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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
Nihat Uçukoğlu

Önder Sözen
Selin Şengün Zopcuk
Sungu Köksalözkan

YAYINA
HAZIRLAYAN
Erkan Çınar

TASARIM VE
TEKNİK HAZIRLIK

Şafak Işık 
 

YAYIN TARİHİ VE
BASKI ADEDİ

13 Nisan 2018 / 6600 

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.

—

Mühendislik Günleri’18 
9-10 Mart’ta Gerçekleşti

Şubemiz Sekreteri Ünver, Makina 
Mühendisliği Bölüm Günleri’ne Katıldı

ESSİAD’dan Şubemize 
Ziyaret

Kaizen Paylaşımları Etkinliği 
Değerlendirme Toplantısı 
Gerçekleştirildi 
 
Asansör Bilgilendirme Toplantıları 
Tamamlandı

Kazan Dairelerinin Güvenli Kullanımı 
İçin Protokol İmzalandı

Daha Büyük Faciaları Engellemek 
Ancak Denetimle Mümkün Olabilir 

Şubemizden DEÜ Rektör 
Vekili Çelik’e Ziyaret 

Şube Uzmanlık Komisyonları 
Belirlendi

Demokrat Mühendisler Yunus Yener 
Başkanlığında Yeniden Görev Başında

İş Cinayetlerini Ve İşçi Katliamlarını 
Durduralım

TMMOB Üyesi Kadınlardan 
8 Mart Etkinliği

TMMOB İKK: Elektrik Fabrikası 
Haraç-Mezat Satılamaz

Artı Para=Artı Çile

Bülten’den 
 

Eğitimler 
 

Kadın Komisyonu 

İSİG Komisyonu

Dündem 

Kültür & Sanat

 

İÇİNDEKİLER

www.izmir.mmo.org.tr

MMOizmir

mmoizmir

MMOizmirsubesi

www.tmmobizmir.org

tmmobizmir

TMMOBizmir

BİZİ TAKİP EDİN
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OHAL 21. ayını doldurdu. Nisan ortasında tekrar uzatılıp uzatılmayacağı görüşülecek. Yılbaşında son kez 
uzatılacağı bizzat hükümet yetkilileri tarafından da dile getirilen OHAL’in, üç aylık süresinin dolmasına 
yaklaşılırken uzatılmayacağına dair herhangi bir ibare ortalıkta görünmüyor. 

Bununla birlikte geçen sayımızda Türkiye’nin Afrin operasyonu ve Suriye’deki savaş sürecine dâhil 
olmasının tümüyle iç siyasete yönelik bir hamle olduğunu belirtmiştik. Geçtiğimiz ay içerisinde mecliste 
kabul edilen seçimlere yönelik ittifak mevzuatı da sürecin yasal prosedürünü tamamlar vaziyette. AKP, 
2019 seçimlerine milliyetçilik rüzgârını da arkasına alarak, OHAL koşullarında, kazanmak için yasal olan-
olmayan her türlü yolun denenebileceği bir ortamda girmek istiyor. Hatta bu ortamı yarattığını anladığı an 
2019’u beklemesine de gerek olmayacağını artık herkes biliyor. 

Sonuç şu ki; gündelik yaşamda ülke, çevre, yurttaş, yoksul, ezilenler, dezavantajlı gruplar vb. sorunlarla 
ilgileniyormuş gibi yapan, aslında bütün bu sorunların hiçbiri umurunda olmayan, sadece kendi iktidarını 
sürdürme çabası içerisinde olan bir yapıyla karşı karşıya olduğumuzu yıllardır bu sayfalardan dile 
getirmiştik. Son olarak AKP Genel Başkanı ile Genelkurmay Başkanının Hatay ili sınır kapısında kamuflaj 
elbiseleri ve iktidarın sanatçılarıyla verdikleri fotoğraf her şeyi tüm çıplaklığı ile ortaya koymuştur. Ülke; 
bir yandan tüm hızıyla bataklığa sürüklenirken, bundan endişe duyanlarla, etrafta olan biten sanki kontrol 
altındaymış gibi kendisini, onurunu hükümete teslim etmiş olanlar olarak ikiye yarılmış durumda. 

Diğer yandan da tüm siyasi çevrelerde, hatta STK ve meslek odalarında bile seçim hesapları yapılmaya 
çoktan başladı. Bütün bunlarla birlikte antidemokratik ortamda her türlü yağma politikası duraklamadan 
sürdürülüyor. Geçtiğimiz ayın bu konudaki en önemli gündem maddesi şeker fabrikalarının satışı 
oldu. Yıllardır özelleştirme adı altında Cumhuriyet döneminin ne kadar önemli kuruluşu varsa hepsi 
sermayeye peşkeş çekildi. Devlet eliyle yandaş sermaye yaratıldı ve iktidarın sürmesi için kullanıldı. Şeker 
fabrikalarının özelleştirilmesinden de farklı bir sonuç çıkmayacak.

Emekçinin Bayramı 1 Mayıs’ta Gündoğdu Meydanı’ndayız
Vicdan sahibi yur ttaşlarımızın Tüm bu kötü gidişata OHAL koşullarındaki baskılara rağmen ses 
çıkarabilecekleri gün, emekçinin bayramı 1 Mayıs’tır.  İşsizliğe, yoksulluğa, sendikasızlaştırmaya, emeğin 
sömürüsüne, yağma ve talan politikalarına, OHAL yasaklarına, KHK ihraçlarına, baskılara, meslek 
odalarımız, meslek alanlarımız üzerindeki her türlü baskıya, tek adam rejimine, insan hakları ihlallerine 
karşı tüm üyelerimizi 1 Mayıs’ta Gündoğdu Meydanı’na bekliyoruz.

ODA Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri 24-25 Mart 2018 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.
Odamız Olağan Genel Kurulu 24 Mart 2018 tarihinde Ankara Kocatepe Kültür Merkezi’nde, seçimleri ise 
25 Mart 2018 günü Oda Genel Merkezinde gerçekleştirildi. Şubemizden on iki delegenin söz aldığı Genel 
Kurulda Oda işleyişinde yaşanan sorunlar dile getirilirken, önümüzdeki dönemin mücadele yöntemleri 
tartışıldı. Ertesi gün tek liste ile girilen seçimlerde Demokrat Mühendisler Grubu göreve geldi. Oda genel 
kurulumuzla ilgili detaylı bilgiye bültenimizde ulaşabilirsiniz. 

Şube Yönetim Kurulu

OHAL DERHAL 
KALDIRILSIN: 

ACİL DEMOKRASİ

1 MAYIS’TA 
GÜNDOĞDU 

MEYDANI’NDAYIZ

ODAMIZIN YENİ 
YÖNETİM KURULU 

SEÇİLDİ

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 

28.04.2018– 27.05.2018 (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 

16– 20.04.2018 (13.00-18.00)
600 TL /KİŞİ+KDV

Doğalgaz Kullanımında Teknik 
Personel Kursu 

17.05.2018 (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
25-26.04.2018 (13.00-18.00)

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

Kursu
03-04.05.2018 (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.

Üretim Planlama
12-13 Nisan  2018; 09.30-16.30

240/320 TL+KDV

STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA
18 Nisan 2018; 09.30-16.30
150 TL/180 TL KDV (%18)

RİSK BAZLI PROSES YÖNETİMİ  
19 Nisan 2018; 09.30-16.30
150 TL/180 TL KDV (%18)

SATIN ALMA YÖNETİMİ
25 Nisan 2018; 09.30-16.30
150 TL/180 TL KDV (%18)

8D SORUN ÇÖZME YÖNTEMİ TEMEL 
BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ  

21 Nisan 2018; 09.30-16.30
150 TL/180 TL + KDV (%18)

FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİN 
FİNANS TEKNİKLERİ

26-27 Nisan 2018; 09.30-16.30
240 TL/320 TL KDV (%18)

İSTATİSTİKSEL SÜREÇ KONTROL  
26-27 Nisan 2018; 09.30-16.30

240 TL/320 TL + KDV (%18)

GEOMETRİK ÖLÇÜLENDİRME VE 
TOLERANSLANDIRMA  

09 -10 Mayıs 2018; 09.30-16.30
340 TL/400 TL + KDV(%18)

MASTAR TASARIM SEMİNERİ 
(ASME Y14.5M – 2009 VE ASME 

Y14.43 – 2003)  
10-11 Mayıs 2018; 09.30-16.30

340/400 TL + KDV(%18)

MALİYET YÖNETİMİ VE ANALİZİ  
 15–16 Mayıs 2018; 09.30-16.30

 240 TL/320 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

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

-
Havalandırma Tesisatı Mühendis 

Yetkilendirme Kursu
26-27 Nisan 2018 

S.Tarihi: 28 Nisan 2018
-

Enerji Yöneticisi Eğitim
7-18 Mayıs 2018 

-
Mekanik Tesisat Mühendis 

Yetkilendirme Kursu
7-13 Mayıs 2018 

S.Tarihi: 14 Mayıs 2018
-

Doğalgaz İç Tesisat Mühendis 
Yetkilendirme Kursu

21-24 Mayıs 2018 
S.Tarihi: 25 Mayıs 2018

-
Klima Tesisat Mühendis 

Yetkilendirme Kursu
23-27 Mayıs 2018 

S.Tarihi: 28 Mayıs 2018
-

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

 Niyazi Oğuz - Volkan Kazanç

İKM SEMİNERLERİ İKM SEMİNERLERİ

İşletmelerde Problem Çözme 
Teknikleri Eğitimi

Eğitmen:  Günay GÜLSEVEN

Eğitim Tarihi: 26-27 Nisan 2018

Eğitim saati: 09.30-16.30

Problem Çözme Teknikleri 

seminerinde analitik ve 

sistematik olarak işletme 

problemlerinin ele alınması, 

analiz edilmesi ve çözülmesinin 

nasıl gerçekleştirilebileceği, bu 

aşamalarda kullanılan temel 

problem çözme araçları/teknikler 

hakkında bilgi verilmektedir. 

Katılımcılarla bir örnek üzerinden 

tekniklerin nasıl kullanıldığına 

ilişkin yarım günlük çalışma 

yapılmaktadır.
- 

*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.

Toplam Verimli Bakım (TPM) Temel 
Bilgilendirme Eğitimi
Eğitmen: Tolga UYSAL

Eğitim Tarihi: 11 Nisan 2018

Eğitim saati: 09.30-16.30

Toplam üretken bakım, tüm 

çalışanların katılımı ile;  ekipman 

verimliliğini artıran, kayıpları 

yok eden, maliyeti azaltan, 

üretimde esnekliği sağlayan, ürün 

kalitesini arttıran bir faaliyetler 

bütünüdür. Eğitimle amaçlanan; 

katılımcılara toplam üretken bakım 

metodolojisinin aşamaları ile bakım 

faaliyetlerinin kuruluşun başarısı 

üzerindeki etkileri hakkında bilgi 

vermektir.

Satın Alma Yönetimi Temel 
Bilgilendirme Eğitimi

Eğitmen: Tayfun ÇAYLAN

Eğitim Tarihi: 18 Nisan 2018

Eğitim saati: 09.30-16.30

Satın alma faaliyetleri, işletmelerin 

kârlılıklarına doğrudan etki eden 

önemli süreçlerin başında gelir. 

Eğitimle amaçlanan; katılımcılara 

satın alma süreçleri, satın alma 

uygulamaları ve temel satın 

alma teknikleri konularında bilgi 

verilmesidir.

ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ

Şubemize 1 Mart - 31 Mart 2018 tarihlerinde kayıt yaptırarak üye olan meslektaşlarımıza 
ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ diyoruz. Oda ve mesleki çalışmalarında başarılar diliyoruz.

       Şube Yönetim Kurulu

ZAFER YILDIZ
CANSU YAKAR
MUSTAFA ERBAY
AYBÜKE GÜZEL
SERCAN KARPAT
PELİN GİRGİN

MUSTAFA ÜRÜN
HASAN USLU
HÜSNÜ DEMİR
EMRE ATİK
KERİM ÖZTÜRK
BİLAL ÖZMEN

HALİL CAN
ŞEVKET GÜNGÖR
MUSTAFA MÜMTAZ ERDEM
BURAK YILDIZ
FATİH DENİZ
MERVE ATEŞ

SELİN TUNA
BARIŞ CAN DARENDELİ
EZGİ DİNÇ
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ŞUBEDEN • HABER

MÜHENDİSLİK 
GÜNLERİ’18 
9-10 MART’TA 
GERÇEKLEŞTİ
Mühendislik Günleri’18, 9-10 Mart 2018 tarihlerinde 
gerçekleşti.

( Şubemiz Öğrenci Üye Komisyonu tarafından düzenlenen 
Mühendislik Günleri’18, 9-10 Mart 2018 tarihler inde Odamız 
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleşti. Etkinliğin 
açılış konuşmasını yapan Şubemiz Başkan Vekili Melih Yalçın, 
bilim ve teknikteki gelişmelerle birlikte gelecek on yıllarda 
mühendislik mesleğinin öneminin hangi doğrultuda değişiklik 
gös tereceğ in in,  ge lecek te mühendis in hang i nok t ada 
duracağının tartışılması gereken konulardan olduğunu ifade 
ederek, “Mühendislik mesleğinin gelecekte hangi doğrultuda 
ilerleyeceği çeşit l i f ak törlere bağlıdır. Bunlar ın başında 

ŞUBEMİZ SEKRETERİ 
ÜNVER, MAKİNA 
MÜHENDİSLİĞİ 
BÖLÜM GÜNLERİ’NE 
KATILDI
Şubemiz Yönetim Kurulu Sekreteri Selda Ünver, Ege 
Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölüm Günleri’nin 
açılışına katılarak bir konuşma yaptı.

( Şubemiz Yönetim Kurulu Sekreteri Selda Ünver, 7 Mart 
2018 tar ihinde Ege Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölüm 
Günler i açılışına kat ıldı. Açılışta bir konuşma yapan Ünver, 
konuşmasında Odamız çalışmalar ına ilişkin bilgilendirmede 

bulunurken, “Oda çalışmalar ımızda yer alan her bir genç 
ark adaş ımız,  amaç l ar ım ız ın gerçek le şeceğ i  yo lundak i 
umudumuzu b iraz daha ar t t ırmak tadır. Çünkü toplumu 
dönüştürmedek i en öneml i ve güçlü dinamiğ in gençl ik 
olduğunu biliyoruz. Bu nedenle, bir arada olma ve mücadele 
etme geleneğimiz in vermiş olduğu güçle, üye, meslek ve 
toplum sorunl ar ımıza karş ı  duyar l ı  b ir  ç izg i iz lemeye 
geçmişte olduğu gibi bugün de devam etmeliyiz. Bu anlamda, 
tüm öğrenc i arkadaşlar ımız ı Odamıza gelerek öğrenc i üye 
kay ıtlar ını yapt ırmaya ve meslek i bir ik imler ini hem diğer 
öğrenc i arkadaşlar ımızla hem de deney imli üyeler imizle, 
yöneticilerimizle, teknik görevlilerimizle karşılıklı paylaşımda 
bulunarak arttırmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.  

Aç ıl ış ın ardından etk inlik, çeşit l i kurumlardan ve sek tör 
f irmalar ından temsilc iler in öğrenc ilere yönelik deney im 
paylaşımlarını içeren sunumları ile devam etti.

hiç şüphesiz bilim ve teknolojideki gelişmeler gelmektedir. 
Bilimsel bilgi miktarı her on yılda ortalama iki katına çıkarken 
ve okullarda edindiğimiz bilgiler in yüzde 5’i her y ıl esk i 
hale gel irken, mesleğ imiz in geleceğ inde var ol abilmek 
adına sürekli bir gelişim temel ihtiyacımız olarak karşımızda 
duruyor.  Bu nedenledir ki, günümüz koşullarında, mühendislik 
disiplinler inin sürekli meslek i gelişimi hedef leyerek bilgi 
ve teknolojiy i tak ip etmesi gerekmektedir” diye konuştu. 
Yalç ın’ın konuşmasının ardından Öğrenc i Üye Komisyonu 
adına Hayri Altıntaş söz alarak komisyon çalışmalarına ilişkin 
bilgilendirmede bulundu.

İk i gün süren etk inlik kapsamında Otomasyon Teknolojisi, 
Dijital Dönüşüm, Nanoteknoloji, İnovasyon gibi başlıklarda 
oturumlar gerçekleşirken, Mühendislik Günler i’18 The Fellas 
grubunun verdiği konser ve kokteyl ile sona erdi.
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ESSİAD’DAN 
ŞUBEMİZE 
ZİYARET

UZMANLIK 
KOMİSYONLARINDAN 
ORTAK TOPLANTI

KAİZEN 
PAYLAŞIMLARI 
ETKİNLİĞİ 
DEĞERLENDİRME 
TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ŞUBEDEN • HABER

ESSİAD Yönetim Kurulu tarafından Şubemize bir 
ziyaret gerçekleştirildi.

Şubemizde 29. Dönem Uzmanlık Komisyonlarının 
oluşturulmasının ardından Uzmanlık Komisyonları 
Ortak Toplantısı gerçekleştirildi.

4. Kaizen Paylaşımları etkinliğinin ardından bir 
değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

( Ege Soğutma Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ESSİAD) 
Yönet im Kurulu, Şubemiz Yönet im Kuruluna bir z iyaret 
gerçekleşt irdi. 6 Mart 2018 tar ihinde gerçekleşen ziyarette 
Şubemiz ile ESSİAD arasında yapılabilecek ortak çalışmalara ve 
projelere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. 

( Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Ege Salonu’nda 
29 Mart 2018 tar ihinde düzenlenen toplantıya 17 uzmanlık 
komisyonundan 150’ye yak ın temsilc i kat ıldı. Toplant ıda, 
Şubemiz Yöne t im Kurulu Sek re ter  Üyes i  Se lda Ünver 
taraf ından Odamızın ve uzmanlık komisyonlar ının yapısına 
ve çalışmalar ına il işk in bilgilendirme içeren bir konuşma 
gerçekleşt ir ildi.  Ünver’in konuşmasının ardından komisyon 
üyeleri söz alarak görüş ve önerilerini ifade ettiler.

( 2 Mart 2018 tarihinde Odamız Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkez i ’nde gerçekleş t ir i len topl ant ıda e tk inl iğe dair 
değerlendirmelerde bulunulurken, özellikle bu etkinlikte ilk kez 
yer alan yazılımda Kaizen iyileştirmelerine dair projelerin bir 
sonraki etkinlikte arttırılması ve yazılımda Kaizen kriterlerinin 
oluşturulması doğrultusunda bir çalışma grubu kurulmasına 
karar ver ildi. Toplant ı sonucunda, 5. Kaizen Paylaşımlar ı 
etkinliği için çalışmalara başlandı. 
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Toplant ılarda gerçekleşen bilgilendirmeler temel olarak şu 
konulardan oluştu:
• Yönetmelik gereği, İlgili idarenin (belediye) herhangi 
bir A Tipi Muayene Kuruluşu ile protokol yapması ve protokol 
çerçeves inde i lg i l i  idarenin s ın ır l ar ı  içer is indek i tüm 
asansörlerin kontrollerinin yapılması zorunlu olmuştur.

• Asansörlerin periyodik kontrolü, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı taraf ından yay ımlanan tebliğ ek inde belirlenen 
kontrol kriterleri esas alınarak yapılır.
• Periyodik kontrol neticesinde tebliğ ekinde yer alan bilgi 
etiket i  ve yönetmelik ekinde yer alan asansör kimlik numarası 
etiketi iliştirilir. 
• Periyodik kontrol neticesinde tebliğ ekinde yer alan rapor 
düzenlenir.
• Rapor, onaylandığı tar ihten it ibaren en geç üç işgünü 
içerisinde ilgili idareye, asansör monte edene veya onun yetkili 
servisine ve bina sorumlusuna iletilir.

ŞUBEDEN • HABER

ASANSÖR 
BİLGİLENDİRME 
TOPLANTILARI 
TAMAMLANDI
Şubemiz, asansör periyodik kontrol çalışmalarına 
ilişkin bilgilendirme amacıyla İzmir’in 6 ilçesinde 
apartman yöneticisi ve muhtarlara yönelik 
toplantılar gerçekleştirdi. 

( Odamız Asansör Kontrol Merkezi, Türkiye genelinde onlarca 
belediye ile asansörler in y ıl l ık per iyodik kontrol ler inin 
gerçekleştir ilmesine ilişkin protokol imzalarken, Şubemiz de 
asansörler in kullanımı ve per iyodik kontroller i konusunda 
bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. 

Bu  çe r çe ve de  İ z m i r ’ in  ç e ş i t l i  i l ç e l e r inde  ap ar t man 
yöneticilerine ve mahalle muhtarlarına yönelik bilgilendirme 
toplantıları düzenlenirken, toplantılar 5 Mart 2018 tarihinde 
Çiğli, 7 Mart 2018 tarihinde Bayraklı, 12 Mart 2018 tarihinde 
Karabağlar, 14 Mart 2018 tar ihinde Gaziemir, 19 Mart 2018 
tarihinde Konak ve 20 Mart 2018 tarihinde ise Menemen ilçeleri 
sınırlar ında yer alan apartmanlar ın yönetic iler i ve mahalle 
muhtarlar ına yönelik olarak gerçekleşt ir ildi. Toplant ılara 
Odamız Asansör Kontrol Merkezi’nden Zafer Güneş’in yanı sıra, 
Şubemiz Asansör Muayene Birimi Sorumlusu Çağlar Çimen ve 
Teknik Görevli Çiçek Şimşek Yıldız kat ılarak bilgilendirmede 
bulundu. Apartman yöneticileri ve muhtarlar da toplantılarda 
periyodik kontrollere ve asansör kullanımına ilişkin sorularını 
konuşmacılara yönelttiler. 
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KAZAN 
DAİRELERİNİN 
GÜVENLİ 
KULLANIMI 
İÇİN PROTOKOL 
İMZALANDI
Şubemiz ile İZMİRGAZ arasında merkezi sistem 
doğal gaz kazan dairelerinin uygunluğunun 
denetlenmesine ve kazanların periyodik 
kontrollerinin yapılmasına ilişkin protokol imzalandı.

( Şubemiz ile İZMİRGAZ arasında, merkez i doğal gaz 
sistemlerinin daha güvenli ve verimli kullanımı doğrultusunda 
26 Mar t 2018 tar ihinde bir protokol imzalandı. İZMİRGAZ 
merkez binas ında gerçekleşen imza töreninde protokole 
Şubemiz adına Şube Başkanı Yüksel Yaşar tek in, İZMİRGAZ 
adına ise Genel Müdür Ahmet Yetik imza koydu. İmza töreninde 
konuşan İZMİRGAZ Genel Müdürü Ahmet Yetik, İzmir’de doğal 
gaz kullanımının her geçen yıl arttığına ve geçmişte katı yakıt 

ile ısınan birçok apartmanda dönüşüm gerçekleştirilerek doğal 
gaz kullanımına geçildiğine dikkat çekerek, “İzmirgaz olarak 
sadece doğal gaz dağıt ım hizmet i ile yet inmiyor, şehr imiz 
sakinlerinin daha güvenli ve verimli ısınması doğrultusunda da 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün imzalanan protokolün de 
bu çalışmalarımıza katkı sunacağına inanıyoruz” diye konuştu. 

Şubemiz Başkanı Yüksek Yaşartekin ise Oda olarak kamusal 
denetime büyük önem verildiğini ve çalışmaların bu doğrultuda 
sürdürüldüğünü ifade ederken, “Bugün imzaladığımız protokol 
de daha güvenli ve konforlu yaşam alanlar ı yarat ılması 
doğrul tusunda büyük önem t aş ıyan kamusal denet imi 
yaygınlaşt ırma, güçlendirme çabalar ımıza katk ı sunacak. 
İzmirgaz’a da duyarlılığından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Protokol kapsamında, İZMİRGAZ sorumluluğu altında bulunan 
konut ve küçük tüket imli tesislerde yapılacak olan merkezi 
sistem doğal gaz kazan dairesi yerleşim uygunluk denetiminin 
yanı sıra, kazan dairelerinde kullanılan sistemlerin yürürlükte 
bulunan yönetmelik ve standartlara uygunluğu Şubemiz teknik 
görevlileri taraf ından denetlenerek rapor edilecek. 
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SALI 
TOPLANTISINDA 
YANGIN SİSTEMLERİ 
YÖNETMELİĞİ 
KONUŞULDU

DAHA BÜYÜK 
FACİALARI 
ENGELLEMEK 
ANCAK DENETİMLE 
MÜMKÜN OLABİLİR

Şubemiz tarafından “Yangın Sistemlerinin, Binaların 
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve İlgili 
Standartları Açısından İrdelenmesi” konulu bir Salı 
Toplantıları gerçekleştirildi.

Basmane’de bir otelde 7 Mart 2018 tarihinde 
meydana gelen yangının ardından, yangına karşı 
alınması gereken tedbirlere ilişkin Şubemiz Yönetim 
Kurulu tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

( Toplantı, 27 Mart 2018 tarihinde Odamız Tepekule Kongre 
ve Serg i Merkez i Ege Salonu’nda gerçekleş t i.  Şubemiz 
Teknik Görevl is i Mak. Müh. Ercan Erg içay ’ın konuşmac ı 
olduğu toplantıya İSG uzmanlar ı, mühendisler, yangın proje 
müellifleri, taahhüt f irmaları, belediye itfaiye personeli başta 
olmak üzere farklı sektörlerden 120’den fazla k işi kat ıldı. 
Erg içay toplant ıda, yangın söndürme s is temler i, duman 
tahliye sistemleri, basınçlandırma sistemi ve periyodik kontrol 
kriterleri konuları üzerinde durdu.

( Bilindiği üzere kent imizin işlek bölgeler inden olan 
Basmane’de bir otelde meydana gelen yangın büyük paniğe ve 
korkuya sebep olmak ile birlikte 2 kişinin de yaralanması ile 
sonuçlandı. Öncelikle başta yaralılar olmak üzere yangından 
etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Söz konusu yangın, yaşam alanlar ının, yapılar ın oluşum 
sürecinde denetimin ve standartlara uygunluğun önemini bir 

kez daha gözler önüne sermiştir. Otelin “siding” olarak bilinen 
dış cephe kaplama malzemesi, yangının başlamasının ardından 
hızla tutuşmuş, alevler in bast ır ılmas ını zor laşt ırmışt ır. 
Oysa dış kaplama, Türk Standar tlar ı Enst itüsü taraf ından 
belirlenen standartlara uygun malzeme ile yapılmış olsa idi 
yangına müdahale daha sağlıklı ve kolay olacak, muhtemeldir 
ki yangının hızla büyümesinden kaynaklı paniğin tetikleyicisi 
olduğu yaralanmalar meydana gelmeyecekti. 

Otel, AVM, okul, fabrika gibi mahallerde meydana gelebilecek 
yangınlara hızlı ve etkili müdahaleler i gerçekleşt irebilmek 
iç in b inal ardak i yang ın dol apl ar ın ın, yang ın alg ı l ama 
ve ihbar sistemler inin ve yangın tüpler inin düzenli olarak 
bakımın yapılması ve bu sistemlerin periyodik olarak test ve 
kontrollerden geçir ilmesi hayati önem taşımaktadır. Yangın 
söndürme tesisat ının makina mühendisler i taraf ından ilgili 
yönetmeliklere ve standartlara uygun projelendirilmesi ve bu 
projelere uygun malzeme seç imiyle mühendis denet iminde 
kurulması da bir diğer gerekliliktir.

Unutulmamalı k i, geç t iğimiz Haz iran ay ında İngiltere’nin 
Manchester kentindeki 27 katlı bir binada meydana gelen ve 
80’den fazla k işinin ölümüne neden yangın da binanın dış 
cephesinin kolayca tutuşabilir plast ik türev i malzeme ile 
kaplanmasından kaynaklanmış, 15 dakika içinde bütün binayı 
saran yangın sonrasında dış cephe malzemelerinin güvenilirliği 
ve denetimi uzun süre tart ışılmıştı. Denetimsizliğin önünün 
yapılan yasal düzenlemeler ile aç ıldığı ülkemizde, benzer 
büyüklükte faciaların yaşanması maalesef sürpriz olmayacaktır.
Mak ina Mühendisler i Odası İzmir Şubesi olarak, kamusal 
denetimin önemini bir kez daha gözler önüne seren olaydan 
gerekli derslerin çıkarılarak, bu yangının, ilerleyen dönemde 
denet imsizlik ten kaynaklı benzer ve belk i de daha vahim 
sonuçlara neden olabilecek olaylar ın önüne geç ilmesini 
sağlayacak tedbirler in alınması ve düzenlemelerin yapılması 
için vesile olmasını diliyoruz. 
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İŞ CİNAYETLERİ, 
PERİYODİK 
KONTROL VE 
DENETİMLE 
ÖNLENEBİLİR
9 Mart 2018 tarihinde Aliağa’da bir fabrikada 
meydana gelen ve iki işçinin yaşamını yitirmesiyle 
sonuçlanan olaya ilişkin Şubemiz tarafından yazılı bir 
açıklama yapıldı.

( Çalışma yaşamının en önemli sorunlar ından bir i olan 
iş c inayetler i can almaya devam ediyor. Basit tedbirlerle 
önlenebilecek bu cinayetlerin son örneğine maalesef 9 Mart 
Cuma günü Aliağa’da bulunan bir demir çelik fabr ikasında 
şahit olduk. Fabrikada çalışan iki işçi, vinç kancasının kopması 
sonucunda tonl arca yükün al t ında kal arak yaşamlar ını 
yitirdiler. Söz konusu iş cinayetinde yaşamını yitiren işçilerin 
aileler ine Mak ina Mühendisler i Odası İzmir Şubesi olarak 
başsağlığı diliyoruz. 

Al iağa’da meydana gelen iş c inayet i, çal ışma yaşamında 
denetimsizlik ve tedbirsizliğin nasıl sonuçlar doğurabileceğinin 
ac ı örnekler inden bir i daha oldu. Fabr ikada kullanılan ve 
kazaya neden olan v inc in, yönetmelikler gereği 3 ayda bir 
yapılması gereken per iyodik kontroller inin düzenli yapılıp 
yapılmadığı meçhul iken, alınan bilgiye göre vinçte kapasite 
fazlası yükü, dolayısıyla böylesi kazalar ı engelleyecek olan 
kapasite sınırlayıc ı da bulunmuyordu. Yani bu hali ile ilgili 
kaldırma makinesinin periyodik kontrolünün yapılması halinde 
cihaz geçer not almayacak, kullanılamayacak ya da kapasite 
sınırlay ıc ı ile kullanılarak kazanın önüne geç ilecekt i. İk i 
işçinin ölümü bu nedenle kaza değil, göz göre göre gelen bir 
cinayettir.

Yaşanan olay, üret im alanında gerçekleşt ir ilen per iyodik 
kontroller in ve işç i sağlığı ve iş güvenliği denet imler inin 
önemini bir kez daha gözler önüne sermişt ir. Üret imde 
ku l l an ı l an mak ine ve  c ihaz l ar ın  güvenl i  b i r  şek i l de 
kullanılmasını sağlamak, böylece iş c inayetler inin önüne 
geçmek, makineler in daha uzun ömürlü kullanımına katk ı 
sunmak, üre t imde ver iml i l iğ i  ar t t ırmak iç in per iyodik 
kontrolleri mutlaka yapılmalıdır. Ancak bu şekilde, yani sürekli 
bakım ve per iyodik kontroller sayesinde olası iş c inayetler i 
önlenebilir, işç i sağlığı ve iş güvenliğinin gerekler i yer ine 
getir ilebilir. TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 
olarak, tüm sanayi kuruluşlar ına işçi sağlığı ve iş güvenliği 
tedbirler i konusunda duyarlı olma, makine ve c ihazlar ının 
periyodik kontrollerini zamanında ve sağlıklı yaptırma, ilgili 
kamu kurumlar ına da işletmelerde 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Kanunu’nca get ir ilen yasal gereklilikler in yer ine 
get ir ilip get ir ilmediği konusunda denet imler i hassasiyetle 
yapma çağrısında bulunuyoruz.

ŞUBEMİZDEN 
DEÜ REKTÖR 
VEKİLİ ÇELİK’E 
ZİYARET
Şubemiz Yönetim Kurulu, Dokuz Eylül Üniversitesi 
Rektör Vekili Prof. Dr. Erdal Çelik’i ziyaret etti.

( Şubemiz Yönetim Kurulu tarafından 2 Mart 2018 tarihinde 
Alsancak’ta bulunan DEÜ Rektörlük binasında gerçekleştirilen 
ziyarete Şubemiz Başkanı Yüksel Yaşartekin, Yönetim Kurulu 
Sekreter Üyesi Selda Ünver ve Saymanı D. Ferda Yamanlar’ın 
yanı sıra Şubemiz Müdürü Necmi Varlık ve Teknik Görevlisi Ece 
Gültekin de katıldı. Ziyarette Prof. Dr. Çelik ile Şubemiz ve Dokuz 
Eylül Üniversitesi’nin ne tür çalışmalarda ortaklaşabileceği, 
öğrencilere yönelik nasıl çalışmalar yapılacağı gibi konular 
üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. 
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ŞUBE UZMANLIK 
KOMİSYONLARI 
BELİRLENDİ
29. Dönem süresince çalışmalarda bulunacak olan 
Şube Uzmanlık Komisyonlarımız, üyelerimizin 
başvurularının ardından Yönetim Kurulumuz 
tarafından yapılan değerlendirmelerle belirlendi. 

AR-GE VE İNOVASYON KOMİSYONU

Sorumlu Yön. Kur. Üyesi: Özcan GÜLHAN

Sorumlu Tek. Gör.: Muhammet ÖZER - Volkan ERDEM

SIRA NO SİCİL NO AD SOYAD

1 326 ALİ MÜNİR CERİT
2 20452 ABDURRAHMAN ATALAR
3 20716 AHMET COŞAN
4 26037 RECEP SERT DEMİR
5 33206 FİKRET EKİCİ
6 41696 ÖZKAN KAZGAN
7 42767 MEHMET ALİ YILMAZ
8 81925 MERT ESMERAY
9 89145 ENGİN AKGÜN

10 93102 SERDAR MALAK
11 100645 TUNCAY GÜÇLÜ
12 103392 YASEMİN KABACIK
13 69601 UTKUN KÖKSAL
14 28284 CAHİT GÜNAYDIN
15 108088 ÖZGÜR EYİOL
16 114764 OKAN BİRGİ

ASANSÖR VE YÜRÜYEN MERDİVEN/BANT KOMİSYONU

Sorumlu Yön. Kur. Üyesi: Selda ÜNVER

Sorumlu Tek. Gör.: Çiçek ŞİMŞEK - Semih HAZNECİ - 
Burak DEMİRCAN
SIRA NO SİCİL NO AD SOYAD

1 18052 HAYDAR ARSLAN
2 20259 FAİK YAŞAR KATİPOĞLU
3 23743 İBRAHİM ÖZYURT
4 24265 HAKAN GÜREL
5 39138 MEHMET MURAT SİLAY
6 39395 CENGİZ KÖNÜÇ
7 40465 CAFERULLAH ŞAHİN
8 50069 MUHARREM ALKIŞ
9 53621 A. HALİM AKIŞIN

10 55189 ADNAN YEDİKARDEŞ
11 73417 AYDOĞAN POLAT
12 74794 EREN YALDIZ
13 87220 SELAHATTİN MAMİKOĞLU
14 108897 BURAK KURTULUŞ

DOĞALGAZ KOMİSYONU

Sorumlu Yön. Kur. Üyesi: Yüksel YAŞARTEKİN

Sorumlu Tek. Gör.: Kutlu BEYAZIT - Yiğit GÖKELMA

SIRA NO SİCİL NO AD SOYAD
1 36552 İBRAHİM SEZGİN
2 37258 HÜSEYİN ATABAY
3 39291 DURAN TÜRK
4 46918 FAZLI YELKENCİOĞLU
5 50407 LÜTFİ KILIÇ
6 64915 UĞUR DEMİRTAŞ
7 72661 MEHMET ONUR KARAKAŞ
8 73276 ARSLAN ÇAĞLAYAN GÜREL
9 76177 ÖVÜNÇ GÖKHAN ÖZKAYA

10 51971 ARSLAN KIVANÇ COŞKUN
11 97892 SÜLEYMAN ÇETİN

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KOMİSYONU

Sorumlu Yön. Kur. Üyesi: Ziya Haktan KARADENİZ

Sorumlu Tek. Gör.: Engin YAVAŞ - Melih EMRE

SIRA NO SİCİL NO AD SOYAD
1 22788 RESUL ÖZTAŞ
2 26664 MUSTAFA CEYHAN
3 39403 BÜLENT İLLEEZ
4 54462 BAHADIR KULA
5 67890 DORUK MURAT KAPTANOĞLU
6 73276 ARSLAN ÇAĞLAYAN GÜREL
7 74098 GÖKHAN AKSU
8 85358 CELAL TUĞRUL UNUTMAZ
9 87251 İZZET YILDIZ

10 100645 TUNCAY GÜÇLÜ
11 114879 MEHMET BAHATTİN KIYILMAZ

BAKIM KOMİSYONU

Sorumlu Yön. Kur. Üyesi: İlkin BOZ

Sorumlu Tek. Gör.: Tolga SUTEKİN - Ebubekir CAN - 
Mehmet Can ÖNER
SIRA NO SİCİL NO AD SOYAD

1 22858 NECMETTİN ÇETİNKÖPRÜLÜ
2 27557 MELİH ALTINTAŞ
3 30929 FAHRİ ÖZTÜRK
4 52754 ENGİN SARAÇOĞLU
5 72934 TOLGA BAYAR
6 74098 GÖKHAN AKSU
7 80558 CAN CÜCÜK
8 85358 CELAL TUĞRUL UNUTMAZ
9 91262 BURAK OLUK

10 91611 KAMURAN BULUT
11 102925 BARIŞ GÖKDEMİR
12 10114 NEVZAT TURAN
13 114354 SAMİ CAN İNAN
14 Y.Kayıt CELAL USLU
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İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOMİSYONU

Sorumlu Yön. Kur. Üyesi: Dilek Ferda YAMANLAR

Sorumlu Tek. Gör.: Kıvanç TÜRKOL - Necdet DAŞ

SIRA NO SİCİL NO AD SOYAD
1 3315 EROL YAŞA
2 26873 HALUK ALTAY
3 35211 ÖZCAN AVCI
4 35351 ABDULLAH AYDEMİR
5 37985 ŞEBNEM OKKAN
6 41696 ÖZKAN KAZGAN
7 47288 NÜTFULLAH AKINCILAR
8 54462 BAHADIR KULA
9 54841 MELİH KINAY

10 55020 ALİ FINDIK
11 55028 MEHMET EYİ
12 70700 ALİ ÖZGÜN TAĞAÇ
13 77052 ÖZGÜR AKTAŞ
14 81283 CEREN AKKOYUN
15 95175 MERVE AKARİ
16 95677 TUĞÇE ÖZTAŞ
17 112273 İREM ATA

MEKANİK TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KOMİSYONU

Sorumlu Yön. Kur. Üyesi: Ebru KARAKIRAN

Sorumlu Tek. Gör.: Hüseyin TATLIDİLLİLER - Cevdet ŞENER - 
Pelin EREN
SIRA NO SİCİL NO AD SOYAD

1 3315 EROL YAŞA
2 11655 SKENDER ELELE
3 13796 HÜSEYİN ÇOBANOĞLU
4 14917 İHSAN SÜZEN
5 16456 EKREM EVREN
6 20291 FEHMİ AKTÜRK
7 20412 UFUK BİROL
8 22645 SEDAT IŞIK
9 26873 HALUK ALTAY

10 28992 BİROL YAVUZ
11 33674 ALİ POLAT
12 36570 HÜSEYİN ALPARSLAN
13 37004 OSMAN GÖKAY ERSOY
14 37258 HÜSEYİN ATABAY
15 48537 EMİN GÜRTAN UYSAL
16 40382 GÜLSEREN GÜNEYSU
17 57117 SELÇUK YAZAR
18 60229 ZAFER GÜNGÖREN
19 64458 ERSİN ÖZEN
20 68631 HAKAN KOCAOVA
21 77880 HÜSEYİN GÜLER
22 107464 VOLKAN DENİZ DAMAR
23 107905 GÖKHAN OLGUN
24 110021 SİNAN OĞUROL
25 51971 ARSLAN KIVANÇ COŞKUN 
26 112550 YASEMİN KARAKÖPRÜ

KADIN MÜHENDİSLER KOMİSYONU

Sorumlu Yön. Kur. Üyesi: Yıldız SINMAZ UZGAN

Sorumlu Tek. Gör.: Evrim AKSOY GÖÇEBE - Çiçek ŞİMŞEK

SIRA NO SİCİL NO AD SOYAD
1 28499 İLKNUR ATEŞ
2 51253 GÜZİN ÖZDAĞOĞLU
3 71400 ESİN YAĞMUR ESMERAY
4 73698 GAMZE MUMCU
5 76236 RAİBE DİDEM TURAN
6 89580 IŞIL UŞAK
7 105579 YASEMİN GÜNEŞ ALTAY
8 113982 SEREN SEZER
9 113987 AYŞEGÜL SAKALLI

10 115305 MERİÇ ATİLLA
11 115394 CANSU YAKAR

KENT VE ÇEVRE KOMİSYONU

Sorumlu Yön. Kur. Üyesi: Melih YALÇIN

Sorumlu Tek. Gör.: Evrim AKSOY GÖÇEBE - İbrahim Ali KAYA

SIRA NO SİCİL NO AD SOYAD
1 18997 RECEP FERHAN HÜRYAŞAR
2 26037 RECEP SERT DEMİR
3 33206 FİKRET EKİCİ
4 34975 YUSUF ŞAHİN
5 87251 İZZET YILDIZ

MEKATRONİK KOMİSYONU

Sorumlu Yön. Kur. Üyesi: Necmi VARLIK

Sorumlu Tek. Gör.: Sungu KÖKSALÖZKAN - Cem ÇEVRİM

SIRA NO SİCİL NO AD SOYAD
1 25675 HİKMET GÜRBÜZ
2 48514 CEM SARMAN
3 72044 BARIŞ OĞUZ GÜRSES
4 88604 RECEP SİNAN SALDIRAN
5 114764 OKAN BİRGİ
6 53306 FATİH CEMAL CAN
7 115305 MERİÇ ATİLLA

GENÇ MÜHENDİSLER KOMİSYONU

Sorumlu Yön. Kur. Üyesi: Gürkan DURGUN

Sorumlu Tek. Gör.: Cansu KÖKEY - Mustafa SEVİM

SIRA NO SİCİL NO AD SOYAD
1 73417 AYDOĞAN POLAT
2 93345 EZGİ YILDIRIM TORTOÇ
3 97073 YİĞİT ERDOĞMUŞ
4 99291 HAKAN UZAK
5 102016 TEVFİK BURAK KONYALI
6 104269 TUĞÇE ŞEN
7 105621 DENİZ YENER
8 105879 ABDULLAH DANIŞAN
9 99868 TAHSİN YÜCE

10 112271 EMRE AKTAŞ
11 Y.Kayıt MERİÇ ATİLLA
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ÜCRETLİ ÇALIŞAN VE İŞSİZ MÜHENDİSLER KOMİSYONU

Sorumlu Yön. Kur. Üyesi: Yüksel YAŞARTEKİN

Sorumlu Tek. Gör.: Eray DURUPINAR - Feyyaz ÖZEL

SIRA NO SİCİL NO AD SOYAD
1 29480 BAHATTİN VARDAR
2 31277 MEHMET FUZULİ ADIGÜZEL
3 34566 ALİ DOĞAN COŞKUN
4 55028 MEHMET EYİ
5 97652 ERTAN BARIŞ EVRAN

ÜRETİM YÖNTEMLERİ KOMİSYONU

Sorumlu Yön. Kur. Üyesi: A. Kirami KILINÇ

Sorumlu Tek. Gör.: Güray DİNSEL - Bülent Barış ÖZTÜRK

SIRA NO SİCİL NO AD SOYAD
1 11653 NEVRAN SOYDAN
2 13804 ÖZDEN ÖZER
3 31631 DENİZ DEMİRCİOĞLU
4 42078 CESİM DURUK
5 42767 MEHMET ALİ YILMAZ
6 46393 YAŞAR YILMAZ
7 46517 MURAT AKKALENDER
8 52754 ENGİN SARAÇOĞLU
9 54159 ÖZGÜR ÜNDE

10 67890 DORUK MURAT KAPTANOĞLU
11 91611 KAMURAN BULUT
12 91673 ONUR DİLİMEN
13 97652 ERTAN BARIŞ EVRAN

YAPI DENETİM KOMİSYONU

Sorumlu Yön. Kur. Üyesi: Melih YALÇIN

Sorumlu Tek. Gör.: Onur SAYMAN - Aydın DOĞAN -
Serhan GENÇOĞLU
SIRA NO SİCİL NO AD SOYAD

1 2541 ATİLA DİNÇER
2 11655 SKENDER ELELE
3 12665 ZEKİ ESKİLER
4 13139 EROL ÖZAKCAN
5 13796 HÜSEYİN ÇOBANOĞLU
6 16602 CENGİZ OLUK
7 17632 MEHMET HALUK İNCEDOĞAN
8 18052 HAYDAR ARSLAN
9 20153 HASAN BASRİ KINCI

10 20259 FAİK YAŞAR KATİPOĞLU
11 20716 AHMET COŞAN
12 21263 SEBAHATTİN İŞÇİ
13 22645 SEDAT IŞIK
14 22858 NECMETTİN ÇETİNKÖPRÜLÜ
15 23743 İBRAHİM ÖZYURT
16 33185 BAHATTİN KOCAEKİZ
17 16374 ERTAN ÇIPLAK
18 46118 AZİZ KÖKSAL
19 77052 ÖZGÜR AKTAŞ

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI KOMİSYONU

Sorumlu Yön. Kur. Üyesi: 
Görkem TENELER - Ziya Haktan KARADENİZ

Sorumlu Tek. Gör.: Alper TORTOÇ - Fatih Efe ÇİÇEK

SIRA NO SİCİL NO AD SOYAD
1 11244 SALAHATTİN YILDIZ
2 22788 RESUL ÖZTAŞ
3 27460 MEHMET BİLİCİ
4 29874 ALİ EMRE DEMİREL
5 30183 CAN HASANOĞLU
6 38877 ÜNAL ÖZTURKUT
7 39403 BÜLENT İLLEEZ
8 81925 MERT ESMERAY
9 84688 MUSTAFA YILDIZ

10 87008 İSKENDER KÖKEY
11 87219 UTKU US
12 87220 SELAHATTİN MAMİKOĞLU
13 87376 ABDULLAH BURAK TUNA
14 95175 MERVE AKARİ
15 104740 HASAN KARADAYI
16 105759 ABDULKADİR SÜSLÜ
17 112216 ORHAN ATAY
18 74324 DENİZ YILDIRIM YALÇINKAYA
19 69092 ELİF BOZOĞLAN TOPAÇ
20 112271 EMRE AKTAŞ
21 114879 MEHMET BAHATTİN KIYILMAZ

OTOMOTİV VE YAN SANAYİ KOMİSYONU

Sorumlu Yön. Kur. Üyesi: Elif Eda DOĞAN

Sorumlu Tek. Gör.: Aydın DOĞAN - Burak GENÇ - Çağlar ÇİMEN

SIRA NO SİCİL NO AD SOYAD
1 3922 TAHSİN İLKER METİN
2 13804 ÖZDEN ÖZER
3 73698 GAMZE MUMCU
4 81283 CEREN AKKOYUN
5 89580 IŞIL UŞAK
6 93102 SERDAR MALAK
7 94813 MURAT ÇETİNÖZ
8 Y.Kayıt CANSU YAKAR

SOSYAL KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KOMİSYONU

Sorumlu Yön. Kur. Üyesi: Elif Eda DOĞAN - Selda ÜNVER

Sorumlu Tek. Gör.: Tayfun AK - Önder SÖZEN

SIRA NO SİCİL NO AD SOYAD
1 14167 YAVUZ ÖZEK
2 20452 ABDURRAHMAN ATALAR
3 28499 İLKNUR ATEŞ
4 44833 AYTEKİN RUMİBEYOĞLU
5 63551 ALİ SİNAN ERTÜRK
6 76236 RAİBE DİDEM TURAN
7 102507 KENAN ÜCİ

İN
D

İR
İM

EGE ÜNİVERSİTESİ GÜÇLENDİRME VAKFI 
OKULLARI 
Üyelerimizin birinci derece yakınlarına yüzde 15 
oranında, 10 ve üzeri toplu kayıt halinde yüzde 
15+5 oranında indirim uygulanacaktır.
Tel: 0533 130 90 45
Web: www.ege.k12.tr
Adres: Süvari Cad. No: 89 Bornova/İzmir
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SANAYİDE 
KADIN: AZ İŞ, 
ÇOK SÖMÜRÜ

TÜİK, SGK ve çeşitli bakanlık ver iler i kullanılarak yapılan 
anal izde, kadının işgücü piyasas ındak i, özel l ikle imalat 
sanay i indek i yer ine d ikkat çek ild i.  Kadın ın kay ı t d ış ı 
çalışt ır ılmasının, ücret te uğradığı c insiyet ayr ımc ılığının 
vardığı boyutlara dikkat çekilen araştırmada şu noktalar öne 
çıkarıldı:

• Türk iye’de özellikle son y ıllarda hızlanan dış kaynağa 
bağımlı büyüme süreci, kırdan kente göçü hızlandırdığı gibi, 
kentlerde işgücüne kadın katılımını da artırmıştır. 2008’de 15 
yaş üstü kadınlardan işgücü piyasasına çıkanların oranı yüzde 
24,5 iken 2012’de bu oran yüzde 30’u ve 2017’de de yüzde 34’ü 
buldu. 10 yıl içinde 9 puana yakın bu artış, dikkat çekicidir.

• Kadın çalışanların tarım dışındaki sayısı 2004-2017 arası 
13 yılda 2,5 milyondan 6,5 milyona çıkarak 4 milyon arttı. Bu, 
kadını evde, ücretsiz aile emeği olarak tutmak isteyen AKP 
rejiminin tüm operasyonlarına, aldığı özendirici ve zorlayıcı 
önlemlere rağmen, kadının bağımsızlaşması anlamında da 
önemli bir gelişmedir.

• D iğer b ir yandan da kadın is t ihdamının sek tör lere 
dağılımına bak ıldığında tar ımın pay ının ger ilediği, tar ım 
dışının ise payının hızla artt ığı, ama daha çok da hizmetler 
sek töründe kadının kendis ine ist ihdam olanağı bulduğu 
görülmektedir.

• Daha çok kayıt dışı istihdamın olduğu ve niteliksiz emek 
isteyen işyerlerinde iş-aş olanağı bulabilen kadınlar, toplam 
istihdamdaki yerlerini niceliksel olarak artırmış görünseler de, 
nitelikli bir katılım henüz söz konusu değildir.

• Dışa bağımlı büyüme süreci, sanayileşmeden çok, inşaat ve 
hizmet odaklı geliştiği için sanayide kadına istihdam imkanları 
da sınırlı ölçüde yaşanmışt ır. Kadın, daha çok giy im, gıda, 
tekstil gibi nitelikli emek gerektirmeyen sektörlerde ağırlıkla 
istihdam edilmiş, üretim hiyerarşisinde daha çok yönetilen ve 
karar süreçlerinin dışında tutulan bir pozisyona sıkıştırılmıştır. 

Odamız, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in 
katkısıyla hazırladığı Sanayinin Sorunları Bülteni'nin 
37’ncisini “Sanayide kadın: Az iş, çok sömürü” 
konusuna ayırdı.

Kadın çalışanlar ın çoğu, c insiyet ayr ımc ılığına uğrayarak 
ücretleri de erkek ücretlilerin gerisinde tutulmuştur.

• İmalat sanay isinde (kay ıtlı) ücretli kadın say ısı ar t ış 
halinde olmakla birlikte, özellikle hizmetler sektöründeki artış 
temposunun ger isindedir. Bir başka deyişle, sanayisizleşme 
il le t iy le, sek törün, genelde is t ihdam yaratma yeteneği 
zayıflamıştır ve sanayi, kadınlara iş yaratmada da fazla ümit 
vermemektedir.

• SGK ver iler ine göre, 2010’da 590 bine yaklaşan kadın 
ücretli ist ihdamı, 2017’ye gelindiğinde 893 bine kadar çıktı. 
Son 7 yılda imalat sanayisinde 303 bin yeni iş, kadınlar için 
açılırken, ekonominin genelinde kadınlara 1 milyon 656 bin 
yeni iş yarat ıldığı dikkate alındığında, imalat sanayisinden 
kadına çok az iş ç ıkt ığı söylenebilir. Son 7 y ılda kadınlara 
yarat ı l an güvence l i  i ş lerden ancak yüzde 18’ i  imal at 
sanayisinde söz konusu olabilmiştir.

• İmalat sanayisinde kayıtlı kadın ücretli sayısı 893 bini 
bularak, imalat sanayisindeki toplam ücretlilerin ancak yüzde 
24,3’üne ulaşmıştır. Gıda, giyim ve tekstil sektörleri, toplam 
ücretl i kadın ist ihdamının yüzde 57’s ini bulmaktadır ve 
çoğunlukla kalif iye emek istemeyen, düşük ücretli bu dallar, 
kadınların sınırlı da olsa iş bulabildikleri sektörler olarak öne 
çıkmaktadır.

• Türkiye’de iş sahibi nüfusun yüzde 5’i yönetici olarak iş 
sürecinde yer almaktadır. Çalışanların yüzde 31’ini oluşturan 
kadınlar, yönetici pozisyonunda olanların ancak yüzde 14’ünü 
oluşturmaktadırlar. Yani yöneticilerin yüzde 86’sı erkeklerden 
oluşmaktadır. Teknisyen pozisyonunda da kadınlar dörtte birlik 
bir yer kaplamaktadırlar.

• İ şgücüne kat ı l ım, i ş  bulma, i ş yer i  h i yer ar ş is inde 
ayrımcılığa uğramanın yanı sıra, bekleneceği gibi, kadın ücreti, 
erkeğinkinden genellikle düşük seyretmektedir. Kadınlar ın 
kazançları, erkeklerinkinin ancak yüzde 83’ünde kalmaktadır. 
Erkeğe 100 ödeniyorsa, kadına 83 ödenmektedir. Bu fark, 
eşitsizlik, bazı alt sektörlerde artmaktadır. Örneğin raf ineride 
100’e 68’e; tütün-sigara işyerler inde 100’e 73’e, makine ve 
kimya sanayilerinde 100’e 77’ye varmaktadır.

• T ü r k i y e ,  g e l e n e k s e l  o l a r ak  t o p l u m s a l  c i n s i y e t 
eşitsizlikler inin güçlü olduğu bir ülkedir. Bu eşitsizlikler in 
azalt ı l ab ilmes i iç in kadınl ar ın işgücüne kat ıl ımlar ı ve 
istihdamları teşvik edilmelidir. Ama bunun yanı sıra yaratılan 
işler in sosyal güvenlik ve iş yasalar ı kapsamında olması 
sağlanmalıdır. Erkekler kadar kadınların çalışanların da temel 
örgütlenme haklar ını kullanmalar ı önündeki her tür engel 
kaldırılmalıdır. Kadın çalışanların eşit değerdeki işlerine eşit 
ücret ödenmesi gerekir.

Toplumsal c ins iye t eş i t l iğ in i  ve temel işç i  hakl ar ın ın 
korunmasını gözeten politikalara daha çok odaklanmak gerekir.
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DEMOKRAT 
MÜHENDİSLER 
YUNUS YENER 
BAŞKANLIĞINDA 
YENİDEN GÖREV 
BAŞINDA

( 24 Mart’ta Kocatepe Kültür Merkezinde yapılan genel 
kurulun divan başkanlığına TMMOB’nin önceki başkanı Mehmet 
Soğancı oybirliğiyle seçildi. 108 bin 400 üyeyi 1.107 delegenin 
temsil edeceği genel kurulda yönet im kurulunun çalışma 
raporu değerlendir ilip, yeni dönem çalışma programının ana 
hatları belirlendi.

Oda Yönet im Kurulu Seç imler i ise 25 Mar t ’ta Oda merkez 
binasında yapıldı. 108 bin 400 üye içinde her yüz üyeyi bir 
delegenin temsil et t iğ i genel kurul seç imler i bine yak ın 
delegenin katılımıyla yapıldı.

Genel kurulda Odanın 47. dönem yönetim, onur ve denetleme 
kurullar ı ile MMO’yu TMMOB genel kurulu, yönet im kurulu, 
yük sek onur ve denet leme kurul l ar ında tems il  edecek 
100 delege, blok l is te olarak seç imlere g iren Demokrat 
Mühendisler’den oluştu.

Seçimler sonucunda,
Oda Yönetim Kurulu asıl üyelikler ine Yunus Yener, Abdullah 
Selçuk Soylu, Elif Öztürk, Bedri Tekin, Harun Erpolat, İsmail 
Odabaşı, Yılmaz Yıldırım, yedek üyeliklere Haydar Şahin, Haydar 
Dir ik, Serap Özpolat Çete, Vedat İrşi, Özgür Demirtaş, Pınar 
Uraz, Fatma Dilek Öznur,  
MMO’yu TMMOB Yönetim Kurulunda temsil etmek üzere şu anki 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Tevf ik Peker, 

Odamızın 47. Olağan Genel Kurulu ve seçimleri,    
24-25 Mart 2018 tarihlerinde Ankara’da yapıldı. 

Hüseyin Atıcı,  
TMMOB Yüksek Onur Kurulu’na Salim Melih Şahin, TMMOB 
Denetleme Kurulu’na İlter Çelik,
MMO Denetleme Kurulu asıl üyelikler ine Erdal Taş, Sat ılmış 
Göktaş, Hüseyin Kaya, Osman Çakıl, Fikret Çaral, Kahraman 
Dağdeviren, Muharrem Tanju Sarıca, Haydar Sancar, Mustafa 
Varel, Oğuz Kepez, Orhan Tevf ik Okuducu, Aydın Güçkıran, 
Ahmet İlbaşı, Levent Tanrısever, Gürsel Yayla, yedek üyeliklere 
Hüseyin Kalantar, Alaaddin Eksin, Taşkın Koçak, Güner Mutlu, 
Nihat Çapoğlu, Servet Tetik, Süleyman Noyan, İbrahim Özçakır, 
Ali Aluç, Saadet Sayın, Ezgi Kılıç, Muharrem Üşümüş, Gültekin 
Keskin, Mahmut Köse, Adil Kesten,
MMO Onur Kurulu asıl üyeliklerine İbrahim Mart, İbrahim Semih 
Oktay, Başar Küçükparmak, Zafer Güzey, Ünal Özmural, yedek 
üyeliklere Mehmet Selçuk Göndermez, Nergiz Bilgin, Rıza Erhan 
Kutlu, Gafur Onur, Naci Erçolak  
seçildiler. 

Oda Yönet im Kurulu’nun ilk toplant ıs ında yapılan görev 
dağ ı l ım ında Yunus Yener  başk anl ık ,  A .  Se l çuk Soy lu 
başkanvekilliği, Elif Öztürk sekreterlik, Bedri Tekin saymanlık 
görevlerine getirildi.

Odamız ın  gene l  kur u l unda yöne t im kur u l unun d iğer 
üyelikler ine Harun Erpolat, İsmail Odabaşı, Yılmaz Yıldır ım, 
yedek üyeliklere ise Haydar Şahin, Haydar Dirik, Serap Özpolat 
Çete, Vedat İrşi, Özgür Demirtaş, Pınar Uraz ve Fatma Dilek 
Öznur seçilmişti.

Genel kurulda oybir l iğ i i le benimsenen sonuç b ild ir is i 
örgütümüzün ve kamuoyunun bilgisine sunuldu.

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
47. OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİSİ
TMMOB Makina Mühendisler i Odası (MMO) 47. Olağan Genel 
Kurulu, 24 Mar t 2018 tar ihinde Ankara Kocatepe Kültür 
Merkezi’nde 850 delegenin kat ılımıyla gerçekleşmişt ir. 108 
bin 400 üyesi, 28 bin 779 öğrenci üyesi, 18 Şube, 55 il, 43 
ilçe temsilciliği, mesleki denetim büroları, uygulamalı eğitim 
merkezileri, meslek içi eğitim merkezleri; akredite muayene, 
personel belgelendirme, deney ve kalibrasyon laboratuar ı 
kuruluşlar ı ve işyer i temsilc ilikler i ile büyük bir örgütlüğe 
sahip olan Odamızın 47. Olağan Genel Kurulu, aşağıdaki sonuç 
bildirisini örgütümüze ve kamuoyuna sunar.

Bilindiği üzere bu ikt idar döneminde sanayi, tar ım, ener ji, 
ulaşım, sağlık, eğit im, yerel yönetim vb. kamusal hizmetler 
serbestleşt irme-özelleşt irmelere tabi tutulmuş; bar iz bir 
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sanay is izleşme sürec i yaşanmış ve ülkemiz rant cennet i 
haline get ir ilmişt ir. Kamusal üret im, hizmet ve denet im 
fonksiyonlar ının tasf iyesi ile birlikte; kamu idar i yapısı ve 
personel rejimi, neoliberal ve totaliter bir içerikle kökten bir 
şekilde değiştirilmiştir.

Türkiye ekonomisi geçirdiği dönüşümler sonucu bugün; üretim, 
yat ır ım, tasarruf, ist ihdam, dış talep bağımlılığı, car i aç ık, 
sermaye hareketler inin serbestliği, aşır ı borçlanma ve rant 
yağması ile hayli kır ılgan bir yapıdadır. Büyük dış borç yükü 
ve toplumsal gereksinimlere yönelik olmayan “büyük/çılgın 
projeler”in kaynak ihtiyacı için, kamusal kaynak ve varlıkların 
Varlık Fonu’nda toplanması ve gizlice ipotek edilebilmesi bile 
söz konusudur.

Bu polit ikalara paralel olarak sendikal alan zay ıf lat ılmış, 
güvences iz çal ışma b iç imler i  yayg ınl aş t ır ı lmış, k ıdem 
tazminatlarına el atılmış, birçok emek düşmanı uygulama ve 
yoksulluk, ülkemizi sarmıştır.

Geçen yılki Anayasa referandumu ile de parlamenter temsili 
demokrasi, sosyal hukuk devleti, laiklik, temel insan hakları 
ve siyasal özgürlükler in rafa kaldır ılmasının önü tamamen 
açılmıştır.

Şimdi de ikt idardan düşmemek iç in, sonucun önceden belli 
olacağı seçimlere yönelik uyum yasaları, mevzuat değişiklikleri 
yap ılmak t a; toplumsal muhale fe t in bütün kanat l ar ına 
saldır ılmakta; milliyetç i-ümmetç i bir cepheleşme siyaset i 
ile toplum, siyasal, etnik, dinsel-mezhepsel düşmanlıklara, 
demokrasi düşmanı bir zemine yönlendirilmektedir.

ABD emperyalizminin icazetiyle, 28 Şubat ve 2001 krizlerinin 
sunduğu avantajlar la ik t idara gelen ve uzunca bir süre 
Fethullah Gülen cemaatiyle koalisyon halinde olan iktidarın 

“demokras i t ramvay ından” nas ıl  indiğ ini, ülkemiz in 15 
Temmuz darbesine nasıl get ir ildiğini; 15 Temmuz darbesi 
f ırsat bilinerek ilan edilen OHAL ile anayasal düzenin nasıl 
tamamıyla askıya alındığını, TBMM’nin yok sayılarak KHK’lar 
ile ülkenin nasıl yönetildiğini; başta akademisyenler ve kamu 
emekçiler i olmak üzere birçok meslektaşımızın hukuksuz bir 
şek ilde görevler inden nasıl uzaklaşt ır ıldığını; ik t idar ının 
devamını savaş ve kaosta gören anlay ış ın Kür t sorununu 

“çözüm ve barış” söylemi ile bugüne kadar nasıl yönlendirdiğini; 
kadınlara yönelik şiddet ve cinayetler ile iş cinayetlerinin nasıl 
arttığını; Türk-İslam sentezci, totaliter-faşist bir rotaya nasıl 
oturduğunu hep birlikte gördük.

Ülkemiz dış polit ika alanında, Suriye’ye yönelik emperyalist 
müdahaleler in de yönlendirmes iy le ve iç s iyaset-seç im 
hesaplar ı ile savaş bataklığına her geçen gün daha fazla 
saplanmaktadır. İktidarın ÖSO gibi cihatçı çeteler ile beraber 
Sur iye topraklar ına müdahale etmesi Türk iye halklar ının 
birlikte yaşama iradesine yapılmış bir darbedir. Barış içinde 
b ir l ik te yaşamas ı gereken halkl ar ın aras ına düşmanl ık 
tohuml ar ı  ek i lmek tedir.  İç ve d ış pol i t ika, toplumsal 
muhalefete kapat ılmaya çal ış ılmak ta; her şey ik t idar ın 
sürekliliğini sağlamaya, seçim ve faşizmin kurumsallaşması 
hesaplarına bağlanmaktadır.

Bu olumsuzluklara muhalefet edenler ile TMMOB ve Odalarımız; 
mevzuat düzenlemeleri ve her türlü antidemokratik uygulama 
ile uzun bir süredir tasf iye edilmeye çalışılmaktadır.

Burada görülmesi gereken; demokrasiyi, sosyal hukuk devletini 
ve laikliği yok etme çabaları ile kamu yönetimini, ülke imarını, 
yapı, kent, ulaşım, eğit im, sağlık, tar ım, enerji, maden, su, 
çevre ve koruma alanları ile TMMOB ve diğer meslek birliklerinin 
mevzuat ını yeniden düzenlemeye yönelik adımlar ın iç içe 
geçmiş olduğudur. Mühendislik eğit imi ve uygulamalar ının 
nitel iks izleşt ir ilmes i ile mühendis işs izl iğ i aras ında da 
bağlantılar bulunmaktadır. Ülkemizde gerçekleşen ekonomik-
s iyas i-ideolojik-kültürel-toplumsal dönüşümler ile kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlar ının dönüştürülmesi 
arasında açık bir şekilde yapısal bağlantılar bulunmaktadır.

Ancak belir tmek ister iz k i; MMO 47. Olağan Genel Kurulu, 
kamusal mesleki sorumluluklar ı yer ine getirmek, meslek ve 
meslektaş yararlar ı ile demokrat ik mevziler imiz i korumak, 
özelleştir ilen tüm kamusal hizmetlerin tekrar kamu eliyle ve 
toplum çıkarlarını gözeten bir anlayışla verilmesini sağlamak, 
Oda-TMMOB ç izg is ini sürdürerek geleceğe t aş ımak iç in 
kararlılıkla mücadele etmede tam bir görüş birliği içindedir.

Odamız, yeni çalışma döneminde, yukarıda sıralanan sorunların 
köklü bir tarzda aşılması ve insanca başka bir yaşam, başka 
bir Türkiye için; eşitlikçi, özgürlükçü, barış içinde, demokratik, 
laik, sanayileşmiş, kalkınmış, tam bağımsız bir Türkiye iç in 
bütün yur t sever, demokrat, devr imc i güçler ile bir l ik te 
mücadeleye kararlılıkla devam edecektir.

Yaşasın MMO Örgütlülüğü!
Yaşasın TMMOB!
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
47. OLAĞAN GENEL KURULU
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İŞ CİNAYETLERİNİ VE 
İŞÇİ KATLİAMLARINI 
DURDURALIM

TMMOB 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele 
Günü dolayısıyla, TMMOB İzmir İKK tarafından bir 
basın toplantısı gerçekleştirildi.

( İ TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu  t araf ından 2 
Mart 2018 tar ihinde Ziraat Mühendisler i Odası İzmir Şubesi 
Lokali’nde gerçekleştir ilen basın toplantısına TMMOB’a bağlı 
çeşit l i odalardan temsilc iler kat ıldı. Toplant ıda konuşan 
TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Cengiz Göltaş, 3 Mart tarihinin, 
Türkiye’nin en önemli maden facialar ından bir i olan ve 263 
madencinin yaşamını y it irdiği 1992 Kozlu Maden Faciasının 
y ıldönümü olduğunu hat ır latarak, “TMMOB olarak bizler, 
ülkemizdeki iş cinayetlerine dikkat çekebilmek, işçi sağlığının 
ve iş güvenliğinin önemini vurgulamak için Kozlu Faciası’nın 
y ıldönümünü İş Cinayetler ine Karşı Mücadele Günü olarak 
belirledik” dedi. Türkiye’de çalışma yaşamında yaşanan ölümler 
uzun zamandan ber i sistematik bir hal aldığını ifade eden 
Göltaş, “Bu yüzden yaşanan ölümler kamuoyu taraf ından kaza 
değil, cinayet olarak adlandırılmaktadır. Bu cinayetin failleri, 
kâr hırsını can güvenliğinin önünde tutanlardır. Bu durumu 
görmezden gelen, gerekli denetimleri yapmayan, sorumluları 
hak ettikleri biçimde cezalandırmayanlar da iş cinayetlerinin 
müşterek failleridir” şeklinde konuştu.

Göltaş, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Basına yansıyan rakamlara göre geçtiğimiz yıl ülkemizde en az 
2006 kişi, işyerlerinde çalışırken hayatını kaybetmiştir. Yani 
ülkemizde her 4 saatte bir emekçi, evine ekmek götürebilme 
gayretinin bedelini hayatıyla ödemektedir. Daha ucuza, daha 
çok ve daha hızlı üretim yapabilmek için kimiler i tersanede, 
k imiler i inşaat ta, k imiler i boyahanede, k imiler i madende, 
k imiler i tarla yolunda, k imisi yüksek ger ilim hatt ında can 
vermektedir.

İş c inayetler inin her y ıl artması, ülkemizde insan hayatına 
verilen önemin giderek düştüğünü gösterdiği kadar, iş sağlığı 
ve güvenliği alanına ilişkin yasal mevzuatın ve denetimlerin 
yetersizliğini de gözler önüne sermektedir.

İş c inayetler ini önlemek iç in at ılması gereken ilk adım, 
işç i sağlığı ve iş güvenliği konusuna kamusal bir anlay ışla 
yaklaşmaktır. Başta, 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenliği Kanunu olmak üzere bu alana ilişkin tüm 
yasalar, kamusal bir bakış açısıyla yeniden düzenlenmelidir.
Her şeyden önce emekçilerin gelecek kaygısı hissetmeyeceği, 
güvenli bir çalışma ilişkisi yarat ılmalıdır. Bunun iç in de İş 
Kanunu’nda yer alan “telaf i çalışması”, “denkleştirme”, “çağrı 

üzer ine çalışma”, “k ısmi süreli çalışma”, “asıl işveren-alt 
işveren ilişk isi”, “geç ic i iş ilişk isi” gibi esnek ve kuralsız 
çalışma hükümleri derhal kaldırılmalıdır.

Çalışma yaşamını esnekleştiren, iş güvencesini ortadan kaldıran, 
işverenin işçiye karşı sorumluluklar ını haf ifleten, iş-işveren 
ilişk isini dolaylı hale get iren her türden yasal düzenleme 
iptal edilmelidir. Sendikal hak ve özgürlükler in kullanılması 
önündeki her türden yasal ve f iili engel kaldırılarak işçilerin 
kendilerini örgütlü ve güvende hissetmesi sağlanmalıdır.

İşç i sağl ığ ının korunması ve iş güvenliğ inin sağlanması 
devlet in ve işverenin sorumluluğundadır. Ne var k i, devlet 
kuruml ar ı  da, i ş verenler de, konuya bu sorumluluk l a 
yaklaşmamaktadır. 2012 yılında çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı 
ve Güvenliği Kanunu’na rağmen iş cinayetlerinin her geçen yıl 
artması, Soma’da, Ermenek’te, Elbistan’da, Şirvan’da, Şırnak’ta, 
3. Havalimanı’nda birbiri ardına yaşanan iş facialarının nedeni 
devletin ve işverenin bu sorumsuz tutumudur.
Eksiklikler iyle yasalaşan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu, zaman içinde yapılan değişikliklerle tamamen işlevsiz 
hale getir ilmiştir. Kanun, TMMOB ve TTB başta olmak üzere 
meslek örgütler inin katkı ve öneriler iyle, kamusal bir bakış 
açısıyla yeniden düzenlenmelidir.

Bu düzenlemeyle birlikte;
• İşyerlerine verilecek işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri 
bir kamu hizmeti olarak ele alınmalı, işçi sağlığı ve iş güvenliği 
ticari kuruluşların kâr alanı olmaktan çıkartılmalıdır.

• İşç i sağlığı ve iş güvenliği alanına ilişk in düzenleme 
ve denet imler Çal ışma ve Sosyal Güvenl ik Bakanl ığ ı’nın 
yanı sıra, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler, sendikalar, TTB ve 
TMMOB’den oluşan idari ve mali yönden bağımsız bir enstitü 
taraf ından yerine getirilmelidir. Çalışma yaşamına ilişkin tüm 
düzenlemeler bu enstitü taraf ından yeniden ele alınmalı ve 
kararlaştırılmalıdır.

• İşyerler inde işç i sağlığı ve iş güvenliği alanında görev 
verilen mühendis ve mimarların işçi sağlığı ve iş güvenliğinin 
sağlanması konusundaki görevlerinin bir danışmanlık hizmeti 
olduğu kabullenilmeli ve asıl sorumluluğun devlet ve işverende 
olduğu bilinci yerleştirilmelidir.
Bizler TMMOB olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra 
da, insan yaşamının her şeyden önce geldiğini vurgulamaya 
devam edeceğiz. İ şverenin kar hırs ının, s iyas i ik t idar ın 
polit ik öncelikler inin emekçiler in hayatlar ını çalmasına izin 
vermeyeceğiz. Bu anlayışla, devlet ve işvereni işçi sağlığı ve iş 
güvenliği konusunda sorumlu davranmaya, tüm kamuoyunu da 
iş cinayetlerine karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz.”
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TMMOB ÜYESİ 
KADINLARDAN 
8 MART 
ETKİNLİĞİ

TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu, 8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir etkinlik 
gerçekleştirdi.

( Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Akdeniz 
Salonu’nda 7 Mart 2018 tar ihinde yapılan etkinlik, TMMOB 
İzmir İl Koordinasyon Kurulu Kadın Çalışma Grubu adına 
Güneş Altay ’ın yapt ığ ı konuşma ile başladı. Konuşmanın 
ard ından e tk inl ik,  ihraç ed ilen bar ış akademisyenler i 
Nilgün Toker Kılınç ve Dilek Karabulut’un konuşmacı olarak 
katıldıkları “OHAL’de Kadın Olmak” başlıklı söyleşi ile devam 
et t i. Söyleşinin ilk konuşmac ısı olan Nilgün Toker Kıl ınç, 
tüm olağanüstü koşullar ın, olağan koşullarda sahip olunan 
dezavantaj ve k ısıtlamalar ı ar t t ırdığını ifade ederek, “Bu 
durumdan ilk etkilenen dezavantajlı gruplardır ve bunlar ın 
başında da kadınlar ile çocuklar gelir” dedi. Üniversitelerde 
akademisyenlerin yedide birinin kadın olduğunu belirten Toker 
Kılınç, “Buna karşın ihraç edilen Barış İçin Akademisyenler’in 
yüzde 63’ünü kadınlar oluşturdu. Bunun ardından şu anda 
üniversitelerde 8 Mart’a dair ne yapılıyor, merak ediyorum” 
şeklinde konuştu. 

Dezavantajlı gruplara yönelik en ağır saldır ılar ın milliyetçi 
ideolojiden geldiğini ve milliyetçiliğin aynı zamanda erkekliğin 
kutsanması olduğunu ifade eden Toker Kılınç, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“İhraç edilen akademisyenler olarak çal ışma ve seyahat 
hakkımız yok. Geniş bir kesim, kendi ülkesinde vatansız olma 
halini yaşıyor. İnsanlar, devletle olan konumlanışına bağlı 
biçimde ayrıcalıklı hale ya da dezavantajlı hale getir ilmişler 
olarak ayrılmış durumda. Kadınlar bugün ekmek ve barış için 
yürürlerse çok şeyin değişeceğini düşünüyorum.”

Toker Kılınç’tan sonra söz alan Dilek Karabulut ise ataerkil 
sistemin erkekler i de farklı şekillerde mağdur ett iğini dile 
getirerek, “Erkekler sürekli çalışmak, para kazanmak zorundalar, 
askere gitmek zorundalar. Ama bu sistemin kendiler ini de 
mağdur ettiğini fark etmiyorlar” dedi.

Söyleşinin ardından Şubemiz Ritim Grubu r it im gösterisi ile 
sahne aldı. Etkinlik, yönetmenliğini Çağıl Nurhak Aydoğdu’nun 
yaptığı “Yarım” f ilminin gösterimi ile sona erdi.
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TMMOB İKK: 
ELEKTRİK 
FABRİKASI 
HARAÇ-MEZAT 
SATILAMAZ

( TMMOB İzmir İKK, Al sancak’ta bulunan tar ihi elektr ik 
fabr ikasının özelleşt ir ilmesi planına ilişk in 16 Mar t 2018 
tar ihinde bir bas ın aç ıklaması gerçekleşt irdi. CHP İzmir 
mil let vek il ler inin de kat ılarak destek verdiği ve fabr ika 
bahçesinde gerçekleştirilen basın açıklamasında TMMOB İzmir 
İKK adına Elektr ik Mühendisler i Odası İzmir Şubesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Şebnem Seçk in Uğurlu konuştu. Uğurlu, 
fabrikanın arazisiyle birlikte satılması için Özelleştirme İdaresi 
Başkanlığı taraf ından ilana çıkıldığını ve Ankara Doğal Elektrik 
Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin diğer taşınmazları ile birlikte verilen 
ilanda; taşınmazın ‘satış’ yöntemi uygulanmak suretiyle 4046 
sayılı Özelleştirme Uygulamalar ı Hakkında Kanun hükümleri 
çerçevesinde özelleşt ir ileceğinin duyurulduğunu belir terek, 

“Duyuruldu diyoruz ama metninden ilanın, tar ihi Elek tr ik 
Fabrikası için verildiği anlamak neredeyse imkânsızdı. İzmir 
Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere, kent tek i hiçbir 
kurum, kuruluş, Oda, dernek bilgilendir ilmeden ver ilen bu 
ilanda sıradan bir araziden bahsedercesine yalnızca ‘10.720 
m² yüzölçümlü taşınmaz ve üzerindeki yapılar’ ibaresi yer aldı” 
diye konuştu. 

Uğurlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
“Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.’nin diğer mülkleri 
iç inde bir sat ır olarak yer ver ilen ibarenin, tar ihi Elektr ik 
Fabrikası’nı kastettiğini ancak dikkatli gözler fark edilebilirdi. 
İlanın eki olarak sadece İnternet üzerinden erişilebilen tanıtım 
dokümanı incelendiğinde ‘10.720 m² yüzölçümlü taşınmaz 
ve üzerindeki yapılar’ ibaresi ile tanıtılan taşınmazın, tarihi 
Elektr ik Fabrikası olduğu ortaya çıktı. Tanıt ım dokümanının 
yapılaşma durumuna ilişkin şu bilgiler yer alıyor:
‘Parsel üzerinde, 1926 yılında inşa edilmiş Türkiye’nin linyit 
kömürü ile üretim yapan ilk tesisi olan tarihi elektrik santrali 
(elektrik fabrikası olarak da anılır) bulunmaktadır. 1989 yılına 
kadar aralıksız çalışan tesis yetersiz ve verimsiz hale gelince 

kapatılmıştır, o günden buyana metruk ve harap haldedir.’ 
Hukuki durumunda ilişk in ise ‘parsel ile ilgili devam eden 
herhangi bir dava mevcut değildir’ ifadeleriyle yetinilmektedir. 
Oysa arazisi için satılmak istenilen Elektrik Fabrikası, İzmir 1 
No’lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 8 Ocak 
1998 tarihli kararıyla ‘Korunması Gerekli Kültür Varlığı’ olarak 
tescillenmişt ir. Tapu kaydına da yansıyan bu tescile ilişkin 
kurul karar ında yapının özellikler i nedeniyle tar ihi belge 
niteliği taşıdığı ve gelecek kuşaklara ilet ilmesi gerekt iği 
belir tmişt ir. Tanıt ım dokümanı ekine konun tapuda da yer 
alan ve yapı ile ilgili sıradan bir detaymış gibi gözden uzak 
tutulan bu gerçek, ‘metruk ve harap’ olarak nitelendir ilen 
yapının bu şekilde satışına engeldir. İlanda belirt ildiği gibi 
Elektr ik Fabr ikası, Devlet İhale Kanunu’nun kısıtlamalar ına 
tabi olmadan, araz isi iç in sat ılmak istenmektedir. Ayr ıca 
ilanda ‘ADÜAŞ ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta 
serbesttir’ ibarelerinin yer alması dikkat çekicidir. 

Elek tr ik Fabr ikas ı, bugün yanı baş ında restore edilerek 
kültür merkezi olarak kullanılan tarihi Havagazı Fabrikası ile 
birlikte kentimizin sanayileşme tarihinde önemli yeri olan anıt 
niteliğindeki yapılardan biridir. Bugün yine müze olarak hizmet 
vermeye devam eden İstanbul'daki Silahtarağa Santralı ile aynı 
dönemde faaliyetler ine başlamışt ır. Elektr ik Fabr ikası’nın 
temeli, Osmanlı döneminde, 1913 yılında imzalanan ‘yabancı 
ortaklığa imtiyaz veren sözleşmeye dayanılarak’ 1926 yılında 
Belç ikalı Tract ion-Elektr ic ite şirket i taraf ından at ılmışt ır. 
Santral ın 18 Ek im 1928’de devreye g irmes iy le b ir l ik te 
kentte yaşam değişmeye başlamış, sokak aydınlatmasında 
hava gazından elektr iğe geçilmiş, ilerleyen yıllarda ise atlı 
t ramvaylar yer ine troleybüsler devreye g irmişt ir. Resmi 
Gazete’de 27 Temmuz 1943 tar ihinde yay ımlanan ‘ İ zmir 
Tramvay ve Elektrik Türk Anonim Şirketi İmtiyazı ile Tesisatının 
Satın Alınmasına Dair Mukavelenin Tasdiki ve Bu Müessesenin 
İ şlet ilmes i Hakk ında Kanun’ kapsamında sat ın al ınarak, 
kamulaştırılmıştır. 

Kamulaşt ır ılmasının ardından kapasitesi ar t ır ılan Elektr ik 
Fabrikası, uzun yıllar İzmir Belediyesi bünyesindeki Elektrik 
Su Havagazı Otobüs ve Troleybüs Genel Müdürlüğü (ESHOT) 
taraf ından işletildi. Zamanla farklı kamu kuruluşları taraf ından 
işletilen Elektrik Fabrikası, 1989'da üretimin durdurulmasının 
ardından ‘metruk ve harap yapı’ haline dönüştürüldü. Önce 
teknoloji tar ihi aç ıs ından önemli ek ipmanlar ve c ihazlar 
hurdaya ayrılarak, yok edildi. İçi boşaltılan tarihi değerimiz 
‘y ık ıma’ terk edildi. Bugün sıradan bir ilanla araz is i iç in 
satılmak istenen Elektrik Fabrikası, tarihi ve kentsel dokuyu 
yağmalamaya dayalı, betonlaşma temelli büyüme politikalarına 
karşı dimdik ayakta durarak, direnmektedir.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, tarihi elektrik 
fabrikasının özelleştirilmesi planına ilişkin bir basın 
açıklaması gerçekleştirdi.
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Ülkenin en zor y ıllar ından k ıt kaynaklarla kamulaşt ır ılmış 
bu tar ihi değer imizin özelleşt irme adı alt ında haraç-mezat 
satılmasına İzmirliler olarak izin veremeyiz. Mimarlar Odası 
ve Elektr ik Mühendisler i Odası İzmir şubeler imizin konuya 
ilişkin açıklamalar ı, uyar ılar ının ardından İzmir Büyükşehir 
Belediyesi ve İzmir milletvekiller i de aç ıklamalar yaparak, 
Elektr ik Fabr ikası’nın tapusunun yeniden İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’ne devr ilmesine ilişkin çağr ılar gerçekleşt irdiler. 
Kent in, İzmirlinin bu or tak sesini, hep birlikte büyütelim; 
tar ihi değerimizin kültürel yaşama katkı sağlayacak şekilde 
teknoloji müzesi ve eğitim merkezine dönüştürülmesi çağrımızı 
tekrarlıyoruz. “Korunması Gerekli Kültür Varlığı” niteliğindeki 
Elektr ik Fabrikası’nın ‘özelleştirme’ adı alt ında zamanla yok 
edilerek, arazisinin ticari olarak yapılaşmaya açılmasına karşı 
hep birlikte mücadele edelim.” 

 

ARTI PARA=ARTI ÇİLE

( İzmir Büyükşehir Belediye Meclis i’nin karar ıy l a 15 
Şubat 2018 tar ihinde İZBAN’da hayata geçir ilen “art ı para” 
uygulamasının getirdiği sorunlar büyüyerek devam ediyor. Üç 
haftalık uygulamada göze çarpan birçok aksaklık mevcuttur.

Artı para uygulamasında, bindiğiniz duraktan gidebileceğiniz 
en uzak mesafeye göre ödemenin tamamı peşin alınmakta, 
f azladan al ınan tutar ın iades i iç in is tasyon ç ık ışl ar ına 
yer leş t ir i len iade val idatör ler i önünde uzun kuyrukl ar 
oluşmaktadır. Sistem 25 km.’lik mesafeden sonra geçerli olsa 
da bütün hat boyunca ayrımsız uygulanmakta, ulaşmak istediği 
mesafe ar t ı para gerekt irmeyen büyük çoğunluk gereksiz 
yere çile çekmekte, sık sık mağdur olmaktadır. Ayrıca günlük 
hayatın getirdiği telaş ve unutkanlıkla her gün binlerce insan 
iade işlemini gerçekleştirmeyi atlarken, bu da İZBAN işletmesi 
iç in her gün iç in on binlerce TL tutar ında haksız kazanç 
yaratmaktadır.

Uygulama ile herkesin kendi kar t ına sahip olması ve bu 
kartta en uzak istasyona ulaşım için yeterli bakiyesi olması 
zorunlu hale gelmişt ir. Bunun sonucunda yurttaşlar ın şehir 
dışından gelen misaf irleri için ya da bakiyesi yetersiz, kartı 
çalışmayan başka yurttaşlar için kendi kartlarını kullandırma 
seçeneği ortadan kalkmıştır. Üstelik şehir dışından gelenler 
için gidilecek mesafe her ne olursa olsun 10 lira tutarında olan 
ve ücret iadesi imkânı bulunmayan 3 kontörlü bilet kullanma 
zorunluluğu doğmuştur. 

Hepimiz in şahit olduğu biç imde, kar t ında ancak gideceği 
mesafe kadar bakiye bulundurabilen öğrenciler ve dar gelirli 
yurttaşlar yeni uygulamaya bağlı olarak sorunlar yaşamakta, 

ŞUBEDEN • HABER

Ayrıca, elektrik fabrikasının da içinde yer aldığı 550 hektarlık 
alana ilişkin İzmir Büyükşehir Belediyesi taraf ından yapılan 
uluslararası f ikir yarışması ile ilk temelleri atılan İzmir Yeni 
Kent Merkezi İmar Planlar ına yönelik oluşturulan yar ışma 
şartnamesinde, Kültür ve Tabiat Varlıkları Yasası kapsamında 
Erken Cumhuriyet Dönemi sanayi yapıları ve endüstri alanları 
olan Havagaz ı Fabr ikası, Elektr ik Fabr ikalar ı, Sümerbank 
Fabrikası, Şark Sanayi, DDY Alsancak Garı binası ve eklentileri 
vb. kültür mirası olarak tescilli yapıların ve alanların korunması, 
mimar i k imlikler ine ve özellikler ine uygun olarak yeniden 
işlevlendir ilmeler i de öner ilmişt ir. Jür inin değerlendirme 
raporunda da ‘Binalarla değil, kamu mekânlar ı aç ısından 
kimlik ve koruma sorunu’ başlıkları tariflenerek 550 hektarlık 
bu alandaki koruma ve kamu kullanımı konusu vurgulanmıştır. 
Elektrik fabrikasının kamusal kimliğinin yok edilmesine neden 
olacak özelleşt irme karar ıyla, İzmir Yeni Kent Merkezi İmar 
Planlarının temel ilkeleri tamamen yok edilmektedir. 

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, İZBAN’da 
başlayan artı para uygulamasında üç hafta sonunda 
ortaya çıkan sorunlara ilişkin 9 Mart 2018 tarihinde 
yazılı bir açıklama yaptı.

sıklıkla istasyonlarda bakiye yetersizliğinden kaynaklanan 
mağduriyetlerle karşılaşılmaktadır. 

Tüm bunlar ın yanında ar t ı para uygulaması, uygulamanın 
mimar ı  o l anl ar ı  değ i l ,  i s t as yonl ardak i  öze l  güvenl ik 
görevlilerini yurttaşlarla karşı karşıya bırakmaktadır. Sorunun 
yaratılmasında hiçbir dahli olmayan İZBAN emekçileri de bu 
anlamda uygulamanın mağdurları arasındadır. 

Bilindiği üzere, TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 
50 ortak olduğu İZBAN’da demiryolu hatlar ının tesisi TCDD 
taraf ından, istasyon ve bakım atölyesi gibi yapılar ın tesisi 
İBB taraf ından gerçekleştirilmektedir. Bu şekliyle oluşturulan 
ulaşım sistemi İZBAN şirketi taraf ından işletilmektedir. Ayrıca, 
İBB taraf ından da her y ıl TCDD’ye döv ize endeksli yüksek 
demiryolu hattı kullanım kira bedeli ödenmektedir. İzmirlilerin 
yarar ına bu k ira bedelinin düşürülmesi gerekmektedir. Bu 
yüksek maliyetler in İzmir halkının cebinden “gitt iğin kadar 
öde” anlay ış ı ile karş ılanmaya çalış ılması kamu yarar ına 
değildir.

Özetle, İZBAN’da hayata geçirilen artı para uygulaması, halkçı, 
kamucu belediyeciliğe aykırı olmasının yanı sıra, hâlihazırda 
aktarmalarla, kalabalık vagonlarla ulaşımda türlü zorluklar 
yaşayan İzmirliler iç in ç ileye dönüşmüştür. TMMOB İzmir İl 
Koordinasyon Kurulu olarak, meclis karar ı ile uygulamay ı 
başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yurttaşlar ın sesine 
kulak verme ve bu hatadan yol yakınken dönme çağr ısında 
bulunuyoruz. 
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ro l l e r  ne den i y l e  i ş ye r l e r inde, 
a i l e  i ç inde,  so s y a l  a l an l arda 
k a r ş ı l a ş t ı k l a r ı  z o r l u k l a r  v e 
engellere dikkat çekilerek konuya 
ilişkin istat ist ikler in paylaşıldığı 
söyleşilerde nedenler ve sonuçlar 
ü z e r i n d e n  ç ö z ü m  ö n e r i l e r i 
g e l i ş t i r i l d i .  K a t ı l ı m c ı l a r ı n 
aktardığı görüşlere de yer verilen 
kitapta, konuya ilişkin çok sayıda 
f ilm,  kitap ismi ve link öneriler i 
paylaşıldı. 
                          

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, kadınlar ın ekonomik, sosyal ve 
politik yaşama tam katılımları ve etkin bir rol oynayabilmeleri 
için hayati önem taşımaktadır. Kadın hakları, insan haklarının 
ve tüm dünya ülkeler inin demokrat ikleşme sürec inin en 
temel taşlarından bir isidir. Sivil toplum örgütleri ile meslek 
örgütler inin, Toplumsal Cinsiyet Eşitl iğini gelişt irmek ve 
desteklemekte önemli bir rolü olmasının yanı sıra toplumun 
her kesiminde fark ındalığı ar t t ırmak iç in, daha güçlü ses 
çıkarmaya, bu sesi duyurmak için projeler üretmeye gereksinimi 
vardır. Kitap,  zihinlerde proje seçenekleri üretmenin ipuçlarını 
verirken,  projeleri hayata geçirmenin önemine vurgu yapıyor.

Sosyal  hayat t ak i  ge l iş im, kad ın ın toplumdak i yer in in 
kabulüyle mümkündür. Topluluk halinde yaşamak paylaşmayı, 
paylaşmak ise, eşit hakları gerektirir. Kadın ya da erkek ayrımı 
gözetmeksizin, her bireye uygulanan hak mahrumiyeti, şiddetle 
eş anlamlıdır. Türk iye’de giderek ar tan kadın c inayetler i 
ile gündemden düşmeyen şiddet olgusunu yaratan pek çok 
faktörlerde öncelik; kadını ötekileştiren, ikinci cins konumuna 
iten, kimliğini erkeğe tabi oluş üzer inden üreten aile, din, 
töre gibi kurumları baskı unsuru haline getiren kültür içinde 
bir araya gelmişt ir. Eğit imli-eğit imsiz ayr ımı gözetmediği 
gibi, görünür ya da görünmez şekilde, eksilmey ip ar tarak 
toplumun her kesimini etkisi alt ına alarak, ataerkil düzeni 
sağlamlaştırmıştır. 

MOR SÖYLEŞİLER 
BİLİNÇ YÜKSELTME 
PROJESİ KİTABI 
YAYIMLANDI

•Adem ile Lilith yasak meyvey i yedi, cennet ten at ıldı, 
dünyaya kovuldu, yolculuk başladı ve sürgün nesil, onlardan 
devam edip, çoğaldı. Hay ır, böyle olmadı… Lilith anamız 
ve Adem babamız sonuna kadar eş it t i, k imse k imsenin 
kaburgasından yarat ılmadı. Hay ır böyle olamadı… Adem 
üstünlük istemedi. Lilith onu terk etmedi, kimse cennetten 
kovulmadı, Kabil ile Habil birbirine düşmedi, ilk kan akmadı, 
Havva diye biri hiç olmadı. Hayır, böyle de değil…
Tarih böyle yazılmadı. Çünkü Lilith tam bir baş belasıydı..!
Musevilik ve Hır istiyanlık inançlar ında, kutsal kitaplarda ve 
Sümer Babil, Pers mitolojiler inde geçen Adem’in ilk kar ısı 
Lil ith, Adem ile beraber yarat ıldığı iç in eşitl iği savundu. 
Cinsellik de dâhil tüm alanlarda haklarını aradı. **
 
M M O  İ z m i r  Ş u b e s i  K a d ı n 
Mühendisler Komisyonunun, b ir 
bilinç yükseltme projesi olan ‘’Mor 
Söyleşiler’’ etkinliği kitaplaştır ıldı. 

*   “Mu t l u  Top l um İn ş a s ı  İ ç in 
Toplumsal C ins iyet Eş i t l iğ i” adı 
ile yay ımlanan k itap, toplumsal 
c i n s i y e t  e ş i t s i z l i ğ i n e  d i k k a t 
çekmek ve bu konu ile ilgili Odamız 
üyeler inde farkındalık gelişt irmek 
amacı ile yapılan ‘’Mor Söyleşiler’’ 
e t k in l iğ in in  me t in l e r in in  y an ı 
s ıra konuya il işk in ol arak şube 
bül teninde yay ıml anan deneme 
yazılarını kapsıyor.
 
Toplumumuzda, erkek mesleği algısının çok gelişmiş olduğu 
mühendislik alanında çalışan kadın üyeler imizin toplumsal 

KOMİSYONLARDAN • KADIN MÜHENDİSLER KOMİSYONU 
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Kitapta, toplumsal cinsiyet temel kavramları ile başlayıp, antik 
çağdan bugüne kadın irdelendi, eğitim ve çalışma alanlarından 
karar mekanizmalarına, sanattan bilim-teknolojiye, ayrımcılık-
f ırsat eşitsizliği olgusundan kadına yönelik şiddete çok değerli 
bilgiler paylaşıldı ve  kadın mücadelesi tar ihine ışık tutan 
yaz ılar ile  çeşitli alanlarda adını tar ihe yazdırmış kadın 
sanatçı ve bilim insanının yaşam öykülerine yer verildi.
 
Kadınlar ın, yaşamın her alanında eşit temsil iyet hakk ını 
kazanması ve başar ılar ının görünür k ılınması,  sadece bir 
kadın mücadelesi olarak algılanmamalı ve toplumun tüm 
katmanlar ında karşılığını eşitlik anlay ışı temeli üzer inde 
bulmal ıd ır.  K i t ap, Mak ina Mühendisler i Odas ına bağl ı 

mühend i s l e r  o l a r ak ,  y a ş ad ığ ım ı z  t op l uma ı ş ı ğ ım ı z ı 
yansıtmak için akıl ve bilim bağdaşmasını en başarılı şekilde 
gerçekleşt irmeyi kendimize hedef olarak belirlememizin bir 
ürünüdür.  
Kitabın, Toplumsal Cins iyet Eş it l iğ i ve kadının kamusal 
alanlarda görünür k ılınması mücadelesinde bir fark ındalık 
damlası olmasını ümit ediyoruz.

*  e-kitap olarak edinmek için; https://www.mmo.org.tr/sites/
default/f iles/gonderi_dosya_ekleri/morsoylesiler.pdf

** BANU BAŞEREN -Tanrıçalar, Cadılar ve Aykırı Kadınlar 1. Baskı 
Sf. 79

KADIN 
YAZARLARDAN 
MÜLTECİ ÖYKÜLER

“….Bir kitapla ne kadar farkındalık sağlanabilir ki diye 
düşünmedik, denizyıldızlarına inanarak böyle bir eser ortaya 
çıkardık.”

Yazar Handan Gökçek’in, İzmir’deki Yakın Kitabevi çatısı altında 
sürdürdüğü yazı atölyesi, ilk meyvesini verdi. 8 kadın atölye 
katılımcısının ve aralar ında Cezayirli gazeteci Fadela Chaim-
Allami ile sanatçı Pelin Batu’nun da yer aldığı konuk yazarların 
öykülerinden oluşan “Yakından Geçen Mülteci Öyküler”, 8 Mart 
Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Yakın Kitabev i et iket iyle 
okurla buluştu. 
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2013 yılından bu yana Yakın Kitabevi’nde yazı atölyesi yürüten 
Handan Gökçek, 8 yazarla bir y ıl boyunca çalışt ığı öyküler i 
derledi. 7 konuk yazar ın da birer öyküyle destek verdiği 
kitapta, 20’si atölye katılımcılarının olmak üzere 27 öykü yer 
aldı.

Üyemiz Elif Eda Doğan’ın “Mülteci Ruhlar” öyküsünden:
“ …Tüm insanlığı, doğayı içine alan kıyıma ‘dur’ diyememenin 
vicdan azabı gelip yapışmıştı yakasına. İçinde bulundukları 
çağda, insanların kollarına bağladıkları zamana tutunmaktan 
başka çareleri yoktu…”

MÜLTECİLERİN SESİ OLDULAR
Yanı başımızda yaşanan mültec i sorunundan yola ç ıkarak 
mültec il ik kavramına odaklanan öyküler; savaş, çat ışma, 
yabancılaşma, göç, terör gibi nedenlerle yersiz yurtsuz kalan 
ya da öyle kaldığını hisseden insanlar ın dramlar ına ayna 
tutuyor. Mültecilerin karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmeyi 
ve öyküler yoluyla bu konuda bir nebze olsun fark ındalık 
yaratabilmeyi hedefleyen kitabın yazarlar ı arasında Ayşegül 
Utku Günaydın, Nergis Seli, Aysel Hakç ı Kocadağ, Elif Eda 
Doğan, Duygu Özsüphandağ Yayman, Dilek Çoban, Başak Beykoz 
ve Kumru Eğrilmez bulunuyor. Yazarlık atölyesi ekibine; oyuncu 
ve yazar Pelin Batu, Bade Osma Erbayav, Tekgül Ar ı, Polat 
Özlüoğlu ve Zerr in Saral öyküler iyle destek verdi. Kitapta 
ayr ıca, Cezay ir l i  gazetec i, yazar ve şair Fadéla Chaïm-
Allami’nin gazeteci gözüyle kaleme aldığı, Deniz Dünyaoğulları 
Hünler’in Fransızca aslından Türkçeye çevirdiği “Suya Düşen 
ve Yolda Kalan Hayaller” isimli yazısı da bulunuyor. Kitabın 
kapak fotoğraf ında ise ABD’deki Parsons School of Design’da 
illüstrasyon eğitimi gören İzmirli sanatçı Leyla Borovalı’nın 
yapt ığ ı heykel yer al ıyor. Çoğunluğu kadınlardan oluşan 
bir ekibin hazırladığı kitap, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü’nde raflarda yerini aldı.
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“SAVAŞ HİÇ UMMADIĞIMIZ YERDE BİZİ 
BEKLİYOR”
Cezayirli gazeteci, yazar ve şair Fadéla 
Chaïm-Al l ami ’n in, Akdeniz ’ in d iğer 
ucundak i  mül tec i ler in kar ş ı l aş t ığ ı 
zor luklar ı kaleme aldığ ı yaz ıs ından, 
k itabın arka kapağına basılan çarpıc ı 
satırlar günümüzü özetliyor:

“ İ s t e y e n  i s t e d i ğ i n i  s ö y l e y e b i l i r, 
‘misaf irperverlik yapımızda yok’ denebilir; ‘herkesi birden 
ağırlayamay ız’ denebilir; ‘ülkeler inde kalsınlar ’ denebilir; 
‘ülkeler i iç in savaşs ınlar ’ denebil ir; ‘hastal ık taş ıyorlar ’ 
denebilir, ‘ekmeğimizi çalıyorlar’ denebilir… Hiçbir söz bu 
it irazlar ı haklı ç ıkarmıyor çünkü cenazeler imizin farkı yok 
birbir inden. Yenilmezliğimizle, adalet imizle, k ibr imizle ve 
olmayan tarihi belleğimizle o kadar güçlüyüz ki ölüm kimseyi 
ay ır t etmeden kapılar ımız ı çal ıyor, sefalet ve savaş hiç 
ummadığımız yerde bizi bekliyor.”

Yakın Kitabev i raf lar ında okurla buluşan “Yakından Geçen 
Mültec i Öyküler” k itabı, k ısa zamanda ülke çapında sat ışa 
sunulacaktır, internet mağazalarında ise satışları başlamıştır.

Mehmet Nusrettin Özbay, Aysel Hakçı Kocadağ, Dilek Çoban, 
Nergis Seli, Levent Salıcı, Handan Gökçek, Duygu Özsüphandağ 
Yayman, Elif Eda Doğan, Kumru Eğrilmez, Deniz Dünyaoğulları 
Hünler

“SÖYLEYECEK SÖZÜMÜZ, ANLATACAK DERDİMİZ VAR”
Kitabı derleyen yazar Handan Gökçek bu f ikr in ortaya çıkış 
sürec ini şöyle anlat t ı:  “Biz, ‘yazar l ığ ın kursu mu olur ’ 

tar t ışmalar ını bir kenara bırakarak 
söyleyecek sözü, anlatacak derdi olan 
bir grup öyküye sevdalı, edebiyata 
bağlı kalemdaş bir araya geldik. İk i 
y ıl boyunca okuma ve yazma atölyesi 
yaptık. Günümüzde dünyanın dört bir 
köşesinden ve özellikle hemen yanı 
baş ımızdan ge len savaş,  ç at ışma, 
doğal  a f e t ,  ekonomik k r iz ,  ö l üm 
habe r l e r i  e l be t t e  k a l eml e r im ize 

yansıdı. Bu sebeplerle yaşadığı toprakları terk etmek zorunda 
kalan ‘sığınmacı’ insanların zor şartlar altında verdiği yaşam 
mücadeles i biz i der inden etk iledi. Bir k itapla ne kadar 
farkındalık sağlanabilir ki, diye düşünmedik, denizyıldızlarına 
inanarak böyle bir eser ortaya çıkardık.”

KOMİSYONLARDAN • KADIN MÜHENDİSLER KOMİSYONU 

TMMOB ÜYELERİNE 
“CUMHURBAŞKANINA 
HAKARET” CEZASI
Cumhurbaşkanına hakaret ettikleri iddiasıyla 
yargılanıp beraat eden ve savcılığın itirazı ile 
yeniden yargılanan TMMOB üyelerine hapis ve para 
cezası verildi.

( Cumhurbaşkanına hakaret ettikleri iddiasıyla yargılanıp 
beraat eden ve savcılığın itirazı ile yeniden yargılanan TMMOB 
üyelerine bu kez hapis ve para cezası verildi. TMMOB İzmir İl 
Koordinasyon Kurulu Dönem Sekreteri Melih Yalçın ve Şubemiz 
Üyesi Devrim Cem Erturan’ın yargılandıkları duruşma 13 Mart 
2018 tar ihinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesi’nde görüldü. 
Sanık avukatlarının savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, 
ver ilen aranın ardından karar ını aç ıkladı. Mahkeme, Melih 

Yalçın’a cumhurbaşkanına hakaret suçundan 11 ay 20 gün hapis 
cezası verirken hükmün açıklanmasını geriye bırakma kararı 
aldı. Devrim Cem Erturan’a ise aynı suçtan 7 bin lira para cezası 
verildi.
 
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 açılmış, davanın 
19 Aralık 2017 tarihinde görülen 9. duruşmasında her ikisi için 
de beraat kararı verilmişti.
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KOMİSYONLARDAN •İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOMİSYONU

KALP KRİZİ 
MÜHENDİSLER 
İÇİN MESLEK 
HASTALIĞIDIR
( 2Çalışma koşullar ımız ı şöyle bir düşünelim;  nas ı l 
çalışıyoruz, nasıl bir ortamda işimizi yürütüyoruz. Hepimiz için, 
tüm meslektaşlar ımız iç in geçerli bir çalışma şekli oluşmuş 
durumda, özellikle son kapitalist kriz bütün meslektaşlarımızı 
aynı çalışma koşullarına itti. Yoğun bir çalışma temposu, uzun 
ve bitmek bilmeyen mesai saatleri, proje-iş-rapor yetiştirmek 
için uykusuz geceler, bilgisayar karşısında geçen uzun zaman, 
iş bulma, iş yetiştirme çabalarının getirdiği stres, zamansızlık 
kaynaklı ayaküstü yemek yeme alışkanlığı, fast food ya da hazır 
yemekle geçiştirilen öğünler, düzensiz yaşam, çalışma ortamı 
kaynaklı olarak sigara tüket imli or tamlarda pasif ya da iş 
koşullarının yarattığı stres kaynaklı aktif sigara tüketimi.
Mühendis ve mimar l ar ın yukar ıda be l ir t t iğ imizden de 
anlaş ılacağı g ibi yoğun çalışma koşullar ı ve bir o kadar 
da s t resl i  iş  or t aml ar ı  var. Bu yoğun s t res içeren ve 
koşuşturmacayla geçen mühendislik faaliyetli çalışma temposu 
yaşam kalitemizi oldukça düşürmektedir. Yapılan iş nedeniyle 
yaşam kalitemiz in düşmesi birçok hastal ığa da davet iye 
çıkarmaktadır. Bu birçok hastalık kendi içerisinde ayrıma tabi 
tutulabilir, değerlendirilebilir.

Meslek hastalığı nedir?
Meslek hastalığı, çalışma koşullar ının ve işyer i or tamında 
bulunan fak törler in etk is i ile oluşan hastalıklar ın or tak 
adıdır. Tanımlarda meslek hastalığı “Kişinin çalışt ığı ya da 
yaptığı işin yapısından dolayı tekrarlanan bir sebeple veya 
işin yürütüm şartları yüzünden uğra¬dığı geçici veya sürekli 
hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleridir” şeklinde 
belirtilmektedir. 
İş yaşamında, k işilerde pek çok çeşitli hastalıklar görülür. 
Bu hastalıklar ın çoğu da belk i günlük yaşamda herkeste 
görülebilen hastal ıkl ardır. Baz ı hastal ıkl ar ise çal ışma 
yaşamından kaynaklanan etkenlere bağlıdır. Bu etkenler bu 
hastalıkların başlangıcı veya nedenidir. Bu koşullar olmasa bu 
hastalık oluşmayacaktır. Hastalık, yapılan iş nedeniyle ortaya 
çıkar ve çalışma koşuları hastalığın ana kaynağıdır. Hastalıkla 
yapılan iş arasında nedensel bir bağ bulunmaktadır.
Yani meslek veya yapılan iş hastalığın vazgeçilmez nedeni, ana 
etkeni ise bu bir meslek hastalığıdır.

Kalp krizi neden mühendislerin mesleksel hastalığı? 
Son kapital is t kr iz b iz mühendislere çok f azl a yans ıdı. 
Büyük çabalarla gir ilen mühendislik fakülteler inden mezun 
olunmasına karşın karşılaşılan işsizlik ortamı ile çalışanlar 
iç in kaybedilen işler i ve azalan iş or tamlar ı ile başlayan 

 R Mak. Müh. Haluk Altay

hayal kır ıklığı gitt ikçe yaygınlaşmaktadır. Kr iz koşullar ının 
da etk is iyle iş yaşamı mühendislere aş ır ı şek ilde yoğun 
çalışmay ı ve işs izl iğ i dayatmışt ır. Özel l ikle yeni çal ışma 
koşul lar ı mühendisler in iş ve yaşam koşul lar ındak i esk i 
ayr ıcalıklar ının bozulmasına neden olmuştur. Mühendisler in 
günlük yaşamlar ı c iddi işsizlik ve yaşam kalitesi düşmesi, 
proleterleşme baskısıyla geçmeye başlamıştır. Bu baskılı ortam 
daha fazla çalışmayı getirmiş, daha fazla ve yoğun çalışma 
ise mühendislerde sürekli yorgunluk hali, dinlenememe, stres, 
depresyon, uyku bozuklukları, bağışıklık sisteminin zayıflaması, 
düzensiz beslenme, motivasyon, konsantrasyon bozukluklar ı 
gibi sağlıksız yaşam koşullarını gündemde tutmaktadır. 
Tansiyon, kalp hastalıklar ı ve özellikle kalp kr iz i, en çok 
stres ve sağlıksız yaşam koşullar ının ürünüdür. Kalp kr iz i 
mühendislerde fazla miktarda ve sıkça görülen olgulardandır. 
Bunun nedeni y ıllık izin kullanmadan haf tada 60-70 saatin 
üzerine çıkan çalışma süreleri, üç dört mühendisin yapacağı 
işin bir mühendise yaptır ılmasıyla oluşan oldukça yoğun bir 
tempoda çalışma şekli ile bir o kadar da stresli çalışmaktır. 
Y ine bu yoğun çalışma temposuna ek olarak masa başında 
çalışma süresinin uzunluğu ve hareketsizliğe mahkûmiyet de 
bu r iskler i pekişt irmektedir. Dinlenememe, aşır ı yorgunluk, 
kötü beslenme, uyku düzeni bozukluğu gibi olgular ın üst 
üste gelmesi kalp kr izi r iskini erken yaşlara indirmektedir. 
Uzun sürelerde masa baş ında proje haz ır l ama ve rapor 
yazma, iş yet işt irme gibi baskılar hareketsizliği ve r iskler i 
mutlaklaştırmaktadır.
Fazla çalışmanın sonuçları olarak yansıyan bozukluklar ve iş 
yaşamının düzensizliği, esnekliği işten kaynaklanan stresi 
ar t ırmaktadır. İşten kaynaklanan stres ise tansiyon, kalp 
ritmi ve kan şekerini düzenleyen hormonlara etki etmektedir.  
Yapılan araşt ırmalar göstermektedir k i, özellikle günde 10 
saat ten fazla yapılan çalışmalar kardiyovasküler olaylar ın 
risklerini %60 artırmaktadır. 
Meslek hastalığı tanısı koymanın önü kapalıdır
Türkiye’de bulunan sağlık sigortası sistemi meslek hastalığı 
tanısı koyulmasına engel bir sistemdir. Sistem kolay kolay 
yeni olguları meslek hastalığı tanısı kapsamına almadığı gibi, 
mevcut meslek hastalıklar ının bile gerçek anlamda tanısını 
koyamamakta, tanısı konan meslek hastalıklarını ise sistemi 
içerisinde belirsizliğe sürükleyerek ya reddine gitmekte ya da 
meslek hastalığını kanıtlayabilmesi için kişiye deveye hendek 
atlatmaktadır.
Daha işyerinde geçirilen kalp krizi nedeniyle ölümlerin bile yeni 
yeni iş cinayeti sayıldığı bir böyle bir ortamda mühendislerin 
çalışma koşullar ı ve iş yaşamı nedeniyle yakalandıklar ı kalp 
hastalıklar ı ve kalp kr iz i r iskler ini meslek hastalığ ından 
sayması iç in uzunca bir mücadele sürec inin geçmesinin 
bekleneceği açıktır. Çünkü hem mühendislerin doktora gitme 
alışkanlıkları hem de doktorların bu tür hastalıklarla çalışma 
koşulları arasında illiyet kurma alışkanlıkları zayıftır. Doktorlar 
daha çok hastalıklarla iş yaşamı dışındaki yaşam arasında 
illiyet kurma alışkanlıkları geliştirmişlerdir ve sağlık sistemi 
ile eğitimi taraf ından öyle yönlendirilmektedirler.
Bizdek i sağl ık s is temi kalp kr iz ini meslek has tal ık l ar ı 
içerisinde saymasa da, yapılan incelemeler göstermektedir ki 
kalp krizi mühendislerin dışarıdaki yaşamlarından değil, iş ve 
çalışma yaşamı koşulları nedeniyle edindikleri bir hastalıktır. 
Mühendislerin çalışma koşulları bu hastalığı bertaraf etmenin 
koşullarını yok etmektedir. 
Mevcut sağlık sigortası sistemi kabul etmese de kalp krizi ve 
diğer kalp hastalıkları biz mühendisler için meslek hastalığıdır.
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DÜNDEM
ATI ALAN
Yeni seçim yasası Meclis TV’nin 
yayın yapmadığı saatlerde ve gece 
görüşülerek Meclisten geçirildi. 
MHP’yi kurtaracak olan ittifak 
yasasında 2017 referandumunda 
tartışma yaratan mühürsüz oyların 
da geçerli olacağı hükmü var. 

POLEMİKSİZ OLMAZ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 

“AKM için de çok bağırdı Geziciler. 
İstediğiniz kadar bağırın, çatlayın 
patlayın, yıktık” ve “Bugünlerde bazı 
köksüzlerin ülkemizi yaşanmaz bulup 
yurt dışına gitmekten söz ettiklerini 
duyuyorum. Bunlar için bir of is açıp 
bilet paralarını verip göndermek 
lazım”  
gibi çıkışları ile polemik yaratmaya 
devam etti.
 

BEDAVA KADRO 
YOK
Dicle 
Üniversitesi’nden 
kadroya alınan 
personele, 
Cumhurbaşkanına 
yapılacak karşılama 
törenine katılımın 
zorunlu olduğu ve 
fotoğraf çekilerek 
kanıtlanması 

gerektiği şeklinde mesaj gönderildi. 
SARI ÖKÜZÜ VERMEYECEKTİ
Doğan Grubu’ndan muhalif isimlerin 
işten çıkarılmasına en son CNN 
Ekonomi Müdürü Emin Çapa ile devam 
edilmişti. Daha sonra Doğan Medya 
Grubu, Demirören Grubu’na satıldı. 
Demirören'in, Aydın Doğan’a ait 
Türkiye'nin en büyük medya şirketler 
grubu olan Doğan Medya’yı satın 
almasıyla birlikte medyanın yaklaşık 
yüzde 90’ı hükümete yakın grupların 
eline geçmiş oldu.

SAKLAMAYA GEREK DUYMUYOR
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 

“Metroda birinci önceliğimiz en fazla 
oy aldığımız yerler olacak” dedi.

DOLAR 10 TL  OLUNCA DA BİR SIFIR  
ATARIZ
Partisinin iktidara gelmesiyle birlikte 
Türk ekonomisinin düzeldiğini 
söyleyen Tayyip Erdoğan, 2005 

yılında Türk Lirası’ndan 6 sıf ır 
atılmasını hatırlatarak, “Tuvalete 
1 milyon liraya gidiyorduk, nasıldı 
o günler? 6 sıf ırı attık, 1 milyonluk 
tuvalet 1 liraya düştü. Mesele bu. İş 
bilenin, kılıç kuşananındır” dedi.

KADIN KORKUSU
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 

“Çanakkale Anması” etkinliği 
için yapılması planlanan tiyatro 
gösterisinde kadın oyuncuların 
Meclis Başkanı taraf ından sahneye 
çıkmalarının engellendiği iddia 
edildi. Oyun öncesi kadın ve 
erkek oyuncuların ayrı ayrı prova 
yapmalarının istendiği 12 dakikalık 
program, Atatürk slaytlarının da 
kaldırılmasıyla 4 dakikaya indirildi.
 
MEYDAN BOŞ
6 yaşında çocukla evlenilebileceği, 
asansörde halvet olabileceği gibi 
skandal sözler sarf eden Sosyal Doku 
Vakf ı Başkanı ve ilahiyatçı Nurettin 
Yıldız’dan bir skandal açıklama 
daha geldi. Yıldız, bu kez yorgan ve 
battaniyeye karşı gençleri uyardı, 

“Yatağa yatar yatmaz gözünüzü 
kapatıp uyuyun, yoksa battaniye ve 
yorgan cinsel dürtülerinizi rahatsız 
edebilir” diye konuştu.

GRAMLA SATILACAK
Benzine bir hafta aralıklarla gelen 
zamlar sonucu litre f iyatı 6 liraya 
ulaştı.

BAŞKASI SÖYLESE?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 
dönemde kamuoyunda tepkilere 
neden olan fetvaları veren ‘hocalar’a 
tepki göstererek, “İslam’ın 
güncellenmesinin gerektiğini 

bilmeyecek kadar da aciz bunlar” 
dedi. Birçok üniversiteden ve yandaş 
basından Erdoğan’a destek yağdı. 

GÜZEL MESLEK
Kültür Bakanlığı, başkanlığını 
Arif Sağ’ın yaptığı MESAM’a Yavuz 

Bingöl’ü kayyum olarak atadı. 

EKMEKSİZ İÇİVERİN
Bursa’nın yeni atanan AKP’li 
Büyükşehir Belediye Başkanı, 
belediyenin ekmek sattığı bayilere 
birer yazı göndererek; “Bundan 
böyle bizden ekmek alacaksanız eğer, 
mekânınızda içki satmayacaksınız!.. 
Alkollü içki satan bayilere belediye 
ekmeği verilmeyecek!” denildi…

SONSUZLUĞA VEDA 
Kuantum f iziği ve kara delikler 
üzerine yaptığı çok kapsamlı 
çalışmalarla tanınan ünlü f izikçi 
Stephan Hawking 76 yaşında hayata 
veda etti. Hawking’in cenazesini 
İngiltere’de binlerce kişi uğurladı. 

 R Mak. Y. Müh. M. BERKAY ERİŞ

Karikatürler  r 

Leman, Penguen, Uykusuz, 
Hürriyet (Latif Demirci).
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KÜLTÜR & SANATKÜLTÜR & SANAT
FILM

KITAP

TIYATRO

•Birbirlerinden uzakta yaşayan ve birbirlerini pek tanımayan 
üç kardeş, astronot Cemal (Tolga Tek in), ak tör Kenan 
(Bartu Küçükçağlayan) ve öğretmen Suzan (Tuğçe Altuğ), 
30 y ıldır görüşmedikler i babalar ından gelen telefonun 
ardından köylerinde yeniden bir araya gelirler. Geldiklerinde 
babalarının öldüğünü ve köye kelebeklerin geldiği dönemde 
gömülmek istediğini vasiyet etmiştir. Bir süre daha köyde 
durmak zorunda kalan kardeşler, bu sürede hem birbirlerini 
hem de babalarını daha iyi tanımaya çalışacaklardır.

Kelebekler f ilmi, 2018 Sundance Film Festivali'nde Dünya 
Sineması kategorisinde Büyük Jüri Ödülü'nü kazandı. 
İzmir Karaca Sinemasında Vizyonda...

•Sevinç Türkmen Aşkın Ontolojisi: Spinoza’yla Bir Yürüyüş’te, son y ıllarda giderek daha 
fazla rağbet gören Spinoza’nın felsefesini sıradışı bir yaklaşımla ele alıyor. Yar ı-kurmaca 
bir çerçevede, Bento ile Maria’nın, aşk deneyimler i aracılığıyla Spinoza felsefesinin kimi 
önemli yanlarına ışık tutuyor: doğa, zihin, duygular, arzu ve özgürlük. Spinoza’nın hayatının 
onun başyapıtı olan Ethica’nın dolaysız bir ifadesi olması gibi, buradaki anlatı da bir aşk 
deney imi vesilesiyle fel sefeye hayat iyet kazandır ıyor ve onu gündelik hayat ın iç inden 
anlamamıza kapı aralayacak şekilde ete kemiğe büründürmeye girişiyor. Spinoza’yı merak ve 
tutkuyla okuyanların, aşka Spinoza’nın gözlüğünden bakmak isteyenlerin, bu kitabı ilgiyle 
karşılayacağını umuyoruz.

•Kocasıyla mutsuz evliliğini sürükleyen bir kız kardeş ve 
uzun zaman sonra eski kasabasına dönen ablası... Ölüm 
döşeğindeki annelerinin başında bekleyen iki kız kardeşin bir 
ömürlük hesaplaşması...

"Beyaz" birleştirir bütün renkleri. Çünkü şu ölümlü dünyada 
hiçbir şey önemli değil. Hiçbir şey...

Yönetmen: Tolga Karaçelik

Oyuncular: Tuğçe Altuğ, Tolga 
Tek in, Bar tu Küçükçağl ayan, 
Serkan Keskin, Ezgi Mola...

Ülke: Türkiye

Dağıtım: Chantier Films

Yazan: Emmanuelle Marie

Çeviren: Zeynep Utku

Yöneten: Özen Yula

Oynayanlar: 
Derya Alabora, Deniz Çakır

KELEBEKLER

Aşkın Ontolojisi: Spinoza’yla Bir Yürüyüş

2018 | Komedi - Dram | 117' | Türkçe

Sevinç Türkmen

Hazırlayanlar:
Şafak Işık & Erkan Çınar

BEYAZ
2018 | Trajedi & Dram | 2 Perde | Türkçe
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Sanayinin Hizmetinde

EĞİTİM
»  Genel Metroloji  ve Kalibrasyon Eğitimi

»  Boyut (kumpas-mikrometre-mihengir) Kalibrasyonu Eğitimi
»  Terazi-Kütle Kalibrasyonu Eğitimi

»  Basınç Kalibrasyonu Eğitimi
»  Sıcaklık Kalibrasyon Eğitimi
»  Belirsizlik Hesapları Eğitimi

BOYUT LABORATUVARI
Mastar Blok, Kumpas, Mikrometre, Mihengir,

 Ölçü Saati, Açı Ölçer, Elek, Radyus Şablonu, Sentil, Metre
Radyus Mastarları, Vida Diş Tarağı

Profil Projeksiyon Cihazı/Ölçme Mikroskobu
Cam Cetvel/Stage Mikrometre
Kaplama Kalınlığı Ölçüm Cihazı

Ultrasonik Kalınlık Ölçer, Lazerli Mesafe Ölçer
Yoklayıcı Kollu Komparatör (İç-Dış)

Kalınlık Komparatörü, Kalınlık Folyosu

SICAKLIK LABORATUVARI
Dijital Termometre, Isıl Çi�, PRT

Sıcaklık Kalibratörü, Ortam Termometresi
Nem Ölçer, Sıcaklık Göstergesi

Sıcaklık Simülatörü, Kızıl Ötesi Termometre
Hacimsel Sıcaklık, Kalibrasyonu
ELEKTRİK LABORATUVARI

Voltmetre, Ampermetre, Ohmmetre, Frekansmetre, Takometre
Toprak Test Cihazı, Yalıtım Test Cihazı, Multimetre, 

Pens Ampermetre, Osiloskop, AC/DC Kaynak, Direnç, Kalibratör
Yüksek Gelirim Test Cihazı, Santrifüj, 

Kaçak Akım Rolesi Test Cihazı

KÜTLE - TERAZİ LABORATUVARI
Hassas Terazi, Terazi, Kütle (M1), Hacim Kapları

BASINÇ LABORATUVARI
Analog Manometre, Mutlak Basınç Ölçer

Vakum Ölçer, Dijital Manometre, Basınç Kalibratörü
Basınç Anahtarı, Basınç Transducer, Basınç Transmi�er 

HACİM LABORATUVARI
Pistonlu Pipet, Pistonlu Büret, Dispenser, Balon Jole

Ölçülü Silindir, Piknometre, Pipet(Taksimatlı), 
Pipet(Tek Ölçülü), Büret

HAVA HIZ  LABORATUVARI
Anomometre

 (Pitot Tüp, Pervaneli, Termal, Kepçeli, Ultrasonik)

TORK - KUVVET  LABORATUVARI
Torkmetre, Tork Anahtarı, Shoremetre, El Tipi Kuvvet Ölçer

Adres: 251 sokak no: 33 Manavkuyu, Bayraklı - İZMİR
Tel: (0232) 348 40 50  •  Faks: (0232) 348 63 98

web: www.kalmem.org  •  e-posta: kalmem@mmo.org.tr
Merkezimiz Akreditasyon kapsamı için: h�p://www.turkak.org.tr/pdf/AB0070K.pdf
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