
http://kaizen.mmoizmir.org KAIZEN: Japonca “Kai” değişim 
 “Zen” daha iyi anlamına gelmektedir.
 Türkçede “Sürekli Gelişim” anlamındadır.
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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
8 Şubat 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.

—

AKM Sistem Belgelendirme 
Denetimleri Tamamlandı

Belediyedeki Üyelerimizle Buluştuk

Kadın Mühendisler, Renkli 
Söyleşiler’in Üçüncüsünde Buluştu

Patlamadan Korunma Dokümanı 
Bilgilendirme Semineri Gerçekleştirildi

Üretim Yöntemleri Komisyonumuzdan 
Toplantı 
 
Yürüyen Merdiven/Bant 
Standardındaki Değişiklikler Çalıştayı 
Yapıldı

MİEM İle EİM-MEDAK Ortak Toplantısı 
Yapıldı

Teskon 2019’da Düzenlenecek Seminer, 
Sempozyum ve Kurslar Belirlendi

5. Kaızen Paylaşımları Etkinliği 
22-23 Şubat’ta

Endüstri Mühendisliği Bahar 
Konferanslarının Bu Yıl Konusu: 
Tedarik Zinciri Yönetimi

Sanayi Geriliyor, İşsizlik Tırmanıyor 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
İzmir Şubesi 2018-2019 Çalışma 
Dönemi  3. Dört Aylık Çalışma Raporu

TMMOB İKK: “Çağrımız, Kent Suçlarına 
Karşı Duracak, Halkçı Ve Katılımcı 
Yerel Yönetim Çağrısıdır”

Bülten’den 
 

Eğitimler 
 

Kadın Komisyonu

Yenilenebilir Enerji Komisyonu

Yapı Denetim Komisyonu 
 

Kültür & Sanat

 

İÇİNDEKİLER

www.izmir.mmo.org.tr

MMOizmir

mmoizmir
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Şule Çet kimdir? Ankara’da işlenen bir cinsel saldırı ve cinayet davası görülüyor bu günlerde. Dava, çeşitli 
haber kaynaklarında, özellikle sosyal medyada çokça konuşuluyor. Kadına yönelik şiddetin hiçbir zaman 
gündemden düşmediği bu ülkede, kadına bakış adına ibretlik bir dava.

Şule Çet, patronundan alacağını alabilmek için onun davetine uyarak gittiği plazanın 20. katında tecavüze 
uğradıktan sonra pencereden atılarak yaşamını yitiriyor. Sonrası ise, Şule’nin ailesi için bu suçu ispat etme 
mücadelesine dönüşüyor. 

Sanıkların ve onların avukatlığını üstlenenlerin mahkemedeki beyanları insanın kanını donduracak cinsten. 
Bu da yetmiyormuş gibi adli tıp raporu da herkesi çileden çıkarmak üzere hazırlanmış gibi. Tamamı, 
cinayetten çok kadının tecavüzü ve öldürülmeyi hak ettiğini ispat etmeye çalışıyormuş gibi.

Bir kadının ölümünden, bu ölümün sorumlularından çok nasıl yaşadığını yargılayan bir sistemle karşı 
karşıyayız ne yazık ki…

Her zaman söylüyoruz: “Kadın cinayetleri politiktir”.  Kadını, erkek egemen sistemin ön yargılarıyla 
yargılamaktan vazgeçmediğimiz sürece, kadına yönelik şiddeti de cinayetleri de önleyemeyiz. Şule Çet 
davası yeni başladı ve sürecek. Herkesi, kadına yönelik şiddete karşı taraf olmaya, öldürülen kadınların 
yaşamı yerine öldüren katillerin yargılanması için kamuoyunda ses çıkarmaya, sosyal medya üzerinden 
yürütülen kampanyalara destek olmaya davet ediyoruz. 

Şubemiz Endüstri İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu tarafından organize edilen 5. Kaizen 
Paylaşımları Etkinliği, 22-23 Şubat 2019 tarihlerinde Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 
düzenlenecek.

Sürekli iyileştirmeyi hedef alan 112 projenin sergileneceği Kaizen Paylaşımları Etkinliğinde, proje sergisinin 
yanı sıra “konferans”, “hizmette kaizen”, “üretimde kaizen” konularında ve “mavi yakalılar”ın deneyim 
paylaşımları, “dünya klasında üretime (WCM) giden yol” konusunda bir oturum gerçekleştirilecek. 
Etkinliğe ilişkin detaylı bilgiyi bültenimizde bulabilirsiniz.

Şube Yönetim Kurulu

ŞULE ÇET İÇİN 
ADALET!

KAİZEN 
PAYLAŞIMLARI 

ETKİNLİĞİ 
22-23 ŞUBAT’TA

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.

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 

04–08.03.2019  (13.00-18.00)
750 TL/KİŞİ+KDV

Doğalgaz Kullanımında Teknik 
Personel Kursu 

21.02.2019 (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) 

15-17.03.2019 (09.00-17.00)
625 TL/KİŞİ+KDV (540 TL/KİŞİ+KDV üye)

Pnömatik Devre Elemanları ve 
Uygulama Teknikleri Kursu 

H.içi (09.30-16.30)
625 TL/KİŞİ+KDV (540 TL/KİŞİ+KDV üye)

Hidrolik Devre Elemanları ve 
Uygulama Teknikleri Kursu 

H.içi (09.30-16.30)
625 TL/KİŞİ+KDV (540 TL/KİŞİ+KDV 

üye)

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum 
Personeli (Pompacı)  Kursu
27-28.02.2019 (13.30-18.30)

330 TL/KİŞİ (KDV Dâhil)

LPG Taşıma Personeli (Tanker Şoförü)  
Kursu

06 - 07.03.2019 (13.30-18.30)
330 TL /KİŞİ (KDV Dâhil)

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

LPG Tüplü Dağıtım Personeli Kursu
215 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.

IATF 16949:2016 TEMEL 
BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ  

11-12 Şubat 2019; 09.30-16.30
360 TL+KDV (%18) / 420 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 TEMEL 
BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ  

27-28 Şubat 2019; 09.30-16.30
300 TL+KDV (%18) / 360 TL+KDV (%18)

BÜTÜNLEŞİK YÖNETİM SİSTEMLERİ 
TEMEL BİLGİLENDİRME (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)

DEPO YÖNETİMİ  
07-08 Mart 2019; 09.30-17.00 

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

KAİZEN METODOLOJİSİ  
13 Mart 2019

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

ÜRÜN KALİTE PLANLAMASI (APQP)  
14 Mart 2019; 09.30-17.00

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

ÜRETİM PLANLAMA  
14-15 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.

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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İKM SEMİNERLERİ

İş Fırsatlarını Doğru 
Değerlendirebilmek 

Seminer
Eğitmen: 

Psikolog–İK Yöneticisi Suna Alpaslan
Tarih: 14 Şubat 2019, 09.30-17.00

Seminer, günümüzde “kariyer olanakları 
ve iş hayatı”, “ne istiyorum ve elimdekiler 

neler” ve “mülakat teknikleri” olmak üzere 
üç bölümden oluşmaktadır. Üçüncü bölümde 
mülakat canlandırmalarına yer verilecektir.

TRIZ SİSTEMATİĞİ 
Temel bilgilendirme Semineri
Eğitmen: Metaluriji ve Malzeme Mühendisi 

H. Aykut Yeni
Tarih:  26-27 Şubat 2019
Saat: I. Gün -09.30-17.00

         II. Gün- 09.30 - 12.30
TRIZ, kişilerin yaratıcılık yeteneklerini 

sistematik ve bilimsel yaklaşımları 
kullanarak arttırmalarını sağlayan 

düşünce sistematiğidir. Mühendislik bilimi 
ve uygulamalarında, her gün milyonlarca 

sorunla karşılaşılır ve çözümler üretilir. Bu 
sorunlar ve çözüm yöntemleri incelendiğinde, 

yaklaşık % 90’ının daha önceden 
düşünüldüğü, ele alındığı ve kullanıldığı 

görülür. TRIZ yöntemi de tam bu noktadan 
hareketle, 1946 yılında Sovyetler Birliği 

Patent Ofisi’nde çalışmakta olan Genrich 
Altshuller ve meslektaşları tarafından, 

dünya üzerinde var olan yaklaşık 200.000 
patentin incelenmesi ve ortak özelliklerine 

göre sınıflandırılması ile geliştirilmiştir. 
Sistem, sorunlar karşısında çelişkiler 

matrisinin her bir hücresine yerleştirilen 40 
temel parametrenin kullanımı ile çözümlerin 
nasıl geliştirilebileceğine ilişkin yöntemleri 

kapsamaktadır.
Eğitimde, grup çalışmaları eşliğinde 

TRIZ teorisi, araçları ve tekniği hakkında 
bilgilendirme yapılacaktır.

MİEM EĞİTİM KURSLARI

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
-

Asansör Mühendis Yetkilendirme 
Kursu

12-14 Mart 2018 
Sınav Tarihi: 15 Mart 2018

-
Yangın Tesisatı Mühendis 

Yetkilendirme Kursu
22-24 Mart 2018 

Sınav Tarihi: 25 Mart 2018
-

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu 
Müdür Kursu (3 gün)

27-29 Mart 2018 
Sınav Tarihi: 29 Mart 2018

-
Doğalgaz İç Tesisat Mühendis 

Yetkilendirme Kursu
1-4 Nisan 2018 

Sınav Tarihi: 5 Nisan 2018
-

Mekanik Tesisat Mühendis 
Yetkilendirme Kursu

8-14 Nisan 2018 
Sınav Tarihi: 15-16 Nisan 2018

-
BİLGİ VE BAŞVURU

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

ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ
Şubemize 1 Ocak - 31 Ocak 2019 tarihlerinde kayıt yaptırarak üye olan meslektaşlarımıza 

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

       Şube Yönetim Kurulu

GAMZE GÖKBAŞ
ELİF TUNÇER
ALTINAY TUNALI İPŞİR
MEHMET İHSAN GÖKÇEN
ERGİN DEMİREL
BURAK YAĞCI
SALİH ÖZÇEVİK
MURAT TİMARLI
ARKIN OKUYAN
MUSTAFA YURTSEVEN

BOTAN YILMAZ
RÜYA DOĞAN
OZAN YEŞİL
ALPER ÜNAL
MEHMET HAKAN ÇILI
ALİ ÜREN
ERDİL EROL
EMRE NARİN
CEMAL EMRE AVCI
AYTUĞ SERHAT AKPAK

NEŞAT ÇAĞATAY AKKOÇ
MURAT BİNTAŞCAN
MUHAMMET ORKUN YAVAŞ
EKREM TENDRİÇ
DOĞA BABACAN
HAYRETTİN CAN YILDIRIM
SAİM BENLİ
VOLKAN KILIÇOĞLU
ALİ CAN EŞREFOĞLU
HAKAN KARA

NAİM OFLAÇ
ATILAY ÖZBALTAN
İREM COŞKUN
HAKAN ÖZKAN
SERENAT TOPAK
GÜLEYCAN KOCAMAN
CENK SEVER
SAMET TORAMAN
MÜJDE KIRIM
SAVAŞ BERK ÜÇER

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

Odamızın 12786 sicil numaralı üyesi 
YAKUP CEVHERSÖZ'ü kaybetmiş 
olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz.

Ailesine, dostlarına ve
üyelerimize başsağlığı diliyoruz.

Şube Yönetim Kurulu
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ŞUBEDEN • HABER

AKM SİSTEM 
BELGELENDİRME 
DENETİMLERİ 
TAMAMLANDI

BELEDİYEDEKİ 
ÜYELERİMİZLE 
BULUŞTUK

KOMİSYONUMUZDAN 
SIFIR ATIK 
YÖNETMELİĞİ 
TOPLANTISI

Şubemiz Yönetim Kurulu, İzmir Büyükşehir 
Belediyesi’nde çalışan üyelerimizle bir toplantı 
gerçekleştirdi.

Asansör Kontrol Merkezi’nin Sistem Belgelendirme 
Denetimleri tamamlandı.

Şubemiz Kent ve Çevre Komisyonu tarafından 
Sıfır Atık Yönetmeliği ve Getirdikleri başlıklı Salı 
Toplantısı gerçekleştirildi. 

( Odamız Asansör Kontrol Merkezinin, 15-16 Ocak 2019 
tar ihler i arasında TÜRKAK taraf ından gerçekleştir ilen TS EN 
ISO/IEC 17021-1 standardı ile EA 2/17  Onaylanma Amaçlı 
Akreditasyona İlişkin Dokümana göre 2.gözetim denetimi ve TS 
EN ISO IEC 17021-3 standardına göre geçiş denetimi başarıyla 
tamamlandı.

( İzmir Büyükşehir Belediyesi işyer i temsilciliğimiz ile 31 
Ocak 2019 tar ihinde gerçekleştir ilen toplantıda, üyeler imiz, 
işyer ler inde karş ıl aşt ıklar ı meslek i sorunlar ını Şubemiz 

( Toplant ı,  Çevre Mühendisler i Odas ı İ zmir Şubes i ’nin 
katkılarıyla 15 Ocak 2019 tarihinde Odamız Tepekule Kongre 
ve Sergi Merkezi Marmara Salonu’nda gerçekleşti. Toplantıda, 
Çev re Mühendis i  Gül süm Oyman t araf ından  s ı f ır  at ık 
yönetmeliğinin sanayide ve iş merkezlerindeki uygulamalarına 
ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.

Yönetim Kurulu Sekreteri Selda Ünver’e iletirken, bu sorunların 
çözümler i doğrultusunda Şubemizden beklent iler ini dile 
getirdiler. Üyelerimiz ayrıca, Şubemiz ile birlikte işyerlerinde 
eğitim, seminer gibi etkinlikler düzenlenmesi doğrultusundaki 
dileklerini ilettiler.



MMO İzmir Şubesi | Şubat 2019 | 9

ŞUBEDEN • HABER

( 8 Ocak 2019 tarihinde Odamız Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi’nde gerçekleşen seminere Çevre Yüksek Mühendisi, 
İş Güvenliği Uzmanı ve TMGD Eğiticisi Özgür Andiç konuşmacı 
ol arak kat ıld ı. Andiç topl ant ıda, ATEX pat l amalar ı, bu 

PATLAMADAN 
KORUNMA 
DOKÜMANI 
BİLGİLENDİRME 
SEMİNERİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Şubemiz İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu 
tarafından, Patlamadan Korunma Dokümanı 
Bilgilendirme Semineri düzenlendi.

pat l amalara dair mevzuat ve s t andar t l ar, pat l amalar ın 
karak ter is t ikler i, TS EN 60079-10-1:2015 pat l ay ıc ı gaz 
or tamlar ı standardı metodolojis i, TS EN 60079-10-2:2015 
yanıcı toz ortamları standardı metodolojisi ve patlayıcı ortam 
r iskler inden korunmak iç in asgar i gerekler gibi başlıklar 
üzerinde durdu ve katılımcıların sorularını yanıtladı.

KADIN MÜHENDİSLER, 
RENKLİ 
SÖYLEŞİLER’İN 
ÜÇÜNCÜSÜNDE 
BULUŞTU
Şubemiz Kadın Mühendisler Komisyonu tarafından 

“Cinsiyet Rollerine Geçmişten Bir Bakış: M.Ö. 3. Bin 
Yıl Örneği” başlıklı bir söyleşi gerçekleştirildi.

( Şubemiz Kadın Mühendisler Komisyonu  t araf ından 
düzenlenen Renkli Söyleşiler ser isinin üçüncüsü “Cinsiyet 
Rollerine Geçmişten Bir Bakış: M.Ö. 3. Bin Yıl Örneği” başlığı 
ile 23 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşti. Odamız Tepekule Kongre 
ve Sergi Merkezi Marmara Salonu’ndaki söyleşiye Arkeolog Ece 
Sezgin konuşmacı olarak katıldı. Sezgin, Milattan Önce 3. Bin 
Yıl’dan günümüze ulaşan arkeolojik eserlerden ve bu eserlerin 
kullanım biç imler inden yola ç ıkarak, o dönemde toplumsal 
cinsiyet rollerinin hangi şekillerde yaşam bulduğuna dair bir 
sunum gerçekleştirdi. 
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YÜRÜYEN 
MERDİVEN/BANT 
STANDARDINDAKİ 
DEĞİŞİKLİKLER 
ÇALIŞTAYI YAPILDI

İZMİR’DE 
İÇ TESİSAT 
BULUŞMASI

“Yürüyen Merdiven/Bant Standardındaki 
Değişiklikler” başlıklı çalıştay, 18 Ocak 2019 
tarihinde Odamız Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi’nde gerçekleştirildi.

İzmirgaz, GAZBİR-GAZMER ve Gastechnics dergisi 
işbirliğinde düzenlenen 1. İzmir İç Tesisat Buluşması, 
9 Ocak 2019 tarihinde Odamız Tepekule Kongre ve 
Sergi Merkezi’nde gerçekleşti.

( TS EN 115-1:2017 Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bantlar 
İçin Güvenlik-Bölüm 1: Yapım ve Montaj standardının, 31 Ocak 
2019 tarihinde yürürlüğe girecek olması nedeniyle düzenlenen 
çalıştaya  Odamızın yanı sıra T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 

( Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen 
buluşmaya sektör temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda üyemiz 
de kat ılım sağladı. Etk inliğin aç ılış ında konuşan Şubemiz 
Başkanı Yüksel Yaşar tek in, doğal gaz tesisat ının mak ina 
mühendisler inin önemli çalışma alanlar ından bir i olduğunu 
ifade ederek, “Birçok meslektaşımız, yaşam konforumuzun 
ar t ır ılması, güvenli ve ver imli tesisatlar ın oluşturulması 
doğrultusunda çalışmaktadırlar. Bizler de Makina Mühendisleri 
Odası İzmir Şubesi olarak, üyelerimizin, meslektaşlarımızın ve 
yurttaşlarımızın faydası için bu çalışmalara katkı koymaktayız” 
dedi. Şubemizin doğal gaz alanındaki çalışmalar ına ilişk in 
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T.C . Aile, Çal ışma ve Sosyal Hizmet ler Bakanl ığ ı, Türk 
Standartlar ı Enst itüsü (TSE), TMMOB Elektr ik Mühendisler i 
Odası (EMO), Unite Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayi ve 
Ticaret A.Ş., Löher Asansör San. ve Tic. A.Ş., Buga Otis Asansör 
Sanayi ve ve Ticaret A.Ş., Schindler Türkeli Asansör Sanayi A.Ş, 
Kone Asansör Sanayi ve Ticaret A.Ş., Ake Asansör Malzemeleri 
Paz. Ltd. Şti., Thyssenkrupp Asansör Sanayi ve Ticaret A.Ş., 
Hyundai Elevator Türkiye’den temsilc ilerden oluşan 38 kişi 
katıldı. Çalıştayda, sismik koşullara maruz yürüyen merdivenler 
ve yürüyen yol l ar ın t asar ımı g ib i s t andar t t ak i öneml i 
değişiklikler in yanı sıra, yürüyen merdiven/bant per iyodik 
kontrol ler i ve 2006/42/AT Mak ina Emniyet i Yönetmeliğ i 
kapsamında 31 Ocak 2019 sonrası yürüyen merdiven/bantların 
piyasaya arz koşulları tartışılırken, ilgili bakanlıklara iletilmek 
üzere öneriler oluşturuldu.

bilgilendirmede bulunan Yaşartekin, İzmirgaz ile imzalanan 
protokol  kapsamında Şubemiz in doğal  gaz l ı  ve doğal 
gaza dönüştürülmüş merkez i s istem kazanlar ın per iyodik 
kontrollerine başladığını hatırlatarak, “Birkaç aylık çalışmada 
edindiğimiz izlenim, bu protokolün imzalanmasının ne kadar 
isabetl i olduğuna ve yapılan çal ışmanın önemine işaret 
etmektedir” dedi. Yaşar tek in’in ardından İzmirgaz Genel 
Müdürü Ahmet Yetik ve Kolin Enerji Genel Koordinatörü Hasan 
Erbil Doyuran konuşmalarını yaptılar. 

Buluşma kapsamında, Şubemiz adına Teknik Görevli Ergun 
Şengör taraf ından merkez i ıs ıtma sistemler inin per iyodik 
kontrol ler ine il işk in bir sunum gerçekleşt ir ildi. Şengör 
sunumda, kontrollere ilişkin yasal mevzuat, kontrol kriterleri, 
kontrollerde karşılaşılan başlıca uygunsuzluklar gibi konuların 
üzerinde durdu. 
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MİEM İLE 
EİM-MEDAK ORTAK 
TOPLANTISI YAPILDI

BOWLING 
TURNUVASI BÜYÜK 
İLGİ GÖRDÜ 

Odamız Meslek İçi Eğitim Merkezi Çalışma Grubu ile 
EİM-MEDAK ortak toplantısı 12 Ocak 2019 tarihinde 
Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 
gerçekleşti.

Şubemiz Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu 
tarafından düzenlenen bowling turnuvasına 
üyelerimiz ve yakınları yoğun ilgi gösterdi. 

( 2 ana başlık halinde Şubemiz çalışmalarından olan Kalite 
Yönetim Sistemleri ve Üretim Yöntemleri konularında toplam 
7 eğitimin ortaklaştırma toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya 
MİEM Çal ışma grubundan Mehmet Soğanc ı, E İM-MEDAK 

( Turnuva, 10 Ocak 2019 tarihinde Fame City’de yönetim kurulu 
üyeler imiz, şube çalışanlar ımız, üyeler imiz ve yakınlar ıyla 
birlikte toplamda 65 kat ılımcı ile gerçekleşt ir ildi. Turnuva 
öncesinde komisyon üyesi Abdurrahman Atalar ısa bir konuşma 
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Başkanı Tülay Yener, EİM-MEDAK Şubemiz Temsilc isi Murat 
Dedeoğlu, Şubemiz Endüstri İşletme Mühendisliği Meslek Dalı 
Komisyonu’ndan sorumlu teknik görevli Ece Gültekin, EİM-
MEDAK Bursa Şube Temsilcisi Ergin Polat, EİM-MEDAK Kocaeli 
Şube Temsilcisi Vekili Ercan Adaşlık, EİM-MEDAK İstanbul Şube 
Temsilcisi Elif Soyvural ve İstanbul Şube üyelerinden eğitmen 
Halefşan Sümen’in yanı sıra Şubemizden temsilciler katıldı.

yaparak Şubemiz adına kat ılımcılara teşekkür ett i. Turnuva 
sonucunda en yüksek puan toplayan 5 oyuncuya Magro Good 
Food Restaurant’ta kahvaltı hediyesi verilirken, şampiyon olan 
takım oyuncular ına da madalyalar ı sunuldu. Turnuvanın en 
yüksek puan toplayan oyuncusu, Şubemiz Yönetim Kurulu Üyesi 
Görkem Teneler olurken, Teneler’in takımı da aynı zamanda 
turnuvanın şampiyonu oldu.

( Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Anadolu 
Salonu’nda 19 Ocak 2019 tar ihinde gerçekleşen Yapay Zekâ 
başlıklı etkinliğe yaklaşık 300 kişi katıldı. Konuk konuşmacı 

 “YAPAY ZEKÂ” 
SÖYLEŞİSİ YOĞUN 
İLGİ GÖRDÜ
Şubemiz Endüstri İşletme Mühendisliği Meslek Dalı 
Komisyonu, Tekno Sohbetler’in ikincisinde Prof. Dr. 
Cem Say’ı konuk etti.

Prof. Dr. Cem Say, etkinlikte geçmişteki ve güncel pratikleri 
ü ze r inde dur ur ken,  önümüzdek i  dönemde y apa zek â 
çalışmalarına bağlı olarak yaşanabilecek gelişmelere değindi. 
Söyleşinin ardından Cem Say, “50 Soruda Yapay Zekâ” kitabını 
okurları için imzaladı.
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BİNA PERFORMANS SİMÜL AS YONL ARI: UYGUL AMAL AR, 
FIRSATLAR, KISITLAR
Seminer Yöneticisi: Gülsu Ulukavak Harputlugil

CO2 SALIMLARININ AZALTILMASINDA EZBER BOZAN YENİLİKÇİ 
ÖNLEMLER VE EKSERJİ
Seminer Yöneticisi: Birol Kılkış

MEKANİK TESİSATTA SES VE PASİF YANGIN YALITIMI
Seminer Yöneticisi: Hasan Hepekan

TEST AYAR DENGELEME (TAD) // COMMISSIONİNG - KONTROL 
İŞLETMEYE ALMA KABUL (KİK)
Seminer Yöneticisi: Hasan Heperkan

TESİSATLARDA SİSMİK KORUMA DİD (Deprem İzolasyon 
Derneği) işbirliği ile
Seminer Yöneticisi: Eren Kalafat

SEMPOZYUMLAR

AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ SEMPOZYUMU
Sempozyum Yöneticileri: Gülden Gökçen Akkurt / Macit Toksoy

BİNA FİZİĞİ SEMPOZYUMU
Sempozyum Yöneticisi: Ayça Tokuç

( Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenecek 
kongre plat formlar ına ilişk in listemiz aşağıda yer alırken, 
detaylı bilgilere web sayfamızdan (http://teskon.mmo.org.tr) 
ulaşabilirsiniz.

SEMİNERLER

MEKANİK TESİSATTA DİJİTALLEŞME
Seminer Yöneticisi: Nevroz Karakuş

JEOTERMAL ENERJİ // "Jeotermal Enerjide Bugün ve Gelecek"
Sempozyum Yöneticileri: Macit Toksoy - Niyazi Aksoy

YANGIN GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ GELİŞMELER
MEKANİK VE ELEKTRİK YANGIN KORUNUM SİSTEMLERİNİN 
BÜTÜNLEŞİK TASARIMI
Seminer Yöneticisi: Kazım Beceren

BACALAR
Seminer Yöneticisi: Muammer Akgün

TESKON 2019’DA 
DÜZENLENECEK 
SEMİNER, 
SEMPOZYUM 
VE KURSLAR 
BELİRLENDİ
17-20 Nisan 2019 tarihlerinde “Mekanik Tesisatta 
Gerçekler ve Gelecek” ana teması ile düzenlenecek 
14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi’nde 
gerçekleştirilecek seminer, sempozyum ve kurs 
konuları ile yöneticileri belirlendi. Bu yıl kongrede 9 
seminer, 8 sempozyum ve 15 adet kurs yer alacak.
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BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI VE AKILLI BİNALAR 
SEMPOZYUMU
Sempozyum Yöneticisi: Hasan Heperkan

ISIL KONFOR SEMPOZYUMU
Sempozyum Yöneticisi: İbrahim Atmaca

İÇ HAVA KALİTESİ SEMPOZYUMU
Sempozyum Yöneticisi:  Sait C. Sofuoğlu

SİMÜLASYON VE SİMÜLASYON TABANLI ÜRÜN GELİŞTİRME 
SEMPOZYUMU
Sempozyum Yöneticileri: 
A. Alper Özalp / Ziya Haktan Karadeniz

SOĞUTMA TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU
Sempozyum Yöneticileri: Serhan Küçüka / Orhan Ekren

TERMODİNAMİK SEMPOZYUMU
Sempozyum Yöneticisi: Ahmet Can

KURSLAR

Kurslar ın katılımcı sayısı sınırlıdır ve başvuru önceliği esas 
alınacaktır. Bu nedenle kurslara katılım için ödeme yapmadan 
önce web sayfasından doluluk durumunu kontrol ediniz.

HAVUZ NEM ALMA İKLİMLENDİRMESİ
17 Nisan 2019, Çarşamba // 13.30
Kurs Yöneticisi: Arel Arsoy
Kurs Eğitmeni: Bekir Cansevdi

SİSTEM SEÇİMİ
17 Nisan 2019, Çarşamba // 13.30 Kurs Süresi: Yarım Gün
Kurs Yöneticisi: Sarven Çilingiroğlu

MEKANİK TESİSATLARDA FLUSHİNG VE KİMYASAL KOROZYON 
KORUMA UYGULAMALARI
17 Nisan 2019, Çarşamba // 13.30
Kurs Yöneticisi: Sema Çelebi

İNDÜKSİYON (CHİLLED BEAM) SİSTEMLERİNİN TASARIM 
KRİTERLERİ VE UYGULAMASI
17 Nisan 2019, Çarşamba // 13.30
Kurs Yöneticisi: Numan Şahin
Kurs Eğitmeni: Serhan Mumcu, Ferruh Kuduoğlu

VAV  (D E Ğ İ Ş K E N  H AVA  D E B İ L İ )  V E  L A B O R AT U VA R 
HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ
18 Nisan 2019, Perşembe // 09.00
Kurs Yöneticisi: Selçuk Bayer
Kurs Eğitmenleri: Atalay Türkeş, Selçuk Bayer

POMPAYA GİRİŞ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ
18 Nisan 2019, Perşembe // 13.30
Kurs Yöneticisi: Tunç Değer
Kurs Eğitmeni: Tunç Değer, Hıdır Yankı Kılıçgedik

SOĞUTMA SİSTEMLERİNİN TASARIM ESASLARI
18 Nisan 2019, Perşembe // 09.00
Kurs Yöneticisi: Cem Parmaksızoğlu
Kurs Eğitmenleri: Cem Parmaksızoğlu, Hüseyin Onbaşıoğlu, 
Hayati Can, Kadir İsa

BİLGİSAYAR DESTEKLİ HİDROLİK ANALİZ METODU İLE YANGIN 
SÖNDÜRME SİSTEMLERİ HESAPLAMALARI
18 Nisan 2019, Perşembe // 09.00
Kurs Yöneticisi: İsmail Turanlı
Kurs Eğitmeni: Okan Erdem

UYGULAMALI PSİKROMETRİ VE İKLİMLENDİRME
18 Nisan 2019, Perşembe // 09.00
Kurs Yöneticisi: Dilek Kumlutaş
Kurs Eğitmenleri: M. Haluk Sevel

HASTANE HİJYENİK ALANLAR PROJE HAZIRLAMA ESASLARI
19 Nisan 2019, Cuma // 09.00
Kurs Yöneticisi: Güniz Gacaner Ermin
Kurs Eğitmenleri: Gamze Özyoğur tçu, Ekrem Evren, Mutlu 
Nakipoğlu, Can İşbilen

İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE GÜRÜLTÜ DENETİMİ TEORİSİ 
VE PRATİK HESAPLAMALARI
19 Nisan 2019, Cuma // 09.00
Kurs Yöneticisi: Orhan Murat Gürson
Kurs Eğitmenleri: Mehmet Çalışkan

HAVA KANALI İMALATI MONTAJI VE TESTLERİ
19 Nisan 2019, Cuma // 09.00
Kurs Yöneticisi: Osman Arı

HAVALANDIRMA VE İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİNDE HAVA 
DAĞITIM EKİPMANLARI
19 Nisan 2019, Cuma // 13.30
Kurs Yöneticisi: Volkan Ünlü
Kurs Eğitmeni: İbrahim Kaya

ISIL SİSTEMLERİN TASARIMI
19 Nisan 2019, Cuma // 09.00
Kurs Yöneticisi: M. Turhan Çoban

MEDİKAL GAZ TESİSATI
20 Nisan 2019, Cumartesi // 09.00
Kurs Yöneticisi: Ekrem Evren

17-20 Nisan 2019
MMO Tepekule Kongre ve

Sergi Merkezi - İZMİR
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http://teskon.mmo.org.tr
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5. KAIZEN 
PAYLAŞIMLARI 
ETKİNLİĞİ 
22-23 ŞUBAT’TA

( Kaizen Paylaşımları Etkinliğinde proje sergisinin yanı 
sıra “konferans”, “hizmet te kaizen”, “üret imde kaizen” 
konular ında ve “mavi yakalılar”ın deneyim paylaşımlar ı, 

“dünya klasında üretime (WCM) giden yol” konusunda bir 
oturum gerçekleştirilecek.

Etkinliğimiz Aidat Borcunu Ödemiş Üyeler imiz İç in 
Ücretsizdir
Değerlendirme Kurulunca sergilenmeye değer görülen 
projeler, etk inlik boyunca Odamız Tepekule Kongre ve 
Serg i Merkez i’nde kat ıl ımc ıl ar l a buluşurken Anadolu 
Salonu’nda etkinlik programı gerçekleştirilecektir. Etkinliğe, 
aidatını ödemiş üyelerimizin katılımı ücretsizdir. Kayıt için 
formumuza bülten veya internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz. 
Kayıt formunu doldurarak (Aidatını ödemiş Odamız üyesi 
hariç diğer katılımcılar ödeme kaydı ile birlikte) etkinlik 
sekretaryasına başvurmanız durumunda kay ıt işleminiz 
gerçekleştirilecektir. 

Şubemiz Endüstri İşletme Mühendisliği Meslek Dalı 
Komisyonu tarafından organize edilen 5. Kaizen 
Paylaşımları Etkinliği, 22-23 Şubat 2019 tarihlerinde 
Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 
düzenlenecek.
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Kaizen Programı Yayımlandı
Kaizen Paylaşımlar ı Etk inliğinde proje sergisinin yanı 
sıra “konferans”, “hizmet te kaizen”, “üret imde kaizen” 
konular ında ve “mavi yakalılar”ın deneyim paylaşımlar ı, 

“dünya klasında üretime (WCM) giden yol” konusunda bir 
oturum gerçekleştirilecek. 

22 Şubat 2019-Cuma

10:00-10:30 Açılış Konuşmaları

10:30-11:00 Açılış Konferansı 
   Perihan İnci (İnci Holding - TUSİAD)

11:00-12:00 Üretim de Kaizen Oturumu 
   Başarıya Giden Yolda Başarı/Başarısızlık  
   Deneyimleri
   Moderatör: Gülsün Keskin
   Konuşmacılar:
   Serkan Şensoy  (Artema)
   İlter İrdesel (Magneti Marelli)

12:00-16:30 KAIZEN Proje Sergisi

16:30-17:15 “Dünya Klasında Üretime (WCM) Giden  
   Yol” 
   Moderatör: Çağatay Başdoğan 
   Konuşmacı:
   Özgür Eriş (Vestel Elektronik)

23 Şubat 2019-Cumartesi

10:00-11:00  Mavi Yaka Deneyim Paylaşımları
   Moderatör: Caner Akıncı
   Konuşmacılar:
   Ahmet Çatalkaya (Sanem Plastik)
   Ali Göndelen (Vestel Elektronik)  
   Erol Balkan(Maxion İnci Alüminyum  
   Jant)
   Mümin Malkoç (Cevher Jant) 
   Arif Turan (Bosch A.Ş.) 
   Serdar Fenerli (Oerlikon)

11:00-15:00 KAIZEN Proje Sergisi

15:00-16:00 Hizmette Kaizen Oturumu 
   Başarıya Giden Yolda Başarı/Başarısızlık  
   Deneyimleri
   Moderatör: Ömer Özkan
   Konuşmacılar:
   Berrin Atalan  (Esbaş)
   Güner Gönel  (Medikal Park)

16:00-16:30  Yaşamda Kaizen
   Moderatör: Tayfun Çaylan
   Mr. Bratu Julien Virgil (Kaizen Enstitü- 
   Romanya)

16:30-17:30  Sertifika töreni- Enlerin Seçimi 

22-23 Şubat 2019
MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi - İZMİR
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SERGİLENECEK PROJELER BELİRLENDİ
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22-23 Şubat 2019
MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi - İZMİR

ET
Kİ
NL

İK
5. KAIZEN PAYLAŞIM

LARI 

SERGİ

SUNUM

( Şubemiz Endüstri İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu taraf ından organize edilen 5. Kaizen Paylaşımları Etkinliği 
için Değerlendirme Kurulumuz “ÖNCE-SONRA KAIZEN” ve “KOBETSU KAIZEN” türlerinde ve farklı kategorilerde başvuran 
toplam 168 proje arasından 112 projeyi sergilenmek üzere belirledi. Sergilenecek proje kategorilerini ve sayılarını aşağıda 
yer almaktadır.

TÜR VE KATEGORİYE GÖRE BAŞVURU SAYILARI
KOBETSU KAIZEN ÖNCE SONRA KAIZEN

Üretim V. 12 24
Enerji V. 7 16
Kalite 9 17
İSİG 2 21
SMED 4  

TOPLAM 34 78

GENEL TOPLAM 112
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ŞUBEDEN • HABER

ENDÜSTRİ 
MÜHENDİSLİĞİ 
BAHAR 
KONFERANSLARININ 
BU YIL KONUSU: 
TEDARİK ZİNCİRİ 
YÖNETİMİ

( 2“Tedarik Zinciri Yönetimi” konusunda 28-30 Kasım 
2019 tarihinde Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde 
gerçekleştirilecek etkinlik için Yürütme Kurulu oluşturuldu 
ve hazırlık çalışmaları başlatıldı. İlk çağrı broşürü ve af işi 
hazırlanan etkinliğin sunuş ve konuları aşağıdaki şekilde 
oluştu. 

SUNUŞ
Her şeyin küresel olarak çok hızlı değişt iği dünyamızda 
tedarik zincirleri her geçen gün daha maliyetli, risklere açık 
ve karmaşık yapıya dönüşmektedir. Tedarik Zinciri Yönetim 
süreçler i ve operasyonel uygulamalar ı günümüz rekabet 
koşullarında kuruluşların sürdürülebilir başarısı için kritik 
öneme sahiptir.

Tedarik Zincir i Yönetiminde sürdürülebilir başarı; Tedarik 
Zinc ir i boyunca üret ilen değer in ar tt ır ılması, rekabetç i 
bir satın alma fonksiyonu oluşturulması, üretim ve lojistik 
süreçlerinin düzenlenmesi, müşteri talebinin karşılanması 
iç in uygun bir tedar ik s is teminin kurulması, tedar ik 
süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi ile sağlanabilmektedir.

Konferansımızın amacı, tedarik zinciri yönetim süreçlerinde 
yer alan kişi ve kuruluşlar ın iyi ve örnek uygulamalarını, 
başarı ve başarısızlıklarını, bilgi ve deneyimlerini paylaştığı 
bir platform yaratmak, deneyim ve uygulamaların tedarik 
z inc ir i yönet im süreçler inde yer alan profesyonel ler 
taraf ından aktarılmasını sağlamaktır.

Etk inl iğ imizde tedar ik z inc ir i yönet imi konusundak i 
deneyimler, uygulamalar ve trendler, deneyim paylaşım 
oturumlar ı, seminerler, panel, aç ık oturum, konferans, 
söy leş i,  vaka anal iz i,  ideaton vb. sunum teknikler i 
kullanılarak katılımcılar ile paylaşılacaktır.

KONFERANS KONULARI
• Talep Algılama, Tahminleme ve Planlama
• Satınalma ve Sözleşme Yönetimi
• Tedarikçi Geliştirme ve Yönetimi
• Tedarik Zincirinde Performans Yönetimi
• S&OP / IBP Satış ve Operasyon Planlama
• Endüstri 4.0 ve Akıllı Tedarik Zinciri Yönetimi
• Tedarik Zincirinin Görünürlüğü, Esnekliği ve Duyarlılığı
• Ulaştırma Yönetimi ve Lojistiği
• Tedarik Zinciri Yönetiminde Müşteri Hizmetleri
• Dağıtım Ağları / Merkezleri
• Depo Yönetimi
• Online Mağazacılık/ Parekendecilik
• Küresel Dağıtım Kanalları
• Tedarik Zinciri Yönetiminde Trendler
• Dijital Tedarik Zinciri ve Dönüşümü
• Tedarik Zinciri Yeteneği, Liderliği ve Organizasyonu
• Tedarik Zinciri Yönetiminde Blockchain
• Tedarik Zincirinde Kalite Yönetimi
• Tedarik Zincirinde Güvenlik ve Emniyet
• Tedarik Zincirinde Eşgüdüm
• Tedarik Zinciri Optimizasyonu
• Risk ve Volatilite (Oynaklık) Yönetimi
• Tedarik Zinciri Yönetiminde Bilgi Teknolojileri
• Tedarik Zinciri Organizasyonunda Şeffaflık, Kontrol ve  
 Senkronizasyon

• Tedarik Zinciri Tasarımı
• Fiyatlandırma ve Gelir Yönetimi
• Tedarik Zincirinde Rekabet
• Enerji Lojistiği
• Yeşil Lojistik
• Paylaşım Ekonomisi

Endüstri Mühendisliği Bahar Konferansları, 
Şubemiz Endüstri İşletme Mühendisliği Meslek Dalı 
Komisyonu (EİM-MDK) tarafından bu yıl yedinci kez 
düzenlenecek. 
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ODADAN • HABER

SANAYİ 
GERİLİYOR, 
İŞSİZLİK 
TIRMANIYOR
Odamız, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in 
katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin 
45’incisini kriz, sanayi ve işsizlik sorununa ayırdı.  
2018’de önce durgunluk ardından kriz şeklinde 
yaşanan darboğazın işsizliği ileri boyutlara taşıdığı 
belirtilen incelemede, işsizliğin 2019’da bir “afet” 
şeklinde toplumu oldukça olumsuz etkileyeceğine 
dikkat çekildi, özellikle de 15-24 yaş grubundaki 
gençlerin yüzde 41’e ulaşan işsizliğine işaret edildi. 

( Ekonomide küçülme, şimdilik 31 Mart yerel seçimlerinde 
seçmenin öf kes inin sandığa yans ımamas ı iç in özel l ikle 
Haz ine kaynaklar ı ve ötek i kamu imkânlar ı kul lanılarak 
hissettir ilmemeye, Nisan başına kadar çöpler halının altında 
tutulmaya çalışılıyor ama esas kr iz ateşinin Nisan ay ı ile 
birlikte alevleneceği yaygın bir kanı. 

• Sanay i üret imindek i ger ileme ivmelenerek hızlanıyor. 
Geçen y ıl ın son çeyreğindek i üret imin 2017’nin yüzde 6 
kadar alt ında kalması bekleniyor. Bu da doğaldır ki GSYH'yi 
etk ileyecek. GSYH’nin son çeyrek te yüzde 3-4 aras ında 
daralması sürpr iz olmayacak. Sanayi üret iminin 2019’un ilk 
yarısında da hem baz etkisi, hem ithalat düşüşünün yansıması 
yüzünden düşük seyredeceği beklenmeli. 

• İmalat sanayiindeki yıllık gerileme yüzde 7’yi aştı. Özellikle 
ara malları üretiminde gerileme yüzde 12’ye yaklaşarak sert 
bir düşüş gösterdi. Aynı ölçüde olmasa da, sermaye mallar ı 
üret imindek i yüzde 8,3’lük ger ileme, yat ır ımlardak i ser t 
azalmadan kaynaklandı. 

• İmalat sanayisindeki yüzde 7’yi aşan düşüş, sektörel olarak 
analiz edildiğinde özellikle inşaata girdi veren alt sektörlerde 
üret im düşüşü dikkat çekmektedir. Seramik, ç imento gibi 
taşa toprağa dayalı sanayiler in en ser t düşüşü yaşadıklar ı 
görülmektedir. Bu alt daldaki yıllık üretimi düşüşü yüzde 21’i 
geçmiştir. Yine inşaatla ilgili ağaç işleme sanayiinde yüzde 16 
ve demir-çelik sektörünü içeren ana metal sanayiinde yüzde 
12’yi aşan gerileme dikkat çekmektedir.  

• İmalat sanay isinin alt dallar ından otomot iv de döv iz 
f iyatlarındaki sert artışın girdi ithalatını, dolayısıyla üretici 
ve tüket ic i f iyatlar ını yükseltmesinden etkilenmiş, daralan 
iç talep, üretimi yüzde 18’in üstünde de geriletmiştir. Aynı 
ger ileme beyaz eşyayı içeren metal sektöründe yüzde 13’ü, 
bilgisayarda yüzde 12’yi bulmuştur. İthal girdi f iyatlarından 
etk ilenerek üret imi ger ileyen sektörlerden kâğıt ta üret im 
düşüş oranı yüzde 12’yi, plastik-lastikte yüzde 11,5’i, makine 
ve elektrikli cihazlarda yüzde 11’i bulmuştur.

• Ekonomidek i küçülme, beraber inde işs izl iğ i de hızla 
t ırmandır ıyor. TÜİK, Ek im ay ı İşgücü İstat ist ikler ine göre 
standart-dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 11,6’ya yükseldi. Dar 
tanımlı işsiz sayısı son bir yılda 501 bin artarak 3 milyon 788 
bine çıktı. 

• Tar ım dışı işsizlik oranı ise Mar t 2017’den it ibaren en 
yüksek orana ulaştı. Ekim 2018 it ibar iyle tar ım dışı işsizlik 
oranı yüzde 13,6 oldu. 

• Genel işsizliğin yanında, genç işsizliğindeki artış da dikkat 
çekiyor. 2017 Ekim ay ında yüzde 19,3 olarak ölçülen genç 
işsizliği, 2018 Ekim ayında yüzde 22,3’e, genç işsiz sayısı da 1 
milyon 167 bine çıktı.

• İşgücü piyasasına ç ıkan 5,2 milyon gençten 4 milyonu 
istihdam edilirken, iş bulamayan sayısı 1 milyon 167 bin. Yani 
piyasaya çıkmış genç işgücünün yüzde 22,4’ü. Ama bunlar “dar 
anlamda genç işsizler,” yani işin peşine düşüp iş bulamayanlar. 
Oysa bir de eğitimde olmadığı halde işin peşine düşmeyen atıl, 
evde, kahvede zaman öldüren 1 milyon 733 bin dolayında işsiz 
kadın-erkek genç nüfus var. Bunlarla birlikte geniş anlamda 
işsizler in sayısı 2,9 milyona ç ıkıyor ve geniş anlamda genç 
işsizlik oranı da yüzde 22,3 değil, yüzde 41’i buluyor. 
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TMMOB  MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ
2018-2019 ÇALIŞMA DÖNEMİ  3. DÖRT AYLIK ÇALIŞMA RAPORU

(1 Ekim 2018–31 Ocak 2019)

Şubemizin 29. Çalışma Döneminin üçüncü dört ayını kapsayan 
bu rapor, Şube 29. Olağan Genel Kurulu’nda üyeler imizin 
görüş ve önerileri ile zenginleştirilen Şube Çalışma Programı 
doğrultusunda gerçekleşen çalışmalardan oluşmaktadır. 

Raporumuz,  toplumun tüm kesimler ine yönelik baskılar ın 
her geçen gün ar t t ığı, demokrasi k ır ınt ılar ının dahi yok 
edildiğ i, gözalt ı ve tutuklamalar ın, çal ışma yaşamında 
güvencesizleşt irme adımlar ının sürdüğü, 31 Mar t yerel 
seç imler inin yaklaşt ığ ı, y ıl l ardan bu yana bask ıl anan 
ekonomik krizin artık iyiden iyiye görünür olduğu yaklaşık 
120 günlük zaman dilimini kapsamaktadır. 

Hat ırlanacağı üzere, AKP-MHP it t ifak ının parlamentoda 
yeterli çoğunluğu elde ettiği 24 Haziran 2018 seçimlerinin 
üzer inden henüz ik i ay geçmemişken, o güne dek türlü 
yöntemlerle bask ılanan ekonomik çöküş Ağustos ay ında 
başladı. AKP ik t idar ı, bu çöküşü Rahip Brunson kr iz ine 
bağlayarak, gerçekte ekonomi yönetimindeki beceriksizliğine 
ve üret imi neredeyse yok sayarak inşaat rant ına sır t ını 
dayayan anlayışından kaynaklanan tükenişi örtmeye çalıştı. 
Özellikle dövizdeki sıçrayış ile birlikte tüketim ürünlerindeki 
f iyatlar hızla yükseldi ve büyük sermaye sahibi bir avuç azınlık 
har ic indeki geniş k itleler önemli oranda yoksullaşt ı. Bu 
süreçte, bankaların Ağustos ayında tarihlerindeki en yüksek 
kâr oranlar ını yakaladıklar ı gerçeği bile, kr izin bedelinin 
k imlere ödet ildiğini ve kr izden k imler in nemalandığını 
görmek için yeterlidir. Dövizdeki yükseliş, bir süre sonra hız 
kesip düşüşe geçse de, özellikle temel tüketim ürünlerindeki 
f iyat artışları devam etmiştir. Alım gücü alabildiğine düşen 
geniş kitlelerin, tüketim ve beslenme alışkanlıklarında büyük 
değişikliklere gittiği herkesçe gözlemlenmektedir. Özellikle 
tar ım ürünler indeki f iyat ar t ışını “hor tum”, “soğuk” vb. 
doğa olayları ile gerekçelendiren iktidarın ekonomik çöküş 
karşısında çözüm üretmek yer ine türlü bahaneye sığınan 
açıklamaları trajikomiktir. 

“Yerli ve milli” sözünü ağızlarından düşürmeyenler, bundan 
20 yıl önce ihraç malı olan tarım ürünlerini dâhi ithal edilir 
hale getirerek bu ürünlerde önemli f iyat artışlarının önünü 
açmışlar ve yerli üretime ne kadar önem verdiklerini açık bir 
şekilde göstermişlerdir.

K r iz  büyürken,  se r maye t ar a f ından k r iz  k ar ş ı s ında 
ilk başvurulan “tedbir”, emekç iler in maddi ve yaşamsal 
koşul lar ında kesint iye g itmek oluyor. Son aylarda yüz 
binlerce insan işsiz kalarak yedek işgücü ordusuna katılırken, 
bu geniş kitle, henüz işini kaybetmemiş olan milyonların hak 
talepleri karşısında bir tehdit unsuru olarak kullanılmaktadır. 
Kr iz yükselirken, bunun bedelini ilk ödeyen, aralar ında 
önemli oranda meslektaşlar ımızın da bulunduğu emekçiler 
olmaktadır. Buna karşı sesini yükselten, örgütlenen, hak 
arama mücadelesine girişen her kesim iktidarın hedef indedir. 

SUNUŞ

1) Oda ve Şube Örgütsel Yapısının  
 Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar

Bizlerin kriz, pahalılık ve işsizlik karşısında karşı söylememiz 
gereken ilk sözümüz “Kr iz in bedel ini kr iz i yaratanlar 
ödesin”dir. Bu süreçte, TMMOB örgütlülüğüne ve diğer emek ve 
meslek örgütlerine, topluma krizden çıkış doğrultusunda yol 
gösterme, örgütlülüğünü güçlendirme ve baskı politikalarına 
karşı mücadele etme, her zaman söylediğimiz üzere, “aklın 
kötümserliğ inin karş ıs ına iradenin iy imserliğ ini” koyma 
görevi düşmektedir. 

Bu dönem aynı zamanda, “nasıl bir kentleşme”, “ nasıl bir kent 
yönetimi” sorularının önümüzdeki 5 yılda yanıtını verecek olan 
yerel yöneticilerin seçileceği 31 Mart seçimlerinin de arifesi 
niteliğindeydi. 24 Haziran’da oluşturulan it t ifaklar yerel 
yönetim seçimlerine de hemen hemen aynı şekilde yansırken, 
adaylık tartışmaları ve iddiaları gündemi ziyadesiyle meşgul 
etti. Özellikle kentsel dönüşüm adı altında rantın büyüdüğü 
bir süreçte, yerel yönetimlere aday olma konusunda da sınır 
tanımaz bir yarışa şahit olmaktayız. Kent yönetimine ilişkin 
perspekt if ve ilkeler in dile get ir ilmediği, hatta görünmez 
kılındığı bir seçim sürecinde TMMOB ve MMO örgütlülüğü olarak 
görüşler imizi üyeler imizle ve tüm kamuoyuyla paylaşmayı 
sürdürüyoruz. Kentimiz özelinde son yıllarda yerel yönetimler 
ile sık ınt ılar yaşadığımız ve yerel yönet ic ilerden kamusal 
ve mesleki denet imin yaygınlaşt ır ılması, kent kültürünün 
ve şehr imizin yaşanabilirliğinin korunması çabalar ımızda 
yeterince destek alamadığımız açıktır. Bu bağlamda hepimize 
düşen görev, tercihin, kent suçlarına karşı duracak, halkçı ve 
katılımcı, karar alma süreçlerinde kent sakinlerinin yanı sıra 
meslek örgütlerinin ve demokratik kitle örgütlerinin seslerine 
kulak veren yerel yönet ic ilerden yana yapılması çağr ısını 
yükseltmektir.

Değerli Üyelerimiz,
Ö n ü m ü z d e k i  s ü r e ç t e  m e s l e k i  ö r g ü t l ü l ü ğ ü m ü z ü n 
güçlendirilmesi ve Odamıza bu örgütlülüğümüzden alacağımız 
güçle sahip çıkmamız büyük önem taşıyacaktır. Bu süreçte 
Şubemiz, tüm etkinliklerini örgütlü üyesinden ve halkımızın 
desteğinden aldığı güçle ve çalışma ilkeler i doğrultusunda 
yürütmeye devam ederken, sizlerin gerçekleştireceğimiz bu 
çalışmalarımıza katkı ve katılımınız yalnızca Odamız açısından 
değil, ülkemizde demokrasisinin gelişmesi açısından önemli 
olacaktır. 
29. Dönemin üçüncü dör t ay ında gerçekleş t ird iğ imiz 
çalışmalarımızın özetini görüşlerinize sunarken, bu süreçte 
Şube çalışmalarımıza katkıda bulunan tüm üyelerimize bir kez 
daha teşekkür ediyoruz.

Şubemiz, uzmanlık alanındaki bilgi ve deney imler ini Oda 
platformlar ına aktarmayı bu dönem de sürdürmüştür.  Bu 
dönem görüş ve öner iler sunulan yönetmelik, şar tname, 
kararname ve tebliğler şunlardır:
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Mesleki Denetim

01.10.2018-31.01.2019 tar ihler i aras ında 482 mekanik 
tesisat projesinin, 29 bin 428 doğalgaz tesisatı projesinin 
ve 37 asansör uygulama projesinin meslek i denet imler i 
gerçekleştirilmiştir.

Motorlu Araçlar Bilirkişiliği

Bu dönem 176 aracın motor, şase numaralarının orijinalliği, 
azami yüklü ağırl ığ ı ve s il indir hac imler i incelenmiş ve 
bu araçlar hakkındaki inceleme raporlar ı ilgili kurumlara 
gönderilmiştir.

Mutfak Havalandırma Bilirkişiliği

Bu dönemde 66 işyer inin mut fak havalandırma s istemi 
hakk ında inceleme rapor lar ı düzenlenmiş ve f irmalara 
iletilmiştir. 

Yangın Merdiveni Basınçlandırma Bilirkişiliği

01.10.2018–31.01.2019 tarihleri arasında 2 binanın 13 adet 
yangın merdiveni basınçlandırma sistemi hakkında inceleme 
raporları düzenlenmiş ve kurum/kuruluşlara iletilmiştir. 

Teknik Ölçümler

Bu dönem İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kapsamında 8 f irmada 
teknik ölçümler gerçekleştirilmiştir. 

Bilirkişilik ve Ekspertizlik Hizmetleri

01.10.2018–31.01.2019 tar ihler i aras ında toplamda 29 
kurum, kuruluş ve f irmaya bilirkişilik ve ekspertizlik hizmeti 
verilmiştir.

Rafların Statik Analizi ve Rafların Periyodik Kontrolleri

Bu dönemde 10 f irmada bulunan raflar ın ve ekipmanlar ın 
statik analizi, 2 adet f irmaya rafların bilirkişiliği ve 5 f irmada 
bulunan rafların periyodik kontrol hizmeti gerçekleştirilmiştir. 

Eğimli Engelli Platformlar ı ve Araç Kaldırma Cihazlar ı 
Bilirkişilikleri

01.10.2018-31.01.2019 tar ihler i arasında 19 adet Eğimli 
Engelli Platformu bilirkişilik inceleme hizmeti ve 10 adet Araç 
Kaldırma Cihazı bilirkişilik inceleme hizmeti gerçekleştirilmiş 
ve raporları düzenlenmiştir.

NDT Tahribatsız Muayene Çalışmaları

01.10.2018-31.01.2019 tarihleri arasında çeşitli yöntemler ile 
(VT, MT, PT, UT) 13 f irmaya hizmet sunulmuştur.

Kazan Tesisatı uygunluk Değerlendirme Kontrolleri

01.10.2018–31.01.2019 tarihleri arasında kamu binası, okul, 
hastane ve kamuya açık kullanım alanlarında (AVM, otel vb.) 
305 kazanın kontrolleri gerçekleştirilmiştir. 

TST 13805 revizyon: iş yerleri karayolu motorlu taşıtları test 
merkezleri için kurallar standart tasarısı görüşleri hk.

Teknisyenlere Yönelik Kurslar   

Bu dönemde düzenlenen 69 kursa toplam 737 kişi katılmıştır.

Meslek İçi Eğitim Merkezi (MİEM) Kursları

MİEM / PBK Mühendis Yetki Belgelerinin Gözetimi Kapsamında 
Puanlamaya Esas olarak 01.10.2018-31.01.2019 tarihlerinde 
gerçekleşt ir ilen 5 toplant ıya 179 üyemiz kat ılarak puan 
almışlardır. Aynı dönemde düzenlenen 21 kursa ise 277 kişi 
katılmıştır.

Bilgisayar Kursları

Bu dönem Şubemiz eğit im merkezinde aç ılan 4 bilgisayar 
kursuna 33 kişi katılmıştır.

İnsan Kaynakları Merkezi Taraf ından Düzenlenen Kuruluş İçi 
Eğitimler

İnsan Kaynakları Merkezimiz taraf ından düzenlenen toplam 7 
kuruluş içi eğitime 120 kişi katılmıştır. 

İnsan Kaynaklar ı Merkez i Taraf ından Düzenlenen Genel 
Katılıma Açık Eğitimler

Bu dönemde genel kat ı l ıma aç ık eğ i t im programımız 
kapsamında düzenlenen eğitimlere toplam 128 kişi katılmıştır.

4 aylık dönemde aç ılan 20 seminere, 248 k işilik kat ılım 
sağlanmışt ır. Eğit imlere bireysel kat ılımc ılar ın yanı sıra, 
46  ayr ı f irmada çeş it l i görevlerde çal ışan yönet ic iler, 
mühendisler ve teknik elemanları katılmıştır.    

                                       

1 Şubat 2019 tarihine kadar yaptığımız yönlendirmeler ile 11 
üyemiz çalışmaya başlamıştır. 

Çalışmayan Üyeler imize ve Öğrenc ilere Yönelik Ücret s iz 
Eğitimler

Bu dönem 5 adet ücretsiz eğitime 79 kişilik katılım olmuştur. 
Eğ i t im sonunda üyeler imize eğ i t im kat ı l ım belgeler i 
verilmiştir.

Organize Sanayi Bölgeler i, Komisyon Bilgilendirme ve Salı 
Toplantıları

Gerçekleştir ilen 11 adet Bilgilendirme Toplantısına toplam 
420 kişilik katılım olmuştur.

Periyodik Kontroller

01.10.2018-31.01.2019 tarihleri arasında 787 f irmada 10.420 
cihazın periyodik kontrolü yapılmıştır. 

2) Şube Eğitim Hizmetleri

3)  İnsan Kaynakları Merkezi (İKM)

4) Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler  
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6) Kalibrasyon Laboratuarı ve 
Metroloji Eğitim Merkezi (MMO KALMEM) 

7) Ulusal Kongre ve 
 Sempozyum Çalışmaları

AKREDİTASYON FAALİYETLERİ

“TS EN ISO/IEC 17020 Çeşitli T ipteki Muayene Kuruluşlar ın 
Çal ış t ır ı lmalar ı İç in Genel Kr i ter ler ” s t andardına göre 
TÜRKAK taraf ından gerçekleştir ilen 3. Gözetim Denetiminde 
tespit edilen uygunsuzluklara ist inaden Düzelt ic i/Önley ic i 
Faal i ye t  ç al ı şmal ar ı  baş l amış t ı r  ve büyük çoğunluğu 
kapatılmıştır. Asansör Kontrol Merkezi, “TS EN ISO/IEC 17021: 
2012 Uygunluk Değerlendirmesi Çeş it l i T iptek i Muayene 
Kuruluşlar ının İşletimi için Şartlar” standardı ve AB-086-YS 
nolu akreditasyon kapsamında Makina Mühendisler i Odası 
Asansör Kontrol Merkezi 2. Gözetim denetimi 15-16.01.2019 
tar ihler inde gerçekleşt ir ildi. Denet ime ist inaden toplan 3 
büyük, 3 küçük uygunsuzluk tespit edilmiştir. Uygunsuzluklara 
ilişkin Düzeltici/Önleyici Faaliyetler gerçekleştirilmeye devam 
etmektedir.  

EĞİTİM FAALİYETLERİ

AKM taraf ından Oda bünyesinde faaliyet yürüten mak ina 
mühendisleri için bu dönemde farklı illerde farklı konularda 
eğitimler planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. 

ASANSÖR YILLIK KONTROL FAALİYETLERİ

Asansör y ıll ık kontrol çalışmalar ında Türk iye çapında 366 
belediye ve il  özel idare ile protokol imzalanmış olup, 
kontrollere devam etmektedir. 

01.10.2018-31.01.2019 tar ihler i aras ında 392 asansörün 
tescil öncesi ilk periyodik kontrolü, 2461 asansörün periyodik 
kontrolü, 1956 asansörün eksiklik kontrolü, 372 asansörün 
ikinci eksiklik kontrolü yapılmıştır.

MMO KALMEM Kalibrasyon Laboratuvar ı ve Metroloji Eğit im 
Merkezimiz sanayi kuruluşlarına ve Odamız birimlerine verdiği 
eğitim ve kalibrasyon çalışmalarını sürdürmüştür.  
Kalibrasyon: TS EN ISO/IEC 17025:2012 standardı kapsamında 
AB-0070-K dosya numarası ile 26.01.2010 tarihinde akredite 
olan ve 01.06.2018 tar ihinde Belge Yenileme denet imini 
başarıyla tamamlamıştır. Radyasyon Sıcaklığı ve Yüksek Gerilim 
alanlar ında Kapsam Genişletme gerçekleşt irmişt ir. Denetim 
Başarı ile tamamlanmış, yeni akreditasyon belgesi 01.10.2018 
tarihinde TÜRKAK taraf ından yayımlanmıştır.
Bu çal ışma döneminde İzmir Şube ve Denizl i Şube or tak 
çalışması olarak, KALMEM kapsamı dahilinde Denizli’ye bir saha 
kalibrasyon aracı oluşturulmuştur. 
Deney: MMO K ALMEM bu dönemde deney l aboratuvar ı 
akreditasyon başvurusu yaparak denetime girmişt ir. Rüzgâr 
deneyi alanında TÜRKAK İLK AKREDİTASYON denetimini başarı 
ile tamamlanmış ve AB-1235-T dosya numarası ile akreditasyon 
belgesi yayınlanmıştır. Bugüne kadar rüzgâr sektörüne Sensör 
kalibrasyonları konusunda destek veren laboratuvarımız, IEC 
61400-12-1:2017 (Ed.2)'ye göre AKREDİTE ve Uluslararası 
Eşdeğer olarak, Rüzgâr Ölçüm İstasyonu Uygunluk Onay 
Raporu ve Meteorolojik Ölçüm Sonuç Raporu hizmeti vermeye 

başlayacak t ır. Bunun yanı s ıra Elek tr ik P iyasası Lisans 
Yönetmeliği kapsamında yasal olarak düzenlenmesi gereken 
Rüzgâr Ölçüm İstasyonu Kurulum Raporunu (Ek-3) ve Rüzgâr 
Ölçüm Sonuç Raporunu (Ek-4) düzenlemeye yetkili bir kurum 
olarak hizmet vermeye başlayacaktır.
Bu çalışma döneminde, Kalibrasyon konular ında 2  eğit im 
gerçekleştirilmiş ve 14 kişiye eğitim verilmiştir. 
MMO KALMEM taraf ından, 1 Haz iran 2018–30 Eylül 2018 
tar ihler i arasında, 432 hizmet başvurusu doğrultusunda 
3304 adet cihazın kalibrasyonu yapılmıştır. Ayrıca, Odamızın 
Per iyodik Kontrol Bir imler i, Asansör Kontrol Merkez i ve 
Merkez Laboratuvarı’na ait 371 adet cihazı kalibre edilmiştir.

Asansör Sempozyumu (18-20 Ekim 2018)

Elektr ik Mühendisler i Odası ile birlikte düzenlediğimiz ve 
Odamız ad ına yürütücülüğünü üs t lendiğ imiz A sansör 
Sempozyumu 18-20 Ekim 2018 tarihlerinde Odamız Tepekule 
Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Asansör Sempozyumu’nda 10 oturumda 29 bildiri sunulurken, 
sek törün sorunlar ı ve çözüm öner iler i oluş turabilmek 
amacıyla “Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği” konusunda 
panel, “Onaylanmış Kuruluşlar ın Uygunluk Değerlendirme 
Süreci” konusunda ise bir çalıştay gerçekleştirildi.

Y ine sempozyum kapsamında “Asansörlerde Ar t ık Ak ım 
Anahtar ı Kul l anımı” ve “Asansör lerde Kaynakl ı İmalat 
Yöntemler i” konular ında ik i eğit im, “Asansör Sektöründe 
Yerli İmalat ve Yerli İmalat ın Desteklenmesi” konulu bir 
sabah toplantısı düzenlendi. “Asansör Periyodik Kontrolleri 
Hakkında Bina Yöneticilerine Bilgilendirme Toplantısı” ile her 
yıl zorunlu olan asansör periyodik kontrolleri hakkında bina 
yöneticilerine bilgi verildi. 

Sempozyum paralelinde düzenlenen sergide 24 kurum ve 
kuruluş ürün ve hizmetlerini sergiledi.

5. Kaizen Paylaşımları Etkinliği (22-23 Şubat 2019)

Ülkemizin kaynaklar ının israf edilmemesi ve daha ver imli 
kullanılmasını teşvik etmek ve bu çalışmaların yaygınlaşmasını 
sağlamak amacıyla Endüstri-İşletme Mühendisliği Meslek Dalı 
Komisyonu taraf ından bu yıl beşincisi düzenlenecek KAIZEN 
paylaşımları etkinliğinde 9 kategoride başvuran 168 Kaizen 
projesi arasından Değerlendirme Kurulu en iyi uygulamaları 
seçmek için bireysel değerlendirmelerini tamamladı. Ardından 
toplant ıl ar gerçekleşt ir ilerek 112 projenin serg ide yer 
almasına karar verildi.
 
14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi (17-20 
Nisan 2019)

14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi iç in Odamız adına 
Şubemiz yürütücülüğünde 17-20 Nisan 2019 tar ihler inde 
İzmir’de düzenlenecek. Kongrenin organizasyonu için Yürütme 
Kurulumuz bu dönemde 3 toplantı gerçekleştirdi ve alınan 
kararlar çerçevesinde çalışmalar sürdürüldü.

Teskon 2019’de 8 konuda sempozyum ve 9 konuda seminer 

5) Asansör Kontrol Merkezi (AKM)
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9) Üniversitelerle İlişkiler

8) TMMOB - Diğer Odalar ve 
 Demokratik Kitle Örgütleriyle İlişkiler

10) Basın - Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi

11) Şube Sosyal - Kültürel Etkinlikler

12) Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi

13) Manisa İl Temsilciliği Çalışmaları 

HİZMETİN TÜRÜ EKİM KASIM ARALIK OCAK

Bilirkişilik 
Hizmetleri

1 - 3 1

Bilirkişilik İçin 
Görevlendirilen Üye 

Sayısı
- - 2 1

Mekanik Tes. ve 
Asansör Avan Prj. 

Den. Hiz.
4 3 24 -

Asansör Uyg. Prj. 
Den. Hiz.

- - - -

Traf ik Bilirkişilik 
Hizm. 

(Motor-Şase Num.)
13 14 11 6

AİTM (Araç) Proje 
Den.Hiz.

- - - -

İş Makinaları 
Kursları

1 1 - -

İş Makinaları 
Kursları

Kursiyer Sayısı
19 13 11 -

düzenlenmesi iç in çal ışmalar devam ederken yazar l ar ı 
taraf ından gönderilen özetlerin değerlendirilip tam metninin 
talep edilmesi sonrasında bilimsel teknik oturumlar dahil 182 
bildiri kongre sekretaryasına ulaştırıldı. 

5. İzmir Rüzgâr Sempozyumu ve Sergisi (3-4-5 Ekim 2019)

Şubemizin Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile birlikte 
düzenleyeceği 3-4-5 Ekim 2019 tar ihler inde düzenleyeceği 
5. İ zmir Rüzgâr Sempozyumu ve Serg is i iç in Yürütme 
Kurulu Üyeler i bu dönemde gerçekleşt irdiği 4 toplant ı ile 
çalışmalarını sürdürmektedir. 

Bildir i gönder im tar ihler i ve bildir i konular ı belirlenerek 
etkinlik af işi ve sempozyum ilk çağrı broşürü yayınlanmıştır. 
Danışmanl ar kurulunun oluş turulmas ı iç in çal ışmal ar 
y ap ı lm ış  ve 20 Şubat  2019 t ar ih inde düzenlenmes i 
planlanan Danışmanlar Kurulu Toplant ısı iç in yaz ışmalar 
gerçekleştirilmiştir. 

Etkinlik sergi yerleşim planı f irmalarla paylaşılmış ve 16 
f irma ile sözleşme imzalanmıştır. 

Ölçümbilim Sempozyumu ve Sergisi (20-22 Kasım 2019)

Şubemiz taraf ından düzenlenmesi planlanan Ölçümbilim 
Sempozyumu ve Sergisi için oluşturulan Yürütme Kurulu ilk 
toplantısını 8 Aralık 2018 tarihinde sekiz üyenin katılımıyla 
gerçekleştirdi.

O d a m ı z  Te p e k u l e  K o n g r e  v e  S e r g i  M e r k e z i ’n d e 
gerçekleştirilecek ve “Ne Değişti” ana teması ile düzenlenecek 
sempozyumun af iş ve ilk çağr ı broşürü hazırlandı. Bildir i 
konular ının ve takv iminin belir lendiğ i Sempozyum iç in 
Destekleyen Kurum ve Kuruluş yaz ışmalar ı yapıldı. Konu 
ile ilgili e-bülten hazırlanarak sektörde faaliyet gösteren 
kişi ve kurumlara gönderildi. Sergi planı hazırlanarak web 
sayfasında yayımlandı.

Endüstri Mühendisleri Bahar Konferansları (28-30 Kasım 
2019)

Endüstr i Mühendisler i Bahar Konferanslar ı’nın Şubemizce 
28-30 Kasım 2019 tar ihler inde Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi’nde düzenlenmesine karar ver ildi ve konu ile ilgili 
çalışma yapması iç in Yürütme Kurulu oluşturuldu. Bu süre 
içinde toplantılarla hazırlıklar ını sürdüren Yürütme Kurulu 
ana tema olarak “tedarik zinciri yönetimi” konusunu seçerek 
sunumların konu başlıklarını belirledi.   

Etk inlik te deney imler, uygulamalar ve trendler, deney im 
pay l aş ım oturumlar ı,  seminer ler, panel , aç ık oturum, 
konferans, söyleşi, vaka analizi, ideaton vb. sunum teknikleri 
kullanılarak platformlar oluşturulmasına karar verildi. 

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Dönem Sekreterliği 
görev i Şubemiz taraf ından yürütülmektedir. Bu dönemde 
mesleki ve toplumsal sorunlara ilişkin TMMOB’ye bağlı diğer 
odalarla, sendika ve demokratik kitle örgütleriyle çalışmalar 
sürdürülmeye devam edilmiştir. 

 
Şubemiz Yönetim Kurulu üyeleri, yeni eğitim dönemiyle birlikte 
İzmir Kat ip Çelebi Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi 
ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi’nde “Mühendisliğe Gir iş” 
derslerine katılarak Oda ve meslek tanıtımı gerçekleştirmiştir.

Şube Bültenimiz aylık per iyotlar ile yay ımlanmaya devam 
etmişt ir. Bu dönem çeşitli sosyal ve kültürel etk inlikler in 
organizasyonunda aktif görev alınmış, şube etkinlikler imizi 
duyur mak amac ı y l a  a f i ş l e r,  broşür l e r  haz ı r l anmış t ı r. 
Bölgemizdeki basın ve yayın kuruluşlarıyla kurumsal iletişim 
sürdürülmüştür. Bu dönem 9 basın bülteni medya kuruluşlarına 
iletilmiştir. Şubemizin açıklamaları yazılı, görsel ve internet 
basınında 16 haberle yer almıştır. 

Şubemiz Türk Halk Müziği ve Klasik Türk Müziği Korolar ının 
yanı sıra, Ritim Topluluğumuz ve Halk Oyunları Topluluğumuz 
bu dönemde 2018-2019 yılı çalışmalarına başlamıştır.

Şubemiz Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu taraf ından 
bu dönemde bir kahvalt ı etk inl iğ i ve bowling turnuvası 
düzenlenmiştir.

Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi bu dönem 185 organizasyonda 
130 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlamıştır. 

Manisa İl Temsilc il iğ imizde geç t iğimiz dör t ayda yapılan 
mesleki ve teknik çalışmalar aşağıda verilmiştir:
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TMMOB İKK: 
“ÇAĞRIMIZ, KENT 
SUÇLARINA KARŞI 
DURACAK, HALKÇI 
VE KATILIMCI 
YEREL YÖNETİM 
ÇAĞRISIDIR”
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, yaklaşan 
yerel seçimler öncesinde bir basın toplantısı 
gerçekleştirerek, yerel yönetim adaylarına yönelik 
beklentilerini kamuoyuyla paylaştı.

( Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nde 14 Ocak 2019 
tar ihinde düzenlenen basın toplantısında TMMOB İzmir İKK 
adına Dönem Sekreteri Melih Yalçın konuştu. Yalçın, bu süreçte 
‘kim belediye başkanı olsun’ sorusundan daha çok, tüm adaylara 
eşit mesafede durarak, “nasıl bir belediye başkanı istiyoruz”, 
hat ta “nasıl bir kent yönet imi ist iyoruz” sorular ına yanıt 
aramanın daha doğru olduğunu belirterek, “Son yıllarda hızla 
artan ranta dayalı ekonomik politikalar sadece kriz yaratmamış, 
bu süreç kentler imizde, doğal yaşam alanlar ımızda ger i 
dönülemez çok önemli zararlara yol açmış, açmaya da devam 
etmektedir. Başta İstanbul kenti olmak kentleri yaşanmaz hâle 
getiren AKP iktidarı, gözünü yeni rant alanlarına çevir irken, 
İzmir ve çevresini ilk hedef olarak belirlemiştir” dedi. Yalçın, 
sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Bir süredir İzmir ve çevresine ilişkin rant projeleriyle, İzmir’in 
doğal yaşam alanları yapılaşmaya açılarak, kent ve çevresinde 
paraya dönüştürülecek ne kadar alan varsa, sonuçlar ına 
bakılmaksızın enerji yatır ımları (JES, RES, Termik Santraller 
vb.), taş ocaklar ı, alt ın, nikel vb. madencilik çalışmalar ıyla 
plansız bir şekilde yok edilmeye çalışılıyor.  
Bizler mühendis, mimar ve şehir plancılar ı olarak kentler in, 
doğal yaşam ve tarım alanlarının, ormanların yanı sıra kent 
dokusunun ve kent kültürünün de gelecek kuşaklara aktarılacak 
biç imde korunmasının önemli olduğunu biliyor ve bunu her 
ortamda dile getiriyoruz. Bu konuda da mesleki uzmanlığımızın 
yanı s ıra demokrasi ve hukuk çerçevesinde mücadelemiz i 
sürdürüyoruz. 

Ancak bu mücadele sürec inde İ zmir ’dek i mevcut yere l 
yönet ic ilerden yeter ince destek alamadığımızı üzülerek ve 
alt ını ç izerek bir kez daha hat ırlatmak zorunday ız. Yerel 
yöneticilerin İzmir’i yaşanmaz hale getirerek, yok edecek bu 
tür polit ikalara it iraz etmemesi gerçekten çok düşündürücü 
ve hat ta kaygı ver ic idir. Ayr ıca bu polit ik kararlara karşı 
ç ık ı lmadığ ı g ib i kent leşme pol i t ikal ar ında demokrat ik 
yöntemlerden uzak, bilimden ve hukuktan yana olmayan proje 
ve planlarla karşı karşıya kaldığımızı da üzülerek eklemek 
zorunday ız. Bu polit ikalar ve uygulamalar sonucu çarpık 
kentleşmeye yol açılarak birçok konuda kent suçu haline gelmiş 
yapılar oluşmuş ve oluşmaya devam etmektedir.  
Tüm bu nedenlerle bu yerel seçimlerin İzmir’in kimliği, kültürü 
ve doğal yaşam alanlarıyla gelecek kuşaklara aktarılabilmesi 
için önemli bir eşikte gerçekleştirildiğini düşünüyoruz.

Bu çerçevede, kentlerimizin geleceğini rant yağmacılarından 
kurtarmak için belediye başkanlarının ve yerel yönetimlerin 
benimsemesi gereken temel ilkeleri şöyle sıralıyoruz: 
1. 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 
alınmalı ve öneriler kararlara yansıtılmalıdır. 
2. 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.
3. Sermaye kesimi yerine kentin önemli bir kısmını oluşturan 
yoksullara, emekçilere, dezavantajlı kesimlerin ihtiyaçlarına 
yönelik politikalar gözetilmelidir.
4. Toplumun ihtiyacı olmayan ve kamuyu zarara uğratacak 
yatırımlardan kaçınılmalıdır.
5. Yaşam alanlarını ve mülkiyet hakkını zapt etmek niyetiyle 
gerçekleştir ilen her türlü kentsel dönüşüm uygulamalarında 
yur t taşın yanında yer alınmalı ve yerler inden edilmeden, 
güvenl i  ve daha yaşanab i l i r  b ir  çev reye kavuşmal ar ı 
sağlanmalıdır.
6. Su kaynaklarının, havanın kirlenmesine yol açacak, halkın 
sağlığını olumsuz yönde etkileyecek, kentin içinde yer alan 
doğal yaşamı yok edecek projelere izin verilmemelidir. Kent 
iç i aç ık yeşil alanlar ın mutlak korunması ve çoğalt ılması 
sağlanmalı, açık yeşil alanlar ın içer isinde ve alt ında, beton 
içeren hiçbir yapılaşmaya izin verilmemelidir.
7. Merkezi yönet imin aldığı ve kamuyu zarara uğratacak 
kararlara karşı kentteki demokratik kitle örgütleriyle işbirliği 
yapılarak hukuksal ve demokrat ik olarak tav ır göster ilmeli, 
yağma politikalarıyla etkin bir mücadele yürütülmelidir.
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TMMOB ÜYESİ 
KADINLAR 
KAHVALTIDA 
BULUŞTU

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Kadın Çalışma 
Grubu, 20 Ocak 2019 tarihinde bir kahvaltı 
gerçekleştirdi.

( MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen 
toplant ıya 150’den fazla kadın mühendis, mimar ve şehir 
plancısı katıldı. Kahvaltıda, TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma 
Grubu adına açılış konuşmasını Elektr ik Mühendisler i Odası 
İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Kadın Çalışma Grubu 
Dönem Sözcüsü Gülefer Mete yaptı. Mete, kadınların her alanda 
olduğu gibi meslek alanında da dayanışmalar ının önemine 
dikkat çekerek, bu dayanışmayı büyütmek doğrultusunda bir 
araya gelişlerin artması dileğinde bulundu. Gülefer Mete’nin 
ardından TMMOB’ye bağlı odalar ın İzmir şubeler inden kadın 

temsilc iler söz alarak dilek ve düşünceler ini kat ılımcılarla 
paylaşt ıl ar. Kadın mühendis, mimar ve şehir pl anc ıl ar ı 
kahvaltıda, 2019 yılının Kasım ayında Ankara’da gerçekleşecek 
olan TMMOB 6. Kadın Kurultayı’na dair yapılacak çalışmalara 
ilişkinde görüş alışverişinde bulundu.

8. Belediye emekç iler inin kadrolu, güvenceli is t ihdamı 
esas al ınmalı, l iyâkat tan tav iz ver ilmemeli, sendikalar ı 
tahakküm altına almaya çalışmadan eşit ilişki kurulabilmelidir. 
Sendikalar ın ve demokratik kitle örgütler inin İzmir’de yerel 
demokrasinin gelişiminin bir parçası olduğu bilinmelidir.
9. Seç ildiğinde, bulunduğu makamı kendi siyasi ç ıkarlar ı 
için kullanmayacak, belediyeyi şirket gibi görmeyecek, yargı 
kararlarına uyacak donanımlı kişiler aday gösterilmelidir.

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu olarak, yukarıdaki ilkeler 
çerçevesinde, kentimizi hedefleyen yağma politikalarına karşı 
bu kentte yaşayan yur t taşlar olarak en önemli görev imizi 

‘İzmir’in kimliği, kültürü ve doğal yaşam alanlarıyla gelecek 
kuşaklara aktarılabilmesinin sağlanması’ olarak görüyoruz.
Bunun iç in yerel yönet im seç imler i öncesinde kent suçlar ı 
har itası ç ıkararak yağma polit ikalar ının kent imize verdiği 
zarar ın bugün it ibar iyle bir fotoğraf ını çekmek ve bunu en 
kısa zamanda İzmir kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Bununla 
birlikte demokratik katılımcı bir kent yönetimi, kent silueti, 
nüfus, yapılaşma, ulaşım, hava, su ile yaşam kalitesinde 
nerede olduğumuz konularında da görüşlerimizi kamuoyunun 
bilgisine sunma konusunda hazırlıklarımız sürüyor.”

Mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak, yukarıdaki temel 
ilkeleri benimsemiş yerel yönetim anlayışı ile ancak İzmir’in 
geleceğinin aydınlığa kavuşabileceğini belirt ir, gerek siyasi 
par t iler in gerekse yur t taşlar ın seç imler ini bu çerçevede 
yapması gerektiğini hatırlatırız.
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ÖZEL FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI
Özel Fen Bilimleri Eğitim Kurumları tarafından, üyelerimizin çocuklarına yüzde 20 oranında indirim 
uygulanacaktır. 
Adres: Evka-3 Mahallesi Ankara Caddesi No: 285 Bornova / İzmir
Tel: (0232) 600 00 06
www.fenbilimleri.com

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

İZMİR TÜRK KOLEJİ ANAOKULU
İzmir Türk Koleji Anaokulu tarafından, üyelerimizin 3, 4 ve 5 yaşındaki çocuklarına yüzde 15 oranında indirim 
uygulanacaktır.
Adres: Mithatpaşa Cad.No:687-689 35280 Köprü Konak / İzmir
Tel: (0232) 244 05 00
www.ozelturkkoleji.com/Okul-Oncesi-Egitim

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

ŞUBEDEN• HABER
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Avrupa, sandığımızdan daha güçlüymüş!

Küresel kr iz Avrupa’y ı aslında ik i kere vurdu. İlk darbe 
2007 y ıl ında Avrupa dış ından geldi. Amer ika Bir leş ik 
Devletleri'nde piyasalar ipotek piyasalarında yüksek faizle 
verilen kredi riskini önemsememişti. Mali denetim eksikliği, 
zaten şef faf olmayan f inansal araçlar ın büyümesini ve 
sorununun derinleşmesine neden oldu. Sonuç olarak, ABD 
bankac ıl ık s istemi Eylül 2008’de maddi destek alarak 
kurtar ılma sürecine girdi. Avrupalı bankalar bu durumun 
yansımalar ından etkilendi elbette. İki y ıl sonra, Avrupa 
bölgesinde ikinci bir kr iz ç ıkt ı. Yıllardır sürdürülemeyen 
hükümet politikaları, borç yüklerinin kriz öncesi şişirilmiş 
ücretlerine ve konut f iyatlarına gelmesine neden oldu. 

Avrupa’yı krizden çıkarmak için uygulanan 5 madde

İlk olarak, İr landa ve İspanya gibi kr ize maruz kalan 
ülkeler, ihtiyaç duyulan reformları uygulamaya koydu, kamu 
f inansmanını iyileştirdi ve rekabet gücünü artırdı.

İk inc is i,  AB kendi  içer is inde ekonomik yöne t imin i 
güçlendir ildi. Avrupa Komisyonu, İst ikrar ve Büyüme 
Pakt ı’nı uygulamak, ülkeye özgü öner iler uygulamak ve 
büyümey i teşv ik etmek iç in yeni yetk iler ve uygulama 
alanları belirledi. 

Üçüncüsü, Avrupa ülkeleri Avrupa İstikrar Mekanizması'nı 
(ESM) ve Avrupa Finansal İstikrar Kuruluşu'nu yarattı. Bu 
kurumlar büyük bir başarıydı. Bu sayede hiçbir ülke Euro 
bölgesini terk etmek zorunda kalmadı, reform için nakit 
yaklaşımı oldukça işe yaradı ve reform yapılan ülkelerde 
büyüme hızlandı. Ayr ıca, kurtarma programlar ına hiçbir 
Avrupa vergi mükellef i taraf ından para harcanmadı. ESM, 
sermaye piyasasında ihtiyaç duyulan fonları yüksek oranlı 
tahviller yoluyla arttırır. Bu yaklaşım, program ülkeleri için, 
özellikle de Yunanistan için bütçe tasarrufu sağladı.

 

Dördüncüsü, Avrupa Merkez Bankası’nın geleneksel olmayan 
önlemler i kr iz i aşma konusunda yardımc ı oldu. ECBÇ; 
FED, Japonya Bankası ve İngiltere Merkez Bankası gibi 
bilançosunu genişletti, bankalara sınırsız likidite sağladı, 
düşük enflasyondan kaçınmak için tahvil alım programını 
başl at t ı ve bu da bankalar ın yat ır ımc ı duyar l ıl ığ ını 
ar t ırmasını kolaylaşt ırdı. Euro zay ıf ladı, bu da ihracat ı 
artırdı. 

EKONOMİK KRİZİN 
TOPLUMSAL 
CİNSİYET ÜZERİNE 
ETKİSİ:
AVRUPA BİRLİĞİ 
ÜLKELERİ ÖRNEĞİ

• AB’de yaşanan ekonomik kriz ve cinsiyet eşitsizliği 
politikaları

Avrupa oyuna yeniden döndü! Son 80 yılın en kötü f inansal 
ve ekonomik kr izini yaşamış olan Avrupa ülkeler i, kamu 
maliyesini iy ileşt irmek, yapısal reformlar ı uygulamak 
ve oluşacak kr izler i daha iyi yönetmek ve önlemek, yeni 
kurumlar oluşturmak için kararlı bir eylem planı hazırladı. 
Değişimler yapısal, uzun ömürlü ve Avrupa'yı daha rekabetçi 
hale getirmekle beraber, Avrupa daha donanımlı ve iddialı 
yeni f inansal ve ekonomik girişimleri ile daha güçlü hale 
geldi.

 R Doç.Dr.Meltem İnce Yenilmez   
 Yaşar Üniversitesi Öğretim Görevlisi   
 meltem.ince@yasar.edu.tr
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Son olarak, makro iht iyat i r iskler i izlemek ve bankalar ı, 
menkul  k ı ymet p iyasal ar ın ı  ve s igor t a ş irke t ler in i 
denetlemek iç in Bankacılık Birliği kuruldu. Tek Denetim 
Mekanizması bu Birlik olmuş; 130 tane büyük euro bölgesi 
bankasını denetlemeye başladı. Kriz sırasında, AB bankaları 
da sermayeler ini şişirmiş ve 2008'den bu yana sermaye 
tabanlarını 600 milyar Euro artırdı.

AB Düzeyinde cinsiyet eşitliği politikası

 

AB Düzeyinde Cinsiyet Eşitliği Politikası, AB’nin Amsterdam 
Antlaşması (1997) ile sosyal polit ikalarda daha etkin bir 
rol oynamaya başlaması ve AB düzeyinde yeni bir istihdam 
stratejisine ve eşitlik polit ikalar ına iht iyaç duyulması 
f ark ındal ığ ı i le beraber daha da önem kazanmış t ır. 
2000 yılında kabul edilen “Cinsiyet Eşitliği İç in Çerçeve 
Strateji” ile cinsiyet eşitliği konusunda AB’nin bu alanda 
oynadığı rol daha da genişlemişt ir. Çerçeve Strateji ile 
AB, ekonomik yaşam, siyasal kat ıl ım ve temsil, sosyal 
haklar ın kullanımı, siv il yaşam ve kadın ve erkekler in 
roller i gibi beş alanda c insiyet eşitliğini sağlamak iç in 
teşv ik edic i b ir rol üst lenmişt ir. İ s t ihdam strate j is i 
çerçeves inde yapısal fonl ar ın da c ins iye t eş i t l iğ ini 
desteklemek için kullanılmasına ağırlık verilecektir. Ayrıca, 
eşitlik polit ikasının uygulanmasında, ist ihdam stratejisi 
doğrultusunda kadın istihdamının arttırılması ve iş yaşamı 
ile özel yaşamın uyumlulaşt ır ılmasına yönelik amaçlar 
bir adım daha öne çıkmaktadır. Örneğin çocuk bakımının 
desteklenmesi ve ist ihdamda “kadın dostu” polit ikalar ın 
benimsenmes i eş i t l ik pol i t ikal ar ının ana gündemini 
oluşturmaktadır. Uzun süredir yaşanan işsizlik sorunu 
nedeniyle AB çevresinde işsizliği azaltmak ve yeni istihdam 
yaratmak sosyal politikaların odak noktası haline gelirken, 
eşitlik polit ikalar ında da aynı hedef in öncelikli olduğu 
görülmektedir. Avrupa Konsey i’nin Lizbon Zir vesi’nde 
(2000) kadın istihdamının 2010’da yüzde 60’a yükselmesini 
öngörmesi ve Barselona Zirvesi’nde (2002) 2010’a kadar 
üç yaşın üstündek i çocuklar ın yüzde 90’ının, üç yaşın 
altındaki çocukların yüzde 33’ünün çocuk hizmetlerinden 
yararlanabilir hale gelmesi yolunda karar alması da bunu 
göstermekteydi. Bununla beraber, 2006 y ılında Avrupa 
Konsey i taraf ından “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Avrupa 
Paktı” ilan edilmiş, aynı y ıl 2006-2010 arasını kapsayan 

“Kadın-Erkek Eşitliği Yol Haritası” adını taşıyan beş yıllık 
bir eylem planı kabul edilmiştir. 2007 yılında da “Avrupa 
Toplumsal Cinsiyet Enst itüsü” kurulmuş, Enst itü 2009 
yılında faaliyete geçmiştir.

Peki yaşanan ekonomik kriz AB’de kadınları ve istihdamı 
nasıl etkiledi?

Kadın ın is t ihdama daha f az l a kat ı l ımı sağl anmaya 
çalışılırken, çalışma yaşamında ayırımcılığı önlemek adına 
eşit işe eşit ücret, çalışma koşulları, yükselme olanakları 
açısından eşit muameleyi öngören düzenlemelerin istendiği 
ve hatta birçok AB ülkesinde istihdamda eşitlik sağlanması 
için yasalar çıkmasına ragmen, ülke içerisinde oluşan her 
türlü felaket öncelikle dezavantajlı grup olan kadınlar zarar 
görmektedir. Yaşanan bu ekonomik krizde de öyle oldu. 

Kr iz sebebiyle hem özel sektör hem de kamuda kendini 
gösteren ekonomik daralmanın ilk sonuçlar ından bir i 
elbette işsizlik oldu. İşten çıkarmalarda her daim ilk gözden 
çıkarılanların da kadınlar olduğu bir gerçek. Yalnız dünya 
genelinde kriz dönemlerinde ortaya çıkan bir olgu daha var: 
güvencesiz, esnek ve ucuz işçi olarak görülen kadınlar ın 
kötü koşullarda, zor-niteliksiz işlerde ve hatta yarı zamanlı-
geçici olarak çalışmak zorunda kalmaları.   

2007 sonbahar ında başlayan f inansal ve ekonomik kr iz, 
Avrupa ekonomiler ini de der inden etk iledi. Ekonomik 
ger ileme, işgücü piyasalar ını beklenmedik şekilde sarst ı. 
İstihdam tüm ülkelerde azalırken işsizlik oranlarında artış 
yaşandı. Genel olarak, yaşanan bu kriz iki aşamada işgücü 
piyasalar ında c insiyet farklılaşması yarat t ı. İlk i, kadın 
istihdamı durgunluktan erkek istihdamına kıyasla daha az 
etkilenmiştir. Fakat iyileşme aşamasında, erkek istihdamı 
kadın istihdamından daha hızlı iyileşmiştir. İkinci aşamada, 
kadın istihdamının daha fazla etkilemesi beklenmektedir, 
çünkü kriz kadınların daha çok istihdam edildiği sektörleri 
(sosyal hizmet faaliyetler i, sağlık ve eğit im vb.) daha 
fazla etkilemektedir. Aslında Avrupa işgücü piyasaları hâlâ 
yüksek sev iyede sektörel bazda c insiyet ayr ımcılığı ile 
karakterize edilmektedir. Krizin toplumsal cinsiyet üzerine 
olan etkisi temelde bu olgu ile aç ıklanmaktadır. Çünkü 
krizin bir de sektörel boyutu vardır ve bununla başa çıkmak 
için uygulanan kamu politikaları da sektörel odaklıdır.

 

KOMİSYONLARDAN • KADIN MÜHENDİSLER KOMİSYONU 

Kadın İstihdam Oranları
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Kriz AB ülkelerinde istihdamı 3 aşamada etkiledi

Mevcut ekonomik kr iz, son y irmi y ılda yaşanan diğer 
krizlerden farklı olarak, çeşitli şekillerde tanımlanmaktadır: 
kr iz in derecesi, yerel hükümetler in teşv ik paketler ini 
uygul amadak i müdahale ler i,  sonradan or t aya ç ıkan 
Avrupa kamu borç krizi ve kamu açıklarını da içeren mâli 
konsolidasyon garantisi. 

1997 yılında başlatılan Avrupa İstihdam Stratejisi, kadın 
işgücüne kat ıl ımın ar tmas ı i le kadınlar ın ar t ık aile 
içerisinde ikincil bir kazanç sağlamadığını göstermektedir. 
Özellikle İspanya, son on yılda, kadınların işgücü piyasasına 
katılımında çarpıcı bir art ış yaşamışt ır. Bu eğilim erkek-
aileyi geçindiren kişi- modelini çürütmüştür, fakat İspanyol 
kadınlar hâlâ herhangi bir ekonomik durgunluk ya da kriz 
döneminde k ısa vadeli sözleşmeler, işsizlik, güvencesiz 
ve yar ı zamanlı işlerde çal ış ıyor olmalar ından ötürü 
erkeklerden daha fazla etkilenmektedirler. Kadın katılım 
oranındaki artışın temel nedeni ise sektörel bazda cinsiyet 
farklılaşmasının artmasından kaynaklanmaktadır. 

 Krizin ilk aşamasında, ciddi cinsiyet farklılıkları devam etse 
bile cinsiyet ist ihdamı açığı zaman içer isinde azalmışt ır. 
Tüm ülkelerde, kadınların daha düşük katılımı, kadınlarda 
erkeklerden daha düşük istihdam oranlarına neden olmuştur 
(İsveç ' te yüzde 5 düşük, İtalya'da yaklaş ık yüzde 25 
gibi). Böylece Lizbon Stratejisi, 2010 yılına kadar kadın 
katılımının %60'ını hedeflemiştir. Kriz sırasında, cinsiyet 
ist ihdamındak i gözlenen azalmalar ın, kadınlar ın daha 

yüksek bir istihdam oranına bağlı olarak değil, özellikle de 
erkek ist ihdam oranlar ında yaşanan düşüşe bağlı olduğu 
gözlemlenmiştir.

Uzun süreli, kadınların katılımının düşük olduğu ülkelerde 
(İtalya'da veya Yunanistan'da olduğu gibi) krizin etkisi daha 
büyük olmuştur. İspanya'da yüksek eğitimli işçiler, işgücü 
piyasasına kat ılmaya devam etmişt ir. Azalt ılmış işç ilere 
ilişkin olarak, erkekler işgücü piyasasından çekildiklerinden 
kadınlar kat ıl ımlar ını ar t t ırdılar. Çocuklar ın daha az 
eğitimli annelerin işgücüne katılımına olan olumsuz etkisi, 
kr iz sırasında azalmışt ır (Gonzales Cago ve ark., 2014). 
Ekonomik kriz sırasında erkekler ve kadınlar üzerindeki bir 
başka etki de kadınlar ın işgücü piyasasına katılımındaki 
artışı açıklayabilir: “işveren olarak evde bakım faaliyetleri” 
sektöründe ist ihdamın neredeyse ik i kat ına ç ıkması ile 
ilgili kadın ist ihdamının çarpıc ı biç imde ar tması buna 
örnektir (2008'in ilk çeyreğindeki 360.000 işten 2013'ün ilk 
çeyreğinde 723.000'e, bunun% 90'ı kadın işçidir). Özellikle 
bakım sektöründe (yaşlı ve geçersiz kişilere bakan çalışanlar, 
temizlikçiler) çalışanlar ın düzenlenmesi konusunda 2008 
y ılında oylanan yasalar ın kademeli olarak uygulanması, 
kadın istihdamında oluşan bu durumu açıklamaktadır. Bu 
değişim aslında istihdamda veya kadın katılımında kendi 
başına bir artış değil, daha önce var olan yasadışı işlerin 
düzenli bir şekilde düzenlenmesinden kaynaklanmaktadır. 
Kadın işçilerin düzenlenmesi, Avrupa’da kadınların işgücü 
piyasasına katılımını ne yazık ki “yapay olarak” artırmıştır. 
Krizin cinsiyete olan etkisini, ülkelere göre az ya da çok 
ancak hepsinde, kadınların işgücü piyasasının çöküşünden 
daha az etk ilenmiş olması ile sonuçlanmaktadır. Kadın 
ist ihdamı, ekonomik ger ilemelere karşı daha kır ılgandır, 
ancak yapısal olarak is t ihdam yeters izl iğ i ile dikkat 
çekmektedir: yar ı zamanlı işler ve ist ihdam yetersizliği, 
başta tüm Avrupa’da kadın çalışanlardan oluşmaktadır. 
 Ayrılmış işgücü piyasaları ve sektörel durgunluk süresince 

yaşanan cinsiyet ayrımı, Avrupa işgücü piyasalarının ortak 
bir özelliğidir. İki tür ayrımcılık krizin istihdam üzerindeki 
toplumsal c insiyete olan etkisini açıklayabilir. Cinsiyete 
dayalı sektörel ayr ımcılık, kadınlar ın ekonominin belirli 
sektörler inde (eğit im, sosyal hizmetler vb.) fazla temsil 
edildiğini ve diğerler inde (imalat, inşaat vb.) yeter ince 
temsil edilmediğini göstermektedir. Durgunluğun sektörel 
bir boyutu varsa, kadın ve erkek ist ihdamı üzer indek i 
etkileri farklı olacaktır. Cinsiyete dayalı mesleki ayrımcılık 
ise, kadınlar ın bel ir l i  mesleklerde (çocuk bak ıc ıl ar ı, 
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temizlikç iler vb.) fazla temsil edildiğini ve diğerler inde 
(elektrikçiler, çalışanlar, vb.) yeterince temsil edilmediğini 
i f ade  e t mek t e d i r.  Av r upa  ü l ke l e r in in  b i r çoğunda 
ist ihdamın hem sektörel hem de meslek i ayr ımc ılığını 
gözlemleyebilir iz. Kadınlar ve erkekler belirli sektörlerde 
yoğunlaşmaktadır. Kadınlar, sağlık ve sosyal hizmetler 
sektöründeki çalışanlar ın yaklaşık % 80'ini oluştururken, 
inşaat sektöründe yalnızca % 10 veya daha azını temsil 
etmektedir. Bazı aile görevlerinin metalaşması, kadınların 
işgücü piyasasına katılımını olumsuz etkileyen bir faktördür. 
Kadınlar ın egemen olduğu meslekler arasında “ekonomik 
kriz sırasında dükkan satış personeli”, “yardımcı, bakıcı veya 
temizlikçiler” veya “diğer büro memurları” bulunmaktadır.

Kadın istihdamı ve erkek istihdamı sektörler ve meslekler 
arasında farklı şekilde tahsis edilmektedir. Bu özellikler, 
krizin farklı aşamalarının en azından kısmen de olsa krizin 
cinsiyete olan etkisini açıklamaktadır. İstihdamın cinsiyete 
ve sektöre göre değişmesi, meslek i ayr ımc ılığın kr iz in 
toplumsal c insiyete olan etkisini açıklamadaki etkisinin 
belirlenmesine izin vermez. 2008 ve 2013 yıllar ında, her 
sektördeki kadınların payı değişmiş olabilir, bu krizde de 
ist ihdam değişiklikler inin c insiyetç i etk iler ini gizlemiş 
olabilir. Örneğin, kadınların temsil edilmediği sektörlerde, 
kadın mesleklerinde işten çıkarmalar yoğunlaşmış olabilir 
ve bu sektörlerdeki kadınların payı da düşmüş olabilir.  

Parlak bir gelecek mümkün mü?

2008 ve 2009'da meydana gelen durgunluk kamu açıklarını 
ar t ırdı. Bu ar t ış, hem durgunluğun verg i gel ir ler ini 
azaltt ığı, hem de sosyal ve kamu harcamalar ını art ırdığı 
ve ay r ıc a k r iz in ekonomik sonuç l ar ın ı  haf i f le tmek 
iç in 2008 ve 2009'da uygulanan maliye polit ikalar ının 
ar tması nedeniyle her ik i otomat ik dengeley ic inin bir 
sonucuydu. Genişleyici maliye politikalarının uygulanması 
ilk başta f inansal kr iz in ekonomik sonuçlar ını olumlu 
hale getirmeyi başardı ve ardından yenilenen büyümeye 
katkıda bulundu. Teşv ik paketler i, durgunluktan en çok 
etkilenen, temel olarak inşaat ve imalat sektörlerinde ve 
erkeklerin aşırı temsil edildiği sektörlerde hedeflendi. Bazı 
hükümetler, kamu borcunun ar tmasıyla meşgul olurken, 
kamu aç ıklar ının GSY İH'nın % 3'üne ger i get ir ilmesi 
gerektiğini baz alarak faiz oranlarında yaşanacak artış riski 
ve AB’nin İstikrar ve Büyüme Paktı kuralının kısıtlamaları 
konusunda endişeliydi. 2010'dan başlayarak, kemer sıkma 
polit ikalar ına odaklandılar ve mevcut polit ikalar ın art ık 
kullanılamayacağına inandılar. 2010 yılının ikinci yarısına 
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kadar Avrupa ülkeler inin çoğunluğu, tasarruf tedbirler i 
uygul amaya koydu. Böy lece, k ır ı lgan b ir  ekonomik 
duruma rağmen, çoğu ülke 2010 veya 2011 yıllarında mali 
polit ikalar ı sıkılaşt ırmaya başladı. Kemer sıkma planlar ı 
kamu kesimlerinde ve sosyal kesimde harcama kesintilerini 
ve kamu kesimlerinde işten çıkarmalara neden olmuştur. Bu 
durum kadınların ve erkeklerin işgücü piyasasındaki durumu 
üzerinde eşitsiz ve farklı sonuçları getirmiştir (ekonomik 
kr iz sırasında erkekler ve kadınlar aç ısından işgücüne 
kat ılım, yatay ve dikey ayr ışma gibi). Bazı sektörlerde 
kadın istihdamı hakim olduğu için, kamu harcamalarında 
yapılan kesint iler bu sektörlerde işten ç ıkarmalara yol 
açmışt ır ve çal ışanlar ın çal ışma koşul l ar ı, işyer inde 
daha fazla baskı olması ve ist ihdamdaki düşüşler i telaf i 
etmek iç in çalışma süresinde ar t ışlar nedeniyle mevcut 
durumlar ı da kötüleşmişt ir. Bazı sektörler kadınlar ın iş-
yaşam politikalarında (ebeveyn izni, çocuk bakımı, sosyal 
hizmetler, yaşlı bakımı vb.) merkezi bir rol oynamaktadır. Bu 
açıdan kadınların daha fazla etkilenmesi olasıdır. Yaşanan 
kriz ya da yaşanacak krizlerde, kadınlar işgücü piyasasına 
katılmak için daha fazla mücadele edebilir veya iş-yaşam 
dengeler inde daha büyük kısıtlamalar nedeniyle günlük 
yaşamlarında olumsuz etkilenebilirler.
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İKLİM 
DEĞİŞİKLİĞİ 
VE ENERJİ

• Enerji üretmek amacıyla yakıtların kullanılması sonucu 
atmosfere atılan karbondioksit gazı, atmosfer sıcaklığının 
ar tmas ına neden o l mak t ad ır.  Çünkü a tmos f e rdek i 
karbondioksit, sera gazı etkisi yaratır. Atmosfer sıcaklığının 
artması dünyamızın ısı dengesini değiştirir ve bunun sonucu 
olarak da iklim şartlarında ısınma meydana gelir.

Atmosfer s ıcakl ığ ının ar tmas ı ile meydana gelen bu 
iklim değiş iklikler i dünyamız ın denge şar tlar ında çok 
olumsuz etk iler yaratmaktadır. Bu etk ilerden baz ılar ı; 
deniz seviyesinin yükselmesi, aşırı f ırtınalar ve kasırgalar, 
buzullar ın er imesi, su kaynaklar ının azalması, kuraklık 
ve seller olarak sayılabilir. Bu olaylar dünyanın değişik 
yerlerinde farklı şekillerde ve zamanlarda ortaya çıkabilir.
Havadaki karbondioksit gazının artışının ana sebebi kömür, 
petrol ve doğal gazın yakıt olarak kullanılmasıdır. Dünyada 
kullanılan enerjinin yaklaşık yüzde 80’i bu yakıtlardan elde 
edilir. Bunlara fosil yakıtlar diyoruz. Toplumların yaşamsal 
akt iv iteler ini sürdürmeler i ve gelişmeler i iç in ener jiye 
ihtiyacı vardır. Bu nedenle enerji kullanımı her geçen gün 
hızla ar tmaktadır. Bu da havaya salınan karbondioksit 
gazının artması sonucunu doğurmakta ve iklim değişikliğini 
daha da hızlandırmaktadır.

İkl im değ iş ikl iğ inin önüne geç ilebilmes i iç in kömür, 
petrol, doğal gaz gibi fosil yakıtların kullanılmasının hızla 
azalt ılması, yenilenebilir yakıt kaynaklar ına dönülmesi 
veya havada bulunan karbondioksit gaz ının tutularak 
geri alınması gibi önlemlere başvurulması gerekmektedir. 
Bu noktada önemli zorluklar ortaya ç ıkt ığını görüyoruz. 
Bunlardan bir tanesi, toplumlar ın ener ji kullanımından 
vazgeçmesi bugünün koşullar ında kesinlikle pek mümkün 
gözükmemektedir. Fosil yakıtlar ın yer ine konulabilecek 
rüzgâr, güneş, hidrol ik ve diğer ener ji kaynaklar ının 
yeterli olmadığı ve hâlihazırda bu kaynakların kullanılan 
ener j inin çok küçük bir k ısmını karş ıl ıyor olmas ıdır. 

 R End. Müh. Salahattin Yıldız    
 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Komisyonu

Nükleer ener j i doğrudan karbondioks it üretmemek te 
ancak radyoaktiviteden kaynaklanan başka çevre sorunları 
taşımaktadır. Ayr ıca fosil kaynaklar ın yer ini alabilecek 
nükleer yakıt şu anda mevcut değildir.
Sonuç olarak, dünyamız ener j i kul lanma zorunluluğu 
ile iklim değişikliğinin y ık ıc ı etk iler i arasında sık ışmış 
bulunmaktadır. Burada al ınacak tedbir ler çok önemli 
olmakla birlikte zaman hızla daralmaktadır. En büyük sorun 
ise alınacak tedbirlerin tüm dünya ülkeleri ve toplumları 
t araf ından b ir l ik te ve uyum iç inde uygul anmas ıd ır. 
Çünkü atmosfer tüm insanlar iç in or takt ır ve meydana 
gelen olumsuz iklim değişiklikler i tüm dünyayı, ülkeler i, 
toplumları etkilemektedir.

Atmosferin sıcaklığı bir denge unsurudur
Atmosferin sıcaklığı, dışarıdan gelen enerji ile dünyadan 
dışar ıya gönder ilen ener ji arasındaki dengeye bağlıdır. 
Güneşten gelen ener ji atmosfer taraf ından emildiğinde, 
dünyanın sıcaklığı artar. Güneşten gelen enerji uzaya geri 
yansıt ıldığı zaman dünyanın sıcaklığı azalır. Dünyanın 
bu enerji ve sıcaklık dengesini, doğal süreçler ve insanlar 
taraf ından yapılan aktiviteler etkileyerek değiştirir.
Bu etk iler i şöyle s ıralayabilir iz: 1- Atmosferdek i sera 
gaz ı etk isi atmosferde tutulan ısının miktar ını etk iler, 
2- Güneşten dünyaya ulaşan ener jide meydana gelen 
değişiklikler, 3- Dünya yüzeyinin ve atmosferin yansıtma 
özelliklerinde meydana gelen değişiklikler.
Bu etkilere bağlı olarak dünyanın iklimi geçmiş tarihlerde 
defalarca değ işmişt ir. Binlerce y ıl l ık t ar ihsel ölçüm 
kayıtlar ından anlaşıldığına göre doğal olaylar nedeniyle 
değişiklikler olduğu araşt ırmalarla or taya konulmuştur. 
1700’lü yıllara kadar meydana gelen değişiklikler; güneşin 
enerjisi, volkanik patlamalar, sera gazı miktarı gibi doğal 
olaylara dayanmaktadır. Ancak 1700’lü y ıllardan sonra 
başlayan sıcaklık ve iklim değişiklikler i doğal olaylarla 
aç ıklanamamaktadır. Bu tar ihten sonra meydana gelen 
değişiklikler in insanlar ın akt iv iteler inden kaynaklandığı 
(antropojenik) ortaya konulmuştur.

Sera gazı etkisi atmosferin ısı tutmasına neden olur
Güneşten gelen ışınlar dünyanın yüzeyine ulaştığında ya 
tekrar uzaya yansıtılırlar ya da dünya taraf ından emilirler. 
Emildikten sonra da bir kısım enerji radyasyon olarak tekrar 
uzaya yansıtılır. Sera gazı olan su buharı, karbondioksit ve 
metan (doğal gaz) ısıyı tutar ve uzaya yansımasını önler. Bu 
da dünyanın ısısının artmasına neden olur. Bu sera gazları 
dünyayı bir battaniye gibi sararak dünyanın ısısının olması 
gerektiğinden daha yüksek bir düzeye gelmesine neden olur.
Dünyanın atmosfer inde bulunan ve sera etk isi yaratan 
karbondioksit in miktar ı buzullardan alınan örneklerle 
600.000 y ıl öncesine kadar hesap edilebilmektedir. Bu 
bulgulara göre karbondioksit oranı geçmiş 600.000 yılda 
180 ile 300 ppm (milyonda par t ikül say ısı) sev iyesinde 
kalmıştır. Bu karbondioksit oranları aşağıda görülmektedir.
Ancak 1700’lü y ıllarda endüstr i devr iminin başlamasıyla 
insanların aktiviteleri atmosfere karbondioksit ve diğer sera 
gazlar ını göndermiş ve dünyanın ortalama sıcaklığı art ış 
göstermiştir. Bu sıcaklık artışı 1950 yıllarından sonra daha 
büyük bir hız kazanmıştır. Sıcaklık artışının büyük oranda 
havadaki karbondioksit oranına bağlı olduğu görülmektedir. 
1700’lü y ıllardan sonra havadaki karbondioksit oranlar ı 
şekildeki gibidir. Buharla çalışan motorların ve yakıt olarak 
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kömürün kullanılmaya başlaması ile karbondioksit oranında 
artışlar görülmektedir.

 
Son 650.000 yıl içinde atmosferdeki karbon dioksit yoğunluğu 

(Kaynak: Earth Science Communications Team at NASA's Jet 
Propulsion Laboratory/California Institute of Technology 

(data from NOAA)

Endüstri devriminin başlamasından sonra 1700’lü yıllarda 
insanların aktiviteleri atmosfere karbondioksit ve diğer sera 
gazlar ını göndermiş ve dünyanın ortalama sıcaklığı art ış 
göstermiştir. Bu sıcaklık artışı 1950 yıllarından sonra daha 
büyük bir hız kazanmıştır. Sıcaklık artışının büyük oranda 
havadaki karbondioksit oranına bağlı olduğu görülmektedir. 
1700’lü y ıllardan sonra havadaki karbondioksit oranlar ı 
şekildeki gibidir. Buharla çalışan motorların ve yakıt olarak 
kömürün kullanılmaya başlaması ile karbondioksit oranında 
artışlar hız kazanmıştır.
Günümüzde, 2015 yılında karbondioksit seviyesi 400 ppm 
noktasına ulaşmıştır. Bu seviye dünya tarihinde 800.000 
yıldan beri ulaşılan en yüksek yoğunluktur. 2018 yılında 
atmosferdeki karbondioksit oranı 410 ppm düzeylerindedir. 
Daha önce bir örneği olmadığı için sonuçlarının ne olacağı 
kesin bilinmemekte, tahmin edilmektedir. Sonuçlar ını; 
artan kasırgalar, seller, deniz yükselmesi, eriyen buzullar 
olarak görüyoruz.

Yıllara göre atmosferdeki karbondioksit yoğunluğu
Kaynak: MacKay, David J.C Sustainable Energy

Karbon vergisi
Atmosferdek i karbondioks it oranın insan ak t iv iteler i 
sonucunda meydana geldiğ i 2007 y ıl ında yay ımlanan 
Birleşmiş Milletler IPCC raporu ile kesinlik kazanmışt ır. 
Ancak çözüm konusunda ülkeler arasında belirli bir anlaşma 
henüz sağlanamamaktadır.
Top l uml ar ın  r e f ah ın ı  v e  ge l i şme s in i  s ağ l amak t a 
en önemli unsur olan kömür, petrol ve doğal gaz gibi 
ener ji kaynaklar ından vazgeç ilmesi bir alternat if gibi 
görülmemektedir. Bu kaynaklar yerine yenilenebilir enerji 
kaynaklarının konulması en doğal çözümdür. Bu durumda 
iklim değişikliği tehlikesi hızla artmaktadır. Yenilebilir enerji 
kaynaklar ı art ır ılarak fosil yakıtlar ın yer ine kullanılması 
en iy i çözümdür. Ancak yenilenebilir ener ji kullanımının 
art ır ılmasının önünde c iddi zorluklar ve engeller vardır. 
Diğer taraftan iklim değişikliği süreci çok hızlı ve hızlanarak 
ilerlemektedir. Bir an önce tedbir alınması için Birleşmiş 
Milletler uluslararası toplantılar düzenlemektedir. Ne yazık 
ki bu toplantılarda anlaşma olmamakta, taraflar ı tatmin 
edebilecek bir çözüm bulunamamaktadır.
Bulunan çözümlerden bir tanesi enerji kullanımına, havaya 
salınan karbon miktarı üzerinden bir vergi uygulanmasıdır. 
Bu sayede temiz ener j i  kaynakl ar ın ın kul l an ı lmas ı 
özendirilmiş, aynı zamanda yeni teknolojilerin geliştirilmesi 
iç in kaynak yarat ılmış olacakt ır. Ancak ekonomiler in bu 
vergiyi nasıl kaldırabileceği ve ne şekilde düzenleneceği 
konusunda henüz bir anlaşma oluşmuş değildir. Böyle bir 
vergi; değişik ülkelerde, değişik sorunlara yol açacaktır.
Böyle bir karbon vergisi konulduğunda ülkemizde düşük 
kalor il i  kömür kul l anarak elek tr ik üreten santral ler 
tamamen çalışamaz duruma gelebilecektir. Üretilen elektrik 
değeri, karbon vergi miktarının çok altında kalabilir. Böyle 
bir verginin haklılığına Çin ve Hindistan gibi gelişmekte 
olan ülkeler de eleşt irel bakmakta, değişik alternat if 
uygulamalar talep etmektedir.
Bugün atmosferde bulunan karbon dioksit in önemli bir 
kısmı geçmiş yüzyıllarda İngiltere, ABD ve Almanya gibi 
gelişmiş ülkeler taraf ından havaya atılmıştır. Bu nedenle 
Çin ve Hindistan ile gelişmekte olan diğer ülkeler taraf ından 
karbon vergisinin adaletli olmayacağı iler i sürülmektedir. 
Gelişmiş ülkelere daha değişik bir yük get ir ilmesi söz 
konusudur. Çin’de, Hindistan’da, Af r ika’da hiç elektr ik 
kul l anmamış ve kul l anmayan yüz milyonl arca hat t a 
milyarlarca insanın vergilendir ilmesinin adaletsiz olacağı 
yönünde haklı iddialar vardır.

Sonuç 
Ener ji elde etmek amacıyla kullanılan kömür, petrol ve 
doğal gaz gibi yakıtlar atmosferdeki karbondioksit miktarını 
arttırarak iklim değişikliğine neden olmaktadır. Meydana 
gelen bu iklim değişikliği dünyada aşırı yağışlara, kuraklığa, 
sellere, f ırtına ve kasırgalara neden olmaktadır. Bu etkiler 
her geçen gün ar tmakta ve hızlanmaktadır. İnsanlık şu 
andak i yaşam standar tlar ı bak ımından fos il yak ıt lar ı 
kullanmaktan vazgeçememektedir. Yer ine konulabilecek 
rüzgâr, güneş panelleri gibi yenilenebilir enerji kaynakları 
yeterli büyüklükte değildir. Ar tan dünya ıs ıs ının yeni  
tahmin edilemeyen felaketler i de tet ikleme olas ıl ığ ı 
mümkün görülmektedir. Bu gidişi önlemek tüm ülkeler in 
birlikte hareket etmesi ile olanaklı olmakla birlikte bu 
konuda yapılan ilerlemeler sınırlıdır.
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İNŞAAT 
SEKTÖRÜ 
SİGORTALARI

• İnşaat sektöründe yapılması gerektiğini düşündüğümüz 
çeşitli sigortalar mevcuttur. Bunlardan bir i bütün r iskler 
sigortasıdır. Bu, yapım süresi içinde, önceden bilinmeyen, 
anî  ve har ic î  bir sebepten dolay ı yapıda ve şant iye 
sahasında uğranılan her türlü hasar ve kayıplar ile kaza 
sonucu meydana gelebilecek ölüm ve her türlü bedenî ve 
maddî kayıpların karşılanması maksadıyla yapı müteahhidi  
taraf ından yaptırılması zorunlu olan sigortadır. 

Sigorta şirketleri, yapı müteahhitlerinin mali durumlarını 
çalışt ığı bankalar,  hukuki durumlar ını hukuk danışmanı 
ve inşaat müteahhitl iğ i işler indek i  per formanslar ını 
çalıştığı uzman eksperler vasıtası ile inceleyecek ve uygun 
görürse sigorta edecektir; şirket olarak yükümlü olacağı 
maddi sorumluluk iç in yetersiz bulduğu takdirde, poliçe 
düzenlemeyecek ve sigorta etmeyecektir.

İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON) Başkanı Tahir 
Tellioğlu, “Türk iye'de müteahhit enf lasyonu” olduğunu 
savunurken, 27 AB ülkesinde 80 bin müteahhit varken, 
Türk iye'de 300 bin müteahhit bulunduğunu bel ir tmiş 
ve “Net ice olarak, inşaat sektöründe, doğal seleksiyon 
(ayıklama) ile yapı müteahhitliği enflasyonu sorunu hal 
yoluna girebilecektir” demiştir.

Bir diğer gerekli sigorta türü meslekî sorumluluk sigortasıdır. 
Meslekî sorumluluk sigortası, yapının projelendirilmesinde 
ve denetlenmesinde görev alan; proje müellif i, laboratuvar 
ve yapı denet imi kuruluşlar ı taraf ından, meslekler inin 
uygulanması s ırasında ver ilen hizmetlerde kusur veya 
meslek î b ilg i ve becer i eks ikl iğ i sebebiyle tazminat 
ödenmesini gerektiren zararları karşılamak üzere yapılması 
gereken sigortadır.

Meslek î sorumluluk s igor tas ının tak ibi, ilg il i meslek 
disiplinin kayıtlı olduğu TMMOB meslek odalarınca yapılır.

Çeş it l i s igor ta ş irket ler i, muhtel if ves ileler le inşaat 
sektörü mesleki sorumluluk sigortası için taleplerini dile 
getirmektedirler. 

İnşaat sektörü sigor talar ının sisteme dâhil olması ile 
çok geniş f inans kaynağı sağlanacakt ır. Sisteme dâhil 
olan sigor ta şirketler i, çok say ıda mimar ve mühendis 
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meslek t a ş ım ız ı  i s t ihdam edecek l e rd i r.  Sek tördek i 
işsizliğin azalmasına katk ı sağlanacakt ır. Yapı denet im 
kuruluşlar ından ve laboratuvarlardan al ınmakta olan 
ve c iddi külfet yaratan ipotek teminat ına veya süresiz 
banka teminat mektubuna gerek kalmayacaktır. Her türlü 
olumsuzluk iç in ilgili sigor ta poliçeler i yeterli teminat 
olacaktır. Yapı denetim kuruluşlar ına, laboratuvarlara ve 
çalışanlarına, yaptır ım gerektiren f iillerin tespiti halinde  
ver ilmekte olan para cezalar ına gerek kalmayacak t ır. 
Meslekler inin uygulanması sırasında ver ilen hizmetlerde 
kusur, mesleki bilgi ve becer i eksikliği, ihmal sebebiyle 
tahakkuk eden tazminatı, ilgili sigorta ödeyecektir.

Gerçek mimarlık-mühendislik hizmetlerinin tam olarak ifası 
ve sigorta 
pr imler inin ödenebilmesi iç in; hizmetler in niteliği ve 
ücretlerinin belirtilmesine ilişkin usul ve esasları kapsayan, 
güncelleşt ir ilmiş “Mimarlık  ve Mühendislik Hizmetler i 
Şartnamesi” esas alınacak, mimarlık-mühendislik hizmetleri 
ücretleri yalnız mesleki emek  bedelini kapsayacaktır.

Yapı denet im hizmetler inde, Bakanl ık ve ilg il i idare 
hizmet bedel ler i yapı sahipler ince ödenecek ve yapı 
müteahhidi, yapı sahibi ile akdetmiş olduğu yapım sözleşme 
ekler i, uygulama projeler i ve teknik şar tnamedeki yapı 
mal zemeler inin kal ites ini kanıt lamak, belgelemek ve 
garanti etmek için gerekli test ve muayenelerini yaptıracak 
ve bedellerini ödeyecektir. Tahakkuk eden tazminatı, ilgili 
sigorta ödeyecektir. Bu konuda Yapı Denetim Komisyonu 
olarak yapt ığımız çalışma, Şubemiz Yönet im Kuruluna 
sunuldu.
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•Hiçbir kalıba sığmayan, dünyanın en yaratıcı ve 
yenilikçi yönetmenlerinden Godard’ın bu son filmi yine 
kışkırtıcı, yine zorlayıcı, elbette politik ve zihin açıcı. 
Godard’ın kendi sesiyle "Savaş geldi" diyerek başlattığı, 
bazılarına göre "gözlere ve kulaklara hitap eden bir 
şiir" bazılarına göreyse "bir korku filmi kadar güncel ve 
dehşet verici" olan İmgeler ve Sözcükler, bilge aktivist 
Godard’ın gözünden dünyanın hâlini anlatıyor. Farklı 
formatların, görüntü kaynaklarının, ses parçalarının 
kolajlandığı İmgeler ve Sözcükler, sinemada ar tık 
hiçbir şeye özgün denilemeyeceğini iddia eden bir zihin 
egzersizi, oryantalizmden sinema ahlakına kadar birçok 
konuya değinen görsel bir bombardıman, yine heyecan 
verici bir başyapıt.

•Hasan Demir bu kitabında, 1960 lı yıllarda ağabeyinin isteğiyle Sivas'ın bir dağ 
köyünden alınıp Ankara'ya getirilen henüz 6 yaşındaki Senem'in hikayesini anlatıyor. 
Uzun bir tren yolculuğuyla başlayan hikâye, Ankara'ya geldikten sonra sık sık 
hastalanan Senem'in, önce bir asker aileye evlatlık verilmesi, sonrasında yurda 
yerleştirilmesiyle devam ediyor... 

Yuvalarda ve yetiştirme yurtlarında kalan çocukların zorlu ve trajik yaşamlarını 
hikâyede anlatan yazar, toplumun gözardı ettiği bir konuyu öne çıkarıyor ve okuru 
bu konuya dahil ediyor. Gercek bir hayat hikâyesinden kurgulanmış, samimi ve şiirsel 
diliyle kalbinize dokunacak bir kitap.

•İngiliz yazar George Orwell'in 1949 yılında yayınlanan 
ve kısa sürede kült mertebesine erişmiş eseri 1984, 1949 
yılında yayınlanmıştır. Distopya türünde bir roman olan 
1984, ''Büyük Birader'', ''Düşünce Polisi'', ''101 Numaralı 
Oda'', 2+2=5'' gibi çeşitli terminolojiler i ve kavramlar ı 
günümüz lugatine dahil etmiştir.

Bu dis topik, Dünya Perdec iler i arac ıl ığ ıy l a t iyatro 
sahnesinde tekrar hayat bulup seyircisiyle buluşuyor.

Yönetmen: Jean-Luc Godard

Oyuncular: Buster Keaton

Ülke: Fransa , İsviçre

Yazan: George Orwell

Yönetmen: Rutkay Aziz

Oyuncular: Rutkay Aziz, Taner 
Barlas, Özcan Alpar, Levent 
Y ı l maz,  Ek in  Ak su,  Ay t aç 
Öztuna

İMGELER VE SÖZCÜKLER

ERİK AĞACI

2019 | Dram | 90' | Alt yazılı

2019 | Türkçe

Hasan Demir

Hazırlayanlar:
Şafak Işık & Erkan Çınar

1984 - BÜYÜK GÖZALTI
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