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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

9 Temmuz 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.

—

Koordinasyon Kurulumuz 
29. Dönemin İlk Toplantısını 
Gerçekleştirdi

Kalmem, Yeni Bir Alanda Akredite 
Oldu

Asansör Sempozyumu Yürütme 
Kurulu Toplandı

Şubemiz, 
İKÇÜ Mezuniyet Törenine Katıldı 
 
Bisikletli Yaşam Söyleşisi Gerçekleşti

TMMOB 45. Dönem Yönetim Kurulu 
Görev Dağılımı Yaptı

14. Ulusal Tesisat Mühendisliği 
Kongresi İçin Çalışmalar Başladı 

Tepekule Açıkhava Sineması’ndan 
15. Kez Merhaba 

TMMOB  Makina Mühendisleri Odası 
İzmir Şubesi 2018-2019 Çalışma 
Dönemi  1. Dört Aylık Çalışma Raporu

Sanayi İnişte, Türkiye Imf’ye 
Teslimiyetin Eşiğinde

Çalışma Yaşamı Emekçilerin 
Haklarını Temel Alacak Bir Şekilde 
Düzenlenmelidir

Sivas Katliamında Can Veren 
Değerlerimizi Anıyoruz

MMO Yönetmelikleri Resmi Gazete'de 
Yayımlandı

Emek ve Demokrasi Güçlerinden 
Seçim Açıklaması

Bülten’den 
 

Eğitimler 
 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Komisyonu

Kadın Komisyonu
 

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler 
Komisyonu

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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24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçimlerinin 
üzerinden günler geçmişken seçime dair tartışma ve değerlendirmeler bütün yoğunluğuyla sürüyor. 
Görünüşte, seçimin galibi Cumhurbaşkanı seçilen AKP Başkanı Erdoğan ve TBMM’de ucu ucuna da olsa 
çoğunluğu elde eden AKP ve MHP ittifakıdır. Böylelikle oluşturulacakları yeni rejim ile faşizan, halklara, 
farklı inançlara, kadınlara, emekçilere ve ezilenlere düşman politikalarını rahatlıkla uygulayabileceklerini 
düşünmektedirler ki; daha ilk günlerden başta medya ve siyasi partiler olmak üzere herkesi tehdit etmeye 
başladılar. 

Ancak, ne derlerse desinler, karşı karşıya kaldıkları siyasal, ekonomik ve sosyal kriz nedeniyle Türkiye’yi 
sürükledikleri bu baskın, hatta panik seçimin galibi AKP ve MHP ittifakı değildir.   
Çünkü her şeyden önce bu seçimler OHAL gölgesinde adil ve eşit olmayan koşullarda yapılmıştır. 
Seçim Kanunu’nda çok önceden sandık ve seçim güvenliğini tümüyle ortadan kaldıran düzenlemeler 
gerçekleştirilmiştir. Seçim çalışmaları süresince muhalefetin ve demokratik siyasetin tasfiyesi için tüm 
devlet imkânları sonuna kadar kullanılmıştır. Medya üzerinde ağır bir ambargo uygulanmıştır. Milyonların 
katıldığı mitingler yok sayılmış, başta HDP olmak üzere tüm muhalefetin sesi ve sözünün topluma/
seçmenlere ulaştırılmaması için elden gelen her şey yapılmıştır. Özgür propaganda hakkına yönelik 
saldırıların ardı arkası kesilmemiş, tüm muhalefet partileri iktidarın her türlü baskı ve engellemesinden 
değişik oranlarda nasibini almıştır. Kamu kaynakları bir aday ve parti için sınırsız bir şekilde kullanılırken 
Cumhurbaşkanı adaylarından biri olan Selahattin Demirtaş, adaylığı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 
onaylandığı halde Anayasa’ya ve uluslararası hukuka aykırı bir biçimde cezaevinde tutulmuş ve demokratik 
seçimlerin en temel ilkesi olan “eşitlik ve serbestlik” ilkesi ayaklar altına alınmıştır. Seçim günü uluslararası 
gözlemcilerin gözlem yapması engellenmiştir. Daha da vahimi seçimlere kan bulaşmıştır… Hatırlanacağı 
üzere 16 Nisan 2017 günü yapılan referandumla değiştirildiği ilan edilen Anayasa’da seçim dönemlerinde 
İçişleri, Adalet ve Ulaştırma Bakanlarının tarafsız kişilerden atanması kuralı kaldırılmıştı. Seçim öncesinde 
ve seçim günü ölümle sonuçlanan şiddet olayları karşısında aldığı tutum, seçimin güvenliğini sağlamakla 
görevli İçişleri Bakanlığı’nı bizzat seçim güvenliğini tehdit eden en önemli aktör haline getirmiştir. Bu 
listeyi daha da uzatmak mümkün.  Ancak, kısaca dile getirilen tüm bu gerçekler, 24 Haziran Seçimlerinin 
meşru olmadığını tartışma götürmez biçimde ortaya koymaktadır.

Halkımız daha önceki seçimlerden biraz daha fazla olarak seçim ve sandık güvenliği konusunda seferber 
olmuştur. Devletin koruması gereken sandıkları ne yazık ki uzun zamandır halk korumaya çalışıyor, ancak 
siyasi iktidar her seçimde farklı hilelere başvuruyor. Her seferinde hile, baskı ve tehditle iktidara geliyor. 
Seçimin baskın olmasına ve çok kısa sürede gerçekleştirilmesine karşın, tek adam rejimi istemeyen, 
parlamenter demokrasiden yana olan kesimler iyi bir şekilde organize olarak başarılı bir seçim çalışması 
yürütmüşlerdir. Sonuç itibariyle mevcut iktidar her türlü yolsuzluk ve hileye rağmen kazanamayıp 
koalisyona mecbur kalmıştır. 

Bundan sonra bize düşen görev; ülkemizin, halkımızın, mesleğimizin geleceği için, demokrasiyi, özgürlüğü, 
barışa savunmak, kentlerimize, doğal yaşam alanlarımıza sahip çıkmak ve bu uğurda mücadele etmektir. 

25 yıl önce bugün Sivas’ta Madımak otelinde 33 aydın, yazar ve sanatçı yurttaşımız canilerce katledildi. 
O gün devletin güvenlik güçleri olayları engellemediği gibi, bugüne kadar olay aydınlatılıp, failler yargı 
önüne çıkarılmadı; aksine örtbas edilmeye çalışıldı. O gün Madımak önünde linç eylemine katılanlar, 
onların avukatları zaman içerisinde AKP iktidarı tarafından ödüllendirildi, milletvekili, Bakan yapıldı. 
Fotoğraflarda azmettirdiği açıkça görülen dönemin Sivas Belediye Başkanı şimdinin Saadet Partisi’nde 
başkan olarak siyaset yapıyor. Kısaca, bu katliam devlet tarafından görülmek istenmedi, yok sayıldı. 
Devlet kurumlarının birçok ihmali olduğu halde özür bile dilenmedi, kısaca bu katliamla yüzleşilmedi. 
Ancak bu halk da 25 yıl önce gözü dönmüş siyasal İslamcı canilerce gerçekleştirilen bu katliamı unutmadı, 
unutmayacak…

Şube Yönetim Kurulu

BİRÇOK HİLE VE 
YOLSUZLUKLARLA 

GERÇEKLEŞTİRİLEN 
24 HAZİRAN BASKIN 

SEÇİMİ MEŞRU 
DEĞİLDİR 

SİVAS KATLİAMININ 
25. YILINDA NE 

FAİLLER BULUNDU 
NE DE ÖZÜR DİLENDİ

BÜLTEN’DEN
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EĞİTİMLER
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE 

ÜRETİM EĞİTİM PROGRAMLARI
OPERATÖR VE

TEKNİSYENLER İÇİN KURSLAR
SEMİNERLER

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

600 TL /KİŞİ+KDV 
Süre: 40 ders

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

700 TL /KİŞİ+KDV  
Süre: 50 ders

Inventor Kursu
700 TL / KİŞİ+KDV  

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

Catia Kursu
Cumartesi–Pazar    (09.30-13.30)

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

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

700 TL /KİŞİ+KDV

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

 Niyazi Oğuz - Volkan Kazanç
-

Bilgisayar kurslarında başvurulara 
göre tarih belirlenecektir.

-
NOT

Bilgisayar kursları ücretlerinde  
TMMOB üyelerine 

%30 indirim uygulanmaktadır.

İş Makinaları (Forklift)  Operatör 
Yetiştirme Kursu 

28.07.2018–02.09.2018 (08.30-13.20)
600 TL/KİŞİ+KDV

Vinç Karma
26.07.2018 (13.00-18.00)

400 TL/KİŞİ+KDV

Manlift
12.07.2018 (13.00-18.00)

400 TL/KİŞİ+KDV

Sanayi Tipi Kazanlar Operatör 
Yetiştirme Kursu 

16–20.07.2018 (13.00-18.00)
600 TL/KİŞİ+KDV

Doğalgaz Kullanımında Teknik 
Personel Kursu 

09.08.2018 (09.30–17.30)
250 TL/KİŞİ+KDV

Teknisyenler için Kaynak Teknolojisi 
Kursu 

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

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

600 TL/KİŞİ+KDV

Delme–Tornalama–Frezeleme İçin 
Takımlar ve Kesici Uçlar Kursu 

H. sonu (13.30-17.30)
500 TL/KİŞİ+KDV

Pnömatik Devre Elemanları ve 
Uygulama Teknikleri Kursu 

H.içi  (09.30-16.30)
500 TL/KİŞİ+KDV

Hidrolik Devre Elemanları ve 
Uygulama Teknikleri Kursu 

H.içi   (09.30-16.30)
500 TL/KİŞİ+KDV

Asansör Montajcısı Geliştirme ve 
Uyum Eğitimi 

600 TL/KİŞİ+KDV
Asansör Bakımcısı Geliştirme ve 

Uyum Eğitimi 
600 TL/KİŞİ+KDV

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum 
Personeli (Pompacı)  Kursu
23-24.07.2018 (13.00-18.00)

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

Kursu
09-10.08.2018  (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.

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM 
STANDARDI TEMEL BİLGİLENDİRME

26-27 Temmuz 2018; 09.30-17.00
240 TL / 320 TL + KDV (%18)

FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİN TEMEL 
FİNANS BİLGİLERİ

 27-28 Temmuz 2018; 09.30-17.00
240 TL / 320 TL + KDV (%18)

RİSK BAZLI PROSES YÖNETİMİ 
EĞİTİMİ (ISO 31000:2018 RİSK 

YÖNETİMİ)
16 Ağustos 2018; 09.30-17.00
150 TL / 180 TL + KDV(%18)

ISO 9001:2015 İÇ DENETÇİ
11-12 Ekim 2018; 09.30-17.00
240 TL / 320 TL + KDV(%18)

PROJE YÖNETİMİ 
METODOLOJİSİ(PMI)

 19-20 Ekim 2018; 09.30-17.00
240 TL / 320 TL + KDV(%18)

MS PROJECT İLE PROJE YÖNETİMİ
  07-08 Aralık 2018; 09.30-17.00

240 TL / 320 TL + KDV (%18)

BİLGİ VE BAŞVURU
(232) 462 33 33 /212 - 214
ikm-izmir@mmo.org.tr 

http://mmoizmir.org

EĞİTİMLERE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER
1. İndirimli ücretler; MMO üyelerine, şubemiz 
teknik birimler hizmetlerimizden (periyodik 
kontrol, kalibrasyon ve ölçüm hizmetleri) 
yararlanılmasına ilişkin protokol yapılan 
firma çalışanlarına, ve aynı eğitime bir 
firmadan üç kişi ile üzeri katılım olması 
durumunda uygulanmaktadır.
2. Eğitim ücretlerine % 18 KDV uygulanır.
3. MMO İzmir Şubesi ilan edilen 
eğitim tarihlerinde değişiklik yapabilir.
4. Eğitim ücretlerinin eğitimden
en az 3 gün öncesinde ödenerek,
kayıt işlemlerinin tamamlandığına dair ilgili 
eğitim bölümünden onay alınması gereklidir.
5. Eğitimlerimizin bir bölümü talep halinde, 
sadece kuruluşunuza özel düzenlenebilir.
6. Seminerler başlığının altındaki 
aynı eğitime aynı firmadan katılım 
4 kişi ile sınırlıdır.

BİLGİ VE BAŞVURU
(232) 348 40 50  / Alper Tortoç

-
Başvuruları 

www.kalmem.com
adresinden online olarakta 

yapabilirsiniz.
-

Kalibrasyon eğitimi 
ücretlerinde MMO üyelerine  

%20 indirim uygulanmaktadır.

KALİBRASYON EĞİTİMLERİ
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MİEM EĞİTİM KURSLARI

Mekanik Tesisat Mühendis 
Yetkilendirme Kursu

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

-
Asansör Periyodik Kontrol 

Muayene Elemanı Kursu
10-13 Temmuz 2018 

S.Tarihi: 13 Temmuz 2018
-

Asansör Yetkili Servis Teknik 
Sorumlusu Eğitimi
17-20 Temmuz 2018 

S.Tarihi: 20 Temmuz 2018
-

Klima Tesisat Mühendis 
Yetkilendirme Kursu
18-22 Temmuz 2018 

S.Tarihi: 23 Temmuz 2018
-

Asansör Mühendis 
Yetkilendirme Kursu
18-22 Temmuz 2018 

S.Tarihi: 23 Temmuz 2018
-

Yangın Tesisatı Mühendis 
Yetkilendirme Kursu

3-5  Ağustos 2018 
S.Tarihi: 6 Ağustos 2018

-
LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu 

Müdür Kursu (3 gün)
8-10  Ağustos 2018 

S.Tarihi:10 Ağustos 2018
-

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

 Niyazi Oğuz - Volkan Kazanç

İKM SEMİNERLERİ İKM SEMİNERLERİ

SÜREÇ YÖNETİMİ SEMİNERİ*
Eğitim Tarihi: 24 Temmuz 2018

Eğitim Saati:  09.30-16.30

Eğitmen: ELİF ÖZARI

*Eğitim, ISO 9001:2015 Temel 

Bilgilendirme Eğitimine katılımın ön 

koşuludur.

ISO 9001:2015 TEMEL 
BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

 Eğitim Tarihi:  31 Temmuz-1 Ağustos 

2018

Eğitim Saati:  09.30-16.30

Eğitmen: ELİF ÖZARI

YALIN ÜRETİM TEMEL 
BİLGİLENDİRME

Eğitim Tarihi:  07-08 Ağustos 2018

Eğitim Saati:  09.30-16.30

Eğitmen:  TAYFUN ÇAYLAN

ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ

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

       Şube Yönetim Kurulu

AHMET İRFAN KARDAŞ
ALİ CAN KARADAŞ
UĞUR ÇALIŞIR
CEM DEMİRMEN
DURSUN NURİ VURAL
LÜTFİ TORU
MEHMET LEVENT ÇILI

SEHER ÖKSÜZ
ÖZCAN DULUNDER
OSMAN SARICA
ABDULLAH GÜVEN
UMUT ÖZDEMİR
ŞAKİR CAN KÖKSALAN
MEHMET DAMRA ŞAHİN

OKAN ÖZKAN 
CEM YETİK 
SİNAN YILDIRIM
FARUK ÖGEN
BİLAL MAÇÇA
ASLI TALAN
SERHAT PINAR

UĞUR TAVLI
SIRRI CAN POLAT
AHMET AYDIN
MERTCAN YEŞİLYURT
CANTÜRK TAŞDEMİR
HASAN MANAY
CANER SOLAK

Proje Yönetimi (PMI Metodolojisi)
Eğitim Tarihi: 15 Ağustos 2018

Eğitim Saati: 09.30-16.30

Eğitmen: NURGÜL BİÇER
  

*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.
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ŞUBEDEN • HABER

KOORDİNASYON 
KURULUMUZ 
29. DÖNEMİN İLK 
TOPLANTISINI 
GERÇEKLEŞTİRDİ

KALMEM, 
YENİ BİR ALANDA 
AKREDİTE 
OLDU

Şubemiz 29. Çalışma Dönemi’nin birinci 
Koordinasyon Kurulu toplantısı 20 Haziran 2018 
tarihinde gerçekleşti.

Odamız Kalibrasyon Laboratuvarı ve Metroloji 
Eğitim Merkezi, TÜRKAK tarafından yeni bir alanda 
akredite oldu.

( Her dör t ayda b ir toplanarak Şube çal ışmal ar ın ın 
değer lendir ildiğ i ve gelecek dör t ayl ık sürec in çal ışma 
plan hedefler inin oluşturulduğu Şube Koordinasyon Kurulu 
Toplantısı Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Akdeniz 
Salonu’nda gerçekleşt i. Şube Yönet im Kurulu Üyeler i, İl-
İlçe ve İşyer i Temsilc iler i, Oda organlar ında ve uzmanlık 
komisyonlarında görev alan üyeler, Oda Delegeleri  ile Şube 
Teknik Görevliler inden oluşan Şube Koordinasyon Kurulu 
toplantısını Güniz Gacaner Ermin (Başkan) ve Ece Gültekin’den 

( Odamız Kalibrasyon Laboratuvar ı ve Metroloji Eğitim 
Merkezi (KALMEM), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) 
taraf ından yeni bir alanda akredite edildi. Buna göre KALMEM 
taraf ından “Kurulu veya Potansiyel Rüzgâr Türbin Sahalarında 
Rüzgâr Ölçümler i, Rüzgâr Ölçüm Ver iler inin Düzenlenmesi, 
Analizi ve Değerlendirilmesi” doğrultusunda deney çalışması 
yapılabilecek.

(Yazman) oluşan divan yönetti.  Toplantıya 50 kişi katılırken, 
toplantının açılış konuşmasını yapan  Şubemiz Yönetim Kurulu 
Başkanı Yüksel Yaşar tek in, ülke gündemini değerlendirdi. 
Konuşmasında özellikle 24 Haziran seç imler inin üzer inde 
duran Yaşartekin, bu seçimlerin önümüzdeki yıllarda ülkenin 
gidişatına dair önemini vurguladı. Ardından Şubemiz Yönetim 
Kurulu Sekreter i Selda Ünver taraf ından dört aylık sürede 
yapılan çal ışmalar özetlendi. Sonras ında söz alan kurul 
üyeleri, sorumlusu oldukları Şube Uzmanlık Komisyonlarının 
çalışmalarına dair bilgilendirmede bulunurken, ülke gündemini 
ve Oda çalışmalarını da değerlendirdiler. 
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ŞUBEMİZ, 
İKÇÜ 
MEZUNİYET 
TÖRENİNE KATILDI

ŞUBEDEN • HABER

Şubemiz Yönetim Kurulu, İzmir Kâtip Çelebi 
Üniversitesi (İKÇÜ) Mühendislik ve Mimarlık 
Fakültesi mezuniyet törenine katıldı.

( İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık 
Fakültes i mezuniyet töreni 26 Haz iran 2018 t ar ihinde 
gerçekleşt i. Üniversitenin Çiğli’de bulunan kampüsünde yer 
alan spor salonunda gerçekleşen törene Şubemiz adına Yönetim 
Kurulu Sekreter Üyesi Selda Ünver kat ıldı. Ünver törende, 
Mak ina Mühendisl iğ i Bölümü ve Mekatronik Mühendisl iğ i 
Bölümü’nü ilk üç sırada bit iren öğrenc iler i Şubemiz adına 
tebrik ederek kendilerine birer hediye sundu.  

ASANSÖR 
SEMPOZYUMU 
YÜRÜTME 
KURULU 
TOPLANDI
18-20 Ekim 2018 tarihinde gerçekleşecek olan 
IX. Asansör Sempozyumu ve Sergisi öncesinde 
Sempozyum Yürütme Kurulu dördüncü kez 
toplandı.

( Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 7 Haziran 
2018 tarihinde gerçekleşen Yürütme Kurulu toplantısı, kurulun 
11 üyesinin katılımı ile gerçekleşt i. Toplantıda, sempozyum 
içeriğine ve hazırlıklarına ilişkin çeşitli kararlar alındı. 
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TMMOB 
45. DÖNEM 
YÖNETİM 
KURULU GÖREV 
DAĞILIMI YAPTI

BİSİKLETLİ 
YAŞAM SÖYLEŞİSİ 
GERÇEKLEŞTİ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 31 
Mayıs-3 Haziran 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen 
45. Dönem Olağan Genel Kurulu arından ilk 
toplantısını 19 Haziran 2018 tarihinde TMMOB Genel 
Merkezi'nde gerçekleştirdi.

Şubemiz Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu, 
“Bisikletli Yaşam” söyleşisi gerçekleştirdi.

( TMMOB Yönetim Kurulu ilk toplant ısında yapılan görev 
dağılımı sonrası Yönetim Kurulu Üyeleri, TMMOB'nin yürüttüğü 
meslek i demokrat ik mücadelenin meslekler imiz, meslek 
mensuplar ımız ve ülkemiz iç in gelişt ir ilerek sürdürüleceğini 
dile getirdiler.

( 27 Haziran 2018 tar ihinde Odamız Tepekule Kongre ve 
Sergi Merkezi Ege Salonu’nda düzenlenen söyleşiye, konuşmacı 
olarak Accell Bisiklet Halkla İlişkiler Sorumlusu Muhlis Dilmaç 

katıldı. Dilmaç söyleşide, bisiklet kullanımının püf noktaları, 
doğru bisiklet seçimi, sürüş sırasında alınması gereken güvenlik 
tedbirleri, bisiklet sürüş grupları gibi konular üzerinde durdu.  

Yapılan görev dağılımı sonrası oluşturulan 45. Dönem TMMOB 
Yürütme Kurulu ise şu şekilde oluştu:

Başkan  Emin Koramaz 
   (Makina Mühendisleri Odası)
II. Başkan Selçuk Uluata 
   (İnşaat Mühendisleri Odası)
Sayman  Tores Dinçöz 
   (Mimarlar Odası)
Üye   Ekrem Poyraz 
   (Fizik Mühendisleri Odası)
Üye   Asiye Ülkü Karaalioğlu 
   (Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası)
Üye   Mehmet Besleme 
   (Kimya Mühendisleri Odası)
Üye   Niyazi Karadeniz 
   (Maden Mühendisleri Odası)
Üye   Ayşegül Oruçkaptan 
   (Peyzaj Mimarları Odası)
Üye   Baki Remzi Suiçmez  
   (Ziraat Mühendisleri Odası)
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genel bilgilendirme yapıldıktan sonra kongrenin 17-20 Nisan 
2019 tar ihler inde “Mekanik Tesisatta Gerçekler ve Gelecek” 
ana temasıyla Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi`nde 
gerçekleştirilmesine karar verildi.
Kongre Yürütme Kurulu 'nun oluş turulduğu topl ant ıda, 
D an ı şm an l a r  K u r u l u  Ü y e l e r in in  b e l i r l e n e r e k  g ö r ü ş 
ve  öner i l e r in i  a l mak amac ı y l a  de s t ek l e yen sek t öre l 
kuruluşlar ile değerlendirme-bilg ilendirme toplant ıs ının 
gerçekleşt ir ilmesine, al ınan öner iler le kurs, seminer ve 
sempozyum konular ının belirlenmesi iç in Kongre Yürütme 
Kurulu'na görev ve yetki verilmesine karar verildi.
Alınan tüm kararlar Oda Yönetim Kurulu Onayına sunuldu.

(YÜRÜTME KURULU TOPLANTISI

Teskon 2019 Yürütme Kurulu ilk toplantısı 30 Haziran 2018 
tar ihinde İzmir, İstanbul ve Antalya’dan 16 üyenin kat ılımı 
ile Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Gediz Salonu’nda 
gerçekleşt ir ildi. Toplantıda, Yürütme Kurulu Başkanı olarak 
Prof. Dr. Ali Güngör görevlendirildi. İlk çağrı broşürü, seminer, 
sempozyum içer ikler i hakk ında görüşen Yürütme Kurulu 
Üyeleri, Danışmanlar Kurulu Üyelerinin belirlenerek görüş ve 
önerilerini yazılı almak için çalışma yapılmasına karar verdi.

Teskon 2019 için görüş ve önerilerini almak üzere destekleyen 
sektörel kuruluşlar ın yönetim kurulu üyeler i ile İstanbul’da 
toplantı yapılması amacıyla program oluşturuldu.

Ön Çal ışma Grubu ve Düzenleme Kurulu taraf ından 2019 
yılında düzenlenecek Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresinin 
ana teması “Mekanik Tesisatta Gerçekler ve Gelecek” olarak 
belirlenmişti. Yürütme Kurulu Toplantısında ana temaya uygun 
kongre programında yer alacak etkinlikler hakkında yapılacak 
çalışmalar değerlendirildi.

Ayrıca toplantıda ilk çağrı broşüründe yer alacak bildir i 
hazırlama tarihi aşağıdaki şekilde oluşturuldu:

1 Ekim 2018 Bildir i özetler inin kongre sekretaryasına 
gönderilmesi
2 Kasım 2018 Bildir i özetler inin değerlendir ilmesi ve 
yazarlarına sonucun iletilmesi
14 Ocak 2019 T a m  m e t i n  b i l d i r i l e r i n i n  k o n g r e 
sekretaryasına gönderilmesi
18 Şubat 2019 Bildir iler in değerlendir ilmesi ve yazarlara 
sonucun iletilmesi

ŞUBEDEN • HABER

14. ULUSAL TESİSAT 
MÜHENDİSLİĞİ 
KONGRESİ İÇİN 
ÇALIŞMALAR 
BAŞLADI
14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi’nin 
organizasyonu için Düzenleme Kurulu ilk 
toplantısını 10 üyenin katılımı ile 9 Haziran 2018 
tarihinde gerçekleştirirken, 30 Haziran 2018 
tarihinde de Yürütme Kurulu ilk toplantısı için 
Şubemizde bir araya geldi.

( DÜZENLEME KURULU TOPLANTISI

14. Ulusal Tes isat Mühendisl iğ i  Kongres i/teskon 2019 
Düzenleme Kurulu ilk toplant ısı 9 Haziran 2018 tar ihinde 
gerçekleştir ildi. Oda Yönetim Kurulu Üyesi Harun Erpolat`ın 
başkanlığında gerçekleşt ir ilen toplant ıya Adana, Ankara, 
Denizli, Diyarbakır, İzmir, Kocaeli, Mersin, Zonguldak Şube 
temsilcileri katıldılar.

Top l an t ı d a  13 .  K on g r e ’n in  de ğ e r l e n d i r m e  b i l g i l e r i 
aktar ılarak, teskon 2019 ön haz ırlık çalışmalar ı hakk ında 
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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
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TEPEKULE 
AÇIKHAVA 
SİNEMASI’NDAN 
15. KEZ MERHABA

( Şubemiz tarafından gerçekleştirilen Tepekule Açıkhava 
Sineması Gösterimleri düzenlenen açılış etkinliğiyle sezonu 
açtı. 15 yıldan bu yana her yıl yaz aylarında gerçekleştirilen ve 
tüm yurttaşlara açık olan gösterimlerin açılış etkinliğinde Olric 
Band müzik grubu ve Şubemiz Ritim Topluluğu sahne alırken, 
Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yaşartekin de bir konuşma 
yaptı. Yaşartekin konuşmasında, Oda olarak, sosyal ve kültürel 
faaliyetlerin de tüm insanların, özellikle de kent yaşamının 
zorluklarıyla karşı karşıya yaşayan yurttaşların vazgeçilmez ihtiyacı 
olduğu düşüncesinden hareketle çalışmaların sürdürüldüğünü 
ifade ederek, Tepekule Açıkhava Sineması’nın bugün İzmir’de 
kendi türünde tek yerleşik örnek olduğunu belirtti. Yaşartekin, 
İzmir’deki açık hava sinemalarının hepsinin, piyasanın acımasız 
çarkları arasında yok olup gittiğini ifade ederek, “Sinemaseverler 
de, yegâne sosyalleşme alanı olarak gösterilen alışveriş 
merkezlerindeki sinemalara mahkûm hale geldi. Buna bağlı olarak, 

yeni nesillerin zihninde alışveriş, tüketim ile sinema arasında 
maalesef sıkı bir ilişki kurulur oldu” diye konuştu. Yaşartekin, 

“Özellikle, sanatsal üretimin türlü yöntemlerle kısıtlandığı, sanat 
yapmanın neredeyse suç olarak görüldüğü, yurttaşların sanatsal 
faaliyetleri takip etmek için bütçelerinden pay ayıramaz hale 
geldiği, sanatın ticaretle, piyasayla böylesine iç içe geçtiği bir 
dönemde bu anlayıştan tamamen kopuk bir çalışma yürütmek, hem 
sanatı ve sanatçıyı savunmak hem de tüm yurttaşların sinemaya 
ücretsiz erişimlerini sağlamak bize büyük mutluluk veriyor” dedi. 
Yaşartekin ayrıca, genel seçim ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine 
de değinerek, “Yurttaşlarımızı emekten, demokrasiden, adil 
bölüşümden, toplumsal barıştan yana adaylara destek olmaya, oy 
vermeye, bununla da kalmayıp iradelerini yansıtan oylarına sahip 
çıkmak adına sandık başındaki yerlerini almaya davet ediyorum” 
ifadelerini kullandı.

Yaşartekin’in konuşmasının ardından sinema gösterimleri, 
yönetmenliğini Fatih Akın’ın yaptığı Paramparça filminin gösterimi 
ile başladı. Sinemada ilk gösterim, yağışlı hava nedeniyle salonda 
yapıldı.

6 Eylül 2018 tarihine kadar devam edecek olan gösterimlerde 10 
film, 3 belgesel film ve çocuklar için animasyon filmler izleyicilerle 
buluşacak. Gösterimlerin, tüm yurttaşlarını katılımına açık ve 
ücretsiz olduğu sinemada, animasyon film gösterimleri Pazartesi 
günleri, diğer gösterimler ise Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri 
saat 21.15’te gerçekleşecek.

Tepekule Açıkhava Sinemamızın  
Gösterim Programına  

QR Kodu okutarak ulaşabilirsiniz

Şubemiz tarafından gerçekleştirilen Tepekule 
Açıkhava Sineması Gösterimleri, düzenlenen 
kokteylle 19 Haziran 2018 tarihinde sinemaseverlere 
15. kez “merhaba” dedi.
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TMMOB  MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ
2018-2019 ÇALIŞMA DÖNEMİ  1. DÖRT AYLIK ÇALIŞMA RAPORU

(1 Şubat 2018–31 Mayıs 2018)

   Şubemiz in 29. Çalışma Döneminin bir inc i dör t ay ını 
kapsayan bu rapor, Şube 29. Olağan Genel Kurulu’nda 
üyeler imizin görüş ve öneriler i ile zenginleştir ilen Şube 
Çalışma Programı doğrultusunda gerçekleşen çalışmalardan 
oluşmaktadır. 

Raporumuz,  OHAL koşullarında toplumun tüm kesimlerine 
yönel ik bask ıl ar ın her geçen gün ar t t ığ ı, demokras i 
kır ıntılarının dahi yok edildiği, gözaltı ve tutuklamaların, 
çalışma yaşamında güvencesizleştirme adımlarının sürdüğü 
yaklaşık 120 günlük zaman dilimini kapsamaktadır. 

OHAL’den güç alan AKP, kendine verdiğ i nimetlerden 
faydalanabilmek adına geç ic i bir yönet im şekli olması 
gereken OHAL’i 7. kez uzatırken,  Nisan ayı sonunda ani 
bir kararla OHAL koşullarında baskın seçim kararı almıştır. 
Bu ani kararda, üretimi ikinci plana iten, inşaat rantına 
ve Körfez sermayesine dayalı ekonomi yönetiminin art ık 
yol gidemez hale gelmesinin ve buna bağlı olarak kr iz 
bel ir t iler inin iy iden iy iye kendini göster ir olmasının 
etkisinin büyük olduğu açıktır.

OHAL koşullar ında seç im olamayacağına dair gerek iç 
gerekse uluslararası kamuoyunun uyar ı ve tepk iler ine 
karşın, iktidarın “her derdine deva” bir sopa olarak elinde 
salladığı OHAL, bu kez de seçim sürecini kendi adına en 
iy i sonuçla atlatması yolunda kullanılmaktadır. Öyle ki, 
ikt idar par t isi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayy ip Erdoğan 
iç in devlet in tüm kaynaklar ı adeta seferber edil irken, 
muhalefet partiler inin seçim çalışmalar ı türlü engellerle 
karşılaşmakta, muhalefete yönelik kamu yay ınc ıs ı TRT 
de dâhil medya ambargosu sürmekte, seç im bürolar ına, 
stantlar ına saldır ılara göz yumularak bu saldır ılar teşvik 
edilmek tedir. Tüm bunlara ek olarak, özel l ikle doğu 
iller inde alınan sandık taşıma kararlar ıyla on binlerce 
insanın iradesinin sandığa sağlıklı bir şekilde yansıması 
engellenmeye çalış ılmakta, böylece seç im sonuçlar ına 
ş imd iden meşr u o l may an yöntemler  i l e  müdahale 
edilmektedir. 

Bu bağlamda, çatı örgütümüz TMMOB’nin “oyunu kullanma” 
ve ardından “oylarına sahip çıkma” çağrısı üzerine kurulu 
kampanyasının büyük önem taşıdığını biliyor, demokrasiden, 
hak ve özgürlüklerden yana olan tüm üyelerimizin de bu 
çağrıya kulak vereceğine inanıyoruz

Biliyoruz ki, tarihi boyunca hiçbir iktidara yandaş olmayan 
TMMOB, etkisizleşt ir ilmek ve yok edilmek istenmektedir. 
TMMOB’nin varlığını güçlenerek sürdürmesi mücadelesi, 
demokrasi ve özgürlükler mücadelesinden bağımsız değildir. 
Demokrasi ve özgürlükler için verilen mücadele ne kadar 
güçlenirse TMMOB’yi savunmak da o kadar güçlenecektir. 

SUNUŞ
Bir arada ve örgüt lü durmamız, d iğer emek, bar ış ve 
demokrasi güçler i ile yan yana yürümemiz ac il bir görev 
olarak karşımızdadır. Örgütlülüğümüzü siv il darbe sürecinin 
saldırgan polit ikalar ına karşı savunmamız ancak bu şekilde 
mümkün olacakt ır. 24 Haz iran seç imler i, AKP ik t idar ının 
saldırı politikalarıyla yıpratılmak istenen TMMOB örgütlülüğü 
iç in de önemli kavşaklardan bir idir. TMMOB’nin kader i ve 
kaygılar ı, ülkenin kader ve kaygılar ından hiçbir zaman ayr ı 
olmamıştır. 24 Haziran sonrasında ya tek adam rejiminin daha 
fazla kurumsallaşmasının önü açılacak ya da daha yaşanabilir 
bir ülke yolunda tünelin ucundaki aydınlık görülecektir. 

Sonuç her ne olursa ol sun, önümüzdek i dönemde TMMOB 
örgütlülüğünü ileriye taşıyacak, antidemokratik uygulamalara 
gerek t iğ i şek ilde direnecek b ir irade or t aya koymanın 
gerekliliği ortadadır.  

Başta TMMOB olmak üzere Odalar ımız, mevcut ik t idar ın 
ant i demokrat ik, bilimsel temelden uzak düzenlemeler ine 
karşı yasal ve meşru zeminde sonuna kadar mücadele ederek, 
demokratik meslek örgütlerimizi geleceğe taşımaya kararlıdır. 

Yıllardan bu yana olduğu gibi bugün de baskı ve yasaklara 
karşı özgürlük ve demokrasiy i savunma görev i önümüzde 
durmaktadır. TMMOB ve MMO örgütlülüğü olarak bu görevde 
üzerimize düşen pay her ne ise bunu hakkıyla yerine getirmek 
için daha fazla çabalamalı, bir bütün olarak örgütlülüğümüzü 
harekete geçirmeliyiz. 

Sayın Üyelerimiz,
TMMOB İzmir İKK çalışmalar ına Şubemizin akt if kat ılımı bu 
dönemde de devam etmiştir ve TMMOB İKK Dönem Sekreterliği 
görevi Şubemiz taraf ından sürdürülmektedir. 

Ülke gündeminin yoğunluğuyla bağlantılı olarak şekillenen Oda 
ve İKK çalışmalarının dışında, Şubemiz mesleki çalışmalarını 
yoğun biçimde sürdürmüştür. 

Değerli Üyelerimiz,
Önümüzdeki süreçte mesleki örgütlülüğümüzün güçlendirilmesi 
ve odamıza bu örgütlülüğümüzden alacağımız güçle sahip 
çıkmamız büyük önem taşıyacaktır. Bu süreçte Şubemiz, tüm 
etkinlikler ini örgütlü üyesinden ve halkımızın desteğinden 
aldığı güçle ve çalışma ilkeleri doğrultusunda yürütmeye devam 
ederken, sizlerin gerçekleştireceğimiz bu çalışmalarımıza katkı 
ve kat ılımınız yalnızca Odamız aç ısından değil, ülkemizde 
demokrasisinin gelişmesi açısından önemli olacaktır. 

29.  Dönemin  bir inc i  dör t ay ında  gerçek leş t ird iğ imiz 
çalışmalar ımızın özetini görüşler inize sunarken, bu süreçte 
Şube çalışmalarımıza katkıda bulunan tüm üyelerimize bir kez 
daha teşekkür ediyoruz.
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2) Şube Eğitim Hizmetleri

3)  İnsan Kaynakları Merkezi (İKM)

4) Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler  

1) Oda ve Şube Örgütsel Yapısının  
 Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar

Şubemiz, uzmanlık alanındak i bilgi ve deney imler ini Oda 
plat formlar ına aktarmay ı bu dönem de sürdürmüştür.  Bu 
dönem görüş ve öner iler sunulan yönetmelik, şar tname, 
kararname ve tebliğler şunlardır:

RT.C. Bil im Sanay i ve Teknoloj i Bakanl ığ ı Sanay i Genel 
Müdürlüğü taraf ından hazırlanan Asansör İşletme ve Bakım 
Yönetmeliği Taslağı 
R t st 7363 Doğal Gaz - Bina İç Tesisat ı Projelendirme ve 
Uygulama Kuralları 
Rİş yerler i- Karayolu Motorlu Taşıtlar ı Test Merkezler i İç in 
Kurallar Standardı Taslağı 
RT.C. Bil im, Sanay i ve Teknoloji Bakanlığ ı Sanay i Genel 
Müdürlüğü’nün Y iyecek Haz ır lama ve P iş irme Bölümünde 
Oluşan Buhar, Koku, Duman ve Benzer i Kirlet ic iler i Tahliye 
Edecek Baca Sistemi Hükmü
ROdamız Ana ve Diğer Yönetmelikleri
RŞubemizin Gelirler ini Art ırmak, Giderler ini Azaltmak İç in 
Yapacağı Planlama ve Önerileri
R t st 7363 Doğal Gaz - Bina İç Tesisat ı Projelendirme ve 
Uygulama Kuralları

Teknisyenlere Yönelik Kurslar   
Bu dönem toplam 101 kursa 1165 teknisyen ve teknik eleman 
katılmıştır

Meslek İçi Eğitim Merkezi (MİEM) Kursları
MİEM / PBK Mühendis Yetki Belgelerinin Gözetimi Kapsamında 
Puanlamaya Esas olarak 01.02.2018 -31.05.2018 tarihlerinde 
gerçekleşt ir ilen 6 toplant ıya 289 üyemiz kat ılarak puan 
almışlardır. Aynı dönemde düzenlenen 30 kursa ise 452 kişi 
katılmıştır.

Bilgisayar Kursları
Bu dönem Şubemiz eğit im merkezinde aç ılan 5 bilgisayar 
kursuna 34 kişi katılmıştır.
İnsan Kaynakları Merkezi Taraf ından Düzenlenen Kuruluş İçi 
Eğitimler
İnsan Kaynakları Merkezimiz taraf ından düzenlenen toplam 4 
kuruluş içi eğitime 47 kişi katılmıştır. 
İnsan Kaynaklar ı Merkez i Taraf ından Düzenlenen Genel 
Katılıma Açık Eğitimler
Bu dönemde gene l  kat ı l ıma aç ık eğ i t im programımız 
kapsamında düzenlenen eğitimlere toplam 194 kişi katılmıştır.

4 ay l ık dönemde aç ıl an 6  seminere, 68  k iş il ik kat ıl ım 
sağlanmıştır. Eğitimlere bireysel katılımcılar ın yanı sıra, 50 
ayrı f irmada çeşitli görevlerde çalışan yöneticiler, mühendisler 
ve teknik elemanları katılmıştır.    

31 Mayıs 2018 tarihine kadar yaptığımız yönlendirmeler ile 12 
üyemiz çalışmaya başlamıştır. 

Çal ışmayan Üyeler imize ve Öğrenc ilere Yönel ik Ücret s iz 
Eğitimler

İnsan Kaynakl ar ı  Merkez i  üc re t s iz eğ i t im e tk inl ik ler i 
kapsamında iş arayan üyelerimize çeşitli konularda seminerler 
programlanmıştır. 6 adet ücretsiz eğitime 68 kişilik katılım 
olmuştur. Eğitim sonunda üyelerimize eğitim katılım belgeleri 
verilmiştir.

Organize Sanayi Bölgeler i, Komisyon Bilgilendirme ve Salı 
Toplantıları

Gerçekleştirilen 10 adet Bilgilendirme Toplantısına toplam 494 
kişilik katılım olmuştur.

 

Periyodik Kontroller
Şubemiz, İş Ekipmanlar ının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik 
Şar t l ar ı  Yöne tmel iğ i  gereğ i  f i rmal ar a yöne l ik  o l ar ak 
gerçekleş t irmiş olduğu Bas ınç l ı  Kapl ar ın ve Kald ırma 
mak inal ar ın ın per iyodik kont rol h izmet ini bölgemizde 
etk inliğini ar t t ırarak sürdürmüştür. Tekniğin gerekt irdiği 
yöntemlerle gerçekleştirilen periyodik kontrollerle 01.02.2018-
31.05.2018 tarihleri içerisinde 8970 cihaz kontrolü yapılmıştır. 

Mesleki Denetim
01.02.2018-31.05.2018 tarihleri arasında 2144 adet mekanik 
tesisat projesi, 20.118 adet doğalgaz tesisatı projesi, 18 adet 
asansör uygulama projesinin mesleki denetimi yapılmıştır.

Motorlu Araçlar Bilirkişiliği
Bu dönemde 143 aracın motor, şase numaralarının orijinalliği, 
azami yüklü ağ ır l ığ ı ve s il indir hac imler i incelenmiş ve 
bu araçlar hakk ındak i inceleme raporlar ı ilgili kurumlara 
gönderilmiştir. 

Mutfak Havalandırma Bilirkişiliği
Bu dönemde 76 işyerinin mutfak havalandırma sistemi hakkında 
inceleme raporları düzenlenmiş ve f irmalara iletilmiştir. 

Teknik Ölçümler
01.02.2018-31.05.2018 tarihleri arasında 71 adet teknik ölçüm 
gerçekleştirilmiştir.

Bilirkişilik ve Ekspertizlik Hizmetleri
01.02.2018-31.05.2018 tarihleri arasında 23 kurum, kuruluş ve 
f irmaya bilirkişilik ve ekspertizlik hizmeti verilmiştir.

Yangın Merdiveni Basınçlandırma Bilirkişiliği
01.02.2018-31.05.2018 tar ihler i arasında 1 binanın 8 adet 
yangın merdiveni basınçlandırma sistemi hakkında inceleme 
raporları düzenlenmiş ve kurum/kuruluşlara iletilmiştir. 

Rafların Statik Analizi ve Rafların Periyodik Kontrolleri
01.02.2018-31.05.2018 t ar ihler i  aras ında 10  ade t r af 
stat ik analiz i ve 22 adet raf ın per iyodik kontrol hizmet i 
gerçekleştirilmiştir. 

NDT Tahribatsız Muayene Çalışmaları
01.02.2018-31.05.2018 tarihleri arasında çeşitli yöntemler ile 
(UT, MT, PT vb.) 13 f irmaya hizmet sunulmuştur. 
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6) Kalibrasyon Laboratuarı ve 
Metroloji Eğitim Merkezi (MMO KALMEM) 

7) Ulusal Kongre ve 
 Sempozyum Çalışmaları

 

AKREDİTASYON FAALİYETLERİ
Asansör Kontrol Merkez i, “ TS EN ISO/ IEC 17021: 2012 
U y gun l uk  D e ğe r l e nd i r me s i  Ç e ş i t l i  T ip t e k i  Mu ay e ne 
Kuruluşlar ının İşletimi için Şartlar” standardı ve AB-086-YS 
nolu akreditasyon kapsamında Makina Mühendisler i Odası 
Asansör Kontrol Merkezi 4. Gözetim denetimi 15-16.01.2018 
tar ihler inde gerçekleşt ir ildi. Denet ime ist inaden toplan 2 
küçük uygunsuzluk tesp i t  ed ilmiş t ir.  Uygunsuzlukl ara 
ilişkin Düzelt ic i/Önleyic i Faaliyetler gerçekleşt ir ilip, dosya 
kapatılmıştır. 

Ayrıca, AKM Onaylanmış Kuruluş yetkisi 17.01.2018 tarihinde 
NANDO’ da yayınlanmıştır. 

EĞİTİM FAALİYETLERİ
AKM taraf ından Oda bünyesinde faaliyet yürüten mak ina 
mühendisler i iç in bu dönemde farklı il lerde Asansör, PK, 
Baca ve Yürüyen Merdiven bir imi kapsamında 5 adet eğit im 
planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. 

AB-086-M nolu akreditasyon kapsamında, TS EN ISO/IEC 
17021-1/3 Yönet im Sistemler i Denetç i Paylaşım Toplant ısı 
gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca, 26-28 Nisan 2018 tarihlerinde İnelex Asansör Fuarına 
katılım sağlanmıştır. 

ASANSÖR YILLIK KONTROL FAALİYETLERİ
Asansör y ıllık kontrol çalışmalar ında Türk iye çapında 276 
belediye ve il özel idare ile protokol imzalanmış olup, 
kontrollere devam etmektedir. 

01.01.2018-30.04.2018 tar ihler i aras ında İzmir ’de 3433 
asansörün per iyodik kontrolü, 2746 asansörün eks ikl ik 
kontrolü, 477 asansörün ikinci eksiklik kontrolü yapılmıştır.

MMO KALMEM Kalibrasyon Laboratuvar ı ve Metroloji Eğit im 
Merkezimiz sanayi kuruluşlarına ve Odamız birimlerine verdiği 
eğitim ve kalibrasyon çalışmalarını sürdürmüştür.  

TS EN ISO/IEC 17025:2012 standardı kapsamında hizmet 
veren MMO KALMEM aşağıdaki alanlarda akredite ser t if ika 
vermektedir.

Bu çalışma döneminde, Kalibrasyon merkezimiz taşınmış ve 
yeni hizmet yerleşkesinde hizmet vermeye başlamıştır. 
Kalibrasyon Merkezimizin yeni adresi;
243 SOKAK NO:17 KAT:1 DAİRE:6 Manavkuyu – Bayraklı / İZMİR 
şeklindedir.

Türkak taraf ından akreditasyon Belge Yenileme denet imine 
giren laboratuvarımız, Radyasyon Sıcaklığı ve Yüksek Gerilim 
alanlar ında Kapsam Genişletme gerçekleşt irmişt ir. Denetim 
Başar ı  i le t amaml anmış, kapsamın TÜRK AK t araf ından 
yayınlanması beklenmektedir.

Bu çalışma döneminde, Kalibrasyon konular ında 7  eğit im 

gerçekleştirilmiş ve 96 kişiye eğitim verilmiştir. 

Düzenli olarak hizmet ver ilen sanay i kuruluşlar ının yanı 
sıra, Odamızın Muayene Kuruluşu, Merkez Çevre Laboratuvarı 
ve Asansör Kontrol Merkezi bir imler in kalibrasyon hizmet i 
ihtiyaçları merkezimizce karşılanmıştır. 

Denizli Şube ile birlikte yapılan çalışma sonucunda Denizli 
Şube faaliyet alanında bir adet kalibrasyon aracı tasarlanmış 
ve devreye al ınmış t ır. Denizl i Şube’de görev yapan bir 
teknik görevlinin vasıf landırma sürec i KALMEM taraf ından 
tamamlanarak, KALMEM kalite sistemine dâhil edilmiştir.

Sanay i kuruluşlar ından ve Şubeler imizden gelen 325 adet 
farklı kuruluştan gelen 530 talep cevaplanmış, toplam 3796 
adet cihaz kalibrasyonu yapılmıştır.

Asansör Sempozyumu (18-20 Ekim 2018)
Odamız ın TMMOB Elek tr ik Mühendisler i Odası ile bir l ik te 
düzenlediği Asansör Sempozyumu iç in Düzenleme Kurulu 
taraf ından belirlenen Yürütme Kurulu bu dönem iç inde 4 
toplant ı gerçekleşt irerek sempozyumun ana çerçeves ini 
belirledi. Sempozyumda sunulacak bildiri, kurs ve etkinliklere 
ilişk in ana başlıklar belirlendi. Sempozyumun “Tasar ım ve 
Teknoloji” ana teması ile düzenlenmesine karar verildi.

Asansör Sempozyumu 2018 Danışmanlar Kurulu üyeler inin 
görüş ve öner iler inin al ınmas ı amac ıyla 26 Nisan 2018 
tarihinde Inelex Fuarı’nda bir toplantı gerçekleştirildi. 

19 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda danışmanlar 
kurulu üyeler i sempozyuma destekler inin geçmiş y ıl larda 
olduğu g ib i  devam edeceğ in i söy leyerek sempoz yumu 
gelişt ir ic i yönde görüş ve öner iler ini dile get irdi. INELEX 
Asansör Fuarı’na stant kurarak katılım sağlandı ve sempozyum 
hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

İlk çağr ı broşürü ve af iş yayınlanarak konu ile ilgili kurum 
ve kişilere gönderilirken, etkinliğin duyurusu için hazırlanan 
2 farklı e-bülten sektörde konu ile ilgili tüm taraf lar ile 
paylaşıldı.

5. Kaizen Paylaşımları Etkinliği (22-23 Şubat 2019)
Ülkemiz in kaynaklar ının israf edilmemesi ve daha ver imli 
kullanılmasını teşvik etmek ve bu çalışmaların yaygınlaşmasını 
sağlamak amacıyla Endüstri-İşletme Mühendisliği Meslek Dalı 
Komisyonu taraf ından bu yıl beşincisi düzenlenecek KAIZEN 
paylaşımları etkinliğinin 22-23 Şubat 2019 tarihinde Odamız 
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde düzenlenmesine karar 
verildi.

Etk inlik organizasyonu iç in çalışma grubu dönem iç inde 3 
toplant ı gerçekleşt irdi ve yapılacak organizasyona ilişk in 
temel konuları belirledi. 

14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi (17-20 
Nisan 2019)
14. Ulusal Tesisat Mühendisliğ i Kongresi iç in Şubelerden 
Düzenleme Kurulu Üyeler i iç in isimler istendi ve bu isimler 
Genel Merkez Yönetim Kuruluna sunuldu. Teskon 2019’un 17-20 

5) Asansör Kontrol Merkezi (AKM)
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9) Üniversitelerle İlişkiler

8) TMMOB - Diğer Odalar ve 
 Demokratik Kitle Örgütleriyle İlişkiler

10) Basın - Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi

11) Şube Sosyal - Kültürel Etkinlikler

12) Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi

13) Manisa İl Temsilciliği Çalışmaları 

HİZMETİN TÜRÜ ŞUBAT MART NİSAN MAYIS

Bilirkişilik 
Hizmetleri

- 1 4 -

Bilirkişilik İçin 
Görevlendirilen Üye 

Sayısı
- 1 2 -

Mekanik Tes. ve Asan-
sör Avan Prj. Den. Hiz.

- - - -

Asansör Uyg. Prj. Den. 
Hiz.

- - - -

LPG'li Araçlarda 
Gaz Sızdırmazlık 

Kontrolü
- - - -

Traf ik Bilirkişilik Hizm. 
(Motor-Şase Num.)

11 13 9 12

AİTM (Araç) Proje Den.
Hiz.

- - - -

İş Makinaları Kursları - 1 1 1

İş Makinaları Kursları
Kursiyer Sayısı

- 10 11 13

Nisan 2019 tarihinde “Mekanik Tesisatta Gerçekler ve Gelecek” 
ana temasıyla düzenlenmesine karar verildi.

7-10 Şubat 2018 tar ihler inde gerçekleşt ir ilen ISK-SODEX 
2018 Fuar ı̀ na Şubemiz de düzenlenecek 14. Ulusal Tesisat 
Mühendisliği Kongresi ve Teskon+Sodeks Fuar ı̀ nın duyurusunu 
yapmak için bir stant kurarak katılım sağlandı. 

5 Mart 2018’de Teskon 2019’un oluşumu için ön çalışma grubu 
bir araya gelerek ana tema iç in çalışma gerçekleşt irdi ve 
hazırlanan broşür ile 12-14 Nisan 2018 tarihinde İstanbul’da 
Türk Tesisat Mühendisleri Derneği taraf ından düzenlenen XIII. 
Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumuna katılım 
sağlandı.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Dönem Sekreterliği 
görev i Şubemiz taraf ından yürütülmektedir. Bu dönemde 
mesleki ve toplumsal sorunlara ilişkin TMMOB’ye bağlı diğer 
odalarla, sendika ve demokratik kitle örgütleriyle çalışmalar 
sürdürülmeye devam edilmiştir. 

Üniversite bileşenleri ile iletişim güçlendirilerek sürdürülmüş, 
Oda-üniversite ilişk iler inin daha iler i aşamalara taşınması 
yolunda yapılması gerekenler ile üniversiteler in ve meslek 
alanının sorunlar ına dair görüş alışver işinde bulunulmuştur. 
Üniversiteler in katk ılar ıyla 8. Üniversitelerarası Mak ina, 
Endüstr i, Mekatronik ve Ener j i Sis temler i Mühendisl iğ i 
Bö lümler i  B i t i r me P ro je l e r i  Serg is i  ve  Yar ı şmas ı ’n ın 
hazırlıklar ı tamamlanmışt ır. Etk inliğin organizasyonu iç in 
bölgemiz üniversiteler i temsilc iler inin kat ılımıyla Yürütme 
Kurulu o luş turulmuş ve Yürü tme Kurulu bu dönemde 
etk inliğin gelişt ir ilmesi ve organizasyonu iç in 2 toplant ı 
gerçekleştirmiştir.

Şubemiz Yönet im Kurulu üyeler i taraf ından 2 Mar t 2018 
tar ihinde Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vek il i Prof. Dr. 
Erdal Çelik’e bir ziyaret gerçekleştir ilerek Şubemiz ve Dokuz 
Eylül Üniversitesi’nin ne tür çalışmalarda ortaklaşabileceği, 
öğrencilere yönelik nasıl çalışmalar yapılacağı gibi konular 
üzerine görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Şube Bültenimiz aylık per iyotlar ile yay ımlanmaya devam 
etmişt ir. Bu dönem çeşitli sosyal ve kültürel etk inlikler in 
organizasyonunda aktif görev alınmış, şube etkinlikler imizi 
duyur mak amac ı y l a  a f i ş l e r,  broşür l e r  haz ı r l anmış t ı r. 
Bölgemizdek i  bas ın ve yay ın kuruluş l ar ı y l a kurumsal 
ilet işim sürdürülmüştür. Bu dönem 10 basın bülteni medya 
kuruluşlarına iletilmiştir. Şubemizin açıklamaları yazılı, görsel 
ve internet basınında 41 haberle yer almıştır. 

Şube web sitesinin güncelleme çalışmaları birimimiz taraf ından 
yürütülmüştür. Şube etk inl ikler ine kat ıl ımın ar t ır ılması 
amacıyla duyuru çalışmaları yapılmıştır. Şubemizce düzenlenen 
etkinlikler in af iş, broşür, davet iye vb. tasar ım, hazırlık ve 
basımı birimimizce gerçekleştirilmiştir.

Bir imimiz, Şube çal ışmalar ımıza ek olarak sekreterl iğ ini 
yürütmekte olduğumuz TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu 
çalışmalar ına da destek olmakta, TMMOB İKK web say fası 
ve sosyal medya hesaplar ının kul l anılmas ı sorumluluğu 
birimimizce üstlenilmektedir.

Şubemiz taraf ından bu yıl 15. kez düzenlenecek olan Tepekule 
Açıkhava Sineması Film Gösterimleri’nin programı hazırlanmış, 
hazırlıkları tamamlanmıştır. 

Türk Halk Müziği Koromuz, 5 Şubat 2018 tar ihinde “Sazın 
ve Sözün Sultanlar ı: Halk Ozanlar ı” konser i ile seyirc ilerle 
buluştu. Konseri yaklaşık 700 kişi izledi. 

Klasik Türk Müz iği Koromuz, 6 Nisan 2018 tar ihinde TRT 
sanatç ısı Melihat Gülses’in konuk sanatç ı olarak kat ıldığı 
Mühendis ve Mimar Bestekârlar Konseri gerçekleştirdi. Konseri 
yaklaşık 500 kişi izledi. 

Türk Hal k Müz iğ i  Koromuz,  29 May ıs  2018 t ar ih inde 
“İstanbul’dan Rumeli’ye Türkülerle Ramazan Eğlencesi” konseri 
ile sahne aldı. Konseri 500’den fazla kişi izledi. 

Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi bu dönem 216 organizasyonda 
56 bini aşkın ziyaretç iy i ağırlamışt ır. Bu süreçte Tepekule 
Kongre ve Sergi Merkez i fuar, sempozyum, sergi, t iyatro, 
konser, tören, eğitim toplantılar ı, bilgilendirme toplantılar ı 
gibi farklı alanlarda düzenlenen etk inliklere ev sahipliği 
yapmıştır.  

Manisa İl Temsilc il iğ imizde geç t iğimiz dör t ayda yapılan 
mesleki ve teknik çalışmalar aşağıda verilmiştir:
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ODADAN •

SANAYİ İNİŞTE 
TÜRKİYE IMF’YE 
TESLİMİYETİN 
EŞİĞİNDE

( Odamız, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in katkısıyla 
haz ır l adığ ı sanay inin sorunlar ı bülteninin 39’uncusunu, 
sanayideki inişe ve IMF’ye gitme riski konusuna ayırdı.

TÜİK, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Kalkınma Bakanlığı, 
IMF verileri kullanılarak yapılan analizde, 2018 ilk çeyreğinde 
gerçekleşen büyümenin, 2017’deki dopingli büyümenin devamı 
olduğu ve yer ini hızla yavaşlamaya terk ett iğine değinildi. 
Dopingli büyümenin ç if t haneli enflasyon, işsizlik yanında 
rekor bir cari açık yarattığına, kamu maliyesinde de açıkları 
büyüttüğüne değinilen analizde, dünyadaki para ikliminin 
Türkiye aleyhine değiştiği ve dış kaynak bulmada zorlanacak 
Türkiye’nin IMF’den kredi istemek ve karşılığında acı reçeteler 
uygulamak zorunda kalabileceğine işaret edildi.

Odamız analizinde şu noktalara vurgu yapıldı:
• Türkiye ekonomisi, 2017’nin tamamında yaşanan vergi 
indir imler i, kedi bol luğu ve diğer dev le t teşv ikler iy le 
gerçekleşen “Dopingli büyüme”yi, 2018’in ilk çeyreğine de 
taşıdı. Büyüme 2018’in ilk çeyreğinde de yüzde 7’nin üstünde 
gerçekleşti.

• Ancak, Nisan ay ından it ibaren önce döv iz kurlar ında 
başlayan hızlı dalgalanma ve onu dengelemek iç in May ıs 
ay ında uygul amaya geç i len yük sek f a iz  uygul amal ar ı, 
büyüme temposunu yavaşlat ıc ı etkiler göstermeye başladı. 
Nisan or talar ında alınan baskın seç im karar ının bekle-gör 
eğilimlerini pekiştirmesiyle, ekonomi düşük vitesli bir döneme 
gir iş yaptı. Bu süreç, özellikle imalat sanayisinde kendisini 
hissettiriyor ve yılın ikinci yarısında ekonomide yavaşlamanın 
daha çok hissedileceği tahmin ediliyor.

• Sanayi üretimindeki artış Ocak’tan bu yana düzenli olarak 
azalıyor. Buna karşılık dolar her geçen ay daha yüksek oranda 
ar t ış göster iyor. Sanayi üret imi ile dolar ın ar t ışı Nisan’da 
neredeyse eşitlendi. Yüzde 9 oranında dolar art ışı yaşanan 
Mayıs ayında sanayideki üretimin çok az artmış olduğu tahmin 
ediliyor. 
 

Odamız tarafından hazırlanan “Sanayinin Sorunları 
ve Analizleri” raporunun 39.su “Sanayi inişte, 
Türkiye IMF’ye teslimiyetin eşiğinde” başlığıyla 
yayımlandı.

• Sanay inin nabz ını gös teren İ s t anbul Sanay i Odas ı, 
Sat ınalma Yönet ic i ler i  Endek s i -PMI ’da h ız l ı  b ir  düşüş 
gözleniyor. Sanay i f irmalar ı, üret im, yeni sipar işler, stok 
düzeyleri, istihdam, tedarikçi performansı ve f iyat trendleri 
gibi parametreler in bir önceki döneme göre kötüleştikler ini 
if ade et t iler. PMI’lar ın 50’den büyük olması öncek i aya 
k ıyasla bir iy ileşmeye ya da ar t ışa işaret ederken, 50’den 
küçük rakamlar önceki aya göre kötüleşme ya da düşüş olarak 
değerlendir ilmektedir. PMI, Nisan ve Mayıs aylar ında 50’nin 
altına düşmüştür. Bu da sanayide inişin en önemli göstergesi 
kabul edilmektedir.

• Durum inşaat güven endeksinde daha vahimdir. İnşaat 
güven endeks i Şubat ay ından May ıs’a kadar sürekl i kan 
kaybetmektedir.

• Büyüme iç in başvurulan doping şır ıngasının yol açt ığı 
yüksek enflasyon, yüksek car i açık ve kamu açığı sorunlar ı, 
ekonominin yönetilmesini güçleşt ir irken dışar ıda, özellikle 
ABD’de pek işen faiz ar t ırma adımlar ı, Türk iye’nin muhtaç 
olduğu acil sıcak para girişini zayıflattı.

• 2018’in ilk 4 ayında 22 milyar dolara yaklaşan cari açık, 
geçen yılın aynı dönemini yüzde 80 geçmiş durumda. Bu hızlı 
t ırmanışın yanında, açığın f inansmanı da denizin kurumakta 
olduğunu göster iyor. Car i aç ığın f inansmanında yeni kredi 
g ir iş inden çok, bankalar ın dışar ıdak i 11 milyar dolar l ık 
mevduat ı içer i çekt ikler i ve 4 milyar dolara yakın kaynağı 
belirs iz fon gir iş i ile aç ığ ın f inanse edilmeye çalış ıldığ ı 
görülmektedir. Ayr ıca ilk 4 ayda rezervlerden de 2 milyar 
dolara yakın kullanım görülmektedir.
Bütün bunlar, artan cari açığı dış kaynakla f inanse etmenin 
güçleşt iğ ini, rezer v ve kaynağı bel irs iz fonlar ın da çok 
zorlandığını, Türkiye’nin kaynak bulma sorunun önümüzdeki 
günlerde daha da artacağını göstermektedir.

• Türk i ye’n in ar t an r isk ler i,  seç im kon jonk türünün 
eklediği belirsizlik ve AKP rejiminin ekonomiyi yönetmedeki 
yetersizliği, vadesi gelen dış borçların yenilenmesinde ve diğer 
yükümlülüklerin yerine getirilmesinde Türkiye’yi giderek aciz 
duruma getiriyor.

• Benzer sorunlar ı, biraz daha akut biç imde yaşayan bir 
başka çevre ülke Ar jant in’in ç ık ışı IMF’e gitmekte bulması, 
tüm dünyada “Türkiye de IMF yolcusu mu?” sorusunu gündeme 
get irdi. Bu sorunun cevabı özel l ik le bask ın seç imler in 
sonras ında ne t l ik kazanacak . D ış kaynak teminindek i 
darboğazın aşılamaması halinde Türk iye’nin IMF’den kredi 
talep etmesi, bunun karşılığında da acı bir reçeteyi uygulamak 
zorunda kalması ihtimaller arasında.
Özellikle, ekonomiy i yönetme konusunda yeni bir hikayesi 
olmayan AKP ile devam edilirse, ekonomide bir iyileşme ihtimali 
pek görünmüyor ve IMF’ye gidiş kaçınılmaz gibi duruyor.
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ÇALIŞMA YAŞAMI 
EMEKÇİLERİN 
HAKLARINI 
TEMEL ALACAK 
BİR ŞEKİLDE 
DÜZENLENMELİDİR

( TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, 15-16 Haziran 
1970 Büyük İşçi Direnişini 48. yılında anıyor ve haklarına sahip 
çıkan emekçileri selamlıyoruz. 

1970 y ılında dönemin ikt idar ı taraf ından TBMM gündemine 
get ir ilen İş Yasası ve Sendikalar Yasası’nda değişiklikler i 
öngören tasarı DİSK’i, sendikal hakları ve temel işçi haklarını 
ger iletmeyi amaçlıyordu. Söz konusu yasa tasar ısına karşı 
15–16 Haziran günler inde Kocaeli ve İstanbul’da büyük bir 
işç i direnişi gerçekleşmişt i. 168 fabr ikadan 150 bin işçinin 
başlattığı direnişe şiddetle müdahale edilmesi sonucu üç işçi 
ve bir esnaf ölmüş, 200’den fazla işçi yaralanmış ve 16 Haziran 
günü sık ıyönet im ilan edilmişt i. Yüzlerce işç i ve sendikac ı 
sıkıyönetim mahkemelerinde yargılanmış, 5 binden fazla işçi 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener 
tarafından, 14 Haziran 2018 tarihinde 15-16 Haziran 
direnişinin yıl dönümünde yazılı bir açıklama yapıldı.

işten atılmıştı. İki yıl sonra Anayasa Mahkemesi söz konusu 
değişiklikleri iptal etmişti ancak 12 Mart faşizmi döneminde 
sermaye ç ıkarlar ı doğrultusunda yeter ince düzenlenemeyen 
çalışma yaşamı, 24 Ocak 1980 ekonomi kararlarının ardından 12 
Eylül faşizmi taraf ından yeniden biçimlendirilmiş, çalışanların 
aleyhine yapılan düzenlemeler bugünlere dek yoğunlaşarak 
sürmüştür. 

Siyas i ik t idar, 2003 y ıl ından it ibaren söz konusu emek 
düşmanı polit ikalar ı yoğunlaşt ırarak uygulamaktadır. İ ş 
Yasası değişikliği ile başlayan onlarca düzenleme, emekçilerin 
ücretlerini, üretim, hizmet ve yaşam koşullarını hep olumsuz 
yönde etk ilemişt ir. Esnek-güvencesiz ist ihdam biç imler i, 
taşeronlaşt ırma ve sendikasızlaşt ırma yaygınlaşmışt ır. İşç i 
sağlığı ve iş güvenliği hizmetler i piyasaya açılmış, kamusal 
denetimin kaldırılmasına yönelik birçok düzenleme yapılmıştır. 
Bugün ağır çalışma koşullarını, sendikasızlaştırmayı, sigortasız, 
güvencesiz, düşük ücretlerle çalıştırmayı, grev yasaklarını, iş 
kazalar ı ve işçi c inayetler ini meşrulaşt ıran dinci-sermayeci 
yaklaşım çalışma yaşamını emekçilerin aydınlanma kanallarını 
kapatan l aikl ik düşmanı uygulamalar eşl iğ inde yeniden 
biçimlendirmektedir. 

Odamız emekç iler in iş güvences in in sağl anmas ı,  işs iz 
olmamak, aç ve yoksul olmamak, emeğinin karşılığını hakkıyla 
almak, eşit işe eşit ücret verilmesi, kıdem tazminatı hakkına 
dokunulmaması, iş kazalar ı ve iş c inayet ler inin “kader” 
olarak görülmeyip işç i sağlığı ve iş güvenliği önlemler inin 
tam olarak alınması, geç ic i-k iralık işç i olmamak, taşeron 
çalışmanın yasaklanması, yasal işgünü süresine uyulması ve 
çalışma saatler inin düşürülmesi, fazla mesai ücretler inin 
ödenmesi, grev ve toplu sözleşme dâhil tüm sendikal hakların 
tanınması, OHAL’in kaldırılması, kamuya alımlarda adaletsizlik 
yapılmaması, cinsiyet ayrımcılığı yapılmaması, fabrikalarının 
satılmaması-kapatılmaması vb. istemlerini desteklemektedir. 

Başta İş Yasası, İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ve sosyal güvenlik 
sistemi olmak üzere ilgili mevzuat bütün emekçileri kapsayacak 
şekilde ve bu haklı istemler temelinde yeniden düzenlenmelidir. 
Önümüzdeki 24 Haziran seçimler inin bu yönde bir değişime 
de yol açması umuduyla oylar ımızı cumhur iyet, demokrasi, 
eşitlik, özgürlük, adalet, barış ve emekçilerin hakları yönünde 
kullanmalı ve oylarımıza sahip çıkmalıyız. 
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SİVAS KATLİAMINDA 
CAN VEREN 
DEĞERLERİMİZİ 
ANIYORUZ

MAKİNA 
MÜHENDİSLERİ 
ODASI 
YÖNETMELİKLERİ 
RESMİ GAZETE'DE 
YAYIMLANDI

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener 
tarafından, Sivas katliamının 25. yıl dönümü 
dolayısıyla 29 Haziran 2018 tarihinde yazılı bir 
açıklama yapıldı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından 
hazırlanan yönetmelikler 21 Haziran 2018 tarihli ve 
30455 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

( 25 yıl önce Sivas’ta 2 Temmuz 1993 tar ihinde Madımak 
Otelinde yakılarak katledilen demokrat, toplumcu, yurtsever 
yazar ve ozanlarımızı sevgiyle, saygıyla anıyoruz. 

Madımak’ta insanlar ımızı yakan ve yakt ıranlar aydınlanma 
ve b il im düşmanı dogmat izmin karanl ığ ın ın sürmes ini 
isteyenlerdir. Aydın ve sanatç ılar ımıza k ıyan ger ic i faşist 
güçler, bilinir ki Cumhuriyet, demokrasi, laiklik düşmanlarıdır. 

( " Türk Mühendis Ve Mimar Odalar ı  Bir l iğ i  Mak ina 
Mühend is l e r i  Odas ı  A sansör  Mühend is  Ye t k i l end ir me 
Yönetmeliğ inde Değiş ikl ik Yapılmasına Dair Yönetmelik", 

"Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri 
Odası Mekanik Tesisat Hizmetleri Uzmanlık Ve Belgelendirme 
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Türk 
Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası 
Stratejik Planlama Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliğinde 
Değiş ikl ik Yapılmasına Dair Yönetmelik", "Türk Mühendis 
Ve Mimar Odalar ı Birliği Makina Mühendisler i Odası Yat ır ım 
Hizmetleri Yönetimi Mühendis Yetkilendirme Yönetmeliğinde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 21 Haziran 2018 tarihli 
ve 30455 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı.

16 Şubat 1969 Kanlı Pazar, 1 Mayıs 1977 Taksim, 19 Aralık 
1978 Maraş, 28 Mayıs-10 Temmuz 1980 Çorum, 2 Temmuz 1993 
Sivas, 10 Ekim 2015 Ankara ve daha birçok katliamı yapan 
gerici gelenek ülkemizdeki ilerici, aydın kesimlere karşı hep 
tahammülsüz olmuştur. Orhan Yavuz Bedrettin Cömert, Turan 
Dursun, Uğur Mumcu ve daha birçok yurtsever demokrat insan 
bu nedenle katledilmiştir. Emperyalizmin ve yerli gericiliğin 
kışkırttığı çağdışı şeriatçı yapılar, toplu katliamlarla ülkemizi 
ve bölgemizi kana bulamıştır. 

Diğer yandan ülkemizde dinselleşt irme eğit imde, kamusal 
ve toplumsal yaşamda hâk im k ıl ınmaktadır. Din, mezhep, 
inanma-inanmama farklılıkları, düşmanlık ve çatışma tohumları 
ekmeye varacak tarzda kullanılmaktadır. Bu nedenle günümüz 
Türkiye’sinde demokrasi, laiklik, eşitlik, özgürlük ve adalet 
istemleri her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. 

TMMOB Makina Mühendisler i Odası olarak, 2 Temmuz 1993 
Madımak katliamını ve ger ic iliği lanetliyor; bağımsız, eşit, 
özgür, demokratik, laik, başka bir Türkiye özlemini kamuoyu ile 
paylaşıyoruz. 
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TMMOB İKK•

EMEK VE 
DEMOKRASİ 
GÜÇLERİNDEN 
SEÇİM AÇIKLAMASI
İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, 24 Haziran 
seçimlerine ilişkin bir basın açıklaması gerçekleştirdi. 

( 29 Haziran 2018 tarihinde Alsancak Türkan Saylan Kültür 
Merkezi önünde gerçekleşt ir ilen basın aç ıklamasında İzmir 
Emek ve Demokrasi Güçleri adına Türkiye İnsan Hakları Vakf ı 
(TİHV) yöneticisi Coşkun Üsterci konuştu. Üsterci, 24 Haziran 
seçimlerine ilişkin tartışmaların bütün yoğunluğuyla sürdüğüne 
işaret ederek, “Görünüşte seçimin galibi Cumhurbaşkanı seçilen 
AKP Başkanı Erdoğan ve TBMM’de ucu ucuna da olsa çoğunluğu 
elde eden AKP ve MHP ittifakıdır. Böylelikle oluşturulacakları 
yeni rejim ile faşizan, halklara, farklı inançlara, kadınlara, 
emekç ilere ve ez ilenlere düşman polit ikalar ını rahatlıkla 
uygulayabileceklerini düşünmektedirler” dedi. 

Üsterci, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ancak, ne derlerse desinler, karşı karşıya kaldıklar ı siyasal, 
ekonomik ve sosyal kriz nedeniyle Türkiye’yi sürükledikleri bu 
baskın, hatta panik seçimin galibi AKP ve MHP ittifakı değildir.   
Çünkü her şeyden önce bu seçimler OHAL gölgesinde adil ve 
eşit olmayan koşullarda yapılmışt ır. Seçim Kanunu’nda çok 
önceden sandık ve seçim güvenliğini tümüyle ortadan kaldıran 
düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Seçim çalışmaları süresince 
muhalefetin ve demokratik siyasetin tasf iyesi için tüm devlet 
imkânlar ı sonuna kadar kullanılmışt ır. Medya üzer inde ağır 
bir ambargo uygulanmışt ır. Milyonlar ın kat ıldığı mit ingler 
yok sayılmış, başta HDP olmak üzere tüm muhalefet in sesi 
ve sözünün topluma/seçmenlere ulaşt ır ılmaması iç in elden 
gelen her şey yapılmıştır. Özgür propaganda hakkına yönelik 
saldır ılar ın ardı arkası kesilmemiş, tüm muhalefet part iler i 
iktidarın her türlü baskı ve engellemesinden değişik oranlarda 
nasibini almışt ır. Kamu kaynaklar ı bir aday ve par t i iç in 
sınırsız bir şekilde kullanılırken Cumhurbaşkanı adaylarından 
bir i olan Selahattin Demirtaş, adaylığı Yüksek Seçim Kurulu 
(YSK) taraf ından onaylandığı halde Anayasa’ya ve uluslararası 
hukuka aykırı bir biçimde cezaevinde tutulmuş ve demokratik 
seçimler in en temel ilkesi olan “eşitlik ve serbestlik” ilkesi 
ayaklar altına alınmıştır. Seçim günü uluslararası gözlemcilerin 
gözlem yapması engellenmişt ir. Daha da vahimi seç imlere 
kan bulaşmışt ır. Hat ırlanacağı üzere 16 Nisan 2017 günü 
yapılan referandumla değişt ir ildiği ilan edilen Anayasa’dan 
seçim dönemlerinde İçişleri, Adalet ve Ulaştırma Bakanlarının 
taraf s ız k iş ilerden atanması kural ı kaldır ılmışt ı. Seç im 

öncesinde ve seçim günü ölümle sonuçlanan şiddet olaylar ı 
karşısında aldığı tutum, seçimin güvenliğini sağlamakla görevli 
İçişleri Bakanlığı’nı bizzat seçim güvenliğini tehdit eden en 
önemli aktör haline getirmiştir. Bu listeyi daha da uzatmak 
mümkün. Ancak, kısaca dile get ir ilen tüm bu gerçekler, 24 
Haziran Seçimler i’nin meşru olmadığını tar t ışma götürmez 
biçimde ortaya koymaktadır.

Evet, bir kez daha altını kalın çizgiler ile çizerek vurgulamak 
ist iyoruz k i, mecliste yasama işlev ini tek baş ına yer ine 
get irecek çoğunluğu yakalayamayan AKP ikt idar ı, seç imin 
kesinlikle kazananı değildir. AKP, ikt idar ını sürdürmek iç in 
ister MHP, ister başka par t i ol sun bir koalisyon or tağına 
muhtaç kalmışt ır. Bütün baskılara, özellikle Kür t nüfusun 
ağırlıklı olduğu bölgelerde yaşanan sandık müdahaleler ine, 
güvenlik gerekçesi ile sandıklar ın taşımasına, gözdağlar ına 
rağmen AKP’nin seçimdeki birinci önceliği olan HDP’nin baraj 
alt ında bırak ılması hedef i gerçekleşmemişt ir. Muhalefet 
partileri, yürüttükleri başarılı kampanyalar ile toplumun her 
kesimini mobilize ederek siyasal duyarlılığı ve mücadele azmini 
en üst seviyelere taşımıştır.  Nitekim seçim sonrası İçişler i 
Bakanı Süleyman Soylu’nun sağa sola savurduğu tehditler 
ve gelişt irdiği nefret içer ikli söylemler bir yandan bu kirli 
ittifakın nasıl bir siyasal rejim kurmak istediğinin ipuçlarını 
verirken, diğer yandan oyunda istediğini elde edememiş mızıkçı 
bir çocuğun hezeyanlarından başka bir şey değildir.  

Evet, seçimler geride kaldı, oylarımızı gasp edenler kazanamadı, 
biz de kaybetmedik. Çünkü ne yaptığımızı, ne yapabileceğimizi 
ve gücümüzü çok iyi biliyoruz. Seçim sürecinde yürüttüğümüz 
çalışmalar ile güçlü bir sinerjiyi açığa çıkardık, dayanışmayı ve 
direnişi büyüttük. Tüm bunlar bize büyük bir umut veriyor.

Bu nedenle de iş ve güç b ir l iğ i yaparak tüm bask ı ve 
engellemelere karşın canla başla seçim çalışmalar ı yürüten, 
oylarını ve sandıkları korumak, demokrasiye sahip çıkmak için 
seçim günü yurttaş olmanın bilinciyle hareket eden, büyük 
bir fedakârlıkla görev yapan, direnen herkese buradan çok 
teşekkür ediyoruz. 

Önümüzdeki süreçte ise biz emek ve demokrasi güçler inin 
or tak, tar ihsel sorumluluğu olan demokrasi, bar ış, adalet, 
eş it l ik ve özgürlük mücadelesini büyütmek, cumhur iyet i 
demokrat ikleşt irmek, faşizme karşı mücadeley i yükseltmek 
görevini karamsarlığa kapılmadan, büyük bir kararlılıkla yerine 
getireceğiz. Çünkü kendimize, parçası olduğumuz demokratik 
toplumsal muhalefetin gücüne güveniyoruz.”
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KOMİSYONLARDAN •İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KOMİSYONU

BOYA VE 
KAPLAMA 
SANAYİNDE 
YANGIN
GÜVENLİĞİ

( Boya ve kaplama malzemeleri imalatı, oldukça önemli ve 
karmaşık aynı derecede riskli işlemler içeren bir sanayi koludur.

Kullanılan çok sayıda ve çeşitli kimyasal ham madde bu sanayi 
kolunu, yangın ve güvenlik açısından oldukça kritik ve riskli 
duruma getirmiştir.

Tek bir boya imalathanesi veya fabrikası, yüzlerce çeşit boya 
hammaddesi kullanarak, binlerce çeşit kullanıma hazır boya 
üretebilmektedir.

Genelde iki tür boya imalatı vardır. Bunlar;
-Solvent bazlı boyalar
-Su bazlı boyalardır.   

Boya imalat yerler indeki en büyük r isk, yanıc ı ve parlay ıc ı 
s ıv ılar ın, hammaddeler in taş ınması, bir yerden diğer ine 
aktar ılması ve depolanması sırasında meydana gelmektedir. 
Bu tür sıvıların, sayılan işlemler sırasında meydana getirdiği 
yanıcı buharların havadaki oksijenle yeterli miktarda karışması 

 R Mak. Müh. EROL YAŞA  
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durumunda, or tam parlay ıc ı hale gelmekte, yeterli bir ısı 
kaynağı veya bir statik elektrik kıvılcımı, yangın veya patlama 
için yeterli olmaktadır.

Boya ve kaplama sanayinde kullanılan dört ana hammaddeyi 
reç ineler, p igmentler, solvent ler, katk ıl ar olarak ve ek 
olarak çoğunlukla mobilya ve otomobil imalatında kullanılan 
nitroselülozu sayabiliriz. 

Boya Hammadde Depolamada Yangın Riski
Yanıcı ve parlayıcı malzeme depoları, büyük yangın hasarları 
için potansiyel risk teşkil etmektedir.
Yeterl i güvenlik önlemler i al ınarak bu yerlerdek i r iskler 
azaltılabilmektedir.

BYKHY yönetmeliği, madde 119 ve NFPA-30 bu konularda 
faydalı olacak dokümanlardır.

Yan ıc ı  ve par l ay ıc ı  s ı v ı l ar ın depol anmas ında baş l ıc a 
ik i  sorundan b ir i,  depol ama t ank l ar ında “ac i l  durum 
önlemleri’nin alınmaması, diğeri ise, nefeslik diye adlandırılan 
havalandırmalar ın ya hiç bulunmaması ya da standartlarda 
istenenlere göre yapılmamış olmasıdır.

Nefeslik havalandırma sisteminin yer altı ve yer üstü tankların 
tamamında bulunması esastır. Bunlar ın bulunmamaları veya 
yetersiz olmalar ı sonucunda katastrof ik kazalar ın meydana 
gelmesi kaçınılmaz olmaktadır. Nefesliklerin görevi, tankların 
doldurulması ve boşaltılmaları sırasında güvenlik sağlamasıdır.

Acil durum havalığı, tank yangın güvenliği için büyük önem 
taşımaktadır. Bu, yanıcı ve parlayıcı sıv ı ile dolu tanklar ın, 
yüksek derecelerde ısıya maruz kalarak, içindeki sıvı buharının 
genleşmesi ve patlama noktasına gelmesiyle meydana gelen 
r isk in (BLEVE- Boiling Liquid Expanding Vapor Explosion) 
önlenmesinde kullanılmaktadır.

Boya İmalatında Yangın Riskleri
Boya imalat, proses aşamalar ında farklı r iskler meydana 
gelmektedir. Geçmişteki olaylara baktığımızda en yüksek riskin 

“Nitroselüloz Lakı” imalatı ve “Aerosol Şarj” işlemleri sırasında 
meydana geldiği görülmüştür.

İkinci derecedeki risk grubu, Klas-I (Parlama noktası 37,8°C’nin 
altında olanlar) solvent kullanan, boya imalat ve vernik pişirme 
prosesleri, üçüncü derecedeki risk grubu ise, Klas-II (Parlama 
noktası 37,8°C’nin üzerinde olanlar) solventler kullanan reçine 
ve boya imalat prosesleridir. Su bazlı boya imalatı en düşük 
risk grubunda bulunmaktadır.

Boya imalatında, yangına karşı korunmada dikkate alınması 
gereken ik i esas vardır. Bunlardan il k i, normal imalat 
işlemlerinde, meydana gelen parlayıcı buharların bir kaza veya 
yanlış işlem sonucu ateşlenmesi, diğeri ise işletme dâhilinde 
kontrol edilmeyen yanıc ı ve parlay ıc ı sıv ılar ın etrafa sızıp, 
yayılarak yangın başlatmak için potansiyel risk teşkil etmesidir.

Statik Elektrik: 
Boya imalatında çıkan yangınlarda en çok rastlanan başlangıç 
nedeni, stat ik elektr ik olmuştur. Boya imalathaneler inde, 
parlay ıc ı s ıv ıl ar ın, bir yerden diğer ine pompalanmalar ı, 
kar ışt ır ılmalar ı, f iltre edilmeler i, sürekli hareket halinde 
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olmalar ı s ırasında meydana gelen stat ik elektr ik, gerekli 
önlemler alınmadığında daimi risk teşkil etmektedir. Genelde, 
boya imalathanesinde bulunan tüm ekipmanlar standartlarda 
istenenlere göre kenetleme ve topraklamaları yapılarak, statik 
şarjlar elimine edilebilmektedir.

Reaktör Riskleri ve Kimyasal Isınma:
Boya imalatında bazı proseslerde reaktörler kullanılmaktadır. 
Buralarda işlem gören malzemelerin karışımlarındaki kimyasal 
reaksiyonlar sonucu yüksek ıs ı meydana gelmektedir. Bu 
ısının önlenmesi için imalatta katkı maddesi kullanılmaktadır, 
kullanılacak katkı maddelerinin uygunluğuna dikkat edilmelidir. 
İçerisine, özellikle, nitroselüloz ilavesi yapılan karışımlarda 
bu sorunla karşılaşılmaktadır. Uygun kapasitede soğutucu 
kullanılması, ekzotermik ısının giderilmesinde alınacak diğer 
bir önlem çeşididir.

Genel Bakım ve Temizlik: 
Genel bakım ve temizlik bir boya fabrikasında çok önemlidir. 
Kaçıran valfler ve f ittingsler yanıcı sıvı ve parlayıcı buharları 
etraf a yayabil ir ler. Val f ler, pompalar, otomat ik kontrol 
elemanlar ı daima bakımlı ve gerekt iği gibi çalışır durumda 
olmalıdır.

E x-proof e lek t r ik se l  ek ipmanl ar daima bak ıml ı  olmal ı 
ve düzgün çalışmalıdır, aksi halde istenen fonksiyonlar ı 
yer ine get iremeyecekler, baz ı durumlarda ateşleme r isk i 
yaratabileceklerdir.
Boyal ar ve hammaddeler,  imal at aşamal ar ında e t r af a 
s aç ı l d ı k l a r ında  he men t e m iz l enme l id i r.  A k s i  ha l de, 
bulundukları yerde katılaşacaklar, temizlenmeleri zorlaşacak 
ve bir yangın durumunda yakıt haline geleceklerdir.

Tüm hareketli ekipmanlar, yanıcı/parlayıcı sıvı depoları/yangın 
korunum sistemler i iç in per iyodik Çek-List ’ler hazırlanmalı, 
tespit edilen uygunsuzluklar/arızalar anında giderilmelidir.

Nitroselülozla Çalışma:
Alkolle sulandır ılmış Nitroselüloz solvent solüsyonu, Klas-I 
solvent karışımı ile aynı derecede risk teşkil
etmektedir. Buna rağmen, çözünme işlemleri sırasında, kendine 
özgü, baz ı benzersiz sorunlar yaratabilmektedir. Örneğin, 
kostik ve diğer alkali malzemelere karşı çok hassastır. Kuvvetli 

alkalilerle doğrudan temas halinde, yüksek oranda ısı üretir 
ve malzemenin alev almasına neden olabilir. Uygun olmayan 
alkali maddelerle yapılan tank temizleme işlemler inin bazı 
yangınlara neden olduğu bilinmektedir.

Nitroselülozun çözünmesi işleminde al ınacak iş güvenlik 
önlemler ine çok dikkat edilmelidir, uygun olmayan işlemler 
yangına neden olabilmektedir. Nitroselüloz işlenen mahallerde, 
zamanla yatay yüzeylerde, nitroselüloz tozu ince bir tabaka 
halinde bir ikmektedir. Bu tozlar, periyodik olarak, hortumlu 
su ile veya su deposu bulunan Ex-proof Vakumlu Süpürge ile 
temizlenmelidir.

Koruma Önlemleri
Aşağıdak i koruma önlemler i, öncelikle parlay ıc ı ve yanıc ı 
sıv ılar kullanan, solvent bazlı imalat yapan işletmeler iç in 
istenmektedir.

Genelde, boya imalat işlemlerinin yapıldığı mekânlarda, başka 
işlerin yapılmaması istenir. İşletmedeki of isler, laboratuvarlar, 
proses alanlar ı, ham, yar ı mamul ve mamul madde depolar ı, 
bütün bölümler birbirinden 2 saat yangına dayanıklı duvarlarla 
ayrılmalı, geçişlerde yine onaylı yangın kapıları kullanılmalıdır.
BYKHY-2015 ve NFPA-30 tanklar ve depolar ın, binalar ve 
yol lardan, olması gereken minimum uzakl ıklar hakk ında 
bilg i vermek tedir. İt f aiye g ir işler i önemlidir, g ir işler in 
işletmenin dört bir taraf ından sağlanması istenir. Binalar, ya 
yangın dirençli konstrüksiyon ya da bodrum katsız, yanmaz 
konstrüksiyon malzemeden yapılmalıdır.
Class-I sıv ılar işlendiğinde, elektr ikli ve ısıtma ekipmanlar ı, 
Class-I, Bölüm-I şartlarına uygun olmalıdır.

Havalandırma
Hav al and ır ma,  boy a imal a t ında,  en öneml i  güvenl ik 
önlemlerinden biridir. Eğer parlayıcı buharlar, havalandırmayla 
dağıt ılabilir veya etk isizleşt ir ilebilirse ateşleme meydana 
gelmez. Proses alanlar ındaki mekanik havalandırma kr iter i, 
minimum 0,30 m³/dak./m² olmalıdır. Egzoz emişler i, proses 
al anlar ında, çal ışma nok talar ında yapılmal ı, ölü nok ta 
bırakılmamalıdır.

Patlama Tahliyesi
Patlama havalandırması, Class-I ve kararsız sıvıların, parlayıcı 
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kat ılar ın kullanıldığı yerlerde mutlak istenen bir güvenlik 
önlemidir.
Güvenlik, aç ık havalı konstrüksiyon, haf if (zay ıf ) duvar ve 
tavan panelleri veya patlama boşaltan pencereler vasıtası ile 
sağlanır. NFPA 68 Patlama Havalandırma Kılavuzu bu konuda 
başvurulacak önemli bir standart’ dır.

Duman ve Isı Tahliyesi
Duman ve ısı boşaltmada istenen bir işlemdir. Parlayıcı sıv ı 
yangınlar ında, ısı yay ılması çok ani olur, sıklıkla bir alev 
topuyla birlikte yay ılır. İşletmelerde, gereken yerlerde, ısı 
tahliye (boşaltma) imkânı tesis edilerek, aşırı ısının atmosfere 
boşalması sağlanır. 

Sıvı ve Buhar Kaçaklarının Önlenmesi
Bir kat tan diğer ine geçen borular, kanal l ar vb. tes isat 
etraf ındaki açıklıklar, yangın ürünlerinin bir kattan diğerine 
geçmes in i  önlemek iç in,  o kat l ardak i  y ang ın yal ı t ım 
değerlerinde izole edilmelidir.

Aerosol Güvenliği
Aerosol imalatı özel güvenlik önlemleri alınmasını gerektir ir. 
Özellikle, şar j odası ister bina iç inde, isterse bina dışında 
ayr ı bir yerde ol sun, herhangi bir patlamada, zarar ın ve 
hasarın, bu oda veya bina ile sınırlı kalacak şekilde tasarlanıp, 
düzenlemesi yapılmalıdır.

Kıvılcım Kontrolü
Nit roselüloz ve par l ay ıc ı s ıv ı l ar ın bulunduğu yer lerde, 
kıvılcıma karşı demir olmayan malzeme; örneğin bronz veya 
ber ilyum kullanılmalıdır. Nitroselüloz var il i kapaklar ının 
aç ılmasında, metal olmayan mengeneler kul lanılmal ıdır. 
Karıştırma tank kapakları da yine metal olmayan malzemeden 
yapılmış olmalıdır.

Püskürtme Boya Kabinleri
Bu konudaki ayrıntılar için, NFPA 33 Spray Application Using 
Flammable and Combustible Materials
kaynağına başvurulabilir.

Malzemenin Depolanması ve Taşınması
Klass-I s ıv ılar ının işlendiği yerlerde, malzeme taşıma ya 
manuel ya da bu yerlerde çalışmaya uygun Ex-proof, Fork-
lif tlerle yapılır. NFPA 35

Yangın Korunum Sistemleri
Otomatik Yağmurlama (Sprinkler) Sistemleri, boya ve kaplama 
üret imi yapan fabr ikalarda, ak t if koruma önlemi olarak 
mutlak istenen işlemlerdir. Bu sistemlerde, söndürme suyunu 
püskürten spr inkler kafalar ı, mekânlar, tanklar, ekipmanlar, 
depolar ve diğer yerlerde, ilgili standartlarda öngörüldüğü 
şekilde, yerleştirilecek, bina konstrüksiyonu ve diğer objeler, 
püsküren suya mani olmayacaktır. Parlayıcı sıvıların, genelde 
akıp, dökülebileceği mekânlar iy i seçilecek, buralara başlık 
yerleştirilecektir.

İşletmelerde, depolama tankları ve özel r isklerin bulunduğu 
yerlerde, korunum iç in, özel alarm ve söndürme sistemler i 
kullanılması gerekli olmaktadır. Bu sistemler arasında, köpük, 
karbondioksit, iner t gaz ve kuru k imyasal tozlu söndürme 
sistemleri sayılabilir. Bu sistemlerin seçimi, koruması yapılacak 
malzemenin f iziksel ve kimyasal özellikler i dikkate alınarak 

yapılır ve en uygun olanı seçilir.

Örneğin, karbondioks it, proseste kul lanılan maddeler in, 
genelde özellikler ini etkilemediği iç in kapalı mekânlardaki 
tanklar iç in terc ih edilirken, aç ık mekânlarda, tank iç inde 
bulunan maddeye uygun köpük sistemleri kullanılmaktadır. 

Al arm s is temler i ise, tes is içer is inde, tüm ak t ive ol an 
s is temlerden al ınan s inyal ler i,  sürekl i  kont rol al t ında 
bulundurulan merkezlerde, görülüp, işitilecek şekilde, iletme 
görevi yapacaklardır.  Herhangi bir yangın durumunda, lokal 
alarm, tesis it faiyesini anında bilgilendirdiği gibi, bölge 
itfaiyesi de yangından otomatik olarak haberdar edilecektir. 

Yanıc ı gaz detek tör s istemler i, baz ı durumlarda, proses 
sahalarında kullanılmaktadır. Bu yerlerden gelen alarm sonucu, 
havalandırma kapasiteleri artt ır ılır, parlayıcı sıvı pompaları 
ve diğer proses ekipmanlar ı kapat ılır. Detektör yerler inin, 
mekân içerisinde seçimi çok önemlidir, şartların incelenmesi 
ile yapılmalı, gerekt iğinde bu konuda detektör imalatç ısı 
f irmalardan destek alınmalıdır. 

Can Güvenliği Önlemleri   

Kaç ış imkânlar ı, işletmenin tamamını kapsayacak şek ilde 
tesis edilmelidir. Parlayıcı sıvıların işlendiği bölgelerde, kaçış 
imkânları Yüksek Risk Sınıf ı’na göre düzenlenmelidir. Bu sınıfa 
giren yerlerde, en az iki adet, birbirinden ayrı kaçış yönüne 
giden kaçış yollar ı ve buralardan ç ıkışlar ın, kaçış yönünde 
itme ile açılan, panik barlı açma mekanizmasına sahip yangın 
kapıları bulunacaktır. Kaçış yolu uzunluğu en fazla 23 metre 
olmalıdır.

Acil durum kaçış provaları, en az yılda bir kez personelle birlikte 
yapılmalıdır. Periyodik tesis içi kontroller, güvenli olmayan ve 
düzeltilmesi gereken işlemleri ortaya çıkarmaktadır. İşletme 
içer isinde, çeşitli yerlerdeki r isklerle ilgili uyar ı işaretler i 
ve ikaz levhalar ı asılmalıdır. Depolar ve ekipmanlar üzerine, 
r isklerle ilgili st ickerler yapışt ır ılmalıdır. Bazı işletmeler, 
çeşitli durumlarda, r isk sınıf lar ını gösteren uyar ı levhalar ı 
bulundurmaktadır. Diğer bir önlem, bölge itfaiyesini işletmeye 
davet ederek işletme hakkında bilgi vermektir.

-------------------------------------------------------
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görünen şey kadının bu alanda ikincil olduğu,  sadece estetik 
ve görsel nedenlerle yer aldığı ve cinsiyetçi söylem–küfürlerin 
yoğun olarak kullanılmasıdır.

Spor faaliyetlerinin kendisi ve spor medyası, kamusal ve özel 
spor örgütleri, kulüpleri, spor sahaları, yarışmalar ve sporun 
diğer bileşenleri en yoğun şekilde erkek egemen olup cinsiyet 
ayr ımcılığının ağır yaşandığı alanlardır. Spor yar ışmalar ı ve 
f iziksel aktiviteye bağlı olan etkinliklerde f iziksel performans 
üst düzeyde önemli olduğu için, bu etkinlik ve yarışmaların 
kendisi ve her türlü ilgili sosyal ortamı, medyası,   toplumsal 
cinsiyet kalıplarının oluşturulması için uygun bir ortam haline 
gelmektedir.

“Futbol, kahvehane gibi ‘erkek’ alanlardan biridir. Stadyumlarda, 
maç izlenen mekânlarda, hegemonik erkeklik yeniden yeniden 
üretilir.” Doç. Dr. Itır Erhart

 

Kadının spor alanına dâhil olma süreci
Kadınların spor içindeki yeri, hem biyolojik farklılıklardan hem 
de kültürel nedenlerden engellere karşı mücadeleyle edinilmiş 
bir yerdir ve bu mücadele tarih boyunca devam etmiştir. Dünya 
üzerinde bilinen en eski spor etkinliği olan antik olimpiyatlara 
dair anlatılara göre, kadınların izleyici olarak dâhi katılımına 
izin verilmezdi. Kadınların spor yapmasını engelleyen anlayış, 
eski Yunan’da olimpiyatlara kadınların alınmamasıyla başlamış, 
modern oyunlar ın tekrar doğmasıyla devam etmiştir. Dünya 
sporunun gelişmesinde ve yaygınlaşmasında önemli bir yer i 
olan ve modern ol impiyat oyunlar ının kurucusu Frans ız 
Baron De Couber t in’in yapt ığı ateşli konuşmalardan baz ı 
alınt ılar, 1901’de “kadınlar ın rolü, erkekler in galibiyet ini 
takdir etmektir”, 1902’de “kadın sporları, doğanın kurallarına 
aykırıdır”, 1912’de “Olimpiyat oyunları erkeklere ayrılmalı ve 
kadın sporcuların görünüşlerinin korkutucu olduğu düşüncesi 
vurgulanmalıdır” şeklindedir. 1924 yılında kadınlar erkeklerden 
20 y ı l  sonra yar ışmaya başl ad ık l ar ında ise Couber t in, 
Uluslararası Olimpiyat komitesinde kadınlar ın oyunlardan 
uzaklaşt ır ılmasını istemişt ir. 1925’te kadınlar ın tasnif dışı 
yarışmalarını önerirken, 1934’te kadın sporcuların yarışmalarda 
yer almasının erkek sporcular iç in iy i olmadığı konusunda 
uyarılarda bulunmuştur. 1935’te ise tekrar ısrarla kadınların 
halk karşılaşmalar ına kat ılmasına karşı olduğunu, onlar ın 
toplum içer is inde spor yapmaması gerekt iğini, olimpiyat 
oyunlar ında kadınlar ın asıl rolünün erkekler in başar ılar ının 
ödüllendirilmesinde görev almak olduğunu vurgulamıştır. Kadın 
hareketler iyle birlikte tar ih boyunca belirli ölçüde değişim 
sağlanmasına rağmen hâlâ yar ışma sporlar ına kat ıl ımda, 

OFSAYT DA 
NEYMİŞ?  

• 2018 Dünya Kupası heyecanını yaşadığımız şu günlerde 
t ar t ışmal ı of say t ve gol poz isyonlar ında sağl ıkl ı karar 
verebilmek iç in yeni uygulamaya konulan VAR sistemi ile 
aklımıza ofsaytı kadınların anlamasının zorluğundan dem vuran 
erkekler takıldı. Bu kadar tartışmalı bir konuda çoğu erkeğin 
aklına ilk gelen  ofsaytı  kadınların anlamasının zor  olduğudur. 
Oysa konunun kadınların ofsaytı anlamaması değil de futbol 
ile ilgilenmedikler i gerçeği olduğu hiç düşünülmemektedir. 
Son y ıllarda futbol ve spora kadınlar ın ilgisinin dünyada 
ve ülkemizde gözle görülür şekilde ar tmasına rağmen spor 
alanında kadın, gerek akt if sporcu gerekse sey irc i olarak 
nicelik olarak oldukça azdır. Futbol ile kadının ilgilenmediği 
düşüncesinin temelinde son derece erkek egemen bir alan 
olan futbol özelinde spor alanının kadınlarla paylaşılmak 
istenmemesi yat ıyor olabilir. Ayr ıca bu ilgisizliğin kaynağı 
kadının bilerek ya da bilmeyerek kendisini bu alandan korumak 
güdüsü de olabilir. Çünkü spor medyasının da desteği ile 

KOMİSYONLARDAN • KADIN MÜHENDİSLER KOMİSYONU 

 R    Gamze Ceylan MUMCU-Endüstri Mühendisi 
    gamzecey@yahoo.com

“Toplumda ve çocukların hayatlarında bir 
farklılık yaratmak gerek. 

Çünkü başkalarını önemseyen gerçek bir 
kişiyim.”  

Allyson Felix- ABD’li atlet
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çalışma ve boş zamanlar ı değerlendirmede sporun yer alışı 
bakımından kadın ve erkekler arasında büyük farklılıklar vardır. 
(*) Prof.Dr.Füsun Öztürk Kuter ..Toplumsal Boyutlarıyla Spor

Bir toplum iç inde kadının spora kat ılımı kadının o toplum 
içindeki statüsünün bir göstergesidir. Sanayileşmiş ülkelerde 
kadının spora katılım oranı, gelişmekte olan ülkelere nazaran 
daha fazladır. Türkiye’de de spor, Türkiye modernleşme tarihi 
kapsamında incelendiğinde, modernleşme sürecinin kendisi 
gibi, seçkin erkekler in başı çekt iği ve yer aldığı bir mecra 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Erkeklerin egemenliği altındaki 
bu alanda kadınlar ın kendiler ine bir ortam bulması, belirli 
koşullara bağlıdır. Kadınlardan toplum taraf ından belirlenip 
kendi c insler ine atfedilen estet ik ve ahlaki değerlere zarar 
vermemeleri ve kadınlık imgesine, etiğine uygun davranmaları 
beklenmektedir. Tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi spor alanında 
da kadının ikincilleştirilmesinin kök nedeni toplumun kültür ve 
değer yargılarından gelen kadının öncelikle doğurganlık için 
yaratıldığı düşüncesidir. Bu düşüncenin uzantısı olarak kadın,  
annelik ve ev ile ilgili görevler ini yapmalı, ter değil güzel 
kokmalı, pasif bir yaşam sürmeli ve eğer illa spor yapacaksa 
fazla güç gerekt irmeyen, zarafet ine ters düşmeyen sporlar 
yapmalı ve yarışmalara katılmamalıdır. Kadınlar bu paralelde 
jimnast ik, tenis, yüzme, paten gibi estet ik olarak kadına 
yak ışt ığ ı düşünülen branşlara yönlendir ilmek tedir. Yani 
kadınlar spor ve sporla ilgili alanlarda yer alırken kendilerine 
atfedilen estet ik ve ahlaki değerlere zarar vermemelidirler. 
Kısacası spor, erkekliğin toplumsal inşasında kullanılan en 
uygun alanlardan biridir. Spor tarihine baktığımızda rahatça 
görebileceğimiz ve yukarıda sözünü ettiğimiz erkek egemen 
yapı kendine her zaman medyada da yer bulmuş ve medya 
bu egemen yapının yeniden üret ilmesi iç in uygun bir araç 
olmuştur. 

Kadın Futbol Takımları ve Kadın Sporcular
1929 y ı l ında,  Ak şam Gaze tes i ’nde Av rupa’da kad ınl ar 
arasında futbolun ilgi çekt iği şeklinde bir haber yer alır. 
Son Saat gazetesi ise er tesi gün habere şu yorumu yapar: 

“Kadınlar futbol oynayacakmış. Oldu olacak pehlivanlık da 
yapsınlar.”Avrupa’da 1930’larda esmeye başlayan kadın futbolu 
rüzgârının Türkiye’ye varması 1950’leri buldu. Kadın takımları 
aras ındak i ilk maç, 4 Temmuz 1954’te İzmir Mithatpaşa 
Stadı’nda yapıldı. Yeni Asır gazetesi yazar ı Ahmet Dinçer’in 
kadınlara ‘annelik ’ görev i biç t iğ i 1954 tar ihli yaz ıs ında, 
sporun ‘zarafet i ar t t ırmak’ amacıyla yapılması gerekt iğini 
savunması, dönemin bakış açısını yansıtmaktadır.  1994 yılında, 

“Türkiye Kadınlar Futbol Ligi”nin başlaması ve 1995 y ılında 
da Türk iye Kadın Mill i tak ımının oluşması resmi dönemin 
başlangıcını oluşturmuştur. Türkiye futbol tarihinin ilk resmi 
kadınlar maçı Ankara’da Ankara Büyükşehir Belediye takımı ile 

İstanbul Acarlarspor arasında oynanmıştır. 1994 yılında Futbol 
Federasyonu taraf ından ilk kez uygulanan “Kadınlar Futbol 
Ligi”nde 7 ilden 4 grupta toplam 16 takım mücadele etmiştir. 
2000-2005 y ıllar ı arasında lige ara ver ilmişt ir. Kadınlar ın 
futbol ilişkisine dair yarım asırdan bu yana süren önyargılar, 
kadın futbolunun görülmek istenmemesi ve tr ibünlerdek i 
c insiyetçi söylem, bu tart ışmalar ın dönemlik olmadığını ve 
hâlâ sürmekte olduğunu göstermektedir.
 

Doç. Dr.Itır Erhart: “Kadınlar liginin çok fazla ilgi gördüğünü 
söyleyemeyiz. Bunun nedenlerinden biri tabii yatırım eksikliği, 
bir diğeri de kız çocukların küçük yaşlarda futbol oynamaya 
özendirilmemesidir…

”
Hacettepe Üniversitesi öğret im görevlisi,  Prof. Dr. Canan 
Koca’nın kadın futbolu ile ilgili sözler i şöyledir: “Futbolda 
toplumsal c insiyet eşitliği yok. Kadınlar ın f ırsatlara er işim 
hakkı yok, oynadıklar ı oyunun karşılığını alamıyorlar. ABD 
futbol takımı, erkek futbol takımından çok daha üst düzey 
uluslararası başar ılara sahip iken erkek futbolculardan çok 
daha az maaş alıyorlar. Ülkemizde kadınlar liginin medyada 
görünürlüğünden söz edememekle birl ik te futbolu seven, 
futbolu hayat ının merkez ine yer leş t iren kadınlar ın var 
olduğunu bil iyoruz. Bu kadınlar yokluğun iç inde çeş it l i 
mücadele yöntemler iyle varlıklar ını sürdürmeye çalışıyorlar. 
Bazı futbolcular düzenli maaş alabilirken büyük bir çoğunluk 
maaş alamıyor. Erkek futbol takımlar ı büyük stadyumlarda 
antrenman ve maç yaparken kadınlar daha küçük ve antrenman 
sahası niteliğindeki alanlarda maç yapıyorlar. Türk iye’nin 
en iy i futbol kulübü kapatılabiliyor ya da maaş kesint isine 
gidilebiliyor. Türk iye’de kadınlar, her şeye rağmen futbol 
oynuyorlar.”

Spor medyası
Medya, toplumsal c ins iyet kal ıplar ının, k imlikler inin ve 
rol ler inin bireyler taraf ından benimsenmesi aşamasında 
önemli bir rol oynar. Aile ve sosyal çevre taraf ından başlatılan 
toplumsal c insiyet eğit imi, medyanın bir eğit im arac ına 
dönüşmesiyle ve toplumsal c insiyet mesajlar ının dağıt ıc ısı 
rolüne bürünme¬siyle geniş kitlelere aktar ılmaktadır. Spor 
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medyasında kullanılan dile bak ıldığında maalesef negat if 
yönde bir aktar ım söz konusudur. Kadın sporcular iç in per i, 
sultan, kraliçe, melek gibi kadınlıkla özdeşleşt ir ilen takma 
isimler kullanılarak duygusallığa, zar if liğe, güzelliğe vurgu 
yapılmaktadır. Kadınların sportif performansları ile değil de bu 
tip lakaplarla anılmaları erkek baskın ideolojiye hizmet ederek 
toplumun cinsiyetçi yargıları yeniden üretilerek kalıp yargılar 
normalleştirilmektedir.

Spor medyasında her geçen gün cinsiyetçi söylemlere maruz 
kalmak mümkün.   Gol ve galibiyet sevinci için yapılan cinsiyetçi 
küfürler i s ıradan saymamıza neden olacak pek çok olay 
haf ızalar ımızda yerini almıştır. Bunlar arasında maç sonucu 
konusunda bikini giyerek tv’ye çıkmak konusunda iddiaya giren 
hakemi sayabiliriz. Ya da bir futbol kulübüne ceza olarak maça 
sadece kadın ve 12 yaşından küçük çocukların alınması aklımıza 
geliyor. Konu ile ilgili Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği’nden 
Şehlem Kaçar’ın ‘Bir maça ceza ver irken bu maçı kadınlar ı 
seyirci yaparak cezalandırıyorsanız, zaten kadın varoluşunun 
kendisine karşı bir düşmanlık besliyorsunuzdur. Kadınlar ı 
erkeklerle eşit düzlemde değerlendirmiyorsunuzdur. Bu da 
toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin ta kendisi ve bir tür toplumsal 
cinsiyet temelli şiddet üreten söylemin bir parçasıdır’ şeklinde 
yorumu vardır. Doç. Dr. It ır Erhart ise bu cezayı  ‘bu, tüm 
kadınlıklar ın, çocuklar gibi, masum ve zararsız olduklar ı 
varsayılarak, içeri alınması; tüm erkekliklerin ise, hegemonik 
erkeklik potasında erit ilerek, stadyumun dışında bırakılması 
anlamına gelmektedir’ diye yorumlamıştır.

Tv’de bir erkek ve kadın spor programı yorumcusunun arasında 
geçen, şimdilerde teknik direktörlük yapan erkek yorumcunun  
‘kadın ile futbol konuşamayacağını çünkü kendisinin de yemek 
konusunda konuşamayacağını’ belir t t iği ilginç diyalog da 
unutulmazlar arasındadır. En güncel olay da  halen yarı f inal 
adaylarının belli olmadığı 2018 Dünya Kupası’nın grup maçları 
sırasında yaşandı. Sürpriz şekilde Alman Milli Takımı’nı kupanın 
dışında bırakan Güney Kore’nin 2-0’lık galibiyetinden sonra 
bir spor kanalının Almanya’daki muhabir i bu yenilgiy i “Her 
genç kızın başına gelen Alman Milli Takımı’nın da başına geldi” 
şeklinde yorumladı.
 

Medyada geniş yer bul an ve çeş it l i  kadın örgüt ler inin 
tepkisine yol açan bir olay da futbol dünyasının tepesindeki 
yönet ic iden geldi. Kadın futbolunu gelişt irmey i hedef ler i 
arasına alan FIFA’nın eski başkanı Sepp Blatter’in gelişim için 
bulduğu çözüm, kadınların daha dar formalar ve kısa şortlar 
giymeleri, yani kadınlıklarını, cinselliklerini öne çıkarmalarıdır. 
Türkiye’de kadın sporcu ya da kadın sporu olarak aklımıza 
Süreyya Ayhan’ın, voleybol kadın milli takımının gelmesinin 
nedeni Türkiye’de sporun yarışma sporu ve elde edilen başarı 
odaklı olmasıdır. Fakat Süreyya Ayhan’a dair evliliğinin ve 

voleybolcu kadınlara dair de güzelliklerinin, uzun boylarının 
gelmesinin nedeni ise spor or tamında kadınının yer inin 
kadınlığı çerçevesinde kabul edilebilir olmasıdır. Bir haber 
bülteninde Olimpiyat haz ır l ık çal ışmalar ı yapan Süreyya 
Ayhan’a spikerin sorduğu ilk soru, “Gelinlik giydiğinizde neler 
hissettiniz? Ne değişti?” ve Süreyya Ayhan’ın verdiği yanıt ise 

“Antrenmanlarım iyi gidiyor” şeklindedir. 

Spor örgütlerinde durum
1980’lerin başında spor örgütlerinin toplumsal yapısı toplumsal 
cinsiyet perspektif i ile incelenmeye başlanmış ve bu örgütlerde 
kadın ve erkeğin konumlarının çok farklı olduğu gözlenmiştir. 
Birçok kadının, kadın olmalar ından dolayı sistematik olarak 
dezavantajlı konumda kaldıklar ı ortaya çıkmıştır. Türkiye’de 
sporla ilgili her uygulama Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü 
(GSGM) taraf ından yürütülmektedir. Merkeziyetçi bir anlayışın 
hâk im olduğu spor kurumu ve federasyonlar devlet in ve 
siyasetin iç içe geçtiği kurumlardır. Türkiye’de siyasetin ve 
bürokrasinin erkek egemen yapıları ve siyasetin eril bakışla 
yapıldığını düşündüğümüzde spor kurumunun/örgütlerinin eril 
ideolojiye hizmet eden en güçlü kurumlardan bir i olduğunu 
söylemek yanlış olmaz. 

GSGM söylemde cinsiyetler arası eşitliği “art ık kadınlar ımız 
da birçok spor branşında yer almaya ve dereceler elde etmeye 
başlamaktadır” olarak yorumlayarak sadece bünyesinde çalışan 
kadın personel için değil sporcu kadınlar için de gerçekçi bir 
eşitlik politikası geliştirememektedir. Sporun çatı örgütü olan 
GSGM’de liderlik, karar-verme, yöneticilik mekanizmalar ında 
kadının konumu ve çalışan kadın sayısı bu konuda bir f ikir 
edinmemizi sağlayabilir. Bu teşkilatta yönetici pozisyonlarının 
sadece % 10’unu kadınlar oluşturmaktadır.( GSGM 2004 
verileri)

Sonuç olarak kadınlar ın spor örgütler inde, kulüpler inde, 
y a r ı ş m a l a r ı n d a ,  m e d y a s ı n d a  v e  t r i b ü n l e r i n d e 
çoğalamamalarının, eril zihniyetin sürekliliğinin nedeni yine 
ilgili kademelerde kadınlar ın yer alamamalarıdır. Kadınlar ın, 
spor kurumlar ının yönet im kademeler inde yeter ince temsil 
edilmemesinin ana nedenler i, spor kurumlar ının yapılar ı, 
kültür ler i ve toplumda egemen olan toplumsal c ins iyet 
ilişkileri boyutunda kadının ikincil yeridir. Bu kısır döngüyü 
kırmak ve kadının sporda ve bileşenler inde daha fazla yer 
almasını sağlamak başta iktidar politikaları olmak üzere bütün 
toplumun ve katmanlarının sorumluluğudur.

-------------------------------------------------------
Kaynaklar

*Canan Koca Nef ise Bulgu ‘Spor ve Toplumsa Cinsiyet. Genel bir 
bakış’

*Şeyda Koçak ‘Toplumsal Cinsiyet ve Spor’
*Efe Sönmez Diken.com.tr
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ÇİVİ DELİĞİ

( İnsanın kendini tiye alışı veya hayatında yaşadığı yanlışlıkları 
çekinmeden etraf ıyla paylaşması ne güzel... Komplekslerden 
uzaklaş ıp defomuzla “ben buyum” diyebilmeliy iz. Kimse 
kusursuz, süper akıllı olmadığına göre olduğumuzdan değişik 
görünmemize de gerek yok. Aşağıda size anlatacağım anekdot 
da böyle bir hikâye... Hadi buyrun bakalım...

 BMC fabr ikasında Proje Başmühendisi olarak çalışt ığım 
y ı l l arda Genel Müdürümüzün t al imat ıy l a kesme kal ıb ı 
olmayan sac parçaların “kesme kalıplarının” yapılması işiyle 
görevlendir ildim. Bana k ırmız ı boya ile boyanmış numune 
sac şablon getir ip “Bu gördüğün kırmızı renkli sac parçanın 
aynısını yaptıracaksın” dediler.

 Birkaç kalıpçı f irma dolaştım, teklifler aldım ve en uygun 
f irmaya pazarlık ederek Kalıpç ı Sülo’ya üzer inde küçük bir 
deliği olan sac parçanın kesme kalıp sipar işini pazarlıktan 
sonra 1 Milyon TL'ye siparişini verdim. Kalıp hem deliği delecek 
hem de kesme işini aynı anda gerçekleşt irecek sürgülü bir 
kalıptı... Sülo, bir haftada yani gerçekten vaat ettiği sürede 
kalıbı bitirdi. Bastığı numune sacı yanında getirdi. Bize verilen 
numune kırmızı şablonla üst üste koyuyoruz, gayet güzel... 
Aç ınım şablonlar ının resimler i olmadığı iç in ve y ıllarca bu 
şablonla işler yürüdüğü iç in elimizde şahit olarak sadece 
kırmızı boya ile boyanmış bu şablonlar var. Gelen numuneyi 
ilgili birime gösterdim ve kalıbın onayını vermelerini istedim. 
İlgili mühendis, f irmanın getirdiği yeni sac ile kırmızı şablonu 
üst üste koydu, eliyle numune olarak getir ilen sac parçanın 
çevresini sıvazladı, çapak var mı yok mu kontrol etti. 

 - Sacın şekli tamam, çapak da yok... Güzel yapmışsın kalıbı, 
eline sağlık usta
 - Sağol abi
 - Tamam da bu delik nedir?
 - Yavuz beyin getirdiği şablonda da delik var abi, bana 
numunenin aynısını yap dedi, ben de yaptım. 
Bana kırmızı şablon sac ı get iren mühendis döndü ve bana 
aynen şunu söyledi...
 - Kardeşim bu delik, şablonu çiviye asma deliği...(!!!)

 R Mak. Müh. Yavuz ÖZEK 
 Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu

İZMİR MÜZELERİ
Müzeler, geçmişin koridorlarında dolaşırken pek çok 

ipucu verir, size önemli sırlar f ısıldar. 
(Pazartesi günleri kapalıdırlar.)

Agora Açıkhava Müzesi Namazgâh Mah. Tar ık Sar ı Sk. 
No: 29 Konak

Arkas Deniz Tar ihi Müzesi 80 Sk. No: 28 Bornova

Atatürk Müzesi Atatürk Cad. No: 24 Alsancak

Bergama Müzesi Zafer Mah. Cumhuriyet Cad. No: 
6 Bergama

Cumhuriyet Eğit im Müzesi Turgut Reis Mah. 305. Sk. No: 
50 Konak

Çeşme Müzesi Kale Sok. No: 1 Çeşme/İzmir

Efes - Selçuk Meryem Ana Evi Kuşadası Cad. Selçuk/İzmir 

Efes Müzesi Atatürk Mah. Kuşadası Cad., 
Selçuk

Ege Üniversitesi Etnografya 
Müzesi

Fevzi Çakmak Cad. No: 33 
Bornova

Ege Üniversitesi Kâğıt ve Kitap 
Sanatlar ı Müzesi

Gençlik Cad. No: 4 Bornova

Etnografya Müzesi Halit Rıfat Paşa Cad. 3. Konak

İnönü Evi Müzesi Türkyılmaz Mah. İsmet İnönü 
Sk. No: 20 Konak

İzmir Arkeoloji Müzesi Halit Rıfat Paşa Cad. 4. Konak

İzmir Basın Müzesi Etiler Mah. 1269 Sk. No: 26 
Konak

İzmir Büyükşehir Belediyesi 
Ahmet Pir işt ina Kent Arşiv i ve 
Müzesi

Şair Eşref Bulvar ı No 1/A 
Çankaya

İzmir Müze Gemiler i İnciralt ı – Balçova

İzmir Resim Ve Heykel Müzesi Fuar Kültürpark Alanı

İzmir Tar ih ve Sanat Müzesi Mimar Sinan Mh. Konak

İzmir Ticaret Tar ihi Müzesi İzmir Ticaret Odası Atatürk Cd. 
No: 126 Kat:1 Pasaport

Kadın Müzesi 1298 Sk. No: 14 Basmane

Key Müzesi (Otomobil Müzesi) Çapak Mah. Özgörkey Cad. No: 
5 Torbalı

Mask Müzesi 1448 Sk. No: 22 Alsancak

Neşe ve Kar ikatür Müzesi Alsancak Mah. Yüzbaşı 
Şerafett in Bey Sk. No: 9 
Alsancak

Ödemiş Müzesi Birgi yolu, No: 88  Ödemiş

Radyo ve Demokrasi Müzesi Alt ınordu Mah. 967 Sk. No: 16 
Alt ınpark, Basmane

Selçuk Yaşar Resim Müzesi Cumhuriyet Bulvar ı No: 252 
Alsancak

Tabiat Tar ihi Müzesi Ege Üniversitesi Kampusu 
Tabiat Tar ihi Uygulama ve 
Gelişt irme Merkezi Bornova

TCDD Müze ve Sanat Galer isi Md. Atatürk Cad. 444 Alsancak

TCDD Selçuk Çamlık Açık Hava 
Buharlı Lokomotif Müzesi

Çamlık Selçuk / İzmir

Tire Kent Müzesi Atatürk Cad. No: 2 Tire

Tire Müzesi Sanizade Meydanı No: 10 Tire

Ümran Baradan Oyun ve 
Oyuncak Müzesi

Halil Rıfat Paşa No: 31 Varyant/

İzmir
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FILM

KITAP

TIYATRO

•Genç kız aşkı arar. Yazar ölümü bekler. Arkadaşı ise yazarı…
Kuzey arkadaşı Sami ile Eski Foça’da Karayel isimli oteli 
işletmektedir.
1998 y ılında Rum köyler iyle ilgili araşt ırma yapmak iç in 
Eski Foça’ya gelen genç ve güzel Şafak Karayel Oteli’nde 
kalır. Şafak, Kuzey’e aşık olur, Kuzey Şafak’ı sadece sever. 
Şafak, beş kez Kuzey’den ayrılır, ama geri döner… Arabasıyla 
çıktığı son ayrılışında kaybolur. Tüm aramalar sonuçsuz kalır, 
Şafak kay ıpt ır. Kuzey, arkadaşı Balıkç ı Yunus ile birlikte 
Şafak’ı beş yıl boyunca aramaya devam eder…

Balıkç ı Yunus’un Şafak’ın arabasının kalınt ılar ını deniz 
alt ında bulduğunu söylemesinden sonra Kuzey otelden 
ayrılır. Şafak’la buluşmaya aynı yere gider…

•Küçük bir kasabada yaşayan bir grup insan; akrabalar, arkadaşlar, tanışlar... Herkes 
kendi kıskacında kıvranmakta, bu dar çevrenin sıkıcı, delici gözlerinden, ne olacağı çok 
önceden belirlenmiş gibi duran sakinliğinden kaçmaya, daha zengin, daha dolu bir hayal 
kurmaya çalışmaktadır. Ama düşledikleri yerler birer kartpostal resmidir çoğu kez, ya da 
tutunarak uçmak istedikleri insanlar birer gölge... 
Küçük Akdeniz kasabası, renklerini içinde saklayan, görünenin dışında en az bir de gizli 
kapaklı hayatları olan sakinlerinin ani cinnetleriyle çalkalanmaktadır: Kaçmayı başaranlar, 
içlerindeki ateşe teslim olanlar, hüzünlerine neden olarak gördüklerini öldürmeye 
çalışanlar, korkunç bunaltıya dayanamayıp aklını kaçıranlar, esrarengiz yabancılar, 
söylentiler, dedikodular... 
Geleneklere, "olması gerekenlere", "uygun görünenlere" karşılık, içimizden fışkır ıp 
gelenler kısacası... 
İnsanlık halleri...

•John Osborne’un t iyatro tar ihinde yeni bir sayfa açan 
başyapıt ı “Öfkeyle Bak Geçmişe”, avant-garde t iyatroya 
doğru gelişen yazarlık serüvenine yön vermiştir. İki dünya 
savaşı ve ardından gelen büyük buhran ile bütün Avrupa’yı 
etkisi alt ına alan işçi hareketleri, oyunun arka planındaki 
toplumsal dinamikleri oluşturur. Yaşanan değişimle, dünya 
l ider l iğ i konumunu kaybetmiş ol an İng il tere’de s ını f 
çatışması ortadan kalkmak yerine daha da derinleşmiştir. Bu 
ortamda, oyun kahramanları için artık kendilerini var etme 
şansı yoktur ve gelecek umudu kalmamıştır. Yeni kuşak bir 
yandan geçmişin değerlerine, toplumsal rol kalıplarına karşı 
çıkmakta, bir yandan da yeni bir varlık zemini aramaktadır. 
Ancak iç inde bulunduklar ı belirsiz ve güvensiz or tamda 
geleceği kurmalar ı mümkün olmaz. Ne evlilik kurumu, ne 
çocuk sahibi olmak, ne iş kurmak, ne de aşk ın peşinde 
koşmak yeterli değildir. 
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