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MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
İZMİR ŞUBESİ 
ADINA SAHİBİ

Güniz Gacaner Ermin

SORUMLU YAZI İŞLERİ 
MÜDÜRÜ

Melih Yalçın

BÜLTEN YAYIN KOMİSYONU 
SORUMLU

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Tayfun Çaylan

BÜLTEN
YAYIN KURULU

Aydın Doğan
Berkay Eriş

Deniz Dinç Yılmaz
Ezgi Yıldırım Tortoç

Fatih Efe Çiçek
Önder Sözen

Selin Şengün Zopcuk
Sungu Köksalözkan

YAYINA
HAZIRLAYAN
Erkan Çınar

TASARIM VE
TEKNİK HAZIRLIK

Şafak Işık 
 

YAYIN TARİHİ VE
BASKI ADEDİ

13 Eylül 2017 / 6450 

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.

—

Vefatının 30. Yıl Dönümünde Haluk 
Sılay’ı Andık 
 
Onur Yıllarını Dolduran Üyelerimize 
Çağrı

Rüzgâr Enerjisi Alanında Çalışan Tüm 
Kişi Ve Kurumları 28-29-30 Eylül’de 
Sempozyum İçin İzmir’e Davet 
Ediyoruz 

Pamukova ‘Kazasının’ Yıl Dönümünde 
Odamızdan Açıklama
 
Barış Günü Dolayısıyla Basın 
Açıklaması Gerçekleştirildi 

Bölgesel Uçurum Azalmadı, Artıyor!

Akp 15 Temmuz’u Adeta Bir “Mit” 
Haline Getirip Kendi̇ Sivi̇l Darbesini̇ 
Örtbas Etmeye Çalışıyor

17 Ağustos’un Yıl Dönümünde 
Etkinlikler Gerçekleşti
 
Emek Ve Meslek Örgütlerinden Nöbet 
Ziyareti

Kültürpark İçin Koruma Amaçlı İmar 
Planı Kararı

Asgari̇ Ücret Protokolünün İptali̇ 
Protesto Edildi

LPG’li Araçlar Artık Denetimsiz

Bülten’den 
 

Eğitimler 
 

Kadın Komisyonu 
 

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler 
Komisyonu 

İÇİNDEKİLER

www.izmir.mmo.org.tr

MMOizmir

mmoizmir

MMOizmirsubesi

www.tmmobizmir.org

tmmobizmir

TMMOBizmir

BİZİ TAKİP EDİN
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Vatandaşın can ve mal güvenliğini korumak devletin en önemli görevlerindendir. Bu nedenledir ki, dünyanın 
gelişmiş ülkelerinde vatandaşların doğrudan hizmet aldığı ancak can ve mal güvenliğini ilgilendiren 
alanları devlet mevzuata bağlı olarak düzenler ve denetler. Çalışma yaşamı, bina, konut imalatları, asansör, 
gıda, ulaşım, taşıt vb. bu alanların en önemlileridir. Yerine getirilen hizmet ya da imalat halka arz olmadan 
önce konusunda uzman bağımsız bir kuruluş tarafından denetlenir. 

Ülkemizde de Anayasanın vermiş olduğu görev nedeniyle belirtilen alanlarda eksiklikler de olsa denetime 
ilişkin düzenlemeler yapılmaya çalışılmıştır. LPG’li araç dönüşümü de bu alanlardan biridir. 

Ülkemizde TÜİK verilerine göre Mayıs 2017 itibariyle 4 buçuk milyona yakın LPG’li araç bulunmaktadır. Son 
10 yıla bakıldığında yılda ortalama 280 bin LPG’li araç trafiğe çıkmaktadır. Türkiye LPG’li araç sayısında 
Avrupa’da birinci, dünya genelinde 2. sıradadır. Bu kadar yaygın bir kullanıma rağmen LPG’li araçların 
güvenle kullanılmasının tek nedeni 2005’ten bu yana yürütülen sıkı denetim çalışmalarıdır. 

2005 yılında yapılan düzenlemeyle LPG’li araçlarda yapılan dönüşümün tekniğine ve standar tlara 
uygunluğu Odamız uzmanları tarafından kontrol edilerek kayıt altına alınmaya başlandı. Bu yolla standart 
dışı malzemelerin ve tekniğine uygun olmayan montajların önüne geçildi. Bu süreçte dünyanın ikinci büyük 
LPG’li araç filosuna sahip ülkemizde yaşanan kaza sayısı yok denecek kadar az olmuştur. 

Ancak Hükümet 2012’den başlayan süreçte önce periyodik sızdırmazlık testlerini zorunlu olmaktan çıkardı. 
Mevzuatta Haziran 2017 tarihinde yapılan bir değişiklikle, montaj sonrası yapılan denetimler de dâhil tüm 
denetimler kaldırıldı. 

Yeni sistemde araçların dönüşümünü yapan firmaların verecekleri beyan kabul edilerek, yapılan montajın 
beyana uygun olup olmadığı kontrol edilmeyecek. Böylelikle vatandaş montaj raporunda belir tilen 
aksamın aracına monte edildiğinden hiçbir zaman emin olamayacak. Montaj firması standart dışı malzeme 
kullandığında, montaj hatası yaptığında bundan dolayı vatandaşın başına bir şey gelse ispat edemeyecektir. 
Yeni sistemde bütün sorumluluk ve yetki montaj yapan f irmalara devredildiği için ilgili bakanlık bir 
hatası tespit edilen montaj firmasını cezalandıracağını belirtmektedir. Oysa suç işledikten sonra suçluyu 
cezalandırmaktan çok, suçun önlenmesi esastır. Hükümet bu alanda önleyici faaliyetleri tamamen 
kaldırarak milyonlarca aracı piyasasının insafına bırakmıştır. Bu akıl almaz kararın tamamen siyasi 
olduğuna inanıyoruz. 

Elek tr ik Mühendisler i Odası İ zmir Şube si i le Şubemizin or tak olarak düzenlediği İ zmir Rüzgâr 
Sempozyumunun dördüncüsü 28,29,30 Eylül tarihlerinde Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde 
düzenlenecektir. Bölgemizde gitgide ar tan ve bir o kadar da tar tışılan Rüzgâr Enerjisi Santralleri 
konusunda ülkemizde ve dünyadaki gelişmelerin tartışılacağı sempozyumumuza tüm üyelerimizi davet 
ediyoruz. Sempozyum programına bültenimiz sayfalarından ulaşabilirsiniz.

Şube Yönetim Kurulu

HÜKÜMET 
LPG’Lİ ARAÇ 

DENETİMLERİNİ 
KALDIRARAK, 

MİLYONLARCA ARACI 
PİYASANIN İNSAFINA 

BIRAKMIŞTIR

4. İZMİR RÜZGÂR 
SEMPOZYUMU  

28-29-30 EYLÜL'DE 

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)

500 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) 

600 TL /KİŞİ+KDV  
Süre: 50 ders

Ansys Yapısal
H. Sonu C.tesi  (09.00-17.30)

600 TL / KİŞİ+KDV  
Süre: 2 gün / 16 ders

Inventor Kursu
600 TL / KİŞİ+KDV  

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

Catia Kursu
Cumartesi–Pazar    (09.30-13.30)

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

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

650 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 

30.09.2017–29.10.2017 (08.30-13.20)
500 TL/KİŞİ+KDV

Sanayi Tipi Kazanlar Operatör 
Yetiştirme Kursu 

11– 15.09.2017 (13.00-18.00)
550 TL /KİŞİ+KDV

Doğalgaz Kullanımında Teknik 
Personel Kursu 

21.09.2017 (09.30–17.30)
250 TL /KİŞİ+KDV

Teknisyenler için Kaynak Teknolojisi 
Kursu 

12–17.09.2017H.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.İçi   (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
19-20.09.2017 (13.00-18.00)

300 TL /KİŞİ+KDV

LPG Taşıma Personeli (Tanker 
Şoförü)  Kursu

27–28.09.2017 (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.

Depo Yönetimi
18-19 Eylül 2017

220 TL / 290 TL KDV (%18)
 

Iso 9001:2015 Kalite Yönetim 
Standardı Temel Bilgilendirme 

Semineri
26-27 Eylül 2017

220 / 290 TL + KDV(%18)
 

Iatf 16949:2016 Otomotiv Kalite 
Yönetim Sistemi Standardı Temel 

Bilgilendirme
06-07 Ekim 2017

280 TL / 350 TL+ KDV(%18)
 

Proje Yönetimi Metodolojisi (PMI)
 06-07 Ekim 2017

MMO İZMİR ŞUBESİ EĞİTİM MERKEZİ
http://mmoizmir.org/?page_id=1595

240 TL / 320 TL+ KDV(%18)
 

Geometrik Ölçülendirme, 
Toleranslandırma Ve Mastar 

Tasarımı Semineri
 19-20-21 Ekim 2017

400 TL / 460 TL + KDV(%18)
 

Geometrik Ölçülendirme Ve 
Toleranslandırma Semineri

19-20 Ekim 2017
320 / 380 TL + KDV

-
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

21-24 Eylül  2017
25 Eylül 2017 (Sınav Tarihi)

-
Asansör Mühendis Yetkilendirme 

Kursu
26-28 Eylül 2017

29 Eylül 2017 (Sınav Tarihi)
-

Havalandırma Tesisatı Mühendis 
Yetkilendirme Kursu

6-7 Ekim 2017
8 Ekim 2017 (Sınav Tarihi)

-
Havalandırma Tesisatı Mühendis 

Yetkilendirme Kursu
9-15 Ekim 2017

16 Ekim 2017 (Sınav Tarihi)
-

Soğutma Tesisatı Mühendis 
Yetkilendirme Kursu

18-19 Ekim 2017
20 Ekim 2017 (Sınav Tarihi)

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

 Niyazi Oğuz - Volkan Kazanç

İKM SEMİNERLERİ İKM SEMİNERLERİ

Yalın Üretim Temel Bilgilendirme 
Semineri

Eğitmen End. Müh. Tayfun ÇAYLAN
20-21 Eylül 2017 // 09.30-16.30

İşletmelerde Problem Çözme 
Teknikleri

Eğitmen:  Günay GÜLSEVEN
03-04 Ekim 2017 // 09.30-16.30

Süreç - Hata Türü ve Etkileri Analizi
Eğitmen:Mak. Müh. Cem TUNA

13 Ekim 2017 // 09.30-16.30

Proje Yönetimi Metodolojisi(PMI)
Temel Bilgilendirme

Eğitmen: End. Müh.Nurgül BİÇER
20 Ekim 2017 // 09.30-16.30

Üretim Planlama Temel 
Bilgilendirme 

Eğitmen: End. Müh.Bahar ER
26 Ekim 2017 // 09.30-16.30

Kaizen Tekniği(Sürekli 
İyileştirme)Temel Bilgilendirme

Eğitmen: End. Müh. Tayfun 
ÇAYLAN

8 Kasım 2017 09.30-16.30
Bu seminer ile amaçlanan 

katılımcılara yalın yolculukta  en 
önemli araçlardan olan Kaizen 

felsefesi hk. bilgi vermek ve 
uygulaması için temel adımları 

göstermektir.

Genel Metroloji ve Kalibrasyon
Eğitmen: Mak. Müh. Alper 

TORTOÇ
15 -16  Kasım 2017 // 09.30-16.30

-
*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.

İN
D

İR
İM

BATIGÖZ

Özel Batıgöz tarafından, üyelerimize ve birinci derece yakınlarına muayenelerde yüzde 20, diğer 
işlemlerde yüzde 10-15 oranlarında indirim uygulanacaktır.

Adres: Şair Eşref Bulv. 1371 Sk. No: 9 Çankaya-İzmir
Tel: 444 23 24
Web: http://www.batigoz.com/

SİSER İŞİTME MERKEZLERİ

Siser İşitme Merkezleri tarafından, üyelerimize ve birinci derece yakınlarına cihaz alımlarında 
yüzde 30 oranında indirim uygulanacaktır.

Adres: Talatpaşa Bulvarı 36/A Alsancak-İzmir
Tel: (0232) 464 18 69 
Web: http://www.siser.com.tr/
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ŞUBEDEN • HABER

VEFATININ 30. YIL 
DÖNÜMÜNDE 
HALUK SİLAY’I 
ANDIK

( Şubemiz ile Yaşar Üniversitesi arasında, üniversitenin 
lisansüstü eğitim programlarına ilişkin bir indirim protokolü 
imzalandı. 10 Ağustos 2017 tar ihinde Yaşar Üniversitesi 
Rektörlüğü`nde imzalanan protokole Şubemiz adına Yönetim 
Kurulu Başkanı Güniz Gacaner Ermin imza atarken, Yaşar 
Üniversitesi adına ise Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer imza 
koydu. İmzalanan protokol kapsamında üyelerimiz ve bir inci 
derece yak ınlar ı Yaşar Üniversitesi Fen ve Sosyal Bilimler 
Enstitüleri taraf ından açılan lisansüstü programlarından yüzde 
30 indir im ile faydalanabilecekler. Protokol, 2 y ıl boyunca 
geçerli olacak.

ŞUBEDEN • HABER

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ 
LİSANSÜSTÜ 
PROGRAMLARINDA 
ÜYELERİMİZE 
İNDİRİM

Şubemiz 13. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı 
ve TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Silay, 
ölümünün 30. yılında mezarı başında anıldı.

Şubemiz ile Yaşar Üniversitesi arasında, 
üniversitenin lisansüstü eğitim programlarına 
yönelik indirim protokolü imzalandı. 

( Şubemiz 13. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı ve TMMOB 
Yönet im Kurulu Üyesi Haluk Silay, Oda görev i s ıras ında 
geçirdiği traf ik kazası sonucunda yaşamını y it irmesinin 30. 

y ıl ında mezar ı başında anıldı. Anmaya, Şubemiz Yönet im 
Kurulu Başkanı Güniz Gacaner Ermin, Yönetim Kurulu Sekreteri 
Melih Yalçın, Şubemiz geçmiş dönem yönetim kurulu başkanları 
Muammer Çapın ve Prof. Dr. Ali Güngör’ün yanı sıra üyelerimiz 
kat ıldı. Anmada k ısa bir konuşma yapan Şubemiz Yönet im 
Kurulu Başkanı Güniz Gacaner Ermin, Silay’ın TMMOB ve MMO 
örgütlülüğüne büyük katkıları olduğunu ifade ederek, örgütçü 
kişiliğinin ve çalışmalar ının yeni nesiller taraf ından örnek 
alınması gerektiğini vurguladı. Ermin’in konuşmasının ardından 
anmaya katılanlar da söz alarak duygularını ifade ettiler.
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ŞUBEDEN • HABER

ÇALIŞMA BAŞLANGICI: 18 Eylül 2017 
SON BAŞVURU: 23 Ekim 2017

SEÇMELER: 30 Ekim 2017 // 19:00
İLETİŞİM: (232) 462 33 33/237

İLETİŞİM
MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi 

Anadolu Cad. No: 40 Bayraklı-İZMİR
(232) 462 33 33

 www.mmo.org.tr/izmir 

Şef Vildan Turan Akıncı yönetiminde
TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU

YENİ SEZON KORİST SEÇMELERİ

ÇALIŞMA BAŞLANGICI: 18 Eylül 2017 
SON BAŞVURU: 23 Ekim 2017

İLETİŞİM: (232) 462 33 33/227

Şef Ömer Faruk Gültaşlı yönetiminde
TÜRK SANAT MÜZİĞİ KOROSU

YENİ SEZON ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR...

İLETİŞİM
MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi 

Anadolu Cad. No: 40 Bayraklı-İZMİR
(232) 462 33 33

 www.mmo.org.tr/izmir 

ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ

Şubemize 1 Temmuz - 31 Ağustos 2017 tarihlerinde kayıt yaptırarak üye olan meslektaşlarımıza 
ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ diyoruz. Oda ve mesleki çalışmalarında başarılar diliyoruz.

       Şube Yönetim Kurulu

UĞUR IŞIKLAR
ÜMİT ÇİÇEK
CENK DÖLEN
TOLGA KORKUT
MEHMET SERDAR AZAL
MERT ŞENOL
CAVİT ÇAĞLAR TOSUN
ŞEVKİ GENÇ
ALİ OSMAN SÖĞÜT
AHMET MÜCAHİT SEZER
KARANİ CAN KOŞUCU
ÇAĞLAR TAŞÇI
YAKUP KİRMİZİTAŞ
GÖRKEM BAHTİYAR
YASİN ALA
ALPER CAN AYDEMİR
İLKER ÖMERCİ
MAHMUT TIGOĞLU
FERİDUN ERDİ GÜNEY
ALİCAN TANRIVERDİ

MERT BİLİR 
ECEM SERT
SEDA AKBEY
MUAMMER GİRGİN
GÜROL UÇAR
RAMAZAN ÖZBEK
CİHAN ÖZEN
MEHMET EMSEN
ÖMER KARTAL
İREM ATA
MESUT FATİH ER
DOĞAN ERGÜN 
ALPER BURAK BAYRAM
KEMAL CAN ÇIPLAK 
TAYFUN ÖZGÜR ATEŞ
DİCLE DUTLAR
KAMİL GÜLAY 
EKREM KARASU
MELİKE ATAK
İSMAİL ALAN

EMRE AKTAŞ
GÜLER OZAMAN
OZAN EMRE KELEŞ
HALİL TUNA
EMRE ARSLA
ORÇUN ÜRÜNDÜ
HÜSME KERVAN
UĞUR YILDIZ
ERCAN TAŞKIN 
SÜLEYMAN HİLMİ ADATEPE
SALİH MELİH HOŞSÖZ
İZZET OĞUL ŞAHİN
EFECAN HACIOĞLU
SALİH KÖSALI
FIRAT ÖZGÜR ELGİT
CAHİT AĞAR
CEM IŞIK 
SAFA HOŞGÖR
HASAN FEHME OFLAS 
HÜSEYİN CANER YILDIRIM 

SİNAN ŞAHİN DEPREM
MUSTAFA AKIN 
FİLİZ KAZAZ
YASEMİN KARAKÖPRÜ
ÖZGÜL CANİK
ORHAN ŞAHİN
HÜSEYİN KOZAN
FERHAT CEM BAŞER
MERİÇ KÜTÜK
DENİZ GÖÇ
MURAT ÇOBAN
EKİN CAN TUNCER
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ŞUBEDEN • HABER

ONUR YILLARINI 
DOLDURAN 
ÜYELERİMİZE 
ÇAĞRI

( Değerli Üyelerimiz,
 Geleneksel Oda Kuruluş Yıldönümü Gecemiz, 2 Aralık 
2017 tar ihinde Çeşme’de bulunan beş y ıldızlı Alt ın Yunus 
Resort&Thermal Hotel’de konaklamalı olarak gerçekleşecektir. 
Ulaşım ve konaklamaya il işk in detaylar ı aşağıda bulunan 
irtibat numarasından edinebilirsiniz.

 Meslekte 25, 40, 50 ve 60. y ıllar ını doldurarak plaket 
almaya hak kazanan üyeler imiz in is imler ini ve Oda Sic il 
Numaralar ını aşağıda yayımlıyoruz. Listede adı bulunmayan 
üyeler imiz in Şubemizle ilet işime geçmeler ini önemle r ica 
ederiz.

 Tüm üyelerimizi ve meslekte onur yıllarını 
dolduran üyelerimizi gecemizde dostlarıyla bu-
luşmaya davet ediyoruz. 

     Şube Yönetim Kurulu
 
İRTİBAT: (0232) 462 33 33 / 243-205

TARİH: 2 ARALIK 2017 CUMARTESİ

YER: ÇEŞME ALTIN YUNUS RESORT & THERMAL HOTEL (http://www.
altinyunus.com.tr/) 
 
ÜCRETLER:
2 kişilik odada 2 kişilik katılımda kişi başı ücret: 185.00 TL/Kişi 
(0-12 yaş arasındaki 1 çocuk ücretsiz, 0-12 yaş arası ikinci çocuk 
%50 indirimli)
1 kişilik odada 1 kişilik katılımda kişi başı ücret: 270.00 TL/Kişi
Gala yemeği (konaklamasız) katılımı: 130 TL/Kişi
Konaklamalı girişlerde 

Otele giriş: 02.12.2017 saat: 12.00
Otelden çıkış: 03.12.2017 saat: 12.00

Konaklamalı katılımlarda ücrete 2 Aralık günü öğle yemeği, akşam 
gala yemeği, 3 Aralık günü kahvaltı dahildir.
(Öğle yemeği, plaket töreni ve gala yemeği  haricinde alkollü içecek 
servisi ücrete tabidir)

25. YIL AÇIK ADRESLİ 
ÜYE LİSTESİ 

Sicil no Adı Soyadı

36495 TUĞRUL TOSUN

36949 AYŞEN ÖZDEMİR

37004 OSMAN GÖK AY ERSOY

37010 CÜNEYT ERGİN

37050 OSMAN ŞENER

37067 NURULLAH DELİKBAŞ

37249 SERHAN ÖZDEMİR

37254 ERHAN KİR ACILAR

37256 MEHMET SERDAR 
GÜMÜŞİĞNE

37257 MUSTAFA K AR A AĞAÇ

37260 NİLAY AKGÜN

37266 AYSUN BALTACI

37422 OKTAY SAKOĞLU

37429 K AYHAN K AYNAR

37433 METİN KUYUM

37470 GÜROL YILDIZ

37471 NUR AY YILDIZ

37472 MEHMET GÜLER

37474 HAFİZE YAĞBASAN

37492 ABDURR AHMAN GAZİ 
ÇELEBİ

37546 AHMET BESİM ÇAVUŞOĞLU

PROGRAM:

2 Aralık 2017 Cumartesi
10.00 İzmir’den (Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nden) Otele 
hareket
12.00-14.00 Otele giriş, resepsiyon işlemleri ve öğle yemeği 
18.00-19.00 Plaket Töreni
20.00-24.00 Gala Yemeği

3 Aralık 2017 Pazar
12.00 Otelden İzmir’e hareket
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37560 ÖNER DEVRİM ÖZSOY

37561 ÜMİT ÇALLI

37663 İBR AHİM ÜSTÜN TATLIDİL

37669 MUSTAFA OLAŞ

37672 BENAY AKYOL

37675 FİLİZ GÜLER

37699 MEHMET CANBALOĞLU

37750 AHMET KÖPRÜLÜ

37751 SER AP TU VANOĞLU

37809 MEHMET DOMBAYCI

37930 ERDAL HASPOLAT

37931 MEHMET MAHSUN YEŞİL

37982 ALİ ASLAN

37983 UMUT GÖNEN

37985 ŞEBNEM OKK AN ÖZKULA

37987 ZAFER ÇAVUŞ

37995 MUHARREM ACAR

37996 İFFET TUZCU

38048 K A AN AY

38182 K AYA EFLANİLİOĞLU

38192 ŞABAN GÜLTEKİN

38197 HÜLYA YEŞİL

38200 EROL DÜZTAŞ

38202 TAYFUN İLİDİ

38206 ALİ BARBAROS ÖZYILMAZ

38207 SELAHATTİN ÇETİN

38209 MAHMUT AYTEKİN 
TURGUTLU

38310 İSMAİL UZEL

38417 ŞEBNEM İPEKÇİOĞLU

38431 BEKİR TİKEN

38432 MUSTAFA SELEN SÖNMEZ

38449 FERİT GÖKHAN SELÇUK

38496 HAK AN ŞEN

38537 YUSUF HACISALİHOĞLU

38584 AHMET DURUK

38591 K AZIM İÇÖZ

38596 ÖMER ŞAHİN

38677 TAYFUN YILMAZ

38722 MUSTAFA SEZER

38756 REMZİ GÖKÇEN GÜLERYÜZ

38764 ÖZGÜL KUYUCU

38768 ÖZLEM ÖZÇİFT

38769 BÜLENT KURNAZOĞLU

38770 İSMAİL MUR AT

38849 ASUMAN HACISALİHOĞLU

38877 ÜNAL ÖZTURKUT

38933 TURGUT YILANCI

38938 HAK AN AKINCI

38940 HİLMİ ERBİL HİŞTİK

38941 SEMR A ASLAN

38946 ÖZDEN TAŞPINAR

39124 HÜSEYİN NAFİZ ÇEVİKÖZ

39149 BEYTULLAH ALDEMİR

39291 DUR AN TÜRK

39400 MEHMET YILDIRIM

39495 SEÇKİN MAZLUM 
GENÇOĞLU

39605 FERRUH NİYAZİ BALYA

39606 OKŞAN ÇÖMEZOĞLU

39616 BEKİR GİRGİN

39617 AHMET DEMİR AKÇA

39620 GÜLSÜN ÖZKULA

39663 CÜNEYT BARUTOĞLU

39911 SELAMİ K AYMAK

39986 AHMET ÇAKIR

39999 HATİCE BODUR

40156 CEMAL LEVENT GENCOL

40162 ÖZAY GÖKSU

40367 ÖZAN ERİNÇLER

40634 MESUT TUR AN

40635 GÜÇLÜ GEZGİN

40795 FERHAT GÜZELIRMAK

40897 TÜLİN HACIK AR A

40902 GİR AY ODACI

40907 NAZAN UTKUN

41221 İSMAİL HAKKI REİSOĞLU

41223 FECİR ERGÜN TUR AN

41424 HALİL ARIKPINAR

41540 İSMAİL OR AL CÖN

41563 MEHMET IŞIN

42331 MEHMET ELER

42357 MUSTAFA GÜRSOY

42531 YUSUF CANLIOL

43178 ABDÜLK ADİR TOLGA 
ÖZYAPICI

43238 MEHMET VAR AN

44835 İBR AHİM ŞAHİN

44984 UFUK TÜRKOĞLU

45524 MUSTAFA URFALI

45659 FİKRET GEDİKLİ

47465 ÜMİT ÖCAL

47723 KEMAL KURTOĞLU

48106 SİNAN AY

49230 EMRE OR AL

49384 MUSTAFA SERK AN ÇOBAN

49648 ERSAN KÖPRÜLÜ

52336 KOR AY İKİZALP

54187 İRFAN YILDIRIM

55076 AHMET NİHAT ÖZİRİ

55382 ERSAN GÜRSOY

55647 BEDRİ K AÇAR

55900 SÜHA HAMAR AT

56162 AYTAŞ ORHAN

56741 AHMET SEDAT USER

58142 K ADİR ERBAŞ

59486 TÜLÜN ÖZDUR AN

66156 ERGUN ÖNBAŞ

66377 GÜLBİN ELYORGUN 
AKKİR AZ

68741 İBR AHİM SEZEK

69097 ÖMERİL FARUK YILDIRIM

70832 NEVZAT YILGÖR

72428 MUHAMMET BİLAL 
SAYGILI

72519 MESUT İZZET GÜ VEN

73164 MUR AT ERDEM

77623 SEHER DAMAR

78080 MUR AT İDRİS SELA

78081 ZEKİ KIR AL

78291 ALİ K AYA

104944 ERK AN UZUN

111379 ADNAN KÖŞKER

40. YIL AÇIK ADRESLİ 
ÜYE LİSTESİ 

Sicil no Adı Soyadı

18556 HASAN K AR AGÖZ

13798 DUR AN ŞEMSETTİN ŞAHİN

30924 SEYHAN K AR ADAĞ

14917 İHSAN SÜZEN

17171 R AHMİ AKIN

13579 BÜLENT ERİÇ

17165 ALBER DALVA
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14223 EMİN KIRLI

14092 MUSTAFA KEMAL TEZVER

13814 HASAN BESİM DÖNMEZ

13846 VEDAT MAR ANEZLİ

14263 ŞAKİR MEHMET 
ŞANGÜDER

13907 ARİF FİKRİ GÖNÜLŞEN

14220 ENGİN AKSOYLAR

13844 İBR AHİM UMR AN OLÇAYLI

13918 MEHMET DİLMEN

13842 İBR AHİM ERSENBİL

13841 İSMAİL ADNAN 
ÖLÇÜCÜOĞLU

14019 ABDÜLK ADİR AVCI

14222 ÖMER SONBAHAR

13923 KEMAL YILMAZ

14453 MUR AT TAHİR ÖZDİRİL

14454 SAMİM SÜLOŞ

43975 REHA BARLAK

14011 MELİH ÖNK AN

14202 RECEP AKKUL

14093 NAMIK KEMAL KURUL

14022 MUAMMER BALCI

14265 OSMAN MUMCU

15427 MEHMET SALIK

14230 ALİ YAVAŞER

13939 MEHMET EROĞLU

14214 HASAN TOMRUK

14167 YAVUZ ÖZEK

13927 ENDER GÜLTEKİN

14205 MUSTAFA SELÇUK

14217 FATİH ŞAFAK MUR AT AKIN

14616 MUR AT K ABALOĞLU

14302 MEHMET ERGÜN

21397 SABRİ ÇELİK

14358 ALİ BAKK ALOĞLU

14361 MEHMET ÜNLÜ

14394 HİKMET ARSLAN

14397 SÜLEYMAN YENGEÇ

14710 OSMAN TÜTÜNCÜ

16659 MEHMET DEMİR

14781 HAMİT TOPAL

14450 HASAN HÜSEYİN AKTAŞ

15002 CENGİZ AKDOR A

14452 ORHAN ÇİFTCİ

14460 MUR AT ATALAY

14451 MEHMET ÖZYÜREK

15908 MUSTAFA GÜRBÜZ

46264 HALUK KOÇ

14459 ABDÜLK ADİR BOZKIR

14589 İSA İMAN

14704 AKIN KELTEK

14705 EMİN K AR ATAY

14560 OSMAN SÖNMEZ

14561 EROL ŞAHİN

103370 ALİ NAZİF ERMİN

14562 R AHMİ ÖZGÜ VEN

14470 TAYFUN GÖZÜM

14510 MUSTAFA AYDINEL

15690 ASIM YALDIZ

14590 AYHAN KELLECİOĞLU

14922 HALİL İBR AHİM ERBAY

25803 SELAHATTİN ŞİŞİK

58941 YASİN HOŞBİLGİN

14889 AHMET YÜKSEL

14558 CEVDET YİTMEK

65777 BİLGİHAN VAROL

14769 ÖZHAN EREN

14512 TAYFUN OKTAY

14796 ATİLLA ERTEN

14563 ALİ NEVZAT ÜNLÜ

14685 ALİ İHSAN ALTUN

15833 ORHAN YALÇIN

14488 HALUK CENGİZALP

14797 EŞREF YAVUZ 
K APTANOĞLU

14511 SELÇUK OKTAY

14772 IŞIK AĞAN

14683 FASİH KUTLUAY

67754 ALİ HARPUTLU

14778 HALİL OKK ALIOĞLU

14672 BEKİR ERDEM KOLAĞASI

14628 AYHAN ÖZDEMİR

14985 ERCÜMENT KUYUCU

14913 MEHMET AKİF KONUKÇU

15171 ALİ ZORER

14774 TURGAY GARİPLER

15008 TEOMAN BÜYÜKÇINAR

14783 HÜSEYİN ÇETİNK AYA

22182 MÜŞFİK ERTÖRER

38781 İBR AHİM KESKİN

27025 TUNCEL BEDEL

14221 DANİEL LEVİ

14971 ARİF DUMAN

14670 TUNCER YEŞİL

14713 HASAN HÜSEYİN K ARESİ

15847 HASAN ATİLLA TÜRKÖZ

32913 CENGİZ İLHAN

51027 TUNCAY PEKSEV

13913 MEHMET ERK AN İMREK

14021 MEHMET OZANER

22852 MEHMET HALİS ORHAN

15111 ERTAN YAŞATAN

13852 ŞÜKRÜ SAVAŞ

13563 SAİT ALİ ÖZTOK

13565 HİR A K AR AGÜLLE

13564 LÜTFİ ÖZSOYELLER

13788 TUR AN ERK AN

13691 BÜLENT NAYMAN

13845 GÖK AY HIÇKIR AN

13793 MUZAFFER K AR AŞAHİN

13858 SÜLEYMAN ADIYAMAN

14360 MEHMET ATTİLA DEMİR

13806 MUSTAFA TAMER 
ERDUR AN

14224 SADIK ÖZER AVSEVER

13797 ALİ GÜNGÖR

13810 MEHMET ÖZK AN

13808 DANYAL ŞENTÜRK

13822 TUR AN ELMAS

13857 ALİ YÜCEL GÖKMEN

13849 HALUK ŞANEL

13947 KEMAL YILDIRIM

13803 HIFZI ARSLANER

13796 HÜSEYİN ÇOBANOĞLU

13847 ZİHNİ ALYÖRÜK

13794 ADEM GÜLŞEN

13795 NUSRET CENKER

13974 AHMET AYDOĞAN

13912 BEDRETTİN GÜLŞEN

13943 ÖZCAN SÜR AL

14671 SELİM ÖZTAYŞİ

13843 MEHMET SEMİH AK AY

13813 İBR AHİM ERDUMAN

13812 NURETTİN DÖNMEZ

13850 LEVENT ORHONSAYIN
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50. YIL AÇIK ADRESLİ 
ÜYE LİSTESİ 

Sicil no Adı Soyadı

3273 YILDIZ DİNÇ

3451 MUZAFFER YILDIRIM

4094 ARİF BAŞER

3352 BAYR AM GÜLER

4161 MEHMET ERDOĞAN 
DERELİ

3327 ZİYAETTİN K AR AKÇI

3530 HÜSEYİN AKKOÇ

3466 İRFAN BAKIRSOY

3496 COŞKUN GENÇERLER

3403 SEYİT GÜRBÜZ

3962 ENİS BURKUT

60. YIL AÇIK ADRESLİ 
ÜYE LİSTESİ 

Sicil no Adı Soyadı

1392 HÜSEYİN BAŞKÖY

1611 TEOMAN BAYGAN

ADRESLERİNİ GÜNCELLEMESİ GEREKEN ÜYELERİMİZİN LİSTESİ

Değerli Üyelerimiz,
 Oda üye kayıt veri tabanımızda adresi kapalı olan ve bu meslekte 25, 40 ve 50. yıllarını doldurarak onur 
plaketini almaya hak kazanan üyelerimizin listesini aşağıda yayımlıyoruz. 
 Bu üyelerimizin iletişim bilgileri hakkında bilgi sahibi olan üyelerimizin Şubemize bilgi vermelerini rica 
ederiz.  Tel: (232) 462 33 33 / 204-205

25. YIL KAPALI ADRESLİ 
ÜYE LİSTESİ 

Sicil no Adı Soyadı

37005 MEHMET KEMER

38210 MUSA SARSILMAZ

37986 MELTEM YÜKSEL

38203 GÜLGÜN BİLİCİ

43438 BURCU GÜNGÖR

42699 CENGİZ TÜRE

44983 ŞENOL AK AR

40032 ADİL YENİDOĞAN

46527 AZİZ ŞAHİN

42770 NEJDET AĞZITEMİZ

40974 MEHMET ÖZLOKMACI

40. YIL KAPALI ADRESLİ 
ÜYE LİSTESİ 

Sicil no Adı Soyadı

14099 FAHRETTİN DURLU

15627 NUMAN ÖZK AN

21453 İSMAİL HAKKI SAVAŞ

16406 M.SİNA DÜZCAN

16846 SEMİH ÜZE

16461 RENAN HOŞGÖR

70508 FUAT SLEM

14941 İBR AHİM 
FURUNDAOTUR AN

15142 HASAN ERYILMAZ

15310 ATİLA ÇETİN

27832 METİN AKKUŞ

16930 İSMAİL MERCAN

15001 CELAL TUNÇER

17280 MUSTAFA HİLMİ 
AKŞEHİRLİ

15027 FEHMİ ÇINAR

15070 ABDÜLMECİT SÜZER

15025 SAİT KILIÇ

15026 HASAN HÜSEYİN 
KOLUAÇIK

15172 HALİL ÖZCAN

15032 ALİ ÇATAL

20727 HASAN DOĞANAY

15093 HÜSEYİN ŞENER DORUK

15091 İRFAN ERKMEN

15005 AKIN VARIŞLI

15004 RIFKI BİTİKOĞLU

16042 FARUK EROĞLU

15659 YÜKSEL YENİLMEZ

14283 CİHAT SEVİNÇ

16653 OLGUN ERTAN

13792 MEHMET ÇELİKKOL

60894 BUR AK SEÇĞİN

13807 EROL AYDEMİR

13909 NUMAN ALTUNER

13790 EMİN ALİ AKBAL

14178 ERDOĞAN ALK AN

13787 K ADRİ OKYAY

14010 FATİH KÜÇÜKKURT

13816 TAYFUN ECER

13859 MELİKZAT SERTOĞLU

13911 AHMET TÜRKDOĞAN

39982 K A AN DEMİREL

48515 YEŞİM NEBAHAT YÖRÜK

44550 GÜLŞAH ÇERİ

40157 ÜN VER ÖZKÖSE

50317 HATİCE TÜLAY AKKURT

39822 BUR AK BEŞER

38228 NALAN EDEN

15386 BAHATTİN ERTUNÇ

15109 SEL ÖMER ÜRKMEYEN

15467 HASAN K AR AOSMAN

15112 AHMET FUAT TEMİZ

15170 CEVDET BEŞOK

55432 SALİH YUMURTACI

16191 İSMAİL AYR AL

15107 HÜSEYİN GÜNGÖR

15108 ESİN BAHADIR

15324 OKTAY ERSÖZ

15325 MUSTAFA NECDET ÖGRET

15114 SÜLEYMAN VUR AL

15040 ERGUN ÖZK AN

15408 ALİ ARSLAN

15456 YAŞAR YALÇIN

16374 ERTAN ÇIPLAK

15343 CENGİZ CANBAZOĞLU

16937 ŞEREF HAMAR AT

15564 EMİR ALİ BAŞ

15361 TURHAN KURTAY

16169 AHMET SEZAİ TUR AN

39661 HASAN ÖGE
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50. YIL KAPALI ADRESLİ 
ÜYE LİSTESİ 

Sicil no Adı Soyadı

3448 ÜNAL K ALFA

3793 ORHAN İNAM

4164 HÜSNÜ HEPÇİLİNGİRLER

3544 ALİ AYDIN DAYI

5699 REMZİ HAYIRSEVER

TMMOB
MAKİNA

MÜHENDİSLERİ
ODASI

63. KURULUŞ
YILDÖNÜMÜ

13840 İBR AHİM CİNİVİZ

13832 İSMAİL TİMUÇİN TUNCAY

14313 ULVİ DERİN

14702 HABİL YAZICI

14402 HÜSNÜ K AR AOĞLU

15309 ATALAY ÇAPK AN

14309 ATİLA SUNGU

14795 NURİTTİN VEREN

14438 NEZİH ÖZBATIR

14647 AHMET NURİ ÇOBAN

16208 HÜSNÜ ŞENGEZER

24632 MEHMET K AR AYILAN

14981 H.TUNÇ ERDEM

14591 VEDAT CEMİL BOZKURT

14921 ALİ AKÇAM

14577 İLYAS GÜL

15668 AHMET KOCAOĞLU

14964 ZİYA SERDAR ELGÜN

14895 BARBAROS ATABAY

15082 SERDAR ER ANIL

15003 M.FEYYAZ AKYÜZ

15624 ASIM ŞAHİN

15285 ŞENEL PİLAN

15169 BEHÇET DURUP

15414 ADNAN GÜMÜŞSOY
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RÜZGÂR ENERJİSİ 
ALANINDA ÇALIŞAN 
TÜM KİŞİ VE 
KURUMLARI 
28-29-30 EYLÜL’DE 
SEMPOZYUM İÇİN 
İZMİR’E DAVET 
EDİYORUZ
Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ve 
Şubemiz tarafından düzenlenen 4. İzmir Rüzgâr 
Sempozyumu ve Sergisi 28-29-30 Eylül 2017 
tarihlerinde MMO Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Sempozyum 
Yürütme Kurulu’nun çalışmalarıyla hazırlanan 
taslak program yayınlanarak Oda üyeleri ve rüzgâr 
alanında çalışan kişi ve kurumlarla paylaşıldı.

( Sempozyum Yürütme Kurulunun  gerçekleş t irdiğ i 18 
toplantı sonunda 4. İzmir Rüzgâr Sempozyumu ve Sergisi’nin 
taslak programı hazırlanarak sektör bileşenleriyle paylaşıldı. 
Üç gün boyunca yoğun bir programın katılımcılar ı beklediği 
sempozyumda sunumlar, teknik bildir iler önemli yer tutuyor. 
Rüzgâr alanında son gelişmelerin ve sorunların paylaşılması 
amacıyla hazırlanan sempozyum programı, ülkemizde faaliyet 
gösteren f irma ve kurumlardan temsilc iler in sunumlar ı ile 
zengin bir içeriğe sahip olacak.

Sempoz yumda 4 teknik oturumda 16 akademik b i ld ir i 
sunulacak ve 8 oturumda Rüzgâr Enerjisinin Geleceği ve YEKA; 
Rüzgâr Enerjisi Teknik Standartlar ı; Yerli Rüzgâr Endüstr isi; 
Yatırımcılar Oturumu; Rüzgâr Santrallerinin İşletilmesi; Rüzgâr 
Enerji Santrali Kurulum, Bakım-Onarım konularında sunumlar 
gerçekleştirilecek.

Sempozyum Katılımı İçin Kayıtlar Devam Ediyor

4. İzmir Rüzgâr Sempozyumu ve Sergisi’ne katılım için http://
www.ruzgarsempozyumu.org  say fasında yer alan başvuru 
formunu doldurup banka dekontu ile kongre sekretaryasına 
mai l  ve y a f ak s  i l e  baş vur man ız  durumunda k ayd ın ız 
gerçekleştirilecektir.

Sergi, Sektörde Faaliyet Gösteren Firma ve Kurumlar ın 
Katılımıyla Gerçekleştirilecek

Sempozyum paralelinde düzenlenecek sergi iç in f irmalar 
kiralamalar ını gerçekleşt ir irken kalan sınırlı sayıdaki stant 
iç in sat ışlar halen devam etmektedir. Sempozyum ile aynı 
mekânda düzenlenecek sergi, rüzgâr alanında faaliyet gösteren 
kurum ve kuruluşları bir araya getirmeyi hedeflemektedir.

Rüzgâr Sempozyumuna Destek Olarak Firmalar İsimlerini Öne 
Çıkarabilirler

Firma ve sektör bileşenler ini, 4. İzmir Rüzgâr Sempozyumu 
kapsamında hazırlanan bildiriler kitabı, bloknot–kalem, çanta, 
kokteyl, USB gibi etkinlik materyallerine destek olmaya davet 
ediyoruz.

4. İZMİR RÜZGÂR
SEMPOZYUMU ve SERGİSİ

28-29-30 Eylül 2017

MMO TEPEKULE KONGRE VE SERGİ MERKEZİ
Anadolu Cad. No: 40 Bayraklı - İZMİR Tel: (232) 462 33 33 - 210 / 209    |   Faks: (232) 462 43 77 

www.ruzgarsempozyumu.org   |   www.windsymposium.org

“Rüzgâr Enerjisi Yerli Üretim ve Yan Sanayisi”

ŞUBEDEN • HABER
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28 EYLÜL 2017 PERŞEMBE

09.00-09.30 Kayıt

09.30-10.30 Açılış Konuşmalar ı

10.30-11.00 Sergi Açılışı ve Ara

11.00-12.30 Oturum 1 – Rüzgâr Enerjisinin Geleceği ve YEKA

Davet Edilen Kurumlar : YEGM *, EPDK *, TÜREB *, ENSİA *, EBSO *, TMMOB * 

12.30-13.30 Öğle Yemeği

13.30-14.30 Oturum 2 – Rüzgâr Enerjisi Teknik Standartları

13.30-13.50 CLC/TC 88 Rüzgâr Enerjisi Teknik Komitesi Türkiye Dönem Sekreterliği Faaliyetler i - Fatih Kaya / TSE

13.50-14.10
MTC 150 Rüzgâr Enerjisi Ayna Komitesi Faaliyetler i

Ferhat Bingöl / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

14.10-14.30 Rüzgâr Türbini Belgelendirmesi ve İlgili Teknik Standardlar - Ker im Eroğlu / TUV-SUD

14.30-15.00 Ara

15.00-16.20 Oturum 3 – Yerli Rüzgâr Endüstrisi – 1

15.00-15.20 RES Kulesi Üretiminde Yerlileşt irme Sorunlar ı - Fuat Güldoğan / Ateşçelik

15.20-15.40 Kanat Üretiminde Kullanılan Epoksi Esaslı Laminasyon Reçineler i - Ahmet Kerem Paksoy / Duratek

15.40-16.00 Yerli Rüzgar Türbin Üretimi ve Türkiye’deki Son Durum - Cem Yalçın / Northel Elektromekanik

16.00-16.30 Ara

16.30-17.50 Oturum 4 – Yerli Rüzgâr Endüstrisi – 2

16.30-16.50 Rüzgâr Enerjisi Sektörü ve Kompozit Dünyasında Türbin Kanadı - Efe Bek, Nur Karaşahin / TPI Composites

16.50-17.10 Kule İmalatı Yerlileşt irme Sürecinde Karşılaşılan Sorunlar - Kutlu Küsmenoğlu / Temsan

17.10-17.30 Rüzgar Türbinler inde Demirden Dökme Parçalar ın Kullanımı - Metin Yusufoviç / Dir inler

17.30-17.50 Rüzgâr Enerji Sektöründe Kule ve Temel Teknolojiler i - Mert Genç / Genser

18:00 Kokteyl

29 EYLÜL 2017 CUMA

09.00-10.40 Oturum 5 – Bildiriler

09.00-09.20 Rüzgâr Türbinler inde Yangın Güvenliği - Erol Yaşa / Aquavita

09.20-09.40
Alansal Var iogram Yöntemi İle Kısa Süreli Rüzgâr Enerjisi Tahmini

Murat Durak / Enermet, Ahmet Duran Şahin / İstanbul Teknik Üniversitesi

09.40-10.00
İzmir İli İç in Yenilenebilir Hibr it Enerjili Şar j İstasyonu Boyutlandırması

Ç. Berk Güvel, Orhan Ekren / Ege Üniversitesi

10.00-10.20

Türbin Kanatlar ında Eğilme-Burulma Etkileşimi Kullanarak Rüzgâr Türbinler inde Yük Azalımı Sağlanması

Özgün Şener, Touraj Farsadi, Altan Kayran / Rüzgâr Enerjisi Teknolojiler i Araşt ırma ve Uygulama Merkezi 

(RÜZGEM) – ODTÜ

10.20-10.40
Rüzgâr Enerjisi Çatışması: Çatışan Perspektifler ve Planlama Problemler i – Karaburun Deneyimi

Zeynep Özçam; M. Melih Pınarcıoğlu / Orta Doğu Teknik Üniversitesi

10.40-11.00 Ara

11.00-12.40 Oturum 6 – Küçük Ölçekli Rüzgâr Türbinleri

11.00-11.20
Küçük ve Mikro Ölçekli Enerji Yatır ımı İçin Hibr it Enerji Modeli

Mustafa Yıldız, Ferhat Bingöl / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

4. İZMİR RÜZGÂR SEMPOZYUMU VE SERGİSİ TASLAK PROGRAMI
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11.20-11.40

Eranet-Lac: Küçük Rüzgâr Türbinler i Optimizasyon ve Market Promosyonu Projesi

Ferhat Bingöl / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

Felix Avia Aranda, Carolina Garcia Barquero / Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y 

Tecnológicas

Javier De la Cruz Soto / Instituto Nacional de Electr ic idad y Energías Limpias

Martín Draper, Gabriel Usera / La Facultad de Ingenier ía de la Universidad de la República

Alexeis Fernandez / Instituto Nacional De Electr ic idad Y Energías Limpias

Timo Karlsson / Teknologian tutkimuskeskus-VTT

Juan Pablo Duzdevich, Andrés Zappa / Instituto Nacional de Tecnología Industr ial

Lorand Szabo / Tech. Uni. Of Cluj-Napoca, Dep. Of Electr ical Machines and Drives

11.40-12.00

Konut Tipi Rüzgâr Türbini Kanatlar ının Teorik Modellenmesi ve Güç Üretimini Etkileyen Belirli Aerodinamik 

Özellikler in Karşılaşt ır ılması

F. Mertkan Arslan, Hüseyin Günerhan / Ege Üniversitesi, Halil Tuzcu / Uşak Üniversitesi

12.00-12.20

Eşli Olarak Çalışan Düşey Eksenli Rüzgâr Türbinler i ve Fırsat Penceresi

İskender Kökey, Alpaslan Turgut / Dokuz Eylül Üniversitesi

Ziya Haktan Karadeniz, Sercan Acarer / İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

12.20-12.40
Küçük Ölçekli Rüzgâr Türbinler inin İzmir Bölgesindeki Yıllık Üretimler inin Belirlenmesi

Levent Bilir, Nurdan Yıldır ım Özcan / Yaşar Üniversitesi

12.40-13.30 Öğle Yemeği

13.30-14.50 Oturum 7 – Yatırımcılar Oturumu

13.30-13.50 Demirer Holding *

13.50-14.10 Ebru Ar ıc ı (ARI-ES) *

14.10-14.50

Çevreye Duyarlı Santral Yerleşimi ve Yakın Yerleşim Bölgeler inin Halklar ı ile İlişkiler, Rüzgar Santrali 

Yatır ımlar ında Lojist ik Öncelikler ve Planlama, Rüzgar Enerji Santrali Türbin Yerleşiminin İdar i Süreçler Açısından 

Değerlendir ilmesi

Emel Yaşaroğlu, Ömer Karamanlı, Meltem Ünlü Yılmaz / Borusan EnbW Enerji

14.50-15.30 Ara

15.30-16.30 Oturum 8A – Rüzgâr Ölçüm Teknolojileri ve Yenilikler

15.30-15.50
Rüzgâr Ölçümler inde Kararsızlık Analizi

Faruk Tuna, Ferhat Bingöl / Yüksek Teknoloji Enstitüsü

15.50-16.10

Kompleks Bir Sahada Birden Fazla Ölçüm Direği Kullanılarak Yapılan Saha Modellemesi ve Enerji Analizi

Musa Kocaman / Yıldız Teknik Üniversitesi

Mehmet Göksel Güngör / Siemens Gamesa Renewable Energy

16.10-16.30
Rüzgâr Tesisler inde Üç Boyutlu Yüzey Modelinin Hazırlanması

Samet Tüzünoğlu, Dolunay Güçlüer Küpeli, Utku Ünal, Ömer Emre Orhan / Borusan EnBW Enerji

16.30-17.30 Oturum 8B – Rüzgâr Ölçüm Teknolojileri ve Yenilikler

16.30-16.50
Rüzgâr Çif tliği Potansiyelinin Güvenilirliğe Dayalı Teorik Dağılımı

Serkan Eryılmaz / Atılım Üniversitesi, Femin Yalçın / İzmir Katip Çelebi Üniversitesi

16.50-17.10
Türkiye’de Rüzgâr Tarlası Araziler inin Çok Kr iterli Karar Analizi Kullanılarak Belirlenmesi

Sinem Değirmenci, Ferhat Bingöl, Sait C.Sofuoğlu / İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

17.10-17.30 Rüzgâr Enerjisi Kaynağı ve Belirsizlik - M. Bar ış Özerdem / İzmir Ekonomi Üniversitesi

30 EYLÜL 2017 CUMARTESİ

10.30-12.00 Oturum 9 – Yerli Rüzgâr Endüstr isi – 3

10.30-10.50 RES Bileşenler inin Yerli Üretimi-Kule - Emre Demirel / Ege Kule

10.50-11.10
Kompozit Üretim Trendler i ve Rüzgâr Türbin Kanatlar ı Üretimi - 

Bahattin Şendoğan (METYX Composites – Telateks) *

11.10-11.30 Rüzgar Enerjisi Sektöründe Performans Boyalar ı - Kerem Mavioğlu / Jotun

11.30-11.50
Rüzgar Türbin Kanatlar ında Kullanılan Dokumaya Uygun Cam Elyaf ı

Mehmet Hakan Kuş / ŞişeCam Kimyasallar
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PAMUKOVA 
‘KAZASININ’ YIL 
DÖNÜMÜNDE 
ODAMIZDAN 
AÇIKLAMA
Pamukova Hızlı Tren kazasının yıl dönümünde, 
Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar 
tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

( Toplumsal refah odaklı kalkınma anlayışının vazgeçilmez 
parçası, sağlıklı, nitelikli bir ulaşım polit ikasıdır. Ulaşım 
s i s t emin in en öneml i  öğe le r inden b ir i  i se  ku şkusuz 
demiryollarıdır. Ülkemizde bundan tam 13 yıl önce 22 Temmuz 
2004 tar ihinde 41 yur t taşımız ın ölümü, 81 yur t taşımız ın 
yaralanmasıyla sonuçlanan “Pamukova Kazası”, ulaşım ve 
özelde demiryolu polit ikalar ındaki sorunlara ayna tutmaya 
devam etmektedir. 

Güvenilir, dengeli, ülke ve toplum ç ıkarlar ını gözeten bir 
ulaşım sistemi iht iyac ı bugün ülkemizde her zamankinden 
daha fazla hissedilmektedir. Ancak ulaşım polit ikalar ı aksi 
yöndedir. Ulaş ım s is temi her geçen gün daha denges iz, 
güvenliksiz, pahalı ve sağlıksız bir yapıya sürüklenmektedir. 
Bu nedenle Odamız, her yıl olduğu gibi bu yıl da Pamukova 

“Kazası”na yol açan nedenlere ve demiryolu polit ikalar ına 
dikkat çekme gereği duymaktadır. Onlarca yur t taş ımız ın 
ölümüne ve yaralanmasına neden olan bu “kaza’, zemin etüdü 
çal ışmalar ının yapılmay ış ı ve mühendisl ik hizmetler inin 
gerekler inin yer ine get ir ilmemesi nedeniyle gerçekleşmişt i. 
Yer ine get ir ilmeyen bu sorumluluklar ın ardındak i çarpık 
politikalara, Odamız taraf ından iki yılda bir periyodik olarak 
güncellenen ve sonuncusu 2016 yılında yayımlanan Ulaşımda 
Demiryolu Gerçeği Raporu’nda işaret edilmiştir. Raporumuzda 
da tespit edildiği üzere:

• Demiryolları 1950’lerden itibaren karayolu ağırlıklı ulaşım 
polit ikalar ı nedeniyle ikinci plana it ilmişt ir. Konvansiyonel 
hatlar ın yüzde 40’ı; toplam demir yol lar ının yüzde 37’s i 
Cumhur iyet in ilanından önce yapılmışt ır. 1923–1950 y ıllar ı 
arasında yılda ortalama yaklaşık 139 km olmak üzere toplam 3 
bin 193 km demiryolu inşa edilirken, 1950 yılından sonra yılda 
ortalama 52 km demiryolu inşa edilmiştir. 

• 1950 yılında 9 bin 204 km olan toplam demiryolu hattı 
uzunluğu 2016 yılı sonunda, yüksek hızlı tren hattı da dâhil 
olmak üzere,  12 bin 485 km’dir. Yani 66 yılda yalnızca 3 bin 
281 km demiryolu yapılmıştır. 

• 1923–1950 y ıllar ı arasındaki Türkiye’nin olanaklar ı ve 
teknolojisi ile günümüz Türkiye’sinin olanakları ve teknolojisi 
karşılaştırıldığında, demiryollarına yarım asrı aşkın bir süredir 
neredeyse ray döşenmediği görülmektedir. 

11.50-13.00 Öğle Yemeği

13.00-14.40 Oturum 10 – Rüzgâr Santraller inin İşlet ilmesi

13.00-13.20 Türbin Bakımı ve İşletmeye Etkisi - Levent İshak / Vestas

13.20-13.40
Rüzgâr Santrali Yatır ımlar ında İş Güvenliği Farkındalığının Artt ır ılması

Sedat Şengül, Hakan Tavşan / Borusan EnBW Enerji

13.40-14.00 Enerji Üretim Tahminler i - Emre Uraz / Verk Enerji

14.00-14.20 Monsson *

14.20-14.40 Paris Anlaşması, İklim Değişikliği ve Karbon Piyasası - Çağla Balcı Er iş / Rüzgar Danışmanlık

14.40-15.00 Ara

15.00-16.20 Oturum 11 – Rüzgâr Enerji Santrali Kurulum, Bakım-Onarım

15.00-15.20 Kestir imci ve İzlenebilir Bakım Teknikler i ve Önemi - Nihat Tonguç / GTS

15.20-15.40 Rüzgâr Enerji Santraller inin Kurulumu - Ersin Demir / Nova Enerji

15.40-16.00 Rüzgar Enerji Santraller i Türbinler inin Bakımlar ındaki Kalite Kontrol Süreçler i - Fahri Eryılmaz / Windtech

16.00-16.20 Adım Adım Rüzgar Santraller i Kurulum ve Tüm Aşamalar ı - Mert Albayrak / Hareket Proje Taşımacılığı

16.30 KAPANIŞ VE DEĞERLENDİRME
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• 2009 yılında 397 km olan yüksek hızlı tren hat toplamı 
2012/2013’te 888 km’ye, 2014 yılında 1.213 km’ye yükselmiştir. 
2016 yılı sonunda hat uzunluğu yine 1.213 km’dir. Yüksek hızlı 
tren politikası, yolcu taşıma ağırlıklı, sorunlu ve imaj politikası 
eksenli olarak uygulanmaktadır. 

• Demiryolu yolcu ve yük taşımac ılığında olağandışı bir 
ger ilemeye yol aç ılmışt ır. 1950 y ıl ında demir yolu taşıma 
oranlar ı yolcuda yüzde 42, yük te yüzde 78 iken, bugün 
demiryolu taşımacılığı yolcuda yüzde 1,1’e yük taşımacılığında 
yüzde 4,6’ya gerilemiş; karayolu taşımacılığı ise yolcuda yüzde 
89,5’e, yükte yüzde 89,8’e yükselmiştir. 

TCDD’nin yapmakla yükümlü olduğu başlıca işler, zamanında; 
demiryollar ını, kendisine bağlı liman, r ıht ım ve iskeleler i 
işletmek, genişletmek, yenilemek; tamamlayıc ı işler olarak 
gerek t iğ inde demir yol l ar ı  t a ş ımac ı l ığ ın ı  t amaml ay ıc ı 
nitelikteki feribot dahil, her türlü deniz ve kara taşımacılığı 
yapmak; çeken ve çekilen araç ve gereçler ile benzerler ini 
yapmak ve yaptırmak; görevlerinin gerektirdiği ambar, antrepo, 
depo ve benzer i tesisler ile yolcu iht iyaçlar ı iç in gerekli 
tesisleri kurup işletmek; yurt içinde ve dışında yapılmakta ve 
yapılacak olan demiryolu inşaatlarını üstlenmek yükümlülükleri 
olarak tanımlanmıştır. Bugün yapılan ise bu kamucu yaklaşımın 
tasf iyesidir.

Türk iye Demir yolu Taş ımac ıl ığ ı AŞ Genel Müdürlüğü’nün 
k u r u l m a s ı n a  i l i ş k i n  k a n u n ;  t a ş ı n m a z l a r ı n  s a t ı ş ı , 
özelleştirmelerle ve demiryolu çalışanlarının geleceği ile ilgili 
ayrıntılı düzenlemeler içermektedir. Kısaca TCDD parçalanarak 
ş irket leş t ir ilmiş, kamu hizmet i anlay ış ı yer ine serbest 
piyasa gerekler ini gözeten bir model esas alınmış, TCDD’nin 
taş ınmazlar ı sat ılmaya başlanmış, çal ışanlar güvencesiz 
çalışma biç imler ine tabi k ıl ınmışt ır. Say ıştay raporlar ına 
yans ıd ığ ı  üzere TCDD zarar e tmek ted ir.  Kamu-toplum 
yarar ı eksenli ulaşım hakk ı, kara ve havayolundan sonra 
demiryolunun ticarileştirilmesi ve piyasaya açılması süreci ile 
tasf iye edilmektedir. 

Bu yanl ış pol i t ikal ara al ternat i f  öner i ler imiz aşağ ıda 
kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

• Ul aş t ırmanın bütünü ve demir yol l ar ında;  a l t y ap ı, 
araç, araz i, tesis, işletme ve taşınmazlara yönelik bütün 
özelleşt irmeler, belediyeler ile üçüncü şahıslara dev irler 
durdurulmalıdır. 

• Ciddi b ir “Ulaş t ırma Ana Pl anı” yapılmal ı; bu pl an 
kapsamında, demiryolu, denizyolu, havayolu ve karayolu için 
ayrı ayrı ana planlar hazırlanmalıdır. 

• Ulaş ım pol i t ikal ar ı karayolu, deniz yolu, demir yolu, 
havayolu taşımac ılığının, ser i, ekonomik, çevrec i, güvenli 
ve hızlı, tek bir taşıma zincir i oluşturacak şekilde entegre 
edilmesini içeren Kombine Taşımacılığa yönelim ekseninde 
belirlenmelidir. 

• Tüm ulaşım modları arasında uyum sağlanarak yük ve yolcu 
taşımada ağırlık demiryolu taşımacılığına verilmeli, demiryolu 
taşımacılığı planlı olarak geliştirilmelidir. 

• Gerekli altyapı, bakım, yenileme çalışmalar ı eşliğinde 
eski hatlarda “sürat demiryolu” projelerine yönelinmeli; yeni 
altyapı ve yüksek standartlı yeni hat yapımına dayanmayan 

“hızlı/hızlandır ılmış tren” projeler i durdurulmalı; bu konuda 
meslek odalar ı, sendikalar, uzmanlar, bil im insanlar ı ve 
üniversitelerin görüş ve uyarıları mutlaka dikkate alınmalıdır. 

• Yen i  r ay l ı  s i s t emle r in  me vc u t  u l a ş ım ağ l ar ı  i l e 
entegrasyonu sağlanmalı, kentlerde başta metro olmak üzere 
haf if raylı sistemler yaygınlaştırılmalıdır. 

• Ulaştırma master planlarında, birim enerji tüketimi daha 
düşük demiryolu ve denizyolu sistemlerine öncelik verilmeli, 
mevcut s istemler kapasite ve ver imlil ikler i gelişt ir ilerek 
kul l anılmal ı; ulaş ımda petrol bağ ımlıl ığ ının azalt ılmas ı 
hedeflenmeli; mevzuat bu doğrultuda gözden geçirilmelidir. 

• TCDD’nin parçalanarak işlevsizleşt ir ilmesi, siyasi kadro 
atamalar ı ve her düzeydek i uzman kadro k ıy ımına son 
verilmelidir. TCDD’nin personel açığı siyasi değil mesleki ve 
teknik ölçütler içinde giderilmeli; “performansa göre ücret”, 

“toplam kalite yönetimi” vb. uygulamalar kaldırılmalıdır. 
• TCDD, nitelikli personel yetişt ir ilmesi iç in üniversiteler 
ve meslek odalar ıyla işbirl iğ i yapmalı, meslek iç i eğit im 
geliştirilmeli, kapatılan meslek liseleri yeniden açılmalıdır. 

• Hizmet dışı bırak ılan bakım-tamir atölyeler i ve bütün 
tesisler yeniden işlevli kılınmalıdır. 

• TCDD’nin borçlandırılması ve zarar ettirilme politikası terk 
edilmelidir. 

• TÜDEMSAŞ, TÜVASAŞ, TÜLOMSAŞ gibi TCDD fabr ikalar ı, 
lokomotif ve vagon üretecek teknik düzeye getirilmeli, montaj 
değil üret im esaslı bir yapıya sahip olmalı; demiryolu yan 
sanayisine (ray, tekerlek vb.) yatırım yapılmalıdır. 

• D e m i r y o l u  m o d l a r ı n d a k i  a t ı l  k a p a s i t e l e r i n 
değerlendir ilmesi iç in işletme iy ileşt irmeler i yapılmal ı; 
demiryolu hatlar ı c iddi ve bütünlüklü bir tarzda onar ılarak 
yeniden yapılandırılmalı; ulaşım güvenliğini etkileyen hatlar 
en kısa sürede onar ılmalı, elektr if ikasyon ve sinyalizasyon 
gereksinimleri karşılanmalıdır. 
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BARIŞ GÜNÜ 
DOLAYISIYLA 
BASIN AÇIKLAMASI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, 1 Eylül Dünya 
Barış Günü dolayısıyla bir basın açıklaması 
gerçekleştirdi.

( İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri taraf ından 6 Eylül 2017 
tarihinde Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan 
ÖSYM Bürosu önünde gerçekleşt ir ilen aç ıklamada, “Savaşa 
hay ır, bar ış hemen şimdi”, “ Yaşasın halklar ın kardeşliğ i” 
gibi sloganlar atıldı. İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri adına 
açıklama yapan TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Dönem 
Sekreter i Melih Yalç ın, bayram gibi kutlanması gereken bir 
barış gününün daha ülkemizde ve dünyada çatışma, savaş ve 
düşmanlıklarla karşılandığını ifade ederek şunları söyledi:

“İnsanlık tarihinin en uzun çatışmalı süreçlerinden birine şahit 
olmuş bir coğrafya üzerinde yaşamaktayız. 33 yıldan bu yana 
devam eden ve on binlerce insanın canına mal olan çatışmalı 
ortamın ortaya çıkardığı acılar her geçen gün büyümektedir. 
Kürt sorununda çözümün ölümle, kanla, güvenlikçi politikalarla 
ve hamasi terör nutuklarıyla olmadığı gün gibi ortadadır. Kürt 
sorununda demokratik çözüm yolları aranmalı, bu çözüm için 
öncelikle halklar arasında eşitlik tesis edilmeli, böylece barış, 
huzur ve kardeşliğin önü açılmalıdır. Yasal siyasetin önündeki 
engeller kaldır ılmalı, Kürt halkının iradesini temsil eden ve 
barış mücadelesinin önemli unsurları olan HDP milletvekilleri 
derhal serbest bırakılmalıdır. Bir an önce silahlar susmalı, 
siyaset konuşmalıdır.   

Ülke içinde barış ve huzuru sağlamaktan uzak olan siyasi iktidar, 
bölgedeki savaş döngüsünün bir parçası olmakta, dahası bu 
döngünün sona ermemesi için açık bir şekilde çabalamaktadır. 
Sur iye’de savaşan c ihadç ı çetelere ikt idar taraf ından aç ık 
destek sunulmakta, türlü olanaklar sağlanmaktadır. Türkiye’nin 
bölgesel emper yal güç olma çabası doğrultusunda hızla 
silahlanmaya öncelik ver ilmekte, silaha yönelik yat ır ımlar 
sağlık, eğit im gibi temel önceliklere ayr ılan bütçeyi ger ide 
bırakmaktadır.  Bu anlamda bar ış talebinin, aynı zamanda 
herkes için daha iyi bir yaşam talebi olduğunu vurguluyoruz. 

Bugün aynı zamanda tarihte 6-7 Eylül olayları olarak bilinen 
saldırganlığın, esas olarak Rum halkına ve yanı sıra Ermeni ve 
Yahudilere yönelik pogromun yıl dönümü. 62 yıl önce, 1955 

yılında bugün Atatürk’ün Selanik’te bulunan evine, daha sonra 
Türkiye ist ihbarat ı ile ilişkili olduğu ortaya ç ıkan bir genç 
taraf ından bombalı saldır ı yapılarak büyük bir provokasyon 
ter t iplendi. Bu ik i günde, binlerce ev ve işyer i, k il iseler, 
sinagoglar, okullar talan edilirken 15 kişi yaşamını y it irdi, 
kadınlar tecavüze uğradı. 

Başta İstanbul olmak üzere çeşitli şehirlerde yaşayan on 
binlerce yurttaş, milliyetçi, ırkçı saldırganlığın hedef i olurken, 
6-7 Eylül pogromu öncesinde İstanbul’da 135 bin olan Rum 
nüfus, sonrasında 70 bine düşmüştü. 6-7 Eylül’den ger iye, 
toplumsal çeşitlilik açısından çoraklaşmış bir ülke kaldı. 

Ancak bugün AKP Türkiye’sinde yine azınlık görülen, Müslüman 
olmayan halklar tehdit altında. İktidarı temsil eden isimlerin 
her f ırsatta bu kesimleri açık ya da örtülü bir şekilde hedef 
göstermesi, hükümetin barış ve uzlaşı kültüründen ne kadar 
uzak olduğunun önemli göstergelerinden biridir. Bu nedenle 
6-7 Eylül benzeri saldırıların yaşanması hiç de uzak bir ihtimal 
değildir. 

Tüm bu koşullar alt ında, İzmir Emek ve Demokrasi Güçler i 
olarak, ülkemizde ve dünyada mutlu ve huzurlu bir yaşam 
iç in bir inc il önceliğ in bar ış olduğunu bil iyor, toplumsal 
mücadelenin en önemli ayağının barış ve kardeşlik mücadelesi 
olduğunu hat ırlat ıyoruz. 6-7 Eylül’de Rumlara, Ermenilere, 
Yahudilere, bugünün Türkiye’sinde Kürt halkına dayatılan tek 
din, tek dil ve tek millet esasına dayalı tekçi politikalara karşı 
çıkmak bu mücadelenin ilk adımı olacaktır.

Bugüne dek bar ış,  kardeşl ik ve eş i t l ik mücadeles inde 
kaybettiklerimizi saygıyla anarken, tüm yurttaşlarımızı, AKP 
ikt idar ının ülkede ve bölgede izlediği savaş polit ikalar ına 
karşı sessiz kalmamaya, barış talebini bulundukları her alanda 
yükseltmeye davet ediyoruz.”
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BÖLGESEL UÇURUM 
AZALMADI, 
ARTIYOR!

Odamız, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla 
haz ır l adığ ı sanay inin sorunlar ı bülteninin 30’uncusunu 

“Türkiye’de Bölgesel Dengesizlikler” konusuna ayırdı.
TÜİK, Haz ine Müsteşar l ığ ı, OECD ve Kalk ınma Bakanl ığ ı 
ver iler i kullanılarak yapılan analizde, milli gelir in coğraf i 
dağıl ımındak i eşit s izliğ in 2004-2014 dönemi sonuçlar ına 
yer verildi. Milli gelir in üretiminde İstanbul hegemonyasının 
değişmediğine vurgu yapılan çalışmada, Doğu-Güneydoğu 
ve Karadeniz yöreler inin azgelişmişlik sorunlar ının ve göç 
kanaması sorunlarının sürdüğüne işaret edildi.

Analizde şu noktalara vurgu yapıldı:
• TÜİK’in Bölgesel Milli Gelir verileri, 2004-2014 döneminde 
26 alt bölge içinde İstanbul’un tek başına milli gelirdeki payını 
koruduğunu, 2004’te yüzde 30 olan payını 2014’te yarım puan 
da ar t ırarak yüzde 30,5’a ç ıkardığını or taya koymaktadır. 
İstanbul’u çevreleyen iller in ülke milli gelir ine katkılar ı ise 
2004’te yüzde 14,8 iken 2014’te yüzde 15,7’ye çıktı. Böylece 
İstanbul ve çevre illerden oluşan Marmara Bölgesi’nin ülke 
milli gelir indeki payı 2004’te yüzde 44,8 iken 2014’te yüzde 
46,2’ye yükseldi.

• Marmara’nın yüzde 46’yı aşan milli gelir payına karşılık 
İzmir merkezli Ege’nin milli gelire katkısı 2004’te yüzde 13,5 
olan payını koruyamamış ve pay, yüzde 12,7’ye ger ilemiştir. 
Anılan dönemde tarım ve sanayi bölgesi olarak bilinen İzmir’in 
yanı sıra Aydın-Denizli–Muğla ile Manisa ve çevresi de milli 
gelire katk ılar ını koruyamamışlardır. Bölgenin tur izmdeki 

Odamız tarafından hazırlanan “Sanayinin Sorunları 
ve Analizleri (XXX) MMO: “Bölgesel uçurum 
azalmadı, artıyor” konulu araştırma raporu 
yayımlandı.

etkinliği, kayıplarını telaf iye yetmemiş görünmektedir.
• TÜİK verilerine göre, Başkent Ankara da milli gelire katkı 
payını anılan dönemde koruyamayarak düşürmüş; payı, yüzde 
9,4’ten yüzde 9,1’e inmişt ir. Konya, Kayser i ve “Kapadokya” 
illeri de 2004’te yüzde 6,3 olan paylarını 2014’te yüzde 6,2’de 
ancak tutabilmişler.

• Tarım ve turizm bölgesi olan Antalya ve havalisinin milli 
gelire katkısı yüzde 4’ün altına inerken Adana-Mersin aksı ile 
ilişkili Gaziantep havalisi ve Hatay çevresinin toplamından 
oluşan bölgenin pay ı da yüzde 8,1’den ancak yüzde 8,5’a 
çıkmıştır.

• Tüm Karadeniz şeridini oluşturan 18 ilin milli gelire katkısı 
2004’tek i yüzde 6,7 olan pay ını koruyamamış yüzde 6,3’e 
gerilemiştir.

• Doğu ve Güneydoğu’daki 21 ilin milli gelire katkısı ise 
2004’te yüzde 6,9 iken 2014’te ancak yüzde 7,1’e çıkmıştır. Bu 
göreli artışta, Güneydoğu illerinin Kuzey Irak ile artan ticari 
ilişkilerden yararlanmasının etkili olduğu söylenebilir.

• İstanbul’un en gel işk in bölge olarak, 2004’te en az 
gelişmiş Van bölgesi ile arasındaki fark, 100’e 21 idi. 2014 
y ılına gelindiğinde İstanbul ile Van arasındaki fark 100’e 
25 şeklinde görece bir iy ileşme gösterdi. Aynı fark, Ağrı ve 
havalisi ile Şanlıurfa, Diyarbakır bölgeleri için de aynıydı. Yani, 
işsizliğin, verimsiz tarımın ve hayvancılığın hakim olduğu bu 
bölgelerde kişi başına hasıla, hizmetler ve sanayinin hakim 
olduğu İstanbul’un ancak dörtte biri kadardı.

• İstanbul ile Karadeniz bölgesindeki fertler arasında fark 
da 2014’te 100’e karşılık 40-43’e kadar iyileşti. 2004’e göre 
uçurum 3-4 puan daralmış olsa da farkın devasa boyutu çok 
azalmadı.

• TÜİK verilerince ortaya konulduğu gibi, AKP rejimi altındaki 
2004-2014 döneminde büyümenin çarpık sonuçlarından biri de 
bölgesel farklar ı azaltamaması, eşitsizlikler i giderememiş 
olmasıdır. Bu konuda resmi belgelerde sorunun önemi kabul 
edilmiş görünse de alınan önlemler etkili olamamıştır.

• Yat ır ımlar ın genelde pat inaj yapt ığı, özellikle sanay i 
yat ır ımlar ının ar tmadığ ı son y ıl l arda, yeni b ir büyüme 
paradigması, sanay iye yeni bir bak ış aç ıs ını, yat ır ımlar ı 
özendirecek yeni b ir yakl aş ımı gerek t ir irken, bölgesel 
eş it s izl iklere karş ı kamu yat ır ımc ıl ığ ı, yerelde ise bölge 
dinamiklerini harekete geçirebilecek katılımcı, şeffaf, hukuka, 
liyakata dayalı yapılanmalara ihtiyaç daha çok artmaktadır.

• Üretilecek yeni bir paradigmada teşvik kadar, “caydırıcılık” 
aracı da devreye alınmalıdır. İstanbul başta olmak üzere, bazı 
bölgelere, bazı yat ır ımlar ın, özellikle inşaat yat ır ımlar ının 
yönelmesinin önüne engeller konulmalıdır.

• Kamu yatır ımcılığı etkili bir biçimde devreye alınmalıdır. 
Yerel inis iyat if ler in, kooperat if ler in, yerel yönet imler in 
özellikle imalat sanayisini geliştirmeleri için etkinleştir ilmiş 
ve demokrat ikleşt ir ilmiş merkez i planlama ile koordineli 
büyüme çabaları desteklenmelidir.
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AKP 15 TEMMUZ’U 
ADETA BİR “MİT” 
HALİNE GETİRİP 
KENDİ SİVİL 
DARBESİNİ ÖRTBAS 
ETMEYE ÇALIŞIYOR

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu’nun da 
bileşeni olduğu İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, 
15 Temmuz darbe girişiminin ardından geçen 1 
yılı değerlendirmek amacıyla 14 Temmuz 2017 
tarihinde BES İzmir Şube binasında bir basın 
toplantısı gerçekleştirdi. 

( Basın toplantısında İzmir Emek ve Demokrasi Güçler i 
adına aç ıklamay ı TMMOB İzmir İKK Dönem Sekreter i Melih 
Yalçın yaptı.

Özetle; OHAL ile birlikte sivil bir darbenin ilan edildiği ifade 
edilen açıklamada, darbe gir işiminin ardından geçen 1 yıllık 
süreç değerlendir ildi. Emek ve demokrasi güçler ine yapılan 
saldır ılar ve toplumsal muhalefet in susturulması amacıyla 
çıkartılan KHK’ler ve sonuçlarının bir yıllık bilançosunun ele 
alındığı “AKP 15 Temmuz’u adeta bir “mit” haline getirip kendi 
sivil darbesini örtbas etmeye çalışıyor…” başlıklı açıklamaya 
DİSK ve KESK Temsilcileri de katıldı. Açıklama şöyle:
15 Temmuz darbe girişiminin ardından tam bir yıl geçti. Yapılış 
biç imi, zamanlaması darbe deneyimi fazla olan bizlere çok 
garip görünen bu kalkışma bu süre içerisinde de çok tartışıldı 
ve tartışma sürüyor.

AKP taraf ından FETÖ/PDY olarak adlandır ılan (eskiden adları 

Cemaat, Hizmet Hareketi vb. idi) Fetullah Gülen tar ikatının 
organize ett iği açıklanan kalkışma hakkında bu güne kadar 
FETÖ’nün dışındaki unsurların da içinde yer aldığı, Hükümetin 
önceden haberi olduğu halde sonuçlarından yararlanmak üzere 
kısmen göz yumulduğu hatta bizzat AKP taraf ından organize 
edildiğine dair birçok tez ileri sürüldü.

Bu tezler in aksine AKP kanadı da devletin tüm olanaklar ını 
kullanarak 15 Temmuz’u bir MİT haline getirmek için özel bir 
çaba harcıyor. Cumhurbaşkanı darbe gecesi “Şu olay var ya, 
Allah’ın bize büyük bir lütfudur” değerlendirmesi yapmışt ı. 
Peki bu lütuf ne anlama geliyordu? Bunu anlamak iç in 15 
Temmuz’un yıldönümünde darbenin gerçekte kime, nasıl yarar 
sağladığına bakmak gerekiyor. Darbeden bugüne ne oldu? Neler 
yaşandı?

Darbe girişiminin ardından 20 Temmuz’da tüm ülkede OHAL ilan 
edildi. Dünyanın her yer inde “Sıkıyönetim”, “OHAL” vb. ara 
rejim modelleri siyasal iktidarlara normal yönetim usullerinin 
geçerl i olduğu zamanlarda yapamayacaklar ını yapabilme 
imkânı vererek temel hak ve özgürlükleri sınırlanmasına yol 
açar. Bu nedenle de uluslararası hukuk OHAL rejiminin, ilan 
edilme gerekçesi ile sınırlı, geçici, ulusal ve uluslararası yargı 
denetimine açık ve en nihayetinde bir dizi temel (çekirdek) 
hakkı hiçbir şekilde sınırlanamayan bir rejim olması gerektiğini 
ısrarla belir t ir.  Ancak süreç evrensel hukuk normlar ının 
tamamen aksine işledi: Önceler i “Devlet kendine OHAL ilan 
etti”, “birkaç ay içerisinde kaldırılacak” gibi laflar edilse de 
bugün itibariyle OHAL, birinci yılında ve kimsenin kaldırmaya 
niyet i yok. OHAL uygulamalar ı ve KHK’ l ar ın yol aç t ığ ı 
adaletsizlik ve hukuksuzluklara karşı başta Anayasa Mahkemesi 
olmak üzere her türlü denetleme/itiraz mercii ve mekanizması 
işlevsiz ve etkisiz durumdadır. “OHAL koşullarında bazı temel 
(çekirdek) haklara dokunulamaz” ilkesi ile alay edercesine 
başta yaşam hakkı ve işkence yasağı olmak üzere tüm temel 
haklar ağır biçimde ihlal edilmiştir.

OHAL ilanının ardından meclis devre dışı bırak ılarak ülke 
KHK’lar ile yönet ilmeye başlanmış, OHAL ve KHK re j imi 
taraf ından, FETÖ-PDY ile ilgisi olduğunu iddia edilerek her 
kurumda muhalifler listelenmiş, işine son verilmiş, gözaltına 
al ınmış, tutuklanmış, Kür t sorununda inkârc ı yaklaş ımla 
hor tlat ılan savaş sürec inde MHP yedeklenmiş, Türk-İslam 
k imliği dış ındak i tüm etnik, dini ve kültürel farklıl ıklara 
sistemli bir saldırı dalgası başlatılmıştır.

Önceki gün Cumhurbaşkanı’nın “…Şimdi grev tehdidi olan yere 
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biz OHAL’den istifadeyle anında müdahale ediyoruz. Diyoruz 
ki hayır, burada greve müsaade etmiyoruz, çünkü iş dünyamızı 
sarsamazsınız” şeklindek i ifadeler inde somutlandığı gibi 
işçi ve emekçilerin ekonomik ve sendikal mücadelesine karşı 
büyük bir saldırı dalgası başlatılmıştır. Nitekim 2017’de 5 grev 
engellenmiş, işçilerin yüz yıllık kazanılmış hakkı olan kıdem 
tazminatına el uzatılmıştır. İşçi ve emekçilere karşı başlatılan 
bu saldır ılar tüm halk ın hak ve özgürlükler ine, ekmek ve 
aşına da yönelmişt ir, yönelecektir. Övünerek anlat ılan ülke 
ekonomisinde enflasyon yeniden çif t haneli rakamlara (TÜİK 
verileriyle % 12’lere) ulaşmış, sefalet ücretleri yaygınlaşmış 
ve çalışma yaşamında sermayeyi koruyan birçok düzenleme 
yapılmıştır.

Çıkarılan toplam 24 tane KHK ile 105 bin 18 kamu görevlisi 
kamu görevinden ihraç edildi. 33 bin 128 öğretmen, 5 bin 
295 akademisyen, 1200 yükseköğretim idari personeli ne ile 
suçlandığını bilmeden, haklarında herhangi bir hukuki delil ya 
da suçlama olmaksızın hukuksuz bir şekilde kamu görevinden 
ihraç edildi. Aynı dönemde 24 bin 490 öğretmen yine hukuksuz 
bir şekilde açığa alındı. Açığa alınan öğretmenlerden 16 bin 
759’u (10 bin 470’i Eğit im Sen üyesi) aylarca okullar ından 
ve öğrencilerinden uzaklaştır ıldıktan sonra görevlerine iade 
edildi. Nuriye Gülmen ve Semih Özakça hocalarımız bu süreçte 
direnişleriyle KHK zulmüne karşı simgeleştiler, ülke ve dünya 
gündemine yerleşt iler. Direnişler inin k itleselleşmesinden 
korkan ikt idar zulme devam ederek hocalar ımızı cezaevine 
atarken hukuk skandalı gerekçeler ortaya atıldı, kararın siyasi 
olduğu gün gibi ortaya çıktı.

OHAL-KHK rejiminde, hukuk iktidarın emrine girmiş, düğmesiz 
cübbelerini iliklemeye çalışan mahkeme başkanlar ı iktidarın 
arzu ve isteklerini koruyan kollayan bir duruma getirilmiştir. 
HSYK darbec ilerden temizlenirken HSK adını almış, her 
dairesi ik t idar ın talepler ini ik iletmeyen bir yapılanmaya 
dönüştürülmüştür. Gelinen noktada muhaliflere, düşünce ve 
vicdan özgürlüğü, gösteri ve yürüyüş, basın açıklaması gibi 
en temel anayasal haklarını kullandıkları için açılan davalarda 
birbir i ardına tutuklama zulmü reva görülür hale gelmişt ir. 
Savc ılar ve hakimler büyük bir ikt idar baskısı alt ında iken 
hak, hukuk, adalet beklemek olanaksız hale gelmişt ir. İşte 
bu yüzdendir ki milyonlarca insan adalet taleplerini, tek çare 
olarak geriye kalan sokakta dile getirmeye başlamıştır.

Üniversiteler de OHAL’den ve KHK zulmünden payına düşeni 
f az l as ıy l a almış t ır.  Darbe g ir iş iminin hemen ardından 
üniversitelerden 4 bin 225’i akademisyen, 1117’si ise idar i 
personel olan toplam 5342 kişi hızla görevden uzaklaştırıldı. 
İhr aç ed i l en akademis yenler in 380 ’ i  “Bu Suç a Or t ak 
Olmayacağız” bildir isine imza atan akademisyenlerdir. 18 
Ek im 2016 t ar ih inde 2016 -2017 ak ademik y ı l  aç ı l ı ş ı 
Sarayda yapılarak, rektörler cübbeler ine “ikt idar iliği” açt ı, 
üniversitelerin kurumsal özerkliği ayaklar altına alındı.

Bu süreçte 1656 kişi sosyal medya paylaşımlar ı nedeniyle 
tutuklanmış; Temmuz 2016’da 45 gazete, 16 TV, 16 Dergi, 3 
Haber ajansı ve 23 Radyoya ek olarak Eylül 2016’da İMC TV, 
Hayat ın Sesi T V, Özgür Radyo gibi kurumlar ın aralar ında 
bulunduğu 12 TV ve 11 Radyo kanalını daha susturmakta 
tereddüt etmemişt ir. Ayr ıca Türk iye bu dönemde Tw it ter 
sansüründe dünya birincisidir.

Faşizmin tüm kurumlar ının görünür hale geldiği, AKP’nin 
de v l e t i  t ümüy l e  e l e  ge ç i rd iğ i  ve  t op l ums al  y ap ın ın 
farklılıklarına sistematik olarak saldırdığı OHAL-KHK Rejiminde 
FETÖ ile ilişkili olmayan, demokratik toplum mücadelesinde 
yer ini almış onlarca dernek ve STK kapat ılmış, faaliyetler i 
yasaklanmıştır.

KHK’lar eliyle tüm siyasi mekanizmalar ortadan kaldır ılmış, 
g iderek parlamento etk is izleşt ir ilmiş, dokunulmazlıklar ı 
kaldır ılan muhalif milletvekillerini tutuklanmaları sağlanmış, 
gazeteciler, aydınlar ve birçok kamu çalışanı sendikalı, STK 
üyesini tutuklanmış, kamudan ihraç edilmiş, aç ığa alınmış, 
muhalif gazeteler, televizyonlar, radyolar susturulmuş, FETÖ 
ile ilgisiz yüzlerce kurum ve dernek kapatılmış, onlarca web 
sitesine er işimi yasaklanmış, sosyal medya zapturapt alt ına 
alınmış, birçok kişinin paylaşımlarından ötürü tutuklanmaları 
sağlanmıştır.

Seç imle kazanılan HDP’li 103 belediyeden 83’üne kayyum 
atanmış, 89 eş başkanı tutuklanmış, ülkenin 3. büyük siyasi 
par t isine OHAL döneminde adeta siyaset yasağı get ir ilmiş, 
devam eden süreçte Eş Genel Başkanları da dahil toplamda 12 
milletvekili tutuklanmıştır.
Sözde FETÖ bahane edilerek idam karar ı yeniden gündeme 
getir ilmiş, mafya babaları demokrasi mücadelesi yürüten ve 
hakları için mücadele edenleri tehdit etmeye başlamış, bizzat 
sarayın danışmanları taraf ından “meşru müdafaa” gerekçesiyle 
ruhsatlı silah alımlarının kolaylaştırılacağı söylenmiştir.
Başkanl ık s is temi iç in yapıl an 16 Nisan referandumunu 

“Hay ır ” cephes inin kazanmasına rağmen tür lü oyunlar la 
“Eve t ” aç ık l anmış,  aç ıkça yap ı l an seç im yol suz luk l ar ı 
konuşulurken sayımın ilk saatlerinde “atı alan Üsküdar’ı geçti.” 
denilebilmiştir.

Bir yıl içerisinde yaşananlara baktığımızda şunu artık çok kolay 
görebiliyoruz. AKP darbe girişimini demokrasiyi tamamen rafa 
kaldırmak, meclisi devre dışı bırakmak, muhalifleri susturmak, 
dikta rejimini oturtmak iç in f ırsata dönüştürmüştür. Ancak 
bu f ırsata dönüştürme meselesi o kadar abartılı olmuştur ki; 
herkesin aklında darbe öncesi hazırlık yapıldığı, OHAL dahil 
her şeyin önceden planlandığı ve hazırlık yapıldığı şüphesi 
oluşmaya başlamışt ır. Bugün ger iye dönüp baktığımızda bir 
y ıllık süreçte yaşanan hak kay ıplar ı, mağdur iyetler, faşist 
baskı ve uygulamalar, 15 Temmuz darbe girişimini bir bahane 
haline getirmiştir.

Öte yandan artık bugün darbenin AKP taraf ından tezgahlanmasa 
bile, önceden bilindiği, ancak önlenmediği ve o gece iki yüzden 
fazla vatandaşımızın ölümüne neden olduğu herkes taraf ından 
bilinmektedir. Kimse artık “enişte” yalanına inanmamaktadır.
Sonuç olarak ister bir darbe gir işimi, ister kontrollü darbe, 
ister AKP’nin tezgahladığı bir senaryo olsun bugün bunların 
hiç bir i 20 Temmuz’da ilan edilen OHAL ile gerçekleşt ir ilen 
siv il darbey i ör tbas edemez. Şu an önümüzdeki en büyük 
gerçek budur. Er ya da geç ama mutlaka bir gün yapılan bu 
siv il darbe ve dik tatörlük son bulduğunda darbe gir iş imi 
senaryoları dahil yaşanan tüm gerçekler gün yüzüne çıkacak ve 
ölen vatandaşlarımızın, yaşanan tüm mağduriyetlerin hesabı 
sorumlularından sorulacaktır.
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OHAL DEĞİL 
DEMOKRASİ, 
BASKI YASALARI 
DEĞİL ÖZGÜRLÜK 
İSTİYORUZ!

( Geçtiğimiz yıl 21 Temmuz’da “darbe gir işiminde bulunan 
terör örgütünün tüm unsur l ar ıy l a ve sürat le ber t araf 
edilebilmesi” için ilan edilen Olağanüstü Hal, Bakanlar Kurulu 
taraf ından dördüncü kez uzat ıldı. Başbakan Yardımcısı’nın 

“Belki de 3 ay bile sürmez” dediği OHAL, böylelikle 15 aya kadar 
uzatılmış oldu.

15 Temmuz Darbe Gir iş imini “Al l ah’ın büyük b ir lüt f u” 
olarak değerlendiren zihniyet,  OHAL uygulamasını da tüm 
ikt idar dönemi boyunca elde edemedikler ini ele geç irmek, 
ç ıkaramadığı ak ıl almaz kanunlar ı ç ıkarmak ve toplumsal 
muhalefetin her katmanını susturmak için bulunmaz bir f ırsat 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
OHAL ilanının birinci yılı dolayısıyla yazılı bir 
açıklama yaptı.

olarak görmektedir.
Bil inmelidir k i, Olağanüstü Hal s ınırs ız bir hukuksuzluk 
yönetimi değildir. Belirli bir amaca ve sınırlı bir süreye bağlı 
olmak zorundadır. Oysa son bir y ıldır yaşadığımız deneyim, 
ülkemizdek i OHAL uygulamasının anayasada tanımlandığı 
biç imiyle bir “Hukuk Rejimi” olmaktan tamamen ç ıkt ığını 
göstermektedir.

Son 1 yılda çıkarılan KHK’lara herhangi bir hukuki ya da idari 
soruşturma olmaksızın 130 bine yakın kişi kamu görevinden 
uzaklaşt ır ılmış, basın yayın organlar ı kapatılmış, dernekler 
mühürlenmiştir. Aileler iyle birlikte yarım milyona yakın kişi 
kendi tanımlamalarıyla “sivil ölüme” mahkûm edilmiştir.
Gelinen noktada OHAL ile sadece kişisel hak ve hürr iyetler 
değil, halkın oylar ıyla seçilen TBMM’nin yasama yetkisi de 
bütünüyle askıya alınmış durumdadır. Bu dönemde çıkartılan 
KHK’lar TBMM onayından geçirilmediği için, yargı süreçleri de 
işletilememektedir. AKP, OHAL yoluyla, tek adam rejimini f iilen 
hayata geçirmiştir.

Giderek iç ine sürük lend iğ imiz  bu k ar anl ık  g irdap t an 
kurtulabilmek için OHAL ve KHK rejimine derhal son verilmelidir. 
Yarg ı süreçler i hukuk devlet i anlay ış ına uygun biç imde, 
hızlı ve adil biç imde işlet ilerek darbenin tüm sorumlular ı 
cezal andır ı lmal ıd ır.  Ömür ler in i  darbe lere ve darbenin 
arkasında bulunan cemaat ilişkilerine karşı mücadeleye adamış, 
özgürlükte, demokrasiden, barıştan yana kamu emekçileri ve 
akademisyenler derhal görevlerine iade edilmelidir.
TMMOB olarak buğuna kadar olduğu gibi bundan sonra da 
darbelere karşı halk ın egemenliğini, diktatörlüklere karşı 
demokrasiy i, baskılara karşı özgürlükler i savunmaya devam 
edeceğiz!

Ne Darbe, Ne Dikta, 
Yaşasın Bağımsız, Demokratik Türkiye!..

MELİH YALÇIN: 
“ODALAR, 
TOPLUMUN 
SORUNLARI 
İÇİN DE İHTİYAÇTIR”

( TMMOB Bilgisayar Mühendisler i Odasınca Dokuz Eylül 
Ün iver s i t e s i  Se fer ih isar  Öğrenc i  Eğ i t im ve D inlenme 
Tesisler inde düzenlenen BMO Genç 1. Yaz Eğit im Kampında 
düzenlenen söyleş ide TMMOB İKK Sekreter i Melih Yalç ın 

“TMMOB ve Oda Örgütlülüğü” konusunda bilgi verdi. 15 Ağustos 
2017 tar ihinde düzenlenen söyleşiy i 35 dolay ında öğrenc i 
izledi.

Yalç ın söyleşide, TMMOB ve Meslek Odalar ı hakkında genel 
bilgilendirmede bulunduktan sonra örgütlü toplum olmanın 
kazanımlarını dile getirdi ve üniversite sonrasında tüm genç 
mühendisleri meslek odalarına üye olmaya davet etti.
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17 AĞUSTOS’UN 
YIL DÖNÜMÜNDE 
ETKİNLİKLER 
GERÇEKLEŞTİ

( 17 Ağustos Marmara Depremi’nin yıl dönümünde İMO İzmir 
Şubesi taraf ından Yerel Yönetimler, TMMOB İzmir İKK, Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve AFD ile birlikte çeşitli etkinlikler 
düzenlendi.

15 Ağustos 2017 tar ihinde yapıl an bas ın toplant ıs ında 
İMO İzmir Şubesi Yönet im Kurulu Başkanı Gürkan Erdoğan 
taraf ından İMO Genel Merkezi taraf ından hazırlanan basın 
metni okunarak, ardından sorulara yönelik olarak deprem ve 
güvenli yapı konusunda açıklamalar yapıldı.

Depreme Duyarlılık Sergileri
İMO Genel Merkezi taraf ından hazırlanan Depreme Duyarlılık 
Sergisi 14-18 Ağustos 2017 tar ihler inde  Karşıyaka Vapur 
İskelesi, Karabağlar Belediyesi ve Bornova Uğur Mumcu Sergi 
Salonunda sergilendi.

15 Ağustos 2017 tar ihinde Alsancak Vapur İskelesi Önünde, 
17 Ağus tos 2017 t ar ih inde Bos t anl ı  Rekreasyon Al anı, 
Bornova Büyük Par ve Üçyol Uğur Mumcu Parkında Depreme 
Duyarlılık Stantları açılarak burada İMO taraf ından hazırlanan 
bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

15 Ağustos 2017 tar ihinde Al sancak`ta, 17 Ağustos 2017 
tarihinde Deprem Simülatörü ile deprem anında neler yapılması 
gerektiği katılımcılarla birlikte uygulamalı olarak anlatıldı.
15 Ağustos 2017 tarihinde Alsancak Vapur İskelesi Önünde, 17 

17 Ağustos Marmara Depremi’nin yıl dönümünde 
İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, Yerel 
Yönetimler, TMMOB İzmir İKK, Çevre ve Şehircilik 
İl Müdürlüğü ve AFD ile birlikte çeşitli etkinlikler 
düzenlendi.

TMMOB İKK•

Ağustos 2017 tar ihinde Bostanlı Rekreasyon Alanında Great 
Quakes / Turkey belgeseli gösterildi. Bostanlı̀ da ayrıca üyemiz 
Ahmet Gürel taraf ından hazırlanan "Deprem Kader Olmasın" 
belgeseli gösterildi.

 17 Ağustos Depremi Yıl Dönümü etkinlikler i kapsamında 16 
Ağustos 2017 Çarşamba günü Karabağlar Belediyesi’nde "İzmir 
ve Deprem Gerçeği" paneli gerçekleşti.

Kolaylaşt ır ıc ılığını İMO İzmir Şubesinden Abdullah İncir`in 
yaptığı panelin açılış konuşmaları İMO İzmir Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Gürkan Erdoğan ve Karabağlar Belediye Başkanı 
Muhittin Selvitopu taraf ından yapıldı.

Panele Konuşmacı olarak İnş. Müh. Atakan Özmen, DEÜ Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. At illa Uluğ ve AKUT Onursal Başkanı Nasuh 
Mahruki katıldı.
 
17 Ağustos Depreminin Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında 16 
Ağustos 2017 tarihinde Bornova Nikah Salonu`nda "Bornova 
Afete Hazırlanıyor" paneli gerçekleşti.
Panelin açılış konuşmalarını İMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Gürkan Erdoğan ve Bornova Belediye Başkanı Olgun 
Atila gerçekleştirdi.

Moderatörlüğünü İnş. Müh. Selma Nalbantoğlu`nun yapt ığı 
panele konuşmacı olarak Y. İnş. Müh. Abdullah Uzun, Jeof izik 
Müh. Doç. Dr. Orhan Polat, Jeoloji Müh. Prof. Dr. Yalçın Koca ve 
Prof. Dr. Zerrin Toprak Karaman katıldı.
17 Ağustos Depreminin Yıl Dönümü etkinlikler i kapsamında 
Karşıyaka Nikah Salonu`nda "Deprem ve Örgütlülük" paneli 
gerçekleştirildi.

İMO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Erdoğan ve 
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar panelin 
açılışında birer konuşma yaptılar.
Moderatörlüğünü İnş. Müh. Süha Barlak`ın yapt ığı panele 
konuşmacı olarak İnş. Müh. Dr. Sadık Can Girgin, Nasuh Mahruki 
(AKUT Onursal Başkanı), Jeof izik Müh. Prof. Dr. Atilla Uluğ ve 
Ömer Karaca (Afet Yöneticisi) katıldı.

17 Ağustos Yıl Dönümü etkinlikleri kapsamında 17 Ağustos 2017 
tarihinde Karşıyaka Nikah Salonu`nda yapılan panelin ardından 
TMMOB İzmir İl Koordinasyonu pankartıyla Bostanlı Rekreasyon 
Alanına bir yürüyüş gerçekleştirildi.
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EMEK VE MESLEK 
ÖRGÜTLERİNDEN 
NÖBET ZİYARETİ
HDP tarafından İzmir’de gerçekleştirilen Vicdan 
ve Adalet Nöbeti, son günü olan 20 Ağustos 2017 
tarihinde TMMOB, DİSK, KESK ve TTB tarafından 
ziyaret edildi.

( Halkların Demokratik Partisi'nin 'Durmayalım, Durduralım' 
sloganı ile başlattığı Vicdan ve Adalet Nöbetlerinin Gündoğdu 
Meydanı’nda gerçekleşen İzmir ayağı, emek ve meslek örgütleri 
taraf ından ziyaret edildi.

Nöbet, 20 Ağustos 2017 tar ihinde TMMOB Yönet im Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK 
Eş Genel Başkanı Aysun Gezen ve TTB Merkez Konseyi Başkanı 
Raşit Tükel taraf ından ziyaret edildi.

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın da katıldığı ziyarette 
ilk olarak konuşmay ı yapan HDP Eş Genel Başkanı Serpil 
Kemalbay kurum temsilcilerini selamlayarak dayanışmalarından 
dolayı teşekkür etti.  Ardından konuşan Türk Tabipleri Birliği 
Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel, darbe girişiminin ardından 
OHAL ile temel ve hak özgürlüklerin askıya alınmasının, emek 
ve demokrasi güçler inin bir arada mücadelesinin gerekli 
olduğunu gösterdiğini ifade etti. 

Birlikte mücadeleyi sürdürmeye devam edecekler ini de dile 
get iren Tükel, “Vicdan ve Adalet Nöbet i’ni bu mücadele 
açısından, milyonların talebini dile getirdiği için çok önemli 
buluyoruz. Bu döneme adalet talebi damgasını vurmuştur. 
Öncelikli olarak ülkenin OHAL koşullarından çıkmasını istiyoruz. 
Adaletin, laiklik, demokrasinin ve özgürlüğün ön planda olduğu 
bir ülkede yaşama arzumuzu burada güçlü bir şekilde dile 
getiriyoruz. Bu gidişi mücadele ile sona erdireceğimizin sözünü 
birlikte mücadele ettiğimiz tüm kurumlar adına veriyoruz” diye 
konuştu.

Tükel’in ardından söz alan TMMOB Yönet im Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz, Türk iye’nin son bir y ılını adalet aray ışıyla 
geçirdiğinin altını çizerek şunları söyledi: 

“Asl ında şu durum bile s iyas i ik t idar ın v icdansızl ığ ın ve 
adaletsizliğinin tesc il lenmiş halidir. Yüz bini aşk ın kamu 
çalışanı sorgusuz sual s iz işten at ıldı. Meslek kuruluşlar ı 
yöneticileri görevinden alınmaya çalışılıyor. Böylesi bir ülkede 
tabii k i v icdan diyeceğiz, adalet diyeceğiz. Onlar ikt idara 
gelirken üstünler in hukukunu değil hukukun üstünlüğünü 
savunacağız dediler, ama görüyoruz ki hukuku ayaklar altına 
aldılar. ‘OHAL’i biz kaldırdık’ dediler, şu an ülke OHAL koşulları 
ile yönet il iyor. Hak, hukuk dediler, tek adam rejimi, tek 
parti düzeni kurdular. Ama biz bu düzene izin vermeyeceğiz. 
Bunlar ın kurduğu düzenin bizler aç ıs ından geleceği yok. 
Bask ılar ı, korkular ından kaynaklı. Anayasay ı değişt irdiler, 
OHAL ilan ettiler, olmadı. Şair ne demiş; ‘hiçbir şeye benzemez 
halk ını satanlar ın korkusu’. Bu korku onlar ın sonu olacak. 
Biz de mühendisler, mimarlar, şehir plancıları olarak meslek 
formasyonundan aldığımız güçle bu ülkenin geleceğini hep 
birlikte inşa edeceğiz. TMMOB v icdandan, bar ıştan yanadır. 
Bunun için bütünlüklü bir mücadele gerekiyor. Bu mücadelede 
hepimize kolay gelsin.”

KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen ise kamuda devam eden TİS 
görüşmelerinin de adaletsiz bir şekilde sürdüğünü ifade ederek 
şunları söyledi:

“Bizler bu masaya davet edilmedik. Çünkü o masada sat ış 
sözleşmesi koşulları oluşturuldu. Bizler emekçiler için adalet, 
iş güvencesi istiyoruz. İşçilerin insanca yaşamasını, çalışmasını 
ist iyoruz. Her gün onlarca çalışan iş c inayetler ine kurban 
gidiyor. Bizler tüm bunları söyleyecek tek konfederasyon olarak 
oraya alınmadık. Biz im KHK’lar ı da yandaş konfederasyon 
gibi tesc illememizi istediler. 3+3 ile emekç iler in hakkıyla 
dalga geçen ik t idara karşı kamu çalışanlar ı olarak ve bu 
konfederasyonun mücadelesini sır tlanan emekçiler iç in bu 
mücadeleyi yükselteceğiz. Bizler barış içinde bir Türkiye için, 
laik demokrat ik bir düzen iç in mücadelemizi sürdüreceğiz. 
Bu  b ar ik a t l a r,  ha l k l ar  i l e  eme kç i l e r in  b i r l e şme s in i 
engelleyemeyecek.”

DİSK Genel Başkanı Kani Beko da mazlumların ve mağdurların 
faşist diktatörlüğe karşı ayağa kalkmasından başka çaresi 
olmadığını belirterek, “1980 Darbesi'nden daha kötü koşullarda 
yönet il iyoruz. 12 Eylül’de insanlar ın g idebilecekler i bir 
mahkemeleri vardı. Ama bugün binlerce kamu çalışanı, işçinin 
gidebilecekleri bir mahkeme yok. Bugün siyasal iktidara karşı 
toplumsal muhalefet in iç inde birlik te mücadele etmekten 
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 
Kültürpark projesine dair Koruma Amaçlı İmar Planı 
yapılması yönünde karar verdi.

TMMOB İKK•

( 2. derece doğal sit alanı olan Kültürpark’ın yeniden 
yapıl andır ı lmas ına i l işk in İ zmir Büyükşehir Belediyes i 
taraf ından hazırlanan projeyle ilgili TMMOB, Koruma Amaçlı 
İmar Planı yapılması gerekt iği görüşüyle Kültür ve Tur izm 
Bakanlığı’na başvurmuştu. TMMOB, Büyükşehir Belediyesi'nin 
Kültürpark projesi için vaziyet imar plan değişikliğinin, koruma 
amaçlı imar planı niteliği olmadığı gerekçesiyle, onaylanmasının 
2863 say ılı Kanun'a ilgili yönetmelik ve planlama ilke ve 
esaslarına aykır ı olduğu gerekçesiyle Bakanlığa başvururken, 
İzmir Büyükşehir Belediyesi ise Belediye Meclisi onaylı 2004 
ve 2005 y ıllar ından onaylanmış 1/5000 ve 1/1000 Koruma 
Amaçlı İmar Planı Değişikliğinin koruma amaçlı imar planı 
olarak değerlendirilmemesinin konuya ilişkin yargı kararlarını 

KÜLTÜRPARK 
İÇİN KORUMA 
AMAÇLI İMAR 
PLANI KARARI yok sayılması anlamına geleceği ve bu planlar doğrultusunda 

Kültürpark'ta yıllardır uygulanan projelerin onanmasına ilişkin 
önceki Kurul kararlarının yine Kurul taraf ından inkâr edilmesi 
sonucu doğuracağını savunmuştu. 

Kültür ve Tur izm Bakanl ığ ı Kültür Var l ıkl ar ı ve Müzeler 
Genel Müdürlüğü, 11 Ağustos'ta konuyla ilgili kararını verdi. 
Büyükşehir Belediyesi'nin yargı kararlar ıyla ilgili görüşüne 
karşın Genel Müdürlük, “mahkeme kararının hazırlanan plan 
değişikliklerinin koruma amaçlı imar planı olarak kabul edilip 
edilemeyeceğine il işk in usul değer lendirmesine yönel ik 
olmadığı, söz konusu alanda otopark yapımının uygunluğunun 
planlama ilke ve esasları açısından değerlendirildiğini” belirtti. 
Buna göre hâlihazırda bütün sit alanına yönelik Koruma Amaçlı 
İmar Planı olmadığının göz önünde bulundurulduğuna dikkat 
çeken Genel Müdürlük, “Koruma Bölge Kurulu'nca, Kurul kararı 
ile uygun görülecek Koruma Amaçlı İmar Planı'nın yürürlüğe 
girmesi sonrasında söz konusu belediyece iletilen Kültürpark'a 
ilişkin revize projeler in İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklar ını 
Koruma Bölge Kurulu'nda değerlendirilmesi gerekiyor” kararı 
verdi.  Bu kararla, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Kültürpark'a 
ilişkin Koruma Amaçlı İmar Planı yapması kararı çıktı. 

başka çaremiz yok. Yarın çok geç olabilir. Taş çok sert. Bu taş 
bizi kanlar içinde bırakırsa çok geç kalmış olacağız. Dün olduğu 
gibi bugün de yarın da nöbetinizin yanındayız. Çok kıymetli 
bir iş yapıyorsunuz. Bu işlerin yanında bu ülkede demokrasi, 
insan hakları, barış,, kardeşlik, adalet isteyen insanların yan 
yana olmaktan başka çaresi yoktur. Önümüzdeki süreçteki 
tüm etkinliklerde adalet arayanlar ın yanında olacağız" diye 
konuştu. 

Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş da HDP'li belediyelere 
atanan kayyımlara değinerek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Belediyelere kayy ım atamak halka kayy ım atamakt ır. Bu 
büyük bir utanç. 'Demokrasiyi ve özgürlükleri geliştireceğiz' 
dediler, yasakları çoğalttılar. Yasaklar, hukuksuzluklara arta 
arta devam etti çünkü ahlaksızlığı ilke edinmiş bir hükümet 
var. Hukuk kuralları ahlaka uygun değil. Yemin ederek tarafsız 
olacağını belir ten Cumhurbaşkanı ahlaka uygun olduğunu 
söylemek değil. İşte böylesi bir dönemde vicdandır, adalettir 
söylenmesi gereken. Vicdanı da adalet i de unutmamalıy ız. 
Farkl ı medeniyetler i kardeşçe yaşatan bu topraklar y ine 
kardeşliği hâkim kılacaktır. Her şeye rağmen kol kola, özgürlük 
içinde yaşamayı bileceğiz.” 

Son olarak konuşan HDP Grup Başkan Vekili Ahmet Yıldır ım 
da, nöbetler in bit t iğini ama adalet aray ışının kazanılana 

kadar süreceğini dile get irerek “4 kentteki nöbetler imizde 
halklarımızın önümüze koyduğu yegâne görev, ‘bu haramilerin 
saltanatına son vermek için siyasi hassasiyetler i bir kenara 
bırakarak, asgar i müştereklerde bir araya gelin’ olmuştur. 
Biz bu mesajı aldık. Bu nöbetler bizim eylemselliğimizin ilk 
periyoduydu. Bundan sonra da OHAL kalkıncaya kadar, KHK ile 
ihraç edilenler görevlerine dönünceye kadar, milletvekillerimiz 
özgür oluncaya kadar, öğret ilmiş çaresizlik son buluncaya 
kadar sokaktan ve alandan çekilmeyeceğiz. Bu ülkeye kalıcı ve 
onurlu bir barışı armağan edinceye kadar yüreği bu istikamette 
atan herkesle ortaklaşacağız. Mezopotamya’nın, Trakya’nın bu 
kültürünün olduğunu biliyoruz. Hep beraber güçlüyüz. Onların 
en büyük gücü bizim yan yana gelme sürecimizi engellemekten 
geçiyor. Onlara inat bir araya gelmeli, ortak vatanda, ortak 
gelecek için birlikte mücadele etmeliyiz” ifadelerini kullandı. 
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ASGARİ ÜCRET 
PROTOKOLÜNÜN 
İPTALİ PROTESTO 
EDİLDİ

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, mühendis, 
mimar ve şehir plancıları asgari ücret protokolünün 
SGK tarafından tek taraflı feshedilmesini, 6 Temmuz 
2017 tarihinde SGK İzmir İl Müdürlüğü önünde 
gerçekleştirdiği basın açıklamasıyla protesto etti.

( S os y a l  G ü ven l ik  K ur umu İ l  Müdür l üğü  önün de 
gerçekleşt ir ilen basın aç ıklamasına DİSK ve Tüm Bel-Sen 
üyeler i de kat ılarak destek ver irken, burada TMMOB İzmir 
İKK Dönem Sekre ter i  Mel ih Yalç ın b ir  aç ık l ama yapt ı. 
Yalç ın aç ıklamasında, TMMOB ile Sosyal Güvenlik Kurumu 
Başkanlığı arasında, mühendis, mimar ve şehir plancılar ının 
ücretli çalışt ıklar ı sektörlerde kay ıt dışı ist ihdamı önleme 
amac ıyla 31 Temmuz 2012 tar ihinde imzalanan işbir l iğ i 
protokolünün SGK taraf ından 09 Haziran 2017 tarihinde tek 
taraflı olarak feshedildiğini belirterek, “Feshedilen protokol 
gereği Birliğimiz, ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir 
plancılar ı için belirlediği asgari ücreti her yıl Aralık ayında 
Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletmekte ve uygulanmak üzere 
bağlı meslek odalar ı ile kamuoyuna duyurmaktaydı. Ücret 
belirlemesinde ağırlıklı olarak kamu kurumlar ında yeni işe 
başlayan mühendis, mimar ve şehir planc ılar ının ücret i 
dikkate alınmaktaydı” dedi. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun, 
imzalandığı tar ihten bugüne sorunsuz olarak uygulanmakta 
olan protokolü “yürütülen iş ve işlemlere esas teşkil eden 
mevzuatta önemli değişiklikler yaşandığı” gerekçesiyle revize 
etmek istediğini, ancak protokolün imzalandığı 2012 yılından 
günümüze, protokol değişikliğini gerekt irecek herhangi bir 
mevzuat değişikliği bulunmadığını söyleyen Yalçın, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“Taraf ımıza ilet ilen rev ize protokol taslağı incelendiğinde, 
mevcut protokolün esasını oluşturan ‘TMMOB’nin asgari ücret 
belirlemesi’ ve ‘kurumun mühendis, mimar ve şehir plancılarına 
ödenecek ücretlerin bu asgari seviyenin altında olmaması için 
gerekli tedbirler i alması’ hükümler i ç ıkar ılarak protokolün 
içinin boşaltılmaya çalışıldığı görülmüştür. Bu nedenle revize 
protokol taslağı Birliğimizce kabul edilmemiştir.

Asli görev i çalışanlar ın haklar ını ve sosyal güvenceler ini 

korumak üzere ilgili usul ve esasları düzenlemek olan Sosyal 
Güvenlik Kurumu’nun, mevzuat tak i yetersizl iğe s ığınarak 
işbirliğinden kaçınması değil, meslek kuruluşları ile birlikte 
çalışarak bu eksikliği gidermeye yönelik çalışmalar yapması 
beklenir.

TMMOB bu süreçte Sosyal Güvenlik Kurumu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı yetkilileri ile görüşmeler yaparak kurumu 
bu son derece yanlı ve yanlış kararından döndürmeye çalışmış 
ancak başarılı olamamıştır. Zira görüşülen yetkililer, işveren 
kesimler i taraf ından kuruma büyük bir baskı uygulandığını, 
bakanlık üst düzey bürokrasis inin bu durumdan rahatsız 
olduğunu açıkça söylemektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu, maalesef bizler in yani emekçiler in 
taleplerini dikkate almak yerine, patronların ve parlamentodaki 
temsilcileri olan hükümet yetkililerinin, bakanların baskılarına 
boyun eğerek, yüzbinlerce mühendis, mimar şehir plancısının 
almış olduklar ı eğit im ve verdikler i hizmetin niteliğini hiçe 
saymıştır. 

Belirtmek isteriz ki, kuruluş amacı ‘sosyal sigortalar ile genel 
sağlık sigor tası bak ımından k işiler i güvence alt ına almak’ 
olan SGK’nın bu kararı kendi tarihinde kara bir leke olarak yer 
alacaktır.

Bu protokolün feshi nedeniyle devlet ciddi bir gelir kaybına 
uğrat ılacak ve vergi kaçakç ılığı teşv ik edilecekt ir. TMMOB 
ve diğer kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlar ı ile 
yürütülen işbir l iğ ini gel işt irerek daha iler iye götürmesi 
gereken SGK yetkilileri protokolü feshederek suç işlemektedir.
‘Protokolün Feshi’ başl ıkl ı protokolün 6. Maddesi ‘ İ ş bu 
Protokol maddeler inde belir t ilen hükümler i, yasal ve idar i 
işler i düzenleme gerekçesiyle yeni bir protokol yürürlüğe 
girdiğ inde kendil iğ inden feshedilmiş say ılacak t ır. Ancak 
taraflar anlaşarak da bu protokolü feshedebilirler’ şeklindedir. 
Gelinen aşamada taraflar arasında yeni bir protokol yürürlüğe 
g irmemişt ir ve protokol feshi konusunda Bir l iğ imiz ile 
bir anlaşmaya var ılmamışt ır. SGK imza at t ığ ı protokolün 
hükümlerini de çiğneyerek, hukuksuz biçimde tek taraflı olarak 
protokolü feshetmiştir.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına ve Sosyal Güvenlik 
Kurumuna sesleniyoruz; Sosyal güvenlik toplumun tüm bireyleri 
için temel bir haktır. 500.000’i aşkın mühendis, mimar ve şehir 
plancısının ekmeği ile oynamayın, geleceklerini karartmayın. 
Bu yanlış karardan bir an önce geri dönün.”
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( Bilindiği gibi LPG, CNG, LNG yakıt dönüşümü yaptıran araçlar 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası taraf ından denetlenmekte 
idi. T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı taraf ından 24 
Haziran 2017 tarih ve 30106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

“Araçlar ın İmal, Tadil ve Montajı Hakk ında Yönetmelik te 
D e ğ i ş i k l i k  Yap ı l m a s ın a  D a i r  Y öne t me l i k ” t e  y ap ı l an 
değişikliklerle ülkemizde yaygın olarak yapılan yakıt sistemi 
tadilatı uygulaması olan araçların LPG/CNG’ye dönüştürülmesi 
işlemi tümüyle denetimsiz hale getirilerek f irmaların beyanına 
bağlanmıştır.

Ülkemizde TÜİK ver i ler ine göre May ıs 2017 i t ibar iy le 
4 buçuk milyona yak ın LPG’li araç bulunmaktadır. Son 10 
yıla bakıldığında yılda ortalama 280 bin LPG’li araç traf iğe 
çıkmaktadır. Türkiye LPG’li araç sayısında Avrupa’da bir inci, 
Dünya genelinde 2. Sıradadır. Bu kadar yaygın bir kullanıma 
rağmen LPG’li araçlar ın güvenle kullanılmasının tek nedeni 
2005’ten bu yana yürütülen sıkı denetim çalışmalarıdır. 
Bakanlık 2012 den başlayan süreçte önce periyodik sızdırmazlık 
testlerini zorunlu olmaktan çıkardı. Şimdi de montaj sonrası 
yapılan denet imler de dahil tüm denet imler i kaldırmaya 
çalışıyor.

LPG’Lİ ARAÇLAR 
ARTIK DENETİMSİZ 
TRAFİKTE YAŞANACAK 
FACİALARDAN 
BAKANLIK 
SORUMLUDUR
Araçların LPG’ye dönüşümünde denetimin 
kaldırılmasının ardından Şubemiz Yönetim Kurulu 
tarafından 11 Temmuz 2017 tarihinde yazılı bir 
açıklama yapıldı.

Bu değişiklik önerisi Odamızın da içinde yer aldığı AİTM alt 
komisyonlar ında gündeme bile get ir ilmeden ve k imsenin 
haber i olmadan Ramazan Bayramının ar i fe günü Resmi 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.  Tüm bu yapılanlara 
bakıldığın da Hükümet 2005 yılından beri başarılı bir şekilde 
yürüttüğümüz bu denetimleri sırf odamızın elinden almak için 
bu sektörü denetimsiz bırakmayı göze aldığını görüyoruz.
LPG’li araç sektöründe her türlü denetim ve kontrol kaldırılarak 
vatandaşların can ve mal güvenliği sektörde faaliyet gösteren 
ve giderek denet imsiz ve kontrol süz bir şek ilde faaliyet 
yürütecek olan f irmaların inisiyatif ine bırakılmaktadır. 
Bakanlık almış bu kararla 23 Aralık 1999 – 11 Nisan 2005 
tar ihler i arasında geçen denetimsiz döneme ger i dönülmüş 
olacaktır. Hatırlanacak olursa o dönemde LPG‘ye dönüşümü 
yapılan araçlar ın LPG Montaj Tespit Raporu kontrolü yetkili 
f irmaların keyf iyetine bırakılmış bu da “merdiven alt ı” diye 
tabir edilen yetkisiz ve kaçak çalışan f irmalar ın artmasına 
neden olmuştur. Yine bu dönemde ölümlerle ve yaralanmalarla 
sonuçlanan çok sayıda LPG’li araç kazaları meydana gelmişti.

Denetimsizliğin Olası Sonuçları;
➢ İnsan sağlığı ve can güvenliği açısından son derece önemli 
bir alan olan LPG/CNG/LNG yakıtlı araç piyasası denetlenmediği 
taktirde geçmişte yaşanan ölümlere hem de bu kez kat be kat 
artan sayıda yenileri eklenecektir. 

➢ Bu uygulama ile ülkeye yasa dışı yollardan LPG KİT’i 
ve mal zeme gir iş i ile standar t dış ı yerl i üret im ar tacak, 
tekniğine uygun olmayan LPG araç dönüşümler i başlayacak, 
haksız rekabet koşullar ı artacak, yetkili mühendis istihdamı 
azalacaktır. 

➢ Bu yönetmelikle Kamusal denetim Bakanlık eliyle tamamen 
ortadan kaldır ılmaktadır. Araçlar ın LPG’ye ilk dönüşümüne 
ilişkin düzenlenen Montaj Tespit Raporu piyasada serbestçe 
düzenlenebilecek, is t ismara ve usul süzlüklere aç ık hale 
gelecektir. 

➢ G a z  S ı z d ı r m a z l ı k  R a p o r u  u y g u l a m a s ı  t a m a m e n 
kaldır ılmakta, standar tlara uygun dönüşümü yapılmayan 
ve kontrol edilmeyen araçlar traf ik te yürüyen bombalara 
dönüşebilecek, birçok kazaya neden olacaktır.

UYARIYORUZ!
Halk sağlığını hiçe sayan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
bu yönetmel ik değ iş ikl iğ ini; sek törün düzenlenmesi ve 
denet imi konusunda y ıllardır çalışan, LPG-CNG sektörünün 
güvenli ve büyüyen bir sektör olmasını sağlayan Odamızın 
görüşüne başvurmadan yapmışt ır. Bakanlığ ın yapt ığ ı bu 
değişiklikle halkın can ve mal güvenliği hiçe sayılmış, birçok 
kazaya-faciaya davetiye çıkartılmıştır. Yalnızca Odamızın değil 
biraz bilim ve teknikle ilişkili herkesin görebileceği bu olumsuz 
sonuçların yaşanmaması için  yönetmelik acilen geri çekilmeli 
ve LPG-CNG sektöründe ilgili tüm kurumların görüşleri alınarak 
etkin bir kamusal denetim sağlamalıdır.
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İLHAM VERİCİ BİR 
BİLİM İNSANI: 
MARYAM 
MIRZAKHANI

Mar yam Mir z akhan i,  1979 İ r an  De v r im i ‘nden  2  y ı l 
önce Tahran’da dünyaya geldi. İran Şahı Rıza Pehlev i’nin 
devrilmesinden sonra İran hükümeti, kadınlar ın bol giysiler 
giymelerini ve başlarını örtmelerini zorunlu kıldı. 37 yaşına 
geldiğinde ç ığır açan bir matematik profesörü olacak olan 
Mirzakhani’nin çocukluk yaşamı, özellikle k ız çocuklar ı ve 
kadınlar iç in baskının ve geri plana it ilmenin her geçen yıl 
daha çok etkisini gösterdiği yıllara denk gelir.
Çocukluğunda en büyük tutkusu kitap okumak olan Mirzakhani, 
geniş hayal dünyası ile öyküler uyduruyor ve büyüyünce yazar 
olmak istiyordu. Matematik ise hiç aklında ve gönlünde yoktu. 
İlkokulun ardından üstün yetenekli kız öğrenciler için olan bir 
or taokula başlayan Mirzakhani'nin Ortaokuldaki matematik 
öğretmeni “matematiğe pek yeteneği olmadığı” kanaatini sıkça 
tekrarladı.
Mirzakhani, verdiği bir röportajda, o yaşlarda başkalar ının 
s iz in iç in ne düşündüğünün insan hayat ında büyük bir 
rol oynadığ ından söz ediyor. Öğretmeninin bu kanaat i, 
Mirzakhani'de birtakım özgüvensizliklere yol açıyor ancak bu 
durum bir sonraki yıl matematik öğretmeni sayesinde ilgisini 
arttırıp adeta okulun matematik yıldızı haline gelmesine engel 
olamıyor. 
Lise y ıl l ar ında İran’ın Uluslararas ı Matemat ik Ol impiyat 
Takımı’nda yer alan ilk kadın olan Mirzakhani, 1994 ve 1995 
seneler inde üst üste ik i kez alt ın madalyanın sahibi oldu. 
Tahran’daki Shar if Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra 
l isansüstü çalışmalar ı iç in Har vard Üniversitesi’ne giden 
Mirzakhani’nin doktora danışmanı ise, daha sonra kendisinin 
de alacağı Fields Madalyasına sahip Curtis McMullen’di.
Cur t is McMullen, Mirzakhani iç in, her zaman hayranlıkla 
bahsetmenin yanı sıra çok güçlü bir araşt ırmacı olduğunu, 
teknik becer iler inin yanında “gözüpek bir hayalgücü”ne ve 
kendi vizyonunu oluşturma becerisine sahip olduğunu söylüyor. 
Mirzakhani’nin araştırmalarını takip eden başkaları da, yıllarca 
ilerleme kaydedilememiş problemleri, birbirinden uzak alanlar 
arasında beklenmedik bağlantılar kurarak çözme becerisinden 
hayranlıkla bahsediyorlar.

Mirzakhani çalışmalar ında 
ö z e l l i k l e  h i p e r b o l i k 
geomet r i,  ergodik teor i, 
s imp lek t ik  geome t r i  ve 
Te i c h m ü l l e r  t e o r i s i n e 
o d a k l a n ı y o r d u  v e 
ç a l ı ş m a l a r ı  ö z e l l i k l e 

"R iemann yüzey i "  o l ar ak 
a d l a n d ı r ı l a n  ş e k i l l e r i 

temel alıyordu. Bu sarmal şekiller ancak karmaşık sayılarla 
analiz edilebiliyor. Aslında matematikçi, Riemann yüzeylerinin 
kendine özgü muhtemel geometrilerini haritalıyor ve böylelikle 
ortaya çıkan yeni alanları hesaplıyor.

Mirzakhani: “Kızım beni ressam sanıyor”
Çalışmalarında çok yoğun olarak şekiller çizdiği için küçük kızı 
sıkça annesinin resim yaptığını söylüyor.  

Doktorasını tamamladıktan sonra Princeton Üniversitesi, Clay 
Matemat ik Enst itüsü ve Stanford Üniversitesi’nde çalışt ı. 

“Kolayca y ılmayan bir isiy im” diyen Mirzakhani 2014 y ılında, 
1936'dan ber i ver ilen, matematiğin Nobel' i sayılan ve bilim 
insanl ar ın ın gelecek başar ı l ar ı  iç in cesare t lendirmey i 
hedefleyen Fields Madalyası'nı kazanan ilk kadın matematikçi 

KOMİSYONLARDAN • KADIN MÜHENDİSLER KOMİSYONU 

‘’Matematik problemi çözmek vahşi 
ormanda kaybolmaya benzer. Çözümü 

bulmak için tüm bilginizi seferber etmek 
zorundasınız.’’

Maryam Mirzakhani



MMO İzmir Şubesi | Ağustos / Eylül 2017 | 31

KOMİSYONLARDAN • KADIN MÜHENDİSLER KOMİSYONU 

o l d u .  F i e l d s  M a d a l y a s ı , 
s adece  4 0 y a ş ından genç 
araştırmacılara veriliyor ve bu 
da o yaşlarda çocuk büyütmek 
iç in kar iyerler ine ara veren 
k a d ı n l a r  i ç i n  b ü y ü k  b i r 
dezavantaj teşkil ediyor. Ama 
buna rağmen, önümüzdek i 
y ıllarda daha birçok kadının 
b u  ö d ü l ü  k a z a n a c a ğ ı n ı 

düşündüğünü belirtmişti Mirzakhani bir röportajında. 
Bir kadın matematikçinin bu ödülü alması ile, birçok alanda 
kendiler ini görünür k ılan ve büyük başar ılara imza atan 
kadınların başarısı taçlandırılmış oldu. 37 yaşında ödüle layık 
görülen Mirzakhani, ödülü kazandıktan sonra dünyanın en 
önemli bilim dergilerinden “Nature”un 2014 yılındaki “Bu yıl 
önemli işler başarmış 10 kişi” listesinde yer almıştı. 

Şeriat yöneticilerine şapka çıkarttırdı
M i r z a k h a n i ’ n i n  ö l ü m ü 
tüm düny ada gen iş  y ank ı 
uyandır ırken, İran basınında 
da  t abu l ar ın  y ık ı l ma s ına 
s e b e p  o l d u .  K a d ı n l a r ı n 
giyimlerini kısıtlayan yasalar 
bulunan İr an’da gaze te ler 
M i r z a k h a n i ’n i n  ö l ü m ü n e 
i l k  s a y f a d a n  b a ş ı  a ç ı k 
fotoğraf ıyla yer verdi. 

Bu davranışa öncülük eden ise 
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani 
o l du .  R uh an i ,  I n s t ag r am 
hesabından Mir zakhani ’n in 
b a ş ı  a ç ı k  f o t o ğ r a f ı n ı 
paylaşarak, “ Yüce İranlı ve 
dünyaca ünlü matemat ikç i 
Maryam Mirzakhani'nin gidişi 
yürek parçalayıcı" ifadeler ini 

kullandı. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ise “İranlı genç deha 
ve matematik profesörü olan Maryam Mirzakhani’nin ölümü 
benim ve İranlılar için büyük bir acı kaynağı” açıklamasında 
bulundu. 

Mirzakhani, Fields Madalyası'nı 
kazandığ ı dönemde İran'da 
büyük bir yankı uyandırmıştı. 
İ r an  ga ze t e l e r i  o  dönem 
ödül haber in i yay ımlarken 
Mir zakhani 'n in fotoğraf ına 
dijital başörtüsü eklemiş veya 
yaln ızca yüzünün be l irg in 
olduğu fotoğraflar kullanmıştı.

“Kimse yapmadıysa ilk siz yaparsınız”

Lise yıllarında Matematik Olimpiyatlarında madalya almasının 
öyküsü de ilginç.

Ark adaş ı  Beheş t i  i l e  b ir l ik te Ulus l ar ar as ı  Matemat ik 
Ol impiyat lar ı’ndan haberdar olmuşlar ve l ise müdürüne 

gidip İran milli takım seçmelerine hazırlanmak istedikler ini 
söylemişler. Müdür, daha önce takıma girmiş bir tane bile 
kız öğrenci olmamasına rağmen onlar ı destekler ve “kimse 
yapmadıysa da ilk siz yaparsınız, ne var?” diyerek geleceğin 
büyük matematikçisine yol açmış olur.

“Güçlü bir karakterdi müdürümüz” diyor Mirzakhani, “ve bu 
tavrının hayatım üzerinde büyük etkisi oldu” diye ekler. İkisi 
de elemeler i geçer ve olimpiyatlarda İran’ı temsil ederler. 
Mirzakhani ik i y ıl üst üste kat ıldığı yar ışmada ilk y ıl alt ın 
madalya alır, ikinci yıl ise daha da büyük bir başarı gösterip 
tüm soruları hatasız çözer. 

 

“Matematikte başar ı gar ip bir şey; yar ışmalarda derece elde 
etmekle başarılı bir araştırmacı olmak arasında çok bağlantı 
olmayabiliyor. Bazı c in f ikirler kullanarak çözülebilsin diye 
tasarlanmış sınav sorularıyla boğuşmak bir şey, cevabı olup 
olmadığı bile belli olmayan araşt ırma sorular ıyla y ıllarca 
az imle uğraşmak, önündek i matemat iksel yapılara bak ıp 
kimsenin görmediği bağlantılar görmek, kendi çizdiğin yollara 
düşüp, belirs izliklere rağmen dirayetle devam edebilmek, 
bambaşka bir şey.”

BÜYÜK KARİYER PLANLARI VE HAYALLERİN YOK OLUŞU
Mirzakhani b ir röpor taj ında, kendi kar iyer i iç in büyük 
planlar ı ve hayaller i olduğundan söz etmişt i. Uzun y ıllar 
yapt ığı çalışmalar ın açt ığı yolda karşısına ç ıkan çok daha 
zorlu problemlerle uğraşmak ve bunlar ı çözmeyi başarmak 
en büyük hedef iydi. Kolayca sonuca ulaşabileceğini bildiği 
konular üzerinde çalışmaktansa, uzun süre uğraşmayı, derin 
düşünmeyi gerektiren problemleri tercih ettiğini, örneğin on 
yıldan fazla süredir üzerinde düşündüğü ama hâlâ pek ilerleme 
kaydedemediği problemler olduğunu söylemişti.  Kolay yılan 
bir isi değildi, hastalığıyla inadına mücadele ett i, ölmemek 
için direndi. Hastalığı süresince verdiği röportaj videolarında, 
ne kadar dirençli ve hayata inanan bir kişi ile karşı karşıya 
olduğunuzu kolayca görebilirsiniz. Yeni bir şey keşfett ikçe, 
kendisini “dağın tepesinde” hissettiğini söyleyen Mirzakhani, 
her şeye daha net baktıkça, daha mutlu olduğunu söylüyordu.

Planlar ında yaşama ve matematiğe dair çok şey vardı ancak 
yaşama erken veda bu planlar arasında hiç yer almadı. Büyük 
matematik problemlerini çözmeyi başaran, kadınların yaşam 
alanlar ının çok k ısıtlı olduğu bir coğraf yadan hep iler iye 
bakarak gelen bu değerli bilim insanı, en verimli çağında, 40 
yaşında 14 Temmuz 2017’de kansere yenildi.

Ardında büyük b ir mücadele ruhu bayrağ ını b ırak t ı ve 
ilham ver ic i yaşam başar ısıyla, özellikle kadınlar ın büyük 
baskılanmalar altında ezildiği coğrafyalarda tutunacak güçlü 
bir dal olarak, eşitsizlik k ıskac ını aralamaya ışık tutmay ı 
sürdürecek.
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detaylandırılamamıştır. Bu aracın halkta tedirginlik yarattığı, 
Fetva sorunu doğurduğu ve böylece Cankurtaran Sahili’nden 
denize atıldığı söylenmektedir.
b. 1888 Abdülhamit Dönemi (1876-1909) Rober t Dav idson 
Elektrikli Otomobili:
Osmanlı Devlet i topraklar ına ayak basan ik inc i otomobil 
elektrikli bir otomobildir. Sultan II. Abdülhamit’in bir elektrikli 
otomobil sipariş ettiğinden ve bunu kendisinin de denediğinden, 
hatta ufak bir kaza yaptığından bahsedilmektedir.  Bu aracın 
yanı sıra elektrikli bir sandaldan da bahsedilmektedir (3).
c. 1895 Zat-ül Hareke (Kendi-Gider):
                       
Osmanlı topraklar ına giren, ilk benzinle çalışan otomobil 
Galata Rıhtımı’nın açıldığı 1895 yılında gelmiştir. Iraklı tüccar 
ve Basra mebusu olan Züheyrzâde Ahmet Bey taraf ından mı 
getirildiği, yoksa Mızıka-yı Hümayun’dan Kaymakam Stavrola 
taraf ından mı getirildiği konusu netlik kazanmamıştır.
Ahmet Bey ’ in k ız l ar ı  i l k bayan şoför lerden say ıl ab il ir. 
Fenerbahçe Kalamış’ta boy gösteren bu araç markasının N.S.U. 
mu, yoksa Renault-Landaulet marka mı (k ırmız ı üstü aç ık 
kabriolet) olduğu konusu yine aydınlatılamamıştır. 

e. Ocak 1904’te İstanbul’daki Alman Konsolosluğu’nda Görevli 
Bir Memurun Almanya’dan Get irmeye Çal ış t ığ ı Elek tr ikl i 
Otomobil: Bu talep bayağı gürültü koparmıştır. Bundan sonra 
(önceden izin ver ilmeyen) bu araçlar ın artmasından endişe 
ediliyordu. Alman Sefaret i’ne gönülsüzce iz in ver ilmesinin 
ardından bir y ıl sonra da İzmir ’deki Fransız Konsolosluğu, 
Marsilya’dan 3 adet araç getirmek için girişimde bulunmuştur. 
Ancak: “Bu araçlar şehir ve kasaba dışında kullanılacak” Şartı 
get ir ilmişt ir. Çünkü halk bu tür ses ç ıkaran türdeki ulaşım 
araçlarından tedirgin olmaktaydı. Ayrıca bunlar at arabalarını 
da ürkütmekteydi.

d. Eylül 1904 Ay ında Reji İdaresi’nin Ismarlamış Olduğu 
Otomobil: Demonte durumda üç sandık içinde gelen otomobil 
kağıt üzer inde yeter ince aç ık olarak “tar if ” edilemey ince 
hükümet durumdan haberdar edilmişt ir. Osmanlı Hükümet i 

“İstanbul sokaklar ının otomobil işlemesine uygun olmadığı” 
s ebeb i y l e  ar ac ın  ken t e  g i r i ş in i  y a s ak l am ı ş  ve  ge r i 
gönderilmesine karar vermiştir (4). 
1905'te Yıldız’daki Hamidiye Camii çıkışında suikaste uğrayan 
II. Abdülhamit, bu olaydan dolayı, motorlu araçların traf iğine, 
kendi döneminin sonuna dek (1909) izin vermemiştir.

e. 6 kasım 1905’te İstanbul’a giren ilk Rover marka otomobil: 
Autocar dergisinin desteğini alan R. L. Jef ferson adlı bir 
İng il iz, 1905 y ıl ında ç ık t ığ ı Avrupa turunu İ s tanbul’da 
bitirmek istemiştir. II. Abdülhamit’in özel izni ile bu yolculuk 
t amamlanabilmiş t ir.  Tür lü zor lukl ar l a İ s t anbul’a g iren 
Jefferson Rover marka aracı ile bayağı sükse yapmıştır (5).

( Bu yaz ımız ı; Osmanl ı Devlet i ’nin son dönemler inden 
it ibaren, sosyo-polit ik ikt isadımızda temel tart ışma konusu 
olan otomobil maceramızın, tarihsel kronolojik aşamalarının 
bilinmeyenlerine ayırmak istedik.

Türkiye’de otomobilin, “maliyet merkezli üretimden”, “katma 
değer merkezli üretim” eşiğine bir türlü geçememesi bilinen bir 
sonuçtur. Peki, ama bunun başkaca sebepleri var mıdır? İşte bu 
tarihsel geçişlerin sıralanması yolu ile elde edilecek bilgiler 
ışığında yorumu tamamen okuyucuya bırakmayı hedefledik.
Bu yüzden otomobil macerasının önemli eşiklerini; 
Osmanlı Devlet i döneminde bu topraklara ayak basan ilk 
otomobilden başlayarak (1), 

Ayrıca Cumhuriyet dönemindeki ilk otomobil markası, montaj 
üretim yeri ve sonuçlarına göz attık. 

Yine Cumhur iyet döneminde “katma değer merkezli üret im” 
şeklinde otomobil üretimi denemesine ışık tutmaya çalışacağız.
Doğaldır ki son bölümde, günümüz gelişmeler ini-geleceğini 
mühendis gözüyle irdeleyeceğimiz dört bölüme ayırmak istedik.

1. Osmanlı Devleti’nin Otomobil İle İlk Tanışması
Avrupa 19. yüzy ılın sonlar ında, otomobil sektöründe c iddi 
mesafe almasına rağmen Osmanlı bu sektöre henüz haz ır 
değildi. Sokaklarda halen atlı arabaların sesleri duyulmaktaydı 
(2). Yollar ise bu tür araçların ilerlemesine uygun değildi.

a. 1868’de Abdülaziz (1861-1871) Dönemi: Kraliçe Victor ia, 
(t ahta ç ık ış ı 1837) Kır ım Savaş ı esnas ında Abdülmec it 
döneminde alınan izinle yapılan Anglikan Kilisesinin açılışı 
münasebet iy le Sult an Abdülaz iz ’e b ir otomobil hediye 
etmiştir. Osmanlı Devleti topraklarına ayak basan ilk otomobil 
asl ında bu araç t ır. Arac ın hangi ener ji türü ile çal ışt ığ ı 

KOMİSYONLARDAN • SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KOMİSYONU

TÜRK’ÜN ARABAYLA 
İMTİHANI-OSMANLI 
DEVLETİ DÖNEMİ

 R Dr. CEYHUN DEMİRKOLLU-Makine Mühendisi
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2. Osmanlı Devlet i’nde Otomobil Say ısının Artmasının 
Sonuçları
İstanbul’da saray kadınları ve hastalar, arabalardan öncelikli 
olarak yararlanabilmekteydiler.  Erkekler ancak hasta ve sakat 
olursa arabaya binebilirlerdi.

a. 28 Mar t 1910 İstanbul'da İlk Traf ik Kazası: Beşiktaş' ta 
yaralamalı kaza meydana gelmiştir. 1912’de ilk ölümlü otomobil 
kazası Şişli Camii’nin yakınlarında olmuştur. İtalyan elçiliğinin 
şoförü bir Arnavut vatandaşa çarparak ölümüne sebep olmuş ve 
kaçarken Pangaltı’da polisler taraf ından yakalanmıştır.

b. 24 Aral ık 1913 Sürat Tahdidi: Av rupa'dan otomobil 
get ir t ilmesi ile İstanbul’daki araç say ısı epeyce ar tmışt ır. 
Bu art ışlardan dolayı 24 Aralık 1328/1913 tar ihli, belediye 
nizamnamesi, otomobillere şehir içinde 10, dışında ise 30 km 
sınırlama getirmiştir. Bu araçlar İstanbul'un dar ve bakımsız 
yollarında çabucak hasarlanmışlardır.
c. 11 Haziran 1913 Otomobilde İlk Suikast:
11 Haziran 1913'de Harbiye Nezareti'nden sadarete doğru yola 
çıkan M. Şevket Paşa, Beyazıt-Çarşı kapı yakınlarında suikast 
sonucu öldürüldü. Bu araç Harbiye Müzesi'ndedir.

ç. 1913 Devlet Erkânının Marka Terc ihi: Sadrazam Mahmut 
Şevket Paşa ve Harbiye Nazırı Enver Paşa, Alman Mercedes'ini 
terc ih etmişlerdir. O dönem Ford ve Renault araçlar ı da 
revaçtaydı.

d .  O t omob i l  Ve rg i l e r i :  Ve rg i l e r  be yg i r  güc üne göre 
saptanmaktaydı.
 12 BG’ne kadar yıllık 6 lira,
 12-20 arası BG arası yıllık 10 lira, 
20 BG’i aşan otomobil, otobüs ve kamyonlardan yıllık 15 lira 
belediye vergisi alınacaktı. Özel araçlarda bu oran yüzde elli 

daha yüksekti.
Yabancı uyruklular özel otomobiller ile aynı vergiye tabiydiler. 
Resmi otomobillerden vergi alınmamıştır.

e. Galata Köprüsü Geçiş Ücreti: 
Binek otomobillerinden 2 kuruş, 
Ticari otomobillerden boş ise 5 kuruş, dolu ise 20 kuruş,  
Aylık paso 150 kuruş alınmaktaydı.

f. Otomot iv Sanay i Gelişimine Yönelik Eğit im Faaliyetler i: 
İstanbul Saraçhane etraf ında, taşıma sanayi toplanmıştır. 
Mithat Paşa döneminde ise “Sanayi Meslek Okulu” ve “Teknik 
Okullar” devreye alınıp ardından bir fabr ika kurulmuştur. 
Ye tenek l i  öğrenc i l e r  okul  sonr as ı  Av rupa’y a eğ i t ime 
gönderilmiştir. Böylece teknoloji transferi yapılarak “otomotiv 
sanayi” oluşturulmaya çalışılmıştır

g. 1916 Nakliye Askeri Bakımından Durum: Otomobilin askeri 
stratejik öneminin anlaşılmasıyla askeri yük kamyonları da bu 
yıllarda ithal edilmiştir.
 Yine 1916’da “Osmanlı Taşıma Araçları Şirketi”nin kurulması ile 
birlikte bu sektör yavaşça vücut bulmaya başlamıştır.

Sonuç
Osmanlı Devlet i’nin arabayla karşılaşması, tepkisi ve Bat ı 
uygarlığının görece sanayi eşiğini atlayarak ortaya ç ıkması 
son derece dikkat çekicidir. Bu olgunun otomobil üzerinden 
okunması gerekirse;
 Türkiye Cumhuriyeti’nin hangi sancılara gebe olduğunun tam 
bir örneği olarak önümüzde durmaktadır. Akılc ılık eksenine 
kurumlar ı ile girmekte yeter ince başar ılı olamayan Osmanlı 
Devlet i’nin, kül ler inin ardıl ı olmay ı başaran Türk iye var 
oluşunu bu sebeplere dayandırmaya yılmadan devam edecektir. 

--------------------------------------------------------
(1)http://www.anadolturkey.com/web/tr/anadol-hakknda/tarihce/turkoto-
tarih.html. Erişim Tarihi:31.07.2017
(2)http://ilksenbil.com/turkiyeye-gelen-ilk-otomobil-ne-zaman-gelmistir/. 
Erişim Tarihi:31.07.2017
(3)http://otomobil.haber7.com/otomobil/haber/863214-elektrik-
li-oto-123-yil-once-osmanlida-vardi. Erişim Tarihi:31.07.2017
(4)Ohttp://www.uzmanlar.com/otomotiv/otomobil-tarihi/turkiyeye-ilk-oto-
mobil-ne-zaman-getirildi. Erişim Tarihi:31.07.2017
(5)http://www.uzmanlar.com/otomotiv/otomobil-tarihi/istanbulda-ilk-rov-
er-marka-otomobil. Erişim Tarihi:31.07.2017

TMMOB 5. KADIN KURULTAYI
İZMİR YEREL KURULTAYI PROGRAMI

“ OHALDE KADINIZ”
Tarih: 23 Eylül 2017 Cumartesi

Saat: 10.00 – 16.00
Yer:  Mimarlık Merkezi, 1474. Sokak No:9, 35220 Alsancak/ İzmir  (0232) 463 66 25
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DÜNDEM
GAZETECİLİK ARTIK SUÇ
ALTERNATİF GERÇEKLER
Adalet yürüyüşünün sonunda İstanbul 
Maltepe’de yapılan mitinge katılım 
konusunda  farklı iddialar ortaya 
çıktı.  
İstanbul Valiliği yazılı açıklama 
yaparak miting alanının 100 bin 
metrekare olduğunu ve katılımcı 
sayısının 175 bin olduğunu duyurdu. 
Harita ve Kadastro Mühendisleri 
Odası yaptığı açıklamada miting 
alanının yaklaşık toplamda 373 bin 
metrekare olarak hesaplanması 
gerektiğini ifade etti ve sayının en az 
1 buçuk milyon olduğunu belirtti.
Yandaş medya sabah erken saatlerde 
çekilen fotoğrafları yayınlayarak 
alanın boş olduğunu iddia ederken 
miting saatinde yoğun kalabalık 
gözlenmişti. Valilik destekli alanın 
kapasitesinin ancak bu sayılarda 
olabileceğini iddia etti. Öte yandan 
Sabah gazetesi aynı miting alanında 
2014 Ağustos ayında R. Tayyip 
Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı 
için düzenlediği mitinge 2 milyondan 
fazla kişinin katıldığını iddia etmişti. 

GİZLİ AYIP
Türkiye’nin tutuklu gazeteci 
ayıbı basında hiç yer almıyor. 
Halen 171 gazeteci tutuklu. 
Cumhuriyet Gazetesi davasında 9 
ay tutukluluktan sonra karikatürist 
Musa Kart ile birlikte 7 kişi tahliye 
edildi, diğer tutuklu sanıkların 
davaları sürüyor. Ahmet Şık’ın tarihi 
savunması büyük yankı uyandırdı.

KASA BOŞ
Ekonomi iyi gitmiyor. İki köprünün 
geliri, 3. Köprü ve Avrasya Tünelinin 
zararını karşılamadı. Yeni vergiler 
icat ediliyor. Avrupa dışından gelen 
motosikletlere %20 ilave gümrük 
vergisi getirildi. Cep telefonlarında 
TRT payı 150 TL’ye çıktı.

12 YILLIK ARKADAŞ
12 yıllık devlet memuru olma 
şartına uygun olmadığı halde Bilal 
Erdoğan’ın okul arkadaşı TRT genel 
müdürü oldu.

MENZÖ
Menzil tarikatı Sağlık Bakanlığında 
iyice kadrolaştı. Eski AKP’li vekil, 
Bakanlığın tarikat taraf ından ele 
geçirildiğini söyledi.  Menzilcilerin 
lideri Seyyid Abdulbaki Erol, cemaat 
içinde Gavs-ı Sani olarak bilinirken, 
Sağlık Bakanlığı araçlarının 
plakalarının ve uçaklarının adlarının 

“GVS” olması dikkat çekti.

DEVLET LALESİ SIRRI
Türkiye’nin son 2,5 yılda 
Hollanda’dan 86 milyon dolarlık lale 
ithal etmesi ile ilgili CHP’li vekil 
Mecliste soru önergesi verdi. Hangi 
belediyelerin ödeme yaptığını soran 
vekile Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci “bu bilgilerin gizli ve 
sır” olduğu yanıtını verdi. 

HATA ÇEŞİTLERİ
Her yıl üniversite giriş sınavlarında 
çeşitli hatalar ile gündeme gelen 
ÖSYM, bu kez yerleştirme hatası 
yaptı. Sonuçlar açıklandıktan 
sonra, bazı adayların kazandığı 
bölüm değişti, bazı adayların 

ise kazandığı açıklanmasına 
rağmen daha sonra açıkta kaldığı 
duyurularak, “sonuçlar güncellendi, 
özür dileriz” denildi. Açıklamada, 

“1110 adayın yerleştirmesi 
değişmiş, 1628 aday daha önce 
bir programa yerleşmemişken 
yerleşir duruma gelmiş, daha önce 
bir programa yerleştiği açıklanan 
1499 aday herhangi bir programa 
yerleşmemiştir” denildi.

TERS EVRİM
Milli eğitimde müfredat yenilendi, 
evrim konusu çıkarılırken, Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders 
müfredatında ‘Muamelat ve 
Ukubat’ adlı ünitede şeriat hukuku 
anlatılacak.
AKP Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, 

“Cihat bilmeyen çocuğa matematik 
öğretmenin faydası yok” dedi. 

KILIK KIYAFET
Maçka Parkı’nda özel güvenlik 
görevlisi, kıyafetinden rahatsız 
olduğu gerekçesi ile bir kadını parka 
sokmadı. 
İzmir’de tacize uğradıkları için 
polise şikayette bulunan iki genç 
kadın polis ile tarışınca darp edildi. 
Polisin kendilerine “bu kılıkta az bile 
yapmışlar” dediklerini iddia eden 
kadınlar polisten şikayetçi oldu. 

AİLEYE BAKAN
Aile Bakanı Fatma Betül Sayan’ın 
kardeşleri Büyükelçi, Meclis üyesi, 
müsteşar yardımcısı ve BTK başkanı 
oldu, eniştesi de Türksat’ta çalışıyor.

 R Mak. Y. Müh. M. BERKAY ERİŞ

Karikatürler  r 

Leman, Penguen, Uykusuz, 
Hürriyet (Latif Demirci).
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