
 Eylül
Dünya Barış 

Günü

...Onu bulup getiren insanlardır.
Duman tüten topraktan bahar boyunca,

Dökülüp yükselir birden gökyüzü.
Ama barış ağaç değil, ot değil ki

             yeşersin:
Sen istersen olur barış, istersen

             çiçeklenir.
Sizsiniz uluslar, kaderi dünyanın.

           Bilin kuvvetinizi.
Bir tabiat kanunu değildir savaş,
Barışsa bir armağan gibi verilmez

            insana:
           Savaşa karşı

           Barış için
Katillerin önüne dikilmek gerek,
" Hayır yaşayacağız!" demek.
İndirin yumruğunuzu suratlarına!

Böylece mümkün olacak savaşı önlemek...

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

İ Z M İ R  Ş U B E S İ

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

A Ğ U S T O S
E Y L Ü L

2 0 1 8

05 18 25
BAŞYAZI
BASKIN SEÇİME NEDEN 
OLAN KRİZ, ETKİSİNİ 
GÖSTERMEYE BAŞLADI 

KOMİSYONLARDAN
“CİNSİYET” DE “TOPLUMSAL 
CİNSİYET” GİBİ KÜLTÜREL 
BİR İNŞA MI?

TMMOB İKK
KRİZİN FATURASINI KRİZİ 
YARATANLAR ÖDESİN!

M
M

O Tepekule Kongre ve Sergi M
erk

ez
i18-19-20 Ekim 2018

ve sergisi

IX.
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MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
İZMİR ŞUBESİ 
ADINA SAHİBİ

Yüksel Yaşartekin

SORUMLU YAZI İŞLERİ 
MÜDÜRÜ

Selda Ünver

BÜLTEN YAYIN KOMİSYONU 
SORUMLU

YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Melih Yalçın

Bircan Çiçekdeş

BÜLTEN
YAYIN KURULU

Aydın Doğan
Berkay Eriş

Deniz Dinç Yılmaz
Fatih Efe Çiçek
Nihat Uçukoğlu

Önder Sözen
Selin Şengün Zopcuk
Sungu Köksalözkan

YAYINA
HAZIRLAYAN
Erkan Çınar

TASARIM VE
TEKNİK HAZIRLIK

Şafak Işık 
 

YAYIN TARİHİ VE
BASKI ADEDİ

10 Eylül 2018 / 2250 

YÖNETİM YERİ
MMO Tepekule

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

Bayraklı - İZMİR 
Tel: (232) 462 33 33 

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

 
BASKI

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

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

—

Yerel Süreli Yayın 
MMO İzmir Şube yayın organı 

MMO üyelerine ücretsiz gönderilir.
 

Gönderilen yazıların yayınlanıp 
yayınlanmamasına, TMMOB Makina 

Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 
Yönetim Kurulu karar verir. 

Yayımlanan yazılardaki sorumluluk 
yazarlarına ilan ve reklamlardaki sorumluluk 

ilanı veren kişi veya kuruluşa aittir.
 

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

yazarlarına geri verilmez.

—

AYS-KAD ve 
Liseler ile Toplantı Gerçekleştirildi

Sektör Derneklerinin Temsilcileri ile 
Teskon 2019 İçin Toplantı Yapıldı

EÜ’lü ve İYTE'li Meslektaşlarımızla 
Mezuniyet Töreninde 
Buluştuk

MMO Kalmem’in 
20. Yılını Kutladık 
 
Yangın Semineri 27-28 Eylül’de 
Gerçekleşecek

Sektör, Asansör Sempozyumu ve 
Sergisi İçin İzmir’de Buluşuyor…

5. Kaizen Paylaşımları 
“En İyi Uygulamalar” Etkinliği 

Kriz Ateşine En Yakın Duran Firmaları, 
Mega Proje Üstlenenler Oluşturuyor 

Körfez Geçiş Projesi 
İzmir’e İhanettir!

Krizin Faturasını Krizi Yaratanlar 
Ödesin!

Depreme Hazır Mıyız?

“Balçova Belediyesi ile Çevre Ve 
Şehircilik Bakanlığı El Ele Kent Suçu 
İşliyor”

TMMOB İzmir İKK: “Askeri Alanlar 
Ranta Açılmasın, Kent Parkı Yapılsın”

Bülten’den 
 

Eğitimler 
 

Kadın Komisyonu
 

Kültür & Sanat

 

İÇİNDEKİLER

www.izmir.mmo.org.tr

MMOizmir

mmoizmir

mmoizmir

MMOizmirsubesi

www.tmmobizmir.org

tmmobizmir

TMMOBizmir

BİZİ TAKİP EDİN
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25
 

29 
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8

9

10

11

12

14

16

17

18

20

22

23

Bültenimizi, 
e-bülten yada basılı 

alma doğrultusundaki
talebinizi,

izmir@mmo.org.tr 
adresine 
iletiniz.

Sektör, Asansör Sempozyumu Ve Sergisi İçin 
İzmir’de Buluşuyor…
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Hükümetin, Kasım ayında yapılması gereken seçimi Nisan ayında açıklayıp yangından mal kaçırırcasına 
Haziran ayında yapmasının asıl gerekçesi olan ekonomik kriz, Ağustos ayı itibariyle kendini göstermeye 
başladı. 

Ağustos ayında başlayan Türk Lirası’nın değer kaybı, Eylül ayı başı itibariyle %40’lara vardı. Türkiye gibi 
ekonomisi dışa bağımlı bir ülkede bunun anlamı devalüasyondan başka bir şey değildir. Öyle de oldu… 
Ancak AKP, bunu ‘Rahip Brunson’ krizi diye yutturmaya çalıştı. Sonuç itibariyle ülkede % 40 devalüasyon 
oldu ve hükümet her zamanki gibi suçlayacak birilerini buldu. Bu da emekçilerin alım gücünün % 40 
azalması anlamına gelmektedir. 

Hepimiz biliyoruz ki; bu krizin asıl nedeni 1980’li yıllardan itibaren küresel sermaye güçlerinin güdümünde 
kesintisiz bir şekilde uygulanan özelleştirmeye, piyasalaştırmaya, kuralsızlaştırmaya dayalı neo-liberal 
politikalardır. Ancak AKP iktidarı döneminde gerçekleştirilen politikalar bu krizin katmerli bir şekilde 
büyümesine neden olmuştur. 

İktidar dönemi boyunca, merkez kapitalist ülkelerdeki parasal genişleme politikalarının yarattığı düşük 
kur ve düşük faiz olanaklarını sanayileşme, teknolojik gelişme ve üretimin artırılması yerine verimsiz inşaat 
projelerine aktaran AKP’nin yanlış ekonomi politikaları ülkeyi göz göre krize sürüklemiştir.

AKP, bugün krizden çıkış için mali disiplin adı altında kemer sıkma politikasını hayata geçireceğini 
söylemek tedir. Bugüne dek ekonomi her sıkışt ığında eğit im ve sağlık başta olmak üzere sosyal 
harcamalardaki kısıntı devreye girmekte ve kemer, emeğiyle geçinen geniş toplum kesimleri üzerinde 
sıkılmaktadır. Kamuda asıl tasarruf yapılması gereken yer ise başta saray giderleri ve örtülü ödenek 
harcamaları olmak üzere AKP’nin siyasi çıkarları uğruna yaptığı geniş boyuttaki harcamalardır.

Meslektaşlarımız da, uygulaması 30 yılı aşan ve son yıllarda iyiden iyiye ağırlık kazanan neo-liberal 
ekonomi politikalarından ziyadesiyle nasiplerini aldılar. Bu politikalarla birlikte meslektaşlarımız arasında 
işsizlik yaygınlaşırken, iş bulanlar da uzun çalışma saatleri, her geçen gün azalan ücretler, iş güvencesi ve iş 
güvenliğinin asgariye indirilmesinin getirdiği sorunlarla mesleklerini sürdürmek için çabalıyorlar.

Mevcut ekonomik çöküş karşısında yapılması gereken şey, rant ekonomisi yerine üretim ekonomisini, 
sermaye öncelikleri yerine kamusal çıkarları, lüks ve savurganlığa dayalı yönetim anlayışı yerine 
tasarrufları, gündelik politikalar yerine planlı kalkınmayı önceleyen bir anlayışın öne çıkartılmasıdır.

Ekonomik kriz tam anlamıyla vücut bulmuşken, yandaşlara devlet olanaklarıyla milyon dolarlar akıtan ve 
ülkemize faydadan çok geri dönülmesi mümkün olmayan zararları olacak projelerden de bir an önce vaz 
geçilmelidir. Bu nedenle İstanbul’da Kanal İstanbul projesi, İzmir’de Körfez Geçişi Projesi, Sinop’ta Akkuyu 
Nükleer Santrali vb. projeler derhal iptal edilmelidir.    

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

23 yıldır her hafta Cumartesi günleri İstanbul’da İstiklal Caddesi’ndeki Galatasaray Lisesi önünde kayıp 
yakınlarının akıbetini soran, adalet talep eden ve dünya kamuoyunda Cumartesi Anneleri olarak bilinen 
anneler, 700. haftada eylemlerine izin verilmeyip gözaltına alındılar. İçişleri Bakanı Soylu’nun ‘paçoz’ diye 
hitap ettiği Cumartesi Anneleri’nin eylemi Arjantin’de cunta zamanı kaybedilen yakınlarının akıbetini 
soran Plaza de Mayo’daki eylemden sonra dünya üzerinde bugüne kadar gerçekleştirilen en uzun barışçıl 
eylem sayılıyordu. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın zamanında kabul edip görüştüğü ve meclis 
gündemine taşıdığı eylem konusunda ne zaman ‘paçoz’ durumuna geldiği anlaşılamasa da, kimse bu baskı 
ortamında olanlara pek şaşırmadı. Bizler, kayıpların akıbetleri konusunda devlet tarafından doyurucu bir 
açıklama yapılıncaya kadar bu barışçıl ve haklı eylemi sonuna kadar destekliyoruz.

Şube Yönetim Kurulu

BASKIN SEÇİME 
NEDEN OLAN 

KRİZ, ETKİSİNİ 
GÖSTERMEYE 

BAŞLADI 

İDLİB: 
SURİYE’DE 

SON RAUNT 

CUMARTESİ 
ANNELERİ 

ONURUMUZDUR

BÜLTEN’DEN
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EĞİTİMLER
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE 

ÜRETİM EĞİTİM PROGRAMLARI
OPERATÖR VE

TEKNİSYENLER İÇİN KURSLAR
SEMİNERLER

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

600 TL /KİŞİ+KDV 
Süre: 40 ders

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

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

Süre: 50 ders

Inventor Kursu
700 TL / KİŞİ+KDV  

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

Catia Kursu
Cumartesi–Pazar    (09.30-13.30)

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

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

700 TL /KİŞİ+KDV

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

 Niyazi Oğuz - Volkan Kazanç
-

Bilgisayar kurslarında başvurulara 
göre tarih belirlenecektir.

-
NOT

Bilgisayar kursları ücretlerinde  
TMMOB üyelerine 

%30 indirim uygulanmaktadır.

İş Makinaları (Forklift) Operatör 
Yetiştirme Kursu 

06.10–04.11.2018 (08.30-13.20)
600 TL/KİŞİ+KDV

Vinç Karma
21.09.2018 (13.00-18.00)

400 TL/KİŞİ+KDV

Manlift
19.09.2018 (13.00-18.00)

400 TL/KİŞİ+KDV

Sanayi Tipi Kazanlar Operatör 
Yetiştirme Kursu 

10–14.09.2018 (13.00-18.00)
600 TL/KİŞİ+KDV

Doğalgaz Kullanımında Teknik 
Personel Kursu 

11.10.2018 (09.30–17.30)
250 TL /KİŞİ+KDV

Teknisyenler İçin Kaynak Teknolojisi 
Kursu 

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

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

600 TL/KİŞİ+KDV

Delme – Tornalama – Frezeleme İçin 
Takımlar ve Kesici Uçlar Kursu 

H.sonu (13.30-17.30) 500 TL/KİŞİ+KDV

Pnömatik Devre Elemanları ve 
Uygulama Teknikleri Kursu 

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

Hidrolik Devre Elemanları ve 
Uygulama Teknikleri Kursu 

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

Asansör Montajcısı Geliştirme ve 
Uyum Eğitimi 

600 TL /KİŞİ+KDV

Asansör Bakımcısı Geliştirme ve 
Uyum Eğitimi 

600 TL /KİŞİ+KDV
LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum 

Personeli (Pompacı)  Kursu
27-28.09.2018 (13.00-18.00)

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

Kursu
09-10.10.2018 (13.00-18.00)

300 TL/KİŞİ+KDV 
LPG Teknik Personeli Kursu

300 TL/KİŞİ+KDV
LPG Tüplü Dağıtım Personeli Kursu

200 TL /KİŞİ+KDV 

Not: Tarihi belli olmayan kurslarımız 
başvurulara göre planlanacaktır.

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

 Niyazi Oğuz - Volkan Kazanç
Tarihi belli olmayan kurslarımız 

başvurulara göre açılacaktır.

Depo Yönetimi  
17-18 Eylül 2018; 09.30-17.00 

240 TL+KDV (%18) / 320 TL+KDV (%18)

ISO 31000:2018 Risk Yönetimi 
Bilgilendirme  

19 Eylül 2018; 09.30-17.00
150 TL+KDV (%18) / 180 TL+KDV (%18)

Yalın Üretim Teknikleri  
24-25 Eylül 2018; 09.30-17.00 

240 TL+KDV (%18) / 320 TL+KDV (%18)

Bütünleşik Yönetim Sistemleri 
Temel Bilgilendirme (ISO 9001, ISO 

14001 ve ISO 45001)  
01-03 Ekim 2018; 09.30-17.00

340+KDV( %18) / 420 TL+KDV(%18)

Toplam Verimli Bakım Metodolojisi  
11-12 Ekim 2018; 09.30-17.00

240 TL+KDV(%18) / 320 TL+KDV(%18)

ISO 9001:2015 Temel Bilgilendirme  
11-12 Ekim 2018; 09.30-17.00

240+KDV (%18)  / 320 TL+ KDV(%18)

IATF 16949:2016 Temel 
Bilgilendirme 

11-12 Ekim 2018; 09.30-17.00
280 TL+KDV (%18) / 340 TL+KDV (%18)

Maliyet Yönetimi ve Analizi  
16-17 Ekim 2018; 09.30-17.00

240 TL+KDV(%18) / 320 TL+KDV(%18)

Proje Yönetimi Metodolojisi (PMI)  
19-20 Ekim 2018; 09.30-17.00

240 TL / 320 TL+KDV

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

http://mmoizmir.org

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

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

-
Başvuruları 

www.kalmem.com
adresinden online olarakta 

yapabilirsiniz.
-

Kalibrasyon eğitimi 
ücretlerinde MMO üyelerine  

%20 indirim uygulanmaktadır.

KALİBRASYON EĞİTİMLERİ
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MİEM EĞİTİM KURSLARI

Doğalgaz İç Tesisat Mühendis 
Yetkilendirme Kursu

13-16 Eylül 2018 
S.Tarihi: 17 Eylül 2018

-
Mekanik Tesisat Mühendis 

Yetkilendirme Kursu
17-23 Eylül 2018 

S.Tarihi: 24 Eylül 2018
-

Temel Bilirkişilik Kursu
20-23 Eylül 2018 

-
Asansör Avan Proje Hazırlama 
Mühendis Yetkilendirme Kursu

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

-
Asansör Periyodik Kontrol 

Muayene Elemanı Kursu
1-4 Ekim 2018 

S.Tarihi: 4 Ekim 2018
-

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu 
Müdür Kursu (3 gün)

2-4  Ekim 2018 
S.Tarihi:4 Ekim 2018

-
Yangın Tesisatı Mühendis 

Yetkilendirme Kursu
5-7  Ekim 2018 

S.Tarihi:8 Ekim 2018
-

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

 Niyazi Oğuz - Volkan Kazanç

İKM SEMİNERLERİ SALI SÖYLEŞİLERİ

İŞ ARAMA / DEĞİŞTİRME 
SÜRECİNDE / MÜLAKATLARDA 

STRES VE KAYGI YÖNETİMİ
Eğitim Tarihi:  12 Eylül 2018 

Eğitim Saati: 09.30-16.30

Eğitmen: Psikolog Mevlüt ÜLGEN 

YALIN ÜRETİM TEMEL 
BİLGİLENDİRME

Eğitim Tarihi:  27 Eylül 2018

Eğitim Saati: 09.30-16.30

Eğitmen:  End. Müh. Tayfun ÇAYLAN

ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ
Şubemize 1 Ağustos - 31 Ağustos 2018 tarihlerinde kayıt yaptırarak üye olan meslektaşlarımıza 

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

       Şube Yönetim Kurulu

SERHAT YUMUŞAK
YALIN ÖZYALIN
DENİZ HAKYEMEZ
HAMİT KEREM ÖZTÜRK
OKAN ÖZDENİZ
HASAN KARADEMİR
EGEMEN KUDUN

EMRE ARMUT
ESİN KÜNDEN
FATİH PULAT
MEHMET GÜNEŞ
HÜSEYİN ŞAFFAK
TUTKU KABACAOĞLU
AKIN GEYİK

TOLGA KOCACIK
ESRA ALTAY
DUYGU KAYA
KAZIM DİRİK
FİKRİ DURSUN
NEVZAT BERK AHLAT
OKAN AYAR

ÇAĞLAR CEYLAN
SİNAN DEMİR
BURAK TEVFİK EMREOĞLU
MUSTAFA CAN ALİKAYA
VASFİ KURNAZ

Mesleğimizin duayenlerinden 
Makine Yüksek Mühendisi 

Ali Münir Cerit ile
“TÜRKİYE'DE İVEDİLİKLE ELE 

ALINMAYI BEKLEYEN 3 YENİLİK 
(İNNOVASYON) ÖNERİSİ” 

hakkında söyleşi 
gerçekleştirilecektir.

Cerit söyleşisinde; 
öncelikle tarımsal alanda fındık ve 
zeytine dayalı bir Tarımsal Sanayi 
Kurumu’nun, bir enerji kaynağına 
dayalı akla uygun (rasyonel) bir 

Toprak Kullanımı Kurumu’nun nasıl 
yapılanması gerektiğini; ikinci olarak 

da hammaddesinin en çoğu bizde 
olduğu halde yeterince ve doğru 

değerlendiremediğimiz 3 minerale 
(bor türevleri, krom ve trona) dayalı 
sanayilerin geliştirilmesi amacıyla 
kurulacak Araştırma ve Geliştirme 

Kurumları’nın gerçekleştirilmesi için 
yapılması gereken çalışmaları ele 

alacaktır. Bu çalışmalarda amaç, her 
üç sanayi dalında son ürünlere dek 
gitmek ve her ürüne yüklenebilecek 

en yüksek katma değere nasıl 
ulaşılabileceğidir.

Şubemiz Ar-Ge Komisyonu 

etkinliğidir.

Tarih: 18 Eylül 2018; 19.00-21.00 
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AYS-KAD VE 
LİSELER İLE 
TOPLANTI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

SEKTÖR 
DERNEKLERİNİN 
TEMSİLCİLERİ İLE 
TESKON 2019 İÇİN 
TOPLANTI YAPILDI

Şubemiz ile Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayi 
İş Kadınları Derneği (AYS-KAD), Çınarlı Mesleki 
ve Teknik Anadolu Lisesi ve Seyit Şanlı Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi arasında işbirliğine yönelik 12 
Temmuz 2018 tarihinde bir toplantı gerçekleştirildi.

TESKON Yürütme Kurulu’nun sektör dernekleri ile 
yaptığı toplantı 26 Temmuz 2018 tarihinde Odamız 
İstanbul Şubesi toplantı salonunda gerçekleşti. 

( Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleşen 
toplantıya Şubemiz Yönetim Kurulu Sekreteri Selda Ünver ve 
Saymanı Ferda Yamanlar’ın yanı sıra AYS-KAD’dan, liselerden ve 
asansör sektöründen temsilciler katıldı. Toplantıda, liselerde 
asansör üzer ine öğrenc ilere yönelik eğit imlere Şubemizin, 
AYS-KAD’ın ve sektör temsilcilerinin nasıl katkı sunabileceği, 
bu katkı çerçevesinde Şubemiz Uygulamalı Eğitim Merkezi’nin 
kullanımı gibi konular üzerinde duruldu. Toplantının ardından, 
toplantıya katılanlar Şubemiz Uygulamalı Eğit im Merkezi’ni 
ziyaret ederek merekzde bulunan asansör laboratuvarını gezdi 
ve Selda Ünver ile Ferda Yamanlar’dan bilgi aldı. 

( Toplantıya 16 kişi katılım sağlarken, sektör temsilciler i 
14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresinin gelişt ir ilmesine 
yönelik görüş ve düşüncelerini dile getirdi.

Odamız taraf ından 17-22 Nisan 2019 tar ihler inde İzmir ’de 
gerçekleştirilecek olan 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi 
kapsamında İstanbul’da bir toplant ı yapıldı. Toplant ıya, 
sektörde faaliyet gösteren Türk Tesisat Mühendisleri Derneği, 
Mekanik Tesisat Müteahhitler i Derneği, Baca İmalatç ılar ı 
ve Uygulayıcılar ı Derneği, Isı Su Ses ve Yangın Yalıt ımcılar ı 
Derneği, Isıtma Soğutma Klima ve Eğit im Vakf ı, Soğutma 
Sanayi İş Adamları Derneği, Uluslararası Güneş Enerjisi Birliği 
temsilcilerinin yanı sıra yürütme kurulu üyeleri ve Hannover 
Messe Fuarcılık temsilcisi katıldı.

Toplant ıda sek tör temsilc iler i, Teskon 2019’da yapılacak 
çalışmalara il işk in görüş ve öner iler ini dile get ir ip katk ı 
koyabilecekler i çalışmalar ı değerlendirmeler i iç in Yürütme 
Kurulu Üyelerine ilettiler. 
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MEZUNİYETİNE 
KATILDIK
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İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Makina 
Mühendisliği Bölümü mezuniyet törenine katıldık.

( Mezuniyet, 13 Temmuz 2018 tarihinde İYTE’nin Urla’da 
bulunan kampüsünde yer alan Makina Mühendisliği Bölümü 
Seminer Salonu’nda gerçekleşt i. Törene öğrenc iler in yanı 
s ıra öğrenc i aileler i, Mak ina Mühendisliği Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Metin Tanoğlu, Şubemiz Başkanı Yüksel Yaşartekin 
ve öğretim üyeleri katıldı. İlk olarak söz alan Prof. Dr. Metin 
Tanoğlu, mezun ett ikler i öğrenciler in meslek yaşamlar ında 
çok önemli konumlara gelecekler ine inandığını ve İY TE’nin 
akademik anlamda her geçen gün daha fazla gel işt iğ ini 

EGE ÜNİVERSİTESİ 
MEZUNİYET 
TÖRENİNDE 
ÖĞRENCİLERLE 
BULUŞTUK
Şubemiz, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
mezuniyet törenine katıldı.

( Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezuniyet töreni 
11 Temmuz 2018 tarihinde Prof. Dr. Yusuf Vardar MÖTBE Kültür 
Merkezi’nde gerçekleşti. Törene, öğrenciler, öğrenci yakınları 
ve öğret im üyeler inin yanı s ıra Şubemiz Başkanı Yüksel 
Yaşartekin ve Yönetim Kurulu Sekreteri Selda Ünver de katıldı. 
Yaşartekin ve Ünver, törende Makina Mühendisliği Bölümü’nü 
ilk üç derecede bitiren öğrencilere ödüllerini sunarak, meslek 
yaşamlarında başarı dilediler. 

vurguladı. Tanoğlu’nun ardından söz alan Şube Başkanımız 
Yüksel Yaşar tek in ise öğrenc ilere meslek yaşamlar ında 
başar ılar dilerken, meslek odalar ına üye olmalar ının önemi 
üzer inde durarak, yeni mezunlar ı Odamız üye olmaya davet 
etti. Konuşmaların ardından Tanoğlu ve Yaşartekin, bölümü ilk 
üç derecede bitiren öğrencilere birer ödül sundular. 
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MMO KALMEM’İN 
20. YILINI 
KUTLADIK
Odamız Kalibrasyon Laboratuvarı ve Metroloji 
Eğitim Merkezi’nin (MMO KALMEM) 20. yılı, 18 
Temmuz 2018 tarihinde yeni hizmet binasında 
düzenlenen etkinlikle kutlandı.

( MMO KALMEM’in Bayraklı’da 
bulunan yeni hizmet binasında 
gerçekleşen etkinliğe Şubemiz 
Yönet im Kurulu üyeler i  ve 
ç a l ı ş an l a r ı ,  D e n i z l i  Şu b e 
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi 
Mehmet Sarıca ve Şube teknik 
görevlilerinin yanı sıra sanayi 
kuruluşl ar ından temsilc iler 
k a t ı l d ı .  E t k in l ik ,  Şubemiz 
Başkanı Yüksel Yaşar tekin’in 

konuşmasıyla başladı. Yaşartekin konuşmasında, 1998 yılında 
kurulan MMO KALMEM’in, Ege Bölgesi’ndeki ilk kalibrasyon 
laboratuvar ı olduğunu ifade ederek, “Geniş akreditasyon 
kapsamıyla hizmet veren KALMEM, rüzgâr sek töründek i 
çalışmalar ını da genişleterek sürdürmektedir. Bugüne kadar 
rüzgâr sektörüne sensör kalibrasyonlar ı  konusunda destek 
veren KALMEM, yeni faaliyet alanı ile akredite olarak, rüzgâr 
ölçüm direği istasyon uygunluk raporu ve meteorolojik ölçüm 
sonuç raporu hizmetler i sunmay ı hedef lemektedir” diye 
konuştu. Yaşar tekin, etk inlik ile sadece 20. hizmet y ılının 
değil, aynı zamanda KALMEM’in yeni hizmet merkezinin de 
kutlandığ ını, yeni merkezde KALMEM’in daha sağl ıkl ı ve 
ver imli çalışmalar yapacağına inandığını sözler ine ekledi. 
Yaşartekin’in ardından Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Yunus 
Yener, Ankara’dan canlı bağlantı ile bir konuşma yaptı. Yener 
konuşmasında, KALMEM’in sanayiye yönelik işlevini kurulduğu 
günden bu yana hakk ı ile yer ine get irdiğ ine inandığ ını 
belir terek, “Ayr ıca belir tmek ister im k i Odamız, KALMEM 
bünyesinde Denizli ve Antalya şubelerimizin etkinlik alanında 
gez ic i hizmet vermeye başlamışt ır. Kuruluşundan bugüne 
emeği geçen bütün arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum” 
dedi. Konuşmasında, özel l ikle son zamanlarda Odamız ın 
kamusal hizmet ve denet im faaliyetler i ile birçok meslek 
alanına yönelik kapsam daralt ıc ı ve kamu yarar ına ayk ır ı 

düzenlemeler yapıldığına dikkat çeken Yener, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“5 Numaralı Cumhurbaşkanlığ ı Kararnamesi ile de Devlet 
Denetleme Kurulu’nun yetk iler ine Anayasa değişikliğinde 
eklenen ‘ İdar i soruşturma’, ‘her tür lü idar i soruşturma’ 
olarak genişlet ilmiş, kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki 
meslek kuruluşlarının özerk yerinden yönetim kuruluşu olma 
özelliği görmezden gelinmiş ve yargı alanına giren ‘görevden 
uzaklaşt ırma’, DDK’nin görev ve yetki kapsamına alınmışt ır. 
Bu noktada bu düzenlemenin Cumhurbaşkanına bağlı DDK’nin 
‘ inceleme ve denet im’ işlev ini aşt ığ ını, kurulun yargının 
yer ine geçt iğini, emek ve meslek örgütler ini kendi ‘özel ve 
keyf i ceza hukukuna’ tabi k ılmaya yönelik olduğu aç ıklıkla 
görülebilmektedir. Bu çeşit düzenlemeler açık bir şekilde kamu 
yarar ını, kamusal üretim hizmet ve denetim gereklilikler ini, 
bu yöndeki Anayasal örgütlenmeleri ve toplumsal muhalefeti 
etkisizleşt irme, tasf iye etme ve cezalandırmaya yönelikt ir. 
Anc ak b i l inmel id ir  k i  ü l kemize,  Anayasal  demokr at ik 
k az an ıml ar ım ız a,  emeğ imize,  mes lek le r im ize,  mes lek 
alanlar ımıza ve meslek örgütler imize sahip ç ıkmaya devam 
edecek, bask ıl ar karş ıs ında boyun eğmeyecek, hukukun 
üstünlüğü ve ülkemizin mutlu yarınları için mücadeleye devam 
edeceğiz.”

Konuşmalar ın ardından MMO KALMEM’in 20. y ılını kutlamak 
amacıyla hazırlanan pasta Şubemiz Başkanı Yüksel Yaşartekin, 
Şubemiz geçmiş dönem başkanlar ından Mehmet Özsakarya 
ve Denizli Şube Yönet im Kurulu Sekreter i Mehmet Sar ıca 
taraf ından kesildi. Daha sonra ise KALMEM’in yeni hizmet 
merke z i,  K AL MEM per sone l i  t ar a f ından z i y are t ç i l e re 
gezdirilerek tanıtıldı. 
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TÜRKAK 
DENETİMİ 
TAMAMLANDI

YANGIN SEMİNERİ 
27-28 EYLÜL’DE 
GERÇEKLEŞECEK

Akredite muayene kuruluşumuz AKM,  
3 Temmuz-31 Temmuz tarihleri arasında TÜRKAK 
tarafından gerçekleştirilen ikinci gözetim ve 
kapsam genişletme denetimini başarıyla tamamladı.

27-28 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleşecek olan 
Yangın Semineri öncesinde Şubemiz ile İzmir 
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı 
yetkilileri toplantıda buluştu..

( TS EN ISO/IEC 17020 standardı kapsamındaki denetim 3 
Temmuz 2018 tar ihinde başlayarak Diyarbakır, Gaziantep ve 
Antalya Şubeler inde gerçekleşt ir ildi. Denetim, Forklif tler in 
Yak ıt Sistemi Sızdırmazlık Kontroller i, Asansör Per iyodik 

( Seminere hazırlık amacıyla 14 Ağustos 2018 tar ihinde 
Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleşen 
toplant ıya Şubemiz Başkanı Yüksel Yaşar tek in ve Yönet im 
Kurulu Üyelerinin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanı Özgür Ozan Yılmaz, İtfaiye Denetim ve Önleme 
Şube Müdürü Osman Onur Turan, İtfaiye Denetim ve Önleme 
Şube Müdürlüğü’nden Önleme Amiri Atakan Kiremitçi ve Mak. 
Müh. Çağdaş Oruç ile  İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü’nden Yük. 
Fiz. Serkan Korkmaz katıldı. Toplantıda, Yangın Semineri’nin 
içer iği üzer inde durulurken, Şubemiz ile İzmir İt faiyesi’nin 
kamu yarar ı doğrultusunda yapabileceği or tak çalışmalar 
görüşüldü. 

Seminer programına QR kodu 
okutarak ulaşabilirsiniz. 

Kont rol ler i,  Kald ırma ve İ le tme Mak ine ler i  Per i yod ik 
Kontrolleri, Basınçlı Kaplar ve Kazanlar Periyodik Kontrolleri, 
Atmosfer ik Depolama Tanklar ı İmalat ve Montaj Sürec i 
Kontrolleri kapsamında yapıldı. Denetimin kapanış toplantısı, 
31 Temmuz 2018 t ar ih inde Şubemizde gerçekleş irken, 
toplant ıya Odamız Yönet im Kurulu Başkanı Yunus Yener, 
denetim kapsamındaki Şubelerin temsilcileri, Yönetim Kurulu 
üyeler i ve Odamız Asansör Kontrol Merkezi (AKM) personeli 
kat ıldı. Denet im sonucunda tespit edilen uygunsuzluklar ın 
giderilmesi için AKM personeli taraf ından çalışma başlatıldı.
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SEKTÖR, ASANSÖR 
SEMPOZYUMU 
VE SERGİSİ 
İÇİN İZMİR’DE 
BULUŞUYOR

( “Tasarım ve Teknoloji” ana teması ile düzenlenecek Asansör 
Sempozyumu’nda bildiri oturumlarının yanı sıra panel, ilköğretim 
öğrencileri için kullanıcı eğitimi, Asansör Periyodik Kontrolleri 
Hakkında Bina Yöneticilerine Bilgilendirme Toplantısı ve sosyal 
etkinlikler yer alması planlanıyor.

İnsan yaşamı için konfor ve kolaylık sağlayan taşıma sistemleri olan 
asansörler, yasal mevzuata uygun olarak yapılması, tasarımından 
imalatına, imalatından bakımına, bakımından periyodik kontrolüne, 
güvenlik seviyesinin arttırılmasına kadar tüm süreçlerinde 
mühendislik hizmetine gereksinim duyan bir uzmanlık alanıdır. 
Asansör teknolojisindeki çok hızlı gelişmeler ve değişim, enerji 
verimliliği gibi konular asansörlerde mühendisliğinin önemini 
gittikçe arttırmaktadır. Bu nedenle TMMOB Elektrik Mühendisleri 
ve Odamız kendi meslek alanlarını doğrudan ilgilendiren asansör 
sektörüne yönelik çalışmalarını her anlamda geliştirerek meslek, 
üye ve toplum yararı çerçevesinde yoğunlaştırmaktadır.

Meslek Odalarımızın, 1993 yılında düzenlediği ilk etkinlik İzmir 
Asansör Semineri olmuş, sonraki yıllarda yine İzmir’de Asansör 
Sempozyumu, İstanbul’da İletim Makinaları Kongre ve Sergisi olarak 
devam edilmiş, 2006 yılından itibaren ise Asansör Sempozyumu 
gerçekleştirilmiştir. Kurumsal bir hal alan ve ülkemizdeki asansör 
sektörü için önemli bir etkinlik olduğuna inandığımız Asansör 
Sempozyumu’nun bir yenisi Asansör Sempozyumu ve Sergisi adı 
altında 18-20 Ekim 2018 tarihlerinde Odamız Tepekule Kongre ve 
Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. 

Asansör Sempozyumu’nun düzenlenmesine ilişkin Yürütme 
Kurulumuzun gerçekleştirdiği 6 toplantının ardından, İzmir’de 
sektörün önde gelen kuruluşlarını bir araya getirecek olan 
etkinliğin ana çerçevesi belirlendi.

Hazırlanan taslak programa göre, Asansör Sempozyumu’nda 
sektörün sorunlarının belirlenmesi ve bunlara çözüm önerileri 
oluşturulabilmesi amacıyla konunun taraflarının katılımıyla 

“Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği” başlığında bir panel 
gerçekleştirilecek. Bildiri oturumlarının paralelinde Asansör 
Sempozyumu katılımcılarının yer alabileceği “Asansör Onaylanmış 
Kuruluşların Belgelendirme Süreci” ve “Asansörlerde Kaynaklı 
Bağlantılar” konulu iki çalıştay, ilköğretim çağındaki çocukların 
eğitimi amacıyla “Asansör ve Yürüyen Merdiven/Bantların Güvenli 
Kullanımı” konulu teorik ve pratik içerikli etkinlik düzenlenecektir. 
Bu etkinliklerin yanı sıra “Asansör Periyodik Kontrolleri Hakkında 
Bina Yöneticilerine Bilgilendirme Toplantısı” ile her yıl zorunlu 
olan asansör periyodik kontrolleri hakkında bina yöneticilerinin 
aydınlanmaları sağlanacak. İlk günün sonunda, katılımcıların 
yorgunluklarını atmaları ve kaynaşmalarının sağlanması amacıyla 
açılış kokteyli düzenlenecek.

Asansör Sempozyumu’nun paralelinde düzenlenecek sergiye 
sektörde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar katılacak. Sektörün 
en önemli buluşmalarından biri olarak kabul edilen etkinlik, 
sektörde faaliyet gösteren sanayicilere, ürünlerini önemli bir 
platformda değerlendirme ve sergileme fırsatı da sunacak.

Taslak programı hazırlanan Asansör Sempozyumu 2018 için 
başvuru kayıtları devam ediyor. Kayıt işlemi için asansor.mmo.org.
tr adresinden başvuru formuna ulaşabilirsiniz. Kayıt formlarını 
doldurarak ödeme kaydınızla birlikte Konferans Sekretaryasına 
başvurmanız durumunda işleminiz gerçekleştirilecektir. 

Sempozyum Hakkında Detaylı Bilgiye 
QR Kodu okutarak ulaşabilirsiniz

Odamız ve Elektrik Mühendisleri Odası 
birlikteliğinde Şubemiz ve EMO İzmir Şubesi 
yürütücülüğünde 18-20 Ekim 2018 tarihlerinde 
Odamız Tepekule Kongre Merkezi’nde 
düzenlenecek Asansör Sempozyumu 2018’in 
program çalışmaları devam ediyor. 
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5. KAIZEN 
PAYLAŞIMLARI 

“EN İYİ 
UYGULAMALAR” 
ETKİNLİĞİ

( Kaizen Paylaşımları Etkinliğinin Amacı: Sürekli gelişim 
anlamına gelen KAIZEN, israfların azaltılması konusunda 
çalışmaları içermektedir. Ülkemizin kaynaklarının israf edilmemesi 
ve daha verimli kullanılmasını teşvik etmek ve bu çalışmaların 
yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla KAIZEN paylaşımları etkinliğini 
gerçekleştiriyoruz. 2008 yılından bu yana düzenlenen “Yalın” 
ana temalı etkinliklerimizin devamı niteliğinde olan ve bu yıl 
beşincisi düzenlenecek KAIZEN Paylaşımları etkinliğinin amacı; 
geleceğimizin tuğla taşları olan KAIZEN‘lerin gelişmesine katkıda 
bulunmak ve yeni başlayanlara örnekler sunmaktır. 

Etkinlik kapsamında aşağıda belirtilen her kategoride başvuran 
KAIZEN çalışmaları arasından en iyi uygulamalar (Best Practices) 
seçilecektir. Seçilen KAIZEN çalışmaları 22-23 Şubat 2019 
tarihindeki etkinlik boyunca sergilenecek ve sunumu yapılacaktır.

Kategoriler: KAIZEN paylaşımları etkinliğine, ÜRETİM, HİZMET 
ve YAZILIM sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar başvuruda 
bulunabilir. Yapılan çalışmalar üretim ve hizmet sektörlerinde ÖNCE-
SONRA KAIZEN ve KOBETSU KAIZEN türlerinde; yazılım sektöründe 
ise ÖNCE-SONRA KAIZEN türünde olmak üzere farklı kategorilerde 
gerçekleştirilecektir.

ÖNCE-SONRA KAIZEN Kategorileri:

1- Üretim Verimliliği

2- Enerji Verimliliği / Çevre Yönetimi

3- Kalite İyileştirme

4- İSİG

KOBETSU KAIZEN Kategorileri:

1- Üretim Verimliliği

2- Enerji Verimliliği / Çevre Yönetimi

3- Kalite İyileştirme

4- İSİG

5- SMED/Set-up

Başvuru Koşulları ve Süreci:

Bir firma her tür ve kategoriden birer başvuru yapabilir. Toplamda 
en fazla 9 proje ile başvuru yapılabilir. Yazılım firmaları ise, 
toplamda en fazla 5 proje ile başvurabilir.

Firmalar 2018 yıllarında yapılmış ve sonuçlandırılmış KAIZEN 
projeleriyle katılım sağlamalıdır. 

Her tür ve kategori için ayrı değerlendirme yapılacaktır. Firmalar 
her KAIZEN projesi için sadece bir tür ve kategoriyi işaretleyerek 
etkinliğe katılabilir. Değerlendirme sürecine tüm bölgelerde 
faaliyet gösteren firmalar katılabilir. KAIZEN çalışmalarının yazım 
ve sunum dili Türkçedir. Başvuru ücretsizdir. Sergilenmeye hak 
kazanan KAIZEN Çalışmaları, Makina Mühendisleri Odası tarafından 
ilgili web sayfasında yayınlanarak kamuoyu ile paylaşılacaktır. 
Başvuru yapan firmaların bu şartı kabul ettiği varsayılacaktır.

Başvuru: Başvurular sadece elektronik ortamda teslim edilecektir.  
İletişim: 0232 462 33 33 – 218 / Ece GÜLTEKİN -  
Web:http://www.kaizen.mmoizmir.org       
e-mail: mmokaizen@gmail.com

ETKİNLİK PROGRAMI, 22-23 Şubat 2019 Tepekule Kongre ve 
Sergi Merkezi, Anadolu Salonu ve A Katı Fuaye Alanı Başvuran ve 
sergilenmeye hak kazanan KAIZEN projeleri yer alacaktır.

Detaylı bilgiye http://kaizen.mmoizmir.org 
adresinden ya da sayfamızda bulunan QR 

kodu okutarak ulaşabilirsiniz. 
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KRİZ ATEŞİNE EN 
YAKIN DURAN 
FİRMALARI, 
MEGA PROJE 
ÜSTLENENLER 
OLUŞTURUYOR

( TÜİK, Merkez Bankası, Hazine ve çeşitli bakanlık verileri 
kullanılarak yapılan analizde, yüksek enf lasyon eşliğinde 
t ırmanan döv iz kur l ar ın ın Türk iye’y i,  ABD ile yaşanan 
ger ilimler in de etkisiyle, hızla kr iz konjonktürüne soktuğu 
bel ir t ildi. Yeni uygulamaya başl anan Cumhurbaşkanl ığ ı 
sisteminin iç ve dış ekonomik aktörlere güven vermediğini, dış 
sermaye girişi bir yana çıkışına neden olduğunu ve bu siyasi 
kostümle, mevcut ekonomik yapının didiştiğine dikkat çekildi. 
Analizde şu noktalara dikkat çekiliyor: 

• 24 Haz iran seç imler inden ç ıkan sonuç ve tek adam 
rejiminin iç ve dış ekonomik aktörlere güven vermemesine 
ek olarak ABD ile yaşanan gerilim, kırılgan göstergeleri iyice 
kötüleştirdi. Türk Lirasına olan güvenin hızla er imesi, buna 
karşılık Merkez Bankası’nın Saray’ın etkisi ile pasif kalması ve 
yükselen belirsizlikler, oldukça tahripkar kur art ışlar ına yol 
açtı. Özellikle Ağustos ayındaki büyük kayıplarla doların f iyatı 
yılbaşından 10 Ağustos’a yüzde 70, 1 ay öncesine göre yüzde 37, 
son haftada yüzde 27, Kara Cuma öncesi güne göre de yüzde 12 
arttı.

• Dövizdeki art ışı kısmen dengelemek iç in art ır ılmış ama 
yetersiz de kalsa TL faiz oranlar ı, reel sektörü mengeneye 
sık ışt ırdı ve reel sektör, büyük bilanço sarsınt ılar ı yaşadı. 
Döviz aç ığı olan f irmalar ın kur zararlar ı f irma dengeler ini 
alt üst ederken, bankalar kredi dönüşlerinde büyük sorunlar 
yaşıyorlar. Bu durum, daha da içinden çıkılmaz bir hale doğru 
hızla yol alırken kanamanın nasıl durdurulacağı bilinmiyor.

• 217 milyar dolar l ık borç, döv iz borçlusu ş irket ler in 
bilançolar ını bozuyor ve borç ger i ödemeler ini ar t ır ıyor. 

Odamız, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in 
katkısıyla hazırladığı Sanayinin Sorunları ve 
Analizleri bülteninin 40’ıncısını Krize giriş konusuna 
ayırdı. 

Sadece Şubat-10 Ağustos döneminde dolar kurunun 3.70’den 
6.45 TL’ye çıkması ile, net döviz açığı olan f irmaların kur yükü 
ya da zararı 600 milyar TL’yi bulmuş görünüyor. 

• Kr iz ateşine en yakın f irmalar ı, net döviz açığı olanlar 
oluşturuyor. Bunların bir kısmı imalat sanayisi f irmaları ama 
Merkez Bankası’nın yapt ığı araşt ırmalar, borçlanan ve net 
açık verenlerin çoğunun altyapı, enerji, ulaştırma alanındaki 
kamu-özel işbir l iğ i projeler ine g iren f irmalar olduğunu 
söylüyor. Dünya Bankası’nın envanterine bakılırsa, ilk sırayı 
Limak Holding, ikinci sıray ı Cengiz Grubu alıyor. KOİ proje 
yat ır ımı sıralamasında 43 milyar dolar yat ır ımı olan Limak 
Holding ilk sırayı, 40 milyar doları bulan Cengiz ikinci sırayı, 
yaklaşık aynı büyüklükteki Kolin 3’ncü, MNG 18 milyar dolarlık 
yatırımla dördüncü sırayı alıyor. Bu 4 f irma, Kalyon ile birlikte 
3. Havalimanını da yaparken önemli ölçüde dış kredi kullanmış 
durumdalar. İ s tanbul 3. Köprüsünü inşa eden ve başka 
yatırımları da olan IC Grubu’nun da 16 milyar dolarlık yatırımı 
bulunuyor. Enerji sektöründe yatırımları olan ve son günlerde 
AKP’ye sempatisini gizlemeyen Sabancı Grubu’nun da kamu-
özel işbirliği projelerinde 5 milyar dolarlık yatırımı bulunuyor.

• İstanbul’un rantı yüksek kamu arsalarının üzerine prestijli 
siteler, gökdelenler, AVM’ler, iş merkezleri, sağlık kampüsleri 
diken büyük inşaat f irmalar ının ve f ilosunu dış kredi ile 
genişleten Türk Hava Yollar ı’nın net döv iz aç ıklar ının da 
hatırı sayılır boyutta olduğu tahmin ediliyor. Kriz ateşine en 
yakın f irmalara aracılık etmiş bankalar da aracılık yaptıkları 
projelerden büyük zararlar görebilirler. 

• Tek adam rejiminin baş etmekte zorlandığı en büyük 
ve baş sorun, enf lasyon. Tüket ic i enf lasyonu Temmuz ay ı 
i t ibar iy le y ıl l ık yüzde 16’ya yaklaşt ı. Sanay ic inin f iyat 
ar t ışlar ını yansıtan Yur t İç i Üret ic i Fiyat ar t ışı Y İ-ÜFE’nin 
Temmuz itibariyle, yıllığı yüzde 25’i buldu. Dövizde tırmanışı 
frenleyecek bir başar ı sağlanamadığı iç in ar tan maliyetler 
önümüzdeki aylarda da f iyatları yukarı çekecek ve ağırlıkla bu 
etkiyle yıllık enflasyonun yüzde 20’yi bulacağı tahmin ediliyor. 
Böyle bir enf lasyonun “yükselen ülkeler” arasında bir tek 
Arjantin’de olduğu, onun da çareyi IMF ile stand-by anlaşması 
yapmada aradığı biliniyor. 

Yıllığı 58 milyar dolara ulaşan cari açığın f inansmanında dış 
kaynak bulunamıyor. Açıklanan cari açık bilançoları, dışarıdan 
hiç kaynak girmediğini ve açığın rezervler ile kaynağı belirsiz 
kaynaklardan karşılandığını ortaya koyuyor. Yerli cephane de 
hızla tükeniyor. 
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KÖRFEZ GEÇİŞ 
PROJESİ 
İZMİR’E 
İHANETTİR!
İzmir Körfez Geçişi Projesi konusunda mahkeme 
tarafından verilen yürütmenin durdurulması 
kararına ilişkin çeşitli AKP’li isimler ve Büyükşehir 
Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından yapılan 
açıklamalara dair TMMOB İzmir İKK 17 Ağustos 2018 
tarihinde yazılı bir açıklama yaptı.

( Bilindiği üzere TMMOB, EGEÇEP, Doğa Derneği ile seksen 
beş vatandaşımızın açmış olduğu dava ara karar ında Körfez 
geçişi olarak bilinen projenin ÇED olumlu kararı hakkında İzmir 
3. İdare Mahkemesi Yürütmeyi Durdurma Kararı vermişti. Kararı 
davacılar bir basın toplantısıyla kamuoyuna duyurmuştu.

Ancak karar ın açıklanmasından bu yana çeşitli çevrelerden, 
özellikle de iktidarın İzmir’deki uzantılarından, geçiş/hazine 
ödemesi garantili bu rant projesine ilişkin hukuki karar ı ve 
yargı bağımsızlığını hiçe sayan açıklamalar gelmeye devam 
ediyor. 

AKP İl Başkanı Aydın Şengül, mahkeme taraf ından yetk ili 
kılınan 11 akademisyenin bilimsel kriterlerle değerlendirmeleri 
sonucunda oluşturduğu rapora dayanan hukuksal karara 
saygısızlığını dün yaptığı açıklamalarla açıkça ifade etmiştir. 
Şengül, aralar ında TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu’nun 
da yer aldığı davacı kurumları hedef alırken, bizleri, projeye 
alternatif sunmamakla suçlamıştır. 

Bu projenin kent içi ulaşıma herhangi faydası olmadığı bilimsel 
ver ilerle kanıtlanmışt ır. Kentin iht iyaçlar ı yönelik olmayan, 
hiçbir bilimsel ve teknik bilgiye dayanmayan, bu tür ‘f ikr im 
geldi’ projelerine alternatif önermeyiz. Ayrıca kendisine şunu 
bilmesini isteriz. Siz savunduğunuz bu ve benzeri projelerle 
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bu kent i, t ıpk ı İ s t anbul’da olduğu g ib i yandaşl ar ınıza 
yağmalatmaya çalışıyorsunuz. Biz de buna engel olacağız.

Şengül’ün yanı sıra, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin AKP’li 
üyesi Çağlar Haspolat ’ın aç ıklamalar ı da hem kendisinin 
hukuk mücadelesine yönelik tahammülsüzlüğünü hem de 
cehalet ini gözler önüne sermişt ir. Meclis toplant ısında söz 
alan Haspolat’ın, “İzmir’de Makina Mühendisler i Odası tüm 
projelere karşı geliyor. Kat ı at ık bertaraf tesisine de onlar 
it iraz et t i” sözler i, kendisinin TMMOB yapısından bihaber 
olduğu ve hukuki mücadeleyi de meşru görmediğinin itiraf ıdır. 
Kendisini bildirmek vazifemizdir. Ne Makina Mühendisleri Odası 
ne de TMMOB’a bağlı herhangi bir odamız katı atık bertaraf 
tesis ine dava açmamışt ır. Aksine TMMOB İl Koordinasyon 
Kurulu anılan tesisle ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayarak 
tesisin yapılabileceğini belirtmiştir.  

Ancak yıllardan beri ana muhalefet partisi CHP adına İzmir’i 
yöneten Aziz Kocaoğlu da ikt idar korosuna kat ılarak rant 
projesine dair hevesini ısrarla dillendirmeyi sürdürmektedir. 
Yine belediye meclisi toplant ısında “Körfez Geçişi yapılsın 
diye diye ağzımda tüy bitti” diyen Sayın Kocaoğlu, mahkeme 
karar ın ı,  dol ay ıs ıy l a İ zmir ’ in geleceğ inin korunmas ını 
desteklemek yer ine, projenin doğal ve çevresel etkiler inin 
görmezden gelinerek gerçekleştirilmesini önermektedir. 

Aziz Kocaoğlu’na buradan sesleniyoruz. Körfez Geçiş Projesi 
İzmir’e ihanettir. Bu projeyi destekleyen belediye başkanları 
da bu ihanete ortak olur ve görev suçu işler. Kendisini, iktidar 
korosunun muhalefet cephes inden destekç is i olmak tan 
vazgeçip, kentimizi yağmalama polit ikalar ına karşı durarak 
İzmir’in yaşanabilir bir kent olarak kalmasına katkı sunmaya 
davet ediyoruz.

Ayrıca kamu gücünü kullanan idarelerin ve kişilerin mahkeme 
kararını etkisiz bırakmak için mahkeme kararlarına ve bilimsel 
gerçekler hakkında beyanda bulunmaları suçtur  ve bu kişiler 
hakk ında suç duyurusunda bulunacağımız ı buradan il an 
ediyoruz. 

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu olarak daha önce olduğu 
gibi, rant politikalarına karşı yaşamın sürdürülebilirliğinden 
yana ol an tüm kes imler adına yürüt tüğümüz hukuksal 
mücadeleden asla ger i adım atmayacağ ımız ı, kent imiz i, 
doğamızı ve kamusal çıkarlar ı her ne pahasına olursa olsun 
savunmaya devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz. 
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KRİZİN FATURASINI 
KRİZİ YARATANLAR 
ÖDESİN!
İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Türkiye’de son 
dönemde yaşanan ekonomik kriz ile ilgili 15 Ağustos 
2018 tarihinde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

( Al sancak  Türk an Say l an  Kültür  Merkez i  önünde 
gerçekleştirilen basın açıklamasında İzmir Emek ve Demokrasi 
Güçleri adına DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı konuştu. 
Sarı, Türkiye’de son dönemde yaşanan krize ilişkin, “Son bir 
haftada tanık olduğumuz şey bir iflas tablosudur. Kapitalizm 
küresel ölçekte yama tutmamakta, dünyanın her köşesinde kriz 
üstüne kriz yaratmaktadır.” dedi.

Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bir haf taya yakın bir süredir Türkiye’deki tüm yurttaşlar ın 
gözü kulağı kur tablolarında. Sokaktaki herkes Türk Lirası’nın 
gözümüz önünde değersizleşmesini konuşuyor. Bırakalım 
döv iz i, cebinde er tesi haf tay ı ç ıkar tacak parası olmayan 
on milyonlarca işç i ve emekç i bu tabloyu kaygıyla izliyor. 
Çünkü bu tablonun kendiler ini yak ından ilgilendirdiğinin 
fark ındalar. Çünkü deney imle sabit olduğu üzere bu tablo 
ezilenler-emekçiler için zamlarla beraber derinleşen  yoksulluk 
ve artan işsizlik demek.

Yaşanan iflas tablosudur! İflas eden rant ve talan ekonomisidir, 
sömürü düzenidir!

Son bir haf tada tanık olduğumuz şey bir if las tablosudur. 
Kapital izm küresel ölçek te yama tutmamakta, dünyanın 
her köşesinde kr iz üstüne kr iz yaratmaktadır. Emperyalist 
güçler aras ında giderek ar tan rekabet ve ger il imler kah 
ticaret savaşlar ı ve kr izler, kah sıcak savaşlar üretmektedir. 
Bugün Türk iye’de yaşanan gelişmeler bunlardan bağımsız 
değildir. Ama başka ülkelerde yaşandığından daha yak ıc ı 
biç imde yaşanmasının sebebi on y ıl larca sürdürülen rant 
ve israf ekonomisidir.  AKP ikt idar ı ve tek adam rejiminin 
yürüt tüğü sermaye polit ikalar ıdır. Ardı arkası kesilmeyen 
siyasal krizler, herkesin patlak vermesini öngördüğü ekonomik 
kr izi tet iklemiş, önlenemez hale getirmişt ir. Yıllardır ranta, 
talana, y ık ıma, savaşa, baskı ve zora dayalı bir ekonomiyi 
yürütenler in yüzdürdüğü gemi önlenemez b iç imde su 
almaktadır.  Bu anlamıyla iflas eden OHAL ve KHK’larla idare 
edilen, sermayey i ihya edip milyonlarca insanı yoksulluk, 
güvences izl ik, düşük ücret ler ve işs izl ikle terbiye eden 
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neoliberal talan ekonomisidir. Yıllardır emperyalist devletlerin, 
sermaye gruplarının, tekellerin talepleriyle ülkeyi uluslararası 
f inans tekeller inin yağmasına açanlar ın yaratt ığı bağımlılık 
ilişkileri iflas etmiştir. Dış borçlanmaya dayalı yağma, talan ve 
israf düzeni çökmektedir.

İflasın sorumluları emekçileri fedakârlığa çağırıyor!

 Üstelik bu iflasın esas sorumlular ı alışageldiğimiz biçimde, 
herkesin kanıksadığı bir pişkinlikle, sermayenin su üstünde 
kalması için yoksulları fedakârlığa davet etmektedirler. Apar 
topar ekrana çıkarılan İş Bankası Genel Müdürü “ülkenin sadece 
refahını mı paylaşacağız, zorluklar ı da paylaşmayı bilmemiz 
gerek iyor. Kamu v icdanı bunu gerekt ir ir” diyebilmektedir. 
TÜSİ AD ve TOBB yapt ık l ar ı  aç ık l amada “Son dönemde 
karşılaşt ığımız f inansal zorluklar ı millet imizle dayanışma 
iç inde aşacağız” demektedir. Milyarlarca liralık vergi borcu 
bir çırpıda silinen Sabancılar Hazine Bakanı’nın müsameresine 
övgüler düzmek tedir.  Türk iye’de her dönem yarat ı l an 
zenginliğin kaymağını yiyen, ama belki de son 17 yıldır daha 
fazla semiren, refahı kendi aralarında paylaşanlar, yoksul işçi 
ve emekçileri derinleşen bir yoksulluğa mahkûm edenler, aynı 

“millet”ten olduklarını hatırladıkları yoksullardan dayanışma ve 
özveri beklemektedir.

Hepimiz aynı gemide miyiz?

İf lasın siyasal sorumlular ı ise if lası “ekonomik bir savaş”, 
“mil l i bir dava” g ibi sunmaya çal ışmak tadır. Düne kadar 
milyarlarca dolarlık harcamalarını bütçede çerez parası olarak 
takdim edenler, örtülü ödenekleri bütçeyi yutanlar; “itibarda 
tasarruf olmaz” diyerek saray üstüne saray inşa eden, Reza 
Zarraflar’a plaket sunanlar yoksullara aza kanaat etmelerini 
vaaz etmektedir.. Rize’de Bayburt’ta konuşurken efelenenler, 
ABD ile görüşmek üzere muhatap bulamadıkları için Newyork 
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T imes’a makale yaz ıp, y ıl larca ABD emperyalizmine nasıl 
hizmetler sunduklar ını anlatmak zorunda kalmıştır. Yıllardır 
yoksullar ı makine dairesine t ıkıp, konuşanı kürek mahkûmu 
haline get it irken kaptan kamarasında oturanlar, güvertede 
güneş lenenler  “hep imiz  ayn ı  gemidey iz ”  hamase t ine 
başvurmaya başlamıştır. Ama yalana karnımız tok.
İşveren örgütler i ile aynı kareye girmeye çalışıp, sermaye 
temsilc iler i ne derse aynısını tekrarlayan sar ı sendikalar ın 
maskeleri de bu süreçte yeniden düşmüştür. Kendilerine üye 
milyonlarca işç inin hakk ını savunmak, er iyen ücretlerden 
bahsetmek, ek zam istemek bir yana sermaye polit ikalar ına 
ve ik t idara destek aç ıkl amalar ı yapan ve hizaya geçen 
sendikaların sendika olmadığı da açığa çıkmıştır.

Faturayı Emekçiler Ödemeyecek!

Bu tablo işçiler, emekçiler için sürdürülebilir değildir. Düne 
kadar OHAL altında ücretleri aylar içerisinde eriyen milyonlarca 
insanın alım gücü sadece birkaç günde yüzde kırk oranında 
er imişt ir. Sermaye kendi gemisini kur tarmaya çalış ırken, 
daha şimdiden işten çıkardığı işçiler i emekçiler i azgınlaşan 
dalgaların arasına atmaya başlamıştır. Marketlerde, pazarlarda 
f iyat etiketleri şimdiden değişmeye başlamış, dün aldığınız bir 
ürünü ertesi gün aynı f iyattan bulamadığınız günler kapıya 
dayanmıştır.

İşçi sınıf ı ve emekçiler, yani Türkiye’deki yurttaşların yüzde 
99’u, yüzde 1’lik bir az ınlığın oturduğu sofranın hesabını 
ödemeye razı değildir. İşçi sınıf ı ve emekçiler çaresiz değildir! 
Bugün her zamankinden daha fazla örgütlenmeyeve birlikte 
mücadele etmeye iht iyaç vardır. Çocuklar ımız ın geleceği, 
yaşadığımız ülkedeki milyonlarca insanın kaderi vereceğimiz 
mücadeleye, örgütlülüğümüze bağlıdır. Sendikalarımız, meslek 
odalar ımız, kitle örgütler imizde buluşmanın, örgütlenmenin 
tam vaktidir.

AKP iktidarı – “tek adam rejimi” yönetemiyor!

K r i z i n  s i y a s a l  s o r u m l u l a r ı ,  i k t i d a r  s a h i p l e r i 
yönetememektedirler. Eller inde tüm yetkiy i toplamalar ı ve 
bir tek adam rejimi oluşturmalar ı da ekonomide sorunlar ı 
çözmemiş, aksine derinleştirmiştir. Bu tablonun sorumlular ı 
is t if a etmelidir. Bu kr iz in sonuçlar ı ile emekç iler in baş 
edebilmesinin yegâne koşulu sermayeye can simidi sunan 
pol it ikal ar değ il , emekç iler in t alepler ini esas al an bir 
yaklaşımdır. AKP iktidarı  ise tam tersi biçimde, emeği bedel 
ödemeye çağır ırken sermayeye yeni teşvikler ve vergi aflar ı 
sunmaktadır.

Sermayenin saldırılarına karşı emekçilerin talepleri neler?

Toplu işten atmalar yasaklanmalı, kamu istihdamı artırılmalıdır. 
Başta asgar i ücret olmak üzere ücret ler reel enf lasyon 
oranında ar t t ır ılmalıdır. Vergi s istemindek i adaletsizliğe 
son ver ilmeli ve başta temel tüket im mallar ı olmak üzere 
dolaylı vergiler azaltılmalıdır. Rant, faiz ve sermaye gelirleri 
vergilendirilmeli, var olan vergileri artırılmalı, çeşitli sermaye 
çevreler inin vergiler ini neredeyse sıf ırlayan kararlar iptal 
edilmelidir. Devletin başındakilerin, savurganca harcamaları, 
ör tülü ödenek ve kanun dışı mali kaynak kullanımı derhal 
durdurulmalıdır.

Fiili ve meşru mücadele içinden gelen ve aynı anlayışla yoluna 
devam eden emekçiler faturayı krize yol açanların ödemesi için 
mücadelesini yükseltmekten geri durmayacaktır.

Tüm emek ve demokrasi güçler ini kr iz i yaratanlar ın kr iz in 
faturasını emekçilere, ezilenlere çıkartma girişimlerine karşı 
hızla harekete geçmeye ve birlikte mücadeleye yürütmeye 
çağırıyoruz.”

İN
D

İR
İM

EGE OCTOPUS DALIŞ MERKEZİ
Ege Octopus Dalış Merkezi tarafından, tüm seviye 
kurslarda ve başlangıç seviyesi günübirlik eğitim 
dalışlarında üyelerimize yüzde 20 oranında 
indirim uygulanacaktır.

Adres: Bahriye Üçok Bulvarı Latife Hanım Caddesi 
1879 Sokak No:75-B Karşıyaka
Tel: (0232) 368 70 00  / (555) 400 92 95
Web: http://egeoctopus.com/

ÖZEL EGE ALSANCAK KOLEJİ
Özel Ege Alsancak Koleji tarafından, üyelerimize 
çocuklarının eğitim ücretlerinde yüzde 35-40 
oranında indirim uygulanacaktır.

Adres: 1643/9 Sk. No: 7 Bayraklı
Tel: (0232) 435 05 05
Web: www.egealsancakkoleji.com
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DEPREME 
HAZIR MIYIZ?
17 Ağustos Marmara Depremi’nin yıl dönümünde 
Konak Belediyesi, Konak Kent Konseyi, Karşıyaka 
Kent Konseyi, TMMOB İzmir İKK ile birlikte çeşitli 
etkinlikler düzenlendi.

( 16 Ağustos 2018 tarihinde yapılan basın açıklamasında 
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sekreteri Melih 
Yalçın taraf ından bir konuşma yapılırken, Gündoğdu Meydanı'na 
meşaleli yürüyüş gerçekleşt ir ildi. Yürüyüşün sonunda 17 
Ağustos depreminde kaybet t iğimiz yur t taşlar ımız anısına 
denize karanf iller bırakıldı.

Kurumlar adına yapılan açıklama şu şekilde:
“17 Ağustos Marmara Depreminin ardından 19 yıl geçti. Bizler bu 
süre içerisinde  deprem gerçeğini unutmadık, unutturmayacağız. 
17 Ağustos 1999 Gölcük ve 12 Kasım 1999 Düzce depremleriyle 
ortaya çıkan her acının yükünü kalbimizde taşıyoruz. Başta 
merkezi ve yerel düzeyde ülkemizi yönetenler olmak üzere; 
her kurum, kuruluşun  bu günlerde bu konu hakkında bir kez 
daha düşünmesini ist iyoruz. Deprem gerçeğiyle yüzleşmek, 
depremlere hazırlıklı olmak ve olası depremleri en az kayıpla 
atlatmak için önerilerimizi aşağıda sıralıyoruz.

1. Bugüne kadar bilinen bilgiler ve var olan teknolojilerle 
faylar ın bulunduklar ı yerler i bilmek mümkündür. Fakat fay 
hattının kırılacağı yeri ve fayların üreteceği depremin zaman 
ve tar ihini bilmek mümkün değildir. Bu nedenle zaman 
kaybetmeden yapılar ımızı deprem güvenlikli hale get irmek 
gerekiyor.
2. Yaşamış olduğumuz or ta büyüklükte bir depremde bile 
yapılarımızın hasar görmesi ve can kayıplarının ortaya çıkması 
yapı stokumuzun büyük bir risk altında olduğunu gösteriyor.

3. Daha güvenli ve yaşanabilir yerleşim yerleri ve yapıların 
üret ilmesi deprem r isk yönet iminin temel amaçlar ındandır. 
Bunu sağlamanın en etk ili yolu; yerleşim planlar ında ana 
riskleri göz önüne alarak, gerekli düzenlemeleri yapmak için 

"Deprem Yönetmelikler ini" ödünsüz bir şek ilde uygulamak 
gerekiyor.

4. Hiç kimse bize 1999 depremlerinden sonra bilgi eksikliğinin 
olduğunu söyleyemez. Yeni bir "Bina Deprem Yönetmeliği" 
yayımlandı. Zemin durumunu ve fay hatlarını biliyoruz. Artık 

"ULUSAL DEPREM STRATEJİSİ VE EYLEM PLANINI-UDSEP 2023"ü 
güncelleyerek uygulamaya koymak gerekiyor.

5. Mühendislik biliminin gerekler i dikkate alınarak, yapı 
tasar ım uygulama ve denetim evresinin sağlıklı bir şekilde 
işlet ildiği ülkelerde, doğa olaylar ının afete dönüşmediği 
görülmektedir. Bu bağlamda, yapı stokunun oluşturulması 
evresinde dikkate alınması gereken yer seçimi kararlarından, 
yapı tasar ımına, yapı üret imi ve yapı denet imine kadar, 
bilimsel ve çağdaş ölçekte bütünlüklü bir yapı üretim düzeni 
kurulmalıdır.

6. 1999 depremleri önemli ölçüde can ve mal kayıpları ortaya 
ç ıkarmakla kalmamış, çok daha büyük bir tehlikenin henüz 
yaşanmamış olduğunu ortaya koymuştur. Bu da 1766`yılından 
bu yana kır ılmamış olan fay nedeniyle Marmara Denizi`nin 
iç inde olacak bir depremdir. Bu deprem başta İ s tanbul 
olmak üzere Marmara Bölgesini ve çevresini önemli ölçüde 
etkileyecektir.

7. 2004 y ılında Bayındırlık ve İskân Bakanlığı̀ nın yapmış 
olduğu "1. Deprem Şûrası" ve yine 2009 yılında aynı bakanlığın 
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yapmış olduğu "Kentleşme Şûrası’na çok sayıda bilim insanı ve 
uzman katılmış ve son derece önemli çalışmalar yapılmışt ır. 
Fakat devlet bürokrasisinin sürekli olarak değişt ir ilmesi ve 

"L İ YAKAT ölçüsüne bağlı kadrolar yer ine," söz dinleyen ve 
bilgisiz kişilerin göreve getirilmiş olması; "deprem zararlarını 
azaltmak ve planlı bir kentleşmeyi" sağlamak için hazırlanan 
raporların uygulama alanı bulamamasına neden olmuştur.

8. Her y ıl çok say ıda mühendislik diploması ver ilmesine 
rağmen kaliteli bir mühendislik öğrenimi yapılamamaktadır. 
Can ve mal güvenliğini sağlayan bir mesleğin insanları olarak; 
f iz ik i şar tlar ı uygun olmayan, öğret im kadrosu son derece 
yetersiz olmasına rağmen inşaat mühendisi diploması veren 
okullar açılmaktadır. Bu anlayışa son verilmelidir.

9. Her afetten sonra sık sık yapılan "yara sarma" anlayışından 
kurtulup; bilimin, tekniğin ve aklın gerektirdiği işleri yapmak 
gerekir. Depremin bir doğa olayı olduğu kabul edilmeli ancak 
denet imsizliğin neden olduğu olumsuzluklar ı "kader" gibi 
değerlendiren yaklaşımlar terk edilmelidir. Bugüne kadar 
yapıl an çal ışmalar, deprem önces i al ınacak önlemler in 
deprem riskini önemli ölçüde azalttığını ortaya koymaktadır. 
Sorunu sorun olmaktan çıkaracak olan tek çıkar yol, deprem 
yaşanmadan önce alınacak önlemlerde saklıdır.

10. Deprem yaşanmadan önce alınacak önlemler ve parasal 
harcamalar, deprem yaşandıktan sonra yapılacak düzenleme ve 
parasal kayıplardan 20 kat daha azdır.

11. Ruhs a t l ardan mühend is  ve  m imar l ar ın  imz as ın ın 
kaldırılması mesleğimizin gelişimini engelleyecek, sahteciliğin 
önü açılacaktır.
12. Oda ile meslek insanı arasına örülmeye çalışılan duvarlar 
kaldırılmalı, mühendis ve mimarlardan oda belgesi istenmesine 
yönelik uygulama güncellenmelidir.

13. Kentsel dönüşüm konusu; f iz iksel, sosyal ve ekonomik 
yönden çöküntü ve bozulma sürecine girmiş kentsel alanları, 
iç inde yaşayanlar iç in yaşam kalitesi daha yüksek olacak 
şekilde, kente kazandırmayı hedefleyen bir plan stratejisidir. 
Oysa getirilmiş olan "İmar Aff ı" ile kentsel dönüşüm arasında 
çelişkili bir durum ortaya çıkmıştır.

14. Kentsel dönüşüm; parçacı bir anlayışla değil, bütünlüklü 
kent planlarının bir parçası olarak ele alınmalıdır.

15. Ne yazık ki var olan yapı stokumuz; deprem başta olmak 
üzere diğer doğal olaylara karşı hazırlıklı ve güvenli değildir.

16. Kentlerimiz doğal olan olaylara karşı güvenli olmadığı gibi, 
doğal olmayan yangın gibi afetlere karşı da güvenli değildir.

Bizler halkımızın can ve mal güvenliğini sağlayacak yapılara 
kavuşuncaya kadar bu gerçekler i dile get irmeye, bilime ve 
tekniğe dayalı önerilerimizi bu konuda doğrudan sorumlulukları 
bulunan merkezi yerel yönetimlere iletmeye devam edeceğiz. 
Depremleri unutmayacağız, unutturmayacağız.”
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“BALÇOVA 
BELEDİYESİ İLE 
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK 
BAKANLIĞI EL ELE 
KENT SUÇU İŞLİYOR”
İzmir’e Sahip Çık Platformu tarafından, İstinye 
Park Plan tadilatlarının mahkemece iptaline ilişkin 
27 Temmuz 2018 tarihinde bir basın açıklaması 
gerçekleştirilerek, belediye ile bakanlığın birlikte 
kent suçu işledikleri belirtildi.

( Üçkuyular’da bulunan İstinye Park AVM inşaat ı önünde 
gerçekleşt ir ilen bas ın aç ıkl amas ında, İ zmir ’e Sahip Çık 
Platformu adına Şehir Plancılar ı Odası İzmir Şube Başkanı 
Özlem Şenyol Kocaer konuştu. Kocaer, İst inye Park AVM 
Projesindeki hukuksuzluk ve AVM’nin bu alana yapılmasının 
bilimsel kriterlere uygun olmadığının, Şehir Plancıları Odası 
İzmir Şubesi’nin eski vergi dairesi alanı olarak bilinen parselde 
yapılan plan değiş iklikler ine il işk in aç t ığ ı davada, İzmir 
3. İdare Mahkemesi’nin verdiği iptal karar ıyla bir kez daha 
tescillendiğini ifade etti. Mayıs ayında vergi dairesi alanındaki 
değişiklik doğrultusunda eşdeğer alan olarak belirlenen alana 
ilişkin mahkemeden iptal karar ı geldiğini hatırlatan Kocaer, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak Karabağlar Belediyesi’nden topu taca atan, Balçova 
Belediyesi’nden ise iptal kararının proje alanıyla ilgili olmadığı 

iddiasıyla çarpıtıcı ve İstinye Park AVM Projesini destekleyen 
açıklamalar gelmişt i. Çarpıtmalar, bugün bu iptal karar ıyla 
dayanaklar ını tamamen yit irmişt ir. Şimdi bu iptal karar ının 
gereğinin Balçova Belediyesi taraf ından uygulanma vakt i 
gelmişt ir. Ayr ıca bu alanda iptal karar ı Şehir Planc ılar ı 
Odası’na gelmeden, yeni plan değişikliği 13 Haziran 2018 
tar ihinde askıya ç ıkmışt ır. Bu çabanın, inşaatın durmaması, 
yatır ımı yapan Orjin Grubu’nun bir kuruş dahi kaybetmemesi 
adına gösterildiği açıktır. Askıya çıkan plan değişikliğinde de 
mahkemenin iptal kararı verdiği plandan temel olarak hiçbir 
fark yoktur ve hukuksuzdur. Bu plan ile bağlant ılı plan ile 
birlikte alana ilişkin imar planı ikinci kez iptal konusu olmuş 
olmasına rağmen, Çevre ve Şehirc ilik Bakanlığı mevzuata, 
bil ime ayk ır ı planın yenisini onaylama ısrar ıyla bu alanı 
kullanarak, halkın yanında değil sermayenin yanında durarak 
bir kent suçu işlemeye devam etmektedir.

Verg i Daires i alanının ‘Resmi Kurum Alanı’ s tatüsünden 
çıkarılıp Emsal=2.50, Yençok=10 kat “Ticaret+Turizm” alanına 
dönüştürülmesinin ortaya ç ıkma gerekçesini bir zorunluluk 
ve kamu yarar ı ile temellendirmek mümkün olmadığı gibi, 
kamusal kullanımlı bir alanın t icar i amaçlı özel bir alana 
dönüştürülmesi planlama ilke ve esaslarına uygun değildir.
Dava konusu vergi dairesi kamulaşt ırmayla zamanında elde 
edilmiş olan bir kamu araz is iyken, Özel leşt irme İdares i 
taraf ından Maliye Meslek Lisesi’nin bahçesinde yapılacak 
yeni vergi dairesinin yapım maliyetine Or jin Gruba sat ılmış 
ve sonrasında da plan değişikliği ile vergi dairesi alanının 
rant değer i ar t t ır ılmışt ır. Bu sayede yapılması planlanan 
İst inye Park Projesi daha da büyütülmüş, değer ine değer 
katılmıştır. İzmir'in en değerli kamu araziler inden bir i olan 
halkın pazaryer i, güvensiz ve uygunsuz olan viyadük alt ına 
mahkûm edilmiş, pazaryer inin belk i de taşınabileceği bu 
alan sermayeye bu şekilde peşkeş çekilmişt ir. Tramvay son 
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TMMOB İZMİR 
İKK: “ASKERİ 
ALANLAR RANTA 
AÇILMASIN, KENT 
PARKI YAPILSIN”

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, Bornova 
Hacılarkırı’nda bulunan Cemal Gürsel Kışlası 
arazisinin ranta açılma çabalarına ilişkin 3 Ağustos 
2018 tarihinde basın toplantısı gerçekleştirdi.

( İzmir Mimarlık Merkezi’nde düzenlenen toplantıda konuşan 
Mimarlar Odası İzmir Şubesi Başkanı H. İbrahim Alpaslan, 
alana dair toplu işyerler i, t icaret, ibadet alanı, belediye 
hizmet alanı, akar yak ıt ve LPG ser v is istasyonu alanı ve 
park kullanımlarının ayrıldığı planlara karşı TMMOB Mimarlar 
Odası İzmir Şubesi’nin aç t ığ ı ve TMMOB Şehir Planc ılar ı 
Odası İzmir Şubesi’nin müdahil olduğu davada, İzmir 4. İdare 
Mahkemesi’nin işlemin iptali karar ı verdiğini ifade ederek, 

“Ancak iptal edilen Doğanlar Asker i Alan Planına il işk in, 
Bakanlık taraf ından zaman kaybedilmeden iptal edilen planın 
neredeyse aynısı yeniden onaylanarak 25.04.2018 tar ihinde 
askı ilanına ç ıkar ılmışt ır. Aynı it iraz gerekçeler inin devam 
et t iği yeni plana TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi ve 
Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi taraf ından dava açılmıştır” 
dedi. Kent merkezinde kalmış olan askeri alanların taşınması 
konusunun, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası daha yakıcı bir 
şekilde gündeme getir ildiğini hatırlatan Alpaslan, sözler ini 
şöyle sürdürdü:

“Ne yazık ki, afet toplanma alanları dâhil kent içinde boş kalmış 
her parselde olduğu gibi, yeni rant kapılar ı olarak görülen 
asker i alanlar ı ele geç irme yar ışına kapılmış büyük inşaat 
f irmaları ile ilgili her gün yeni bir “dedikodu” yayılmaktadır. 
Eğer kent içinde kalmış, yeni kent parkları olma potansiyeline 
sahip bu yeşil alanlara sahip çıkmaz isek, kaçınılmaz olarak 

durağının bu alanda seçilmesi ve şimdi de metro çalışmalarının 
hızlandır ıldığı proje alanı iç in adeta tüm kurumlar seferber 
olmuştur. Onca y ıldır alanda birden fazla kamu kullanımı 
mevcuttu ve pazaryeri, vergi dairesi, otogar halk taraf ından 
yoğun olarak kullanılmaktaydı, ancak bu yeni hizmetler ve 
düzenlemeler görüyoruz k i proje sayesinde alanda bir bir 
gerçekleştirilmektedir.

İzmir 3. İdare Mahkemesi, dava konusu plan değişikliklerinin 
imar mevzuat ı, kamu yarar ı, şehirc il ik ilkeler i, planlama 
esasları ve hukuka uygun olmadığı kararına varmıştır. 

İzmir’in doğası, kentsel karakter i, kamusal alanlar ı, birçok 
açıdan sermayenin kıskacı altındadır. Bu saldırı görüldüğü gibi 
ne koruma ilkesi, ne kamu yararı, ne de hukuk tanımaktadır. 
Bu saldırı kimi zaman iktidar eliyle, kimi zaman yerel yönetim 
taraf ından yapılmaktadır. Kimi zaman da suçu geçmiştek i 
yönet ic ilere atarak ve müdahale etmeyerek kent suçlar ına 
ortak olmaktadırlar. Bugün İstinye Park Projesi’nde yer alan 
parsele ilişkin İzmir halkının lehine olan mahkeme kararı için 
buradayız. Ancak bu kent suçunun tar ihi 1998 y ılına kadar 
dayanıyor. Burhan Özfatura’nın belediye başkanlığı döneminde 
imar planlarında kamusal kullanımda olan pazaryeri alanı ve 
semt garajı alanı turizm+ticaret kullanımına dönüştürülmüş ve 
ardından 2000’li yıllarda da parça parça satılmasına müsaade 
edilmişti. Bu işlemlerin geçmişte yapılmış olması konunun bir 
kent suçu olduğu gerçeğini örtmemektedir. Bugün ‘konu bizim 
dışımızda’ yaklaşımı kent suçuna ortak olmaktan başka bir şey 
ifade etmemektedir. Bugün konu, İst inye Park olduğu gibi 
başka yerlerde de işlenmesi planlanan kent suçlarında da aynı 
yaklaşım ile karşımıza çıkacak olanları uyarıyoruz. Bu bir kent 
suçudur ve derhal durdurulmalıdır.

Kamunun elinden parça parça alınan bu alanda yer alan vergi 
dairesinin alanında davanın gereği inşaat derhal durdurulmalı, 
yeni bir imar planı ile kamu alanına dönüştürülmeli ve bu alan 
tekrar kamuya bırakılmalıdır. Bu kapsamda da, uygun olmayan 
bir alana sıkışt ır ılmış pazaryer inin vergi dairesinin alanına 
taşınmasını talep ediyor, pazar yer imiz i tekrar bu alanda 
istiyoruz.

İdar i Yarg ıl ama Usulü Kanunu’nun 28.maddes i, karar ın 
tebl iğ inden i t ibaren 30 günü geçmeden gereken idar i 
işlemler in yapılması zorunluluğundan bahsetmektedir. Bu 
kapsamda mahkemenin kararı doğrultusunda hukuka uygunluğu 
bulunmayan imar planı değ iş ikl iğ ine is t inaden ver ilmiş 
ruhsatlar iptal edilmeli ve inşaat durdurulmalıdır. TMMOB Şehir 
Plancıları Odası İzmir Şubesi, 25 Temmuz günü bu doğrultuda 
Balçova Belediyesi’ne başvurusunu yapmış bulunmaktadır. 
Gereği yapılmadığı takdirde suç duyurusunda bulunacağımızı ve 
kent suçlarının peşinde olacağımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz. 
Ayrıca plan değişiklikleri askıya çıkmış olsa dahi askı süreci 
tamamlanmadığı sürece plan kesinleşmez. Bu süreçte vergi 
dairesi parseli plansızdır ve plansız bir alanda inşaat faaliyeti 
sürmek tedir. Planlar, yönetmelik te tar if lendiğ i şekl iy le 
it iraz olmaması halinde askıdan inmesiyle, eğer it iraz varsa 
itirazların reddedildiği gün kesinleşir. Dolayısıyla 6165 Ada 1 
Parselin şu an kesinleşmiş bir planı bulunmamaktadır. Askıda 
olan plan yalnızca mahkemenin iptal ettiği gerekçeleri hâlâ 
bar ındıran henüz kesinleşmemiş hukuksuz bir plandır. Tüm 
İzmirlileri kamusal alanına sahip çıkmaya, plan değişikliğinin 
askıdan ineceği 13 Ağustos’a kadar plana itiraz dilekçelerini 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne vermeye çağırıyoruz.”
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bu “dedikoduların” vahim sonuçları ile karşı karşıya kalacağız. 
İzmir için de Doğanlar Askeri Alanı gündeme getirilen ilk alan 
olması nedeniyle kent için hayati önem taşımaktadır. Doğanlar 
Askeri Alanı, planlar aracılığıyla, emsal oluşturacak niteliğe 
kavuştuğunda İzmir’de tüm askeri alanlar için ciddi bir tehdit 
oluşturacaktır. 

İzmirlilerin çok iyi bildiği gibi, kent içerisinde birçok askeri 
alan kullanımı bulunmaktadır. Bornova, Doğanlar Mahallesi’nde 
yer alan ve İzmir Ticaret Odası eski başkanı Ekrem Demirtaş’a 
sat ış ı ile gündeme gelen yaklaşık 130 bin m²’lik arsanın 
önemli büyüklüğü ağaçlık olup orman statüsünde olması 
gerekmektedir. Yapımı devam eden İzmir-İstanbul Otoyolu 
bitişiğinde ve Bornova Stadı yakınında bulunan ve büyük kısmı 
yeşil alan olan milyarlarca liralık arazi, 2016 yılında Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı onayıyla imara açılmak istenmiştir. Ancak 
Doğanlar bölgesindeki askeri alanların imara açılmasına karşı 
ç ıkan meslek odalar ının hukuk mücadelesi yargı taraf ından 
haklı görülmüştür. Alanda ‘rant yaratıldığı’ gerekçesiyle 2016 
y ılında aç ılan davalar ile Çevre ve Şehirc ilik Bakanlığı’nın 
parsele özel onayladığı imar planları iptal edilmiştir.  

Orman Kadastrosu ve 2/B Uygulama Yönetmeliği 17.maddesinde 
üç hektar büyüklüğündeki ağaç varlığı orman vasf ındadır 
denilmek tedir. Söz konusu bölgede dava konusu parsel 
i le s ınır l andır ıl amayacak şek ilde ve çevres iy le b ir l ik te 
değerlendir ilmes i gereken bir ağaç dokusu yer almak ta 
olup, bahsi geçen yönetmelik hükmü kapsamında bu alanın 
orman vasf ında değerlendir ilmesi gerekmektedir. Ek olarak 
Anayasanın 169. maddes ine göre de orman s ınır l ar ında 
daraltma yapılamaz.

Dava konusu planlar ile yıllardır kamu kullanımının tasarrufu 
alt ında kalmış bu alanın kamu malı niteliğinden çıkar ılarak 
özel mülkiyete konu edilmesi önerilmektedir. Kuruluş amacı 
dar gelirli vatandaşlara konut temini olan TOKİ’nin, adeta 
sorunlar ından ar ındır ılmış arsa temin eden bir aracı kurum 
haline get ir ilmiş olması kabul edilemeyecek bir husustur. 
TOKİ’nin uzun vadeli stratejisi, alt ve orta gelir grubuna yönelik 

sosyal konutlar ile gerekli hizmet birimlerini altyapılarını da 
tamamlayarak sunmak ve sosyal devlet anlayışını güçlendirmek, 
üret im çarklar ının önündek i engel ler i azaltmak, yoksul 
vatandaşına hizmet eden, adalet ve anlay ışla yaklaşan bir 
devlet yapısını oluşturmaktır. Ancak dava konusu planlar ile 
planlama bölgesinde tüm sosyal devlet anlayışı, kamu yararı 
ilkeler i göz ardı edilmişt ir. Kamuya ait alanlar TOKİ eliyle 
özel mülkiyete açılarak başta toplu iş yerleri, ticarethaneler, 
akaryakıt/LPG istasyonlar ı olmak üzere rant kapısı haline 
gelmiştir. 

Bugüne kadar gelen çarpık yapılaşma ve imar af lar ının da 
yardımıyla, Türk iye’nin hemen her kent inde, standar tlar ı 
k a r ş ı l a y a c a k  y e t e r l i l i k t e  (10  m2 / k i ş i )  y e ş i l  a l a n 
bulunmamaktadır. Türkiye’de dünya standartlar ının oldukça 
ger is inde ol an k iş i  baş ına düşen yeş il  al an mik t ar ın ı 
yükseltmek iç in elimizdeki son f ırsat olan asker i alanlara 
sahip ç ıkmamız, her şeyden önce vatandaşlık görev imizdir. 
Kentler imizde yaşanan ‘rantsal dönüşüm’ün yaratt ığı, insan 
ölçeğinden çok uzak, devasa yapılar yüzünden kendimizi daha 
da kapana kısılmış hissettiğimiz şu günlerde, askeri alanların 
yapılaşmaya açılmadan ve mevcut yeşil dokuları iyileştirilerek, 
öncelikle, kent parklar ına, mesire alanlar ına, kültür ve spor 
alanlar ına ve benzer i kamusal kullanımlara dönüştürülmesi 
önerilmektedir.

Anayasaya ayk ır ı imar planı karar ı ile orman statüsünde 
korunmas ı  gereken Doğanl ar  A sker i  A l an ı ’n ın,  s ah ip 
olduğu ekolojik değer doğrultusunda yapılaşması yer ine; 
kentlilerin yeşil alan ve spor alanları gibi donatı ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek birçok kullanımı iç ine alan İzmir iç in bir 
‘KENT PARKI’ kararı alınması için henüz geç kalınmış değildir. 
Kamuoyunun da desteğ i ile, asker i al anlar ın, hükümet 
t araf ından da söz ver ildiğ i g ib i, ranta ve yapıl aşmaya 
açılmadan, yeşil alanlar olarak kullanılmasının talep edilmesi, 
kentlerimiz için hayati önem taşımaktadır.” 
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Aydınlanma çağı entelektüeller i, daha önce Tanr ı’nın işgal 
ettiği yere toplumu koyarak dünyevi bir ahlakçılık çerçevesi 
çizerler. 1791-1792 yıllarında hem İngiltere hem de Fransa’da 

“erkek hakları”nın hemen ardından “kadın hakları” bildirilerinin 
yayımlanmasıyla toplumsal c insiyete ilişkin argüman yer ini 
sağlamlaştırdı ve liberalizmin yükselmesiyle de bir eşit haklar 
öğret isine, bir yurttaşlık hakkı talebine dönüştü.(1) Ancak 
dünyevi ahlakçılığın yerleşmesi, dinsel ahlakçılığın varlığını 
kaybetmiş olması anlamına gelmedi. 1970’ler in sonunda 
ABD’de feminizm ve eşc insel kur tuluş hareket ine yönelik 
tepk inin köktendinc i Protestanlık ile yak ından bağlant ıl ı 
olması bu durumu kanıtlar.

Kadınlar ın Avrupa ve Amer ika’da oy kullanma, mülkiyet ve 
eğitimden yararlanma konusunda yoğunlaştırdıkları mücadele, 
haklar öğretisinin mantıksal sonucunu doğurmuş ve toplumsal 
c ins iyete dair bir toplum teor is inin oluşmasının yolunu 

“Cinsiyet Eşitlikçiliğini” ön plana çıkararak açmıştır. 

August Bebel ve Freder ich Engels’in yazılar ı aracılığıyla da 
ana akım sosyalist geleneğin bir parçası olarak kadınlar ve 
erkekler arasındaki ilişk iler, belirli bir tar ihsel yörüngeye 
sahip bir toplumsal sistem olarak şekillenme yoluna girer. 
Engels, toplumsal cinsiyetin yörüngesini sınıf dinamiklerine 
bağlarken aslında döneminin tüm reformcularının yaptığı gibi 
sorgulamaksızın kabul etmekte direttiği şey “Kadın” ve “Erkek” 
kategorilerinin “doğallığı” hatta aslında uzlaşımsal kadın ve 
erkek sıfatlarıydı. Bu demektir ki, radikal eşit haklar öğretileri,  
ancak “gerçek kadınlık”, kadın ve erkeklerin yapması gereken 
doğru işler ve onlar ın heteroseksüel yazgılar ı hakk ındaki 
oldukça uzlaşımsal görüşlerle bir arada var olabilirdi.(2) 

Clara Zetkin ve sosyalist harekette yer alan diğer kadınlar 
1900’lü y ıl l ar ın baş ında c ins iyete dayal ı iş bölümünün 
değişt ir ilebileceği sav ı ile örgütlenme çalışmalar ına hız 
vermiş ve ABD ile bazı Avrupa ülkeler inde güçlü bir kadın 
hareketi ortaya çıkmıştı. Harekete paralel sosyalist feminizm 
de teor ik anlamda atağa kalkmışt ı. Bugün c insiyete dayalı 
iş bölümü olarak adlandır ılan olgunun, analiz ve aç ıklama 
gündemine oturması sosyalist feministlerin başarısıdır.  Ancak 
1920’lerden sonra etk il i ç ık ışlar inişe geç t i. 1940’larda, 
cinsiyet rolü, kadın rolü, erkek rolü ter imleri yaygın olarak 
kullanılıyordu. 1970’lerde or taya at ılan “kadınlar ın evde 
ücretsiz çalıştır ılmalarının ekonomik öneminin” vurgulandığı 
argüman ev içi emeğin ücretlendirilmesi mücadelesini doğurdu. 

“CİNSİYET” DE 
“TOPLUMSAL 
CİNSİYET” GİBİ 
KÜLTÜREL BİR 
İNŞA MI?

• CİNSİYETİN İKİLİĞİNİN (ERKEK-KADIN) TESİS EDİLMESİ
R.W.Connel l ,  “Toplumsal Cins iyet ve İk t idar”  k i t ab ında, 
toplumsal c insiyete dair toplumbilimsel teor iler in modern 
buluşlar niteliğiyle bat ı icadı olduğunu iler i sürer. Üstelik 
bu bakış aç ısının daha en baştan, or taçağ ve reformasyon 
aydınları taraf ından, biyolojik ve toplumsal cinsiyet yazılarında, 
erkekler-kadınlar ve Tanr ı arasındaki ahlaki ilişkilerle ilgili 
tartışmalar şeklinde zuhur etmiş olduğunu belirtir ancak bu 
tür bir çerçevenin kısıtlayıcı olmasına karşı çıkar. Teologlar ve 
düşünürlerin cinsiyet hakkındaki tartışmalarında, insanların 
niçin başka bir şey yaptıklarını ele alıp sorgulamaktan çok, ne 
yapmaları gerektiğini dayatmalarını eleştirir.

KOMİSYONLARDAN • KADIN MÜHENDİSLER KOMİSYONU 

 R    Yıldız Sınmaz Uzgan-Makine Mühendisi 
    yildizsinmaz@gmail.com

“Öbür uygarlıkların, insan cinselliğine ve 
cinsiyetler arası ilişkilere kendilerine özgü 

bir yaklaşım biçimleri vardır. Sözgelimi 
Hint erotizmi ve Çin aile kurallarının 
gösterdiği gibi, sözünü ettiğimiz bu 
yaklaşım biçimleri, Batı’nın yaratmış 

olduğu herhangi bir şey kadar incelikli ve 
teferruatlı olabilir. Ancak bunlar farklı 

tipte kültürel oluşumlardır.” 
Raeweyn Connell

Didem Erk, Ev İmkânsız Denen Yerdir,
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Yukarıdaki açıklamaların ışığında görülüyor ki, düşünürlerin 
teor i üreterek kurguladığ ı c ins iyet, toplumsal c ins iyet, 
toplumsal normlar, aile, inşa edilen roller,  sosyalist teor i, 
ahlaki normlar ile kamusal ve toplumsal alanlarda geliştirilen 
kadın haklar ı mücadelesi, insanlar ın ez ic i çoğunluğunun  

“doğal olarak” heteroseksüel olduğu varsayımını temel alarak 
gerçekleştir ilmiş ve bu durum, gücü elinde bulunduranlarca 
da desteklenerek, cinsiyetin ikiliğinin (Kadın ve Erkek olarak) 
tesis edilmesini fazlasıyla güçlendirmiştir.

EVRİMCİ BİYOLOJİDEN QUEER’E…

Kadın ve Erkek kategor iler inin “doğallığı” varsay ımlar ına 
karşı çıkışlardan bir isi “evrimci biyoloji”ydi. Charles Darwin, 
daha önce Türler in Kökeni’nde vurguladığı doğal ayıklanma 
görüşünün yanına bu kez de bir evr im mekanizması olarak 

“cinsel ayıklanma” nosyonunun açıklamasını katmıştı. Darwin, 
kullandığı yalın üslupla, c insiyet konusunu teologlar ın ve 
ahlakç ılar ın elinden alarak farklı türler in davranışlar ının 
gözlemlenmesi ve karş ılaşt ır ılması sorununa dönüştürdü. 
Biyologlar daha da ileri giderek cinsiyetin sonuçta niçin var 
olduğu sorusuyla ilgilenmeye başladılar ve giderek c insel 
üremenin sağladığı evrimsel açıklamalara ilişkin bir açıklama 
geliştirdiler.(3)

Tüm bu gelişmeler, cinsellik ve toplumsal cinsiyetle ilgilenen 
araştırmacı doktorlar ın ortaya çıkması ve “seksoloji” olarak 
adlandırılacak yarı tıbbi bir uzmanlığın yaratılması, doğal bir 
fenomen olarak insan cinselliği biçimler inin keşfedilmesine 
yönelik temeller i at t ı. 1886’da yay ımlanan Kraf f t-Ebing’in 

“Cinselliğin Psikopatolojisi” kitabı bu alanda ilk üründür ve 
transvest itlik ve homoerotizmden başlayarak, zevk almanın 
birçok dejeneratif biçimlerinin sınıflandır ılmasını içermiştir. 
Ardından Havelock Ellis, konuya daha sıcak yaklaşan cinsel 
farklılaşma antropolojisini 1897’de yayınladığı “Cinsel Altüst 
Oluş” kitabı ile geliştirdi. Freud’un özellikle “Cinsiyet Teorisi 
Üzerine Üç Deneme” kitabında ileri sürdüğü argümanlar, her iki 
cinsin karakterinin doğal olarak belirlendiği görüşünü çürüttü.
 
Queer, Judith Butler'ın “Cinsiyet Belası” kitabında şu şekilde 
tanımlanıyor: “Asıl anlamı, tuhaf, acayip,  LGBTT (Lezbiyen, 
Gey, Biseksüel, Travesti, Transseksüel) bireyler için kullanılan 
aşağılayıcı bir sözken eşcinsel ve trans hareketin özellikle daha 
genç kesimi taraf ından sahiplenilmiş ve olumlu bir anlamla 
kullanıma girmiştir. Eşcinsel, biseksüel, travesti, transseksüel 
ve cinselliklerini hegemonik normların dışında deneyimleyen 
heteroseksüelleri kapsayan bir şemsiye tanımıdır.” 

”Queer hareket i, bel l i polit ik amaçlar güden dinamik ve 
farklılaşmış bir harekettir. Uluslar ötesi olarak düşündüğümüzde 

queer hareketi aynı zamanda homofobi, mizojini* ve ırkçılıkla 
mücadele etmeyi de amaçlar ve her türlü ayrımcılık ve nefretle 
mücadele eden hareketin bir parçasıdır. Queer politikasının 
or taya çıkışı, hangi kimliğe sahip olursan ol, homofobiyle 
savaşmanın öneminin kabul edildiği anlamı taşır.”(4)

“Queer Polit ika’dan anlamamız gereken temel şudur: LGBT 
bireylere dönük nefret ve şiddetle, sadece onlara odaklanan 
ve onların hayatta kalmalarına vurgu yapan bir perspektifle 
mücadele edilemez. Bu nefret, öfke ve şiddeti aşmanın tek 
yolu, cinsel azınlıkların bu sistemde bir semptom olarak nasıl iş 
gördüklerini göstermektir. Yani, onlara yönelik öfke ve şiddeti, 
heteronormatif toplumsallığımızın kendi iç çelişkilerine, karanlık 
noktalarına, boşluklarına, anlamsızlıklarına, gerilimlerine işaret 
eden bir şey olarak değerlendirmeliyiz. Ve de bu çelişkilerin 
herkesi farklı biçimlerde de olsa etkilediğini, herkesin kaderini 
birbirine bağladığını da gören bir politik hat geliştirmeliyiz.”(5) 

QUEER SANATA ADIM ADIM

Levent Şentürk, mimarlık ve mekân ile feminist kuram ve 
queer ikili alanlarını “sanatta devrimci bir tufanı ve akıntıyı 
yükselt in”** şiar ına da sahip ç ıkarak çalışmalar ına konu 
edinmiş bir bil im insanı. Cins iyet-Cinsel l ik ile mimarl ık 

Levent Şentürk
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arasındaki ilişki üzerine düşünmeye doktora tezini hazırlamak 
için okumalar yaptığı süreçte başlar.

“Le Corbusier'nin ‘Modulor’ adlı evrenselci mimar i ölçeğini 
inceliyordum…. Daha ilk kitabın başlarından itibaren, cinsiyetli 
zamir kullanımının çok yoğun olduğunu fark ettim….Kendinden, 
modern mimarlıktan, cinsiyetinin üzerine basa basa bahsetmesi, 
bununla üstelik övünmesi bir tür maçoluk gibi göründü bana... 
Modulor sonuçta 50'lerin popüler mimarlık konularından biriydi. 
Ama etkilerinin bugün bile devam ettiği yerler var ve bu etki 
düşünebileceğimizden çok daha der in görünüyor. Modulor, 
ideal bir erkek bedenini temel alarak bütün fiziki çevrenin bu 
erkek bedenine göre inşa edilmesi talebine dayanıyor. Ütopist 
ve modası geçmiş olabilir ama söylediğim gibi, bugün aslında 
50'lerdekinden çok daha Modulorlaşmış bir dünyada yaşıyoruz….
Ne yapıp edip bu eril söylemin altını oyacak araçlar geliştirmem 
gerekiyordu, ben de bunu yapmaya çalıştım.(6)”

Toplumsal cinsiyet, feminizm veya erillik çalışmaları, ötekilik 
teor iler i, queer kuramı gibi alanlarla bağlant ı kuran, bu 
alanlara doğrudan gönderimde bulunan veya bu temel üzerinde 
tasarım yapmaya çalışan mimar ya da şehir plancısı bulmanın  
çok zor olduğunu söyleyen Levent Şentürk, aşağıda kısa bir 
bölümünü paylaşt ığım bir “Queer Sanat Manifestosu”nu (7) 
oluşturmuş:

“Çizgiyle ne çok şey yapıyorsunuz. Ama çizgi hiçbir şey inşa 
etmez. Arzuyla güçsüzlüğü bir arada tahayyül etmemiz 
queer bir çizgi kuramı için ilk sorudur. Hetero-arzudan söz 
etmeyeceğim. Çizginin kesişmelerini pratik olanaksızlığından 
dolayı reddediyorum. Kesişimin üçüncü boyutta karşılığı yoktur; 
ikinci boyutta temsili bir anlatımdan ibarettir…

 Fluxus’u*** yad ederek: ‘Bir çizgi çizin ve peşinden gidin.’ 
İşte size sanat! Bayır aşağı bir tekerleği kovalayan çocuğun 
deliliğine denk sanat! Deliliğinin, çizgi-oluş’un peşinden git. 
Organlaşma, bunu ağırbaşlı biçimde yapar. Çizginin ‘queer 
dönüş’ünü aç ıklayabilmek iç in organlaşmanın öyküsünü 
geliştirmem ve sonucuna ulaştırmam gerek. Yukarıda çizdiğim 
ilk spirali hatırlıyorum; kağıt üzerinde dalıp gidiyor ve spirali 
özenle büyütmeye devam ediyorum. Spiralin büyüdükçe kendine 
güveni geliyor ve şımarmak istiyor; dönenip durmaktan bıkmış, 
yeni şeyler denemek istiyor. Sardığı yuvarlak üzer inde dışa 
doğru kıvr ım yapar, bir tur atınca bu tepecik kabarır. Buna 

‘spiralin eşinmesi’ diyelim; ve sonra çukurunu örten bir köpek 
gibi eski kararlı ve arzusuz haline döner.(8)”

Bir düşünce teor isi olarak Queer, akademik çalışmalardan 
gündelik yaşamımıza uzanan, kapalı kapıların ardından canlı 
renkli sokaklara, sanatsal mekânlara taşarak kendi ifadesinin 

yarat ımını, ondan ilham alan çağdaş sanat ın kavray ıc ı 
kollarında gerçekleştirme yolunda.  

Her yıl birçok ülkede gerçekleştirilen “Onur Yürüyüş”leri (Pride 
Parade) ve etkinlikleri çok renkli, düşündürücü  görüntülere ve 
mesajlara sahne oluyor. Çizgi dışılığın tehlikeli ve “normallik” 
dış ı görülmesine karş ı ç ık ış ın ısrar l ı duruşu, normlar ın 
temelden sorgulanması anlay ışını normalleşt ir ir umudunu 
taş ıyor. Onur Haf tas ı kapsamında birçok sanat etk inliğ i, 
söyleşiler, paneller düzenleniyor. 

 

Bu yıl, 26. İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası sergisi “SINIR/SIZ” 
teması ile gerçekleştirildi ve yasaklamalara karşı yeni bir dilin 
olanaklarının arayışını simgeledi.

CANAN…

Feminist sanatç ı Canan,  Ar ter Galer i’de açt ığı son sergisi 
“Kaf Dağı'nın Ardında”da, söylencelerde bilinmezlerle dolu ve 
erişilmez olanların neler olduğuna bakıyor.

Gözde Gürel, Zararsız Nesne, 2018

Şahmeran, CANAN, 2011

“Yılan bedenli bir kadının bir erkekle aşkını anlatan ve 
kendisini bu aşka adayan, Mezopotamya’ya ait yılan 

bedenli bir kadın figürü Şahmeran. Sanatçı, sergisinde 
şifa verici, bilge ve güçlü bir figür olan Şahmeran’ı 

Cennet ile Araf arasında konumlandırarak sınırlarını 
aşmaya çalışan kadınlara şifa vermek istiyor.”(9)
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Sanatçıya göre Kaf Dağı'na ulaşmak aslında kendimize ulaşmak, 
kendimizi ve başkalarını anlamak demek. Belki de bu yüzden 
ulaşılması zor olanı simgeleyen, bilinmezlikler i bar ındıran 

“Kaf Dağı” sergiye adını vermiş. Sergi mekânının üç kat ına 
yerleşt ir ilmiş Cennet, Araf ve Cehennem hayvanlar, farklı 
cinsiyetler ve yönelimler dünyasını izleyici ile buluşturuyor.

 
Son söz olarak:

Queer kuram,  heteronormatif ikili cinsiyet sistemine karşı çıkar 
ve bu sistemin yaşamsal alanlarda oluşturduğu olumsuzluklara 
işaret eder. Queer ’in k imliklere dair eleşt irel tutumu, bir 
bakıma  “kimliksizleşme” önerisi, onu tüm kimlik konumlarına 
dair radikal bir sorgulamanın alanı haline getirmiştir. Türkçe 
bir sözcük olmayan Queer, her geçen gün özellikle Cinsiyet/
Toplumsal Cins iyet üzer ine yapıl an çal ışmalarda, LGBT T 
mücadele alanlarında ve hatta son dönem sanat çalışmalarında 
sıkça karşımıza ç ık ıyor. Türkçe karşıl ığı olarak yer ine bir 
sözcük üretilmediği sürece de dilimize yerleşerek tanımlandığı 
anlamda ve ilg il i alanda yer ini sağlamlaşt ırmaya devam 
ederken k imliğin altüst edilmesi ediminde, tanımına yeni 
anlamlar eklemeyi sürdürecek.  

* Mizojini, kadın düşmanlığı, kadınlara karşı duyulan soğukluk, 
antipati veya abartılı düşmanlıktır. İngilizcedeki "misogyny" 
ter imi, Yunancadaki kadın (gyne) ve nefret etmek (misein) 
kelimelerinden türetilmiştir.

**"Sanatta devrimci bir tufanı ve akıntıyı yükseltin. Yaşayan 
sanatın ve karşı sanatın ilerlemesini sağlayın ki, sanatsal 
olmayan gerçeklik sadece eleşt irmenler, sanat meraklılar ı 
ve profesyonellerce değil, herkes taraf ından kavranabilsin. 
Kültürel, toplumsal ve politik devrimci kadroları birleşik cephe 
ve eylemde kaynaştırın." George Maciunas

*** Fluxus, çok say ıda devr imc i sanat ak ımını doğurmuş 

Cennet, CANAN, 2017

Araf, CANAN, 2017

olan bir gerilla döneminin, 1960'ların ürünüdür. Bu sözcüğü 
Amerikalı mimar ve grafik sanatçısı George Maciunos, 1961'de 
New York'ta A/G Galeri'deki bir dizi konferans için bastırdığı 
davetiye aracılığıyla tanıtmıştır. Doğadaki ve insan yaşamındaki 
sürekliliği, değişimi ve yenilenmeyi, durağanlığa karşı koyuşu 
ifade eder. 

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

(1) Toplumsal cinsiyet ve iktidar-R.W.Connell-syf:53  

(2)-syf:56  (3)-syf:56

(4) Judith Butler-Ankara konuşması

(5) Alev Özkazanç-Feminizm ve Queer Kuram-syf:83-84

(6) Yrd.Doç.Dr. Levent Şentürk-Mimar 
http://v3.arkitera.com/s227-bir-erkek-mimarin-gozuyle-er il-
kent.html 

(7) https://xxi.com.tr/i/queer-sanat-manifestosu

(8)Yrd.Doç.Dr.Levent Şentürk-Queer Sanat Manifestosu

(9) http://artistwonders.com/kaf-daginin-ardinda-canan/
Görseller: İlgili web siteleri
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•Dört Köşeli Üçgen, çevresi taraf ından “Gözlemci” olarak 
adlandırılan bir bekçinin hikayesini konu ediyor. Bir tütün 
deposunda çalışan "Gözlemci", hemen hemen herkesi ve her 
şeyi görüp izlemeyi, bütün ayr ıntılar ı öğrenmeyi kendine 
ilke edinmiştir. Aslında işi bekçilik yapmak olsa da, herkes 
taraf ından "Gözlemci" diye çağır ılmaktadır. Gözlemler ini 
kullanması ise hayatını bir hayli zorlaştırmaktadır. Çünkü 
kimse gözlemlerini ulu orta söyleyen, rahatlıkla kullananları 
sevmez... 

Dört Köşeli Üçgen f ilmi, Salâh Birsel'in aynı adlı romanından 
beyazperdeye uyarlandı.

•Aşağıdan, 28 Şubat’a yönelik geliştirilen söylemin ötesinde kalanları ve o söylemle üzeri 
örtülenleri gün ışığına çıkarıyor ve tarihin terazisinde bir tür yüzleşmeye götürüyor. Farklı 
yaşamlara, düşüncelere ve inançlara sahip mazlumların yollarının kesişmesini,  birbiriyle 
olan ilişkilerini ve hayat mücadelelerini hikâye ediyor. Kitap nefes almanıza fırsat 
vermeden sizi çocukların, fahişelerin, öğrencilerin, tüccarların,  solcuların ve İslamcıların 
kapılarından içeri sokuyor, onların yaşam mücadelelerine tanık olmamızı sağlıyor.

Aşağıdan, iyiliği ve kötülüğü, ahlaki değerleri ve toplumsal sistemleri temelden sorgulama 
olanağı sunuyor. Kahramanlardan taşıp zihin dünyanıza hücum eden ütopyaların ve 
distopyaların hararetli düşleri, toplumun derinlikleri ve insanın kendisi ile  olan çelişkileri 
iç içe yer alıyor.

•Bosna-Hersekl i sevdah grubu D ivanhana yeni ç ıkan 
al bümünden il k s ingle parçay ı resmi web say f as ında 
sevenleriyle paylaştı.

“Kafu mi draga ispec i” (Sevgilim bana kahve yap) adını 
taş ıyan bu parça ünlü Türk oyuncu ve yorumcu Suzan 
Kardeş'le hazırlanmıştır.
Şarkının kaydı ve klibi Bosna-Hersek Müzik Prodüksiyonu 
SMS stüdyolarinda çekilmiştir.  Yapımını grubun uzun seneler 
beraber çalıştığı Borjan Miloševi’in üstlendiği parçanın klip 
montajını Kenan Paši gerçekleştirdi.
Divanhana ve Suzan Kardeş' in yanı sıra bu güzel şarkıda 
gitar ustası Emir Hot ve Türk klarnetçi Yunus Emre Ellek'in 
imzalarını da görebiliyoruz.
Divanhana'nın Suzan Kardeş ile hazırladığı bu yeni albüm 
Kalan Müzik imzasıyla sevenleriyle buluştu.

Yönetmen: Mehmet Güreli

Oyuncular: 
Mustafa Din, Ülkü Duru, İştar 
Gökseven, Kaan Çak ır, Emre 
A l tuğ,  Mehme t E sen,  Sezg i 
Mengi, Alper Saldıran, Şencan 
Güler yüz, Gökçer Genç, P ınar 
Tuncegil

Ülke: Türkiye

Medya Cinsi : CD

Disk Sayısı : 1

DÖRT KÖŞELİ ÜÇGEN

AŞAĞIDAN

2018 | Dram | 88' | Türkçe

Hüseyin Edemir

Hazırlayanlar:
Şafak Işık & Erkan Çınar

KARDEŞ
Divanhana ve Suzan Kardeş
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