeyecek” şeklinde konuştu.

Sürenkök’ün ardından söz alan TMMOB İzmir İl Koordinasyon 
Kurulu Dönem Sekreter i Melih Yalç ın, ik t idar taraf ından 
hedef göster ilmek is tenen kurumlara önce devlet in alt 
kademeler inden işaret edildiğ ine, sonrasında ise en üst 
düzeyden hedef gösterilerek haklarında soruşturma açıldığına 
dikkat çekti. Yalçın, TTB Merkez Konseyi üyelerini çalıştıkları, 
yaşadıkl ar ı yer ler bel l i  olmas ına karş ın sabahın erken 
saatlerinde evleri basılarak gözaltına alındıklarını ifade ederek, 

“Gittikçe daralan çembere karşı yan yana durmamız gerekiyor. 
Sıramızı beklersek faşizmin zindanlarında buluşmaya adayız. 
Ancak dışarıda buluşursak bu zinciri kırma şansımız olacaktır” 
dedi. DİSK adına söz alan Genel-İş İzmir 5 No’lu Şube Mali 
Sekreter i Ayhan Tural ise DİSK olarak T TB’nin örüşler ine 
katıldıklar ını vurgulayarak, “Savaş, halk sağlığına zararlıdır. 
Bu ikt idara tahammülümüzün kalmadığını belir tmek ister iz” 
şeklinde konuştu.

Afr in operasyonunun başlanmasından bu yana par t iler inin 
200’den fazla üye ve yöneticisinin gözaltına alındığına dikkat 
çeken HDP İzmir İl Örgütü Eş Başkanı Semra Uzunok, Tüm 
ez ilenler in olduğu g ibi T TB’nin de yanında olduğumuzu 
söylemek isteriz. Bugünler elbette geçecek ama en az insan 
kaybıyla atlatmak için sırtımızı birbirimize yaslamalıyız” diye 
konuştu. KESK İzmir Şubeler Platformu’ndan Necip Vardal da 
KESK örgütlülüğünün, TTB’nin ve barış isteyen tüm kesimlerin 
yanında olduğunu söyledi. EMEP İl Başkanı Emine Uyar, TTB’ye 
yönelik saldırıyı halkın sağlık hakkına ve barış talebine yönelik 
bir saldırı olarak değerlendirdiklerini söyleyerek, 

“ Sor un l ar ın  s av a ş l a  de ğ i l , 
halklarla görüşerek, konuşarak 
çözüleceğine inanıyoruz. TTB’yi 
asla yalnız bırakmayacağız” dedi. 



MMO İzmir Şubesi |  Şubat 2018 | 29

TMMOB İKK•

HRANT DİNK, 
KATLEDİLİŞİNİN 
11. YILINDA ANILDI
Gazeteci Hrant Dink, katledilmesinin 11. yıl 
dönümünde İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri 
tarafından anıldı.

( Gazeteci Hrant Dink, katledilmesinin 11. yıl dönümünde 
İ zmir Emek ve Demokras i Güç ler i  t araf ından Al sancak 
Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde gerçekleştir ilen basın 
aç ıklamasıyla anıldı. “Faş izme inat, kardeşimsin Hrant”, 

“Faş izme karş ı omuz omuza”, “Hepimiz Hrant ’ız, hepimiz 
Ermeni’y iz” sloganlar ının at ıldığı anma etk inliğinde İzmir 
Emek ve Demokrasi Güçler i adına basın açıklamasını TMMOB 
İzmir İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sekreter i Melih Yalç ın 
yapt ı. Yalç ın aç ıklamasında, Hrant Dink’in katledilmesinin 
üzerinden geçen 11 yılda adalet arayışını sekteye uğratmayı 
amaçlayan yalanlar ve oyalamalar ın devam et t iğini ifade 
ederek, “Bugün bu cinayette dahli veya kusuru olan bazı kamu 
görevlileri yargı önüne çıkarılmış olsalar da ‘vur emri’ni kimin 
verdiğini hâlâ bilmiyoruz. Bu nedenle davanın üstünü örten sis 
perdesi henüz kalkmış değil” dedi.

D ink c inaye t in in ard ından başl ayan yarg ı l ama sürec i, 
Türk iye’nin geçmişindek i diğer bütün s iyasi c inayetler in 
ardından başlayan yargılamalar gibi olduğunu söyleyen Yalçın 
sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Yargılamanın devam et t iği ilk beş y ılda üç-beş tet ikç inin 
ö te s ine geç i lmed i,  soruş tur ma gen iş l e t i lmed i.  K amu 
görevl iler ini gösteren izlere rağmen, Jandarma, Mİ T ve 
Emniyet görevlileri, dava dosyasından uzak tutulmaya çalışıldı. 
Kısacası yargılama y ıllarca bir müsamere havasında sürdü. 
Gerçek sorumlular hiçbir şek ilde yargılanmadı, onu hedef 
gösterenler, tehdit edenler cezasız kaldılar. Hatta cinayete 
adı kar ışanlardan bazılar ı terf i ett ir ilerek ödüllendir ildiler. 
Hal böyle iken 15 Temmuz darbe gir iş imi sonrasında AKP 
ikt idar ı, o dönemde ikt idarda olan sanki kendiler i değilmiş 
ve cinayette hiçbir dahli yokmuş gibi şimdi tüm sorumluluğun 
Gülen cemaatinde olduğunu söylüyor. 
 
Ne derseniz deyin, ne yaparsanız yapın ama bizi aptal yerine 
koymayın! 

Çok iyi biliyoruz ki hepiniz o gün cinayet mahallindeydiniz: 
Polis inizle, jandarma ist ihbaratç ınızla, val inizle hepiniz 
oradaydınız. Başta MİT ve Genelkurmay olmak üzere, polis, asker, 
yargı, bürokrasi, dolayısıyla da tüm bu devlet kurumlar ının 
bağlı olduğu siyasi iktidar, yani AKP iktidarı, Hrant’ın hedef 
haline getir ilmesinde, öldürülmesinde, öldürüldükten sonra 
ise faillerin üzerinin örtülmesinde doğrudan sorumludur.

Bugün yaşadığımız ülke, her bak ımından 11 y ıl öncesinin 
çok ger isinde… Ama en kötüsü, kötülüğün sıradanlaşması 
sürec inin tamamlanmış olması… Öyle k i, ar t ık adalet ten, 
v icdandan, özgürlükten, bar ıştan söz etmek suç ve suçluyu 
övmekle eş anlamlı hale geldi. Faşizmin bin bir yüzünün cirit 
at t ığı; muhalif her sesin, cebirle, tehditle, kanun kılığına 
sokulmuş kararnameler ile susturulmaya çalışıldığı; nefret i 
ve ayr ımcılığı temel alan yeni bir resmi tar ihin yazılmaya 
çalışıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Bu nedenle 11 yıl önce Hrant’ı 
katleden zihniyeti hayatın her alanında çok daha yaygın ve 
yoğun olarak görmeye devam ediyoruz. 
Özlüyoruz seni Ahpar ig. Sensizliği yaşamak çok zor sevgili 
kardeşimiz. 

Sen gittiğinden beri gökyüzüne uçan ve bir daha geri gelmeyen 
güverc inler i sayamaz olduk. Ne çoğu yaralandı kanadından 
kolundan. Barış olsun, hiçbir çocuk yetim kalmasın, öksüzlüğü 
bilmesin ist iyorlardı onlar da. Ateş düşmesin hiçbir yüreğe 
diyorlardı. Biraz olsun araladığın kanlı kuyu ne çok can çekti 
içine. Hâlâ bu topraklarda farklı dillerden söylenen türkülerle, 
bir l ik te halaya durma umudumuzu yok etmek is t iyor lar. 
İstiyorlar ki, her renk griye dönüşsün, herkes aynı şeyin doğru 
olduğunu düşünsün; sorgusuz sualsiz her şeye evet desin... 
Yüreğinden dökülen barışın, hakikatin, cesaretin ve umudun 
sesinin ulaştığı herkes seni çok özlüyor sevgili Ahparig. 

Ancak herkes çok iy i bilmeli k i, bize miras bırakt ığın ve 
haf ızamıza kayıtlanan umudu, hücrelerimizden çıkıp dünyaya 
açılma imkânını, barış içinde bir arada yaşama ihtimalini yok 
etmek artık hiçbir şekilde mümkün değil. Bu umut, bu imkân, 
bu ihtimal, bu bir aradalık aynı zamanda senin bize vasiyetin 
idi. Bu vasiyete inatla sahip çıkarak her ne pahasına olursa 
olsun barışın dilini inşa etmeyi sürdüreceğiz. Tıpkı senin gibi, 
derin bir dünya ve insan sevgisiyle, alçak gönüllülükle, insanın 
yapma ve yeniden yaratma kudretine inançla, umutla, vicdanla 
demlendir ilmiş bir ak ılla, eleşt irel ve eylemden kopmayan 
bir düşünme cesaretiyle ve bedel ödemeye hazır bir şekilde, 
mutlaka ama mutlaka direneceğiz.”
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edebiyatı dönem öncülerinden de denilebilir. 32 yıllık kısacık 
ömrüne beş şiir kitabı sığdıran Füruğ Ferruhzad, şair kimliği ile 
birlikte daha birçok alanda da çalışmalar yaptı, eserler bıraktı.
Füruğ, ortaokulu bitirdikten sonra resim dalında eğitim almaya 
başladı. Daha sonra kısa bir süreliğine teknik okulda kostüm ve 
resim çalışmalarını tamamladı. Fakat daha 16 yaşındayken şiir 
yazmaya başlamıştı bile.

Evdeki ve okuldaki baskı sebebiyle Füruğ, yeteneklerini fark 
eden ve kendisine yakın hissettiği ilk kişiye yöneldi. Böylece 
16 yaşındayken, arasında oldukça yaş farkı bulunan akrabası, 
resim ve edebiyatla uğraşan Perv iz Şapur ’la 1951 y ılında 
evlendi. Perviz'in işlerinden dolayı bundan sonra yaşayacakları 
yer Ahwaz olmuştu. Perv iz Şapur sanatç ı kişilikli olmasına 
rağmen Füruğ aile ev inden daha farkl ı bir mutsuzluk ve 
huzursuzluğun içine düştü. 1953’te oğlu Kamyar doğdu.
 17 yaş ındayken Günah adl ı ş i ir i Roşenfekr Derg is i ’nde 

yayımlanır.

Günah
Günah işledim lezzet dolu bir günah
Titreyen esrik bir tenin yanında
Tanrım ne bileyim ne yaptım ben
O karanlık susku dolu zulada
O karanlık susku dolu zulada
Baktım gözlerine gizemleriyle dolu
Gözlerimin çaresiz isteklerinden
Kalbim göğsümde çırpınıp durdu
O karanlık susku dolu zulada
Yanında darmadağın oturdum
Dudaklarıma heves döktü dudakları
Deli kalbimin üzüncünden kurtuldum
Aşkın öyküsünü okudum kulaklarına:
Seni istiyorum ey benim cananem!
Ey bağrı can bağışlayan, seni
Seni ey aşığım benim divanem!

…

Günah adlı bu şiir Füruğ iç in dönüm noktası olmuştur. Şiir, 
Roşenfekr Dergisi’nin baş editörü Nasir Hodayar ile ilişkisi 
üzerinedir. Şiir dergide yayımlandıktan bir sene sonra, aynı 
dergide Ferruhzad’ın Günah’ı yazdığı adam Nasir Hodayar 
yaşanılanların ayrıntılarına pornograf ik bir biçimde değinen 
yazılar yazmaya başlar. Ferruhzad, ciddi bir psikolojik travma 
geçirir, intihar girişiminde bulunur. Bu hem evliliğinden hem 
de baba ev inden tamamen kopmasına neden olur. 1954’te 
Perviz Şapur’la boşanmalarından sonra da oğlunu bir daha hiç 
göremez. İran’da şeriat yasalarına göre boşanmalardan sonra 
çocuk baba ile kalır ve Perviz de bu insanlık dışı hakkını Füruğ’a 
karşı kullandı. Çocuğundan ayrı kalmak onun ruh dünyasında 
derin yaralar açar.

"BENİM PAYIMA 
DÜŞEN TERKEDİLMİŞ 
MERDİVENLERDEN 
İNMEKTİR" 
İSYANKÂR RUHUN 
YEŞERTTİĞİ ŞAİR: 
FÜRUĞ FERRUHZAD

•20. yüzyılın modern Fars şairler inden Füruğ Ferruhzad 
5 Ocak 1935’te Albay Muhammed Ferruhzad ve Turan Vezir i 
Tebar'ın kızı olarak dünyaya geldi. Tahran doğumludur. Füruğ; 
Farsça ışık anlamına gelir. Füruğ Ferruhzad sadece doğduğu ve 
yaşadığı coğrafyanın değil aynı zamanda dünyanın da en önemli 
şairleri arasında yer aldı. Sylvia Plath ile yaşam benzerlikleri 
nedeniyle her zaman kıyaslanmıştır. İran edebiyatı için modern 

KOMİSYONLARDAN • KADIN MÜHENDİSLER KOMİSYONU 

“Yaşam belki
Uzun bir caddedir her gün filesiyle bir kadının 

geçtiği,
Yaşam belki,

Bir urgandır, bir adamın daldan kendini astığı”
Füruğ Ferruhzad, Yeniden Doğuş
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kuşku gözünün büyüsünden kaçarım
saçılırım alaca düş çiçeklerinden saçılır gibi
gece esintisi saçlarının dalgasından süzülürüm
giderim güneş kıyılarına değin
sonsuz dinginliğinde uyuyan bir dünyada
usulca kayarım altın renkli bir bulut yatağına
dökülür ışık sevinçli gökyüzüne
dökülür yığınla şarkının tarhı
ben oradan, esrik ve özgür
bakarım dünyaya, senin büyülü gözlerinin
yollarını gözümde bulandırdığı
bakarım dünyaya, senin büyülü gözlerinin
gizemli karanlığında durmadan
çevresinde duvar ördüğü.

Üçüncü şiir k itabı İsyan 1958’de yay ımlanır. Daha öncek i 
k itaplar ındak i duygusal ve romant ik kavramlara daha az 
rastlanır. Burada kutsal k itaplarda yer alan met inlere ve 
özellikle de insanın yaradılış ı gibi tasavvuf i konular göz 
önünde bulundurulur.

İsyan (Tanrının İsyanı)

Tanrı olsaydım eğer, bir gece haykırırdım tüm meleklere
Güneş sikkesini karanlığın körüne atsınlar diye
Dünya bahçesinin hizmetçilerine öfkeyle söylerdim
Sarı ay yaprağını gecenin dalından koparsınlar diye

Yarı gece ulu katımda
Öfkeyle gürleyen pençelerim dünyayı altüst ederdi
Yorgun ellerim, suskun binlerce yıl sonra
Dağları, denizlerin açık ağzına dökerdi

Çözerdim prangaları hummalı binlerce yıldızın ayaklarından
Akıtırdım ateş kanını ormanların sönük damarında
Duman perdelerini yırtardım, rüzğarın haykırışıyla
Ateş kızı esrikçe dansetsin diye ormanların bağrında

Gece rüzğarın büyülü kavalına üflerdim,
Susamış yılanlar gibi yataklarından kalksınlar
Bir ömür ıslak göğüsleri üzerinde sürünmekten yorgun ırmaklar
Gecenin karanlık yatağına aksınlar

….

Füruğ' un yolu, modern İran öykücülüğünün önemli isimlerinden 
İbrahim Golestan ile kesişir. Golestan, f ilm stüdyosunun of is 
işleri için Ferruhzad’ı işe alır. Bir süre sonra Golestan’a aşık 
olur. Evli ve çocuklu olan Golestan’a aşkı ölene dek devam 
edecektir. Ölümünden 50 yıl sonrasında Golestan da yaptığı bir 

 
1955 y ılında ilk şiir kitabı Esir yayımlanır. Esir’de yer alan 
şiirler daha çok şair in hayat ındaki olumsuzluklar, özellikle 
başlamasından kısa bir süre sonra ayrılıkla sona eren evliliği, 
sık ınt ılar ı, ümitsizlikler i ve yalnızlıkla kararmış hayat ında 
gelişen olayların etkisinde yazılmıştır.

Seviyorum onu…
Tohumun ışığı sevdiği gibi
Tarlanın rüzgarı sevdiği gibi
Kayığın dalgayı sevdiği gibi
Kuşun yüksekleri sevdiği gibi
Seviyorum onu…
Aşk ne ile
Ebedileştirilebilir? 
Hangi öpücükle, hangi dudakla? 
Ne zaman, Hangi gecede? 
Yok olup giden ben gibi…
Günler gibi…
Mevsimler gibi…
Yuvalar gibi…
Evlerin damındaki karlar gibi…
O da sonunda
Gölgeler arasında toz olacaktır
Eski bir fotoğraf gibi
Yırtılıp kaybolacaktır
Hangi el ile
Aşk ebedileştirilebilir? 
Hangi elle?.... (Esir'den alıntı)

1956’da kocası Perviz Şapur’a ithaf ettiği ikinci şiir kitabı Divar 
(Duvar) yayımlanır. Ancak bu eseri klasik şiire karşı modern 
şiir in yer alması korkusu ile gelenekçiler taraf ından “sarsıcı” 
ve “müstehcen” bulunarak yoğun eleştirilerle karşılanır. Kadın 
bir şairin boşanmış eşine ithafta bulunup yazması da yapılan 
eleştiriler arasında yer alır. Bu eserinde Füruğ, bir kadının iç 
dünyasından, isyanından, yalnızlığından bahsetmektedir.
Duvar
Kaçıyorum senden, senden uzak, açayım diye
istek kentinin yolunu
ve kentin içinde
düş sarayının ağır altın kilidini
ancak senin gözlerin suskun çığlıklarıyla
yolları gözlerimde bulandırıyor
gizinin karanlığında durmadan
çevremde duvar örüyor
sonunda bir gün…

KOMİSYONLARDAN • KADIN MÜHENDİSLER KOMİSYONU 



MMO İzmir Şubesi | Şubat 2018 | 32

röportajda yaşadıkları ilişkinin karşılıklı olduğunu kabul etti. 
Füruğ şiirlerinde cesurca sevişmeden bahsederken ahlaksız bir 
kadın olarak bahse konu olur.

“İnandığım başka bir şey de hayatın bütün anlarında şair olmanın 
gerekliliğidir. Şair olmak, insan olmaktır. Günlük davranışları 
şiirleriyle hiç bağdaşmayan bazı insanlar tanıyorum. Yani sadece 
şiir yazdıklar ında şair oluyorlar, sonra bit iyorlar. İk i yönlü 
olduklarından fakir, kıskanç, mutsuz, dar fikirli, zalim, pisboğaz, 
açgözlü bir insan olup çıkıyorlar. İşte, ben bu adamların sözlerini 
kabul edemiyorum.” Füruğ Ferruhzad

Für uğ e deb i y a t t ak i  ye r in i ,  y e t ene ğ in i  t üm düny ay a 
ispatladıktan sonra yavaş yavaş sinema ile de ilgilenmeye 
başlar. 1959’da sinema ve dil eğitimi için İngiltere’ye gider. 
Dönüşünde Golestan ile birlikte ilk belgeseli olan Bir Ateştir’i 
çeker. 

1962 y ıl ında Füruğ, Gülistan F ilm Stüdyosunda çal ış t ığ ı 
sıralarda Tebriz’de bulunan cüzzamlılar evine dair bir kısa f ilm 
yapılması için Cüzzamlılar Derneğinden bir teklif alır, hemen 
kabul edip Tebr iz yakınlar ında Bababağ Cüzzamlılar Ev i’ne 
gider. Bir müddet bu evde korkusuzca cüzzam hastalar ıyla 
beraber yaşamaya başlar. Herhangi bir kurgu olmadan, yazılı 
bir senaryoyu takip etmeden belgesel f ilmini tamamlar. Filmde 
fonda sadece Ferruhzad ve Golestan’ın sesi duyulur. Bu f ilme 
Khaneh Siyah Est (Kara Ev) adını verir. Bu f ilmle Almanya’da 
düzenlenen Oberhausen Film Festivali’nde En İyi Film ödülünü 
kazanarak İran Yeni Dalga Sineması’nın önemli isimler inden 
biri olur. Bu çalışmanın bir diğer önemi ise cüzzamlılar evinde 
gördüğü Hüseyin Mansur isimli çocuğu evlat edinmesidir.

 “Kamyar’ın düşünce ve tasası rahat bırakmıyordu, beni 
öldürüyordu. Hüseyin geldiğinden beri daha huzurluyum. Aslında 
bazen onun yüzünde Kamyar’ı görüyorum. Ellerini tutup saçlarını 
okşarken Hüseyin mi, Kamyar mı, diye hiç düşünmüyorum. Farkı 
yok. Hissediyorum ki o oğlumdur.” Füruğ Ferruhzad

1963 yılında Unesco'nun Füruğ hakkında 30 dakikalık bir f ilm 
yapmasının ardından, İtalyan yönetmen Bernardo Bertolucci 
onunla röportaj yapmak üzere Tahran'a gelir, görüşme sırasında 
Füruğ, o döneme denk gelen bazı haksız siyasi mahkûmiyetlerin 
önlenmesi iç in Bertolucci'y i de durumdan haberdar eder ve 
ondan destek ister. Bu destek işe yarar ve bu uzun süreli 
mahkûmiyetler in önüne geçilmiş olur. Bu olay da Füruğ’un 
yaşadığı dünyada olup bitenlere karşı hiçbir zaman kayıtsız 
kalmadığının göstergelerinden birisidir.  

14 Şubat 1967’de Füruğ annesini z iyaret et t ik ten sonra 
yolda kaza geçir ir. Arabadan f ırlar ve otuz iki yaşında baş 
yaralanmasından ölür. Bu kadar erken hayata veda etmeseydi 
kuşkusuz İran' ın ilk kadın yönetmeni olurdu. Ölümü hem 
sevenlerinde hem de sevmeyenlerinde derin bir üzüntü yarattı. 
Ölümü ile ilgili kuşkular her zaman oldu ve perde arkasında 
siyasi bir cinayet olduğu düşünüldü.

“İçimizde hiç kimse bilmiyor; ne kadar vakti kaldığını
Hasat zamanı geçti, yaz artık bitmek üzere
Ve bir kurtuluş bulamadık.
Güvercinler gibi bağrışıyoruz adalet için
Ama kimse duymuyor bizi.
Ve karanlıkta, ışığı bekliyoruz.” Füruğ Ferruhzad
 

Füruğ'un farkı sadece söyleyecek sözü olmasında değil aynı 
zamanda bunu cesurca ifade edebilmesinde yatar. Kendisine 
yapılan tüm ağır muhalefete mukavemet edebilme gücüne 
karşın bir o kadar da naif ve kırılgandı.

Tutsak, Duvar, İsyan ve Yeniden Doğuş adlı kitaplar ını arka 
arkaya yayımlayan şair, ölümü ile yarım kalan “İnanalım Soğuk 
Mevsimin Başlangıcına” isimli şiir kitabı 1974’te ölümünden 
sonra yayımlandı. 

İnanalım Soğuk Mevsimin Başlangıcına
selam sana ey yalnızlığın garipliği,
odayı sana bırakıyorum
kara bulutlar her zaman çünkü
arınmanın yeni ayetlerinin peygamberleridir
ve bir mumun tanıklığında
apaydın bir giz var onu
o sonuncu ve o en uzun yalaz iyi biliyor
inanalım
soğuk mevsimin başlangıcına inanalım
düş bahçelerinin yıkıntılarına inanalım
işsiz devrik oraklara
ve tutsak tanelere.
bak nasıl da kar yağıyor.
belki de gerçek o iki genç eldi, o iki genç el
durmadan yağan karın altında gömülmüş olan
ve bir dahaki yıl, bahar
pencerenin arkasındaki gökyüzüyle seviştiğinde
ve teninde fışkırdıklarında
uçarı yeşil saplı fıskiyeler,
çiçek açacak olan o iki genç el
sevgili, ey biricik sevgili
inanalım soğuk mevsimin başlangıcına…

Füruğ Fer ruhzad, ş i ir ler inde özel l ikle İranl ı kadınlar ın 
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sorunlarını ele almakta, İran’da kadınların yaşamlarının daha 
iy i hak ve koşullara kavuşmasını savunmaktaydı. Onun bu 
f ikirler i zaman zaman erotik ve de sivr i bulunmuş, şiddetli 
tar t ışmalara yol açmışt ır. “Oyuncak Bebek” adlı ş i ir inde 
b irb ir inden f ark l ı  t ar z l arda hayat l ar süren kadınl ar ın 
dikkatlerini bir sesleniş, bir serzeniş, uyandırma çabası olarak 
kendisinden söz ettirmiştir. “Oyuncak Bebek”, İran kadınlarının 
kendilerini bulmaya davet eden şiirlerindendir.

Oyuncak Bebek
Evet, daha fazla
daha fazla sessiz kalınabilir,
ölülerin donuk ve sönük bakışlarıyla
uzun saatler, bir sigaranın dumanına,
renksiz bir çiçeğe, bardağın şekline, halıya,
düş çizgisine, ve bir duvara bakılabilir.

…
Bir erkeğin kollarında hoş bir kadın olarak
iri, tok memelerinle bir deri safra gibi yayılabilirsin; 
veya bir sarhoşun, delinin, serserinin yatağında
aşkı kirletebilirsin.
Bütün sırları küçümseyerek, bir bulmacayı
boş yanıtlarla çözerek sevinebilirsin,
boş yanıt, evet BEŞ veya altı.
Bir ömür, boynu bükük
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türbe önünde diz çökerek
tanrıyı görebilirsin meçhul bir mezarda,
küçük bir sikke ile imana gelip
cami avlularında yıpranabilirsin, dua okuyan
yaşlı adam gibi.

…

“Benim arzum, İranlı kadınların özgürlüğü ve onların erkeklerle 
eşit haklara sahip olmalar ıdır. Ben bu ülkede bacılar ımın 
uğradıkları haksızlıkları ve adaletsizlikleri, çektikleri sıkıntıları 
tamamıyla biliyorum. Bu yüzden eserler imin yar ısını onlar ın 
sıkıntılarını dile getirmeye, problemlerini tasvir ederek gözler 
önüne sermeye ayırıyorum.’’Füruğ Ferruhzad

Ferruhzad’ın eserler i: Tutsak (1952), Duvar (1957), İsyan 
(1959), Yeniden Doğuş (1964), İnanalım Soğuk Mevsimin 
Başlangıcına (Bu kitabı tamamlayamadan 1967’de öldü). 

Faydalanılan Linkler :
https://dusunbil.com
http://www.leblebitozu.com
https://www.cafrande.org
http://www.filmloverss.com

TMMOB İKK•

EMEK VE 
DEMOKRASİ 
GÜÇLERİ, OHAL’E 
KARŞI BULUŞTU
İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından 16 
Ocak 2018 tarihinde “OHAL kaldırılsın, KHK’ler geri 
çekilsin” başlıklı bir salon etkinliği düzenlendi. 

( Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde bir araya gelen 
İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri bileşenleri adına etkinliğin 
açılışını yapan TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Dönem 
Sekreteri Melih Yalçın, 1,5 yıldan bu yana devam eden OHAL 
ve buna paralel ç ıkar ılan KHK’ler ile demokrasi ve insan 
haklar ının büyük oranda tahr ip edildiğini, hükümete yakın 
olmayan bütün kesimlerin muhtaç hale getirilmeye çalışıldığını 
ifade etti. Yalçın, OHAL ve KHK’lere karşı mücadelenin birinci 
gündem olması gerektiğini ve bu mücadelenin de ancak bir 
arada durularak verilebileceğini belirtti. 

Ya l ç ın  konuşmas ın ın ard ından,  11 maddeden o lu şan, 
OHAL’in sonuçlarını özetleyen ve 46 sendika, meslek örgütü, 
demokratik kitle örgütü, siyasi parti ve oluşumun imza koyduğu 
deklarasyonu okudu.

Daha sonra OHAL ve KHK’lerin sonuçlarını özetleyen kısa bir 
f ilm gösterimi gerçekleşti. 

Etkinlikte KESK İzmir Şubeler Platformu, TMMOB İzmir İKK, 
İzmir Gazeteciler Cemiyeti, DİSK Ege Bölge Temsilciliği, Türk 
Tabipler i Birliği, Türkiye İnsan Haklar ı Vakf ı ve İzmir Kadın 
Platformu temsilcileri birer konuşma yaptılar.

Buluşma, katılımcılar ın toplu halde fotoğraf çektirmelerinin 
ardından sona erdi. 
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 DAVETİYE ve ULAŞIM DETAYLARI için: www.fitfuar.com

TEKGİAD “Teknoloji Girişimcileri ve İş Adamları Derneği” İşbirliğiyle organize edilen 
FIT Zirve ve Girişim Pazaryeri özel lounge alanı ve yarışması FIT Fuarı’nda!

FIT Otomasyon Fuarı 2018
FIT Elektrik Elektronik ve Enerji Fuarı 2018
FIT Hidrolik Pnömatik Fuarı 2018
FIT Bina Otomasyonu ve Zayıf Akım Sistemleri Fuarı 2018 
FIT Metal İşleme Fuarı 2018

ZİYARET SAATLERİ

ENDÜSTRİNİN KALBİ
İZMİR’DE ATACAK

www.fitfuar.com

22-25 ŞUBAT 2018 
F U A R  İ Z M İ R
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