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MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
İZMİR ŞUBESİ 
ADINA SAHİBİ

Güniz Gacaner Ermin

SORUMLU YAZI İŞLERİ 
MÜDÜRÜ

Melih Yalçın

BÜLTEN YAYIN KOMİSYONU 
SORUMLU

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Tayfun Çaylan

BÜLTEN
YAYIN KURULU

Aydın Doğan
Berkay Eriş

Deniz Dinç Yılmaz
Ezgi Yıldırım Tortoç

Fatih Efe Çiçek
Önder Sözen

Selin Şengün Zopcuk
Sungu Köksalözkan

YAYINA
HAZIRLAYAN
Erkan Çınar

TASARIM VE
TEKNİK HAZIRLIK

Şafak Işık 
 

YAYIN TARİHİ VE
BASKI ADEDİ

11 Temmuz 2017 / 6450 

YÖNETİM YERİ
MMO Tepekule

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

Bayraklı - İZMİR 
Tel: (232) 462 33 33 

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

 
BASKI

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

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

—

Yerel Süreli Yayın 
MMO İzmir Şube yayın organı 

MMO üyelerine ücretsiz gönderilir.
 

Gönderilen yazıların yayınlanıp 
yayınlanmamasına, TMMOB Makina 

Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 
Yönetim Kurulu karar verir. 

Yayımlanan yazılardaki sorumluluk 
yazarlarına ilan ve reklamlardaki sorumluluk 

ilanı veren kişi veya kuruluşa aittir.
 

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

yazarlarına geri verilmez.

—

Koordinasyon Kurulu Toplantımız 
Gerçekleşti 
 
Yaşar Üniversitesi ve İKÇÜ Mezuniyet 
Törenlerine Katıldık

Tepekule Gösterimler Başladı

4. İzmir Rüzgâr Sempozyumu 
ve Sergisi için 28-30 Eylül 2017 
Tarihlerinde İzmir’de Buluşuyoruz…

Üniversiteliler, Bitirme Projelerini 
Sergilediler

HPKON 2017 Kurs Ve Atölye Çalışması 
İçerikleri Belli Oldu

Yasa Sonrası İş Cinayetleri Yüzde 154 
Arttı
 
Büyüme, Kırılganlıkları Artırdı, 
Sürdürülebilir Değil  

LPG’de Denetimsizlik Ölümlere Davetiye 
Çıkarıyor

TMMOB’den, Tramvay İnşaatında 
Ağaçların Zarar Görmesine Tepki

İzmir’de Herkes İçin Adalet Talep Edildi

Kadınlar İçin Doğal Süreçte Yaşama 
Veda Etmek Bir Şans mı?

Bülten’den 
 

Eğitimler 
 

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler 
Komisyonu 

 
Genç Mühendisler Komisyonu:  

“Teknoloji Günlüğü”

Dündem 

İÇİNDEKİLER

www.izmir.mmo.org.tr

MMOizmir

mmoizmir

MMOizmirsubesi

www.tmmobizmir.org

tmmobizmir

TMMOBizmir

BİZİ TAKİP EDİN
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CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan 
İstanbul’a doğru başlatmış olduğu “Adalet Yürüyüşü”  geçtiğimiz ay ülke gündeminin en önemli maddesi 
oldu. Belki de kimsenin, hatta AKP’nin de beklemediği bir kararla başlayan yürüyüş yıllardır adalet arayışı 
içerisinde çırpınan her kesimden milyonlarca insandan destek gördü. 
Bu ülkede çok uzun yıllardan beri birçok konuda adalet kavramı tartışmalı bir konu olmuştur, ancak son 
15 yılda ve özellikle 15 Temmuz “Darbe” girişiminin AKP tarafından fırsata çevrilmesiyle ilan edilen OHAL 
uygulamaları nedeniyle toplumun büyük bir bölümü adalete olan güvenini kaybetmiş durumda. 
AKP’nin bu ülkeye dayattığı tek adam rejimi, ülkemizi ağır bir siyasi krizin içine sürüklemiş bulunuyor. Bu 
rejimin tesisi için güdülen baskı politikaları toplumun önemli bir bölümünü bunalttı.
Bültenimizde de sıklıkla dile getirdiğimiz gibi OHAL’in ilan edildiği 20 Temmuz 2017’den bu yana KHK’lar 
sonucu gazeteler ve televizyonlar kapatılmış, muhalif gazeteciler, siyasi parti başkanları, milletvekilleri 
ve diğer seçilmişler tutuklanmış, binlerce akademisyen, yüz bini aşkın kamu çalışanı emekçi işinden 
ekmeğinden olmuş, yargı bağımsızlığı ve hukuk ayaklar altına alınmış, seçim tarafsızlığı ve güvenliği 
ortadan kaldırılmış, başta hak örgütleri olmak üzere, sivil toplum örgütleri kapatılıp örgütlenme özgürlüğü 
yok edilmiştir. Bütün bu hukuksuzluklara karşı başta Anayasa Mahkemesi olmak üzere her türlü itiraz 
mercii ve mekanizması işlevsiz hale getirilmiş durumdadır. Bunların sonucunda milyonlarca yurttaş 
yalnızca haksızlığa maruz kalmıyor, hak arama hakkından da mahrum bırakılıyor.
Adaletin, güçlünün işine yaradığı zaman hayata geçirilen bir şey olduğu inancını saklamayan AKP iktidarı, 
gücü elinde tuttuğu sürece de devletin tüm kurumlarını bu şekilde davranmaya zorluyor. Bu zorlama aynı 
zamanda toplumu da yozlaştırarak adalet kavramının bu şekilde algılanmasına ve uygulanmasına da 
neden oluyor. Oysa uzun insanlık tarihinin öğrettiği basit bir ders var: Güçlünün adaleti, adaletsizliklerin 
en büyüğüdür! Bu nedenledir ki medeni toplumlar güçlünün adaletine değil, adaletin gücüne dayanan 
toplumlardır.
AKP dışında irili ufaklı tüm kurum ve kuruluşlardaki iktidarların da adaletin güçlünün işine geldiği 
biçimini neredeyse kabul etmeye ve uygulamaya başladığı bu süreçte “Adalet” kavramının yeniden toplum 
genelinde tartışılmaya başlanması, adalet talebi olan kesimlerin bu vesile ile seslerini duyurma imkânına 
kavuşmasına da sebep oldu. 
Her gün on binlerce insanın katıldığı Adalet Yürüyüşü’ne destek veren İzmir Emek ve Demokrasi 
Güçleri ayrıca, adalet mücadelesi verilen ayrı bir dosya ile her gün saat 19.00-20.00 arası Adalet Nöbeti 
gerçekleştirdi. Bu hareketlenme aynı zamanda 16 Nisan’da oyların bizzat YSK eliyle çalınması sonucunda 
zorla çıkarılan “Evet” sonucu sonrası toplum üzerindeki baskı ve depresyonun atılmasına da yaradı. 
Bundan sonra yapılacak olan, adalet talebini “Herkes İçin” gerçek bir adalet talebine dönüştürmek ve 
bunun sağlanması için de OHAL uygulamasının bir an önce kaldırılması doğrultusunda toplumun tüm 
kesimlerinin hareketlenmesini sağlamaktır. 

Birliğimiz ile T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı arasında, mühendis, mimar ve şehir plancılarının 
ücretli çalıştıkları sektörlerde kayıt dışı istihdamı önleme amacıyla 31 Temmuz 2012 tarihinde imzalanan 
işbirliği protokolü SGK tarafından 09.06.2017 tarihinde tek taraflı olarak feshedilmiştir.
Feshedilen protokol gereği Birliğimiz, ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları için belirlediği 
asgari ücreti her yıl Aralık ayında Sosyal Güvenlik Kurumu’na iletmekte ve uygulanmak üzere bağlı meslek 
odaları ile kamuoyuna duyurmaktaydı. Ücret belirlemesinde ağırlıklı olarak kamu kurumlarında yeni işe 
başlayan mühendis, mimar ve şehir plancılarının ücreti dikkate alınmaktaydı.
SGK uzun bir süredir  işveren kesimleri tarafından kuruma büyük bir baskı uygulandığını, bakanlık üst düzey 
bürokrasisinin bu durumdan rahatsız olduğunu açıkça dile getirerek protokolün uygulaması konusunda 
ayak diretmekteydi. Sonuç olarak emekçilerin yerine işverenlerin tarafında olduğunu bir kez daha gösteren 
SGK’yı protokolü fesih kararını bir an önce geri çekmesini talep ediyoruz. 

Şube Yönetim Kurulu

HERKEs 
İÇİN 

ADALEt

sGK
 tMMOB’LA OLAN 

pROtOKOLü tEK 
tARAfLı İptAL Ettİ.  

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)

500 TL /KİŞİ+KDV 
Süre: 40 ders

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

600 TL /KİŞİ+KDV  
Süre: 50 ders

Ansys Yapısal
H. Sonu C.tesi  (09.00-17.30)

600 TL / KİŞİ+KDV  
Süre: 2 gün / 16 ders

Inventor Kursu
600 TL / KİŞİ+KDV  

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

Catia Kursu
Cumartesi–Pazar    (09.30-13.30)

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

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

650 TL /KİŞİ+KDV

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

 Niyazi Oğuz - Volkan Kazanç
-

Bilgisayar kurslarında başvurulara 
göre tarih belirlenecektir.

-
NOT

Bilgisayar kursları ücretlerinde  
TMMOB üyelerine 

%30 indirim uygulanmaktadır.

İş Makinaları (Forklift)  Operatör 
Yetiştirme Kursu 

19.08.2017 – 24.09.2017 (08.30-13.20)
500.- TL/KİŞİ+KDV

Sanayi Tipi Kazanlar Operatör 
Yetiştirme Kursu 

07 –  11.08.2017 (13.00-18.00)
Ücret : 550.- TL /KİŞİ+KDV

Doğalgaz Kullanımında Teknik 
Personel  Kursu 

27.07.2017 (09.30 – 17.30)
250.- TL /KİŞİ+KDV

Teknisyenler için Kaynak Teknolojisi 
Kursu 

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

Soğutma Teknisyeni Yetiştirme 
Kursu 

H.içi her gün  (09.00-17.00)
600.- TL /KİŞİ+KDV

Delme – Tornalama – Frezeleme İçin 
Takımlar ve Kesici Uçlar Kursu 

H. Sonu  (13.30-17.30)
500.- TL /KİŞİ+KDV

Pnömatik Devre Elemanları ve 
Uygulama Teknikleri Kursu 

H:İçi     (09.30-16.30)
500.- TL /KİŞİ+KDV

Hidrolik Devre Elemanları ve 
Uygulama Teknikleri Kursu 

H:İçi    (09.30-16.30)
500.- TL /KİŞİ+KDV

Asansör Montajcısı Geliştirme ve 
Uyum Eğitimi 

600.- TL /KİŞİ+KDV

Asansör Bakımcısı Geliştirme ve 
Uyum Eğitimi 

600.- TL /KİŞİ+KDV

Lpg Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum 
Personeli (Pompacı)  Kursu
13 - 14.07.2017 (13.00-18.00)

300.- TL /KİŞİ+KDV Dahil

Lpg Taşıma Personeli (Tanker 
Şoförü)  Kursu

18 - 19.07.2017 (13.00-18.00)
300.- TL /KİŞİ+KDV 

Lpg Teknik Personeli Kursu
300.- TL /KİŞİ+KDV Dahil

Lpg Tüplü Dağıtım  Personeli Kursu
200.- TL /KİŞİ +KDV Dahil 

Not: Tarihi belli olmayan kurslarımız 
başvurulara göre planlanacaktır.

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

 Niyazi Oğuz - Volkan Kazanç
Tarihi belli olmayan kurslarımız 

başvurulara göre açılacaktır.

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM 
STANDARDI TEMEL BİLGİLENDİRME 

SEMİNERİ
13-14 Temmuz 2017; 09.30-16.30

220/290 TL + KDV

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi 
Temel Bilgilendirme ve İç Denetçi 

Eğitimi
07-08 Eylül 2017; 09.30-16.30
220TL / 290 TL + KDV (%18)

PROJE YÖNETİMİ METODOLOJİSİ 
(PMI)

06-07 Ekim 2017; 09.30-16.30
 250 / 320 TL+ KDV(%18)

MS-PROJECT UYGULAMALARI İLE 
PROJE YÖNETİMİ

24-25 Kasım 2017; 09.30-16.30
250 TL / 320 TL+ KDV (%18)

-
BİLGİ VE BAŞVURU

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

http://mmoizmir.org
-EĞİTİMLERE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER

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

MİEM EĞİTİM KURSLARI

Mekanik Tesisat Kursu 
17 -23 Temmuz  2017

24 Temmuz 2017 (Sınav Tarihi)
-

Asansör  Periyodik Kontrol  
Muayene Elemanı Kursu

27 -30 Temmuz  2017
30 Temmuz 2017 (Sınav Tarihi)

-
Asansör  Periyodik Kontrol  

Muayene Elemanı Kursu
1-3 Ağustos 2017

3 Ağustos 2017 (Sınav Tarihi)
-

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

 Niyazi Oğuz - Volkan Kazanç

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

-
Başvuruları 

www.kalmem.com
adresinden online olarakta 

yapabilirsiniz.
-

Kalibrasyon eğitimi 
ücretlerinde MMO üyelerine  

%20 indirim uygulanmaktadır.

KALİBRASYON EĞİTİMLERİ
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Odamız, kuruluşunun 63. yılında mesleğimizi, 
meslektaşlarımızı, ülkemizi, toplumumuzu ve 
sanayimizi uygar dünyanın gelişmiş
bir parçası kılma yönünde çalışmalarını sürdürüyor.

Odamız çalışmaları, ancak üyelerimizin
katkı ve destekleriyle
daha ileri noktalara taşınacaktır.

Üye ödenti borçlarınızı maksimum, bonus, axess ve 
world özellikli kredi kartlarıyla 
Oda web sayfasından (www.mmo.org.tr/aidat)  
taksitlendirerek ödeyebilirsiniz.

Üye ödentinizi belirtilen banka hesaplarına,
ATM veya EFT yoluyla şubemiz veznesine nakit
veya maksimum ve bonus özellikli kredi kartlarıyla
tek çekim veya taksitli olarak ödeyebilirsiniz.

Üyelik ödentilerinin
ödenmiş olması da,

odamızın çalışmalarını
sürdürebilmesi noktasında

önemli bir unsurudur.

DAHA GÜÇLÜ BİR ODA İÇİN
ÜYE ÖDENTİLERİMİZİ

ÖDEYELİM

AYRINTILI BİLGİ İÇİN
(0232) 462 33 33 / 204-205

ŞUBEMİZ BANKA HESAP NUMARALARI
T. İŞ BANKASI YENİŞEHİR ŞB.

(4218)  5994015
IBAN TR 69 0006 4000 0014 2185 9940 15

TMMOB Makina Müh. Odasi İzmir Şb.

AKBANK KIZILAY ŞB. 
(356) 217525

IBAN TR 13 0004 6003 5688 8000 2175 25
TMMOB Makina Müh. Odasi İzmir Şb.

YAPI KREDİ BANKASI ANKARA MRK. ŞB.
(929) 92110660

IBAN TR 57 0006 7010 0000 0092 1106 60
TMMOB Makina Müh. Odasi İzmir Şb.

GARANTİ BANKASI MEŞRUTİYET CAD. ŞB.
(528) 6297842

IBAN TR 27 0006 2000 5280 0006 2978 42
TMMOB Makina Müh. Odasi İzmir Şb.
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ŞUBEDEN • HABER

KOORDİNAsYON 
KURULU 
tOpLANtıMıZ 
GERÇEKLEŞtİ
Dört ayda bir toplanarak Şube çalışmalarının 
değerlendirildiği ve gelecek dört aylık sürecin 
çalışma plan hedeflerinin oluşturulduğu Şube 
Koordinasyon Kurulu Toplantılarının 28. Dönem 
içerisindeki dördüncüsü 54 üyemizin katılımıyla 14 
Haziran 2017 tarihinde Odamız Tepekule Kongre ve 
Sergi Merkezi’nde gerçekleştirildi.

( Şube Yönetim Kurulu Üyeleri, İl-İlçe, İşyer i Temsilciler i, 
M D B  S o r u m l u l a r ı ,  O d a  o r g a n l a r ı n d a  v e  u z m a n l ı k 
komisyonlar ında görev alan üyeler, Oda Delegeler i ile Şube 

Teknik Görevliler inden oluşan Şube Koordinasyon Kurulu 
toplantısını Selda Ünver (Başkan) ve Pelin Eren’den (Yazman) 
oluşan divan yönetti. Toplantıda, Şubemiz 28. Dönem 4. Dört 
Aylık Çalışma Raporu özetlenirken, söz alan kurul üyeler i 
hükümet taraf ından TMMOB Kanununda yapılması düşünülen 
değişikliklere ve bu değişiklik planına karşı atılması gereken 
adımlara dair görüş ve öner iler i belir t irken, ülke ve dünya 
gündemine yönelik değerlendirmelerde bulundular. Toplantıda 
çeşitli komisyonlardan temsilc iler de söz alarak komisyon 
çalışmalarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.  

ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ
Şubemize 1-30 Haziran 2017 tarihlerinde kayıt yaptırarak üye olan meslektaşlarımıza 
ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ diyoruz. Oda ve mesleki çalışmalarında başarılar diliyoruz.

               Şube Yönetim Kurulu

GÖKHAN KORKMAZ
ERCENK ULUCAM
SEÇKİN BURTAN UÇAR
KENAN GAMSIZ
EREN ÖZTÜRK
TUĞRUL ÖZSOY
CEM BİÇE
OĞUZ SARP

MEHMET ARDA ÖZEN
MERT KORAY KARADAĞ
GÖRKEN GENCER
MUSTAFA CİHANGİR ÖZER
ABDULLAH ÖZMEN
YUNUS IŞILDAR
REŞİT DERE
HÜSEYİN ALİ SÖNMEZ

HASRET AKBIYIK
FEVZİYE YASEMİN BİLGE
MUSTAFA BURHAN DEMİR
SEZGİN EROL
AHMET ATANUR YAZICI
ALİ DAYIOĞLU
ERKAN KARAKUŞ
TUĞRA BILDIRCIN

AYKUT ÇETİN
ERKAN KİREMİT

İN
D

İR
İM

ÖZEL ZÜBEYDE HANIM EĞİTİM KURUMLARI

Özel Zübeyde Hanım Eğitim Kurumları tarafından, üyelerimizin çocuklarına Buca ve Bornova 
kampüslerinde yüzde 20 ile 40 oranları arasında indirim uygulanacaktır.

Adres: Yenigün Mah. 265/8 Sokak No: 2 Buca/izmir
Tel: 0232 332 18 81
Web: http://www.zubeydehanim.com.tr 
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YAŞAR üNİVERsİtEsİ 
MEZUNİYEt 
tÖRENİNE 
KAtıLDıK

İKÇü MEZUNİYEt 
tÖRENİNE 
KAtıLDıK

Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin 12 
Haziran 2017 tarihinde düzenlenen mezuniyet 
törenine katılım gösterdik. 

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

( Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezuniyet töreni 
12 Haziran 2017 tarihinde gerçekleşirken, Şubemiz de törene 
katılarak bölümlerinde dereceye giren öğrencileri kutladı. Yaşar 
Üniversitesi’nin Ağaçlı Yol’da bulunan kampüsünde gerçekleşen 
törene Şubemiz adına Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Tayfun 
Çaylan katıldı. Çaylan törende, Endüstri Mühendisliği Bölümü 
ve Ener ji Sistemler i Mühendisliği Bölümü’nü ilk üç sırada 
bit iren öğrenciler i Şubemiz adına tebrik ederek küçük birer 
hediye sundu.  

( İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık 
Fakültes i mezuniyet töreni 28 Haz iran 2017 t ar ihinde 
gerçekleşt i. Üniversitenin Çiğli’de bulunan kampüsünde yer 
alan spor salonunda gerçekleşen törene Şubemiz adına Yönetim 
Kurulu Sayman Üyesi Tayfun Çaylan katıldı. Çaylan törende, 
Mak ina Mühendisl iğ i Bölümü ve Mekatronik Mühendisl iğ i 
Bölümü’nü ilk üç sırada bit iren öğrenc iler i Şubemiz adına 
tebrik ederek kendilerine birer hediye sundu.  
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tEpEKULE’DE 
GÖstERİMLER 
BAŞLADı

( Şubemiz tarafından gerçekleştirilen Tepekule Açıkhava 
Sineması Gösterimleri düzenlenen açılış etkinliğiyle sezonu açtı. 14 
yıldan bu yana her yıl yaz aylarında gerçekleştirilen gösterimlerin 
açılış etkinliğinde Olric Band sahne aldı. Açılışta, Şubemiz Yönetim 
Kurulu Başkanı Güniz Gacaner Ermin de bir konuşma yaptı. Ermin 
konuşmasında, Oda olarak, sosyal ve kültürel faaliyetlerin de tüm 
insanların, özellikle de kent yaşamının zorluklarıyla karşı karşıya 
yaşayan yurttaşların vazgeçilmez ihtiyacı olduğu düşüncesinden 
hareketle çalışmaların sürdürüldüğünü ifade ederek, Tepekule 
Açıkhava Sineması’nın bugün İzmir’de kendi türünde tek yerleşik 
örnek olduğunu belirtti. Ermin, İzmir’deki açık hava sinemalarının 
hepsinin, piyasanın acımasız çarkları arasında yok olup gittiğini 
ifade ederek, “Sinemaseverler de, yegâne sosyalleşme alanı olarak 
gösterilen alışveriş merkezlerindeki sinemalara mahkûm hale 
geldi. Buna bağlı olarak, yeni nesillerin zihninde alışveriş, tüketim 
ile sinema arasında maalesef sıkı bir ilişki kurulur oldu” diye 

konuştu. Ermin, “Özellikle, sanatsal üretimin türlü yöntemlerle 
kısıtlandığı, sanat yapmanın neredeyse suç olarak görüldüğü, 
yurttaşların sanatsal faaliyetleri takip etmek için bütçelerinden 
pay ayıramaz hale geldiği, sanatın ticaretle, piyasayla böylesine 
iç içe geçtiği bir dönemde bu anlayıştan tamamen kopuk bir 
çalışma yürütmek, hem sanatı ve sanatçıyı savunmak hem de tüm 
yurttaşların sinemaya ücretsiz erişimlerini sağlamak bize büyük 
mutluluk veriyor” dedi. Ermin’in konuşmasının ardından sinema 
gösterimleri, yönetmenliğini Yeşim Ustaoğlu’nun yaptığı Tereddüt 
filminin gösterimi ile başladı. 14 Eylül 2017 tarihine kadar devam 
edecek olan gösterimlerde 10 film, 3 belgesel film ve çocuklar 
için animasyon filmler izleyicilerle buluşacak. Gösterimlerin, 
tüm yurttaşlarını katılımına açık ve ücretsiz olduğu sinemada, 
animasyon film gösterimleri Pazartesi günleri, diğer gösterimler 
ise Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri saat 21.15’te gerçekleşecek.

Şubemiz tarafından bu yıl 14. kez gerçekleştirilen 
Tepekule Açıkhava Sineması Gösterimleri, 20 
Haziran 2017 tarihinde düzenlenen kokteyl ile 
gösterim sezonunu açtı.

AÇIKHAVA SİNEMAMIZA VERDİĞİNİZ DESTEK İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ

   inşaat ve
tesisat ticaret a.ş                

ÖR

EKREM EVREN
Tesİsat İnşaat 

Sanayİ ve
Tİcaret Ltd. Ştİ.

www.xiziunite.com.tr
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Tepekule Açıkhava Sinemamızın Tam Programına  QR Kodu okutarak ulaşabilirsiniz >>>

20-21-22
Haziran

25-26-27 
Temmuz

BABAMIN KANATLARI
Yönetmen: Kıvanç Sezer
Tür:  Dram
Yapım yılı / Süre: 2016 / 101 dk.
Ülke: Türkiye
 İbrahim, ciddi bir hastalığa yakalandığını 
öğrenen bir inşaat işçisidir. Onun için hayatındaki 
en kıymetli değer ise kendisinden uzaklarda 
yaşayan ailesidir. Yeğeni Yusuf ise işinde yükselme 
hırsıyla yanıp tutuşan genç bir işçidir. Amcasını 
anlamaktan çok uzaktır. İbrahim’in çalıştığı 
bu toplu konut şantiyesinde şartlar gitgide 
zorlaşırken her geçen gün zihninde aynı soru döner 
durur; arkasında ailesine ne bırakacaktır, yaşam 
mı, ölüm mü?

DAVID LYNCH Yaşam Sanatı
Yönetmen: Jon Nguyen, Rick Barnes (XVII),
Olivia Neergaard-Holm
Yapım yılı / Süre: 2017 / 90 dk.
Ülke: ABD 
 David Lynch, hayatının yaratıcı yıllarına 
samimi bir yolculuğa çıkıyor. Amerika’daki 
küçük kasabada pastoral yetiştirmeden 
Philadelphia’nın karanlık caddelerine kadar, 
Lynch’i takip ederek sinemanın en gizemli 
yönetmenlerinden birinin şekillendirilmesine 
yardımcı olan olayları izliyoruz. Film, Lynch’in 
kendi sanatının, müziğinin ve erken dönem 
filmlerinin içine giriyor, benzersiz dünyasının 
karanlık köşelerine ışık tutuyor ve izleyicilerin 
onu daha iyi anlamasını sağlıyor.

BLUE
Yönetmen: Sertan Ünver
Yapım yılı / Süre: 2017
Ülke: Türkiye
 
 1991 yılında Yavuz Çetin ve Batu Mutlugil 
tarafından kurulan ve daha sonra Sunay Özgür ile 
Kerim
Çaplı’nın katıldığı efsanevi rock grubu “Blue Blues 
Band”in hikâyesini anlatan belgeseldir. Belgeselde 
Deniz Arcak, Aylin Aslım, Teoman, Kerim Çaplı’nın 
oğlu Ahmet Çaplı, Gür Akad, Tanju Eksek, Volkan 
Başaran, Melis Danişmend, Batur Yurtsever, 
Moğollar grubundan Taner Öngür gibi isimler de 
yer alıyor.

DENİZDEKİ ATEŞ
Yönetmen: Gianfranco Rosi
Yapım yılı / Süre: 2016 / 109 dk.
Ülke: İtalya, Fransa
 
 Belgesel, Avrupa’da göçmen krizinin cephesi olan 
İtalya’daki Lampedusa Adası’ndaki yaşamı ele alır. 
İtalya’nın güney kıyısından 200 km uzaklıkta yer 
alan Lampedusa, son yıllarda Avrupa’da yeni bir 
hayatın hayalini kuran, Afrika ve Ortadoğu’dan 
gelen binlerce göçmenin umut limanıdır. Belgesel, 
on iki yaşındaki adanın yerlisi olan Samuel’e 
odaklanır. Deniz kültürüyle dolu olmasına rağmen 
Samuel, sapan ile avlanmayı ve karada vakit 
geçirmeyi sever. 

ELVEDA BERLİN
Yönetmen: Fatih Akın
Tür: Dram, Komedi
Yapım yılı / Süre: 2016 / 93 dk.
Ülke: Almanya
 Maik Berlin’de kopuk fakat zengin bir ailede 
büyüyen genç bir çocuktur. Maik’in annesi 
rehabilitasyon merkezine yatırılır, babası da 
genç asistanınıyla iş gezisi bahanesiyle ortadan 
kaybolur. Ancak okul arkadaşı Rus göçmeni 
Tschick bir anda kapısında çalıntı bir arabayla 
beliriverir. Arkadaşının planı sakin evlerini geride 
bırakıp Maik’le birlikte bir maceraya atılmaktır. 
Birlikte yola koyulan çocuklar plansız programsız 
bir şekilde Berlin’i terk etmeye karar verirler. Bu 
ikisi için de büyük bir macera olacaktır.

SEVİMLİ GEMİ
Yönetmen: Various
Tür: Animasyon, Komedi
Yapım yılı / Süre: 2007 / 72 dk.

 Küçük kurtarma gemisi Elias’ın maceraları 
sizleri bekliyor.
Sevimli kahramanımızın görevi bir kraliyet 
gemisini kurtarmaktır. Prensesin gemisi kuzeye 
doğru sürüklenmeye başlayınca Kraliyet filosunun 
ne yapacağını şaşırır. Ancak şimdi kurtarma 
operasyonuna giden Elias da kaybolmuştur ve 
kurtuluş için hemen bir şeyler yapılmalıdır. 

ARKADAŞLIK OYUNLARI
Yönetmen: Ishi Rudell
Tür: Animasyon, Fantastik, Aile
Yapım yılı / Süre: 2015 / 89 dk.
Ülke: Kanada, ABD
 Geleneksel “Arkadaşlık Oyunları” dört yılda 
bir düzenlenen ve içerisinde tüm okulların 
birbirleriyle yarıştığı bir organizasyondur. 
Canterlot Lisesi’nin de katıldığı bu heyecan 
dolu oyunların galibi her seferinde Crystal Prep 
Akademi olur. Canterlot Lisesi’nde öğrenim gören 
kahramanlarımız kupayı bu kez kendi okullarına 
kazandırmak için güçlerini birleştirir. Ancak 
arkadaşları Twilight Sparkle’ın en büyük rakipleri 
Crystal Prep Akademi’nin yanında yer aldığını fark 
etmeleriyle büyük bir şaşkınlık yaşayacaklardır.

11-12-13 
Temmuz

17 Temmuz

20 Temmuz

18 Temmuz

19 Temmuz

BELGESEL

BELGESEL

BELGESEL

24 Temmuz

KÜÇÜK CADI KİKİ
Yönetmen: Hayao Miyazaki
Tür: Animasyon , Macera, Aile, Fantastik
Yapım yılı / Süre: 2007 / 102 dk.
Ülke: Japonya 
 Kiki on üç yaşındadır ve yakında bir cadı 
olacaktır. Ailesinde annesinden cadılığı üzerine 
devralacaktır. Ancak öncelikle bir testten geçip 
kendini ispatlaması gerekmektedir. Bu test, kendi 
seçeceği bir şehirde bir sene süresinde kendi başına 
yaşamasından geçmektedir. Bir akşam ailesiyle 
vedalaşarak yaşayacağı şehire doğru harekete 
geçer. Artık deniz kenarındaki sevimli bir sahil 
kasabasındadır. Ve onun çok önemli bir görevi 
vardır.

31 Temmuz
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4. İZMİR RüZGÂR 
sEMpOZYUMU VE 
sERGİsİ İÇİN 
28-30 EYLüL 2017 
tARİHLERİNDE 
İZMİR’DE 
BULUŞUYORUZ…

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 
ve Şubemiz tarafından dördüncü kez düzenlenecek 
Rüzgâr Sempozyumu ve Sergisi çalışmaları 
hakkında detaylı bilgi almak için Şubemiz Yönetim 
Kurulu Başkanı Güniz Gacaner Ermin ve Elektrik 
Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı Mahir Ulutaş ile gerçekleştirdiğimiz 
söyleşiyi sizlerle paylaşıyoruz.

( İzmir Rüzgâr Sempozyumu ve Sergisi’nin geçmişi hakkında 
bilgi verir misiniz? 

Mahir Ulutaş: Elektrik ve Makina Mühendisleri Odaları İzmir 
Şubeleri, yeni teknoloji ve uygulamaları içeren bilgi birikiminin 
tüm meslek alanlarında olduğu gibi, rüzgâr enerjisi alanında da 
yaygınlaşmasını sağlamak amacı ile ilk kez 5-7 Nisan 2001 tarihinde 
Alaçatı’da Sempozyum ve Sergi gerçekleştirdi. 

Sempozyumda, rüzgâr enerjisi konusunda deneyim kazanmış yerli 
ve yabancı konuşmacılar birikimlerini katılımcılarla paylaşmış ve 
bu sunumlar bildiriler kitabı olarak yayımlanmıştı. Rüzgâr enerjisi 
teknolojisinin gelişimine katkıda bulunan kurum ve kuruluşlar 
ile bu alanda bilgi, hizmet ve ürün talep eden kamu-özel sektör 
yetkililerin ve ilgililerin bir araya getirilmesi şansı yakalanıp 
doğrudan bilgilendirmenin ve etkileşimin sağlandığı bir ortam 
oluşturulmuştu.

Ülkemizde rüzgâr enerjisi yatırımlarının başlangıç aşamasında 
düzenlenen böyle bir organizasyon, sektör temsilcilerinden 

yoğun ilgi görmüş ve sektörden 300 dolayında ilgilinin katılımı 
gerçekleşmişti. Bugün rüzgâr enerjisinin geldiği seviyeyi 
gördüğümüzde o gün yapılan çalışmanın ne kadar isabetli olduğunu 
daha iyi anlıyoruz.

Ardından 23-24 Aralık 2011 tarihinde gerçekleşen 2. İzmir Rüzgâr 
Enerjisi Sempozyumu’nda 26 bildiri sunuldu ve sempozyuma 685 
sektör temsilcisi katılım sağladı. 8-10 Ekim 2015 tarihleri arasında 
düzenlenen üçüncü sempozyum da büyük bir ilgi ile gerçekleşti. Üç 
gün süren sempozyuma çeşitli illerden 350’si kayıtlı olmak üzere 
toplam 1050 kişi katılım sağladı.

Oluşan bu yoğun talep üzerine geçen yıl yönetim kurullarımız, artık 
beklenen bir organizasyon haline gelen İzmir Rüzgâr Sempozyumu 
ve Sergisi’nin dördüncüsünü 28-30 Eylül 2017 tarihlerinde 
düzenleme kararı aldılar ve hazırlık çalışmalarına başlandı.

( Sempozyum hazırlık çalışmaları hangi aşamada ve 
beklentilerinize cevap veriyor mu?

Güniz Gacaner Ermin: Hazırlık çalışmaları 1,5 yıl önce başlatılan 
sempozyum için Yürütme Kurulumuz 12 toplantı gerçekleştirerek 
program hazırlık çalışmasını büyük ölçüde tamamladı. Ayrıca 
sempozyum çalışmalarına yön vermek ve etkinliğe dair bilgilendirme 
yapılması amacıyla 23 kişinin katılımıyla Sempozyum Danışma 
Kurulu toplantısı da gerçekleştirildi.

Bu yıl sempozyum için 29 bildirinin özeti sekretaryamıza ulaştırıldı. 
Bu bildiriler değerlendirilerek tam metinleri istenen bildirilere 
etkinlik programımızda yer verilecek ve kitap olarak yayımlanarak 
katılımcılarla paylaşılacak. Üç gün sürecek Sempozyumda, farklı 
başlıklar altında toplanmış önemli sunumların yapılacağı yoğun 
bir programın oluşturulduğunu şimdiden söyleyebilirim. Sektörün 
sorunları ve gereksinimleri farklı platformlarda masaya yatırılarak 
tartışma ortamının yaratılması hedeflenmektedir. 

Rüzgâr Enerjisi Sempozyumu’nda ortaya çıkan görüş ve öneriler 
sonuç bildirisi olarak toparlanarak kamuoyu ile paylaşılacak.

Üyelerimizin gelişimi için düzenlediğimiz bu tür etkinliklerde, 
etkinliğin denk bütçe ile gerçekleşmesi ve Şube bütçelerine ek 
yük getirmeden tamamlanması amaçlanmaktadır. Sempozyum ile 
birlikte düzenlediğimiz sergiye sektörde yer alan firmaların katılımı 
için çalışmalarımız sürmektedir. Sempozyuma 3 ay kalmasına 
karşın sergi alanımızdaki çalışmaları neredeyse tamamladık. Yaz 
döneminde, sergide yer alacak bütün firmalar kesinleşecektir diye 
tahmin ediyoruz.

Ayrıca sektör firmaları, sempozyumu delege olarak izleyenlere 
yönelik hazırlanacak olan bellek, çanta, not defteri ve bildiriler 
kitabı gibi alanlarda yer alarak etkinliği destekleyebilirler.     >>>

Mahir Ulutaş  
Elektrik Mühendisleri Odası 
İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı

Güniz Gacaner Ermin 
Makina Mühendisleri Odası 
İzmir Şubesi Yönetim Kurulu 
Başkanı
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üNİVERsİtELİLER, 
BİtİRME 
pROJELERİNİ 
sERGİLEDİLER
Şubemiz tarafından 21 Haziran 2017 tarihinde 
düzenlenen Üniversitelerarası Bitirme Projeleri 
Yarışması ve Sergisi’nde öğrenciler, öğrenim 
hayatlarında edindikleri mesleki bilgi birikimlerini 
sergileme fırsatı buldular. 

( Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı?

Mahir Ulutaş: Rüzgâr Sempozyumu ve Sergisi’nin hem bilgi 
paylaşımı hem de yüz yüze iletişim için önemli bir platform olduğuna 
inanıyorum. Bu platformun önemini, bugüne kadar düzenlediğimiz 
etkinliklerde katılımın niceliği ve niteliğindeki yükseklik ile gördük. 
Artık beklenen bir etkinlik olan dördüncü sempozyumda da bu 
çıtayı yükselteceğimizi düşünüyorum. Etkinlik rüzgâr enerjisine 
ilişkin mühendislik birikimimizin büyümesine katkı sağlamıştır. 

Bu katkının büyüyerek devam etmesini ve rüzgâr enerjisine ilişkin 
yerli sanayinin gelişimine katkıda bulunarak, bilgi yoğun, Ar-
Ge’ye dayalı ekonomi politikalarının hayata geçirilmesine öncülük 
etmesini diliyoruz.

Güniz Gacaner Ermin: Sektörün buluşma noktası olarak gördüğümüz 
4. İzmir Rüzgâr Sempozyumu ve Sergisi’nde, sektörü oluşturan tüm 
bileşenlerle 28-30 Eylül 2017 tarihlerinde MMO Tepekule Kongre ve 
Sergi Merkezi’nde buluşmayı arzuluyoruz.

( Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi İzmir Salonu’nda 
yedinci kez gerçekleşen etkinlikte İzmir ve Manisà daki 
üniversitelerin Makina Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, 
Mekatronik Mühendisliği ve Enerji Sistemleri Mühendisliği 
Bölümleri’nden bu yıl mezun olan öğrencilerin 3 boyutlu yazıcıdan 
arama-kurtarma robotuna 39 ayrı bitirme projesi sergilenirken, 
projeler akademisyenlerden, sanayicilerden ve Şubemiz Yönetim 
Kurulu üyelerinden oluşan bir jüri tarafından değerlendirildi. 
Proje sergisi, gün boyu ziyaret edilebilirken, jüri üyeleri projeleri 
inceleyerek öğrencilerden projeleri hakkında bilgi aldı. 

Yarışmanın kazananlarının açıklandığı ödül töreninde bir konuşma 
yapan Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanı Güniz Gacaner Ermin, 
düzenlenen sergi ve yarışmanın, Odamızın ‘ulusal sanayinin 
gelişmesi için çalışma’ ilkesinin bir gereği olduğunu ifade ederek, 

“Umuyoruz ki sergimiz ve yarışmamız, ülkemizin sanayileşme ve 
kalkınma yolunda en önemli ihtiyaçlarından olan üniversite-
sanayi işbirliğinin gelişmesine kayda değer katkılarda bulunur. 
Bunun gerçekleşmesi, aynı zamanda Şubemizin çabalarının boşa 
gitmediğinin bir göstergesi olacak ve bize onu verecektir” diye 
konuştu.

Ermin’in konuşmasının ardından yarışmada dereceye giren proje 
sahiplerine ödülleri verildi. Yarışmada, Makina Mühendisliği 
Bölümleri arasında “Kırık Sonrası Bilek Rehabilitasyonu Cihazı” 
projesiyle İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği 
Bölümleri arasında ise “Yıllık Üretim Planlaması ve Karar Destek 
Sistemi” projesiyle Yaşar Üniversitesi öğrencileri birinciliği kazandı. 
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HpKON 2017 
KURs VE AtÖLYE 
ÇALıŞMAsı 
İÇERİKLERİ 
BELLİ OLDU

( TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına İstanbul ve İzmir 
Şubeleri yürütücülüğünde 22-25 Kasım 2017 tarihlerinde 
gerçekleştirilecek VIII. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve 
Sergisi (HPKON 2017) kapsamında bu yıl 6 kurs, 15 Atölye çalışması 
düzenlenmesi planlanmaktadır. Kongre katılımcıları tarafından ilgi 
gören kurslar 4 gün boyunca 5 farklı salonda gerçekleştirilecektir. 
Kurslar yeterli katılım sağlanması durumunda açılacaktır ve 
katılımcı sayısı salon kapasiteleri ölçeğinde sınırlıdır, bu da 
erken kaydı zorunlu kılmaktadır. Web sayfasından (http://www.
hpkon.org) kurs detayları hakkında bilgi alabilirsiniz. Lütfen 
kayıt öncesinde Kongre Sekretaryası ile iletişime geçerek kurs 
doluluğu ile ilgili bilgi aldıktan sonra ödemenizi yaparak kaydınızı 
gerçekleştiriniz.

Tel: 0 232 462 33 33 - 209/210

HPKON 2017’DE DÜZENLENECEK KURSLAR

PNÖMATİK DEVRE ELEMANLARI VE UYGULAMA TEKNİKLERİ

Kurs Eğitmenleri: Levent Yontar / Akder 
Tarih: 22 Kasım 2017 – Çarşamba / 13.30 
Süre: Yarım Gün

•	 Pnömatiğin	Temel	Prensipleri 
•	 Pnömatik	Devre	Elemanları		(İş	elemanları,	Valfler,	
Şartlandırıcılar vb.) 

•	 Pnömatik	Devrelerde	İş	Güvenliği 

•	 Pnömatik	Devrelerde	Arıza	Arama	Teknikleri

HİDROLİK DEVRE ELEMANLARI VE UYGULAMA TEKNİKLERİ 
Kurs Eğitmenleri: Levent Yontar / Akder 
Tarih: 23 Kasım 2017 – Perşembe / 09.00 
Süre: Tam Gün

•	 Hidroliğin	Temel	Prensipleri 
•	 Hidrolik	Devre	Elemanları		(Silindirler,	Pompalar,	Valfler,		
Akümülatörler vb.) 

•	 Hidrolik	Akışkanlar	ve	Filtrasyon 
•	 Hidrolik	Devrelerde	İş	Güvenliği 
•	 Hidrolik	Devrelerde	Arıza	Arama	Teknikleri

SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI SEÇİMİNDE YENİLİKÇİ YAKLAŞIMLAR 
VE UYGULAMA ÖRNEKLERİ 
Kurs Eğitmeni: Sercan Karakoç / Kastaş 
Tarih: 24 Kasım 2017 – Cuma / 09.00 
Süre: Yarım Gün

•	 Sızdırmazlık	elemanları	seçiminde	dikkat	edilecek	değerler	 
•	 Basınç	 
 Maksimum basınçta dayanım, kilitleme 
 Minimum hareket basınçları 
 Değişken basınçlar ve etkileri 

•	 Sıcaklık	 
 «+» ve  «–» değerlerde Sızdırmalık elemanlarındaki davranışlar 

•	 Hız	 
Yüksek ve düşük hız, 
Yüksek frekans, kısa strok olan sistemler 

•	 Akışkan	Tipi 
Sıvı (hidrolik yağlar, su bazlı yağlar, gıda akışkanları) 
Gaz (hava, kuru sistemler) 
Sıvı-Gaz sitemler (Akümülatörler) 

•	 Sızdırmazlık	elemanları	yeni	malzemeler 
•	 Elastomerler 
•	 PTFE	çeşitleri	ve	yay	ile	takım	yapılan	ürün	tipleri 
•	 Yeni	Termoplastik	malzemeler	(işleme	ve	enjeksiyon	
yöntemleri ile üretilen) 

•	 Sızdırmazlık	elemanları	tasarımları	ve	konfigürasyonlar		 
•	 Statik-dinamik	uygulamalar 
•	 Rotary	sistemler 
•	 Lineer	sistemler

HİDROLİK BORU BAĞLANTI ELEMANLARI 
Kurs Eğitmenleri: Cumhur Yazaroğlu, Ahmet Taş / Parker 
Tarih: 25 Kasım 2017 – Cumartesi / 09.00 
Süre: Yarım Gün

•	 Bağlantı	elemanları	seçim	kriterleri 
•	 Seri	seçimi 
•	 Diş	tiplerinin	belirlenmesi	ve	ayrımı 
•	 Boru	tarafı	seçimi 
•	 Port	tarafı	seçimi 
•	 Ayarlanabilir	bağlantılar 
•	 Bağlantı	elemanlarının	montajında	önemli	noktalar 
•	 Katalog	kullanımı	ve	ürün	seçimi	örnekleri

HİDROLİK ENDÜSTRİSİNDE KULLANILAN AKIŞKAN İLETİMİ 
ELEMANLARINA GENEL BAKIŞ 
Kurs Eğitmeni: Ozan Kalkın / Eaton 
Tarih: 25 Kasım 2017 – Cumartesi / 13.30 
Süre: Yarım Gün
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•	 Hidrolik	sistemlerde	kullanılan	hortumlar	ve	tipleri

•	 Hidrolik	hortum	standartlarına	genel	bakış 
•	 Hidrolik	hortum	bağlantı	tipleri	ve	hortum	seçim	kriterleri 
•	 Hidrolik	hortum	kullanımında	dikkat	edilecek	hususlar 
•	 Yeni	nesil	hidrolik	hortumlar,	avantajları	ve	kullanım	alanları 
•	 Hidrolik	boru	bağlantı	tipleri,	avantajları	ve	kullanım	alanları

HİDROSTATİK TAHRİK VE KAPALI DEVRE TEKNİĞİ 
Kurs Eğitmeni: Semih Kumbasar / Hidropar 
Tarih: 22 Kasım 2017 – Çarşamba / 13.30 
Süre: Yarım Gün

•	 Hidrolik	sistemlerde	Açık	ve	Kapalı	Devreler 
•	 Kapalı	devre	tekniği,	avantaj	ve	dezavantajları 
•	 Mobil	hidrolik	ve	hidrostatik	tahrik	sistemler	 
•	 Toplam	transmisyon	oranı	ve	pompa/motor	seçim	kriterleri 
•	 Örnek	uygulama	ve	hesaplamalar

HPKON 2017’DE DÜZENLENECEK ATÖLYE ÇALIŞMALARI

PNÖMATİK VE ELEKTRİK TAHRİKLİ İŞ ELEMANLARI VE 
KARŞILAŞTIRILMASI 
Kurs Eğitmenleri: Burak Örenel, Eren Başsaka / SMC Turkey 
Tarih: 22 Kasım 2017 – Çarşamba / 13.30 
Süre: 3 Saat

•	 Pnömatik	silindir,	milsiz	silindir,	tutucular	ve	açısal	
aktuatörlerin yerine kullanılabilen elektrikli iş elemanlarının 
incelenmesi, 

•	 Elektrikli	iş	elemanlarının	iç	yapılarının	incelenmesi	ve	çalışma	
mantıklarının irdelenmesi, 

•	 Elektrikli	iş	elemanlarının	sürücülerinin	haberleşme	özellikleri	
hakkında bilgi verilmesi, 

•	 Demo	olarak	getirilecek	ürünlerin	çalıştırılması	ve	testlerinin	
yapılması, 

•	 Pnömatik	/	Elektrik	arasındaki	enerji	maliyetleri	de	
karşılaştırılarak elektrikli iş elemanlarının avantaj ve 
dezavantajlarının tartışılması, 

•	 Seçim	kriterleri	hakkında	bilgi	verilmesi

MOBİL HİDROLİKTE ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARI 
Kurs Eğitmenleri: Bahadır Atılgan, Arda Tanıkyan / Mert Teknik 
Tarih: 23 Kasım 2017 – Perşembe / 09.00 
Süre: 2 Saat

•	 Elektronik	tork	limitli	pompanın	uygulama	gösterimi. 
 Elektronik tork limitlemenin tipik bir örneği fabrikamızdaki 
test tezgahı üzerinde kurulacaktır. Bu düzenekte 250 Beygir 
bir diesel ETL pompa ve bu pompaya bağlı değişken yükler 
bulunacaktır. Sistemin amacı değişen yüklerde dieselin tork 
eğrisine uyumlu veya sınırlandırılmış güç değerlerinin içerisinde 
kalacak şekilde davranış sergilemesi olacaktır. 

•	 Endüstri	4.0	ın	mobil	hidrolik	sistemlere	katkıları 
•	 IOT	nedir? 
 IOT: insanlar ve makinelerin ortak kamu hizmetleri kullanarak 
bağlanma biçimini uyumlaştırmakla ilgilidir. 
 Peki, neden buna ihtiyaç duymaktayız, eğer uygulamanızın 
çıktıları yerelde kalıyor ise veya bu bilgiler işlenemiyor ise 
sistemin veriminden yeterince bilgi sahibi olamıyorsunuz demektir 
ve bu sizin için maddi açıdan kayıp anlamına gelecektir. 

•	 Uygulamada	elde	edilen	verilerin	bulut	ortamına	taşınması. 
 Burada kurulacak olan sistem bilgileri (basınç, debi, yağ 
sıcaklığı, yağ kalitesi, diesel devri vs..) bulut servisine aktarılacak, 
bu bilgiler, anlık olarak izlenebilecek ve müdahale edilebilecektir.   

•	 Elde	edilen	verilerin	değerlendirilmesi. 
Tüm katılımcılar akıllı telefonlarına, tabletlerine indirecekleri bir 
uygulama ile buradaki çalışmaya interaktif olarak katılacaklardır. 
Katılımcılar, tüm verileri görüntüleyebilecek ve izin verilen 
katılımcı ise müdahale (yük değerinin değiştirilmesi, diesel 
devrinin değiştirilmesi, güç limitleme vs.) edebilecektir. 

Sistemin çalışmasının görüntüleri, kameralar ve internet aracılığı 
ile katılımcıların bulunduğu odaya yansıtılacaktır. 

PNÖMATİK TEKNOLOJİSİNDE DEVRİM, DİJİTAL PNÖMATİK, 
MOTION TERMİNAL (VTEM) 
Kurs Eğitmenleri: Fikret Akyüz / FestoTarih: 23 Kasım 2017 – 
Perşembe / 09.00 
Süre: 2 Saat

•	 Sadece	tek	bir	Hardware	çözümünde;	Apps’	ler	ile	farklı	
fonksiyonlar, pnömatikte bir ilk. 

•	 Artık	aldığınız	valfin	fonksiyonunu	siz	tanımlayabilirsiniz.	5/2,	
5/3 orta konum kapalı... 

•	 Piezo	teknolojisi. 
•	 Pnömatik	ile	Elektrik	arasında,	her	iki	teknolojinin	
avantajlarını kullanan çözüm. 

•	 Tek	bir	valf	ve	Apss’ler	ile	fonksiyonlar:	Yön	Denetim	Valfi,	Soft	
Stop, Oransal yön kontrol valfi, Oransal basın kontrolü, hareket, 
farklı basınç seviyeleri seçme, kaçak bulma fonksiyonu, akış 
kontrolü, hareket zamanını set etme. 

•	 Endüstri	4.0’a	hazır	çözüm.

MEDİKAL SİSTEMLER VE LABORATUVAR ALANLARINDA 
OTOMASYON ÇÖZÜMLERİ 
Kurs Eğitmenleri: Burkay Poyraz / Festo 
Tarih: 23 Kasım 2017 – Perşembe / 11.00 
Süre: 2 Saat

•	 Medikal	sistemler	ve	Laboratuvarlar	için	teknolojik	uygulama	
alanları 

•	 Tek	bir	üründen,	komple	sistem	çözümlerine	kadar	
projelendirme 

•	 Microfluidics	ve	sıvı	taşıma	sistemleri 
•	 Medikal	sistemlerde	risk	yönetimi

MOBİL UYGULAMALARDA ELEKTRONİK ÇÖZÜMLER 
Kurs Eğitmenleri: Cihan Şahin / Bosch, Ahmet Şakiroğlu / Bosch 
Rexroth 
Tarih: 23 Kasım 2017 – Perşembe / 13.30 
Süre: 3 Saat

•	 Mobil	Elektronik	ürünlerinin	(BODAS)	tanıtımına	giriş		 
•	 RC	kontrol	ünitelerinin	tanıtımı 
•	 Sensörlerin	tanıtımı 
•	 Yeni	nesil	panellerin	tanıtımı 
•	 Yazılım	araçlarının	tanıtımı	(BODAS	design	&	BODAS	Service) 
•	 Yazılım	paketlerinin	tanıtımı 
•	 Mobil	elektronik	ürünler	ile	ilgili	gelecekte	bizi	bekleyen	
gelişmeler
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MEDİKAL PROSES EKİPMANLARI, İLAÇ HAZIRLAMA 
(KEMOTERAPİ) VE TEMİZ ODA UYGULAMALARI 
Kurs Eğitmenleri: Burak Örenel, Tamer Bekiroğlu / SMC Turkey 
Otomasyon A.Ş. 
Tarih: 23 Kasım 2017 – Perşembe / 13.30 
Süre: 3 Saat

•	 Medikal	makinaların	imalatında	kullanılan	komponentlerin	
anlatılması, 

•	 Yapılan	uygulamaların	anlatılması, 
•	 İlaç	sektörü	için	gerekli	bazı	proses	ekipmanlarının	anlatımı, 
•	 Kemoterapi	ilacı	hazırlama	ünitelerinde	kullanılan	
komponentler ve temiz oda uygulamaları.

SIZINTI BULMA TEKNİKLERİ 
Kurs Eğitmenleri: Bora Demirer / Demirer, Matthew Roesser / 
Spectroline 
Tarih: 24 Kasım 2017 – Cuma / 09.00 
Süre: 2,5 Saat

•	 Hidrolik	boru	ve	hortum	tesisatları 
•	 Hidrolik	maden	makinaları 
•	 Hava,	klima	ve	kompresör	ekipmanları 
•	 Mobil	araç	hidrolik	sistemlerinde 
•	 Marin	uygulamalarda 
•	 Yangın	ve	patlama	risk	alanlarındaki	uygulamalar

RADYAL PİSTONLU HİDROLİK MOTORLARDA ELEKTRONİK 
DEPLASMAN KONTROLU 
Kurs Eğitmenleri: Kubilay Kılıç / Mert Teknik 
Tarih: 24 Kasım 2017 – Cuma / 09.00 
Süre: 2 Saat

•	 Krank	şaft	tasarımlı	değişken	deplasmanlı	elektronik	
kumandalı radyal pistonlu hidrolik motorların yapısı 

•	 Avantajları 
•	 Üzerindeki	açı	sensörleri	ve	oransal	valfler	vasıtasıyla	çıkışta	
değişken tork ve hız seçeneklerinin eldesi 

•	 Hidrolik	güç	ünitesine	bağlı	bir	radyal	motorun	çalışmasının	
incelenmesi

HİDROLİK PNÖMATİK SIZDIRMAZLIK ELEMANLARINDA MONTAJ 
TEKNİKLERİ 
Kurs Eğitmenleri: Sercan Karakoç / Kastaş 
Tarih: 24 Kasım 2017 – Cuma / 13.30 
Süre: 2,5 Saat

•	 Sızdırmazlık	elemanları	malzeme	yapıları 
•	 Kullanım	yeri	ve	malzemelere	bağlı	olarak	montaj	zorluğu	
yaşanan ürün grupları ve nedenleri 

•	 Montaj	esnasında	dikkat	edilmesi	gereken	önemli	noktalar 
•	 Aparatlar	yardımıyla	uygulamalı	montaj	örnekleri 
•	 Sızdırmazlık	elemanlarının	depolanması

VİNÇ VE İŞ MAKİNALARINDA YÜK KONTROL VE YÜK TUTMA 
VALFLERİ 
Konuşmacılar: Holger Jongebloed / Wessel Hydraulik, Erhan 
Soydan, Burak Nacakoğlu / Ertan Soydan A.Ş. 
Tarih: 24 Kasım 2017 – Cuma / 13.30 
Süre: 3 Saat 
(*) Sunum dili İngilizce olacaktır. 

•	 Sıfır	sızıntı	yük	kontrol	valfi	tasarımı 
•	 Yüksek	güvenlik	standartları	için	stratejiler 
•	 Titreşimlere	karşı	stratejiler

YENİ NESİL SERVO PERFORMANSLI ORANSAL VALFLER 
Kurs Eğitmenleri: Olgun Çalışkan / Eaton

Tarih: 24 Kasım 2017 – Cuma / 13.30 
Süre: 3 Saat

•	 Entegre	eksen	kontrolörlü,	servo	performanslı	yeni	nesil	
endüstriyel oransal valflerin tanıtımı, avantajları ve kullanım 
alanları 

•	 Bağımsız	çift	sürgü	teknolojisi,	yeni	nesil	«çift	sürgülü»	
elektro-hidrolik mobil valflerin tanıtımı, avantajları ve kullanım 
alanları 

•	 Numune	ürünler	üzerinden	konstrüksiyon	detaylarının	
incelenmesi 

•	 Uygulama	Örnekleri

MOBİL ARAÇLARDA SOĞUTMA UYGULAMALARI 
Kurs Eğitmenleri: Kerem Atmaca, Necip Çayan / Parker 
Tarih: 25 Kasım 2017 – Cumartesi / 09.00 
Süre: 3 Saat

•	 Mobil	uygulamalarında	soğutucu	ihtiyaçlarının	belirlenmesi 
•	 Temel	soğutma	parametrelerinin	tespiti	(motor	soğutma,	hava	
soğutma, şanzıman soğutma, hidrolik soğutma) 

•	 Soğutucu	matris	yapısı 
•	 Fan	tahrik	tipleri 
•	 Hidrolik	fan	tahriki,	pompa	/	motor	hesaplamaları	ve	kontrol	
elemanlarının seçimi 

•	 Soğutucu	performansının	test	edilmesi	ve	yorumlanması

PİCK & PLACE UYGULAMALARINDA VAKUM SEÇİMİ 
Tarih: 25 Kasım 2017 – Cumartesi / 09.00 
Kurs Eğitmeni: Sinan Cem Güney / Festo 
Süre: 3 Saat

•	 Taşıma	 şekline	 bağlı	 olarak	 doğru	 vakum	 hesaplamaları 
•	 Malzeme	 şeklime	 ve	 uygulamalara	 yönelik	 vantuz	 seçimi 
•	 Vakum	 jeneratöründe	 doğru	 büyüklük	 ve	 kazanç	 hesaplaması 
•	 Vakum	uygulamalarında	enerji	saving	çalışmaları

YAĞ AYRIŞTIRMA VE FİLTRASYON 
Kurs Eğitmeni: Altan Bağatur / Hydac 
Tarih: 25 Kasım 2017 – Cumartesi / 13.30

•	 Filtrasyonun	temel	prensipleri, 
•	 Kirlilik, 
•	 Filtre	tipleri, 
•	 Kirlilik	ölçümü. 
•	 Filtrasyon	da	yeni	trendler, 
•	 Optimicron	-	enerji	tasarruflu	filtre	elemanları, 
•	 Stat-free	/	Stat-x	-	Statik	elektriği	önleyen	filtre	elemanları 
•	 Tank	optimizasyonu:	yeni	model	filtreler	ile	yağ	tanklarının	
küçültülmesi

KABİN STABİLİZASYON 
Kurs Eğitmeni: Gürbüz Kançal / Argo-Hytos 
Tarih: 25 Kasım 2017 – Cumartesi / 13.30

•	 MHPS	=	Modular	Hydro-Pneumatic	Suspension	nedir? 
•	 Süspansiyon	sistemlerine	genel	bakış 
•	 Süspansiyon	sisteminin	dinamik	modellenmesi 
•	 Hidro-Pnömatik	Süspansiyon	sistemi	ve	modüler	yapısı 
•	 Hidro-Pnömatik	süspansiyon	sistemini	oluşturan	elemanlar 
•	 Avantajları 
•	 Uygulamalar
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Pnömatik Devre Elemanları ve Uygulama Teknikleri 
(22 Kasım 2017//13.30, Yarım Gün)
Hidrolik Devre Elemanları ve Uygulama Teknikleri 
(23 Kasım 2017// 09.00, Tam Gün)
Sızdırmazlık Elemanları Seçiminde Yenilikçi Yaklaşımlar ve 
Uygulama Örnekleri (24 Kasım 2017//09.00, Yarım Gün)
Hidrolik Boru Bağlantı Elemanları - Hidrolik Endüstrisinde 
Kullanılan Akışkan İletimi Elemanlarına Genel Bakış 
(25 Kasım 2017//09.00, Tam Gün)
Hidrostatik Tahrik ve Kapalı Devre Tekniği
 (22 Kasım 2017// 13.30, Yarım Gün)

Pnömatik ve Elektrik Tahrikli İş Elemanları ve Karşılaştırılması
(22 Kasım 2017//13.30, 3 Saat)
Mobil Hidrolikte Endüstri 4.0 Uygulamaları
(23 Kasım 2017//09:00, 2 Saat)
Pnömatik Teknolojisinde Devrim, Dijital Pnömatik, 
Motion Terminal (VTEM)
(23 Kasım 2017//09.00, 2 Saat)
Medikal Sistemler ve Laboratuvar Alanlarında Otomasyon 
Çözümleri (23 Kasım 2017//11.00, 2 Saat)
Mobil Uygulamalarda Elektronik Çözümler
(23 Kasım 2017 // 13.30, 3 Saat)
Medikal Proses Ekipmanları, İlaç Hazırlama (Kemoterapi) ve Temiz 
Oda Uygulamaları (23 Kasım 2017 // 13.30, 3 Saat)
Sızıntı Bulma Teknikleri
(24 Kasım 2017 // 09.00, 2,5 Saat)
Radyal Pistonlu Hidrolik Motorlarda Elektronik Deplasman 
Kontrolü (24 Kasım 2017 // 09.00, 2 Saat)
Hidrolik Pnömatik Sızdırmazlık Elemanlarında Montaj Teknikleri
(24 Kasım 2017 // 13.30, 2,5 Saat)
Vinç ve İş Makinalarında Yük Kontrol ve Yük Tutma Valfleri
(24 Kasım 2017 // 13.30, 3 Saat)
Yeni Nesil Servo Performanslı Oransal Valfler
(24 Kasım 2017 // 13.30, 3 Saat)
Mobil Araçlarda Soğutma Uygulamaları
(25 Kasım 2017 // 09.00, 3 Saat)
Pick & Place Uygulamalarında Vakum Seçimi
(25 Kasım 2017 – Cumartesi / 09.00, 3 Saat)
Filtrasyon
(25 Kasım 2017 // 13.30)
Kabin Stabilizasyon
(25 Kasım 2017 // 13.30)

- Katılım sayısı sınırlı olup başvuru önceliği esas alınacaktır.
- Kayıt ücretini yaptırmadan önce kongre sekretaryasından bilgi alınız. 
- Lütfen katılmak istediğiniz kursu/kursları formda işaretleyerek kongre  
  sekretaryasına iletiniz.
- Kongre ve sergiye izleyici olarak katılmak ücretsizdir.

VIII. ULUSAL  HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ ve SERGİSİ
DELEGE KATILIM FORMU / 22-25 KASIM 2017

DELEGE KATILIM ÜCRETİ

(*) İndirimli katılım bedeli TMMOB üyelerine ve bir kuruluştan 3 ve 
daha fazla kişi katılması durumunda uygulanır.
Delege Ücretlerine Dahil Hizmetlerimiz:
Bilimsel ve teknolojik bildiri oturumlarına giriş , öğle yemekleri, 
kahve molaları, açılış kokteyli, kongre çantası, kongre dijital yayını 
ve kitabı, kongre programı, kongre yaka kartı, sergi kataloğu.
Yurtdışı katılımlar için aynı ücretler geçerlidir.

Ad Soyad : ..........................................................................   T.C. Kimlik No: ................................................

Bağlı Olduğu Kuruluş : ........................................................................................................................................................

Görev / Ünvan : ........................................................................................................................................................ 

Yazışma Adresi : ........................................................................................................................................................

    ........................................................................................................................................................

Telefon : ..........................................................   Faks          : .......................................................................

E-posta : ..........................................................   GSM          : .......................................................................

Fatura Adresi : ........................................................................................................................................................

    ........................................................................................................................................................

Vergi Dairesi No : ........................................................................................................................................................

    Katılmak istediğiniz etkinlikleri aşağıdaki kutucuklara işaretleyiniz.

              Atölye çalışması + Kurs ........... adet          

    Delege Katılım Şekli :         Normal             İndirimli      

                      Öğrenci Üye                       Öğrenci Diğer

Banka Hesap No : Makina Mühendisleri Odası İş Bankası Yenişehir Şubesi 4218 5994210

IBAN : TR 59 0006 4000 0013 4010 7658 10

  * Kayıt için başvuru formunuzu banka dekontu ile birlikte kongre sekretaryasına iletiniz.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi
Anadolu Caddesi No: 40 K: M2 35010 Bayraklı - İZMİR
Tel: (0232) 462 33 33 / 210- 209 Faks: (0232) 462 43 77

www.hpkon.mmo.org.tr       e-posta: hpkon@mmo.org.tr

ATÖLYE ÇALIŞMALARI VE KURS 
KATILIM ÜCRETİ

Normal (300.00 TL)

İndirimli* (225.00 TL)

Öğrenci Üye (50.00 TL)

Öğrenci Diğer (75.00 TL)

Delege (60.00 TL / kurs)

Diğer (90.00 TL / kurs)

[Katılmak istediğiniz etkinliklerin önündeki kutucuğu işaretleyiniz.]

KURSLAR

ATÖLYE ÇALIŞMALARI
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YAsA sONRAsı 
İŞ CİNAYEtLERİ 
YüZDE 154 ARttı
Odamız tarafından, 6331 sayılı İş Sağlığı ve 
Güvenliği Yasası’nın kabul edilmesinin beşinci 
yılda, yasanın bu süreçteki etkilerine dair yazılı bir 
açıklama yapıldı.

( İş kazalar ı sonucu toplu ölümler in ar tması nedeniyle, 
bundan tam 5 yıl önce 30 Haziran 2012 tarihinde çıkarılan 6331 
sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın kabul edilişinin bugün 
it ibar ıyla beşinc i y ılınday ız. Yasa ilk gündeme geldiğinde 
ve üzerinde yapılan değişikliklere dair, iş kazaları ve meslek 
hastalıklarının bu yasa ve mevzuat ile önlenemeyeceğini hep 
söylediğimiz bilinmektedir. Hem bu yasa hem de iş güvenliği 
uzmanlığ ı, hek imliğ i ve diğer sağl ık personel ine il işk in 
yönetmeliklerin defalarca değiştirilmesine rağmen kazalar ve 
iş cinayetleri artarak devam etmektedir. Bilindiği üzere SGK 
verileri de bu yöndedir. 

Y ine bilindiği üzere her gün en az beş k işi iş kazalar ında 
hayatını kaybetmektedir. Oysa 2012 yılında Yasa çıkarılırken, 

“ iş kazalar ını önleyeceği” özel l ikle bel ir t il iyordu. Fakat 
Yasa ç ıkt ığından bu yana en az 7 bin 693 çalışan hayat ını 
kaybetmişt ir. Bu rakam 2012 öncesi 6 y ıl ın toplam ölüm 
sayısından yüzde 154 fazladır. Yasa çıktığından bu yana 2012-
2015 y ıllar ında yaşanan iş kazası say ısı (SGK 2016 ver iler i 
henüz yayınlanmamıştır) toplam 728 bin 883, önceki beş yılın 
toplam iş kazası sayısı ise 350 bin 11’dir. Yani iş kazaları ve iş 
kazası sonucu ölümlerde yüksek oranlı artışlar söz konusudur. 
Ayrıca iş güvenliği önlemlerinin alınmaması yalnızca çalışanları 
değil, örneğin son günlerdeki havuz fosept ik kazalar ında 

görüldüğü g ib i işyer ler inde b ir şek ilde bulunanlar ı da 
etkilemektedir. 

SGK ’n ın  i ş  k a z as ı,  me s l ek  has t a l ık l ar ı  i s t a t i s t ik l e r i 
incelendiğinde	 görülmektedir	 k i;	 Yasa	 ç ıkt ığından	 bu	 yana	
hiç	 birşey	 değişmemiştir;	 kaza	 t ipler i	 aynı,	 işkollar ına	 göre	
kaza sayısı aynı, işyeri büyüklüklerine göre kaza sayısı, ölüm 
oranı sayısı vb. veriler aynıdır. Örneğin 2013 yılında iş kazası 
sıklık hızı (her 100 saatte meydana gelen iş kazası sayısı)  1.32 
olarak	gerçekleşti,	2014	yılında	iş	kazası	sıklık	hızı	1,47;		2015	
yılında 1,52 oldu. 2013 yılında iş kazası ağırlık hızı (her 100 
saatte meydana gelen iş kazası sonucu kaybedilen iş saati) 
0,41	olarak	gerçekleşti,	2014	yılında	iş	kazası	ağırlık	hızı	0,41;	
2015 yılında 0.45 oldu.

2002 y ılından önce işyerler i kurulmadan önce, Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan (ÇSGB) “işyer inin iş sağlığı 
güvenliği kurallarına uygun olduğuna dair kurma İzini” alınırdı, 
ancak bu uygulama kaldırıldı. Aynı şekilde, işyerinin çalışması 
sırasında eksikliklerin olmadığını gösteren “İşletme Belgesi” 
de kaldırılmıştır. 

Yasanın kabul edildiği günden beri söylüyoruz: 6331 sayılı Yasa 
ve getir ilen sistem ile iş kazaları önlenemez. Mevcut sistem, 
tüm kurallar ın ÇSGB taraf ından belir lendiği, işyerler inin 
denetlenmediği, işyerlerine yaptırım uygulanmadığı, pratikte 
işçi sağlığı ve iş güvenliğini sağlamanın işveren yükümlülüğü 
olmaktan çıkarılıp iş güvenliği uzmanının yükümlülüğü haline 
getirildiği bir sistemdir. 

Aradan geçen beş yıl gösterdi ki, bu sistemde kazalar, ölümler 
önlenemiyor. Eğitim, denetim dâhil işçi sağlığı ve iş güvenliği 
üzerine	 kararların	 alınacağı;	 sendikalar,	 üniversiteler,	 TMMOB,	
TTB’nin de aralarında bulunduğu, idari ve mali yönden bağımsız 
bir İşç i Sağlığı ve İş Güvenliği Enst itüsü kurulmadığı ve 
mevzuat ile uygulamalar değiştirilmediği sürece her gün, her 
ay, her yıl kazaları ve can kayıplarını yine konuşuyor olacağız.

Çalışma yaşamına ilişkin düzenlemeler bu enstitü taraf ından 
bütünüyle	 yeniden	 düzenlenmeli;	 esnek	 ve	 taşeron	 çalışma	
yasaklanmalı, örgütlenme, toplu sözleşme ve grev hakkının 
önündek i engeller kaldır ılmalıdır. İSG alanında yapılacak 
düzenlemeler ancak bu şekilde anlamlı olabilecektir.
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BüYüME, 
KıRıLGANLıKLARı 
ARtıRDı, 
süRDüRüLEBİLİR 
DEĞİL 

TÜİK, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı ve IMF ver iler i 
kullanılarak yapılan analizde, yüzde 5 olarak aç ıklanan ilk 
çeyrek büyümesinin belli kır ılganlıklar içerdiği, ekonomideki 
zaaf lar ı ar t ırdığ ı ve sürdürülebil ir olmadığ ı vurgulandı. 
Analizde, büyüme ile ist ihdam ar t ışı arasında hiçbir ilişk i 
olmamasına da dikkat çekildi. MMO analizinde şu noktalara 
vurgu yapıldı: 

•	 ABD	 Başkanı	 Donald	 Trump’ın	 düşük	 per formansı	 ve	
başkanlığı devralırken koyduğu hedeflere ulaşmakta başarısız 
kalması, küresel fonlar ı, başta Türkiye olmak üzere yeniden 
çevre ülkelere yönlendirdi. Özellikle Türkiye, 2016’nın ikinci 
yarısında büyüme oranı yüzde 1’e düşen ve krizin eşiğine gelen 
ekonomisini, yabancı fon girişiyle toparlıyor. 

•	 Arkasında	bütçe	açığı,	batık	kredi	riski,	cari	açık	büyümesi,	
kemikleşen işsizlik ve ç if t haneli enf lasyon gibi sorunlar 
biriktirse de, ekonomi, 2017 ilk çeyrekte yüzde 5 büyüdü. Bu 
performansın, izleyen zaman dilimler inde sürdürülebilmesi 
kolay değil. Ama yine de yıllık yüzde 3’ün altına düşmeyecek 
bir büyüme ile 2017 tamamlanabilir. 

•	 Kr iz i	 savuşturmak	 ve	 bir	 büyüme	 ivmesi	 yakalamak,	
kamunun ekonomiye ar tan müdahales i ve bütçe aç ığ ını 
göze almasıyla gerçekleşt i. Sonuçta, Hazine’nin daha fazla 
borçlanma yaptığı görülüyor. Asıl büyük artış dış borçlanmada 
or taya ç ıkmış bulunuyor. Bu büyük s ıçramanın nedenler i 
arasında;	 kr izin	 eşiğinde	 hem	 de	 referanduma	 gidişte	 kamu	
harcamalar ının hızla ar t ır ılmış olmas ı, aynı gerekçeyle 
vergilerde indirimler yapılmış olması etkeni başta geliyor. 

Odamız, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in 
katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin 
29’uncusunu “2017 ilk çeyreğinde büyüme” 
konusuna ayırdı. 

•	 Kamu	 maliyesinde	 2017	 yılının	 ilk	 4	 ayında	 geçen	 yılın	
ilk 4 ayına göre önemli bir bozulma var. Bütçe, 2016 yılının 
ilk 4 ayında 5,4 milyar TL fazla verirken bu yılın ilk 4 ayında 
17,9 milyar TL açık verdi. Daha kötü bir görünüm Hazine nakit 
açığında ortaya çıktı. Geçen yılın ilk dört ayında 1,5 milyar TL 
nakit açığı varken bu miktar bu yılın ilk 4 ayında 26,3 milyar 
TL’ye çıktı. Özetle, bütçede ve nakit yönetiminde geçen yıla 
göre bozulma büyük. Bu onarım faturasının alt ve orta sınıflara 
yıkılacağına ilişkin işaretler artıyor.

•	 TÜİK’in	 yeni	 ser i	 büyüme	 oranlar ı	 ile	 ist ihdam	 ar t ış	
oranları da tutarsız görünüyor. İlk çeyrekte yüzde 5 büyüdüğü 
öne sürülen ekonomiye karşılık istihdamın, 2016 ilk çeyreğine 
göre ancak yüzde 1,7 arttığı anlaşılıyor.  2016 ilk çeyreğinde 
26 milyon 575 bin olan istihdam, 1 yıl sonra ancak 27 milyon 39 
bine çıkabildi. Ekonominin yüzde 1,3 küçüldüğü 2016 üçüncü 
çeyreğinde bile istihdamın yüzde 1,3 artış göstermesi, büyüme 
verilerinin düşük kalitesini göstermektedir. 

•	 Sanay i	 özelinde	 bak ıldığında	 da	 ist ihdam	 ile	 büyüme	
arasındaki tutarsızlık ortaya çıkmaktadır. 2016 ilk çeyreğinde 
5 milyon 290 bin olan sanayi istihdamı, 2017 ilk çeyreğinde 
değişmezken sanayide büyüme, yüzde 5,3 olarak görünmektedir. 
Sanayinin büyüme eğr isi ile sanayi ist ihdamı eğr isinin hiç 
çakışmaması, y ine büyüme ver iler inin kalitesini sorgulanır 
kılmaktadır.
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LpG’DE 
DENEtİMsİZLİK 
ÖLüMLERE 
DAVEtİYE 
ÇıKARıYOR

( Kamuoyunca bilindiği üzere, alternatif enerji kaynaklarına 
(LPG, CNG, LNG vb.) dönüşmüş olan araçların TMMOB Makina 
Mühendisler i Odası taraf ından yapılan kamusal denetimler i, 
T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı taraf ından 24 Haziran 
2017 tar ih ve 30106 say ıl ı Resmi Gazete’de yay ımlanan 

“Araçlar ın İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte 
Değ iş ik l ik  Yap ı lmas ına Dair  Yönetmel ik” t e  y ap ı l an 
değişikliklerle ülkemizde yaygın olarak yapılan yakıt sistemi 
tadilatı uygulaması olan araçların LPG/CNG’ye dönüştürülmesi 
işlemi tümüyle denetimsiz hale getirilerek f irmaların beyanına 
bağlanmıştır. 

Yönetmelik te yapılan bu değişiklik ile Odamız ın kamusal 
denetim yetkisi tamamen ortadan kaldır ılmaktadır. Denetim 
ve kontrol sektörde faaliyet gösteren ve giderek denetimsiz 
ve kontrolsüz bir şekilde faaliyet yürütecek olan f irmalar ın 
inisiyatif ine bırakılmaktadır. Bu uygulama ile ülkeye yasa dışı 
yollardan LPG KİT’i ve malzeme gir işi ile standart dışı yerli 
üretim artacak, tekniğine uygun olmayan LPG araç dönüşümleri 
başlayacak, haksız rekabet koşulları artacak, yetkili mühendis 
ist ihdamı azalacak, sektörde disiplinsizlik, denetimsizlik ve 
kontrolsüzlük had safhaya ulaşacaktır.
Öncelikle belirtmek isteriz: Kamusal denetim mekanizmasının 
kaldır ılması, 2004 y ıl ı sonu-2005 y ıl ının ilk aylar ındak i 
LPG’li araç patlamalarından hatırlanacağı üzere, facialara ve 
ölümlere davetiye çıkartmak anlamına gelmektedir. 
Zira Yönetmelik te yapılan bu değişiklikle inisiyat if, 1999 
sonu-2005 arasında olduğu gibi, giderek denetimsiz olarak 
faaliyet yürütecek olan f irmalara bırakılmaktadır. Bu uygulama 
ile ülkeye kaçak LPG KİT’i ve malzeme gir işi ile standar t 
dışı yerli üret im artacak, tekniğe uygun olmayan LPG araç 
dönüşümleri başlayacak, haksız rekabet koşulları yaratılacak, 
yetkili	mühendis	 istihdamı	azalacak;	sektörde	disiplinsizlik	ve	

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, 
LPG’li araçlarda kamusal denetimin kaldırılması 
üzerine bir açıklama yaptı.

denetimsizlik had safhaya ulaşacaktır.
K amu s a l  dene t im B ak an l ık  e l i y l e  t amamen or t adan 
kaldır ılmaktadır. Araçlar ın LPG’ye ilk dönüşümüne il işk in 
düzenlenen Mont a j  Tesp i t  Raporu p iyasada serbes t çe 
düzenlenebilecekt ir. Gaz Sızdırmazlık Raporu uygulaması 
t amamen kaldır ı lmak ta, s t andar t l ara uygun dönüşümü 
yapılmayan ve kontrol edilmeyen araçlar t raf ik te sorun 
yaratacak ve kazalara sebebiyet verecektir.
Tescile esas LPG/CNG araçlar ın yakıt sistemi montaj ve son 
kontrollerine ilişkin sürecin buğün geldiğimiz noktada konunun 
daha iyi kavranabilmesi için 22 yıllık uygulamanın dönemsel 
kesitlerinin sonuçları ile birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir.

1995–1998 Arası Uygulama: Yetkisiz f irmalarca yapılan 
dönüşümler ve denetimsiz yıllar
Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği ve Bakanlıkça herhangi bir 
denetim mekanizmasının oluşturulmadığı 1995–1998 y ıllar ı 
arasında yaklaşık 300 bin araç LPG’ ye dönüştürülmüştür. 
Mühendis ist ihdam etmeyen, dönüşüm f irmalar ında çalışan 
elemanlar ın eğit ilerek belgelendir ilmediği standar t dış ı 
malzemenin	 kullanıldığı	 ve	 projesiz	 dönüştürülen	 araçlar;	
günümüzde olduğu gibi o dönemde de kamu vicdanını yaralayan 
birçok ölümlü kazaya neden olmuştur. 

1998–2000 Arası: Sektör denetim altına alınıyor 
LPG araç dönüşümü yapan f irmalara “ İmalat Ye ter l i l ik 
Belgesi” verilmesi ile mühendislere “Mühendis Yetki Belgesi” 
verilmesine ilişkin 05.03.1998 tar ihli Bakanlık Protokolü ile 
odamız yetkilendirilmiştir.
Bu protokol çerçevesinde sektörde çalışacak mühendisler in 
eğit ilerek belgelendir ilmesi yetk ili dönüşüm f irmalar ının 
kay ıtlar ının tutulması projesine uygun montajının yapılıp 
yapılmadığı standart malzemenin kullanılıp kullanılmadığı 
yetkili f irmalarda belgelendir ilmiş mühendislerin çalışt ır ılıp 
çalışt ır ılmadığı kontroller i yapılarak odamızca kayıt alt ına 
alınmıştır. 

2000–2004/5 Arası: Denetimsizlik yayılıyor, yılların birikimi 
artık ciddi bir toplumsal sorun oluşturuyor.
27.12.1999 tar ihinde imzalanmış olan protokol bakanlık 
taraf ından tek yanlı olarak fesih edilmişt ir. Bunun sonucu 
olarak sek törün denet im ve kontrolü sek törde f aal iyet 
gösteren ve giderek denetimsiz kalan f irmaların inisiyatif ine 
bırakılmıştır.
Bu uygulama sonucu LPG Kiti ve malzeme girişi ile standartlar 
dışı yerli üretim artmış, yasal olmayan LPG araç dönüşümleri 
hızlanmış, haksız rekabet koşulları yaratılmış, yetkili mühendis 
istihdamı	azalmış;	sektörde	disiplinsizlik	ve	denetimsizlik	had	
safhaya ulaşmıştır. 

Geçmişte dönüştürülmüş ve büyük bir çoğunluğu standart dışı 
olan birçok araca f irmalarca “Montaj Tesbit Raporu” ve istenen 
diğer belgeler düzenlenerek bu araçlar sözde “yasal statü”ye 
kavuşturulmaktaydı. Sorun öyle büyük bir boyuta ulaşmıştı ki, 
birçok f irma başka illerde tescilli ve hiç görmediği çok sayıda 
araca ticari kaygılarla belge düzenlenmekteydi. Yani dönüşümü 
yapan f irma yaptığı işin “standartlara, ilim ve fen kurallarına 
uygun olduğunu, standartlara uygun malzeme kullanıldığını, 
dönüştürdüğü aracın gaz sızdırmadığını” beyan etmekte, kendi 
yaptığı işe kendisi onay vermekteydi. Dönüştürülen araçların 
son kontrolünde hiçbir kamusal denetimin yapılmadığı, böylesi 
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sİVAs KAtLİAMıNı 
YApAN GERİCİLİK 
HEDEf BüYütMüŞ, 
MEsAfE KAt EtMİŞ 
DURUMDADıR

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

Madımak’ta o canlar ımızı yakan ve yaktıranlar dogmatizmin, 
ayd ınl anma ve b i l im düşmanı  k ar anl ığ ın ın sür mes in i 
is teyenlerdir. D inc i-mezhepç i ger ic il ik ile mil l iyetç il ik, 
sömürü-bask ı z inc ir ine, emperyalizme ve faşizme hizmet 
etmektedirler. 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar, 
Sivas katliamının yıl dönümünde yazılı bir açıklama 
yaptı.

ODADAN•

bir boşluk ortamında, standart dışı dönüştürülen araçların yol 
açtığı kazalardan dolayı birçok insanımızın yaşamını yitirdiği, 
yaralandığı ve tr ilyonlarca lira maddi kay ıplar ın oluştuğu 
bilinen bir gerçekliktir. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı LPG’li araçlar ın denetimini 
MMO’ya devrediyor
LPG’ye dönüşümü yapılan araçların son kontrollerini yapma ve 
montaj tesbit raporu düzenleme yetkisi 2000 yılı öncesinde 
olduğu g ib i 11 Nisan 2005 t ar ihinde odamıza yeniden 
devretmişt ir. Başlayan denetimler net icesinde yapılan yeni 
uygulamalar ile sektördeki disiplinsizlik ve denetimsizliğin 
üstüne gidilerek, yetkili f irmalarca dönüştürülen her araç 
tek tek MMO’nun uzman mühendisler ince kontrol edilmekte 
ve Montaj Tesbit Raporu Odamız taraf ından gerekli kontroller 
yapıldıktan sonra onaylanmaktadır. 

Bakanlık kamu sağlığını hiçe sayıyor
Yönetmelikte yapılan bu değişiklikle Odamızın denetim yetkisi 
tamamen ortadan kaldırılmakta denetim ve kontrolü, sektörde 
f aal iyet gösteren ve g iderek denet imsiz olarak f aal iyet 
yürütecek olan f irmalar ın inisiyat if ine bırakılmaktadır. Bu 
uygulama ile ülkeye kaçak LPG KİT’i ve malzeme gir işi ile 

standart dışı yerli üret im ar tacak, tekniğe uygun olmayan 
LPG araç dönüşümler i başlayacak, haksız rekabet koşullar ı 
yarat ılacak,	 yetkili	 mühendis	 ist ihdamı	 azalacak;	 sektörde	
disiplinsizlik ve denetimsizlik had safhaya ulaşacaktır.
Kamusal denetimin tamamen Bakanlık eliyle ortadan kaldırıldığı 
bu	 durumda;	 araçların	 LPG’	 ye	 ilk	 dönüşümüne	 ilişkin	 Montaj	
Tespit Raporu piyasada serbestçe düzenlenebildiğinden ve 
Gaz Sızdırmazlık Raporu uygulaması tamamen kaldırıldığında 
standartlara uygun dönüşümü yapılmayan ve kontrol edilmeyen 
araçlar traf ikte sorun yaratacak ve LPG kaynaklı kazalara 
sebebiyet vereceklerdir.

UYARIYORUZ!
Bilim,	Sanayi	ve	Teknoloji	Bakanlığı	bu	yönetmelik	değişikliğini;	
sektörün düzenlenmesi ve denetimi konusunda yıllardır çalışan, 
LPG-CNG sektörünün güvenli ve büyüyen bir sektör olmasını 
sağlayan Odamızın görüşüne başvurmadan yapmış ve yaptığı 
değişikliklerle kamu sağlığını hiçe sayarak ciddi kazalara yol 
açacağını bilmelidir. Bu yönetmelik acilen geri çekilmeli ve 
LPG-CNG sektöründe ilgili tüm kurumların görüşleri alınarak 
kamusal denetimi sağlamalıdır.

Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

Şubat 1969 Kanlı Pazar, 1977 1 Mayıs, Aralık 1978 Maraş, Mayıs-
Temmuz 1980 Çorum ve 2 Temmuz 1993 Sivas katliamlar ını 
yapan gerici faşist gelenek, ülkemizdeki ilerici, aydın kesimlere 
karşı hep tahammülsüz olmuştur. Orhan Yavuz’dan Bedrettin 
Cömert’e, Turan Dursun ve Hrant Dink’e kadar birçok demokrat 
insan bu nedenle katledilmiştir.

24 yıl önce Sivas’ta aydın ve sanatçılarımıza kıyan gerici faşist 
güçler, bugün de işbaşında, hedef büyütmüş, mesafe kat etmiş 
durumdadırlar. Cumhur iyet, demokrasi, laiklik ve halk ımız 
bugün çok yönlü, şiddetli bir saldırı altındadır. Dinselleştirme, 
eğit imde, kamusal, toplumsal yaşamda mezhepçi bir tarzda 
hâk im k ı l ınmak t ad ır.  D in,  mezhep, inanma- inanmama 
farklılıkları, düşmanlık ve çatışma tohumları ekmeye varacak 
tarzda kullanılmaktadır. Mezhepçilik, iç ve dış siyasette özel 
bir yere sahip olmuştur. Emperyalizmin ve yerli ger ic iliğin 
kışkırttığı çağdışı şeriatçı yapılar, toplu katliamlarla ülkemizi 
ve bölgemizi kana bulamıştır. 

Günümüz Türk iye’s inde bağ ımsızl ık, l aikl ik, aydınlanma, 
demokr as i,  e ş i t l ik ,  özgür lük ve adale t  i s t emler i  her 
zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. Bu istemler için 
mücadele, emekçiler, kadınlar, gençler, halktan yana bütün 
ilerici güçler taraf ından geri adım atmaksızın sürdürülmektedir. 
Odamız, Sivas katliamının 24. yılında bu güçlerle dayanışma 
içindedir. 

TMMOB Makina Mühendisler i Odası olarak, 2 Temmuz 1993 
Madımak	 katliamını,	 gericiliği	 ve	 faşizmi	 lanetliyor;	 bağımsız,	
eşit, özgür, demokrat ik, laik, başka bir Türk iye özlemini 
kamuoyu ile paylaşıyoruz. 

Ali Ekber Çakar 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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tMMOB’DEN, 
tRAMVAY 
İNŞAAtıNDA 
AĞAÇLARıN ZARAR 
GÖRMEsİNE tEpKİ
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, Gazi 
Bulvarı’nda devam eden tramvay çalışması 
sırasında ağaçların köklerinin zarar görmesine 
ilişkin 9 Haziran 2017 tarihinde bir basın açıklaması 
gerçekleştirdi.

( TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu taraf ından Gaz i 
Bulvar ı’nda tramvay çal ışmalar ının devam et t iğ i alanda 
gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan TMMOB İzmir İKK 
Dönem Sekreteri Melih Yalçın, Genç Cumhuriyetin modern kent 
yaratma çabaları içinde 1940'lı yıllara kadar, İzmir'e çağdaş 
bir	 görünüm	 vermek	 için	 yapılan	 temel	 uygulamalar;	 düzenli	
yollar ve bulvarlar açmak, meydanlar ve geniş yeşil alanlar 
oluşturmak, kentin aydınlatılmasını sağlamak ve düzenli bir 
ulaşım sistemini geliştirmek çalışmaları olduğunu ve bu ağın 
kentsel yeşil alanlar ile desteklenmesinin modern kent imgesi 
oluşturmanın yanında kolekt if yaşamı da güçlendirdiğini 
belir t t i. Gazi Bulvar ı’nın yeni kent modeli düşünceler i ve 
tasar ılar ının hayat geçir ildiği, meydan ve kıy ı ile bağlant ı 
kuran önemli bir arter olduğunu söyleyen Yalçın, “İzmir kenti 
iç in böylesi önemli bir ar ter üzer inde bulunan ve bulvar ın 
yapım tarihi ile aynı geçmişe sahip çınar ağaçlar ı, yukarıda 
say ılan modern kent in simgeler inden bir ini oluşturmuş ve 
adeta bu caddeyle özdeşleşmiştir” dedi. Yalçın, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Hem kentin planlama sürecinde rol oynayan tarihi değerleri, 
kentin yeşil dokusunu tamamlayan özellikleri, kent ekolojisine 
katkıları, hem de doğal görünümleri ve gövde yapılarıyla bir 
plastik değere sahiptirler. Bu sebepler ile çınar ağaçlar ının 
tesc illenmesi iç in Çevre Şehirc ilik İl Müdürlüğü’ne yapılan 
baş vuru değer lend irmeye al ınmış  ve te sc i l  ç al ı şmas ı 
başlatılmışken bu sürecin tamamlanması beklenmeden tramvay 
inşaatı bu bölgede başlat ılmışt ır. Bu inşaat çalışması ç ınar 
ağaçlarına geri dönülmez zararlar verme riskini taşımaktadır. 
Dün başlat ılan çalışmada, alanda mevcut bir ç ınar ağacının 
kök ler ine ver i l en z ar ardan bu k ayg ımız l a  i l g i l i  ney i 
kastettiğimiz anlaşılmaktadır.  

Gazi Bulvar ı tramvay hatt ı ile ilgili projeyi öğrendiğimizde, 
ilgili odalarımız büyükşehir belediyesine yazılı olarak alanda 

bulunan Çınar ağaçlarının kök yapılarının tespit edilmesi için 
bir kök taraması çalışması yaptırılması ve sonrasında çıkacak 
rapora göre bu alandan tramvay geçir ilip geçir ilmeyeceğine 
yönelik karar ver ilmesi gerekt iği belir t ilmişt ir. Ancak bu 
t a lebe ge len y an ı t t a,  Ege Ün iver s i t e s ine bu t a leb in 
ilet ildiği ve üniversitenin imkânlar ı dâhilinde bir çalışma 
yapılamayacağının öğrenildiği cevap olarak verilmiştir. Oysa 
bu çalışmanın bilimsel olarak yapılması mümkün ve gereklidir. 
Yine büyükşehir belediyesi taraf ından hattın geçeceği aksta 
yükseltme çalışması yapılacağı ve ağaçlara yaklaşılmadan 
korunarak geç ileceği bilgisi ver ilmişt ir. Ancak bahsedilen 
alandaki dolgu çalışmalar ı ilgili odalar ımızın kurullar ında 
değerlendir ilmiş ve dolgu ile tramvayın oluşturacağı ray ve 
vagon yükler i de göz önüne alındığında yüzeysel olduğunu 
tahmin ettiğimiz kök yapısı nedeniyle ağaçların kısa ve orta 
vadede zarar göreceği görüşüne varılmıştır.
Kurulumuz bu hazırlık çalışmalar ı tamamlanmadan alana iş 
makinaları ile müdahalede bulunulmasını doğru bulmamaktadır 
ve çalışmaların devamında alanda mevcut bulunan tarihi çınar 
ağaçlarının yaşamları konusunda kaygı duymaktadır.

Dün başlat ıl an çal ışmalarda, ağaçlar ın uyuma devres ini 
bile dikkate almadan yapılan kazı sırasında görülmektedir 
k i ağaçlar ın yüzeydek i yatay kökler i kopar t ılmış ve zarar 
görmüştür. Bu durum ağaçların kök/sak dengesini bozmaktadır. 
Zaten çevresi beton ile kaplanmış olan ağaç tepe tac ı kök 
sisteminden fazla olunca kuruma ile yüz yüze kalacaktır. Yanı 
sıra yayvan kök sistemine sahip Çınar ağaçlar ı su ve besin 
maddesini yüzey köklere bağlı saçak köklerle almaktadır. 
Buradaki ağaçlar zeminin beton ile kaplanması nedeniyle 
ye ter l i  su al amayacak yaşamas ı ve ge l işmes i olumsuz 
etk ilenecekt ir. Ayr ıca, beton yükünün yanında raylar ın ve 
vagonlar ın yükü de eklendiğinde ağaçlar ın kok yapısı zarar 
göreceği açıktır.
Taşıt yolu yerine kentin yeşil alanlarının içerisinden geçirilen 
ya da yeşil alan akslar ını bozan tramvay ın, Gaz i Bulvar ı 
üzerinde yer alan 81 yıllık ağaçlara zarar vermesi kurulumuzca 
kabul edilemez bulunmaktadır. Bu nedenle ağaçlar ın zarar 
görmesine, kısa ve orta vadede kurumasına yol açacak imalatlar 
derhal durdurulmalıdır. 

2013 yılının sonunda İzmir Büyükşehir Belediyesi taraf ından 
gündeme get ir ilerek, başından ber i demokrat ik, kat ılımc ı 
ve bil imsel yaklaşımdan uzak, inşaat aşamasında yapılan 
güzergâh değişiklikler i ile ilerlet ilen tramvay projesi 'yeşil 
proje anlay ışından' ç ıkmakta, kent in doğasına, tar ihine ve 
yeşil altyapısına zarar veren bir hale bürünmektedir.
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu olarak 2014 y ıl ında 
hazırlamış olduğumuz rapordaki it irazlar ımız ve yaşanması 
olası kaygılarımız ne yazık ki bugün yaşanmaktadır.”
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DİsK’tEN KıDEM 
pROtEstOsU
DİSK Ege Bölge Temsilciliği üyeleri, hükümetin 
kıdem tazminatını gasp etmek istemesine karşı 
16 Haziran 2017 tarihinde yarım gün iş bırakarak 
hükümeti kıdem tazminatı konusunda uyardı.

TMMOB İKK•

( Yar ım gün iş bırakma eylemi kapsamında Cumhur iyet 
Meydanı’nda gerçekleş t ir i len bas ın aç ık l amas ına DİSK 
üyelerinin yanı sıra TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, KESK 
ve çeşitli siyasi partiler de destek verdi.

Hükümetin kıdem tazminatı fonu düzenlemesi çalışmalar ını 
protesto amacıyla gerçekleştir ilen basın açıklamasında DİSK 
adına Genel Başkan Yardımcısı Cafer Konca konuştu.
Konca aç ıklamasında k ıdemin değil taşeronun kaldır ılması 
gerektiğini belirtirken, 15-16 Haziran Direnişi’nin üzerinden 47 
yıl geçtiğini, o dönem DİSK’in kapısına barajlarla kilit vurmak 
isteyen hükümete ve sermaye sınıf ına karşı işçiler bir olarak, 
dayanışmayla bu girişime hayır dediklerini hatırlattı. 

Konca,  “ İ şç i s ını f ının b ir l ik iç inde, dayanışma iç inde 
mücadelesini zorunlu k ılan gelişmeler kapımızda duruyor. 
Hukuksuz işten ç ıkarmalar, tar ihsel kazanımlar ı hedef alan 
girişimler, sendikal hakların siyasal iktidar eliyle çiğnenmesi, 
işç iler in güvenceli çalışmasını tamamen or tadan kaldıran 
istihdam yöntemleri söz konusudur” dedi. 

15 Temmuz 2016’daki darbenin ardından ilan edilen OHAL ve 
OHAL’e dayanılarak çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerin 
(KHK), işçi sınıf ının sendikal haklarına, tarihsel kazanımlarına 
ve iş güvencesine yöneldiğine değinen Konca, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Darbecilerle ve terörle mücadele söylemiyle yaklaşık 150 bin 
kamu çalışanı kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilmiştir. 
İçlerinde akademisyenlerin de olduğu kamu çalışanlarının hak 
arama yolları tümüyle kapatılmış, özlük hakları gasp edilmiş 
ve yıllar ın emeğine ikt idarca el konulmuştur. Belediyelerde 
çalışan DİSK Genel İş üyesi işçiler önce KHK’larla, sonra da 
KHK’larla görevlendir ilen belediye başkanlar ı ve valilikler 
eliyle ya işlerinden edilmişler ya da iş akitleri askıya alınmıştır. 
Haklarında bir soruşturma yapılmadan işlerinden edilen 1500 
DİSK’li işçi, şimdi işsizdir ve tüm hakları ellerinden alınmıştır. 
Bu işçilerin gidecek bir mahkemeleri dahi yoktur! 

Devlet in fermanı üyeler imizi aileler i ile birlikte yoksul ve 
yoksun bırakmıştır! Hukuksuz işten atılmalar ın sona ermesi 
ve işçi kardeşler imizin işler ine iade edilmesini hukuk adına, 
barış adına, demokrasi adına talep ediyoruz. 15-16 Haziran’ın 
ışığında hukuksuzluğa karşı direnmenin hak olduğunun da 
altını çiziyoruz.” 

 
Basın emekçiler i de OHAL bahanesiyle mağdur edilmişlerdir. 
Basın ve ifade özgürlüğü Anayasal güvence alt ına alınmış 
olmasına rağmen 150’nin üzerinde gazeteci hapistedir. TV’ler, 
gazeteler, radyolar kapatıldığı iç in binlerce basın emekçisi 
işsiz kalmışt ır. Olağanüstü hal hükümetine dönüşen siyasi 
ik t idar, darbec ilerle mücadele söylemiyle darbeyle ilg is i 
olmayan sendikal hak ve özgürlükler alanına da el atmışt ır. 
Siyasal iktidar Türkiye işçi sınıf ının evrensel sendikal haklarını 
gasp etmekte, işç i sınıf ının haf ızasından sendikal haklar ı 
silinmek istemektedir. Bugün Türkiye’de işçilerin greve çıkması 
yasaktır. Çünkü grevler başlamadan Bakanlar Kurulu’nun grev 
erteleme kararı yazılır hale gelmiştir.

Taşeron işç il iğ ini or tadan kaldırmay ı ve ş irket işç iler ine 
devlet kadrosu vermey i seç im vaadi yapan s iyasi ik t idar 
seçim sonrasında ipe un sermektedir. Hükümet bu vaadi işçi 
sınıf ının haf ızasından silmeye uğraşmaktadır. ‘Çözüm arıyoruz’, 
‘çalışmalar sürüyor’ gibi söylemlerle işç iler oyalanmaktadır. 
Devletin fermanı kadrolu, güvenceli işi tamamen tasf iye ederek, 
taşeron çalıştırmayı kural haline getirmeyi amaçlıyor. İşçilerin 
umutlarıyla oynayanlar bilsinler ki 15-16 Haziran’ın ışığında 
kadro hakk ı iç in direnmek hakt ır. Hükümet OHAL’i f ırsat 
bilerek işçiler in kazanılmış tüm haklar ına saldır ırken kıdem 
tazminatına da gözünü dikmektedir. 1936’dan bugüne Türkiye 
işç i sınıf ının ilmek ilmek örerek bugünlere get irdiği kıdem 
tazminatı, fon uygulamasıyla kuşa çevrilmek istenmektedir.

Amaç, k ıdem tazminat ını bireysel fona dönüştürerek, iş 
güvencemizin son kalesini yok etmekt ir. Amaç, ‘yük’ ifade 
e t t ik ler i  k ıdem t azminat ın ı düşürmek t ir.  Amaç, fonda 
biriktirecekleri haklarımızı istedikleri gibi yağmalamaktır.   İşçi 
sınıf ı fona onay vermemektedir. Sermayenin kıdem tazminatını 
tümüyle kaldırılması talebi de, fonu bir kaynak olarak gören 
hükümetin dayatması da işçiler için kabul edilemez.   

Devlet in fermanı k ıdem tazminat ımız ı sermayeye kaynak 
yapmak ist iyor! 15-16 Haziran’ın ışığında k ıdem tazminat ı 
hakkımızı gaspına karşı direneceğiz.

Taşeron şirket işçilerine güvenceli devlet işçiliği kadrosunun 
verilmesini talep ediyoruz.
Hükümet i tazminat ı değil taşeronluğu kaldırmaya davet 
ediyoruz. Devlet in fermanlar ıyla değil eşitlikçi, özgürlükçü, 
laik, demokrat ik, sosyal bir Anayasa’nın güvencesi alt ında 
yaşamak ve çal ışmak is t iyoruz. 15-16 Haz iran’ın 47 y ıl 
önces inden yaydığ ı ış ıkla Türk iye işç i s ınıf ını bir l ik ve 
dayanışma içinde mücadeleye çağırıyoruz.”
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İZMİR’DE HERKEs 
İÇİN ADALEt 
tALEp EDİLDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adalet 
talepli yürüyüşü sürerken, İzmir Emek ve Demokrasi 
Güçleri de 29 Haziran-7 Temmuz 2017 tarihleri 
arasında “herkes için adalet” talebiyle adalet 
nöbetleri gerçekleştirdi.

( TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu’nun da bileşenlerinden 
olduğu İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri taraf ından Alsancak 
Türkan Saylan Kültür Merkez i önünde düzenlenen adalet 
nöbetler i öncesi kamuoyuna yönelik yapılan çağrıda, adalet 
talebi şu şekilde ifade edildi:

“Adalet İstiyoruz:
•	 K ı dem 	 t a zm ina t ı 	 h ak k ın a 	 i k t i d a r c a 	 göz 	 d i k i l e n ,	
taşeronlaştır ılan, sendikasızlaştır ılan, toplu pazarlık ve grev 
hakları engellenen, KHK ile işinden atılan, iş cinayetlerine ve 
açlığa mahkûm edilen işçiler ve emekçiler için adalet istiyoruz.

•	 Maruz	 kaldıklar ı	 her	 türlü	 ayr ımcılığa	 ve	 eril	 şiddete	 karşı	
yaşamlarına, kimliklerine ve bedenlerine sahip çıkmak isteyen 
kadınlar için adalet istiyoruz

•	Ana	dilleri,	etnik-	kültürel	kimlikleri	ve	 iradeleri	yok	sayılan,	
ayrımcılığa uğrayan, seçilmiş temsilcileri tutuklanan Kürtler 
için adalet istiyoruz.

•	 Meslekler ini	 icra	 et t ikler i	 iç in	 tutuklanan,	 bask ı	 gören,	
üretimleri sansüre maruz kalan gazeteciler için adalet istiyoruz.

•	 Dereleri,	 zeytinlikleri,	 meraları,	 kıyıları,	 dağları,	 ormanları	
yandaş şirketlere, ranta ve kâra peşkeş çekilenler için adalet 
istiyoruz.

•	Yıllardır	gözaltında	zorla	kaybedilen,	yargısız	infazlara	kurban	
giden evlatlar ının, eşler inin, kardeşler inin, arkadaşlar ının 
akıbetini öğrenmek isteyen Cumartesi Anneleri/İnsanları için 
adalet istiyoruz.

•	 Soma’da	 katledilen	 301	 madenc inin	 yakınlar ı	 iç in	 adalet	
istiyoruz.

•	Roboski’de	savaş	uçaklarının	bombaladığı	17’si	çocuk	34	Kürt	
köylüsünün yakınları için adalet istiyoruz.

•	Suruç’ta,	10	Ekim’de	Ankara’da	ve	daha	pek	çok	yerde	bombalı	
saldırılarla katledilenlerin yakınları için adalet istiyoruz.

•	Sadece	barış	istedikleri	için	üniversitelerdeki	görevlerine	son	
verilen barış akademisyenleri için adalet istiyoruz.

•	 Her	 zaman	 görmezden	 gelinen,	 homofobiye,	 ayrımcılığa	 ve	
eril şiddete maruz kalan LGBTİ+ bireyler için adalet istiyoruz.

•	İnançlarını	ve	kültürlerini	özgürce	yaşayamayan	Aleviler	 için	
adalet istiyoruz.

•	Sivas	katliamının	kurbanları	için	adalet	istiyoruz.
•	Yaşamın	her	alanında	görmezden	gelinen,	yok	sayılan	gençler	
için adalet istiyoruz.”

7	 günlük	 nöbet	 süresince;	 29	 Haziran’da	 “Dokunulmazlıklar ı	
kaldır ıl an mil let vek il ler i iç in”, 30 Haz iran’da “Kamudan 
hukuksuz ihraçlar – Nur iye Gülmen ve Semih Özakça iç in”, 
3 Temmuz’da “Tutuklu gazetec iler iç in”, 4 Temmuz’da “Her 
türlü ayr ımcılığa ve er il şiddete karşı kadınlar, homofobiye, 
ayrımcılığa ve eril şiddete maruz kalan LGBTİ+ bireyler için”, 
5 Temmuz’da “Doğanın, çevrenin ranta peşkeş çekilmesine 
karşı”, 6 Temmuz’da “İş güvencesinin yok edilmesine, kıdem 
tazminatının gaspına karşı işçiler emekçiler için”, 7 Temmuz’da 
ise yine “Kamuda hukuksuz ihraçlar – Nuriye Gülmen ve Semih 
Özakça için” birer saatlik adalet nöbeti tutuldu. 
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KADıNLAR İÇİN 
DOĞAL süREÇtE 
YAŞAMA VEDA 
EtMEK BİR 
ŞANs Mı?

ERKEK ŞİDDETİ İLE YAŞAMDAN KOPARILAN DİLEK MAMALI 
Öyle her zaman gazetelerin üçüncü sayfalarında olduğu gibi 

“20 yer inden” değil, “30 bıçak darbesi ile” değil bu defa 
sadece bir kez, tam kalbinden bir kez vurmak yett i bıçağı, 
meslektaşımız Ziraat Mühendisi Dilek Mamalı’y ı hayat tan 
koparmak iç in. Ölüm y ine çok yakından, 15 y ıldır hayat ını 
paylaşt ığı erkekten geldi. TMMOB’li, İzmirli kadınlar olarak 
onu defnederken bu son olsun dedik yine. Ama biliyoruz ki 
özel alan politiktir, kadın cinayetleri politiktir ve biz bununla 
mücadele etmeye devam edeceğiz.

Mücadele maalesef tek yönlü değil, her taraf tan saldır ı var. 
“İleri demokrasi” ile yönetilen ülkemizde, kadının sadece canına 
kastedilmiyor, düşüncelerini paylaştığı anda ağzını kapatmak, 
sesini kesmek, giy imi kuşamı üzer inden hayatına müdahale 
etmek iç in elden ne gelirse yapılıyor. Toplum iç inde mesajı 
doğrudan verebilmek için otobüste, minibüste, Ramazan’da şort 
giydi diye, yakası açık diye kadınları tekmeleyen, tokatlayan 

“meczuplar” türedi ortalıkta ve bunları seyreden bir halk… 
Çünkü biliyorlar k i kadını kontrol alt ına alırlarsa toplumu 
sindirerek kontrol altına alabilirler. 

KOMİSYONLARDAN • KADIN MÜHENDİSLER KOMİSYONU 

KHK ŞİDDETİ İLE MESLEĞİNDEN KOPARILAN AKADEMİSYENLER
Masumiyet kar ines i denilen kavram dikkate al ınmadan 
if t iralarla insanlar ın işler i eller inden alınıyor, başka bir iş 
yapması, yurt dışına çıkması engelleniyor, büyük bir hınç ve 
k inle açlığa mahkûm ediliyor. Kendi iradesi ile açlık grev i 
yapt ığında da tutuklanıyor. Yani ‘aç kalmana da ben iz in 
vereceğim’ dayatması.  Meslektaşlar ımız ve farklı meslek 
gruplarından birçok kişinin, mesnetsiz iddialarla hayatları bir 
anda değişiyor. 
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça açlık grevinin ölüme en yakın 
olduğu aşamasında, toplumun gözü önünde eriyip gidiyor. Bu 
iki eğitim emekçisinin talepleri ise işlerine geri dönmek. Doğal 
yaşam sürec i tamamlanmadan hayattan kopar ılma yolunda 
gencecik iki insan. 

En son bir KHK ile DEÜ’den Bar ış Bildir isi imzac ısı birçok 
değerli akademisyen işler inden uzaklaşt ır ıldı. Bu yaz ının 
s ınır lar ı iç ine s ığamayacak kadar çok say ıda üstelik. Bu 
akademisyenler in arasında TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma 
Grubu sekretaryasını yürüten ve doktora tezini vermek üzere 
olan Dilek Karabulut da var. 

HOLOCAUST’TAN KURTULAN KADIN HAKLARI SAVAŞÇISI 
SİMONE VEİL

 F r ans a 'da  k ü r t a j ın 
y a s a l l a ş m a s ı 
k o n u s u n d a  ö n e m l i 
r o l  o y n a y a n  k a d ı n 
hak l ar ı  ak t i v i s t i  ve 
s iyasetç i Simone Veil 
89 yaş ında yaşamını 
yitirdi. Fransa’nın Nice 
kent inde 1927 y ılında 

doğan Veil, 1944 yılında ailesiyle birlikte Almanlar taraf ından 
tutuklandı.

Bir kadının yaşam hakkı zorla ve vakitsizce elinden alınmamış 
olduğunda, nasıl mucizevi mücadelelere imza atabileceğini 
kanıtlayan, şanslı örneklerden bir isiydi Simon Veil. Aklın 
sınırlarını zorlayan,  Yahudi soykırımından sağ kurtulabilmişti 
17 yaşında iken. Sağ kalarak, uzun sayılabilecek ömrüne, 20. 
yüzyılda yaşanan 3 dönüm noktası sayılabilecek kazanımı ve 
kadın hakları konusunda küçümsenmeyecek başarıları sığdırdı.
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Lise öğrenimini, Ankara'nın en köklü okullarından Ankara Kız 
Lisesi'nde gördü. 1961-1963 yılları arasında Paris'te Fransızca 
öğrendi ve hukuk fakültesine başladı, ardından İsv içre'de 
Lozan Üniversitesi'ne geçerek siyaset bilimi anabilim dalında 
öğrenim gördü. 
1968-1981 y ıl l ar ı aras ında İstanbul Ünivers ites i İk t isat 
Fakültesi'nde öğret im üyeliği yapt ı. Doçentlik tez i olarak 
hazırladığı kadınların siyasete katılımı üzerine karşılaştırmalı 
araşt ırma 1982'de Bir ikim Yayınlar ı taraf ından “Kadınlar ve 
Siyasal-Toplumsal Hayat” adıyla yayımlandı. 
12 Eylül darbesinin ardından 1981'de YÖK döneminin başlaması 
üzerine istifa ettiği üniversiteye bir daha dönmedi.  

“Üniversiteden ayrıldıktan sonra hayatımı kazanmak için sürekli 
çeviri yaptım” diyen Şirin Tekeli 2011 yılına kadar, Fransızca ve 

İngilizceden çoğu kadınlar ve 
demokrasi ile ilgili 25 kitap 
çevirdi.
 
Te ke l i ,  T ü r k i y e 'de  K ad ın 
Hare ke t i ' n in  önde  ge l e n 
isimlerinden oldu. Hareketin 

“Medeni Kanun değişikliği için 
Dilekçe kampanyası-1984)”, 

“Dayağa karşı protesto yürüyüşü-1987” ve “Kariyer Şenliği”nin 
de aralarında bulunduğu çok sayıda etkinlikte rol aldı.
Tekeli, yaklaşık bir y ıl önce hayat ını anlat t ığ ı söyleşide, 

“doçentlik tezini kadınlar üzer ine yazma karar ını, en yakın 
dostlarının bile ‘kadın konusunda doçentlik tezi mi olurmuş’ 
diye alaya aldığını" açıklamıştı.

“Özel olan siyasidir” kavramı geçerliliğini bugün de otuz yıl 
önceki gibi korumaktadır. Dolayısıyla Türkiye’de aile içi şiddet 
kadar, son on yılın gündeme getirdiği, kadın cinayetleri türü 
şiddet biçimlerine karşı mücadele sürecektir. Kadınların siyasi 
karar odaklarına daha fazla girmesi, dünya genelinde feminist 
hareket in öncelikli bir sorunu olmaya devam ediyor. Daha 
yapacak çok şey var. Yılmak yok. Top artık, beşinci ve altıncı 
kuşak feministlerde.
Şir in Tekeli, kadınlar ve demokrasi peşinde bir hayat sürdü. 
Saygı, sevgi ve minnet duygularımızı kaybetmeden mücadeleye 
devam demek yakışır artık aklı ile düşünebilen her bireye.

ARTIK KALKIP YÜRÜME VAKTİDİR
 Belk i de ar t ık kalk ıp yürümeliy iz, aklımızın, v icdanımızın 

uzun zamandan beri oturup 
kaldığı, öylece kala kaldığı 
o yerden kalk ıp s il k inip 
y ü r ü y ü p  y o l  a l m a m ı z , 
kapanan yollar ı açmamız, 
engel ler i  y ık ıp aşmamız 
gerek.
Oysa b iz hâl â övünerek 
y a p t ı ğ ı m ı z  k a d ı n 

kurultaylarımızda, kadın çalışmalarını gönülden destekleyen 
arkadaşlarımıza neden hâlâ “bayan “ değil de kadın dememiz 
gerek t iğ ini, kadın örgüt lenmes inin önemini anl atmaya 
çalışıyoruz.
Artık gerçekten kendimizi güvende hissettiğimiz o yerlerden 
bir an önce çıkıp hayatlarımıza sahip çıkmamız gerekiyor.
Çünkü biz yol almazsak çocuklarımız o yollar ın karanlığında 
kaybolacak. 

morsoylesi.blogspot.com.tr
kadinmuhendiskomisyon@gmail.com
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 Naz iler in en ağır işkenceler i yapt ığı Auschwitz toplama 
kampından sağ kurtulan ender isimlerden oldu. Tar ihin bir 
başka dönüm noktası olan kadın hakları mücadelesinde aktif 
rol aldı. Fransa’da 1974 yılında kadına kürtaj hakkını getiren 
bakan olarak Fransız siyasi tarihine geçen Simone Veil, 1980’li 
y ıllar ın ardından Avrupa Parlamentosu başkanlığı ile savaş 
sonrası Avrupa projesinin inşasında da önemli rol aldı. Avrupa 
Parlamentosu'nun seçimle göreve gelmiş ilk başkanıydı.
  

P o l i t i k a d a n  19 9 0 ’ l ı  y ı l l a r d a 
ay r ı l an S imone Ve i l ,  Anay asa 
Konsey i üyeliğine geçt i. 2007’de 
Anayasa Konsey i’nden de ayr ılan 
Ve i l ,  y a ş am ın ın  son  y ı l l a r ın ı 

“Yahudi soykırımını” genç nesillere 
aktarmaya adamıştı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel 
Macron, Veil'in ölümü nedeniyle bir 
taziye mesajı yayımladı ve Simon 

Veil'i, “ilham verici bir kişi” olarak tanımladı.

TÜRKİYE KADIN HAREKETİNİN DİRENÇLİ SAVAŞÇISI: ŞİRİN 
TEKELİ

 Arkasında bir kadın mücadele 
t ar ih i  b ır akarak, feminis t 
hareket in Türk iye’de önde 
gelen ismi Şir in Tekel i ’nin 
y a ş ama ve da e t me s i,  b i r 
gazete haber inde, aşağıdaki 
şekilde duyuruldu. 

“ T ü r k i y e ' d e  k a d ı n 
ç a l ı ş m a l a r ı n ı n  v e  k a d ı n 

hareket inin önde gelen isimler inden Doç. Dr. Şir in Tekeli 
Bodrum'da hayatını kaybetti. 73 yaşındaki Tekeli, bir süredir 
beyin tümörü tedavisi görüyordu. 
Şir in Tekeli'nin, hayat ını kaybetmeden önce bedenini Çapa 
Tıp Fakültesi'ne bağışladığı öğrenildi. Bodrum'dan getirilerek 
Çapa Tıp Fakültesi'ne teslim edilecek olan Tekeli'nin bedeni, tıp 
öğrencilerinin eğitimi için kullanılacak. “
 

Şirin Tekeli 1944 yılında Ankara'da doğdu. Felsefeci agnostik 
bir anne ile felsefeci ateist bir babanın kızı, Balkan göçmeni, 
dini bütün bir babaannenin torunu olarak, birbir ine ters 
düşen inançlar ın bir aradalığıyla, tam bir hoşgörü ve farklı 
düşüncelere gösterilen sonsuz saygı ortamında büyüdü. 
73 y ıl l ık yaşamı süresince ise kendi dey imiyle anarşizan 
demokrat olarak, bir feminist aktivist ve feminist teorisyenin 
olabileceğinin en üst seviyesinde,  dolu ve verimli, dirençli 
ve kararlı bir yaşam sürdü. Yaşam hakkı, elinden bir şiddet 
sonucu alınmamış “şanslı bir kadın” olarak,  özgür ruhlu ve 
mücadeleci kişiliğiyle kadın hareketinin başlaması ve kadın 
hakları kazanımlarında mihenk taşı olmayı başardı. 



MMO İzmir Şubesi | Temmuz 2017 | 27

2. Temel Kampçılık Bilgileri 

İnternet üzerinden yapılan araştırmalar ile kulaktan duyma 
bilgiler ve bir hevesle çeşitli malzemeler alarak plansız ve 
har ita okumayı bilmeksizin kamp yapma düşüncesi macera 
arayışından başka bir şey değildir!
Temel ve basit kampç ılık, doğa yürüyüşü ve dağc ılık gibi 
konul arda mut l aka b ir  profes yone l  des teğ i  almak t an 
çekinmeyiniz.
Şehir	 hayatının	 asgari	 gerekliliklerini	 doğada	 sürdürebilmek;	
arazide beka tedbirleri, harita bilgisi, emniyet, mevsime uygun 
malzeme-kıyafet seçim-kullanım bilgisi, bakım ve sağlık bilgi 
altyapısı yanında çevre bilinci ile sağlanabilir. Tüm bu temel 
bilgiler kazanılmadan yapılmak istenen her türden doğa sporu 
aktivitesi eziyet verici hale dönüşebilir. Ancak kampçılık bu 
kadar da zor değildir. Burada vurgulanmak istenen, bir faaliyete 
gir işmeden önce kurallar ın iy ice pekişt ir ilmesi yönündedir. 
Yeni nesil, hızla yayılan bilgileri eskilerin deneyimleri ile daha 
iyi harmanlayabilecek yetenektedir kuşkusuz.
          (2)                 

3. Temel ve Doğru Kamp Malzemeleri Seçimi ve Hazırlığını 
Nasıl Yapmalıyız?

Unutmay ın profesyonel kampç ı değ il seniz aş ır ı  pahal ı 
malzemeleri satın almak verimli bir tercih olmayabilir. Mutlaka 
kaliteli olan malzeme pahalı olmak zorunda değildir. Ancak 
yine de kalite ve f iyat çoğunlukla doğru orantılı gider. Elbette 
belli markalar bu konuda kendini ispatlamıştır.                

a. Temel Malzemeler

 1. Çanta (Kamp ve Sırt): Mekân-Mevsim ve kişiye bağlıdır.
 2. Çadır-Panço: Mekân-Mevsim ve kişiye bağlıdır.
 3. Kampet: Mekân-Mevsim ve kişiye bağlıdır.
 4. Uyku tulumu: Mekân-Mevsim ve kişiye bağlıdır. Hamak 
ilave edilebilir.
 5. Mat: Mekân-Mevsim ve k iş iye bağlıdır. Şişme mat 
modelleri konfor sağlamaya yöneliktir.
 6. Giyim-Kuşam Ayakkabı: Mekân-Mevsim ve kişiye bağlıdır. 
Yedeklenmelidir.
 7. Mutfak malzeme ve gereçleri:

b. Kamp Emniyet Malzemeleri ve Hayat Kurtaran İp Uçları 

Gidilecek yer için yerel güvenlik ve idari ve mülki amirlerden 
gerekli izinler alınarak irtibat tesis edilmelidir. Bakınız 1956 
tarihli Orman Kanunu Madde 76 – (Değişik: 4.7.1995 - 4114/1 
md.):

(Bu yazımızda, günümüzdek i temel ve bas it kampç ıl ık 
prensiplerini aktararak, bilgilerimizi tazelemeyi hedefledik.

Ayr ıca, kampç ıl ık f ik r in in nereden-nas ıl  doğduğundan, 
benimsenerek yay ılması ile ana hatlar ı ve doğru malzeme 
seçiminden bahsedeceğiz. 

Elbet te bu konuda, kampç ılık eğit imi veren derneklerden 
uzman yardımı ve eğ it imi almak bir inc il önemdedir. Bu 
çalışmada derlenmiş/genel bilgi aktarımını tercih ettik.

1. Kampçılık Fikri Nasıl Doğdu?

Eski İngiliz askeri Robert Stephenson Smith, Güney Afrika’da 
bir kuşatma esnasında savunmasını yerel gençler i ir t ibat-
takviye elemanı olarak kullanma ve başar ılar ı nedeniyle ile 
generalliğe ter f i et t ir ilmişt ir. Smith, Baden Powell (B.P.) 
mahlas ismiyle tecrübelerini anlattığı bir kitap yayımlamıştır. 
Doğada hayatını idame ettirme prensiplerini 1900’lü yıllardan 
it ibaren kurumsal ve uluslararası bir hale dönüştürmey i 
başarmışt ır. Gençler in doğada hayat ta kalma/idame ve 
karakter özellikler ini gelişt irmesi f ikr i buradan doğmuştur. 
Kampçılık, izcilik hayatının beka ve idame prensiplerinin temel 
eğitimi olarak en önde gelmektedir.

 (1)

       Robert Stephenson Smith, Baden Powell (B.P.) 
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KAMpA 
GİDİYORUZ!

 R Dr. CEYHUN DEMİRKOLLU-Makine Mühendisi



MMO İzmir Şubesi | Temmuz 2017 | 28

KOMİSYONLARDAN • SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER KOMİSYONU

a)	 Devlet	 ormanlar ında;	 Orman	 İdaresince	 belirlenen	 konak	
yerlerinden başka yerlerde gecelemek, 
b) Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler 
dışında ateş yakmak veya izin verilen yerlerde yakılan ateşi 
söndürmeden mahalli terk etmek, 
c) Ormanlara sönmemiş sigara veya yangına dolaylı olarak yol 
açabilecek madde atmak, 
d) Ormanlara dört kilometre mesafede veya bu Kanunun 31’inci 
ve 32’nci maddeleri kapsamına giren köyler hudutları içinde 
anız veya benzeri bitki örtüsü yakmak, yasaktır
diyor. 
Üstelik bu izinler makam bakımından sahil, dağ, kanyon gibi 
bölgenin özelliğine göre faklılık gösterebilir.
                   
1. Harita: Mutlaka naylona sarılı kâğıt harita bulundurulmalıdır. 
Harita okunması iyi bilinmeli, üç boyutlu harita okuma eğitimi 
pekiştirilmelidir. Dijital okumalar için kamp veya gezi rotasının 
çevrim dışı uygulaması indirilmelidir.
2. Balta-Kazma: Kuru dal kesimi, WC çukuru vb. için 
3. Çakı: Daha küçük faaliyetler için gereklidir.
4. El Feneri-Kafa lambası: Yedek piller ile desteklenmelidir.
5. Cep tel-Güneş enerjili şarj aleti: Arama-kurtarma ekiplerinin 
acil arama numaraları ile irtibat için kaydedilmelidir.
6. Kamera: Faaliyetin kaydı için kullanılabilir.
7. Mini Drone: İ z inler i al ınmak kaydıy l a keş if maksat l ı 
kullanmak için.
8. Çadır Yapıştırıcısı: Yağmur ve diğer dış şartlardan korunmak 
için acil onarıma yarar.
9. İp-Kemer-Koli bandı: Çeşitli durumlar için.
10. Kibrit, Çakmak, Bileklik Tipi Ateşleyici: Ateş yakma ihtiyacı 
çok gerekirse.
11. Pusula, Dürbün, Düdük: Yön ve keşif-emniyet için.

 (3)

c. Sağlık ve Çevre Bilinci

Doğaya bırakmamak şar t ı ile sağlığa uygunluk iç in sabun 
bulundurulmalıdır.
1. İlk Yardım Kiti: İlk müdahaleler için elzemdir.
2. Dikiş Seti: Küçük onarımlar için.
3. İlaçlar-Güneş kremi-Şapka-Fular: Devamlı kullanılan ve acil 
durumlar için ağrı kesici vb. alınmalıdır. Güneş çarpmalarına 
karşı hazırlıklı olunmalıdır.
4. Çöp Torbası: Çeşitli artıkların geri dönüşümü için. Hayvanlar 
yiyecek kokusu alacağı için yemek kapları hemen yıkanmalı ve 
çöpler daha sonra alınmak üzere yüksek yerlerde ve kamp alanı 
dışında biriktirilmelidir.
5. İdrar Torbası-Tuvalet kâğıdı: Araziye bırakılan az miktar 
asit kısmen faydalı olsa da aynı yere yoğunlukla bırakılan asit 
miktarı bitki örtüsüne zarar verecektir. Sıvı dışkı özel torbaya, 

katı dışkılar ise çukurlara bırakıldıktan sonra üzeri mutlaka 
kireçlenmelidir. 
6. Su-Matara-Termos: Yeterli su ve dekontaminasyon k it i 
bulundurulmalıdır.
Çadır içinde asla ocak yakılmamalıdır. Çadır kurulacak zeminin 
ve rüzgârın durumu kontrol edilmelidir.  Çığ, y ıldır ım, kaya 
düşmesi, sel baskını olasılığına karşı kamp yer i seçimi göz 
önüne alınmalıdır. Ayr ıca, kamp yer ine hava kararmadan 
gelinirse çadır gündüz ışığı ile kurulur. 
8. Balık Tutma Seti: Acil durumlar için.
Bu malzeme listesinin sonu yoktur. İlk kampınızda mutlaka 
eksiklikler olacaktır. Bu iy i bir şeydir. Çünkü art ık deneyim 
kazanıyorsunuz.
Kamp bit iminde araziy i bulduğumuz gibi hatta daha temiz 
bırakmaya özen göstermeliyiz.  Öyle ki oraya geldiğimize dair 
bir emare kalmamalıdır.

d. Kamp Malzemelerinin Yeniden Kullanılması ve Bakımı

Kamp dönüşü malzemelerin emniyeti, yeniden kullanımı için 
malzemelerimizin onarım ve bakımı gerekmektedir. Ayrıca bu 
işlem bizim malzemeye hâkimiyetimizi ve daha iyi tanımamızı 
sağlayacaktır. 

Anc ak daha da öneml is i,  b i r  sonr ak i  k ampt a gerçek 
iht iyaçlar ımız ı tespit etmel iy iz. Kamp esnas ında küçük 
notlar alarak bu deney imimiz i pek işt ir ip kamp l istemiz i 
güncelleyebiliriz.

Sonuç

Doğada kamp yapmak düşüncesi olanlara yukar ıda genel 
hatlar ını vermeye çal ış t ığ ımız aspir in bilg iler in f aydal ı 
olmasını ümit etmekteyiz.

Bu bilgiler in ışığında anlıyoruz k i, basit gibi görünen bir 
f aal iyet in püf noktalar ına dikkat edildiğ i takdirde, k ısa 
zamanda amatör b ir  ak t iv i tey i  ge l iş t irmemiz mümkün 
olabilmektedir. 

Unutulmamalıdır k i günümüzde uzman dağc ı, sporcu vb. 
faaliyetleri yürütenler bile ölümcül sonuçlanan kazalara maruz 
kalabilmektedirler. Kaldı ki amatörler daha yolun başında iken 
bilgi ve deneyim yetmezliğinden ötürü, olası tehlikelere karşı 
daha savunmasız durumdadırlar.

Tüm bunlara rağmen insanoğlu doğada yaşam mücadelesini 
sürdürmeye devam edecek t ir. Zaten insanın doğasındak i 
mücadele	azmi	bugünkü	seviyemizin	bir	tür	ispatı	değil	midir?	
Kalın sağlıcakla…

--------------------------------------------------------

(1)http://doganay.org/?page_id=83.	Erişim	Tarihi:	02.07.2017.
(2)https://www.etstur.com/letsgo/kamp-hazirligi-nasil-yapilir/. Erişim Tari-
hi: 02.07.2017.
(3)http://www.meraklisiicin.com/blog/kamp-cantasinda-neler-var. Erişim 
Tarihi: 02.07.2017.
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 Kendi Elektriğini Üreten Cadde
İngiltere’de Bird caddesi piezoelektrik malzeme ile kaplandı 
ve art ık kendi enerjisini üretebiliyor. Yaya traf iğinin yoğun 
olduğu caddede her adım 5 watt güç anlamına geliyor. Yayaların 
yürümesi ile elde edilen enerji de caddenin aydınlatılması için 
kullanılıyor. 

Caddede yüürken akıllı telefonunuz üzer inden de ne kadar 
ener ji üret t iğiniz i tak ip etmek mümkün. (ht tps://goo.gl/
hi1Msj)

Pardus 17.0 Yayınlandı
TÜBİ TAK taraf ından gel iş t ir ilen 
L inu x  Tabanl ı  i ş l e t im s i s t em i 
P a r d u s ’ u n  1 7. 0  v e r s i y o n u 
yay ınlandı. Modern donanımlarla 
uyumlu çalışan işletim sistemi XFCE 
4.12 masaüstü ile geliyor. XFCE’nin 
en önemli özelliği tatmin edici bir 

görsellik sağlarken donanım kaynaklarını da minimum seviyede 
kullanıyor olması. (https://goo.gl/LVoAm4)

Sony Music Yeniden Plak Basmaya Başlayacak
Kaset çalarlar, CD çalarlar ve dijital müzik platformları derken 
müzik dinleme alışkanlığı evrilmiş durumda. Ancak ilginç bir 
şekilde teknoloji dijital platformlar taraf ına evrilirken plakara 
olan ilgi de diğer taraf tan artmakta. Artan ilgi ile birlikte 
Sony Music de 1989 yılından beri bağımsız basım tesislerinde 
bastırmakta olduğu plaklarını yeniden kendi  basma kararı aldı.

Walkman por tat if kaset çalarlar ve CD teknolojis inin AR-
GE çalışmalar ına büyük paralar harcayarak plak devr inin 
kapanmasında büyük bir rol üstlenen Sony Music’in artan talep 
karşısında yeniden plak üretme kararı ilginç bir detay olarak 
karşımıza çıkıyor. (https://goo.gl/4jPCsR)

tEKNOLOJİ 
GüNLüĞü

KOMİSYONLARDAN • GENÇ MÜHENDİSLER KOMİSYONU

( Yüksek Teknolojili Elbise Askısı
Panasonic taraf ından geliştirilen elbise askısı kıyafeterinizdeki 
kokuyu giderebiliyor. Nanoe X adı verilen ürün, sıradan elbise 
askılarından çok da farklı görünmüyor ancak onu farklı kılan 
kıyafetler inizi elektrostatik atomize su ile kötü kokulardan 
arındırarak yıkama ihtiyacını azaltması.

Nanoe X’in 18’lik paketler halinde satılması ve satış f iyatının 
18 doar olması bekleniyor. (https://goo.gl/66o9sB)
Volvo Sadece Hibrit ve Elektrikli Araç Üretecek
Volvo 2019 yılından itibaren sadece Hibrit ve elektrikli araç 
üreteceğini duyurdu. 2019 ile 2021 yıllar ı arasında 5 farklı 
model üreteceğini açıklayan f irma 2025 yılına kadar 1 milyon 
hibrit ya da elektrikli araç satmayı planlıyor. (https://goo.gl/
Xi8rJC)

 R Mak. Müh. ŞAKİR İMREN
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DüNDEM
GAZETECİLİK ARTIK SUÇ
Halen 150’nin üzerinde gazeteci 
cezaevinde iken Sözcü Gazetesi 
çalışanları, İnternet Sitesi Sorumlu 
Yazı İşleri Müdürü Mediha Olgun, ve 
İzmir muhabiri Gökmen Ulu da FETÖ 
kapsamında 'silahlı terör örgütüne 
üye olmamakla birlikte örgüt adına 
suç işlemek' suçlamasıyla gözaltına 
alındıktan sonra tutuklandılar.

ADALETE UZUN YOL
CHP İstanbul Milletvekili Enis 
Berberoğlu, durdurulan MİT TIR'ları 
görüntülerini eski Cumhuriyet 
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can 
Dündar'a verdiği iddiasıyla ilgili 
yargılandığı davada 25 yıl hüküm 
giydi.
Berberoğlu’nun tutuklanmasının 
ardından CHP’nin başlattığı Adalet 
Yürüyüşü’ne adalet isteyenler 
katılıyor. Yürüyüşün dışında 
birçok ilde adalet nöbetleri 
tutuluyor. Ankara’dan İstanbul’a 
gerçekleştirilen yürüyüşe katılım 20 
bin kişiye ulaşmışken,  Maltepe’de 
yürüyüş sonu mitinge milyonların 
katılımı hedefleniyor. 

YAŞASINLAR
Kanun Hükmünde Kararnameler 
ile mesleklerinden ihraç edilen 
akademisyen Nuriye Gülmen 
ve öğretmen Semih Özakça’nın 
başlattığı açlık grevinde 3 ay doldu. 
İki eğitimci açlık grevinin 76’ncı 
gününde tutuklandı. Eğitimcilere 
verilen büyük desteğin yanısıra 
çok geç olmadan açlık grevlerini 
sonlandırmaları isteniyor.

BİR KOL YETMEZ
2000 Yılında Burdur Cezaevi’nde 
hayata dönüş operasyonunda 
kolu kopan Veli Saçılık, KHK ile 
görevinden ihraç edildi. Saçılık, Aile 
Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğünde 
sosyolog olarak görev yapıyordu ve 

Sağlık Emekçileri Sendikası üyesi idi. 
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın 
serbest bırakılması ve işlerine 
iade edilmesi için yaptığı eylemde, 
polis taraf ından plastik mermilerle 
vurulduktan sonra eşi ile birlikte 
gözaltına alındı.

EN İYİ SEÇİM
Şehrin En İyileri ödülü veren Milliyet 
Gazetesi, Sedat Peker’e En Hayırsever 
İşadamı ödülü verdi.

YEŞİLE GEÇİT YOK
Zeytinliklerin Bakanlar Kurulu 
kararıyla istenen sanayi ya da maden 
şirketlerinin kullanımına açılmasını 
sağlayacak yasa tasarısı komisyondan 
geçti. Başbakan “zeytin mi önemli, 
tesis mi” dedi. Tepkiler üzerine 
taslak geri çekildi. Sanayi Bakanı 

“ihtiyaç halinde tekrar gündeme 
gelecek” dedi.
Karadeniz’de 8 ilin yaylalarını 
birbirine bağlayacak yeşil yol projesi 
çalışmalarına tekrar başlandı.
Kaş-Kalkan arasına otoyol yapılması 
planlanıyor. Ünlü Kaputaş plajından 
viyadük geçirileceği haberi üzerine 
imza kampanyaları başladı.

YABANCI DEĞİLSİNİZ
Nükleer güvenlik zirvesi için ABD’ye 
giden Erdoğan’ı Dışişleri Bakanı 
Çavuşoğlu karşıladı. Erdoğan'ı 
Andrews Hava Üssünde hiçbir 
Amerikalı yetkilinin karşılamaması 
ve karşılama merasiminin başında 
onbaşı olması sosyal medyada alay 
konusu oldu.
Trump-Erdoğan görüşmesi için 

“girmesi çıkması 23 dakika sürdü”   
ifadesi sonrası AKP'liler taraf ından 
hedef gösterilen Nevşin Mengü, CNN 
Türk taraf ından yayından çekildi.

KİMYASAL SAVAŞ
Kışlalarda peş peşe yemekten 
zehirlenme olayları meydana geldi. 
Manisa’da 1046 askerin yemekten 
zehirlendiği olayda bir asker 
hayatını kaybertti.  Daha sonra 
2 kez Manisa ve Muğla’da benzer 
olayların tekrarlanması üzerine 
yemek şirketinin sözleşmesi iptal 
edildi ve sorumlular hakkında yasal 
işlemler başlatıldı. Bir süredir 
orduda yemekler askerler taraf ından 
yapılmıyor, yemek şirketlerinden 
sağlanıyor. Söz konusu Rota 
şirketinin hükümete yakın olduğu ve 
bir yıl içinde 20 kat büyüdüğü ifade 
edildi.   

ANORMAL 
ABD Başkanı Donald Trump, eski 
Başkan Barack Obama'nın Küba’yla 
başlattığı normalleşme sürecini iptal 
ettiğini açıkladı. Küba'yla ticaret ve 
seyahat yasaklarını geri getireceğini 
açıklayan Trump, "Yakında özgür 
bir Küba olacak" şeklinde tehditte 
bulundu.

BURAYA KADARMIŞ
Ekonomik zorluklar ve açılan davalara 
15 yıl direnen Penguen dergisi yayın 
hayatına veda etti

 R Mak. Y. Müh. M. BERKAY ERİŞ

Karikatürler  r 

Leman, Penguen, Uykusuz, 
Hürriyet (Latif Demirci).
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