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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

BÜLTEN
YAYIN KURULU

Deniz Dinç Yılmaz
Fatih Efe Çiçek
Önder Sözen

Selin Şengün Zopcuk
Sungu Köksalözkan

YAYINA
HAZIRLAYAN
Erkan Çınar

TASARIM VE
TEKNİK HAZIRLIK

Şafak Işık 
 

YAYIN TARİHİ
12 Temmuz 2019 

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

 
—

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.

—

Öğrencilerin Mezuniyet Sevinçlerini 
Paylaştık

Şube Koordinasyon Kurulumuz 
Toplandı

Mühendis Arayışınızda Şubemizden 
Destek Alabilirsiniz

Üniversitelerarası Bitirme Projeleri 
Sergisi ve Yarışması Dokuzuncu Kez 
Gerçekleşti

Tepekule Açıkhava Sineması’ndan 16. 
Merhaba
 
Odamızdan Lpg’li 
Araçlara Dair Açıklama

Tek Adam Rejimi Sanayiyi 
Eritiyor

Sivas Katliamını Unutmadık, 
Unutturmayacağız

EMBK’de “Tedarik Zinciri Yönetimi” 
Ele Alınıyor

6. Kaızen Paylaşımları Etkinliği, 21-22 
Şubat 2020’de

Büyük Yangınlar, Küçük İhmallerle 
Başlar!

5. Rüzgâr Sempozyumu ve Sergisi 3-4-
5 Ekim’de İzmir'de

Karton Tekneler 11. Kez Yarıştı

 

Bülten’den 
 

Eğitimler

Kadın Komisyonundan 
 

Kültür & Sanat

 

İÇİNDEKİLER

www.izmir.mmo.org.tr

MMOizmir

mmoizmir

mmoizmir

MMOizmirsubesi

www.tmmobizmir.org

tmmobizmir

TMMOBizmir
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31 Mart yerel seçimleri sonrasında hukuksuz bir şekilde yenilenmesine karar verilen İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi seçimleri 23 Haziran’da gerçekleştirildi. Cumhur İttifakı’nın hiçbir stratejisi ve siyasi argümanı 
olmayan her kesime mavi boncuk dağıtmak üzere oluşturulmuş seçim propagandası çöktü. 31 Mart’taki 13 
bin civarındaki oy farkı 800 binlere çıktı. Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu böylece seçimi bir kez 
daha kazanmış oldu. 

Seçim sonuçlarını belirleyen iki unsur vardı; birincisi Kürt seçmenin tavrı, ikincisi AKP-MHP ittifakının 
kendi tabanından oy kaybı. Sonuç itibariyle hem 31 Mart’ta zorla yaratılan mağduriyet hem de iktidarın her 
alanda çöken politikalarının sonucu olarak tek adam rejimi ciddi anlamda çöküşe geçti.

Sonrasında da bazı önemli gelişmeler yaşanmaya başladı. Öncelikle her alanda zamlar arka arkaya 
yağmaya başladı. Ekonomi, damadın terleyerek anlattığı saçmalıkların aksine dikiş tutmayınca, Saray 
gözünü ihtiyat akçesine dikti. Merkez Bankası Başkanı’nın son dakikada Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 
görevden alınmasıyla, uluslararası piyasada itibar iyice yerin dibine girdi.  

AKP, baskı politikalarından sonuç alamayacağını anlamış olacak ki, yargıda reform diye bir paket ortaya 
çıktı. Söylentiler halinde Kürtlerle barış sürecinin tekrar başlayacağı konuşulmaya başlandı. 

Ancak ne anlama geldiğini hâlâ kimsenin tam olarak çözemediği bir S400 krizi bu dönemde tırmandı. 
Bültenimiz hazırlanırken “füzelerin Türkiye’ye sevkiyatı başladı” haberleri gelmeye başladı. Tartışmaların 
başından beri durumdan memnuniyetsizliğini dile getiren ABD tehditlerini artırmaya başladı. 

Nereden bakarsanız bakın, tam bir duvara toslama olarak adlandırılabilecek günü kurtarma hamleleri arka 
arkaya açıklanınca ekonominin düze çıkma umudu tümüyle yok oldu. 

AKP kurucuları içinde yer alıp süreç içinde trenden inen Babacan ve Gül gibi siyasetçilerin, AKP’nin inişe 
geçmesi ile birlikte yeni parti kurma söylentileri basında daha fazla yer almaya başladı. İktidarın son yerel 
seçim hezimetinden sonra kendi “ümmeti”ne yönelik bu hamleyi nasıl karşılayacağı herkes tarafından 
merak konusu ama akla ilk gelen yeni parti palazlanmadan sarayın erken seçime gitme hamlesinin 
beklenmekte olduğu yönünde. Şimdiden 2020 yılı erken seçim için kulislerde dile getirilmeye başlandı bile. 
Sadece kendi iktidarına yönelmiş, ülkeyi zerrece düşünmeyen bu zihniyet neredeyse her yıl gerçekleştirilen 
seçimlerle insanlarımızı iyice buhrana itti. Son yerel seçimlerde yeşeren umutlara baktığımızda dileriz ki 
bu yağma zihniyetinin son seçimi olur ve bir daha ayağa kalkmayacak şekilde Türkiye siyasi sahnesinden 
uzantıları ile birlikte silinirler. 

Şubemiz tarafından bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilen Üniversitelerarası Bitirme Projeleri Sergisi ve 
Yarışması’nda genç meslektaş adaylarımız ile buluşmanın mutluluğunu yaşadık. İzmir ve Manisa’daki 
üniversitelerin Makina Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği ve Enerji Sistemleri 
Mühendisliği Bölümleri’nden bu yıl mezun olan öğrencilerin 33 ayrı projesinin sergilendiği etkinliğin, 
üniversite-sanayi işbirliğinin gelişmesine katkı koyduğunu umuyoruz. Detaylı haberini bültenimizde 
bulabileceğiniz sergi ve yarışmaya katılan tüm öğrencilere teşekkür ediyor, meslek yaşamlarında başarılar 
diliyoruz.

Şube Yönetim Kurulu

23 HAZİRAN’DA 
SARAY KAYBETTİ

PROJE SERGİSİ 
VE YARIŞMASI 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

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)

700 TL /KİŞİ+KDV 
Süre: 40 ders

Solid Works Kursu
H.içi Salı – Prş. (18.30-21.40)

H.sonu C.tesi–Pazar (09.30-13.30) 
800 TL /KİŞİ+KDV  

Süre: 50 ders

Inventor Kursu
800 TL / KİŞİ+KDV  

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

Catia Kursu
Cumartesi–Pazar    (09.30-13.30)

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

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

800 TL /KİŞİ+KDV

BİLGİ VE BAŞVURU
(232) 462 33 33 / 213-214

 Engin Yavaş - Volkan Kazanç
-

Bilgisayar kurslarında başvurulara 
göre tarih belirlenecektir.

-
NOT

Bilgisayar kursları ücretlerinde  
TMMOB üyelerine 

%30 indirim uygulanmaktadır.

İş Makinaları (Forklift) Kullanma 
Eğitimİ 

(08.30-13.20) 750 TL/KİŞİ+KDV

Vinç Kullanma Eğitimi 
(13.00-18.00 / 1 gün ) 500 TL/KİŞİ+KDV

Manlift Kullanma Eğitimi
(13.00-18.00 / 1 gün) 500 TL/KİŞİ+KDV

Sanayi Tipi Kazanlar Operatör 
Yetiştirme Kursu 

22–26.07.2019 (13.30-18.30)
700 TL/KİŞİ+KDV

Doğalgaz Kullanımında Teknik 
Personel Kursu 

11.07.2019 (09.30–17.30)
400 TL/KİŞİ+KDV

Teknisyenler için Kaynak Teknolojisi 
Kursu 

H.içi (13.00-18.00)
1.440 TL/KİŞİ+KDV

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

750 TL/KİŞİ+KDV

Kaynak Koordinasyon Personeli Kursu 
(EN ISO 14731‘e göre) 

(09.00-17.00 / 3 gün) 625 TL/KİŞİ+KDV

Pnömatik Devre Elemanları ve 
Uygulama Teknikleri Kursu 

H. içi  (09.30-16.30) 625 TL/KİŞİ+KDV

Hidrolik Devre Elemanları ve 
Uygulama Teknikleri Kursu 

H.içi (09.30-16.30) 625 TL/KİŞİ+KDV

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum 
Personeli (Pompacı)  Kursu
18-19.07.2019 (13.30-18.30)

330 TL/KİŞİ (KDV Dâhil)

LPG Taşıma Personeli (Tanker Şoförü)  
Kursu

31.07-01.08.2019 (13.00-18.00)
375 TL/KİŞİ (KDV Dâhil)

LPG Teknik Personeli Kursu
375 TL/KİŞİ (KDV Dâhil)

LPG Tüplü Dağıtım Personeli Kursu
250 TL/KİŞİ (KDV Dâhil) 

Not: Tarihi belli olmayan kurslarımız 
başvurulara göre planlanacaktır.

BİLGİ VE BAŞVURU
(232) 462 33 33 / 213-214 

  Engin Yavaş - Volkan Kazanç
Tarihi belli olmayan kurslarımız 

başvurulara göre açılacaktır.

ISO 5001:2018 ENYS Temel 
Bilgilendirme ve İç Denetçi

29-30-31 Temmuz
360 TL/420 TL+KDV (%18)

PROJE YÖNETİMİ METODOLOJİSİ 
(PMI)  

01-02 Ağustos 2019 
300 TL/360 TL+ KDV (%18)

ISO9001:2015 Temel Bilgilendirme
26-27 Ağustos 2019 09.30 -17.00

300 TL/360 TL+ KDV(%18)

MS-PROJECT UYGULAMALARI İLE 
PROJE YÖNETİMİ  

05-06 Eylül 2019 09.30-17.00
300 TL+KDV(%18)/360 TL+KDV(%18) 

DEPO YÖNETİMİ  
17-18 Eylül 2019 09.30-17.00 

300 TL+KDV (%18)/360 TL+KDV (%18)

DENEY TASARIMI (DOE)  
20-21 Eylül 2019 09.30-17.00 

300 TL+KDV (%18)/360 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 olarak da 

yapabilirsiniz.
-

Kalibrasyon eğitimi 
ücretlerinde MMO üyelerine  

%20 indirim uygulanmaktadır.

KALİBRASYON EĞİTİMLERİ
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MİEM EĞİTİM KURSLARI MİEM EĞİTİM KURSLARI

Periyodik Kontrol Muayene 
Personel Temel Eğitimi

16-17 Temmuz 2019 
Sınav Tarihi: 17 Temmuz 2019

-
Jeotermal Enerjisi Santrali 

Eğitimi
17-19 Temmuz 2019 

Sınav Tarihi: 19 Temmuz 2019
-

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli 
Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü

22-25 Temmuz 2019 
Sınav Tarihi: 25 Temmuz 2019

-
Şantiye Şefliği Kursu
29-31 Temmuz 2019 

Sınav Tarihi: 31 Temmuz 2019
-

Asansör Mühendis Yetkilendirme 
Kursu

30 Temmuz - 1 Ağustos 2019 
Sınav Tarihi: 2 Ağustos 2019

-
Doğalgaz İç Tesisat Mühendis 

Yetkilendirme Kursu
5-8 Ağustos 2019 

Sınav Tarihi: 9 Ağustos 2019
-

ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ
Şubemize 1 Haziran - 30 Haziran 2019 tarihlerinde kayıt yaptırarak üye olan meslektaşlarımıza 

ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ diyoruz. Oda ve mesleki çalışmalarında başarılar diliyoruz.

       Şube Yönetim Kurulu

BATUHAN GÖZÜTOK
AYKUT AYAZ
AYTUĞ DEMİRBAŞ
MURAT SARICA
HÜSEYİN BARIŞ NEVRUZ
CİHAN ALTUOK
EMİR MOBEDİ

İSA GÜMÜŞ
OZAN EMRE AĞBAŞ
EGEMEN ÇÜÇEN
GİZEM GÜZELDERE
MUSA KARAHAN
TOLGA AYTAÇ
ALİ ÖZGÜR MOL

ÇAĞKAN TAYLAN
AHMET DURMAZ
BURAK YILDIRIM
ÇAĞRI DOST
GÖRKEM POYRACIKLI
SİDAR BAYTEKİN
ZİYA ÖZEN

MUSTAFA SİDAR AKOVA

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu 
Müdür Kursu (3 gün)
21-23 Ağustos 2019 

Sınav Tarihi: 23 Ağustos 2019
-

Yangın Tesisatı Mühendis 
Yetkilendirme Kursu

21-23 Ağustos 2019 
Sınav Tarihi: 24 Ağustos 2019

-
Soğutma Tesisatı Mühendis 

Yetkilendirme Kursu
26-27 Ağustos 2019 

Sınav Tarihi: 28 Ağustos 2019
-

Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı 
Oryantasyon Eğitimi

2 Eylül 2019 
Sınav Tarihi: 2 Eylül 2019

-
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı 

Eğitimi
3-5 Eylül 2019 

Sınav Tarihi: 5 Eylül 2019
-

BİLGİ VE BAŞVURU
(232) 462 33 33 / 213-214 

  Engin Yavaş - Volkan Kazanç
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ŞUBEDEN • HABER

ÖĞRENCİLERİN 
MEZUNİYET 
SEVİNÇLERİNİ 
PAYLAŞTIK

İKÇÜ MEZUNİYET 
TÖRENİNE KATILDIK

Şubemiz, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) 
Mühendislik Fakültesi ve Hasan Ferdi Turgutlu 
Teknoloji Fakültesi mezuniyet törenlerine katıldı.

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

( MCBÜ Mühendislik Fakültesi’nin 27 Haziran 2019 tarihinde 
gerçekleşen mezuniyet törenine Şubemiz Yönet im Kurulu 
Sekreteri Selda Ünver ve Manisa İl Temsilciliği Yürütme Kurulu 
Başkanı Nilgül Gökarslan kat ıldı. Muradiye Kampüsü’ndeki 
törende Ünver ve Gökarslan, fakültenin Makina Mühendisliği ve 
Endüstri Mühendisliği bölümlerinden dereceye girerek mezun 
olan öğrencileri tebrik ederek hediyelerini sundular. 

Yine Celal Bayar Üniversitesi’ne bağlı olan Hasan Ferdi Turgutlu 
Teknoloji Fakültesi mezuniyet töreni ise 28 Haziran 2019 
tarihinde gerçekleşti. Turgutlu’daki törene Şubemiz Yönetim 
Kurulu Sekreter Üyes i Selda Ünver ’ in yanı s ıra, Odamız 
Manisa İl Temsilc iliği Yürütme Kurulu Başkanı İsmail Ulcay 
katıldı. Ünver ve Ulcay buradaki törende de fakültenin Makina 
Mühendisliği ve Mekatronik Müehndisliği bölümlerinden derece 
ile mezun olan öğrencileri kutlayarak ödüllerini takdim ettiler.

( İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık 
Fakültes i mezuniyet töreni 18 Haz iran 2019 t ar ihinde 
gerçekleşti. Üniversitenin Çiğli’deki yerleşkesinde yer alan spor 
salonunda gerçekleşen törene, Şubemiz adına Yönetim Kurulu 
Sekreter Üyesi Selda Ünver kat ıldı. Ünver törende, Makina 
Mühendisliği Bölümü ve Mekatronik Mühendisliği Bölümü’nü 
ilk üç sırada bitiren öğrencileri Şubemiz adına tebrik ederek 
kendilerine birer hediye sundu. 
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MÜHENDİS 
ARAYIŞINIZDA 
ŞUBEMİZDEN DESTEK 
ALABİLİRSİNİZ
Odamız Makina Mobil uygulamasında, mühendis 
arayışındaki işletmeler ile iş arayan üyelerimizi 
buluşturmak üzere İş ve Mühendis Modülü açıldı.

( Makina Mobil uygulamasındaki modül ile, işletmelerindeki 
personel ihtiyacı doğrultusunda mühendis (Makina, Endüstri, 
İşletme, Uçak, Havacılık, Uzay, Mekatronik, Sistem, İmalat, 
Üre t im, Üre t im Tekniğ i,  Üre t im Sis temler i,  O tomot iv, 
Endüstr iyel Tasar ım, Ener ji Sistemler i, Mak ina ve İmalat 
ile Raylı Sistemler Mühendisi) aray ışında olan f irmalar, bu 
arayışlar ına ilişkin ilanlar ını bir ay boyunca ücretsiz olarak 
yayımlayabilecekler. 

ŞUBEDEN • HABER

ŞUBE 
KOORDİNASYON 
KURULUMUZ 
TOPLANDI
Şubemiz 29. Çalışma Dönemi’nin dördüncü 
Koordinasyon Kurulu toplantısı 20 Haziran 2019 
tarihinde gerçekleşti.

( Her dör t ayda b ir  toplanarak Şube çal ı şmal ar ın ın 
değerlendir ildiği ve gelecek dört aylık sürecin çalışma plan 
ve hedef ler inin oluşturulduğu Şube Koordinasyon Kurulu 
Toplant ıs ı, Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkez i Ege 
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 Mehmet Özsakarya (Başkan) ve İzzet Yıldız’dan 
(Yazman) oluşan divan yönetti.  Toplantının açılış konuşmasını 
yapan  Şubemiz Başkanı Yüksel Yaşartekin, ülke gündemini 
değerlendirdi. Konuşmasında yaşanmakta olan ekonomik krizin 
yanı sıra yerel seçimlere değinen Yaşartekin, “Bulunduğumuz 
dönemde yap ılmas ı gereken; her tür lü ay r ı l ık l ar ımız ı, 

farklılıklarımızı bir yana bırakarak yaşamın her alanında baskı 
ve zorbalığa karşı birlik olarak mücadele etmekt ir” dedi. 
Yaşartekin, ekonomik krize paralel olarak iktidarın, patronların 
‘kölelik düzeni’ yaratacak öner iler ini kabul ederek bunlar ı 
hayata geç irmeye hazırlandığına da vurgu yapt ı. Ardından 
Şubemiz Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Selda Ünver taraf ından 
dört aylık sürede yapılan çalışmalar özetlendi. Sonrasında söz 
alan kurul üyeleri, ülke gündemine ve Oda çalışmalarına dair 
görüş ve önerilerini paylaştılar. 
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Mühendisliği, Isı-Akış-Enerji, Mekanik-Mekatronik dallar ında 
ver ilen ödüller in yanı sıra, Makina-Mekatronik Mühendisliği 
Bölümünden yar ışmaya kat ılarak genel toplamda en yüksek 
puanı alan projeye Prof. Dr. Gazanfer Harzadın anısına özel 
ödül verildi.
Yar ışmada dereceye giren projeler ve projeler i haz ırlayan 
öğrenciler şu şekilde:

PROF. DR. GAZANFER HARZADIN ÖZEL ÖDÜLÜ
Beyaz Eşyalar İçin Ses Yalıtım Malzemesi Tasarımı ve Üretimi
Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü
Osman Yiğit, Mehmet Ali Ertav, İsmail Akyıldız

ISI, AKIŞ, ENERJİ KATEGORİSİ
1) Mikrokanal İçersindeki Silindirin Isı Transferine Etkisi
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü 
Atalay Seçer, Hakan Bal, Yunus Peksert

2) Elephear 
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Makina Mühendisliği Bölümü
Yükselcan Gülenler, Mir vahid Mohammadpour Chehrghani, 
Yunus Cebeci, Bayram Çiğel, Yunus Can Genç
3) Ayaz
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Makina Mühendisliği
Ferhat Özmen, Burak Emre İşgüder

MEKANİK-MEKATRONİK KATEGORİSİ
1) Çok Serbestlik Dereceli Yedekli Yeniden Yapılandırılabilir 
Düzlemsel Paralel Manipülatör Geliştirilmesi
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü
Sergen Akten, Burak Yusuf Can, Ertan Aras, Mirza Fatih Atcı

2) Düzgün Olmayan Zeminlerde İlerlemeye Uygun Mobil Robot 
Tasarım ve İmalatı

ÜNİVERSİTELERARASI 
BİTİRME PROJELERİ 
SERGİSİ VE 
YARIŞMASI 
DOKUZUNCU KEZ 
GERÇEKLEŞTİ
Şubemiz tarafından 15 Haziran 2019 tarihinde 
düzenlenen Üniversitelerarası Bitirme Projeleri 
Sergisi ve Yarışması’nda öğrenciler, öğrenim 
hayatlarında edindikleri mesleki bilgi birikimlerini 
sergileme fırsatı buldular.

( Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi İzmir Salonu’nda 
dokuzuncu kez gerçekleşen etkinlikte İzmir ve Manisa’daki 
üniversiteler in Makine Mühendisliği, Endüstr i Mühendisliği, 
Mekatronik Mühendisliği ve Ener ji Sistemler i Mühendisliği 
Bölümler i’nden bu y ıl mezun olan öğrenc iler in çok çeşitli 
alanlarda 33 ayr ı bit irme projes i sergilenirken, projeler 
akademisyenlerden, sanayicilerden ve Şubemiz Yönetim Kurulu 
üyelerinden oluşan bir jür i taraf ından değerlendir ildi. Proje 
sergisi, gün boyu ziyaret edilebilirken, jüri üyeleri projeleri 
inceleyerek öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı.

Yarışmanın ödül töreninde bir konuşma yapan Şubemiz Başkanı 
Yüksel Yaşartekin, düzenlenen sergi ve yarışmanın, Odamızın 
‘ulusal sanayinin gelişmesi iç in çalışma’ ilkesinin bir gereği 
olduğunu ifade ederek, “Diliyoruz ki, sergimiz ve yarışmamız 
ülkemiz in sanay ileşme ve kalk ınma yolunda en öneml i 
ihtiyaçlarından olan üniversite-sanayi işbirliğinin gelişmesine 
kayda değer katk ıl arda bulunur. Bunun gerçekleşmes i, 
aynı zamanda Şubemizin çabalar ının boşa gitmediğinin bir 
göstergesi olacak ve bize onur verecektir” diye konuştu.

Yaşar tek in’in konuşmasının ardından yar ışmada dereceye 
giren proje sahipler ine ödüller i ver ildi. Yar ışmada, Endüstr i 

ŞUBEDEN • HABER



MMO İzmir Şubesi | Temmuz 2019 | 11

Burcu Koca
2) Hızl ı Tüket im Ürünler i D istr ibütörler i İç in Per iyodik 
Rotalama
Yaşar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü
Onur Çopur, Mert Yıldız, Simru Göven, Ali Övünç Güneri, Berke 
Yavuz, Ege Can Erdoğan, Doğacan Tanış

3) Tahıl Grubu Bitkilerinin Ülke İçi İhtiyacının Karşılanması 
ve İhracatın Maksimizasyonu İçin Üretimin Planlanması
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü
Dilara Durak, Burak Demir, Doğan Kalpaklı, Betül Uzun

Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü
Yüksel Taban, Furkan Tanrıkulu,  Furkan Tütüncü, İlke Demirhan, 
Mert Aladağ

3) Elast ik Metamal zemeye Sahip Darbe Yutucu Bir Araç 
Tampon Tasarımı ve Üretimi
Dokuz Eylül Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü
Emre Üge, Mücahit Karadaş, Mehmet Tahir Vakıfahmetoğlu, 
Fahri Alihan Uludağ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BİTİRME PROJELERİ KATEGORİSİ
1) Bir Dondurulmuş Gıda Şirket inde Dijital Pazarlamanın 
Marka Yönetimine Etkisinin Duygu Analizi İle İncelenmesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

ŞUBEDEN • HABER
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TEPEKULE AÇIKHAVA 
SİNEMASI’NDAN 
16. MERHABA
Şubemiz tarafından gerçekleştirilen Tepekule 
Açıkhava Sineması Gösterimleri, düzenlenen 
kokteylle 18 Haziran 2019 tarihinde sinemaseverlere 
16. kez “merhaba” dedi.

( Şubemiz tarafından gerçekleştir ilen Tepekule Aç ıkhava 
Sineması Göster imler i düzenlenen aç ıl ış etk inl iğ iyle 16. 
sezonunu aç t ı. 2014 y ılında bugüne her y ıl yaz aylar ında 
gerçekleşt ir ilen ve tüm yurttaşlara açık olan göster imler in 
aç ılış etkinliğinde Şubemiz Halk Oyunlar ı Topluluğu, Rit im 
Topluluğu ve Olric Band müzik grubu sahne alırken, Şubemiz 
Yönet im Kurulu Başkanı Yüksel Yaşar tekin de bir konuşma 
yaptı. Yaşartekin konuşmasında, Oda olarak, sosyal ve kültürel 
faaliyetler in de tüm insanlar ın, özellikle de kent yaşamının 
zorluklar ıyla karşı karşıya yaşayan yurttaşlar ın vazgeçilmez 
iht iyac ı  o lduğu düşünces inden hareke t le çal ışmal ar ın 
sürdürüldüğünü ifade ederek, Tepekule Açıkhava Sineması’nın 
bugün İzmir’de kendi türünde tek yerleşik örnek olduğunu 
bel ir t t i. Yaşar tek in, İ zmir ’dek i aç ık hava s inemalar ının 
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, 
tüket im ile sinema arasında maalesef sıkı bir ilişki kurulur 
oldu” diye konuştu. Yaşartekin, “Özellikle, sanatsal üretimin 
türlü yöntemlerle k ısıtlandığı, sanat yapmanın neredeyse 
suç olarak görüldüğü, yurttaşların sanatsal faaliyetleri takip 
etmek için bütçelerinden pay ayıramaz hale geldiği, sanatın 
t icaretle, 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. 

Yaşar tek in’in konuşmasının ardından sinema göster imler i, 
yönetmenliğini Nadine Labaki’nin yaptığı Kefernahum f ilminin 
göster imi ile başladı. Sinemada ilk göster im, yağışlı hava 
nedeniyle salonda yapıldı.

12 Eylül 2019 tarihine kadar devam edecek olan gösterimlerde 
12 f ilm ve çocuklar iç in 10 animasyon f ilm izley ic iler le 
buluşacak. Göster imler in, tüm yurttaşlar ını kat ılımına açık 
ve ücretsiz olduğu sinemada, animasyon f ilm göster imler i 
Pazar tesi günler i, diğer göster imler ise Salı, Çarşamba ve 
Perşembe günleri saat 21.15’te gerçekleşecek.
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	 AŞKTAN	KAÇILMAZ
Yönetmen: Jesse Peretz
Oyuncular: Rose Byrne, Ethan Hawke, Chris 
O’Dowd  
Tür:	Romantik, Dramatik komedi
Ülke: ABD
 Hoş ve aklı başında bir kadın olan Annie, son 
zamanlarda hayatında kırılmalar yaşamaktadır. Uzun 
süredir birlikte olduğu Duncan ile de sıkıntılar yaşayan 
Annie, hayatını sorgulamaya başlar. Duncan, eski bir 
rock yıldızı olan Tucker Crowe’un takıntılı bir hayranıdır 
ve ona duyduğu bağlılık neredeyse Annie’ye olan 
bağlılığından daha da fazladır. Bu sırada internetten 
yayınladığı bir eleştiri sayesinde Tucker Crowe ile 
tanışır. 

16-17-18
Temmuz

29 
Temmuz

ORMAN	ÇETESİ
Yönetmen: David Alaux
Oyuncular: Philippe Bozo, Laurent Morteau, 
Pascal Casanova  
Tür:	Animasyon, Macera
Ülke: Fransa
 Maurice tam bir penguendir ama içinde bir kaplan 
yatmaktadır. Bir kaplan tarafından yetiştirilen bu 
Maurice, penguenden çok Kung Fu ustası haline 
gelmiştir. Ormanda yaşayan arkadaşları olan Maurice, 
kendisinden önce annesinin yaptığı gibi emir vermeye 
ve adalete hükmetmeyi düşünmektedir. Fakat Koala 
Igor, çok şeytan olmayan babun bebekleriyle birlikte 
ormanı yok etmeyi planlamaktadır. 

TRANSİT
Yönetmen: Christian Petzold
Oyuncular: Franz Rogowski, Paula Beer, Godehard 
Giese  
Tür:	Dram
Ülke: Almanya, Fransa

 Alman askerleri Paris’in hemen dışındadır. Gerog, 
Weidel adlı bir yazarın eşyalarını ulaştırmak için yola 
çıkar ve Marsilya’ya ulaşır. Fakat şehre geldiğinde 
Weidel’in işkence korkusundan intihar ettiğini öğrenir. 
Artık eşyaları ona kalmıştır. Bunların içinde bir roman 
taslağı, bazı mektuplar ve Meksika Elçiliği’nin vize 
güvencesi vardır. Georg, koşullar gereği Weidel’in 
kimliğine bürünür. 

PARANIN KOKUSU
Yönetmen: Ahmet Boyacıoğlu
Oyuncular: Murat Kılıç, Şevval Sam, Emrah 
Kolukısa  
Tür:	Dram
Ülke: Türkiye
 Taksi şoförü olan Mehmet işi sayesinde her gün 
birbirinden farklı insanla tanışır. Taksi’de olanları Metin 
ve Adnan’a anlatan Mehmet, taksiye kamera koyar. 
Şantaj yaparak aldıkları para ile çevresindeki insanlara 
yardım eder. Her şey kontrolleri altında ilerlerken 
mafya-derin devlet olarak tanımlanabilecek bir örgüte 
ait dosya takside unutulunca Mehmet, Adnan ve 
Metin kendilerini bilmedikleri bir maceranın içerisinde 
bulurlar.

22 Temmuz

23-24-25
Temmuz

DİPDİP: BİR OKYANUS MACERASI
Yönetmen: Julio Soto Gurpide
Oyuncular: Justin Felbinger , Lindsey Alena, Anna 
Vocino  
Tür: Animasyon
Ülke: İspanya, ABD, Belçika, Çin, İsviçre, İngiltere

 İnsanlığın dünyayı terk ettiği zamanda, yaratıklardan 
oluşan bir koloni okyanusun derinliklerinde büyür. 
Maceracı ahtapot Dipdip ve türün son yaşayanları olan 
beceriksiz fener balığı Evo ve nevrotik derin su karidesi 
Alice de orada yaşamaktadır. Bir kaza sonucu evleri 
yıkıldığında koruyucu Kraken, Deep ve arkadaşları 
kendilerine yeni bir ev bulmak için tehlikeli bir yolculuğa 
çıkar. 

30-31 Temmuz
1 Ağustos

19 Ağustos

	 SEVİMLİ	EJDERHA	KOKONAT:	
ORMANDA	ŞENLİK
Yönetmen: Anthony Power
Oyuncular: Max von der Groeben, Carolin 
Kebekus, Dustin Semmelrogge
Tür:	Animasyon, Aile
Ülke: Almanya
 Küçük ateş ejderhası Kokonat, en yakın arkadaşları 
vejetaryen ejderha Oscar ve kirpi Matilda ile birlikte 
eğlence dolu bir tatile çıkmaya karar verir. Ekip, 
başlarına geleceklerden habersiz bir şekilde gizemli 
bir yaz kampına gitmek için vapurla yolculuğa çıkar. 
Kamp alanına vardıklarında onları bekleyen şey ise 
düşlediklerinden bambaşkadır. 

SİHİRBAZIN BALONLARI
Yönetmen: Andrés Couturier
Oyuncular: Lily Collins, Toby Kebbell,
Tür:	Animasyon, Macera
Ülke: Meksika, İngiltere
 Sihirbazın Balonları, Terry adındaki bir çocuğun 
maceralarını konu ediyor. Kötü büyücü Grump, tüm 
insanlığı etkileyecek bir büyü yapar. Büyü adeta 
insanların gülüşlerinin çalışmasına, eski kahkaha 
dolu neşeli günlerin geride kalmasına neden olur. 
Terry, herkesi eski neşesine kavuşturmaya kararlıdır 
ve bunun için krallığa büyüyü aramaya gider. Çıktığı 
bu yolculukta Terry, önüne çıkan garip yaratıkları 
atlamalı ve zor durumdaki Prenses Dawn’a yardım 
etmelidir. 

AŞKIN ALGORİTMASI
Yönetmen: Drake Doremus
Oyuncular: Ewan McGregor, Léa Seydoux, 
 Christina Aguilera  
Tür:	Bilimkurgu, Dram
Ülke: Kanada, İngiltere
 Mühendis olan Cole ve Zoe, ideal android eşler 
tasarlayan bir şirkette çalışmaktadır. Romantik ilişkileri 
geliştirmek ve mükemmelleştirmek için bir teknoloji 
tasarlayan ikilinin çalışmaları ilerledikçe, keşifleri 
hayal edebileceklerinden çok daha derinleşir. Doğal 
yollarla değil de insan elinde yaratılan sentetik insanlar, 
hissetmeyi keşfedip sevmeyi başarabildiklerinde, asıl 
devrim bu olur. Bu beklenmeyen mucizeye insanların 
vereceği tepkiler de bir hayli karmaşık olur. 

5 Ağustos

6-7-8
Ağustos

20-21-22 
Ağustos

DÖRT KÖŞELİ ÜÇGEN
Yönetmen: Mehmet Güreli
Oyuncular: Mustafa Dinç, Ülkü Duru, İştar 
Gökseven  
Tür:	Dram
Ülke: Türkiye
 
 Bir tütün deposunda çalışan “Gözlemci”, hemen 
hemen herkesi ve her şeyi görüp izlemeyi, bütün 
ayrıntıları öğrenmeyi kendine ilke edinmiştir. Aslında 
işi bekçilik yapmak olsa da, herkes tarafından 
“Gözlemci” diye çağırılmaktadır. Gözlemlerini 
kullanması ise hayatını bir hayli zorlaştırmaktadır. 
Çünkü kimse gözlemlerini ulu orta söyleyen, rahatlıkla 
kullananları sevmez... 

26 Ağustos

TAŞ DEVRİ FİRARDA
Yönetmen: Nick Park
Oyuncular: Eddie Redmayne, Maisie Williams, 
Tom Hiddleston  
Tür:	Animasyon, Komedi
Ülke: İngiltere, ABD, Fransa
 Dünya değişmiş, Bronz Çağı’na geçilmiştir. 
Fakat sevimli dostları ile birlikte mutlu bir şekilde 
vadilerinde yaşayan Taş Devri kabilesinin bu 
durumdan haberi yoktur. Üstelik kral Lord Nooth 
vadilerini de ellerinden almıştır. Kabilesini kurtarmaya 
kararlı olan genç mağara adamı Dug bir futbol maçı 
düzenleyerek evini geri kazanmayı planlar. Krala 
meydan okuyan Dug ve dostları bu sayede takım 
olmanın ve dostluğun önemini anlar.
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(24.07.2017 tarih ve 30106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Araçlar ın İmal, Tadil ve Montaj ı Hakk ında Yönetmelik te 
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik) ile LPG’li araçlar ın 
gaz sızdırmazlık kontrolü; araç tadilat ını yapan ya da araç 
yakıt sistemini değiştiren f irmaların inisiyatif ine (beyanına!) 
bırakılmış, araçların kontrol ve denetimi ortadan kaldırılmıştır. 

Böylelikle LPG’li araçlar ın bağımsız kurum ve kuruluşlarca 
yapılan gaz sızdırmazlık kontrolü tamamen iptal edilmiş ve 
o günden beri bu araçlar (TÜİK’in 2019 yılı Ocak ayı motorlu 
kara taşıtlar ı istat ist ikler ine göre traf iğe kayıtlı 12 milyon 
437 bin 250 adet otomobilin yüzde 37,8’ini oluşturan 4 milyon 
703 bin 163 LPG’lidir) denetimsiz bırakılmış, halkın mal ve can 
güvenliği tehlikeye atılmıştır. 

Halkın can ve mal güvenliği ve kamu düzeni açısından 
yapılması gerekenler açıktır: 

• Sanayi ve Teknoloji ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları 
üzerlerine düşen görevi yerine getirmeli, önceki dönemlerde 
olduğu gibi LPG’li araçlar ın yılda en az bir kez olmak üzere 
Sızdırmazlık Kontroller inin akredite kurum ve kuruluşlarca 
yapılması yeniden sağlanmalıdır. 

• Bu koşul sağlanmadıkça ve otoparklarda gerekli teknik 
düzenlemeler yapılmadıkça LPG’li araçların kapalı otoparklara 
alınmasına yönelik Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yapmak 
istediği düzenlemeden vazgeçilmelidir. 

• LPG tanklarının ve dönüşüm sistemlerinin seviyesinin ECE 
67.01 teknik düzenlemesine uygun hale getirilmesi ve mevcut 
LPG’li araçların kontrolü sağlanmalıdır. 

• LPG’l i araçl ar ın per iyodik bak ımlar ının yapılmas ını 
sağlayacak bir takip sistemi oluşturulmalıdır.

• Yetkili ve görevli kılınan kurum ve kuruluşların yapacağı 
düzenlemelerde halk ın can ve mal güvenliği mutlaka göz 
önünde bulundurulmalıdır. 

Bu vesileyle Odamız ın 1998 y ıl ından it ibaren LPG/CNG’l i 
araçların denetimine yönelik yürüttüğü faaliyetlerde edindiği 
bir ik im ve teknik donanım ile konunun çözümünde kamu 
kurumlar ına her düzeyde yardımc ı olmaya haz ır olduğunu 
kamuoyuna duyururuz. 

Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

ODADAN • HABER

( 19.12.2007 tar ih ve 26735 say ıl ı  Resmi Gaze te’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Binaların Yangından Korunması 
Hakkında Yönetmelik’te değişiklik yapılmasını öngören taslak, 
Çevre ve Şehirc ilik Bakanlığı taraf ından görüşe aç ılmışt ır. 
Değişiklik taslağında, konutlar ın yer aldığı binalar har iç 
olmak üzere TS 9881 standardı ve İtfaiye Teşkilatından gerekli 
iz inler in alınması kaydı ile LPG kullanan araçlar ın kapalı 
otoparklara alınması öngörülmektedir. 

Söz konusu düzenleme gir işimi, ülkemizdeki otoparklar ın ve 
araçlar ın büyük kısmının mevcut durumu nedeniyle oldukça 
riskli ve tehlikeli sonuçlar oluşturabilecektir. Odamızın görüşü, 
mevcut şartlarda LPG’li araçların kapalı otoparklara alınmaması 
yönündedir. 

Söz konusu düzenleme yer ine otoparkl ar ın uygun ol an 
b ir k ısmının, Binal ar ın Yang ından Korunmas ı Hakk ında 
Yönetmeliğe göre otopark kat ının taban alanlar ının yüzde 
5’nin yan alanlar ında açıklık bırakılarak açık otopark olarak 
düzenlenmesi ile LPG’li araçlar için otopark sorunu kısmen de 
olsa çözülebilir. 
Ancak y ine de belir tmeliy iz k i,  Bilim Sanay i ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın 2017 y ılında yapt ığı bir mevzuat değişikliği 

ODAMIZDAN LPG’Lİ 
ARAÇLARA DAİR 
AÇIKLAMA

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 
yazılı bir açıklama yaparak LPG’li araçların kapalı 
otoparklara alınması girişiminin taşıdığı hayati 
riskler nedeniyle durdurulması ve sızdırmazlık 
kontrolü/raporu uygulamasının yeniden başlaması 
çağrısında bulundu.
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TEK ADAM REJİMİ 
SANAYİYİ 
ERİTİYOR

( Tek adam rejiminin, pat lak veren kr iz i yönetmedek i 
yetersizlikler ine vurgu yapılan analizde, özellikle sanayinin 
son bir yılda yaşadığı kan kaybına dikkat çekildi. İnşaata girdi 
veren sektörler ile dayanıklı tüketim malları üreten sektörlerde 
sert üretim düşüşlerinin yaşandığı vurgulanırken bir yılda 230 
bini bulan istihdam kaybına da dikkat çekildi. 

Odamız analizinde şu noktalara vurgu yapıldı: 
• Birinci yılını dolduran Cumhurbaşkanlığı Sistemi, siyasette 
ve diplomaside olduğu kadar ekonomide de bir istikrar ortamı 
üretebilmiş değil . Ekonomide ist ikrarsızlık, giderek iç ine 
girilen kriz ortamı, bütün sektörleri olumsuz etkilemeye devam 
ediyor. 

• İstikrarsızlıkla gelen erozyon, sanayi özelinde de yaşanıyor 
ve sanayi üretimi gerilediği noktalardan toparlanıp yeni bir 
büyüme patikasına oturamıyor. 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı 
ve Milletvek ili Genel Seç imler ini izleyen Temmuz ay ından 
itibaren dış kaynak girişinde sert düşüşler gözlendi. İlk 4 aylar 
itibariyle, 2016’da 7 milyar doları bulan, 2017’de 12,5 milyar 
dolara, 2018’de 19,5 milyar dolara yaklaşan yabancı kaynak 
girişi, 2019’un ilk 4 ayında 2 milyar doların altında kaldı.

• Girmeyen dış kaynak sonucu, içeride yaşanan güvensizliğin 
de e tk is i y le “dol ar l aşma” h ız l and ı  ve döv iz  f i y at l ar ı 
büyük ar t ışlar gösterdi. Her döv iz f iyat ındaki ar t ış, bunu 
dengelemeye dönük TL faizler indeki ar t ışlar, büyük ölçüde 
ithal girdiye dayanan ve öz kaynak yer ine borç kullanan 
sanay ide beklenmeyen maliyet ar t ışlar ına, devamında da 
sanayici f iyatlarında yüksek artışlara yol açtı. Yurt İçi Üretici 
F iyatlar ı ya da sanay ic i f iyatlar ı hızla ar t ınca, bu ar t ış 
tüketici f iyatlarına da yansıdı ve tüketici enflasyonu yüzde 20 
basamaklarına yerleşti. 

• Yükselen tüketic i f iyatlar ı, başta otomobil, beyaz eşya 
olmak üzere dayanıklı tüketim mallarının iç talebinde önemli 
ger ilemelere neden oldu. İnşaat sektörüne girdi veren bu 
sektör, inşaattaki ser t düşüş ve toparlanamamanın sonucu 
yüzde 22’ye yaklaşan önemli bir üretim düşüşü yaşıyor. Kağıt 
ve kağıt ürünü imalat ında da yüzde 16’y ı bulan düşüşü, iç 
sat ışlardaki ve ihracat taki ger ilemenin etk isiyle otomot iv 
izliyor. Bu sektörde de üretim düşüşü Nisan ayında yüzde 13’ü 
geçiyor. Yine inşaat sektöründen kaynaklı olarak ana metal 
sanayii (demir-çelik) 2018 Nisan’ına göre yüzde 12 gerilemiş 
görünüyor.

•  Otomot iv in yanında onu tamamlayan plast ik, last ik 
sektörü de gerileme içinde. Dayanıklı mallarda elektrikli cihaz, 
beyaz eşya sektörler i bu ger ilemeye eşlik ediyor. Kimyasal 
ürünlerde de yüzde 5 ile yüzde 12 arasında değişen küçülmeler 
var. Gıda sanayiinde bile yüzde 5’e yakın üretim düşüşü dikkat 
çekici.

•  Sanayi yat ır ımlar ı ger ilerken, iş bekleyen mühendisler 
dâhil birçok işsize, fabrikaların kapasite düşürmesi, kapanması 
gibi daralmalarla işini kaybedenler eklendi. 2018’in Mar t 
ay ında 5 milyon 618 bin olan sanayi ist ihdamı 2019 Şubat 
ayında 5 milyon 388 bine kadar düştü. Bu, aradaki sürede 230 
bin sanayi çalışanının işsiz kalması anlamına gelmektedir.

• Önümüzdeki dönemde, dış sermaye gir işini artırabilecek 
bir polit ika duruşu henüz görünmediği gibi, ABD ile S-400 
silah tedariki konusunda süren sürtüşme ve ABD’nin yaptırım 
tehditler i, Türkiye ekonomisini, dolay ısıyla sanayisini yeni 
sert rüzgarlara muhatap edebilecektir. Hem sırt ındaki döviz 
borç yükü hem de genelde yüksek borçluluk prof iliyle bu 
sert rüzgarlara çok da dayanıklı görünmeyen sanayinin yakın 
geleceği endişe ile izlemektedir.

Odamız, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in 
katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin 
50’ncisini “Bir yılını dolduran Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi’nde ekonomik kriz ve sanayi” 
konusuna ayırdı. 

ODADAN• HABER
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SİVAS KATLİAMINI 
UNUTMADIK, 
UNUTTURMAYACAĞIZ 

( 26 yıl önce Sivas’ta 2 Temmuz 1993 tarihinde 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. 

16 Şubat 1969 Kanlı Pazar’ından 1 May ıs 1977 katliamı, 2 
Temmuz 1993 Sivas katliamı, 10 Ekim 2015 Ankara ve daha 
birçok katliamı yapan gerici gelenek ülkemizdeki ilerici, aydın 

Sivas Katliamı’nın 26. yıl dönümünde Odamız 
Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener tarafından 
yazılı bir açıklama yapıldı.

ODADAN• HABER

kesimlere karşı hep tahammülsüz olmuştur. Birçok yurtsever 
demokrat insan bu nedenle katledilmişt ir. Emperyalizmin 
ve yerli gericiliğin kışkırtt ığı çağdışı şer iatçı yapılar, toplu 
katliamlarla ülkemizi ve bölgemizi kana bulamıştır. 

Diğer yandan ülkemizde eğit imde, kamusal ve toplumsal 
yaşamda dinselleşt irme bilinçli olarak yay ılmaktadır. 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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EMBK’DE
“TEDARİK ZİNCİRİ 
YÖNETİMİ” 
ELE ALINIYOR

( İlki 2001 yılında gerçekleştirilen Endüstr i Mühendisliği 
Bahar konferansları bu yıl Tedarik Zinciri Yönetimi ana teması 
ile düzenlenecek. EMBK’da; üret ilen değer in ar t t ır ılması, 
rekabetç i bir sat ın alma fonksiyonu oluşturulması, üret im 
ve lojist ik süreçler inin düzenlenmesi, müşter i talebinin 
karşılanması iç in uygun bir tedar ik sisteminin kurulması, 
tedarik süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi ile sağlanabilmesine 
dikkat çekilmeye çalışılacaktır.

Etkinlik Yürütme Kurulu; tedarik zinciri yönetim süreçlerinde 
yer alan k işi ve kuruluşlar ın iy i ve örnek uygulamalar ını, 
başarı ve başarısızlıklarını, bilgi ve deneyimlerini paylaştığı 
bir plat form yaratarak, deney im ve uygulamalar ın tedar ik 
zinciri yönetim süreçlerinde yer alan profesyoneller taraf ından 
aktarılmasını sağlayacak programın oluşturulması için hazırlık 
çalışmalarını sürdürmektedir.

Programda; tedarik zincir i yönetimi konusundaki deneyimler, 
uygulamalar ve t rendler, deney im paylaş ım oturumlar ı, 
seminerler, panel, açık oturum, konferans, söyleşi, vaka analizi, 
ideathon vb. sunum teknikler i kullanılarak kat ılımcılar ile 
paylaşılacaktır.

Şubemiz Endüstri Mühendisliği Meslek Dalı 
Komisyonu tarafından düzenlenen Endüstri 
Mühendisliği Bahar Konferansları (EMBK) bu yıl 

“Tedarik Zinciri Yönetimi” ana teması ile 28-30 
Kasım 2019 tarihlerinde Odamız Tepekule Kongre 
ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 

KONFERANS KATILIMCILARI İLE FİRMANIZI BULUŞTURUN

Endüstri Mühendisliği Bahar Konferansları süresince, bu alanda 
ürün ve hizmet üreten f irmalar ın, etkinlik kat ılımcılar ıyla 
iletişim kurabilecekleri ve çalışma konularını aktarabilecekleri 
bir ortam sağlanacaktır. Düzenlenecek olan sergiye katılarak 
veya etkinlik iç indeki organizasyonlara sponsor olarak hem 
desteğinizi artırabilir hem de f irmanızın ürün ve hizmetlerinin 
yaygın tanıtımı için bir f ırsat yaratabilirsiniz. 

SERGİ
EMBK i l e  e ş z amanl ı  dü zen l ene cek  se rg i ye  k a t ı l ar ak 
çalışmalarınızı katılımcılarla paylaşabilirsiniz.

KOKTEYL
E M B K  k a p s a m ı n d a  i l k  g ü n  k o k t e y l  d ü z e n l e n m e s i 
p l an l anmak t ad ı r.  Bu  kok t e y l ,  e t k in l iğ im iz in  so s y a l 
etkinliklerinden olup delegelerin yoğun katılımıyla son derece 
renkli ve etkileşimli bir ortamda gerçekleşmektedir.

BLOKNOT - KALEM
Tüm kat ıl ımc ılara etk inlik te kullanmak üzere dağıt ılacak 
b loknot ve k aleme sponsor o l ar ak e t k in b ir  t an ı t ım 
sağlayabilirsiniz.

Bilg i almak iç in lüt fen embk@mmo.org.tr adres inden 
talebinizi iletiniz.

ŞUBEDEN • HABER
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6. KAIZEN 
PAYLAŞIMLARI 
ETKİNLİĞİ, 21-22 
ŞUBAT 2020’DE

( 2008 y ılından bu yana düzenlenen “Yalın” ana temalı 
etkinlikler imizin devamı niteliğinde olan ve bu yıl alt ıncısı 
düzenlenecek K A IZEN Pay l aş ımlar ı Etk inl iğ i ’n in amac ı, 
geleceğimizin tuğla taşlar ı olan KAIZEN‘ler in gelişmesine 
katkıda bulunmak ve yeni başlayanlara örnekler sunmaktır.
 
El kitabı hazırlığı ve organizasyon süreci devam eden etkinlik 
kapsamında, KAIZEN çalışmaları arasından en iyi uygulamalar 
değerlendirme kurulumuz taraf ından seçilerek kategorileri ve 
türler i doğrultusunda sergilenmeye uygun görülen projeler 
Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Anadolu Salonu ve A 
Katı Fuaye Alanı’nda katılımcılarla buluşturulacaktır.

Etkinlik hakkında detaylı bilgiye http://kaizen.mmoizmir.org 
adresinden ulaşabilirsiniz.

Şubemizce düzenlenen Kaizen Paylaşımları 
Etkinliğimiz, altıncı kez 21-22 Şubat 2020 tarihinde 
Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek. 

ŞUBEDEN • HABER
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BÜYÜK 
YANGINLAR, 
KÜÇÜK 
İHMALLERLE 
BAŞLAR!

( Şubemizin; İnşaat Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri 
Odası, Mimarlar Odası İzmir Şubeler inin yanı s ıra Kimya 
Mühendisler i Odası Ege Bölge Şubesi ve İzmir Büyükşehir 
Belediyesi İzmir İt faiyesi ile birl ik te düzenlediği Yangın 
Seminer i, 19-20 Eylül 2019 tar ihler inde Odamız Tepekule 
Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

İlkini geçen yıl İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir İtfaiyesi ile 
birlikte düzenlediğimiz Yangın Semineri’nin bu yılki ana teması 

“Büyük Yangınlar, Küçük İhmallerle Başlar” olarak belirlendi. 
Taslak programı oluşturulan ve aşağıda paylaştığımız Yangın 
Semineri’nde 8 oturumda 22 sunum gerçekleştirilecek. Ayrıca 
sek törün önde gelen f irmalar ı da ik i gün boyunca sergi 
alanında yaptıkları çalışmaları katılımcılarla paylaşma imkânı 
yakalayacaklar.

Ücretsiz ve kat ıl ımda başvuru önceliğinin esas alınacağı 
seminerde kayıtlar 19 Ağustos 2019 tarihinde web sayfamızda 
yayımlanacak başvuru formu ile alınacakt ır. Detaylı bilgiye 
http://yanginsemineri.org/ adresimizden ulaşabilirsiniz.

ŞUBEDEN • HABER
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19 Eylül 2019
08.30-09.00 Kayıt

09.00-10.00 Açılış Konuşmaları

10.00-10.30 Türkiye’de İtfaiye Hizmeti
Sonay Bayramoğlu Özuğurlu / İzmir İtfaiye Dairesi Başkanlığı

10.30-11.00 İt f aiye Eğ it im Süreçler i ve Ac il Durum 
Eğitim Standartları
Serkan Korkmaz / İzmir İtfaiye Dairesi Başkanlığı

11.00-11.15 Soru–Cevap

11.15-11.45 Ara

11.45-12.15 Kaçış Yollar ının Yasal Mevzuat ve Denetim 
Süreçlerine Uygun Projelendirilmesi
Mahsum Açış–Ahmet Giliz / Mimarlar Odası İzmir Şubesi

12.15-12.45 Yangın Algılama ve Uyarma Sistemler inin 
Muayenesi ve Periyodik Kontrolleri
Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

12.45-13.15 Kapalı Otoparklarda Duman Tahliye Sistem 
Tasarımı ve Uygulama İncelemeleri
Gökhan Eroğlu / Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

13.15-13.30 Soru–Cevap

13.30-14.30 Öğle Arası
1
4.30-15.00 Yangın Algılama ve Uyarma Sistemler inin 
Tasarımı ve Tesisi
Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

15.00-15.30 Su l u  S i s t em Yağmur l ama (Spr ink l e r) 
Sistemlerinin Tasarımı ve Tesisi
Onur Can Şahin / Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

15.30-16.00 Temiz Gazlı Söndürme Sistemlerinin Temel 
Prensipleri
Bağcan Vila / Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

16.00-16.15 Soru – Cevap
1
6.15-16.45 Ara

16.45-17.15 Şantiyelerde Yangınlara Karşı Önlemler
MutIu Burak Paksoy / İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

17.15-17.45 Elektrik Kaynaklı Yangınlar
Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

17.45-18.15 Yang ın  Po l i ç e l e r i  v e  S igor t a  R i z i ko 
Kontrolleri
Murat Engin / Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

18.15-18.30 Soru – Cevap
 

 20 Eylül 2019
09.30-10.00 Online İtfaiye Uygulamaları
Serkan Korkmaz – Atakan Kiremitç i / İzmir İt faiye Dairesi 
Başkanlığı

10.00-10.30 B in a  K o n t r o l  S i s t e m l e r i  v e  Yan g ı n 
Otomasyonu / Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

10.30-11.00 Yapılar ın Taşıy ıc ı Sistemler inin Yangına 
Karsı Dayanım Kabiliyeti ve Yangına Karşı
Alınabilecek Önlemler, Yapısal Çeliğin Yangına Karşı Boya 
Kaplamayla Korunması
İrfan Kadiroğlu – Ali Fuat Günak / İnşaat Mühendisleri Odası 
İzmir Şubesi

11.00-11.15 Soru – Cevap

11.15-11.45 Ara

11.45-12.15 İtfaiye Denetim ve Uygunluk Değerlendirme 
Süreçleri - Atakan Kiremitçi / İzmir İtfaiye Dairesi Başkanlığı

12.15-12.45 MMO Denetleme ve Uygunluk Değerlendirme 
Süreçler i - Ercan Ergiçay / Makina Mühendisler i Odası İzmir 
Şubesi

12.45-13.15 Binalar ın Yangından Korunması Hakkında 
Yönetmelik Aç ısından Yapı Projeler inin İt faiye Taraf ından 
İncelenmesinin Önemi
Çağdaş Oruç / İzmir İtfaiye Dairesi Başkanlığı

13.15-13.30 Soru – Cevap

13.30-14.30 Öğle Arası

14.30-15.00 Raf iner i ve Pet rol Tes isler inde Yang ın 
Korunum Sistemleri 
Yusuf Arslan / Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi

15.00-15.30 Endüstr iyel Yangınlardan Korunma, Tüpraş 
ve Petkim Uygulamaları
Celal Toprakçı / Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge Şubesi

15.30-16.00 Yüksek Yapıl arda Yang ınl a Mücadelede 
İtfaiye Asansörü ve Kaçış Merdivenleri
Burak Demircan – Ercan Ergiçay / Makina Mühendisleri Odası 
İzmir Şubesi

16.00-16.15 Soru – Cevap

16.15-16.45 Ara

16.45-17.15 Yangına Müdahale Teknikler i ve Teknolojik 
Gelişmeler
H. Çağdaş Özbek – Arif Evci / İzmir İtfaiye Dairesi Başkanlığı

17.15-17.45 Yüksek Yapı, Eğit im, Sağlık Gibi Özellikli 
Yapılar İle Tescilli Binaların İstisnai Durumları
Mahsum Açış – Ahmet Giliz / Mimarlar Odası İzmir Şubesi

17.45-18.00 Soru – Cevap

ŞUBEDEN • HABER
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5. RÜZGÂR 
SEMPOZYUMU 
VE SERGİSİ
 3-4-5 EKİM’DE
İZMİR'DE 

( “Rüzgâr Enerjisinin Başkenti” ana teması ile bu yıl beşinci 
kez düzenlenecek İzmir Rüzgâr Sempozyumu, sektörde faaliyet 
gösteren kurum, kuruluş ve kişileri buluşturmaya hazırlanıyor. 

Şubemiz ve Elektrik Mühendisleri Odası İzmir 
Şubesi tarafından 3-4-5 Ekim 2019 tarihlerinde 
Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 
gerçekleştirilecek olan 5. İzmir Rüzgâr 
Sempozyumu ve Sergisi program hazırlık sürecinde 
son aşamaya gelindi.

Sektördeki son gelişmelerin takip edildiği, sorunların masaya 
yatır ıldığı Sempozyum için Yürütme Kurulu, gerçekleştirdiği 
11 toplant ı ile ana hatlar ıyla program içer iğini oluşturdu. 
Sempozyumda “ Yer l i Rüzgâr Endüstr is i”; “Denizüstü ve 
Karasal YEKA’lar”; “Rüzgâr Santral ler inin İ şlet ilmesi ve 
Bakımı”; “Rüzgâr Santrallerinde Çalışma Güvenliği” ve “Rüzgâr 
Santrallerinin Çevresel ve Sosyal Etkileri” konularının yanı sıra 
akademik bildiri sunumları gerçekleştirilecek. 

Üç gün sürecek sempozyumda yer alması iç in gönder ilen 
b ild ir i  özet ler inin ardından t alep edilen son met inler 
sempozyum sekretar yamıza ul aş t ır ı ld ı. Yürütme Kurulu 
bildirileri değerlendirilerek yazarlarına sonuçları iletmek için 
çalışmalarına başladı. 

Sempozyum için başvuru kayıtları da alınmaya başlandı. Kayıt 
formumuza internet say famızdan ulaşarak doldurduk tan 
sonra ödeme kaydınızla birlikte Sempozyum Sekretaryasına 
başvurmanız durumunda kayıt işleminiz gerçekleştirilecektir. 

Rüzgâr Sempozyumu süresince bu alanda ürün ve hizmet üreten 
f irmaların, sempozyum katılımcılarıyla iletişim kurabilecekleri 
ve çalışma konular ını aktarabilecekler i bir ortam sağlamak 
amac ıyla düzenlenen sergiye 23 kurum ve kuruluş kat ılım 
iç in başvuruda bulundu. Sempozyum sponsorluklar ından 
Sempoz yum Ç ant as ı,  Sempoz yum Bloknot  ve  K al emi, 
Sempozyum Dijital Yayını, Kokteyl ve Sempozyum Bildir iler 
Kitabı Reklam için çalışmalar halen devam etmekte olup detaylı 
bilgiye www.ruzgarsempozyumu.org adresinden ulaşabilirsiniz.
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KARTON TEKNELER 
11. KEZ YARIŞTI

( TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu taraf ından 1 Temmuz 
Denizc il ik ve Kabotaj Bayramı dolay ısıyla düzenlenen 11. 
Karton Tekneler Yarışı büyük ilgi gördü. 14 takımın katıldığı 
yar ış öncesinde tekneler, Türk Mühendis ve Mimar Odalar ı 
Birliği’ne (TMMOB) bağlı odalar ın İzmir şubeler inin üyeler i 
taraf ından Alsancak Cumhuriyet Meydanı’nda yapıldı. Yaklaşık 
3 saatlik çalışma ile sadece karton ve koli bantı kullanılarak 
yapılan tekneler in tamamlanmasının ardından yar ışmacılar 
tekneler ini kor tej oluşturarak yar ışmanın gerçekleşeceği 
Konak Pier yanına taşıdılar. Burada gerçekleşen yar ışmanın 
başlangıç işaret ini İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç 
Soyer verdi. Yarışmada yarış parkurunu ilk sırada tamamlayan 
ise Gemi Mühendisleri Odası İzmir Şubesi taraf ından yapılan 

“Süper At” isimli tekne oldu.

Yar ış ın ard ından Cumhur iye t Meydanı’nda ödül töreni 
gerçekleşirken, ilk batan tekneyi yapan Orman Mühendisler i 
Odası İzmir Şubesi, Titanik ödülünü kazandı.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından 
1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda 
geleneksel olarak düzenlenen Karton Tekneler 
Yarışı’nın on birincisi gerçekleşti.

TMMOB İKK•

 
Prof. Dr. Yücel Odabaşı En İyi Tasar ım Ödülü’nü İç Mimarlar 
Odası, en temiz çalışan ekip olarak Çevre Mühendisleri Odası 
Kaptan Engin Tansel Mavi Bayrak Ödülü’nü, en sportmen ekip 
olarak Harita ve Kadastro Mühendisler i Odası Tahsin Vergin 
Centilmenlik Ödülü’nü aldı. En İyi Kostüm Ödülü’nü ise Maden 
Mühendisler i Odası İzmir Şubeler i aldı. Yar ışmada, Maden 
Mühendisler i Odası ikinciliği, Ziraat Mühendisler i Odası ise 
üçüncülüğü kazandı.

Ayr ıca yar ışmaya des tek veren Tesa Bant ve Kapl amin 
f irmalarına da birer plaket takdim edildi.
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doğru bildiklerimiz, inanışlarımız ortak bir davranış sergiler. 
Hepsinin bizi yerinde ve doğru yönlendirmesi bu konularda, 
kaynağı belli olan bilimsel verilere ve araştırmaya dayalı 
bilgiyi edinmemiz ile mümkündür. Her şeyden önce yanlış 
bildiklerimizi ve inanışlarımızı silmek, yeni ve doğru bilgiye 
yer açmak için en iyi yoldur. Çoğunlukla yanlış bildiğimiz 
bazı konular üzerine hazırlanmış bu yazı ile beslenmemize 
doğru bir yön vermek amaçlanmıştır. 

√ Kilo alıyorum ......azaltmalıyım
YANLIŞ
Genel l ikle yukar ıdak i cümlede yer alan nok tal ı yere 
kendimize göre bir şey yerleşt ir ir iz. Bu ya karbonhidrat 
veya yağ olur, veya ekmek, şeker gibi spesif ik bir gıda olur. 
Oysa kilo almak veya vermek bir enerji dengesidir. 
Alınan enerji = Harcanan enerji 
Bu  e ş i t l i k t e  k i l o  kor unur.  Eğe r  a l d ığ ım ız  ene r j i 
harcadığ ımızdan f azl a ise k ilo al ır ız, ak s i durumda 
da k ilo ver ir iz. Ener ji, vücudun bey in, sinir, boşalt ım, 
sindirim, hareket gibi tüm kas ve metabolik fonksiyonları 
için kullandığı yakıttır. Bu yakıt gıdalarda ve içeceklerde 
bulunan, karbonhidrat, yağ ve proteinden sağlanır. Bu üç 
besin öğesinin de aşağıda belirtilen oranlarda katkısının 
sağlandığı durumda dengeli beslenme sağlanmış olur. 
Enerji = Karbonhidrat + Yağ + Protein
%100 = (%55-60) + (%10-15) + (%20-25)

Bu denge iç in 5 g ıda gurubundan her gün öner ilen 
miktarlarda tüketilmesi gerekir. 
1.Tahıl ve tahıl ürünleri: çeşitli tam tane tahıl unlarından 
yapılmış ekmekler, pirinç, bulgur, makarna, yulaf, çavdar
2. Sebzeler
3. Meyveler
4. Et grubu: et, tavuk, balık, kurubaklagiller, yumurta, 
çerezler
5. Süt grubu: süt, yoğurt, peynir, dondurma vb.

√ Tüm gıda gruplarından bir günde tükettiğim zaman 
şişmanlarım.
 YANLIŞ
‘ Tüket ilen mik tar ’ kontrolü çok önemlidir. Gıdalar ın 
porsiyonu veya bir seferde alınması gereken servis ölçüleri 
vardır.  Şişmanlık, tüketilen gıda çeşidi ile değil miktarın 
çokluğu ile ilgilidir. 

√ K arbonhidrat  ş işmanlat ır.  Vücudumuz sadece 
karbonhidratı yağa dönüştürür!
YANLIŞ

BESLENME İLE İLGİLİ 
DOĞRU BİLİNEN 
YANLIŞLAR 

• Son yıllarda, yaşam biçimlerimizde, gıda seçimlerimizde 
ve f iziksel aktivitelerimizdeki değişiklikler, kilo alma hatta 
şişmanlık, şeker (tip 2) hastalığı, kalp-damar hastalıkları 
ve kanser gibi c iddi hastalıklara yakalanma r isk imiz i 
artırmaktadır. İnsan yaşamının sağlıklı olmasını etkileyen 
faktörler üç genel grup altında toplanır. Genetik faktörler, 
çevresel faktörler ve beslenme-yaşam şekli. Ancak bu 
üç grup alt ında toplanan etmenlerin genetik ve çevresel 
olanlarını bireysel olarak kontrol altına almamız mümkün 
değildir. Ne genetiğimizi değiştirebiliriz, ne de tek başımıza 
örneğin küresel ısınmaya, azalan ormanlara veya delinen 
ozon tabakasına çare olabilir iz. Ama beslenme ve yaşam 
biç imimize dikkat göstererek sağlık sorunlar ımızı en az 
yüzde 30 oranında azaltmamız mümkündür.
 

S a ğ l ı k l ı  b i r  b e s l e n m e  ş e k l i  v e  y a ş a m  m o d e l i 
oluşturabilmemizde, gıda seçimlerimiz, beslenme ve gıdalara 
karşı tutumumuz, duygularımız, beğenilerimiz, yanlış veya 

Prof. Dr. SEDEF NEHİR EL
Ege Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, 
Beslenme Bilim Dalı
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 √ Bütün yağlar aynıdır ve zararlıdır.    
YANLIŞ
Baz ı g ıdal ardak i yağl ar sağl ığ ımız iç in baz ı r iskler 
yaratabilirken, bazıları tam tersine faydalı etki gösterirler. 
Bu nedenle yağın çeşidi ve kontrollü alınması gerek ir.  
Zeytinyağı, susam yağı, ayçiçek yağı, f ındık yağı gibi yağlar 
ve ceviz, f ıstık, badem, balık gibi gıdalarda bulunan yağlar 
kötü kolesterolü (LDL) azalt ırken, iyi kolesterolün (HDL) 
yükselmesini sağlarlar.

√ ….çok besleyici, …..çok zararlı..., bitkisel..., doğal...
organik
YANLIŞ
Çoğu zaman yukar ıdaki cümle yapısında noktalı yerlere 
bazı gıdaları yerleştirilmiş öneriler alıyoruz ya da öneride 
bulunuyoruz. Aslında doğadaki hiçbir gıda “kötü” değildir. 
Gıdalar sağlıklı yöntemler ile işlenmezse, pişir ilmezse, 
depolanmazsa ve aşır ı tüketilirse zararlı etki kazanır. Bir 
gıdanın bitkisel olması güvenli olduğu anlamına gelmez. 
Organik üretim, bir gıdanın bileşimini değiştirmez. O gıdayı 
örneğin daha az yağlı yapmaz, o gıdada da yağ miktarı, cinsi 
aynıdır. Unutmamalı ki kötü gıda yoktur, kötü beslenme 
vardır.

√ Kolesterol çok zararlı bir maddedir.  
YANLIŞ
Kolesterol vücudumuz için gerekli olan yapışkan yapıda ve 
yağa benzer bir maddedir. Bazı cinsiyet hormonlarının ve 
D v itamininin üret imi iç in kolesterole gereksinim vardır.  
Ayrıca sindirim için safra asitleri gibi gerekli maddeler de 
kolesterolden üretilir. Her şeyde olduğu gibi aşırı kolesterol 
alımı sağlık riski yaratabilir. 
 

√ Bütün gıdalarda az veya çok kolesterol vardır.   
YANLIŞ
Bitk isel hiçbir gıdada kolesterol bulunmaz. Kolesterol 
hay vansal g ıdalarda bulunur. Yumur ta ak ı kolesterol 
içermez. 

√ Her gün doğal, bitkisel birçok beslenme desteğinin 
reklamı yapılıyor. Bunları satın almalıyım. 
YANLIŞ

“Doğal bitkiler ile fazla kilolarınızdan spor ve diyet yapmadan 
kurtulabilirsiniz” veya  “spor performansını arttıran mucize 
buluş.” Çoğu zaman bu t ip iddialı cümlelerle, genelde 
de bir doktor taraf ından keşfedilmiş diyet destekler inin 
veya mucize maddeler in sizi daha ince, daha akıllı veya 
ne yapıyorsanız en iy is ini yapan etk iler gösterdiğ ini 

Vücut karbonhidratlar ı, karbonhidrat olarak karaciğerde 
ancak yar ım gün kul l anab ileceğ imiz kadar depol ar. 
Bunun dışında gereksinimimizden fazla tükett iğimiz her 
karbonhidrat, protein ve yağ mutlaka yağa dönüşür ve yağ 
olarak depolanır. 

√ Diyet imde zay ıf lamak iç in yağ mik tar ın ı  çok 
kısıtlamamın hiç zararlı etkisi yoktur. 
YANLIŞ
Maalesef yağ miktar ı çok kısıtlanmış diyetlerle beslenen 
kişilerde özellikle yağda er iyen v itaminler in (A, D, E ve 
K) yetersizliği görülür. Bu vitaminlerin emilimi için yağa 
gereksinim vardır. Örneğin yağ eklenmiş havuç salatasındaki 
A vitamini (beta-karoten), söğüş havuçtaki A vitamininden 
daha iy i emilir. Yağsız bir diyet zorunlu yağ asitler ini 
de (omega-3 ve omega 6) yetersiz almamıza neden olur. 
Diyetteki yağ miktarı çok azaltıldığı zaman günlük enerjiyi 
sağlamak için şeker miktarının arttırıldığı da çalışmalar ile 
kanıtlanmış bir başka olumsuz yandır.

 √ Light ürünleri tüketerek zayıflayabilirim! 
YANLIŞ
Light ürün demek orijinaline göre sağladığı enerjisi en az 
yüzde 25–40 oranında azalt ılmış ürün demektir. Örneğin 
100 gram tam yağlı bir yoğurt 62 kalori enerji verirken light 
yoğurt 35 kalor i sağlar. Burada dikkat edilmesi gereken 
nokta light ürünün göreceli (oransal) bir değeri olduğudur. 
Kısacası light demek ener jisiz veya düşük ener jili gıda 
değildir. Sadece orijinaline göre enerjisi daha düşüktür. 
İngiltere’de yapılan geniş çaplı bir çalışmada tüketicilerin 
zay ı f l amak amac ıy l a bu ürünler i  “nas ı l  o l sa l ight ” 
düşüncesiyle çok fazla tükett ikler ini ve daha fazla kilo 
aldıklarını ortaya çıkarmıştır. Tüketmeniz gereken gıdanın 
light formu varsa, tüketmeniniz gereken miktar ı veya 
porsiyonu aşmadan almanızda bir sakınca yoktur.  

KOMİSYONLARDAN • KADIN MÜHENDİSLER KOMİSYONU 
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okuyup duruyorsunuz veya bir iler i söyleyip duruyor. Tüm 
bu maddeler in veya destekler in gerçekte böyle etkiler i 
yoktur ve bu paranızı çöpe atmaktır. Bu desteklerin iddia 
edilen etkileri üzerine çok az çalışma vardır. Üstelik bazı 
destekler i kullanan kişilerde özellikle ergenlik çağındaki 
gençlerde, sağlık üzerine ciddi olumsuz etkiler ini ortaya 
çıkaran çalışmalar vardır. 

√ Vitamin tabletleri gıdalarda bulunan vitaminlerden 
daha etkilidir. 
YANLIŞ
Hek imin iz  b i r  t e şh is in  t edav is i  i ç in  öner med ikçe 
günlük beslenmemiz i ezbere baz ı v it amin tablet ler i 
ile desteklememiz doğru değildir. Tablet olarak alınan 
v it aminler, v it aminin yalnızca bir formunu içer ir ler. 
Vitaminler in birden fazla formu vardır ve hangi form 
neye iy i geliyor tam olarak bilinmemektedir. Gıdalarda 
v itaminler in birden fazla formu bir arada bulunabilir. 
Ayrıca gıdalarla alınan vitaminlerin etkisini yine gıdaların 
içer is inde bulunan diğer baz ı b ileş ikler, v it amin ve 
mineraller arttırırlar. İyi beslenen bireylerde yaygın olarak 
kullanılan bu vitamin desteklerinin uzun dönem sonuçları 
bilinmemektedir.

 
√ Gıdalar ın besley ic i değer ini çok iy i koruyan bir 
yöntem yoktur. 
YANLIŞ
Dondurma işlemi gıdaların besleyici değerini en iyi koruyan 
yöntemlerden bir idir. Gıdalar ın dondurulması onlar ın 
mevsiminde en ucuz, en taze dönemler inde yapılan bir 
işlemdir. Önemli olan, dondurulmuş gıdaları satın alırken, 
çözünüp tekrar donduğunu gösteren iri buz kristalleri ya da 
karlı-buzlu görüntülü paketleri seçmemektir.
Donmuş gıdaları doğrudan pişirilmesi, çözdürme gerekiyorsa 
buzdolabında, mikrodalga f ırında veya naylon torba içinde 
soğuk suda bekleterek çözdürülmesi uygundur. Bir kez 
çözdürülmüş gıdalar tekrar dondurulmamalıdır. Çözünmüş 
etin sızma suyunun mutfak bankosuna ve çiğ tüketilecek 
gıdalara temas etmemesi sağlanmalıdır.

√ Sterilize sütün (UHT) uzun süre (6 ay) dayanması için 
katkı maddesi koyuluyor
YANLIŞ
UHT sütlerde koruyucu madde yoktur. En kaliteli ç iğ süt 
kullanılır. Uygulanan ısıl işlem derecesi hastalık yapan 
ve bozulmaya neden olan tüm canlıları yok eder. Bakteri 
g ir iş ini engelleyen ve geç irgen olmayan ambalajlama 
materyali sütün bozulmasını engeller. Ambalajlamada hiçbir 

bakter inin bulaşmasına meydan vermeyen aseptik teknik 
kullanılır.
 

√ Sütün içinde faydalı bakteriler var. Pastörizasyon 
sırasında yok oluyorlar
YANLIŞ
Dost bakteriler bağırsaklarımızda belli bir sayıya ulaştıkları 
zaman sağlık üzerine olumlu etkiler gösteren bakterilerdir. 
Bif idobakter iler veya Laktobacillus ac idof ilus gibi dost 
bak ter iler süt te çok yüksek sev iyelerde bulunmazlar. 
Bif idobakter iler insan ve hayvanlar ın bağırsaklar ında 
bulunan bakter ilerdir. Bu bak ter iler in süt tek i varl ığ ı 
ise sütün dışkı ile kirlendiğine işaret eder. Yoğurt, kef ir 
gibi süt ürünlerinin üretiminde kullanılan kültürler insan 
kaynaklı özel probiyot ik bakter i c insler ini içer irler. Bu 
bakteriler bu tip gıdaların üretim süreci sırasında artar ve 
yüksek miktarlara ulaşabildikleri için tükettiğimiz zaman 
bağırsaklar ımızda kolonileşerek sağlık üzer ine olumlu 
etkilerini gösterirler. 

Maalesef, dışkı ile bulaşmış, hayvana özgü bakteri içeren 
bir süt öncelikle bizim bağırsağımız iç in uygun bakter i 
c insler ini taşımaz ve sayılar ı düşüktür, kolonize olamaz. 
Aynı zamanda dışk ıda bulunan sağl ığ ımız iç in r iskl i 
bakterilerin de bulaşmış olduğunun işaretidir. 

√ Yoğurtlar eskisi gibi ekşimiyor, çünkü içlerinde katkı 
maddesi var!
YANLIŞ
Yoğur tlar ın endüstr iyel olarak üret imi s ıras ında, süt 
pastörize edildikten sonra aseptik koşullarda, yani hiçbir 
mikroorganizmanın havadan veya çevreden bulaşmasına izin 
verilmeden, sadece yoğurt saf kültürler i ile mayalanarak 
yine steril koşullarda yoğurt elde edilir. Aseptik ve steril 
koşullar yoğurda çevreden ve elimizden ekşil ik yapan 
mikroorganizmaların bulaşmasını önlediği için yoğurtların 
raf ömrü daha uzun olmaktadır. 

√ Bir gıda küflenmedikçe bozulmuş sayılmaz. 
YANLIŞ 
Bir g ıdanın bozulması gözle görülmeden veya lezzet i 
bozulmadan çok önce gerçekleşebilir. Gözle görülür veya 
görülmez şekilde, gıdalar ın bozulmasıyla vücuda alınan 
bakteriler ve toksik maddeler (zehirler) fazla alındığında 
ani hastalıklara neden olurlar veya az miktarlarda vücutta 
bir ikerek y ıl lar sonra kanser gibi hastalıklar ın or taya 
çıkmasına neden olurlar. 
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√ Günde 2-3 litre su içmeliyim!
YANLIŞ
Su, sağlığımız için çok önemlidir. Vücudumuz su ihtiyacımızı, 
su içme isteği yaratarak veya idrara çıkarak, sıvı dengesini 
koruyacak sinyaller vererek sağlar. Ağzımızın kuruması, 
susuzluk duygular ı su iht iyacımız olduğunu göster irken, 
yeterli su içtikten sonraki şişkinlik ve doygunluk hissi bize 
vücudumuzun ‘yeterli’ sinyalidir. 
 K ısac a su gerek s in imin iz i  vücudunuzu d inleyerek 
anlayabilirsiniz. ‘Yeterli’ duygusu içerisindeyseniz kendinizi 
su içmeye zorlamayın. Üstelik böbrek hastalığınız varsa 
bu sizin için tehlikeli olabilir. Ortalama bir kişinin günlük 
su gereksinimi 8–10 bardakt ır. Bu gereksinimin yar ıs ı 
g ıdalardan yar ıs ı iç t iğ imiz sudan karş ılanır. Mümkün 
olduğunca sade su içerek, şekerli ve idrar söktürücü (kahve 
ve bazı bitkisel çaylar) içeceklerden kaçınarak ve tüm güne 
yayarak sağlamak en doğrusudur. Spor, alkol tüket imi, 
uçak seyahatler i, sıcak ve kuru iklimler su gereksinimini 
arttırır. Su tüketimini abartmak doğru değildir. Vücudumuz 
iç in gerekl i kan dolaş ım s istemindek i elek trol it ler in 
seyrelmesine ve dolayısıyla kalp atışlarımızın etkilenmesine 
neden olur.  

 √ Kırmızı et kanser yapar!
YANLIŞ 
Kırmızı et, dana, koyun, kuzu ve keçi etlerini ve bu etlerden 
yapılmış ürünleri (salam, sucuk, sosis vb.)  tanımlamaktadır. 
Fazla miktarda kırmızı et tüketimi ile kolon kanseri arasında 
pozit if bir ilişki olduğu kanıtlanmışt ır. Ancak kırmızı et 
aynı zamanda kaliteli protein, vitaminler ve mineraller gibi 
birçok değerli besin öğesinin de iyi kaynağıdır. Bu konudaki 
gazete haberler i maalesef k ırmızı et in aşır ı tüket ildiği 
gelişmiş ülkelerdeki sonuçlar ı yansıtmaktadır. Türkiye’de 
kırmızı et tüketimi alınması gereken miktarların altındadır. 
Özel l ikle et ürünler i tüt süleme, tuzlama, kürleme ve 
kimyasal koruyucular ile işlendiği için az miktarlarda bile 
tüketilse kanser riski daha yüksek gıdalardır. 
Kırmız ı et tüket imi ile ilg il i WHO’nun (Dünya Sağl ık 
Örgütü) önerisi haftada 500 gr. pişmiş (çiğ olarak 700-750 
grama karşılık gelir) kırmızı et ve et ürünler i tüketimini 
aşmamaktır. 
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•Ateşle Oynayanlar, genç bir adam ile tanışmasıyla 
hayatı bambaşka bir hal alan genç bir kadının 
hikayesini konu ediyor. Ella, babası Ivo’ya ait olan 
bir kafenin hem garsonu hem de yöneticisi olan genç 
bir kadındır. Abel adında bir adam ile tanışması, 
Ella’nın hayatının değişmesine neden olur. Genç 
kadın, Abel’in hayatına girmesi ile bilmediği bir 
dünyaya adım atar. Adrenalin ve paranın hüküm 
sürdüğü Paris’in kumar dünyasını keşfeden Ella, 
oynadığı oyundan ve Abel’in karmaşık kişiliğinden 
etkilenmeye başlar. Yavaş yavaş bu dünyanın içine 
çekilen Ella, aşık olduğu adamın kalbini kazanmak 
için büyük bir oyuna dahil olur. Başlarda bir bahis 
olarak başlayan aşkları, zamanla genç kadın için 
zorlayıcı bir tutkuya dönüşür.

• Mehmet Ali Aslan, Mama Habsınas adlı kitabında, kendi köyünden yola 
çıkarak bu coğrafyadaki kadim halkların bir arada yaşama geleneğinden, 
bu geleneğin üzerine oturduğu doğal barışçıl kültürden söz ediyor. Mama 
bütün dillerde “ana” demektir; bunu kalbimizle biliriz. Mama Habsınas, 
hepimize bir şeyi hatırlatıyor: “Biz, birlikteyken güzeliz, birlikteyken 
varız.” Kapının ardında başını göstermeye çalışan karanlığa karşı, ana 
yurdun aydınlık barış şarkısına kulak vermek isteyenlerin, bu kitaptan 
öğreneği çok şey var.

“Kuzey Mezopotamya’nın orta yerinde Habsınas adlı küçük bir köyde 
yaşananlar bizleri ne kadar ilgilendiriyor olabilir ki? Mehmet Ali Aslan 
kökleri Milattan Önce’ye dayanan çok dilli, çok kültürlü, çok inançlı 
toplulukların bir arada barış içerisinde nasıl yaşamayı başardıklarını, 
kendi hayatı ve doğduğu köy Habsınas üzerinden çarpıcı bir şekilde 
anlatıyor. Ve gerçekte anlatılan senin, benim, bizim hikayemizdir.

Medeniyetler çatışmasını kuramsal ve teorik olarak Huntington’dan 
okumuştunuz. Kuramsal kargaşa ve bulanıklık yaratmadan en yalın 
haliyle pratikte anlatmayı başaran Mehmet Ali Aslan’dan da okuyun 
bence. Birlikte yaşamak, bütün farklılıklarımıza rağmen bir mucize değil 
doğal bir yaşamın gereğidir. Okuyunca ta yüreğinizde hissedeceğinize 
eminim.”

Yönetmen Marie Monge

Oyuncular: Tahar Rahim, Stacy 
Martin, Karim Leklou

Ülke: Fransa

ATEŞLE OYNAYANLAR

Mama Habsinas-Kadim Medeniyetin Batmayan Güneşi

2019 | Gerilim |95' | Alt yazılı

Mehmet Ali Aslan

Hazırlayanlar:
Şafak Işık & Erkan Çınar
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ÖZEL DOĞA KOLEJİ
Özel Doğa Koleji taraf ından, üyelerimizin çocuklarına 
eğitim ücretlerinde yüzde 10 oranında indir im 
uygulanacaktır.
Adres: Yeni Mahalle Mh. 8780/1 Sk. B Blok No:1/2 Çiğli / 
izmir 
Tel: 0232 376 25 25 - Fax: 0232 376 25 25

LOKAL ALSANCAK
Lokal Alsancak taraf ından üyelerimize yiyecek ve 
alkol dâhil tüm ürünlerde yüzde 20 oranında indir im 
uygulanacaktır.
Adres: Kıbrıs Şehitleri Cd.i 1477 Sk. No: 12/A Alsancak / 
İzmir - Tel: (0232) 422 50 20

JACK&JONES MAĞAZALARI
Agora, Mavibahçe, Selway, Westpark, Point ve 
Sakıpağa Alışveriş Merkezlerinde bulunan Jack&Jones 
mağazalarından yapacakları alışverişlerde, üyelik 
kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile üyelerimize ilk f iyat 
üzerinden yüzde 20 oranında indir im uygulanacaktır.

ÖZEL GÜZELBAHÇE DÜŞÜNÜR KOLEJİ
Özel Güzelbahçe Düşünür Koleji anaokulu, ilkokul ve 
ortaokulunda, üyelerimize yüzde 45 oranında indir im 
uygulanacaktır.
Adres: Çelebi Mah. 281 Sokak No: 16 Güzelbahçe / İzmir
Tel: (0232) 234 33 53 - www.dusunurkolejiguzelbahce.com

ÖZEL EKOL HASTANESİ
Özel Ekol Hastanesi taraf ından, üyelerimize çeşitli 
muayene ve tedavi hizmetlerinde yüzde 10-20 oranlarında 
indir im uygulanacaktır.
Adres: Mavişehir 8019/16 Sok. No: 4 Çiğli / İzmir
Tel: (0232) 386 55 05 - Web: www.ekolkbb.com

ÖZEL FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI
Özel Fen Bilimleri Eğitim Kurumları taraf ından, 
üyelerimizin çocuklarına yüzde 20 oranında indir im 
uygulanacaktır. 
Adres: Evka-3 Mh. Ankara Cd. No: 285 Bornova / İzmir
Tel: (0232) 600 00 06 - Web: www.fenbilimleri.com

VS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI KLİNİĞİ
VS Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği taraf ından, üyelerimize ve 
bir inci derece yakınlarına yüzde 25 oranında indir im 
uygulanacaktır.
Adres: Gaziosmanpaşa Blv. Kızılırmak İş Merkezi No: 58 D: 
52 Çankaya / İzmir - Tel: (0232) 484 09 93

İZMİR TÜRK KOLEJİ ANAOKULU
İzmir Türk Koleji Anaokulu taraf ından, üyelerimizin 3, 
4 ve 5 yaşındaki çocuklarına yüzde 15 oranında indir im 
uygulanacaktır.
Adres: Mithatpaşa Cad.No:687-689 Köprü Konak / İzmir
Tel: (0232) 244 05 00
Web: www.ozelturkkoleji.com/Okul-Oncesi-Egitim

ÖZEL İZMİR SEVİNÇ KOLEJİ
Özel Sevinç Koleji taraf ından, üyelerimizin çocuklarına 
eğitim ücretlerinde yüzde 25 oranında indir im 
uygulanacaktır.
Naldöken Mh. 1237/4 Sk. No: 2 Evka-3 Bornova / İzmir
Tel: (0232) 421 28 26 -27 - www.sevinckoleji.com

ÜYELERİMİZE İNDİRİMLER
EGE ÜNİVERSİTESİ GÜÇLENDİRME VAKFI OKULLARI
Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakf ı Okulları taraf ından, 
üyelerimizin bir inci derece yakınlarına
yüzde 15 oranında, 10 ve üzeri toplu kayıt halinde yüzde 
15+5 oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: Süvari Caddesi No: 89 Bornova / İzmir
Tel: 444 16 23- www.ege.k12.tr

ENGLISH TIME DİL OKULLARI
English Time Dil Okulları taraf ından, üyelerimize ve 
bir inci derece yakınlarına yüzde 50 oranında indir im 
uygulanacaktır.
Adres: İsmet Kaptan Mah. Hürriyet Blv. Niyazi Ersoy İşhanı 
No: 8 K: 6 Konak-İzmir
Tel: 446 46 61 - www.englishtime.com

BİREBİR İNGİLİZCE EĞİTİM HİZMETLERİ
Birebir İngilizce Eğitim Hizmetleri taraf ından, üyelerimize 
ve bir inci derece yakınlarına bire bir eğitimlerde ve grup 
eğitimlerinde yüzde 20 oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: Folkart Towers Adalet Mah. Manas Bulvarı No: 39 B 
Blok Kat: 31 Bayraklı İzmir
Tel: 390 92 94 - Web: http://birebir ingilizce.com.tr

İZMİR İSTEK ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ OKULLARI
İzmir İstek Özel Eğitim Hizmetleri Okulları taraf ından, 
Mavişehir Kampüsü’nde üyelerimizin çocuklarına yüzde 20 
oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: 2040 Sok. No: 13 Mavişehir Karşıyaka-İzmir
Tel: 0232 324 05 05 - http://www.izmiristekokullari.com/

MAVİ BALİNA ANAOKULU
Mavi Balina Anaokulu, üyelerimizin çocuklarına yüzde 25 
oranında indir im uygulayacaktır.
Adres: 62 Sokak No: 11 Güzelyalı İzmir
Tel: 246 66 26 - www.mavibalinaanaokulu.com

MEDİCALPARK İZMİR HASTANESİ
Medicalpark İzmir Hastanesi taraf ından, üyelerimize 
yüzde 10 oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: Yeni Girne Bulvarı 1825 Sok. No: 12 Karşıyaka
Tel: (0232) 399 50 50  - Web: www.medicalparkizmir.com

ÖZEL UĞUR OKULLARI
Uğur Okulları taraf ından, üyelerimizin çocuklarına yüzde 
10 oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: Üniversite Cd. Kazım Dir ik Mh. 374 Sok. No: 118 
Bornova–İzmir - 
Tel: 445 77 78 - Web: www.ugurokullari.k12.tr

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Yaşar Üniversitesi taraf ından, üyelerimize ve bir inci 
derece yakınlarına linansüstü eğitim programlarında 
yüzde 30 oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: Üniversite Caddesi No: 37-39 Bornova/İzmir
Tel: 570 70 70 - Web: http://www.yasar.edu.tr
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