
Barışın hakim olduğu, 
savaşsız, sömürüsüz, eşit, 
özgür, demokratik bir 
Türkiye ve dünya dileğiyle 
Yeni Yılınızı kutlar, 2019’un 
sevdiklerinizle birlikte 
yaşayacağınız mutluluk ve 
başarı dolu günler getirmesini 
dileriz.
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YÖNETİCİSİ: ALGIMIZ

TMMOB İKK
KÖRFEZ GEÇİŞİNDE ÇED 
KARARI İPTAL OLDU
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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

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
9 Ocak 2019 

YÖNETİM YERİ
MMO Tepekule

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

Bayraklı - İZMİR 
Tel: (232) 462 33 33 

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

 
—

Yerel Süreli Yayın 
MMO İzmir Şube yayın organı 

MMO üyelerine ücretsiz gönderilir.
 

Gönderilen yazıların yayınlanıp 
yayınlanmamasına, TMMOB Makina 

Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 
Yönetim Kurulu karar verir. 

Yayımlanan yazılardaki sorumluluk 
yazarlarına ilan ve reklamlardaki sorumluluk 

ilanı veren kişi veya kuruluşa aittir.
 

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

yazarlarına geri verilmez.

—

Üyelerimiz Kahvaltıda Buluştu

CBÜ’de Mühendisliğe Giriş Dersine 
Katıldık

Manisa İl Temsilciliğimizden Yeni Yıl 
Kokteyli

Öğrenci Üyelerimiz Yerel Kurultayda 
Buluştu

Üretim Yöntemleri Komisyonumuzdan 
Toplantı 
 
Ege Fren’e Teknik Gezi Düzenlendi

Teskon, Sektörü İzmir’de 
Buluşturmaya Hazırlanıyor

Ölçümbilim Sempozyumu ve Sergisi 
20-22 Kasım 2019 Tarihlerinde 
İzmir’de Düzenlenecek

Ekonomide Resesyondan Depresyona 
Geçiş

Ankara'daki "Kaza" Yüksek 
Hızlı Trenlere Dair Benimsenen 
İmaj Politikasının Yanlışlığını 
Göstermektedir

Körfez Geçişinde ÇED Kararı İptal Oldu 

Kurumlardan “Yağma Politikalarıyla 
Mücadele Eden” Bir Yerel Yönetim 
Çağrısı

Bülten’den 
 

Eğitimler 
 

Kadın Komisyonu

Üyemizden
 

Kültür & Sanat

 

İÇİNDEKİLER

www.izmir.mmo.org.tr

MMOizmir

mmoizmir
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Son yıllarda genellikle yeni yılın geçtiğimiz yılı aratmaması temenni edilir oldu ama ne yazık ki, Brecht’in 
dediği gibi ‘ekmek satılmadı eskisinden daha ucuza’…

Bu yıl da ciddi bir kriz ve zam furyası ile yeni bir yıla girdik. Aslında bir yeni yıl sayılmaz tam olarak.  Çünkü 
bir önceki yıldan kalan ekonomik, sosyal ve siyasal kriz yeni yılda da karşımızda. 

Türkiye, yeni bir yerel seçime hazırlanıyor. Referandumları, erken genel seçimleri de sayarsak son 5 yılda 
neredeyse her yıl sandık başına gidiyoruz. Her seçim, baskıcı bu rejimden bir kurtuluş umudu taşıyor. 
Ancak her seçim başka bir hile, ayrı bir yolsuzluk… Sahte, mühürsüz oylar, asılsız seçmen listeleri, elektrik 
kesintileri, silahların gölgesinde kullanılan oylar, sandık taşımalar; bu süreçte ne kadar hile hurda varsa her 
şey yapıldı. Sonuçta meşruiyeti olmayan zaferlere imza atıldı, balkon konuşmaları yapıldı, her şey geride 
bırakıldı, halkı kucaklayacak icraatlar için sözler verildi. Ama hiçbir seçim sonrası öyle olmadı. Aksine 
toplum içinde, ayrıştırma, kutuplaştırma her seçimin vazgeçilmez yöntemi haline geldi. Şaibeli seçimler 
sonucu halkın adalete, devlete ve muhalefet partilerine olan inancı da gün geçtikçe zayıfladı. İnsanların 
sokağa çıkmaya ne inancı ne de cesareti kaldı. Bir korku imparatorluğu tüm ülkeye hâkim oldu. Adeta tüm 
ülkenin üzerine ölü toprağı serpilmiş gibi…

Hükümet ne ekonomik, ne sosyolojik ne de siyasal krize bir çözüm arayışında görünmüyor. Hiçbir alanda 
sürdürülebilir bir politikadan söz etmek mümkün değil. Hükümet meşruiyetini yitirdiği sürece baskıyı biraz 
daha artırıyor, kim barış, adalet talebinde bulunuyorsa anında terörist ilan ediliyor. Yalan, resmi devlet 
söylemi haline geldi, neredeyse doğru bir cümle duyamaz olduk. Küfür, hakaret desen siyasetin olmazsa 
olmazları arasına çoktan girdi. 

Bu kadar olumsuz tablo içerisinde çok önemi yokmuş görünse de yerel yönetim seçimleri aslında çok önemli. 
Yukarıda açıklamaya çalıştığımız krizler yumağı kentlerimizin, doğamızın talan edilmesine neden olduğu 
gibi, çalışma ve bir arada barış içinde yaşama irademizi de tehdit etmeye başladı. Bu nedenle yerelde 
yeniden kurulacak demokrasiler ülke demokrasi mücadelesine bir nefes olabilir, hatta olmak zorundadır. 

Tam bir ayrım noktasında olduğumuzu düşünüyoruz. Bugün işte tam bu noktada bizlere düşen en büyük 
görev yaşadığımız kentleri kültürü, kimliği ve doğasıyla bozulmadan gelecek kuşaklara taşımaktır. Bu 
nedenle kentlerimize sahip çıkmalı, nasıl bir yerel yönetim istediğimizi daha güçlü haykırmalı ve bu konuda 
bütün kanalları zorlamalıyız. 

Geçen sayımızda TMMOB İzmir İKK ve İzmir’deki meslek odaları ve sendikaların nasıl bir yerel yönetim 
istediğine ilişkin metni sizlerle paylaşmıştık. Aynı metin, adayların belirleme aşaması olan şu günlerde 
başta CHP olmak üzere muhalefet partilerinin Genel Başkanlarına da iletilmiştir. TMMOB bu yerel 
seçimlerde yağma politikalarına karşı mücadele edecek demokratik katılımcı bir yerel yönetim istediğini 
her platformda dile getirmektedir. Bu nedenle yerel seçimlerde bu tanıma uyan adayları destekleyeceğini 
de açıkça deklere etmiştir. 

Seçim tarihi yaklaştıkça yerel yönetim seçimlerine yönelik olarak TMMOB il koordinasyon kurulunun 
yapmış olduğu çalışmalar bültenimiz aracılığıyla üyelerimize ulaştırılacaktır. 

Tüm üyelerimize barış içinde huzurlu bir yeni yıl diliyoruz. 

Şube Yönetim Kurulu

BİZLERE DÜŞEN 
EN BÜYÜK GÖREV 

YAŞADIĞIMIZ 
KENTLERİ 

KÜLTÜRÜ, KİMLİĞİ 
VE DOĞASIYLA 
BOZULMADAN 

GELECEK 
KUŞAKLARA 
TAŞIMAKTIR.

BÜLTEN’DEN
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EĞİTİMLER
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE 

ÜRETİM EĞİTİM PROGRAMLARI
OPERATÖR VE

TEKNİSYENLER İÇİN KURSLAR
SEMİNERLER

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

700 TL /KİŞİ+KDV 
Süre: 40 ders

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

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

Süre: 50 ders

Inventor Kursu
800 TL / KİŞİ+KDV  

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

Catia Kursu
Cumartesi–Pazar    (09.30-13.30)

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

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

800 TL /KİŞİ+KDV

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

 Engin Yavaş - Volkan Kazanç
-

Bilgisayar kurslarında başvurulara 
göre tarih belirlenecektir.

-
NOT

Bilgisayar kursları ücretlerinde  
TMMOB üyelerine 

%30 indirim uygulanmaktadır.

İş Makinaları (Forklift)  Operatör 
Yetiştirme Kursu 

16.02.2019–17.03.2019 (08.30-13.20)
750 TL/KİŞİ+KDV

Vinç Kullanma Eğitimi 
(13.00-18.00 / 1 gün )

500 TL/KİŞİ+KDV

Manlift Kullanma Eğitimi
(13.00-18.00 / 1 gün)

500 TL/KİŞİ+KDV

Sanayi Tipi Kazanlar Operatör 
Yetiştirme Kursu 

28.01– 01.02.2019 (13.00-18.00)
750 TL/KİŞİ+KDV

Doğalgaz Kullanımında Teknik 
Personel Kursu 

17.01.2019 (09.30–17.30)
400 TL/KİŞİ+KDV

Teknisyenler için Kaynak Teknolojisi 
Kursu 

H.içi (13.00-18.00) 1.440 TL/KİŞİ+KDV

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

750 TL/KİŞİ+KDV

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

11-13.01.2019 (09.00-17.00)
625 TL/KİŞİ+KDV

Pnömatik Devre Elemanları ve 
Uygulama Teknikleri Kursu 

H.içi  (09.30-16.30) 625 TL/KİŞİ+KDV

Hidrolik Devre Elemanları ve 
Uygulama Teknikleri Kursu 

H.içi (09.30-16.30) 625 TL/KİŞİ+KDV

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum 
Personeli (Pompacı)  Kursu
04-05.02.2019 (13.00-18.00)

375 TL/KİŞİ (KDV Dâhil)

LPG Taşıma Personeli (Tanker Şoförü)  
Kursu

27-28.12.2019 (13.00-18.00)
375 TL /KİŞİ (KDV Dâhil)

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

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

Not: Tarihi belli olmayan kurslarımız 
başvurulara göre planlanacaktır.

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

  Engin Yavaş - Volkan Kazanç
Tarihi belli olmayan kurslarımız 

başvurulara göre açılacaktır.

BÜTÜNLEŞİK YÖNETİM SİSTEMLERİ 
TEMEL BİLGİLENDİRME (ISO 9001, 

ISO 14001 ve ISO 45001)  
24-25-26 Ocak 2019,

 09.30-17.00
420 TL+KDV (%18) / 480TL+KDV (%18)

MALİYET YÖNETİMİ VE ANALİZİ  
30-31 Ocak 2019, 

09.30-17.00
300 TL+KDV (%18) / 360 TL+KDV (%18)

YALIN ÜRETİM TEKNİKLERİ  
06-07 Şubat 2019, 

09.30-17.00 
300 TL+KDV (%18) / 360 TL+KDV (%18)

IATF 16949:2016 TEMEL 
BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ  

11-12 Şubat 2019, 
09.30-16.30

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

KAİZEN METODOLOJİSİ  
14 Şubat 2019

180 TL+KDV (%18) / 210 TL+KDV (%18)

DEPO YÖNETİMİ  
14-15 Şubat 2019, 

09.30-17.00 
300 TL+KDV (%18) / 360 TL +KDV 

(%18)

İSTATİSTİKSEL SÜREÇ KONTROL  
14-15 Şubat 2019, 

09.30-16.30 
300 TL+KDV (%18) / 360 TL+KDV (%18)

AR-GE PROJE YÖNETİMİ  
21-22 Şubat 2019, 

09.30-16.30
300 TL+KDV (%18) / 360 TL+KDV (%18)

ISO 9001:2015 KURULUŞ İÇİ 
DENETÇİ  

27-28 Şubat 2019, 
09.30-16.30

300 TL+KDV(%18) / 360 TL+ KDV(%18)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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SEMİNERLER MİEM EĞİTİM KURSLARI

Şantiye Şefliği Semineri
16-18 Ocak 2018 

Sınav Tarihi: 18 Ocak 2018
-

Doğalgaz İç Tesisat Mühendis 
Yetkilendirme Kursu

21-24 Ocak 2018 
Sınav Tarihi: 25 Ocak 2018

-
LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu 

Müdür Kursu (3 gün)
30 Ocak -1 Şubat 2018 

Sınav Tarihi: 2 Şubat 2018
-

Asansör Avan Proje Hazırlama 
Mühendis Yetkilendirme Kursu

6-7 Şubat 2018 
Sınav Tarihi: 8 Şubat 2018

-
Endüstriyel ve Büyük Tüketimli 
Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü

11-14 Şubat 2018 
Sınav Tarihi: 15 Şubat 2018

-
Mekanik Tesisat Mühendis 

Yetkilendirme Kursu
18-24 Şubat 2018 

Sınav Tarihi: 25-26 Şubat 2018
-

Etüt Proje (Bina) Eğitimi 
4-8 Şubat 2018 

-
BİLGİ VE BAŞVURU

(232) 462 33 33 / 213-214 
  Engin Yavaş - Volkan Kazanç

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

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

       Şube Yönetim Kurulu

AHMET SUNGUROĞLU
HAMİT ANDAÇ PAŞAOĞLU
İLKER ÖZDEN
YİĞİT YILDIRIM
SAMET SOYLU
GÖKHAN RİŞLİLER
ONUR BUDAK

OSMAN KIRLI
ERTAN TEKİN
MUSTAFA UYSAL
UMUT SİRİSTİRELİ
NUR BÜYÜKYILMAZ
BURAK BOSTANCIOĞLU
EGEMEN GÜÇTAŞ

SEMİH BERKE DENK
YAĞIZCAN ÖLMEZ
NİLAY YILDIZ
DUYGU ARDICAK
GÖKHAN YAVAŞ
GÜRKAN YAVAŞ
AHSEN AKBULUT

ERKAN ÇAVUŞ
TUĞÇE SATICI
FARUK TURHAN
FERHAT DEMİRCİ
BULUT TEKE

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

Odamızın 1725 sicil numaralı üyesi 
NAHİT UYTUN'u kaybetmiş olmanın 

üzüntüsünü yaşıyoruz.

Ailesine, dostlarına ve
üyelerimize başsağlığı diliyoruz.

Şube Yönetim Kurulu

BÜTÜNLEŞİK YÖNETİM SİSTEMLERİ 
İÇ DENETÇİ(ISO 9001, ISO 14001 ve 

ISO 45001)  
28 Şubat-02 Mart 2019, 

09.30-17.00
420 TL+KDV (%18) / 480 TL+KDV (%18)

FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİN TEMEL 
FİNANS EĞİTİMİ  
06-07 Mart 2019, 

09.30-17.00
300 TL+KDV (%18) / 360 TL+KDV (%18)

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

http://mmoizmir.org
EĞİTİMLERE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER

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

ÜYELERİMİZ 
KAHVALTIDA 
BULUŞTU

CBÜ’DE 
MÜHENDİSLİĞE GİRİŞ 
DERSİNE KATILDIK

MANİSA İL 
TEMSİLCİLİĞİMİZDEN 
YENİ YIL KOKTEYLİ

Şubemiz tarafından 17 Aralık 2018 tarihinde Celal 
Bayar Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nde 
1. sınıf öğrencilerinin “Mühendisliğe Giriş Dersi”ne 
katılım sağlandı.

Şubemiz Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu 
tarafından 15 Aralık 2018 tarihinde bir kahvaltı 
etkinliği düzenlendi.

Odamız Manisa İl Temsilciliği, 27 Aralık 2018 
gerçekleştirdiği yeni yıl kokteylinde üyelerimizle 
buluştu.

( Balçova Belediyes i  Orman İç  Kafe -Restaurant ’da 
düzenlenen kahvaltıya, 120’den fazla üyemiz ve yakınlarının 

( Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina 
Mühendisliği Bölümü’nde gerçekleşen derse Şubemiz adına 

( Manisa İl Temsilciliğimiz hizmet binasında gerçekleşen 
kokteyle üyeler imiz in yanı sıra TMMOB’ye bağlı odalardan 
ve sanayi kuruluşlarından temsilciler katıldı. Kokteylde kısa 

yanı sıra, Şubemiz Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Selda Ünver 
ve şube çalışanlarımız katıldı. Kahvaltıda, Sosyal ve Kültürel 
Etkinlikler Komisyonu Üyesi Abdurrahman Atalar bir konuşma 
yaparak tüm katılımcılara ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

Yönetim Kurulumuz Sekreter Üyesi Selda Ünver katıldı. Ünver 
derste, mühendislik mesleğinin temel görevleri, gerekleri ve 
mühendislik et iği üzer inde dururken, öğrencilere Odamızın 
çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Ünver, sunumunun ardından 
öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.

bir konuşma yapan Odamız Manisa İl Temsilc iliği Yürütme 
Kurulu Başkanı Nilgül Gökarslan Artan, 2019 y ılının herkes 
adına 2018’e göre çok daha iyi geçmesi dileklerini paylaşarak, 
davetlilere kat ılımlar ından dolay ı teşekkür et t i. Kokteyle 
yaklaşık 100 kişi katıldı.
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ŞUBEDEN • HABER

ÖĞRENCİ 
ÜYELERİMİZ YEREL 
KURULTAYDA 
BULUŞTU
Şubemiz Öğrenci Üye Yerel Kurultayı 8 Aralık 2018 
tarihinde yapıldı.

( Odamızın 9 Mart 2019 tarihinde Ankara’da gerçekleştireceği 
Öğrenc i Üye Kurultay ı önces inde, bu kurultaya haz ır l ık 
amacıyla Şubemiz Öğrenci Üye Yerel Kurultayı yapıldı. Odamız 
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Ege Salonu’nda düzenlenen 
kurultaya, İzmir ve Manisa’da bulunan üniversitelerde öğrenim 
gören şubemiz öğrenci üyeler inin yanı sıra Odamız Denizli 
Şubesi’nden öğrenc i üyeler de kat ıldı. Kurultay aç ılışında 
konuşan Şubemiz Başkanı Yüksel Yaşartekin, öğrencilerin yerel 
sorunlarını ve meslek sorunlarını geniş bir çerçevede konuşarak 
kurultaya hazırlanmak amacıyla bir araya geldikler ini ifade 
ederek, “Oda ve İzmir Şubesi olarak, öğrenci üye örgütlülüğüne 
verdiğimiz önemi her zaman vurguluyoruz. Mesleğimizin ve 
Odamızın geleceği aç ısından öğrenc i üyeler imizin taşıdığı 
değer in farkındayız. Bu nedenle bugüne kadar olduğu gibi 
bugünden sonra da s iz öğrenc i arkadaşlar ımız ın meslek i 
geliş imler ine katk ıda bulunmak doğrultusunda elimizden 
gelen bütün imkânlar ı kullanacağımızın sözünü ver iyoruz” 
dedi. Öğrenciler in, mesleki gelişimler inin önünü açmak için 
Türk iye’de akademik özgürlüğün, üniversite özerkliğ inin, 
bilimin ve demokrasinin de önünü açma mücadelesine daha 

fazla katk ı koymalar ı gerek t iğ ini vurgulayan Yaşar tek in, 
“Me s l e k  ve  me s l e k t a ş  s o r un l ar ın ın  ü l ke  ve  t op l um 
sorunlarından ayrılmayacağı ilkesinin, Odamızın temel ilkeleri 
arasında yer almasının sebebi budur. Toplumcu düşünmek, 
kamu çıkarlarını korumak, Odamızın birer üyesi olan herkesin 
birincil görevidir” dedi. Yaşartekin’in ardından söz alan odamız 
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Elif Öztürk de Odamızın öğrenci 
üye çalışmalar ına verdiği öneme işaret ederek, öğrencilere 
kurultaylarında başarılar diledi.

Konuşmalar ın ardından başlayan kurultay çal ışmalar ında 
eğitim ve üniversitelerde yaşanan sorunlar, örgütlenme, sosyal 
medya kullanımının öğrenci örgütlülüğüne katkısı gibi konu 
başlıkları üzerinde duruldu. Kurultay sonunda serbest kürsüde 
bütün katılımcı öğrenciler söz alarak görüşlerini paylaştılar.

( Toplantı, Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 25 
Aralık 2018 tarihinde düzenlendi. Makina ve Kaynak Mühendisi 
Cesim Duruk’un konuşmacı olduğu toplantıya 45 kişi katıldı.

ÜRETİM YÖNTEMLERİ 
KOMİSYONUMUZDAN 
TOPLANTI
Şubemiz Üretim Yöntemleri Komisyonu tarafından 

“Paslanmaz Çeliklerin Kaynağa Uygunluğu ve 
Korozyon Bilgilendirme Toplantısı” gerçekleştirildi.
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EGE FREN’E TEKNİK 
GEZİ DÜZENLENDİ
Öğrenci Üye Komisyonumuz tarafından Ege Fren 
Sanayi’ye bir teknik gezi düzenlendi.

( 18 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirilen teknik gezide 
öğrenci üyelerimiz Ege Fren fabrikasını gezerek, burada yapılan 
çalışmalara dair f irma yetkililerinden teknik bilgi aldı. Teknik 
geziye 13 öğrenci üyemiz katıldı.

ŞUBEDEN • HABER
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( 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 17-20 Nisan 2019 
tarihinde İzmir’de MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi 
düzenlenecek. Sadece tesisat alanında değil, genel anlamda 
ülkemizdeki en büyük sektörel etkinliklerden bir isi olan 
Teskon’a ilişkin kısaca bilgi verir misiniz?

İki yılda bir periyodik olarak düzenlendiğimiz Ulusal Tesisat 
Mühendisliği Kongresi’ni belir t t iğiniz tar ihlerde ve 14. kez 
İzmir’de gerçekleştireceğiz. Hazırlık sürecini de gözettiğimizde 
ilk kongreden itibaren 28 yıla yakın bir süre ediyor. Aynı coşku 
ve heyecanı taşıyarak sürekli gelişen, büyüyen bir etkinliği 

TESKON, SEKTÖRÜ 
İZMİR’DE 
BULUŞTURMAYA 
HAZIRLANIYOR
Odamız adına Şubemiz yürütücülüğünde 
düzenlenen Tesisat Mühendisliği Kongresi, Nisan 
ayında 14. kez İzmir’de gerçekleştirilecek. Teskon 
2019 hakkında, Odamız Yönetim Başkanı Yunus 
Yener ile görüştük.

gerçekleştirmek açıkçası bizi kurumsal olarak gururlandırıyor. 
TESKON’lar sektörün bilgi ve deney im paylaşım plat formu 
olduğu kadar katılımcılar ı heyecanlandıran, şölen havasında 
buluşmalar olarak gerçekleşmektedir.

TESKON ilk kez 15-17 Nisan 1993 tarihleri arasında İzmir Balçova 
Termal Tesisleri’nde Profesyonel Tesisat Mühendisliği, Tesisat 
Mühendisliğinde Tasar ımcı, Malzeme İmalatç ısı, Uygulayıc ı, 
Denetçi ve Kullanıcı İlişkiler i ve Eğitim gibi çağdaş bilgi ve 
teknolojiler in tar t ış ılması ve yaygınlaşt ır ılması amac ıyla 
düzenlenmiştir. Bu alanda ulusal ölçekte ülkemizde düzenlenen 
ilk büyük organizasyon olduğunu söyleyebilir im. İlkinde 38 
bildiri, 3 panel ve 48 f irmanın sergi açtığı kongremizin 2017 
yılında düzenlenen 13.’sünde 167 bildiri, 2 panel, 15 kurs ve 
96 f irma sergi açtığı devasa bir organizasyon haline gelmiştir.

Kongrelerde meslektaşlar ımız taraf ından yapılan tartışmalar 
ve var ılan sonuçlar net icesinde, Odamızın tesisat ile ilgili 
birçok yönetmelik ve uygulaması şekillenmiştir. Özellikle yapı 
sektöründe Tesisat Mühendisliğinin önemi, Kongreler imizin 
bilimsel ve sektörel katk ısı ile çok katlı ve büyük hac imli 
yapıların yaygınlaşması, güvenlikli, çevreye uyumlu ve konforlu 
mekâna duyulan gereksinim her geçen gün daha fazla karşılık 
bulmaktadır.

Kongrey i  düzenleyeceğ imiz Tepekule Kongre ve Serg i 
Merkezi tüm örgütümüzün ve meslektaşlar ımızın özver iler i 
ve katk ılar ı ile inşa edilerek İzmir ’e kazandır ılmışt ır.  Bu 
mekân TESKON’un daha da büyümesine olanak sağlamışt ır. 
Bu y ıl düzenleyeceğimiz kongrede de tüm salonlar ımız ı 
seminerler, sempozyumlar, kurslar, teknik bildir i oturumları, 
paneller, konferanslar, çalıştaylar, sabah toplantıları ve sosyal 
etk inlikler ile doldurmay ı amaçlıyoruz. Bütün bu Kongre 
etkinliklerinin, Hannover Messe organizasyonunda yedinci kez 
birlikte düzenlediğimiz Teskon+Sodeks fuar ı ile oluşturduğu 
bütünlük; sektör iç in gelenek haline gelen önemli bir bilgi 
üretme ve paylaşma platformu olma özelliği taşımaktadır.

14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi’nde bu yıl bizleri 
neler bekliyor?

Teskon 2019 iç in ik i  y ı l  önces inden başl anan haz ır l ık 
kapsamında düzenleme ve yürütme kurul l ar ı kongrenin 
çerçevesini belirledi ve program içeriğinin oluşturulması için 
çalışmalarına devam ediyor. 

Sektör dernekler inin görüşler ini yüz yüze almak amac ıyla 
İstanbul Şube binamızda bir toplant ı gerçekleşt irdik. Çok 
verimli geçen bu toplantıda gördük ki, sektörel derneklerimiz 
Teskon 2019’da görev almak is tedikler i konular l a ilg il i 
toplant ılara ve çeşitli platformlarla hazırlıklar ına başlamış 
durumdalar. Ayr ıca Danışmanlar Kurulundan gelen öner iler 
de değerlendir ilerek kat ılımc ı bir plat form oluşturulması, 
program içeriğinin daha da zengin hale getirilmesi amaçlandı.

Kongre kapsamındaki kurs, seminer, sempozyum konularımız ve 
bu platformların yöneticileri belirlendi. Yürütme Kurulumuz, 
çalışmaları devam eden bu platformların oluşumunda geçmiş 
yıllarda düzenlenen kongrelerde ilgi gören konular ın devam 

Yunus YENER
TMMOB Makina Mühendisleri Odası 

Yönetim Kurulu Başkanı
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etmesine ve yeni belirlenen konular ın ise güncel, iht iyaç 
duyulan ve katılımcıların talepleri göz önünde bulundurularak 
oluşturulmasına özen gösterdi.

İlk çağr ı broşürümüzü yayımlayıp kamuoyu ile paylaşt ıktan 
sonra b ild ir i  çağr ımıza 263 b ild ir i  öze t i  gönder ilerek 
başvuruda bulunuldu. Bu çalışmalar Teskon 2019’un y ine 
verimli geçeceğine ilişkin önemli bir veridir diye düşünüyoruz. 
Seminer, sempozyum, kurs içeriklerine baktığımızda Teskon’un 
daha geniş kesimlere ulaşt ır ılacağına inanıyor ve bu yönde 
çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Bugün ülkenin iç inde bulunduğu ekonomik şar tlar ı da göz 
önünde bulundurduğumuzda, kurum ve f irmalar ın mevcut 
belirsizlik ortamını bilimsel yaklaşımla, üretimle, ihracatla, 
emeğin hak ettiği değeri vermesiyle aşabileceği kanısındayız. 
Teskon tüm bu kriterlere yol gösteren, ön açan ve birliktelikler 
oluşturan bir etkinlik olacaktır.

Bugüne kadar yay ımladığ ımız kongre sonuç b ild ir i ler i, 
ülkemizin bu alandaki en önemli sorun ve ihtiyaçlar ının bu 
kongrede ele alındığını ve çözümleriyle birlikte kamuoyu ile 
paylaşıldığını göstermektedir. Sonuç bildir iler inde belirtilen 
sorunlar ın tak ipç is i olmay ı sek tör dernekler iyle beraber 
sürdüreceğiz.

Bu kongrede ele alacağ ınız ana tema ile ilg ili  neler 
söyleyebilirsiniz

Bu kongremizde de sek törün önemsediğ i bir ana başl ık 
belirlendi: “Mekanik Tesisatta Gerçekler ve Gelecek”. Kapsayıcı 
bir ana tema olduğunu düşünüyorum. Mekanik tesisat alanında 
bugüne kadar yapılan tasarımlar ve ortaya çıkan uygulamalar 
arasında ciddi çelişkiler olduğu gerçekliğini, bu alanda çalışan 
mühendisler ve mimarlar olarak bizler biliyoruz. Bununla 
birl ik te, mekanik tesisat alanında teknoloji, operasyonel 
talepler, kodlar ve tasarım hedefleri sürekli değişiyor. Sistem 
tasar ımc ılar ı, üret ic iler, temsilc iler ve taahhüt f irmalar ı 
değişen endüstri ortamına uyum sağlamak durumundalar.

Gelecekte daha uzun erimli ve net sıf ır enerjili binalara doğru 
yönelim ar tmaya devam ederken, diğer doğal sistemler ile 
eşleştirilmiş bütünleşik yenilenebilir enerji sistemlerinin dâhil 
edilmesi giderek yaygınlaşacakt ır. Bütünleşik yenilenebilir 
sistemlerin oluşturulması, bunların uygulamaları ve net sıf ır 
ener jil i binalara doğru yenilenebilir ve doğal sistemler in 
kullanılmasına dair gelişmelere odaklanılacaktır.

Konforun, iç hava kal i tes in in ve ener j i  ver iml i l iğ in in 
ar t ır ılmasına ver ilen önemle birlik te, sistemler i opt imize 
etmede güçlüklerle karşılaşıldığını bil iyoruz. Bu nedenle 
her bina veya sistem için en iyi tasarım kriterlerini bulmaya 
yönelik iç in stratejilere odaklanılarak kod ve standar tlar 
oluşturmalıdır.

Yapıl ar karmaş ık hale geldiğ inde, yüksek per formansl ı 
sistemler in gelişt ir ilmesinde mühendisliğin rolü daha fazla 
önem kazanmakta, mühendislerin mimari üzerindeki etkisi ve 
rolü artmaktadır.

Bugünün ve  ge l e ceğ in  b ina l ar ında ku l l an ı l ac ak  t üm 
sistemler in sürdürülebilir, güvenli, sağlıklı olması, mekanik 
tesisat mühendisler ine büyük sorumluluklar yüklüyor. Bu 
durum mühendisler i sistemler in tasar ımından, imalat ından, 
ömürlerini tamamladıktan sonra ne olacaklarına kadar izleme, 
çevre ve ekonomiklik kriterlerine dikkat ederek sistem seçme 
ve tasarlamaya yönlendirmektedir.

Dünyadaki genel eğilimler i gözeterek, akıllı şehir, bina ve 
evlerde ener ji ver imlil iği, güvenlik ve dijitalleşme, ak ıl l ı 
ürün sistemler i ve nesneler in interneti kavramlar ı üzer inde 
daha fazla durmamız gerek iyor. “Nesneler in İnternet i”nin 
mekanik tesisat sistemlerindeki uygulamaları ve kullanımı ile, 
sistemlerin gerçek zamanlı izleme, kestirimci bakım, uzaktan 
tespit, toplam kontrol edilebilirlik, sistem uyarlanması gibi 
etkileri daha da önem kazanıyor.

Yüksek performanslı bina ve sistemlerin tasarımı ile birlikte 
yapımı, devreye alınması, işlet ilmesi ve bakımı, hedeflenen 
performans seviyelerinin karşılanması için kritik önem taşır.

Yukarıda belirttiğimiz konulara bağlı olarak; tasarım, sistemler, 
uygulama, test ve devreye alma, işletme, ölçme, denet im, 
eğit im, eğit im araçlar ı ve yöntemler i, yasal düzenlemeler 
vb. mekanik tesisat sistemler indeki faktörler in önemini ve 
uygulanma yöntemlerini tartışarak gelişen dijital teknolojilere 
bağlı olarak geleceğimizi katılımcılarla birlikte kurgulamaya 
çalışacağız.

Ayrıca sıklıkla karşılaşılan sorunlar veya yanlış uygulamalar 
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ve bu sorunlardan kaçınmak iç in yapılması gerekenler in de 
kongrede ele alınacağını belirtmeliyim. 

Kongre süreçlerinde tespit edilen sorunlar ile bu sorunlara 
ilişkin çözüm önerilerinizi bizimle paylaşır mısınız?

Bil indiğ i üzere öncek i kongrede bütünleş ik per formansı 
tar t ışt ık. Bütünleşik per formans, tasar ım performansından 
işle tme, ölçme ve denet im per formans ına kadar bütün 
tasar ım yapım, devreye alma ve denetim süreçler ini kapsar. 
Bu nedenle mühendislik, mimarlık uygulamaları başta olmak 
üzere sürece doğrudan ya da dolaylı kat ılan bütün aşama 
ve sistemlerin performansı ayr ı ayr ı ölçülmeli ve bütünleşik 
olarak değerlendirilmelidir. 

Bu noktada önemle belirtmek istiyorum, meslek odalarımızın 
ve sek tör dernekler in in tüm karş ı  görüşler ine karş ın, 
ik t idar ın başta TMMOB Yasas ı olmak üzere mesleğ imiz i 
yak ından ilgilendiren İmar Kanunu, Yapı Denet im Kanunu 
ve ik inc il mevzuat ta yapmaya çalışt ığı düzenlemeler yapı 
üretim ve denetim süreçlerinde kuralsızlığı ve denetimsizliği 
get irmekte, güvenli, sağlıklı, konforlu yapılar ın yapımını 
engellemekte, mesleğimize, meslektaşlarımıza ve sektörümüze 
zarar vermektedir. Söz konusu olumsuzluklar aynı zamanda 
bu mesleği it ibarsızlaşt ırmaktadır. Yıl bitmeden yayınlanan 
Yapı Denet im Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle şant iye 
şef liği, Mimarlık ve Mühendislik Meslekler i yargı kararlar ı 
hiçe say ılarak Teknik Öğretmen ve teknikerlere aç ılmışt ır. 
Mevzuat yapıcılar ını buradan tekrar uyarmak ist iyoruz: Yapı 
üret im ve denetim süreçler ine yönelik mevzuat kamusal bir 
bakış açısıyla ve meslek odalarıyla işbirliği yapılarak yeniden 
düzenlenmelidir.   Mühendislik ve Mimarlık bir ik imini, bu 
meslekler in teknik çalışmalar ını ve r isk analizler ini dikkate 
almayan sorunlu düzenlemeler can ve mal güvenliğini tehlikeye 
atmak anlamına gelecektir, konu bu nedenle de çok önemlidir.

Diğer yandan Enerji Verimliliği Kanunu ve uygulamaları, Mayıs 
2019 itibariyle 12. yılını dolduracaktır. Bu konuda da meslek 
odaları, sektör temsilcileri ve üniversitelerin görüşleri dikkate 
alınarak mevzuat yenilenmelidir. 

Bilindiği üzere hem "Planlı Alanlar T ip İmar Yönetmeliği" 
hem de "Kamu İhale Kanunu" kapsamında gerçekleşt ir ilen 
kamu projeler inde büro tescil belgesi aranması yönünde bir 
zorunluluk mevcut değildir. Bu konunun ivedilikle gündeme 
alınarak mevzuatlarda yapılacak değişiklikle kamu projelerinde 
büro tesc il belges i zorunluluğunun get ir ilmesi yönünde 
çalışmalar yapılmalıdır.

Yapı sınıf lar ı günün koşullar ına göre yeniden belirlenmeli, 
güncel l iğ ini y i t irmiş t anımlar kald ır ı lmal ıd ır.  Bununla 
beraber Mühendisl ik Hizmetler i Şar tnamesi’ndek i hizmet 
bedel i hesabının, yapı yaklaş ık maliyet i üzer inden yapı 
sınıflarına uygun olarak hesaplanması için belirlenen hizmet 
oranlar ı dönemin şar tlar ı çerçevesinde tekrar ele alınmalı 
ve teknolojinin gelişmesiyle beraber makina mühendisliği 
hizmetler indeki art ış, bu oranlar belirlenirken mutlaka göz 
önüne al ınmalıdır. Ayr ıca mak ina mühendisl iğ i uzmanlık 
alanı içerisine giren bazı özel uzmanlık tasarım hizmetlerinin 

bedelleri de yapı yaklaşık maliyetinin bir oranı olarak, ayrı ayrı 
tespit edilerek toplam hizmet bedeline eklenmelidir. 

Önemle belir tmek istediğim bir konu da jeotermal ener ji 
kullanımındaki sorunlar üzer inedir. Bilindiği üzere ülkemiz 
jeotermal ener ji kaynaklar ı aç ıs ından zengin bir ülkedir. 
Jeotermal kaynaklara dayalı elektr ik üret imi amaçlı santral 
yatırımları son yıllarda yoğunlaşmıştır.

Ortak varlığımız olan bu doğal kaynağın en doğru, sürdürülebilir 
ve çevreye en uygun düzeyde kullanımını zorlayacak bir kurallar 
diz isinin hazırlanması talebi, y ıllardır Odamızca gündeme 
getirilmiş olmasına karşın yerine getirilmemiş ve uygulamaya 
konulmamıştır. Oysa kamu yönetimi, tüm enerji yatırımlarında 
ve özel olarak JES projeler inde insan yaşamının ve yaşam 
alanlar ının olumsuz yönde etk ilenmemesi iç in, kural lar ı 
geçersiz k ılacak ist isnalar ı kurgulamakla değil, kurallar ı 
istisnasız uygulamakla yükümlüdür. 

Atanmış ve seçilmiş yöneticiler in görevi, santral yatır ımcısı 
sermaye gruplar ının ç ıkar l ar ını kol l amak değ il , her ne 
pahasına olursa olsun o bölgede yaşayan insanların, toplumun, 
çevrenin, doğanın ve ülkenin çıkarlarını korumak olmalıdır. JES 
projelerinde yer seçiminden, projenin f izibilite aşaması, tesis, 
montaj ve işletme aşamalarına kadar tüm aşamalarda; toplum 
yararı ve çevre öncelikle göz önüne alınarak değerlendirilmeli, 
kurulan tesisler in verimli tar ımsal arazilere, incir, üzüm vb. 
halkın geçim kaynağı olan ürünlerin yetiştir ildiği topraklara 
ve ürünlere zarar vermesi önlenmelidir. Yanlış uygulamalardan 
canı yanan, zarar gören üret ic iler in ve yaşadıklar ı bölgede 
sağlıklı yaşam haklar ını savunmak iç in bar ışç ıl yöntemlerle 
direnenlerin taleplerine kulak verilmelidir. 

Teskon 2019 için eklemek istediğiniz bir mesajınız var mı?

İnanıyorum k i Ulusal Tes isat Mühendisl iğ i  Kongremiz, 
alanında çok ciddi bir bilgi paylaşım platformu olmaya devam 
edecekt ir. Etkinliğin gerçekleşmesinde bugüne kadar katkı 
koyan, bu başar ıda emeği olan herkese, bütün kişi, kurum 
ve kuruluşlara Oda Yönetim Kurulu ve şahsım adına teşekkür 
ediyorum. Bu birlikteliği daha da ar t ırabilmek iç in sektör 
içinde yer alan tüm kurum, kuruluş ve kişileri 17-20 Nisan 2019 
tarihlerinde İzmir’de MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde 
düzenlenecek olan sektörün buluşma noktasına, 14. Ulusal 
Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Teskon+Sodeks Fuarı'na davet 
ediyorum. 
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ÖLÇÜMBİLİM 
SEMPOZYUMU 
VE SERGİSİ 
20-22 KASIM 2019 
TARİHLERİNDE 
İZMİR’DE 
DÜZENLENECEK

( 2018 ve 2019 yıllarında ölçümbilim için tarih yeniden 
yazılmaktadır: 14-16 Kasım 2018 tarihlerinde Uluslararası 
Ağırlıklar ve Ölçüler Bürosu’nun (BIPM) ev sahipliğinde 
Fransa’nın Versailles kentinde gerçekleştirilen 26. Ağırlıklar 
ve Ölçüler Genel Konferansında (CGPM) kilogram, amper, 
kelv in ve mol bir imler inin tanımlar ındaki değişiklikler 
oy birliğiyle kabul edilmişt ir. Türk iye dahil 60 ülkenin 
oy kul lanma hakk ı olduğu 100’e yak ın farkl ı ülkeden 
temsilc inin kat ıldığı konferansta kabul edilen karar ile 

uluslararası ölçü bir imler inin (SI) tamamı art ık doğanın 
sabitler i ile (örn. metre’nin ış ık hız ı ile tanımlandığı 
gibi) tanımlanacaktır. Örneğin, bu karar ile 1875 yılında 
kabul edilen uluslararası kg prototipi ile kütle bir iminin 
elde edilişi yerini, sabit değere oturtulmuş Planck sabiti, 
metre ve saniye birimlerinin kullanımı ile elde edilmesine 
bırakacaktır. Bu yeni tanımlama ile kütle birimi, daha önce 
olduğu gibi BIPM’de bulunan prototip ile karşılaştırılmadan, 
evrenin herhangi bir yer inde elde edilebilecektir. Ölçüm 
birimlerini tanımlamak için f iziksel nesnelerin kullanımına 
son verecek olan değişiklikler 20 Mayıs 2019’dan itibaren 
yürürlüğe girecektir.

Odamız, ölçümbilim konusunda toplumun bilincini artırmak, 
bilim ve teknoloji alanında daha etkin ve rekabetçi olmak 
amacıyla Ölçümbilim Kongrelerini 1995-2013 yılları arasında, 
ikişer yıl aralıklar ile periyodik olarak sekiz kez düzenlemiş 
ve bu alandaki öncülüğünü pekiştirmiştir. Bu kongrelerde; 
ölçümbilim ile ilgili, eğit im, sağlık, t icaret, gıda, kimya, 
mak ine, e lek t r ik-e lek t ronik ve çev re konul ar ındak i 
izlenebilirlik, akreditasyon, ulusal ve uluslararası ilişkiler, 
teknik/yasal düzenlemeler ve sektörel sorunlar ın yanı 
sıra, toplumun tüm kademeler ini ilgilendiren ölçümbilim 
konularının derinlemesine tartışılmasına olanak sağlamıştır.

Şu b e m iz ,  Ö l ç ümb i l im  S e mp oz y umu ve  S e rg i s i ’ne 
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi-İzmir`de ev sahipliği 
yaparak günümüz teknolojiler inin yanı s ıra geleceğin 
teknolojiler inin de paylaşıldığı bir or tamı kamuoyuna 
sunacaktır.

Ölçümbilim Sempozyumu ve Sergisi, Şubemiz 
tarafından 20-22 Kasım 2019 tarihlerinde Odamız 
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde “NE DEĞİŞTİ” 
ana teması ile gerçekleştirilecek. 
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Bu sempozyumda;

Ölçümbilimin temeli olan SI birimlerinden kilogram, amper, 
kelvin ve mol bir imlerinin tanımlarındaki değişiklikler ve 
tüm temel bir imler in, doğanın sabitler i (temel sabitler) 
ile tanımlanması konusu “#nedeğişt i” sloganıyla detaylı 
bir şekilde ele alınıp, izlenebilirliğin temel sabitler ile 
sağlanmasının avantajı, tüm dünyanın kullandığı “For all 
t imes, for all people” – yani “tüm zamanlarda, herkes 
için” sloganı ile ne anlatılmak istendiği detaylandırılarak, 
günümüz dünyasına ve ülkemize yansımaları tartışılacaktır. 
Yeni ölçümbilim yaklaşımlar ı, teknikler i, akreditasyon 
ç al ı şmal ar ı,  k ar ş ı l a ş t ı r mal ar,  endüs t r i  ve  k amuda 
ölçümbilim sorunları, ülkemizdeki son durum, yeni uygunluk 
değerlendirmesi alanlar ı ve iht iyaçlar, Sempozyumda, 
sunumlar, posterler ve özgün çalıştaylar ile ele alınarak 
Üniversite, Sanayi ve AR-GE kuruluşlar ının ölçümbilime 
i lg is in in ar t ır ı lmas ı  amaç l anmak t ad ır.  Sempoz yum 
süresince, f irmaların ölçümbilim ile ilgili hizmetlerini ve 
ürünlerini sunabileceği bir fuar düzenlenerek, paydaşların 
maksimum faydayı sağlayacağı bir ortamın oluşturulması 
planlanmaktadır.

ÖLÇÜMBİLİM SEMPOZYUMU 
YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ İLK 
TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Sempozyum Yürütme Kurulu 8 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştird-
iği toplantı ile etkinlik içeriğini oluşturarak sempozyum ilk çağrı 
broşürü ve afişinin hazırlıklarını tamamladı. 

Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilen to-
plantıda ölçüm bilimi alanında ve SI birim sisteminin revizyonu 
ile ilgili yaşanan yeni gelişmeler görüşülerek Ölçümbilim Sem-
pozyumu ve Sergisi 2019 için yol haritası çıkartıldı. Toplantıda 
ayrıca, daha önce gerçekleştirilen etkinlikler, sempozyum takvi-
mi, sempozyum ana teması, afiş ve ilk çağrı broşürü, danışmanlar 
kurulu, sempozyumda düzenlenmesi düşünülen sosyal ve teknik 
etkinlikler ile sergi alanının planlanması konuları ele alınarak 

değerlendirildi.

BİLDİRİ GÖNDERİMİ İÇİN SON 
TARİHLERE DİKKAT!
Yürütme Kurulu tarafından bildiri konuları belirlendi. Sempozyum-
da bildiri sunmak isteyen yazarların, özetlerini 8 Mart 2019’a kadar 
internet sayfasında bulunan başvuru formunu doldurarak sem-
pozyum sekretaryasına ulaştırmaları gerekmektedir. 

8 Mart 2019 
Bildiri özetlerinin sempozyum sekretaryasına gönderilmesi

5 Nisan 2019 
Bildiri özetlerinin değerlendirilmesi ve yazarlarına sonucun iletil-
mesi*

14 Haziran 2019 
Tam metin bildirilerinin sempozyum sekretaryasına gönderilmesi

2 Eylül 2019 
Bildirilerin değerlendirilmesi ve yazarlara sonucun iletilmesi

8 Mart 2019 
Bildiri özetlerinin sempozyum sekretaryasına gönderilmesi

* Özet kabulü yapılan bildiriler tam metin olarak ulaştıktan sonra 
değerlendirilerek programa alınacaktır.

Başvurular için gerekli bildiri özet formu ve bildiri şablonuna web 
sayfamızdan “www.olcumbilim.org” ulaşabilirsiniz.

Özet kabulünün ardından bildiri metinlerinizi belirtilen tarihlere 

kadar “olcumbilim@mmo.org.tr” adresine gönderebilirsiniz.

SEKTÖR FİRMALARINI SERGİYE 
KATILMAYA VE SPONSOR OLMAYA 
DAVET EDİYORUZ
Ölçümbilim Sempozyumu süresince bu alanda ürün ve hizmet üre-
ten firmaların, sempozyum katılımcılarıyla iletişim kurabilecekleri 
ve çalışma konularını aktarabilecekleri bir ortam sağlanacaktır. 
Düzenlenecek olan sergiye katılarak veya sempozyum içindeki 
organizasyonlara sponsor olarak hem desteğinizi artırabilir hem 
de firmanızın ürün ve hizmetlerinin yaygın tanıtımı için bir fırsat 

yaratabilirsiniz. 
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EKONOMİDE 
RESESYONDAN 
DEPRESYONA 
GEÇİŞ
Odamız, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in 
katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları ve 
analizleri bülteninin 44’üncüsünü, 3. çeyrek büyüme 
verilerinin analizine ayırdı. Ekonominin Temmuz-
Eylül yaz döneminde resesyona yani durgunluğa 
girdiği, Ekim sonrası ve kış aylarında da kriz, 
depresyon yaşamaya başlandığı belirtildi. Analizde, 
rejimin 31 Mart seçimlerine kadar krizi daha az 
hissettirme gayreti içinde olduğu, Nisan ayından 
itibaren acı reçeteler uygulatacak IMF’ye başvuru 
yapmasının ise kaçınılmaz hale geldiği belirtildi. 

( TÜİK, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, IMF verileri 
kullanılarak yapılan analizde, 2018’in özellikle ik inc i 
yarısında yabancı sermaye çıkışının durgunluğa, ardından 
krizi yaratan döviz tırmanışına neden olduğu vurgulandı.   
Odamız analizinde, yıllık tüketici fiyat artışının en az yüzde 
25’leri bulacağı ifade edildi.  

Odamız analizinde şu noktalara vurgu yapıldı: 
• Türk iye ekonomis i iç in “normal büyüme” yüzde 5-6 
sayılıyor. Üçüncü çeyreğin yüzde 1,6’lık performansı, resmen 
resesyona gir ildiğinin ifadesidir.  Resesyon, yani ekonomik 
durgunluk, Ekim sonrası, yani 4. çeyrek ile ilgili göstergelerle 
yan yana get ir ildiğinde, bunun sadece resesyon değil, bir 
küçülmeye gidiş, depresyona geçiş olduğu da söylenmelidir. 
Ha t t a  y ük sek  se y re den en f l a s yon i l e  b i r l i k t e  buna 

“slumpflasyon” da denilmekte ve neticede içinde bulunduğumuz 
durum baş edilmesi zor bir krizi işaret etmektedir. 

• Resesyonun sektörel analizi, ilerisi için neden pek iyimser 
olunamadığını da ortaya koyuyor. Üretici sektörlerden tarım ve 
sanayide büyüme çok cılız kalırken inşaatta sert bir küçülme 
gözlenmiş, yüzde 1,6’lık büyüme, hizmetler, daha çok da devlet 
hizmet üretiminden gelmiştir. 

• Y ıl ın 3. çeyreğ inde sanay inin omurgas ı olan imalat 
sanay is inde büyümenin yüzde 0,6 ol arak gerçekleş t iğ i 
görülmektedir. Son 15 yılın “yükselen sektörü” olan inşaatın 

3. çeyrekte yüzde 5,3 küçüldüğü, böylece depresyona giren ilk 
sektör olduğu söylenebilir.

• Üret ic i sek törler olan tar ım, sanay i ve inşaat hızla 
durgunluk, küçülme sürecine girerken, ayakta gibi duran tek 
sektör hizmetler ve daha çok da 31 Mart seçim kaygısıyla canlı 
tutulan devlet harcamalar ı oldu. Ancak bütçe gelirler inin 
azalması nedeniyle, devlet in büyümeye katk ı sağlamasına 
olanak tanıyan imkanların giderek yok olduğunu da göz ardı 
etmemek gerekiyor. 

• Yatır ımlar, 3. çeyrekte yüzde 3,8 küçülmüş ve geleceğe 
dönük uzun süreli kriz sinyalleri vermektedir. 
 

• Üçüncü çeyrek it ibar iyle  k iş i başına y ıl l ık GSY İH de 
geçen yıla göre 284 dolar azaldı ve 10 bin 272 dolar düzeyine 
indi. Ancak, Türkiye nüfusuna, sayıları 4 milyonu aşan Suriye 
ağırlıklı göçmenleri de katarsak, kişi başına gelirin şimdiden 
9 bin 700 dolar dolay ına indiğini belir tmek gerekiyor. Yıl 
bit t iğ inde, 4. çeyrekte yaşanması muhtemel küçülme ile 
birlikte, bu rakam 9 bin doların altına da inmiş olacaktır.

• Ekonominin son çeyrekte yaklaşık yüzde 3 daralması, yıllık 
büyümenin de böylece yüzde 2,5 dolay ında gerçekleşmesi 
sürpriz olmayacaktır. 

• Durgunluk, ardından da küçülme eğilimler i, dış kaynak 
çekilişiyle bire bir ilgilidir. 2018’de 5 milyar dolar sermaye 
ç ık ışı yaşanmış ve aç ık iç in rezervlere ve kaynağı belirsiz 
kaynaklara başvurulmak zorunda kalınmıştır. 

• Mevcut ekonomik modelde yeniden büyüme,  anlamlı 
yabancı sermaye gir işine bağlı. Yabancılar ın yeniden gir iş 
yapması ise, hem içerideki göstergelerin, başta da enflasyonun 
iyileşmesine ve risk üreten Türkiye’nin risk priminin 400’lerden 
en az 200’lere kadar gerilemesine bağlı. Bunun sağlanması için 
ise muhtemelen 31 Mart seçimleri sonrasında IMF kaynaklarına 
başvurulması ve karşılığında IMF’nin dayatacağı acı reçetenin 
topluma uygulanması kaçınılmaz gibi görünüyor.

• Büyüme, işgücünün aleyhine gelişiyor. Üretilen gelirden 
işgücünün aldığı pay yüzde 31 dolayında. Oysa işgücünün payı, 
yılın ilk çeyreğinde yüzde 38 dolayındaydı.

• Yaklaşık 10 milyon ücretliyi doğrudan ilgilendiren asgari 
ücret görüşmeler inde, yüzde 20’ler in üstünde bir enflasyon 
yaşanırken nasıl bir karar ç ıkacağı da önemli. TÜİK 2017 
Kasım ay ı iç in asgar i ücret i 1.894 TL olarak hesaplamışt ı. 
Son bir yıllık enflasyon yüzde 25 civarı kabul edilince 2019 
iç in TÜİK’in asgar i ücret öner isinin net 2.310 TL c ivar ında 
olması gerekir. Ancak bunun üzer ine 2019 y ılı büyüme ve 
enflasyon beklentileri eklenmelidir. Bu durumda asgari ücret 
sendikaların söylediği gibi en az 2.800 TL olmalıdır.
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ANKARA'DAKİ 
"KAZA" YÜKSEK 
HIZLI TRENLERE 
DAİR BENİMSENEN 
İMAJ POLİTİKASININ 
YANLIŞLIĞINI 
GÖSTERMEKTEDİR
Odamız Başkanı Yunus Yener, 13 Aralık 2018 
tarihinde Ankara’da meydana gelen Yüksek Hızlı 
Tren (YHT) kazası üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

( Bilindiği üzere bu sabah Ankara-Konya sefer ini yapan 
Yüksek Hızl ı Tren ( YHT), Yenimahal le Çif t l ik ’te bulunan 
Marşandiz istasyonunda aynı hat üzer inde bulunan ve yol 
kontrolünden dönen kılavuz lokomotif ile çarpışmışt ır. Bu 

“kaza” sonucu, şu anki bilgilere göre 3’ü makinist 9 insanımız 
yaşamlarını kaybetmiştir ve 47 de yaralı bulunmaktadır.

Öncel ik le yaşamını kaybeden insanl ar ımız ın aile ler ine 
başsağlığı, yaralanan yurttaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.

İlk belir lemeler imize göre Ankara-Sincan arasındak i YHT 
hattında, hatlardaki traf iği yönlendiren sinyalizasyoneksikliği 
bulunmaktadır. Hattın durumu ile ilgili olan görevliler bu ciddi 
eksikliği ilkel bir yöntemle yani birbirler iyle tesiz/telefon 
görüşmesi yoluyla kapatmaya çalışmaktadırlar.

Edindiğimiz ilk bilgiler de göstermektedir ki bu “kaza”, 22 
Temmuz 2004 t ar ih inde 41 yur t t aş ımız ın ölümüne 81 
yurttaşımızın yaralanmasına yol açan Pamukova “kazası” gibi 
YHT’ye ilişkin izlenen imaj politikasının bir sonucudur. Gerek bu 
durum gerekse bu yıl 8 Temmuz’da Tekirdağ-Çorlu’da yaşanan 

“kaza”nın da gösterdiği üzere izlenen demiryolu polit ikalar ı 
oldukça sorunludur ve facialara davetiye çıkarır niteliktedir.

Top lu ö l ümlere  de yo l  aç an “k az al ar ın”  çoğu,  b i l im 
insanlar ı, uzman meslektaşlar ımız ve bilirk işi raporlar ının 
da gösterdiği üzere mühendislik bilimler inin gerekler inin 
yer ine get ir ilmemesi, teknik ve alt yapı eks ikler i, zemin 

etüdü çalışmalar ının yapılmay ışı, bakım-onar ım, yenileme 
çal ışmalar ının yeters izl iğ i, personel yapıs ındak i nitel ik 
düşüşü ve sayısal azalma nedeniyle yaşanmaktadır. Öyle ki 
kamu hizmeti anlayışı yerine piyasacı yaklaşım benimsenmiş, 
mühendisl ik hizmetler i ve kr iter ler i k ıs ıt l anmış, teknik 
mükemmel l ik yakl aş ımı terkedilmiş, al t yap ı i le bak ım, 
sinyalizasyon, elektrif ikasyon yatırımları ihmal edilmiş, bakım 
atölyeler i kapat ılarak azalt ılmış, TCDD’nin taşınmazlar ı ve 
limanları satılmaya başlanmış, çalışanlar güvencesiz çalışma 
biçimler ine tabi kılınmış, personel sayısında ciddi düşüşler 
olmuş, liyakatli teknik personelde azalma yaşanmıştır.

İk t idar, çağdaş bir gereksinim olan YHT’lere il işk in imaj 
politikasını terk etmeli ve ifade ettiğimiz eksiklerin üzerine 
gitmelidir. Aksi takdirde benzer faciaların süreceğini üzülerek 
belirtmek isteriz.

Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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KÖRFEZ GEÇİŞİNDE 
ÇED KARARI 
İPTAL OLDU
İzmir Körfez Geçişi’nin “Çevresel Etki 
Değerlendirmesi Olumlu” kararının mahkeme 
kararıyla iptalinin ardından TMMOB İzmir İKK, 
EGEÇEP ve Doğa Derneği tarafından 24 Aralık 2018 
tarihinde bir basın toplantısı gerçekleştirildi.

( İzmir Körfez Geçişi Projesi için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
taraf ından verilen ÇED olumlu kararı, İzmir 3. İdare Mahkemesi 
taraf ından iptal edilmişt i. Karara il işk in davac ı kurumlar 
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, EGE Çevre ve Kültür 
Platformu, Doğa Derneği ve 85 davacı yurttaş İzmir Mimarlık 
Merkezi’nde bir basın toplant ısı gerçekleşt irdi. Toplant ıda 
davac ılar adına konuşan Doğa Derneği’nden Ner iman Erol, 
Gediz Deltası’nın, flamingolar başta olmak üzere çok sayıda 
kuş türünün dünyadaki en önemli yaşama alanlar ından bir i 
olduğunu belir terek, “Türk iye’dek i 14 uluslararası öneme 
sahip Ramsar Alanı’ndan biri olan Gediz Deltası, aynı zamanda 
Doğal Sit Alanı olarak da korunmakta. Türkiye’nin en büyük 
yüzölçümüne sahip kıyı sulak alanlarından biri ve 40 binden 
çok f lamingonun yaşam alanı olan İzmir ’in Gediz Deltası, 
UNESCO’nun Dünya Doğa Miras ı ile ilg il i dör t kr iter inin 
tamamını sağlamaktadır. Bu nedenle alınan karar, dünya 
doğa koruma içtihadı açısından da tarihi önem taşımaktadır 
dedi. Kör fez Geç iş Projesi’ni ilk olarak, 2014 y ılında yerel 
seç imler in hemen önces inde o dönem İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanlığına aday olan Binali Yıldırım’ın, “İzmir için 
tasarladığı 1414 projeden biri” olarak açıkladığını hatırlatan 
Erol, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ancak bugün mahkemenin kararı ile de görüyoruz ki, bilimsel 
ve hukuk i aç ıdan pro jenin İ zmir iç in uygun olmadığ ı 
kanıtlanmıştır.

Daha önce de defalarca belir t t iğimiz gibi, ‘Kör fez Geç işi 
Projesi, İzmir için gelecekte çizilen senaryonun bir parçasıdır. 
O senaryoda doğal yapısından gitgide uzaklaşan, ekolojik 

değerlerini kaybeden, betonlaşmaya teslim edilmiş, ayrıcalıklı 
imar hakkı sağlayan, parça parça plan değişiklikleri ile yüksek 
rant artışlarının önü açılan, kıyılarını betona teslim eden rant 
talanı altında sağlıksız bir kent var.’ O yüzden kararı bu kötü 
senaryoyu bozmak için bir f ırsat olarak değerlendiriyoruz. 

Şimdi bu önemli karar ın uygulanmasını sağlama, karar ın 
arkas ından dolanma hamleler ine iz in vermeme zamanı. 
Mahkeme karar ının uygulanması anayasa ve yasa gereğidir; 
Anayasanın 138. maddesine göre, ‘Yasama ve yürütme organları 
ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar 
ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve 
bunların yerine getirilmesini geciktiremez’, 2577 Sayılı İdari 
Yargılama Usulü Kanunu’nun 28. maddesine göre de ‘Danıştay, 
bölge idare mahkemeler i, idare ve vergi mahkemeler inin 
esasa ve yürütmenin durdurulmasına il işk in kararlar ının 
icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye veya 
eylemde bulunmaya mecburdur. Bu süre hiçbir şekilde kararın 
idareye tebliğinden başlayarak otuz günü geçemez.’ Mahkeme 
kararlar ının uygulanmaması Anayasanın 2. maddesinde yer 
alan hukuk devlet i ilkesinin yok say ılmasıdır, bu nedenle 
karar ın gerekler ini yer ine get irmeyen kamu görevliler inin 
cezai sorumluluklar ı vardır. Ayr ıca Çevre Kanunu’nun 15/3.
maddesine göre; “Çevresel Etki Değerlendirmesi incelemesi 
yapılmaksızın başlanan faaliyetler Bakanlıkça, proje tanıtım 
dosyası hazırlanmaksızın başlanan faaliyetler ise mahallin en 
büyük mülkî amiri taraf ından süre verilmeksizin durdurulur.’ 
Sunduğumuz mahkeme kararı ile Körfez Geçişi projesinin ÇED 
olumlu karar ı İPTAL edildiğinden, projeye ilişk in her türlü 
hazırlık çalışmasının derhal durdurulması, ver ilen her türlü 
iznin geri alınması gerekir.

Öncelikle tüm İzmir halkına bu önemli hukuki kazanımımızı 
armağan ediyoruz. Sonrasında buradan Çevre ve Şehirc ilik 
Bakanlığ ı ile İzmir Valil iğ i'ne sesleniyoruz: Kör fez Geç iş 
projesine ilişkin mahkeme karar ını gecikmeksizin, harf iyen 
uygulayın. Hükümete ve lüzumsuz proje yanlısı herkese; İzmir’i 
mahvedecek bu projeyi bir daha gündeme getirmemek üzere 
çöpe atma, tüm İzmirlilere de karara sahip çıkma çağrısında 
bulunuyoruz.”

Erol’un ardından söz alan Avukat Ar if Al i Cangı ve Cem 
Altıparmak ise, mahkemenin verdiği kararın önemli olduğunu, 
ancak İzmirlilerin rant projelerine karşı bu kararın ve benzer 
karar ın arkasında durmasının daha önemli olduğunu ifade 
ettiler. 
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KURUMLARDAN 
“YAĞMA 
POLİTİKALARIYLA 
MÜCADELE 
EDEN” BİR YEREL 
YÖNETİM ÇAĞRISI
Aralarında TMMOB İzmir İl Koordinasyon 
Kurulu’nun da yer aldığı meslek ve emek örgütleri, 
14 Aralık 2018 tarihinde bir basın toplantısı 
düzenleyerek nasıl bir yerel yönetim ve yönetici 
istediklerini kamuoyuyla paylaştılar. 

( İzmir Barosu’nda düzenlenen basın toplantısında, DİSK Ege 
Bölge Temsilciliği, KESK İzmir Şubeler Platformu, TMMOB İzmir 
İl Koordinasyon Kurulu, İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası, Mali 
Müşavirler ve Serbest Muhasebeciler Odası, İzmir Dişhekimleri 
Odası, İzmir Eczacı Odası ve İzmir Veteriner Hekimler Odası 
taraf ından yerel yönetim seçimlerine yönelik hazırlanan ortak 
metin kamuoyuyla paylaşıldı. Kurumlar adına toplantıda İzmir 
Barosu Genel Sekreteri Perihan Çağrışım Kayadelen konuştu. 
Yerel yönetim seçimlerine birkaç ay kala, meslek odalar ı ve 
emek örgütleri olarak “nasıl bir yerel yönetici, nasıl bir kent 
ist iyoruz” sorusunun yanıtlanması gerekt iğini ifade eden 
Kayadelen, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Ülkemiz yerel yönetim seçimlerine giderken birçok il ve ilçede 
adaylıklar konuşulmaya başladı. Bu süreç te k im belediye 
başkanı olsun sorusundan daha çok, “nasıl bir belediye başkanı 
istiyoruz”, hatta “nasıl bir kent yönetimi istiyoruz” sorularına 
yanıt aramanın daha doğru olduğunu düşünüyoruz. 

Bilindiği gibi AKP iktidarının 16 yıllık geçmişi süresince ele 

alınması gereken en önemli konular ın içer isinde ekonomi 
politik kararlar yer almaktadır. Bu süreç içerisinde hepimizin 
bildiği gibi sürdürülebil ir olmayan rant polit ikalar ı esas 
alınmış, günü kurtaran ülkenin geleceğini düşünmeyen bir 
savurganlıkla uygulanagelmiştir. Günümüzde yaşadığımız derin 
krizin esas nedeni budur. 

Ranta dayalı ekonomik politikalar sadece kriz yaratmamış, bu 
süre zarf ında kentlerimizde, doğal yaşam alanlarımızda geri 
dönülmez çok önemli zararlara yol açmış, açmaya da devam 
etmektedir. Başta İstanbul kenti olmak kentleri yaşanmaz hâle 
getiren AKP iktidarı, gözünü yeni rant alanlar ına çevir irken 
İzmir ve çevresini ilk hedef olarak belirlemiştir.

Yakın zamanda İzmir ve çevresine ilişk in rant projeler iyle, 
İzmir ’in doğal yaşam alanlar ı yapılaşmaya aç ılarak, kent 
ve çevresinde paraya dönüştürülecek ne kadar alan varsa, 
sonuçlarına bakılmaksızın enerji yatırımları (JES, RES, Termik 
Santral ler vb.), taş ocaklar ı, alt ın, nikel vb madenc il ik 
çalışmalarıyla plansız bir şekilde yok edilmeye çalışılıyor. 
 
Bizler meslek odalar ı ve emek örgütler i olarak kentler in, 
doğal yaşam ve tar ım alanlar ının, ormanlar ın yanı s ıra 
kent dokusunun ve Kent Kültürünün de gelecek kuşaklara 
aktarılacak biçimde korunmasının önemli olduğunu biliyor ve 
bunu her ortamda dile getiriyoruz. Bu konuda da demokrasi ve 
hukuk çerçevesinde mücadelemizi sürdürüyoruz. 

Ancak bu mücadele sürec inde İ zmir ’dek i mevcut yere l 
yönet ic ilerden yeter ince destek alamadığ ımız ı üzülerek 
bildirmek zorundayız. Yerel yönet ic iler in İzmir’i yaşanmaz 
hale getirerek, yok edecek bu tür politikalara itiraz etmemesi 
gerçekten çok düşündürücü ve hatta kaygı ver ic idir. Ayr ıca 
bu pol i t ik karar l ara kar ş ı  ç ık ı lmadığ ı  g ib i  kent leşme 
polit ikalar ında demokrat ik yöntemlerden uzak, bil imden 
ve hukuktan yana olmayan proje ve planlarla karşı karşıya 
kaldığımızı da üzülerek eklemek zorundayız. 

Mevcut s i y asal  a tmos fer  koşul l ar ında sadece ‘aday ın 
kimliği’ üzerinden seçim kazanmak olanaksız hale gelmiştir. 
Dolay ıs ıyla, bu seç im sürec ini, sadece aday ın ‘şahsiyet i’ 
üzer inden değil, aksine, kat ılımc ı, kamucu ve demokrat ik, 
halkç ı ve sosyal belediyec ilik anlay ışının savunulması ve 
uygulanması üzerinden, bu anlayış ve uygulamayı en iyi yerine 
getirebilecek adayların seçilebilmesini esas alarak yürütmek 
gerektiğine inanıyoruz.

TMMOB İKK•
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TMMOB İKK•

Bu nedenle kentler imizin geleceğini rant yağmacılar ından 
kur tarmak iç in belediye başkanlıklar ına aday belir lerken 
aşağ ıda bel ir lediğ imiz kr i ter ler in tüm par t i lerce esas 
alınmasının önemli ve gerekli olduğunu düşünüyoruz:  

1. Şef faf ve denetlenebil ir bir yönet im anlay ış ı gereği, 
belediyenin yapt ığı ve yapacağı faaliyetler i, ilgili meslek 
odalar ının görüş, öner i ve denet imine aç ık hale get irecek 
belediye başkan adayları belirlenmelidir.

2. Sosyal demokrat bir kent yönetimi, kentin her kesiminin 
mümkün olduğunca karar mekanizmalar ına kat ılmas ıyla 
mümkündür, bu nedenle kent adına ver ilecek kararlarda 
kentlinin görüş ve öneriler i mümkün olan en geniş biçimde 
alınmalıdır. 

3. Kente i l i şk in yap ı l ac ak her tür lü al t  ve üs t  y ap ı 
yat ır ımlar ında, öncelikle uzman meslek odalar ından görüş 
al ınmal ı,  büyük proje lerde halk ın ve demokrat ik k i t le 
örgütlerinin görüşüne başvurulmalıdır.

4. Sermaye kes imi yer ine kent in öneml i b ir kes imini 
oluşturan yoksullara, emekç ilere, dezavantajl ı kesimlere 
yönelik politikalar gözetilmelidir.

5. Su kaynaklarının, havanın kirlenmesine yol açacak, halkın 
sağlığını olumsuz yönde etkileyecek, kentin doğal hayatını yok 
edecek projelere izin verilmemelidir.

6. Merkezi yönetimin aldığı ve kamu zararı net olan kararlara 
karşı kentteki demokratik kitle örgütleriyle işbirliği yapılarak 
hukuksal ve demokratik olarak en net tavır gösterilmeli, yağma 
politikalarıyla mücadele edilmelidir.

7. Belediye emekçilerinin kadrolu, güvenceli istihdamını esas 
almalı, liyâkattan tav iz ver ilmemeli, sendikalar ı tahakküm 
altına almaya çalışmadan eşit ilişki kurabilmelidir. Sendikaların 
ve demokratik kitle örgütlerinin İzmir’de yerel demokrasinin 
gelişiminin bir parçası olduğu bilinmelidir.

8. Seç ildiğinde, bulunduğu makamı kendi siyasi ç ıkarlar ı 
için kullanmayacak, belediyeyi şirket gibi görmeyecek, yargı 
kararlarına uyacak donanımlı kişiler aday gösterilmelidir.”

Emek ve meslek örgütleri olarak yurttaşlarımıza çağrımız, bu 
gerekleri azami biçimde yerine getiren adaylara oy vermeleri 
iken, siyasi par t ilere de aday belirleme süreçler inde dile 
get irdiğimiz beklent iler i dikkate almalar ıdır. Kamuoyuna 
saygıyla duyururuz.”
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KOMİSYONLARDAN • KADIN MÜHENDİSLER KOMİSYONU 

Her bir imizin beyni, öğret ilmiş ve genet ik miraslar ımız 
sayesinde bu sinyalleri anlamlandırır.

Algı sinir sisteminin kompleks işlemlerini içerir. İnsanlar 
çevresindeki nesneler i ve nitelikler i duyular ıyla tanırlar. 
Duyu organlar ının f iziksel olarak uyar ılmasıyla meydana 
gelen sinir sistemindeki sinyallerden oluşan algı, haf ıza, 
öğrenme ve beklentiyle birlikte şekillenir. Beyin, duyularıyla 
elde ettiği uyarıcılara anlamlar yükler. 

Beş duyu organıyla hissedilen mesajlar ve bu mesajlara 
beynin geliştirmiş olduğu yorumlamalar, f izyolojik faktörler 
olarak adlandırılır. Gelenek, görenek ve inançlar gibi kişinin 
sosyal çevresinden kaynaklanan mesajlar ve bu mesajların 
birey zihninde yorumlanması çevresel faktörlerdir. Bireyin 
sosyal, kültürel, demograf ik özellikler i, geleceğe ilişkin 
beklentileri, toplumsal konumu ve geçmiş tecrübelerinden 
oluşan faktörler ise öğrenilmiş elementler olarak tanımlanır.

Duyular ın yorumlanmas ı ve anlamlı hale get ir ilmes i 
a l g ı l ama s aye s inde  ge rçek l e ş i r.  A l g ı l ama b i l inç l i 
farkındalığın dışında gerçekleşt iğinden, insanlara sanki 
zahmetsizce gerçekleşiyor gibi gelir. Algı bir anlamda,  
insanların uyarılara önceki yaşantılarının etkisiyle anlam 
kazandırması ve tanıması demektir.  

İç inde yaşadığımız dönemin en can alıc ı sorular ından 
b i r i  “ge rçek ”e  da i r  a l g ım ız ın  b i r i l e r i  t ar a f ından 
değiştir ilip değiştir ilmediğidir. Ancak algının gerçeklerle 
değil, yanıl samalar oluşturularak yoktan var edilmesi, 
değiştirilmesi, başka gerçeklerle özdeşleştirilmesi yeni bir 
pratik değildir. 

Günümüzde s ıkça kul l anıl an “alg ı yönet imi” ilet iş im 
alanındaki önemini her geçen gün daha fazla artırmaktadır. 
İnsanlar ın gerçeklerden daha çok algılar ına inanması; 
algı yönetiminin ürünler in pazarlanması, f ikirler in geniş 
kitleleri etkileyebilmesi ve bir toplumun belirlenen hedefe 
göre hareket ettirilmesi tamamıyla algı yönetimine bağlıdır.

Psikolojiye ait bir kavram olan “algı”nın “algı yönetimi” 
haline gelmesi günümüzde hem olumlu hem de olumsuz 
anlam içermek tedir. Olumsuz düşünenlere göre alg ı 
yönetimi, hedef kitleyi belirli bir çıkar politikası etraf ında 
kandırmak, yönlendirmek ve amaca göre hareket etmesini 
sağlamaktır. Olumlu düşünenlere göre ise algı yönetimi, 
belirli bir ürünü veya hizmet i, k itlelere ulaşt ırabilmek, 
tanıtabilmek ve benimsetebilmek için kullanılabilecek en 
temel yoldur. 

YENİ DÜNYANIN 
GÖRÜNMEZ 
YÖNETİCİSİ: 
ALGIMIZ

• YENİ DÜNYANIN GÖRÜNMEZ YÖNETİCİSİ: ALGIMIZ
Kitlelere bir şeyi yaptırabilmek için kitleleri belirlenen şeye 
inandırmak gerekir.

İnsanlık tarihi boyunca gerçekleşen toplumsal savaşlar ın 
en büyük hedefi;  toprak, zenginlik ve köle ele geçirmekten 
ziyade, zihinleri ve kalpleri ele geçirmek üzerine olmuştur. 
Çünkü zihinler ve kalpler ele geçirildiği zaman elde edilen 
toprakları korumak, gasp edilen zenginliği savunmak veya 
köleleştir ilen bir gruba karşı sürekli uyanık olma ihtiyacı 
ortadan kalkmaktadır. İşte tam bu noktada “algı” işin içine 
girer.

İç ya da dış çevreden gelen uyar ıc ılar ı birey in duyu 
organlar ı yoluyla ya da hisler iyle almasıyla başlayan ve 
bu uyar ıc ılar ın fark ına var ılmasını, tanınmasını, idrak 
edilmesini ve tanımlanmasını sağlayan f iziksel, nörolojik 
ve bilişsel süreçlerin tamamı algıdır. Psikoloji ile bilişsel 
bil imlerde ise algı, duyusal bilgi alımı, yorumlanması, 
seçilmesi ve düzenlenmesi anlamında kullanılır. Her algının 
bir anlamı vardır. İnsan beyni, algıladığı ölçüde düşünür. 
Düşündüğü ölçüde uygular.

HER BEYİN, KENDİ GERÇEKLİĞİNİ YAŞAR
Her bey in asl ında kendi gerçekl iğ ini yaşar. Kafatas ı 
içer isinde karanlık bir or tamda, ışığın, sesin, zamanın 
olmadığı bir yerdedir beyin ve gerçek anlamda hiçbir zaman 
güneşi görmez. Duyu organlarından gelen sinyalleri kendi 
dilinde kodlar ve kendi gerçekliğine kendisini inandır ır. 

 R Bilgi Gökmen ŞENEL 
 İletişim Uzmanı 
 bilgi.gokmen@bia.com.tr
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20. yüzy ıl ın ik inc i yar ıs ından it ibaren insanlar ın ne 
düşünmeleri gerektiğinin şekillendirilmesi, diğer bir ifade 
ile algılar ının ve yargılar ının yönet imi bir bilim haline 
gelmişt ir. Bil inen yaygın adı ile algı yönet imi sadece 
reklamcılık, imaj çalışması veya siyasal propaganda değildir. 
Algı yönetiminin amacı, insanların en güçlü organları olan 
beyinler ine nüfuz ederek onlar ın dış dünyayı “istenilen 
şekilde” algılamalarını sağlamak ve böylece yargılarının da 
istenilen yönde şekillenmesini sağlamaktır.

Algı yönet imi amaçt ır. Propaganda, enformasyon savaşı, 
kamu diplomasis i, ör tülü operasyon, psikolojik savaş, 
reklam, halkla ilişkiler vb. araçtır.

 “Algılama yönetimi”nin kavram olarak bütün kaynaklarda 
ilk kez ABD Savunma Bakanlığı içindeki birimleri taraf ından 
kullanıldığı ortaya konuyor. Her ne kadar algılama kavramı 
psikolojinin temel başlıklarından bir i olsa da “algılamayı 
yönetmek” ABD siyasi kararlar ının ülkede ve tüm dünya 
kamuoyunda benimsenmesi iç in kullanılan bir yöntem 
olarak ortaya atılmış ve ABD Savunma Bakanlığı taraf ından 
tanımı yapılmıştır.

Algı yönetiminin en kısa tanımı, “hedef insan veya toplumu, 
hedef alanın istediği şekilde düşünmeye ikna etmek amacı 
ile etkilemektir”. Bu anlamda algı yönetiminin tarihi çok 
eskidir. Aristoteles, ”Retorik” adlı kitabında kapsamlı bir 

ikna teorisi gelişt irerek algı yönetimi ile ilgili ilk teorik 
çalışmayı yapmıştır. 

Bir Amerikan f ilminde konu, CIA’in Pasif ik Okyanusu’ndaki 
bir ada devlette düzenlemeye çalışt ığı darbe ile ilgilidir. 
Darbeyi planlayan ve yöneten CIA yetkilisi, dosyası ile ilgili 
CIA Başkanı’na bilgi verirken şöyle der: “Darbeden sonra 
iktidara getireceğimiz kişi adanın en zengin ailelerinden 
birisinin oğlu. Yale Üniversitesi’nde tarih doktorası yapıyor 
ve düşüncelerini kendisine ait zannediyor.”

ALGIYI YÖNETMEK, KİTLELERİ YÖNETMEKTİR
Tarih boyunca değişik isimler alan “algı yönetimi” teknikleri 
nerdeyse insanlık kadar eskidir. Algı yönetimi, bir insanın 
veya bir grup insanın gerçekliği olduğu gibi değil de, nasıl 
algılanması isteniyor ise öyle algılaması için bireyin/grubun 
algı kapasitelerine yönelik şekillendirilmiş bilgidir.

Algıyı yönetmek, iletişimin ne ölçüde sağlandığına bağlıdır. 
Eğer iletişim sağlıklı bir şekilde sağlanıyorsa, algı yönetimi 
kaçınılmazdır. Medya sektörünün, belirlenen iş hedeflerine 
ulaşmak için kullandığı en temel yol algı yönetimidir. Bunun 
için yazılı ve görsel medya aktif olarak kullanılmaktadır. 
Medyanın toplum algısını değiştirmedeki rolü tartışılmaz. 
Medya ekosisteminin en büyük gelir grubunu oluşturan 
reklamlar da olumlu ya da olumsuz anlamda bu algıya katkı 
sağlıyor. Güzellik endüstr isi, moda sektörü de k itleler 
üzerinde çok etkilidir.

Etkili ve sonuç veren algı yönet imi iç in doğru adımlar ı 
atmak gerekir.

DOĞRU KAVRAMLARI KULLANMAK. Hedef kitlenin algısını 
yönetebilmek iç in öncelikl i olarak yapılması gereken, 
aktar ılacak şeyler i doğrulara dayandırmakt ır. Aktar ılan 
şeyler in doğruluğu ne kadar çabuk kabul edilirse, algı 
yönetimi konusunda o kadar başar ılı olunur. Diğer türlü 
inandırıcılıktan çok uzak düşülür. 

B E L İ R L E N E N  H E D E F İ N  S O S Y O - K Ü LT Ü R E L ,  E T N İ K 
ÖZELLİKLERİ VE EĞİTİM DURUMLARINA GÖRE HAREKET 
ETMEK. Sağl ıkl ı  b ir ile t iş im iç in, ile t iş im kurulacak 
topluluğun veya kitlenin her özelliği detaylı olarak analiz 
edilmeli, ilet işimde kullanılacak bilgi düzey i, ver ilmesi 
gereken mesajlar ve yönetilecek algının uygunluğu, hedef 
kitleye göre belirlenmelidir. Bir f ikir, hizmet ya da ürün ne 
kadar mükemmel olursa olsun, bunları kullanacak kitlenin 
duygu ve düşüncelerine uygun değilse, başarılı olma şansı 
yoktur.

VERİLECEK MESAJIN ANLAŞILIR VE AÇIK OLMASI. Bir insan, 
günde ortalama beş bin civarında reklam ve mesaja maruz 
kalmaktadır. Bu yoğun karmaşa arasında insanlara sunulan 
ürünün verdiği mesajın, belirlenen toplulukta nokta atışı 
bir etki bırakması ve diğer beş bin unsur arasında bir adım 
önde olması gerekmektedir. Bunun iç in de sadeliği esas 
almak en doğru çözüm olacaktır. Çünkü insanlar, gözlerine 
karmaşık gelen nesnelere bakmamayı tercih etmektedirler.

İnsan algısı seçic idir ve bu seçici özellik, algıladığı her 
nesneyi, mesajı ve buna benzer unsurları analiz eder. Bunun 
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için insanların algısına seslenmek, o algıyı yönetebilmek 
için çok önemlidir.

GÖRSELLİĞİN ÖN PLANDA OLMASI. İnsanlar bir konuyu 
or talama %23 iş iterek, % 77 görerek anlıyorsa algıy ı 
yönetmek için kullanacak birincil yöntem görselliğe önem 
vermek olacaktır. İlk bakışta insan algısı parçalar ı değil, 
bütünü görür. Örneğin, 25 fotoğraf ı birleştirerek bir A harf i 
yapıldığında insanlar ilk bakışta 25 küçük fotoğraf ı değil, 
o fotoğraf lar ın oluşturduğu har f i algılarlar. Bu yüzden 
verilecek mesajın, bütünü yansıtması gerekir.

Görsel alg ının yönet imi, genel alg ının yönet iminin 
neredeyse tamamıdır. Bu yüzden, kullanılacak görsellerin 
t am b ir uyum iç inde olmas ı,  göze hi t ap e tmes i ve 
yönetilecek algının tüm özelliklerini özetleyecek nitelikte 
olması gerekmektedir.

Renkler de algısal örgütlemelere yardımcı olurlar. Renklerin 
doğru kullanımı ile ürün, marka, logo, ambalaj, reklam 
g ib i  pazar l ama i le t iş iminin öneml i  ögeler ine şek i l 
vermek mümkündür.  Renkler ürün farklılaştırmak ve ürün 
konumlandırmak için kullanılır.  

Algılar siyasi kararlar ımızdan ürün terc ihler imize kadar 
hayatın her alanında karşımıza çıkan önemli bir etkendir. 
Tüketiciler karar verme süreçler inde çoğu kez bilerek ya 
da bilmeyerek en son kararı algılarına güvenerek verirler. 
Karar verme sürecinde bu kadar önemli bir etken olan algılar 
kuşkusuz markalar için de vazgeçilmez bir öneme sahiptir. 
Bu süreç o kadar önemli k i, sadece tüket ic i sat ın alma 
sürecindeki yorumlar ımızı değil, sat ış öncesi ve sonrası 
bütün yorum ve davranışlarımızı da etkilemektedir.

Algılama yönetimi terimine açıklık getiren Harish Bijoor’a 
göre marka aklın eseridir. Markanın kişiliğini ve gelişimini 
algılar yönlendir ir. Esasında marka yönet imi, algılar ın 
yönet imi demekt ir. 80’lerde ürün yönet imi vardı. 90’lı 
yıllarda yerini marka yönetimine bıraktı. 2000’lerin başında 
da yapılan işe, algılama yönetimi ismi ver ildi. Markanın 
kendisi aslında bir algılamadır. Marka değeri ise daha da 
büyük bir algılamadır.  

Günün koşuşturmacas ında gökyüzüne bakmay ı, hayal 
kurmayı, düşünmeyi unutan 21. yüzyıl insanına, iht iyaç 

duyduğu mutluluğu Coca Cola, tutkuyu Harley Davidson, 
ölümsüzlüğü Playstation ile Sony, güveni Volvo, devrimsel 
ürünleri Apple, teknolojiyi Samsung’un sattığı görülüyor.
Markalar da insanlar gibi k iş il ik özellikler ine sahipt ir. 
Örneğin Pepsi canlı, genç, neşeliyken Coca-Cola aile odaklı, 
iç ten ve özgün bir marka k işiliğine sahipt ir. Bu marka 
kişiliği markanın bütün iletişimini etkileyebilen önemli bir 
etken olarak ortaya çıkar. Bu yüzden bir marka için marka 
kişiliğini tüket ic iye tam olarak yansıtabilmek, bu algıy ı 
yaratabilmek hayati bir önem taşır. Hedef kitlenin kültürü, 
değerleri ve tutumlarını göz önünde bulundurmak, mesajın 
yalın, anlaşılır ve net olması, görsel öğeler in ön plana 
çıkarılması gibi.

Markalarda algı yönetimi dendiğinde akla gelebilecek en 
önemli örneklerden bir i de ünlü Alman perakende dev i 
Aldi’dir. Avrupa’nın herhangi bir yerinde bir Aldi mağazasına 
girildiğinde dikkat çeken ilk şey, mağaza düzeni ve kasiyer 
k ıyafet ler inin çok sade ve göster işs iz olduğudur. Bu 
kadar büyük bir perakende devinin neden göze hoş gelen, 
gösterişli bir görünümü tercih etmeyip böyle bir strateji 
izlediği araştırıldığında çok ilginç bir gerçek ortaya çıkar. 
Aldi yaptığı bir araştırmada Avrupalı tüketicinin “mağaza 
iç inde var olan lüksün f iyatlara yansıdığı” düşüncesine 
sahip olduğunu görmüştür. Bu yüzden Aldi, bütün mağaza 
ve personelini gösterişten uzak sade bir tarzda sunmuştur. 
Bu polit ikayla, tüket ic i Aldi’nin ucuzluk polit ikasının 
ürünler in kalitesinden değil benimsediği “tutumlu olma” 
fel sefesinden kaynaklandığına inanmışt ır.  Kısaca Aldi 
başarılı algı yönetimiyle ‘kaliteyi en uygun f iyata sunma’ 
vaadi ile tüketiciyi ikna etmiştir.

Hepimiz biliyoruz ki, markalar tüketiciye sadece fonksiyonel 
fayda sağlamakla kalmıyor. Tüketicide satın alma davranışını 
tet ikleyen en önemli etkenlerden bir isi de duygulardır. 
Öyle ki, bizi duygulandıran şeyleri paylaşır ve satın alırız. 
2014’te Nörobilim ve Psikoloji Enst itüsü’nün yayınladığı 
araşt ırma, duygular ın sosyal ilet iş im ve yapılara göre 
kategorilere ayrılabileceğini ortaya koyuyor. Tarihsel olarak 
insanlar alt ı temel duyguyu kavr ıyor. Bunlar: mutluluk, 
üzüntü, korkma ve şaşırma , öfke ve tiksinme. Bu duygulara 
seslenildiğinde mesaj yerine ulaşıyor ve etkisini gösteriyor.

Sonuç olarak aslında, çevrede görülen her reklam panosu, 
izlenen her f ilm/dizi, her broşür veya af iş, dinlenen her 
müzik, okunan her kitap, konuşulan her kişi bizlerin algısını 
yönetiyor. Bizler bunun bilincinde olsak da olmasak da.

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

Kaynakça:

Eagleman David, Beyin, Bkz Yayıncılık, İstanbul, Mayıs 2016

Özdağ Ümit, Algı Yönetimi, Elma Yayınevi, Kr ipto Basım, 

Ankara, Ağustos 2014

Karaismailoğlu Serkan, Kadın Beyni Erkek Beyni, Ankara, 

Saydam Ali, Algılama Yönetimi, Rota Yayın, Ocak 2007
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YANGIN 
SÖNDÜRME 
SİSTEMLERİ VE 
KONTROLLER
( Türk iye’de 2002’de B inal ar ın Yang ından Korunmas ı 
Hakkındaki Yönetmeliğin yayımlanmasının üzer inden 16 y ıl 
geçti. Bu tarih, Türkiye için bir milat olarak da adlandırılabilir. 
Her ne kadar öncesinde odalar, üniversiteler ve it faiyeler 
ile üzer inde çalışılmış belediye yönetmelikler i olsa da bu 
yönetmeliğin yayımlanması bu alanda sis perdesini de büyük 
oranda ortadan kaldırmıştır. 

Bu konudaki çalışmaları, yaşadıkları felaketleri de göz önüne 
bulundurduğumuzda, çok öncesinden başlatan Avrupa ve 
Amer ika normlar ı kadar etk ili olmasa da bu yönetmeliğin 
gerekli güncellemeleri ve atıf ta bulunduğu standartlar ı göz 
önüne aldığımızda bir hayli yol kat ettiğimizi söylemek yanlış 
olmaz sanırım.

Bu yöne tmel iğ in günümüze kadar ge l iş in i  ve yap ı l an 
güncellemeleri ele aldığımızda yapılan değişikliklerin hepsinin 
akılcı olduğunu söylemek doğru olmaz. Öncelikle 2012 yılında 
proje inceleme, onaylama mercilerinde yapılan değişiklikten 
bahsetmek gerekiyor ki bu en radikal değişikliklerden biridir.
2012 öncesinde hazırlanan yangın projelerini inceleme mercii 
olan belediyelerin itfaiye birimleri bu inceleme ve onaylama 
süreçler inden çıkar ılarak denetimsiz proje ve uygulamaların 
önü aç ıldı. Bu süreç ile g ir iş ilen ve gel inen nok ta iç in 
içler ac ısı demek yetersiz bile kalır. Şöyle k i, bütün proje 
onaylarını yapmaya yetkili belediye imar birimleri bu konuda 
yeterli teknik altyapılara sahip değillerdir. Sahip olmasını 
beklemek de haksızlık olur. Çünkü başlı başına bütün itfaiye 

bir imler inin koordineli çalışmalar ı ile ç ıkar ılacak önlem ve 
detay inceleme kr iterler ini imar bölümler inden beklemek 
imkânsızdır. Bu konuda y ıllardır Odamız bünyesinde yangın 
kontroller i gerçekleşt iren bir i olarak şunu diyebilir im k i, 
düzgün işlemeyen yangın projelendirme süreçleri beraberinde 
ciddi yanlış yatırım maliyetleri ve dengesiz bir rekabet ortaya 
çıkarmaktadır.  Bu konuda düzenlemelerin kamu yararı ve ülke 
yararları gözetilerek yapılması, ülkemiz adına daha etkin ve 
teknik başarılar getirecektir. Bu konuda itfaiyeler in işin en 
başına yani proje hazırlama ve inceleme süreçler ine dâhil 
edilmesi gerekmektedir. Gerekirse teknik altyapısı olan ve bu 
konuda çalışmalar yürüten Odalarımızın da bu süreçlere dâhil 
olmasını sağlayacak düzenlemeler yapılmalı.

İk inc i olarak bahsedilmesi gereken konu ise yönetmeliğin 
başından beri hiçbir değişiklik veya güncelleme yapılmayan 
bakım, denetim ve testler bölümüdür. Yönetmelikte tek bir 
madde ile tar if lenen bu konu aslında yangın algılama ve 
söndürme sistemlerinin ana hatlarından birini teşkil etmektedir. 
Birçok gelişmiş ülkede başlı başına standart olarak yayımlanan 
bu konunun da yönetmeliğimizde detaylandırılması veya başlı 
başına bir standart olarak yayımlanması bir mecburiyet olarak 
ortaya çıkmaktadır. Nedenlerine gelecek olursak; sistemlerin 
işlemesini sağlayacak olan her zaman için gerekli bakım, test 
ve denet imlerdir. Ancak yangın sistemi gibi mülk sahipler i 
taraf ından kâr get irmeyen durağan yapılar olarak görülen 
sistemlere yönelik gerekli çalışmaları yapmak, işletme sahipleri 
taraf ından lüzumsuz olarak görülmektedir. Bilinmelidir ki, çok 
ciddi harcamalar yapılarak kurulan bu sistemlerin devamlılığı, 
tar t ışmasız bakım ve kontrollere bağlıdır. Unutmayalım ki 
yangın bir defa yaşanır, sonrası ölüm, acı ve maddi kayıplar… 
Bu konuda her ne kadar İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık 
ve Güvenlik Şartlar ı Yönetmeliğinde senede en az bir defa 
kontrol edilme gerekliliği tanımlanmış olsa da, bu kontrol 
kr iterleri, kontrol eden kişinin yetkinlikleri ve tüzel kişiliği 
sorgulanmadığı sürece bu süreç daha da kötüye giderek boş 
ve anlamsız yatırımlar ve önlemler olarak kalmaya ve facialar 
yaşanmaya devam edecektir. 

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, yönetmeliğimizin oluşturulması 
ve gerekli güncellemelerin yapılması her ne kadar önemli olsa 
da yapılacak değişimlerin akılcı ve teknik olması da o denli 
önem taşımaktadır. Bu değişimler de tıpkı yangın sistemleri 
gibi sürekli bakım, kontrol ve özveri isteyen çalışmalardır. Bu 
çalışmalarda gerekli değişikliklerin teknik altyapılara da sahip 
merci, kurum ve kişilerle yapılması ve uygulanması dileğiyle. 

ÜYEMİZDEN •

Mak. Müh. Ercan Ergiçay
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•Son 12 yıllarını geçirecekleri hücrelere götürülen üç siyasi 
tutuklunun hikayesini anlatıyor. 1973 yılında Uruguay, askeri 
diktatörlük ile yönetilmekteydi. Bir sonbahar gecesi üç siyasi 
tutuklu, düzenlenen gizli bir operasyonla hapishanedeki 
hücreler inden al ınarak bilmedikler i bir yere götürülür. 
Burası onlar ın son 12 y ıllar ını geçirecekler i hücreler idir. 
Yapılmak istenen şey bellidir; mahkumlar öldürülmeyecek 
ama delir t ilecektir. Yeni hücreler inde deliliğe terk edilen 
mahkumlar arasında yıllar sonra Uruguay Başkanı olan Jose 
Pepe Mujica da vardır. Gerçek bir hikayeden uyarlanan f ilmin 
yönetmen koltuğunda Mal día para pescar ve Mr. Kaplan 
f ilmleri ile tanıdığımız Alvaro Brechner oturuyor.

- Homo sapiens neden ekolojik bir seri katile dönüştü?
- Para neden herkesin güvendiği tek şey?
- Kadınlar üstün sosyal becerilere sahipken, neden çoğu toplum erkek egemen?
- Güç elde etmek te böylesine yetenekli olan insanlar neden bu gücü mutluluğa 
dönüştürmekte başarısızlar?

- Geleceğin dini bilim mi?
- İnsanların miadı çoktan doldu mu?
100 bin yıl önce Yeryüzü'nde en az altı farklı insan türü vardı. Günümüzdeyse sadece 
Homo Sapiens var. Diğerlerinin başına ne geldi ve bize ne olacak? Çoğu çalışma insanlığın 
serüvenini ya tarihi ya da biyolojik bir yaklaşımla ele alır, ancak Harari 70 bin yıl önce 
gerçekleşen Bilişsel Devrim'le başlattığı bu kitabında gelenekleri yerle bir ediyor. 
İnsanların küresel ekosistemde oynadıkları rolden imparatorlukların yükselişine ve 
modern dünyaya kadar pek çok konuyu irdeleyen Sapiens, tarihle bilimi bir araya getirerek 
kabul görmüş anlatıları yeniden ele alıyor.

•Semaver Kumpanya, Fransız komedi yazar ı Moliere' in 
ünlü eseri "Cimri'yi , Selehattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde 
sahneliyor. 

"Dünyadak i insanlar ın en az insan olanı; yer yüzündek i 
canlılar ın en kat ı yüreklisi, pintiler in en pintisidir. Onun 
sevmesinden kuru, onun okşamasından kısır bir şey olamaz. 
Vermek öylesine zoruna gider ki, selam bile vermez kimseye, 
onu bile alır; yalnız alır..."

Böyle betimliyor onu tanıyanlar Cimri'yi... Kimdir bu 'Cimri'? 
Gerçekten de dedikleri kadar acımasız, katı yürekli, pinti ve 
kötü müdür? İnsan doğuştan mı böyle olur? Sadece yazılmış 
bir karakter midir 'Cimri'? Etraf ımızda var mıdır böyleleri? 
Nasıl bir şey olurdu böylesi bir insanla yaşamak? 

Yönetmen: Álvaro Brechner

Oyuncular: Antonio de la Torre, 
Chino Darín, Alfonso Tort

Ülke: Uruguay

Yazan: Molière

Yönetmen: Tansu Biçer

Oyuncular : Serkan Kesk in, 
Rojhat Özsoy, Gözde Şencan, 
Hakan Atalay, Onur Yalçınkaya, 
Yavuz Pekman, Sezin Bozacı, 
Ezgi Ulusoy...

12 YILLIK GECE

HAYVANLARDAN TANRILARA - SAPİENS

2018 | Suç - Dram - Politika | 123' | Alt yazılı

2018 | Türkçe

Yuval Noah Harari

Hazırlayanlar:
Şafak Işık & Erkan Çınar
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