
     Barışın hakim olduğu, savaşsız, sömürüsüz, eşit, özgür, demokratik bir 
Türkiye ve dünya dileğiyle Yeni Yılınızı kutlar, 2018’in sevdiklerinizle 
birlikte yaşayacağınız mutluluk ve başarı dolu günler getirmesini dileriz.
                       

29. OLAĞAN ŞUBE GENEL KURULU VE SEÇİMLERİMİZDE
           

MMO TEPEKULE KONGRE VE SERGİ MERKEZİ - İZMİR

13 Ocak 2018 B GENEL KURUL 
14 Ocak 2018 B SEÇİMLER BULUŞALIM

BİRLİKTE ÜRETEN, BİRLİKTE YÖNETEN
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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

12 Ocak 2018 / 6550 

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.

—

Kadın 
Mühendis Buluşması Gerçekleşti

Şubemiz Üyesi Genç Mühendisler 
Buluştu

Öğrencilere Yönelik Anabilim Dalları 
Semineri Gerçekleşti

Manisa İl Temsilciliğimiz Yeni Yıla 
Üyelerimizle Birlikte “Merhaba” Dedi 
 
Karabağlar, Gaziemir ve Çiğli 
Belediyeleri İle Asansör Kontrol 
Protokolü İmzalandı

4. KAIZEN Paylaşımları Etkinliğinde
Buluşalım 23-24 Şubat 2018 

Şubemiz 
Genel Kurulu Ve Seçimleri
 
Büyüme, OHAL İkliminde Ağır Emek 
Sömürüsüyle Gerçekleşti

TMMOB Sanayi Kongresi 2017 Sonuç 
Bildirisi Yayımlandı 

Organize Sanayi Siteleri, Küçük 
Sanayi Siteleri Ve Teknoparklar 
Oda Raporu Açıklandı

TMMOB İkk'dan Sit Alanındaki İnşaata 
Suç Duyurusu

Emek Ve Meslek Örgütlerinden Kudüs 
Protestosu

TMMOB Üyelerine ‘Hırsız, Katil 
Erdoğan’ Sloganından Beraat 

OHAL, KHK’ler Ve Miting Yasağı 
Protesto Edildi

Bülten’den 
 

Eğitimler 
 

Kadın Komisyonu 
 

Dündem 

İÇİNDEKİLER

www.izmir.mmo.org.tr

MMOizmir

mmoizmir

MMOizmirsubesi

www.tmmobizmir.org

tmmobizmir

TMMOBizmir

BİZİ TAKİP EDİN
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Geçtiğimiz yılın bir değerlendirmesini yaparak yeni yıla iyi dileklerle başlamak isterdik. Ancak geçtiğimiz 
yılın ilk başyazısında KHK’larla işlerinden atılan Barış Akademisyenlerinden ve Anayasa referandum 
çalışmalarından söz etmiştik. Geçen bir yıl içerisinde binlerce kamu emekçisi ve akademisyen ihraç edildi, 
gazeteler, televizyonlar, dernekler kapatıldı.  OHAL, her türlü hukuksuzluğa, baskıya, yasaklamalara, hak 
kayıplarına dayanak yapıldı. 

Nisan ayında gerçekleştirilen Anayasa referandumunda ise Yüksek Seçim Kurulu hilesiyle Evet oyları 
kazanmış gibi gösterildi. Bu tarihten sonra hileli referandum sayesinde tek adam rejimi adım adım 
kurulmaya başlandı. Artık parlamento fiili olarak tasfiye edilmiş durumdayken, insan hak ve özgürlüklerinin 
yanı sıra hukuki konular bile KHK’larla düzenlenmeye çalışılır oldu. Bu süre içerisinde olağanüstü hal 
olağan bir rejim haline getirilmeye çalışıldı. Son olarak çıkarılan KHK ile de bir yandan taşeron işçiler 
kadroya alınıyormuş gibi gösterilerek kamudan tasfiyelerin önü açıldı ama her şeyden önemlisi paramiliter 
güçlerin önünü açacak, onları teşvik edecek hatta cesaretlendirecek hukuk dışı bir düzenleme yapıldı. 
Artık bir darbe girişiminin ya da bir terör eyleminin devamı şeklinde olan olaylara müdahale eden sivillere 
ceza muafiyeti getirildi. Zaten ceza yasalarında karşılığı olsa bile devletin ya da siyasi iktidarın lehine suç 
işleyen sivil-memur herkes bir şekilde yargı tarafından kayrılıyor, bu tür davalarda bir çeşit cezasızlık kuralı 
işletiliyordu. Bu fiili durum artık yasal hale getirildi. Bunun amacının, AKP’nin Gezi benzeri kalkışmaları 
şiddet yoluyla bastırma olanaklarını artırmak, iktidarı kaybetmemek için halkı birbirine düşürmek, kardeş 
kanı dökmek, iç savaş çıkarmanın zeminlerini oluşturmak olarak görmek hiç de hayalcilik sayılmaz. AKP 
hükümeti iç ve dış siyasetteki başarısızlığından iktidarı kaybetmemek için her geçen gün ülkeyi biraz 
daha bataklığa sürüklemeye çalışıyor.  Adeta yokuş aşağı giden freni patlamış bir kamyon gibi bataklığa 
sürüklendiğimiz bu yolun sonunda ekonomik, siyasi ve sosyal anlamda bir felaket bizi bekliyor. Bu gidişata 
dur diyebilmek için öncelikle halkın sokağa çıkmasını engelleyen OHAL’in bir an önce kaldırılması gerekiyor. 
Bir önceki bültenimizde bahsettiğimiz ve 23 Aralık’ta 2017 tarihinde İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’nin 

“OHAL Değil Acil Demokrasi” adıyla gerçekleştirilecek miting, yine OHAL dayanak gösterilerek İzmir 
Valiliği tarafından yasaklandı. Görüldüğü üzere OHAL’i protesto etmek bile OHAL dayanak gösterilerek 
yasaklanıyor. Bu da gösteriyor ki, halkın en geniş kesiminin ses çıkarması, OHAL’in kaldırılmasını talep 
etmesi gerekiyor. 

Önümüzdeki yılın ve 2019’un en önemli gündem maddesi yerel, genel ve cumhurbaşkanlığı seçimleri olacak. 
Bunlar için çok çeşitli senaryolardan söz ediliyor. Bu seçimlerden herhangi birinin ya da birkaçının öne 
alınması muhtemel görünüyor. Bütün partiler herhangi bir baskın seçime şimdiden hazırlanmaya çalışıyor. 
Bununla birlikte son anayasa referandumuna ve KHK’larla yaptığı düzenlemelere bakıldığında AKP’nin 
seçimle gitme olasılığı gün geçtikçe zayıflıyor. Baskı ve sindirme politikaları ile muhalefet partileri, meslek 
odaları ve sendikalar işlevsiz hale getirilmeye çalışılıyor. İnsanların sokağa çıkamadığı bir dönemde 4-5 
yılda bir önümüze konan seçim sandıklarına mahkûm kaldığımızda demokrasiden söz etmek mümkün 
değildir.  Bu nedenle seçim dönemi gelmeden şimdiden başta OHAL’in kaldırılması olmak üzere daha fazla 
demokrasi, daha fazla özgürlük, yerel yönetimlere daha fazla yetki talep etmeliyiz. 

TMMOB ve meslek odaları önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da meslek ve meslektaş sorunlarının ülke 
sorunlarından ayrılmayacağı ilkesiyle yaşama müdahil olmaya, kamu yararı doğrultusunda sözlerini 
söylemeye devam edecektir. 

Yeni yılda tüm üyelerimize barış içinde bir arada yaşadığımız, özgür ve demokratik bir dünya, ülke diliyoruz. 

Şube Yönetim Kurulu

YENİ BİR YILA 
BAŞLARKEN

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 

27.01.2018–25.02.2018 (08.30-13.20)
600 TL/KİŞİ+KDV

Sanayi Tipi Kazanlar Operatör 
Yetiştirme Kursu 

18–22.12.2017 (13.00-18.00)
Ücret: 600 TL/KİŞİ+KDV

Doğalgaz Kullanımında Teknik 
Personel Kursu 

11.01.2018 (09.30–17.30)
250 TL /KİŞİ+KDV

Teknisyenler için Kaynak Teknolojisi 
Kursu 

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

Soğutma Teknisyeni Yetiştirme 
Kursu 

H.içi her gün (09.00-17.00)
600 TL /KİŞİ+KDV

Delme–Tornalama–Frezeleme İçin 
Takımlar ve Kesici Uçlar Kursu 

H.sonu (13.30-17.30)
500 TL/KİŞİ+KDV

Pnömatik Devre Elemanları ve 
Uygulama Teknikleri Kursu 

H.içi (09.30-16.30)
500 TL/KİŞİ+KDV

Hidrolik Devre Elemanları ve 
Uygulama Teknikleri Kursu 

H.içi (09.30-16.30)
500 TL/KİŞİ+KDV

Asansör Montajcısı Geliştirme ve 
Uyum Eğitimi 

600 TL/KİŞİ+KDV

Asansör Bakımcısı Geliştirme ve 
Uyum Eğitimi 

600 TL/KİŞİ+KDV

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum 
Personeli (Pompacı)  Kursu
28-29.12.2017 (13.00-18.00)

300 TL/KİŞİ+KDV 

LPG Taşıma Personeli (Tanker 
Şoförü)  Kursu

04- 5.01.2018  (13.00-18.00)
300 TL/KİŞİ+KDV 

LPG Teknik Personeli Kursu
300.- TL /KİŞİ+KDV 

LPG Tüplü Dağıtım Personeli Kursu
200 TL/KİŞİ +KDV 

Not: Tarihi belli olmayan kurslarımız 
başvurulara göre planlanacaktır.

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

 Niyazi Oğuz - Volkan Kazanç
Tarihi belli olmayan kurslarımız 

başvurulara göre açılacaktır.

IATF 16949:2016 OTOMOTİV KALİTE 
YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDI  

22-23 Ocak 2018, 09.30-16.30
280 TL / 340 TL KDV (%18)

ÜRÜN KALİTE PLANLAMASI 
(APQP - PPAP)  

30 Ocak 2018, 09.30-16.30
150 TL / 180 TL KDV (%18)

PROJE YÖNETİMİ METODOLOJİSİ 
(PMI)  

09-10 Şubat 2018; 09.30-16.30
240 TL / 320 TL+ KDV

ISO 9001:2015 TEMEL 
BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

12-13 Şubat 2018; 09.30-16.30
240 TL / 320 TL+ KDV

SÜREÇ-HATA TÜRLERİ VE ETKİLERİ 
ANALİZİ  

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

MS-PROJECT UYGULAMALARI İLE 
PROJE YÖNETİMİ  

23 - 24 Şubat 2018; 09.30-16.30
240 TL (%18) / 320 TL+ KDV (%18)

TOPLAM VERİMLİ BAKIM 
METODOLOJİSİ  

 27-28 Şubat 2018; 09.30-16.30
240 TL (%18) / 320 TL+ KDV (%18)
ISO 9001:2015 Kuruluş İçi Kalite 

Denetimi Eğitimi  
08-09 Mart 2018; 09.30-16.30

240 TL+KDV  / 320 TL+ KDV (%18)
Depo Yönetimi  

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

IATF 16949:2016 OTOMOTİV KALİTE 
YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDI İÇ 

DENETÇİ EĞİTİMİ  
 15-16 Mart 2018;  09.30-16.30
280 TL / 340 TL + KDV (%18)

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

Mekanik Tesisat Mühendis 
Yetkilendirme Kursu

15-21 Ocak 2018 
S.Tarihi: 22 Ocak 2018

-
Endüstriyel ve Büyük Tüketimli 
Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü

25-28 Ocak 2018 
S.Tarihi: 28 Ocak 2018

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

 Niyazi Oğuz - Volkan Kazanç

ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ
Şubemize 1 Aralık - 31 Aralık 2017 tarihlerinde kayıt yaptırarak üye olan meslektaşlarımıza 

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

       Şube Yönetim Kurulu

SAMİ CAN İNAN
HALİL EMRAH MAĞDEN
ONUR YILDIZ
ENİS ŞÜKRÜ ŞIKTAŞLI
UMUT ÇETİN
UĞUR TAŞKAN

AHMET OYGUR
YUSUF ULU
İLKE ÖZTÜRK
AYŞE BETÜL KARAKUŞ
NUR İPEK TAŞKINER
MEHMET AKİF ÖZKAZMİRCİ

AHMET CEM ALTIOK
ALPARSLAN BİLGİN
İHSAN MUTLU
ADEM GÖKDAĞ
BURAK GENÇ
AYLİN MELLİ

CÜNEYT ÖZER
SÜLEYMAN UĞUR SEMİZ

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

Odamızın 13841 sicil numaralı üyesi 

İsmail Adnan Ölçücüoğlu’nu
kaybetmiş olmanın üzüntüsünü 

yaşıyoruz.

Ailesine, dostlarına ve
üyelerimize başsağlığı diliyoruz.

Şube Yönetim Kurulu
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ŞUBEDEN • HABER

KADIN 
MÜHENDİS 
BULUŞMASI 
GERÇEKLEŞTİ

ONUR YILLARINI 
DOLDURAN 
ÜYELERİMİZ 
PLAKETLERİNİ ALDI

Şubemiz Kadın Mühendisler Komisyonu bir etkinlik 
gerçekleştirerek kadın üyelerimizi buluşturdu.

Şubemiz tarafından 21 Aralık 2017 tarihinde 
gerçekleştirilen törenle meslekte 25., 40. ve 50. 
yıllarını dolduran üyelerimize plaketleri sunuldu. 

( Şubemiz Kadın Mühendisler Komisyonu taraf ından 19 Aralık 
2017 tarihinde Kadın Mühendisler Buluşması gerçekleştir ildi. 
Odamız Tepekule Kongre ve Serg i Merkez i Özel Günler 
Salonu’nda düzenlenen buluşmada bir konuşma yapan Şubemiz 
Yönet im Kurulu Balkanı Güniz Gacaner Ermin, hem meslek 
alanında hem de toplumda kadınlarla erkeklerin eşit koşullara 
sahip olmasının ancak kadınlar ın mücadelesi ile mümkün 
olabileceğ ini i f ade ederken, toplumsal c ins iyet eş it l iğ i 
konusunda alınması gereken çok fazla yol olduğunu belirtt i. 
Gacaner Ermin’in konuşmasının ardından Kadın Mühendisler 
Komisyonu üyeleri taraf ından komisyonun özellikle toplumsal 
c insiyet eşitsizliğine yönelik çalışmalar ına ve komisyonun 
düzenlediği “Mor Söyleşiler”e ilişkin bilgilendirmede bulunuldu. 
Etkinlik, üyelerin düşünce, görüş ve önerilerini paylaştıkları 
serbest kürsü ile devam etti.

( Meslekte 25., 40. ve 50. yıllarını dolduran üyeler imize, 
Şubemiz taraf ından Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi 
Anadolu Salonu’nda gerçekleştirilen törenle plaketleri takdim 
edildi. 2 Aralık 2017 tar ihinde Çeşme Alt ın Yunus Otel’de 
düzenlenen törene kat ılamayan üyeler imiz iç in düzenlenen 
ve üyeler imizin yakınlar ının da kat ıldığı plaket töreninde 

Şubemiz Yönetim Kurulu Üyesi Ferda Yamanlar bir konuşma 
yapt ı. Yamanlar konuşmas ında, onur y ıl l ar ını kut l ayan 
üyeler in, Şube ve Oda çalışmalar ının gelişmesinde büyük 
pay sahibi olduklar ının belir terek, “İzmir Şubemiz olarak 
63. y ıl ını kutladığımız odamız ın, bugünlere ulaşmasında 
sizlerin verdiği katkı, özveri ve emek yadsınamaz. Şahsım ve 
odam adına teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemlerde de 
şubemizin çalışmalarına katkı koyacağınıza, bizlerle birlikte 
yan yana mücadele edeceğinize inanıyorum” dedi.  Yamanlar’ın 
konuşmasının ardından, onur y ıllar ını dolduran üyeler imize 
plaketleri Şube Yönetim Kurulu Başkanımız ve geçmiş dönem 
şube yönetim kurulu başkanlarımız taraf ından takdim edildi. 
Etkinlik, kokteyl ile sona erdi.
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ŞUBEMİZ ÜYESİ 
GENÇ MÜHENDİSLER 
BULUŞTU

ÖĞRENCİLERE 
YÖNELİK ANABİLİM 
DALLARI SEMİNERİ 
GERÇEKLEŞTİ

( Öğrenc i Üye Komisyonu taraf ından Odamız Tepekule 
Kongre ve Sergi Merkez i Ege Salonu’nda gerçekleşt ir ilen 
Mak ina Mühendisliğ i Anabilim Dallar ı Seminer i’ne çeşitl i 
ü n i v e r s i t e l e r in  m ak in a  m ü h e n d i s l i ğ i  b ö l ü m l e r in de 
öğrenimlerini sürdüren 120’ye yakın mühendis adayı katıldı. 
Seminerde Prof. Dr. Çınar Emine Yeni, Prof. Dr. Mustafa Sabuncu, 
Doç. Dr. B. Burak Özhan, Yrd. Doç. Dr. Melih Belevi, Yrd. Doç. 
Dr. Ünver Özkol, Yrd. Doç. Dr. Sercan Acarer ve Araş. Gör. Anıl 
Başaran taraf ından “Mekanik”, “Makine Dinamiği ve Teorisi”, 

“Konstrüksiyon ve İmalat”, “Enerji” ve “Termodinamik” anabilim 
dallarına ilişkin sunumlar yapıldı. 

ŞUBEDEN • HABER

Şubemiz Genç Mühendisler Komisyonu tarafından 
düzenlenen 3. Genç Mühendisler Buluşması 15 
Aralık 2017 tarihinde gerçekleşti.

Şubemiz Öğrenci Üye Komisyonu tarafından 16 
Aralık 2017 tarihinde Makina Mühendisliği Anabilim 
Dalları Semineri gerçekleştirildi.

( Şubemiz Genç Mühendisler Komisyonu taraf ından bu yıl 
üçüncü kez düzenlenen Genç Mühendisler Buluşması 15 Aralık 
2017 tarihinde gerçekleşti. Odamız Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi’nde gerçekleşen buluşmaya 70’e yakın üyemiz katıldı. 
Etkinlikte Üst Yönetim Danışmanı Can Çirişoğlu, “Yeni Başarı 
Kriterleri” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Sunum öncesinde 
Şubemiz Yönet im Kurulu Başkanı Güniz Gacaner Ermin, 
Şubemizin yeni mezun veya mesleğin henüz başında yer alan 
genç mühendisleri bir araya getirip, onların meslek hayatlarında 
yaşadığı sorunlara, sosyal hayatlar ındak i mutluluklar ına, 
heyecanlarına ortak olmak için Genç Mühendisler Komisyonu’nu 
kurduğunu belirtti.  Ermin, “Genç Mühendisler Komisyonunun 
çıkış noktası, genç meslektaşlarımızı bir araya getirip, bireyin 
sorunlar ını or taklaşt ırma, birlikte çözüm bulma aray ışıdır. 

Gençliğinizin vermiş olduğu heyecan ve dinamizm ile bunu 
başaracağınıza inancımız tamdır” diyerek üyelerimize etkinliğe 
katılımlarından dolayı teşekkür etti. 

Çir işoğlu’nun yaklaşık 1 saat süren sunumunun ardından ise 
etk inlik, Şubemiz bünyesinde çalışmalar ını sürdüren Olr ic 
Band’ın sahne aldığı kokteyl ile sona erdi.
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KOMİSYONUMUZDAN 
YEŞİL BİNALAR 
VE SAĞLIK 
SEMİNERİ

MANİSA İL 
TEMSİLCİLİĞİMİZ YENİ 
YILA ÜYELERİMİZLE 
BİRLİKTE 

“MERHABA” DEDİ

Şubemiz Mekanik Tesisat Mühendisliği Komisyonu 
tarafından 23 Aralık 2017 tarihinde “Yeşil Binalar ve 
Sağlık” başlıklı bir seminer gerçekleştirildi.

Odamız Manisa İl Temsilciliği tarafından her yıl 
geleneksel olarak düzenlenen yılbaşı kokteyli 
26 Aralık 2017 tarihinde Saruhan Otel’de 
gerçekleştirildi.

( Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Ege Salonu’nda 
gerçekleşen seminere İnşaat Mühendis i Dr. Duygu Er ten 
konuşmac ı olarak kat ıldı. 67 k iş inin kat ıldığ ı seminerde 
devreye alma süreci, sürece genel bakış ve devreye alınacak 
sistemler üzerinde duruldu. 

( Bu yıl 20.’si düzenlenen kokteyle, Şubemiz Yönetim Kurulu 
Üyeleri Yüksel Yaşartekin ve İlkin Boz ve Manisa protokolünün 
yanı s ıra 140 dolay ında üye, meslek odası temsilc is i ve 
davetli katıldı. Yılbaşı kokteylinde açılış konuşmasını yapan 
Manisa İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Hakkı Bayraktar, 
bu dönemde Odamıza ve demokrat ik k i t le örgüt ler ine 

değerler imize sahip ç ıkmak iç in çok iht iyaç olduğunu ifade 
ederek, “Biz mühendisler olarak insan sağlığı ve konforu için 
çalışmalarını sürdüren bir mesleğin temsilcileriyiz ve her yerde 
bu amaçla görev yapıyoruz. Bu aşamada değerlendirdiğimizde 
toplumumuzun refahını arttırmak için bizlere önemli görevler 
düşmektedir. Dünyada dijital dönüşüm, endüstr i 4.0 gibi 
konular çok konuşuluyor. Bizler bu süreci yakalamalı, dışında 
kalmamalıyız” dedi. Bayraktar, üyeler imizi 13-14 Ocak 2018 
tar ihler inde düzenlenecek olan Şubemiz çoğunluklu genel 
kurul ve seçimine katılmaya davet etti. 
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KARABAĞLAR 
BELEDİYESİ İLE 
ASANSÖR KONTROL 
PROTOKOLÜ 
İMZALANDI

GAZİEMİR VE 
ÇİĞLİ’DE ASANSÖR 
PERİYODİK 
KONTROLLERİNİ 
ŞUBEMİZ 
GERÇEKLEŞTİRECEK

( Şubemiz i le  K arabağlar  Belediyes i  aras ında,  i l çe 
sınırlar ı iç indeki asansörler in yıllık periyodik kontroller inin 
Asansör Kontrol Merkezimiz personelince gerçekleşt ir ilmesi 
doğrultusunda protokol imzalandı. Şubemiz Yönetim Kurulu 
Sekreteri Melih Yalçın ile Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin 
Selv itopu arasında imzalanan protokol kapsamında ilçedeki 
asansörler in per iyodik kontroller i 2 y ıl süresince Şubemiz 
taraf ından gerçekleştirilecek. İmza töreninde Şubemiz Müdürü 
Necmi Varlık ile Karabağlar Belediye Başkan Yardımcısı Alev 
Ağrı da hazır bulundu

(Odamız Asansör Kontrol Merkezi ile Gaziemir Belediyesi 
arasında ilçedeki asansörlerin periyodik kontrollerinin iki yıl 
boyunca Asansör Kontrol Merkezi personelimiz taraf ından 
yapılmasına ilişk in protokol imzalandı. Protokolü Şubemiz 
adına Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Yüksel Yaşartekin ve 
Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol imzaladı.

Şubemiz ile Karabağlar Belediyesi arasında, 
ilçedeki asansörlerin yıllık periyodik kontrollerinin 
Asansör Kontrol Merkezimiz tarafından yapılması 
doğrultusunda protokol imzalandı.

Şubemiz ile Gaziemir ve Çiğli Belediyeleri arasında 
asansör periyodik kontrollerine ilişkin protokoller 
imzalandı. 

Aynı doğrultuda Şubemiz ile Çiğli Belediyesi arasındaki protokol 
ise 21 Aralık 2017 tarihinde imzalandı. Çiğli Belediyesi hizmet 
binasında imzalanan protokole Şubemiz adına Yönetim Kurulu 
Sekreter Üyesi Melih Yalçın ve Çiğli Belediye Başkanı Hasan 
Arslan imzaladı. Protokol kapsamında Çiğli sınırlarında bulunan 
asansörlerin yıllık periyodik kontrolleri iki yıl süresince AKM 
personelince gerçekleştirilecek.
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4. KAIZEN 
PAYLAŞIMLARI 
ETKİNLİĞİNDE
BULUŞALIM 
23-24 ŞUBAT 2018 

SERGİDE YER ALAC AK PROJELER VE PROGRAM İÇERİĞİ 
BELİRLENİYOR

Şubemiz Endüst r i Mühendisl iğ i Meslek Dal ı Komisyonu 
taraf ından organize edilen 4. Kaizen Paylaşımlar ı Etkinliği 
23-24 Şubat 2018 tar ihler inde Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi’nde gerçekleşecek. 43 kişiden oluşan Değerlendirme 
Kurulu “ÖNCE-SONRA KAIZEN” ve “KOBETSU KAIZEN” türlerinde 
ve farklı kategorilerde başvuran toplam 155 proje arasından 
sergilenecek projeler i seçmek iç in çalışmalar ını büyük bir 
t it izlikle sürdürüyor. 37 Firmanın projeler iyle başvurduğu 
4. Kaizen Paylaşımlar ı Etk inliği iç in tür ve kategor iler ine 
göre elimize ulaşan projeler in sayısı aşağıda listelenmişt ir. 
Sergilenecek projeler daha sonra Web sayfamızda ve e-bültenle 
sizlerle paylaşılacaktır.

ETKİNLİK KATILIMI İÇİN KAYITLAR ALINMAYA BAŞLANDI

ETKİNLİĞİMİZ AİDAT BORCUNU ÖDEMİŞ ÜYELERİMİZ İÇİN 
ÜCRETSİZDİR…

Değerlendirme Kurulunca sergilenemeye değer görülen projeler 
etkinlik boyunca Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 
katılımcılarla buluşurken Anadolu Salonunda henüz hazırlık 
çalışmaları devam eden etkinlik programı gerçekleştirilecektir. 
Etkinliğe, aidat ını ödemiş üyeler imizin kat ılımı ücretsizdir. 
Kay ıt iç in formumuza bülten veya internet say famızdan 
ulaşabilirsiniz. Kay ıt formunu doldurarak (Aidat ını ödemiş 
Odamız üyesi hariç diğer katılımcılar ödeme kaydı ile birlikte) 
Etkinlik Sekretaryasına başvurmanız durumunda kayıt işleminiz 
gerçekleştirilecektir

. 
F İRMANIZ ETKİNLİĞİMİZİ DESTEKLEYEREK DAHA ETKİN 
DUYURU ŞANSI YAKALAYACAKTIR

Kaizen Paylaşımlar ı Etkinliği   web sayfası, e-bülten, proje-
program kitapçığı,  sergi alanı içi pankart ve konferans salonu 
içi pankart hazırlanacaktır. Reklam veren f irmalar ın logosu 
dijital alanda ve pankar tlarda DESTEKLEYEN KURULUŞLAR 
ifadesi ile alfabetik olarak sıralanarak yer alacaktır.

TÜR VE KATEGORİYE GÖRE BAŞVURU SAYILARI
KOBETSU KAIZEN ÖNCE SONRA KAIZEN

Üretim V. 27 28
Enerji V. 8 18
Kalite 15 21
İSİG 8 20
SMED 10

TOPLAM 68 87
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http://kaizen.mmoizmir.org

MMO Üye No : 

Adı Soyadı : 

Cep Telefonu : 

e-Posta : 

Kuruluş : 

Fatura Adresi : 

Vergi Dairesi/No :

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

   Diğer (150 TL. KDV dahil) 

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

Banka Hesap No : T. İş Bankası Yenişehir Şubesi (4218)  5994223 (IBAN: TR 79 0006 4000 0014 2185 9942 23)

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

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

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

ET
Kİ
NL

İK
4. KAIZEN PAYLAŞIM

LARI 

SERGİ

SUNUM

23-24 Şubat 2018
MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi - İZMİR
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ŞUBEMİZ 
GENEL KURULU 
VE SEÇİMLERİ

ŞUBE GENEL KURULU ÇALIŞMA GRUPLARI 

( Değerli Üyelerimiz,
 Ülkemizin birçok sorunla dolu bu sancılı sürecinde, 
şubemizin de içinde yer aldığı meslek odalarımız, Genel 
Kurullarına hazırlık yapıyor.
 Demokrasimizin tüm kurum ve kurullarının çeşitli 
iktidar hesaplarıyla sorumsuzca yıpratıldığı ve susturulmaya 
çalışıldığı, meslek örgütlerimize yönelik çeşitli hesapların 
açıkça görülür olduğu bu günlerde mühendis ve yurttaş 
sorumluluğuyla katılacağınız Şube Genel Kurul ve Seçimleri, 
Odamızın ve Şubemizin daha güçlü bir kurumsal yapıyla yoluna 
devam etmesine katkıda bulunacaktır. 
 Şube Genel Kurulu ve Seçimleri 13-14 Ocak 2018 
tarihlerinde Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde yapılacaktır. 
Tüm üyelerimizi, Şube çalışmalarımızın geliştirilmesine yönelik 
görüş ve önerilerini dile getirmek ve yeni dönem yönetim 
kurulunu seçmek üzere Şube Genel Kurulu’na ve Seçimlerine 
katkı ve katılımda bulunmaya davet ediyoruz. 
     Saygılarımızla.
    28. Dönem Şube Yönetim Kurulu

GENEL KURUL
TARİH: 13 Ocak 2018, Cumartesi Saat: 10.00
YER: Makina Mühendisleri Odası
 Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi
 Anadolu Cad. No: 40 Bayraklı-İZMİR

GENEL KURUL TOPLANTISI 
13-14 OCAK 2018

SEÇİMLER
TARİH: 14 Ocak 2018, Saat: 09.00-17.00
YER: Makina Mühendisleri Odası
 Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi
 Anadolu Cad. No: 40 Bayraklı-İZMİR

GÜNDEM
1. GÜN (13 Ocak 2018, Cumartesi)
 1. Açılış
 2. Başkanlık Divanı Seçimi
 3. Saygı Duruşu
 4. Şube Başkanının Konuşması
 5. Konukların Konuşması
 6. Şube Çalışma Raporu ve Mali Raporun Okunması 
  ve Değerlendirilmesi
 7. Dilek ve Öneriler
 8. Adayların Belirlenmesi
 8.1.Şube Yönetim Kurulu Adaylarının Belirlenmesi
 8.2.Oda Merkez Genel Kurulu Delegelerinin Belirlenmesi
9. Adayların Tutanağa Bağlanarak İlanı ve Kapanış
2. GÜN (14 Ocak 2018, Pazar)
10. Seçimler

ÇALIŞMA GRUPLARI
1. Ar-Ge Çalışma Grubu
2. Asansör ve Yürüyen Merdiven Çalışma Grubu
3. Bakım Çalışma Grubu
4. Doğalgaz Çalışma Grubu
5. Endüstri-İşletme Mühendisliği Çalışma Grubu
6. Enerji Verimliliği Çalışma Grubu
7. Genç Mühendisler Çalışma Grubu
8. İşçi Sağlığı ve Güvenliği Çalışma Grubu 
9. Kadın Mühendisler Çalışma Grubu
10. Mekanik Tesisat Mühendisliği Çalışma Grubu
11. Mekatronik Çalışma Grubu
12. Otomotiv ve Yan Sanayi Çalışma Grubu
13. Öğrenci Üye Çalışma Grubu
14. Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Çalışma Grubu
15. Ücretli Çalışan ve İşsiz Mühendisler Çalışma Grubu
16. Üretim Yöntemleri Çalışma Grubu
17. Yapı Denetim Çalışma Grubu
18. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Çalışma Grubu

( 13 Ocak 2018 Cumartesi günü yapılacak 29. Dönem Şube 
Genel Kurulu’nda, uzmanlık alanlarında Şube çalışmalarıyla 
ilgili raporlar sunmak üzere oluşturulan çalışma grupları ilk 
toplantılarını yapmaya başladılar. Şube Genel Kurulu’nda 
sunulan Çalışma Grup Raporları, Oda Genel Kurulu’nda
Şube önergelerine veri oluşturmaktadır. Bu dönem mesleki ve 
sosyal alanda 18 çalışma grubu kuruldu. 
 Şubemiz, uzun yıllardır Genel Kurullarını, şubenin gelecek 
dönem çalışmalarını planlamak ve geliştirtmek amacıyla 
bir düşünce üretim platformu olarak değerlendirmektedir. 
Bu platformda üretilen görüş ve öneriler, delegelerimiz 
aracılığıyla Oda ve TMMOB Genel Kurullarına taşınmaktadır.
Bu amaçla genel kurul toplantısı öncesinde uzmanlık 
alanlarımıza ve sosyal çalışmalarımıza perspektif sunmak 
amacıyla çalışma grupları oluşturulmaktadır.
Bu çalışma grupları, kendi konularında oda çalışmalarını 
değerlendirmekte ve gelecek iki yılda bu alanla ilgili yeni 
görüş ve önerilerini bir raporda toplayarak Şube Genel 
Kurulu’na sunmaktadır. 
 29. Dönem Olağan Genel Kurulu hazırlıklarının başladığı 
bu günlerde, Şubemizde 18 konu başlığında çalışma grupları 
oluşturulmuştur. Bu gruplar, sorumlu Yönetim Kurulu üyeleri 
ve teknik görevliler ile ilk toplantılarını almaya başlamıştır. 

Çalışma gruplarında görev alan tüm üyelerimize
teşekkür ediyoruz.
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BÜYÜME, OHAL 
İKLİMİNDE AĞIR 
EMEK SÖMÜRÜSÜYLE 
GERÇEKLEŞTİ

TÜİK, Kalkınma Bakanlığı, OECD, Hazine Müsteşarlığı ve çeşitli 
bakanlık verileri kullanılarak yapılan analizde, üçüncü çeyrekte 
gerçekleşen flaş büyümenin baz etkisine dayandığı, y ılın 9 
ayının büyümesinin de OHAL ikliminde ağır emek sömürüsüne 
dayandığı kaydedildi. Sıcak para ağırlıklı dış borçlanma ve 
bütçeye büyük açıklar verdiren devlet teşviklerinin büyümenin 
ana payandaları olduğunun belirtildiği analizde, aynı iklimin 
2018’de devam etmeyeceği ve ekonominin 2018’de daha düşük 
oranlı büyüme ile yetinmek zorunda kalacağı belirtildi.

Analizin bulguları ve öngörüler şu başlıklarla ifade edildi;
• 2017 üçüncü çeyrek büyümesi yüzde 11’i, 9 ayda da yüzde 
7,4’ü bulan Türk iye ekonomisinin bu per formansının arka 
yüzünde bir dizi kırılganlık ve ötelenen sorun birikimi var.

• Geniş anlamda sanayide büyüme son 3. çeyrekte ortalama 
yüzde 9,5’i bulmuş, sanayi lokomotif sektör olmuştur. İmalat 
sanayinin katma değer artışı, üçüncü çeyrekte iç pazar odaklı, 
özellikle dayanıklı mallara talep üstünden gerçekleşmişt ir. 
Sanayi üretimi yüksek tempoda seyrederken yatırım ayağında 
ilk 9 ayda inşaat yine öne çıkmıştır; bunun da sanayisizleşmeyi 
körüklediği belirtilmelidir.

• Parıltılı büyüme verilerinin arkasında dönemsel dış dünya 
konjonktüründen kaynaklanan dış sermaye akışı, özellikle sıcak 
para gir işi vardır. Bu dış kaldıracın yanında, AKP rejiminin 
bütçe açığını artırma pahasına uygulattığı kredi genişlemesi, 
verg i kolayl ıkl ar ı, İ şs izl ik Sigor tas ı Fonu’nu hovardaca 
harcattıran teşviklerden de söz edilmelidir.

• 2017 boyunca dış borç ağırlıklı kaynak gir işi 30 milyar 
doları bulurken sadece bu yıl 20 milyar dolara yakın sıcak para 
akışı yaşanmış, bu giriş, dolar kurunu Eylül ayına kadar aşağı 
çekerek ithalat ı art ırmışt ır. Bu kaldıraçla büyüme artarken 
öte taraf ta dış borç stoku 435 milyar dolara kadar ç ıkmış, 

Odamız, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in 
katkısıyla hazırladığı Sanayinin Sorunları bülteninin 
34’üncüsünü “2017’de büyüme” konusuna ayırdı.

f irmalar ın döv iz yükümlülükler i 212 milyar dolara kadar 
yükselmiştir. Özellikle Ekim ayı sonrası hızlanan döviz f iyatı, 
Merkez Bankası’nı faiz artırmaya zorlamakla kalmamış, döviz 
f iyatı yüksek seyrini koruyarak ekonomiyi yüksek faiz-yüksek 
döviz kıskacına almıştır.

• İçer ide açılan ve 1,5 yılda yüzde 34’e ulaşan bol kepçe 
kredi genişlemesine kef il olan devlet hazinesi, belli bir riski de 
üstlenmiştir. Kredi dönüşlerinde aksama hem banka sistemini 
hem de Hazine’yi zor duruma sokabilecektir.

• Yılın ilk 9 ayının tamamında, büyük çevre tahribatı, tarih 
ve doğa varlıklarını yıkıma dayanan inşaat furyasına karşılık, 
sanayiy i gelişt irecek makine teçhizat yat ır ımlar ında düşük 
tempo gözlenmesi vahim bir olgudur.

• Öte yandan büyümenin bölüşüm ayağ ı, büyümenin 
OHAL ikl iminde ağ ır emek sömürüsüne dayandır ıldığ ını 
gös t e r mek t e d i r.  T Ü İK ’ in  ge l i r e  göre  GS Y İH ve r i l e r i , 
işgücünün gelir pastasından aldığı payın 5 puan azaldığını, 
sermaye gelirler inin ise 7 puan, işgücü aleyhine ar t t ığını 
göstermektedir. Ayr ıca, işgücü ver iler i, Eylül’de işsizliğin 
yüzde 11’e yaklaşt ığını, büyümenin ist ihdam yaratmadığını, 
yaratılmış görünen 1,5 milyon istihdamın ise SGK veriler ine 
göre geçic i stajyer-kursiyer ist ihdamından kaynaklandığını 
ortaya koymaktadır.

• Kısacası, ik i haneli enf lasyon ve işsizlik, büyük bütçe 
aç ıklar ı ve 42 milyar dolara ulaşan car i aç ıkla, sıcak para 
girişine bağımlı büyümenin 2017’ye ağır maliyeti olduğunu, bu 
maliyetin 2018’e taşındığını belirtmek gerekir. Dış ve iç şartlar 
zorlanarak, OHAL ikliminde gerçekleştirilen büyümenin 2018’de 
tekrarı mümkün olmayacak, ekonomi hızla ivme kaybedecektir.



MMO İzmir Şubesi | Ocak 2018 | 16

ODADAN •

TMMOB SANAYİ 
KONGRESİ 2017 
SONUÇ BİLDİRİSİ 
YAYIMLANDI
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 
adına Odamız tarafından, 08-09 Aralık 2017 tarihleri 
arasında Ankara’da İMO Teoman Öztürk Salonu’nda 
yirmi birincisi gerçekleştirilen TMMOB Sanayi 
Kongresi 2017’in sonuç bildirisi açıklandı.

( Makina Mühendisler i Odası (MMO) sekretar yal ığ ında 
TMMOB adına düzenlenen Sanayi Kongresi 2017, 8-9 Aralık 
2017 tar ihler inde Ankara’da İMO Teoman Öztürk Konferans 
Salonu’nda başarıyla gerçekleştirildi.

1962 y ıl ından bu yana yapıl an, 1987 y ıl ından i t ibaren 
geleneksel olarak iki yılda bir düzenlenen sanayi kongrelerinin 
yirmi bir incisi “Sanayisizleşen Türkiye ve Mühendisler” ana 
temasıyla düzenlendi. Kongrede, sanay isizleşme sürec inde 
mühendisler in sosyo-ekonomik durumlar ı, sanay ileşme ve 
kalkınmaya dönük hamlelerde üstlendikleri roller konuşuldu.

İki gün süren kongre, Küresel Eğilimler ve Türkiye başlıklı 
açılış oturumu ile başladı. Bu oturumda; küresel kapitalizmin 
bugünkü dinamikleri, gelecek eğilimleri ve bu genel görünüm 
içinde Türkiye’nin tercihleri ve aldığı yer tartışıldı. Ardından 
gerçekleşen “Büyüme, İst ihdam, Gelir Dağılımı ve Teşvikler” 

başlıklı oturumda Türkiye’ye özgü büyüme modeli, büyüme 
ver iler inin hesaplanmasında yapılan değişiklikler in makro 
dengelere nasıl yansıdığı ve enerji politikaları sunumları yer 
aldı. Günün son oturumunda ise; “Sanayinin Genel Sorunları: 
İst ihdam, Finansman ve Mekan”da sanay i-ist ihdam ilişk isi, 
kayıt dışı çalışma, ist ihdamda ücretler in toplumsal cinsiyet 
aç ıs ından anal iz i, teknoloj ik dönüşüm alt başl ıkl ar ında 
sanayiye özgü sorunlar ve ist ihdama yansımaları tart ışmaya 
açıldı.

Bu y ıl , diğer kongrelerden farklı olarak kongrenin ik inc i 
gününde ağ ır l ıkl ı olarak, Oda’nın alan araşt ırmalar ı ve 
r apor l ar ına yer ver i ld i.  İk inc i  günün i l k oturumunda 

“Fabr ika, Toplumsal Yaşam ve Kent Deneyimler i Araşt ırması” 
başlıklı Oda alan çalışmasının sunumu yapıldı. Gaz iantep, 
Ergene Havzası ve Konya/Karaman’da gerçekleşt ir ilen saha 
çalışmalar ında mühendisler in üret im sürec inde yaşadıklar ı 
dönüşüm ve kentle kurduklar ı bağa dönük yapılan analizin 
sonuçlar ı değerlendir ildi. Ardından Makina İmalat Sanay i 
Sektör Araştırması, KOBİ’ler, OSB, KSS ve Teknoparklar üzerine 
Oda raporlar ının sunumlar ı yapıldı. Aynı oturumda TMMOB 
Gıda Polit ikalar ı Çalışma Grubu’nun hazırlamış olduğu Gıda 
Sanayi ve Mühendisler başlıklı sunum gerçekleşti. “Teknoloji 
ve Mühendisl ik” oturumunda son zamanlar ın tar t ışmal ı 
başlıklarından olan dijital dönüşüm, Endüstri 4.0 tartışılırken, 
aynı zamanda kalk ınmada mühendisler in rolü konuşuldu. 
Kongrenin “Sanayileşme, Kalkınma ve Mühendisler” başlıklı 
son oturumunda ise sanayisizleşen Türkiye’de mühendislerin 
durumu ve alternatif çözüm önerileri tartışıldı.

Oturumda sunulan bildir iler ile salondan sağlanan katkılar 
sonucunda oluşturulan görüş ve öneriler aşağıda kamuoyunun 
dikkatine sunulmaktadır.

Türkiye, makro ekonomik ve sosyal verilerden de izlenebileceği 
gibi bir sanay isizleşme sürec i iç indedir. Bu olgu ik i yolla 
saptanmıştır; birincisi sanayi verilerindeki değişimlerin ortaya 
koyduğu sonuçtur. Üret im alanlar ının tahr ip edildiği, dış 
tasarruflara dayalı, f inansal spekülasyon ve şişirilmiş değerler 
sistemini baz alan inşaat odaklı büyüme stratejisi ile gün 
geçtikçe ülkemiz sanayileşme olanaklarından uzaklaşmaktadır. 
15 yıldır izlenmekte olan ekonomi politikaları sanayi üretimini 
geri plana atarken, toplumsal refaha katkı sağlamayan, gelir 
dağılımını daha da adaletsiz hale getiren kent rantı odaklı 
inşaat-emlak sektörünü, perakendeciliği, hizmet sektörlerini 
özendirmiş ve öne çıkarmıştır. Bu sürecin bir sonucu olarak 
imalat sanayi verileri, özel sektör üretken yatırım verileri ve 
bu sektörlerde yer alan istihdamda bozulma gözlenmektedir. 
Sanay iden hız l a kopuş, ülke kaynakl ar ımız ın ve emek 
gücümüzün ülkeye ve toplumsal refaha katk ı sunmayacak 
ölçüde kullanılmasına neden olmaktadır.

Sanayisizleşme olgusunun bir diğer izlendiği yer ise sosyal 
alandır. İstihdamın niceliksel değişiminin yanında niteliksel 
o l arak yaşanan değ iş im ekonomik ve sosyal  hak l arda 
c iddi b ir ger i lemeye neden olmak tadır. Aynı zamanda 
Türk iye ekonomis in i kalk ınmac ı b ir  yol a sürükleyecek 
ist ihdam potansiyeli de tahr ip edilmektedir. Bu durumun 
en somut yansımalar ı, mühendisler in yaşadığı değişimden 
de gözlenebilmek tedir. Mühendisl ik mesleğ i bir yandan 
itibarsızlaştırılır ve değersizleştirilirken diğer yandan işsizlik 
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ve güvencesizleşme sorunlar ının ağırlaşt ığı gözlenmektedir. 
Bu süreç ülkemizin gelişmiş ülkelerin teknoloji pazarı haline 
gelmesi, teknoloji üretiminde, projelendirme ve mühendislik 
tasarımında, Ar-Ge ve yerli üretimin gerilemesi gibi her geçen 
gün daha da olumsuz bir tablo çizen sonuçlara yol açmaktadır. 
Aç ık bir şek ilde meslek i düzlemde bilim, teknoloji, Ar-Ge, 
inovasyon, sanayi, enerji, çevre ve kentleşme politikalarının 
dinamik gücü olan mühendis ve mimarlar, 15 y ılda AKP 
iktidarı taraf ından önemsizleştirilmiş ve itibarsızlaştırılmaya 
çalışılmıştır.

AKP taraf ından uygulanan yeni sermaye birikimi süreci, başta 
kentsel, kırsal, doğal kaynak yağması ve özellikle kentlerdeki 
dönüşüm programından beslenmektedir. Kentler, doğal çevre, 
kültürel miras ve yeraltı-yerüstü kaynakları, rant çıkarlarına 
tabi k ılınmaktadır. Bu kapsamda ikt idar ın bilimsel-teknik 
gereklilikler in kamusal yaşamdan dışlanmasını öngören ve 
rant döngüsünün önünde engel oluşturan mühendislik meslek 
alanına karşı yürüt tüğü sindirme ve yok sayma stratejisi, 
kamusal alanı sömürü-rant mekanizmalar ına teslim eden 
politikaların bir parçası olarak görülmelidir.

Kongrenin de ana teması olan “sanay isizleşme” sürec inin 
tersine çevrilmesi elbette ki mümkündür. Bunun için atılması 
gereken en öncelikli adım doğru bir sanayileşme ve kalkınma 
paradigmasını hakim kılmaktan geçmektedir. Sadece niceliksel 
büyüme sorununa endekslenmekten vazgeçip, bir bütün olarak 
toplumsal refah sorunu ile birlikte eğitim, sağlık, gıda, hukuk 
ve çevre sorunlar ını da çözmey i hedef leyen bir anlay ışın 
yeniden toplumun tüm alanlarında yerleşik hale gelmesi büyük 
bir ihtiyaçtır.

Çağdaş ve modern bir yaşama geç iş in bir aşaması olarak 
görülmesi gereken sanayileşme adımlar ının olmazsa olmazı 
demokrat ikleşmedir. Sanayileşme aşamasını tamamlamamış, 
üret im ilişkiler ini ve demokrat ik kitle örgütler ini kurumsal 
olarak olgunlaşt ıramamış toplumlar ın, bugün aynı zamanda 
büyük bir demokrasi açığı ile karşı karşıya oldukları ortadadır. 
Ülkemiz bu durumun en yak ıc ı örneğini oluşturmaktadır. 
Ülkemiz in sanay ileşmeden uzakl aş t ıkça, aynı zamanda 
demokrasiden de uzaklaşt ığ ı or tadadır. Hukukun ayaklar 
alt ına alındığı, OHAL arac ılığıyla hukuk devlet inin KHK ile 
yönet ilen bir devlete dönüştüğü bu süreçten ç ık ılmadıkça 
sanayileşme hamlelerinden bahsetmenin mümkün olmayacağı 
da bilinmelidir.

Sanay ileşme ve kalk ınmaya yönelik at ılması gereken 
öncelikli adımları şöyle sıralamak mümkündür;

* Neoliberal, rantç ı, usulsüzlükler ve yolsuzluklar üzer ine 
otur tulmuş ekonomi reddedilmel i, cumhur iyet in iler ic i 
kazanımlar ını benimseyen, laiklik ve hukukun üstünlüğünü 
temel alan, eşitlikçi, özgürlükçü, adil ve demokratik bir rejim 
inşa edilmelidir.

* Unutulmamalı ki toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin çözülemediği 
hiçbir ülke demokrat ikleşemez. Bugün kadınlar ı merkeze 
alan bir gericileşme toplumun tüm alanlarını kuşatmaktadır. 
Bu kuşatmayı kaldırmak toplumumuzun öncelikli görev i ve 
sorumluluğu olmalıdır.

* Bir ülkenin kalkınabilmesinin temel taşı, bilimsel, özgür ve 
demokratik bir eğitim ile yoğrulmuş gençliğidir. İlköğretimden 
üniversiteye bilimi müfredattan silen, eğitimi siyasallaştıran, 
akademik özgürlüğü ortadan kaldırmayı amaçlayan çağ dışı 
kalmış anlayışa son verilmeli, bilimsel, laik ve demokratik bir 
eğitim inşa edilmelidir.

* Ülkemizde planl ı, kalk ınma yaklaş ımının benimsendiğ i, 
t op lumsal  re f ah odak l ı  üre t ken b ir  ekonomik mode l 
oluşturulmalıdır.

* Türkiye’nin toplumsal gereksinimlerini ve kamu girişimciliğini 
temel alan sabit yat ır ımlar desteklenmeli, ulusal tasarruf 
oranlar ı yükselt ilmelidir.Yüksek ve or ta-yüksek teknolojili 
ürünler esas alınmalıdır.

* Doğanın, kültürel varlıkların korunmasını içeren bir modelin 
inşa edilmesi, bu modelde karbon sal ınımlar ının en aza 
indirilmesini amaçlayan mühendislik faaliyetlerinin içerilmesi 
amaçlanmalıdır.

Tüm bunların yanında,

* Bölgesel dengesizliklerin kaldırılmasına dönük,
* İstihdam odaklı sektörlerin geliştirilmesini içeren
* Teknoloji yoğun ürünlerin imalattaki paylarının artırılmasını 
amaçlayan politikalar üretilmelidir.

* Üniversitelerde ver ilen mühendislik eğit imi, değişen ve 
dönüşen teknolojilere uygun hale getirilmeli, üniversitelerdeki 
mühendislik bölümü say ısı ülke iht iyaçlar ı doğrultusunda 
yeniden ele alınmalıdır.

* Toplumsal gel işme ve refah iç in gel ir in adil paylaş ımı 
sağlanmalıdır. Bu nedenle sanayinin gelişmesi ve yüksek katma 
değer üretmesi önemlidir.

* Tasarım, AR-GE ve Mühendislik altyapısına yapılan harcamalar 
artırılmalıdır.

* Taşeronl aşma kald ır ı lmal ı,  güvence l i  ç al ışma or t amı 
sağlanmalı ve ücretler insan onuruna yak ışır bir sev iyeye 
getirilmelidir.

* Kamusal üret im, hizmet ve denet im perspek t i f i hızl a 
benimsenmelidir.

K amu y ar ar ına  p l an l ama,  i s t ihdam odak l ı ,  önce l ik l i 
sektörlerde bölgesel kalk ınmaya yönelik sanay”ileşmenin 
gerçekleşebilmesi; demokrasinin ilke ve kurumlarıyla egemen 
olduğu, insan haklar ı ve özgür lükler in bütün boyut lar ı 
ile uygulandığı, toplumsal bar ışın sağlandığı bir or tamın 
oluşturulması ile olanaklıdır. Demokrasi ve kalk ınmanın, 
bütünleşik ve birbirini geliştiren olgular olduğu bilinmelidir.

Bizler mühendis, mimar, şehir planc ılar ı olarak, birliğimiz 
TMMOB’nin geleneksel antiemperyalist, demokrat, toplumcu, 
halktan ve emekten yana çizgisi doğrultusunda, yukarıda genel 
hatları çizilen planlı kalkınma ve sanayileşme amacı yanında, 
özgürlükçü, demokratik, bar ış iç inde bir arada yaşamı esas 
alan başka bir Türkiye ve başka bir dünya için mücadelemizi 
sürdüreceğimizi, TMMOB Sanayi Kongresi 2017 dolayısıyla bir 
kez daha kamuoyuna açıklarız.
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ORGANİZE SANAYİ 
SİTELERİ, KÜÇÜK 
SANAYİ SİTELERİ VE 
TEKNOPARKLAR 
ODA RAPORU 
AÇIKLANDI
Odamızın hazırladığı Organize Sanayi Siteleri, Küçük 
Sanayi Siteleri ve Teknoparklar Oda Raporu açıklandı.

( Sanay i  ve teknolo j inin gel işme sürec inde  s anay i 
tes isler inin, sek törel veya teknolojik gelişme düzey inde 
üretim yaptıkları bölgeler büyük önem taşımakta ve ekonomik 
katma değerin artışında büyük rol oynamaktadır. Amaca uygun 
olarak sitelerin yer seçimi, Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarını 
yapacak f inansmanın ve kadrolar ın oluşturulması, başar ının 
sağlanmasında ilk adımlar olmaktadır.

Tüm sanay i bölge, s i te ve teknoparkl ar ın temel amac ı, 
sanayi sektörünün gelişt ir ilmesi ve mekân talepler ine yanıt 
ver ilebilmes idir. Şehir leşme ve sanay ileşme il işk iler ini 
düzenlemek aç ıs ından da öneml i  b ir  ar aç konumunda 
ol an Organ ize Sanay i  Bölge ler i  (OSB),  b irçok ü l kede 
sanay iy i, özellikle aşır ı nüfusu olan sanay ileşmiş yöreler i 
yönlendirmede “devlet politikası” olmuştur. Günümüzde hızlı 
kentleşme, çevre kirliliği, insan sağlığı gibi etkenler nedeniyle 
sanayi işletmeler inin birçok ülkede kentsel alanlar dışında 
kurulmasının teşvik edildiği bilinmektedir. OSB’lere yüklenen 
fonksiyonlardan bir i de, kentleşmenin planlı bir biç imde 
gelişimini sağlayacağıdır.

OSB’lere 1984 yılında yalnızca 4 bin TL harcama söz konusu 
iken 1990 yılına ulaşıldığında yatırım harcamaları 77 bin TL’yi 
bulmakta, kümülatif harcama ise 191 bin TL’ye ulaşmıştır. 1998 
yılında yapılan harcamalar 10 milyon 500 bin TL’dir ve o tarihe 
kadarki bir ikimli harcama 21 milyon TL’yi bulmaktadır. 2011 
yılında 39 milyon 320 bin TL, 2016’da ise tahmini harcamanın 

yaklaşık 28 milyon TL olduğu ve bir ikimli harcamalar ın 666 
milyon 367 bin TL’ye ulaşt ığı görülmektedir. Bu değerler i 
bugünkü f iyatlarla ele aldığımızda büyük bir kaynağın OSB’lere 
aktarıldığı görülmektedir.

188 OSB’nin 117 adedi Marmara, Ege ve İç Anadolu Bölgesinde 
yer almaktadır (toplama oranı yüzde 62). OSB alanı olarak 
ise bu üç bölgenin toplam içindeki oranı yüzde 71’dir. Doğu 
Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise toplam 28 OSB 
bulunmaktadır (yüzde 15) Alan olarak bu iki bölgenin toplama 
oranı yüzde 14,8’dir.

Organize Sanayi Bölgeleri (OSB)
Toplam Bölge Alanı: 57.490 hektar
Sanayi Parsel Alanı: 35.095 hektar
Toplam Parsel Sayısı: 38.307 adet
Üretim Yapan Tesis Sayısı: 42.882 adet
İnşaat Aşaması Tesis Sayısı: 5.626 adet
Proje Aşaması Tesis Sayısı: 1.054 adet
Üretime Geçme Oranı: % 59
Mevcut İstihdam: 979.196 kişi
İstihdam Kapasitesi: 1.332.700 kişi

Araştırmada örnek OSB’lere ilişkin değerler verilmiş, sektörel 
yapılar incelenmiştir. Bu bölgeler Sakarya OSB, Bursa İnegöl 
OSB, Gebze OSB ve Eskişehir OSB’dir. Ayrıca her bir bölgede 
yer alan OSB’lerin sayısal dağılımı, sektörlere göre ayrı ayrı 
verilmiştir. Şehirlere ve bölgelere göre dağılımda, Marmara, İç 
Anadolu ve Ege bölgeleri, OSB miktarı yüksek ilk üç bölgedir.
Küçük Sanayi Siteleri (KSS)

KSS’ler, Türkiye genelinde 1965’ten sonra yaygınlık kazanmıştır. 
Devlet desteklerinin özellikle bu alanlara akıtılması önemli rol 
oynamıştır. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki 
Küçük Sanatlar ve Sanayi Bölgeleri ve Siteleri Genel Müdürlüğü, 
KSS’ler in imar planlar ına uygun olarak kurulması, üstyapı-
altyapı iç in kredi sağlanması ve inşaatlar ın denetlenmesi 
görevini yapmaktadır.

İstihdam açısından ele alındığında, OSB’ler ile KSS’ler istihdam 
yarat ıc ı bir işlev i yer ine get irememişlerdir. Bölgelerde kişi 
başına katma değer 12 bin 550 dolar ila 22 bin dolar arasında 
değişmektedir. Tesis başına katma değerler ise 152 bin798 
dolar ila 1 milyon 389 bin 604 dolar arasındadır. Burada da 
bölgesel dengesizlik göze çarpmaktadır.

OSB’ler ve KSS’ler toplam ithalat ın yüzde 12'sini, ihracatın 
yüzde 13'ünü yapmışlardır. Bu alanlara yapılan yatır ımlar ve 
teşvikler göz önüne alındığında, ihracat ağırlıklı bir yapı arz 
etmedikleri rahatlıkla görülebilmektedir.

Bugün OSB ve KSS’lerden inşaat ve proje safhasında bulunanlar 
ile kamulaşt ırmada ve alt yapı aşamasında olanlar, halen 
üret imde olanlar ın yüzde 26'sı kadardır. Ancak yat ır ımcılar 
artık OSB’leri tercih etmemekte, mevcut ve yapılmakta olan 
OSB’lerde arz fazlası görünmektedir.

2016 yılı itibarıyla toplam değerler şöyledir:
Toplam KSS sayısı: 470 adet
Toplam İşyeri sayısı: 105.975 adet
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Toplam İstihdam: 596.800 kişi
Bölgesel dağılımda KSS’ler (%)
Marmara ve Ege % 31
İç Anadolu % 20
Akdeniz ve Karadeniz % 31
Doğu ve Güney Doğu % 19

KSS’lerde üret imin sektörel bazda yüzde dağılımı ise 
şöyledir:
Dövme, döküm, metal ve saç işleme % 15,6
Otomotiv bakım-tamir ve yedek parça % 16,9
Madeni eşya, makine sanayi boru vs. % 12,7
Plastik eşya, sıhhi tesisat, boru vs. % 11,6
Marangoz ve ahşap eşya atölyeleri % 9,6
Tekstil, konfeks, ayakkabı, deri (fason) % 9,3
Diğerleri (yapı malz., bakır, pirinç,
çelik mutfak eşyası; gemi, kimya boya) % 24,3
Toplam % 100

İstanbul OSB ve KSS’leri ile diğer sanayi siteleri raporda Tablo 
2/9’da ayrıntılı olarak listelenmiştir.

Teknopark, Teknokent veya Teknoloji Geliştirme Merkezleri
Teknopark ve Teknokentlerin kurulması ve geliştirilmesi süreci, 
başlaması gerekenden çok daha geç olmuştur. Teknokentler 
üniversite bünyelerinde ele alınmış, teknoparklar ise OSB’ler 
kapsamında öngörülmüştü. Bilimsel ve teknolojik bilgi birikimin 
araştırma sürecinden sanayiye aktarılmasında en uygun araçlar 
olarak saptanan teknoparklar, kurulmaya başladıkları 1995’ten 
bu yana bu amacı gerçekleştirmekten uzak bir görünümdedirler. 
Kuruluş sorunları ve kaynak yetersizliğinin yanı sıra, altyapı 
eksikliği de beklenen yararları asgariye indirmiştir.
Üniversite bünyesinde oluşturulan Teknokentler (İTÜ, ODTÜ, 
Y ıld ız TÜ, Bilkent g ib i) akademik düzeyden araş t ırma–
gelişt irme ve tasar ım aşamasına ulaşamamış, ünivers ite-
sanayi ilişkileri tüm çabalara rağmen rayına oturtulamamıştır. 
Üniversite-sanay i il işk iler i alt yapısının kurulamamasında 
sanayi kuruluşlarının Ar-Ge’ye ayırdıkları payın düşüklüğü ve 
özgün ürün üretme potansiyelinin kullanılamaması önemli 
nedenler aras ındadır. Ünivers i te ler kaynak sorunlar ını 
aşamamış, merkezi bütçeden üniversitelere ayr ılan paylar 
yeterl i olamamışt ır. Döner sermaye iç in yeterl i projeler 
bu l unamama s ı ,  ün i ve r s i t e - s anay i  koord ina s y onunun 
yeterince kurulamamasından ve sanayicinin güvensizliğinden 
kaynaklanmaktadır. Sonuçta son on y ıl iç inde Teknoparklar 
efsanesi, sanay i üret imine yönelik bir Ar-Ge potansiyelini 
gerçekleştirememiştir.

Araşt ırmamızda, tar ihsel gelişme sürec i, kalk ınma planlar ı 
dönemleri esas alınarak ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Örnek 
olarak da İkitelli OSB ve İstanbul Dudullu OSB incelenmiştir. Bu 
bölgelerin sorunları, istihdamı, kentleşme olgusu ile birlikte 
ortaya çıkan problemleri, sanayinin geleceği açısından önem 
taşımaktadır. Çarpık kentleşme olgusu, bu sanayi bölgelerini 
de kapsayarak ele alınmalı ve sürdürülebilirlik, sanay inin 
gelişmesi için yeniden irdelenmelidir.

OSB, KSS ve Teknokentler in yer aldığ ı bölgelerde tes is 
maliyetler i, ist ihdam ve katma değerler aşağıda topluca 
verilmiştir.

Organize Sanayi Bölgeleri: (Ortak KSS’ler ile)
Yatırım maliyeti: 42,2 milyar $
Katma değer: 16,8 milyar $
İstihdam: 879.200 kişi
Küçük Sanayi Siteleri
Yatırım maliyeti: 11 milyar $
Katma değer: 7 milyar $
İstihdam: 596.800 kişi
Teknokent/Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Yatırım maliyeti: 0,6 milyar $
Katma değer: 1,0 milyar $
İstihdam: 27.400 kişi

Ayrıca, seçilmiş OSB’ler ve KSS’lerde alan çalışması yapılmıştır. 
Bu bölgeler; Gebze OSB, Bilecik OSB, Eskişehir OSB, Bursa OSB, 
İzmir Atatürk OSB, Konya OSB, İstanbul Dudullu OSB, İTÜ Arı 
Teknokent ve ODTÜ Teknokent’tir.

OSB ve KSS’ lerde çal ışan mühendisler, pek çok sanay i 
tesisler inde olduğu gibi düşük ücretleçalışmaktadırlar. Bu 
bölgelerde 250 tesiste yapılan incelemede; mühendisler in 
yüzde 50’sinin 1.300–2.000 TL; yüzde 28’i’nin 2.100–3.900 
TL; yüzde 12’si’nin 4.000–6.500 TL; geri kalan yüzde 10’u’nun 
6.500 TL’den yukarı ücret aldığı görülmüştür. Görülmektedir 
ki çok büyük bir çoğunluk geçim sorunu ile karşı karşıya ve 
üstelik iş güvencesinden yoksun yaşamaktadır. Bu durumda 
olan mühendislerden üstün bir performans ve mesleki verim 
beklemek mümkün değildir.

Tablodan görüldüğü gibi gerek OSB’lerde gerekse KSS’lerde 
çalışan mühendis sayısı oldukça düşüktür. Toplam ist ihdam 
iç indek i oranlar, bölgelere göre değişmekle birlik te, OSB 
ortalaması yüzde 6,5 ve KSS ortalaması yüzde 5,8’dir.

Mevcut OSB’ler ile KSS’lerde Mühendis İstihdamı ve Oranlar

A – OSB’LER (*)
OSB 

Sayısı
Toplam 

İstihdam
Mühendis 
İstihdamı

Mühendis/
Toplam 
Çalışan 
Oranı %

Marmara (12il)     
Ege (8 il) 52 387.460 26.116 6,7

Akdeniz (13il) 33 112.823 6.601 5,9
İç Anadolu (13 il) 15 39.483 1.919 4,9
Karadeniz (18 il) 49 183.491 12.877 7,0

Doğu Anadolu (14il) 34 40.347 2.802 6,9
Güneydoğu 

Anadolu (9 il)
16 16.961 840 4,9

TOPLAM 18 98.595 6.793 6,9

B – KSS’LER 217 879.196 57.448 6,5
Marmara     

Ege 106 153.251 9.805 6,4
Akdeniz 79 78.402 4.011 5,1

İç Anadolu 59 67.403 3.690 5,5
Karadeniz 110 130.389 8.021 6,2

Doğu Anadolu 34 48.506 2.409 5,0

Güneydoğu Anadolu 36 38.980 1.906 4,9

TOPLAM 46 79.869 4.703 5,9
GENEL TOPLAM 470 596.800 34.545 5,8
A – OSB’LER (*) 687 1.475.996 91.993 6,2
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TMMOB İKK'DAN 
SİT ALANINDAKİ 
İNŞAATA SUÇ 
DUYURUSU
Bornova Karaçam Mahallesi’ndeki sit alanında 
yapılan hukuksuz inşaat çalışmalarının durdurulması 
için dava açan TMMOB İzmir İl Koordinasyon 
Kurulu, 12 Aralık 2017 tarihinde düzenlediği basın 
toplantısıyla ülke genelindeki SİT alanlarının 
tehlikede olduğunu açıkladı.

( Peyzaj Mimarlar ı Odası İzmir Şubesi’nde düzenlenen 
toplantıda sit alanları değişikliği ile rantın önünün açıldığı 
ifade edildi. 
 
Bornova Karaçam’daki SİT alanında yaptığı imarsız özel eğitim 
alanı inşaatı yargıya taşındı. TMMOB İzmir İKK, çalışmaların 
durdurulması iç in dava açarken yetk ililer hakkında da suç 
duyurusunda bulundu.
 
Aç ıl an davada, Çevre ve Şehirc il ik Bakanl ığ ı taraf ından 
sadece 102 ada 123 parsele özel olarak 12.750 m2 yapılaşma 
hakkı veren dört katlı özel eğitim tesisi yapılmasına yönelik 
Geç iş Dönemi Yapıl aşma Koşulu onay ının iptal i is tendi. 
Toplant ıda, söz konusu onay ın bil imsel l ik ten, korumaya 
ilişk in ilke kararlar ından, kamu yarar ından ve ekolojik ve 
bütüncül yaklaşımdan tamamen uzak olduğu belirtildi. Ayrıca 
1/25000İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında 123 
parsel ve çevresi “Ağaçlandır ılacak Alan” olarak belirlendiği 
bilgisi verilirken onayın Çevre Düzeni Planına da aykırı olduğu 
da belirtildi.
 
Odalar ayrıca yetkililer hakkında da suç duyurusunda bulundu. 
SİT alanındak i inşaat ın mevzuatlarda belir lenen usullere 
aykırı şekilde gerçekleştiğinin ifade edildiği suç duyurusunda 

kamu görevlilerinin bu duruma göz yumduğu dile getirildi ve 
haklarında dava açılması istendi.
 
TMMOB İzmir İKK basın toplant ıs ında yetk il ilere çağr ıda 
bu l undu .  Pe y z a j  M imar l ar ı  Odas ı 'nda  y ap ı l an  ba s ın 
toplant ıs ında aç ıkl amay ı yapan Peyzaj Mimar lar ı Odas ı 
İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Özay Yerlikaya, doğal 
s i t değ iş ikl iğ i ol an al anlar ın tehl ike alt ında olduğunu 
belirterek, talanın devlet eliyle yapıldığını vurguladı. Alanla 
ilgili kurumlarla yazışmalar ın yapıldığını ancak ger i dönüş 
sağlanmadığını belir ten Yerlikaya, inşaat ın durdurulmasına 
yönelik hiçbir iş ve işlem yapılmadığı bilg is ini de verdi. 
Yerlikaya, TMMOB’a bağlı meslek odalar ının kamu denet imi 
yapmasının engellendiğinin de altını çizdi.
 
İnşaat çal ışmas ıy l a, al anın doğal yap ıs ın ın bozulmas ı 
yönünden telaf isi mümkün olmayan sonuçlar yaşanabileceğini 
de söyleyen Yer l ikaya, “Söz konusu uygulama şu anda; 
Türk iye'nin dör t bir yanında yeniden değerlendir ilen tüm 
doğal sit alanlar ının yapılaşma baskısı alt ında kalması ve 
söz  konusu ç al ı şman ın dene t im i  s ağl anamay ac ak b ir 
çevre katl iamına dönüşmesi aç ıs ından referans bir karar 
niteliğ indedir, sonucunda da telaf is i mümkün olmayacak 
sonuçlar doğuracağı açıktır. Doğal sit alanlarının sürdürülebilir 
şekilde kullanılabilmesi; ancak ranttan, kişisel menfaatten 
uzak bir biçimde bilimsel gerçeklerle temellendirilen bölgesel 
çalışmalar ile yapılabilir. Parsel ölçeğinde ya da bütünlükten 
uzak, parçacıl değerlendirmeler in yapılması doğal alanlar ın 
korunmasından öte, hızlı bir biç imde yok olmasına neden 
olmaktadır” dedi.
 
Yerlikaya, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü İzmir 1 Nolu Tabiat 
Varlıkları Bölge Komisyonuna, hangi koruma–kullanma ilkesine 
dayanarak bir yapılaşma hakkı verildiğini, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı'na ise kurulun ayr ıcalıklı imar hakkı karar ı hangi 
kamu yararı gerekçesi ile onaylandığını sordu.  Yerlikaya ayrıca, 
Valiliğe ve Bornova Belediyesi'ne de “İnşaat çalışmaları onay 
işleminden önce nasıl başlat ılmışt ır ve bu konuda yapılan 
ihbarlara karşı bir işlem başlatılmış mıdır” sorularını yöneltti.

Yerlikaya’nın ardından söz alan TMMOB İKK Dönem Sekreteri 
Mel ih Yalç ın da, konunun sadece İzmir ’e özel bir sorun 
olmadığını, 1. Derece doğal sit alanlar ının ranta aç ılması 
doğrultusunda olumsuz örnek tescil edebileceğini belirterek, 
kamuoyundan ve yetkililerden duyarlılık talep etti. 
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EMEK VE MESLEK 
ÖRGÜTLERİNDEN 
KUDÜS 
PROTESTOSU

TMMOB, KESK, DİSK ve TTB tarafından 10 Aralık 
2017 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirilerek 
ABD’nin, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması 
protesto edildi.

( TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, KESK İzmir Şubeler 
Platformu, DİSK Ege Bölge Temsilciliği ve TTB taraf ından MMO 
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi önünde gerçekleştirilen basın 
aç ıklamasında “Filist in halk ı yalnız değildir”, “Kat il İsrail, 
işbirlikçi AKP”, “ABD elini Ortadoğu’dan çek” gibi sloganlar 
atıldı. Dört kurum adına basın açıklamasını KESK İzmir Şubeler 
Platformu’ndan Mustafa Güven okudu. Güven açıklamasında, 
ABD’nin, Kudüs’ü İ srail ’ in başkent i ol arak t anımas ının 
Siyonizme, Filistin topraklarında bir devlet vaat eden Balfour 
Deklarasyonu’nun yüzüncü y ıl ına denk geldiğ ine işaret 
ederek, “Bu adımlar sömürgeci ve işgalci politikalar sonucunda 
hâlihazırda bir yangının iç inde olan Or tadoğu’daki ateşin 
büyümesi demekt ir. ABD’nin amac ı, Or tadoğu’da sürmekte 
olan savaş ve çat ışmalar ı yaygınlaşt ırmak, ist ikras ızl ığ ı 
der inleşt irmektir” dedi. Güven açıklamasının devamında şu 
ifadeleri kullandı:

“Filist in halkı, tar ih boyunca Kudüs’ü çok kültürlülüğü, çok 
sesliliğiyle, farklı dinlere ait ibadethaneleriyle sahiplenmiştir. 
ABD emperyalizmi ise bu hamlesiyle, bölgedeki temsilcisi olan 
İsrail devletinin Kudüs’ü tek tipleştirmesine, kültürel olarak 
yoksullaştırmasına önayak olmaktadır.

Kudüs, aynı zamanda direnişin, intifadanın başkentidir. Filistin 
halkı on yıllardır bütün dünyanın gözü önünde zulme, baskıya 
ve ayr ımcılıklara direnmektedir. Türkiye halklar ı, geçmişte 
olduğu gibi bugün de Filistin halkının yanındadır.

Taşeronlaşmaya karşı ç ıkan işçiler, hukuksuz ihraçlara karşı 
mücadele veren kamu emekçileri, şiddete ve tacize hayır diyen 
kadınlar, gerçekleri yazdığı için tutuklanan gazeteciler, barış 
isteyen akademisyenler, ırmağına, ormanına ve kentine sahip 
çıkanlar… Hepimiz Filistinliyiz, Hepimiz İsrail’e karşı direnişin 
bir parçasıyız.

Filist in direnişi bir turnusol kâğıdı görevi görmektedir. Bir 
yandan İsrail ile t icaret yapan çevreler, diğer yandan İsrail 
protestolar ı düzenlemektedir. Onlar kur tla kuzuyu y iy ip, 
çobanla ağlayanlardır. Türk iye’de devam eden OHAL, Kür t 
halkının seçt iği belediyelere kayyum atanarak iradeler inin 
yok sayılması, vekiller inin tutuklanması İsrail polit ikalar ını 
hat ırlatmaktadır. Kendi vatandaşlar ına zulüm ve ayr ımcılık 
uygulayanlar Filistin halkının gerçek dostu olamazlar.

AKP hükümet i, Kudüs’ü İsrail’ in başkent i olarak tanıyan 
anlaşmalara çok önceden imza atmıştır. İsrail ile çok sayıda 
ticari, askeri ve teknolojik ortaklık yürütmektedir. AKP iktidarı 
ve öncülleri, tüm maddi ve manevi varlıklarıyla ABD ve NATO 
ekseninde İsrail’in destekçisi olmuşlardır. Oysa Filistin halkına 
destek vermek iç in at ılacak ilk adım, İsrail ile bütün t icar i, 
askeri, diplomatik ilişkileri kesmektir. 

Farkl ı mil let ve inançlardan işç iler in bir arada özgürce 
yaşayabileceği bağımsız, demokrat ik ve laik Filist in’e olan 
özlemimiz i hat ır l atarak, F il is t in halk ıy la dost luğumuzu 
gelişt ireceğimiz i bir kez daha ilan eder iz. Yüreğimiz, Tel 
Aviv sokaklar ında Netanyahu ve Trump’ın saldırganlıklar ına 
karşı sesini yükselten İsrailliler ile, Gazze’de, Kudüs’te, Batı 
Şeria’da direnen Filistinlilerle, dünyanın her yerinde işgalci ve 
sömürgeci politikalara karşı başkaldıran halklarladır.”
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TMMOB ÜYELERİNE 
‘HIRSIZ, KATİL 
ERDOĞAN’ 
SLOGANINDAN 
BERAAT 
Cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla yargılanan 
TMMOB üyeleri beraat etti.

( ‘H ı r s ız ,  K at i l  E rdoğan’  s l ogan ı  a t mak  su re t i y l e 
Cumhurbaşkanı’na hakaret suçu işledikleri iddiasıyla İzmir 2. 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Türk Mühendis ve Mimar 
Odalar ı Birliği (TMMOB) İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK) 
Dönem Sekreteri ve Şubemiz Yönetim Kurulu Sekreteri Melih 
Yalçın ile Şubemiz Üyesi Devrim Cem Erturan, 19 Aralık 2017 
tarihinde yapılan 9. duruşma sonunda beraat ettiler. 

TMMOB İzmir İKK taraf ından, AKP hükümet inin Torba Yasa 
haz ır l ığ ına yönel ik tepk i göstermek amac ıy l a 12 Şubat 
2015 tar ihinde Alsancak Kıbr ıs Şehitler i Caddesi üzer inde 

gerçekleştirdiği basın açıklaması ve öncesinde ‘Hırsız, Katil 
Erdoğan’ sloganı attıkları gerekçesiyle Melih Yalçın ve Devrim 
Cem Erturan hakkında “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ett ikler i 
iddiasıyla 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Dava 
kapsamında 11 Kasım 2015 tarihinde yapılan ilk duruşmasının 
ardından 9. Duruşma sonunda karar açıklandı. 

Yalç ın ve Er turan savunmalar ında, davaya konu olan basın 
açıklamasını Makina Mühendisleri Odası ve üst birlikleri Türk 
Mühendis ve Mimar Odalar ı Birliği’nin örgütsel yapısına ve 
meslek alanlar ına yönelik saldır ı anlamı taşıyan bir Torba 
Yasa’nın hazırlık çalışmalar ına karşı meslekler ine, meslek 
örgütler ine ve ülkeler ine olan sorumluluklar ı nedeniyle 
gerçekleşt irdikler ini ve söz konusu sloganı hakaret kast ı 
ile atmadıklar ını, Cumhurbaşkanı’nın söylem ve icraatlar ına 
karşı politik eleştiri amacıyla attıklarını beyan ettiler. Yalçın 
ve Erturan, eylemlilikler inin Anayasa, Avrupa İnsan Haklar ı 
Sözleşmesi (AİHS) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 
iç t ihatlar ında özel bir önem at fedilen “ifade özgürlüğü” 
bağl amında değer l end ir i l mes i  gerek t iğ in i  be l i r t e rek 
beraatlarını talep ettiler. 

Sanık avukatlar ı da, kolluk kuvvetler inin dava aç ılmasına 
dayanak yapılan görüntü kayıtlarının usule uygun olmadığını 
belirterek, bunların delil olarak kabul edilmemesi gerektiğini, 
siyasetçilere yönelik eleşt ir ilere izin ver ilen sınırlar ın özel 
kişilere nazaran daha geniş olduğunun gerek iç hukukumuzda, 
gerekse uluslararası mahkeme kararlarında yerleşmiş bir ilke 
olduğunu hatırlatt ılar ve müvekkiller inin beraatlar ını talep 
ettiler. 

Savunmaların ardından duruşmaya 5 dakika ara veren hâkim, 
aranın ardından Mel ih Yalç ın ve Devr im Cem Er turan’ın 
beraatlarına karar verdi.         



MMO İzmir Şubesi | Ocak 2018 | 23

TMMOB İKK•

“İZMİR’E SAHİP 
ÇIK” DİYENLER 
FORUMDA BULUŞTU
İzmir'i hedef alan rant projelerine karşı sürdürülen 

“İzmir'e Sahip Çık” çalışması kapsamında 20 Aralık 
2017 tarihinde düzenlenen forumda bu projelere 
karşı neler yapılabileceği konuşuldu. 

(  T M M O B  İ z m i r  İ l 
K o o r d i n a s y o n  K u r u l u , 
EGEÇEP ve Doğa Derneğ i 
öncülüğünde başlat ılan ve 
başta Kör fez Geç işi olmak 
üzere İzmir ’e yönelik rant 
o d a k l ı  p r o j e l e r e  k a r ş ı 
m ü c a d e l e y i  b ü y ü t m e y i 
amaçlayan ' İ zmir ’e Sahip 
Çık' çalışması devam ediyor. 

Çalışma kapsamında MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi 
Ege Salonu’nda oda, sendika, siyasi part i, kent konseyi ve 
kitle örgütü temsilcisinin yanı sıra bireysel katılımlar ile “Rant 
projeler ini nasıl durdurabilir iz, or tak bir mücadeley i nasıl 
geliştirebiliriz” başlıklı bir forum gerçekleştirildi. 

Forumda, Körfez Geçiş Projesi, Basmane çukuruna yapılmak 
istenen gökdelenler, İzmir-İstanbul Otoyolu yapımı, Sİ T 
alanlarının derecelerinin düşürülmesi, kıyıların, ormanların ve 
tarım alanlarının yapılaşmasının önünü açan ve sürekli değişen 
imar planlarının değişiklikleri, açılmak istenen madenler, taş 
ocakları, kurulmak istenen HES ve RES'ler hakkında bilgi verildi.   

Forumun açılışında konuşan TMMOB İzmir İKK Dönem Sekreteri 
Melih Yalçın, İzmir'e yönelik rant odaklı birçok proje olduğunu 
belir terek, “Sadece bir proje üzer inden değil , bir bütün 
üzerinden bakmamız gerek. Bu projelere karşı harekete geçme 
karar ı aldık. Bu toplant ı da bunun ilk adımı olacak. Ülke 
ekonomisindeki en büyük paya sahip olan sektörlerden bir i 
inşaat sektörü. Bu nedenle yeni alanların inşaatlara açılması 
gerek iyor. Alanlar ın ranta aç ılması yetmez, bunun bir de 
yandaşa verilmesi gerekiyor. İstanbul'da ihanet edilecek bir 
alan kalmadı. Bunun için yeni bölgelere ihtiyaç var” dedi. 

İzmir' in bu bölgeler in başında geldiğini ifade eden Yalç ın 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu bölgede inşaat yapılabilecek ne kadar alan varsa planlar 
yapmaya başladılar. Birçok s it alanına, tar ım alanlar ına 

baktıklar ında yeni inşaatlar, dolarlar görüyorlar. Bunlardan 
bir i de 1/100.000 ölçekl i imar pl anlar ı. Bunlar kent in 
nasıl şekilleneceğini or taya koyan anayasalardır. İzmir ve 
Manisa için yapılan bu plan sürekli değişiyor. Bunun nedeni 
yapt ığımız it irazlar ı boşa düşürmek. Bakanlık yetkililer ini 
sürekli kullanarak çalışmalar ını yapıyorlar. Mücadele ar t ık 
hukuki süreçleri aşmıştır. Artık hukuki alanda mücadele etmek 
mümkün değil. Bu artık siyasi olarak müdahaleyi gerektiyor. 
İzmir'de neredeyse korunacak hiçbir alan kalmadı.” 

Yalçın’ın ardından söz alan Doğa Derneği’nden Itri Levent Erkol, 
Körfez Geçiş Pojesi’nin yapılacağı alanda yer alan kuş, özellikle 
de flamingo nüfusuna, projenin bunları nasıl etkileyeceğine 
ilişkin bilgilendirmede bulundu. 

Foça Çevre Platformu’ndan Bahadır Doğutürk ise İzmir'e sahip 
çıkmanın sadece birkaç proje ile sınırlı kalmaması gerektiğini 
ve İzmir'e zarar veren bütün projelerin ele alınması gerektiğini 
ifade ederek, “İzmir uzun süredir birlikte hareket etmemenin 
sıkıntısını yaşıyor. Daha öncesinde bu birlikteliği göstermiş 
olsaydık şimdi bu saldırıları göze alamazlardı. Daha öncesinde 
çevre mücadelelerine destek veren yerel yöneticiler şimdi bu 
mücadeleye destek vermekten uzaktalar. Bunun da ele alınması 
gerekiyor” diye konuştu. 

İzmir Tabip Odası Çevre Komisyonu’ndan Oya Otyıldız, İzmir’de 
halk sağlığını tehdit eden çok sayıda sorun olduğunu belirterek, 

“Efemçukuru Altın Madeni ile İzmir'in suyu kirleniyor. Aliağa’daki 
termik santraller havamızı kirlet iyor. Gaziemir’deki nükleer 
atıklar toprağımızı kirletiyor. Belediyelerin de bu mücadelenin 
parçası olması gerekiyor. Yetkilerimiz elimizden alındı deyip 
k imse ger i duramaz. Yur t taşlar olarak milletvekiller ine ve 
belediye başkanlarına baskı uygulamamız gerekiyor. Çevrenin 
ranta kurban edilmesine izin verilmemesi gerekiyor” dedi. 

Konuşma yapan katılımcılar, daha fazla sokak ve salon etkinliği 
ve sosyal medya çalışması yapılması öner is inde bulundu. 
Konuşmalarda, çalışmaların sadece çevre ile sınırlı kalmaması, 
kentsel dönüşüm, yoksulluk, ulaşım gibi kente dair bütün 
konuların ele alınmasının gerektiği ifade edildi. 
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TMMOB İKK•

EMEK VE 
DEMOKRASİ GÜÇLERİ, 
ROBOSKİ’DE 
KATLEDİLENLERİ 
ANDI
İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Roboski 
katliamının yıl dönümü olan 28 Aralık 2017 tarihinde 
bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

( Al sancak  Türk an Say l an  Kültür  Merkez i  önünde 
gerçekleşt ir ilen basın aç ıklamasında “Roboski’nin hesabı 
sorulacak”, “Roboski’y i unutma, unutturma”, “Yaşasın 
halklar ın kardeşliği” g ibi sloganlar at ıldı. İ zmir Emek 
ve Demokras i Güçler i adına aç ıkl amay ı TMMOB İzmir İ l 
Koordinasyon Kurulu Dönem Sekreter i Melih Yalç ın yapt ı. 
Yalç ın aç ıklamasında, katliamın üzer inden 6 y ıl geçmesine 
rağmen bugüne kadar k imsenin yargılanmadı ya da ceza 
almadığını belirterek, “Katliamın ardından dönemin başbakanı 
Recep Tayyip Erdoğan, ‘Uludere, Ankara’nın karanlık dehlizlerinde 
kaybolmayacak’ demişti. Oysa iktidar, katliamın sorumlularını 
yargı önüne ç ıkarmak şöyle dursun, aileler in, yak ınlar ını 
diledikleri gibi anmalarına bile tahammül edememektedir” dedi. 
Yalçın, “OHAL sopası sıklıkla olduğu gibi Roboski katliamının 
yıl dönümünde de ortaya çıkarılmış, Roboski’de katledilenleri 
anmak isteyen yakınlara, OHAL gerekçe gösterilerek katliam 
kurbanlar ının her b ir inin ailes inden sadece bir k iş inin 
anmaya kat ılımı sınırlaması dayat ılmışt ır. Ancak aileler in 
direnci bu dayatmayı kırmış ve yasak konusunda ger i adım 
attırmıştır. Bununla yetinilmeyip acılı aileler parayla terbiye 
edilmeye çalışılmaktadır. Uludere Kaymakamı Mehmet Fatih 
Eyüboğlu, aileler in Avrupa İnsan Haklar ı Mahkemesi’ne 
yaptıkları başvuruları çekmeleri halinde kendilerine tazminat 
ödenmesi vaadinde, yani adeta sus payı teklif inde bulunmuştur. 
Kaymakam Eyüboğlu, bundan 5 y ıl önce ailelere tazminat 
ödemesi yapılmak istendiğini ancak onlar ın bu ödemey i 
kabul etmedikler ini unutmakta, onurlar ını sat ın almaya 
çalışmaktadır” diye konuştu. Melih Yalç ın aç ıklamasını şu 
şekilde sürdürdü:

“Eldek i mevcut günah keç iler ini her tür lü suçun üstünü 
ör tmek iç in kullanan ik t idara buradan sesleniyoruz: Eğer 
samimi iseniz, 28 Aralık 2011 sonrasında katliamın arkasında 

duranlar ı, onlar ı ödüllendirenler i de soruşturma kapsamına 
alın. Dönemin Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’in, y ine o 
dönem Genelkurmay İst ihbarat Başkanı olan Yaşar Güler’in, 
bugün Genelkurmay Başkanı olan, o günün Genelkurmay 
ikinci Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın, katledilen köylüler 
iç in “PKK adına kaçakç ıl ık yapıyorlardı” diyerek katliamı 
meşrulaştırmaya çalışan dönemin İçişler i Bakanı İdr is Naim 
Şahin’in ifadeler ine başvurun, sorumluluklar ını sorgulay ın.  
Hat ta yaşananlardan b irkaç gün sonra par t is inin grup 
toplantısında yaptığı konuşmada Roboski katliamına değinerek, 

“Medyaya rağmen, hassasiyetler i iç in Genelkurmay Başkanı 
ve komuta kademesine teşekkür ediyorum” diyen dönemin 
Başbakanı Recep Tayy ip Erdoğan’ı da unutmay ın.  Tüm bu 
isimler katliam konusunda da muhtemelen “kandır ıldıklarını” 
öne sürecekler, sorumluluklar ını örtbas edeceklerdir. O gün 
Roboski’de yoksul Kürt köylülerini katledenler, bugün geride 
kalanları şiddetle, baskılarla, tutuklamalarla terbiye etmeye 
çalışıyor. İktidar, katliamın sorumlularını değil, bu sorumluları 
ortaya çıkarmak için çabalayan kesimleri hedefe koymaktadır.
Tüm bu çabalar ı naf iledir. Biz sorumlular ı çok iy i biliyoruz: 
Diyarbakır’da, Suruç’ta, Ankara’da, Cizre bodrumlarında gözünü 
kırpmadan insanlar ı katleden, katledilmeler ine göz yuman 
ve bunların hesabını verecek olanlar kimler ise, Roboski’nin 
hesab ın ı  da günü ge ld iğ inde ayn ı  is imler verecek ler. 
Unutmayacağız, affetmeyeceğiz.

Bugün ik t idar, kolluk güçler i taraf ından gerçekleşt ir ilen 
katliamlarla yetinmeyeceğinin işaretini yaptığı düzenlemeler 
ile vermektedir. 696 sayılı KHK ile faşist paramiliter çetelere 
cezasızlık taahhüdü sunulmakta, katliam tehditleriyle toplum 
tamamen teslim alınmaya çalışılmaktadır. Ancak bu ve benzeri 
gözdağı çabalar ına teslim olmayacağımız ı, kat il lere kat il 
demeye devam edeceğimizi, faşizme, ırkç ılığa ve ger ic iliğe 
karşı mücadelemiz i sürdüreceğimiz i buradan bir kez daha 
hatırlatmak isteriz.

Robosk i katliamının üzer inden 6 y ıl geçmişken yapılması 
gereken açıktır. Komuta kademesinden bakanlara, bürokratlara 
dek, katl iamda pay ı olabilecek herkes in soruşturulması, 
sorumlular ın yargı önüne çıkarılması, halka karşı işledikler i 
bu insanlık suçunun hesabının sorulması gerekmektedir. 
Ancak AKP ik t idar ın ın böy le b ir  n iye t in in olmadığ ın ı 
biliyoruz. İzmir Emek ve Demokrasi Güçler i olarak, Roboski 
katliamını unutmayacağımız ı, unutturmayacağımız ı ve her 
f ırsatta sorumlulara dikkat çekeceğimizi buradan bir kez daha 
kamuoyuyla paylaşıyoruz.”
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TMMOB İKK•

OHAL, KHK’LER 
VE MİTİNG YASAĞI 
PROTESTO EDİLDİ
İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, 23 Aralık'ta 
Gündoğdu Meydanı'nda düzenlemek istediği “OHAL 
Değil Acil Demokrasi” mitingini İzmir Valiliğinin 
OHAL’i gerekçe göstererek yasaklamasının 
ardından 27 Aralık 2017 tarihinde bir basın 
açıklaması düzenledi. 

( Karşıyaka Vapur İskelesi karşısında toplanan sendika, 
meslek örgütü ve siyasi parti üyeleriyle yurttaşlar, 

“Ne darbe ne OHAL, demokrasi derhal”, , 
“Karanlığa teslim olmayacağız” , 
"Zafer direnen emekçinin olacak" sloganları attı.

Kurumlar adına basın metnini okuyan Eğit im-Sen İzmir 2 
No’lu Şube Başkanı Hasan Ali Kılıç, 17 aydır sürdürülen OHAL 
hukuksuzluğunun ülkede demokrasi, adalet, eşitlik, özgürlük, 
insanca bir yaşam isteyen milyonları hedef aldığını söyleyerek, 

“Pazar günü yay ımlanan ik i KHK, OHAL olmadan ülkey i 
yönetemeyecek hâle gelen siyasi iktidarın yaşadığı korkunun 

ürünüdür. 695 sayılı KHK ile toplam 2 bin 756 kamu çalışanı 
daha ihraç edildi” dedi. 

İhraçlarda yine KESK’e bağlı sendikaların yönetici ve üyelerinin 
hedef seç ildiğini belir ten Kıl ıç, “TSK, Jandarma ve Sahil 
Güvenlik’ten ihraç edilenler çıkarıldığında geriye kalan bin 694 
kamu görevlisinin 138’i KESK’e bağlı sendikalarımızın üyesidir. 
Türk iye genel inde 169 belediye çal ışanı ihraç edil irken 
bunlardan 109’unun tüm belediyelerine kayyum atanan Van’da 
yaşanması, Van belediyelerinden ihraç edilen 109 kişiden ise 
73’nün sendikamız Tüm Bel-Sen üyesi olması, siyasal iktidarın 
emek ve demokrasi düşmanlığını bir kez daha gözler önüne 
sermiştir” şeklinde konuştu.

Yeni KHK’ler ile sadece ihraçlar ın yaşanmadığını belir ten 
Kılıç, AKP'nin, 696 sayılı KHK ile iktidarına biat etmeyen tüm 
kesimleri hedef alan politikasına faşist rejimleri aratmayacak 
düzenlemeler eklediğini söyledi. Kılıç sözlerin şöyle sürdürdü:

“6356 say ılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi kanununda 
yaptığı değişiklik gibi, yüz binlerce işçi ve emekçiyi yakından 
ilgilendiren kadro düzenlemesini dâhi parlamentodan, her tür 
denet imden kaçırarak yapmayı terc ih etmişt ir. En önemlisi 
eşitlik ilkesinin ihlal edildiği düzenleme yasa ile değil, KHK ile 
yapıldığı için mağdur olan taşeron işçilerinin yargıya, Anayasa 
Mahkemesi’ne başvurmasının yolu da kapat ılmışt ır. Emek 
kazanacak, demokrasi kazanacak, laiklik kazanacak,  barış ve 
kardeşlik kazanacak. 

OHAL  ve  K HK  re j im i  i l e 
örülen aç ık  faş izme karş ı 
emek,  demokrasi  ve bar ış 
mücadelesinde tek ses, tek 
yürek olmaya çağırıyoruz.”
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Hol lywood'da büyük sars ınt ı yaratan Har vey Weinste in 
hakk ındaki tac iz iddialar ı sonrası Amer ikalı aktr is Alyssa 
Milano, tüm kadınlara sosyal medya arac ılığıyla  “Ben de” 
(#me too) başlığıyla başlarına gelen cinsel saldırı ve istismar 
deneyimlerini paylaşmalar ı çağrısında bulundu. Bu çağrının 
ardından tüm dünyada ve Türkiye’de çeşitli sosyal statü ile 
yaşlarda ve değişik meslek gruplar ından kadınlar geçmişte 
yaşadıklar ı ve paylaşmaktan çek inmiş olduklar ı is t ismar 
hikâyeler ine vurgu yaparak mesajlar ını paylaştılar. 2 günde 
12 milyondan fazla paylaşım yapılması ve bu paylaşımlar ın 
modadan siyasete, eğlence dünyasından diğer iş sektörlerine 
uzanıyor olması, taciz ve istismarın ne kadar yaygın olduğunu 
ve çeşitli sebeplerle gizlenip perdelenmiş olduğunu gözler 
önüne serdi.

 Yapılan protestolardan bir i Hollywood sokaklar ından geldi. 
Yüzlerce kadın ve erkek Amerika Birleşik Devletleri'nin ‘kara 
lekesini’ protesto etti. Cinsel tacize uğramanın yaşı olmadığını 
belirten göster iciler, sadece Hollywood yıldızlar ı iç in değil, 
yaşanılanlar ı anlatma cesareti gösteren tüm mağdurlar iç in 
yürüdüklerini açıkladı. 

 
K a d ı n l a r ı n  g ü n l ü k 
yaşamda maruz kaldığ ı 
c i n s e l  t a c i z e  d i k k a t 
çekmeye çalışan #MeToo 
(Ben de) kampanyasına 
Hol l y wood ’dan b irçok 
is imin yanı s ıra, İ sveç 
D ı ş i ş l e r i  B a k a n ı 

Margot Wallström de kat ıldı ve Avrupalı devlet ve hükümet 
başkanlar ının kat ıldığı bir yemek sırasında bir polit ikac ı 
taraf ından cinsel tacize uğradığını anlattı. 

‘’BEN DE’’ TACİZE 
UĞRADIM; 
ME TOO RÜZGARI

•Sinema sektörünü derinden sarsan cinsel taciz skandalı 
sadece Amer ika’da değil tüm dünyada bir irk ilme-uyanma 
ik ilemi temelinde, ahlaksal değerler in korunuyormuş gibi 
gözükmes inin de perdes ini aral adı. Toplumsal c ins iyet 
eşitsizliğinin sağlam bir şekilde ülkelerin toplumsal yapılarına 
yerleşememiş olmasının ilk sırada yer alan sonuçlar ından 
b ir i  ol arak c insel t ac ize uğramanın mahremiyet-korku 
algısı çerçevesinde işlem görmesi, hiç de yeni bir durum 
değildir. Gücü elinde bulunduran erkek, erkeklik roller inin 
verdiği yetkiye dayanarak hak olarak gördüğü, haf if inden en 
ağırına, her türlü tacizi kadınlara yönelik olarak uygulamaya 
koymakta bir beis duymaz. Bununla da kalmayarak,  durumun 
ortaya ç ıkması ya da duyulması olasılığına karşı da tehdit 
gücünü kullanır. İşin özüne bakarsak toplumların tanımladığı 
erkeklik roller inin vermiş olduğu bu yetki nedeniyle, ahlak 
dışı görülmesi gereken bu tutumun or taya ç ıkma olasılığı, 
tacizi gerçekleşt irenin ciddiye aldığı bir endişe kaynağı da 
olmamıştır uzun yıllardır. Toplumun bir şekilde absorbe ettiği 
bu olgunun çoğu kez mağdur taraf ı kadınlar olmuştur. Bu kez 
alışılan olmadı. Ardı ardına yapılan “Ben de tacize uğradım” 
açıklamaları beklenmedik bir hızla yayıldı ve hem Amerika’da 
hem de dünyanın çeşitli ülkeler inde kadın-erkek birçok kişi 
taraf ından gerçekleştirilen eylemlerle protesto edildi.

KOMİSYONLARDAN • KADIN MÜHENDİSLER KOMİSYONU 

“Çeneni kapalı tutmalısın. Eğer birilerine 
anlatırsan seni mahvederim”
Harvey Weinstein-Yapımcı
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 Kadınlar, Müftülük Yasasına neden karşı çıkıyor?
Toplumu yakın zamanda “belediye nikâhı kıyanlar” ve “müftü 
nikâhı kıyanlar” şeklinde ayrıştırmaya sebep olacak olan bu 
yasa, aslında en çok da mahalle baskısının yoğun etkilediği 
muhafazakâr kesimden kadınlar iç in bir zorluk. Ne olursa 
ol sun aile birl iğ ini sürdürmeye teşv ik eden bir anlay ış ın 
uzantısı olarak ortaya konan bu dini referanslı nikâh biçimi, 
kadınlar ın Medeni Hukuk ile birlikte kazandıklar ı haklar ın 
önünde bir tehlike oluşturuyor. Kadınlar ı erkek egemen 
zihniyete teslim eden bu yasayla birlikte, k ız çocuklar ının 
küçük yaşta evlendir ilmesinin önü aç ılacak. Aynı zamanda 
kadınlar, müf tülere nikâh yetk isi ver ilmesi uygulamasının 
istismar edileceğini ve bu sayede küçük çocuklara karşı işlenen 
cinsel suçlarda cezasızlığa neden olacağını düşünüyorlar.

 İl ve ilçe müftülerine nikâh kıyma yetkisi verilmesi Anayasa’ya 
ayk ır ıdır, laikl ik ilkesine ayk ır ıdır ve ik t idar ın yaratmak 
istediği toplumsal dönüşümü yine kadınlar üzerinden dayatmak 
istediğinin açık bir ifadesidir. 

Yasa, b irçok soruyu da beraber inde get irdi. Denet leme 
olacak mı? Boşanmalar nasıl olacak? Miras ve tazminat gibi 
konular nasıl ele alınacak? Hukuk devlet inde kamu düzeni 
dini referanslarla sağlanabilir mi?  Müftülerin uygun olmadığı 
durumlarda başka din görevlilerine yetki verilecek mi? Bu ve 
benzeri sorular tartışıladursun, orta ve uzun vadede kadınların 
tamamen aleyhine olan durumun sonuçlarını maalesef görmeye 
başlayacağız.

Bütün bu o lumsuz luk l ar ı  gör mezden ge len ik t idar ın, 
müftüler in nikâh kıymasının toplumsal bir ihtiyaç olduğuna 
dair argümanlar ı da tar t ışmaya aç ık.  İç işler i Bakanı’nın, 
yasanın gerekliliğine dair “Gerek ülkemizin bazı bölgelerinin 
coğraf i şartları, gerekse yetkili memur sayısı dikkate alınarak 
insanlar ın resmî nikâha ulaşılabilirliğini ar t ırmak ve dini 
nikâh kıymak isteyen vatandaşlar ın işler ini kolaylaşt ırmak” 
şeklinde beyanı bulunmaktadır. Kanımızca bu yasa da iktidarın 
diğer birçok uygulaması gibi doğrudan kadını hedef almakta 
ve erken yaşta ve çok say ıda evlil iğ inin önünü açmakta, 
kadınlar ın istemedikleri bir evliliğe ömür boyu katlanmaları 
için zemin olmaktadır ve medeni hukuktan uzaklaşmanın açık 
bir göstergesi olmuştur. 

Toplumsal yaşamın çeş it l i al anlar ında yaşanan tac izler, 
k iş iler in çalışma ve öğrenim yaşamlar ını çeşitl i biç im ve 
düzeylerde olumsuz etkilemektedir. Hiyerarşik ilişkilerin hâkim 
olduğu kurumsal or tamlarda tac ize uğrayanlar ın bunu dile 
getirmede yaşadıklar ı zorluklar nedeniyle çoğu zaman taciz 
görünmez kılınmakta ve hem kişi hem de kurumsal ortam bu 
durumdan zarar görmektedir. 

Son dönem yaşananl ar, t ac iz in g iz l i  b ırak ılmamas ı ve 
perdelenmemesi yolunda ciddi bir açılım getirmiştir. Bundan 
sonra ar t ık hiçbir şey esk isi gibi olamayacakt ır. Özellikle 
mağdur taraf ın güçlenmesi yönünde büyük etk isi olan bu 
sosyal hareket i, toplumlar ın kadın ve erkeklere biç t ikler i 
roller i sorgulaması ve bu konudaki et ik değerler in yeniden 
inşası yönünde projeler üretilmesi yönünde güçlendirmek, çok 
büyük önem taşımaktadır. 
 

ŞERİAT HUKUKUNA GEÇİŞ Mİ? MÜFTÜLÜK YASASI NE ANLAMA 
GELİYOR?
Halk arasında "Müftülük Yasası" olarak bilinen Nüfus Hizmetleri 
Kanunu ile Baz ı Kanunlarda Değiş ikl ik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı gündeme geldiğinde kadınlar 1 Ekim 2017'de 
çeşitli illerde yasa karşıtı eylemler gerçekleştirdi. 2 Ekim'de 
yasa alt komisyona geri gönderildiyse de kadın örgütlerinin 
protestolarına rağmen 5 Ekim 2017'de yasa komisyondan geçti 
ve tasarı kabul edildi. Bu yasayla birlikte il ve ilçe müftüleri 
artık evlendirme memuru olarak görev yapabilecekler.

İkt idar ın ülkey i dini referanslarla yönetme hırsı müf tülük 
yasa tasar ısının da kabul edilmesiyle görüldüğü gibi tüm 
hız ıyla sürüyor. "Kızl ı erkekl i kal ıyor lar " beyanlar ından 
sübyan mektepler ine, kürtaj meselesinden kız çocuklar ının 
okula türbanla gidebilmesinin önünü açan yasalara kadar bu 
sistemat ik saldır ı doğrudan kadınlar ı etkiliyor. Bu yasayla 
kadın-erkek eş i t l iğ ine aç ıkça inanmadığ ını i f ade eden, 
kadınlara sürekli boşanmamalar ı gerektiğini telkin eden bir 
kuruma çok ciddi bir yetki veriliyor. İmamlara nikâh kıydırmak 
direkt olarak medeni hukukun dışına çıkmak anlamına geliyor.

KOMİSYONLARDAN • KADIN MÜHENDİSLER KOMİSYONU 
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DÜNDEM
LEGAL LİNÇ 
KHK’lerle Meclis by-pass edilerek 
hukuk oluşturma yönteminden 
vazgeçilmiyor. En son KHK’de “15 
Temmuz 2016'daki darbe girişimi ve 
sonrasındaki eylemlere müdahale 
eden sivillerin cezai sorumluluğunu 
kaldıran” madde sosyal medyada 
tartışma yarattı ve muhalefetten 
büyük tepki gördü. İç savaç maddesi 
olarak nitelendirilen düzenleme 
sivillere suç işleme özgürlüğü 
veriyor. Bu şekilde paramiliter 
yapıların meşrulaştırıldığı, toplumsal 
muhalefeti kont-gerilla yöntemi ile  
sindirmenin amaçlandığı belirtiliyor.

 MAHKUM
Zarrab ABD’deki davada suçunu kabul 
ederek itirafçı tanık durumuna geçti. 
Dünyada şok etkisi yaratan itiraflar 
medyada pek yer almadı. Onun yerine 
Erdoğana’a itibar suikastı yapıldığı 
algısı üzerine haberler yapılıyor.  
17-25 Aralık sürecinde "büyük iş 
adamı" olarak ilan edilen Zarrab'ın 

"Gizli kalması gereken bilgileri 
açıkladığı" gerekçesiyle ajanlık 
suçlamasıyla mal varlığına el konuldu.
Öte yandan “ABD hükümeti Mehmet 
Hakan Atilla'ya karşı” davasına 
evrilen duruşmalarda jüri son 
kararını verdi. Atilla da 6 suçlamanın 
5 inde suçlu buldu. Cumhurbaşkanlığı 
sözcüsü "Davanın Türkiye'nin iç 
işlerine müdahaleye, Türkiye'nin iç 
siyasetini karıştırmaya dönük bir 
kumpas olduğu çok açık" dedi.
VAR MI BAKANA YAN BAKAN 
Ataşehir Belediye Başkanı İçişleri 
Bakanlığı taraf ından görevden 
alındı. CHP uzaklaştırmayı Man 
Adası belgelerine misilleme olarak 
değerlendirdi.
İçişleri Bakanı Soylu belgelerin 
açıklanması sonrası “Sen bittin 

Kılıçdaroğlu” diyerek tehdit içeren 
bir konuşma yapmıştı. Bakan, daha 
sonra yaptığı “polis uyuşturucu 
satıcılarının ayağını kırabilir, suçu 
bana atsın” gibi adeta yasadışı 
söylemleriyle dikkat çekiyor

BU YILDA YOK
Cumhuriyet davası sürüyor. Ahmet 
Şık yine tahliye edilmedi. Mahkeme 
Başkanı “siyasi savunma yapıyorsun” 
diyerek Şık’ı dışarı çıkarttı. 

KARIŞTIRICI
ABD Başkanı Trumph, Kudüs’ü İsrailin 

başkenti ilan 
etti. Bölgede 
olaylara neden 
olan karar 
BM’de oylanıp 
reddedildi. 
ABD karşı oy 
kullananları not 
edeceklerini 
söyleyerek tehdit 
etti.

KARNE HİÇ İYİLEŞMİYOR
Kadın cinayetleri yine arttı. 2017’de 
409 kadın öldürüldü, 307 çocuk 
istismara uğradı. Müftülerin nikah 
kıymasını sağlayan düzenleme 
yürürlüğe girdi. Mahkemelerde takım 
elbise giyenlere iyi hal indirimleri 
sürüyor.  
25 Kasım Kadına karşı şiddete 
karşı mücadele günü kapsamında 

UNESCO’nun çağrısı ile turuncu 
giyildi, İstanbul da turuncuya 
büründü.

Türkiye, hukukun üstünlüğü 
endeksinde temel haklar 
katagorisinde 113 ülke arasında 99. 
oldu.
FORM TUTMAK LAZIM
Federasyon başkanlığı ya da Milli 
Takım hocalığı beklentisi olan eski 
futbolcu Rıdvan, referandumdaki 
Evet kampanyasından sonra 
unutulmaya yüz tutunca bu kez 
Tayyip Erdoğan’ı “parkasız Deniz 
Gezmiş’e” benzetti.

ADALET BEDAVA DEĞİL
Gezi direnişi sırasında polisin attığı 
biber gazıyla sağ gözünü kaybeden 
Erdal Sarıkaya'nın hukuk mücadelesi 
sürüyor. 
Mahkeme, İçişleri Bakanlığı ve 
İstanbul Valiliği'ne karşı tazminat 
davası açan Sarıkaya'ya dönük 
müdahalenin gerçekleştiği 
olay yerinde "Uyuşmazlığın 
çözümlenebilmesi için gerekli 
görüldüğünden keşif ve bilirkişi 
incelemesi yapılmasına" karar 
vermişti. Mahkeme, bilirkişi 
incelemesi için gerekli olan 
harcamaların Sarıkaya taraf ından 
karşılanmasını isteyerek 1000 TL 
fatura çıkarttı. 

 R Mak. Y. Müh. M. BERKAY ERİŞ

Karikatürler  r 

Leman, Penguen, Uykusuz, 
Hürriyet (Latif Demirci).
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Odamız, kuruluşunun 63. yılında mesleğimizi, 
meslektaşlarımızı, ülkemizi, toplumumuzu ve 
sanayimizi uygar dünyanın gelişmiş
bir parçası kılma yönünde çalışmalarını sürdürüyor.

Odamız çalışmaları, ancak üyelerimizin
katkı ve destekleriyle
daha ileri noktalara taşınacaktır.

Üye ödenti borçlarınızı maksimum, bonus, axess ve 
world özellikli kredi kartlarıyla 
Oda web sayfasından (aidat.mmo.org.tr)  
taksitlendirerek ödeyebilirsiniz.

Üye ödentinizi belirtilen banka hesaplarına,
ATM veya EFT yoluyla şubemiz veznesine nakit
veya maksimum ve bonus özellikli kredi kartlarıyla
tek çekim veya taksitli olarak ödeyebilirsiniz.

Üyelik ödentilerinin
ödenmiş olması da,

odamızın çalışmalarını
sürdürebilmesi noktasında

önemli bir unsurudur.

DAHA GÜÇLÜ BİR ODA İÇİN
ÜYE ÖDENTİLERİMİZİ

ÖDEYELİM

AYRINTILI BİLGİ İÇİN
(0232) 462 33 33 / 204-205

ŞUBEMİZ BANKA HESAP NUMARALARI
T. İŞ BANKASI YENİŞEHİR ŞB.

(4218)  5994015
IBAN TR 69 0006 4000 0014 2185 9940 15

TMMOB Makina Müh. Odasi İzmir Şb.

AKBANK KIZILAY ŞB. 
(356) 217525

IBAN TR 13 0004 6003 5688 8000 2175 25
TMMOB Makina Müh. Odasi İzmir Şb.

YAPI KREDİ BANKASI ANKARA MRK. ŞB.
(929) 92110660

IBAN TR 57 0006 7010 0000 0092 1106 60
TMMOB Makina Müh. Odasi İzmir Şb.

GARANTİ BANKASI MEŞRUTİYET CAD. ŞB.
(528) 6297842

IBAN TR 27 0006 2000 5280 0006 2978 42
TMMOB Makina Müh. Odasi İzmir Şb.
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Tüm organizasyonlarınızda
uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz 

Toplantı kongre ve konserler için
10 kişiden 1.000 kişiye kadar,

toplam 3.000 kişiyi ağırlayabilecek
13 adet toplantı salonu...

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

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

ve daha fazlası 
MMO TEPEKULE KONGRE VE SERGİ MERKEZİ’nde...

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI TEPEKULE KONGRE VE SERGİ MERKEZİ
Anadolu Caddesi No: 40 Bayraklı 35010 İZMİR Tel: (0232) 462 33 33 - 249

www.mmotepekule.org info@mmotepekule.org
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