
ANA TEMA

MEKANİK TESİSATTA 
GERÇEKLER VE GELECEK

17 - 20 Nİsan 2019
MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi - İzmir

8 Mart 

Dünya Kadınlar Günü’nüzü kutlar, 

tüm kadınların eşit, özgür, şiddetsiz 

bir dünya mücadelesini selamlarız.

Yaşasın 
8 Mart 

Dünya  Kadınlar GünüBÜLTEN
T M M O B  M A K İ N A  M Ü H E N D İ S L E R İ  O D A S I

İ Z M İ R  Ş U B E S İ

Y I L :  3 3
S A Y I :  3 5 0

M a r t
2 0 1 9

05 19 21
BAŞYAZI
KADINA YÖNELİK ŞİDDET 
POLİTİKTİR

KOMİSYONLARDAN
TOPLUMSAL CİNSİYET 
ROLLERİNE GEÇMİŞTEN BİR 
BAKIŞ

TMMOB İKK
17 YILDA 22 BİN 
İŞ CİNAYETİ İŞLENDİ
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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
11 Mart 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.

—

Yönetim Kurulumuzdan ESSİAD’a 
Ziyaret

İzmirgaz’dan Şubemize Ziyaret

Şube Koordinasyon Kurulumuz 
Toplandı

Rüzgâr Sempozyumu İçin Danışmanlar 
Kurulu Toplandı

THM Koromuzdan Türkü Gecesi 
 
TSM Koromuzdan Yeni Yıla Merhaba 
Konseri

MİEM Çalışma Grubu İle Şubemiz 
Ortak Toplantısı Yapıldı

Dış Ticaret Konusunda Seminer 
Gerçekleştirildi

Taslak Programı Yayınlanan TESKON 
2019 Sektörü İzmir’de Buluşturuyor

5. KAIZEN Paylaşımları Etkinliği 
Tamamlandı

Tarımdaki Çöküş, İmalat 
Sanayisini de Tahrip Ediyor 

Elektrik Fabrikası Satış İhalesi İptal 
Edilsin

TMMOB: 17 Yılda 22 Bin İş Cinayeti 
İşlendi
 
TMMOB Üyesi Kadınlardan Seminer

Bülten’den 
 

Eğitimler 
 

Kadın Komisyonu

Kültür & Sanat

 

İÇİNDEKİLER

www.izmir.mmo.org.tr

MMOizmir

mmoizmir

mmoizmir

MMOizmirsubesi

www.tmmobizmir.org

tmmobizmir

TMMOBizmir

BİZİ TAKİP EDİN
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü bu yıl da kadına yönelik şiddetin tırmandırıldığı bir dönemde kutlandı, şiddet 
görenler, katledilenler anıldı. Çeşitli kent merkezlerinde bir süredir yapılmaya çalışılan gece yürüyüşleri bu 
sene daha kalabalık ve coşkuluydu. Tek adam rejimi ve baskı ortamının insanları sindirdiği, eve kapattığı 
böyle bir dönemde kadınların sokağa çıkmaları, erkek egemen düzene karşı haklı taleplerini haykırmaları 
çok önemli. 

Yazının başlığından da anlaşılacağı üzere kadına yönelik şiddet kesinlikle siyasi iktidarın bir politikasıdır. 
Siyasi iktidar isterse kadına yönelik her türlü şiddeti ve kadın emeği üzerindeki ağır sömürüyü engelleyebilir. 
Ancak hem ekonomik hem de sosyal politikalarında kadın ikinci sınıfı aşamıyor. AKP genel başkanı her 
fırsatta “kadınla erkek eşit değil” diyerek bu şiddet politikasını savunmaktadır. 

Bize düşen, siyasi iktidarın bu politikasını deşifre edip boşa çıkarmaktır. Bunun için kadına yönelik şiddeti 
kanıksamadan her fırsatta topluma göstermek zorundayız. Bu da yeterli değil, bu politikalara karşı kendi 
bulunduğumuz alanlarda karşı politikalar geliştirmeliyiz. Meslek odalarında, emek örgütlerinde eşit 
temsiliyet ile bu işe bir başlangıç yapabiliriz. Bu konularda yeterince istekli kadın arkadaşlar bulamasak 
da, bulduklarımızı özendirmeye çalışmalıyız. Bu konuda kadınlardan daha fazla çaba sarf etmek erkeklere 
düşüyor ne yazık ki…

Yerel seçim çalışmaları artık son etaba girdi. İzmir’de CHP adayı Tunç Soyer’in tüm kesimlerle birlikte 
çalışacağını deklare ederek başladığı seçim çalışması, kentte ve hatta belediye çalışanlarında bir heyecan 
yaratmış görünüyor. Kente dair hiçbir fikri ve hayali olmayan, kentte vatandaşı ile inatlaşarak iş yapmaya 
çalışan eski belediye başkanı ve şakşakçılarından kurtuluyor olmanın kente siyaseten bir rahatlama 
getirdiğini her alanda görebiliyoruz. 

Her ne kadar tek adam rejimi yerel yönetimlerin yetkilerini gasp etse ve onları ekonomik, siyasi baskılarla 
sindirmeye çalışsa da yerel yönetimler önemli birer siyasi alandır. Yerelden özgürlük ve demokrasi ile insan 
haklarını savunmak için önümüze önemli fırsatlar açabilir, açmalıdır.  

İzmir bir kadın kentidir. Yeterli olmasa da kadınlarının özgürce kendilerini ifade edebildiği belki de 
Türkiye’deki tek kenttir. İşte İzmir’in asıl kent kimliğini oluşturan en önemli argüman budur. Kent 
yönetiminin az da olsa tartışıldığı bu dönemde bu kentte kadını daha görünür kılabilir ve İzmir’i, kadınların 
kendini özgürce ifade edebileceği bir kent haline getirebiliriz. Kentte başta belediye meclisleri olmak 
üzere eşit temsiliyet uygulaması ile kadınların siyaset ve sosyal yaşamdaki yerlerini artırabiliriz. İzmir’i, 
Türkiye’de ve hatta dünyada kadınların kendilerini en güvende hissettiği gerçek bir kadın kenti haline 
getirebiliriz. Bunun için yeterince potansiyel var bu kentte ve sadece biraz çabaya bakıyor. Bunları 
gerçekleştirmek için yerel yönetimler bizlere yeterince siyasal alan açıyor. Yeter ki seçilenlerin de kente dair 
bu tür fikir ve hayalleri olsun. Hatta başlangıç olarak seçimden hemen sonra seçilen belediye başkanları ve 
meclis üyelerinin hep birlikte bir meydanda basının önüne çıkmasını ve ‘bu kentte kadına yönelik en ufak bir 
taciz ya da şiddet uygulayacak kim varsa karşılarında en önce bizi bulur’ türünden bir açıklama yapmasını 
bekliyoruz. Kadına yönelik şiddet ancak siyasi mücadele ile önlenir.  

Şubemiz tarafından düzenlenen Kaizen Paylaşımları Etkinliği’nin beşincisi, 22-23 Şubat 2019 tarihlerinde 
yoğun katılımla gerçekleşti. İki günde 7 73 kişinin katıldığı etkinlikte 33 f irmadan 98 proje Kaizen 
çalışmalarını sergileme ve diğer katılımcılar ile görüş alışverişinde bulunma fırsatı yakaladı. Bu yıl ilk 
kez “en”lerin belirlendiği ve “En Yaratıcı Pano Tasarımı”, “En Etkili Anlatım” ve “En Sıra Dışı Kaizen” 
ödüllerinin verildiği etkinliğe ilgi gösteren herkese ve etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere buradan 
teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Şube Yönetim Kurulu

KADINA 
YÖNELİK ŞİDDET 

POLİTİKTİR

İZMİR 
BİR KADIN 

KENTİDİR

KAİZEN 
PAYLAŞIMLARI 

ETKİNLİĞİ 
GERÇEKLEŞTİ

BÜLTEN’DEN
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EĞİTİMLER
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE 

ÜRETİM EĞİTİM PROGRAMLARI
OPERATÖR VE

TEKNİSYENLER İÇİN KURSLAR
SEMİNERLER

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

700 TL /KİŞİ+KDV 
Süre: 40 ders

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

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

Süre: 50 ders

Inventor Kursu
800 TL / KİŞİ+KDV  

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

Catia Kursu
Cumartesi–Pazar    (09.30-13.30)

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

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

800 TL /KİŞİ+KDV

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

 Engin Yavaş - Volkan Kazanç
-

Bilgisayar kurslarında başvurulara 
göre tarih belirlenecektir.

-
NOT

Bilgisayar kursları ücretlerinde  
TMMOB üyelerine 

%30 indirim uygulanmaktadır.

İş Makinaları (Forklift) Kullanma 
Eğitimİ 

(08.30-13.20) 750 TL/KİŞİ+KDV

Vinç Kullanma Eğitimi 
(13.00-18.00 / 1 gün ) 500 TL/KİŞİ+KDV

Manlift Kullanma Eğitimi
(13.00-18.00 / 1 gün) 500 TL/KİŞİ+KDV

Sanayi Tipi Kazanlar Operatör 
Yetiştirme Kursu 

08–12.04.2019 (13.30-18.30)
700 TL/KİŞİ+KDV

Doğalgaz Kullanımında Teknik 
Personel Kursu 

26.04.2019 (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

Pnömatik Devre Elemanları ve 
Uygulama Teknikleri Kursu 

H.içi  (09.30-16.30)
625 TL/KİŞİ+KDV

Hidrolik Devre Elemanları ve 
Uygulama Teknikleri Kursu 

H.içi  (09.30-16.30)625 TL/KİŞİ+KDV

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum 
Personeli (Pompacı)  Kursu
25-26.03.2019 (13.30-18.30)
25-26.04.2019 (13.30-18.30)

330 TL/KİŞİ (KDV Dâhil)

LPG Taşıma Personeli (Tanker Şoförü)  
Kursu

09-10.05.2019 (13.00-18.00)
375 TL /KİŞİ (KDV Dâhil)

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

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

Not: Tarihi belli olmayan kurslarımız 
başvurulara göre planlanacaktır.

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

  Engin Yavaş - Volkan Kazanç
Tarihi belli olmayan kurslarımız 

başvurulara göre açılacaktır.

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

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

ÜRÜN ONAY SÜRECİ (PPAP) 
22 Mart 2019, 09.30-17.00

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

KAİZEN METODOLOJİSİ 
22 Mart 2019

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

FİNANSÇI OLMAYANLAR İÇİN TEMEL 
FİNANS EĞİTİMİ 

29 - 30 Mart 2019, 09.30-17.00
300 TL+KDV (%18) / 360 TL+KDV (%18) 

DEPO YÖNETİMİ 
10-11 Nisan 2019, 09.30-17.00 

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

IATF 16949:2016 İç Denetçi Eğitimi 
18-19 Nisan 2018, 09.00-16.30

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

STOK YÖNETİMİ 
19 Nisan 2019, 09.30-17.00 

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

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

ISO 45001) 
29 Nisan-01 Mayıs 2019, 09.30-17.00

420 TL+KDV (%18) / 480 TL+KDV (%18)

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

http://mmoizmir.org
EĞİTİMLERE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER

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

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

-
Başvuruları 

www.kalmem.com
adresinden online olarak da 

yapabilirsiniz.
-

Kalibrasyon eğitimi 
ücretlerinde MMO üyelerine  

%20 indirim uygulanmaktadır.

KALİBRASYON EĞİTİMLERİ
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SALI TOPLANTILARI

Vinçlerde Tasarım, İmalat, Test, Montaj, 
Bakım ve Kontrol Bilgilendirme Toplantısı
Konuşmacı: Mehmet Hulusi Seçen / Kalite 

Grup Müdürü - Mehmet Ersöz / Satış Sonrası 
Hizmetler Müdürü (Güralp Vinç A.Ş.)

Tarih: 19 Mart 2019, 19.00 -21.00
(Şubemiz Bakım Komisyonu etkinliğidir)

Temiz Dalga Enerjisi Dönüşüm Teknolojileri
Konuşmacı: Mak. Müh. Yalçın Güneş (Hitachi 

Zosen Inova AG)
Tarih: 2 Nisan 2019, 19.00 -21.00

Toplantıda, küresel ısınma ve küresel 
ısınmanın kontrol altına alınması için karbon 

emisyonlarının azaltılması hedefleri ve 
politikaları, yenilenebilir enerji kaynakları 

ve enerji dönüşüm teknolojileri, dünya 
dalga enerji potansiyeli, Avrupa ve Türkiye 
deniz dalga enerji kaynak potansiyeli, dalga 
enerjisi dönüşüm teknolojileri, dalga enerji 

teknolojilerinin avantaj/dezavantajları, 
Türkiye’de geliştirilmekte olan “Clean 

Wave Teknolojisi” hakkında bilgilendirme 
yapılarak,  CleanWave teknolojisinin 

geliştirilme süreciyle ilgilenen ve katkı 
sağlayabilecek meslektaşlarımızın görüşleri 

alınacaktır.
(Şubemiz Yenilenebilir Enerji Kaynakları 

Komisyonu etkinliğidir)

MİEM EĞİTİM KURSLARI

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
-

Asansör Periyodik Kontrol 
Muayene Elemanı Kursu

16-19 Nisan 2018 
Sınav Tarihi: 19 Nisan 2018

-
Endüstriyel ve Büyük Tüketimli 
Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü

25-28 Nisan 2018 
Sınav Tarihi: 29 Nisan 2018

-
Enerji Yöneticisi Kursu 

6-17 Mayıs 2018 

-
BİLGİ VE BAŞVURU

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

ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ
Şubemize 1 Şubat - 28 Şubat 2019 tarihlerinde kayıt yaptırarak üye olan meslektaşlarımıza 

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

       Şube Yönetim Kurulu

NAİL BURAK ELİBOL
CELAL KUŞİN
ÜVEYS BURAK KARAYAĞIZ
GÖKSUN KARAMAN
MUSTAFA HASAR
OZAN YAVAŞ
BUSE KIZILKURT
MAZLUM İRDAVA

EYYÜP ONUR AYDİN
SERCAN BEYOĞLU
BERKAY ŞİMŞEK
İSHAK SELÇUK
OKAN MAŞALLAH
OĞULCAN SONGUL
ŞAHİZER UĞUR
SEVİM YAĞMUR BAŞER

YAVUZ BÜYÜKÖZER
İLAYDA BÜYÜKCELEP
AYSUN BAŞ
TUNAHAN AKIŞ
SABAHATTİN DEMİRER
MEHMET HALICI
BATUHAN BÜYÜKAYHAN
ZEYNEP SÜMEYRA KARAKUŞ

ÖZKAN UYSAL
AHMET SALİH YILDIRIM
ERHAN ZENGİN
EMİRCAN TONGUÇ
HASKIZ OKUMUŞ
TOLGA UYANIK
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ŞUBEDEN • HABER

YÖNETİM 
KURULUMUZDAN 
ESSİAD’A ZİYARET

İZMİRGAZ’DAN 
ŞUBEMİZE ZİYARET

SEMİNERDE, MEKANİK 
OTOMASYON VE 
ENERJİ EKONOMİSİ 
KONUŞULDU

İzmirgaz A.Ş. İç Tesisat Müdürü Erdal Yıldırım ve 
İşletme Müdürü Metin Çeliker, Şubemize bir ziyaret 
gerçekleştirdi.

Şubemiz Yönetim Kurulu, geçtiğimiz ay düzenlenen 
genel kurul ile seçilen ESSİAD’ın yeni yönetim 
kurulunu ziyaret etti. 

Şubemiz Mekanik Tesisat Mühendisliği Komisyonu 
tarafından “Binalarda Mekanik Otomasyon ve Enerji 
Ekonomisi” konulu bir seminer gerçekleştirildi.

( 11 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirilen ziyarete Şubemiz 
Başkanı Yüksel Yaşartekin, Yönet im Kurulu Sekreter i Selda 
Ünver ve Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Dilek Ferda Yamanlar 

( Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 12 Şubat 
2019 tarihinde gerçekleşen ziyarette Yıldırım ve Çeliker, Şube 
Başkanımız Yüksel Yaşartekin ve Şube Müdürümüz Necmi Varlık 
ile görüştü. Görüşmede, İzmir’de daha sağlıklı bir doğalgaz 
kullanımı iç in özellikle iç tesisat konusunda yapılabilecek 

( Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Marmara 
Salonu’nda 16 Şubat 2019 tar ihinde gerçekleşen seminere 
Mekatronik Yük. Müh. Erdem Kablan konuşmacı olarak katıldı. 
Kablan, sunumunun ardından kat ıl ımc ılar ın konuya dair 
sorularını yanıtladı. Seminere 55 kişi katıldı.

çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Görüşmenin 
sonunda İzmirgaz A.Ş. İç Tes isat Müdürü Erdal Y ıldır ım 
taraf ından, İzmir İç Tesisat Buluşması’na katkılarından dolayı 
Yüksel Yaşartekin’e bir teşekkür plaketi sunuldu.

katıldı. Ege Soğutma Sanayicileri İş Adamları Derneği (ESSİAD) 
Yönet im Kurulu Başkanı Güray Korun ve yönet im kurulu 
üyeler inin haz ır bulunduğu z iyaret te Şubemiz adına yeni 
yönet im kuruluna başar ı dilekler i ilet ilirken, önümüzdeki 
dönemde Şubemiz ve ESSİAD birlik teliğinde yapılabilecek 
çalışmalar üzerinde duruldu.
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( Şubemizin Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi ile 
3-4-5 Ek im 2019 tar ihler inde Odamız Tepekule Kongre ve 
Sergi Merkez i/İzmir ’de gerçekleşt ireceği 5. İzmir Rüzgâr 
Sempozyumu ve Serg is i iç in rüzgâr ener j is i sek törü ve 

RÜZGÂR 
SEMPOZYUMU İÇİN 
DANIŞMANLAR 
KURULU TOPLANDI
5. İzmir Rüzgâr Sempozyumu yaklaşırken, 
Danışmanlar Kurulu bir araya gelerek görüş 
alışverişinde bulundu.

teknolojiler ine daha güçlü katk ılar sağlanması yönünde 
öner iler ini almak üzere 20 Şubat 2019 günü Danışmanlar 
Kurulu Üyeleriyle toplantı gerçekleştirdi.

21 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantı Yürütme Kurulu 
Üyesi İskender Kökey’in sunumu ile başladı. Kökey, sempozyum 
ile ilgili bilgiler vererek Danışmanlar Kurulu`ndan beklentileri 
katılımcılarla paylaştı.

Topl ant ıda, sempoz yumun İ zmir iç in önemine değ inen 
Danışmanlar Kurulu Üyeleri, sempozyum içeriğine ilişkin görüş 
ve önerilerini dile getirerek, hazırlıkların bu görüş ve öneriler 
doğrultusunda gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade ettiler.

ŞUBE 
KOORDİNASYON 
KURULUMUZ 
TOPLANDI
Şubemiz 29. Çalışma Dönemi’nin üçüncü 
Koordinasyon Kurulu toplantısı 12 Şubat 2019 
tarihinde gerçekleşti.

( Her dör t ayda b ir  toplanarak  Şube çal ı şmal ar ın ın 
değerlendir ildiği ve gelecek dört aylık sürecin çalışma plan 
ve hedef ler inin oluşturulduğu Şube Koordinasyon Kurulu 
Toplantısı, Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Akdeniz 
Salonu’nda gerçekleşt i. Şube Yönet im Kurulu Üyeler i, İl-
İlçe ve İşyer i Temsilc iler i, Oda organlar ında ve uzmanlık 
komisyonlarında görev alan üyeler, Oda Delegeleri  ile Şube 

Teknik Görevliler inden oluşan Şube Koordinasyon Kurulu 
toplantısını Mehmet Özsakarya (Başkan) ve Cevdet Şener’den 
(Yazman) oluşan divan yönetti.  Toplantının açılış konuşmasını 
yapan  Şubemiz Başkanı Yüksel Yaşartekin, ülke gündemini 
değerlendirdi. Konuşmasında yaşanmakta olan ekonomik 
krizin yanı sıra yaklaşan yerel seçimlere değinen Yaşartekin, 
“Bu süreçte bağlamda hepimize düşen görev, tercihin, kent 
suçlar ına karş ı duracak, halkç ı ve kat ıl ımc ı, karar alma 
süreçler inde kent sakinler inin yanı sıra meslek örgütler inin 
ve demokratik kitle örgütler inin sesler ine kulak veren yerel 
yöneticilerden yana yapılması çağrısını yükseltmektir” dedi. 
Ardından Şubemiz Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Selda Ünver 
taraf ından dör t aylık sürede yapılan çalışmalar özetlendi. 
Sonrasında söz alan kurul üyeler i, ülke gündemine ve Oda 
çalışmalarına dair görüş ve önerilerini paylaştılar. 
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THM 
KOROMUZDAN 
TÜRKÜ GECESİ

TSM KOROMUZDAN 
YENİ YILA 
MERHABA KONSERİ

Şubemiz Türk Halk Müziği Korosu, “Sazın Sözün 
Sultanları: Halk Ozanları” konseriyle sahne aldı.

Şubemiz Türk Halk Müziği Korosu, “Sazın Sözün 
Sultanları: Halk Ozanları” konseriyle sahne aldı.

( Şubemiz bünyesinde 11 y ıldan bu yana çal ışmalar ını 
sürdüren Türk Halk Müziği Korosu 4 Şubat 2019 tar ihinde 
“Sazın Sözün Sultanları: Halk Ozanları” konseriyle sahne aldı. 
Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Anadolu Salonu’nda 
düzenlenen ve Türk Halk Müziği sanatç ısı Hikmet Tosun’un 
da konuk sanatçı olarak katıldığı konser öncesinde Şubemiz 
Yönet im Kurulu Sekreter i Selda Ünver bir konuşma yapt ı. 
Ünver konuşmasında, koronun konseri ile Anadolu’nun kültürel 
bir ik iminin önemli parçalar ından bir i olan halk ozanlığ ı 
geleneğini yaşatma çabasına biraz olsun katkıda bulunmayı 
amaçladığını ifade ederek, konuk sanatçı Hikmet Tosun’a ve 
izleyicilere katılımlarında dolayı teşekkür etti.

( Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Anadolu 
Salonu’nda 19 Şubat 2019 tar ihinde gerçekleşen konserde 
ferahfeza, acem aşiran ve muhayyer kürdi makamlar ından 
eserlerle sahne aldı. Şef Ömer Faruk Gültaşlı yönetimindeki 
koronun konser i öncesinde Şubemiz Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Melih Yalçın bir konuşma yaptı. Yalçın konuşmasında, 
koronun Şubemiz bünyesindeki çalışmalar ını 25 y ıldan bu 
yana sürdürdüğünü ifade ederek, “Çalışmalarıyla, Klasik Türk 
Müziği’ne gereken ilgi ve değerin verilmesine katkılar sunan 
koromuz, bu akşam İsmail Dede Efendi’den Asadur Hamamcıyan’a 
uzanan geniş bir yelpazedeki bestekârlardan güzel ezgilerle 
sizlerle buluşacak. Yeni Yıla Merhaba dediğimiz konser imiz 
vesilesiyle, 2019 yılının herkes iç in güzellikler getirmesini, 
karşımızda duran zorlukların bu dönemde aşılmasını diliyoruz” 

ŞUBEDEN • HABER

Ünver’in konuşmasının ardından Şef Vildan Turan yönetimindeki 
koro Neşet Ertaş’tan Aşık Hatayi’ye dek geniş bir repertuar 
ile sahne aldı. Türk Halk Müziği sanatç ısı Hikmet Tosun da 
konserin ikinci bölümünde sahne alarak, yaklaşık 700 izleyiciye 
keyifli bir akşam yaşattı.

dedi. Yalç ın’ın konuşmasının ardından konser ine başlayan 
koro İsmail Dede Efendi, İsak Varon, Alaeddin Yavaşça, Asadur 
Hamamcıyan gibi çok sayıda bestekârın eserlerinden oluşan bir 
repertuarla sanatseverlere keyifli bir akşam yaşattı. 
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MİEM ÇALIŞMA 
GRUBU İLE 
ŞUBEMİZ ORTAK 
TOPLANTISI YAPILDI

DIŞ TİCARET 
KONUSUNDA 
SEMİNER 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

Odamız Meslek İçi Eğitim Merkezi Çalışma Grubu 
ile Şubemiz ortak toplantısı 15 Şubat 2019 tarihinde 
Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 
gerçekleşti.

Odamız Manisa İl Temsilciliği tarafından “Dış Ticaret 
Daha Kolay Nasıl Gerçekleştirilir?” konulu bir 
seminer gerçekleştirildi. 

( Toplantıda jeotermal enerji sistemleri ve rüzgâr enerjisi 
sistemleri alanlar ında meslek iç i eğit im kapsamında yeni 
eğitim programlarının oluşturulması doğrultusunda yapılacak 
çal ışmal ar üzer inde duruldu. Topl ant ıya MİEM Çal ışma 
Grubu’ndan Mehmet Soğancı, Odamız Merkez Teknik Görevlisi 
Evren Sağ’ın yanı sıra Şubemizden temsilciler katıldı. 

( Manisa Ticaret ve Sanayi Odası’nda 26 Şubat 2019 tarihinde 
düzenlenen seminere Umut Akabay konuşmacı olarak katıldı.  
Ücretsiz düzenlenen ve 28 kişinin katıldığı seminerde Akabay 

ŞUBEDEN • HABER

“Dış Ticarette Bürokrasiyi Aşmak”, “İhracatı Kolaylaştırmak”, 
“Güvenli Şek ilde İhracata Aç ılmanın Yollar ı” ve “Tedar ik 
Zincirinin Geleceği” konularına değindi.
Seminer in sonunda Odamız Manisa İl Temsilc iliği Yürütme 
Kurulu Başkanı Nilgül Gökarslan Artan, seminerin son derece 
ver imli geç t iğ ini ve bu seminerler i devam et t irmek iç in 
çalışmalar yürütüldüğünü ifade ederek sunumu gerçekleştiren 
Umut Akabay’a bir teşekkür plaketi takdim etti.

( Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Marmara 
Salonu’nda 13 Şubat 2019 tar ihinde gerçekleşen söyleşide, 
kolekt if bir çabanın ürünü olan ve 8 kadın yazara ait 20 

RENKLİ SÖYLEŞİLER 
DEVAM EDİYOR
Şubemiz Kadın Mühendisler Komisyonu tarafından 
düzenlenen Renkli Söyleşiler’in dördüncüsü 

“Yakından Geçen Mülteci Öyküler” başlığıyla 
gerçekleşti. öyküden oluşan Yakından Geçen Mülteci Öyküler kitabından 

yola çıkılarak mültecilik kavramı üzerinde duruldu. Söyleşiye 
kat ıl an yazar lar, kendi öyküler inden pasajl ar ı okurken, 
öykülerin ortaya çıkış sürecine dair bilgilendirmede bulundular. 
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takvimlere işaretlenmektedir. Tesisat Kongreleri, en az bir yıl 
öncesinden başlayan Yürütme Kurulu çalışmaları, Düzenleme 
Kurulu, Danışmanlar Kurulu görüşler i, sek tör dernekler i 
görüşleri, Seminer-Sempozyum-Kurs Yöneticileri görüşleri, bir 
önceki Kongre katılımcılar ının görüşler ini yansıtan anketler 
ile şek illenir ve ilet ilen her bir f ikr in, öner inin t it izlikle 
değerlendirilmesi ile oluşur. Bu kez de aynı heyecanla kongre 
hazırlıkları sürmektedir. 

İzmir, İstanbul, Antalya gibi illerden belirlenen ve alanlarında 
uzman olan 26 kişiden oluşan yürütme kurulumuz bugüne kadar 
geniş katılımlı 7 toplantı gerçekleştirmiştir. 

Y ü r ü t me  K ur u l umu z ;  Dan ı şman l ar  K u r u l u  v e  s e k t ö r 
dernekler inin görüş ve öner iler ini yazılı almanın yanı sıra 
26 Temmuz 2018 tar ihinde Odamız İstanbul Şubesi toplantı 
salonunda gerçekleştirdiği toplantıda da bilgi edinme imkânı 
yakalamışt ır. Bu toplant ıya 16 dernek temsilc is i kat ıl ım 
sağladı. Kat ıl ımc ıl ar ın, 14. Ulusal Tes isat Mühendisl iğ i 
Kongresi’nin gelişt ir ilmesine yönelik görüş ve düşünceler ini 
dile getirmelerinin yanı sıra toplantıda ilgi alanlarına giren 
konularda birçok dernek görev de almak istediğini ifade etti. 
Düzenleme, Yürütme, Danışmanlar Kurulları ile sektör dernek 
ve temsilcilerinin talepleri doğrultusunda kongre programımız 
son aşamaya gelmiştir. 

TESKON 2019’UN ANA TEMA SI:  “MEK ANİK TESİSAT TA 
GERÇEKLER ve GELECEK” 
Mekanik tesisat alanında bugüne kadar yapılan tasar ımlar 
ve ortaya çıkan uygulamalar arasında ciddi çelişkiler olduğu 
gerçekliğini bu alanda çalışan mühendisler ve mimarlar olarak 
bizler bilmekteyiz. Bununla birlikte, mekanik tesisat alanında 
teknoloji, operasyonel talepler, kodlar ve tasar ım hedefler i 
sürekli değişiyor. Sistem tasarımcıları, üreticiler, temsilciler 
ve taahhüt f irmaları değişen endüstri ortamına uyum sağlamak 
durumundadır.

Kongrede “En tegre  Yen i l eneb i l i r  Ener j i l i  S i s t emle r ”, 
“Konfor, İç Hava Kalitesi ve Enerji Ver imliliğinin Birleşimi”, 
“Mekanik Tesisat Mühendisinin Mimar ideki Rolü”, “Güvenli, 
Sürdürülebilir, Sağlıklı ve Verimli Ortamlar”, “Mekanik Tesisatta 
Dijital Dönüşüm ve Nesneler in İnternet i (IoT: Internet of 
Things) Kavramının Etkisi”, “Ortak Sistem Sorunları ve Yanlış 
Uygulamalar”, “Yüksek Performanslı Sistemlerin İşletmesi ve 
Bakımı” konularına bağlı olarak tasarım, sistemler, uygulama, 
test ve devreye alma, işletme, ölçme, denetim, eğitim, eğitim 
araçları ve yöntemleri, yasal düzenlemeler vb. mekanik tesisat 
sistemlerindeki faktörlerin önemini ve uygulanma yöntemlerini 
tartışarak gelişen dijital teknolojilere bağlı olarak geleceğimizi 
kurgulamaya çalışacağız. 14. Ulusal Tesisat Mühendisliğ i 
Kongresi içeriğindeki çok çeşitli ortamlarda bilgi ve bilginin 
paylaşılması için değerli bir f ırsat sunulacaktır.

TESKON KAPSAMINDA SEMİNER VE SEMPOZYUMLAR ÖNEMLİ 
YER TUTMAKTA
Teskon, farklı konu başlıklar ında düzenlenen sempozyum ve 
seminerler ile çeşitli alanlardaki uzmanlık konularını kongreye 
taş ımay ı amaç edinmişt ir. Yönet ic iler inin çal ışmalar ıyla 
gerçekleşt ir ilen bu platformlara gelen bildir i ve göster ilen 
ilgi her kongrede daha da artmaktadır. Teskon 2019’da da bu 
platformlar yine önemli bir yer tutmaktadır.

( İlk kez 1993 y ılında düzenlenen ve bu y ıl  14. kez 
düzenlenecek olan Ulusal Tesisat Mühendisl iğ i Kongresi, 
Odamız taraf ından Şubemiz yürütücülüğünde 17-20 Nisan 2019 
tarihleri arasında Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde 
gerçekleştirilecek. Hazırlığına iki yıl önce başlanan kongrenin 
taslak programı yayımlandı.

14. Ulusal Tesisat Mühendisliğ i Kongresi Yürütme Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Ali Güngör kongreye ilişkin şunları söyledi: 
Kongremiz her defasında tesisat mühendisliğinin temel, güncel 
ve gelişmekte olan konularını ele alan, çeşitli platformlarda 
eğitim, bilgilendirme, düşünme ve tartışma ortamları yaratan 
zengin içer iğiyle ve sosyal etk inlikler i ile kat ılımc ılar ının 
t akdir ini kazanmak ta, b ir sonrak i kongre t ar ihi hemen 

Prof.Dr. Ali GÜNGÖR
Kongre Yürütme Kurulu Başkanı

TASLAK PROGRAMI 
YAYINLANAN 
TESKON 2019 
SEKTÖRÜ İZMİR’DE 
BULUŞTURUYOR
14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi bu yıl 
kapsamında düzenlenecek olan sempozyum, 
seminer, kurs çalışmalarının konuları belirlendi. 
Teskon 2019’un içeriğine ilişkin çalışmalar 
tamamlanmak üzere. 
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Teskon 2019’da toplam yedi tane sempozyum düzenlenecektir. 
Bunlar "Akışkanlar Mekaniği", "Binalarda Enerji Performansı ve 
Akıllı Binalar", "Isıl Konfor", “İç Hava Kalitesi”, “Simülasyon ve 
Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme”, "Soğutma Teknolojiler” ve 
“Termodinamik” sempozyumlarıdır. Ayrıca Kongre kapsamında 
“Mekanik Tesisatta Dijitalleşme”, “Jeotermal Enerji”, “Yangın 
Güvenliği Konusundaki Yeni Gelişmeler; Mekanik ve Elektr ik 
Yangın Korunum Sistemlerinin Bütünleşik Tasarımı”, “Bacalar”, 
“Bina Per formans Simülasyonlar ı: Uygulamalar, F ırsatlar, 
Kıs ıt l ar”, “CO2 Sal ımlar ının Azalt ılmasında Ezber Bozan 
Yenilikçi Önlemler ve Ekserji”, “Mekanik Tesisatta Ses ve Pasif 
Yangın Yalıtımı”, “Test Ayar Dengeleme (TAD) // Commissioning 
- Kontrol İşletmeye Alma Kabul (KIK)” ve “Tesisatlarda Sismik 
Koruma” seminerleri düzenlenecektir.

Kongre, tesisat mühendisliği alanındaki bilimsel ve teknolojik 
gelişmeleri kapsayan bildirilerin yanında, tesisat mühendisliği 
ile ilgili olmak üzere temel bilim dallar ında yapılmış teor ik 
ve deneysel bildir iler in sunumuna da imkân vermektedir. 
Hakemler ve Kongre Bil im Kurulu değerlendirmeler inden 
sonra sunum için kabul edilen bildir ilerden seçilenler ayrıca 
MMO Tes isat Mühendisl iğ i Derg is i ’nde yay ımlanacak t ır. 
Kongre platformlarından seminer ve sempozyum çalışmaları, 
yöneticileri vasıtasıyla çok yoğun bir şekilde devam etmektedir. 
Geçen kongre ler imizde olduğu g ib i  TESKON 2019'a da 
özet ve bildir i kat ıl ımı anlamında önemli say ıda başvuru 
gerçekleşmişt ir. 286 özet in gönder ildiği kongremize gelen 
bildir iler, seminer sempozyum yönet ic iler inin yanı s ıra 
yürütme kurulu ve danışmanlar kurulu taraf ından hassasiyetle 
değer lendir ilmiş ve 187 bildir iye t asl ak programda yer 
verilmiştir. 

15 FARKLI KONUDA KURS GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Her TESKON'da olduğu gibi kurslar bu sefer de önemli bir 
hacim tutmaktadır. Kurs açmak için 15 ayr ı konuda başvuru 
oldu ve bu kurslar Yürütme Kurulunda tart ışılarak aç ılması 
planlanmaktadır. 

Kurslar, "Havuz Nem Alma İklimlendirmesi", "Sistem Seçimi", 
"Mekanik Tesisatlarda Flushing ve Kimyasal Korozyon Koruma 
Uygulamalar ı", "İndüksiyon (Chil led Beam) Sistemler inin 
Tasar ım Kr iter ler i ve Uygulaması", "VAV (Değişken Hava 
Debili) ve Laboratuvar Havalandırma Sistemler i", "Pompaya 
Gir iş ve Ener ji Ver imliliği", "Soğutma Sistemler inin Tasar ım 
Esasları", "Bilgisayar Destekli Hidrolik Analiz Metodu İle Yangın 
Söndürme Sistemleri Hesaplamaları", "Uygulamalı Psikrometri 
ve İklimlendirme", "Hastane Hijyenik Alanlar Proje Hazırlama 
Esaslar ı", "İklimlendirme Sistemler inde Gürültü Denet imi 
Teorisi ve Pratik Hesaplamaları", "Hava Kanalı İmalatı Montajı 
ve Testler i", "Havalandırma ve İklimlendirme Sistemler inde 
Hava Dağıt ım Ek ipmanlar ı", "Isıl Sistemler in Tasar ımı" ve 
"Medikal Gaz Tesisatı" konularında düzenlenecektir. Kursların 
içerikleri sekretaryamıza ulaşmıştır. Kurs katılımcı sayısı, salon 
kapasitesi ile sınırlı olduğu için başvuruda öncelik esas kabul 
edilecek ve yeterli kayıt almayan kurslar açılmayacaktır. Bu 
açıdan kurslara önceden kayıt yaptırmak kursların programda 
yer almasının tespiti için önemli olacaktır. 

Bu kongremizde bakanlık, dernek, oda ve sektör temsilcilerinin 
konuşmac ı ol arak kat ı l acağ ı panelde “Mekanik Tes isat 
P ro je Şar tname ve Keş i f  Öze t inde Uyum” konusu tüm 
yönler iyle ele al ınacak. Ayr ıca “Tesisat Sek töründe Yeni 
Gelişmeler, Uygulamalar ve Eğilimler” konusunda bir forum 
düzenlenecektir. Kongremizin önemli platformlar ından olan 
sabah toplantılarına ilişkin konu ve davetli katılımcılar Yürütme 
Kurulumuz taraf ından belirlenerek Düzenleme Kurulumuzun 
onayına sunulmuştur.

Bu kongremizde çok uzun yılların birikimi olarak sektörümüzde 
kullanılan terminolojileri öğrenmek ve yeni ortak kullanımlara 
u l a şmak amac ı y l a  “ İk l imlend ir me t e r imle r i  söz l üğü” 
çalışmasını başlattık. Kongre sürecinde ilk basımı tüm sektörle 
paylaşılacak, gelen öneri ve katkılarla sürekli geliştirilecek bir 
sözlük sektörümüze kazandırılacaktır. 

Teskon; seminerler i, sempozyumlar ı, kurslar ı, teknik bildir i 
oturumları, paneli, forumu, konferansları, sabah toplantıları 
ve sosyal etkinliklerinin yanı sıra kongre paralelinde Hannover 
Messe organizasyonunda düzenlenen Teskon+Sodeks fuar ı 
ile oluşturduğu bütünlükle, sektör için gelenek haline gelen 
önemli bir bilgi üretme ve paylaşma platformu olma özelliği 
taşımaktadır.

Başlangıc ından ber i destek gören ve sek törümüzün tüm 
bileşenler iy le sahiplendiğ i “Ulusal Tes isat Mühendisl iğ i 
Kongresi”nin yakın zamanda içerikli programını paylaşacağız. 
Şimdiden bu oluşumda destek olan kişi, kurum, kuruluşlarımıza 
kongre yürütme kurulu adına teşekkür ediyorum. 14. Ulusal 
Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Teskon+Sodeks Fuar ı’nda 
sektörün tüm bileşenleriyle birlikte olmayı ümit ediyorum.
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Havuz Nem Alma İklimlendirmesi // 17 Nisan 2019 - Yarım Gün

Sistem Seçimi // 17 Nisan 2019 - Yarım Gün

Mekanik Tesisatlarda Flushing ve Kimyasal Korozyon Koruma 
Uygulamaları // 17 Nisan 2019 - Yarım Gün

İndüksiyon (Chilled Beam) Sistemlerinin Tasarım Kriterleri ve 
Uygulaması // 17 Nisan 2019  - Yarım Gün

VAV (Değişken Hava Debili) ve Laboratuvar Havalandırma 
Sistemleri // 18 Nisan 2019 - Yarım Gün

Pompaya Giriş ve Enerji Tasarrufu // 18 Nisan 2019 - Yarım Gün

Soğutma Sistemlerinin Tasarım Esasları // 18 Nisan 2019 
- Tam Gün

Bilgisayar Destekli Hidrolik Analiz Metodu İle Yangın Söndürme 
Sistemleri Hesaplamaları // 18 Nisan 2019- Tam Gün

Uygulamalı Psikrometri ve İklimlendirme // 18 Nisan 2019
- Tam Gün

Hastane Hijyenik Alanlar Proje Hazırlama Esasları // 
19 Nisan 2019 - Tam Gün

İklimlendirme Sistemlerinde Gürültü Denetimi Teorisi ve Pratik 
Hesaplamaları // 19 Nisan 2019 - Tam Gün

Hava Kanalı İmalatı Montajı ve Testleri // 19 Nisan 2019
 - Yarım Gün

Havalandırma ve İklimlendirme Sistemlerinde Hava Dağıtım 
Ekipmanları // 19 Nisan 2019  - Yarım Gün

Isıl Sistemlerin Tasarımı // 19 Nisan 2019- Tam Gün

Medikal Gaz Tesisatı  // 20 Nisan 2019 - Yarım Gün

- Katılım sayısı sınırlı olup başvuru önceliği esas alınacaktır.
- Kursa kayıt yaptırmadan önce web sayfasından doluluk  
 durumunu kontrol ediniz.
- Lütfen katılmak istediğiniz kursu/kursları
 formda işaretleyerek kongre sekretaryasına iletiniz.

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

DELEGE KATILIM FORMU / 17 - 20 Nisan 2019

DELEGE KATILIM ÜCRETİ

Delegeler; bildiri oturumları, öğle yemekleri, kongre çantası,
kongre dijital yayınından yararlanır. Ücretlere KDV dahildir.

(*) Bir kuruluştan 3 ve daha fazla kişi katılması durumunda
delege katılım ücretinden %10 indirim uygulanır.
(**) 2018-2019 Mekanik Tesisat SMM Büro Tescilini 
yenileyen üyelerin teskon delege katılım formunu
iletmesi koşuluyla geçerlidir.

NOT: Öğrenci üyeler Kongre’yi ücretsiz izleyebilirler.
(Öğle yemekleri, kongre çantası, dijital yayın hariç)

Ad Soyad : ..........................................................................   Oda Sicil No: ................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    Katılmak istediğiniz etkinlikleri aşağıdaki kutucuklara işaretleyiniz.

          Kongre Katılımcısı         Kurs ........... adet        

    Delege Katılım Şekli :       MMO Üyesi SMM  TMMOB Üyesi         Diğer

                     Öğrenci Üye                  Öğrenci Diğer

Banka Hesap No : Makina Mühendisleri Odası İş Bankası Yenişehir Şubesi 4218 5994223

IBAN : TR 79 0006 4000 0014 2185 9942 23

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

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi
Anadolu Caddesi No: 40 K: M2 35010 Bayraklı - İZMİR

Tel: (0232) 462 33 33 / 210- 209 Faks: (0232) 462 43 77
Web: http://teskon.mmo.org.tr • e-posta: teskon@mmo.org.tr

KURS KATILIM ÜCRETİ

TMMOB Üyesi* (180.00 TL)

TMMOB Üyesi Olmayan** (250.00 TL)

Mekanik Tesisat Büro Tescil Yaptıran SMM** (Ücretsiz)

Öğrenci Üye (75.00 TL)

Öğrenci Diğer (100.00 TL)

Delege (60.00 TL / kurs)

Diğer (90.00 TL / kurs)

[Katılmak istediğiniz etkinliklerin önündeki kutucuğu işaretleyiniz.]

KURSLAR
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5. KAIZEN 
PAYLAŞIMLARI 
ETKİNLİĞİ 
TAMAMLANDI

(  Bu yıl beşinci kez düzenlenen Kaizen Paylaşımlar ı 
etkinliği, 22-23 Şubat 2019 tarihlerinde Odamız Tepekule 
Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleşt i. Etk inlik te 33 
f irmadan 98 proje Kaizen çalışmalarını sergileme ve diğer 
katılımcılar ile görüş alışverişinde bulunma f ırsatı yakaladı. 
Etkinliğin açılışında bir konuşma yapan Şubemiz Başkanı 
Yüksel Yaşartekin, düzenlenen ilk dört etkinliğin büyük 
ilgi gördüğünü ve “Sürekli Gelişim” anlamındaki Kaizen 
kavramının anlaşılması, uygulama alanlarının genişletilmesi 
ve konuya gerekl i önemin ver ilmesi çabalar ına katk ı 
sağl amak amac ıy l a Kaizen Payl aş ımlar ı e tk inl iğ inin 

5. Kaizen Paylaşımları etkinliği, 22-23 Şubat 2019 
tarihlerinde yoğun katılımla gerçekleşti.

ŞUBEDEN • HABER

beşinci kez düzenlendiğini ifade ederek, etkinliğe katkı 
koyan herkese teşekkür et t i. Yaşar tek in’ in ardından 
etk inlik yürütme kurulu adına söz alan Gülsün Kesk in, 
etkinlik içeriği hakkında bilgilendirmede bulunurken, “Bu 
etkinliğimizde her sefer inde daha iy i uygulamalar ı daha 
fazla k işiye ulaşt ırmayı, Kaizen uygulamalar ı iç in içsel 
motivasyonu sağlamayı, bu kültürün ülkemizde oluşmasına 
katkı koymayı hedefliyoruz. Sürekli iyileştirme çabalarına 
katk ı olmas ını umduğumuz e tk inl iğ imizde, bu sene 
JIPM, WCM, EFQM kapsamlar ında ödüllü kuruluşlar ımızın 
yöneticilerinin deneyim aktarımlarıyla önemli kazanımlar 
sağlanacağını umuyoruz. Ayrıca bu yıl bir ilk olarak Mavi 
Yaka Deneyim Paylaşımları başlığında sürekli geliştirmeye 
gönül vermiş f irmalar ımızın, sahada bir f iil aksiyonlar ı 
yürüten çalışanlarından oluşan bir açık oturumumuz olacak” 
diye konuştu. 

Konuşmaların ardından etkinlik, açılış konferansında İnci 
Holding Yönet im Kurulu Üyesi Per ihan İnc i’nin sunumu 
ile devam et t i. Etk inliğin ilk gününde ayr ıca Üret imde 
Kaizen Oturumu ve Dünya Klasında Üretime (WCM) Giden Yol 
başlıklı oturumlar gerçekleşti.

Etkinliğin ikinci gününde ise proje sergisi devam ederken 
“Mavi Yaka Deneyim Paylaşımlar ı”, “Hizmette Kaizen” ve 
“Yaşamda Kaizen” başlıklı oturumlar da yoğun kat ılıma 
sahne oldu. Etk inl ik sonunda tüm proje sahipler ine 
katılım sertif ikaları takdim edilirken, bu yıl ilk kez “en”ler 
belirlendi. Bu kapsamda “En Yaratıcı Pano Tasarımı”, “En 
Etkili Anlatım” ve “En Sıra Dışı Kaizen” ödülleri verildi.

5. Kaizen Paylaşımlar ı Etk inliği’ne 773 k işi kat ıl ırken, 
sergide 33 f irmadan 98 proje yer aldı. 

22-23 Şubat 2019
MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi - İZMİR
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5. KAIZEN PAYLAŞIM

LARI 

SERGİ

SUNUM

Havuz Nem Alma İklimlendirmesi // 17 Nisan 2019 - Yarım Gün

Sistem Seçimi // 17 Nisan 2019 - Yarım Gün

Mekanik Tesisatlarda Flushing ve Kimyasal Korozyon Koruma 
Uygulamaları // 17 Nisan 2019 - Yarım Gün

İndüksiyon (Chilled Beam) Sistemlerinin Tasarım Kriterleri ve 
Uygulaması // 17 Nisan 2019  - Yarım Gün

VAV (Değişken Hava Debili) ve Laboratuvar Havalandırma 
Sistemleri // 18 Nisan 2019 - Yarım Gün

Pompaya Giriş ve Enerji Tasarrufu // 18 Nisan 2019 - Yarım Gün

Soğutma Sistemlerinin Tasarım Esasları // 18 Nisan 2019 
- Tam Gün

Bilgisayar Destekli Hidrolik Analiz Metodu İle Yangın Söndürme 
Sistemleri Hesaplamaları // 18 Nisan 2019- Tam Gün

Uygulamalı Psikrometri ve İklimlendirme // 18 Nisan 2019
- Tam Gün

Hastane Hijyenik Alanlar Proje Hazırlama Esasları // 
19 Nisan 2019 - Tam Gün

İklimlendirme Sistemlerinde Gürültü Denetimi Teorisi ve Pratik 
Hesaplamaları // 19 Nisan 2019 - Tam Gün

Hava Kanalı İmalatı Montajı ve Testleri // 19 Nisan 2019
 - Yarım Gün

Havalandırma ve İklimlendirme Sistemlerinde Hava Dağıtım 
Ekipmanları // 19 Nisan 2019  - Yarım Gün

Isıl Sistemlerin Tasarımı // 19 Nisan 2019- Tam Gün

Medikal Gaz Tesisatı  // 20 Nisan 2019 - Yarım Gün

- Katılım sayısı sınırlı olup başvuru önceliği esas alınacaktır.
- Kursa kayıt yaptırmadan önce web sayfasından doluluk  
 durumunu kontrol ediniz.
- Lütfen katılmak istediğiniz kursu/kursları
 formda işaretleyerek kongre sekretaryasına iletiniz.

14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

DELEGE KATILIM FORMU / 17 - 20 Nisan 2019

DELEGE KATILIM ÜCRETİ

Delegeler; bildiri oturumları, öğle yemekleri, kongre çantası,
kongre dijital yayınından yararlanır. Ücretlere KDV dahildir.

(*) Bir kuruluştan 3 ve daha fazla kişi katılması durumunda
delege katılım ücretinden %10 indirim uygulanır.
(**) 2018-2019 Mekanik Tesisat SMM Büro Tescilini 
yenileyen üyelerin teskon delege katılım formunu
iletmesi koşuluyla geçerlidir.

NOT: Öğrenci üyeler Kongre’yi ücretsiz izleyebilirler.
(Öğle yemekleri, kongre çantası, dijital yayın hariç)

Ad Soyad : ..........................................................................   Oda Sicil No: ................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

    Katılmak istediğiniz etkinlikleri aşağıdaki kutucuklara işaretleyiniz.

          Kongre Katılımcısı         Kurs ........... adet        

    Delege Katılım Şekli :       MMO Üyesi SMM  TMMOB Üyesi         Diğer

                     Öğrenci Üye                  Öğrenci Diğer

Banka Hesap No : Makina Mühendisleri Odası İş Bankası Yenişehir Şubesi 4218 5994223

IBAN : TR 79 0006 4000 0014 2185 9942 23

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

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi
Anadolu Caddesi No: 40 K: M2 35010 Bayraklı - İZMİR

Tel: (0232) 462 33 33 / 210- 209 Faks: (0232) 462 43 77
Web: http://teskon.mmo.org.tr • e-posta: teskon@mmo.org.tr

KURS KATILIM ÜCRETİ

TMMOB Üyesi* (180.00 TL)

TMMOB Üyesi Olmayan** (250.00 TL)

Mekanik Tesisat Büro Tescil Yaptıran SMM** (Ücretsiz)

Öğrenci Üye (75.00 TL)

Öğrenci Diğer (100.00 TL)

Delege (60.00 TL / kurs)

Diğer (90.00 TL / kurs)

[Katılmak istediğiniz etkinliklerin önündeki kutucuğu işaretleyiniz.]

KURSLAR
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TARIMDAKİ 
ÇÖKÜŞ, İMALAT 
SANAYİSİNİ DE 
TAHRİP EDİYOR
Odamız, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in 
katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin 
46’ncısını, tarımda yaşanan sert düşüşlerin imalat 
sanayii alt dallarına etkisine ayırdı. Tarımı çökerten 
politikaların sonuçta katı bir gıda enflasyonu sorunu 
yarattığına dikkat çekilen raporda, başta gıda-
içecek sanayii olmak üzere tarımla ilişkili sanayi 
dallarının da olumsuz etkilediğine dikkat çekildi. 

( TÜİK, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Gıda ve 
Tar ım Bakanlığı, TSKB, Türkiye Bankalar Birliği raporlar ı ve 
verileri kullanılarak yapılan analizde, tarımda yaşanılan gelir 
kayıplar ının gübre, traktör, yem, ilaç tedarikini de olumsuz 
etkilediği ve bu sanayilerin de tarımla birlikte ciddi bir sarsıntı 
yaşadığına dikkat çekildi. 

Odamız analizinde şu noktalara vurgu yapıldı: 
• Gıda f iyatlarında Ocak ayında 2003 yılından bu yana, yani 
son 16 yıldaki en yüksek seviyeye ulaşıldı. Fiyatı en çok artan 
25 ürün sıralamasında ilk 9 sırada yaş sebze ve meyve ürünleri 
yer aldı. İlk 15 ürünün 12'si sebze ve meyve ürünleri oldu.

• Gıda enflasyonundaki artış tek başına Ocak ayındaki afetle 
aç ıklanamaz. Yıllardan ber i tar ımda bir iken ve kronikleşen 
sorunlar var. Tarımda yaşanan bu sorunlar çözülmeden, gıda 
f iyatlar ındaki art ışın önüne geçilemez. Önemli bir tar ım ve 
hayvancılık potansiyeli olan Türkiye’de tar ımın ger ilemesi, 
AKP döneminde hızlandı. Tar ıma önemli destekler i olan 
kamu kuruluşlar ının Hazine’ye yük oluşturduğu gerekçesiyle 
özelleştirilmesi, tarımı önemli bir destekten mahrum bıraktı.

• Bütün Avrupa Birliği ülkelerinde tarıma destekler korunur 
ve yer yer ar t ır ıl ırken Türk iye’de, kamu maliyesinde mali 
disiplin sağlamak adına destekler azaltıldı. 

• Destekler in azalması ile birlikte, Kürt sorununa bar ışçı 
çözümler üretmek yer ine “güvenlikç i” polit ikalardaki ısrar, 
bunun devamı olarak Güneydoğu’daki birçok köy ve mezrada 
zorunlu göç uygulamasına geçilmesi, can ve mal korkusu ile 
köyler in terki, tar ımsal potansiyelin de körelmesi sonucunu 
yarattı. 

• Tarım ve sanayi yerine İstanbul kent rantı iştahına prim 
verilmesi sonucu destekleri azalan ve üretim teşviki görmeyen 
çif tçinin motivasyonu da azaldı. Bu da tarımı önemli bir nüfus 
için geçim alanı olmaktan çıkardı. 

• Tarımda yaşanan üretim gerilemeleri, bitkisel ve hayvansal 
ürünler i işleyen gıda ve içecek sanay ii başta olmak üzere, 
tar ımsal sanayiler i de olumsuz etkiledi. Bunlar ın yanı sıra 
tar ıma girdi veren yem, tar ımsal ilaç, gübre, traktör gibi 

sektörler de tarımdaki gerilemeden olumsuz etkilendiler.
 • Öte yandan, gıda enf lasyonundaki ser t sey ir, genelde 
sayıları 19 milyonu bulan ücretli kesimin kendisini ve ailesini 
geç indirmek iç in iht iyaç duyduğu gıda maddeler ini sat ın 
almada güçten düşmesine neden oldu. Bu nedenle genel olarak 
sanayi ve hizmet sektöründe ücret beklentileri yukarı çıktı, bu 
da sanayi ve hizmet işletmeler i iç in ücret maliyetinde art ış 
ihtimali anlamına gelir. 

• Tar ımla ilgili sektörlere bak ıldığında gıda sanay iinde 
son çeyrek te küçülmenin yüzde 6,7’y i bulduğu, içecek te 
değişmediği izleniyor. Tarıma girdi temin eden sanayilerde de 
ciddi daralmalar var. Örneğin, traktör üretiminde geçen yıl 72 
bin adetlik üretimle rekor kırılırken 2018'de üretim yüzde 34 
düşüşle 47,7 bin adete geriledi.

• Tüm sektörlerde ş irketler in toplam bat ık kredi oranı 
2018 sonunda yüzde 4,4 olarak aç ıklanırken tar ım ve gıda 
sanay isinde bu oranın yüzde 5-6 aralığında olması dikkat 
çekicidir. 

• Aralarında Keskinoğlu, Yörsan, Agromey, Saray Tarım gibi 
büyük gıda f irmalar ının bulunduğu f irmalar ın konkordato 
kulvarına girmeleri, gelecekte sektörde oluşacak önemli yaprak 
dökümlerinin habercisidir. 

• Üretime küstürülen çif tçiyi üretimle barıştırmak, tarımsal 
sanay iler i de düze ç ıkarmanın ön koşuludur. Tar l adan, 
mandıradan, fabrikadan tüketiciye ulaşım sorunlarını bir bütün 
olarak ele almak ve kronik hale gelen sorunlara çözüm üretmek 
gerekiyor. Bu sorunlar ın en başında yüksek girdi f iyatlar ı, 
çif tçinin üretim iştahının kaybolması ve üretimi terk etmesi, 
pazarlama zincir indeki sorunlar nedeniyle ürünün tüketiciye 
pahalı ulaşması geliyor. Ürün kayıplar ı, iklim değişikliğine 
bağlı afetler, y ık ıc ı ithalat ın yarat t ığ ı tahr ibat, üret ic i 
kooperatifler inin yetersizliği konuları üstünde de durulması 
gerek iyor. Bu sorunlar ın tümünü kucaklayan bütüncül bir 
tarım politikasının oluşturulması ve kararlılıkla uygulanması, 
tar ımın yanı sıra onunla ilişk ili sanay i alt sektörler ini de 
yeniden ayağa kaldırmanın ön şartlarıdır. 
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TMMOB İKK•

ELEKTRİK 
FABRİKASI 
SATIŞ İHALESİ 
İPTAL EDİLSİN
İzmir’e Sahip Çık Platformu ve Asfalyalar Atmasın 
grubu, Alsancak’ta bulunan elektrik fabrikasının 
satış ihalesine karşı basın açıklaması gerçekleştirdi.

( Satışı için ihale yapılacağı duyurulan Alsancak Elektrik 
Fabrikası önünde İzmir’e Sahip Çık Platformu ve Asfalyalar 
Atmasın grubu taraf ından bir basın açıklaması gerçekleştirildi. 
Fabr ika binas ı önünde yapılan aç ıklamada İzmir Barosu 
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Hüseyin Yıldız konuştu. Yıldız 
açıklamasında, özelleştirme idaresi taraf ından 23 Ocak 2018 
tarihinde söz konusu yerin ihaleye çıkarıldığının öğrenildiğini 
ve buna karşı harekete geçildiğini hatırlatarak, “İzmir’e Sahip 
Çık Platformu, Baro, TMMOB, EGEÇEP, Ayva Vakf ı  ve çeşitli 
demokrat ik k itle örgütler i halkla, kadınlarla ve çocuklarla 
beraber  bu kamu arazisini yem etmeme karar ı alırken, bu 
çerçevede TMMOB’ye bağlı Mimarlar Odası, Elektrik Mühendisleri 
Odası, Şehir Plancıları Odası da uzmanlıkları gereği soruna dair 
çalışmalarda bulundu” dedi. Yıldız açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bu yolda; İ zmir ’ in Konak meydanına Galer ia Al ış ver iş 
merkezinin yapt ır t ılmaması, bir inc i kordonun doldurularak 
otoban haline get ir ilmesini engelleyerek insanlar ın yeşil 
kamusal alana kavuşmasını sağlayan mücadeleler in verdiği 
ilham ve İzmir’i birçok metropol arasında daha yaşanabilir 
kılan kentlilik bilinci ile;

Burada  çok kötücül faaliyetler yerine   yeniden işlevlendirmeye 
inanarak, UNESCO yarat ıc ı şehirler ağına girme iht imaline 
b inaen k iml ik korumaya  önem veren, t ar ihsel yapının 
restore edilip korunarak;  çocuk oyun alanlar ı ile birlikte 
modern sanatlar müzesi g ibi nitel ikl i bir yapı hayali ile  

bakanlıklara, valiliğe, “İzmir’in  sosyal ve kültürel  yaşantısına 
kazandır al ım” d iyen büyük şehir  be led iyes i  ve benzer 
görüşteki organizasyonlarla diyalog/çat ışma içer isinde T.C. 
mahkemeler inden döndüremezsek de Avrupa İnsan Haklar ı 
Mahkemesi’ne kadar süreci taşıyan daha da ötesinde ihaleyi  
alan f irmaya baskı ve basınç ile, burayı ancak böyle bir anlayış 
doğrultusunda ele alınabileceğini,  aksi halde ak ıl almaz 
hukuksal  engellemeler ve siv il itaatsizlikler yapacağımızı 
kamuoyuna  iletmiş idik.

Biz bu özelleştirme kararı aleyhine Başbakanlık Özelleştirme 
İdaresi Başkanlığı’na İzmir 3. İdare Mahkemesinde  2018/377 
esas sayılı dosyada iptal davası açmış, mahkemenin görevsizlik 
kararı vermiş ve dava Danıştay 13. İdare Dairesi Başkanlığı’nda 
2018/2028 esasta sürmektedir.

Fakat yerel seçimler öncesi muhtemelen devletin ve adresi belli 
şirketlerin uyuşması olasılığı ile 10 Ocak 2019 Perşembe günü 
Resmi Gazete’de yayımlanan bilgiye göre ilgili parsel 1 milyon 
tl geçici teminat ile 16 Nisan 2019 tarihinde ihaleye çıkmıştır.
Bu işlem aleyhine de 60 gün içer isinde yapmak gerekt iği 
şekilde, yine Danıştay’da bir dava açıp devam etmekte olan 
dava ile birleştirilerek görülmesini isteyerek iptal davası açmış 
bulunmaktayız.

Bu davaya her gün  İzmirli hemşer iler imiz taraf ından da 
müdahil olma  başvuruları yapılmaktadır.

Yerel seç im yaklaşırken, ihalenin iptal olmaması halinde 
şehr imiz in belediye başkan adayl ar ının, al an ile i lg il i 
olarak ihale evrakını ele geçirerek ihaleye katılma,  ihaleye 
sokulmazlar ya da ş irketler arac ıl ığ ı ile ihaleye kat ılma 
imkânlar ı olmazsa mal i kontrol yasas ına göre kamusal 
faaliyet için   bedelsiz  alma yolunu  düşündüklerini  umuyor, 
düşünmüyorlarsa da düşünmeler i gerekt iğini hat ırlat ıyor, 
halk olarak arkalarında olduğumuzu ve ayrıca   kamulaştırma 
yasasına göre  de alan için tespit komisyonu kurma  ve bedel 
belir ley ip üst komisyondan geç irme ve teklif ve bedelde  
anlaşamama halinde İzmir 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne 
çözdürme  gibi yöntemleri önerdiğimizi iletiyoruz.

Ancak öncelikle   ihalenin iptali konusunda çabalarımızı sonuna 
dek sürdüreceğimiz i ve bu talebimiz in öncelikli olduğunu 
kamuoyuna saygı ile duyuruyoruz.” 
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TMMOB: 17 YILDA 
22 BİN İŞ CİNAYETİ 
İŞLENDİ
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, 3 Mart İş 
Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü dolayısıyla bir 
basın toplantısı gerçekleştirdi.

( Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi’nde gerçekleştirilen 
basın toplantısında TMMOB İzmir İKK adına Maden Mühendisleri 
Odası İzmir Şubesi Başkanı Aykut Akdemir konuştu. Akdemir, 3 
Mart tarihinin, ülkemizin en önemli maden facialarından biri 
olan ve 263 madencinin yaşamını yitirdiği 1992 Kozlu Maden 
Faciası’nın yıldönümü olduğunu hatırlatarak, iş cinayetlerine 
dikkat çekebilmek, işçi sağlığının ve iş güvenliğinin önemini 
vurgulamak için bu tarih TMMOB taraf ından “İş Cinayetlerine 
Karşı Mücadele Günü” olarak ilan edildiğini ifade et t i. İş 
c inayetler inde hayat ını kaybedenler in, iş kazalar ında iş 
göremez hale gelen işçilerin sayısının dahi tespit edilemediği 
bir dönemde olduğumuza dikkat çeken Akdemir, “İş kazaları 
ve iş c inayetler i kamuoyunda normalleşt ir ilerek, yaşam ve 
çalışma hakkı gasp ediliyor. Cinayetler ve kazaların önlenmesi, 
meslek hastalıklarının engellenmesi şöyle dursun, maliyet ve 
işgücü hesabı yapılarak bu çalışmalara kaynak bile ayrılmıyor, 
emekç iler in can güvenliğ i hiçe say ıl ıyor” dedi. Akdemir, 
açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Yasalar ile koruma alt ına alındığı söylenen işç i sağlığı ve 
iş güvenliği, her geçen gün kötüye gidiyor. Ülkemiz toplu iş 
cinayetlerinde, işçi ölümlerinde dünyada ilk sıralarda geliyor. 
İşç i sağlığı ve iş güvenliği meclisinin yay ımladığı say ılara 
göre 2018 yılında en az 1923 kişi işyeri kaynaklı nedenlerle 
hayatını kaybetmiştir. AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılından 
2019 yılının başına kadar iş cinayetlerinde hayatını kaybeden 
emekçilerin sayısının 22 bini aştığını üzüntüyle görüyoruz.

SGK taraf ından açıklanan rakamlara bakıldığında; 2017 yılında 
4A kapsamında çal ışanlar ın geç irdiğ i iş kazası say ıs ının 
359.653; 4B kapsamında çal ışanlar ın geç irdiğ i iş kazas ı 
sayısının ise 213 olduğu görülmektedir. Bu kazalar sonucunda 
4A kapsamında çalışan 1.633, 4B kapsamında çalışan 3 kişi 
olmak üzere toplam 1.636 k işi hayat ını kaybetmişt ir. SGK 
2016 yılı istatistiklerine göre 286.068 iş kazasında 1.405 işçi 
hayatını kaybetmişti.  Açıklamaya göre, 2017 yılında bir önceki 
yıla göre iş kazası sayısı %25 oranında, iş kazaları sonucu ölüm 
% 16 oranında artmış; 2018 verileri ise henüz açıklanmamıştır.
2011 yılından bugüne gerçekleşen iş kazaları ve bunlara bağlı 
gelişen ölüm sayılarını incelemek mümkündür.

• 2011 yılında 227 kazada 1.700 kişi
• 2012 yılında 871 kazada 744 kişi
• 2013 yılında 389 kazada 1.360 kişi
• 2014 yılında 336 kazada 1.626 kişi
• 2015 yılında 547 kazada 1.252 kişi
• 2016 yılında 068 kazada 1.405 kişi
• 2017 yılında 766 kazada 1.636 kişi
hayat ını kaybetmiş t ir. Ancak b il iyoruz k i bu rakamlar, 
bildir imlere göre ç ıkar ıldığı iç in gerçeği yansıtmamaktadır. 
Gerçekleşen kaza ve ölümler çok daha yüksektir.

Her yıl, evine ekmek götürmeye çalışan 2 bine yakın işçinin 
hayatına kaybediyor olması, ülkemizdeki işyerlerinin güvensiz 
ve ilgili mevzuatın yetersizliği olduğunu göstermektedir.

Ülkemizde gerçekleşen işçi katliamlarının bazılarını ve hayatını 
kaybeden emekçilerin sayılarını hatırlatmak isteriz;

• 31 Ocak 2008 Davutpaşa Maytap Atölyesi Patlaması 21 işçi
• 17 Mayıs 2010 Karadon Maden Faciası 30 işçi
• 3 Şubat 2011 Ostim OSB Faciası 7 işçi
• 3 Şubat 2011 İvedık OSB Faciası 13 işçi
• 6 Şubat 2011 Çöllolar Maden Faciası 11 işçi
• 11 Mart 2012 Esenyurt Şantiye Çadır Yangını 11 işçi
• 22 Kasım 2012 ETİ Bakır Samsun Çökme 9 işçi
• 7 Ocak 2013 Kozlu Maden Faciası 8 işçi
• 13 Mayıs 2014 Soma Maden Faciası 301 işçi
• 6 Eylül 2014 Torunlar Center Asansör Faciası 10 işçi
• 4 Kasım 2014 Isparta Yalvaç Tarım İşçileri Faciası 18 işçi
• 28 Ekim 2014 Ermenek Maden Faciası 18 işçi
• 17 Kasım 2016 Şirvan Maden Faciası 16 işçi
• 17 Ekim 2017 Şırnak Maden Faciası 8 işçi

6331 Say ı l ı  İ ş  Sağl ığ ı  ve Güvenl iğ i  Kanunu ve kanun 
çerçevesinde bugüne kadar yapılan düzenlemeler problemlidir. 
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TMMOB ÜYESİ 
KADINLARDAN 
SEMİNER
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Kadın Çalışma 
Grubu tarafından “Eğrisi ve Doğrusu İle Deterjanlar” 
semineri gerçekleştirildi.

( MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 21 Şubat 2019 
tarihinde gerçekleşen seminere Kimya Mühendisi Güliz Çimen 
konuşmacı olarak katıldı. Seminerde, deterjanların kullanımı 
sonucu ortaya çıkabilecek tehlikeler, çevreye ve hayvanlara 
olumsuz etkileri, bu ürünlerin etiketlerini okumanın önemi gibi 
konular üzer inde durulurken, temizlik maddeler i konusunda 
çevreci ve sürdürülebilir doğa ve insan dostu yaklaşımlar ın 
nasıl olması gerektiğine değinildi.

Bununla birlikte, 4857 Sayılı İş Kanunu’nda yer alan ‘telaf i 
çal ışması’, ‘denkleşt irme’, ‘çağr ı üzer ine çalışma’, ‘k ısmi 
süreli çalışma’, ‘asıl işveren-alt işveren ilişkisi’ başta olmak 
üzere kuralsız çalışma koşullar ı olduğu sürece işç i sağlığı 
ve iş güvenliğ i alanındak i düzenlemeler bir anlam ifade 
etmeyecektir.

Bunun yanında, ülkemizde işç i sağl ığ ı ve iş güvenl iğ i 
uygul amalar ı,  bas i t b ir h izmet al ımına dönüştürülmek 
istenmektedir. Bir danışmanlık hizmeti olan işç i sağlığı ve 
iş güvenliği uygulamalarında sorumluluk bütünüyle işverene 
aitken, ülkemizde işveren tüm sorumluluklardan kaçmaktadır. 
Bu kaç ış iç in ise, danışmanlık hizmet i aldığı iş güvenliği 
uzmanını sorumlu tutmaktadır. İşverenin önleyici, engelleyici 
çal ışmalar ı yapmadığ ı, kaza yaşanan durumlarda f atura 
meslek taşlar ımıza kes ilmek te, yarg ı önüne iş güvenl iğ i 
uzmanları çıkarılmaktadır.

İşç i sağlığı ve iş güvenliği konusunda iy ileşt ir ic i adımlar 
atılabilmesi için öncelikle işverenlerin sorumluktan kaçmasının 
önünde geçilmelidir. İşverenler in temel sorumluluklar ından 
kaçtıkları, kendi yerlerine birer günah keçisi olarak iş güvenliği 
uzmanlar ını koyduklar ı bir çalışma yaşamında, önley ic i ve 
engelleyici hiçbir çalışmanın yapılamayacağı açıktır.

Ülkemizde iş c inaye t ler in in, iş  kazal ar ın ın ve meslek 
hastalıklarının bu denli yaygın olmasının bir diğer nedeni de, 
emekçiler in sendikal haklar ının baskı alt ında tutulmasıdır. 
Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller tüm çalışanlar 
için kaldırılmadıkça işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda yol 
almak mümkün olmayacaktır. Sendikasız uzman, sendikasız işçi, 

örgütsüz bir çalışma yaşamı ile emekçiler tüm olumsuzluklara 
karşı açık ve savunmasızdır.

Uygulamaya konan özel is t ihdam bürolar ı ile emekç iler 
kiralık işçi haline dönüştürülmüş, zorunlu bireysel emeklilik 
sistemi kesint iler i ile de emekç iler in sosyal haklar ı daha 
ger iye çek ilmişt ir. Güvences izl iğ in neden olduğu esnek 
çalışma, işsiz kalma korkusu, işçilerin sadece f iziksel sağlığını 
değil, ruhsal sağlığını da olumsuz etkilemektedir. İşsiz kalma 
korkusu, ücretlerde düşüş, koşulların giderek kötüleşmesi tüm 
emekçilerin ortak sorunudur.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanına ilişkin düzenlemelerin ve 
denetimin yalnızca Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı 
t ar af ından yürütülmes i,  doğru karar l ar ın al ınmas ın ın 
önünde bir engeldir. Bu nedenle düzenleme ve denetleme; 
Aile, Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yanında, Sağlık 
Bakanlığı, üniversiteler, sendikalar, TTB ve TMMOB’den oluşan 
idari ve mali yönden bağımsız bir enstitü taraf ından yerine 
getir ilmelidir. Çalışma yaşamına ilişkin tüm düzenlemeler bu 
enstitü taraf ından yeniden ele alınmalı ve kararlaştırılmalıdır.
Bizler, her 3 Mart’ta olduğu gibi bugün de iş cinayetleri ile 
mücadele etmek için sesimizi yükseltiyoruz. Ölüm, yaralanma 
ve sakat kalma; esnek ve güvencesiz çalışma hiçbir emekçinin 
kaderi değildir. İnsan onuruna yakışır, güvenli ve güvenceli 
çalışma hakkımız için sesimizi yükseltiyoruz.

Tüm ülkede, tüm çalışma alanlarında işçi sağlığı ve iş güvenliği 
önlemler inin ar t ır ı lmas ı, bağ ıms ız denet im s is teminin 
yerleştirilmesi, iş cinayetlerinin ve iş kazalarının durdurulması 
iç in y ılmadan mücadele edeceğimiz i kamuoyuna saygı ile 
duyururuz.”
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dönemde Ege’de daha çok merkezileşmiş surlu yerleşmeler 
ve gelişkin ticari ağlardan söz etmek mümkündür. 

Çal ışmanın temel yöntemi arkeolojik kaz ılardan elde 
edilen bulgular ın c insiyet arkeolojis i perspekt if inden 
değerlendirilmesine dayanmaktadır. Bu doğrultuda mezarlar, 
mezar içerisindeki iskeletlerin antropolojik analizleri, mezar 
hediyeleri(2) ve çeşitli sanat üretimlerini değerlendirdim. 
Mezarlardan elde ettiğim verilerle, söz konusu toplumlarda 
günlük işlerin cinsiyetlere göre (kadın, erkek, çocuk) nasıl 
farklılıklar gösterdiği, sözgelimi ağır veya r iskli işler in 
k imin taraf ından üstlenildiği, c insiyetlere dayalı farklı 
hastalık ve patolojilerin olup olmadığını araştırdım. İkinci 
olarak, sanat temsillerini inceleyerek, toplumların inançları 
dâhilinde ürettikleri materyal kültür öğelerinde eril ve dişil 
sembollerin kullanım biçimlerine tespit ederek bir cinsiyete 
atfedilen sembolleri çözümlemeye çalıştım. 

Bu doğrultuda toplumdak i b ireyler in çocukluğundan 
er işk inl ik sonuna kadar var l ık l ar ını nas ıl  yans ı tmış 
olduklarını inceleyelim.

F iz ik i antropoloj ik ver ilere dayanarak, E TÇ’de insan 
ömrünün erkeklerde or talama 33.8, kadınlarda ise 29.8 
olduğu görülmektedir(3). Bilinen en erken doğum yapma 
yaşı ise 15’tir(4). Bu nedenle 0-15 yaş arası bireyler bebek, 
çocuk veya ergen olarak tanımlanmaktadır. Bilindiği üzere 
insanların diğer hayvanlara göre görece daha erken doğum 
yapması yavrunun yıllarca bakıma muhtaç olmasına neden 
olmaktadır. Bu nedenle en azından bebek ve çocuklar ın 
özellikle anneleri ile yakın bir ilişkileri olduğunu söylemek 
mümkündür. Bu ilişkinin izleri dönemin sanat temsillerinde 
görülebilir(5) (Şekil 1). Tespit edilen heykelc iklerden 8 
tanesi bebek ve çocuklara aittir ve bu betimlerin her zaman 
yetişkin bir kadın ile birlikte tasvir edildiği görülmektedir. 
Bu tip tasvirler in varlığı, çekirdek aile kavramının ya da 
toplumdaki en küçük birimin, tıpkı birçok memelide olduğu 
gibi(6),  anne ve çocuktan oluştuğuna işaret etmektedir. 
Ancak bu birlikteliğin ne kadar yoğun olduğu ve ne kadar 
sürdüğünü arkeolojik kanıtlarla tespit etmek oldukça zordur. 
Bu betimlemelerin bir ilginç yanı ise çocuklar ın, birlikte 
tasv ir edildikler i annenin 
küçük boyutlu bir kopyası 
o l a r a k  t a s v i r  e d i l m i ş 
o lmal ar ıd ır.  Bu nok t ada 
Aries’in çocukluk kavramı(7) 
i l e  i l g i l i  g ö r ü ş l e r i n i 
h a t ı r l a m a k  y e r i n d e 
o l ac ak t ı r.  A r i e s ’e  göre, 
çocukluk oldukça modern 
b i r  k av r amd ı r.  O r t aç ağ 
ve  önc e s inde  r e s im  ve 
minyatür sanat ı  eser ler i 
incelendiğinde çocuklar ın, 
y e t i ş k i n l e r i n  k ü ç ü k 
boyutlu bir kopyası olarak 
tasvir edildiğine özellikle dikkat çeken Aries, çocuklar ın 
yet işkinler ile yeme, giy inme gibi benzer alışkanlıklara 
sahip olduklarını savunmaktadır. Bu açıdan ele alındığında, 
MÖ 3. binyıl Ege toplumlar ında da benzer bir alışkanlık 
olduğunu önermek mümkündür. 

TOPLUMSAL 
CİNSİYET ROLLERİNE 
GEÇMİŞTEN BİR 
BAKIŞ: MÖ. 3. 
BİNYIL ÖRNEĞİ

• Ege Üniversitesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi 
Anabilim Dalında yürüt tüğüm yüksek lisans çalışmamın 
amacı, günümüzden 5000 y ıl önce Ege’de yaşamış olan 
bireylerin günlük yaşamını toplumsal cinsiyet arkeolojisinin 
kuramsal bak ış aç ıs ıy la or taya koymak t ır. Toplumsal 
cinsiyet arkeolojisi; kadın, erkek ve çocuk olarak bireylerin 
toplumdak i  ro l l e r in i,  ak t i v i te ler in i,  ideolo j i l e r in i, 
k imlikler ini ve bu alanlarda gösterdikler i farklıl ıklar ı 
arkeolojik ve antropolojik kanıtlar aracılığıyla inceleyen 
bir yaklaşımdır(1). Bu yaklaşım, arkeolojik bulgular ın 
önyargılardan, c insiyetçi ya da heteronormatif bakıştan 
uzak biçimde değerlendirilmesini hedeflemektedir. 

Çalışmamın sonuçlar ını paylaşmadan önce, ele aldığım 
coğr af y adan,  dönemden ve ku l l and ığ ım ar aş t ı r ma 
yöntemler inden k ısaca bahsetmenin yer inde olacağını 
düşünüyorum. İncelediğim coğrafya olan Ege Dünyası; Batı 
Anadolu, Ege Adalar ı ve Kıta Yunanistan’ın oluşturduğu 
bir alan olarak tanımlanır. Arkeolojide Erken Tunç Çağı 
(k ısaca E TÇ) olarak tanımlanan dönem, yaklaş ık MÖ. 
3000-2000 y ıl l ar ını iç ine alan, toplumlar ın tar ım ve 
hayvancılıkla geçindiği, merkezi yerleşmelerde yaşadığı ve 
sınıflı toplum yapısının izler inin görülebildiği bir dönem 
olarak özetlenebilir. Ancak bahsett iğimiz coğraf ya olan 
Ege Dünyası, Mezopotamya topluluklarındaki gibi gelişkin 
kentlere, anıtsal mimar iye ve yazıya sahip değildir. Bu 
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Şekil 1 Çocuk betimleri
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Çocuklar ın mezarlar ına bakacak olursak, genellikle bu 
mezarlarda yet işk in mezarlar ına k ıyasla daha az mezar 
hediyesi bulunduğu, hat ta baz ı durumlarda hiç mezar 
hediyesi bulunmadığı görülmektedir. Bunun nedenlerinden 
b ir  t anes i  çocukl ar ın ergen ol ana kadar toplumda 
önemli bir görev üstlenmiyor oluşlar ı ya da birey olarak 
kabul edilmiyor olması olabilir. Bunun bir diğer nedeni 
de çocuklar ın hastalığa yakalanma ve ölme r iskler inin 
daha yüksek olmasıdır. Örneğin Ortaçağ’da çocuklar çok 
kolay hastalandığı ve öldüğü iç in yet işkinler –özellikle 
babalar- çocuğa bağlanmaktan kaç ınırlar. ETÇ’de çocuk 
ölümler inin fazlalığı, İzmir’deki Baklatepe mezarlığında 
açıkça görülmektedir. Burada 186 mezarın 86’sı çocuklara 
ve bebeklere ait t ir(8). Yerleşime göre ufak farklıl ıklar 
göstermekle birlikte, genel olarak çocuklara bırakılan mezar 
hediyeler i küçük boyutlu pişmiş toprak kaplar ve deniz 
kabuklarından oluşmaktadır. Bazı çocukların ise takıları ile 
birlikte gömüldükleri anlaşılmaktadır. Çocukların takı ile en 
erken gömülme yaşları ise 10-12 olarak kaydedilmiştir(9). 
Bu nedenle belki de bu yaşlardan sonra toplumda birey 
olarak kabul edildikler i öner ilebilir. Dönem insanlar ının 
neredeyse ömürlerinin yarısını erişkinlik öncesi dönem ile 
geçirdiği düşünülürse bireylerin çok daha erken yaşlarda 
aktif bir şekilde toplumda rol almış olmaları gerekir. Nitekim 
etnograf ik araşt ırmalar yabanıl toplumlarda çocuklar ın 
modern dünyadakine göre çok daha erken gelişim gösterdiği 
ve toplumda görev üstlendiğini göstermektedir(10).

Er i şk in erkek b ire y le re  ge lecek o lur sak,  mez ar l ar 
değerlendirdiğinde erkek bireylere özel, erkek olmak durumu 
ile ilişkili ortak bir buluntu grubunun olmadığı göze çarpar. 
Bir örnek vermek gerekirse, Manisa’daki Eski Balıkhane 
mezarlarından iki tanesi 35 yaşlarındaki erkeklere aittir(11). 
Mezar tipinin, mezar içerisindeki bireylerin cinsiyetinin ve 
yaşlarının aynı olması mezar hediyelerini değerlendirirken 
önemli bir noktadır. Mezarlardan bir tanesinde mızrak ucu 
ve koç şeklinde gümüş bir heykelcik mezar hediyesi olarak 
bırak ılmışt ır(12). Diğer mezarda ise birkaç tane pişmiş 
toprak kap tespit edilmiştir(13). Bu durumda ilk akla gelen 
düşünce, bireyin cinsiyetinden önce toplumdaki statüsünün 
ön planda olduğudur. 

Tabii ki erkek mezarlarında ya 
da kadın mezarlar ında daha 
sık rastlanan objeler ya da 
uygulamalar mevcuttur. Erkek 
bireyler i ele alacak olursak 
mızrak ucu, hançer, balta gibi 
s i l ahl ar ın kadınl ardan(14) 
çok erkek mezarlar ında(15) 
karşımıza çıktığını söylemek 
mümkündür.  Anc ak  e v se l 
b i r  ü r e t i m l e  b a ğ l a n t ı l ı 
o l d u ğ u n d a n  g e n e l l i k l e 
kad ınl ar l a  i l i şk i l end ir i l en b ir  ob je o l an ağ ır şağ ın 
erkek mezarlar ında da karşımıza ç ıkması erkekler in de 
bu dokumacılıkla ilgili etk inliklerde rol aldığı şeklinde 
yorumlanabilir. Bir diğer örnek ise c insiyet i belirlenmiş 
bireylere ait olan mezarlar iç inde bulunan tek c ımbızın 
4 0  y a ş ındak i  b i r  e r kek  me z ar ında  t e sp i t  e d i l m iş 
olmasıdır(16). Erkeklerin kişisel bakıma önem vermesinin 
yanı sıra yüzük(17), kolye ucu, bilezik, amulet(18) gibi 

çeş it l i süs eşyalar ı kul landıklar ı 
m e z a r  b u l u n t u l a r ı  s a y e s i n d e 
b i l inme k t e d i r.  Bunun  y an ında 
Baklatepe yer leş iminde yet işk in 
bir erkek mezar ında tespit edilen 
amule t in, y ine aynı yer leş imde 
12  y a ş ında  b i r  k ı z  çoc uğunun 
mezar ında da görülmesi, takılar ın 
c ins i ye t  ve y aş l ar  ar as ı  büyük 
ay r ıml ar gös termediğ in i  or t aya 
koymaktadır(19). Kıta Yunanistan’da 
b u l u n an  M an ik a  y e r l e ş im in de 
i s e  i ğ n e l e r,  g ü m ü ş  v e  b r o n z 
çengeller hem kadın hem de erkek 
mezarlar ında tespit edilmişt ir(20). 

Giysi tutturmak amacıyla kullanılan 
bu ob je le r,  k ad ın erkek er i şk in 
bireylerin günlük işlevsel aksesuarlar 

konusunda da or takl ık bar ındırdığ ını göstermektedir. 
Erkeklerin giyimi konusunda verilerimiz oldukça sınırlıdır. 
Bu konuşa ver ilebilecek tek örnek bir f igür in kal ıb ı 
üzer indeki muhtemelen bir erkeğe ait olan tasvirdir(21) 
(Şekil 2). Bu tasvirde erkeğin desenli uzun bir etek giydiği 
görülmektedir.

D ö n e m i n  s a n a t  t e m s i l l e r i n i 
incelediğimizde erkek birey tasv ir inin 
çocuklardan daha fazla ancak kadınlardan 
az sayıda olduğu görülür. Örneğin, yaklaşık 
2000 adet Kiklad f igür inin yalnızca %4-
5’ini erkek f igürinleri oluşturmaktadır(22). 
Kikladlarda üret ilmiş f igür inler in bir 
kısmı çeşitli savaş ekipmanları ile birlikte 
tasv ir edildiği iç in avc ı/savaşç ı olarak 
t an ıml anmak t ad ır  (Şek i l  3)(23).  Bu 
sayede mezar hediyeleri ile doğru orantılı 
olarak erkeklerin silah kullanımı ile olan 
ilişkilerinin kadınlarınkinden daha yoğun 
olduğunu söylemek mümkündür. 

B u n u n  y an ı  s ı r a ,  t am am e n  e r k e k  v e  e r k e k l i k l e 
ilişk ilendir ilebilecek bir buluntu grubu bulunmaktadır: 
Falluslar (Şekil 4). Fallus; erkek c insel organı anlamına 
gelmektedir, genellikle taştan yontulan ve erekte durumda 
tasvir edilen bu objeler Troia, Limantepe(24), Ulucak(25) 
gibi birkaç yerleşimde tespit edilmiştir. Falluslar genellikle, 
erkeğin taşıdığı kastrasyon korkusuyla penisin simgesel 
önem kazanması veya penisin sembolik bir gücü simgeliyor 
olabileceği şeklinde yorumlanmaktadır.

Kadın mezarlarına bakıldığında erkek ve çocuklarla benzer 
hediyeler in bırak ıldığ ı dikkat i çeker. Bunun yanında 
daha sıklıkla rastlanan objeler ağırşak ve takılardır(26). 
Bunların yanında bronz balta, kesici gibi aletler de kadın 
mezarlarında görülebilmektedir(27). 

Fiz ik i antropolojik aç ıdan kadın bireylere ait iskeletler 
incelendiğinde(28) kadınlar ın 15 yaş ile doğum yapmaya 
başladığı, yet işk in kadınlar ın %7’sinin ise hiç doğum 
yapmadığı anlaşılmaktadır(29). En çok doğum yapılan 
yaş aralığı ise 30-34 olarak belirlenmiştir(30). 214 kadın 
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Şekil 2: Figürin kalıbı erkek 
(sol) ve kadın betimleri

Şekil 3: Avcı/savaşçı 
grubu erkek figürini

Şekil 4: Fallus, 
Limantepe 
yerleşimi.
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iskelet inin incelendiği toplumda 17 vakada doğrudan ya 
da dolaylı olarak doğum stresine bağlı ölümlerin yaşandığı 
tespit edilmiştir(31).

Dönemin sanat tasv ir ler i incelendiğinde birçok farkl ı 
buluntu tipinde kadın betimini görmek mümkündür. Bazı 
eser in kendisi kadın vücudu şeklinde biç imlendir ilirken 
bazı eserlerin üzerine göğüs ve pubik üçgen gibi kadınlara 
özgü öğeler eklenmiştir. Kiklad ve Batı Anadolu’da üretilmiş 
olan ve c insiyet i belli olan f igür inler in hemen hemen 
hepsini kadınlar oluşturmaktadır. Bu f igürinlerin tamamına 
yakını kolları yana açık ya da göğüs altında kavuşturulmuş 
şekilde tasv ir edilmişlerdir. Farklı bir uygulama olarak 
Kiklad f igür inler inde kadınlar ın hamile ya da lohusalık 
dönemlerinin de f igürin üzerinde belirtildiği görülmektedir 
(Şek il 5). Lohusalığ ın vurgulanması oldukça ilg inç t ir. 
B u  d u r u m  d o ğ u m 
yapmış o l an kad ın ın 
d a  b i r  d i ğ e r  k a d ın 
b i re yden ay r ı l mak t a 
olduğu f ikr ine işaret 
e t m e k t e d i r .  A n c a k 
bu  dur umun y a ş  y a 
da be lk i  de bununl a 
orant ılı olarak hamile 
k a l m a  s a y ı s ı  i l e 
b i r  i l i ş k i s in in  o l up 
olmadığ ın ı  sapt amak 
mümkün değildir. Genel 
o l a r ak  b ak ı l d ı ğ ınd a 
birçok f arkl ı buluntu 
t ipinde ve sayıca fazla 
olarak kadın betiminin 
bulunması kadın imgesinin toplumdaki varlığının dikkat 
çekici ölçüde farklı olduğunu göstermektedir.

Ege Dünyası’nda ETÇ toplumu değerlendir ildiğinde esas 
bel irg in ol anın b irey in s t atüsü olduğunu söy lemek 
mümkündür. Mezar içerisindeki buluntuları belirleyen unsur 
bireyin cinsiyetinden önce toplumdaki yer idir. Toplumda 
statü gruplar ı olduğu ya da statünün başka bireylerce 
paylaşıldığı da düşünülebilir. Örneğin mezar buluntusu 
aç ısından dönemde tüm coğraf yadaki en zengin mezar 
12-14 aylık bir kız bebeğe aittir(32). Mezar içerisinde 89 
parça altından oluşan bir gerdanlık, 2 altın bilezik, idol ve 
mühür bulunmaktadır. Bu objenin mezar sahibi taraf ından 
kullanılamayacak olduğu düşünülürse bireyin saygı duyulan 
bir statü sahibi olabileceğini önermek yanlış olmayacaktır. 
MÖ 3. binyıl Ege’sinde cinsiyet rolleri değerlendirildiğinde, 
erkek ve kadın bireyler aras ında büyük f arkl ıl ıklar ın 
olmadığı görülür. Çeşitli s ilahlar, evsel endüstr iye ait 
objeler, süs eşyaları hem erkek hem de kadın mezarlarında 
görülmektedir. Kadın ve erkeklerin beslenme alışkanlıkları, 
bireylerde tespit edilen hastalıklar benzer biçimdedir(33). 
Ağ, sepet örme, bakır tel biç imlendirme, bask ı tekniği 
i le yongalama yapma ya da t aş boncuk yapımı g ib i 
endüstr iyel üret imlerdeki c insiyet roller i eşit oranlarda 
olduğu görülmektedir(34). Avcı/savaşçı f igürinleri ve erkek 
mezarlar ında daha fazla silahın tespit edilmiş olması ile 
doğru orantılı olarak, darbe sonucu yaralanma vakalarının 
nispeten erkeklerde daha sık olduğu görülmesine karşın 
oranl ar benzerdir(35) (368 vakanın 10’u erkek, 4’ü 

kadın)(36). Tüm bu ver iler değerlendir ildiğinde ETÇ Ege 
toplumunun c insiyete dayalı kesk in görev dağıl ımlar ı 
barındırmayan topluluklardan oluştuğu anlaşılmaktadır.  
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KÜLTÜR & SANATKÜLTÜR & SANAT
FILM

KITAP

TIYATRO

•Lübnan & Fransa ortak yapımı dram filmi, Lübnanlı 
bir çocuk olan Zain'in hikayesini anlatıyor. Film, 
Zain'in sıradan bir küçük çocuktan, kendisini istismar 
eden ailesine baş kaldırıp kaçan, zekası ve pratikliği 
ile sokaklardaki yaşam savaşından galip çıkan ve 
kendisine yapılan haksızlığın karşısında dimdik duran, 
12 yaşındaki genç bir delikanlıya dönüşümünü gözler 
önüne ser iyor. Bu süreçte Zain hayat mücadelesi 
veriyor, Etiyopyalı mülteci Rahil ve onun bebeği Yonas'a 
göz kulak oluyor, şiddet suçundan hapse giriyor ve en 
sonunda mahkemede adalet arıyor.

•Bir şey sunulmuştu bana, bir hediye, bir meyve. Ama ben o meyveden tadamadım, 
gök erik gibi kaldı avcumda dünya. Şimdi ben uykusuzum, yalınayağım, kendimle 
meşgulüm. Kapımın önünde boş peynir tenekeleri, yağmur suyu biriktiriyorum. 
Kendi kendime, sanatçı tecrübe edinemeyen insandır, diyorum, bu dünyada hiçbir 
tecrübesi olmayan insandır ama şimdi sen karala bunun üstünü, yırt sen bunu, olmadı 
çünkü, olmadı işte. Nafile." Bir intiharın çevresinde, insanlar... O kızın intiharıyla 
birbirlerine yaklaşan... Kendi içlerine ve geçmişe dalan... Onu kaybetmenin acısıyla 
başka sevdiklerine eğilen... Nasıl da mühimdir aşk sakarlıkları, sevgi ihmalleri; 
nasıl hayat kurtarır eşin-dostun bakım, onarımı... Barış Bıçakçı'dan, yine usul usul 
edebiyat. "Barış Bıçakçı'nın dingin, gösterişsiz, suskusundan güç alan öykülerinin 
son zamanlarda okuduğum en güzel öyküler arasında olduğunu söyleyebilirim. Ne 
anlattığı sanki önemli değilmiş, ama anlatım biçimi ve diliyle de sıradanmış gibi 
görünüyorsa size, okuma alışkanlıklarınızı adam akıllı gözden geçirmeniz gerekir.

• Victor Hugo’nun ölümsüz eseri; Notre Dame'in Kamburu 
Müzikali, izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor.

Oyunda çirkin ve kambur Kilise zangocu Quasimodo ile 
Fransa’nın ruhani ve dini lideri Claude Frollo’nun ve Kral'a 
bağlı komutan Phoebus'un semtte yaşayan Çingene Kızı 
Esmeralda’ya olan aşklarını,Zangoç ile Papaz’ın ruhlarında 
oluşan ikilemleri ve tepkileri romantik yaklaşımla ele alan 
danslarıyla göz dolduran Türkçe bir müzikal.

Quasimodo; çirkinliğiyle alay eden ondan korkan halkın 
içine karışmayan,insanların söylediklerini alay veya lanet 
saymayan, insanlara duyduğu kini her gün büyüyen biridir.
Bir gün Esmeralda ile tanışır ve ona aşık olur.

Yönetmen Nadine Labaki

O yuncular :  Z a in A l  Ra f eea, 
Cedra Izam, Nadine Labaki

Ülke: Lübnan, Fransa

Yazan: Victor Hugo 

Yönetmen: Vural Bingöl

O y uncul ar :  Vur a l  B ingö l , 
Kamala Mustafayeva, Andrea 
P r imave r a ,  E r han  Yaman, 
Murat Yaşar Özdemir, Bahtiyar 
Tamer Aksu, Alaattin Bahar
Ayça A z ize Ergün, N i lü fer 
Ömürlü, Göker Yıldız, Can Öz
Özden Uslusoy 

KEFERNAHUM

BİR SÜRE YERE PARALEL GİTTİKTEN SONRA

2019 | Dram | 120' | Alt yazılı

2019 | Türkçe

Barış Bıçakçı

Hazırlayanlar:
Şafak Işık & Erkan Çınar

Notre Dame'in Kamburu Müzikali



MMO İzmir Şubesi | Mart 2019 | 26



MMO İzmir Şubesi | Mart 2019 | 27


