
ARTIK YETER! 
Yağma Düzenine 

TAMAM 
diyelim.

Ülkemiz, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek olan ve Türkiye 
demokrasisi adına önemli bir kavşak olarak nitelendirilebilecek 
milletvekili genel seçimlerine ve Cumhurbaşkanlığı seçimine 
hazırlanıyor. Baskın seçime doğru ilerlerken, ülke gündeminde 
yıllardır var olan birçok sorunun yanında demokrasi alanındaki 
geriye gidiş ve tek adam otoriterliği, 15 Temmuz sonrasında ivme 
kazanmıştır. Yeni bir dönem, yeni bir gelecek tayin etmek şimdi 
Türkiye’de yaşayan insanların oylarına bağlıdır.

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

İ Z M İ R  Ş U B E S İ

Y I L :  3 2
S A Y I :  3 4 2

H A Z İ R A N
2 0 1 8

05 18 24
BAŞYAZI
ARTIK YETER!
YAĞMA DÜZENİNE TAMAM...

KOMİSYONLARDAN
SİYASAL ARENADA 
YURTTAŞ OLARAK KADIN

TMMOB İKK
İMAR AFFINA
TEPKİ
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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

11 Haziran 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.

—

Deniz Üstü Rüzgâr Enerjisi Konusu 
Panelde Konuşuldu

Doğalgaz Firmaları İçin Bilgilendirme 
Toplantısı Gerçekleştirildi

Asansör Sektöründen Kadın 
Temsilcilerle Toplantı Gerçekleştirildi

THM Koromuz’dan İstanbul’dan 
Rumeli’ye Türkülerle Ramazan 
Eğlencesi Konseri 
 
Öğrenci Üyelerimiz Piknikte Buluştu

Prof. Dr. Sabuncu, Son Yolculuğuna 
Uğurlandı

Tepekule Açıkhava Sineması 
19 Haziran’da Başlıyor 

Klima Kullanımında Nelere 
Dikkat Etmeliyiz? 

Yaz Aylarında Yakıt Tüketiminizi 
Azaltabilirsiniz

Akdeniz Üniversitesi’nden Şubemize 
Çevre Ödülü

Mesleki Yeterliliğin 
Niteliksizleştirilmesinin 
Önü Açılmaktadır

Soma Katliamının Yıl Dönümünde 
Miting Gerçekleştirildi

İsrail’in Filistinlilere Yönelik Katliamı 
Protesto Edildi

TMMOB İKK’dan İmar Affına 
Tepki

Bülten’den 
 

Eğitimler 
 

Kadın Komisyonu 

Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

Komisyonu
 

Dündem 

Kültür & Sanat

 

İÇİNDEKİLER

www.izmir.mmo.org.tr

MMOizmir

mmoizmir

mmoizmir

MMOizmirsubesi

www.tmmobizmir.org

tmmobizmir

TMMOBizmir

BİZİ TAKİP EDİN
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Bültenimizi, 
e-bülten yada basılı 

alma doğrultusundaki
talebinizi,

izmir@mmo.org.tr 
adresine 
iletiniz.
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Ülkemiz, 24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek olan ve Türkiye demokrasisi adına önemli bir kavşak 
olarak nitelendirilebilecek milletvekili genel seçimlerine ve Cumhurbaşkanlığı seçimine hazırlanıyor. 
Baskın seçime doğru ilerlerken, ülke gündeminde yıllardır var olan birçok sorunun yanında demokrasi 
alanındaki geriye gidiş ve tek adam otoriterliği, 15 Temmuz sonrasında ivme kazanmıştır. Yeni bir dönem, 
yeni bir gelecek tayin etmek şimdi Türkiye’de yaşayan insanların oylarına bağlıdır.

Bugün önümüzde duran tablo özetle şu şekildedir:

• Son 16 yıl tek başına iktidar olan AKP, uyguladığı politikalarla Türkiye’yi uçurumun kenarına 
getirmiştir. 
• 15 Temmuz darbe girişimi bahanesiyle OHAL ilan edilmiş, parlamenter demokrasi rafa kaldırılmıştır.
• OHAL gerekçe gösterilerek çıkarılan KHK’larla yüz binden fazla kamu görevlisi ihraç edilmiş, yurt 
dışına çıkışları, başka bir işte çalışmaları engellenerek açlığa mahkûm edilmişlerdir.
• Ülke içerisinde IŞİD’li katillere göz yumulmuş, yüzlerce insanın ölümüne sebep olunmuş, oluşan kaos 
ortamı oya tahvil edilmeye çalışılmıştır. 
• Tek başına iktidar olabilmek adına yurt içinde ve dışında savaş kışkırtıcılığı yapılmış, barış isteyen 
akademisyenler, meslek odası temsilcileri cezalandırılmak istenmiştir.
• Yaratılan korku imparatorluğu ve devlet içinde kadrolaşma politikaları ile yargı, bağımsızlığını 
tamamen yitirmiş, tek adamın yönetimine geçmiştir.
• Cumhuriyet’in kurulduğu günden bu yana büyük emeklerle yaratılan ne kadar fabrika, işletme, kurum 
varsa özelleştirilmiş, yağma ettirilmiştir. 
• Ülkemizde üretime dayalı bir ekonomi yerine, inşaat sektörüne dayalı rant ekonomisi yaratılmıştır.
• Uygulanan ekonomi politikaları ile yoksullar daha yoksullaşmış, zenginler daha da zengin olmuştur. 
• Uygulanan tarım politikaları ile ithalat hızla artmış, çif tçiler yüksek girdi maliyetleri nedeniyle 
üretimden kopmuş, kırdan kente göç artmış ve yeni kent yoksulları olarak çiftçiler kent nüfusuna ucuz 
işgücü olarak katılmış ve emek sömürüsü derinleşmiştir.
• Kentlerimizin büyük bölümünde yaşam alanları plansız yapılaşma ile yok edilmiştir.
• Ormanlarımız, kıyılarımız, doğal yaşam alanlarımız, tarım alanlarımız, zeytinliklerimiz yapılaşmaya 
açılmıştır.
• Eğitim gericileştirilmiş, çocuklarımız imam hatip okullarına zorlanmış, eğitim sistemi kullanılarak 
dinci ve kinci bir nesil yaratılmaya çalışılmıştır.
• Sağlık ticarileştirilmiş, halkın ücretsiz, nitelikli sağlık hizmetine erişimi güçleşmiştir.
• İş cinayetleri nedeniyle her yıl binlerce emekçi daha fazla kâr hırsının kurbanı olmaktadır.

Uygulanan yağma politikalarıyla ülkemiz ekonomik, siyasi ve sosyal olarak uçurumun kenarına kadar 
gelmiştir.

Biz emek ve meslek örgütleri olarak diyoruz ki; ARTIK YETER! Yağma düzenine son… Bu düzeni değiştirin!

Üstümüze düşen en önemli görev 24 Haziran’da ve ikinci tur olursa 8 Temmuz’da sandığa gidip oy vermektir. 
Sandığa gidip oy vermek yetmez.  Mutlaka oylarımıza sahip çıkmalı, sandıklarda sandık kurulu görevlisi 
veya müşahit olarak görev almalıyız.

Bu doğrultuda oyumuzu, parlamenter demokrasiden, toplumcu, sosyal devlet anlayışından yana adaylar ve 
partiler için kullanalım. Yaşanabilir bir ülke için ilk adımları hep birlikte atalım. 

Şube Yönetim Kurulu

ARTIK 
YETER!

YAĞMA DÜZENİNE 
TAMAM 

DİYELİM. 

BÜLTEN’DEN
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EĞİTİMLER
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE 

ÜRETİM EĞİTİM PROGRAMLARI
OPERATÖR VE

TEKNİSYENLER İÇİN KURSLAR
OPERATÖR VE

TEKNİSYENLER İÇİN KURSLAR

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 

30.06.2018–29.07.2018 (08.30-13.20)
600 TL/KİŞİ+KDV

Vinç Karma
26.06.2018 (13.00-18.00)

400 TL/KİŞİ+KDV

Manlft
12.06.2018 (13.00-18.00)

400 TL/KİŞİ+KDV

Sanayi Tipi Kazanlar Operatör 
Yetiştirme Kursu 

18– 22.06.2018 (13.00-18.00)
600 TL /KİŞİ+KDV

Doğalgaz Kullanımında Teknik 
Personel Kursu 

28.06.2018 (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

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
VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

Odamızın 6958 sicil numaralı üyesi 
TUNCER ÖZCAN ve 13841 sicil 
numaralı üyesi İSMAİL ADNAN 

ÖLÇÜCÜOĞLU'nu kaybetmiş olmanın 
üzüntüsünü yaşıyoruz.

Ailesine, dostlarına ve
üyelerimize başsağlığı diliyoruz.

Şube Yönetim Kurulu

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt 
Dolum Personeli (Pompacı)  Kursu

27-28.06.2018 (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.
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SEMİNERLER

IATF 16949:2016 İç Denetçi Eğitimi
07-08 Haziran 2018; 

280 TL+KDV (%18)/340 TL+KDV (%18)

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi 
Temel Bilgilendirme ve İç Denetçi 

Eğitimi
20-21 Haziran 2018; 09.00-16.30

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.

MİEM EĞİTİM KURSLARI

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli 
Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü

8-11 Haziran 2018 
S.Tarihi: 12 Haziran 2018

-
Havuz Tesisatı Mühendis 

Yetkilendirme Kursu
20-22 Haziran 2018 

S.Tarihi: 23 Haziran 2018
-

Asansör Avan Proje Hazırlama 
Mühendis Yetkilendirme Kursu

26-27 Haziran 2018 
S.Tarihi: 28 Haziran 2018

-
Doğalgaz İç Tesisat Mühendis 

Yetkilendirme Kursu
2-5 Temmuz 2018 

S.Tarihi: 6 Temmuz 2018
-

Mekanik Tesisat Mühendis 
Yetkilendirme Kursu

9-15 Temmuz 2018 
S.Tarihi: 16 Temmuz 2018

-
Asansör Periyodik Kontrol 

Muayene Elemanı Kursu
10-13 Temmuz 2018 

S.Tarihi: 13 Temmuz 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

ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ

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

       Şube Yönetim Kurulu

CAVİT ERSÖNMEZ
MEHMET KARAASLAN
GÖRKEM KAPKIN
AHMET ÖZEL
MENEKŞE TÖRE
OĞUZHAN DÖKÜMCÜOĞLU
ÖMÜRAY TEMELLİ

SAADET NİSA ÖZÇAKIR
FATMA KILIÇ
GÜRCAN KARALAR
HAMZA AÇIKALIN
BENAN MENŞURE GÜLEN
KORAY YOKTAN
YUSUF ŞAHİN

YİĞİT BİLGE
TOLGA ÇOŞKUN
ÖYKÜ ÇİFTÇİ
MURAT TALAŞCI
ORÇUN ÇİMEN
YUSUFCAN ÖZDOĞAN
MUSTAFA SAĞLAM

ELİF YAZAR
BARIŞ ÇARDAK
YAVUZ ŞAĞBAN
SEDA KARAKAŞ ÜLKER
ANIL AKBULUT
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ŞUBEDEN • HABER

DENİZ ÜSTÜ 
RÜZGÂR ENERJİSİ 
KONUSU PANELDE 
KONUŞULDU

DOĞAL GAZ 
FİRMALARI İÇİN 
BİLGİLENDİRME 
TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Şubemiz tarafından 24 Mayıs 2018 tarihinde Ege 
Denizi Deniz Üstü Rüzgâr Enerjisi Paneli düzenlendi.

Şubemiz ile İzmirgaz birlikteliğinde, doğal gaz 
uygulama firmalarından temsilcilere yönelik 22 
Mayıs 2018 tarihinde bir bilgilendirme toplantısı 
gerçekleştirildi.

( İzmir Rüzgâr Sempozyumu ve Şubemiz Yenilenebilir 
Enerji Kaynakları Komisyonu taraf ından düzenlenen panel, 
Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Akdeniz Salonu’nda 
gerçekleşt i.  Panel aç ıl ış ında, Şubemiz Yönet im Kurulu 
Üyesi Görkem Teneler, YEKA ilanı hakkında bilgilendirmede 
bulunurken, dünyada ve Avrupa’daki deniz üstü RES’lerin kısa 

( Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Akdeniz 
Salonu’nda gerçekleşen toplant ıya Şubemiz ve İzmirgaz 
temsilcilerinin yanı sıra doğal gaz uygulama işi yapan f irma 
yetkililer i katıldı. Toplantıda, Şubemiz taraf ından yapılacak 
olan doğalgaz dönüşümü gerçekleştir ilmiş kazan dairelerinin 

bir özet ini sundu. Teneler’in ardından sırasıyla Ege Denizi 
Rüzgâr Atlası ve Deniz Üstü Rüzgâr Ölçümler i başlığ ında 
İ Y TE’den Ferhat B ingöl , Deniz ve Zemin Araş t ırmal ar ı 
başlığında JMO İzmir Şubesi’nden Bora Sonuvar, Of fshore 
Or tamlar ve Rüzgâr Tarlası başlığında DEÜ Deniz Bilimler i 
ve Teknolojis i Böülmü’nden Mar ika Galanidi, Deniz Üstü 
Rüzgâr Türbini Teknolojiler i başlığında Şubemizden Mahir 
Tosun, Enerji Mevzuatının Uygulanabilirliği başlığında İzmir 
Ekonomi Üniversitesi’nden Özlem Döğerlioğlu ve Ege Denizi 
Kuş Göç Yolları başlığında Ege Üniversitesi’nden Ortaç Onmuş 
sunumlarını gerçekleştirdi.

uygunluğuna ilişkin per iyodik kontrol çalışmalar ı hakkında 
f irmalara bilgi ver ildi. Toplantıda, İzmirgaz İç Tesisat Proje 
Müdürü Özgür Kurt, Şubemiz Teknik Görevlisi Ergun Şengör ve 
İzmir Doğalgaz A.Ş. Genel Müdür Ahmet Yetik bilgilendirmede 
bulunurken, f irma temsilc iler inden gelen sorulara da yanıt 
verdiler.

Ayrıca toplantıda, doğal gaz tesisatı alanında 10 yılı geçen 
f irma temsilcilerine İzmirgaz yetkilileri taraf ından plaketleri 
verildi. 
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YÖNETİM 
KURULUMUZDAN 
LİSELİLERE 
MESLEK TANITIMI

ŞUBEDEN • HABER

Şubemiz Yönetim Kurulu Üyesi Yıldız Sınmaz 
Uzgan, Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi Kariyer 
Günleri’ne katılarak meslek tanıtımında bulundu.

( Cihat Kora Anadolu Lisesi Kar iyer Günler i kapsamında, 
son s ınıf öğrenc iler ine yönel ik 9 May ıs 2018 tar ihinde 
gerçekleştir ilen tanıtım etkinliğine Şubemiz Yönetim Kurulu 
Üyesi Yıldız Sınmaz Uzgan kat ıldı. Sınmaz Uzgan, Odamızın 
kapsadığı mesleki alana ilişkin öğrencilerden gelen sorulara 
yanıt vererek, üniversite tercihleri konusunda mesleklere dair 
daha bilinçli hareket etmelerine katkıda bulundu.

ASANSÖR 
SEKTÖRÜNDEN 
KADIN 
TEMSİLCİLERLE 
TOPLANTI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Şubemiz Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Selda 
Ünver ve Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Karakıran, 18 
Mayıs 2018 tarihinde asansör sektöründen kadın 
temsilciler ile bir toplantı gerçekleştirdi.

( Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleşen 
toplantıya Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayi İş Kadınlar ı 
Derneği (AYS-KAD), Ege Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayi 
İş Kadınları Derneği (EAYS-KAD) ve EFOR Fuarcılık temsilcileri 
kat ıldı. Toplant ıda, asansör sektörüne ara teknik eleman 
yetiştirilmesi doğrultusunda yapılabilecek çalışmalar üzerinde 
duruldu. 
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THM KOROMUZ’DAN 
İSTANBUL’DAN 
RUMELİ’YE 
TÜRKÜLERLE 
RAMAZAN 
EĞLENCESİ KONSERİ
Şubemiz Türk Halk Müziği Korosu'nun 29 Mayıs 
2018 tarihinde gerçekleştirdiği konsere Rumeli 
Tapani Orkestrası ve Üsküp Halk Oyunları Grubu 
katılırken, Murat Mataracı da konuk solist olarak 
katkı koydu.

( Şubemiz Türk Halk Müziği Korosu, 29 Mayıs 2018 tarihinde 
“İstanbul’dan Rumeli’ye Türkülerle Ramazan Eğlencesi” isimli 
konserle sahne aldı. Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi 
Anadolu Salonu’nda gerçekleşen konserde açılış konuşmasını 
yapan Şubemiz Başkan Vekili Melih Yalçın, koronun bu konser 
ile geçmişte sıklıkla karşılaşt ığımız ve toplumun bir araya 
gelme alanlar ından olan, ancak son y ıl larda ar t ık tar ihe 
kar ışmamaya yüz tutan Ramazan eğlenceler ini hat ırlatmayı 
amaçladıklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"B i l ind iğ i  ü zere Şubemiz,  y ı l l ardan bu y ana meslek i 
faaliyetlerinin yanında sosyal ve kültürel etkinliklere verdiği 
önemle de bilinir oldu. Açıkhava sinemamız, ritim topluluğumuz, 
halk oyunlar ı topluluğumuz ve korolar ımız üyeler imizden 
ve İzmirlilerden büyük ilgi görmekte. 15 yıldan bu yana yaz 
aylarından devam eden açıkhava sineması gösterimlerimizin 19 
Haziran 2018 tarihinde başlayacağını buradan size müjdelemek 
ister, hepinizi sinemamızda ağırlamayı dilerim.

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

Bildiğiniz üzere 24 Haziran 2018 tarihinde ülkemizin kaderini 
yakından etkileyecek ik i terc ih ile karşı karşıya kalacağız. 
Hem genel seçimler hem de cumhurbaşkanlığı seçimler iyle, 
ülkemizin önümüzdeki yıllardaki gidişatına kendi ellerimizle 
karar vereceğiz. Seçime giderken, ekonomik göstergeler de 

ortaya koyuyor ki, Türkiye’nin bir avuç zengini daha zengin, 
milyonlarca yoksulu daha yoksul yapan yağma ve talan 
polit ikalar ına dayanacak gücü kalmadı. Ekonomik darboğaza 
toplumsal yaşama yönelik baskılar da eklenince, toplum adeta 
soluk alamaz hale geldi. Bu nedenle 24 Haziran’dan sonrası 
biraz olsun soluk almak, demokratikleşmedeki ger iye gidişi 
durdurmak adına bizler MMO İzmir Şubesi olarak yurttaşlarımıza 
emekten, demokrasiden, adil bölüşümden, toplumsal barıştan 
yana adaylara destek olma, oy vermekle kalmayıp iradelerini 
yansıtan oylarına sahip çıkmak adına sandık başındaki yerlerini 
almaya davet ediyoruz.

Sözlerimi tamamlarken, bu etkinliğin sizlerle buluşması için 
büyük emek veren Koro Şef imiz Sayın Vildan Turan ve Orkestra 
Şef imiz Çağdaş Akıncı’ya, kor istler imize, saz üstatlar ımıza, 
bu etkinliğin organizasyonuna emek veren arkadaşlar ımıza, 
konser imiz in gerçekleşmesi iç in destek te bulunan Proda 
Enerji’ye, ACD İnşaat’a ve Ali Usta Oltu Kebap’a sunumlarından 
dolayı Sayın Hamit Demirhan’a, bu güzel akşamda konuğumuz 
ol an s iz lere teşekkür ler imi sunuyor, key i f l i  b ir ak şam 
diliyorum."

Yal ç ın’ ın’ in  konuşmas ın ın ard ından Şe f  V i l dan Tur an 
yöne t imindek i  konser ine baş l ayan koro,  konser in i l k 
bölümünde İstanbul ve Rumeli bölgesinden geniş bir repertuar 
i le sey irc iler le buluş tu. 500’den f azl a k iş in in iz lediğ i 
konserin ikinci bölümünde ise konuk sanatçı Murat Mataracı, 
Rumeli Tapani Orkestrası eşliğinde gene Rumeli şarkılar ını 
seslendir irken Üsküp Halk Danslar ı Ek ibi de usta eğitmen 
Turgay Gül yönetiminde şarkılara gösterileriyle eşlik etti.
Konserin ardından emeği geçen ve katkı koyan isimlere çiçek ve 
plaketlerle teşekkür edildi.
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ÖĞRENCİ 
ÜYELERİMİZ 
PİKNİKTE BULUŞTU

ŞUBEMİZ EĞİTİM 
SEMİNERLERİ 
SÜRÜYOR

Şubemiz Öğrenci Üye Komisyonu, 19 Mayıs 2018 
tarihinde bir piknik gerçekleştirdi.

Şubemiz eğitim seminerleri çerçevesinde 9-10 ve 
11-12 Mayıs 2018 tarihlerinde iki seminer düzenlendi.

( Şubemiz Öğrenci Üye Komisyonu, 19 Mayıs 2018 tarihinde 
bir piknik gerçekleştirdi. İnciraltı Kent Ormanı’nda düzenlenen 
4. Geleneksel 19 Mayıs Pikniğine 24 öğrenci üyemiz katıldı. 

( Şubemiz seminerleri kapsamında 9-10 Mayıs 2018 ve 11-12 
Mayıs 2018 tarihlerinde düzenlenen Geometrik Ölçümlendirme 
ve Toleranslandırma ile Mastar Tasarımı Seminerleri yoğun ilgi 
gördü. Eğit imlerde, makina imalat ve otomotiv sektöründe 
faaliyet gösteren 12 f irmada çalışan üyelerimiz bir araya geldi.

P iknikte öğrenc i üye çalışmalar ı üzer ine sohbet edilirken, 
çeşitli oyunlar da oynandı. 

PROF. DR. 
SABUNCU, SON 
YOLCULUĞUNA 
UĞURLANDI
8 Mayıs gecesi geçirdiği ani rahatsızlık sonucu 
yaşamını yitiren Emekli Öğretim Üyesi Prof Dr. 
Mustafa Sabuncu son yolculuğuna uğurlandı.

( Üyemiz ve Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği 
Bölümü’nden emekli öğret im üyesi olan Prof. Dr. Mustafa 
Sabuncu, 8 May ıs 2018 tar ihinde yaşamını y it irdi. Odamız 
yayını olarak yayımlanan çeşitli mesleki kitapları da bulunan 
Sabuncu için 10 Mayıs 2018 tarihinde ilk olarak DEÜ Mühendislik 
Fakültesi Konferans Salonu’nda bir anma töreni düzenlendi. 
Törenin ardından Sabuncu’nun cenazesi Bornova Ali R ıza 
Güven Camii’nde kılınan cenaze namazını takiben Bornova Eski 
Mezarlığı’nda defnedildi. Cenaze törenine Şubemiz Yönetim 
Kurulu Üyeleri de katıldı.
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TEPEKULE KONGRE VE
SERGİ MERKEZİ
Anadolu Cad. No: 40 (Teras Katı)
Bayraklı - İZMİR
462 33 33/227-248
www.mmo.org.tr/izmir
      mmotepekuleacikhavasineması

SİNEMA PROGRAMI İÇİN
QR KODU OKUTUNUZ

GÖSTERİMLER

ÜCRETSİZDİR

TEPEKULE

AÇIKHAVA SİNEMASI

Yabancı filmler altyazılıdır.
Animasyonlar Türkçe dublajdır.

2018
19 Haziran → 6 Eylül 2018 

Her Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe 
Tek Seans → 21:15 

3-4-5 Temmuz2 Temmuz

17-18-19 Temmuz

25 Haziran19-20-21 Haziran

16 Temmuz

13 Ağustos 14-15-16 Ağustos 28-29 Ağustos27 Ağustos 3 Eylül

6 Ağustos30 Temmuz

9 Temmuz

4 Eylül

BELGESEL

5 Eylül 6 Eylül

23 Temmuz10-11-12 Temmuz

31 Tem. - 1-2 Ağustos 7-8-9 Ağustos24-25-26 Temmuz

BELGESELBELGESEL

26-27-28 Haziran



MMO İzmir Şubesi | Haziran 2018 | 13

ŞUBEDEN • HABER

TEPEKULE AÇIKHAVA 
SİNEMASI 
19 HAZİRAN’DA 
BAŞLIYOR
( İzmirlilere açık havada sinema şenliği yaşatan Odamız 
Tepekule Açık Hava Sineması, bu yıl yine dolu dolu bir programla 
sanatseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 19 Haziran-6 Eylül 
2018 tarihleri arasındaki 11 haftada yerli ve yabancı birbirinden 
güzel filmler, animasyonlar ve belgeseller seyirciyle buluşacak. 
Tüm gösterimlerin ücretsiz olduğu sinemamız, önceki yıllarda 
olduğu gibi yine üyelerimize ve tüm sanatseverlere açık olarak 

hizmet verecek. Tepekule Açıkhava Sineması Gösterimleri, Makina 
Mühendisleri Odası’nın İzmir’in sosyal ve kültürel yaşamına, 
üyelerimize ve tüm sanatseverlere bir armağanıdır. Sanatın ışığıyla 
daha çok aydınlanacağımız bir dünya dileğiyle, iyi seyirler. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu

Tepekule Açıkhava Sinemamızın  
Gösterim Programına  

QR Kodu okutarak ulaşabilirsiniz

19-20-21
Haziran

25 Haziran

26-27-28
Haziran

PARAMPARÇA
Yönetmen: Fatih Akin
Oyuncular: Diane Kruger, Denis Moschitto, 
Numan Acar  
Tür: Dram, Gerilim
Ülke: Almanya, Fransa
 Katja, eşi Nuri ve 6 yaşındaki oğlunu bir patlamada 
kaybetmiştir. Yaşadığı acıdan sonra yıkılan Katja’nın 
tek isteği, terör saldırısının kimler tarafından neden 
yapıldığını öğrenmektir ve bunun için mahkemeye 
başvurur. Saldırı ile ilgili ortaya çıkan deliller Neo-
Nazi bağlantılarına işaret eder. Fakat mahkeme 
delilleri yetersiz bulup zanlılara ceza vermez. Karar 
karşısında öfkeye kapılan Katja, kendi adaletini 
sağlamak adına yollara düşer. 

PULOİ: ASLA YALNIZ UÇMAYACAKSIN
Yönetmen: Arni Asgeirsson
Tür: Animasyon, Aile
Ülke: İzlanda, Belçika

  Pulo, çok küçük olduğu için henüz uçmayı 
öğrenememiş yavru bir kuştur. Ailesi güneye göç 
edince Puloi, kutuplarda tek başına kalır. Burada 
kendisine yeni arkadaşlar edinen Puloi, bir yandan 
kutup soğuğu ve düşmanlarına karşı hayatta kalmaya 
çalışırken bir yandan da sevdiği kuşu, kötü kartal 
Gölge’ye karşı korur...

DJAM - AMAN DOKTOR
Yönetmen: Tony Gatlif
Oyuncular: Daphne Patakia, Simon Abkarian, 
Maryne Cayon 
Tür: Dram
Ülke: Fransa, Türkiye, Yunanistan
 Yunanistan’da yaşayan eski bir denizci olan 
Kakourgos’un teknesi, eksik bir parça sebebiyle 
çalışmamaktadır. Gereken parçayı almaya 
İstanbul’a gidilmesi gereklidir. Bir yandan eve haciz 
geleceği için parçayı almaya yeğeni Djam’ı gönderir. 
Djam, 18 yaşındaki, Yardım gönüllüsü olan, parasız 
ve kimsesiz Avril ile tanışır. Birlikte İstanbul’dan 
Midilli adasına doğru umut ve müzikle dolu bir 
yolculuğa çıkarlar. Bu arkadaşlık ikisinin de hayatını 
değiştirecektir...

2 Temmuz

BOBİ: DİKENLERİN GÜCÜ ADINA
Yönetmen Jianming Huang
Tür Animasyon
Ülke Çin

  Gururlu ve kibirli Bobi, kirpi kabilesindeki en 
güçlü aynı zamanda da en isyankar ve sıradışı 
kirpidir. Tie Tui ile tutuştuğu kavgada yaralanan 
Bobi hafızasını kaybeder. Unuttuğu şeyleri yeniden 
hatırlamak için çıktığı yolculukta Bobi’ye şair olan 
dostu güvercin de eşlik eder. Bobi, bu esrarengiz 
yolculuk sayesinde arkadaşlığın ne demek olduğunu 
öğrenir  ve tüm hayvanları etkileyecek tehlikeye 
karşı herkesi bir araya getirir...

GERÇEK KESİT: MANYAK
Yönetmen: Onur Ünlü
Oyuncular: Cahit Kaşıkçılar, Emel Emir, Fatma 
Pazvant 
Tür: Komedi, Macera
Ülke: Türkiye
 Annesine çok düşkün olan Rıza belediyede 
temizlik görevlisi olarak çalışmaktadır. Bu 
düşkünlüğü kendi yuvasını kurmasına engel olur. 
Fakat karşı apartmana taşınan Serpil sayesinde 
Rıza evlilik fikrine sıcak bakmaya başlar. Bir süre 
sonra gerçek ile hayali ayırt edememeye başlar. 
Annesinin ölümünün farkında olmayan, onunla 
birlikte yaşantısına devam ettiğini düşünen Rıza, 
Serpil’le ilişki kurmak için çabalar...

3-4-5 
Temmuz

9 Temmuz

KAYIP PRENSES
Yönetmen: Oleh Malamuzh
Tür: Animasyon
Ülke: Ukrayna

 Cesur şövalyelerin, güzel prenseslerin ve savaşan 
büyücülerin zamanında geçen hikâyede Ruslan, 
şövalye olmanın hayalini kuran bir sanatçıdır. Güzeller 
güzeli Mila ile tanışır ve ona aşık olur. Onun kralın kızı 
olduğu aklının ucuna bile gelmemiştir. Fakat bu iki 
aşığın mutluluğu uzun sürmeyecektir. Kötü bir büyücü 
olan Kornomor, sihirli bir güçle Ruslan’ın gözlerinin 
önünde Mila’yı kaçırır. Ruslan, tüm engelleri aşıp 
prensesi kurtarmak ve gerçek aşkın her şeyden daha 
üstün olduğu kanıtlamak için  Kornomor’un peşine 
düşer...
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KLİMA 
KULLANIMINDA 
NELERE 
DİKKAT ETMELİYİZ?
Şubemiz Yönetim Kurulu, 16 Mayıs 2018 tarihinde 
yazılı bir açıklama yaparak klima kullanımında dikkat 
edilecek hususlara işaret etti.

( Şehr imizde hava sıcaklıklar ının artmaya başladığı şu 
günlerde soğutma amaçl ı  k l ima kul l anımında da ar t ış 
görülmektedir. Ancak ortam konforuna büyük katkılar sunan 
klimaların, bilinçsiz kullanım halinde ekolojik dengeye zarar 
veren gazlar ın daha fazla salınmasına neden olduğu gibi, 
yurttaşlarımızın bütçelerinde de ekstra yükler oluşturduğunu 
unutmamak gerek ir. Kl imalar ın tekniğe uygun olmayan 
kullanımı sağlığımızı bozabilir ve gereksiz enerji sarf iyatına 
neden olur. Bu nedenle, TMMOB Makina Mühendisler i Odası 
İzmir Şubesi olarak, kl ima kul lanımında dikkat edilmesi 
gereken husus l ar a  da ir  b i r  b i l g i l end ir mede bulunma 
sorumluluğumuz olduğunu düşünmektey iz.  Bu bağlamda, 
klima kullanımında dikkat edilmesi gereken başlıca noktaları 
şu şekilde sıralayabiliriz:

1. Klimanın kullanıldığı ortamın ısı izolasyonu ne kadar iyi 
olursa, kapasitesi ve dolayısı ile elektr ik tüketimi azalacağı 
gibi verimi de o kadar artacaktır. 

2. Klima kullanılan ortamda kapı ve pencereler kapalı olmalı, 
güneş alan camlarda bulunan panjur vb. kapalı tutulmalıdır. 
Doğrudan güneş ış ığ ının içer i g irmesi daha fazla ener ji 
harcamanıza neden olur.

3. Klima c ihazlar ının serpant inler i, fanlar ı, iç aksamı ve 
f iltreleri toz tutar ve zamanla kirlenir. Bu durum hem klimanın 
verimliliğini etkiler hem de zamanla klima cihazını yıpratır. 
Bu tozlar çalışma esnasında birçok hastalığa neden olabilir, 
içinde mikrop ya da bakteri barındırabilir veya oluşturabilir. 
Bu nedenle klima cihazı yaz-kış kullanılıyorsa en az her geçiş 
mevsiminde, sadece yazın kullanılıyorsa her kullanma dönemi 
öncesi en az bir kez serpantinler temizlenmeli ve per iyodik 
bakım yapılmalıdır.

4. Hava f iltreler i düzenli olarak (en az haf tada bir kez) 
temizlenmelidir.

5. Klima c ihazlar ı konfor iç in üret ilmiş c ihazlardır; aşır ı 
ısıtma ya da aşır ı soğutma yapmak bu cihazlar ın daha fazla 
ener ji tüketmeler ine neden olacakt ır. Klima c ihazlar ının 
kumandasından istenilen oda sıcaklığının, sıcak havalarda 
soğutma yaparken dış hava sıcaklığına göre 8-12 °C’lik bir 
farka göre (min. 24°C) ayarlanması yeterlidir. Daha fazla 
soğutmak klimanın daha çok enerji harcamasına neden olur.

6. Klima cihazında bulunan dikey ve yatay kanatların yönü 
ayarlanarak ya da sürekli hareket ettirilerek üflenen havanın 
odaya dağılmasının sağlanmasıyla homojen bir soğutma elde 
edilmesini, istenilen oda sıcaklığının daha çabuk yakalanmasını 
ve enerjinin verimli kullanılmasını sağlayabilirsiniz.

7. Hava akış yönü odayı soğutmak için yukarı, ısıtmak için 
aşağı olmalıdır.

8. Havanın çok s ıcak olmadığı ve nemin yüksek olduğu 
günlerde klima cihazını nem alma modunda çalıştır ın. Nemin 
alınması, iç ortamda konforlu bir ortam yaratacaktır.

9. Klimanız soğutma modunda çalışırken diğer elektrikli (ütü 
vb.) aletleri kullanmamaya dikkat edin. Kullanılan her elektrikli 
alet ortama gücü etkisinde ısı vermekte ve bu ısı ortamda ilave 
soğutma ihtiyacına neden olmaktadır. Bu durumda klimanız 
daha fazla çalışma gereği duyacak ve daha fazla elektr ik 
tüketecektir.

10. Uzun süre klima c ihazının karşısında ve hava akımında 
durmak, oturmak, soğuk hava ak ımı içer is inde kalmak 
sağlığınız aç ısından sakıncalıdır. Yaşlı, hasta ve çocuklar ın 
odalarında klima kullanımı sırasında daha dikkatli olunmalı, 
sağlık durumlarının etkilenmemesine dikkat edilmelidir.

11. Bitk iler ve evc il hay vanlar uzun sürel i olarak kl ima 
cihazlar ının hava akımı içer isinde bulunmamalıdır. Sıcak ya 
da soğuk havanın sürekli olarak bitk iler in ve hayvanlar ın 
üzerinden geçmesi bitkilere ve hayvanlara zarar verebilir.

12. K l ima c ihazl ar ını durdurmadan c ihazl ara müdahale 
edilmemeli ya da temizlik yapılmamalıdır. Çalışırken cihaza 
dokunulması durumunda yaralanma r isk i yüksekt ir. Klima 
c ihazlar ında temizl ik yapılacağı zaman c ihaz çal ışmıyor 
olmalıdır. Klima c ihazlar ının bak ım ve der in temizliği ise 
yetkili serv islerce ya da bu konunun uzmanı olan kişilerce 
yapılmalıdır. 

TMMOB Makina Mühendisler i Odası İzmir Şubesi olarak, bu 
bilgiler ışığında tüm yurttaşlar ımıza, klima kullanımlar ında 
hem bütçeler ini ve konforlar ını hem de ekolojik dengey i 
gözetmeleri çağrısında bulunuyoruz.
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YAZ AYLARINDA 
YAKIT TÜKETİMİNİZİ 
AZALTABİLİRSİNİZ
Şubemiz Yönetim Kurulu tarafından 22 Mayıs 2018 
tarihinde yapılan açıklama ile, yaz aylarında araçların 
yakıt tüketimini azaltmak doğrultusunda yapılması 
gerekenler ifade edildi. 

( Girmekte olduğumuz yaz ayları ile birlikte, yurttaşlarımızın 
tat il , gez i vb. amaçlı özel araç kullanımında da bir ar t ış 
gerçekleşmesi beklenmektedir. Her y ıl, bir önceki y ıla göre 
büyük oranda yükselen akaryakıt f iyatları, mevcut ekonomik 
koşullar ile bir araya geldiğinde söz konusu aylarda akaryakıt 
giderler i yur t taşlar ımızın bütçesinde büyük yer kaplamaya 
başl amak tadır. Biz de uzmanl ık al anımızdan hareket le, 
araçlarda yak ıt tüket iminin azalt ılmasına yönelik birkaç 
tavsiyede bulunmayı kamusal bir görev olarak görmekteyiz. 
TMMOB Mak ina Mühendisler i Odası İzmir Şubesi’nin, yaz 
aylar ında yakıt tüketiminin azalt ılmasına yönelik tavsiye ve 
uyarıları şunlardır:

- Aracın periyodik bakım ve ayarlar ı zamanında ve yetkili 
servislere yaptırılmalıdır.
- Hava f iltresinin temizliği-değişimi yapılmalıdır.
- Buji-platin ayarları düzgün olmalıdır.
- Paslanmış akü bağlantıları yakıt harcamasını arttırır.
- Motor, v ites kutusu ve diferansiyelde önerilenden daha 

kalın yağ kullanılması yakıt harcamasını artırır.
- Fren ayarlarının sıkı olması sürtünmeyi, dolayısıyla yakıt 
harcamasını artırır.
- M o t o r  p a r ç a l a r ı n d a  m e y d an a  g e l e n  a ş ı n m a l a r, 
motor kompresyonunun düşmesine, dolay ısıyla aşır ı yak ıt 
harcamasına neden olur.
- Lastik hava basınçlarının normalden düşük olması lastik-
yol arasındaki sürtünme yüzeyini art ır ır ve yakıt harcaması 
artar.
- Yakıt sabah erken veya akşam geç saatlerde daha yoğun ve 
koyu olacağından bu saatlerde alınmalıdır.
- Klimalı araçlarda 70 km üzer indeki hızlarda pencereler 
kapatılmalı, klima çalıştırılmalıdır (klima, motordan 8 hp güç 
alır).
- Mümkün olduğunca bagaja ekstra yük konulmamalı (her 75 
kg ekstra yük, yakıtta yüzde 1.5 fazla tüketime neden olur)
- Uzun yollarda sabit hızla gidilmeli, sık sık hız ve v ites 
değişimi yapılmamalıdır (sabit hız yüzde 6 tasarruf sağlar).
- Ş e h i r  i ç i  k u l l an ımda  an i  dur u ş  ve  k a l k ı ş l a rdan 
kaçınılmalıdır.
- Sürücü kullanım hataları (uzun süre düşük viteste gitmek, 
kalkışlarda debriyaj pedalından sol ayağın çok geç kaldırılması, 
gereksiz yere şerit değiştirmek) aşırı yakıt harcamasına neden 
olur.

Tüm bu öner i ve uyar ılar ın yanında, fosil yakıt tüketiminin 
azalt ılarak yaşamın sürdürülebilirliğine katkı sunulmasının 
da önemini vurguluyor, TMMOB Makina Mühendisler i Odası 
İzmir Şubesi olarak tüm yurttaşlarımızın bu konuda duyarlılık 
göstereceğine inanıyoruz.

ELEKTRİKLE 
ÇALIŞMALARDA 
İŞ GÜVENLİĞİ 
KONUŞULDU
Şubemiz İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu 
tarafından, 26 Mayıs 2018 tarihinde Elektrikle 
Çalışmalarda İş Güvenliği konulu bir seminer 
düzenlendi.

( Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Marmara 
Salonu’nda gerçekleşen seminere konuşmacı olarak kat ılan 
Elektrik Mühendisi ve A Sınıf ı İş Güvenliği Uzmanı Doruk Yavaş, 
elektr ikle ilişk ili çalışma koşullar ında alınması gereken iş 
güvenliği tedbirler i ve çalışanlarca dikkat edilmesi gereken 
hususlar üzerinde durdu. 
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AKDENİZ 
ÜNİVERSİTESİ’NDEN 
ŞUBEMİZE 
ÇEVRE ÖDÜLÜ

SINIFLAR VE 
MÜHENDİSLER 
SEMİNERİ 
GERÇEKLEŞTİ

Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri-
2017değerlendirmesi sonucunda, Şubemiz “Türkiye 
Ölçeği Çevre Hizmet Ödülü”nü kazandı.

Şubemiz Ücretli Çalışan ve İşsiz Mühendisler 
Komisyonu tarafından, 26 Mayıs 2018 tarihinde Yazar 
Haluk Yurtsever’in konuşmacı olarak katıldığı “Sınıflar 
ve Mühendisler” başlıklı bir seminer gerçekleştirildi.

( Akdeniz Üniversitesi “Çevre Hizmet Ödüller i-2017”nin 
değerlendirme süreci tamamlandı. Değerlendirme sonucunda 
Şubemiz, “Okullarda İç Çevre Kalitesinin Artırılmasına Yönelik 
Projeler inden Dolay ı” Türk iye Ölçeği Çevre Hizmet Ödülü 
kategorisinde ödüle layık görüldü.  Faaliyet ve hizmetlerinden 
dolayı Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülü ver ilmesine 
karar verilen kişi ve kuruluşlar ile ödül gerekçeleri şu şekilde:

Türkiye Ölçeği Çevre Hizmet Ödülü
TMMOB MMO İzmir Şubesi
Oku l l arda  i ç  çe v re  k a l i t e s in in  ar t ı r ı l mas ına  yöne l ik 
projelerinden dolayı
TÜRÇEV-Mavi Bayrak (Türkiye Çevre Eğitim Vakf ı)
Sağl ıkl ı yüzme suyu, donanıml ı pl aj ve çevre yönet imi 
ser t i f ikasyonu i le çev re b il inç lendirme e tk inl ik ler in in 
yürütülmesinden dolayı

( Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Ege Salonu’nda 
gerçekleşen seminerde, Haluk Yurtsever günümüz koşullarında 
mühendisler in üret im il işk iler indek i konumu ve s ınıf sal 
kimlikleri üzerinde dururken, dinleyicilerden gelen sorulara da 
yanıt verdi.

HEXAFERM
Atıklardan organomineral gübre üretimi çalışmalarından dolayı

Antalya Ölçeği Çevre Hizmet Ödülü 
Zeynep Büyüknohutçu
Sayın Aysin ve Ali Ulvi Büyüknohutçu çif tinin toplumsal çevre 
bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalarından dolayı
Akdeniz Ünivers ites i Ölçeği Çevre Hizmet Ödülü AKUBİT 
(Akdeniz Üniversitesi Bisiklet Topluluğu)
Çevreye dost, güvenli ve sağlıklı bisiklet kullanımı bilincinin 
yaygınlaştırılması amacıyla yürüttüğü çalışmalarından dolayı

Bilim Onur Ödülü
Prof. Dr. Ahmet Mete SAATÇİ
Türk iye çapında sürdürülebil ir su yönet imi konusundak i 
katkılarından dolayı

Bilim Ödülü
Prof. Dr. Tanju KARANFİL
İçme suyu kalitesini artırmaya yönelik bilimsel çalışmalarından 
dolayı

Bilim Hizmet Ödülü
Prof. Dr. Mehmet SIKI
İzmir kuş cenneti-Gediz Deltası ekosisteminin korunmasına 
yönelik yol gösterici ve örnek çalışmalarından dolayı

Çevre Özel Ödülü
Dr. Duygu Erten
Çevre dostu Yeşil Binalar kavramının ülkemizde yerleştirilmesi 
ve gelişt ir ilmesine yönelik örnek ve öncü çalışmalar ından 
dolayı

Çevre Teşvik Ödülü
Anafartalar İlkokulu, İzmir
Çevre bilincinin artırılmasına yönelik çalışmalarından dolayı

ŞUBEDEN • HABER
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MESLEKİ 
YETERLİLİĞİN 
NİTELİKSİZLEŞ-
TİRİLMESİNİN 
ÖNÜ AÇILMAKTADIR

( Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu Tasarısı 
TBMM Genel Kurulunda 9 Mayıs 2018 tarihinde kabul edilmiş 
ve Cumhurbaşkanı taraf ından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 
Söz konusu Kanun ile bir l ik te; 5580 say ıl ı Özel Öğret im 
Kurumları Kanunu’nun 6’ncı maddesine “Bu Kanun kapsamında 
faaliyet gösteren kurumlarda, Bakanlıkça belirlenen programları 
başar ıyla tamamlayanlar aldıklar ı kurs bit irme belgeler iyle 
tamamladıkları programlara ilişkin işyerlerinde çalışabilir ve 
işyeri açabilirler. Bu durumda olan kişiler için başkaca bir 
meslek belgesi aranmaz.

Uygulanan program doğrultusunda yapılacak kurs bitirme, seviye 
tespit ve seviye tamamlama sınavları ile programın gerektirdiği 
diğer sınavlar için sınava girenlerden alınacak sınav ücretleri, bu 
ücretlerden bu sınavlarda görevlendirilenlere ödenecek ücretler 
ve sınav giderler i ile sınavlar ın usul ve esaslar ı Bakanlıkça 
belirlenir” hükmü eklenmiştir.

Öncelikle Kanun değişikliği üzerine konunun birinci dereceden 
muhatabı olan birçok kurum ve kuruluş gibi Odamızdan da bir 
görüş alınmadığını belirtmek isteriz. 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 
mesleki yeterliliğe ilişkin kanunda yapılan 
değişikliğe ilişkin 18 Mayıs 2018 tarihinde yazılı bir 
açıklama yaptı.

Söz konusu Kanun değişikliği ile birlikte, ülkemizde yıllardır 
farklı kurum ve kuruluşlar ın yoğun emeğiyle oluşturulan 
ulusal meslek i yeterl il ik ve belgelendirme süreçler i yok 
sayılmaktadır. Şöyle ki Milli Eğitim Bakanlığı’nca izin verilerek 
faaliyet gösteren Özel Eğitim Kurumları taraf ından yürütülen 
kurs programlar ını tamamlayanlar ın başka bir belgeye yani 
MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’nce verilen 
ç ıraklık, kalfalık, ustalık ve Mesleki Yeterlilik Kurumu 
tarafından verilen Mesleki Yeterlilik Belgesi vb. belgelere 
iht iyaç duymaksızın çalışabilmeler ine ve iş yer i açmalar ına 
imkân sağlanmaktadır. 
Bu düzenleme ayr ıca mevcut mesleki teknik orta eğit im ile 
çıraklık, kalfalık, ustalıkla ilgili yapı ve uygulamaları ortadan 
kaldırabilecek tehlikelere kapı aralamaktadır. 

Mesleki eğit imin kamu ve toplum ç ıkar ını göz ardı ederek 
sadece özel eğit im kurumlarına bırakılamayacak kadar ciddi 
bir konudur. Çünkü özel eğit im kurumlar ı kâr etme esasına 
göre çalışan işyerleridir. Özel eğitim kurumlarını uzmanlıkları 
ile ilg il i olmayan alanlarda eğ it im ve belgelendirmede 
yetkilendirmek, gerek söz konusu işlerin belgelendirilmiş ehil 
ellerde yürütülmemesine, gerekse çalışma yaşamı ve sanayide 
yaşanacak yeni işçi sağlığı ve iş güvenliği sorunlar ına ve iş 
kazalarına yol açacaktır.

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından Yetkilendirilmiş 
olan Odamız ve diğer Belgelendirme Kuruluşl ar ı,  Türk 
Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş 
olup, bu kuruluşlar taraf ından ver ilen belgeler in ulusal ve 
uluslararası tanınırlığı yüksek düzeydedir. Örneğin Odamız 
2004 yılından bu yana ulusal ve uluslararası standartlara uygun 
olarak kurmuş olduğu belgelendirme sistemi çerçevesinde 
işleyişini sürdürmektedir. Söz konusu kanun ile eğitim sonrası 
belgelendirme ve akreditasyon süreçler inde oluşturulan 
birikimlerin heba olması ve uluslararası nitelikteki üçüncü göz 
denetiminden çıkmak ülkemiz için büyük bir kayıp olacaktır. 

Uluslararası nitelikte personel belgelendirme standardına 
uygun şekilde ölçme ve değerlendirmeye tabi tutulmadan, yani 
sınav ve belgelendirme yapılmadan çalışmasına izin verilmesi 
niteliksiz iş gücünün yani teknik bilgi ve becer i sev iyesi 
düşük çalışanlar ın özellikle tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde 
çalışt ır ılmasına ve iş kazalar ının artmasına neden olacaktır. 
Bununla beraber tehlikeli ve çok tehlikeli meslekler başta 
olmak üzere üret imde mesleki becer i gerekt iren işlerde de 
kurs bitirme belgesi ile istihdam imkân dâhilinde olacağından 
başta MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi olmak üzere Milli Eğitim 
Bakanlığ ı taraf ından ver ilen ç ırakl ık, kalfal ık ve ustal ık 
belgeleri de devre dışı bırakılacaktır. 

Sonuç olarak,  çal ışanlar ın işç i sağl ığ ı ve iş güvenl iğ i 
kapsamındak i bilg i ve meslek i yeterl il ikler inin ulusal ve 
uluslararası standartlara uygun, teorik ve pratik performansa 
dayalı olarak ölçülmesi esasına dayalı sistemin devre dışı 
bırak ılması doğru değildir. Meslek i yeter l il ik eğ it imden 
uygulamaya dek bir bütünlük oluşturmaktadır ve ilgili bütün 
tarafların karar alma süreçlerine dahil edilmesi gerekmektedir. 
İş kazalar ının artmasına ve çalışma yaşamında yeni hayat i 
sorunlara yol açacak bu konunun yeniden düzenlenmesi 
gerekmektedir. 
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24 HAZİRAN’DA, 
KAYBETTİKLERİMİZİN 
HESABINI 
SORACAĞIZ

( İzmir Emek ve Demokrasi Güçler i'nin çağr ıs ı ile Gez i 
direnişinin y ıl dönümünde Al sancak Türkan Saylan Kültür 
Merkezi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi.
 
Basın açıklamasında “Karanlık gidecek, Gezi kalacak” pankartı 
aç ı l ır ken, kat ı l ımc ı l ar  d iren iş te yaşamını y i t irenler in 

Haziran 2013’de gerçekleşen Gezi Direnişinin 5. yıl 
dönümünde dolayısıyla İzmir Emekv e Demokrasi 
Güçleri’nin çağrısıyla 31 Mayıs 2018 tarihinde bir 
basın açıklaması gerçekleştirildi. Eylemde konuşan 
DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Gezi'de 
hayatını kaybedenlerin hesabını 24 Haziran'da 
soracaklarını söyledi.

fotoğrafları ile çeşitli sloganların yer aldığı dövizler de taşıdı. 
Açıklama sırasında, “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam”, 

“Her yer Taksim, her yer direniş”, “Faşizme karşı omuz omuza” 
gibi sloganlar atıldı.
 
İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri adına açıklama yapan DİSK Ege 
Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, muktedirlerinin, kendi iktidarları 
için Gezi’de yarattıkları hukuk tanımayan davranışları yaşamın 
her alanına taşımaya çalıştığını belirterek şunları söyledi:

“Muktedirler gördüler ki, biz bir araya geldiğimizde karanlık 
ik t idar l ar ı  sars ı l ı yor. Bu korku yüzünden hâl â Gez i ’y i 
d il ler inden düşürmüyor l ar.  15 Temmuz darbe g ir iş imi 
sonrasında hukuksuzluk ve keyf iliğin sıradanlaştığı bir ülkede 
yaşıyoruz. AKP ve MHP iktidar ortakları olarak parlamentoyu 
işlevsizleştirdi. Anayasayı askıya aldı. Hukukun üstünlüğü ve 
hukuk devleti ilkeler ini yerle bir ett i. Masumiyet karinesini 
yok saydı. Gezi direnişinin Haziran ayı boyunca sürdü. Yine bir 
Haziran günü olan 24 Haziran’da, kaybettiklerimizin hesabını 
soracağız. Yaşadıklarımızın hesabını soracağız. 24 Haziran'da 
AKP’nin tüm suçlarının hesabını soracağız." 
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SOMA 
KATLİAMININ 
YIL DÖNÜMÜNDE 
MİTİNG 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

( 13 May ıs 2014 tar ihinde gerçekleşen ve 301 işç inin 
yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan Soma maden katliamının 4. 
y ıl dönümünde Soma’da bir mit ing gerçekleşt ir ildi. Mit inge 
TMMOB üyeler ini yanı sıra TMMOB Yönet im Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz da katıldı. Miting öncesi ise Maden Mühendisleri 
Odası taraf ından Madenci Anıtı’nda bir basın açıklaması yapıldı.

Mit inge TMMOB’un yanı s ıra Soma 301 Madenc iler Sosyal 
Yardımlaşma Derneği, DİSK, KESK, Sosyal Haklar Derneği ve 
çeşitli siyasi part iler kat ıldı. Yürüyüş kortejinin en önünde 
madenci aileleri taraf ından “Acıları Bal Eyledik Yanan Nefeslerle. 
Somal ı l ar Siz ler i  Özler Susmayan Nefesler le” pankar t ı 
taşınırken, TMMOB üyeler i de “Kâr Hırsına, İş Cinayetler ine, 

Soma katliamının 4. yıl dönümünde Soma’da bir 
miting gerçekleştirildi.

İşçi Katilerine Tamam” pankartı ile yürüyüşteki yerlerini aldı. 
Yürüyüş boyunca atılan sloganlarla iş cinayetler ine tepkiler 
ifade edilirken, yürüyüş sonunda Soma Madenci Anıtı önünde 1 
dakikalık saygı duruşunun ardından madenci aileleri adına Soma 
301 Madenciler Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı İsmail 
Çolak konuştu. Çolak konuşmasında, “Soma faciası alınmayan 
önlemlerin ve formalite denetimlerin sonucu, işçinin sağlığı 
ve güvenliğinden çok çıkarılan madenin tonunun önemsendiği 
çal ışma koşul l ar ında ve göz göre göre gerçekleşmiş bir 
katliamdır. 4 yıldır adalet arayışımız sürüyor. Karar aşamasına 
gelen davada her türlü baskı ve zorbalığa şahit olduk. Dava 
süreci yukarıdan müdahalelerle çarpıtılmaya çalışılıyor. Gerçek 
suç ör tbas edilmeye çalışılıyor. Dün olduğu gibi bugün de 
davamızın peşindeyiz. Ve biz bitti demeden bu dava bitmeyecek. 
B iz ler Soma’n ın, Ermenek ' in, Şir van’ın nedeni b i l i yor, 
sorumlularını tanıyoruz. Sorumlular işçisinden önce çıkarılan 
madenin tonunu hesaplayan patronlardır. Sorumlular kamusal 
denet imle yükümlü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Genel 
Müdürlüğüdür. Sorumlular 301 canımız ın ardından sahte 
gözyaşları döküp verdikleri sözleri tutmayanlardır. Sorumlular 
maden kazalarına ‘f ıtrat’ diyenlerdir. Sorumlular iş güvenliği 
tedbirler ini yerini getirmeyenlerdir. Sorumlular iktidarlar ını 
işçi kanıyla sulayanlardır, iktidardır” dedi. 

Mit ingde siyasi part i temsilc iler inin yanı sıra, DİSK, KESK, 
TMMOB temsilcileri ve ailelerin avukatları da söz aldı. TMMOB 
Yönet im Kurulu Başkanı Emin Koramaz konuşmas ında, 
S om a  k a t l i am ın ın  T ü r k i y e ’n in  e n  b ü y ük  ge r ç e k l i ğ i 

olduğunu belir terek, “Bu cinayetlerin sorumlusu 
aşırı kâr hırsı ile hareket eden sermaye ve 
onlara göz yuman iktidardır. Sizleri düşük 
ücretlere, denet imsizliğe, sigor tasızlığa 
mahkûm edenleri kabul etmiyoruz. İnsanca bir 
yaşam, güvenli iş, güvenceli iş, refah içinde 
yaşamak istiyoruz. Bu cinayetlere kayıtsız 
kalanları affetmeyeceğiz. Yargı sistemindeki 
adaletsizliği de unutmayacağız” dedi.
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TMMOB İKK’DAN 
İZMİR TABİP 
ODASI’NA 
ZİYARET

TOPLUMCU 
MÜHENDİS, 
MİMAR VE ŞEHİR 
PLANCILARI 
BULUŞTU

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, 21 Mayıs 
2018 tarihinde İzmir Tabip Odası’nın yeni yönetim 
kuruluna bir ziyaret gerçekleştirdi.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından 
düzenlenen 6. Toplumcu Mühendislik, Mimarlık 
ve Şehircilik Haftası 5-6 Mayıs 2018 tarihlerinde 
gerçekleşti.

( İzmir Tabip Odası’nın yeni yönetim kuruluna Oda binasında 
gerçekleşt ir ilen z iyarete TMMOB İzmir İKK adına Dönem 
Sekreteri Melih Yalçın’ın yanı sıra çeşitli odalardan temsilciler 
katılırken, ziyarette Tabip Odası Yönetim Kurulu Funda Barlık 
Obuz ve yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Ziyaret sırasında 
TMMOB ile İzmir Tabip Odası’nın birlikte gerçekleştirebileceği 
çalışmalara dair görüş alışverişinde bulunuldu.

( MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleşen 
etk inlik kapsamında “Meslekte ve Üniversitede Toplumsal 
Cinsiyet Rolleri”, “Emek, Sermaye ve Sınıf Bilinci”, “İzmir’in 
Şehir Polit ikalar ı” gibi başlıklarda oturumlar düzenlendi. 
Şantiye Tozu Tiyatrosu’nun bir oyunla sahne aldığı ilk günün 
ardından, 6 Mayıs Pazar günü TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz da “TMMOB ve Ülke Gündemi” başl ıkl ı bir 
oturuma konuşmacı olarak katıldı.
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İSRAİL’İN 
FİLİSTİNLİLERE 
YÖNELİK KATLİAMI 
PROTESTO EDİLDİ
İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliam, İzmir 
Emek ve Demokrasi Güçleri tarafından 15 Mayıs 
2018 tarihinde protesto edildi.

( ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını protesto eden 
Filist inlilere yönelik İsrail saldır ısında 60’tan fazla kişinin 
katledilmesi İzmir Emek ve Demokrasi Güçler i taraf ından 
Al sancak Türkan Saylan Kültür Merkez i önünde protesto 
edildi. TMMOB, DİSK, KESK, İzmir Tabip Odası gibi çeşitli 
meslek örgütü ve sendikaların üyelerinin yanı sıra siyasi parti 
üyeleri ve yurttaşların katıldığı protestoda, “Yaşasın halkların 
kardeşliği”, “Nehirden denize özgür Filist in”, “Kat il İsrail, 
işbirlikçi ABD” gibi sloganlar atıldı. İzmir Emek ve Demokrasi 
Güçleri adına açıklamayı KESK İzmir Şubeler Platformu Dönem 
Sözcüsü Ulaş Yasa yaptı. Yasa açıklamasında, ABD’nin 22 yıldır 
uygulamaya koymadığı  “Kudüs’ün, İsrail’in başkenti olduğuna 
dair” kararını provokasyon olarak tanımlayarak, “Filistinlilerin 
Nakba olarak tanımladığı 70 yıl önceki etnik temizlik sürecinde, 
yüz binlerce Filist inli yer inden yurdundan edilmiş, 20’den 
fazla katliam gerçekleştirilmiş, 400’ün üzerinde Filistin köyü 
haritadan silinmişti. Bundan 70 yıl önce yurtlarından sürülen 
Filistinli mültecilerin, topraklarına geri dönüş haklarını talep 
et t ikler i 30 Mar t Toprak Günü’nde başlayan İsrail vahşet i, 
bugün onlarca kişinin öldürüldüğü, binlerce kişinin yaralandığı 
büyük bir katliama dönüşmüştür” diye konuştu. Yasa, sözlerini 
şöyle sürdürdü:

“ABD’nin Or tadoğu’dak i ş ımar ık çocuğu İ srail , kat l iama 
doymadığını bir kez daha göstermiştir. İsrail işgal güçlerinin 

Gazze’de silahsız sivillere gerçek mermi, plastik mermi, havan 
topları ve gaz bombalarıyla düzenlediği saldırı sonucu en az 60 
Filistinli hayatını kaybetti, binlerce Filistinli yaralandı. Kanlı 
Pazartesi olarak tarihe geçen bu insanlık dışı saldırıda, basın 
emekçileri ve sağlık emekçileri de hedef alındı.

Bu kanlı katliamdan fail İsrail devleti kadar, İsrail kışkırtıcılığı 
yaparak Büyükelç il iğ ini Kudüs’e taş ıyan, bölgede büyük 
bir provokasyon yaratan ABD de sorumludur. Kat l iamın 
gerçekleşt iği saatlerde ABD Başkanının İsrail’i kutlayan bir 
tebr ik mesajı yay ımlaması, asla unutulmayacak bir utanç 
belgesi olarak insanlık tarihine geçmiştir.

ABD ve İsrail’in emperyalist amaçları uğruna Kudüs’ü iç politika 
malzemesi yapmaları, çözüm yerine çözümsüzlüğü, barış içinde, 
bir arada yaşam yerine çatışma ve kaosu derinleştirmektedir.
ABD, provokasyona yol açan bu kararından derhal vazgeçmelidir.  
Filistin halkının meşru talepleri kabul edilmelidir.
Nerenin başkent olacağına ABD ya da İsrail politikacıları değil, 
orada yaşayan halklar karar vermelidir.
Şiddet ve insanlık dışı uygulamalar derhal sonlandırılmalı, İsrail 
işgal ett iği topraklardan çekilmeli ve Filist inli mülteciler in 
kendi topraklarına geri dönüş hakkına saygı göstermelidir. 
AKP ikt idar ı, bu katliamın sorumlusu İsrail’e yönelik olarak 
hamasi nutuklardan bir an önce vazgeçerek somut adımlar 
atmalıdır.

Türk iye’nin İsrail  ile s iyas i,  asker i,  t icar i  il işk iler i 
sonlandırılmalıdır!

Bu katliamın sorumlular ı uluslararası mahkemelerde 
yargılanarak hesap vermelidir.

Filistinlilerin topraklarına dönüşü sağlanmalıdır!

F i l i s t in l i l e r i  hede f  a l an ve  onl arc a  k i ş in in  hay at ın ı 
kaybetmesine neden olan İsrail vahşetini, Ortadoğu halkları 
üzerinde yaşatılan bütün emperyalist politikaları ve katliamları 
tekrar kınıyor, sorumlularını lanetliyoruz.
Kudüs Filistin’dir, Filistinlilerindir!

İşgalciler ve katliamcılar kaybedecek, direnen Filistin halkı 
kazanacak.”
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TMMOB İKK’DAN 
İMAR AFFINA 
TEPKİ

( 24 Haziran’da gerçekleşecek seçimler öncesinde hükümet 
taraf ından hızla hazırlanan imar af f ı tasar ısı yasalaşırken, 
TMMOB İ zmir  İKK y asay a i l i şk in b ir  bas ın top l ant ıs ı 
gerçekleş t ird i. Z iraat Mühendisler i Odas ı İ zmir Şubes i 
Lokali’nde düzenlenen basın toplant ısında konuşan Şehir 
Plancılar ı Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Özlem 
Şenyol Kocaer, ilk örneği 1948 yılında yaşanan imar af f ının, 
kaçak yapı yapımının önleneceği gerekçesiyle özellikle seçim 
dönemlerine yakın farklı dönemlerde gündeme geldiğini ifade 
ederek, “Bugün ise yeniden “İmar Barışı” olarak gündeme gelen 
ve dün gece meclisten geçen söz konusu kanun tasarısının, ülke 
ekonomisinin büyümesine katkı sağlamak ve yatırımcılara daha 
güvenli bir ortam yaratılması gerekçeleriyle devlet ve vatandaş 
arasında barış sağlamayı amaçladığı ifade edilmektedir” dedi. 
Şenyol Kocaer, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Geçmiş te yaşanan imar af l ar ın ın kaçak yap ı l aşmanın 
önüne geçmesi bir yana, kaçak yapılaşmay ı teşv ik et t iği 
görülmektedir. Yasal düzenlemeler ile hukuka aykır ı olarak 
gerçekleşen yapı inşaat süreçler inin meşrulaşt ır ılması ve 
planlamanın bu düzenlemelerde bir araç olarak kullanılması 
söz konusudur.

Meclisten geçerek yasalaşan imar af f ı, kent planlama ve 
çağdaş şehircilik araçlarını kullanmaksızın bugün kentlerimizin 
yaşadığı kontrolsüz yapılaşmayı kabul etmekte, teşvik etmekte 
ve geleceğe taşımaktadır. Vatandaşın yaşamsal iht iyaçlar ı 
arasında yer alan bar ınma iht iyac ını karş ılamak ve buna 
yönelik konut politika ve uygulamalarını geliştirmek devletin 
asli görevler inden bir idir. Özellikle büyük bir k ısmı bir inci 
derece deprem kuşağı içinde yer alan ülkemizde kaçak yapıların 
ruhsatlandır ılması çok ciddi tehlikeler arz etmektedir. 1999 
yılında gerçekleşen İstanbul depremi sonrasında yıkılan veya 
hasar gören yapıların büyük çoğunluğunun kaçak yapılar olduğu 
tespit edilmiş ve bazılar ının imar af f ı ile ruhsatlandır ıldığı 

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, meclisten 
geçen “imar affı” yasasına ilişkin 11 Mayıs 2018 
tarihinde bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

ortaya çıkmıştır. Yeni yasanın 16. maddesinde kaçak yapılara 
Yapı Kayıt Belgesi ile yapı kullanım izni vermekte ve geçici 
olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanmasına izin vermektedir. 
Bu belge yapının yeniden yapılması ve kentsel dönüşüm 
uygulamasına kadar geçerli olup, yapının depreme dayanıklılığı 
hususu ise malik in sorumluluğuna bırak ılmışt ır. Yapının 
doğal afetlere karşı dayanıklılığını devlet sorumluluğundan 
çıkararak vatandaşa bırakan bu düzenleme, devletin var oluş 
sebebi olan can ve mal güvenliğinin sağlanması görevine ve 
Anayasaya aykırıdır. Bu durum zaten sorunlu olan 6306 sayılı 

“Afet Risk i Alt ındaki Alanlar ın Dönüştürülmesi Hakk ındaki 
Kanun”u içer ik s iz leş t irmek tedir.  Hükümet , asl ında bu 
düzenlenme ile söz konusu yasanın “ihtiyaçları” karşılamadığını 
ve başar ıs ız olduklar ını it iraf etmektedir. Ancak atlanan 
önemli bir nokta vardır. Söz konusu risk oldukça ciddidir ve 
başka kayıplar ın gelecekte gerçekleşmesi durumunda bunun 
vebalini hiçbir hükümet ya da kişi ödeyemez. Aynı zamanda 
tar ihimizden, geçmişimizden dersler ç ıkarmamız ve bir kez 
daha aynı hatay ı tekrarlamamız gerek irken görüyoruz k i, 
telaf isi mümkün olmayacak, sonuçları daha da ağır olacak hata 
yapılmasında ısrar edilmektedir.

Ayr ıca “imar bar ış ı” adı alt ında ele alınan kaçak yapılar, 
sadece kentsel alandaki yapılar ı değil; tar ım, orman, mera 
ve kıy ı alanlar ında yer alan t icaret, tur izm, lüks konut vb. 
amaçlarla inşa edilmiş kaçak yapıları da kapsamaktadır. Tanımı 
ve kapsamı standar t bir imar af f ından çok daha genişt ir 
ve bar ınma iht iyac ının tamamen dışında, t icar i kaygılarla, 
haksız, hukuksuz bir şekilde devlet in malı üzer inde ya da 
korunması gerekli alanlarda yapılan kaçak yapıları yapanları 
ödüllendirmektedir.
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Yasanın 17. maddesinde, haz ineye ait tar ım araz iler inin 
kiralanmasının ötesinde, kira bedelini düzenli şekilde ödeyen 
kiracılara arazilerin doğrudan satılabileceği yer almaktadır. Bu 
sayede, devlet güvencesi altında olması gereken tarım, orman, 
kıyı, mera gibi doğal alanların özel mülkiyet kontrolüne 
bırakılmasının yolu açılmaktadır. Doğal alanlar üzer inde 
baskı ve kayıplara yol açan imar mevzuatına aykırı olan yapılar, 
yasayla ile yasal bir zemine oturtulmakta ve bu durum “imar 
barışı” olarak adlandırılmaktadır. Yapılan düzenleme ile orman 
alanlarında da bir düzenlemeyi kapsamakta ve orman sınırları 
dış ına ç ıkar ıl acak mutlak korunması gereken araz iler in 
satışının ve metalaştırılmasının önü açılmaktadır.

İ zmir örneğ inde bak t ığ ımızda ise, İ zmir ’ in kal b i ol an 
Alsancak’ta 3 kat imar koşullarına sahip olmasına rağmen 21 
kat olarak kaçak şekilde inşa edilen Ege Palas Oteli, Bornova 
Karaçam’da “zeytinlik alana” inşa edilen 3 adet 5’er katlı blok, 
yine aynı şekilde Bornova Karaçam’da 1. derece doğal sit alanı 
karar ı değişt ir ilip 3. derece sit alanına dönüştürülmesinin 
mahkemece ip t al  ed i lmes ine r ağmen hukuk suz ruhsat 
düzenlenerek 1.  derece s i t  al an ın ı  t ahr ip eden kole j 
inşaatı, Çeşme ilçesi gibi rantın yüksek olduğu özellikle kıyı 
bölgelerinde yer alan onlarca kaçak otel, halkın plajlarını işgal 
eden oteller, doğal sit alanlarına yapılaşmış olan kaçak yapılar, 
Urla ilçesinde 1. derece sit alanına kaçak olarak inşa edilen 
ve basında Urla Villalar ı olarak tabir edilen kaçak v illalar, 
kent iç inde kamusal alanlar ı işgal eden yapılar vb. olmak 
üzere birçok imara aykır ı yapılaşma bulunmaktadır. Ayr ıca 
Revizyon İmar Planları ile belirli düzeyde kentsel iyileşmeye 
yönelik at ılan adımlar ın tamamı imar af f ı ile yok edilmek 
üzeredir. Bununla birlikte, özellikle kent merkezinde konut 

dışı kentsel çalışma alanlarına ya da ticaret alanlarına yapılan 
yüksek yoğunluklu konut projeler i ile kentsel alan nüfusu 
arttır ılmaya çalışılmakta, satın alan vatandaşa konut tapusu 
dâhi verilemeyen ve idareciler taraf ından imar planına aykırı 
f iili durum yaratan bu yapılar görmezden gelinmektedir ve 
şimdi de bu yapılara yapı kayıt belgesi verilmesi ile yapılacak 
imar planları ile bu f iili durumlar tamamen devletin güvencesi 
ile sabitleşecektir. Ayrıca kent içinde önemli traf ik sorunlarına 
neden olan büyük alışveriş merkezlerinin ek kaçak yapılarının 
ruhsatlanmasını da sağlayacaktır. Benzer şekilde imar planı 
olmadan başlayan Konak Tüneller i, Alsancak Limanı yanında 
yer alan yıllardır yıkılmamış viyadük ayakları, Mustafa Kemal 
Sahil Bulvar ı Alt Geç it Düzenlemesi gibi projeler in İzmir 
halkına özellikle yaya ulaşımında yaşattığı sorunlar bilinirken, 
şimdi ulaşım sorunlarının çözülmez boyutlara geleceği açıktır.
Yasa, mülkiyet, yapı grubu ve yapı sınıf ı gibi idari ve teknik 
konuların mal sahibinin beyanına göre cins değişikliğine olanak 
sağlamaktadır. Kişilerin beyanına göre idari ve teknik süreçler 
belirlenmesi bilime ve meslek etiğine aykır ıdır. Yasa, ruhsat 
ve eklerine aykırı iş ve işlemlerin aff ı ile sermayenin talebine 
olumlu yanıt ver irken, meslek odalar ı taraf ından anılan her 
türlü kent suçuna ilişkin açılmış davaların düşmesine neden 
olacaktır, emsal teşkil edecektir.

Vatandaşlar k ıt kanaat geç inerek ve borçlanarak konut 
almaya çalışırken, kendi mülkiyet inde dâhi olmayıp maliye 
haz ines indek i b ir al anda yapıl an kaçak yapının devlet 
taraf ından yasallaştır ılması ve hatta satışının yapılması ile, 
toplumda yaşanacak adaletsizlik duygusu daha da derinleşecek 
ve toplumda ger il im tet iklenecekt ir. Bu durum toplumun 
tüm sorunlarına da gelecekte yansıyacak ve bir barışa değil, 
toplumsal bir kaosa neden olacak t ır. Çıkar ıl an yasanın, 
vatandaşın geleceği düşünülerek gerçekleştir ildiği kesinlikle 
söylenemez. Bir toplumun geleceği ancak sağlıklı çevrelerde 
yaşama olanağı sağlandığında, orman, mera, tarım alanlarının 
devlet taraf ından korunduğu, kamu malının kamu yararı için 
kullanıldığı, haksızlıklar ın hukuksuzluklar ın yargılanarak 
cezalandırıldığı, hukukun ve bilimin gereklerinin öncelendiği 
or tamlarda ve bunlara yönelik ç ıkar t ılan düzenlemelerle 
güvence altına alınabilir.

Sonuç olarak kentler imize, 
doğamıza, yaşam alanlarımıza, 
geleceğimize karşı işlenecek 
bir ihanet in sözü hükümet 
t ar a f ından  ver i lmek te d ir. 
Hükümetin bu insanlık suçuna 
da ir  k amuoyunun  gerek l i 
duyarlılığı göstermesini talep 
ediyoruz.
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Ancak kadınlar ın başta ekonomik olmak üzere toplumsal 
yaşama kat ılımlar ı erkeklerle aynı düzeyde olmamışt ır. Her 
toplumda farklı düzeylerde olmakla birlikte kadının ikincil 
planda kaldığı bir gerçekt ir. Toplumsal ve s iyasal haklar 
açısından bakıldığında, verilen mücadeleler sonucunda birçok 
kazanım gerçekleşmiş olsa da sorumluluklar ı ev ve aile iç i 
işler in dışına ç ıkamamış ve ataerkil toplumsal yapı iç inde 
sürekli erkek gözetiminde kalan kadın, önce baba ve kardeş 
daha sonra eş ve erkek çocukları arasında kalmıştır.  
BİREYSEL SİYASAL KATILIM-TOPLUMSAL SİYASAL KATILIM
Bireysel siyasal katılım, bireylerin, kendi iradesi ile yaptığı 
terc ihler ve verdiği kararlar sonucunda, siyasal karar alma 
mekanizmalarına gelecek olanları veya hali hazırda söz konusu 
mevkilerde bulunanlar ı etkilemek üzere yaptıklar ı eylem ve 
faaliyetlerdir. Bireysel siyasal katılıma “oy verme” olgusunu 
örnek olarak verebiliriz. Günümüzde kadınların bireysel siyasal 
kat ılımı açısından dünya genelinde herhangi bir sorununun 
olmadığı, yani engellenmediği görülmektedir. Çünkü oy verme 
olgusu kadının özel alanından çıkmasını gerektirmeyip, aile 
yaşamını ve dış dünya ile il işk isini değişt irme gerekliliği 
oluşturmadığı gibi toplumsal rollerinin gerektirdiği görevleri 
engellememektedir. Dünya genelinde kadınlar ın neredeyse 
%99’u bireysel siyasal kat ılımda bulunmaktadır. Sorunlar, 
kadının “toplumsal siyasal katılımı” süreci içine girmesi ya da 
girmek talebinde bulunmasıyla başlamaktadır.

 

Toplumsal siyasal katılım kavramı vatandaşların siyasi hayatta 
aktif ve karar alma sürecinde etkili olacak şekilde; mahalli 
ve ulusal düzeyde bilgi sahibi olması, tutum gelişt irerek, 
davranışlarda bulunması anlamına gelmektedir. Bir diğer 
deyişle yönetilenlerin yönetim süreçlerine etkiler i anlamına 
gelmektedir. Bu süreçlerde yer alma oranı kadınlarda oldukça 
düşüktür. Kadınlar ın, toplumsal siyasal kat ılımda bulunma 
oranının düşüklüğü, yetki ve karar alma mekanizmalar ının 
erkek egemen yapısını güçlendirmiştir. Ya da tersi bir bakış 
açısıyla, bu mekanizmaların erkek egemen yapısı, kadınların 
kendiler ine bu sık ı ve güçlü yapıda bir kapı aralamalar ını 
zorlaştırmıştır. Kadınların siyasal yaşam içinde aktif bir birey 
olarak yer almasını önleyen, say ılabilecek birçok etkenin 
temelinde toplumsal cinsiyet rollerinin olduğunu söyleyebiliriz.
 
SİYASET ALANINA GİRİŞİN DAYANILMAZ AĞIRLIĞI
Platon’un Devlet modelinden,  modern ulus devletler ine 
uzanan süreçlerde yapı incelendiğinde, devletin aslen erkekleri 
kapsadığı ve “yurttaş” kavramının özellikle haklar bağlamında 
erkekler üzerinden inşa edildiği görülür.  Eşit haklar idealinin 

SİYASAL ARENADA 
YURTTAŞ OLARAK 
KADIN

•Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, tüm dünya toplumlar ında 
olduğu gibi, Türkiye’de de temel eşitsizliklerin başında yer alır. 
Kadınların yüzyıllardır verdiği eşitlik mücadelesi 20.yüzyılın 
başlar ında önemli kazanımlar elde etmeler iyle sonuçlanmış 
olsa da, yasal düzenlemeler in uygulamaya geç ir ilmesinde 
yeterl i sev iyeye ulaş ılamamış olup, kadının yaşamın her 
alanında eşit bir şekilde yer alması sağlanamamıştır. Toplumsal 
cinsiyet eşitsizliğinin en çarpıcı tablosunu,  kadının siyasal 
karar alma mekanizmalar ındak i konumu oluşturmaktadır. 
Toplumda erkeklerle sayısal olarak eşit olan kadınlar, siyasette 
ve kamusal alanda aynı eşitliğe sahip olamamaktadır. Toplumsal 
cinsiyet bakış açısıyla, kadının toplumsal yaşamdaki konumu,  
siyasal alandaki yer ini ve temsil gücünü aç ıklayabilmenin 
gerçek ipuçlarını içinde barındırır.  

Tarihi süreç içindeki, toplumsal ve ekonomik hayatın bir yanını 
erkekler oluştururken diğer yanını da kadınlar oluşturmuştur. 
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 R    Yıldız Sınmaz Uzgan-Makina Mühendisi 
    yildizsinmaz@gmail.com

‘’Kadınlar her dört yılda bir koşa koşa, 
dalga dalga gelirler, duvarlara çarpar, 

dalgalar halinde geri giderler’’

İlknur ÜSTÜN 
Kadın Koalisyonu Üyesi, İnsan Hakları Savunucusu, 

Aktivist
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kadın-erkek roller inin kesiciliği üzerine inşa edilmiş olması, 
kadınlar ı  “özel alana” mahkûm etmiş ve “kamusal alan” 
üzerinden siyaset alanını erkeklerin güdümüne sokmuştur. 

Kadınlar ın daha çok özel alana il işk in rollerden sorumlu 
olmaları  “ev ve özel yaşam” ile sınırlanmalarına neden olur.  
Erkekler ise “kamusal” alanda yer alırlar ve alınan kararlarda 
söz sahibi bir güç olarak görülürler. Siyaset alanı, kamusal 
alanın büyük bir parçasıdır ve s iyasi par t iler erkekler in 

“hâkimiyet alanı” olarak görülür. Rol kalıplarının dışına çıkan, 
s iyas i alanda görev almak isteyen kadınlar ise özel l ikle 
siyasetin “zaman esnekliğinden uzak yapısı”, “yoğun rekabet 
ortamı”  ve “iktidar ilişkilerinin erkeklere bırakılması zorunlu 
algısı” nedeniyle çoğu kez kendilerini geri çekerler.

Siyaset alanındaki ilişki ağı, erkek ilişki ağı olarak gerçekleşir 
ve kadınların bu ağa katılmasını önleyecek türlü ayrımcılıklara 
maruz kalmasının yolunu açarak,  tek cinsiyetli, kemikleşmiş 
bir yapıya zemin oluşturur.  Par t i örgütlenmeler i, par t i 
s istemler inin kurumlaşması ve seç im sistemler i adeta bu 
ay r ımc ı l ığ ın nor mal l e şmes i  ü zer inden yürür  ve daha 
çok erkeklik özelliği olarak görülen, bağlılık, onur, namus 
gibi bir tak ım ahlak i değerler in or taklığına ya da kavgac ı, 
dayatmacı, rekabetç i biç imler in zorlay ıc ılığına f ırsat tanır. 
Bu durum, kadınlar ın yetenek ve kapasiteler inin göz ardı 
edilip küçümsenmesiyle sonuçlanır. Kadın hareketi, kadının 
kamusal alana girebilmesiyle eşitlik idealinin gerçekleşeceği 
üzerinden mücadelesini oluşturmuştu. Ancak kadınların seçme 
ve seçilme hakkını kazanmasından sonra da eşitsizlik devam 
etti. Seçen kadın, seçilen kadın olarak toplumda yerini eşit 
oranda alamadı.  

SİYASİ PARTİ KADIN KOLLARI, KADINI SİYASET ARENASINA 
TAŞIYABİLİYOR MU?
Kadınların siyasal karar alma mekanizmalarında temsil oranının 
düşük olması birçok dünya ülkesinde olduğu gibi ülkemizde de 
önemli bir sorun olarak kendini göstermektedir. Kadınlar ın 
özellikle parlamentolarda, yerel yönetimlerde ve diğer siyasal 
organlarda temsili yeterli düzeyde değildir. Daha fazla kadının 
siyasal yaşamın içine çekilmesi ve kadınların siyasal alandaki 
görünürlüğünün arttırılması zorunludur. Bu artışın sağlanması 
için kat edilecek yol, toplumsal cinsiyet eşitliğinin, toplumun 
kurumlar ının ve bireyler inin içselleşt ireceği şekilde teşkil 
edilmesi süreçleriyle paralel kulvardadır. Kadınlar ve erkekler 
arasındaki toplumsal kökenli ayrımların ortadan kaldır ılması 
o lgusunun s i y asal  k ar ar  a lma süreç l e r ine y ans ımas ı, 
demokrasinin olmazsa olmaz koşuludur.

Siyasi par t iler in kadın kol lar ı, kadınlar ın s iyasi yaşama 
kat ı l ım ın ı  ve k ar ar  a lma mekan izmal ar ında tems i l in i 
artt ırma sürecinin çok önemli bir kilometre taşı olabilecek 
bir mekanizma olarak görülüyor. Ancak ülkemizde daha çok  
mahalle toplantılar ı, ev geziler i, kermes, hasta ziyaret i ve 
yardım çalışmaları gibi siyasi getirisi düşük ikincil faaliyetler 
yürüten siyasi parti kadın kollarının bu  işlevi ne ölçüde yerine 
getirebildiği tart ışılır. Yürütülen bu faaliyetler in kadınlar ın 
karar alma mekanizmalar ındaki temsiliyet ini ar t ırma etkisi 
oluşturamayacağı çok açıktır ve bu görünümüyle kadın kolları 
siyasi bir yapıdan çok sosyal bir kuruluş görünümündedir. Her 
şey in ötesinde, kadın kollar ında çalışma yapan kadınlar ın 
önemli bir bölümü erkek egemen yapıyı eleştirmesine rağmen, 
farkında olmadan bu yapıyı içselleştirmiş durumdadırlar.
Bu çerçevede değerlendirildiğinde, kadın kollarının parti içi 
karar alma ve politika oluşturma süreçlerine aktif katılan bir 
yapıya dönüştürülmesi zorunludur. Kadınlar ın düşük siyasal 
temsili önemli bir sorundur ve toplumun geleneksel bakış açısı 
ve siyasetin erkek egemen yapısının bire bir yansıması olarak 
kendini, parti kadın kollarının kadınları parti yönetimlerinde 
yer almaya ve ülke yönetiminde söz sahibi olmaya taşıyamaması 
şeklinde göstermektedir.

80 YILDA KADINLAR PARLAMENTODA SIRALARI DOLDURAMADI
Türkiyeli kadınlar 1935 yılı genel seçimler inde ilk kez aday 
listesine girdiler ve o günden bugüne yapılan 22 seç imde 
toplam 398 sandalye elde ederken, aynı sürede 6 bin 179 
erkek milletvekili seçilerek meclis sıralarını ezici çoğunlukla 
doldurdu. Osmanlı kadınının çeşitl i dergiler ve dernekler 
aracılığıyla verdikler i zorlu mücadele sonunda ateşledikler i 
f it ili devr imler iyle aydınlığa çeviren Atatürk’ün desteği ile 
Cumhuriyet kadınlarına meclis yolu açıldı.  1935 seçimlerinde 
parlamentoya 17 milletvekili göndererek büyük başar ı elde 
ettiler ve ara seçimde 1 milletvekilinin de katılımıyla mecliste 
18 sandalyeye ulaştılar. 

80 y ılda, yani parlamentoya ilk kez adım att ıklar ı günden 
bugüne, kadınlar meclis sıralarındaki varlıklarını ancak 2011 
yılına gelindiğinde  % 9,7 ve 2015 Haziran seçimlerinde ise  
% 13 oranında yükseltebildiler. 1943 y ılından it ibaren her 
seçim döneminde azalan seyir izleyen Türkiyeli kadının siyasal 
arenadak i varlığı, değişen ve gelişen çağın dinamikler ini 
yakalamaktan çok uzaklaştı. Konuya ilişkin graf ikler Türkiyeli 
kadının özel alana hapsolmasının, kamusal alanın önemli bir 
parçası olan siyasal alanın tamamen dışına itilmesinin tescilli 
sonucunu aynalar.

KOMİSYONLARDAN • KADIN MÜHENDİSLER KOMİSYONU 
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 2015 yılı 7 Haziran’dan 1 Kasım’a kadar tüm partilerin kadın 
vekil oranları düştü. 26. TBMM Dönemi’nde milletvekillerinin 
yüzde 14,7’sini kadınlar, yüzde 85,3’ünü erkekler oluşturdu. 43 
ilde hiç kadın vekil seçilemedi.
 

DÜNYA PARLAMENTOLARINDA DURUM
Dünya parlamentolarında kadın milletvekillerinin azlığı, sürekli 
gelişen çağımızın belki de en çok dile getirilen,  tartışılan ve 
eleşt ir ilen, üzer ine çok say ıda proje üret ilen konular ından 
birisi haline geldi. Dünya genelinde parlamentolarda kadınların 
temsil edilme oranı yüzde 23,4 ve sadece Türkiye’de değil 
Avrupa ve Amerika’da da parlamentoda kadın vekillerin oranı 
az. Kadınlar ın parlamentodaki varlığının en yüksek olduğu 
ülke Ruanda. 1994 yılında yaşanan iç savaşta 3 ay gibi kısa 
bir süre içerisinde 800 bin kişinin katledilmiş olması Ruanda 
nüfusunun yüzde 70’ini kadınların oluşturmasını getirdi.
 
Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) ve Parlamentolar 
Arası Birlik (IPU) taraf ından yayınlanan “Siyasette Kadın 2017” 
haritasına göre, tüm dünyada hükümet ve parlamentolardaki 
kadınların sayısı 2016’da düşüş gösterdi.

Tüm dünyada parlamentolarda kadın vekiller in or talaması 
2015’te % 22,6 iken, 2016’da % 23,4’e çıktı. Devlet başkanı 
ve hükümet başkanı kadın olan ülke sayısı 2015 y ılında 19 
iken, 2016 y ılında da 17’ye ger iledi. Şu anda tüm dünyada 
kadın devlet başkanlarının oranı  % 7,2 iken, kadın hükümet 
başkanlarının oranı ise sadece  %5,7. Meclis başkanı kadınların 
oranı ise tüm zamanlar ın en yüksek sev iyesine ulaşarak % 
19,1 olarak gerçekleşt i. Mecliste kadın oranının en yüksek 
olduğu bölge % 41,7’lik oranla İskandinav ülkeleri. Ülkelere 
göre kadınların parlamentolarda varlık gösterme oranları ise 
Amer ika %28,3, Avrupa ülkeler i or talaması  % 25, Asya % 
19,6 Arap ülkeler i ise % 18.9 olarak gerçekleşti. Kadınlar ın 

parlamentolarda temsil sıralamasında ise Ruanda % 61,3 ile 
birinci sırada, Bolivya % 53,1 oranıyla ikinci ve Küba % 48,9 
ile üçüncü sırada. 186 ülke arasında Türkiye ise % 14,9 ile 132. 
sırada yer aldı.

Haritada kadın bakanlar ın durumuna bakıldığında % 14,7’si 
çevre, doğal kaynaklar ve ener ji alanında; % 13,9’u sosyal 
politikalar;  % 13,3’ü aile, çocuk, gençlik, yaşlılar ve engelliler; 
% 9,2’sinin ise kadın meseleleri ve cinsiyet eşitliği alanında 
görev yapt ığı görülüyor. Bulgar istan, %52,9 kadın bakan 
oranıyla kadınlar ın s iyaset tek i temsil i aç ıs ından dünya 
ülkeleri arasında birinci sırada yer alıyor. Türkiye ise tek kadın 
bakanıyla, 193 ülke arasında 168. sırada. 

SONUÇ
Olympe De Gouges’un 1791 y ıl ında “Kadına darağac ına 
ç ıkma hakk ı t anınıyor; öyleyse kürsüye ç ıkma hakk ı da 
olmalıdır” demesinin üzer inden 227 yıl, İngiliz kadınına oy 
hakkı tanınması ve sosyal haklar mücadelesi kahramanlar ı 
Süf raje t ’ ler in direnişler inin üzer inden 117 y ıl , Nez ihe 
Muhiddin ve mücadele arkadaşlar ının Cumhur iyet rejiminin 
ilk kurulan partisi niteliği taşıyan “Kadınlar Halk Fırkası”nın 
kadının seçme ve seç ilme hakkı yok gerekçesiyle kapat ılıp 
derneğe dönüştürülmeye zorlanmasının üzer inden 95 y ıl , 
Nez ihe Muhiddin’in yay ımladığı Kadın Yolu dergisinin ilk 
yazısında “kadınlara siyasi haklar tanınması talebini ısrarla 
tekrarlamasının” üzerinden 92 yıl, Türkiyeli kadının seçme ve 
seçilme hakkını kazanmasının üzerinden 84 yıl geçtikten sonra 
da iğne ile kuyu kazarcasına, kadınların siyasal arenada eşit 
temsiliyet mücadelesi devam ediyor.

--------------------------------------------------------
KAYNAKÇA
Erkek Kulübünde Siyaset-Serpil Çakır
Kadınsız İnkilap-Yaprak Zihnioğlu
Devlet-Platon
Toplumsal Cinsiyet Yanılsaması-Cordelia Fine
http://tusiad.org/tr
http://www.unwomen.org
http://bianet.org
ka-der.org.tr
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TÜRKİYE’DE DENİZ 
ÜSTÜ (OFFSHORE) 
RÜZGÂR ENERJİSİ 
GELİŞMELERİ
( Rüzgâr enerjisi, dünyada ve ülkemizde en çok uygulama 
alanı bulmuş, en hızl ı sanay ileşmiş yenilenebil ir ener j i 
kaynaklar ından bir idir. Özellikle Avrupa ülkeler inde karasal 
uygulamalar ın ardından ar t ık t icar i olarak da deniz üstü 
uygulamaları gelişim göstermektedir.

Türkiye’de de özellikle 2008 yılından bu yana gelişen rüzgâr 
ener jisi sektörü, deniz üstü rüzgâr ener jisi konusunda ilk 
somut adımı 2018 Mart ayında atmıştır.

Hızla değişen enerji mevzuatlarımıza son olarak 09/10/2016 
tarih ve 29852 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yenilenebilir 
Ener ji Kaynak Alanlar ı (YEKA) Yönetmeliği eklenmişt ir. Bu 
kapsamda 1000 MW’lık bağlantı kapasitesi esaslı proje alanları 
seçilmekte, belli yerli üretim şartlar ı ve elektr ik satın alım 
garantileri ile ihale edilmektedir.

T.C. Ener ji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Ener ji 
Genel Müdürlüğü taraf ından 23/03/2018 tar ihinde yeni 
aday YEKA’lar ilan edilmişt ir. Aç ıklanan 3 aday YEKA RES 
saha s ınır lar ı k ısmen k ıy ı ama çoğunlukla deniz alanını 
kapsamaktadır. Saros (Ege), Gelibolu (Marmara) ve Kıy ıköy 
(Karadeniz) YEKA RES adlar ında aç ıklanan aday alanlar ın 
hepsi Trakya bölgesine kıyı ve 3 farklı denizde yer almaktadır. 
Böylece her ne kadar ilan detayında deniz üstü RES adında yer 
almasa da ilk defa deniz alanları rüzgâr enerjisi uygulaması 
için ayrılmıştır. (Resim 1)

 R Mak. Y. Müh. Görkem Teneler  

Ülkemizde henüz hiç deniz üstü RES uygulaması mevcut 
değildir. Tamamı kara uygulamalar ı olmak üzere 2017 y ılı 
sonu itibariyle 6,8 GW olarak açıklanan kurulu rüzgâr enerjisi 
kapasitesi 7 GW seviyelerine gelmiştir. [1] (Resim 2)
Avrupa’da ilk uygulamalarını 90’lı yılların başında gördüğümüz 
deniz üstü rüzgâr enerjisi özellikle 2000’li yıllardan itibaren 
ar t ış göstermiş, 2017 sonu it ibar iyle 16 GW sev iyeler ine 
ulaşmıştır. [2] (Resim 3)

 Dünyada da benzer gelişmeler i gösteren deniz üstü RES 
uygulamalar ında, 2017 sonu it ibar iyle 18.814 GW kurulu 
güce ulaşılmışt ır. [3] Kurulu güce sahip olan 17 ülkenin 
11’inin Avrupa ülkeleri olduğu görülmektedir. (Bkz. Resim 4) 
Birleşik Krallık, dünyanın en büyük deniz üstü RES pazarına 
ve toplam kurulu gücün %36’sına sahiptir. Buna sebep olan 
en önemli etken Birleşik Krallık’ın karasal rüzgâr enerjisini, 
hem sosyal ve teknik sebeplerle seçmemiş olması hem de ada 
etraf ındaki deniz der inlikler inin az olmamasıdır. Bu sayede 
karasal uygulamalara göre 3 kat daha maliyetli olan deniz üstü 
uygulamalarını diğer ülkelere göre daha kolay uygulama şansı 
bulmuştur.

 Der in denizlerde uygulama şansı sunan yüzer türbinler in 
de pazara girmesi, Çin ve Amerika gibi büyük pazara sahip 
ülkeler inde katk ı sağlaması ile 2030 y ıl ı iç in öngörülen 
deniz üstü rüzgâr ener jisi kurulu gücünün 100 GW’ı aşması 
bekleniyor. GWEC raporuna göre Türkiye’nin kısa vadede deniz 
üstü pazar ına girmesi öngörülmezken, ilan edilen YEKA’lar 
ile biz de deniz üstü rüzgâr ener jisi pazar ında ilk adımlar ı 
atacağız gibi gözüküyor.

---
[1] TÜREB, İstatistik Raporu Ocak 2018 
[2] WindEurope, Offshore Wind in Europe 2017
[3] GWEC, Global Wind Report 2017
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DÜNDEM
KATLİAMIN GÖLGESİNDE
Kudüs’ü İsrail’in başkenti kabul 
ettiklerini açıklayan ABD, İsrail 
Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıdı. 
İsrail askerleri protestolara katılan 
Filistinlilere gerçek mermilerle 
saldırdı. Katliamda 60 kişi öldü, 3 bin 
Filistinli yaralandı.

ÖZGÜRLÜĞÜN BEDELİ
Sabah gazetesine verdiği 
röportajda, “Yurt dışına gidin; 
orada yapamadığınız her şeyi 
burada yapabiliyorsunuz. Orada 
yere tüküremezseniz, burada 
tükürüyorsunuz, kırmızıda 
geçemezsiniz, burada geçiyorsunuz” 
diye konuşan Yavuz Bingöl’e sosyal 
medyada tepki yağdı, esprili cevaplar 
twitterda gündem oldu.

UÇTU GİTTİ
Seçim öncesi tüm gayretlere rağmen 
TL’deki düşüş önlenemedi. Döviz 
tarihi rekorlar kırmayı sürdürüyor. 
Cumhurbaşkanının aykırı teorilerine 
karşın sonunda Merkez Bankası faiz 
artırdı. Bu durumda bile malum basın 
TL’nin güçlendiği, Türkiye’nin büyüme 
rekoru kırdığı haberlerini veriyor.

GAZETE SATILMIŞTI
Somalı madenciyi tekmeleyen ve 
şimdi milletvekili adayı olan Yusuf 
Yerkel’in özür açıklamasına tepki 
gösteren oyuncu Barış Atay gözaltına 
alındı. Hürriyet gazetesinde yazan 
Ahmet Hakan, “Lütfen bu adama 
haddini bildiriniz” başlıklı bir yazı 
kaleme almıştı. Hedef göstermesi 
sonucu Barış Atay’ın gözaltına 
alınması nedeni ile Hakan’a tepkiler 
geldi.    

TAŞIMALI DEMOKRASİ
YSK, güvenlik gerekçesi ile doğuda 
19 ilde sandıkların taşınacağını 
bildirdi. Taşınmasına karar verilen 
sandıklardaki seçmen sayısı 144 bin. 
Bu arada bir yandan da güneydoğuda 
terörün bittiği ifade ediliyor.

 KURBAN TOSUNLAR
Hükümet taraf ının “gündemimizde 
yok” denmesine karşın  “Teröristler, 
çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, 
kadın katilleri hariç olmak üzere, 
kader kurbanlarına af çıkarılmasıyla 
ilgili kararlılığımız sürüyor” diyerek 
aff ı gündeme tekrar tekrar getiren 
Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı’yı 
hastanede ziyaret etti. 

LİYAKAT
Ankara’da yine sel yaşandı. 
Meteoroloji Genel Müdürü İsmail 
Güneş, şehirleri vuran seller için, 

“Şehirlerde nüfus yoğunluğu arttı. 
Kalabalıklaştıkça vücut ısılarımız 
ısı adacıklarına yol açıyor. Isınan 
hava yükselip soğuk havaya çarpıyor 
ve şiddetli yağış başlıyor" dedi. Bu 
açıklamanın özellikle Meteoroloji 
Genel Müdürü taraf ından yapılması 
tuhaf bulundu. 

İLAHİ
Vatan Partisi Genel Başkanı ve 
Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek, 
iktidara gelmeleri halinde HDP'yi 
kapatacaklarını açıkladı. Bu açıklama 
üzerine partiden istifalar oldu.  
Anketlerde Perinçek’in oyu %0,2 
görünüyor.

ÇİZERLERE DOKUNMAYIN
Gaddar Davut, Mokok gibi 
tiplerin yaratıcısı Nuri Kurtcebe, 
Cumhurbaşkanına hakaret gerekeçesi 
ile aldığı ceza nedeni ile tutuklandı. 
Daha sonra denetimli serbestlikle 
bırakılan 69 yaşındaki Kurtcebe, 
1970’lerden beri çiziyor.

 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

•Sinan oldum olası edebiyatla ilgili bir genç adamdır ve 
yazar olmak istemektedir. Anadolu'da doğduğu köye dönen 
genç adam k itabını bast ıracak paray ı bulmak iç in tüm 
ener jis ini harcamaya başlar ancak babasının geçmişten 
kalan borçları başına dert olacaktır... Nuri Bilge Ceylan'ın 
sekizinci sinema f ilmi olan Ahlat Ağacı'nın yapımcılığının 
Türkiye ayağını Zeynep Özbatur Atakan üstleniyor..

İzmir Karaca Sinemasında 1 Haziran itibari ile Vizyonda...

•Siz bu cümleyi okurken, bir yerlerde insanlar, ülkelerindeki savaş, açlık ve yoksulluktan 
kaçmak için sonu zifiri bir yolculuğa çıkmaya hazırlanıyor. Ancak bu hikâye o kaçak 
göçmenlerle değil, onları kaçıranlardan biriyle ilgili. Adı Gazâ. Babası bir insan kaçakçısı, 
Gazâ da onun çırağı. Henüz 9 yaşında. Yani, hayata ve insana dair, öğrenmemesi gereken ne 
varsa, hepsini öğrenecek yaşta.

"Doğu ile Batı arasındaki fark, Türkiye'dir. Hangisinden hangisini çıkarınca geriye Türkiye 
kalır, bilmiyorum ama aralarındaki mesafe Türkiye kadar, ondan eminim. Ve biz orada 
yaşıyorduk. Her gün politikacıların televizyonlara çıkıp jeopolitik öneminden söz ettiği bir 
ülkede. Önceleri çözemezdim ne anlama geldiğini. Meğer jeopolitik önem, içi kapkaranlık 
ve farları fal taşı gibi otobüslerin, sırf yol üstünde diye, gecenin ortasında mola verdiği 
kırık dökük bir binanın ada ve parsel numaralarıyla yapılan çıkar hesapları demekmiş. 
1.565 km uzunluğunda koca bir Boğaz Köprüsü anlamına geliyormuş. Ülkede yaşayanların 
boğazlarının içinden geçen dev bir köprü. Çıplak ayağı Doğu'da, ayakkabılı olanı Batı'da ve 
üzerinden yasadışı ne varsa geçip giden, yaşlı bir köprü...

•Tüm bilg i dij ital or tama ak tar ılmış, insanlar tek tek 
damgalanıp s ınıf lar ına göre bölgelere yerleşt ir ilmiş ve 
haf ızalar ını s ilen bedava yemekler in etk is iyle her şey i 
unutmaya başlamışlardır. Değiştirilmemiş gerçeklerin yazılı 
olduğu tek şey, tüm diğer belgelerle birlikte yok edilen 
işaretli kağıtlardır. Karşılay ıc ı ve onunla yolu kesişenler 
şimdi hem kendi unutturulmuş geçmişler ine sahip çıkmak 
hem de gerçekler i kendiler inden sonrakilere aktarabilmek 
için bu kağıtların peşindedir.

Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan

Oyuncular: 
Doğu Demirkol, Murat Cemcir
Bennu Yıldırımlar, Hazar Ergüçlü
Serkan Kesk in, Ahmet R ı f at 
Sungar, Tamer Levent , Öner 
Erkan

Ülke: Fransa, Türkiye, Almanya, 
Bulgaristan

Yazan: Özgür Kaymak

Yöneten: Özgür Kaymak

Oynayanlar: Aslı Menaz, Aslı 
Şahin, Ayşem Yağmur Ulusoy, 
Can Alibeyoğlu, Cemal Ahhan 
Şener, Emre Çağr ı Akbaba, 
Erc an Demirhan, Nesl ıhan 
Ayşe Öztürk, Onur Demircan, 
Özgür Atk ın, Tar ık Köksal , 
Volkan Öztürk, Zeki Yıldırım

AHLAT AĞACI

DAHA

2018 | Dram | 188' | Türkçe

Hakan GÜNDAY

Hazırlayanlar:
Şafak Işık & Erkan Çınar

SON
2018 | Dram | 1 Perde | Türkçe
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