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BAŞYAZI
ARTIK TAMAM! BU ÜLKENİN 
DAYANACAK GÜCÜ KALMADI

KOMİSYONLARDAN
SANAYİDE KADIN VE 
NİTELİKLİ KADIN İŞGÜCÜNÜ 
ARTTIRMA

TMMOB İKK:
İZMİR'DE KİTLESEL  
1 MAYIS KUTLAMASI

TAMAM

BİLİMİN YOK EDİLMESİNE,
GERİCİ EĞİTİME,

YOLSUZLUĞA, HIRSIZLIĞA
DEMOKRASİNİN TAHRİP EDİLMESİNE,

İŞSİZLİĞE, YOKSULLUĞA,
KADINA YÖNELİK ŞİDDETE,

ÇEVRE KATLİAMINA, YAĞMACILIĞA,
AYRIMCILIĞA

ARTIK YETER!
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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

17 Mayıs 2018 / 2250 

YÖNETİM YERİ
MMO Tepekule

Kongre ve Sergi  Merkezi 
Anadolu Cad. No: 40 K: M2 

Bayraklı - İZMİR 
Tel: (232) 462 33 33 

Faks: (232) 486 20 60 
www.izmir.mmo.org.tr

 
BASKI

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

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

—

Yerel Süreli Yayın 
MMO İzmir Şube yayın organı 

MMO üyelerine ücretsiz gönderilir.
 

Gönderilen yazıların yayınlanıp 
yayınlanmamasına, TMMOB Makina 

Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 
Yönetim Kurulu karar verir. 

Yayımlanan yazılardaki sorumluluk 
yazarlarına ilan ve reklamlardaki sorumluluk 

ilanı veren kişi veya kuruluşa aittir.
 

Bülten’e gönderilen çeviri yazıların kaynağı 
mutlaka belirtilir. Gönderilen yazılar, 

yazarlarına geri verilmez.

—

Asansör Sempozyumu Danışmanlar 
Kurulu Toplandı

Öğrenciler, Mühendislik Paylaşımları 
Etkinliğinde Buluştu

Öğrenci Üye Komisyonumuz Teknik 
Gezi Gerçekleştirdi

Okullarda İç Hava Kalitesi Çalıştayı 
6 Nisan’da Gerçekleştirildi 
 
Sodeks 
Fuarcılık İle Toplantı Gerçekleştirildi

Asansör Avan Projesi Hazırlama Teknik 
Esasları Kitabımız Yayımlandı

Koromuz, 
Melihat Gülses’i Konuk Etti 

İş Kazaları 
Ve İş Cinayetlerinde Sürekli 
Artış Var 

Zorlama Büyümeyle, Sanayide 
Dikişler Atıyor

İzmir’de 
Kitlesel 1 Mayıs Kutlaması

Elektrik Fabrikasının Geleceği 
Konuşuldu

Emek ve Demokrasi Güçleri’nden 
Direnişteki İşçilere Ziyaret

Ulaşım Ve Trafik Politikalarında 
Planlama Gerekliliği Oda Raporu 
Açıklandı

Bülten’den 
 

Eğitimler 
 

Kadın Komisyonu 

İSİG Komisyonu

Dündem 

Kültür & Sanat

 

İÇİNDEKİLER

www.izmir.mmo.org.tr

MMOizmir

mmoizmir

mmoizmir

MMOizmirsubesi

www.tmmobizmir.org

tmmobizmir

TMMOBizmir

BİZİ TAKİP EDİN

5 
 
6 
 

24

26
 

28
 

29 

8

8

9

10

11

12

13

14

17

18

20

21

22

Bültenimizi, 
e-bülten yada basılı 

alma doğrultusundaki
talebinizi,

izmir@mmo.org.tr 
adresine 
iletiniz.
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Geçtiğimiz sayılarımızda siyasi iktidarın referandumdan bu yana adım adım seçime hazırlandığını, bulduğu 
ilk fırsatta erken seçime gideceklerini yazmıştık. Geçtiğimiz ay içerisinde erken seçim tarihi 24 Haziran 
olarak açıklandı. Cumhurbaşkanının yakın tarihte “seçimler zamanında yapılacak” açıklamalarını da göz 
önüne alırsak hiç kimse seçimlerin bu kadar erkene alınacağını tahmin etmiyordu. Bu nedenle aslında erken 
seçimden çok, baskın seçim demek daha doğru olacaktır.

Seçim tarihinin bu kadar öne çekilmesinin birçok nedeni olabilir. İktidar, muhalefeti hazırlıksız yakalamak 
isteyebilir, kazanacağını garanti altına alacak bir dönemde olduğunu sanabilir ya da şartlar o kadar 
kötüdür ki, zaman ilerledikçe tekrar seçilme ihtimali kalmayabilir. Bunların bir ya da birkaçı ya da hepsi 
olabilir. Ama son seçenek hepsinden önemlidir. Çünkü bu seçenek içerisinde, ekonomik bir kriz tüm şartların 
içerisinde en ağır basanıdır. Bunun ayak seslerini duymak için de ekonomi uzmanı olmaya gerek yoktur. 
Görünen o ki; çok uzun yıllardan beri eleştirdiğimiz ekonomi politikaları iflas aşamasındadır. Uzun vadeli 
sürdürülebilir olmayan, bilimsellikten uzak, sanayileşmeyi hedeflemeyen, ranta, yağmalama mantığına 
dayalı ekonomik kararlar zengini daha zengin yoksulu daha yoksul hale getirmiş, buna rağmen kriz 
sürdürülemez hale gelmiştir. Bir an önce seçim yapılmasının korkulacak bir nedeni varsa budur. Siyasi 
iktidar, ekonomik krizi önlemeye yönelik acı reçeteyi seçim öncesi halkın önüne sürmek istemiyor. Çünkü 
her zaman olduğu gibi yıllarca süren hırsızlığın, yağmanın, peşkeş çekmenin bedeli yine emeğiyle geçinen 
yoksul halkın sırtına yüklenecek. Korkumuz odur ki, seçimin sonucu ne olursa olsun ciddi bir ekonomik kriz 
bizleri bekliyor.

Baskın seçimle de olsa önümüze gelen sandık biz emekçiler için önemli bir fırsattır. Ülkenin kötü yönetilen 
ekonomisi bir yana, her türlü gerici politikalara, dinci ve kinci bir nesil yetiştirmeyi hedef alan eğitim 
politikalarına, kentleri ve doğal yaşam alanlarını yağmalatarak paraya çeviren çevre ve kent politikalarına, 
parlamenter demokrasi yerine tek adam rejimine, yargı bağımsızlığı yerine yargıyı da tek adamın emrine 
bağlayan diktatörlüğe, işsizliğe, yoksulluğa, yolsuzluğa, hırsızlığa bu ülkenin artık dayanacak gücü 
kalmamıştır. TMMOB’a bağlı meslek odaları ülkemizi felakete sürükleyen bu politikaları savunanlar ve 
temsilcilerine seçimlerde “TAMAM” diyeceklerdir. 

Uzun süren OHAL uygulamalarının her türlü sokak eylemlerini yasakladığı bir dönemde 1 Mayıs emeğin 
bayramının nasıl kutlanacağı herkes tarafından merak konusuydu. Baskın seçim hazırlıklarının başladığı 
günlerde alanlara çıkacak emekçilerin sayısı, neşesi, coşkusu önemliydi. Ülke olarak içinden geçtiğimiz 
karanlık günlerde toplum olarak içinde olduğumuz depresyondan çıkmak için ümitli olmaya ihtiyacımız 
olduğu çok açık.

İzmir’de 1 Mayıs; DİSK, Türk-İş, TMMOB, KESK yerel örgüt temsilcilerinin oluşturduğu Tertip Komitesi ile 
organize edildi. Her türlü engelleme ve eziyet derecesine varan güvenlik önlemlerine rağmen, geçtiğimiz 
yıllara oranla çok daha fazla katılımlı, coşkulu, neşeli bir 1 Mayıs geçirdik. 1 Mayıs’ın tüm yurtta buna 
benzer biçimde geçmesi seçimler öncesi herkesin az da olsa moral kazanmasına yaradı. 1 Mayıs Kutlaması 
ile birlikte geçtiğimiz ay içerisinde gerçekleşen Şubemiz ve TMMOB İzmir İKK çalışmalarına ilişkin 
haberlerin detaylarına bültenimizden ulaşabilirsiniz. 

Şube Yönetim Kurulu

ARTIK TAMAM! 
BU ÜLKENİN 

DAYANACAK GÜCÜ 
KALMADI

1 MAYIS İZMİR’DE 
ON BİNLERCE 

EMEKÇİNİN KATILIMI 
İLE KUTLANDI

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 

26.05.2018–01.07.2018 (08.30-13.20)
600 TL/KİŞİ+KDV

Vinç Karma
11.05.2018 (Transpalet-09.30 / 
T.Vinç-14.00) 400 TL/KİŞİ+KDV

Sanayi Tipi Kazanlar Operatör 
Yetiştirme Kursu 

21– 25.05.2018 (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 İçin 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
23-24.05.2018 (13.00-18.00)

300 TL/KİŞİ+KDV 

LPG Taşıma Personeli (Tanker Şoförü)  
Kursu

20-21.06.2018  (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.

Maliyet Yönetimi 
ve Analizi  

15-16 Mayıs 2018
 240 TL / 320 TL KDV (%18)

IATF 16949:2016 Otomotiv 
Sistemi Standardı Temel 

Bilgilendirme 
28-29 Mayıs 2018

280 TL / 340 TL + KDV (%18)

ISO 9001:2015 Kuruluş İçi Denetçi  
Eğitimi

4-5 Haziran 2018
240 TL / 320 TL KDV (%18)

IATF 16949:2016 Otomotiv 
Sistemi Standardı İç Denetçi Eğitimi

5-6 Haziran 2018
280 TL / 340 TL + KDV (%18)

Ölçüm Sistemleri Analizi Eğitimi
7- 8 Haziran 2018

 240 TL / 320 TL + KDV (%18)

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi 
Temel Bilgilendirme ve İç Denetçi 

Eğitimi  
20-21 Haziran 2018

240TL / 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

Doğalgaz İç Tesisat Mühendis 
Yetkilendirme Kursu

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

-
Enerji Yöneticisi Eğitimi
28 Mayıs -8 Haziran 2018 

-
Endüstriyel ve Büyük Tüketimli 
Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü

31 Mayıs - 3 Haziran 2018 
S.Tarihi: 4 Haziran 2018

-
Soğutma Tesisatı Mühendis 

Yetkilendirme Kursu
5-6 Haziran 2018 

S.Tarihi: 7 Haziran 2018
-

Havuz Tesisatı Mühendis 
Yetkilendirme Kursu

20-22 Haziran 2018 
S.Tarihi: 23 Haziran 2018

-
Klima Tesisat Mühendis 

Yetkilendirme Kursu
18-22 Temmuz 2018 

S.Tarihi: 23 Temmuz 2018
-

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

 Niyazi Oğuz - Volkan Kazanç

İKM SEMİNERLERİ

İŞ ARAMA/ DEĞİŞTİRME 
SÜRECİNDE STRES VE KAYGI 

YÖNETİMİ
Eğitmen: Psikolog Mevlüt ÜLGEN 

24 Mayıs 2018; 09.30-16.30

- 

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

önerilir.
- 

**Seminerimiz ücretsiz olup;  
kontenjanımız 20 kişi ile sınırlıdır. Eğitim; 
Şubemiz İnsan Kaynaklarına Merkezine 

kayıtlı  iş arayan üyelerimize açıktır. 
Katılım için; eğitim başlığını, adı-soyadı 

mmo sicil numaranızı, telefonunuzu 
belirterek lütfen ikm-izmir@mmo.org.tr 

adresine e-posta gönderiniz.

ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ

Şubemize 1 Nisan - 30 Nisan 2018 tarihlerinde kayıt yaptırarak üye olan meslektaşlarımıza 
ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ diyoruz. Oda ve mesleki çalışmalarında başarılar diliyoruz.

       Şube Yönetim Kurulu

İBRAHİM ÇAĞIN 
KABAKOĞLU
KEMAL BAZARBAŞI
ALİCAN KİPEL
ATİLLA HASAN ÖZUĞUR
SÜLEYMAN ŞİLİ

KÜRŞAT OSMAN EROL
KAAN ONUK
ÇAĞDAŞ ÖZKÜL
ÇETİN ALTINBAŞ
BERKER İNKAYA
MURAT KİNG

EMRE YÜKSEL
MELTEM ÇUNGU
KADİR YÜKSEKKAYA
ÖZGÜN APAYDIN
MUSTAFA ALİ DÜNDAR
ALİ ATEŞ

OĞUZHAN TEBER
BATUHAN FİDAN
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ŞUBEDEN • HABER

ÖĞRENCİLER, 
MÜHENDİSLİK 
PAYLAŞIMLARI 
ETKİNLİĞİNDE 
BULUŞTU

ASANSÖR 
SEMPOZYUMU 
DANIŞMANLAR 
KURULU TOPLANDI

Şubemiz Öğrenci Üye Komisyonu tarafından 28 
Nisan 2018 tarihinde Mühendislik Paylaşımları 
Etkinliği gerçekleştirildi.

18-20 Ekim 2018 tarihlerinde gerçekleşecek olan 
IX. Asansör Sempozyumu ve Sergisi öncesinde 26 
Nisan 2018 tarihinde Danışmanlar Kurulu toplantısı 
gerçekleştirildi.

( Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Akdeniz 
Salonu’nda gerçekleşt ir ilen etk inliğe, çeşitli sektörlerden 
deneyimli isimler konuşmacı olarak katıldı. Etkinlikte; Hidrolik 
Sis temler, Pnömat ik Sis temler, Entegre Kal i te Yönet im 
Sistemler i, Kalite Kontrol ve Kalite Güvence başlıklar ında 
sunumlar yapıldı. 

( Toplantı, 11. INELEX Asansör ve Asansör Teknolojiler i 
Fuarı dâhilinde 26 Nisan 2018 tarihinde Fuar İzmir D Holünde 
gerçekleştirildi. Toplantıya asansör sektöründen temsilcilerden 
oluşan Sempozyum Danışmanlar Kurulu üyeler inin yanı sıra 
Şubemizden ve Elek tr ik Mühendisler i Odas ı (EMO) İzmir 
Şubesi’nden temsilciler katıldı. 

Toplantıda; 
- Yatay asansör ( yamaç asansörü ),
- Bir oturumda sektör temsilc iler inin kat ıl ımıyla insan 
taşımak amaçlı kablolu taşıma sistemleri olarak planlanması,

- Asansörlerde traf ik hesabı,
- Uzak tan iz leme veya normal asansör ler in i t f aiyec i 
asansörü olarak kullanımı,

- 7/24 haberleşme,
- Kabin tasarımı
- Ar-Ge destekleri konusunda 

oturum yapılması konularında öneriler alındı. 
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5 ADIMDA 
PAZARLAMA 
TEKNİKLERİ, SALI 
TOPLANTISINDA 
KONUŞULDU

ŞUBEDEN • HABER

Şubemiz tarafından Salı Toplantıları kapsamında “5 
Adımda Pazarlama Teknikleri” konulu bilgilendirme 
toplantısı düzenlendi.

( Toplantı, 10 Nisan 2018 tarihinde Odamız Tepekule Kongre 
ve Sergi Merkez i Marmara Salonu’nda gerçekleşt i. Ac t ion 
Business Coach  f irmasından Elektrik ve Elektronik Müh. Evrim 
Selv i’nin konuşmacı olduğu toplant ıya sat ış, pazarlama, iş 
ge l iş t irme, proje al anl ar ında çal ışan üyeler imiz ve iş 
arkadaşlar ından oluşan  40’a yakın kişi katıldı. Evr im Selvi 
toplantıda, günümüz pazarlama teknikler indeki değişimi ve 
dönüşümü mühendislik işletmeciliği, koçluk bakış açısı ve NLP 
teknikleri üzerinden aktardı.

ÖĞRENCİ ÜYE 
KOMİSYONUMUZ 
TEKNİK GEZİ 
GERÇEKLEŞTİRDİ
Öğrenci Üye Komisyonumuz, 4 Mayıs 2018 
tarihinde Sabaf ve Bosch firmalarına bir teknik gezi 
gerçekleştirdi. 

( Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Sabaf ve Bosch 
fabrikalarına gerçekleştirilen teknik gezide, öğrenci üyelerimiz 
üret im süreçler ine ilişk in sorular ını f irma yetk ililer ine ve 
deneyimli mühendislere ileterek, mesleki birikimlerine katkıda 
bulundular. Teknik geziye 28 öğrenci üyemiz katıldı.
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OKULLARDA 
İÇ HAVA KALİTESİ 
ÇALIŞTAYI 
6 NİSAN’DA 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ŞUBEMİZ, 
MASA TENİSİNDE 
İZMİR ÜÇÜNCÜSÜ 
OLDU  

İSKİD tarafından 6 Nisan 2018 tarihinde 
gerçekleştirilen Okullarda İç Hava Kalitesi 
Çalıştayı’na Şubemiz de katılım sağladı.

Şubemiz Masa Tenisi Takımı, Kuruluşlararası Masa 
Tenisi Turnuvası’nda İzmir üçüncüsü oldu.

( İklimlendirme Soğutma Klima İmalatçıları Derneği (İSKİD) 
taraf ından 6 Nisan 2018 tarihinde Okullarda İç Hava Kalitesi 
Çalıştay ı gerçekleşt ir ildi. Odamız Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi’nde yapılan çalıştaya Şubemiz de kat ılım sağladı. 
Okullarda iç hava kalitesinin önemine vurgu yapmak ve bu 
konuda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen çalıştayda, 
daha önce TESKON 2015 kapsamında Şubemiz taraf ından 
gerçekleşt ir ilen okullarda iç hava kalitesinin yükselt ilmesi 
doğrultusundaki çalışmanın Türkiye geneline yayılıp nasıl daha 
iler i aşamaya taşınabileceği gibi konular üzer inde duruldu. 
Çalıştaya; Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD), Mekanik 
Tesisat Müteahhitleri Derneği (MTMD) ve Isıtma Soğutma Klima 
Araştırma ve Eğitim Vakf ı (ISKAV) temsilcileri de katıldı. 

( 2017-2018 sezonu İzmir Kuruluşlararası Masa Tenisi Ligi, 
13 kuruluş  takımının katılımı ile  çif t devreli lig usulü ile TMTF 
İzmir Masa Tenisi İl Temsilciliğince düzenlendi. 

25 Ekim 2017 tar ihinde başlayan lig maçlar ı 2 Mayıs 2018 
tar ihinde düzenlenen son etap maçlar ı ile tamamlandı. 
Şubemizi temsilen turnuvaya katılan Necdet Kahraman, Gürcan 

Karadede, Cihan Yılmaz ve Merter Güvenç’ten oluşan masa 
tenisi takımımız turnuva sonucunda İzmir 3.’sü oldu. 
 
Dereceye giren takımlar İzmir’i temsilen  14-16 Temmuz 2018 
tarihlerinde Samsun’da yapılacak olan Türkiye Kuruluşlararası 
Masa Tenisi  Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.
 
Turnuvada dereceye giren takımlar ise 

şu kuruluşlardan oluştu:

1.       Miged-Migros 
2.       Yapı Kredi Bankası 
3.       MMO İzmir Şubesi   
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ŞUBEMİZDEN 
LİSELİLERE 
KİTAP DESTEĞİ

DELEGE 
TOPLANTIMIZ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Şubemiz tarafından MOPAK Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi’ne kitap desteğinde bulunuldu.

Şubemiz delege toplantısı 5 Nisan 2018 tarihinde 
gerçekleşti.

( Şubemiz Yönet im Kurulu taraf ından al ınan karar l a, 
Kemalpaşa’da bulunan MOPAK Meslek i ve Teknik Anadolu 
Lises i’ne k itap desteğ inde bulunuldu. Okul yönet imi ve 
öğretmenler i ile yapılan görüşmeler ve kendiler inden gelen 

( Odamızın 24-25 Mart 2018 tar ihler inde gerçekleşen 47. 
Genel Kurulu sonrasında genel kurul ve yeni çalışma döneminin 
değerlendir ildiği toplant ıya kat ılan Şubemiz delegeler i söz 
alarak görüş ve önerilerini paylaştılar. 

talepler doğrultusunda yapılan destek kapsamında çeşitli 
teknik kitaplardan beşer set okul yetkililerine teslim edildi. 6 
Nisan 2018 tarihinde kitaplar teslim edilirken, okul ile Şubemiz 
aras ında işbir l iğ inin sürmesi ve iler i aşamaya taş ınması 
doğrultusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

SODEKS 
FUARCILIK 
İLE TOPLANTI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Şubemiz Yönetim Kurulu ile Hannover Messe 
Sodeks Fuarcılık yetkilileri arasında bir toplantı 
gerçekleştirildi.

( Şubemiz Yönetim Kurulu, 19 Nisan 2018 tarihinde Hannover 
Messe Sodeks Fuarcılık yetkilileri ile bir toplantı gerçekleştirdi. 
Odamız Tepekule Kongre Mekezi’nde gerçekleştirilen toplantıya 
Hannover Messe Sodeks Fuarc ıl ık adına Hannover Fairs 
Türk iye Genel Müdürü Alexander Kühnel ve Sodex Fuarlar ı 
Direktörü Toros Utku katıldı. Toplantıda, Odamız adına Şubemiz 
t araf ından gerçekleş t ir i lecek ol an TESKON+Sodex 2019 
etkinliğinin fuar ayağına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.
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ASANSÖR 
AVAN PROJESİ 
HAZIRLAMA 
TEKNİK ESASLARI 
KİTABIMIZ 
YAYIMLANDI
( Şubemiz taraf ından haz ır lanan Asansör Avan Proje 
Hazırlama Teknik Esaslar ı kitabının baskısı gerçekleşt ir ildi. 
Daha önce ilk baskısı 1998 yılında yapılan, 14 yıl içinde 7 baskı 
gerçekleştir ilen ve tek kitap olarak basılan Asansör Avan ve 

Uygulama Projeler i Hazırlama Teknik Esaslar ı k itabı, proje 
ve uygulama aşaması farklı zamanlarda oluştuğu için ayrı iki 
kitap haline getirildi. Gözden geçirilerek güncellenmiş Asansör 
Avan Proje Hazırlama Teknik Esaslar ı kitabımızın 1. baskısı 
da asansör sektöründe çalışan meslektaşlar ımızın ve teknik 
elemanlar ın ihtiyaçlar ına yanıt verecek kapsamlı bir kaynak 
olarak yayımlandı. 

Kitabı yayın hayatına kazandıran üyelerimiz Ahmet ÖZ, Bekir 
TİKEN, Sebahaddin OSMANLAR, Amaç SARIGÜLÜ, Zafer GÜNEŞ, 
Mehmet AY ve Halim AKIŞIN’a, ayrıca kitabın yayımlanmasında 
emeği geçen Şubemiz personeline teşekkür ederiz. 

Kitabı Şubemizden temin edebilirsiniz. 
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KOROMUZ, 
MELİHAT GÜLSES’İ 
KONUK ETTİ
Şubemiz Klasik Türk Müziği Korosu, 6 Nisan 2018 
tarihinde Mühendis ve Mimar Bestekârlar Konseri ile 
seyircilerle buluştu. Konsere, Klasik Türk müziğinin 
önde gelen isimlerinden Melihat Gülses de konuk 
sanatçı olarak katıldı.

( Şubemiz Klasik Türk Müziği Korosu, Mühendis ve Mimar 
Bestekârlar Konser i ile sahne aldı. MMO Tepekule Kongre 
ve Serg i Merkez i’nde gerçekleşen ve Klas ik Türk Müz iğ i 
Sanatçısı Melihat Gülses’in de konuk sanatçı olarak katıldığı 
konser i yaklaşık 600 kişi izledi. Konser öncesinde Şubemiz 
Başkanı Yüksel Yaşar tek in bir konuşma yapt ı. Yaşar tek in 
konuşmasında, uzun y ıl lardan ber i Şubemiz bünyesindek i 
çalışmalar ını sürdüren koronun, anlamlı bir konserle sahne 
aldığını ve mesleki kimlikler inin yanı sıra sanatçı kimlikler i 
ile de eserler bırakan mühendis ve mimar bestekârları andığını 
ifade ederek, “Bugün bir kez daha hat ırlayacağımız üzere 
mühendis ve mimarlar ın yaşamdak i izler i sadece meslek i 

faaliyetleri ile sınırlı kalmıyor. Mesleki üretkenliklerine benzer 
biçimde kültür ve sanat dünyamıza da katkıda bulunan birçok 
meslektaşımız mevcut” dedi. Yaşartekin, Melihat Gülses’e de 
konsere katılımından dolayı teşekkür etti.

Yaşartekin’in konuşmasının ardından, Şef Ömer Faruk Gültaşlı 
yönetimindeki MMO İzmir Şubesi Klasik Türk Müziği korosu 
konserin birinci bölümünde, mühendis ve mimar bestekârların 
eserlerinden oluşan bir repertuarla sahne aldı. Konserin ikinci 
bölümünde ise Melihat Gülses sahne alarak yine mühendis ve 
mimar bestekârların eserlerini seslendirdi. Şarkılara izleyiciler 
de eşlik ederken, Melihat Gülses ve koro, konserin sonunda 
seyircilerden büyük alkış aldı. 
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İŞ KAZALARI 
VE İŞ 
CİNAYETLERİNDE 
SÜREKLİ 
ARTIŞ VAR
Odamız işçi sağlığı ve iş güvenliği (İSG) mevzuatını, 
uygulama sorunlarını ve resmi verileri iki yılda 
bir güncellenen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Oda 
Raporu’nda değerlendirmektedir. Raporda 
dünyadaki durum, İSG kavramının gelişimi, iş kazaları 
ve meslek hastalıklarına dair SGK verileri, kaza ve 
hastalıkların nedenleri, iş güvenliği, iş sağlığı ve 
güvenliği kurulları, iş güvenliği mühendisliği, işyeri 
hekimliği, Odamız çalışmaları ve çözüm önerileri 
yer almaktadır. Raporun bütünü https://www.mmo.
org.tr/kitaplar/isci-sagligi-ve-guvenligi-1 adresinde 
bulunmaktadır. 

( İSG mevzuatını sermaye çıkarları belirliyor. İş kazalar ı 
sonucu toplu ölümlerin artması üzerine 2012 yılında çıkarılan 
6331 say ıl ı İ ş Sağl ığ ı Güvenl iğ i Yasas ı ile iş güvenl iğ i 
uzmanlığı, işyeri hekimliği ve diğer sağlık personeli üzerine 
yönetmeliklerin defalarca değiştirilmesine rağmen kazalar ve iş 
cinayetleri artarak devam ediyor. Çünkü toplu iş cinayetlerine 
de dönüşen iş kazaları ve meslek hastalıkları, sermayenin azami 
kâr hırsı ve emek aleyhine politikalardan kaynaklanmaktadır. 
S e r b e s t l e ş t i r m e ,  ö z e l l e ş t i r m e ,  s e n d i k a s ı z l a ş t ı r m a , 
taşeronlaştırma, esnek/güvencesiz istihdam biçimleri, çalışma 
koşullar ının ağırl ığı, kadın, genç, çocuk emeği sömürüsü 
ile kayıt dışı ist ihdam, iş kazalar ı ve meslek hastalıklar ının 
artmasının başlıca nedenleri arasındadır. 

İş güvenliği mühendisliği ve işyeri hekimliği dışlanıyor. İSG tıp, 
mühendislik ve sosyal bilimler ile bağlantılı çok-bilimli bir alan 
olmasına karşın bu disiplinler adeta cezalandırılıyor. İş Sağlığı 
ve Güvenliği Yasası sorumlulukları işverenden çok uzmanlara 
ve hekimlere yüklemiştir. İş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi 
ve diğer sağlık personelinin işyerler indeki hizmet süreler i 
sürekli düşürülmüştür. İşyeri hekimi, mühendis, teknik eleman, 
hemşire ve diğer sağlık personeline yönelik eğitim hizmetleri, 
dışarıdan satın alma yoluyla ticarileştir ilmiştir. İş güvenliği 
mühendisliği ile teknisyenlik, “iş güvenliği uzmanlığı” altında 
bir tutulmuştur. Özel öğretim kurumlarına yetki tanınmasıyla 
mühendislik meslek örgütlerinin fonksiyonu dışlanmıştır. Tam 
zamanlı iş güvenliği mühendisliği dışlanmış, uzmanlar işverene 
bağımlı k ıl ınmış, iş kazalar ında işverenler in sorumluluğu 
kaldırılmıştır. Yüzlerce eğitim kurumu ve binlerce Ortak Sağlık 
ve Güvenlik Bir imi kurulmasıyla ülkemiz “eğitim kurumu” ve 
OSGB çöplüğüne dönüşmüştür. 

SGK verileri sorunlu. Raporumuzda yararlandığımız SGK verileri 
yalnızca 5510 say ılı yasanın 4-1/a maddesi kapsamındak i 
“zorunlu sigor talılar”a dayalıdır. Bu ver ilere göre yapılan 
birçok değerlendirmenin iş kazaları ve meslek hastalıklarına 
dair gerçekleri yeterince yansıtmadığı ayrıca gözetilmelidir.

İş kazaları ve ölümlerde sürekli artış var. 2016 yılı iş kazası 
say ısı 286 bin 68’dir ve 2015’e göre yüzde 11,8 oranında 
artmıştır. 74 bin 871 iş kazasının olduğu 2012’ye göre ise iş 
kazaları 2016’da yüzde 382 oranında artmıştır. 

İş kazası sonucunda 2016 y ıl ında 1.405 emekç i yaşamını 
kaybetmiş, 1.252 ölümün olduğu 2015’e göre yüzde 11,2 
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oranında, 745 ölümün olduğu 2012 yılına göre de yüzde 188 
artış olmuştur. (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine 
göre de 2015’te 1.730, 2016 y ılında 1.970 emekçi yaşamını 
kaybetmiştir.) 

2016 yılında meydana gelen 286 bin 68 iş kazasının 87 bin 
318’i (yüzde 30,52’si) ile iş kazalar ında yaşamını kaybeden 
1.405 kişinin 855’i (yüzde 60,85’i) 50’den az işçinin çalıştığı, 
İ ş Sağl ığ ı Güvenl iğ i Kurulu kurulmas ı zorunlu olmayan 
işyerlerinde çalışmakta idi.

SGK 2013-2016 ver iler inde meslek hastalıklar ından dolay ı 
ölüm hiç yoktur! Dünyada iş kazaları oranı yüzde 44, meslek 
hastalıkları oranı yüzde 56’dır. Türkiye’de ise iş kazaları oranın 
yüzde 99,998, meslek hastalıklarının oranı on binde 2’dir! Oysa 
meslek hastalıkları sıklığının binde 4–12 arasında değişmesi ve 
Türkiye’de zorunlu sigortalı sayıları üzerinden her yıl en az 35 
bin yeni meslek hastalığı, tüm çalışanlar söz konusu edilirse 
olgu sayısının 100 bin ile 300 bin arasında olması gerekirdi!

  Aşağıdak i tablo 2000-2016 y ıl l ar ındak i iş kazalar ı ile 
ölümlerdeki artışlar yanı sıra meslek hastalıklarına dair SGK’nın 
sorunlu ver iler ini yansıtmaktadır. (2012-2016 satırlar ındaki 
parantez içindeki veriler İşçi Sağlığı ve Güvenliği Meclisi’ne 
aittir.)

Raporda verilerine yer verdiğimiz Eurostat istatistikleri ile SGK 
istat ist ikler i birleşt ir ildiğinde Türkiye’nin iş kazası sonucu 
ölümlerde Avrupa’da birinci sırada olduğu görülmektedir. 

ODADAN •

Yıllar
İş Kazası 

Sayısı

Meslek 
Hastalığı 

Sayısı

İş Kazası 
Sonucu 
Ölüm 
Sayısı

Hastalığı 
Sonucu 
Ölüm 
Sayısı

2000 74.847 803 731 6

2001 72.367 883 1.002 6

2002 72.344 601 872 6

2003 76.668 440 810 1

2004 83.830 384 841 2

2005 73.923 519 1.072 24

2006 79.027 574 1.592 9

2007 80.602 1.208 1.043 1

2008 72.963 539 865 1

2009 64.316 429 1.171 0

2010 62.903 533 1.444 10

2011 69.227 688 1.563 10

2012 74.871 395 744 1

2013 191.389 371 1.360 0 (3)

2014 221.366 494 1.626 0 (29)

2015 241.547 510 1.252 0 (13)

2016 286.068 597 1.405 0 (15)

2016 yılında yaşanan iş kazalar ının faaliyet gruplar ına göre 
dağıl ımında mak ine ve teçhizat har iç f abr ikasyon metal 
ürünler i imalat ı bir inc i, bina inşaat ı ik inc i, özel inşaat 
faaliyetler i üçüncü sırada yer almaktadır. Birbir i ile ilişkili 
faaliyet gruplar ının birleşt ir ilmesi durumunda bina inşaatı, 
özel inşaat faaliyetleri, bina dışı inşaat faaliyetlerini kapsayan 
inşaat sektörü 44 bin 552 kaza ile bir inci sıradadır. Fabr ik 
metal ürünler ile ana metal sanayi 33 bin 697 kaza ile ikinci 
sıradadır. Gıda ürünleri imalatı ile yiyecek ve içecek hizmeti 
faaliyetler i 26 bin 977 kaza ile üçüncü; kara taşımac ılığı 
ve boru hatt ı taşımacılığı ile taşımacılık iç in depolama ve 
destekleyici faaliyetleri 16 bin 742 kaza ile dördüncü sırada yer 
almaktadır. 

İş kazaları ve meslek hastalıklar ı, gelişmekte olan ülkelerin 
gayri saf i yurt içi hâsılalarının yüzde 4’ü tutarında ekonomik 
kayba yol açmaktadır. Buna göre ülkemiz in iş kazalar ı ve 
meslek hastalıklarının toplam maliyetinin 2016’da 103 milyar 
TL olduğu tahmin edilmektedir.

Raporumuzdak i bütün ver iler göstermektedir k i İSG alanı 
sermaye güçlerinin çıkarlarına göre değil çalışanlardan yana, 
sendikalar, üniversiteler, TMMOB, TTB’nin görüşleri ve kamusal 
denetim ekseninde düzenlenmeyi beklemektedir. 

Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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Tüm ilgililer davetlimizdir.

PROGRAM
Sergi Açılışı: 10:00
Sergi Ziyaretleri: 10:00 - 17:00
Ödül Töreni ve Kokteyl: 17:00

KATILIMCI ÜNİVERSİTELER

MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi - Anadolu Caddesi No: 40 Bayraklı - İZMİR
Tel: (0232) 462 33 33/210 - Faks: (0232) 462 43 77 - Web: www.mmo.org.tr/izmir 

İLETİŞİM

ÜNİVERSİTELERARASI
BİTİRME PROJELERİ

SERGİSİ VE YARIŞMASI

Makina Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği

9 Haziran 2018
MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi

2017 - 2018 Öğretim Yılı

Detaylı Bilgi İçin
qr kodu okutunuz>>>



MMO İzmir Şubesi | Mayıs 2018 | 17

ODADAN •

ZORLAMA 
BÜYÜMEYLE, 
SANAYİDE 
DİKİŞLER ATIYOR

Odamız, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla 
haz ır l ad ığ ı  sanay in in sorunl ar ı  bül tenin in 38’ inc is in i 

“Büyümenin Arka Yüzü” konusuna ayırdı. TÜİK, Merkez Bankası, 
Hazine ve çeşitli bakanlık verileri kullanılarak yapılan analizde, 
2017 büyümesinin “zorlama” olduğu ve başta sanayi olmak 
üzere ekonomide “dikişleri attırdığı”na dikkat çekildi. Analizde, 
büyümenin arka yüzünde yatan enflasyon, işsizlik, cari açık ve 
bütçe açığı konularına dikkat çekildi ve milli gelirin adaletsiz 
bir biç imde paylaşıldığı göster ildi. Erken seç imin olacağı 
2018’de de zorlama büyümeye devam edilmek istenmesinin 

“Dik işler i daha çok at t ıracağı”na işaret edilen analizde şu 
noktalar öne çıkarıldı:

• 2017 y ılında yüzde 7,4’e ulaşan büyümenin kalitesi ve 
makroekonomik dengeler i sarsıc ı yan etk iler i, ekonomiye, 
özellikle de sanayiye adeta “dikiş att ır ıyor”. Çif t haneli ve 
kat ılaşan enflasyon, ç if t haneli işsizlik, büyüyen car i aç ık, 
büyüyen kamu açığı, hızla t ırmanan döviz f iyatı, içer ide ve 
dışar ıda artan polit ik r iskler, zorlama büyümenin ardından 
f irmalarda uyum sorunu yarattı. Uyumda zorlananlar giderek 
daha da zor l anıyor, büyük gruplardan sürekl i “yeniden 

yapılandırma” adı altında can simidi talepleri geliyor.
• Büyüyen GSYH’nin paylaşımı adaletsiz oldu. Bölüşüm 
emek aleyhine, sermaye lehine gelişt i. TÜİK’in “Gelire Göre 
GSYH” verileri gösteriyor ki, 2016’da milli gelirden işgücüne 
ödenen toplam pay ar tmış ve yüzde 36,5 olmuştu. Ne var 
ki, yüksek büyüme y ılı 2017’de işgücüne ödenenler 2 puan 
azaldı ve paylar ı yüzde 34,5’e geriledi. Ücretli ve yevmiyeli 
çalışan sayısı 2016’dan 2017’ye yüzde 3,2 oranında arttı ve 19 
milyona yaklaştı. 2016’dan 2017’ye ücretli başına yıllık ücret 
ödemesinin yüzde 8,7 artarak cari f iyatlarla 50 bin TL olduğu 
görülüyor. 2017 tüketici enflasyonunun yüzde 12’ye yaklaştığı 
anımsandığında, ücretliler in reel gelirler inde net azalma 
olduğu anlaşılacaktır.

• Ücretteki bu yıpranmaya karşılık işgücü dışında kalan net 
artıkta kişi başına gelir 2016’dan 2017’ye yüzde 21 artarak 148 
bin TL’ye çıktı. Bu kesimin geliri enflasyondan arındırıldığında 
reel gelirler inin yüzde 10 ar t t ığı söylenebilir. Dolay ısıyla 
ücretli ile ücretli olmayan arasındaki y ıllık gelir fark ı da 
yeniden yüzde 200’e yaklaşmış bulunuyor.

Odamız, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in 
katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin 
38’incisini “Büyümenin Arka Yüzü” konusuna ayırdı.

 
Gelirin Bölüşümünde Ücretli-Ücretli Olmayan Kesimin Payları: 
2014-2017, Cari Fiyatlarla TL, %

• Büyüme madalyonunun arka yüzünde başka olumsuz 
öğeler de yer alıyor: Tüketici enflasyonu yıllık olarak yüzde 
10 dolay ında kat ılaşma izlenimi ver irken sanay ic i(üret ic i) 
enflasyonu da yıllık yüzde 15’e doğru ilerliyor.

• 2017’de büyümeye en önemli rüzgar, kredi musluklarının 
aç ılmasına ver ilen devlet garant is i oldu. Tüket im odaklı 
büyüme, ithalatı da kamçılarken Türkiye’nin döviz açığı hızla 
büyüdü ve 2017 sonunda cari açık 47,1 milyar dolara ulaştı. Bu, 
851 milyar dolar olarak ölçülen milli gelire göre yüzde 5,5’luk 
bir cari açık/milli gelir oranıdır ki; böyle bir açığı hiçbir ülke 
vermemektedir.

• Yüksek büyüme oranına rağmen işsizlik oranı 2017'de 
2016'ya göre değişmeyerek yüzde 10,9 oldu. Tarım dışı işsizlik 
oranı değişmedi, yüzde 13’te kaldı. Büyüme, ancak işgücüne o 
yıl katılmış olanlara istihdam sağladı, ama stoktaki işsizlere 
ümit olmadı.

• 2018 GSYH ar t ış ı iç in yeniden bir “zorlama büyüme” 
gayreti var. Bu gayretin, erkene alınan seçimlerle ilgisi olduğu 
da söylenebilir. Arka yüzünde ne tür maliyetlere yol açacaksa 
açsın, büyüme temposu düşürülmek istenmemektedir. Yeni bir 
zorlama büyüme ile ne enflasyon hedeflerini tutturmak, ne de 
cari açığı dizginlemek mümkün olacaktır. AKP rejimi, her tür 
riski göze alıp sonbahara kadar iç talebi canlı tutmak amacında. 
Ama daha şimdiden atan dikişler, seçmen kitlesinde önemli bir 
hoşnutsuzluğu yaratmışa benziyor

2014 2015 2016 2017

İşgücü 

Ödemeleri
590.557.990 683.728.668 840.205.090 948.270.369

Ücretli 

Sayısı(Bin)
17.125 17.827 18.377 18.960

Ücretli 

Başına Yıllık 

Gelir

34.485 38.354 45.720 50.014

Net Artık 923.202.360 1.038.861.322 1.081.783.412 1.365.738.471

Ücretli 

Olmayan 

İstihdam(Bin)

8.808 8.794 8.828 9.229

Kişi Başına 

Gelir
104.814 118.133 122.540 147.983

Ücretli/

Ücretli 

Olmayan 

Farkı, %

204 208 168 196

Tüm ilgililer davetlimizdir.

PROGRAM
Sergi Açılışı: 10:00
Sergi Ziyaretleri: 10:00 - 17:00
Ödül Töreni ve Kokteyl: 17:00

KATILIMCI ÜNİVERSİTELER

MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi - Anadolu Caddesi No: 40 Bayraklı - İZMİR
Tel: (0232) 462 33 33/210 - Faks: (0232) 462 43 77 - Web: www.mmo.org.tr/izmir 

İLETİŞİM

ÜNİVERSİTELERARASI
BİTİRME PROJELERİ

SERGİSİ VE YARIŞMASI

Makina Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği

9 Haziran 2018
MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi

2017 - 2018 Öğretim Yılı
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İZMİR’DE 
KİTLESEL 1 MAYIS 
KUTLAMASI

( 1 Mayıs İşçi Sınıf ının Birlik, Mücadele ve Dayanışma 
Günü mit ingi, İzmir ’de Al sancak Gündoğdu Meydanı’nda 
gerçekleşt i. Mit inge, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu 
üyeleri de kitlesel bir şekilde katıldı. Son yılların en kalabalık 
1 May ıs mit ingi öncesinde 1. Kordon’da buluşan TMMOB 
üyeleri ve öğrenci üyeler, sloganlarla mitingin gerçekleşeceği 
Gündoğdu Meydanı’na yürüdü. Yürüyüş s ıras ında TMMOB 
üyeleri “Mühendisler, mimarlar susmadı, susmayacak”, “TMMOB 
yürüyor, mücadele sürüyor”, “Faşizme karşı omuz omuza” gibi 
sloganlar attı. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu’nun yanı 
sıra DİSK, KESK, TTB gibi sendika ve meslek örgütleri ile çeşitli 
demokratik kitle örgütleri ve partiler in katıldığı mitingde 1 
Mayıs Mitingi Tertip Komitesi adına Türk-İş 3. Bölge Temsilcisi 
Süleyman Yıldır ım konuştu. Yıldır ım konuşmasında, İstanbul 
Taksim Meydanı’nın bu y ıl da OHAL gerekçesiyle emekçilere 
yasaklandığını ifade ederek, “Ne 1 Mayıs katliamının gerçek 
kat il ler ini or taya ç ıkarma kararlıl ığ ımızdan vazgeç t ik ne 
de mücadele t ar ihimize sahip ç ıkma sözümüzden zer re 
kadar taviz verdik. Er ya da geç, emekle özdeşleşen alanları 
özgürleşt irecek, yasak zincirler ini kıracağız” dedi. Yıldır ım 
konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

“Son iki 1 Mayıs’ımızı OHAL şartlarında kutlamaya çalışıyoruz. 
Taksim yasağı dış ında da birçok ilde bildir i dağıtmamıza 
engel oldular, sloganlarımıza sınır getirmeye çalıştılar. OHAL 
Valilerinin sloganlarımızı yasaklamasına karşı hep bir ağızdan 
buradan haykıralım mı? ‘ZAM, ZULÜM, İŞKENCE, İŞTE AKP’

Yüzlerce mühendis, mimar ve şehir plancısı, TMMOB 
İzmir İl Koordinasyon Kurulu korteji ile  
1 Mayıs mitingine katıldı.

Geçen hafta OHAL’i niçin uzattıklarını bir kez daha itiraf ettiler. 
AKP Genel Başkanı, sermayeye seslenerek, “Bir tane fabrikada 
grev söz konusu mu? Böyle bir şeyde biz anında müdahalemizi 
yapıyoruz. Ve OHAL anında bir çözüm kaynağı oluyor” diyor. 
Anayasayı, uluslararası sözleşmeleri OHAL’i f ırsata çevirerek 
çiğneyenler yargı önünde hesap vermekten kurtulamayacaklar. 
Grevli gerçek toplu sözleşme hakkımızın, örgütlenme ve siyaset 
yapma hakk ımız ın yok say ılmasına, grev hakk ımız ın OHAL 
gerekçesiyle, idar i işlemlerle or tadan kaldır ılmasına iz in 
vermedik, vermeyeceğiz. 

Dostlar,
Baskın seçim karar ı AKP+MHP ikt idar ının ülkeyi daha fazla 
yönetemeyeceğinin ilanıdır. OHAL koşullarında baskın seçimle, 
hile ile dikta rejimler ini kalıc ı şek ilde kurumsallaşt ırmak, 
toplumsal ilişk iler imizi ger ic i, tekç i ve faşizan polit ikalar 
temelinde dizayn etmek istiyorlar. 

24 Haz ir an’da yap ı l acak seç im ge lecek on y ı l l ar ımız ı 
belirleyecek nitelikte ve önemdedir. Bu nedenle 24 Haziran’a 
kadar artık her günümüz 1 Mayıs’tır! Her günü 1 Mayıs ruhuyla 
karşılayıp, büyük bir mücadele azmiyle, moral ile kapı kapı 
dolaşıp faşizme niçin geçit verilmemesi gerektiğini anlatacağız. 
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R En insani ve en temel haklar ımız ı savunduğumuzda 
“terörist” damgası yemeye, 
R Ayrımcılığa, baskılara, gözaltı ve tutuklamalara, ihraçlara,
R Kür t sorununda imha ve inkâra dayal ı çözümsüzlük 
siyasetine,
R Cezaevlerinde tek tip elbise dayatmalarına,
R Kentler imiz in, yaşam alanlar ımız ın, ormanlar ımız ın, 
t ar ım al anl ar ımız ın,  zey t inl ik ler imiz in,  k ı y ı l ar ımız ın, 
yağmalanmasına,
R Şeker fabrikaların peşkeş çekilmesine,
R Üniversitelerin bölünmesine,
R OHAL ve KHK rejimine 

Artık YETER diyoruz. Uzatmayın, Hesap Verin! 
Bahar güzel günler i müjdeliyor. Karanlık bulutlar dağılıyor. 
Abluka kırılıyor. Umut tohumları birer birer tomurcuk açıyor.
Emekçiler in ger ic i, faşist, militar ist kuşatmayı paramparça 
edecek kararlığı ve inancı büyüyor. 

“…Daha gün o gün değil, derlenip dürülmesin bayraklar.
Dinleyin, duyduğunuz çakalların ulumasıdır.
Safları sıklaştırın çocuklar,
Bu kavga faşizme karşı, bu kavga hürriyet kavgasıdır.”

Bu kavga eşitlik, özgürlük, kardeşlik, barış, laiklik ve demokrasi 
kavgasıdır.
Üreten, yaşatan ve var edenler, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve 
Dayanışma Günü’müz kutlu olsun.”

Sü l e y man Y ı l d ı r ım’ ın  konuşmas ın ın  ard ından m i t ing, 
Bandista’nın verdiği konser ile sona erdi. 

TMMOB İKK•

Biliyoruz ki, tüm dikta rejimler yıkılmadan bir gün öncesine 
kadar iktidarlarını sonsuz sanırlar ve öyle tanıtırlar. Bu şekilde 
bar ışa, özgürlüğe ve demokrasiye olan inanc ı zay ıf latmak, 
umudu kırmak isterler. AKP+MHP iktidarı uzatmaları oynuyor. 
Yenild ik ler in i,  sonl ar ın ın ge ld iğ in i  gördükçe daha da 
saldırganlaşıyorlar. Saldırganlaştıkça eriyorlar. 

Oysa 7 Haziran’da ve referandumda açığa çıkan Hayır iradesi 
bu topraklarda faşizmin ömrünün çok da uzun olmayacağının 
somut göstergeleridir. Halklara ve kültürlere beşiklik yapmış 
olan bu topraklar kutuplaşmaya, milliyetçiliğe, linç kültürüne, 
savaş politikalarına, gericiliğe izin vermeyecektir.

Yoldaşlar,
Tüm illerde, 1 Mayıs alanlarına akın edenler olarak buradan bir 
kez daha haykırıyoruz;
R Grev hakkımızın gazpedilmesine,
R İş Güvencemize ve kıdem tazminatımıza dokunulmasına,
R Performans sistemine, 
R İşçi cinayetlerine,
R Kadro sözüyle yıllardır kandırılarak, taşeron eliyle katmerli 
sömürülmeye,
R Mezarda emekliliğe mahkûm edilmeye,
R Ek ödemelerimizin maaşlarımıza yansıtılmamasına, 
R Mezarda emekliliğe ve Emekliliğimizde sefalete itilmeye,
R Ar tan vergi dilimler i ile maaşımızın elimize geçmeden 
erimesine,
R Bütçenin eğit ime, sağlığa, emekçilere değil savaşa ve 
güvenlik politikalarına aktarılmasına,
R Eğitimin gericileştirilmesine, laiklik karşıtı faaliyetlere,
R Soruş tur mal ar a,  sürgünlere,  ce z al ar a,  göz al t ı  ve 
tutuklamalara,
R Kadına yönelik şiddete,
R  Çocuklara yönelik taciz ve istismara,
R Kadınlar ı toplumsal yaşamdan dışlayan, daha ucuza 
ve daha güvencesiz çal ış t ır ılmaya iten sözde “ist ihdam” 
paketlerine, 
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ELEKTRİK 
FABRİKASININ 
GELECEĞİ 
KONUŞULDU
Özelleştirme İdaresi tarafından satışı planlanan 
tarihi Alsancak Elektrik Fabrikası’na ilişkin İzmir’e 
Sahip Çık Platformu tarafından 4 Nisan 2018 
tarihinde bir panel gerçekleştirildi. 

( “İzmir, Elektrik Fabrikasına Sahip Çıkıyor” başlıklı panelde, 
fabrikanın satılmak yerine kente kazandırılması doğrultusunda 
öneriler üzerine konuşuldu. 
 
İzmir Mimarlık Merkezi’nde düzenlenen panelin konuşmacıları 
Av. Senih Özay, Mimar Hasan Topal ve Elektrik Mühendisi Odası 
İzmir Şube Başkan Yardımcısı Avni Güngüz iken, Mimarlar Odası 
İzmir Şubesi Başkanı H. İbrahim Alpaslan ise moderatör olarak 
görev yaptı. 
 
Panel, TMMOB İzmir İKK Dönem Sözcüsü Melih Yalçın’ın İzmir’e 
Sahip Çık Plat formu’nun kuruluşuna ve çalışmalar ına dair 
yapt ığı bilgilendirme ile başladı. ‘Cumhur iyet in Bir Tanığı 
İzmir Alsancak Elektr ik Fabr ikası’ başlığı ile sunum yapan 
Mimar Hasan Topal, tescil sürecinin geç yapılmasından kaynaklı 
fabrikanın atıl durumda kaldığını belirtti. 
 
Fabr ikanın, erken cumhur iyet döneminin önemli endüstr i 
yapılarından biri olduğunu dile getiren Topal, “Yapının, mimari 
açıdan özgün bir kimliği var ve kentin mekânsal gelişmesinde 
çok önemli bir işlev i olmuştur. İzmir ’ in endüstr ileşmesi 

açısından önemli olan yapının yaşatılmasını önemli buluyorum” 
dedi. Topal, fabrikanın kente kazandırılması için sanayi, kent 
müzesi veya bil im ve teknoloji müzesi olması öner is inde 
bulundu. 

Elektr ik Mühendisi Odası İzmir Şube Başkan Yardımcısı Avni 
Gündüz de fabr ikanın kapat ıldık tan sonra kader ine terk 
edildiğini ifade ederek şunları söyledi.

“B ina zamanl a unutulmaya başl andı.  Fabr ikanın met al 
kir işler i ihale ile hurdacılara sat ıldı. Kolonlar ı zedelendiği 
için duvarlar ı y ıkıldı. Hurda atık sahası olarak kullanılmaya 
başlandı. İstanbul’daki kardeşi Silahtarağa Fabr ikası daha 
şanslı, müze olarak kullanılıyor. Fabrika şu anda çevresindeki 
diğer yapılarla birlikte rant iç in bir merkez oldu. Talebimiz 
buranın kamuya ait bir bina olmasıdır. Bunu da yapabilecek tek 
güç belediyedir.” 
 
Av. Senih Özay, sat ışa ç ıkar ılan fabr ikaya ilişk in açt ıklar ı 
dava ile ilgili bilgilendirme yaparak “İzmir’de açtığımız dava 
Danıştay ’a gönder ildi. Bu süreç te göster ilen tepk ilerden 
dolayı satış tarihi ertelendi. İhaleye kim girerse girsin hukuki 
mücadeley i sürdüreceğiz. İzmir ’e Sahip Çık Plat formu’nun 
bu konuda kazanacağ ı başar ı diğer konularda da katk ı 
sağlayacakt ır. Devlet, hukuku ve bilimi yanına almış siv il 
i t aat s izl ik eylemler inden korkuyor. Biz de hep bir l ik te 
korkutalım” dedi. 

Panel, diğer katılımcılar ın görüş ve öneriler ini paylaştıklar ı 
forum bölümü ile sona erdi. 
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EMEK VE 
DEMOKRASİ 
GÜÇLERİ’NDEN 
DİRENİŞTEKİ 
İŞÇİLERE ZİYARET
İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’ndeki işlerinden çıkarılan ve direnişte 
olan işçileri 30 Nisan 2018 tarihinde ziyaret etti.

( İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, belediyedeki işlerinden 
ç ıkar ılan ve Konak’ta direnişler ini sürdüren işç iler i ziyaret 
etti. İşine geri iade edilme talebiyle başladığı açlık grevinin 
169. gününde olan Mahir Kılıç’ın da aralarında olduğu işçilere 
yapılan z iyaret te İzmir Emek ve Demokrasi Güçler i adına 
basın aç ıklamasını KESK İzmir Şubeler Plat formu Dönem 
Sözcüsü Ulaş Yasa okudu. Yasa açıklamasında, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’ne kadro davası açtığı için çeşitli gerekçelerle işten 
çıkarılan 258 işçiden biri olan Mahir Kılıç’ın, 13 Kasım’da işe 
ger i dönme talebiyle başlat t ığı açlık grev i eyleminde 169. 
günü ger ide bırakt ığını ifade ederek, “Kendisini izleyen ve 
sağlık kontrollerini yapan hekimler, Mahir’in sağlık durumunun 
kötüye g it t iğ ini ve kayg ı ver ic i b ir aşamaya geldiğ ini 
belir tmekte. İnsanın en temel hakkı yaşam hakkıdır. Yaşam 
olmadan diğer haklar ın varlığından ve kullanılmasından söz 
etmek dahi mümkün değildir. Ancak en az yaşam hakkı kadar 
temel ve kutsal olan bir diğer hak ise çalışma hakkıdır” dedi. 

Açıklama şu şekilde devam etti:
“İnsan, ancak çalışarak ve üreterek insan olur. Zira çalışmak ve 
üretim içinde bulunmak, öteki ile ilişki içinde olmak demektir 
ki bu da toplumsal varlığımızın ön şartıdır. İşte bu toplumsallık 
sayesindedir k i insan zorunluklar dünyasından sıyr ılarak 

milyonlarca y ıl ayakta kalabilmiş ve bugünün uygarlığını 
yaratabilmiştir. Ancak bugün dünyaya egemen olan kapitalist 
uygar l ık, çal ışmay ı yaşamın anlamı olmak tan ç ıkararak 
yaşamı sürdürebilmenin zorunlu bir şart ı haline getirmişt ir. 
Maalesef bugünün dünyasında her insan yaşamak için çalışmak 
zorundadır. İşte Mahir Kılıç’ da işinden at ılarak yaşam ile 
ölüm arasında bir tercih yapmaya zorlanmıştır. 169 gündür de 
sürdürdüğü eylemiyle bu paradoksu tüm çıplaklığı ile gözler 
önüne sermektedir. 

15 Temmuz darbe gir işimini bir f ırsata çeviren AKP İktidar ı, 
OHAL uygulamaları ve KHK’lar ile yüzbinlerce emekçiyi işinden 
atarak, hatta sadece atmakla yet inmeyip her türlü çalışma 
imkân ve koşulunu kısıtlayarak, çalışma hayatını iyiden iyiye 
kuralsızlaşt ır ıp keyf ileşt irerek emekçiler i adeta siv il ölüler 
haline getirmekte, toplumsal varoluşlarını yok saymaktadır. 

Emeğin birlik, dayanışma ve mücadele günü olan 1 Mayıs’ın 
arifesinde emek ve demokrasi güçleri olarak bizlere dayatılan, 
adeta alın yazısı olarak kabul ett ir ilmek istenilen işsizliği 
hiçbir şekilde kabul etmediğimizi bir kez daha buradan kararlı 

biçimde dile getiriyoruz: 
Çalışma hakkı kutsaldır ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi’nde belirtildiği gibi herkesin 
çalışmaya, işini serbestçe seçmeye, adil, elverişli ve sağlıklı 
çalışma koşullarına ve işsizlikten korunmaya hakkı vardır. 

Bu hakikat i hat ırlat ıyor, Mahir Kılıç ve onunla aynı kader i 
paylaşmak zorunda bırakılan arkadaşlar ının işsizlik sorunun 
bir an önce çözümü için yetkisi ve sorumluluğu olan herkesi 
harekete geçmeye ve adım atmaya davet ediyoruz. 

 Mahkeme kararları derhal uygulansın, 
Mahir Kılıç ve arkadaşları işlerine geri alınsın. 
Ücret ve kıdem dâhil her türlü hakları eksiksiz 
olarak verilsin.”     
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ULAŞIM VE TRAFİK 
POLİTİKALARINDA 
PLANLAMA 
GEREKLİLİĞİ 
ODA RAPORU 
AÇIKLANDI

( Odamız ,  ik i y ılda bir güncel lediğ i Ulaş ım ve Traf ik 
Polit ikalar ında Planlama Gerekliliği Oda Raporunda ulaşım 
pol i t ikal ar ın ı  e t r af l ıc a değer lendirmek tedir.  Konunun 
ülkemizdeki ele alınışı, y ıllara ve ulaşım türler ine göre yük 
ve yolcu taşımacılığı, sektörel yapının AB ve diğer ülkelerle 
karşılaştırılması, çevre kirliliğine etki, altyapı yatırımlarında 
araz i israf ı ve maliyetler, resmi belgelerde konunun ele 
alınışı, karayolu traf ik güvenliği ve traf ik kazalar ı raporda 
irdelenmek tedir. Raporun t amamına ht tps://w w w.mmo.
org.tr/k itaplar/ulasim-ve-traf ik-polit ikalar inda-planlama-
gerekliligi-2 linkinden ulaşmak mümkündür. Karayolu Güvenliği 
ve Traf ik Haf tası dolayısıyla rapordaki önemli bazı konu ve 
önerilerin özetini aşağıda kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Türk iye’de uzun bir süreden ber i karayolu taşımac ıl ığ ına 
verilen aşır ı önem, diğer taşıma türlerinin ihmal edilmesine 
yol açmıştır. Sonuçta verimsiz yol kullanımı, yüksek yatır ım 

Ulaşım ve Trafik Politikalarında Planlama Gerekliliği 
Oda Raporu, 2 Mayıs 2018 tarihinde Odamız 
Başkanı Yunus Yener tarafından yapılan bir 
açıklama ile kamuoyu ile paylaşıldı.

maliyetler i, enerji ve arazi kayıplar ı, gürültü, çevre tahribi, 
hava kirliliği, verimsiz araç parkı, her yıl artan traf ik kazaları 
ve dışa bağımlılıkla birlikte bugün ulaşımda yaşanan kaosun 
oluşmasına neden olunmuştur.

1950’de ülkemizde yolcu taşımalarının yüzde 49,9’u karayolu, 
yüzde 42,2’si demiryolu ile; yük taşımalarının ise yüzde 55,1’i 
demiryolu, yüzde 17,1’i karayolu ile yapılmaktaydı. Ancak 
Marshal l planı çerçevesinde Türk iye’ye dayat ılan ulaş ım 
polit ikası uyar ınca demir yollar ı at ıl bırak ılarak karayolu 
merkezli ulaşım politikasıbenimsenmiştir. Bu nedenle bugün 
yolcu ve yük taşımacılığının yaklaşık yüzde 90’ı karayolu ile 
yapılmaktadır. Demiryolu yolcu taşımacılığı ise yüzde 1’e, yük 
taşımacılığı yüzde 4’e ger ilemişt ir. Taşımacılığın tamamına 
yakını karayolu ile yapıldığı için karayolu güvenlik problemi ön 
plana çıkmaktadır.

K ar ay o l u ,  den i z y o l u ,  de m i r y o l u ,  hav ay o l u  komb ine 
taşımac ılığının tek bir taşıma z inc ir i oluşturacak şek ilde 
entegrasyonu ve buna yönel ik yeter l i f iz ik i kapas iteye 
sahip yükleme, boşaltma ve aktarma terminaller i, alt yapısı 
ve elektronik ağ ve işlemler i yoktur. Bu noktada ulaşımın 
toplumsal gereksinimler doğrultusunda planlandığı; karayolu, 
demiryolu, denizyolu, havayolu, suyolu ve boru hatlar ının 
teknik ve ekonomik aç ıdan uyumlu olduğu, kaynaklar ın 
rasyonel kullanıldığı, toplu ve bütünleştir ilmiş bir ulaştırma 
sisteminin gelişt ir ilmesi ülkemizin öncelikli gereksinimidir. 
Aşağıdaki önerilerimiz esasen bu çerçevede ve bilimsel-teknik 
uygulama gereklilikleri doğrultusunda belirlenmiştir.

• Ulaş ım kapas ites ini toplum yarar ına pol it ikalar ile 
yönlendirip gerekli yatırımları yapmak devletin görevi olmalıdır. 
Ulaşt ırma altyapısı ve işletmeler ine yönelik özelleşt irmeler 
durdurulmalı, Kamu Özel İşbirl iğ i (KÖİ) ihaleler i ve Borç 
Üstlenim Yönetmeliği ile üstlenilen haz ine ve araç geç iş 
garantileri iptal edilmelidir.

• İlgili AB mevzuatına uyum çalışmaları, 2918 sayılı Traf ik 
Kanunu ve ulaşımla ilgili tüm proje ve karar süreçler inde 
meslek odaları, meslek örgütleri ve üniversitelerin görüşleri 
alınmalıdır.

• Ul aş ım pol i t ik al ar ı  insan önce l ik l i,  y a t ı r ımda ve 
işletmecilikte kaynakları verimli kullanan, çevresel, kentsel, 
tarihi dokuyu koruyucu olmalıdır.

• Yapılacak “ulaş ım ana planı”nın uzun ve k ısa er imli 
hedefler i ve stratejisi olmalı, plan metinler inde yazılanlar 
hayata geçirilmelidir.

• Karayolu, havayolu, denizyolu, demiryolu ve kentler arası 
ulaşım ile kent içi ulaşım politikaları ülke genelinde birbirleri 
ile entegre olacak şek ilde planlanmalı ve kombine-toplu 
taşımacılık yaygınlaştırılmalıdır.

• Tr af ik  güvenl iğ i,  u l aş ımda kar ayol l ar ın ın pay ın ın 
azalt ılması ve kaza r iski en az olan diğer taşıma türler ine 
ağırlık verilmesi ile sağlanmalıdır. Demiryoluna göre iki kat, 
suyoluna göre neredeyse üç kat fazla enerji tüketen karayolu 
yatır ımlar ı durdurulmalı veya gözden geçir ilmelidir. Yatır ım 
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maliyetleri, enerji tüketimi, çevresel etkiler, emisyon değerleri 
dikkate alınarak öncelik demiryolu ve denizyoluna verilmeli, 
mevcut sistemlerin kapasite ve verimlilikleri geliştirilerek tam 
kullanımı ile petrol bağımlılığının azaltılması hedeflenmelidir.

• Demiryolu yat ır ımlar ında sadece yolcu taşımacılığında 
kullanılan yüksek hızlı tren ile yetinilmemeli, yük taşımacılığı 
gündeme alınmalıdır. Demiryolu konvansiyonel hat uzunlukları 
art ır ılmalı, hat yenileme işlemleri ve elektr if ikasyonuna hız 
ver ilmeli, ulaşım güvenliğini etk ileyen hatlar ın bak ım ve 
onarımı için bütçe ayrılmalıdır.

• Tüm ulaşım sektörünü kapsayacak merkez i elektronik 
bir ver i tabanı ve ağı oluşturulmalı, altyapısı ve işlenmesi 
uluslararası standartlara uygun olmalıdır.

• Araçlardan kaynaklanan çevre ve hava kirliliğini azaltmak 
ve araçların Avrupa Emisyon Normuna göre üretilmeleri için 
gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı, çevre dostu ve egzoz 
emisyonlarında düşük gaz oranları ihtiva eden alternatif yakıt 
türlerinin kullanımı teşvik edilmelidir. Emisyon denetimlerinin 
MMO taraf ından yapılması sağlanmalıdır.

• Yol üstyapısında deformasyona, ekonomik zarara, traf ik 
kazalar ı ve can güvenliğ ine yol açan ağır taş ıt oranının 
düşürülmesi için önlemler alınmalı, yüksek yakıt tüketimine 
sahip taş ıt lar ile esk i araçlar kul lanımdan çek ilmeli, bu 
çalışmaya kamu sektöründeki çok sayıdaki binek taşıt ından 
başlanmalıdır. Kamunun binek arac ı olarak 1400 cc motor 

hacminden büyük araç satın alması-kiralaması yasaklanmalı, 
mevcut parktaki araçlar değiştirilmelidir.

• Emn i y e t  G e ne l  Mü dür l üğü  b ün y e s inde  y e r  a l an 
Traf ik Hizmetler i Başkanl ığ ı Traf ik Genel Müdür lüğü’ne 
dönüştürülerek araç, gereç ve kadro yönünden güçlendirilmeli 
ve ulaşım sistemleri yönetimini üstlenen Bakanlık kapsamına 
alınmalıdır.

• Traf ik Güvenliği Kurulu ve İl Traf ik Komisyonlarında TMMOB 
ve ilgili meslek odaları temsil edilmelidir.

• Ölümlü ve yaralanmalı traf ik kazalar ında kaza tespit 
tutanakları zabıta, yol/traf ik konusunda eğitim almış inşaat/
makina mühendisler i, araç tekniği üzer ine MMO taraf ından 
belgelendirilmiş makina mühendisleri ile doktorlar taraf ından 
ortaklaşa yapılmalıdır.

• Bilirk işilik yapacaklarda ilgili meslek odası taraf ından 
eğitilip belgelendirilmiş olmaları şartı aranmalıdır.

• Kamuda kasıtlı ve yanlış uygulama yapanlar hakk ında 
verilen yargı kararları mutlaka uygulanmalıdır.

• Sürücü kur s l ar ında dene t im s ık l aş t ı r ı lmal ı,  i l g i l i 
yönetmelik Odamızın görüşü alınarak hazırlanmalı, eğit im 
ve uygulama süreler i uzat ılmalıdır. Bu kurslarda Odamız 
üyelerinin denetim ve istihdamı yaygınlaştırılmalıdır.

• Araç teknik muayenesi kamu eliyle Avrupa normlar ında 
yapılmalıdır.

• Bakım ve onarım hizmeti veren işletmelerde ve araç fenni 
muayenesinde teknik hizmet sorumluluklar ı zorunlu hale 
getirilmeli, Oda taraf ından eğitilip belgelendirilmiş Oda üyesi 
makina mühendislerinin istihdamı sağlanmalıdır.

• Me vcu t  Ar aç  İmal ,  Tad i l ,  Mont a j  Y öne t me l iğ i  ve 
standartlar ı gözden geçir ilerek uluslararası normlara uygun 
hale getir ilmeli, araçlar ile yedek parçalar ının bu normlara 
uygun olup olmadığının denetimi MMO taraf ından yapılmalıdır.

• Araç İmal, Tadil ve Montaj hizmetler i, MMO taraf ından 
belgelendir ilmiş makina mühendisler ince yapılmalı, projeler 
Oda taraf ından denetlenmeli, teknik inceleme, onay ve 
yeterlilik belgeleri MMO taraf ından verilmelidir. Uygulamadaki 
yönetmel ik ler ve s t andar t l ar ulusl araras ı s t andar t l ara 
uyarlanmalı, tip onayı MMO taraf ından verilmelidir.

• Kent merkezler ine traf ik akışı caydır ıcı hale getir ilmeli, 
kentsel imar uygulamalar ı ile ulaşım polit ikalar ı uyuşmalı, 
çevre yolları ve şehir geçişlerinde yapılaşma önlenmelidir.

• Kent içi toplu taşımacılığında halk, kent örgütlenmeleri, 
meslek odal ar ı  ve ün iver s i t e le r in görüş ler i  a l ınmal ı, 
özelleştirmelerden vazgeçilmelidir.
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çalışan kadın sayısında artış olmakla birlikte, bu artış özellikle 
hizmet sektöründeki artış temposunun gerisindedir. Bu oranlar 
ülke sanayi yatırımlarının artış hızının düşük oluşunun genel 
bir sonucudur. İmalat sanayisinde kadınlar sırasıyla en çok 
giy im, gıda ve tekst il sektörler inde çalışmaktadırlar. Kadın 
istihdamının yüzde 57’si bu üç sektördedir.  Kadın emeğine en 
az yer veren erkek egemen sektörler ise demir-çelik ağırlıklı 
ana metal sanayi, raf iner iler, taşa toprağa dayalı sanayiler, 
ağaç ürünleri sanayi ve makine sanayisidir. Yine TÜİK verilerine 
göre tarım dışı istihdam edilen kadınların yüzde 25’e yakını 
kayıt dışı çalıştırılarak sosyal güvenceden ve her türlü haktan 
yoksun durumdadırlar.

Eşitsizliğin büyük ölçüde görüldüğü diğer bir konu ise yönetici 
pozisyonlarıdır. Rakamlar çok çarpıcı: yönetici pozisyonunda 
çalışanlar ın yüzde 14’ünü kadınlar oluşturuyor. İşgücüne 
kat ıl ım, iş bulma, ter f i inin dış ında kadınlara ayr ımc ıl ık 
uygulan bir konu da ücretlerdir. İmalat sanayisinde kadınların 
kazançları, erkeklerinkinin ancak yüzde 83’ünde kalmaktadır. 
Yani erkeğe 100 ödenirken, kadına 83 ödenmektedir. Bu 
eşitsizlik özellikle makine ve kimya sanayilerinde yüzde 77’ye 
varmaktadır.

DİSK Araştırma Dairesi taraf ından yapılan Türkiye İşçi Sınıf ı 
Gerçeği Araştırması, çalışma hayatının her aşamasında cinsiyet 
ayrımcılığının boyutlarını göstermektedir. 

Çalışma hayatında kadına yönelik ayrımcılık yüzde 23,2 ile işe 
alım aşamasındagerçekleşmektedir. Çalışma hayatına gir işte 
ayr ımc ıl ığa uğrayan kadınlar ın, ik inc i yaygın uğradıklar ı 
ayr ımcılık türü ise aynı pozisyonda olan erkeklerden daha 
düşük ücret elde etmeler idir. Aynı iş ve pozisyon için ücret 
ve kazançlarda ayr ımcılığa uğrayan kadınlar ın oranı yüzde 
12,6’dır. Terf i ve atamalarda ayrımcılık yaşandığını
düşünen kadınların oranı yüzde 11,4’tür. Yöneticilerinin kadın 
işç iler in görüşünü alması konusunda ayr ımcılık yaşandığını 
düşünenlerin oranı yüzde 11’dir. İşçilerin yüzde 9’u şirket içi 
eğit imlerde kadınlara yönelik negat if ayr ımcılık yaşandığı 
görüşündedirler. 

SANAYİDE KADIN 
VE NİTELİKLİ 
KADIN İŞGÜCÜNÜ 
ARTTIRMA

•Odamız Sanayinin Sorunları ve Analizleri bülteninin 37.’si 
‘Sanayide Kadın: Az İş, Çok Sömürü’de de ele alındığı üzere, 
Türk iye’de kadın erkek eşit s izliği her alanda olduğu gibi 
istihdam ve bu bağlamda çalışma hayatında da söz konusudur. 
Kadın ve erkeğin çalışma hayatında ve özellikle sanayide eşit 
oranda istihdam edilmemesi potansiyel kadın iş gücünün göz 
ardı edilmesi Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliğine ilave olarak ülke 
kalkınmasına negatif etki olarak yansımaktadır.

Bültende ele alınan TÜİK verilerine göre son 10 yılda kadınlar 
işgücü piyasasında daha fazla yer almışlardır. 2008 yılında 
kadınlar ın işgücü piyasasına ç ıkışlar ı yüzde 24,5 iken 2017 
yılında bu oran artarak yüzde 33,8’e yükselmiştir. 9 puanlık bu 
artış ile birlikte kadınların tarım dışı istihdamındaki payının 
da ar t t ığını görmektey iz. Daha net ifade etmek gerekirse 
2017 yılı sonunda 9 milyon kadın çalışanın yüzde 72’si tarım 
dışı istihdamıdır. Tarım dışında çalışan kadınların yüzde 20’si 
imalat sanayisinde çalışmaktadır. İmalat sanayisinde ücretli 

KOMİSYONLARDAN • KADIN MÜHENDİSLER KOMİSYONU 
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Cinsiyet ayrımcılığı farkındalığının düşük olması nedeniyle bu 
oranların gerçekte daha yüksek olduğunu söylemekte de yarar 
var.

Bu araştırma işyerlerinin kreş veya çocuk bakımı konusunda 
desteğinin son derece sınırlı olduğunu or taya koymuştur. 
İ şç iler in sadece yüzde 2’s i işyer ler inde kreş olduğunu 
söylemektedir. Kreş anlaşması ve kreş desteği ile birlikte 
işç iler in sadece yüzde 7’s i işyer ler inin kreşle ilg il i b ir 
destek sunduğunu belirtmektedir. Kreş veya ilgili bir destek 
olmadığında kadın istihdamına negatif bir etki olmakta, ayrıca 
kadın çalışanların yükü artmaktadır.

Kadınların İş Gücüne Katılımında Sanayi 4.0’ın etkisi

Dünya hızl a Endüstr i 4.0’a geç iş sürec ini t amamlarken 
ülkemizde de yukar ıda anl at ı l an mevcut duruma il ave 
olarak gelecekte Endüstr i 4.0’ın iş hayat ını ve ist ihdamı 
nasıl etkileyeceği, dolayısıyla kadın iş gücüne olası etkiler i 
or taya konulmalıdır. Yeni endüstr i devr iminin iht iyaçlar ı 
doğrultusunda en hızlı büyüyen alanlardan bir i olan STEM 
(bil im, teknoloj i, mühendisl ik ve matemat ik) dal l ar ına 
kadınların katılımını artırmak için öncelikle kız öğrencilerin 
sayısal bilimler eğitimine yönlendirilmesi ve bu konuda teşvik 
edilmesi, zaten bu alanda çalışan kadınlara da f ırsat eşitliği ve 
imkanlar sunulması gerekiyor.
Dünya Ekonomik Forumu 2016 konferansında tar t ışmaya 
aç ılan ve Dördüncü Sanay i Devr imi’nin kadınlar ın çalışma 
yaşamına katılımını nasıl etkileyeceğini inceleyen Endüstride 
Cinsiyet Ayrımı Raporu’na göre, gelecek 5 yıl içinde 3 milyon 
kadının işini kaybetmesi bekleniyor. İş dünyasında kadın-
erkek eşitsizliğinin daha da karmaşık hale geleceği uyarısını 
yapan rapor, kadınların iş yaşamında liderlik pozisyonlarına 
gelme şansının da erkeklere kıyasla çok daha düşük olduğunu 
gösteriyor.
Türkiye’deki tablo da ilk bölümde TÜİK verileri ile anlatıldığı 
gibi ve maalesef bu öngörüler i destekler niteliktedir. Konu 
teknoloji olduğunda ise bu fark daha da belirginleşiyor. Bunu 
aşmak için çözümlerin geliştir ilmesi ve uygulanması acil bir 
zorunluluk taşıyor. Çoğu ülkede geçiş süreci aşamasında olan 
Endüstri 4.0’ın gerisinde kalmamak için ülkemizde altyapı ve 
teknoloji yatırımlarının yanı sıra istihdam ve eğitime yönelik 
çalışmalar da yapılmalı.

4.  Sanay i  Dev r imi i l e n i te l ik l i  k ad ın işgücü oran ın ın 
yükseltilmesi için sunulan büyük f ırsatın hayata geçirilmesinde, 
devlet polit ikalar ı ile birlik te özel sektöre de önemli bir 
sorumluluk düşüyor. Kurumlar, insan kaynakları politikalarında 
bu konuya odaklanarak kadınların güçlendir ilmesine yönelik 
stratejiler gelişt irebil ir ve dij ital leşen dünyanın yeni iş 

alanlar ında kadınlar ın desteklenmesini sağlayabilir. Eğit im 
kurumları, sanayi ve STK’lar da birlikte hareket edebilir. Zira 
olumsuz senaryoların aksine, birçok öngörülü şirket, kadınların 
yeteneklerini gelecekteki iş gücü stratejileri için çok önemli 
buluyor ve dijitalleşme sürecinde ekibinde daha fazla kadına 
yer vermek istiyor.

Türkiye’de Durum
T ür k i ye ’n in  küre se l  ö l çek t e  gös t e rd iğ i  pe r f or mans a 
bakt ığımızda başar ısız bir tablo ile karşılaşıyoruz. Dünya 
Ekonomik Forumu (WEF) Küresel Cinsiyet GAP Raporu 2017'de, 
Türkiye 144 ülke arasında 131. sırada bulunuyor. Ekonomik 
Katılım ve Fırsat alt endeksinde bölgede en düşük performans 
gösteren ülke konumunda. Ayr ıca çalışt ığı halde ücret ini 
alamama durumunda Meksika ve Hindistan'ı takip eden Türkiye, 
kadınlar ve erkekler arasında üçüncü büyük farka sahip ülke.
Çok basit bir tanımlama ile bu istatistikler, nüfusun neredeyse 
yar ısının etk ili bir şek ilde kullanılmadığı ve bu durumun 
sürdürülebil ir uzun vadel i b ir büyümenin önünde engel 
oluşturduğu anlamına geliyor. Bu eşitsiz dağılımı kabullenmek 
yer ine, bil inçlendirme çal ışmalar ı ile başlayarak çözüm 
arayışları geliştirmemiz gerekmektedir. 
 

Sonuç olarak toplumsal cinsiyet eşitsizliğini azaltabilmenin en 
etkili yollarından biri olan kadınların işgücüne katılımlarının 
ve istihdamdan eşit pay almalarının sağlanması şarttır. Kadın 
istihdamının sosyal güvenlik ve iş kanunu kapsamında olması 
ve örgütlenme haklarına sahip olmaları için gerekli koşullar 
sağlanmalıdır.
Kadınların eğitimde ve çalışma hayatında bu alanlara teşvik 
edil ip des teklenmes i yönünde çal ışmalar ve yat ır ımlar 
yapılması, biz i geleceğe güçlü bir şek ilde hazırlayacakt ır. 
Çünkü bu, her şeyden önce ülke ve toplum genelinde bir 
yat ır ımdır; c ins iyet eş it l iğ inin yayg ın olduğu ülkeler in 
ekonomiler i daha rekabetçidir ve daha çabuk büyür. Bunun 
aksine, kadınların iş dünyasında yeterince temsil edilmediği 
ülkelerde kalkınma tam anlamıyla sürdürülebilir olmaz. Bu, 
toplumsal cinsiyet eşitliğinin ülkenin temel politikalarından 
biri olması gerekliliğini yeterince açıklamaktadır.

Kaynakça;  
-TMMOB Sanayinin Sorunları ve Analizleri Bülteni Sayı37
                 - Endüstri 4.0 Platformu

KOMİSYONLARDAN • KADIN MÜHENDİSLER KOMİSYONU 
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 İŞ GÜVENLİĞİ 
VE UZMANLARI 
ÜZERİNE KISA BİR 
DEĞERLENDİRME 

( Ülkemiz iş kazalarında bilindiği üzere maalesef Avrupa’da 
bir inc i ve dünya sıralamasındada üçüncüdür. Amac ımız ve 
dileğimiz odur k i, bu iş kazalar ının (diğer bir dey işle iş 
cinayetlerinin) sıf ırlanması ile ne dünyada ve ne de Avrupa’da 
bu sıralamaya gireriz.

İş Kazalarında Oranlar 
AB’de                 % 1.5
TÜRKİYE’de        % 20.5

Bunun iç in konuyu irdelediğ imizde karş ımıza başl ıca şu 
sorunlar çıkmaktadır:

İş ve işçi güvenliğinin sorumluluğunu ve çözümünü üstlenen üç 
bileşen sırasıyla DEVLET ve İŞVEREN ile birlikte İŞ GÜVENLİĞİ 
UZMANIDIR. (Kısaca İGU olarak bahsedeceğim)
İş sağlığı ve işyeri hekimlerini ayrı bir yazı konusu olmak üzere 
bu yazının dışında bırakıyorum.

Okuyucunun  bu konuda yeterli olmasa da belli bir bilgiye 
sahip olduğu düşüncesiyle  burada İGU’ların  üzerinde fazla 
durmayacağım, ama yine de kısaca A-B-C sınıf ı olarak sırasıyla 
Çok Tehlikeli-Tehlikeli-Az Tehlikeli işyer i tehlike sınıf lar ına 
bakmak üzere kategor ize edilen İGU’lar ın gerek OSGB’lerde  
(Ortak Sağlık Güvenlik Birimleri) ve gerekse bağımsız çalışan 
olarak  aldıklar ı sorumluluklar ve karşılaşt ıklar ı sorunlar 
yaklaşık aynıdır. 

(Bu sorunları da Maddi-Cezai-Hukuki olmak üzere ana başlıklar 
altında tanımlayabiliriz.) 

 R Mak. Müh. Nütfullah AKINCILAR   
 A-Sınıf ı İş Güvenliği Uzmanı    
 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu Üyesi

Yuk ar ıda da be l i r t t iğ im g ib i  ü l kemizde i ş  güvenl iğ i 
sorumluluğunu paylaşan  fakat çözüm ortaklığı konusunda 
İGU’ların dışında kalan iki bileşenin DEVLET ve İŞVEREN’in bu 
konuda ne yazık ki bekleneni verdikleri pek söylenemez. Şöyle 
ki; 
A- Devlet in bu konudaki sorumluluklar ını incelediğimizde 
karşımıza aşağıdaki tablo çıkmaktadır.
Konu ile ilgili ulaşılan en son rakamlar olan 2016 yılı istatistiki 
verileri şunlardır:

Toplam işyeri sayısı (Türkiye toplamı)   : 1.749.240
Çok tehlikeli işyeri sayısı                      :  600.000  (yaklaşık )
Bu işyerlerinde çalışan sayısı                :  13.775.188   
Bu işyerlerini teftiş edecek olan iş müfettişi sayısı
Sosyal müfettiş  +  teknik müfettiş olmak 
üzere toplam müfettiş sayısı                 : 1001
Teknik müfettiş sayısı                            : 593

Bu tabloyu yorumlamamız gerekirse;
Çalışma Bakanlığı ilgili bir imi olan ve  Türkiye’de beş bölge 
olarak görev yapan Tef t iş Grup Başkanlıklar ı, bünyesinde 
bulunan 593 teknik işmüfet t işi ile 1.749.240 işyer i ve bu 
işyerinde çalışan 13.775.188  çalışanı iş sağlığı ve güvenliği 
yönünden teftiş etmek durumundadır.

Bu rakamlarla programlı ve program dışı teftişler dahil olmak 
üzere işyeri toplamının ancak % 2’sinin denetiminin yapıldığı 
sorumlularca belirtilmektedir.

Bu durumda da müfett iş sayısının ne kadar yetersiz olduğu 
gerçeğiyle karşı karşıya olduğumuzu görmekteyiz. Bu müfettiş 
say ısının yak ın zamana kadar sadece teknik müfet t işler in 
sayısının 1200 olduğu, emekli olanların yerine yeni personel 
alınmadığı belirtilmektedir. 

Bu f iili durum bize devlet in “iş güvenliği” konusuna nasıl 
baktığının da ipuçlarını vermektedir.

Bir önlem ve çözüm öner is i ol arak devlet yeni eleman 
almayabilir, belk i bu alanı da boşaltabilir ama yer ine bir 
muhatap belirlemesi gerekir, kanımca bu muhatabın da işçi 
sendikaları olması en uygun olanı olacaktır. İşçi sendikaları 
bünyelerinde toplu sözleşme uzmanı, eğitim uzmanı vb. gibi 
birimler bulundurduğu gibi yeni bir birim olarak iş güvenliği 
uzmanı gibi bir birim de bulundurmak (kimi sendikalarda var 
ama sorumluluk ve işlev açısından yeterli değil) suretiyle kendi 
boşalttığı alanı buraya devredebilir.

B-  Diğer bileşen işveren taraf ının  ise y ine Bölge Tef t iş 
Kurulu Başkanlığı  yetkililer inin paylaştığı  bir bilgiye göre 
İzmir’de EBSO’da (Ege Bölgesi Sanayi Odası) işçi sağlığı ve iş 
güvenliği konusunda düzenledikleri  eğitici ve bilgilendir ici 
bir toplantıya 21 (yirmi bir), yine aynı eğitici ve bilgilendirici 
toplantının İTO‘da (İzmir Ticaret Odası) yapılanına ise 12 (on 
iki) işveren üyenin katıldığı belirtilmiştir.

(Burada her ik i işveren örgütünün toplam üye say ıs ına 
dair sağlıklı bir bilgiye ulaşamadığım iç in bu konuda bilgi 
paylaşımında bulunamıyorum.)
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Bu toplantılara her iki örgüte üye katılımcı sayısının azlığının, 
işverenlerin konuya bakışlarının bir göstergesi olduğunu bize 
düşündürtmektedir.

(Gerek EBSO ve gerekse İ TO’da yapılan “işç i sağlığı ve iş 
güvenliği kültürünü oluşturma konusundaki bu bilgilendir ici 
paylaşım toplantısına katılan her iki oda üyesi işverenler in 
toplam üye say ına göre çok az da ol salar gösterdikler i 
duyarlılıktan dolayı da teşekkür ediyor katılmayan diğer üyeler 
için ise örnek teşkil etmesini diliyorum.)

MMO İzmİr Şubesİ Türk Halk Müzİğİ Korosu

Ístanbul’dan Rumeli’ye 
Türkülerle 

Ramazan Eğlencesi

Şef: Vildan Turan
Orkestra Şefi: Çağdaş Akıncı

29 Mayıs 2018 - Salı //20:30
MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi

Anadolu Caddesi No:40 Bayraklı - İzmir  İletişim: (232) 462 33 33 / 224
(Davetiyeleri Şubemizden Edinebilirsiniz.)

El brosuru.indd
THM-davetiye.ai

Sonuç olarak 
DEVLET-İŞVEREN ve İGU’l ar ın EŞİ TLER ARASI İL İŞK İLER 
bağlamında gösterecekler i işbirliği ile bu kazalar ın sona 
ereceğine ve bu kültürün oluşacağına inancımı belirtirken;
Bu konuda yazılacak daha çok şey olmasına karşın yazımı 
burada bit ir iyor ve “ÖNLEMEK ÖDEMEKTEN DAHA UCUZDUR” 
mot tosuyl a, tüm çal ışanlar iç in kazas ız b ir İŞ YAŞAMI 
dileklerimi paylaşmak istiyorum. 
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DÜNDEM
BASKINA BASKIN

“Erken seçim olmayacak”, “erken 
seçim geri kalmışlığın alametidir”, 

“erken seçim isteyen vatan hainidir” 
gibi söylemlerden sonra aniden 
seçim kararı alındı. Bu tarihte 
seçime girememesi olasılığına karşı 
15 milletvekili CHP’den İyi Parti’ye 
geçerek grup oluşturmasını ve seçime 
girmesini sağladı. 

AHLAK İZAFİYETİ
Hükümet sözcüsü, transfer olan 15 
milletvekili için “siyasi ahlaksızlık” 
dedi ve iktidarın yanındaki tüm 
gazeteler günlerce muhalefetin bu 
manevrasını eleştirdiler. Oysa yeni 
kurulan partinin seçime girememesi 
için önce 26 Ağustos tarihi telaffuz 
edilip sonra aniden öne alınan 
seçim kararını “Şah-Mat” şeklinde 
duyurmuşlardı.
 
TAMAM MI, DEVAM MI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Milletimiz 
tamam derse ancak o zaman biz 
kenara çekiliriz' mesajı sonrası 
'Tamam' mesajı dünyada TT oldu. 
Twitter’da 1 milyonu geçen TAMAM 
mesajları dünyada 1. oldu.

SEÇİM VAATLERİ
Seçim tarihinin belirlenmesi ile hem 

iktidardan hem muhalefetten vaatler 
uçuşmaya başladı. 16 yıldır iktidarda 
olan yönetimin sanki ülkeyi başkası 
yönetiyormuş gibi başta ekonomi 
olmak üzere tüm olumsuzlukları 
sayarak seçimden sonra düzelteceği 
sözleri halen alkış alıyor. Daha 
önce CHP’nin bayramlarda emekliye 
maaş ikramiyesi vaadine; “Kaynak 
göstersinler, CHP’ye oy veririm” diyen 
Bakanlar varken şimdi bayramlarda 

emeklilere 1000’er TL ikramiye 
verilmesi kararlaştırıldı. Vergi 
borçları ve cezaları affedilecek. 
Vaatlerin bir diğeri de İmar Barışı adı 
altında imar aff ı.

ÜNLÜLER KOROSU
Ajda Pekkan, Kaya Çilingiroğlu, 
damadı ihaleler alan Hülya 
Koçyiğit’ten sonra Ferdi Tayfur da 
konuştu: “Ülkede baskı var da bizim 
gözümüz mü görmüyor?”

DEĞİRMEN SUYU
Demirören’in Doğan Medya Grubu’nu 
satın almasındaki para kaynağı 
merak ediliyordu. Demirören’e 
Ziraat Bankası’ndan kredi verildiği 
öğrenildi. Borçlar düşülünce 890 
milyon dolara alınan grup için Ziraat 
Bankası’ndan 2 yıl ödemesiz 10 yıllık 
700 milyon dolar kredi verilmiş.

BÖL YÖNET
10 üniversitenin bölünmesi için 
düzenleme çalışmaları sürerken 
öğrenci ve akademisyenlerden 
tepkiler büyüyor. İstanbul 
Üniversitesi’nde açık hava dersleri 

şeklinde yapılan eylemi polis bitirdi. 

BİRİ AÇAR, DİĞERİ KAPAR
Başbakan, bedelli askerlik konusunu 
açtı. Cumhurbaşkanı Afrin’i gerekçe 
göstererek kapattı.

DUYARLI FÜZELER
ABD, Fransa ve İngiltere sonunda 
Suriye’yi vurdu. ABD Başkanı Trump, 

“Saldırı emrini verdim” sözleriyle 
harekatı duyurdu. Rusya ve İran 
saldırıya tepki gösterdi, Türkiye 
memnuniyet duyduğunu belirtti. 
Dünyada savaş rüzgârları bir süre 
ekonomiyi dalgalandırdı. Saldırıda 

“Kızılderili Baltası” anlamına gelen 
100’den fazla Tomahawk füzesi 
kullanıldı.

SÜPER NENE
15 Temmuz darbe girişiminden 
sonraki gün servis edilen fotoğrafta, 
çarşaflı bir kadın kamyon kullanırken 
ve darbeyi önlemek için komşularını 
taşırken görüntülenmişti. Kahraman 
ilan edilen, hatta Nene Hatun olarak 
isimlendirilen Şerife Hanım daha 
sonra kamyonu büyük para karşılığı 
belediyeye satmış, birçok yerde 
konuşmalar yaparak karşılığında 
paralar almıştı. Daha sonra olayın 
tamamen düzmece olduğu ortaya 
çıktı.  

 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

•Cinayet masası dedektif i olan Salim, 30'lu yaşlarında olan 
iç ine kapanık bir adamdır. Eşinden ayr ılan ve 3 yaşında 
bir kızı olan Salim, bir süredir devam etmekte olduğu göz 
tedav isinin sonuç vermediğini ve zamanla tamamen kör 
olacağını öğrenir. Bu sorunla baş etmeye çalışırken üzerinde 
çalışmaya başladığı yeni cinayet davasında öldürülen kişinin 
karısı Handan Hanım’ın da kör bir piyanist olması, Salim’in 
durumunu daha da ilg inç k ılar. Dava sürec i ilerledikçe 
Handan Hanım’a fena halde gönlünü kaptıran Salim, ondan 
yüz bulamay ınca ilg is ini c inayet in bir numaral ı kat il 
zanlısının kör kar ısı Leyla’ya yönelt ir. Ama şüphesiz en 
tuhaf ı, Salim’in canından çok sevdiği annesinin yaşlı ve kör 
bir fahişe olmasıdır. Olaylar geliştikçe Salim daha da körleşir.
İzmir Karaca Sinemasında 11 Mayıs itibari ile Vizyonda...

•Hayatın arka planını oluşturan ama bahsedilmeye layık görülmeyen olayları, özne 
olamamış insanları ve onların hikâyelerini yakın ve ustalıklı bir anlatımla birleştirerek 
öyküleştiren Türker Ayyıldız, insana ve insana dair olana duyduğu sevgiyi, umudu cesur bir 
sesle dillendirirken naifliğini korumayı başarıyor

2011 Orhan Kemal Öykü Ödülü'ne layık görülen Vapurlara Küsmek, yaşamın çetinliğini ve 
bonkörlüğünü gözler önüne seren olaylardan göğsümüze bir yumruk gibi oturan acıları, 
içimizde ukde kalan meseleleri, yürek burkan detayları başarıyla damıtıyor. 

•Anadolu’nun işgali sırasında babası taraf ından müttef ik 
Almanya’ya gönder ilen Raif ’ in, ressam Mar ia Puder ’le 
Berlin’de yaşadığı baş döndürücü aşkın hikayesi; bir yandan 
benliğ imiz in en karanlık noktalar ına ış ık tutarken, bir 
yandan da ruhumuzun onu tamamlayan bir başka ruhla 
karşılaştığında nasıl tutkuyla bağlandığını, en sıradan insan 
yaşamının bile nasıl derin bir anlama bürünebildiğini gözler 
önüne seriyor. 
Günümüz Türkiye t iyatrosunun başar ılı yönetmenler inden 
Engin Alkan’ın sahneye uyarlayıp yönett iği, izleyeceğiniz 

“Kürk Mantolu Madonna”, okuyucusunda derin izler bırakan 
Sabahattin Ali’nin ölümsüz eserini, ilk kez tiyatronun büyülü 
dünyasında yaşamaya davet ediyor. 

Yönetmen: Onur Ünlü

Oyuncular: Demet Evgar, 
Fatih Artman, Ezgi Eyüboğlu

Ülke: Türkiye

Yazan: Sabahattin Ali

Yöneten: Engin Alkan

O y n a y an l a r :  Tu b a  Ün s a l 
Menderes Samanc ılar, Alper 
Saldıran Sercan Badur, Lila 
G ü r m e n,  S a c i de  Ta ş an e r, 
Emr ah  A l t ın t opr ak ,  Özge 
Özel , Bas il Abdunnur, Oya 
K a p t a n o ğ l u  v e  K a y h a n 
Yıldızoğlu

AŞKIN GÖREN GÖZLERE İHTİYACI YOK

VAPURLARA KÜSMEK

2018 | Dram - Polisiye | 85' | Türkçe

Türker Ayyıldız

Hazırlayanlar:
Şafak Işık & Erkan Çınar

KÜRK MANTOLU MADONNA
2018 | Trajedi & Dram | 2 Perde | Türkçe
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