
BÜLTEN
T M M O B  M A K İ N A  M Ü H E N D İ S L E R İ  O D A S I

İ Z M İ R  Ş U B E S İ

Y I L :  3 2
S A Y I :  3 3 9

M A R T
2 0 1 8

07 21 26
BAŞYAZI
İZMİR'E SAHİP ÇIK!

URSULA K. LE GUİN 
BİLİMKURGUNUN FEMİNİST 
SESİ 

NE AKADEMİ NE DE EMEK 
VE MESLEK ÖRGÜTLERİ 
BİAT EDECEK

4. KAİZEN PAYLAŞIMLARI ETKİNLİĞİ 
YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİ
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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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MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
İZMİR ŞUBESİ 
ADINA SAHİBİ

Yüksel Yaşartekin

SORUMLU YAZI İŞLERİ 
MÜDÜRÜ

Selda Ünver

BÜLTEN YAYIN KOMİSYONU 
SORUMLU

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Melih Yalçın

Bircan Çiçekdeş

BÜLTEN
YAYIN KURULU

Aydın Doğan
Berkay Eriş

Deniz Dinç Yılmaz
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 Mart 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.

—

Asansör Sempozyumu Yürütme Kurulu 
İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Kalmem'den Kosbi'de Seminer

HPKON Değerlendirme Toplantısı 
Ankara’da Gerçekleştirildi

Kamusal Denetim Kazaları Önler 
 
Şubemiz Delege Toplantısı Gerçekleşti

4.Kaizen Paylaşımları Etkinliği, 
Katılımcılar Tarafından İlgi Gördü

Yatırımcı Dışarıya Kaçıyor 

Özelleştirmelere, Sanayisizleşmeye, 
Çiftçinin Yıkımına Karşı Çıkmak 
Yurtsever Bir Görevdir 

THM Koromuz, Eke Kardeşleri Konuk 
Etti

Gözaltılara İlişkin Basın Toplantısı 
Gerçekleştirildi

Ne Akademi Ne De Emek Ve Meslek 
Örgütleri Biat Edecek

İzmir'e Sahip Çık Platformu Kuruldu

Yönetim Sistemlerinde, “Risk 
Yönetimi” Yolculuğu Başladı, 
Geç Kalmayınız!

Bülten’den 
 

Eğitimler 
 

Kadın Komisyonu

Kültür & Sanat

Dündem 

 

İÇİNDEKİLER

www.izmir.mmo.org.tr

MMOizmir

mmoizmir

MMOizmirsubesi

www.tmmobizmir.org

tmmobizmir

TMMOBizmir

BİZİ TAKİP EDİN

7 
 
8 
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29
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İzmir’i hedef alan rant projelerine karşı mücadele etmek üzere, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu, EGEÇEP 
ve Doğa Derneği tarafından uzun bir süredir yürütülen İzmir’e Sahip Çık çalışması, 48 kurumun katılımıyla 
İzmir ’e Sahip Çık Platformu halini aldı. Platformun kuruluşu, 26 Şubat 2018 günü İzmir Mimarlık 
Merkezi’nde gerçekleştirilen basın toplantısıyla duyuruldu. Basın toplantısında yapılan açıklamada; son 
15 yıl boyunca sürdürülebilir ekonomik bir model yerine ranta dayalı ekonomi politikaları uygulanması 
nedeniyle kentlerin, tarım alanlarının, kıyıların, ormanların, derelerin yapılaşmaya açıldığı ve talan 
edildiği, kamu arazilerinin sermayeye peşkeş çekildiği belirtilerek, “Bunun sonucunda özellikle İstanbul, 
Ankara gibi büyük şehirlerde uygulanan rant politikaları ve gerek merkezi gerek yerel idareler tarafından 
uygulanan yanlış kentleşme politikaları bu kentleri yaşanmaz hale getirmiştir. Yaşanan trafik sorunları, 
hava kirliliği, kişi başına düşen yeşil alan miktarının azalması, sel felaketleri, heyelanlar ve benzerleri 
bunun en net örnekleridir. Ancak özellikle İstanbul’da ranta çevrilecek alanlar azaldıkça, yağmacı 
sermaye gözünü İzmir’de ranta çevrilecek alanlara dikmiştir. Daha önce defalarca dile getirdiğimiz gibi 
İzmir’de son yıllarda artan nüfusla birlikte bütüncül olmayan planlama anlayışıyla uygulanan şehircilik 
politikaları ile oluşan çarpık kentleşme,  deprem ve sel gibi doğal afetlerin gerçekliği ve  riskleri, su 
kaynaklarının tükenmesi, hava kirliliği gibi sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşama hakkını bire bir 
etkileyecek sorunlar İzmir’in kapısına dayanmışken, bunları göz ardı edip yasa ve yönetmeliklerde özellikle 
İzmir’de uygulanacak rant politikalarının önünü açan değişiklikler yapılmıştır.

İzmir–Manisa 1/100.000 Çevre Düzeni Planında İzmir için tarım alanlarının konut ihtiyacının ötesinde 
yapılaşmaya açılması ve dolayısıyla aşırı bir nüfus artışı, korunması gerekli doğal alanlarımızın doğal sit 
statülerinin yapılaşmaya açılması yönündeki değişiklik kararları, aynı şekilde kuzeyde Gediz Deltası’ndaki 
sulak alanların sınırlarına ilişkin değişiklik kararlarını bir bütün olarak düşündüğümüzde, İzmir’in yıllardır 
korunmuş alanlarının yapılaşmaya açılması yönündeki bu kararların, kentin trafik sorununu teğet geçtiği 
ve üst ölçek imar planlarında olmadığı ancak İzmir Körfez Geçişi (İKG) Projesi ile bağlantılı olduğu ve bu 
senaryoda önemli bir rol oynadığı ortaya çıkmaktadır.

Tarım alanları, meralar, makilik ve fundalık alanlar gibi doğal alanlarımızın, üst ölçek plan kararları ile 
yapılaşmaya açılmasının ardında, siyasi iktidarın 2025 yılı için öngördüğü gerçekçi olmayan yüksek nüfus 
öngörülerinin bulunduğunu ortaya çıkarmaktadır. Bu nüfus için planda önerilen yapılaşmaların yanına 
eklenecek olan sulak alan değişiklikleri ve doğal sitlerdeki değişiklikler ile özellikle ekolojik anlamda birçok 
önemli değeri barındıran Çeşme yarımadası yapılaşma baskısıyla büyük bir tehdit altına girecektir.

Körfez Geçiş Projesi, kuzeyde yapım aşamasında olan İstanbul Otoyolu ile Çiğli’de sulak alanların ve 
Kuş Cenneti’nin olduğu bölgeden güneyde doğal sit statüsü değiştirilen İnciraltı ve Çeşme yarımadasını 
birbirine bağlayacaktır.  Tüm bu ardı ardına gelen yönetmelik, sit derecelerindeki değişiklikler, üst ölçek 
plan kararları ve mega proje niteliğindeki İzmir Körfez Geçişi (İKG) Projesi ile İzmir için gelecekte çizilen 
senaryonun; doğal yapısından gitgide uzaklaşan, ekolojik değerlerini kaybeden, betonlaşmaya teslim 
edilmiş, parça parça plan değişiklikleri ile yüksek rant artışlarının önünü açan, kıyılarını betona teslim eden 
rant talanı altında sağlıksız bir kent olacağı ortadadır. Bu gidişat bir an önce engellenmelidir. Yoksa Ege’nin 
incisi İzmir; tarihi, kültürel ve doğal hiçbir değerini geleceğe taşıyamayacaktır.

İzmir üzerinde planlanan rant politikalarının en önemli aracı imar planlarıdır. Kentimizi sermayenin 
şekillendirdiği yağmacı bir anlayışa teslim etmek istemiyorsak; imar planlarında şehircilik ilkeleri ve 
planlama esaslarından uzaklaşmamak ve kamu yararını öncelemek gerekmektedir. Merkezi yönetimin 
ranta dayalı planlama anlayışının karşında duracak en büyük gücün yerel yönetimler olması gerekir. 
Söylendiği gibi ‘İzmir’in İstanbul olması’ istenmiyorsa buradan başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak 
üzere tüm İzmir halkına sesleniyoruz. Sözünü ettiğimiz talan projelerine bugün karşı çıkmazsak yarın çok 
geç olacak. Güzel İzmir’imizin tarihi, kültürel, doğal bütün değerleri gözümüzün önünde bir bir yok olup 
gidecektir. İzmir’e dayatılan bu rant ve talan politikalarına hukuki, siyasi tüm yolları kullanarak karşı 
çıkmamız gerekmektedir” denildi. Biz de tüm üyelerimizi ve yurttaşlarımızı İzmir’e sahip çıkmaya davet 
ediyoruz. 

Şube Yönetim Kurulu

İZMİR’E 
SAHİP 

ÇIK!

BÜLTEN’DEN
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EĞİTİMLER
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE 

ÜRETİM EĞİTİM PROGRAMLARI
OPERATÖR VE

TEKNİSYENLER İÇİN KURSLAR
SEMİNERLER

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

600 TL /KİŞİ+KDV 
Süre: 40 ders

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

700 TL /KİŞİ+KDV  
Süre: 50 ders

Inventor Kursu
700 TL / KİŞİ+KDV  

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

Catia Kursu
Cumartesi–Pazar    (09.30-13.30)

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

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

700 TL /KİŞİ+KDV

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

 Niyazi Oğuz - Volkan Kazanç
-

Bilgisayar kurslarında başvurulara 
göre tarih belirlenecektir.

-
NOT

Bilgisayar kursları ücretlerinde  
TMMOB üyelerine 

%30 indirim uygulanmaktadır.

İş Makinaları (Forklift)  Operatör 
Yetiştirme Kursu 

24.03.2018– 22.04.2018 (08.30-13.20)
600 TL/KİŞİ+KDV

Vinç Karma
05.04.2018 (Transpalet-09.30/T.Vinç-14.00)

400 TL/KİŞİ+KDV

Sanayi Tipi Kazanlar Operatör 
Yetiştirme Kursu 

19–23.03.2018 (13.00-18.00)
Ücret: 600 TL/KİŞİ+KDV

Doğalgaz Kullanımında Teknik 
Personel Kursu 

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

Teknisyenler için Kaynak Teknolojisi 
Kursu 

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

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

600 TL/KİŞİ+KDV

Delme – Tornalama – Frezeleme İçin 
Takımlar ve Kesici Uçlar Kursu 

H. sonu (13.30-17.30)
500 TL/KİŞİ+KDV

Pnömatik Devre Elemanları ve 
Uygulama Teknikleri Kursu 

H.içi (09.30-16.30)
500 TL/KİŞİ+KDV

Hidrolik Devre Elemanları ve 
Uygulama Teknikleri Kursu 

H.içi   (09.30-16.30)
500 TL/KİŞİ+KDV

Asansör Montajcısı Geliştirme ve 
Uyum Eğitimi 

600 TL/KİŞİ+KDV

Asansör Bakımcısı Geliştirme ve 
Uyum Eğitimi 

600 TL/KİŞİ+KDV

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum 
Personeli (Pompacı)  Kursu
19-20.03.2018 (13.00-18.00)

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

Kursu
26-27.03.2018  (13.00-18.00)

300 TL/KİŞİ+KDV 
LPG Teknik Personeli Kursu

300 TL/KİŞİ+KDV 
LPG Tüplü Dağıtım Personeli Kursu

200 TL/KİŞİ+KDV 

Not: Tarihi belli olmayan kurslarımız 
başvurulara göre planlanacaktır.

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

 Niyazi Oğuz - Volkan Kazanç
Tarihi belli olmayan kurslarımız 

başvurulara göre açılacaktır.

Depo Yönetimi
12-13 Mart 2018; 09.30-16.30

240/320 TL+KDV

IATF 16949:2016 Otomotiv Kalite 
Yönetim Sistemi Standartı Temel 

Bilgilendirme Eğitimi  
15-16 Mart 2018; 09.30-16.30

280/320 TL+KDV

Kaizen Semineri
23 Mart 2018; 09.30–16.30

150/180 TL+KDV

Yalın Üretim 
29-30 Mart 2018; 09.30-16.30

240/320 TL+KDV

ISO 9001:2015 Temel Bilgilendirme
05-06  Nisan 2018; 09.30-16.30

240/320 TL+KDV

Üretim Planlama
12-13 Nisan  2018; 09.30-16.30

240/320 TL+KDV

Risk Bazlı Proses Yönetimi Eğitimi
19 Nisan 2018; 09.30-16.30

150/180 TL+KDV

8D Sorun Çözme Yöntemi Temel 
Bilgilendirme

20 Nisan 2018; 09.30-16.30
150/180 TL+KDV

İstatistiksel Süreç Kontrol
26-27 Nisan 2018; 09.30-16.30

240/320 TL+KDV

Geometrik Ölçülendirme ve 
Toleranslandırma

09-10 Mayıs 2018; 09.30-16.30
340/400 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



MMO İzmir Şubesi | Mart 2018 | 9

MİEM EĞİTİM KURSLARI

Mekanik Tesisat Mühendis 
Yetkilendirme Kursu

12-18 Mart 2018 
S.Tarihi: 19 Mart 2018

-
LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu 

Müdür Eğitimi (3 GÜN)
21-23 Mart 2018 

S.Tarihi: 23 Mart 2018
-

Asansör Avan Proje Hazırlama 
Mühendis Yetkilendirme Kursu

28-29 Mart 2018 
S.Tarihi: 30 Mart 2018

-
Temel Bilirkişilik Kursu

07-15 Nisan 2018 
S.Tarihi: 15 Nisan 2018

-
Mekanik Tesisat Mühendis 

Yetkilendirme Kursu
09-15 Nisan 2018 

S.Tarihi: 16 Nisan 2018
-

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu 
Müdür Eğitimi

 (A Sınıfı İş G. Uzmanı)
17-18 Nisan 2018 

S.Tarihi: 18 Nisan 2018
-

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

 Niyazi Oğuz - Volkan Kazanç

İKM SEMİNERLERİ SALI TOPLANTILARI

Yangın Sistemlerinin Binaların 
Yangından Korunması Hakkında 
Yönetmelik ve İlgili Standartları 

Açısından İrdelenmesi
 

Tarih: 27 Mart 2018; 19.00-21.00

Konuşmacı: 

Mak. Müh. Ercan Ergiçay 

(MMO İzmir Şubesi Teknik 

Hizmetler)

5 Adımda Pazarlama Tekniği
 

Tarih: 10 Nisan 2018; 19.00 - 21.00

 
Konuşmacı:  

Elektrik Elektronik Müh. Evrim 

Selvi (Action Coach Business 

Coaching)

Proje Yönetimi Metodolojisi Temel 
Bilgilendirme

Tarih: 13 Mart 2018

Eğitmen: Nurgül BİÇER

 
Süreç-Hata Türü ve Etkileri Analizi

Tarih: 21 Mart 2018

Eğitmen: Cem TUNA

 
Problem Çözme Teknikleri

Tarih:  28-29 Mart 2018

Eğitmen: Günay GÜLSEVEN
- 

*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.

ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ

Şubemize 1 Şubat - 28 Şubat 2018 tarihlerinde kayıt yaptırarak üye olan meslektaşlarımıza 
ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ diyoruz. Oda ve mesleki çalışmalarında başarılar diliyoruz.

       Şube Yönetim Kurulu

ECE BÜYÜKKALENDER
AHMET DEVLET ÖZÇELİK
YUSUF ÇETİN
CENK SEMERCİOĞLU
AÇELYA BOZALAN
REŞİT KARASU
ORHAN TOLGA BEDRİOĞLU
KORAY KOZUL
ÖMER FARUK TATAR

SERHAT ÇIRA
NUPEL ERMİŞ
CEM RODOS
ÖMER MURAT BOZKURT
HÜSEYİN ANIL KIRNIÇ
BÜLENT BAŞARAN
MUSA GÜRBÜZ
NADİRE TÖRE
OĞUZ VARHAN

ANIL CEM ÇOLAK
MUSTAFA SAMUR
KORAY TAŞKAYA
ZEKERİYA ÇAMLICA
FERDİ ÜNLÜ
AHMET ÖZENEN
MERİÇ ATİLLA
DİĞDEM KARADEMİR
KADİR ÇELİK

NURBANU ERDAL
HABİB AHMED YAMAN
ZAFER YILDIZ
CANSU YAKAR
MUSTAFA ERBAY
AYBÜKE GÜZEL
SERCAN KARPAT
PELİN GİRGİN
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ASANSÖR 
SEMPOZYUMU 
YÜRÜTME KURULU 
İLK TOPLANTISINI 
GERÇEKLEŞTİRDİ

TAHRİBATSIZ-
TAHRİBATLI MUAYENE 
KİTAPLARIMIZ 
YAYIMLANDI 

Asansör Sempozyumu Yürütme Kurulu, ilk 
toplantısını 5 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Süleyman Karadeniz ve Doç. Dr. Özlem 
Karadeniz tarafından hazırlanan 3 ciltlik Tahribatsız 
Malzeme Muayenesi ve tek ciltlik Tahribatlı Malzeme 
Muayenesi kitapları Odamız yayınları arasındaki 
yerini aldı.

( Odamız ve Elektrik Mühendisleri Odası taraf ından İzmir 
Şubeler i Yürütücülüğünde 18-20 Ek im 2018 tar ihler inde 
Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek 
olan Asansör Sempozyumu için Yürütme Kurulu ilk toplantısı 
5 Şubat 2018 tarihinde 11 üyenin katılımıyla gerçekleştirildi. 
Toplantıda, Düzenleme Kurulu kararları doğrultusunda ilk çağrı 
broşürü, ana tema, danışmanlar kurulu oluşumu ve sempozyum 
programına ilişkin görüş ve öneriler dile getirilerek çalışmalar 
başlatıldı.

( Prof. Dr. Süleyman Karadeniz ve Doç Dr. Özlem Karadeniz’in 
hazırladığı Tahr ibatsız Malzeme Muayenesi (Cilt I-II-III) ve 
Tahr ibatlı Malzeme Muayenesi kitaplar ı Şubemiz taraf ından 
basılarak Odamız yayınları arasındaki yerini aldı. 

İlgili yay ınlara ilişkin detaylı bilgiy i yan taraf ta karekodu 
okutarak ulaşabilir, kitapları Şubemizden temin edebilirsiniz.
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KALMEM’DEN 
KOSBİ’DE 
SEMİNER

HPKON 
DEĞERLENDİRME 
TOPLANTISI 
ANKARA’DA 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

( Toplantıya Odamız yönetic iler i, HPKON 2017 Yürütme 
Kurulu Üyeleri ve sekreterleri olmak üzere 17 kişi katıldı.

Toplantının ilk bölümünde etkinliğe ilişkin ver iler aktar ılıp 
değerlendirmelerde bulunulurken daha sonra Akışkan Gücü 
Mühendis Yetkilendirme eğitimlerine yönelik çalışmalar yapıldı.

ŞUBEDEN • HABER

Odamız Kalibrasyon Laboratuvarı MMO KALMEM 
tarafından, 21 Şubat 2018 tarihinde Kemalpaşa 
Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde “Genel 
Metroloji ve Kalibrasyon” başlıklı bir seminer 
düzenlendi.

VIII. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi’nin 
değerlendirildiği ve sektörde yapılacak çalışmaların 
ele alındığı toplantı 26 Şubat 2018 tarihinde Odamız 
Merkez Binasında gerçekleştirildi.

( Odamız Kalibrasyon Laboratuvarı MMO KALMEM taraf ından, 
Kemalpaşa Organize Sanay i Bölge Müdürlüğünde “Genel 
Metroloji ve Kalibrasyon” başlıklı bir seminer düzenlendi. MMO 
KALMEM adına Laboratuvar Müdürü Alper Tor toç’un sunum 
gerçekleşt irdiği seminere 24 kurum ve kuruluştan 53 k işi 
katılırken, seminerde Metroloji, İzlenebilirlik, Ulusal Metroloji 
Sistemi, Kalibrasyon, Ölçüm Belirsizliği, Raporlama, ISO 9000 

ve Kalibrasyon, Ölçüm Cihazlar ının Yönet imi, Laboratuvar 
Akreditasyonu gibi konular kat ılımcılar ile paylaşıldı. Bizi 
ağırladıklar ı iç in KOSBİ'ye ve seminer imize kat ılan değerli 
Kemalpaşa Bölgesi çalışanlarına teşekkür ederiz.
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KAMUSAL DENETİM 
KAZALARI ÖNLER

ISK-SODEX 
İSTANBUL 
2018’DE STANT 
İLE YER ALDIK 

Şubemiz Yönetim Kurulu, 6 Şubat 2018 tarihinde 
Gaziemir'deki bir okulda meydana gelen ve 1 kişinin 
ölümü, 4 kişinin yaralanması ile sonuçlanan kazan 
patlamasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

( Bilindiği üzere, bundan iki gün önce, 6 Şubat Salı günü 
Gaz iemir ’de bulunan Abdülhamit Han Meslek i ve Teknik 
Anadolu Lisesi’nin kazan dairesinde bir patlama meydana geldi. 
Aynı zamanda Halk Eğit im Merkezi taraf ından da kullanılan 
okulda meydana gelen patlamada maalesef bir yur t taşımız 
hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Öncelikle yaşamını 
yitiren yurttaşımızın ailesine başsağlığı, patlama anında olay 
yer inde bulunan ve yaralanan yurttaşlar ımıza geçmiş olsun 
dileklerimizi iletiyoruz. 

Bu patlama bir kez daha insan yoğunluğunun yüksek olduğu 
hastane, okul vb. kamu kurumlarında r isk taşıyan cihazların 
kullanımında alınması gereken güvenlik tedbirlerinin önemini 
gözler önüne sermişt ir. TMMOB Makina Mühendisler i Odası 
İzmir Şubesi olarak, kaza yerinde uzman üyelerimizin yapmış 
olduğu inceleme sonucunda aşağıdaki noktaları kamuoyunun 
dikkatine sunmak isteriz:
1- Öncelikle, kalorifer kazanının patlama nedeni konusunda 
detaylı incelememiz sürmektedir.
2- Patlama nedeninin doğalgaz olmadığı, kalorifer kazanında 
eksik su ya da aşır ı ıs ı ar t ış ı sonucu, buhar oluşması ve 
basıncın kontrolsüz artması (kazanın buhara kalkması) olduğu 
anlaşılmaktadır.

( ISK-SODEX İstanbul 2018, 7-10 Şubat 2018 tarihleri arasında 
Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşt ir ildi. Isıtma, 
soğutma, havalandırma, pompa, vana, tesisat, su ar ıtma, 
yalıtım sektörlerinde faaliyet gösteren f irma ve katılımcıların 
buluştuğu fuarda Teskon çalışmaları hakkında bilgilendirmede 
bulunmak için Şubemiz de stant açarak katılım sağladı.

3- İ l k  ince l eme de,  pa t l aman ın,  k a l or i f e r  k a z an ın ın 
mekanik tesisat emniyet sistemlerindeki hatalı uygulamadan 
kaynaklandığı tespit edilmiştir. 
4- Isıtma sisteminin yeni kurulduğu, ancak kazan üzer ine 
monte ed i l en emniye t  s i s t emler in in  y anl ı ş  se ç i l d iğ i 
görülmüştür.
5- Kazan devreye alınmadan önce ısıtma sisteminin kontrolü 
yapılmadığı için bu hata fark edilmemiştir.
6- Bu tür kazal ar ın meydana ge lmemes i iç in, ıs ı tma 
sistemlerinin devreye alınmadan önce kontrolünün yapılması 
ve bir rapora bağlanması gerekmektedir. 

Sonuç olarak,  benzer kazal ar ın b ir daha yaşanmas ının 
önüne geçilebilmesi için cihaz kurulum aşamasında kamusal 
denet iminin yapılmas ının mevzuat l a zorunlu k ı l ınmas ı 
gereklidir. Ayrıca, cihazların kullanım süreçlerinde periyodik 
kontroller inin yapılması ve bu tür tesisler in ilgili eğitimleri 
almış ve bu çerçevede belgelendir ilmiş kişilerce işlet ilmesi, 
tüm bu aşamalarda konunun uzmanlar ından ve ilgili meslek 
odalar ından destek al ınmas ı gerek t iğ i doğrultusundak i 
görüşümüzü kamuoyu ile paylaşırız.
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ŞUBEMİZ 
DELEGE 
TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİ

WIN EURASIA 
FUARI İÇİN ARAÇ 
KALDIRILACAK

Şubemiz delege toplantısı 28 Şubat 2018 tarihinde 
gerçekleşti.

15-18 Mart 2018 tarihlerinde TÜYAP-İstanbul̀ da 
düzenlenecek Win Eurasia Fuarı’na organizasyon 
firması tarafından talep olması durumunda 
üyelerimiz için araç kaldırılacak.

( Şubemiz delege toplantısı Odamız Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi Ege Salonu’nda 28 Şubat 2018 tarihinde gerçekleşti. 
24-25 Mart 2018 tarihinde gerçekleşecek olan Odamız genel 
kuruluna hazırlık ve genel kurula dair bilgilendirme amacıyla 
gerçekleştirilen toplantıda delegelerimiz söz alarak genel kurul 
sürecine ve Oda çalışmalarına ilişkin görüşlerini paylaştılar. 
Toplantıya 51 delege katıldı.

( Araç, 16 Mart 2018 Cuma saat 00.00‘da Odamız Tepekule 
Kongre ve Sergi Merkezi önünden hareket edecek, 17 Mart 2018 
Cumartesi sabahı Tüyap‘a varacak.

İ s tanbul ‘dan İ zmir ‘e dönüş iç in arac ımız 17 Mar t 2018 
Cumartesi saat 23.00’de Beşiktaş Vapur İskelesinin önünden 
hareket edecek.

Üyelerimizin katılımına açık olan etkinlikte başvuruda öncelik 
esas alınacaktır.

Katılmak isteyen üyelerimiz aşağıdaki telefon numaralarından 
başvuruda bulunabilirler.

Başvuru için: (0232) 462 33 33 /209-210  Önder Sözen - 
Sungu Köksalözkan
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4. KAİZEN 
PAYLAŞIMLARI 
ETKİNLİĞİ, 
KATILIMCILAR 
TARAFINDAN 
İLGİ GÖRDÜ

Etk inliğin aç ılış ında bir konuşma yapan Şubemiz Yönet im 
Kurulu Sekreter Üyesi Selda Ünver, düzenlenen ilk üç etkinliğin 
büyük ilgi gördüğünü ve “Sürekli Gelişim” anlamındaki Kaizen 
kavramının anlaşılması, uygulama alanlar ının genişletilmesi 
ve konuya gerek l i  önemin ver i lmes i  ç abal ar ına katk ı 
sağlamak amacıyla dördüncü Kaizen Paylaşımları etkinliğinin 
düzenlendiğini ifade ederek, etkinliğe katkı koyan herkese 
teşekkür etti. 

Ünver’in ardından etkinlik yürütme kurulu adına söz alan İpek 
Devec i Kocakoç, etk inlik içer iği hakkında bilgilendirmede 
bulunurken, “Sürekli iyileştirme çabalarına katkı olmasını 
umduğumuz çalışmamızı, bu sene yazılım alanında yapılan 
KAIZEN çalışmalarını da dâhil ederek bir ileri aşamaya taşımış 
olduğumuzu düşünüyoruz. Bu çerçevede, etkinliğimizin küçük 
de olsa bir fark yaratacağını ve ülke çapında iyileştirme 
bilincinin gelişmesine katkıda bulunacağını umuyorum” diye 
konuştu.

• Bu yıl dördüncü kez düzenlenen Kaizen 
Paylaşımları etkinliği, 23-24 Şubat 2018 tarihlerinde 
Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 
gerçekleşti. Etkinlikte 34 firmadan 84 proje Kaizen 
çalışmalarını sergileme ve diğer katılımcılar ile görüş 
alışverişinde bulunma fırsatı yakaladı. 

“SAHNE İŞ’TE” EKİBİ KAİZEN İÇERİKLİ OYUNUNU SAHNELEDİ
Geçen etkinlikte olduğu gibi bir kez daha “Sahne İş’te” tiyatro 
topluluğu Kaizen, Yalın Dönüşüm Farkındalık Forum Tiyatro 
oyununu Anadolu Salonu’nda sahneledi. Yal ın dönüşüm 
süreçlerinde sahada karşılaşılan problemleri tartışmaya açmayı 
ve saha çalışanlar ının birbir iyle uyum iç inde çalışmasının 
gerekliliğine dikkat çekmeyi hedefleyen forum tiyatro oyununu 
yaklaşık 500 kişi izledi. 

Tiyatro oyununda Kaizen süreçler inde ekip çalışmasının ve 
takım olmanın önemine vurgu yapıldıktan sonra sey irc iler 
arasında seçilen katılımcılarla interaktif bir gösteri sunuldu. 
Oyunun ardından kendilerine bir plaketle teşekkür edildi.
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İLK KEZ YAZILIM ALANINDA PROJELER DE ETKİNLİKTE YER 
ALDI
Yazılım f irmalarınca uygulanan Kaizen projeleri bu yıl ilk defa 
etkinlik iç inde yer aldı ve kat ılımcılardan yoğun ilgi gördü. 
Ayrıca etkinliğin ilk gününde yazılım alanında Kaizen projeleri 
ile katılım sağlayan Bimar, Univera ve Biltaş f irmaları Marmara 
Salonunda hazırladıkları projelerin sunumlarını gerçekleştirdi.

B U  Y I L  A Ç I K  O T U R U M U N  K O N U S U  “ K A İ Z E N ’ D E 
ÖLÇÜLEBİLİRLİĞİN ÖNEMİ” OLDU
Etkinliğin ik inc i gününde ise proje sergisi devam ederken 

“Kaizen’de Ölçülebilirliğin Önemi” başlıklı bir aç ık oturum 
gerçekleşti. Açık oturumun moderatörlüğünü Etkinlik Yürütme 
Kurulu Üyesi Gül sün Kesk in yaparken, konuşmac ı olarak 
Bimar’dan Murat Özemre, Ege Prof il’den Etem Gökmen, Vestel 
Elektronik’ten Vural Kömürcü ve Bosch Termoteknik f irmasından 
Gündüz Karaören ile Fat ih Sezen kat ıldı. Aç ık oturumda, 
katılımcılar taraf ından kendi f irmalar ındaki uygulamalardan 
örneklerle Kaizen uygulamalar ında ölçülebilir l iğ in önemi 
üzerinde duruldu. 

ETKİNLİĞE 682 KİŞİ KATILDI
4. Kaizen Paylaşımları etkinliğine 682 kişi katılırken, sergide 
34 f irmadan 84 proje yer aldı. Etkinlik sonunda tüm proje 
sahipler ine Şubemiz Yönet im Kurulu Sekreter Üyesi Selda 
Ünver katılım sertif ikalarını bir törenle takdim etti.
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FİRMALAR KAİZEN'DEN MEMNUN AYRILDI

( BİMAR
Özellikle sunumlar oldukça kalabalıkt ı. Bizim sunumumuza 
yazılım sektörü haricinde de katılım oldu ve sorular güzeldi. 
Etkinliğin bu kadar kalabalık olacağını düşünmüyorduk. Ürün 
ve makineler, yaz ılıma oranla daha somut ve elle tutulur 
olmasına rağmen yazılım da beklediğimizden fazla ilgi gördü. 
Bizim de çeşitli sektörlerden ziyaretçilerimiz oldu. Bir sonraki 
etkinlikte sunumlar daha büyük salonlarda yapılabilir.

( SANEM PLASTİK
Etkinliğe en başından ber i, yani 4 kezdir kat ılıyoruz. 2011 
yılında TPM çalışmalarımıza başladık. 2014 yılından itibaren bir 
f irmadan danışmanlık hizmeti almamızla birlikte çalışmalarımız 
ivme kazandı. Bu doğrultuda Japonya’da aldığımız eğitim ile 
farkındalığımız gelişti.

Bu etkinlik bilgiy i paylaşma anlamında çok faydalı. Kaizen 
Paylaşımları etkinliği vesilesiyle f irmamızda çok fazla ziyaretçi 
kabul etmeye başladık ve bu z iyaretlerde gerçekleşt ir ilen 
görüş alışver işler i biz i gelişt ir iyor. Saha çalışanlar ımız ın 
burada projeler ini z iyaretç ilere anlatmalar ı mot ivasyon 
kaynağı oluyor.  Odanızın teşvik ediciliği çok önemli. Yapılan 
çalışmalara ek olarak, etkinliğe katılan f irmaların birbirlerini 
ziyaretlerine vesile ve aracı olabilirsiniz.

( WAGNER KABLO
Etkinliğe daha önce ziyaretçi olarak katılmıştık, bu yıl ilk kez 
katılımcı olarak etkinlikte yer aldık. Etkinliği hem ziyaretçiler 
hem kat ıl ımc ılar aç ıs ından başar ıl ı bulduk. F irma olarak 
da doğru bir şekilde yönlendir ildik. Ufak tefek benchmark 
çal ışmalar ı yapabildik. Farkl ı sek tör lerden f irmalardan, 
f irmamıza yönel ik uygulama öner iler i aldık. Etk inl ik te 
eksikliğini hissettiğimiz pek bir şey olmadı ancak katılımcılara 
yönelik etkinliğe ilişkin interaktif bilgi akışı daha fazla olabilir.

( TEKSAN
Etkinliğe ilk defa katıldık. Daha önce KalDer Ankara’nın benzer 
etkinliğine katılmıştık. Buradaki ortam oradakine oranla daha 
sıcak. 150’den fazla kişi ile bire bir görüşme imkânı yakaladık. 
Üniversite öğrencisi arkadaşlarla da bilgi paylaşımında bulunma 
f ırsatımız oldu. Burada art niyet olmaksızın f irmalar arasında 
tecrübe ve bilgi paylaşımı gerçekleştir iliyor. Bundan sonraki 
senelerde de etkinliğe düzenli katılmayı ister iz. Bir sonraki 
etkinlikte mavi yakalı arkadaşlarımızı da buraya getirebilir iz. 
Etkinlik öncesi katılımcı projelerin belirlenmesinde bir eleme 
olması, derecelendirmenin ise olmaması güzel. Belki ek olarak 
sunumu yapılan proje sayısı arttırılabilir. Etkinliği düzenleyen 
arkadaşlara teşekkür ediyoruz.
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YATIRIMCI 
DIŞARIYA 
KAÇIYOR

Ekonomi Bakanlığı, Merkez Bankası, IMF, Hazine ve çeşitli 
bakanlık ver iler i kullanılarak yapılan analizde, Türkiye’nin 
dışarıya yaptığı doğrudan yatırımlar analize tabi tutuldu.
Türk iye’nin hem dış yat ır ım çekmede hem de dışa yat ır ım 
yapmada, birçok çevre ülkenin ger isinde olduğu tespit inin 
yapıldığı araştırmada, özellikle son dönemlerde dışarıya kaçma 
eğilimi ağır basan yat ır ım kararlar ına, bask ıc ı yönet imin 
yatır ımları da kaçırdığına, bunun özellikle yatır ım bekleyen 
işsizler açısından önemli olduğuna dikkat çekildi. Analizde şu 
noktalar öne çıktı:

• Doğrudan yat ır ım biç imindeki sermaye ihrac ı, küresel 
kapitalizmin bir gerçeği olarak tüm dünyada ar tmaktadır. 
Türkiye, doğrudan yabancı yatır ım çekmeye çalışırken farklı 
saiklerle dışar ıya yat ır ım da yapmaktadır. Ancak, benzer 
çevre ülkelerle kıyaslandığında Türkiye’nin hem dış sermaye 
çekmede hem de dışar ıya yat ır ımda, küresel kapitalizm ile 
bütünleşmenin arka sıralarında olduğu görülmektedir.

• Türkiye’nin dışa yatırım stokunun 2008 sonrası hızlandığı, 
dış yat ır ımlar ın düzenli ar t ışlarla 2016’da 31 milyar dolar ı 
bulduğu görülmüştür. Türkiye’nin dışa yatır ımlar ının dörtte 
üçünden f azlas ı Avrupa’da yer almak tadır. D ışa yapılan 
yatır ımların yüzde 68’i f inansla ilgilidir. Sanayinin payı, dış 
yatır ım toplamında yüzde 15’te kalmaktadır. Bunlar arasında 
Arçelik, Şişecam, Anadolu Efes, Ülker, TPAO, Tosyalı Demir Çelik 
yatırımları ve bazı giyim f irması yatırımları öne çıkmaktadır.

• Türkiye’nin dış yatır ımlarında f inans sektörü üçte ikinin 
üstünde bir payla ön s ıralardadır. Bankalar, çoğunlukla 

Odamız, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in 
katkısıyla hazırladığı Sanayinin Sorunları Bülteninin 
36’ncısını “Türkiye’nin Dış Yatırımları” konusuna 
ayırdı.

Avrupa’da şube açarak kredi bulma, dış t icaret işlemler ine 
aracılık etmek için dış yatır ımlarda öncü olmuşlardır. İmalat 
sanayisi dahil olmak üzere sanayinin toplam dış yatırımlarda 
pay ı yüzde 15’te kalmaktadır. Dışa yat ır ım yapan sanay i 
f irmalarının, sektörlerinde öne çıkan ve iç pazarı artık yeterli 
görmeyen f irmalar olması dikkat çek ic idir. Ayr ıca yat ır ım 
yapılan ülkelerin bakir pazarları, ucuz işgücü, ucuz hammadde, 
ucuz enerji f iyatlarının da yatırımları cezbettiği söylenmelidir.

• Sanayi dışında başta dış taahhüt, havaalanı işletmeciliği 
(TAV) ve ilet işim (Turkcell) alanlar ında da Türkiye kökenli 
f irmaların dış yatırımları kendilerinden söz ettirmektedir.

• Dışa yat ır ım, küresel kapitalizmin bir gerçeği olmakla 
birlik te, Türk iye’dek i realite c ıl ız, sistemsiz ve çok farklı 
saiklerle yapılmaktadır. Son yıllarda dışa yatırım kararlarında, 
ülkedeki kayırmacı, hukuksuz rejim icraatları da etkili olmaya 
başlamışt ır. AKP rejiminin toplumu kutuplaşt ır ıc ı icraat ı 
f irmalar dünyasına da yansımış, kamu ihaleler inde korunan, 
kayırılan kesimlerle iktidarın ilişkileri netleştikçe birçok f irma 
rejim taraf ından biata zorlandıkça, f irmalar için yatır ım yeri 
seçmede muhtelif coğrafyalar da alternatifler arasına girmiştir.

• Yoğun işsizlik yaşayan Türkiye’nin yatırıma ihtiyacı varken 
f irmaların yatır ım yeri olarak yurt dışını seçmeleri, f irmalar 
açısından anlaşılır bulunsa da, ülkedeki iş bekleyen kitleler 
açısından olumsuzdur. Ayr ıca, yatır ımlardan yararlanan yan 
sanayiden iler i-ger i bağlant ılı alt sektörlere, tedar ikç ilere 
kadar bir dizi kesim açısından da yatırımların dışa akmasının 
negatif etkileri hatırlanmalıdır.

• Özel l ikle ülkedek i pol it ik i t ic il iğ in, ar tan r iskler in 
etkisiyle ver ilmiş yurt dışı yat ır ım kararlar ından cay ılması 
için, ülkede OHAL uygulamasının hızla kaldırılması, demokratik 
normlar ın hak im k ılındığı bir parlamenter düzene, hukuk 
devletine yeniden dönülmesi şarttır.
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ODADAN •

ÖZELLEŞTİRMELERE, 
SANAYİSİZLEŞMEYE, 
ÇİFTÇİNİN YIKIMINA 
KARŞI ÇIKMAK 
YURTSEVER BİR 
GÖREVDİR

( İktidarın son özelleştirme hamlesi, Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı por t föyünde bulunan Türk iye Şeker Fabr ikalar ı 
AŞ’ye bağlı 14 Şeker Fabrikasının özelleştirme ihalesinin ilanı 
oldu. Söz konusu fabr ikalar, Bor, Çorum, Kırşehir, Yozgat, 
Erzincan, Erzurum,  Ilgın, Kastamonu, Turhal, Afyonkarahisar, 
Alpullu, Elbistan, Muş ve Burdur şeker fabrikalarıdır.

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, 
Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesi üzerine yazılı bir 
açıklama yaptı.

Şeker fabr ikalar ının kuruluşu, 1925 y ılında Alpullu Şeker 
Fabr ikas ının temelinin at ıl ış ına ve 1926 y ıl ının baş ında 
ilgili kanunun ç ıkar ılışına kadar gitmektedir. Cumhuriyet in 
ilk dönemler inde başlanan şeker fabr ikalar ının yapımına 
1950’li y ıl larda da devam edilmiş, ancak 2000’li y ıl larda 
özelleştirilmeleri gündeme gelmiştir.

Odamız bu sürece, şeker fabr ikalar ının özelleşt ir ilmesi ile 
bağlantılı olarak 2004 y ılında yaptığı, “Cargill Emperyalist 
Tal an ın Yen i  B ir  Ad ıd ır ”  baş l ık l ı  aç ık l ama i l e  d ikk at 
çekmiş ve emperyalist çevreler in dayat t ığı “yapısal uyum 
programları” çerçevesinde yürütülen özelleştirmelerin, kamu 
kaynaklar ımızın talanına yol açtığını, çif tçimizi, köylümüzü, 
emeği ile geçinen halkımızı mağdur edeceğini belirtmiştir.

O zamandan bugünlere gelinceye dek, kendi kendine yeten ve 
ihracat yapabilen bir yapıdan, yabancı sermaye lehine yapılan 
yasa değişiklikleriyle, şeker ithal eder duruma gelen ülkemizin, 
bu son özelleştirme adımı ile birlikte, daha fazla dışa bağımlı 
hale gelmesi, ne yazık ki çok yakındır.

Yapılacak olan bu özelleştirmeler ile Türkiye’nin öz kaynağı 
olan şeker pancarı üretimine, ülkemizin çif tçisine ve tarımına 
ağır bir darbe daha indirilmiş olacaktır.

Özelleştirmeler in ülkemizin, üreticiler imizin, mühendisliğin, 
tar ımın ve sanayinin aleyhine olduğunu her zaman belirten 
Odamızın düzenlediği kongre ve sempozyumlarda, bu durumun 
aynı zamanda sanay is izleşmeye de yol aç t ığ ı tespit ler i 
yapılmıştır. Büyük ölçekli kamusal üretimin tasf iyesi ne yazık ki 
böylesi bir sonuç da üretmektedir. Bu nedenle özelleştirmelere 
karşı ç ıkmak, ülkesine ve halk ına karşı sorumlu olan her 
yurttaşın yurtsever bir görevidir.
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THM KOROMUZ, 
EKE KARDEŞLERİ 
KONUK ETTİ
Şubemiz Türk Halk Müziği Korosu, düzenlediği 
konserde halk müziğinin başarılı isimlerinden olan 
Müslüm Eke-Mustafa Eke kardeşleri konuk etti.

( Şubemiz Türk Halk Müziği Korosu, 5 Şubat 2018 tarihinde 
“Sazın ve Sözün Sultanlar ı: Halk Ozanlar ı” isimli konserle 
sahne alırken, konserde günümüz halk müziğinin başar ıl ı 
isimlerinden olan Müslüm ve Mustafa Eke kardeşleri ağırladı. 
Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Anadolu Salonu’nda 
gerçekleşen konserde aç ılış konuşmasını yapan MMO İzmir 
Şubesi Başkanı Yüksel Yaşar tek in, koronun bu konser ile 
Anadolu’nun kültürel birikiminin önemli parçalarından biri olan 
halk ozanlığı geleneğini yaşatma çabasına biraz olsun katkıda 
bulunmayı amaçladığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Karacaoğlan’dan Mahsuni Şer if ’e dek, geniş bir dönemin 
eserlerini kapsayan bir repertuarla sahne alacak olan koromuz 
konserinde, halk ozanlığı geleneğine sahip çıkan iki önemli 
ismi, Sayın Mustafa Eke ve Müslüm Eke’yi konuk ederek sizlerle 
buluşturacak. Konserimize katılımlarıyla bizleri onurlandıran 
Mustafa Eke ve Müslüm Eke’ye ş imdiden Şubemiz adına 
teşekkürlerimizi sunuyorum.

B i l ind iğ i  ü ze re  Şubemiz ,  y ı l l ardan bu y ana me s l ek i 
f aal iye t ler in in yanında sosyal ve kül türe l e tk inl ik lere 
verdiği önemle de bilinir oldu. Aç ıkhava sinemamız, r it im 
topluluğumuz, halk oyunlar ı topluluğumuz ve korolar ımız 
üyelerimizden ve İzmirlilerden büyük ilgi görmekte.

Biz de meslektaş sorunlarını toplum sorunlarından ayırmayan 
bir meslek örgütü olarak bu etk inl ikler i topluma karş ı 
sorumluluğumuzun bir parçası olarak görerek sürdürmekteyiz. 
Bu çal ışmal ar ın s iz ler in i lg is ine parale l ol arak devam 
edeceğine, büyüyüp gelişeceğine inanıyor, ilginiz için sizlere 
teşekkür ediyoruz.

Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi olarak yaklaşık 20 gün 
önce yeni bir döneme merhaba dedik. 14 Ocak 2018 tarihinde 
gerçekleştirilen seçimlerimizle Şubemizin 29. Dönem Yönetim 
Kurulu’nu belirledik. Seç imler sonucunda, bize, Şubemiz i 
2 y ıl boyunca kendiler i ile birlikte yönetme hakkını veren 
üyelerimize buradan bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. 
Şubemiz, y ıllardır gerek örgütsel alanda, gerekse meslek i 
konularda proje ler iy le ve gerçekleş t ird iğ i çal ışmalar l a 
Odamızda değişimin it ic i gücü olmay ı ana misyonu olarak 
benimsemişt ir. Bu yüzden Şubemiz değişim dinamiğini tüm 
olumsuz koşullara rağmen sürdürmeye devam edecektir.
Bundan öncek i dönemlerde olduğu gibi bundan sonra da 
“birlikte yönetme, birlikte üretme, birlikte karar alma” ilkesiyle 
hareket edeceğimizi, tüm olumsuzluklar ve zorluklar karşısında 
bu ilkeler imizden tav iz vermeyeceğimizi belir tmek ister im. 
İzmir ’in en etk in meslek örgütler inden bir i olan Şubemizi 
bugünlere taşıyan geçmiş dönem başkan ve yöneticilerimize de 
bu kürsüden teşekkür ediyorum.

Sözlerimi tamamlarken, bu etkinliğin sizlerle buluşması için 
büyük emek veren Koro Şef imiz Sayın Vildan Turan ve Orkestra 
Şef imiz Çağdaş Akıncı’ya, kor istler imize, saz üstatlar ımıza, 
bu etkinliğin organizasyonuna emek veren arkadaşlar ımıza, 
konser imiz in gerçekleşmesi iç in destek te bulunan Proje 
Fabr ikas ı Limited Şirket i’ne, ACD İnşaat T icaret Limited 
Şirketi’ne, Ali Usta Oltu Kebap’a, sunumlarından dolayı Sayın 
Hamit Demirhan’a, bu güzel akşamda konuğumuz olan sizlere 
teşekkürlerimi sunuyor, keyifli bir akşam diliyorum.”

Yaşar tek in’ in konuşmas ın ın ard ından Şe f V i ldan Turan 
yönetimindeki konserine başlayan koro, konserin ilk bölümünde 
Karacaoğlan’dan Mahsuni Şer if ’e dek geniş bir repertuar ile 
seyirc ilerle buluştu. 700’den fazla kişinin izlediği konser in 
ikinci bölümünde ise konuk sanatçılar Müslüm Eke ve Mustafa 
Eke sahne alarak yaklaşık 1,5 saat boyunca Anadolu’nun çeşitli 
yörelerinden türküler seslendirdiler. 

ŞUBEDEN • HABER
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ŞUBEDEN • HABER

GÖZALTILARA 
İLİŞKİN BASIN 
TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MÜHENDİSLİK 
MİMARLIK 
ÖYKÜLERİ VIII 
YAYIMLANDI

( İzmir’de aralar ında KESK MYK üyesi Elif Çuhadar ’ın ve 
HDP üyeler inin yer aldığı 42 kişinin gözalt ına alınmasının 
ardından İzmir Emek ve Demokrasi Güçler i taraf ından bir 
basın toplant ısı gerçekleşt ir ildi. Eğit im-Sen İzmir 1 No’lu 
Şube’de gerçekleştir ilen toplantıda İzmir Emek ve Demokrasi 
Güçleri adına açıklamayı KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem 
Sözcüsü Çağdaş Topal yaptı. Topal açıklamasında, gözaltılara, 
2014 yılında İzmir’de yapılan bir panele katılmaları gerekçe 
göster ildiğini ifade ederek, “TTB yönet ic iler inin denet imli 
serbestlikle serbest bırakılmalar ının hemen ertesi günü bu 
operasyonun yapılması ve Emek ve Demokrasi Güçleri’nin hedef 
alınması tesadüf olmayıp aksine sistematik saldırıların devamı 
niteliğindedir. Emek ve barış mücadelesi yürütenlere yönelik 
gerçekleştirilen gözaltı ve tutuklama operasyonları, sindirme 
ve kriminalize etme amaçlıdır” dedi. Topal açıklamasını şöyle 
sürdürdü:

( Kitapta yer alan öyküler şu şekilde: 

21. Yüzyıla İlk Giren Adam: Aykut Göker (Mahmut Kiper) - 
Önce İtü Vardı (Doğan Hasol) - Türkiye Köprüleri (Gülsün 
Tanyeli) - Kömürün Hüzünlü Bandosu (Nadir Avşaroğlu) 

- XVII. Yüzyılda Hassa Mimarları Ocağı (Fatma Afyoncu) 
- Türkiye’de Metalurji Mühendisliği Eğitiminin Tarihçesi 
(C. Hakan Gür) - Osmanlı Mühendis-Mimar Cemiyeti (Feza 
Günergun) - Dekorasyondan İç Mimarlığa (Meltem Gürel) 

- Fındığın Öyküsü (Halit Suiçmez) - Bir Ömürdür Vardiya 
(Nadir Avşaroğlu) - Beykoz Camları (Önder Küçükerman)

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, İzmir’de 
gerçekleşen gözaltılara ilişkin 7 Şubat 2018 
tarihinde bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

TMMOB`nin ilkini 2006 yılında yayımladığı 
Mühendislik Mimarlık Öyküleri kitabının sekizincisi 
çıktı. "Mühendislik Mimarlık Öyküleri"nin 
sekizincisinde 11 öykü yer alıyor. 

“OHAL’in kendisinin anayasal düzeni korumaya yönelik olduğu 
iddias ına rağmen AKP, OHAL’i anayasal haklar ı or tadan 
kaldırmak için kullanmaktadır. OHAL, iktidara istediğini yapma 
ve siyasal hedeflerine uygun zemin yaratma keyf iyeti veren bir 
araca dönüştürülmüştür.

2014 yılında izin verilen, tamamen düşünce ve ifade özgürlüğü, 
bar ışç ıl göster i ve toplanma hakkı kapsamında yapılan bir 
etkinliğin gerekçe gösterilerek 28 arkadaşımızın sabah evleri 
basılarak gözaltına alınması, OHAL’in kullanılma amacını bir 
kez daha gözler önüne sermiştir. OHAL, AKP’nin elinde bir yargı 
sopasına dönüşmüş, umarsızca ve pervasızca savrulmaktadır.
AKP’nin ne OHAL sopası ne de diğer faş izan polit ikalar ı, 
bizleri emek, demokrasi ve barış mücadelesinden alıkoyabilir. 

“Hukukun üs tünlüğü” s ır al amas ında 113 ülke aras ında 
Türkiye’yi 101. sıraya getirenlere düşünce ve ifade özgürlüğünü 
hatırlatmamızın bir etkisinin olmayacağını biliyoruz. Ancak 
temel hak ve özgürlüklerin bu kadar pervasız biçimde ayaklar 
alt ına alınmasını kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. Düşünce ve 
ifade özgürlüğü, dönemsel politikalar uğruna ezilip geçilecek, 
yok sayılacak haklardan olmayıp yüzlerce yıllık mücadeleler ve 
ödenen bedellerle güvence altına alınmışlardır. İktidar, hukuku 
hiçe sayarak suç işlemekten vazgeçmelidir.

Gözalt ı ve toplu tutuklama fur yas ını ş iddetle k ınıyoruz. 
Gözalt ına alınan arkadaşlar ımız derhal serbest bırakılmalı, 
hukuk tanımaz saldırılara son verilmelidir.”
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TMMOB İKK •

NE AKADEMİ 
NE DE EMEK VE 
MESLEK ÖRGÜTLERİ 
BİAT EDECEK

( S av a ş  ç ı ğ ı r tk an l ı ğ ına  k ar ş ı  T ü r k i y e ’n in  ç e ş i t l i 
üniversiteler inden binlerce akademisyenin bar ış ın sesini 
yükselt t iğ i bar ış bildir is inin yay ımlanmasının üzer inden 
yaklaşık ik i y ıl geçmişken, bar ış akademisyenler i ikt idar ın 
hedef i olmaya devam ediyor. Bunun son örneğini Dokuz Eylül 
Üniversitesi’nde (DEÜ) şahit olduk. 27 Haziran 2017 tarihinde 
10 akademisyen ile birlikte DEÜ rektörlüğü taraf ından açığa 
alınan DEÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 
Araştırma Görevlisi ve aynı zamanda TMMOB İl Koordinasyon 
Kurulu Kadın Çal ışma Grubu Dönem Sözcüsü olan D ilek 

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, DEÜ 
Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü 
Araştırma Görevlisi ve TMMOB İzmir İKK Kadın 
Çalışma Grubu Dönem Sözcüsü Dilek Karabulut’un 
görevine son verilmesine ilişkin 2 Şubat 2018 
tarihinde yazılı bir açıklama yaptı.

Karabulut’un görevine rektörlük taraf ından son ver ildi. Tez 
danışmanı, Anabilim Dalı başkanı, bölüm başkanı, dekan ve 
fakülte yönetim kurulunun yeniden atamaya ilişkin olumlu 
görüşlerine karşın, atama işlemini f ırsat bilen DEÜ Rektör 
Vek il i Prof. Dr. Erdal Çelik ’in inis iyat if i ile Karabulut ’un 
görev ine son ver ilmesi, ik t idar ın bar ış diyenlere yönelik 
saldırganlıklarının en son örneklerindendir. Çelik, bu icraatı ile 
artık bilime dayalı düşünceden ve liyakata dayalı değerlendirme 
kriterlerinden uzak, akademinin özerkliğini hiçe sayan biçimde 
sadece sarayın temsilcisi olma vasf ı taşıyan rektörlerden biri 
olduğunu kanıtlamıştır. TMMOB İzmir İKK olarak kendisini bilim 
insanlığından uzak bu duruşu nedeniyle kınıyoruz.

Son günlerdeki örneklerde de görüldüğü üzere akademisyenleri 
olduğu gibi savaşa karşı barış isteyen Türk Tabipleri Birliği’ni, 
TMMOB’yi ve birçok başka kesimi hedef ine koyan iktidar, ülkeyi 
bir bataklığa sürükleyen polit ikalar ının nereye varacağını 
elbette bilmektedir. Söz konusu politikaların önüne geçmek, 
ölüm ve gözyaşı get iren savaşsa karşı bar ışı savunmak ise 
her yurttaşın olduğu gibi bilim insanlarının, emek ve meslek 
örgütlerinin öncelikli görevlerindendir. Bu anlamda öncelikle 
yur t taş, sonra ise bilim insanı ve TMMOB üyesi olmaktan 
kaynaklı görev ini yer ine get iren Dilek Karabulut ’un yalnız 
olmadığını, TMMOB örgütlülüğü olarak kendisiyle omuz omuza 
durduğumuzu, bar ış isteyen imzasının biz im de imzamız 
olduğunu belirtmek isteriz.

Her geçen gün hukuku biraz daha ayaklar altına alan iktidar 
şunu bilmelidir ki, türlü hedef göstermeye, baskıya ve zora 
karşın ne akademi ne de emek ve meslek örgütleri biat edecek, 
savaşa karş ı bar ış ın, halklar ı b irbir ine düşmanlaşt ırma 
polit ikalar ına karşı kardeşliğin sesini yükseltmeye devam 
edecek t ir. Bugün bar ış is teyenlere en ağ ır ve pespaye 
yöntemlerle saldırarak savaşı ve ölümü savunanlar ise bunun 
hesabını tarih önünde er geç verecektir. Kamuoyuna saygıyla 
duyurulur.
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İZMİR’E SAHİP 
ÇIK PLATFORMU 
KURULDU
İzmir’e Sahip Çık Platformu, kuruluşunu bir basın 
toplantısıyla duyurdu.

( İzmir’i hedef alan rant projelerine karşı mücadele etmek 
üzere yürütülen İzmir ’e Sahip Çık çalışması, 48 kurumun 
katılımıyla İzmir’e Sahip Çık Platformu halini aldı. Platformun 
kuruluşu, İzmir Mimarlık Merkezi’nde gerçekleşt ir ilen basın 
toplant ıs ıy la duyuruldu. Plat form bileşeni kurumlardan 
temsilc iler in kat ıldığı basın toplant ısında plat form adına 
basına açıklamayı Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Özlem Şenyol Kocaer yapt ı. Şenyol Kocaer 
açıklamasında, son 15 yıl boyunca sürdürülebilir ekonomik bir 
model yerine ranta dayalı ekonomi polit ikalar ı uygulanması 
nedeniyle kentlerin, tarım alanlarının, kıyılar ın, ormanların, 
dereler in yapılaşmaya aç ıldığını ve talan edildiğini, kamu 
arazilerinin sermayeye peşkeş çekildiğini belirterek, “Bunun 
sonucunda özellikle İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerde 
uygulanan rant polit ikalar ı ve gerek merkez i gerek yerel 
idareler taraf ından uygulanan yanlış kentleşme politikaları bu 
kentleri yaşanmaz hale getirmiştir. Yaşanan traf ik sorunları, 
hava kirliliği, kişi başına düşen yeşil alan miktarının azalması, 
sel fe l aket ler i, heyelanlar ve benzer ler i bunun en net 
örnekleridir” dedi. Şenyol Kocaer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özel l ikle İstanbul’da ranta çevr ilecek alanlar azaldıkça, 
yağmacı sermaye gözünü İzmir’de ranta çevr ilecek alanlara 
dikmiştir. Daha önce defalarca dile getirdiğimiz gibi İzmir’de 
son y ı l l arda ar t an nüf usl a b ir l ik te parçac ı l  p l anl ama 
anlayışıyla uygulanan şehircilik politikaları ile oluşan çarpık 
kentleşme,  deprem ve sel gibi doğal afetlerin gerçekliği ve  
riskleri, su kaynaklarının tükenmesi, hava kirliliği gibi sağlıklı 

ve güvenli bir çevrede yaşama hakkını bire bir etkileyecek 
sorunlar İzmir’in kapısına dayanmışken, bunları göz ardı edip 
yasa ve yönetmeliklerde özellikle İzmir’de uygulanacak rant 
politikalarının önünü açan değişiklikler yapılmıştır.

Körfez Geçiş Projesi, kuzeyde yapım aşamasında olan İstanbul 
Otoyolu ile Çiğli’de sulak alanların ve Kuş Cenneti’nin olduğu 
bölgeden güneyde doğal sit statüsü değiştir ilen İnciraltı ve 
Çeşme yarımadasını birbirine bağlayacaktır.  Tüm bu ardı ardına 
gelen yönetmelik, sit derecelerindeki değişiklikler, üst ölçek 
plan kararları ve mega proje niteliğindeki İzmir Körfez Geçişi 
(İKG) Projesi ile İzmir için gelecekte çizilen senaryonun; doğal 
yapısından gitgide uzaklaşan, ekolojik değerlerini kaybeden, 
betonlaşmaya teslim edilmiş, parça parça plan değişiklikleri 
ile yüksek rant ar t ışlar ının önünü açan, k ıy ılar ını betona 
teslim eden rant talanı alt ında sağlıksız bir kent olacağı 
ortadadır. Bu gidişat bir an önce engellenmelidir. Yoksa Ege’nin 
incisi İzmir; tarihi, kültürel ve doğal hiçbir değerini geleceğe 
taşıyamayacaktır.

İzmir üzerinde planlanan rant politikalarının en önemli aracı 
imar planlarıdır. Kentimizi sermayenin şekillendirdiği yağmacı 
bir anlay ışa teslim etmek istemiyorsak; imar planlar ında 
şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarından uzaklaşmamak ve 
kamu yarar ını öncelemek gerekmektedir. Merkezi yönetimin 
ranta dayalı planlama anlayışının karşında duracak en büyük 
gücün yerel yönetimler olması gerekir. Söylendiği gibi ‘İzmir’in 
İstanbul olması’ istenmiyorsa buradan başta İzmir Büyükşehir 
Belediyesi olmak üzere tüm İzmir halkına sesleniyoruz. Sözünü 
ettiğimiz talan projeler ine bugün karşı çıkmazsak yarın çok 
geç olacak. Güzel İzmir’imizin tar ihi, kültürel, doğal bütün 
değerler i gözümüzün önünde bir bir yok olup gidecekt ir. 
İzmir’e dayatılan bu rant ve talan politikalarına hukuki, siyasi 
tüm yolları kullanarak karşı çıkmamız gerekmektedir.

Bu karşı çıkışın daha koordineli ve örgütlü gerçekleştirilmesi 
doğrultusunda biz aşağıda isimleri bulunan kurumlar, ‘İZMİR’E 
SAHİP ÇIK PLATFORMU’nda bir araya gelme doğrultusundaki 
karar ımız ı kamuoyuyla paylaşmak ister iz. Bu birlik teliğin 
genişleyerek güçleneceğine inanıyor; doğa, kültür ve tar ih 
talanına karşı kent imiz in geleceği iç in mücadele vermek 
isteyen tüm meslek örgütü, sendika, demokratik kitle örgütü 
ve yurttaşları platformumuza ve platform çalışmalarına dâhil 
olarak İzmir’e sahip çıkmaya davet ediyoruz.”
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İZMİR’İ YAĞMAYA 
TESLİM ETMEYECEĞİZ
Körfez Geçişi Projesi’nin ÇED olumlu raporuna 
karşı açılan davada bilirkişi keşfi gerçekleştirilirken, 
İzmir’e Sahip Çık Platformu da konuya ilişkin bir 
basın açıklaması gerçekleştirdi.

( İzmir ’e Sahip Çık Platformu, bil irk iş i keşf ine paralel 
olarak bas ın aç ıklamasını köprünün Karş ıyaka taraf ında 
olması planlanan ayağının yer alacağı bölgenin yakınlarında 
gerçekleştirdi. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı açıklamada İzmir’e 
Sahip Çık Platformu adına TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu 
Dönem Sekreteri Melih Yalçın konuştu. Yalçın konuşmasında, 
Körfez Geçişi Projesi ÇED olumlu kararına karşı açılan davada 
bilirkişi heyetinin keşif yaptığını hatırlatarak, “Ön projelerde 
3,5 milyar TL’ye mal olacağı tahmin edilen, ancak aslında 
çok daha büyük maliyetlere mal olacak bu proje merkez i 
hükümet taraf ından İzmir’e dayat ılmaktadır” dedi. İzmir’in 
1/100.000 çevre düzeni planlar ında, imar planlar ında, son 
olarak güncellenen ulaşım master planlar ında bu projenin 
önerilmediğini ifade eden Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bununla birlikte kuzeyde Kuş Cenneti’nden, güneyde İnciraltı 
bölgesine dek tahribe neden olacağı gibi, ‘yüzülebilir Körfez’ 
hayalini kurduğumuz İzmir Kör fez i’ne de ger i dönülemez 
zararlar verecektir. 

Peki hem yüksek maliyetle sahip hem de çevreye, kör feze, 
Gediz Deltası’na zarar ı kaçınılmaz olan ve İzmir’in iht iyacı 
olmayan bu projede neden bu kadar ısrar ediliyor ve proje 
adeta dayatılıyor? 

Biz söyleyelim:
Körfez Geçiş Projesi, kuzeyde yapım aşamasında olan İstanbul 
Otoyolu ile Çiğli’de sulak alanların ve Kuş Cenneti’nin olduğu 
bölgeden güneyde doğal sit statüsü değiştir ilen İnciraltı ve 
Çeşme yar ımadasını birbir ine bağlayacakt ır.  Proje, İzmir’i 
rant çevreler inin talan ve yağmasına açmanın, daha fazla 
betonlaşmaya boğmanın araçlarından biridir. 

Bu projenin, kent imiz in doğal or tamına zarar vereceğ i 
açıktır. Proje alanında flamingo, kılıçgaga ve tepeli pelikan 
gibi türler in dünya nüfusunun önemli bir kısmının yaşadığı 
bilinmektedir. Söz konusu proje gerçekleştiği takdirde, köprü 
ayağı, geniş çaplı yüzey yapılaşması vb. faaliyetlerden bu 
türler in nüfuslar ı olumsuz etkilenecek ve farklı statülerle 
korunan Gediz Deltası’nın ekolojik ve habitat bütünlüğü 
zarar görecektir. Proje, ülkemizin önemli su ürünleri istihsal 
sahalar ından bir i olan İzmir Körfezi'nin bent ik bölgesinde 
yapılması planlanan inşaat f aal iyet ler i, kör fez ve İzmir 
balıkçılığına önemli darbe vuracaktır. 

Ama her şeyden önemlisi, İstanbul ve Ankara’ya ihanet edenler 
şimdi gözlerini Ege kıyılarına ve İzmir’e dikmişlerdir.

Bu nedenledir k i zey t inlikler in, k ıy ılar ın, s it alanlar ının 
yapılaşmaya açılması için sürekli kanun, yönetmelik ve benzeri 
ne varsa değiştirilmeye çalışılıyor.

Bir yandan kent iç inde ayr ıcal ıkl ı plan değiş ikl ikler i ile, 
diğer yandan tarım alanları, doğal yaşam alanları, kıyılar sit 
dereceleri düşürülerek rantçı sermaye İzmir’e davet ediliyor, 
önü açılıyor. İşte bu proje de tüm bu rant odaklı politikaların 
ortasında duruyor. Yar ımada’da ikinci bir İzmir yarat ılmaya 
çalışılıyor. Bu proje de şehir dışından gelenlerin Yarımada’ya 
ulaşımını kolaylaştırmak için yapılıyor.

Ancak hepimiz biliyoruz: 
İzmir üzerinde planlanan rant politikalarının en önemli aracı 
imar planlarıdır. Kentimizi sermayenin şekillendirdiği yağmacı 
bir anlay ışa teslim etmek istemiyorsak; imar planlar ında 
şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarından uzaklaşmamak ve 
kamu yarar ını öncelemek gerekmektedir. Merkezi yönetimin 
ranta dayalı planlama anlayışının karşısında duracak en büyük 
gücün yerel yönetimler olması gerekir. Söylendiği gibi ‘İzmir’in 
İstanbul olması’ istenmiyorsa buradan başta İzmir Büyükşehir 
Belediyesi olmak üzere tüm İzmir halkına sesleniyoruz. Sözünü 
ettiğimiz talan projeler ine bugün karşı çıkmazsak yarın çok 
geç olacak. Güzel İzmir’imizin tar ihi, kültürel, doğal bütün 
değerler i gözümüzün önünde bir bir yok olup gidecekt ir. 
İzmir’e dayatılan bu rant ve talan politikalarına hukuki, siyasi 
tüm yolları kullanarak karşı çıkmamız gerekmektedir. Ayrıca 
Körfez Geçiş Projesi vasıtasıyla yapılaşmanın, betonlaşmanın 
önünün açılacağı alanlarda kimlerin şimdiden yatırım yaptığı 
merak konusudur. 

İZMİR’E SAHİP ÇIK PLATFORMU olarak bugünkü keşf in bilimsel 
değerler esas alınarak yapılacağına inanıyor ve bunu umuyor; 
tüm yurttaşları doğa, kültür ve tarih talanına karşı kentimizin 
geleceği için mücadele vermeye davet ediyoruz.”
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YÖNETİM 
SİSTEMLERİNDE 

“RİSK YÖNETİMİ” 
YOLCULUĞU 
BAŞLADI, 
GEÇ KALMAYINIZ!

( 20 Şubat 2018 tarihinde Makina Mühendisleri Odası İzmir 
Şubesindeki Salı Toplant ılar ı kapsamında Yönet im Sistemli 
Standartlar ında Risk/Fırsat Odaklı Yaklaşım ve Uygulamaları 
konusunda bir sunum yapmak üzere davet edildim ve k ırk 
kişiye yakın bir katılımla, üyelere ve ücretli çalışanlara önemli 

“Fırsat”lar sunulan bir oturum gerçekleşt i. Kat ıl ımc ılar ın 
heyecanı ve şubenin üyeler inin nabzını hissederek yapmış 
olduğu organizasyonda gördüm ki, bu bilgi paylaşımının daha 
fazla meslektaşımıza yayılması çok yer inde olacak ve bunu 
bültenimizde bir kez daha duyurmak bu anlamda bir görev 
olacaktır. 

ISO 31000 Risk yönetimi standardı, 14 Şubat 2018 tarihinde 
ISO/TC 276 Teknik Komitesi taraf ından rev ize edilerek ISO 
( Internat ional Organizat ion for Standardizat ion) resmi 
sitesinde yayımlanmıştır.

Salı söyleşisiyle ilgili talep veya davet yılın başında Odanın 
eğit im ve insan kaynaklar ı faaliyetler inden sorumlu Deniz 
Dinç Yılmaz’dan gelmişti. Odanın meslek faaliyetlerine yönelik 

yapmış olduğu eğit im ve etk inl iklerden, teknik sahanın 
ve meslek t aşl ar ın ın nabz ını h issederek, sentezleyerek 
veya is t at is t ik i ol arak ölçerek, yenil ikler i, gel işmeler i 
tak ip edebilme kabiliyet ini gerçekten takdir ediyor ve bu 
etkinliği yapmış olduğu başarılı faaliyetlerinden birisi olarak 
değerlendiriyorum.

Odamız İzmir Şubesi, öncelikle Risk Yönetiminin, üyelerden 
gelen beklentilerle giderek ilgi sahası haline geldiğini ölçmüş 
ve standardın yaklaşmakta olan 2018 rev izyonu ile aynı 
dönemlere denk gelecek şekilde bir organizasyon yapmışt ır. 
Teknik sahada daha pek çok yönetim sistemi duayeni taraf ından 
dahi bilinmeyen önemli bir yenilik hakk ında -k i yeniliğin 
ortaya çıktığı ilk günlerde- üyelerine bilgilendirme ve duyuru 
yapmışt ır. 20 Şubat günü gerçekleşen Salı Toplant ıs ında 
belirtmiş olduğum gibi, bir kez daha bu organizasyonu için 
MMO İzmir şubemizi tebrik ediyor ve tecrübelerimi böyle bir 
plat formda paylaşma f ırsat ından dolay ı gurur duyduğumu 
belirtmek istiyorum.

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, IATF 16949:2016, ISO 
13485:2016, ISO/IEC 27001:2013 gibi resmi yayınlanmış olan ve 
daha revizyonu hazırlanmakta olan ISO 45001, ISO 22001, AS 
9100 vb. pek çok sektörel saha için geliştirilmiş olan yönetim 
sistemler i standartlar ı, temelde Risk Yönetimi odaklı bakış 
aç ısını yerleşt irecek stratejilerle “rev izyon” süreçler inden 
geçmektedir. 

Tüm bu revizyonlar için hepimizin bildiği gibi ISO’nun ilgili 
teknik komiteler i çal ışmalar yürütmek tedir. Her teknik 
komitede, aynı zamanda CEN (Avrupa St andardizasyon 
Komites i) üyes i olan yüzlerce kurum ve binlerce teknik 
uzmanın çalışt ığını hat ırlatmak ister im. TSE’nin de (Türk 
Standar tlar ı Enst itüsü) üyesi olduğu, ISO/TC  276 “Risk 
Management” isimli teknik komitesi, kendi uzmanlık sahasında 
Ocak 2002’de yayımladığı ilk standart olan “ISO/IEC Guide 
73:2002-Risk Management–Vocabulary” standardı sonrasında, 
2009 yılında “ISO 31000 :2009–Risk Management–Principles 
and Guidelines” isimli standardı uluslararası ölçekte “Risk 
Yönet imi” konusundaki ilk düzenli standar t olarak or taya 
çıkarmıştır. Standart yaklaşık iki y ıl sonra 2011 yılında TSE 
taraf ından “TS ISO 31000:2011–Risk Yönetimi–Prensipler ve 
Kılavuzlar” ismiyle yayınlanmıştır. 

İlk olarak 2009 yılında oluşturulan ISO 31000 standardından 
sonra da, 2012 y ılından it ibaren, ISO’nun Kalite Yönet imi 
konusundaki “ISO/TC 176” kodlu ayrı bir teknik komite, ISO 
9001 standardı iç inde güçlü bir şekilde r isk yönetimini ele 
alarak revizyon çalışmalarını yürütmüş ve 2015 yılında, “ISO 
9001 Quality Management Systems–Requirements” ismiyle 
oldukça yenilenmiş haliyle yönetim sistemleri “temeli” olarak 
bilinen, ISO 9001 standardı (2015 revizyonu) yayımlanmıştır.  
2009 yılındaki ISO 31000 yayını ve ISO/TC 276 “Risk Yönetimi” 
teknik komitesinin çalışmalar ı, bilgi güvenliği konusundaki 
r iskler i ele alma yöntemleri açısından, çağımızın en önemli 
sahalarından biri olan bilgi teknolojileri sahasına da önemli 
bir ışık tutmuş ve ISO/IEC JTC 1/SC 27 kodlu “Information 
Technology” teknik komites i de 2011 y ıl ında, “ ISO/IEC 
27005:2011 - Information Technology — Security Techniques 

— Informat ion Secur ity Risk Management” isimli standardı 
yayımlamıştır. Bu standart da TSE taraf ından 2014 yılında “TS 

 R Mak. Müh. Zekiye Aydemir
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Oysak i bilinmeyen “tehlike” veya  “tehdit” dediğimiz şey 
insanlık tarihinde her zaman var iken, yüz yıllardır ilerleyen 
matemat ik ve mühendisl ik b il imler i sahas ında ol as ıl ık 
he sap l ar ı y l a  çözü lmeye ç al ı ş ı l ı r ken,  f or mül l e r im izde 
bilinmeyen “k” katsay ısının kuyruğuna tak ılıp yol alırken, 

“RİSK” nasıl oluyor da bu kadar geç bir zamanda bir yöntem 
haline dönüşüyor bunu da kest irmek güç… Ama kanımca, 
mevzunun iç ine “para” g irmeye başl ay ınca, t icaret tek i 
teknik engeller misali, işin çözümü konusunda herkes ellerini 
ovuşturup bu işi kavramayı bir görev haline getirmiştir.

Yönet im sistemler inde ele alınmaya başlamasıyla ar t ık bu 
sahada görev yapan tüm profesyonellerin ve meslektaşlarımızın 
da hayat ına girdi. Ancak şunu da unutmamak lazım; yaşam 
kal i temiz, iş ve özel hayat ımızdan beklent iler imiz i le 
patronlar ın ve yönet im sistemler inin bizden bekledikler i 
hemen hemen uyuşmaktadır: Tek beklentimiz, riskler, tehlikeler 
olmadan güvence alt ında olmamız ve yaşamda sürekliliği/
sürdürülebilirliği sağlayabilmektir. Sermaye sahipleri istediği 
kadar konuyu ele almakta gecikmiş olsunlar, biz teknik sahada 
yol almaya çalışan kişiler, olabildiğince bu standartları öğrenip, 
kendimize pusulalar haz ır lamak iç in patronu, müşter iy i, 
belgelendirme kuruluşlar ını, TSE’yi vb. kimseyi, hiç kimseyi 
beklemeyelim… Özellikle yönetim sistemlerindeki revizyonlar 
nedeniyle sistemlerimizi yeniden tasarlamaya geçmeden önce… 
Bu yazıyı ve sunumdan bir görseli pusula olarak sunmayı, MMO 
İzmir şubesi aracılığıyla sizlerle buluşmayı bir görev bilir im. 
Saygılarımla.

Kaynakçalar: 
• ISO resmi sitesi https://www.iso.org
• TSE resmi sitesi https://www.tse.org.tr
 

TMMOB ÜYE SAYISI 535 BİNİ AŞTI
Bilgisayar Mühendisleri Odası   5.474

Çevre Mühendisleri Odası     14.068

Elektrik Mühendisleri Odası     56.759

Fizik Mühendisleri Odası     1.972

Gemi Mühendisleri Odası     3.521

Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası 1.535

Gıda Mühendisleri Odası     17.721

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 15.545

İç Mimarlar Odası      4.616

İnşaat Mühendisleri Odası     113.122

Jeofizik Mühendisleri Odası     5.610

Jeoloji Mühendisleri Odası     18.187

Kimya Mühendisleri Odası     22.200
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ISO/IEC 27005 : 2014 Bilgi Teknolojisi - Güvenlik Teknikleri - 
Bilgi Güvenliği Risk Yönetimi” ismiyle yayımlanmıştır.

Ve Risk Yönetimi, hem yönetim sistemler inde Proses odaklı 
yaklaş ımın ayr ılmaz bir parças ı olarak ve hem de bilg i 
teknolojilerindeki güvenlik sistemlerinin önemli bir argümanı 
ol arak yönet im s is temler i s t andar t l ar ına ve t ab i i tüm 
sektörlere bir akışkanın kılcal yollardan ilerlemesi gibi yol 
bularak yerleşmeye başlamıştır. 

Aslında bu k ılcal ilerlemeye şaşırmamak laz ım, çünkü ilk 
olarak or taya ç ık ışı or taçağ Avrupa’sında “Deniz yolu” ile 
t icarette oluşabilecek bilinmeyen deniz aşır ı tehditler iç in, 
sigortacıların geliştirdiği bir yöntemle başlayan Risk Yönetimi, 
2009 dünya kr iz iyle birlikte t icaretteki yasal mevzuatlara, 
kanunlar içine sıkı sıkıya girmeye başlamıştır. Hatta 2012’den 
it ibaren Avrupa’da çeşitli üniversitelerde bu isimde kürsüler 
aç ılmaya başlandığını görmek mümkündü ve son y ıl larda 
ülkemizde de “Kurumsal Risk Yönetimi” konusu tüm kurumsal 
şirketler ve KOBİ’lerde moda olma trendi göstermeye devam 
etmektedir.

TMMOB’nin üye sayısı 31 Aralık 2017 itibariyle 536.898 oldu. Üye sayısı bir senede 26.339 arttı.

Maden Mühendisleri Odası     17.742

Makina Mühendisleri Odası     108.355

Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası  4.540

Meteoroloji Mühendisleri Odası   717

Mimarlar Odası      54.757

Orman Mühendisleri Odası     15.792

Petrol Mühendisleri Odası     1.206

Peyzaj Mimarları Odası     5.735

Şehir Plancıları Odası     5.608

Tekstil Mühendisleri Odası     1.978

Ziraat Mühendisleri Odası     40.138

TOPLAM       536.898
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ders veren Ursula'nın çev ir iler i, derlemeler i ve makaleler i 
yayımlandı. 1969 yılında yazmış olduğu "Karanlığın Sol Eli" adlı 
romanıyla bilim kurgu dünyasının iki büyük ödülü olan Hugo 
ve Nebula ödüllerini aldı ve böylece ün kazandı. 1974 yılında 
yazmış olduğu ütopik bilimkurgu romanı Mülksüzler ile 1975 
yılında bir kere daha Hugo ve Nebula ödüllerini aldı.

  Eserler i arasında özellikle 
“ Yerdeniz Üç lemes i” ya da 
sonradan eklenen dördüncü 
ve beşinci kitapla “Yerdeniz 
Be ş l emes i ”  çok  c idd i  b i r 
hayran k itlesine ulaşt ı. Bu 
ser inin 3. romanı olan "En 
Uzak Sahil" ( The Far thes t 
Shore) kitabıyla 1973 yılında 
Çocuk Kitaplar ı iç in ver ilen 
ABD milli ödülünü (Nat ional 

Book Award) kazandı. 1990 yılında ise Nebula ödülüne “Tehanu” 
ile yeniden sahip oldu.

  En çok bil inen ser is i “ Yerdeniz Öyküler i”, 2006 y ıl ında 
Goro Miyazak i taraf ından animeye uyarlandı. Bil imkurgu 
ve fantast ik kurgunun yanı sıra şiir ve çocuk k itaplar ı da 
bulunmaktadır. Ursula K. Le Guin’in kitapları 40 dile çevrildi 
ve dünya çapında milyonlarca okura ulaştı. 2000 yılında ABD 
edebiyatına katkıları nedeniyle, ABD Kongre Kütüphanesi’nce 

“Yazarlar ve Sanatçılar” kategorisinde “Yaşayan Efsane” seçildi. 
2002 yılında PEN Malamud Ödülü’ne layık görüldü. 2014 yılında 
edebiyata verdiği katkılardan dolayı Amerikan Ulusal Kitap 
Ödülü’yle lây ık görüldü. Başta Neil Gaiman, Iain Banks ve 
Salman Rushdie olmak üzere pek çok yazarı etkiledi.

  Ursul a K . Le Guin, kendini anarş is t feminis t ol arak 
tanımlamıştır. Bilimkurgu ve ütopya yazarı olarak bilinen Le 

URSULA K. LE GUİN 
BİLİMKURGUNUN 
FEMİNİST SESİ 

•Ursula Kroeber Le Guin, 21 Ekim 1929 tarihinde Amerika 
Birleşik Devletler i'nin Kaliforniya eyalet ine bağlı Berkeley 
kent inde dünyaya geldi. Babası antropolog Alfred Kroeber, 
annesi ise yazar Theodora Kroeber’dir. İsmini doğum tar ihi 
olan Azize Ursula Günü'nden aldı. Üç oğlan kardeşi; Clif ton, 
Theodore ve Karl Kroeber ile beraber anne ve babası taraf ından 
her zaman okumaya, sorgulamaya ve tartışmaya teşvik edildiği, 
kültürel çeşitlilik f ikr inin hakim olduğu bir ev or tamında 
büyüdü.

 “Bütün duvarlar gibi iki anlamlı ikiyüzlüydü. Neyin içeride neyin 
dışarıda olduğu duvarın hangi tarafından baktığınıza bağlıydı.”

  Mitoloji ve bilimkurguya büyük bir ilgi duyan Le Guin, ilk 
kısa hikâyesini 9 yaşındayken yazdı. 11 yaşına geldiğindeyse 
ilk bilimkurgu hikâyesini basılması için 'İnanılmaz Bilimkurgu' 
derg is ine gönderdi. Massachuset t s-Radcl i f fe Col lege’da 
l isans eğit imini tamamlayan Le Guin, ardından Columbia 
Üniversitesi'ni bitirdi ve yüksek lisansını "Fransa ve İtalya'da 
Orta Çağ ve Rönesans Dönemi Edebiyatı" üzerine yaptı. 1951’de 
tarihçi Charles A. Le Guin ile evlendi. Üç çocuk ve dört torun 
sahibi olan Le Guin, ABD’nin Oregon eyaletinde yaşamını sürdü.
                   
  1950’li y ıl larda fantast ik öyküler ve romanlar yazmaya 
başladı. 1962’de ilk bilimkurgu öyküsü, 1966’da ise ilk romanı 
yayımlandı. Hugo, Nebula, Locus ve Dünya Fantezi ödüllerinin 
hepsini en az iki kere olmak üzere kazandı. Pek çok üniversitede 
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korkusunun tümüyle bir yanlış anlama olup olmadığını merak 
ediyorum. Ondan korkmak veya kaçmak yerine onun içinden 
geçebilse, aşabilse… Arkasında bir şey var. Ac ı çeken şey 
benlik; benliğin ise yok olduğu bir yer var. Nasıl söyleyeceğimi 
b i lm iyorum. Ama gerçek l iğ in r ahat l ık  ve mut lu luk t a 
görmediğim, acıda gördüğüm gerçeğin, acının gerçekliğinin acı 
olmadığına inanıyorum. Eğer içinden geçebilirsen. Eğer sonuna 
kadar dayanabilirsen.”

  Ursula K. Le Guin, kadın, yazar, anne, çocuk, öğretmen, 
f ilozof, feminist, dilbil imc i, anarşist, ak t iv ist; dünyanın 
bütün renklerini içinde taşıyan bir insan olarak 22 Ocak 2018 
tarihinde 88 yaşında aramızdan (Urras’dan) ayrılmıştır.

  “Önümüzdeki yolculuğun bir sonu olduğunu bilmek güzel. 
Nihayetinde önemli olan, yolculuğun kendisi!”

  Ursula K. Le Guin’i iki önemli başyapıtı olan “Karanlığın Sol 
Eli” ve “Mülksüzler” romanlarının kısa birer incelemesiyle de 
tanıyalım:

  Karanlığın Sol Eli, Cinsiyet 
kavramı üzer ine bir yolculuk.  
Le Guin, 1969’da yazdığ ı bu 
roman ı y l a  Hugo ve  Nebu l a 
Ödülleri’ni aldıktan sonra dünya 
çapında başar ı kazanmış olup 
bilimkurgu dünyasının en önemli 
yazarları arasına girmiştir.

  Dünya'ya çok benzeyen Kış adlı 
bir gezegende geçen romanda, 
ge ze gende  y a ş ay an  he r ke s 
ç i f t c ins iyet l iydi (androjen). 
Yani y ıl ın bell i dönemler inde 

hormonal değ iş ikl iklere bağl ı olarak erkek ya da kadın 
olabiliyorlardı. Bu da Kış gezegeninde c insiyete dayalı bir 
üstünlük anlay ışını or tadan kaldır ıyordu. Le Guin, romanı 
hakkında “Cinsiyeti ortadan kaldırdığımda ne olacağını görmek 
istedim” demiştir.

  Roman, c insiyet roller ini iç ine t ık ılıp kaldığımız, başka 
türlüsünü düşünmediğimiz mevcut biyolojik referanslardan, 
zorunlu kadın ve erkek roller inden ve ikiliğinden kurtardığı 
için feminist bilim kurgunun önemli örneklerinden biri sayılır. 
Kitapta, karş ıt l ıklar ın birbir ini tamamladığı bu kurgusal 
düzende, cinsiyet, hem kadın hem erkek olarak aynı bedende 
toplanmıştır. Artık kadın ya da erkek değil, uyum, anlayış ve 
eşitliğin sağlandığı bir bütün olarak insan vardır. 

Guin’in fantast ik öyküler inde kullandığı simgeler in, gerçek 
hayatta, gerçek insanda karşılıkları vardır. Le Guin, teknolojik 
gelişmeler in değil , polit ika, toplumbil im ve psikolojinin 
öne ç ıkt ığı ve alternat if toplum biç imler inin sorgulandığı 
bilimkurgu yaklaşımının en önemli temsilcilerinden olmuştur. 
Yazar ın eserler inin alt met inler inde anarşizm, sosyalizm, 
feminizm ve Taoculuğun izleri kolaylıkla sürülebilir.

  “Düşüncenin doğasında iletilmek vardır, yazılmak, konuşulmak, 
gerçekleştirilmek. Düşünce çimen gibidir, ışığı arar, kalabalıkları 
sever, melezlenmek için can atar, üzerine basıldıkça daha iyi 
büyür.”

  Bilimkurgu alanında uzun yıllar sonucu erkek egemenliğini 
kırmayı başaran Ursula K. Le Guin, kendi için “Fahri bir erkek 
gibi değil, bir kadın gibi yazmayı öğrendim” demişt ir. Temel 
feminist teoreme oldukça hakim olan Le Guin, yazılar ında 
teorisini okuyucuya empoze etmeden, baskı kurmadan aktarır.

   “Eğer bir şeyi bütün olarak görebilirsen, hep güzelmiş gibi 
görünür. Gezegenler, yaşamlar… Ama yakından bakıldığında bir 
dünya yalnızca toz ve kayadan oluşur. Günden güne yaşam daha 
da zorlaşır, yorulursun, r itmi kaçır ırsın. Uzaklığı ararsın-ara 
vermeyi. Dünyanın ne kadar güzel olduğunu görmenin yolu, onu 
ay gibi görmekten geçiyor. Yaşamın ne güzel olduğunu görmenin 
yolu, ölümün bakış açısından bakmaktan geçiyor.”

  Anarşist eğilimli ya da anaerk il toplumlar yaratmaktan 
çek inmez. Zaten hayat ı boyunca as ice hareket etmişt ir. 

“Kadınlar, Rüyalar, Ejderhalar” adlı makale denemesinde, 
bir yazısında zamanında Playboy dergisinde bile yazdığını 
söylemiştir. Aynı kitaptaki bir denemesinde  “Yazan bir kadın 
deyince aklınıza ne geliyor?” sorusunun peşine düşmektedir. 
K i t ab ın ark a k apak aç ık l amas ı  Le Gu in’ i  o ldukç a i y i 
yansıtmaktadır: “Le Guin biz imle rüyalar ın diliyle konuşur, 
kadınların ve ejderhaların öykülerini anlatır…” 
 

  Le Guin’in her kahramanı, her romanı bir süreç, bir değişim 
anlat ır. Bilgeliği ve büyümey i değişmekten korkmamakta 
bulur. Karakterleri basmakalıp kahramanlardan uzaktır. Genç 
mükemmel kadın ve erkekler yaratmayan yazarın kahramanları 
genellikle yaşlı adamlar veya koca kar ılar, c ılız, sakat veya 
tecavüze uğramış ve int ikam peşinde koşamayacak kadar 
çaresiz çocuklardan oluşmaktadır. Bu haliyle Le Guin romanları 
çaresizliği, yaşama cesaretini vurgulayan mütevazi görünümlü 
gizli bir romantizm barındırmaktadır.

  “Yaşamdan korkuyorum. Herhangi bir mutluluk çok basit 
geliyor. Y ine de her şey in, bu mutluluk aray ışının, bu ac ı 
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“Bir erkek erkekliğinin dikkate alınmasını ister, bir kadın 
kadınlığının takdir edilmesini ister, bu dikkat ve takdir ne kadar 
ör tülü, ne kadar dolaylı olsa da Kış’ta böyle bir şey olamaz. 
Bir insan sadece insan olarak dikkate alınır ve değerlendir ilir, 
ürkütücü bir deneyim bu.” 

“Kadın olduğunu hisset t iğin en sonu anı hat ırlıyor musun?” 
dedi. Adam. “Bilmem.” dedi Kadın… Hızlıca en son seviştiği 
anı, doğum yaptığı anı, aynanın karşısındaki boyanmış kadını 
düşündü… Belki emzirdiğim zamanlar diye düşündü bir an ama 
ardından bedeninin örselendiği ve şiddete uğradığı an aklına 
geldi ve “Hiçbiri” demeyi tercih etti.”

  Sadece ik ili ilişk ilerde oluşan farklılıklardan bahsetmez, 
cinsiyet kavramının olmadığı bir toplumun sosyolojik yapısını 
gözümüzde canlandırmamızı amaçlar. Bunu yaparken, “Halkın 
gözünden androjen bir kral nasıl görünür?”, “Soy il işk is i 
ataerkil olmayan bir toplumda nasıl sağlanır?” gibi sorular 
üzerinde de durur.  

“Işık karanlığın sol elidir, karanlık da ışığın sağ eli. İkisi birdir, 
yaşam ve ölüm… Yan yana yatarlar kemmerdeki sevgililer gibi, 
tutuşmuş eller gibi, sonuçla yol gibi…”

  Mülksüzler, Ursula Le Guin 
t a r a f ı n d an  1974  y ı l ı n d a 
yazılan ütopik bir bilimkurgu 
roman ıd ı r.  Pos t moder n is t 
bir romandır aynı zamanda. 

“Anares” ve “Urras” adlı ik i 
g e z e g e n d e k i  y a ş a m d a n , 
sosyal ve kültürel yapıdan 
bahse der.  Ur r a s ’da  ç ık an 
b ir  ayak l anma sonucunda, 
Anarres’i anarşistlere vererek 
anlaşma yapılmışt ır. Anarres, 
Odo’cu anarş ist ler in, Urras 
ise kapitalist ve devletçilerin 
dünyasıdır.  

  Kitaptan alıntılanan paragraf Anarres’in toplumsal yapısını 
anlatmaktadır: “Bireyler arasında karşılıklı yardımlaşma dışında 
hiçbir yasamız yok. Hükümetimiz yok, yalnızca özgür birlik ilkemiz 
var. Devletlerimiz, uluslarımız, başkanlarımız, başbakanlarımız, 
şef ler imiz, general ler imiz, pat ronlar ımız, banker ler imiz, 
mülk sahipler imiz, ücretler imiz, sadakalar ımız, polisler imiz, 
askerlerimiz, savaşlarımız yok... Vermediğiniz şeyi alamazsınız, 
kendinizi vermeniz gerekir. Devrimi satın alamazsınız. Devrimi 
yapamazsınız. devrim olabilirsiniz ancak. Devrim ya ruhunuzdadır, 
ya da hiçbir yerde değildir.”

  Le Guin’in Mülksüzler hakkındaki yorumu şöyledir: “Romanım 
Mülksüzler, kendiler ine Odocu diyen küçük bir dünya dolusu 
insanı anlat ıyor. İs imler ini toplumlar ının kurucusu olan 
Odo’dan alıyorlar; Odoculuk anarşizmdir. Sağı solu bombalamak 
anlamında değil: kendine hangi saygıdeğer adı verirse versin 
bunun adı tedhişçiliktir. Aşırı sağın sosyal-Darwinist ekonomik 
özgürlükçülüğü de değil; düpedüz anarşizm: eski Taocu düşüncede 
öngörülen, Shelley ve Kropotkin’in, Goldmann ve Goodman’ın 
geliştirdiği biçimiyle. Anarşizmin baş hedef i, ister kapitalist 
isterse sosyalist olsun, otoriter devlettir; önde gelen ahlaki ve 

ilkesel teması ise işbirliğidir (dayanışma, karşılıklı yardım). Tüm 
siyasal kuramlar içinde en idealist olanı anarşizmdir; bu yüzden 
de bana en ilginç gelen kuramdır.” 

  Eserde anarşizm ve kapitalizmin olumlu ve olumsuz yanları 
birlikte verilmiştir. Yazar, en ideal toplumda bile bireyin tam 
anlamıyla özgür olamayacağını, çünkü karşısına bir şekilde 
mutlaka toplumsal v icdanın yani kamuoyunun ç ıkacağını 
bel ir tmek tedir. Ursula K. Le Guin, topluma “organizma” 
demektedir. Yazara göre tek tek insanlar ı, toplum denen 

“organizma”ya kendi r ızalar ıyla bağlayan düşünce, zamanla 
“organizma”da vücut bularak y ine tek tek insanlar ı kendine 
bağlayan görünmez bir iktidara dönüşmektedir.

Ursula K. Le Guin’in Türkçeye çevrilen kitapları; 
Yerdeniz Dizisi: 

Yerdeniz Büyücüsü 1994, Atuan Mezarları 1995, 
En Uzak Sahil 1995,  Tehanu 1996, 
Yerdeniz Öyküleri 2001,  Öteki Rüzgar 2004

Batı Sahili Yıllıkları: 

Türkçeye çevr ilmiş toplam 28 adet k itap yer almaktadır. 
Bunlardan baz ılar ı; Karanlığın Sol Eli 1993, Mülksüzler  
1992, Atmacanın Türküsü 1992, Dünyaya Orman Denir 1996, 
Kadınlar Rüyalar Ejderhalar 1999, Uçuştan Uçuşa 2004, 
İçdeniz Balıkçısı 2007, Anlatış 2017

  *Ursula K. Le Guin' in web sitesinde okurlar ının sorduğu 
sorulara verdiğ i yanıt l ardan oluşan söyleş iye aşağ ıdak i 
linkten ulaşabilirsiniz. (Söyleşi, ilk kez, Virgül Dergisi'nin 71. 
sayısında,  Mart 2004’de yayımlanmıştır.) 

https://bianet.org/bianet/yasam/193638-ursula-k-le-guin-fahri-
bir-erkek-gibi-degil-bir-kadin-gibi-yazmayi-ogrendim

--------------------------------------------------------

Kaynaklar:
https://bianet.org/bianet/yasam/193627-ursula-k-le-guin-
bizi-urras-ta-birakip-gitti
ht tps://bianet.org/bianet/yasam/193638-ursula-k-le-guin-
fahri-bir-erkek-gibi-degil-bir-kadin-gibi-yazmayi-ogrendim
http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-42799210
https://www.turkedebiyati.org/ursula-kroeber-le-guin/
ht tp://www.leblebitozu.com/feminist-edebiyat in-dunyaca-
unlu-10-onemli-yazari/
https://enginaksungur.wordpress.com/2016/04/10/ursula-k-
le-guinin-mulksuzleradli-romaninin-incelenmesi/
http://www.bilimkurgukulubu.com/edebiyat/cinsiyet-kavrami-
uzerine-bir-yolculuk-karanligin-sol-eli/
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KÜLTÜR & SANATKÜLTÜR & SANAT
FILM

KITAP

ETKINLIK

•Fatih Akın’ın Altın Küre Ödülü kazanan, Oscar yarışındaki 
yeni f ilmi PARAMPARÇA / IN THE FADE, eşi Nuri (Numan Acar) 
ve 6 yaşında oğlunu bir patlamada kaybeden Katja’nın (Diane 
Kruger) hikayesinde saldırının ırkçı motifleri en başta göz 
ardı edilse de, ortaya çıkan deliller Neo-Nazi bağlantılarına 
işaret eder. Bundan sonraki etapta Kat ja'y ı y ıprat ıc ı bir 
mahkeme süreci bekleyecek ve adaleti kimin sağlayabileceği 
kocaman bir soru işareti olacaktır. Tüm hayatı alt üst olan 
Kat ja’nın tek isteği, bu terör saldır ısını k imler in neden 
yaptığını öğrenmektir. Yılın merakla beklenen f ilmlerinden 
Paramparça, Fatih Akın’ın güçlü sineması ve Diane Kruger’in 
Cannes’da En İyi Kadın Oyuncu ödülü kazanan olağanüstü 
performansıyla etkisi uzun süre unutulmayacak bir f ilm.

•Soma Madeni’nde 301 ölü.
Tütün üretimiyle geçimlerini sağlayan Soma köylüleri, yanlış politikalardan ötürü yer üstünde 
geçim kaynakları bulmakta zorlanmış, bu kaynakları yeraltında aramak zorunda kalmışlardır. 
Hızla işç ileşen ç if tç iler, özel leşt ir ilen madenlerde zor koşullar alt ında, özel l ikle de 
taşeronlaşma ve dayıbaşılık sisteminin basıncıyla, düşük ücretlerle, ağır şartlarda çalışmaya 
mahkûm edilmişlerdir. 
Devletin böylesine riskli bir iş alanındaki faaliyetlerinden geri çekilmesiyle, yani madenleri 
özelleşt irme polit ikalar ı doğrultusunda özel şirketlere devretmesiyle oluşan sistem ağır 
sonuçlar doğurmuştur. 
Soma Katliamı, aşırı kâr hırsı, üretim baskısı, özelleştirme ve taşeronlaştırma politikaları ile 
dayıbaşılık denen kuralsızlığın ve denetimsizliğin oluşturduğu kötü düzenin bir sonucudur.
Bu kitap tütün destek politikalarının sonlandırılmasıyla başlayan ve katliamla devam eden 
süreçleri mercek altına alıyor, bu esnada da Soma insanının acılı serüveninin her aşamasını, 
tanıklıklara dayanarak bütün gerçekliğiyle gözler önüne ser iyor. Yaşananlar ın bir daha 
olmaması için kendi içinde bir haf ıza oluşturma çabası...

•Cengiz Özkan & Muharrem Temiz
Tarih: 12 Mart 2018 Saat: 20.30
Yer: Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu
Bilet Fiyatları: 1. Kategori - 56.50 TL, 2. Kategori - 45.00 TL

•Olten Filarmoni 
Tarih: 14 Mart 2018 Saat: 20.30
Yer: AASSM Büyük Salon
Bilet Fiyatları: 1. Kategori 70 TL - 2. Kategori 50 TL
3. Kategori 35 TL

•Mahmut Orhan - Zonderling
Tarih: 16 Mart 2018 Saat: 22.00
Yer: Container Hall
Bilet Fiyatları: Normal Bilet : 70 TL, VIP Sahne Önü: 110 TL 
VIP Bistro ( 4 Kişilik f iyat ): 900 TL

Yönetmen: Fatih Akın

O y u n c u l a r :  D i a n e  K r u g e r, 
Numan Acar, Ulrich Tukur, Denis 
Moschitto

Ülke: Almanya, Fransa
Dağıtım: Bir Sinema
Yap ım:  Fa t ih  Ak ın,  Nurhan 
Ş e ke r c i - Po r s t ,  A nn - K r i s t in 
Hofmann, Herman Weigel
İthalat: Fabula Films

PARAMPARÇA

ÇİZMELERİMİ ÇIKARAYIM MI?

2017 | Dram | 106' | Almanca; Türkçe altyazılı

Onur Yıldırım & Uğur Şahin Umman

•Niyazi Koyuncu
Tarih: 16 Mart 2018 Saat: 21.00
Yer: 232 Park Bornova Sahne
Bilet Fiyatları: 39,50 TL

•Haluk Levent 
Tarih: 16 Mart 2018 Saat: 20.00
Yer: Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu
Bilet Fiyatları: Saha İçi Ayakta - 55.00 TL 
1. Kategori - 55.00 TL / 2. Kategori - 44.00 TL

•Ayhan Sicimoğlu & Latin All Stars
Tarih: 16 Mart 2018 Saat: 20.30
Yer: Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu
Bilet Fiyatları: 1. Kategori - 89.50 TL, 2. Kategori - 56.00 TL

Hazırlayanlar:
Şafak Işık & Erkan Çınar
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DÜNDEM
SAVAŞA BELKİ
PYD’ye karşı Suriye’de başlatılan 
Zeytin Dalı Harekâtı, Afrin’den sonra 
diğer bölgeler ile devam ediyor. 
Savaş aleyhinde tavır gösterenler 
vatan haini ilan ediliyor. Twitter 
hesabından Afrin harekâtı için "Savaş 
bir halk sağlığı sorunudur" diyen 
Türk Tabipleri Birliği yöneticileri 
gözaltına alındı! Akhisar İlçe Emniyet 
Müdürlüğü, Çevreci Afacanlar 
isimli çocuk oyununu “savaş ve 
şiddet karşıtı” olduğu gerekçesi ile 
yasakladı.

SUS PUS
Doğan Grubu’nda muhalifler tek tek 
gönderiliyor. En son Emin Çapa da 
CNN Türk’ten kovuldu.

ONU DA SATIN
Hükümet, 14 şeker fabrikasının 
satılması için karar aldı. Bunun 
sonucunda birçok ülkede yasak 
olan ve vücuda birçok zararı olduğu 
bilinen nişasta bazlı şekerin 
yaygınlaşacağı endişesi dile 
getiriliyor. Meral Akşener, Reza 
Zarab pazarlığı sonrası Amerikalı bir 
şirketin talebi üzerine satış kararı 
alındığını iddia etti. 

ZIRVA
Son günlerde fetva vermek 
moda oldu. Daha önce 6 yaşında 
evlenilebileceğine dair “fetva”sıyla 
tanınan ilahiyatçı Nurettin Yıldız, 
bu kez de bir erkek ile bir kadının 
asansörde yalnız kalması halinde 
islama göre halvet şartlarının 
oluşabileceğini söyledi. 

Darbe girişiminin üzerinden 1,5 
yıl geçmesine rağmen olağanüstü 
hâl kaldırılmıyor, her defasında 
uzatılıyor. Amacın seçimlere 
kadar OHAL’i sürdürmek olduğu 
düşünülüyor. 

HADDİNİ BİLECEKSİN
Bilgi Teknolojileri Kurumu’nun 
düzenlediği Güvenli İnternet Günü 
programında sunum yapan robot, 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan’ın sık sık sözünü 
kesince Arslan, robota müdahale 
edilmesini istedi. Daha sonra robota 
özür diletildi. 

O SON BİRA
Anadolu Holding Başkanı Tuncay 
Özilhan, biradan alınan yüksek 
vergilerden değil de, evde bira 
yapılmasından şikâyet ederek bira 
satışlarının düştüğünden şikayet etti. 

“7,5 liranın 4 lirası vergi, evde bira 
yapımı vergi kaybına da neden oluyor, 
bu görüşümüzü yetkililerle paylaştık” 
dedi.

ÇOCUKLARA DOKUNMAYIN ARTIK
Kahramanmaraş'ta konuşan 
Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisini 
izleyenler arasında bulunan küçük 
bir kız çocuğunu gördükten sonra 

kürsüye çıkarttı ve “Bordo bereli 
maşallah. Türk bayrağı da cebinde. 
Şehit olursa bayrağı da inşallah 
örtecekler. Her şey hazır değil mi?” 
dedi.

GERÇEKSE GERÇEK 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 
açıkladığı Man Adası belgeleriyle 
ilgili başlattığı soruşturmayı 
tamamladı. Kılıçdaroğlu’nun 
paylaştığı dekontların gerçek 
olduğunu tespit eden savcılık, ‘kara 
para yoktur’ diyerek Erdoğan’ın oğlu, 
dünürü ve eniştesinin aralarında 
bulunduğu beş şüpheli hakkında 
takipsizlik kararı verdi.

YORUM YOK
Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan 
ve sağlık sorunları yaşayan Grup 
Yorum üyesi Dilan Poyraz sonunda 
tedavi için hastaneye götürüldü ve 
anjiyo olacağı söylendi. Poyraz, uzun 
süre hastaneye götürülmemişti. Daha 
önce belindeki platinin kayması 
nedeni ile hastaneye götürülen 
ancak tedavi edilmeyen Poyraz’a 

“şükretmesi ve namaz kılması” 
önerilmişti. 

TAAMMÜDEN İYİ HAL
Yargı, kadına şiddet ve kadın 
cinayetlerinde erkek taraf ı olmakta 
ısrar ediyor. İstanbul’da, boşanmak 
isteyen eşini 40 kez bıçaklayarak 
öldüren kocaya tahrik ve iyi hâl 
indirimi uygulanarak f iili ceza 12 yıla 
düşürüldü. Katil, cinayetten önce 
internetten ne kadar ceza alacağını 
hesaplamış ve twitter hesabından 

“Ben can almaya gidiyorum, hakkınızı 
helal edin 7 yıl sonra görüşürüz” 
diyerek cinayet işleyeceğini ilan 
etmişti.  

 R Mak. Y. Müh. M. BERKAY ERİŞ

Karikatürler  r 

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