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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

YAYIN TARİHİ
17 Şubat 2020 

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.

—

Odamız Eğitim Kataloğu Yayımlandı

Ekonomik Kriz ve İntiharlar Söyleşide 
Konuşuldu

Koromuz 
Nida Ateş’i Ağırladı

“Renkli Söyleşi”de Beslenme Kuralları 
Konuşuldu

Şubemizin Genel Kurul ve Seçimleri 
Gerçekleşti

6. Kaızen Paylaşımları Etkinliği 
21-22 Şubat’ta

Çalıştırılmasına İzin Verilen Kömür 
Santralleri İle İlgili Kuşku Veren Karar 
ve Uygulamalar!

Hrant Dink, Katledilmesinin 13. 
Yılında İzmir’de Anıldı

TMMOB İZMİR İKK: Bu Acele Rant İçin

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimleri 
Başladı

TMMOB Üyesi Kadınlar Kahvaltıda 
Buluştu

TMMOB İZMİR İKK’ye, 
"İz Bırakanlar" Ödülü 

Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancılarının Sorunları Kurultayda 
Konuşuldu

 

Bülten’den 
 

Eğitimler

Kadın Komisyonu

Kültür & Sanat

 

İÇİNDEKİLER

www.izmir.mmo.org.tr

MMOizmir

mmoizmir

mmoizmir

MMOizmirsubesi

www.tmmobizmir.org

tmmobizmir

TMMOBizmir
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Ülkemiz, 2020’nin ilk aylarına çeşitli felaket ve ölüm haberleriyle girdi. Deprem, çığ, uçak kazasındaki 
kayıplar ve sınır ötesinden kayıp haberleri ardı ardına ülke gündemine düştü. Her biri ayrı bir araştırma 
konusu ve başlı başına büyük bir felaket olabilecek bu yaşananlar, bizim ülkemiz için sıradan bir olay haline 
gelmeye başladı. Yaşamın ve insanın hiçbir şekilde değer taşımadığı bir ülke haline geldik. 
Üstelik yaşanan felaketler çok da derinlere inmeden biraz araştırılıp sorgulanınca ortaya yolsuzluk, 
denetimsizlik, ihmal, talan ve yalana dayalı çürümüş ve kokuşmuş bir sistemin pis kokuları yayılmaya 
başladı.

Artan ekonomik kriz, hayat pahalılığı, işsizlik, açlık insanları her geçen gün intiharlara sürüklüyor. Son 
olarak Hatay’da bir vatandaşımız “çocuklarım aç” diyerek kendini yakmaya kalktı. AK Par tili Ağrı 
Belediye Meclis Üyesi Selma Gökçen “Böyle ucuz siyasi manevraları kimse yemez” dedi. Vatandaş, yanlış 
müdahaleden yaşamını yitirdi.

Başta Elazığ Depremi olmak üzere, ardı ardına yaşanan depremlerde onlarca vatandaşımız hayatını 
yitirdi. Depreme yönelik ülke genelinde hiçbir önlem alınmadığı gibi, deprem vergilerinin nerede olduğunu 
soranlara da soruşturma açıldı. 

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı’na inerken sürüklenerek parçalandı. 
Üç kişi yaşamını yitirdi, iki yüze yakın yaralı. Yaralıların taşınması ise ayrı bir facia.

Bunlar yaşanırken Van’dan bir çığ haberi geldi. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, çığ riski olan 
ve kardan kapanan bir yolun açılmasını istiyor. Tüm uyarılara rağmen bölgeye giden ekibin üstüne çığ 
düşüyor. Sonra çığ altında kalanları kurtarmak için itfaiye, jandarma, korucu, vatandaş cümbür cemaat 
iş makinaları ve helikopter eşliğinde çığ bölgesine gönderiliyor, çıkan gürültüden kurtarma ekiplerinin de 
üstüne çığ düşüyor. Onlarca ölü ve yaralı.

Tüm bunlar olup biterken Hatay’ın dibinde İdlib’ten şehit haberleri geliyor. Biz ise 2018 Eylül ayındaki 
başyazımızda İdlib meselesine dikkat çekmek için şunları belirtmiştik: 

“Suriye, cihatçıların elinde tuttuğu son yerleşim yerini geri almak için operasyon hazırlığı içerisinde. Uzun 
yıllar Irak ve Suriye topraklarında hüküm süren cihatçı grupların bir kısmı başta Türkiye olmak üzere çeşitli 
ülkelere dağılmış olmasına karşın hâlâ on binlerce cihatçı idlib’de sıkışmış durumda, buraya yapılacak 
geniş kapsamlı bir operasyon yine yüz binlerce Suriyelinin göç etmesine neden olabilecek. Aynı zamanda 
savaştan kaçan cihatçıların göçmen kılığında tüm dünyaya yayılması sonucunu da doğuracaktır. Yukarıda 
anlatmaya çalıştığımız krizin bir başka nedeni olan AKP’nin Suriye politikaları artık iyice iflas etmiş, geriye 
besleyip büyüttüğü pislikle baş başa kalma bedeli kalmıştır. İdlib operasyonu ile birlikte Türkiye’yi yeni bir 
siyasi kriz beklemektedir.“

Bütün bu yaşananlara hükümet kanadından verilen yanıtlar ise hiçbirinin akılla bilimle ve vicdanla bir 
izahı olmayan “doğal afet”, “kader”, “her şey Allah’tan”, “şehitler tepesi”, “misliyle karşılık verdik”, “dut 
pekmezi” vb. saçmalıklar oluyor.

O zaman öngördüğümüz her şey bu gün gerçekleşiyor. Kriz gitgide derinleşiyor. İçerde, dışarda her yerde 
sıkışan, batağa saplanan siyasi iktidar ülkeyi de kendi gibi batağa sürüklüyor. Ülke bilime tekniğe, liyakata 
göre yönetilmiyor. Kontrolsüz, denetimsiz başıboş bir yönetilememe hali her yerden hissediliyor. Yaşanan 
bu felaketlerden ancak aklı, bilimi ve liyakati esas alan, hukukun üstünlüğüne, insan haklarına ve kuvvetler 
ayrılığına dayalı bir demokrasiyi tesis etme mücadelesi ile kurtulabiliriz.

Yoğun çalışmalarla geçen bir 29. dönemin ardından bu dönemi 8 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşen genel 
kurulda değerlendirerek sonlandırdık. Genel kurulumuzda döneme ait çalışmaları üyelerimizle paylaşırken, 
üyelerimiz de bizlere yönelik görüş, öneri ve eleştirilerini paylaşma fırsatı buldular.

9 Şubat 2020 tarihinde ise 30. Dönem Yönetim Kurulumuzu belirlemek üzere üyelerimizle buluştuk. Odamız 
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleşen ve çeşitli sosyal etkinliklerle de renklenen seçimimiz 
sonucunda Çağdaş Demokrat Makina Mühendisleri bir kez daha Şubemiz yönetimine seçildi. Bu vesileyle 
oylarını kullanarak katılımcılık ilkemize katkı koyan üyelerimize teşekkür ediyor, çalışmalarımızı 30. 
dönemde yoğun çabayla daha ileri aşamalara taşıyacağımızı belirtiyoruz.

Şube Yönetim Kurulu

TÜRKİYE 
UÇURUMA 

SÜRÜKLENİYOR 

GENEL KURUL 
VE SEÇİMLERİMİZİ 
GERÇEKLEŞTİRDİK

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) 

900 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

800 TL/KİŞİ+KDV

İş Ekipmanları (Vinç, Manlift, End. 
Çekici, Transpalet) Kullanma Eğitimi 

500 TL/KİŞİ+KDV

Sanayi Tipi Kazanlar Operatör 
Yetiştirme Kursu 

16 – 20.03.2020 (13.30-18.30)
800 TL/KİŞİ+KDV

Doğalgaz Kullanımında Teknik 
Personel Kursu

20.02.2020 (09.30-16.00/1 Gün) 
500 TL/KİŞİ+KDV

Soğutma Teknisyeni Yetiştirme Kursu 
750 TL/KİŞİ+KDV

Yangın Tesisatı Kullanımına Yönelik 
Temel Bilgilendirme Kursu

700 TL/KİŞİ+KDV

Sağlık Tesislerinde Teknik Personel 
Kursu

800 TL/KİŞİ+KDV

Buhar Ekipmanları ve Buhar 
Sistemlerine Yönelik Temel 

Bilgilendirme Eğitimi
H.içi  (09.30-16.30) 500 TL/KİŞİ+KDV

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

(09.00-17.00/3 gün) 700 TL/KİŞİ+KDV

Pnömatik Devre Elemanları ve 
Uygulama Teknikleri Kursu 

H.içi (09.30-16.30) 700 TL/KİŞİ+KDV

Hidrolik Devre Elemanları ve 
Uygulama Teknikleri Kursu 

H.içi (09.30-16.30) 700 TL/KİŞİ+KDV

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum 
Personeli (Pompacı)  Kursu
27–28.02.2020 (13.30-18.30)

360 TL/KİŞİ (KDV Dâhil)

LPG Taşıma Personeli (Tanker Şoförü)  
Kursu

12–13.03.2020 (13.30-18.30)
360 TL/KİŞİ (KDV Dâhil)

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

LPG Tüplü Dağıtım Personeli Kursu
235 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 31000:2018 RİSK YÖNETİMİ  
25-26 Şubat 2020, 09.30-16.30

330 TL+KDV (%18)/390 TL+KDV (%18)
 

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM 
SİSTEMLERİ TEMEL BİLGİLENDİRME 

EĞİTİMİ  
27-28 Şubat 2020, 09.30-16.30 

330 TL+KDV (%18)/390 TL+KDV (%18)

STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA  
27-28 Şubat 2020, 09.30-17.00

330 TL+KDV (%18)/390 TL+KDV (%18)

ISO 45001 İŞÇİ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ STANDARDI TEMEL 

BİLGİLENDİRME  
2-3 Mart 2020, 09.30-17.00

330 TL+KDV (%18)/390 TL+KDV (%18)

PROJE YÖNETİMİ METODOLOJİSİ 
(PMI)  

05-06 Mart 2020, 09.30-17.00
330 TL/390 TL+KDV (%18)

IATF 16949:2016 TEMEL 
BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ  

09-10 Mart 2020, 09.30-16.30
390 TL+KDV (%18)/460 TL+KDV (%18)

 
ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM 
SİSTEMLERİ İÇ DENETÇİ EĞİTİM  

18-19 Mart 2020, 09.30-17.00
330 TL+KDV (%18)/390 TL+KDV (%18)

DENEY TASARIMI  
14-15 Mart 2020, 09.30-17.00

330 TL+KDV (%18)/390 TL+KDV (%18)
ISO 14001:2015 ÇEVRE YÖNETİM 

SİSTEMLERİ  
16-17 Mart 2020, 09.30-17.00

330 TL+KDV (%18)/390 TL+KDV (%18)
SATINALMA YÖNETİMİ  

17-18 Mart 2020, 09.30-17.00 
330 TL+KDV (%18)/390 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



MMO İzmir Şubesi | Şubat 2020 | 7

Risk Temelli Düşünme ve FMEA 
Tekniği İle Bir Uygulama

Tarih: 27 Şubat 2020, 09.30-16.30

Eğitmen: Mak. Müh. Zekiye AYDEMİR

 ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi 
Standardı ve Risk Temelli Düşünme 

Tekniği hakkında temel bir 
bilgilendirme yapıldıktan sonra 

seçilen bir örnek üzerinden FMEA 
Matrisi tekniği kullanılarak bir atölye 

çalışması gerçekleştirilecektir.

 ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği 
Standardı Temel Bilgilendirme 

Semineri

 Tarih: 10 Mart 2020, 09.30-16.30

Eğitmen: Mak. Müh. Ali FINDIK

 ISO 45001, İş Sağlığı ve Güvenliği 
konusunda ISO standardıdır ve 

Mart 2018’de yayımlanmıştır. Risk 
önleme, yenilik ve sürekli iyileştirme 
konusuna odaklanışı, organizasyonel 

esnekliğin artmasıyla bu küresel 
standardı uygulayan kuruluşlara 
fayda sağlayacaktır. Güvenli ve 

sağlıklı işyerleri sunarak çalışanların 
katılımını arttırmanın (karar alma 

süreçlerine katılımları, çalışanlara 
danışma ve ilgili taraflarla iletişim) 

ve kamuoyunda sürdürülebilir 
çalışma taahhüdünü sergilemenin 

yanı sıra, bu standart, tedarik zinciri 
ve süreklilik planlaması gibi önemli 

iş zorluklarına odaklanmaktadır. 
Eğitimde standarda göre İSG sistemi 

tanımlanacak, standart maddeleri 
açıklanacaktır.

MİEM EĞİTİM KURSLARI

Mekanik Tesisat Mühendis 
Yetkilendirme Kursu   
24 Şubat - 1 Mart 2020 

Sınav Tarihi: 2 Mart 2020 
-

Asansör Yetkili Servis Teknik 
Sorumlu Eğitimi
25-28 Şubat 2020 

Sınav Tarihi: 28 Şubat 2020 
-

Periyodik Kontrol Muayene 
Personeli Temel Eğitimi

5-6 Mart 2020 
Sınav Tarihi: 6 Mart 2020 

-
LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu 

Müdür Eğitimi
10-12 Mart 2020 

Sınav Tarihi: 12 Mart 2020  
-

Yalın Üretim ve Yönetimi 
Sertifikasyon Programı

13-22 Mart 2020 
Sınav Tarihi: 22 Mart 2020  

-
Şantiye Şefliği Eğitimi 

17-19 Mart 2020 
Sınav Tarihi: 19 Mart 2020  

-
Doğalgaz İç Tesisat Mühendis 

Yetkilendirme Kursu
23-26 Mart 2020 

Sınav Tarihi: 27 Mart 2020  
-

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

  Engin Yavaş - Volkan Kazanç

İKM ÜCRETSİZ SEMİNERLERİ

ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ
Şubemize 1 Ocak - 31 Ocak 2020 tarihlerinde kayıt yaptırarak üye olan meslektaşlarımıza 

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

       Şube Yönetim Kurulu

ALPER METE GENÇ
SEZER AYBUĞA
ALİ FEDAİ GÜNGÖREN
ERDEM YILMAZ
RAGIP URHAN
MUSTAFA DEMİR
GİZEM VAROL
İLKER UYGUR
TUFAN ÇANKAYA
SAMET KARABULUT
TUNÇ KÖKSAL

OZAN KILIÇKAP
MERTCAN ÇALIŞKAN
ERKİN ERGAN
CANER ÖZ
KÜBRA TIRTAR
ONUR KOZBAY
BERK DALYAN
HELİNCANSU ARADAĞ
GÖKBERK YILDIZ
EMRE KAPANŞAHİN
EMİN SAYGILI

ALİYE ÖZCAN
DOĞUŞ CAN
PELİN GÜNDOĞMUŞ
EFECAN MUT
JANKAT DEMİR
DENİZ CAN EVRAN
İSMET BARIŞ
BARIŞ DÖKMETEPELİOĞLU
ÇAĞATAY ALTINEL
MESUT ÇAKIL
SEVİM ŞİMŞEK

GERÇEK TUĞÇE ÖZCAN
NUR ÇOBANOĞLU
MERTCAN DAĞLI
AYLİN DEMİREL
ELİF KAVAS
EMRE AKGÜL
İSMAİL ERAYDIN
BURHAN KILIÇ
DOĞAN ÇELİK
RECEP KORKUT
AYDIN ÇETİN
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ŞUBEDEN • HABER

ODAMIZ EĞİTİM 
KATALOĞU 
YAYIMLANDI

EKONOMİK KRİZ 
VE İNTİHARLAR 
SÖYLEŞİDE 
KONUŞULDU

Odamız Eğitim Merkezi tarafından her Şubede 
verilen eğitimleri içeren Eğitim Kataloğu (Ocak 
2020) yayımlandı.

Şubemiz Ücretli Çalışan ve İşsiz Mühendisler 
Komisyonu tarafından “Ekonomik Kriz ve İntiharlar” 
başlıklı bir söyleşi gerçekleştirildi. 

( Katalogda; 
• Mekanik Tes isat Hizmetler i Mühendis Yetk ilendirme 
Kursları

• Doğalgaz Mühendis Yetkilendirme Kursları 
• Akışkan Gücü Mühendis Yetkilendirme Kursları
• Asansör Mühendis Yetkilendirme Kursları
• Bilirkişilik Kursları
• Enerji Eğitimleri
• Kaynak ve Tahribatsız Muayene Eğitimleri
• Periyodik Kontrol Eğitimleri
• Planlama ve Yatırım Hizmetleri Mühendis Yetkilendirme 

Kursları
• LPG Sorumlu Müdür Eğitimleri
• İşletme Yönetimi Eğitimleri
• Yönetim Sistemleri Standartları Eğitimleri
• Bilgisayar Kursları
• Diğer Eğitimler 

( 25 Ocak 2020 tarihinde Odamız Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkez i’nde düzenlenen söyleşiye Psikolog Mevlüt Ülgen 
konuşmacı olarak kat ıldı. Ülgen söyleşide, son dönemlerde 
ar t an in t ihar l ar a neden o l an ps ikolo j ik  f ak tör ler  ve 
bu faktörler in ekonomik kr iz ile ilişk isi üzer ine dururken, 
katılımcılardan gelen soruları da yanıtladı.

başlıkları altında toplam 86 eğitim yer almaktadır.

Katalogda her eğitim için ayrı ayrı olmak üzere;
• Eğitimin Kodu
• Eğitimin Süresi
• Eğitimin İçeriği
• Eğitimde Kullanılan Oda Yayını
• Kimler Katılabilir
• Sınav ve Belgelendirme
• Kayıt sırasında İstenilenler
bilgileri de yer almaktadır.

Ayrıca kataloğun son bölümünde eğitimlerin 2020 ücretleri de 
bulunmaktadır.

Kataloğa Şubemiz web sayfasından ulaşabilirsiniz.
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KOROMUZ 
NİDA ATEŞ’İ 
AĞIRLADI

“RENKLİ SÖYLEŞİ”DE 
BESLENME 
KURALLARI 
KONUŞULDU

Şubemiz Türk Halk Müziği Korosu, 6 Ocak 2020 
tarihinde gerçekleştirdiği konserde THM Sanatçısı 
Nida Ateş’i ağırladı.

Şubemiz Kadın Mühendisler Komisyonu tarafından 
düzenlenen Renkli Söyleşiler’in yedincisi 22 Ocak 
2020 tarihinde gerçekleşti.

( Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Anadolu 
Salonu’nda gerçekleşen “Saz ın ve Sözün Sultanlar ı: Halk 
Ozanlar ı” konser inde aç ıl ış konuşmasını yapan Şubemiz 
Başkanı Yüksel Yaşartekin, koronun konseri ile Anadolu’nun 
kültürel bir ik iminin önemli parçalar ından bir i olan halk 
ozanlığı geleneğini yaşatma çabasına biraz olsun katk ıda 
bulunmay ı amaçladığını ifade ederek, konuk sanatç ı Nida 
Ateş’e ve izleyicilere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Yaşar tek in’ in konuşmas ının ard ından Şef V ildan Turan 
yönet imindeki koro Anadolu’nun çeşitli yöreler inden geniş 
bir repertuar ile sahne aldı. Türk Halk Müziği sanatçısı Nida 
Ateş de konserin ikinci bölümünde sahne alarak, yaklaşık 700 
izleyiciye keyifli bir akşam yaşattı.

( Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleşen 
“Yaşam Değişt i, Peki Beslenme Kurallar ı?” başlıklı söyleşiye 
D iyet isyen Nüket Turan konuşmac ı olarak kat ıldı. Turan 
söyleş ide “ekmek tehl ikel i mi”, “yağlar f aydal ı mı”, “su 
zay ıf l at ır mı”, “probiyot ikler muc ize mi”, "karbonhidrat 
gerekl i mi", "protein tüketerek kaslar ımı ar t t ır ır mıy ım, 
zay ıf lar mıy ım", "diyet i bırakınca yeniden kilo alır mıy ım", 

"metabolizmamı nasıl hızlandıracağım" gibi başlıklar üzerinde 
dururken katılımcılardAn gelen sorulara da yanıt verdi.

Konser sonunda Şubemiz Başkanı Yüksel Yaşartekin taraf ından, 
konsere katkıda bulunan isimlere birer çiçek sunularak teşekkür 
edildi. 
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ŞUBEMİZİN 
GENEL KURUL 
VE SEÇİMLERİ 
GERÇEKLEŞTİ
Şubemizin 30. Genel Kurul ve Seçimleri 8-9 Şubat 
2020 tarihlerinde gerçekleştirilerek 29. Dönem 
Yönetim Kurulu belirlendi.

( Şubemizin 30. Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri, 8-9 Şubat 
2020 tarihlerinde Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 
gerçekleşti. 8 Şubat Cumartesi günü Genel Kurul gerçekleşirken, 
9 Şubat Pazar günü ise yönetim kurulu seçimleri yapıldı.

Mehmet Özsakarya başkanlığında, Nuray Bozokalfa (Başkan 
Yardımcısı), Gamze Mumcu ve İbrahim Ali Kaya’dan oluşan 
divan taraf ından yönet ilen Genel Kurul, Şubemiz Başkanı 
Yüksel Yaşartekin’in konuşması ile başladı.

Yaşartekin konuşmasında özetle şunları söyledi:
“Şubemizin 30. Olağan Genel Kuruluna Hoş geldiniz.
Burada bulunan herkesi 29. Dönem Yönetim Kurulu adına ayrı 
ayrı sevgi ve dostlukla selamlıyorum.

Son günlerde peş peşe Elaz ığ depremi, Van ç ığ fac iası ve 
İ s t anbu l  uç ak  k a z a s ın ı  y a ş ad ık .  Hay a t ın ı  k aybe den 
vatandaşlarımızın yakınlarına baş sağlığı, yaralılara acil sağlık 
diliyoruz. 

B il indiğ i g ib i genel kurul l ar geçen ik i  y ı l l ık dönemin 

değerlendirilmesi ve özeleştirileri ile birlikte yeni döneminde 
planlandığı ve çalışmalarının belirlendiği bir kuruldur.

29. dönemde de ‘meslek ve meslektaş sorunlar ının, ülke ve 
toplum sorunlarından ayrılamayacağı’ ilkesini esas alan insan 
odaklı duruşumuzla emek, barış, eşitlik, özgürlük, demokrasi, 
toplumsal c insiyet eşitliği kavramlar ına inanan, ger ic iliğin, 
ırkç ılığın ve ayr ımcılığın olmadığı birlikte ve kardeşçe bir 
yaşamı savunduk ve savunmaya da devam edeceğiz.

29. dönem içer isinde şubemizin üye sayısı 11 bini, öğrenci 
üye sayımız 1200’ü aşmıştır. Odamızın kalıcı örgütlülüğü için 
öğrenci üyelerimizi önemsiyoruz.

Yine 29. Dönem süresince; 
• 4. ve 5 Kaizen Paylaşımları Etkinliği,
• Asansör Sempozyumu ve Sergisi,
• 1. ve 2. Yangın Semineri ve Sergisi,
• Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi,
• 5. İzmir Rüzgâr Sempozyumu ve Sergisi,
• Ölçümbilim Sempozyumu ve Sergisi,
• Endüstri Mühendisliği Bahar Konferansları
gibi mesleki teknik etkinliklerimizden ayrı olarak,

• Klasik Türk Müziği, Halk Müziği etkinliklerimiz ile birlikte, 
• Gelenekselleşen Açıkhava sinema gösterilerimize,
• Tepekule Kongre Merkezimizde düzenlenen etkinliklere,
katılanların tespit edilen sayıları ile birlikte, sanayiye yönelik 
hizmetler imiz, meslek i denet im çal ışmalar ımız, asansör 
per iyodik kontrol çalışmalar ımız, bilirk işilik hizmetler imiz 
dâhil edildiğinde iki yılda 2 milyona yakın kişiye ulaştığımız 
görülmektedir. 

2018 yılı 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili 
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seç imler i sonrasında Ağustos ay ında etk isini göstermeye 
başlayan söz konusu kr iz devam etmektedir. Ülkemiz son 
yılların en büyük krizlerinden birini yaşamaktadır. 

Mühendis, mimar ve şehir plancılar ı da, yaşanan ekonomik 
krizden en fazla etkilenen kesimler arasında yer almaktadır. 
Gerek kamuda gerek özel sektörde her türlü mühendislik 
hizmetlerini, planlama, projelendirme, uygulama ve denetleme 
işlerini yürüten tüm meslektaşlarımız krizden olumsuz biçimde 
etkilenmektedir. 

Kamuda çalışan arkadaşlarımız siyasi baskı ve sürgün tehdidi 
alt ında, düşük ücret, kadro sorunu, özlük haklar ının ihlal 
edilmesi, düşük ek göstergeler gibi birçok sorun ile yüz 
yüzedir. Güvencesiz-sözleşmeli istihdam modellerine yönelme, 
atamalarda liyakatin ortadan kalkması ve nihayet hukuksuz-
keyf i ihraçlar gibi nedenlerle kamudaki teknik personelin iş 
yükü artarken, iş riski de giderek büyümektedir.

Özel sektörde çalışan meslektaşlar ımız ın tamamına yakını 
yatırımların durması, projelerin iptal edilmesi, reel sektörün 
tıkanması gibi sorunlardan etkilenmiştir. 

2018 y ıl sonu ver iler ine göre mühendisler arasında işsizlik 
oranı yüzde 10’u aşarken, işsiz mühendislerin sayısı 91 bini 
bulmuştur. Çalışan mühendislerin gelirleri de azalmaya devam 
etmektedir. 

Kr iz in yükü, ikt idar ve sermaye taraf ından emekçi sınıf lar 
üzerine yıkılmaya çalışılıyor. Oysa krizi yaratanlar; kapitalizmi 
uygulanması olası yegâne ekonomik sistem olarak görenler, 
bu sistemin kaymağını yiyenler, yani büyük sermaye sahipleri 
ve onl ar ın s iyase t al anındak i des tekç i ler id ir.  Onl ar ın 
anlatt ıklar ının aksine, mevcut üret im-bölüşüm ilişkiler iyle 
dünyamız ın sonu her geçen gün daha hızl ı yaklaşmakta, 
geniş kesimlere yoksulluk dayatılırken çok küçük bir azınlık 
dünyadaki servet in büyük k ısmını elinde tutmaktadır. Her 
zaman söylediğimiz gibi; kr iz in bedelini, kr izler in bir inc il 
mağduru haline get ir ilen emekç iler değil, onu yaratanlar 
ödemelidir. Bu da öncelikle sermayenin geniş yığınlar ı hiçe 
sayan ekonomi politikalarına direnmeyi gerektirir. Ülkemizde 
de uygulanarak emek gücünü değersizleşt iren ve işsizliğe 
mahkûm eden bu politikalar karşısında mesleki haklarımızın ve 
emeğin çıkarlarının korunmasını, Odamızın öncelikli görevleri 

arasında gördüğümüzü belirtmek isterim. Unutmamak gerekir 
ki; bu çıkarcı ve yandaş kayırıcı, son noktasına kadar çürümüş 
sistem devam ettikçe, gelir dağılımındaki eşitsizlik artacak, 
küçük bir kesimin zenginleşmesi uğruna sömürü devam edecek 
ve krizler son bulmayacaktır. 

Şubemizde 30. Dönemde de meslek taşlar ımız ın ç ıkarlar ı 
doğrultusunda pol it ikalar üretmeye, meslek taşlar ımız ın 
desteğiyle devam edeceğiz. Bu çerçevede güvenceli bir çalışma 
yaşamı için bizim önerilerimiz şunlardır:

- Avrupa’da 35 saatlik çalışma süresi talep ediliyor, benzeri 
Türkiye’de de uygulanmalıdır.

- İşsizlik maaşı yaşanabilir bir miktar olmalıdır.
- İşsizlik maaşı, işsiz olunan sürenin tamamında verilmelidir.
- İşsizlik fonu bizimdir. İşç i sendikalar ı, meslek odalar ı 
denetlemelidir.

- 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası geri çekilmelidir.
- Temel yaşam araçlarına (su, elektrik, doğalgaz, internet) 
istenildiği gibi zam yapılamamalıdır.

Emek-gücü üzerindeki bu yağma ve talan politikaları sonucu 
bu dönemde de yüzlerce iş kazası ve iş cinayeti gerçekleşti. 
Hemen her gün işç iler, alınan tedbirler in yetersizliğinden 
dolayı can vermeye devam etti. 2019 yılı için İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği Meclisi’nin raporuna göre 67’si çocuk en az 1736 işçi 
iş cinayetine kurban gitmiştir. Sermayenin yukarıdaki talepleri 
gibi iş yasasında kural s ızl ıklar ın ve esneklikler in ar t t ığ ı 
ölçüde iş cinayetleri sürecektir. Bu dönem de iş cinayetlerinde 
kaybettiğimiz meslektaşlarımız da olmuştur. 

Bu dönemde kadına yönelik şiddet ar tmış ve birçok kadın 
cinayeti gerçekleşmiştir. Ülkemizde kadın haklar ına yönelik, 
ideolojik ve sistemat ik saldırgan polit ikalar ın varlığı tüm 
dünyaca bilinmektedir. Ancak kadınlara dayatılmaya çalışılan 
Or tadoğu kültürü bu topraklarda tutmayacakt ır. Toplumsal 
c ins iyet eş it l iğ i, kadınlar ın ekonomik, sosyal ve polit ik 
yaşama tam katılımları ve etkin bir rol oynayabilmeleri için 
hayati önem taşımaktadır ve kadın hakları, insan haklarının 
ve tüm dünya ül ke ler in in demokrat ik le şme sürec in in 
en temel taşlar ından bir isidir. Bu nedenle biz demokrat ik 
mesleki k itle örgütü olarak c insiyet eşitliğini gelişt irmeyi 
ve desteklemey i çok önemli buluyoruz. Ayr ıca, toplumsal 
cinsiyet eşitliği yolunda katkı çabasında olan 29. Dönem Kadın 
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Mühendisler Komisyonumuzun çalışmalarında emeği geçen tüm 
arkadaşlarıma buradan teşekkür ediyoruz.

Oda ç a l ı şmal ar ında göre v i  baş ında y i t i rd iğ im iz  t üm 
değerlerimizi, odamızın ve şubemizin bu günlere taşınmasında 
emeği geçen tüm yönet ic i ve meslek taşlar ımız ı saygıyla 
anıyorum. 

29. Dönem Yönetim Kurulu olarak; Genel Kurulumuzda sizlerin 
de katk ılar ıyla şek illendirdiğimiz çalışma programımızda; 

“odağ ına ‘ insanı’  al arak emek ten, bar ış t an, eş i t l ik ten, 
özgürlükten, demokrasiden yana, toplumsal cinsiyet eşitliğine 
inanan ve her türlü gericiliğe, ırkçılığa, ayrımcılığa karşı bir 
arada yaşamı savunan bir anlayışla” Odamızın çalışmalar ına 
katk ı koyan ve kat ılan üyeler imize, şube çalışanlar ımıza, 
teknik görevlilerimize, il-ilçe temsilcilik yürütme kurullarımıza, 
işyeri temsilciler imize, delegelerimize, komisyon ve çalışma 
gurubu üyelerimize, odamızın geleceği dinamik gücü öğrenci 
üyelerimize, Oda ve TMMOB organlarında görev alan üyelerimize, 
29. Dönem Yönetim Kurulu üyeler imize emekler inden dolayı 
saygılarımla teşekkür ederim.

Sevgili meslektaşlar ım; 29. Dönemde bana bu onurlu görevi 
layık gören siz değerli üyelerimize, yönetim kurulu üyelerimize, 
tüm çalışma arkadaşlarıma verdikleri katkılar, yaptıkları yapıcı 
eleştiriler ve samimiyetlerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyor 
ve şükranlarımı sunuyorum. 

Bizler; “Eşit, Özgür ve Demokrat ik Bir Türk iye’de Birlik te 
Yaşamı”  s avunma müc ade le s inde demokr as i  ve  emek 
bileşenler iyle omuz omuza onurlu yürüyüşümüze devam 
edeceğiz. Genel kurulumuza katılan tüm değerli üyelerimizi, 
değerli konuklar ımızı ve basın mensuplar ını sevgi, saygı ve 
dostlukla selamlıyorum.”

Şube Başkanımız Yüksel Yaşar tek in’in aç ılış konuşmasının 
ardından, konuk konuşmalar ına geç ildi. Genel kurulun bu 
bölümünde TMMOB Yönet im Kurulu Üyesi Ayşegül Ak ınc ı 
Yüksel, Kimya Mühendisler i Odası Ege Bölge Şubesi Başkanı 

Melika Koç, Orman Mühendisler i Odası İzmir Şubesi Başkanı 
Sabahat t in Bilge, Bilg isayar Mühendisler i Odası İzmir İl 
Temsilc iliği Yürütme Kurulu Üyesi Bar ış Özel ve KESK İzmir 
Şubeler Platformu’nda Mustafa Güven birer konuşma yaparak 
genel kurula başarı dileklerini ilettiler. Sonrasında sırasıyla 29. 
Dönem Şube Çalışma Raporu, Şubemiz Yönetim Kurulu Sekreteri 
Selda Ünver taraf ından, Mali Rapor ise Yönetim Kurulu Sayman 
Üyesi Dilek Ferda Yamanlar taraf ından genel kurula sunuldu. 
Çaylan’ın ardından Çalışma Grup Raporları, gruplardan sorumlu 
üyelerimiz taraf ından özetle sunuldu.

Daha sonra ise çal ışmalar ın değerlendir ilmesi bölümüne 
geçildi. Bu bölümde 16 üyemiz söz alarak görüş ve önerilerini 
ifade ettiler.

Görüş ve önerilerin ardından söz alan Şubemiz Yönetim Kurulu 
Sekreteri Selda Ünver, üyelerin görüş, öneri ve eleştir ilerini 
yanıtladı. Daha sonra söz alan Şubemiz 29. Dönem Yönetim 
Kurulu Başkanı Yüksel Yaşartekin de 29. Dönem çalışmalarında 
kendilerine destek olan herkese teşekkür ettiğini belirtti. 

Şubemizin 30. Olağan Genel Kurulu, yönetim kurulu adaylarının 
belirlenmesi ve delege adaylar ının açıklanmasının ardından 
saat 19.00’da sona erdi.

9 Şubat 2020 Pazar günü yapılan seçimlerde yönetim kurulu 
asıl ve yedek üyeleri aşağıdaki şekilde belirlendi. 
Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleşen 
seç imler sonucunda 30. Dönem Yönet im Kurulu şu şekilde 
belirlendi:

Asıl üye:
 Yüksel Yaşartekin, Melih Yalçın, Evrim Aksoy Göçebe, İlkin Boz, 
Ezgi Yıldız, Ziya Haktan Karadeniz, Yıldız Sınmaz Uzgan

Yedek üye:
 Görkem Teneler, Özcan Gülhan, Serim Elif Özarı, Yelda Çetiner, 
Mahir Ulaş Akcan, Barış Oğuz Gürses, Arslan Çağlayan Gürel        
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21-22 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleşecek 
olan Kaizen Paylaşımları Etkinliğinin programı 
oluşturuldu ve etkinlikte sergilenecek projeler 
belirlendi. 
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6. KAIZEN 
PAYLAŞIMLARI 
ETKİNLİĞİ 
21-22 ŞUBAT’TA

( Şubemiz Endüstri Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu 
taraf ından organize edilen 6. Kaizen Paylaşımları Etkinliği 21-
22 Şubat 2020 tarihlerinde Odamız Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi’nde gerçekleşecek. 61 kişiden oluşan Değerlendirme 
Kurulumuz “ÖNCE-SONRA KAIZEN” ve “KOBETSU KAIZEN” 
türlerinde ve farklı kategorilerde başvuran toplam 190 proje 
arasından 93 projeyi sergilenmek üzere belirledi. Sergilenecek 
projelere Web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Y ine etk inlik kapsamında düzenlenen oturumlarda Kaizen 
Institute Romania’dan Julien Bratu ve Arnella Caetana Nechita 
Rotta’nın sunumlar ı ile aç ılış konferansı gerçekleşt ir ilecek. 
Ayr ıca ilk gün f irma temsilc iler inin kat ılımı ile “Hizmette 
Sürekli İyileştirme” ve “Örnek Proje Sunumları”nın yanı 
sıra “SCRUM Çatısı Altında Yazılım Geliştirme” konusunda 
eğit im gerçekleşt ir ilecek. “Hizmette Sürekli İy ileştirme” 
konusunda düzenlenecek oturumda, hizmet alanında faaliyet 
gösteren f irma temsilcileri bu alanda yaptıkları iyileştirmeleri 
örnekler ile sunma imkânı yakalayacak. İkinci gün ise “Sürekli 
İy ileşt irme Sürec inde Devamlılık İç in Liderlik” konusunda 
düzenlenecek oturumda konuşmac ılar, yapt ıklar ı kaizen 
çalışmalar ının sürekli kılınabilmesi için yönetim süreçler ine 
ilişkin görüşlerini katılımcılarla paylaşacaklar.

ETKİNLİĞİMİZ, AİDAT BORCUNU ÖDEMİŞ ÜYELERİMİZ İÇİN 
ÜCRETSİZDİR

Etkinliğe, aidat ını ödemiş üyeler imizin kat ılımı ücretsizdir. 
Kay ıt iç in formumuza bülten veya internet say famızdan 
ulaşabilirsiniz. Kay ıt formunu doldurarak (aidat ını ödemiş 
Odamız üyesi hariç diğer katılımcılar ödeme kaydı ile birlikte) 
Etkinlik Sekretaryasına başvurmanız durumunda kayıt işleminiz 
gerçekleştirilecektir. 
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6. KAIZEN PAYLAŞIM

LARI 

SERG
İ

SUNUM

ETKİNLİK PROGRAMI

21 ŞUBAT 2020 Cuma

ANADOLU SALONU KARADENİZ A KATI FUAYE

10.00-10.30 Açılış Konuşmaları

SCRUM 
Çatısı Altında Yazılım 

Geliştirme Eğitimi

Eğitmen:
Serkan APUL

(Katılım için ayrıca 
kayıt yaptırmak 

gerekmektedir. Başvuru 
formu web sayfamızda 

yer almaktadır.)

10.30-12.00

Açılış Konferansı 
Moderatör: Prof. Dr. İpek DEVECİ KOCAKOÇ

Konuşmacı: Julien Virgil BRATU, Arnella Caetana 
NECHITA ROTTA       

Kaizen Enstitü-Romanya

12.00-14.30 Kaizen
Proje Sergisi

14.30-15.15
Hizmette Sürekli İyileştirme
Moderatör: Aytekin TURGUTLU

Konuşmacılar: Koray ÇELİK - Oksygen ,
Şule KESKİNER - EÇEV

15.15-16.30 Kaizen
Proje Sergisi

16.30-17.00 Örnek Proje Sunumları
Moderatör: Gülsün KESKİN

22 ŞUBAT 2020 Cumartesi

10.00-10.45

Sağlıkta Sürekli İyileştirme
Moderatör: Tayfun ÇAYLAN

“Kaliteli Hastane Nedir; Hastaneler Nasıl İyileşir”
Dr. Özlem ECEMİŞ – İzmir Medical Park

“Sağlıkta Kaizen Örnekleri”
Prof. Dr. Aysun YILMAZLAR - Bursa Özel Medikabil 

Hastanesi
“Hafızası Olan Hastaneler”

Prof. Dr. Bilçin TAK MEYDAN - Uludağ Üniversitesi

10:45-14:00 Kaizen
Proje Sergisi

14:00-15:00

Sürekli İyileştirme Sürecinde Devamlılık İçin Liderlik 
Moderatör: Caner Akıncı

Konuşmacılar: Firuze ERKASLAN - Yatpa, Erim KIRCA - 
Hugo Boss,  Ufuk TOPAL - Ege Ev Ürünleri , 

Ahmet DEMİR – Fokker Elmo

15:50-15:55

15:55-16.15 Sertifika töreni
Enlerin Seçimi
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MMO Üye No : 

Adı Soyadı : 

Cep Telefonu : 

e-Posta : 

Kuruluş : 

Fatura Adresi : 

Vergi Dairesi/No :

Katılım Şekli :  2020 Yılı hariç aidat ödentisi bulunmayan MMO Üyesi (Ücretsiz)  

   Diğer (180 TL. KDV dahil) 

  Aynı firmadan 3 ya da daha fazla kişinin ücretli toplu katılımında %10 indirim uygulanmaktadır.                                          

Banka Hesap No : YAPI KREDİ ANKARA ŞUBESİ (929)  92110663 (IBAN: TR 73 0006 7010 0000 0092 1106 63)

“KAIZEN PAYLAŞIMLARI” İZLEYİCİ KATILIM FORMU
21-22 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleşecek olan sergi ve sunumlara izleyici olarak katılımı kapsamaktadır. 

Etkinlik 2018 yılı hariç üye aidat ödentisi bulunmayan Makina Mühendisleri Odasına üye katılımcılar ve öğrenci üyeler için ücretsizdir.
Üye aidat ödentinizi http://www.mmo.org.tr/aidat adresinden kontrol edebilir ve ödemenizi yapabilirsiniz.

Ücretli katılımlar için bu formla birlikte banka dekontunun kopyası  bim-izmir@mmo.org.tr adresine ya da 0232 462 43 77 gönderilmelidir.

http://kaizen.mmoizmir.org

21-22 Şubat 2020
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LARI 

SERG
İ

SUNUM

ETKİNLİK PROGRAMI

21 ŞUBAT 2020 Cuma

ANADOLU SALONU KARADENİZ A KATI FUAYE

10.00-10.30 Açılış Konuşmaları

SCRUM 
Çatısı Altında Yazılım 

Geliştirme Eğitimi

Eğitmen:
Serkan APUL

(Katılım için ayrıca 
kayıt yaptırmak 

gerekmektedir. Başvuru 
formu web sayfamızda 

yer almaktadır.)

10.30-12.00

Açılış Konferansı 
Moderatör: Prof. Dr. İpek DEVECİ KOCAKOÇ

Konuşmacı: Julien Virgil BRATU, Arnella Caetana 
NECHITA ROTTA       

Kaizen Enstitü-Romanya

12.00-14.30 Kaizen
Proje Sergisi

14.30-15.15
Hizmette Sürekli İyileştirme
Moderatör: Aytekin TURGUTLU

Konuşmacılar: Koray ÇELİK - Oksygen ,
Şule KESKİNER - EÇEV

 

15.15-16.30 Kaizen
Proje Sergisi

16.30-17.00 Örnek Proje Sunumları
Moderatör: Gülsün KESKİN

22 ŞUBAT 2020 Cumartesi

10.00-10.45

Sağlıkta Sürekli İyileştirme
Moderatör: Tayfun ÇAYLAN

“Kaliteli Hastane Nedir; Hastaneler Nasıl İyileşir”
Dr. Özlem ECEMİŞ – İzmir Medical Park

“Sağlıkta Kaizen Örnekleri”
Prof. Dr. Aysun YILMAZLAR - Bursa Özel Medikabil 

Hastanesi
“Hafızası Olan Hastaneler”

Prof. Dr. Bilçin TAK MEYDAN - Uludağ Üniversitesi

10:45-14:00 Kaizen
Proje Sergisi

14:00-15:00

Sürekli İyileştirme Sürecinde Devamlılık İçin Liderlik
Moderatör: Caner Akıncı

Konuşmacılar: Firuze ERKASLAN - Yatpa, Erim KIRCA - 
Hugo Boss,  Ufuk TOPAL - Ege Ev Ürünleri , 

Oğuz Göde – Fokker Elmo

15:50-15:55

15:55-16.15 Sertifika töreni
Enlerin Seçimi 
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2872 sayılı Çevre Kanunu'nun gereği olarak 5 termik santralin 
tamamen, 1 termik santralin ise kısmi olarak kapatılması, diğer 
7 santralden 4'üne geçici faaliyet belgesi verilmesi, 3 santrale 
ise gerekli çevre iz inler inin ver ilmesi” karar ının alındığını 
belirterek, Afşin A, Seyitömer, Tunçbilek, Kangal ve Zonguldak 
Çatalağz ı termik santraller inin tamamen, Soma B Termik 
Santralinin ise kısmi olarak kapatıldığını duyurdular. 

Ancak gerek söz konusu bas ın topl ant ıs ında, gerek se 
toplantı sonrasında çalışt ır ılmasına izin verilen santraller in 
yürürlükteki çevre mevzuatına uyumları konusunda doyurucu 
bir açıklama yapılmamıştır.

Bil indiği üzere, 08.06.2010 tar ihli ve 27605 say ıl ı Resmi 
Gazete’de yayımlanan BÜYÜK YAKMA TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ 
ve bu yönetmeliği yürürlükten kaldıran SANAY İ KAYNAKLI 
HAVA KİRLİLİĞİNİN KONTROLU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (20.12.2014 tarihli 29211 Sayılı 
Resmi Gazete) ile kömür yakıtlı mevcut santrallerde baca gazı 
bünyesindeki doğal çevreye zararlı kirleticiler için 08.06.2019 
tarihinden itibaren uyulması gereken salım (emisyon) değerleri 
yay ımlanmışt ı. Bu Yönetmeliklerde yapılan düzenlemelerle, 
işletmedeki büyük santraller için izin verilen toz salım sınır 
değer i 100 mg/Nm3’ten 50 mg/Nm3’e; kükürt dioksit salım 
sınır değeri 1000 mg/Nm3’ten 400 mg/Nm3’e, azot oksit salım 
sınır değeri 800 mg/Nm3’ten 200 mg/Nm3’e düşürülmüştü. 

Yürürlükteki Yönetmelik düzenlemelerine göre, çalıştırılmasına 
iz in ver ilen santral lerde öngörülen l imit ler i sağlayacak 
toz, kükürt oksit ve azot oksit ar ıtma tesisler inin olması ve 
bu tesislerde çevr im iç i (on-line) ölçüm ve değerlendirme 
yapılmas ı, ayr ıca diğer ilg il i yönetmeliklerde bel ir t ilen 
şekilde atık suların alıcı ortama veriliş (deşarj) kriterlerinin 
sağlanması, kat ı at ık (kül ve cüruf ) depolama sahalar ının 
düzenlenmesi vb. gibi detaylı çalışmalar ın yapılması; Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerince de bütün bu önlemlerin 
ve gereklilikler in sağlanıp sağlanmadığının çeşitli test ve 
ölçümlerle incelenmesi ve denetlenmesi gerekmektedir. 

Çevre iz in belges i ver ilen Yeniköy ve Kemerköy Termik 
Santrallerinde, baca gazı arıtması için özelleştirme öncesinde 
EÜAŞ taraf ından kurulan toz tutucu (elektrostatik) f iltrelerin ve 
kükürt arıtma tesislerinin önceki Yönetmelik düzenlemelerine 
göre inşa edildiği ve mevcut Yönetmelik düzenlemeler inde 
belirlenen gereklilikleri karşılayamadığı bilinmektedir. Ayrıca 
mevcut sınır değerler göz önüne alındığında, azot oksit arıtma 
tesisine de iht iyaç doğmaktadır. Bu ik i santrali sat ın alan 
konsorsiyum, kendi web say falar ında da belir t ildiği gibi, 
gerekli tesisler in kurulması iç in çalışmalar ı başlatmış ve 
ilerletmiş, ancak bugün itibariyle henüz tamamlayamamıştır. 

ODADAN • HABER

(Kamuoyunda da bilindiği üzere santrallerin elektrik üretimi 
esnasında neden oldukları toz, kükürt dioksit, azot oksit ve 
diğer kirlet ic iler i yasal düzenlemelerde belir t ilen sınırlar ın 
al t ına düşürecek, çev re mevzuat ına uyumu sağl ayacak 
yat ır ımlar ı yapmalar ı iç in yerl i kömür yak ıtl ı santrallere 
tanınan süreler birçok kez uzat ılmışt ı. En son 31.12.2019 
olan bu tarihin, iki buçuk yıl daha uzatılmasını öngören yasal 
değişiklik ikt idar par t iler inin desteği ile TBMM taraf ından 
onaylanmış, Odamız ın ve birçok meslek, çevre ve emek 
örgütünün kamuoyuna yansıyan tepkiler i sonucunda ise söz 
konusu düzenleme Cumhurbaşkanlığı taraf ından veto edilmişti.
Çevre ve Şehirc ilik Bakanı Murat KURUM ile Ener ji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Fat ih DÖNMEZ ise, çevre yat ır ımlar ını 31 
Aralık 2019 tarihine kadar tamamlamaları gereken 13 termik 
santralle ilgili basın toplantısı düzenleyerek, “kamu taraf ından 
işlet ilen veya özelleşt ir ilen termik santral tesisler ine 6446 
sayılı Elektr ik Piyasası Kanunu'nun geçic i 8' inci maddesine 
göre, gerekli çevresel yat ır ımlar ı yapmalar ı ve iz inler ini 
almaları için 31 Aralık 2019 tarihine kadar süre tanındığını, 

ÇALIŞTIRILMASINA 
İZİN VERİLEN 
KÖMÜR 
SANTRALLERİ 
İLE İLGİLİ KUŞKU 
VEREN KARAR VE 
UYGULAMALAR!

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, 
“Çalıştırılmasına İzin Verilen Kömür Santralleri ile 
İlgili Kuşku Veren Karar ve Uygulamalar” başlıklı bir 
basın açıklaması yaptı. 
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ODADAN • HABER

Çevre izni ver ilen bir diğer santral ise EÜAŞ’ye ait 18 Mart 
Çan Termik Santrali olup, bu santralde de yeni kurulmakta 
olan baca gazı kükürt arıtma tesisinin henüz tamamlanmadığı 
bilinmektedir. Toz f iltreleri önceki Yönetmelik düzenlemelerine 
göre yapılmış olup, azot oksit salımı için özel bir tesis mevcut 
değildir. Eldeki verilere göre çevre izni verilen bu santrallerin 
hali hazırda mevcut Yönetmelikte düzenlenen sınır değerleri 
sağlayıp sağlamadıkları konusunda soru işaretleri doğmaktadır. 
Geç ic i f aal iyet belgesi ile çal ışmalar ına imkan sağlanan 
özel leşt ir ilmiş Yatağan Termik Santral i, Orhaneli Termik 
Santrali, Çayırhan Termik Santrali ile halen EÜAŞ taraf ından 
işlet ilen Afşin B Termik Santralinde de yukar ıdakine benzer 
şek ilde özel leş t irme önces inde EÜAŞ taraf ından öncek i 
Yönetmel ik düzenlemeler ine göre inşa edilmiş olan toz 
f iltreleri ve baca gazı kükürt arıtma tesisleri mevcut olup, azot 
oksit arıtma tesisi ise mevcut değildir. Üstelik bu santrallerde, 
yukar ıda söz edilen santrallerden farklı olarak 31.12.2019 
öncesinde herhangi bir iy ileşt irme çalışması yapılmadığı 
da bilinmektedir. Gerekli toz f iltreler inin ve kükürt ar ıtma 
tesisler inin iyileştir ilmesi ve azot oksit ar ıtma önlemlerinin 
alınması çalışmaları ile yapılacak yatır ımların zaman alacağı 
ise açıktır.

Bu noktada kurumsal sorumluluğumuz gereğince başta Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 
olmak üzere tüm kamu yönet imine aşağıdak i sorular ı 
yöneltiyor ve ivedilikle yanıtlanmalarını talep ediyoruz:

Yönetmelikteki sınır değerleri karşılayamadıkları aşikar olan 
bu santrallere neden geçici faaliyet belgesi verilmiştir? 
Hukuken tartışmalı bu uygulamanın sürdürülmeyeceği ve 
verilen geçici faaliyet belgelerinin birkaç kez uzatılmayacağı 
neden kamuoyuna açıklanmamaktadır?

Kapatılan santrallerde çalışanların çalışma ve sosyal güvenlik 
hakları nasıl korunacaktır?

Kısmi olarak durdurulan Soma B Termik Santralinin, konutların 
merkezi olarak ısıt ılmasını da sağladığı gerekçesiyle, alt ı 
ünitesinden dört ünitesinin kış süresince çalıştırılmasına izin 
verildiği belirt ilmişti. Ancak iki ünitenin çalıştır ılmamasıyla 
santralin elektr ik üret iminde belirgin bir azalma olmadığı, 
Santralde 2019 saatlik ortalama üretimi 578 MWh iken, 3-7 Ocak 
2020 arasında 548 MWh olarak gerçekleşt iği bilinmektedir. 
Bu durumda merkezi ısıtma için izin verilen dört ünitenin 
neredeyse tam kapasiteyle çalıştırılması gerekli midir?

Öte yandan 26 Mart 2010 tarihli ve 27533 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan “Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik” 
in Geçici Madde 3.’ ü, 26 Aralık 2019 tarih ve 30990 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanan “Atıklar ın Düzenli Depolanmasına Dair 
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” in 22. 
maddesiyle değiştir ilmiştir. Önceki halinde teknik özellikleri 
verilen ve yapımı için 1 yıl süre tanınan katı atık depolama 
tesisler ine yönelik olarak değişt ir ilen Geç ic i Madde 3.’ te 
zorunlu teknik özellikler belir t ilmemekte olup, “… elektr ik 
üret im santraller inden kaynaklanan at ıklar ın depolanmış 
olduğu sahalarda, at ık depolanmasına devam edilmesinin 
üniversiteler in çevre ve inşaat mühendisliği bölümler ince 
çevresel tedbir ler i içerecek şek ilde haz ır lanan kurumsal 
akademik rapor ile uygun görülmesi halinde sahanın kurumsal 

akademik raporda belirtilen nihai dolgu kotu ve koordinatları 
aşılmaksızın depolama işlemine devam edilebilir” hükmüne yer 
verilmiştir. 

Belirlilik ve öngörülebilirlik ilkesine ayk ır ı şek ilde yer ine 
getirilmesi gerekli ve zorunlu koşulları belirtmekten vazgeçip 
subjektif değerlendirme ve uygulamalara olanak verebilecek 
yöndek i bu yönetmel ik değ iş ik l ik ler ine neden iht iyaç 
duyulduğunun, bu yöndeki bir değişiklikle ne tür bir kamu ve 
toplum yararı hedeflendiğinin ortaya konulması gerekmektedir. 
Yap ı l an  bu  man idar  dü zen l eme ne den i y l e  a ş ağ ıdak i 
sorular ımızın da, kamuoyu önünde yanıtlamasını ilgili kamu 
otoritelerinden talep ediyoruz.

Çalıştırılmasına izin verilen termik santrallerin 
hangilerinin katı atık (kül ve cüruf) depolama 
sahalar ı  konuyla ilg il i  öncek i Yönetmelik 
düzenlemeler indek i şar t lar ı  karş ıl amak ta, 
hangilerininki karşılamamaktadır? 

Bu Yönetmelik değişikliğ ine neden iht iyaç 
duyulmuştur,  bu değ iş ikl ik konuyla ilg il i 
önceki Yönetmelik düzenlemelerindeki şartları 
k ar ş ı l amayan sant r al l er  düşünülerek  mi 
yapılmıştır?

Çalışt ır ılmasına izin ver ilen santrallerde atık 
sular için “Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği”nde 
belirlenen gereklilikler yer ine get ir ilmekte 
midir?

Sonuç olarak, bu konularda şeffaflık sağlanmalı, 
her santrale ait çevre koruyucu yat ır ımlar ın 
ilerleme bilgiler i aylık olarak duyurulmalı, 
işletmedeki santrallerin baca gazı anlık ölçüm 
raporları ve diğer atıklara ait veriler kamuoyuna 
açık olmalıdır.

Odamız ın  Anayasa’da  t an ıml anmış  kamu 
kurumu niteliğinde meslek kuruluşu kimliğinin 
ve kurumsal sorumluluğunun gereği olarak 
kamuoyunu toplum ç ıkarlar ı doğrultusunda 
bilgilendirme ve ilgili kurumlara görüş sunma 
çalışmalarımız kapsamında kamuoyuna saygı ile 
duyururuz. 
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TMMOB İKK•

HRANT DİNK, 
KATLEDİLMESİNİN 
13. YILINDA 
İZMİR’DE ANILDI

( İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri’nin çağrısıyla Alsancak 
Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde gerçekleştir ilen anma 
etk inliğinde, “Faşizme inat, kardeşimsin Hrant”, “Yaşasın 
halklar ın eşitl iğ i” gibi sloganlar at ıl ırken İzmir Emek ve 
Demokrasi Güçler i adına KESK İzmir Şubeler Platformu’ndan 
Nec ip Vardal taraf ından bir aç ıklama yapıldı. Vardal, Dink 
c inayet inin ardından başlayan yargılama sürec inde gerçek 
sorumluların hiçbir şekilde yargılanmadığını belirterek, “Gerçek 
sorumlular hiçbir şekilde yargılanmadı, onu hedef gösterenler, 
tehdit edenler cezasız kaldılar. Cinayete adı kar ışanlardan 
bazılar ı ter f i et t ir ildi, ödüllendir ildi. Hrank’ın vaziyet ine 
inatla sahip çıkarak her ne pahasına olursa olsun barışın dilini 
inşa etmeyi sürdüreceğiz” dedi. Dink c inayet inin ardından 
başlayan yargılama sürecinin, Türkiye’nin geçmişindeki diğer 
bütün siyasi cinayetlerin ardından başlayan yargılamalar gibi 
olduğunu ifade eden Vardal,  sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçt iğimiz Temmuz ay ında c inayet sürec inin bilinen, göz 
önünde olan fail ve planlayıcıları Ogün Samat, Yasin Hayal ve 
Erhan Tuncel ile birkaç isme daha cezalar verildi. Kasım ayında 
100. kez duruşma gerçekleşti. Yargılamanın devam ettiği ilk 
beş y ılda üç-beş tet ikç inin ötesine geç ilmedi, soruşturma 
genişlet ilmedi. “ÖLDÜR” diyenler ise halen yagılanmadı. 
Cinayette kamu görevlilerinin payını gösteren izlere rağmen, 
Jandarma, MİT ve Emniyet görevlileri, dava dosyasından uzak 
tutulmaya çalışıldı. Dink’i düşünceler ini ifade etmesinden 
dolayı makamlarına çağırarak adeta tehdit edenler, onu hedefe 

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 
katledilişinin 13. yıl dönümünde İzmir’de Emek ve 
Demokrasi Güçleri tarafından anıldı.

koyanlar korundu, kollandı. İlk günlerde fail olarak “der in 
devlet” ve “Ergenekon” göster ilirken, bugün organizasyonu 
yapanın ismi FETÖ’ye dönüştü. Gerçek sorumlular hiçbir şekilde 
yargılanmadı, onu hedef gösterenler, tehdit edenler cezasız 
kaldılar. Cinayete adı kar ışanlardan bazılar ı ter f i et t ir ildi, 
ödüllendir ildi. AKP iktidarı, o dönemde iktidarda olan sanki 
kendileri değilmiş ve cinayette hiçbir dahli yokmuş gibi şimdi 
tüm sorumluluğun Gülen cemaat inde olduğunu söylüyor. 
Cinayet in arkasındaki güçler aç ığa ç ıkar ılmadığı gibi, her 
duruşmada tutuklu sanıkların bir kısmı tahliye ediliyor. 

Buradan bir kez daha iktidara sesleniyoruz: Hepiniz oradaydınız, 
hepiniz failsiniz. Çok iy i biliyoruz ki hepiniz o gün cinayet 
mahall indeydiniz. Polis inizle, jandarma ist ihbaratç ınızla, 
valinizle hepiniz oradaydınız. Başta MİT ve Genelkurmay 
olmak üzere, polis, asker, yargı, bürokrasi, dolayısıyla da tüm 
bu devlet kurumlarının bağlı olduğu siyasi iktidar, yani AKP 
iktidarı, Hrant’ın hedef haline getirilmesinde, öldürülmesinde, 
öldürüldük ten sonra ise f ail ler in üzer inin ör tülmesinde 
doğrudan sorumludur.

Bugün yaşadığımız ülke, her bak ımından 13 y ıl öncesinin 
çok ger isinde… Ama en kötüsü, kötülüğün sıradanlaşması 
sürec inin tamamlanmış olması… Öyle k i, ar t ık adalet ten, 
v icdandan, özgürlükten, bar ıştan söz etmek suç ve suçluyu 
övmekle eş anlamlı hale geldi. Faşizmin bin bir yüzünün cirit 
at t ığı; muhalif her sesin, cebirle, tehditle, kanun kılığına 
sokulmuş kararnameler ile susturulmaya çalışıldığı; nefret i 
ve ayr ımcılığı temel alan yeni bir resmi tar ihin yazılmaya 
çalışıldığı bir dönemi yaşıyoruz. Bu nedenle 13 yıl önce Hrant’ı 
katleden zihniyeti hayatın her alanında çok daha yaygın ve 
yoğun olarak görmeye devam ediyoruz. 

Hrant Dink gittiğinden beri gökyüzüne uçan ve bir daha geri 
gelmeyen güverc inler i sayamaz olduk. Ne çoğu yaralandı 
kanadından kolundan. Barış olsun, hiçbir çocuk yetim kalmasın, 
öksüzlüğü bilmesin istiyorlardı onlar da. Ateş düşmesin hiçbir 
yüreğe diyorlardı. Biraz olsun araladığın kanlı kuyu ne çok 
can çekti içine. Hâlâ bu topraklarda farklı dillerden söylenen 
türkülerle, bir l ik te halaya durma umudumuzu yok etmek 
istiyorlar. İstiyorlar ki, her renk griye dönüşsün, herkes aynı 
şeyin doğru olduğunu düşünsün; sorgusuz sualsiz her şeye evet 
desin... 

Yüreğinden dökülen barışın, hakikatin, cesaretin ve umudun 
sesinin ulaştığı herkes seni çok özlüyor sevgili Ahparig. 

Ancak herkes çok iy i bilmeli k i, bize miras bırakt ığın ve 
haf ızamıza kayıtlanan umudu, hücrelerimizden çıkıp dünyaya 
açılma imkânını, barış içinde bir arada yaşama ihtimalini yok 
etmek artık hiçbir şekilde mümkün değil. Bu umut, bu imkân, 
bu ihtimal, bu bir aradalık aynı zamanda senin bize vasiyetin 
idi. Bu vasiyete inatla sahip çıkarak her ne pahasına olursa 
olsun barışın dilini inşa etmeyi sürdüreceğiz. Tıpkı senin gibi, 
derin bir dünya ve insan sevgisiyle, alçak gönüllülükle, insanın 
yapma ve yeniden yaratma kudretine inançla, umutla, vicdanla 
demlendir ilmiş bir ak ılla, eleşt irel ve eylemden kopmayan 
bir düşünme cesaretiyle ve bedel ödemeye hazır bir şekilde, 
mutlaka ama mutlaka direneceğiz.”
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TMMOB İZMİR 
İKK: BU ACELE 
RANT İÇİN

(Çeşme ve Urla’da yer alan 511 parselin acele kamulaştırma 
karar ıyla kamulaşt ır ılmasına il işk in 24 Ocak 2020 tar ihli 
Resmi Gazete’de yayımlanan karara dair tart ışmalar sürüyor. 
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu da bir basın toplantısı 
düzenleyerek konuya dair görüşler ini kamuoyu ile paylaşt ı. 
Şehir Planc ılar ı Odası İzmir Şubesi’nde düzenlenen basın 
toplant ısında konuşan Şehir Planc ılar ı Odası İzmir Şubesi 
Başkanı Özlem Şenyol Kocaer, kamulaştırma kararında bahsi 
geçen bölgenin, 13 Eylül 2019 tar ihinde yayımlanan Resmi 
Gazete’de yer alan 1532 say ılı Cumhurbaşkanlığı karar ı ile 

“Çeşme Kültür ve Tur izm Koruma ve Geliş im Bölgesi” ilan 
edildiğini hatırlattı. Şenyol Kocaer, Kültür ve Turizm Bakanlığı 
taraf ından “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim” bölgelerinin 
amacının ve işlev inin, “tar ihi ve kültürel değerler in yoğun 
olarak yer aldığı ve/veya turizm potansiyelinin yüksek olduğu 
yöreler i korumak” olarak belirt ildiğini ifade ederek, “Ancak 
bu konuda yaşanan gerçekler göstermektedir k i  Kültür ve 
Tur izm Koruma ve Geliş im Bölgesi ilan etmenin karş ıl ığ ı 
doğal alanların imara açılmasıdır. Doğal, tarihi veya tarımsal 
önemler i nedeniyle korunması gereken alanlara dair, rant 
çevrelerine ait yatırımların önünü açması, bunu kolaylaştıracak 
kararların alınması ve bu doğrultuda planların onaylanmasını 
sağlamak için kullanılmak üzere turizm alanı statüsü bir araç 
olarak kullanılmaktadır” ifadelerini kullandı. 

Doğal alanlar ı korumayı esas almayan ve ranta dönük olan 
tur izm koruma ve geliş im alanlar ına özellikle Akdeniz ve 
Ege kıy ılar ında sık rastlandığına işaret eden Şenyol Kocaer, 

“Geçtiğimiz günlerde ilan edilen acele kamulaştırma kararının 
içer iğ i  ince lendiğ inde bu endişemiz in doğrul andığ ın ı 
görüyoruz. Kamulaşt ır ıl acağı il an edilen parsel ler in bir 
k ısmının tar ım alanlar ında ve doğal sit alanlar ında, kalan 
kısmının da el değmemiş doğal alanlarda kaldığı görülmektedir. 
Ayrıca 2015 yılında onaylanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni 
Planı’nda ve 2017 yılında onaylanan 1/25.000 ölçekli İzmir Batı 
Bölgesi Nazım İmar Planı’nda bahsi geçen parseller in tar ım 
alanı, orman alanı ve doğal sit alanında kaldığı görülmektedir. 
Dolay ıs ıyla tar ımsal amaçl ı hal inin ve doğal nitel iğ inin 
korunması gerektiği karar ı, 2018 yılında Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığ ı’nın onayladığ ı Çevre Düzeni Plan kararlar ında 

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK), 
Çeşme ve Urla’daki 511 taşınmaza dair alınan 
acele kamulaştırma kararına ilişkin 31 Oack 2020 
tarihinde bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

TMMOB İKK•

görülmektedir. Aynı zamanda kamuoyuna yansıyan alanda 
bir havaalanı yapılması planlanmaktadır” dedi. Bölgesin, 
hem İzmir Büyükşehir Belediyesi hem de Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın hazırladığı planlardaki tarım alanı, orman alanı 
ve sit alanı kararları ile korunduğunu vurgulayan Şenyol Kocaer 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çevre Düzeni Pl anı ve Naz ım İmar Pl anlar ında koruma 
alanlar ında yer alan bu parsel ler in nas ıl b ir kul l anıma 
dönüştürüleceği, nasıl bir kamu yatırımının gerçekleştirileceği 
belirtilmeksizin acele kamulaştırma kararının alınması endişe 
uyandırmaktadır. Daha önce, benzer bir yolla kamulaştır ılıp 
sonras ında plan onama yetk is ine sahip kurumlar el iy le 
yapılan planlarla araziler in rant değer inin ar t ır ıldığını ve 
bazı sermaye gruplar ına peşkeş çekildiğini biliyoruz. Suudi 
yat ır ımc ılar ın bu bölgeye il işk in “Yeni Çeşme” projesinin 
görselleri geçtiğimiz gün basında ortaya çıktı. Bütün bunlar 
açıkça acele kamulaştırma kararının peşkeş amacı taşıdığını 
göstermektedir.

Ayr ıca satışa konu alanlar ın bulunduğu konumun yaklaşık 2 
km. mesafesinde, geçtiğimiz yıllarda Kaçak Urla Villaları ile 
kamuoyunun gündemine gelmiş ayrıcalıklı imar hakkı tanıyan 
doğal s it ve imar planı değişikliğine konu yerleşim alanı 
da bulunmaktadır. Aynı zamanda y ine söz konusu parseller 
çevre yoluna yaklaşık 2 km. uzaklık tadır. Alanda, yapımı 
tamamlanmış RES iç in yapılmış olan yollar ın da bulunduğu 
tespit edilmiştir.”

“Sadece yurt savunması iht iyacı ve 
olağanüstü durumlarda yapılabilir”

Acele kamulaştırma işleminin, sadece yurt savunması ihtiyacı 
ve olağanüstü durumlarda uygulanabilir olduğuna dikkat çeken 
Özlem Şenyol Kocaer “Kültür ve Turizm Bakanlığı eliyle doğal 
alanlar ın ve dolay ısıyla ekolojinin yok edilmesi ve halk ın 
malının acele kamulaşt ır ılması karar ı ile sermayeye rant  
sağlanmasına dönük bir araç olarak kullanılması durumunda 
hukuki mücadele vereceğimiz i kamuoyuna bildir ir iz” diye 
konuştu. Şenyol Kocaer, gelecek nesillere “tar ihi, kültürü, 
doğal yaşam alanlar ı ve kent kimliği yok edilmiş bir İzmir” 
bırakmamak adına yargı sürecini sürdüreceklerini belirtirken, 
önemli olanın İzmirliler in siyasi mücadelesi olduğunu dile 
getirerek herkesi İzmir’e sahip çıkmaya davet etti. 
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TOPLUMSAL 
CİNSİYET EŞİTLİĞİ 
EĞİTİMLERİ 
BAŞLADI

TMMOB ÜYESİ 
KADINLAR 
KAHVALTIDA 
BULUŞTU 

( 29 Ocak 2020 tarihinde MMO Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi’nde gerçekleşen Melek Göregenli’nin eğitmenliğindeki 

( TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Kadın Çal ışma 
Grubu’nun MMO Tepekule Kongre ve Serg i Merkez i ’nde 
gerçekleştirdiği kahvaltıya 88 kadın katıldı.

Kahvalt ı etk inliğ inde aç ıl ış konuşmasını TMMOB İzmir İl 
Koordinasyon Kurulu Kadın Çalışma Grubu Dönem Sözcüsü 
Güniz Gacaner Ermin yaptı.

TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu tarafından 
düzenlenen Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğitim dizisi 

“Eşit miyiz” başlıklı eğitim ile başladı.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Kadın Çalışma 
Grubu, 5 Ocak 2020 tarihinde Tepekule Kongre ve 
Sergi Merkezi’nde bir araya gelerek kahvaltı etkinliği 
gerçekleştirdi.

eğit ime, Odalar ın TMMOB İKK temsilc iler i, Yönet im Kurulu 
üyeleri ile denetleme vb. organlarına görev alan kadın erkek 
üyelerinden oluşan yaklaşık 70 kişi katıldı. Melek Göregenli 
eğitimde, “toplumsal cinsiyet”in tanımından başlayarak günlük 
hayatta ve çalışma yaşamında yüz yüze olunan temel toplumsal 
cinsiyet eşitsizliklerinden örnekler verdi ve bu eşitsizliklerin 
kaynaklarından bahsetti. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği eğitimleri, 
önümüzdeki aylarda da farklı başlıklarla devam edecek.

Ermin’ in ardından söz al an TMMOB 45. Dönem Yönet im 
Kurulu Üyesi ve Meteoroloji Mühendisler i Odası İzmir İl 
Temsilcisi Ayşegül Akıncı Yüksel, kadınların öncü ve itici güç 
olmalarının, meslek odasında karar ve yetki mekanizmalarında 
yer almalar ının önemini belir terek, kadınlar ın birbirler ine 
ve re cek l e r i  de s t ek  ve  gös t e re cek l e r i  day an ı şma i l e 
karşılaşt ıklar ı sık ınt ılar ı aşabilecekler ini vurguladı. Akıncı 
Yüksel, kadınlar ın özell ikle son y ıl lardak i, dayatmac ı ve 
gerici politikalarla, kazanımlarında geriye gidiş yaşadıklarını, 
meslek odalar ında yer alma ve odalara sahip ç ıkmanın her 
zamankinden daha fazla önem taşıdığını ifade ederek, Odaların 
genel kurullar ı öncesinde, yönet im kurullar ına aday olan 
kadınlara başarılar diledi. Yüksel, çoğalmak ve dayanışmak için 
kadın etkinlikler inde daha fazla bir araya gelme çağrısında 
bulundu.

Kahvalt ıda, yönet im kurullar ına aday olan kadınlar da söz 
alarak düşünce ve duygularını paylaştılar.
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MÜHENDİS, 
MİMAR VE ŞEHİR 
PLANCILARININ 
SORUNLARI 
KURULTAYDA 
KONUŞULDU

TMMOB İZMİR 
İKK’YE, 

"İZ BIRAKANLAR" 
ÖDÜLÜ 

( MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleşen 
kurultayda, açılış konuşmasını TMMOB İzmir İl Koordinasyon 
Kurulu Dönem Sekreteri Melih Yalçın yaptı. Yalçın konuşmasında 
mühendis, mimar ve şehir plancılar ının sorunlarının izlenen 
ekonomi politikalarına paralel olarak büyüdüğünü ifade ederek, 
TMMOB olarak bu sorunlar ı tar t ışmaya ve çözüm öner iler i 
geliştirmeye önem verdiklerini ifade etti. Yalçın’ın ardından 
kurultay kat ıl ımc ılar ı s ırayla söz alarak görüşler ini dile 
getirirken, kurultay kapsamındaki forum “ne kadar mühendislik 
yapabiliyoruz”, “ne kadar özgürüz”, “ne kadar yetkiniz”, “ne 
kadar yönetebil iyoruz”, “ne kadar et ik, ne kadar hukuk” 
soruları çerçevesinde gerçekleştirildi. 

( İZ Gazete’nin İzmir’in toplumsal değerler ine güncel bir 
haf ıza olmak ve bu değerlerin tekrar tekrar altının çizilmesine 
vesile olmak iç in verdiği ‘İz Bırakanlar’ ödüller i bu y ıl da 
sahipler ini buldu. 26 Ocak 2020 tar ihinde İzmir Sanat ’ta 
gerçekleşen kuruluş yıl dönümü kutlaması ve ödül töreninde 
Halk Müziği Sanatçısı Oğuz Aksaç şarkılar ıyla sahne alırken, 
çeşitli kurum, demokratik kitle örgütü ve yurttaşlara da İz 
Bırakanlar ödülleri takdim edildi. 

TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının 
Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri Yerel Kurultayı 
4 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşti.

İz Gazete, 4’üncü yıl kutlamaları kapsamında, 
toplumsal konulara ilişkin ödüller verirken, “İz 
Bırakanlar” ödüllerinden birine de TMMOB İzmir İl 
Koordinasyon Kurulu layık görüldü.

İzmir ili sınırlar ı içer isinde ‘kent suçu’ olarak tanımlanan 
yapı ve alanlar ı gösteren coğraf i bilgi s istemli çevr imiç i 
b ir ‘Kent Suç l ar ı  Har i t as ı ’  haz ır l ayan TMMOB İ zmir İ l 
Koordinasyon Kurulu da İz Bırakanlar ödülüne layık görülenler 
arasındaydı. Ödülü, TMMOB İzmir İKK adına Dönem Sekreteri 
Melih Yalç ın alırken, Yalç ın ödülün aslında bir başar ısızlık 
öyküsü olduğunu belirterek, “30 yıldır yaptığımız çalışmaları, 
kentte engelleyemediğimiz suçlar ı Kent Suçlar ı Har itası’na 
işledik. Aslında bunlar herkese ibret olsun diye çekilmiş bir 
fotoğraf ın öyküsüdür. Bu haritanın daha da büyümemesi için 
hepimize düşen görevler var. Bu çalışma bu saatten sonra artık 
siyasi bir çalışmadır. Hepinizi; kentimizi, doğamızı, tarihimizi, 
kültürümüzü korumak için birlik beraberliğe davet ediyorum” 
diye konuştu. 
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Probiyot ikler; son dönemlerde yaşamımıza g iren henüz 
bilinmeyenler inin bilinenler inden çok olduğu düşünülen bir 
konudur. Beden ve ruh sağlığımıza etkisi yüksek seviyelerde 
olan bağırsaklarımızdaki dost-düşman bakteriler topluluğudur.
İy i b ir bağ ırsak f loras ı genet ik kodlar, al ınan bes inler 
ve çevresel faktörler ile değişir ve bu değişim otoimmün 
hastalıklar ı, bazı vitamin ve mineral seviyeler ini, bağışıklık 
sistemimizi, obezite, kalp hastalıklar ı, bazı kanser türler i, 
Al zheimer ve depresyonun görülme oranlar ını da anlamlı 
düzeyde etk iler. Özel l ikle k ilo kontrolünde metabolizma 
hızımızı alınan toplam kalori dışında doğuştan gelen genetik 
kodlar ve beslenme yanlışları da etkiler. Doğuştan şanslı bir 
metebolizma hızına ve yüksek bir bağışıklık sistemine sahip 
değilseniz elinizdeki cephaneleri daha rasyonel kullanmalısınız. 
Burada doğru besin seçimi kontrolü elimizde olan en büyük 
silahımızdır.

Çoğumuzun sevdiği ama her elimizi uzattığımızda yanımızdaki 
ile sohbet konusu oluşturabilen besinimiz ekmek; fazlası mı 
zararlı? Hiç yememeli miyiz? Tarih boyunca yediğimiz bu besin 
neden bu noktaya geldi? Eğer çölyak hastası değilseniz veya 
tespit edilmiş bir intoleransınız yok ise ekmek temel enerji 
kaynağı olan karbonhidratın en sağlıklı (tam buğday, çok tahıl, 
çavdar, siyez unu gibi) ve  keyifli kaynağıdır. Aynı zamanda, 
ekmek içeriğindeki birçok vitamin ve mineralleri de barındıran 
sağlıklı bir lif (bağırsak hareketlerini düzenlemeye yardımcıdır) 
kaynağıdır.
 
Ekmek kadar tar t ışmalı bir besin iskelet ve diş sağlığımız 
iç in olmazsa olmazımız süt ve süt ürünler idir. Ancak süte 
karşı herhangi bir hassasiyet iniz var ise (ishal, gaz gibi) 
süt yer ine aynı zamanda probiyotik özelliği de olan yoğurt, 
kef ir veya peynir çeşitler ini alternatif olarak kullanmalıy ız. 

YAŞAM DEĞİŞTİ, 
PEKİ BESLENME 
KURALLARI?

(Yaşamın değişim hızı giderek ivme kazanıyor. Bu bağlamda 
beslenme bilgiler imiz de buna paralel değişim sürec inden 
geç iyor. Sağl ıkl ı -yarar l ı -doğru-zarar l ı -yanl ış sürekl i b ir 
değişim içerisinde.

KOMİSYONLARDAN • KADIN MÜHENDİSLER KOMİSYONU 

R Diyetisyen Nüket Turan
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Yüksek düzeyde şeker kullanımı kar iyovasküler hastalıklar, 
obezite, insülin direnci, diyabet, yağlı karaciğer, kanser gibi 
hastalıkların r iskini, görülme sıklığını arttırmaktadır. Ayrıca 
alınan şekerin endüstride kullanılan mısır şurubu şekeri olması 
nedeniyle paketl i ürünler in yaşamımızdan ç ıkar t ılmasını 
tavsiye ediyorum. Süt ve meyveden alınan şekerin sofra şekeri 
ile kıyaslanması  ise kesinlikle doğru değildir. Doğru zamanda 
ve bir defada aşırı miktarlarda (bir kg meyveyi bir defada ya 
da 1 elma, 1 portakal, 1 muz gibi y ine bir defada yani çok 
miktarda) alınmamasına dikkat etmek yeterli olacaktır.

Su tüketmek aynı yaş, cinsiyet, kilo ve boyda olan her birey 
için dahi farklılık gösterir. Peki vücudun su ihtiyacını neler 
belirler? Yaşadığımız coğrafya (sıcak veya soğuk iklim), hangi 
mevsimde olduğumuz, yaşadığımız ve çalıştığımız ortamın ısısı 
(yaz mevsimi, dışarıda olmak, klimalı ortamda oturuyor olmak), 
beden gücü ile çalışma kaynaklı fazla terliyor olmak ya da 
bireysel terleme oranındaki farklılıklar belirler. Bu nedenlerle 
sabit bir su tüketimi önerisi yerine idrar rengimizin takibi daha 
güvenilir bir yöntem olacaktır. Açık saman sarısı idrar rengi, 
sağlıklı bir su tüketiminin göstergesidir.

Uzun ömürlü sütler paketleme tekniği ile iç ine katkı ya da 
koruyucu kullanılmadan yüksek ısı ve oksijensiz ortama maruz 
bırakılarak hazırlanır ve bu aşamada zararlı mikroorganizmalar 
ile faydalılarda da kayıplar olur ancak sağlığınız aç ısından 
zararlı hale gelmiş bir besin olmadığını ifade edebilirim. Daha 
düşük ısı ile hazırlanan günlük sütleri daha faydalı bulduğumu 
ve ağırlıkta kullanmanızı tavsiye edebilirim.

Şu an dünyada kabul gören en sağlıklı yağ sızma zeytinyağıdır. 
Ancak s ızma zey t inyağ ını yemekler le b ir l ik te p iş irerek 
kullanmak sızma zeytinyağının bağ yapısını bozacak ve fayda 

oranını azaltacaktır. Evimizde sağlıklı yağlar kullanıyor olmak 
yeterli mi? Sabah aldığınız poğaça, börek ve boyozdan, fast 
food besinlerden, paketli ürünlerden alınan yağlar evde sadece 
akşam öğününü yapanlar iç in oldukça yüksek sağlıksız yağ 

alımı sebebi olacaktır.
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KÜLTÜR & SANATKÜLTÜR & SANAT
FILM

KITAP

•Z amanda g er i y e  dönebi lm ek v e  i lk  a ş k la 
yeniden birlikte olmak. Filmin altmışlı yaşlarını 
geçen baş karakteri Victor, işte tam da böyle bir 
fırsata denk geliyor. Özel bir firmanın desteğiyle 
hayatının en anlamlı dönemine, 40 yıl öncesine, 
hayatının aşkıyla tanıştığı günlere geri dönüyor. 
Tabii profesyonel bir oyuncu, makyaj, tarihçi ve 
set ekibinin yardımıyla. Bu tatlı romantik komedi 
Fransız oyuncu, oyun yazarı, tiyatro yönetmeni ve 
komedyen Nicolas Bedos’nun ikinci filmi. Cannes 
Film Festivali’nin bu gizli yıldızı, hem eğlenceli 
hem düşündürücü hem de duygu dolu.

• Ozanlar benden, –erkek– kahramanın karşısında diz çöküp merhamet 
dilenen bir kadın olarak bahsetti hep; ilaç katarmışım tatlı şaraplarına, 
büyüleyip domuza çevirirmişim hızlı giden gemilerin tayfasını, babaevini 
unutturur, sılaya kavuşmalar ına müsaade etmezmişim. Ne demeli, 
kadınlara haddini bildirmek ozanların en sevdiği vakit geçirme biçimidir; 
yerlerde sürünüp ağlamazsak gerçek bir hikâye olmazmış gibi.

Ama yanılıyorlar, yanılıyorsunuz: Cadılık illa nefret, kıskançlık ya da başka 
türlü bir kötülükten doğmaz; ben ilk büyümü aşkımdan yapmıştım.

Ben, Helios’un kızı, Aiaie Cadısı Kirke. Hayatım boyunca trajedinin beni 
bulmasını bekledim. Bulacağından hiç kuşkum yoktu çünkü başkalarının 
hak ettiğimi düşündüğünden daha fazla arzum, isyanım ve gücüm vardı, 
yıldırımları üstüne çekecek şeylerdi bunlar. Ve bir gün, artık bu dünyaya 
dayanamayacağım, diye düşündüm.

Bunun üzerine denizin derinliklerindeki kadim bir tanrı seslendi: Öyleyse 
çocuğum, başka bir dünya yap.

Ben, Kirke’de Madeline Miller; Odysseus, İkaros, Minotauros, Prometheus 
ve Zeus gibi mitolojik karakterlerin binlerce yıldır anlatılagelen hikâyesini 
farklı bir bakış açısından sunmakla kalmayıp Olymposlu tanrılar ın 
dünyasını Homeros’un destansılığında aktarmayı başarıyor.

Yönetmen:Nicolas Bedos

O yuncul ar :  Dan ie l  Au t e u i l , 
Guillaume Canet, Doria Tillier

Ülke: Fransa

Yeni Baştan

Ben Kirke

2019 | Rpmantik Komedi | 115’ | Alt Yazılı

Madeline Miller

Hazırlayanlar:
Şafak Işık & Erkan Çınar
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KORDON ÜMİTKÖY BALIKÇISI
Kordon Ümitköy Balıkçısı taraf ından, üyelerimize f ix menüler 
haricinde menü f iyatı üzerinden yüzde 10 oranında indir im 
uygulanacaktır.
Adres: Atatürk Caddesi No: 350 Alsancak / izmir 
Tel: 0232 463 06 36 Web: www.kordonumitkoybalikcisi.com

ÖZEL VEDİA ÖĞRETMEN ANAOKULU
Özel Vedia Öğretmen Anaokulu taraf ından, üyelerimizin 
çocuklar ına eğitim ücretler inde yüzde 30 oranında indir im 
uygulanacaktır.
Adres: 153. Sokak No: 16 D: Z-1 Bornova / İzmir
Tel: (0232) 343 40 50 / vedia.ogretmenanaokulu@gmail.com

TECHNOKIDS LEGO AKTİVİTE MERKEZİ
TechnoKids Lego Aktivite Merkezi taraf ından, üyelerimize 
yüzde 15 oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: Kazım Dir ik Mah. 372/3 Sok. No: 5 (Bornova Forum 
Karşısı) Bornova / İzmir - 2014/1 Sok. No:7 Karşıyaka / İzmir
Tel: (0232) 373 10 36
Web: www.technokids.com.tr/ bornova@technokids.com.tr

LOKAL ALSANCAK
Lokal Alsancak taraf ından üyelerimize yiyecek ve alkol dâhil 
tüm ürünlerde yüzde 20 oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: Kıbrıs Şehitler i 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 mağazalar ından 
yapacaklar ı alışverişlerde, üyelik kartlar ını 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 
çocuklar ına 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 yakınlar ına 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 çocuklar ına 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 çocuklar ına 
eğitim ücretler inde 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 Okullar ı taraf ından, 
üyelerimizin bir inci derece yakınlar ına
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 Okullar ı taraf ından, üyelerimize ve bir inci 
derece yakınlar ına yüzde 50 oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: İsmet Kaptan Mah. Hürriyet Blv. No: 8 K: 6 Konak-zmir
Tel: 446 46 61 - www.englishtime.com

BİREBİR İNGİLİZCE EĞİTİM HİZMETLERİ
Birebir İngilizce Eğitim Hizmetleri taraf ından, üyelerimize 
ve bir inci derece yakınlar ına 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 Okullar ı taraf ından, 
Mavişehir Kampüsü’nde üyelerimizin çocuklar ına yüzde 20 
oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: 2040 Sok. No: 13 Mavişehir Karşıyaka-İzmir
Tel: 0232 324 05 05 - http://www.izmiristekokullar i.com/

MAVİ BALİNA ANAOKULU
Mavi Balina Anaokulu, üyelerimizin çocuklar ına 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 Okullar ı taraf ından, üyelerimizin çocuklar ına 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.ugurokullar i.k12.tr

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Yaşar Üniversitesi taraf ından, üyelerimize ve bir inci derece 
yakınlar ına 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

ONUR BİLİM ANAOKULU
Onur Bilim Anaokulu, üyelerimizin çocuklar ına yüzde 25 
oranında indir im uygulayacaktır.
Adres: Ilıca Mahallesi Lale Sk. No: 8 Narlıdere İzmir
Tel: 0533 378 62 86
www.onurbilimanaokulu.com

KOOR LIFE YOGA VE Qİ-GONG
Koor Life taraf ından, yoga ve qi-gong dersler inde üyelerimize 
yüzde 15 oranında indir im uygulanacaktır. 
Adres: Witchco Coworking Space 572. Sk. No:33 Çınarlı 
Konak/İZMİR
Tel: 0536 836 53 77  (Ayşegül Yılmaz)
Instagram: https://www.instagram.com/koorlife/

DYNOMOSS AUTO CHECK UP
Dynomoss Auto Check Up’ın tüm şubelerinde (İzmir, 
İstanbul, Ankara, Bursa, Konya, Denizli, Antalya, Manisa), 
araç ekspertiz hizmetlerinde üyelerimize yüzde 20 oranında 
indir im uygulanacaktır.
Tel: 444 56 43 
Web: www.dynomoss.com.tr 
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