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MMO üyelerine ücretsiz gönderilir.
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Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 
Yönetim Kurulu karar verir. 

Yayımlanan yazılardaki sorumluluk 
yazarlarına ilan ve reklamlardaki sorumluluk 
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—
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MMO KALMEM, Rüzgâr Ölçüm 
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Geçen sayımızda “AKP, seçimle gidip gitmeyeceğinin sınavını veriyor” diye bir başlık atmıştık. Geçen bir 
ay içinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatası, seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu’na geç de 
olsa verilmiş olmasına karşın; AKP’nin hukuk dışı akıl almaz itirazlarını cidiye alan YSK, Türkiye tarihine 
kara bir leke olarak geçecek bir karara imza attı: Usul yönünden her türlü itirazın hukuken geçersiz 
olduğu bir zamanda İstanbul’da seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Üstelik aynı zarf içinden çıkan 4 oy 
pusulasından sadece birinin geçerasiz olmasına karar verdi. Üstelik sandık kurullarının oluşturulmasının 
usule uygun olmadığı gerekçesiyle…

Nereden baksanız tutacak hiçbir yanının olmadığı bu karar, aslında devletin en tepesinden gelen baskıyla, 
bir devlet kurumunun halkın iradesine darbe yapmasıdır. Eskiden çeşitli usulsüzlüklerle oy çalmaları bu kez 
doğrudan halkın iradesini çalmaya kadar varmıştır. 

Görünen köy kılavuz istemiyor. AKP, İstanbul’u kaybetmekle düşüşe geçmiş, yok olacağını anlayınca her 
türlü riski göze alıp seçimi iptal ettirerek seçimi yineletmeye karar vermiştir.  Buradaki risk kendisinden 
daha çok ülkemiz içindir. 17 yıllık yağma düzeni sonunda iflas eden ekonomi sayesinde Türkiye tarihinin 
en derin krizini yaşarken, eklenen bu hukuksuzlukla uluslararası ölçekte ekonomiyi iyice risk altına itmiş, 
dolar şimdiden 6 TL’nin üzerine çıkmıştır. 

Yenilenecek seçimi kaybettiğinde AKP’nin nasıl bir manevra yapacağı konusunda belirsizlik sürüyor. 
İktidardan gitmemek için her türlü yalana, usulsüzlüğe başvuracağı şimdiye kadar yaptıklarından 
anlaşılmakla birlikte daha neleri göze alacağı konusunda insanlar korkudan yorum yapamıyor. Hep bir iç 
savaş ve darbe olasılığı kenarda duruyor.  

Görünen o ki her türlü ayrımcılığa, kutuplaştırmaya, bizzat Recep Tayyip Erdoğan’ın her türlü devlet 
imkânını kullanarak kendisine karşı kampanya yapmasına karşın, toplumu kucaklayıcı sevgi dolu bir söylem 
geliştiren İmamoğlu çok ekstra bir şey gelişmediği takdirde seçimi şimdiden almış görünüyor. Herkes biliyor 
ki; İstanbul’da yapılacak seçim sadece Belediye Başkanlığı seçimi değil,  AKP’den kurtulma, demokrasiyi 
yeniden kurma seçimidir. Her türlü çirkinliğe, yozlaşmışlığa rağmen bu ülkede sevginin, şefkatin, 
dayanışmanın, vicdanın galip geleceğine inancımız tamdır. #Her şey çok güzel olacak.

Odamızın en önemli etkinliklerinden olan Tesisat Mühendisliği Kongresi ve kongreye paralel teskon+SODEX 
Fuarı, 17 20 Nisan 2019 tarihleri arasında Odamız adına Şubemiz yürütücülüğünde 14. kez gerçekleşti.

Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleşen kongre ve fuar etkinlikleri 9 salon ve fuar 
alanında yapılırken, kongre 39 kurum, kuruluş ve üniversite tarafından desteklendi. 

62 oturumda 189 bildirinin sunulduğu kongre süresince düzenlenen oturumlarda, tesisat mühendisliği 
alanındaki bilimsel, teknolojik gelişmeler ve uygulamalar ile sektörde yapılan AR-GE çalışmalarının 
tanıtıldığı, bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı bildiriler sunulurken, seminer ve sempozyumlarda ise 
uluslararası ölçekte yapılmış uygulama ve araştırmalar tartışıldı.

Kongreyi, 1152’i kayıtlı delege olmak üzere 3 bin 600’ü aşkın mühendis, mimar, teknik eleman ile 
akademisyenler ve öğrenciler izledi. Kongreye paralel düzenlenen fuarı ise 6 bin 711 kişi ziyaret etti.
Buradan, 14. TESKON çalışmalarına katkıda bulunan herkese bir kez daha tşekkür ediyoruz. 

Şube Yönetim Kurulu

İSTANBUL KARARI, 
HALK İRADESİNE 

DARBEDİR

14. TESKON YOĞUN 
BİR KATILIMA 
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 

17 – 21.06.2019 (13.30-18.30)
700 TL/KİŞİ+KDV

Doğalgaz Kullanımında Teknik 
Personel Kursu 

14.06.2019 (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) 

(09.00-17.00 / 3 gün) 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
12-13.06.2019 (13.30-18.30)

330 TL/KİŞİ (KDV Dâhil)

LPG Taşıma Personeli (Tanker Şoförü)  
Kursu

27-28.06.2019 (13.00-18.00)
375 TL/KİŞİ (KDV Dâhil)

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

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

Not: Tarihi belli olmayan kurslarımız 
başvurulara göre planlanacaktır.

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

  Engin Yavaş - Volkan Kazanç
Tarihi belli olmayan kurslarımız 

başvurulara göre açılacaktır.

BÜTÜNLEŞİK YÖNETİM SİSTEMLERİ 
İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ (ISO 9001, ISO 

14001 ve ISO 45001) 
15-17 Mayıs 2019, 09.30-17.00

420 TL+KDV (%18)/480 TL+KDV(%18)
Başvuru ve Kayıt Koşulları: http://

mmoizmir.org/?page_id=1356

ÜRETİM PLANLAMA 
16-17 Mayıs 2019, 09.30-17.00

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

İSTATİSTİKSEL SÜREÇ KONTROL 
EĞİTİMİ 

23-24 Mayıs 2019, 09.30-16.30 
300 TL+KDV (%18)/360 TL+KDV (%18)

Başvuru ve Kayıt Koşulları: http://
mmoizmir.org/?page_id=1356

DENEY TASARIMI TEMEL 
BİLGİLENDİRME (DOE)

28-29 Mayıs 2019, 09.30-17.00 
300 TL+KDV (%18)/360 TL+KDV (%18)

ÖLÇÜM SİSTEMLERİ ANALİZİ (MSA)
30-31 Mayıs 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 olarak da 

yapabilirsiniz.
-

Kalibrasyon eğitimi 
ücretlerinde MMO üyelerine  

%20 indirim uygulanmaktadır.

KALİBRASYON EĞİTİMLERİ
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IATF 16949:2016 OTOMOTİM 
YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL 

BİLİNÇLENDİRME SEMİNERİ
Tarih: 21 Mayıs 2019
Saat:   09.30-16.30

*15 Mayıs 2019 tarihinde 
düzenlenecek Süreç Yönetimi 

Eğitimi’nin katılımcılarına açıktır.

ISO 9001:2015 TEMEL 
BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

Tarih: 27-28 Mayıs 2019
Saat: 09.30-16.30

*15 Mayıs 2019 tarihinde 
düzenlenecek Süreç Yönetimi 

Eğitimi’nin katılımcılarına açıktır.

MİEM EĞİTİM KURSLARI

Periyodik Kontrol Temel Eğitimi
21-22 Mayıs 2018 

Sınav Tarihi: 22 Mayıs 2018
-

Rüzgâr Enerjisi Santrali Eğitimi
22-24 Mayıs 2018 

Sınav Tarihi: 24 Mayıs 2018
-

Yangın Tesisatı Mühendis 
Yetkilendirme Kursu

24-26 Mayıs 2018 
Sınav Tarihi: 27 Mayıs 2018

-
Yalın Üretim ve Yönetim 
Sertifikasyon Programı
27 Mayıs - 1 Haziran 2018 

Sınav Tarihi: 2 Haziran 2018
-

Temel Bilirkişilik
29 Mayıs - 1 Haziran 2018 

-
Şantiye Şefliği Semineri 

29-31 Mayıs 2018 
Sınav Tarihi: 31 Mayıs 2018

-
Enerji Yöneticisi Kursu 

10-21 Haziran 2018 
-

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

  Engin Yavaş - Volkan Kazanç

İKM ÜCRETSİZ SEMİNERLERİ

ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ
Şubemize 1 Nisan - 30 Nisan 2019 tarihlerinde kayıt yaptırarak üye olan meslektaşlarımıza 

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

       Şube Yönetim Kurulu

SERKAN TAŞDELEN
MELİH DANIŞMAN
KÜRŞAT YILMAZ
BATURHAN TATAR
NECATİ ÇAVUŞLAR
ABDURRAHMAN RAMAZAN 
EROĞLU
VEFA TANER ÇANKAYA

MURAT TEMEL
ENSAR ÇELİKPARMAK
TUNCAY ÇOKTAŞAR
İSMAİL ITRİ ADADAĞ
OZAN SOYCAN
KEMAL ATALAY AR
SALİM SONAY GÜN
MUAMMER KARASU

HANDE TAŞ
HATİCE ÖZTÜRK
İBRAHİM OSMANKAHYAOĞLU
YİĞİTALP YAŞAR
ALİ MURAT ŞAHİN
ERAY FALAY
ERİM BORA KONUK
MELİH HATUN

ANIL ARDA ÖZDEMİR
NİYAZİ TÜRK
ÇAĞATAY ŞAHİN
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ŞUBEDEN • HABER

ÇINARLI MESLEKİ VE 
TEKNİK ANADOLU 
LİSESİ İLE PROTOKOL 
İMZALANDI

RENKLİ 
SÖYLEŞİLERİN 
BEŞİNCİSİNDE KONU 
BESLENME OLDU

RÜZGÂR ENERJİSİ 
SÖYLEŞİSİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Şubemiz ile Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 
arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Şubemiz Kadın Mühendisler Komisyonu tarafından 
düzenlenen Renkli Söyleşiler’in beşincisi, 

“Beslenme: Doğrular ve Yanlışlar” başlığıyla 
gerçekleşti. 

Şubemiz Öğrenci Üye Komisyonu tarafından 
Türkiye ve Avrupa’da Rüzgâr Enerjisinin Son 
Durumu ve Yerli Üretim başlıklı bir söyleşi 
gerçekleştirildi.

( Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 15 Nisan 
2019 tarihinde Şubemiz Başkanı Yüksel Yaşartekin ile Çınarlı 

( Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Marmara 
Salonu’nda 10 Nisan 2019 tarihinde düzenlenen söyleşiye Ege 
Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Sedef Nehir El konuşmacı olarak katıldı. El söyleşide, doğru ve 
sağlıklı bir beslenme için yapılması ve yapılmaması gereken 
noktalar üzerinde dururken katılımcıların sorularını yanıtladı.

( Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 5 Nisan 2019 
tar ihinde gerçekleşen söyleşiye  konuşmacı olarak Enercon 
Aero Rüzgâr Endüstr isi Genel Müdürü Alper Kalayc ı kat ıldı. 
Kalaycı söyleşi sonunda öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü İsmail Çam taraf ından 
imzalanan Asansör Teknik Elemanları Eğitim ve Sınav İşbirliği 
Protokolü kapsamında, 5 adet çelik konstrüksiyon asansör 
kuyusu ve ekipmanları, 1 adet komple çalışır durumdaki çelik 
konstrüksiyon 2 durak elektr ikli asansör ve 1 adet hidrolik 
asansör okula asansör laboratuvar ı kurulması iç in bedelsiz 
olarak verilecek. Şubemiz de, kurulacak laboratuvarı eğitim ve 
sınavlar için kullanabilecek.
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ŞUBEMİZDEN 
İYTE 
ÖĞRENCİLERİNE 
EĞİTİM
Şubemiz tarafından İYTE öğrencilerine “İşçi Sağlıığ 
ve İş Güvenliği Eğitimi” verildi.

( İzmir Yüksek Teknolojisi Enstitüsü ‘nün talebi ile her 
y ıl son sınıf öğrenc iler ine yönelik düzenlediğimiz  eğit im 
programın ilk eğit imini “İşç i Sağlığı ve İş Güvenliği Temel 
Eğitimi” başlığı ile gerçekleştirildi. Enercon Aero İSG Yöneticisi 
Üyemiz Endüstri Mühendisi Sibel Atar taraf ından 10 Nisan 2019 
tarihinde  verilen eğitime  32 öğrenci katıldı.

ŞUBEDEN • HABER

İYTE MEZUN VE 
ÖĞRENCİLERİ 
ŞUBEMİZDE 
BULUŞTU
Şubemiz ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte İYTE 
mezunları ve öğrencileri bir araya geldi.

( İYTE Mezunları Derneği taraf ından düzenlenen ve İzmir 
Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Makina Mühendisliği bölümü 
lisans, yüksek lisans ve doktora programlar ında öğrenimini 
sürdüren öğrenciler, mezunlar ve öğretim üyelerinin bir araya 
geldiği etk inlik, 12 Nisan 2019 tar ihinde Odamız Tepekule 
Kongre ve Sergi Merkezi Ege Salonu’nda gerçekleşti. Etkinlikte, 
Şubemiz Yönet im Kurulu Sekreter i Selda Ünver ve Şubemiz 
Yönet im Kurulu Üyesi Görkem Teneler söz alarak Şubemiz 
ve Odamız çalışmalar ı hakk ında bilgilendirmede bulundu. 
Ardından söz alan İYTE Makina Mühendisliği Bölümü Başkan 
Yardımcısı Doç. Dr. Ünver Özkol, bu tür buluşmaların önemine 

vurgu yaptı. Etkinlikteki son konuşmacı olan İYTE Mezunları 
Derneği (İ Y TEMED) Başkanı Aykut Hocaoğlu ise derneğin 
faaliyetler i hakk ında bilgilendirmede bulunurken, dernek 
olarak benzer çalışmalar ını artt ırarak sürdürecekler ini ifade 
etti. 

Konuşmaların ardından etkinlik kokteyl ile devam etti.
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MMO KALMEM, 
RÜZGÂR ÖLÇÜM 
İSTASYONU 2019 
YILI DENETİMLERİ 
TAMAMLANDI
Gerekli akreditasyon süreçlerini tamamlayan MMO 
KALMEM,  30 adet rüzgâr ölçüm istasyonunun 
kabulünü gerçekleştirdi.

( Odamız Kalibrasyon Laboratuvar ı ve Metroloji Eğitim 
Merkezi (MMO K ALMEM),  teknik alt yapıs ı ve al anında 
uzman kadrosuyla çeşitli sektörlerin yanı sıra rüzgâr enerjisi 
sektörüne yönelik çözümler üretmeye devam ediyor.

KALMEM bünyesinde çalışan alanında uzman 4 kişilik mühendis 
ekibi, rüzgâr ölçüm istasyonu kurulum denet imler ini zorlu 
saha şar t lar ına rağmen 2019 y ıl ı iç in tamamlandı. 2018 
Aralık ay ından it ibaren rüzgâr ölçüm istasyonlar ının (RÖİ) 
denetlemelerine başlayan MMO KALMEM, bugüne kadar rüzgâr 
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sektöründe önde gelen 4 yatırımcı f irmaya ait 24 farklı şehirde 
bulunan 30 RÖİ istasyonunun denetimini saha uzmanı 4 teknik 
görevlimiz ile gerçekleşt irdi. Tüm denetlemeler zorlu saha 
şar tlar ına rağmen saha uzmanı arkadaşlar ımız taraf ından 
direğin örülmesinden, sensörlerin uygunluğuna, yerleşimlerine 
ve data logger’ın devreye alınmasına kadar bizzat yer inde 
kontrol edilerek tamamlandı. Bu kontroller sonucunda uygun 
olan rüzgâr ölçüm istasyonlar ına hem IEC 61400-12-1 Ed.2 
standardına göre hazırlanmış akredite rapor hem de Rüzgâr 
Ölçüm İstasyonu Kurulum Raporu (Elektr ik P iyasası Lisans 
Yönetmeliği Ek-3) verildi. 

Rüzgâr ölçüm direklerinden alınan tüm veriler in kontroller i, 
FTP sunucular üzerinden takip edilebilirken, verilerde herhangi 
bir hata halinde ya da eksik ver i tespitler inde yat ır ımcılar 
bilgilendirilerek veri kaybının önüne geçiliyor.

2020 Rüzgar YEKA’ sı iç in rüzgâr ölçüm direkler inden ver i 
toplama iş i tamamlandık tan sonra toplanan ham ver iler 
Odamız rüzgâr analiz uzmanlar ı taraf ından analiz edilerek 
yatır ımcılara Rüzgâr Ölçüm Sonuç Raporu (Elektr ik Piyasası 
Lisans Yönetmeliği Ek-4) verilecek. 

( Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Ege Salonu’nda 
gerçekleşen “Üret im Yönet iminde Dijitalleşmenin Rekabet 
Gücüne Etk isi” başlıklı etk inliğe konuşmac ı olarak  Doruk 
Otomasyon ve Yazılım Ulusalararası Genişlemeden Sorumlu 
Yönet im Kurulu Üyesi Aylin Özden  kat ıldı. Özden, üret im 
yönet imi alanında giderek ar tan dijitalleşmenin rekabete 
etkileri üzerinde dururken, katılımcılaradn gelen soruları da 
yanıtladı.

TEKNO SOHBETLER’DE 
ÜRETİM YÖNETİMİNDE 
DİJİTALLEŞME 
KONUŞULDU
Şubemiz Endüstri İşletme Mühendisliği Meslek 
Dalı Komisyonu tarafından düzenlenen Tekno 
Sohbetler’in dördüncüsü 13 Nisan 2019 tarihinde 
gerçekleşti.
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EBRU 
ATÖLYESİ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ŞARAP 
ATÖLYESİ 
YAPILDI

Şubemiz Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu 
tarafından 27 Nisan Cumartesi günü Ebru Atölyesi 
gerçekleştirildi.

Şubemiz Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu 
tarafından Şarap Atölyesi etkinliği gerçekleştirildi.

( Odamız Tepekule Kongreve Sergi Merkezi’nde düzenlenen 
atölyede battal, taraklı ve şal ebru çeşitler ine ilişkin temel 
eğitim ve yugulama yapıldı. Atölyeye 5 kişi katıldı.

( Odamız Tepekule Kongre ve Serg i Merkez i ’nde 13 
Nisan 2019 tar ihinde gerçekleşen etk inlik te şarap yapımı 
ve kültürü konusunda uzman üyemiz Mak. Müh. Alp Sarpay 
t araf ından kat ı l ımc ı l ar a şarap yap ım sürec i  hakk ında 
detaylı bilgilendirmede bulunurken anlat ımını uygulama ile 
zenginleştirdi. Atölyeye 30 kişi katıldı. 
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( Aliağa Türkmen Köyü Şelalesi’ne gerçekleştirilen yürüyüşte 
üyelerimiz ve yakınları keyifli bir gün geçirdi. Yürüyüşe üye ve 
yakınlarından oluşan 41 kişi katıldı.

ALİAĞA’DA 
DOĞA YÜRÜYÜŞÜ 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Şubemiz Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu 
tarafından 28 Nisan 2019 tarihinde bir doğa 
yürüyüşü gerçekleştirildi.
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KOROMUZ 
TÜRKÜLERLE 
HIDIRELLEZ’İ 
KUTLADI
Şubemiz Türk Halk Müziği Korosu, Hıdırellez 
konseriyle baharı karşıladı. 

( Şubemiz THM Korosu, 2 Mayıs 2019 tarihinde “Türkülerle 
Baharın Gelişi: Hıdırellez” isimli konserle sahne aldı. Odamız 
Tepekule Kongre ve Serg i Merkez i Anadolu Salonu’nda 
gerçekleşen konser öncesinde bir konuşma yapan Şubemiz 
Başkanı Yüksel Yaşar tekin, “Koromuz, bugünkü konser i ile 
Anadolu’nun kültürel bir ikiminin önemli parçalar ından olan 
türkülerimizi yaşatma çabasına katkıda bulunuyor. Umuyoruz 
ki konser imiz ile sadece bahar ı değil, bahar ın temsil ett iği 
yenilenmeyi, ferahlığı, güzel günleri de hepimiz için karşılamış 
oluruz” i f adeler ini kul l andı. Yaşar tek in, bu tür sosyal 
etkinlikler in, Odamızın topluma karşı sorumluluklar ının bir 
parçası olarak görüldüğünü ve bundan sonra artarak devam 

edeceğ ini sözler ine ekledi. Yaşar tek in’ in konuşmas ının 
ardından Şef Vildan Turan yönet imindeki koro, “Gündoğdu 
Zeybeği”nden “Diyarbekir Güzel Bağlar”a uzanan bir yelpazede 
Anadolu’nun çeş i t l i  yöre ler inden 25 türküden oluşan 
repertuarıyla sahne aldı. İzleyicilerin de türkülere eşlik ederek 
takip ettikleri konser yaklaşık 2 saat sürdü. 
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ŞUBEMİZDEN 
BELEDİYELERE 
VE FİRMALARA 
YÖNETMELİK 
HAKKINDA 
BİLGİLENDİRME
6 Nisan 2019 tarihinde yürürlüğe giren Asansör 
İşletme ve Bakım Yönetmeliği hakkında İzmir ilçe 
belediyelerinde Asansör Tescil ve Proje onay 
süreçlerinde görev alan çalışanlara yönelik 24 Nisan 
2019 tarihinde, firmalara yönelik ise 3 Mayıs 2019 
tarihinde bilgilendirilme semineri düzenlendi.

( Toplantıya çeşitli belediyelerden temsilc iler in yanı sıra, 
Sanay i ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Ege Asansör ve Yürüyen 
Merdiven Sanayicileri Derneği, Manisa Sanayi ve Teknoloji İl 
Müdürlüğü ve Ege Bölgesi Sanayi Odası’ndan 36 kişi katıldı. 

Yeni yayımlanan Yönetmelik ile belediyeler in üzer ine düşen 
sorumluluklar ve Yönetmelik ile gelen yeni uygulamalar, 
Şubemiz Teknik Görevlisi S. Zafer Güneş taraf ından bir sunum 
ile anlatıldı. Yönetmelik bilgilendirmesi sonrası yönetmelikte 
anl a ş ı l may an husus l ar,  t ar a f l ar ın  sor u - ce v ap l ar ı  i l e 
değerlendirilip tartışıldı.

İk inc i b ilg ilendirme seminer i,  3 May ıs 2019 t ar ih inde 
f irmalara yönelik olarak gerçekleştir ildi. Seminer; T.C. İzmir 
Valiliği Sanay i ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Ege Asansör ve 
Yürüyen Merdiven Sanay ic iler i Derneği, EBSO Asansör ve 
Yürüyen Merdiven Meslek Komitesi ve Şubemiz temsilcilerinin 
katılımıyla ortak olarak düzenlendi.

Etkinliğe, çeşitli asansör f irmalarını temsilen 70 kişi katıldı. 
Etkinlik, Şubemiz Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Selda Ünver’in 
açılış konuşması ile başladı. Sırasıyla T.C. İzmir Valiliği Sanayi 
ve Teknoloji İl Müdürlüğü Şube Müdürü İhsan Ünver, Ege Asansör 
ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği Başkanı Mert Öğüşlü, 
EBSO Asansör ve Yürüyen Merdiven Meslek Komitesi temsilcisi 
Sinan Çelebi yeni yayımlanan Yönetmelik hakkında görüşlerini 
ilet t iler. Asansör f irmalar ının üzer ine düşen sorumluluklar 
ve yönetmelik ile gelen yeni uygulamalar, Şubemiz Teknik 
Görevlisi S. Zafer Güneş taraf ından bir sunum ile anlat ıldı. 
Yönetmelik bilgilendirmesi sonrası yönetmelikte anlaşılmayan 
hususlar, tarafların soru-cevapları ile değerlendirilip tartışıldı.
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hedef lemektey iz. Mekanik tesisat alanında bugüne kadar 
yapılan tasarımlar ve ortaya çıkan uygulamalar arasında ciddi 
çelişkiler olduğu gerçekliğini bu alanda çalışan mühendisler ve 
mimarlar olarak bizler bilmekteyiz” dedi. 

Yaşartekin’in ardından söz alan Kongre Yürütme Kurulu Başkanı 
Prof. Dr. Ali Güngör ise kongre içeriğine ilişkin bilgilendirmede 
bulunarak, TESKON’un adeta b ir okul olma özel l iğ i de 
taşıdığını ve kongrelerdeki bilgi bir ikiminin bir sonucu olan 
“İklimlendirme Ter imler i Sözlüğü”nün çok yakında sektöre 
kazandırılacağını belirtti. 

Hannover Messe Fuarcılık A.Ş. Sodeks Fuarları Direktörü Toros 
Utku da konuşmasında, kongreye paralel olarak gerçekleşen 
teskon+SODEX Fuar ı’na 100’e yak ın f irmanın kat ıldığ ını 
dile get irerek, “ Türk iye ekonomis inin en hızl ı büyüyen 
sektörlerinden bir i olan iklimlendirme sektörü için ciddi bir 
potansiyel taşıyan Ege Bölgesi’nde, işletmeler in nitelikli 
bir fuarda tüm potansiyelini sergileyebilmesine büyük önem 
veriyoruz” dedi.

Utku’nun ardından söz alan Türk Tesisat Mühendisleri Derneği 
Başkanı Dr. Kemal Gani Bayraktar, sektörün sorunları üzerinde 
durarak, TESKON vasıtasıyla bu sorunlar ın çözümüne ilişkin 
f ikirler üretileceğine inandığını ifade etti. 

Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener, Ulusal Tesisat 
Mühendisliği Kongreler inin ilk günden bu yana meslektaş 
birlikteliğinin, öğrenmek ve öğretmek isteyen meslektaşların 
heyecanının zirvesi olduğuna işaret ederek, “26 yıldan bu yana 
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( TESKON 2019, Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi 
Anadolu Salonu’nda düzenlenen açılış etkinliği ile başladı. 
Etk inlik te ilk olarak Wheel Chair Dance Projec t Tekerlekli 
Sandalye Dans Grubu sahne aldı. 

Etkinliğin ilk konuşmasını Şubemiz Başkanı Yüksel Yaşartekin 
y ap t ı .  Ya ş ar t ek in  konu şmas ında,  T E SKON i l e  t e s i s a t 
mühendisliği alanının çok kapsamlı bir alan olduğunun geniş 
kesimlere kabul ett ir ildiğini ifade ederek, “Teskon 2019’da 
bel ir lediğ imiz ‘Mekanik Tes isat ta Gerçekler ve Gelecek ’ 
teması ile, gerçekliğimizi bilerek geleceğimizi kurgulamayı 

TESİSAT 
MÜHENDİSLERİNİN 
EN BÜYÜK 
BULUŞMASI 
İZMİR’DE 
GERÇEKLEŞTİ
Odamız adına Şubemiz yürütücülüğünde 
düzenlenen 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği 
Kongresi ve teskon+SODEX Fuarı, 17-20 Nisan 2019 
tarihlerinde yoğun katılımla gerçekleşti.
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tesisat mühendisliği alanındaki bütün gelişmeler i ele alan 
kongremiz, bu kez de kapsamlı programı ile kendisini yine daha 
aşmış bulunuyor” dedi. Mekanik tesisat alanında bugüne kadar 
yapılan tasar ımlar ve uygulamalar arasında c iddi çelişkiler 
olduğu gerçekliğ ini, bu alanda çal ışan mühendisler in ve 
mimarların yakından bildiklerini dile getiren Yener, “Dünyadaki 
genel eğilimleri gözeterek, akıllı şehir, bina ve evlerde enerji 
ver imliliği, güvenlik ve dijitalleşme, akıllı ürün sistemler i 
ve nesneler in internet i kavramlar ı üzer inde daha f azla 
durmamız gerekiyor. Nesnelerin internetinin mekanik tesisat 
sistemler indeki uygulamalar ı ve kullanımı ile, sistemler in 
gerçek zamanlı izleme, kestirimci bakım, uzaktan tespit, toplam 
kontrol edilebilirlik, sistem uyarlanması gibi etkiler i daha 
da önem kazanıyor. Kongremizin bilimsel, mesleki, sektörel 
gereklil iklere işaret eden, sorunlar ı çözümler iyle birl ik te 
or taya koyan; üretken, ver imli, paylaşımc ı bir atmosferde 
geçmesini diliyorum” şeklinde konuştu. 

A ç ı l ı ş  e t k in l i ğ inde  s on  konu şmac ı  T MMOB Y öne t im 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz oldu. Koramaz, TESKON’un, 
“mühend is l ik te uzmanl ık ”  k av r amın ın ge l i şmes ine ve 
yer le şmes ine büyük katk ı l ar ı  o lduğunu vurgul ayarak, 
“Kongreler imizde üret ilen, paylaşılan bilgi ve teknoloji, 26 
yıldır meslek alanımızın ve sektörün gelişmesine, halkımızın 
daha sağlıklı, planlı, güvenli, temiz mekânlar ve kentlerde 
yaşamasına hizmet etmektedir. Tesisat kongrelerimizin temel 
amacı tesisat mühendisliğinin ülkemizdeki gelişimine katkı 
sağlamaktır” dedi.

Konuşmaların ardından etkinlik, kurum temsilcileri taraf ından 
açılış kurdelesinin kesilmesi ve ardından kongre programıyla 
devam etti.

Kongreyi 3 bin 600 kişi izledi 

Üç gün boyunca devam eden kongre ve fuar etk inlikler i 9 
salon ve fuar alanında yapılırken, kongre 39 kurum, kuruluş ve 
üniversite taraf ından desteklendi. 

62 oturumda 189 bildir inin sunulduğu kongre süres ince 
düzenlenen oturumlarda, tesisat mühendisliği alanındak i 
bilimsel, teknolojik gelişmeler ve uygulamalar ile sektörde 
yapılan AR-GE çalışmalarının tanıtıldığı, bilgi ve deneyimlerin 
paylaşıldığı bildiriler sunulurken, seminer ve sempozyumlarda 
ise uluslararası ölçekte yapılmış uygulama ve araşt ırmalar 
tartışıldı.

Kongrey i, 1152’i kay ıt l ı delege olmak üzere 3 bin 600’ü 

aşkın mühendis, mimar, teknik eleman ile akademisyenler ve 
öğrenciler izledi. Kongreye paralel düzenlenen fuarı ise 6 bin 
711 kişi ziyaret etti.

TESKON KURSLARI KATILIMCILARI EĞİTİMLERİ BAŞARILI 
BULDU

Bu yıl 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi kapsamında 
15 kurs düzenlendi. "Havuz Nem Alma İkl imlendirmesi", 
"Sistem Seçimi", "Mekanik Tesisatlarda Flushing ve Kimyasal 
Koroz yon Koruma Uygul amal ar ı",  " İndük s iyon (Chil led 
Beam) Sis temler inin Tasar ım Kr iter ler i ve Uygulamas ı", 
"VAV (Değişken Hava Debili) ve Laboratuvar Havalandırma 
Sistemler i", "Pompaya Gir iş ve Ener ji Ver imliliği", "Soğutma 
Sistemlerinin Tasarım Esaslar ı", "Bilgisayar Destekli Hidrolik 
Analiz Metodu İle Yangın Söndürme Sistemleri Hesaplamaları", 
"Uygulamalı Psikrometri ve İklimlendirme", "Hastane Hijyenik 
Alanlar Proje Hazırlama Esasları", "İklimlendirme Sistemlerinde 
Gürültü Denetimi Teorisi ve Pratik Hesaplamaları", "Hava Kanalı 
İmalatı Montajı ve Testleri", "Havalandırma ve İklimlendirme 
Sistemler inde Hava Dağıt ım Ekipmanlar ı", "Isıl Sistemler in 
Tasarımı" ile "Medikal Gaz Tesisatı" ana başlıklarında düzenlenen 
kursların birçoğu, katılımcıların yoğun ilgisi nedeniyle kongre 
öncesinde doldu. Kurs katılımcıları taraf ından gerçekleştirilen 
değerlendirmeler, kurslar ın başar ılı geçtiği ve gelişt ir ilerek 
devam etmesi gerektiği yönünde oldu.

TESKON+SODEX, İKLİMLENDİRME SEK TÖRÜNÜ İZMİR'DE 
BULUŞTURDU
14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi paralelinde Hannover 
Messe Sodeks Fuarcılık taraf ından düzenlenen teskon+SODEX 
Fuar ı ısıtma, soğutma, havalandırma, yalıt ım, pompa, vana 
gibi farklı ürün gruplarınından f irmaları tek bir çatı alt ında 
toplayarak, z iyaretç iler ine sektörün yenilikler ini keşfetme 
imkânı sundu. Toplam 1788 metrekare alanda 96 kuruluşun 
ürünler ini ve çözümler ini sergilediği teskon+SODEX 2019, 
katılımcılar ı ve ziyaretçiler i için etkin bir t icaret platformu 
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sağladı. Eş zamanl ı gerçekleşen fuar ve kongre, sek tör 
temsilc iler inden yoğun ilgi gördü. Fuar, İzmir' in yanı sıra, 
farklı şehirlerden de profesyoneller i ağırladı. Fuar ı, 4 gün 
boyunca 6711 kişi ziyaret etti.

teskon+SODEX Fuar ı’na yoğun ilg i göster ildiğini belir ten 
Hannover Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş. Sodex Fuarları Direktörü 
Toros Utku şunları söyledi: “Ege Bölgesi; İzmir, Manisa, Denizli 

ve Aydın gibi Türkiye ekonomisine katkı sağlayan kentlere 
ev sahipliği yapıyor. Bu dört şehr in 18 milyar dolar ı bulan 
y ıllık ihracat ının 1 milyar dolar ı iklimlendirme sektörünün 
faaliyetler inden geliyor. Bu sektör, çevre il ler üzer indek i 
kaldıraç etkisiyle hem bölge hem de Türkiye ekonomisinin 
geliş imi iç in özel anlam taş ıyor. teskon+SODEX Fuar ı ve 
TESKON Kongresi ile İzmir’e yakışan ve Ege Bölgesi’nin tüm 
potansiyel ini or taya koyan ver imli bir organizasyona ev 
sahipliği yaptık. Fuarı katılımcı f irmalarımız çok iyi bir şekilde 
değerlendirdi, önemli anlaşmalara imza attılar. Gelecek vaat 
eden iş bağlantıları ve yeni ithalat-ihracat f ırsatları yaratan 
teskon+SODEX Fuarı, TESKON Kongresi ile birlikte öne çıktı.”

SABAH TOPLANT ILARINDA SEKTÖRE İLİŞKİN SORUNLAR 
TARTIŞILDI

Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongreler inin platformlar ından 
olan sabah toplant ılar ında bu y ıl üç farklı başlık konunun 
ilgilileri taraf ından tartışılarak değerlendirildi. Toplantılarda, 
ikinci günden itibaren üç sabah sırasıyla “Kongre Sonuçlarının 
Hayata Geç ir ilmesi İç in İzlenecek Yöntemler”,” Meslek İç i 
Eğit im Sorunlar ı” ve “Proje Hizmet i Üreten Üyeler imiz in 
Sorunları” konuları ele alındı.

TESKON KATILIMCILARI İPRAGAZ TARAFINDAN DÜZENLENEN 
KOKTEYLDE BİR ARAYA GELDİ

TESKON katılımcıları, sempozyumun ilk günü düzenlenen açılış 
kokteylinde bir araya gelerek etkinlikleri değerlendirme f ırsatı 
buldu.

TESKON kapsamında düzenlenen açılış kokteyli, İpragaz f irması 
taraf ından Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Kordelya 
Salonu’nda gerçekleştirildi. Kokteyle yaklaşık 400 kişi katıldı. 
Kokteylde, İpragaz Dökme Sat ış Yönet ic isi Kemal Yet işken 
konuklara kat ılımlar ından dolay ı teşekkür ederek TESKON’a 
y ıllardır verdikler i destekten dolay ı memnuniyetler ini dile 
getirdi.

KONGRE’DE YAYIMLANAN BİLDİRİLERE WEB SAYFAMIZDAN 
ULAŞABİLİRSİNİZ
1993 yılından bugüne Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi’nde 
yay ımlanan bildir ilere http://mmoteskon.org/ sayfamızdan 
ulaşabilirsiniz.
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MEKANİK TESİSAT 
PROJELERİ 
PANELDE 
TARTIŞILDI

( Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener’in yönettiği 
panele konuşmacı olarak T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına 
Cüneyt Sami Akın, Odamız adına Harun Erpolat, Türk Tesisat 
Mühendisler i Derneği adına Gökhan Ünlü, Mekanik Tesisat 
Müteahhitler i Derneği adına İr fan Çelimli, İklimlendirme 
Soğutma Kl ima İmalatç ıl ar ı Derneğ i adına Taner Yönet, 
Abdullah Bilgin ve Şinasi Karaoğlu katıldı. Panelde ilk olarak 
sözü T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı adına katılan Cüneyt 
Sami Akın alarak mevzuat ve yasal düzenlemelere ilişkin bilgi 
paylaşımında bulundu. Ak ın, Genel Teknik Şar tnameler ’in 
ihtiyari bir doküman konumunda olmasına rağmen, içerisinde 
atıf ta bulunulan mevzuata hem kamu yatır ımlarında hem de 
özel inşaatlarda uyulması zorunluluğunu dile getirdi.

Ak ın’ın ardından söz alan Teskon 2019 Düzenleme Kurulu 
Başkanı ve Odamız Yönetim Kurulu Üyesi Harun Erpolat, tesisat 
mühendisliğinin gelişimi, nitelikli hizmet üretilmesi ve meslek 
mensuplarının hak ve salahiyetinin korunması ile proje keşif 
özetinin uyumu için Makine Mühendisleri Odası’nın görüşlerini 
on üç maddede sıraladı. Erpolat “Kamu proje ihaleler inde 
sadece T icaret Odas ı kay ıt belges i is tenmek tedir ancak 
mühendis ve mimarlar taraf ından yapılan bu hizmetlere dair 
mühendis ve mimarların kayıtlı olduğu ve sicillerinin tutulduğu 
Odalarından herhangi bir belge istenmemektedir. Yetkinlik ve 
sic il durumu açısından Kamu Proje İhaleler inde sic il durum 
belgesi ve SMM büro belgesi ile proje uzmanlık belgelerinin 
istenmesi elzemdir. SMM’nin yaptığı işten yasal olarak sorumlu 
olduğu ve bu sorumluluğun da mesleki sorumluluk sigortası ile 
desteklendiği ortamda tasarımda kalite ve ücretin artmasının 
mümkün olabileceğini düşünüyoruz” dedi.

Daha sonra söz alan Mekanik Tesisat Müteahhitler i Derneği 
Yönet im Kurulu Başkanı İr fan Çelimli, günümüzde yaşanan 
temel problemleri şu şekilde sıraladı:

“Ağır ve orant ısız sözleşme koşullar ının normalleşt ir ilmesi 
gerekiyor. Bu konuyu her or tamda dile get irmenin faydalı 
olduğunu düşünüyorum. Bu sözleşmelerin sağlıklı, güvenilir bir 

ortamın oluşturulabilmesi için uluslararası benzer standartlara 
paralel hale getirilmesi açık bir ihtiyaçtır.  Tasarım, malzeme 
temin i,  uygul ama f aal i ye t ler in i  y apan arkadaşl ar ımız 
kuvvetler ayrılığı ilkesini her alanda uygulamalılar. Sektörel 
işbir l ikler inin önemini tekrar vurgulamak is t iyorum. En 
önemli konulardan birisi olan yargı sorunlarına karşın önlem 
olarak tahk im şar t ının uygulanması ile ilgili kurullar ımız 
çalışmalar ını sürdürmektedir. Disiplinler in birbir inden farklı 
olarak hazırladıkları dosyalarda işlerin birbirleriyle çakıştığını 
veya boş alanlar ın olduğunu, bunun da sahalarda sağlıksız 
bir şek ilde çözülmeye çalışıldığını görüyoruz. Bu nedenle 
Bütünleşik İhale Dosyaları önemlidir.”

Türk Tesisat Mühendisler i Derneği Genel Sekreter i Gökhan 
Ünlü, şartnamenin yatırım öncesi başlayan, işveren ile birlikte 
çal ışan, işletme sürec ini de kapsayan yaşam döngüsünü 
sağlayan doküman set i olduğunu belir terek özetle şunlar ı 
söyledi: 

”Şartname, sadece mekanik tesisat ekipmanının tanımlandığı 
bir doküman değildir. Sadece mekanik tesisat ek ipmanını 
kapsarsa eksik kalır. Sırayla özetlersek işveren ve tasar ım 
şar tnamesi özgün olmalı, ser i üret im şar tnamesi standar t 
olmalı, terzi usulü ve sistem şartnameleri tasarımcı taraf ından 
yazılmalı. Uygulama işletme, bakım ve TAD şartnamelerinin bir 
kısmına tasarımcının dokunması lazım ama geri kalanlarının 
standart ve güncel olması gerekir. Bunların bağımsız kuruluşlar 
taraf ından gerçekleştir ilmesi gerekir. İşveren şartnamesinin 
yatırımdan önce hazırlanması gerekirken, tasarım şartnamesi 
tasarıma başlanmadan önce, ürün şartnamesi mevcut elemanı 
kullanırken ve sürekli güncellenecek şekilde hazırlanırken, 
d iğer ler i  i se t asar ım esnas ında ve t asar ımdan sonra 
hazırlanmalıdır.”

İklimlendirme Soğutma Klima İmalatç ılar ı Derneği Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Taner Yönet ise ürün gruplarına yönelik 
şartnamelerin sade, gerektiği kadar tarif içeren ama mutlaka 
standartlara atıf ta bulunan, sertif ika gerekliliği var ise hangi 
tip sertif ika istediğini net olarak belirten şartnameler olması 
ve bunun tüm ülkede tek t ip hazırlanması gerektiğini ifade 
et t i. Tek t ip şar tnameler in bina kullanımına göre yeterli 
olmayacağı durumlarda özel şar tnameler ile desteklenmesi 
gerektiğini belirten Yönet, şartnamelerin yaşayan kavramlar 
olduğunu, geldiğimiz noktada nesnelerin interneti, Endüstri 
4.0 konular ından bahsederken şartnameler in sürekli rev ize 
edilerek günün şartlarına uygun hale getir ilmesi gerektiğini 
belirtti.

TESKON’un ikinci gününde, “Mekanik Tesisat Proje 
Şartname ve Keşif Özetinde Uyum” başlıklı bir 
panel gerçekleştirildi.
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Y öne t ’ in  ard ından söz  a l an A bdul l ah B i l g in,  t ekn ik 
şar tnameler in özel ve tüzel k işiler ile kamu kuruluşlar ına 
ait mevcut ve yeni yapılacak tüm yapılar ın yönetmelik ve 
standartlar ile yerel yönetimler in mevzuatına uygun olarak 
tasar ımını, kullanılacak malzeme ve mamulün genel teknik 
özellikler ini, ilgili c ihazlar ın teminini, montajını, uygulama 
kurallar ını, imalat ı tamamlanan sistemler in test, ayar ve 
işletmeye alımıyla ilgili teknik esasları kapsaması gerektiğini 
belir tt i. Bilgin, teknik şartnameler in amacını da şu şekilde 
ifade etti: 

“ Teknik şar tnamelerden beklenen, yapıl arda can ve mal 
güvenliği ile yönetmelik ve standartlarla tanımlanan sağlık, 
hi jyen, konfor şar t l ar ının sağlanmas ı, ayr ıca yapıl ar ın 
güncel yönetmelik ve standartlar kapsamında enerji etkin ve 
çevreye duyarlı olarak tesis edilmesidir.  Teknik şartnameler, 
belgelendirme gerek t iren c ihaz ve ek ipmanlarda, genel 
kabul görmüş ulusal veya uluslararası akredite kuruluş ve 

laboratuvarlardan gerekli ser t if ikalar ın alınarak ibrazının 
sağlanmasına yönelik olmalıdır. 
Tekn ik şar tnameler  o l ab i ld iğ ince i lg i l i  yöne tmel ik ler, 
s tandar t lar, normlar, yerel kuruluşlar ın mevzuatlar ı ile 
yürürlükteki AB direktif ler ine at ıf ta bulunmalı, söz konusu 
standar tlar ve yönetmelikler değişt ikçe, otomat ik olarak 
güncellenebilmelidir.”

Son olarak Yönetim ve Müşavirlik Hizmetleri hakkında sunum 
gerçekleştiren Şinasi Karaoğlu da “Üretim ve sanayi olmadan 
yol kat etmemiz çok mümkün değil. Ülkemizde İzmir de dâhil 
olmak üzere mekanik tesisat alanında ürün üreten çok ciddi 
f irmalar var. Bu f irmalar standart ve kalite açısından birçok 
koşulu yerine getiriyorlar. Sanayinin etkinleşmesi, güçlenmesi 
iç in proje tasar ımc ı mühendisler in pozit if ayr ımc ı bir yol 
izlemesini arzu ediyorum” şeklinde konuştu. Panel, soru-cevap 
bölümü ile sona erdi.

YENİ GELİŞMELER 
FORUMDA
MASAYA YATIRILDI

( Forumda, forum yönet ic is i  Al i  Me t in Duruk, konu 
hakkında bir açılış yaptıktan sonra sözü salona verdi. Duruk, 
konuşmasında şunları söyledi: 

“Düny ada t eknolo j ik  o l ar ak b ir  dev r im gerçek le ş i yor. 
D i j i t al leşme, nesneler in internet i, Endüst r i 4.0, sanal 
gerçeklik ve yapay zekâ gibi çeşitli adlar, çeşitli tanımlarla 
yeni gelişmeler gündemdeki yer ini ar t ır ıyor. İklimlendirme 
sektörümüzün, dünyada yaşanan değişim ve gelişime paralel 
olarak kendini yenilemek ve sürece adapte olmak için teknoloji 
ile entegre bir anlayışla geleceğini kurgulaması gerekmektedir. 
Halen ülkemizde ekonomik koşullar, üretim sorunlar ı ve AR-
GE’de eksiklikler yaşanırken sektörümüzün dünyada yeni oluşan 
kavramları geliştirici yönde tavır sergilemesi ve örgütlenmesi 
kaç ınılmaz. Yer l i  sek törümüzün çoğunlukl a kobilerden 
oluştuğunu göz önünde bulundurduğumuzda çeşitli işbirlikleri, 
yapılanma ve dayanışma içinde dünya piyasası içinde kendisine 
yer bulabilecektir. 

Sektörümüzde yaşanan gelişmelerin kongremizde olduğu gibi 
çeşitli bilimsel platformlarda da tart ışılması gerekmektedir.  
Bu özetlediğimiz sorunlar ın yanında Türkiye iklimlendirme 
sektörünün yaşadığı sorunları tasarımcı, imalatçı, uygulamacı, 

Teskon 2019’un üçüncü günü Ali Metin Duruk 
yönetiminde gerçekleştirilen “Tesisat Sektöründe 
Yeni Gelişmeler, Uygulamalar ve Eğilimler” konulu 
forum seyircilerin de katılımıyla interaktif olarak 
gerçekleşti. 

dağıt ıc ı gözüyle ‘eks ikler imiz neler ’, ‘öncel ikler imiz ne 
olmalı’, ‘sorunlar nasıl çözülür ’ gibi başlıklarda tar t ışmak 
iç in bu forumu gerçekleşt ir iyoruz. Yani Tesisat Sektöründe 
Yeni Gelişmeler, Uygulamalar ve Eğilimler şeklinde geniş bir 
konu. Dernekler imize, vak ıf lar ımıza ve odalar ımıza büyük 
görevler düşüyor. Eğitimlerin, sınavların ve belgelerin mutlaka 
dij ital leşmesi l az ım. Hepsi iç in haz ır l ıklara başlamamız 
gerekiyor.”

Daha sonra söz alan katılımcılar, forumda internet bağlantısının 
ge l i ş imi,  sek törün genç mühendis lerden bek lent i l e r i, 
akademik olarak etkinliklerin üniversite hocalarına katkıları, 
dernek ler in k aynak o luş turma ç al ı şmal ar ı,  ü l kemiz in 
geleceği yakalayabilmesi iç in yapılması gereken çalışmalar, 
yaşanan s ık ınt ılar ın kök nedenler i, sanay i devr imler i ve 
toplumsal yaşamın değişimi, depolanan bilginin kullanılır 
hale getir ilmesi, bilişim alanında aplikasyon ve yazılımların 
ülkemizde gelişt ir ilmesi iç in yapılabilecek çalışmalar gibi 
konulaa değinerek görüşlerini paylaştılar.
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SANAYİDE 
ÜCRETLER AŞAĞI, 
İŞSİZLİK YUKARI

( TÜİK, Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve IMF 
veriler i kullanılarak yapılan analizde, sanay ide ücretler in 
özellikle enflasyonun yükseldiği 2018’in ikinci yarısında hızla 
eridiğine dikkat çekiliyor. 2019 için yüzde 26 artırılan asgari 
ücrete rağmen ücretlerde erime eğiliminin sürdüğü belirlendi. 
Analizde yüksek enflasyonun etkisiyle ücretlerdeki er imenin 
yanında ekonominin hızla küçülme patikasına geçtiği ve yüksek 
işsizliğin sanayinin en önemli sorunu olmaya başladığının altı 
çiziliyor. 

Odamız analizinde şu noktalara vurgu yapıldı: 
• Türkiye ekonomisinde 2018’in ikinci yar ısından it ibaren 
kendisini iyice belli eden kriz, hızla sanayi odaklı derinleşirken 
sanayi emeği reel ücret kayıplarına uğruyor. Bunun yanı sıra 
sanayi çalışanları arasında işçisinden mühendisine ve teknik 
elemanına kadar işsizlik tırmanıyor. 

• Özel l ik le 2018’ in ik inc i çey reğ inde hız l a yükselen 
enflasyon karşısında sanayide ücretlerin alım gücü eridi. 2019 
yılı için asgari ücrette yüzde 26 oranında gerçekleşen artış, 
ücretteki alım gücü kaybını kısmen telaf i etse de bunun asgari 
ücretin üstündeki ücretlerde etkisi sınırlı kaldı. Birçok sanayi 
işyer inde, kr iz gerekçe göster ilerek asgar i ücret üstündeki 
ücretlere ya daha az zam yapıldı ya da zam yapılmayarak 
ücretler enflasyon karşısında savunmasız kalarak alım gücü 
kaybına uğradı. Sanayi ücretlileri, işten çıkarılma tehdidi ile 
de sindiriliyor.

• TÜİK verilerine göre, sanayide 2018’in son üç çeyreğinde 
reel ücretler düzenli geriledi ve dördüncü çeyrekte ücretler, 
üçüncü çeyreğe göre yüzde 9’dan fazla eridi.

• Birim ücretler dolarla ifade edilmek istendiğinde daha sert 
bir düşüş gösterdi. 2018’in ilk üç çeyreğinde dolar olarak birim 

ücretler hep gerileme gösterdi.  İkinci çeyrekte yüzde 12 olan 
gerileme, doların hızla yükseldiği üçüncü çeyrekte yüzde 18’e 
yaklaştı, son çeyrekte biraz duruldu ve düşüş yüzde 2’de kaldı. 
Ama yılın tamamında 20 puanlık bir gerileme gözlendi.
 

• Sanay i ücretler inin seyr ine y ıll ık olarak bak ıldığında, 
2017’de ekonomi yüzde 7,4 büyümüş görünmesine karşın, refah 
artışı, ücretlere yansıtılmadı. 2018’de ise yıllık büyüme yüzde 
2,6 olmasına karşın, ücretler, 2017’deki düzeyini pek aşamadı.

• Ekonomik k r iz,  sanay i  sek töründe odakl an ıyor ve 
beraberinde işten çıkarmalarla sektördeki işsiz sayısını hızla 
artırıyor. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK verilerine göre, işsiz 
sayısı Ocak 2019’da 4,7 milyona yaklaştı. İşsizlik oranı aynı 
dönemde yaklaşık 4 puanlık artış ile yüzde 14,7’yi; tarım dışı 
işsizlik 4,1 puanlık artış ile yüzde 16,8’i buldu. 

• Ocak 2018-2019 döneminde, 12 ayda ist ihdam 872 bin 
azalırken bunun 200 bine yakını imalat sanayi ve madencilikte 
gerçekleşti. İnşaat bu 12 ayda 480 bin istihdam kaybetti. 

• Genelde sanayi çalışanlar ı iç in geçerli olan ücretlerde 
erime ve işsizlik sorunu, mühendisleri de kapsamaktadır. TÜİK 
ver iler ine göre mühendisler arasında işsizlik oranı 2018’de 
yüzde 10’un üstüne çıkmış ve işsiz mühendis sayısı 2017’ye 
göre 18 bin artarak 91 bine çıkmıştır. 

• TÜİK ver iler i, mühendisler in işs izl iğ inin 2014’ten bu 
yana arttığına işaret ediyor. 2014’te sayıları 58 bin olan işsiz 
mühendislerin izleyen yıllarda sayılar ı artmış ve 2018’de 91 
bine ç ıkarak 2014’e göre yüzde 57 ar t ış yaşanmışt ır. Aynı 
dönemde mühendis işs izl iğ i yüzde 8,8’den yüzde 10,3’e 
çıkmıştır. 

• 31 Mart seçimler i düşünülerek çeşitli maliye tedbirler i 
ile yumuşatılmaya çalışılan krizin etkisi, bu çabalara rağmen 
çalışanlar ı vururken seçim sonrası bunlar ın kaldır ılmasıyla 
reel ücret kayıplar ı ve işsizliğin t ırmanması beklenmektedir. 
B irçok sanay i iş le tmes in in bankal ara k redi borç l ar ın ı 
ödeyememesinden, iç pazardak i daralmanın ar tmasından 
kaynaklanan bir altüst oluşun yaşanma iht imali yüksekt ir. 
Bunun öncelikle sanayi çalışanlar ına ücret kaybı ve işsizlik 
olarak yansıması muhtemeldir ve buna karşı çalışanlar ın 
örgütlülükleri, dayanışma gerekliliği, bugün dünden daha çok 
önem kazanmaktadır.

Odamız, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in 
katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin 
48’incisini, sanayide emeğin durumuna, ücretlere ve 
işsizlik sorununa ayırdı. Analizde özellikle mühendis 
ve mimarların işsizliğine mercek tutuluyor. 

ODADAN• HABER
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İZMİR’DE 
COŞKULU 
1 MAYIS MİTİNGİ

( Oldukça kalabalık ve coşkulu geçen 1 May ıs mit ingi 
öncesinde 1. Kordon’da buluşan TMMOB üyeler i ve öğrenci 
üyeler, s loganl ar l a mit ing in gerçekleşeceğ i Gündoğdu 
Meydanı ’na yürüdü. Yürüyüş s ır as ında TMMOB üye ler i 

“Mühendisler, mimar l ar susmadı, susmayacak”, “ TMMOB 
yürüyor, mücadele sürüyor”, “Faşizme karşı omuz omuza” gibi 
sloganlar attı. TMMOB üyesi öğrenciler, mühendis, mimar ve 
şehir plancıları arasında giderek artan işsizlik oranına dikkat 
çekmek üzere mitinge üstünde “İçinde mühendis, dışında işsiz 
var” yazan önlükler ile katıldıkar. 

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu’nun yanı s ıra DİSK, 
KESK, İzmir Tabip Odası, İzmir Barosu gibi sendika ve meslek 
örgütler i ile çeşitli demokratik kitle örgütler i ve part iler in 
katıldığı mitingde ilk olarak çeşitli iş kollar ından işçilerden 
oluşan işç i korosu sahne alarak çeşitli marşlar seslendirdi. 
Koronun ardından ise KESK Eş Başkanı Mehmet Bozgeyik bir 
konuşma yaptı.
Daha sonra 1 Mayıs Mit ingi Tert ip Komitesi adına DİSK Ege 
Bölge Temsilcisi Memiş Sarı konuştu. Sarı konuşmasına, 1977 1 
Mayıs’ında Taksim’de, 1996 1 Mayıs’ında Kadıköy’de ve 10 Ekim 
katliamında yaşamını yit irenler i anarak başlarken, sözler ini 
şöyle sürdürdü:

“Bu yıl da Taksim Meydanı’nı emekçilere yasakladılar. Yasaklarla 
haf ızamızı, bilinc imizi silecekler ini sanıyorlar. Ne 1 Mayıs 
katliamının gerçek katillerini ortaya çıkarma kararlılığımızdan 
vazgeçtik ne de mücadele tarihimize sahip çıkma sözümüzden 
zerre kadar taviz vermedik vermeyeceğiz. Er ya da geç emekle 
özdeşleşen al anl ar ı özgür leş t irecek, yasak z inc ir ler ini 
kıracağız.

Bugün emekçinin gücü, emekçinin sesi bu alanda çınlayacak.
Bu alan hukukun nefesi, adaletin gücü, demokrasinin çığlığı 
olacak bugün! 

1 Mayıs İşçi Sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma 
Günü mitingi, İzmir’de Alsancak Gündoğdu 
Meydanı’nda gerçekleşti. Mitinge, TMMOB İzmir İl 
Koordinasyon Kurulu üyeleri de kitlesel bir şekilde 
katıldı. 

TMMOB İKK•

Haksız, hukuksuz yargılamalarla mesleğinden uzaklaştır ılan 
KHK’lilerin sesi olacak bugün!

Başarıyla, özveriyle mezun olan, mesnetsiz soruşturmalarla 
atanamayan gençlerimizin, çocuklarımızın sesi olacak!

Acısı dinmeyen, yitirdiğimiz emekçilerin adının yazıldığı gün 
olacak, cenazeler imizi seyreden sorumsuzlara haykırdığımız 
gün olacak bugün!

Her gün biraz daha yoksullaşan sağlık emekçiler i, emekliler 
ve halk ımıza 3 kuruş fazla vermeye k ıyamayanlara; şehir 
hastaneler i aracılığıyla devletin parasını yandaşlar ına, özel 
sektöre kucak kucak aktaranlara, torunlarımızı borçlandıranlara 
haykırdığımız gün olacak bugün!

Sağlıktaki gericileşmeye karşı yüzünü bilime dönenlerin günü 
olacak bugün!
Bugün bu alanda sesimiz çoğalacak!
Biliyoruz k i bu sesin çok olduğu yerde yepyeni bir güneş 
doğacak dağlara.
Biliyoruz ki yepyeni bir hayat f ilizlenecek bizlere.

Yaşamlarımızı çalmaya çalışan, ülekemizi açık hava cezaevine 
çeviren AKP+MHP iktidarının baskı politikalarıyla daha fazla 
yol yürüyemeyeceği, 31 Mart yerel yönetim seçimlerinde gözler 
önüne ser ildi. Bütün baskılara, devlet in tüm olanaklar ının 
iktidar blokunun çalışmalar ı iç in seferber edilmesine karşın 
AKP-MHP it t ifakı metropollerde büyük bir yenilgiye uğradı. 
Bunun yanı s ıra halk iradesine yönelik darbeyle seç ilmiş 
belediye başkanlarının yerine kayyum atanan birçok yerde de 
belediyeler esas sahiplerine geri döndü. 

Yarattıkları ekonomik krizin de etkisiyle güçsüzleşen iktidar, 
kr izin faturasını emekçilere ödeterek bu süreci atlatmanın 
çabasında. Temel tüketim ürünlerine döviz kuru bahanesiyle 
yansıtılan fahiş f iyat artışları ve geniş kitlelerin açlık sıırının 
altına itilmesi karşısında “yapısal reformlar” yalanı ile zaman 
kazanmaya çal ışan s iyas i ik t idar, k ıdem tazminat ı fonu 
hedef i ile emekçilerin en büyük güvencelerinden olan kıdem 
tazminatını neredeyse tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor. 
Bununla yetinmeyip bir yandan da Zorunlu Bireysel Emeklilik 
Sistemi’ni devreye sokarak emekç iler in alınter ini sermaye 
adına gasp etmenin, en önemli iktidar dayanaklarından olan 
sermayeyi semirtmenin derdinde. Biz emekçiler, üret imden 
gelen gücümüzü kullanarak ve gerekirse milyonlarla sokakları 
zaptederek kıdemimize dokundurtmayacağımızın, sermayeyi 
beslemeyeceğimizin sözünü buradan bir kez daha veriyoruz. 
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Biliyoruz ki, tüm dikta rejimleri yıkılmadan bir gün öncesine 
kadar iktidarlarını sonsuz sanırlar ve öyle tanıtırlar. Bu şekilde 
bar ışa, özgürlüğe ve demokrasiye olan inanc ı zay ıf latmak, 
umudu kırmak isterler. AKP+MHP iktidarı uzatmaları oynuyor. 
Yenild ik ler in i,  sonl ar ın ın ge ld iğ in i  gördükçe daha da 
saldırganlaşıyorlar. Saldırganlaştıkça eriyorlar. 

Oysa bugün burada ve ülkenin dört bir yanında meydanlar ı 
dolduran yüz binler, bu topraklarda faşizmin ömrünün çok da 
uzun olmayacağının somut göstergeler idir. Yalan, talan ve 
soygun iktidarının sonu yakındır. Halklara ve kültürlere beşiklik 
yapmış olan bu topraklar kutuplaşmaya, milliyetçiliğe, linç 
kültürüne, savaş politikalarına, gericiliğe izin vermeyecektir.

Tüm illerde, 1 Mayıs alanlarına akın edenler olarak buradan bir 
kez daha haykırıyoruz:
 Grev hakkımızın gaspedilmesine,
 İş güvencemize ve kıdem tazminatımıza dokunulmasına,
 Performans sistemine, 
 İşçi cinayetlerine,
 Mezarda emekliliğe ve emekliliğimizde sefalete itilmeye,
 Ar tan vergi dilimler i ile maaşımızın elimize geçmeden 
erimesine,
 Bütçenin eğit ime, sağlığa, emekçilere değil savaşa ve 
güvenlik politikalarına aktarılmasına,
 Eğitimin gericileştirilmesine, laiklik karşıtı faaliyetlere,
 Soruş tur mal ar a,  sürgünlere,  ce z al ar a,  göz al t ı  ve 
tutuklamalara,
 Kadına yönelik şiddete,
 Çocuklara yönelik taciz ve istismara,
 Kadınlar ı toplumsal yaşamdan dışlayan, daha ucuza 
ve daha güvencesiz çal ış t ır ılmaya iten sözde “ist ihdam” 

paketlerine, 
 En insani ve en temel haklar ımız ı savunduğumuzda 

“terörist” damgası yemeye, 
 Ayrımcılığa, baskılara, gözaltı ve tutuklamalara, ihraçlara,
 Kür t sorununda imha ve inkâra dayal ı çözümsüzlük 
siyasetine,
 Cezaevlerinde tecrite karşı devam eden açlık grevlerine 
sessiz kalınmasına,
 Kentler imiz in, yaşam alanlar ımız ın, ormanlar ımız ın, 
t ar ım al anl ar ımız ın,  zey t inl ik ler imiz in,  k ı y ı l ar ımız ın, 
yağmalanmasına,

Bahar güzel günler i müjdeliyor. Karanlık bulutlar dağılıyor. 
Abluka kırılıyor. Umut tohumları birer birer tomurcuk açıyor.
Emekçiler in ger ic i, faşist, militar ist kuşatmayı paramparça 
edecek kararlığı ve inancı büyüyor. 
Üreten, yaşatan ve var edenler, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve 
Dayanışma Günü’müz kutlu olsun.”
Memiş Sar ı ’n ın konuşmas ın ın ard ından mit ing, Kardeş 
Türküler’in verdiği konser ile sona erdi.
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  Yanı başımızda yaşanan mülteci sorunundan yola çıkarak 
mültecilik kavramına odaklanan öyküler; savaş, çat ışma, 
yabancılaşma, göç, terör gibi nedenlerle yersiz yurtsuz 
kalan ya da öyle kaldığını hisseden insanların dramlarına 
ayna tutuyor. 

Mülteciler in karşılaşt ıklar ı zorluklara dikkat çekmeyi ve 
öyküler yoluyla bu konuda bir nebze olsun fark ındalık 
yaratabilmey i hedef leyen k itabın yazarlar ı aras ında; 
Ayşegül Utku Günaydın, Nergis Seli, Aysel Hakçı Kocadağ, 
Elif Eda Doğan, Duygu Özsüphandağ Yayman, Dilek Çoban, 
Başak Beykoz ve Kumru Eğrilmez bulunuyor. 
  
Yazarlık atölyesi ekibine; oyuncu ve yazar Pelin Batu, Bade 
Osma Erbayav, Tekgül Arı, Polat Özlüoğlu ve Zerr in Saral 
öyküleriyle destek verdi. Kitapta ayrıca, Cezayirli gazeteci, 
yazar ve şair Fadéla Chaïm-Allami’nin gazetec i gözüyle 
kaleme aldığı, Deniz Dünyaoğullar ı Hünler ’in Fransızca 
aslından Türkçeye çevirdiği “Suya Düşen ve Yolda Kalan 
Hayaller” isimli yazısı da bulunuyor. 

Kitabın kapak fotoğraf ında ise ABD’deki Parsons School of 
Design’da illüstrasyon eğitimi gören İzmirli sanatçı Leyla 
Borovalı’nın yaptığı heykel yer alıyor. 
 

Mehmet Nusret t in Özbay, Aysel Hakç ı Kocadağ, Dilek 
Çoban, Nergis Seli, Levent Salıcı, Handan Gökçek, Duygu 
Özsüphandağ Yayman, Elif Eda Doğan, Kumru Eğr ilmez, 
Deniz Dünyaoğulları Hünler

Kitabı derleyen yazar Handan Gökçek, bu f ikr in or taya 
ç ık ış sürec ini şöyle anlat t ı: “Biz, yazarlığın kursu mu 

YAKINDAN GEÇEN 
MÜLTECİ ÖYKÜLER

• 13 Şubat 2019 'da dördüncüsü düzenlenen Renkli 
Söyleşiler’de “Yakından Geçen Mülteci Öyküler” kitabının 
yazarlar ını konuk et t ik. Kitabın ç ık ış sürec i, "mülteci 
kavramı" ve kitapta yer alan öyküler üzerine bir sunum ve 
söyleşi gerçekleştirildi.     

“Yakından Geçen Mülteci Öyküler” yazar Handan Gökçek’in, 
İ zmir Yak ın Kit abev i çat ıs ı al t ında sürdürdüğü yaz ı 
atölyesinin ilk kitabıdır. 8 kadın atölye katılımcısının ve 
aralarında Cezayirli gazeteci Fadela Chaim-Allami ile sanatçı 
Pelin Batu’nun da yer aldığı konuk yazarların öykülerinden 
oluşan kitap, 2018 yılında, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 
Günü’nde, Yakın Kitabevi etiketiyle okurla buluştu.

2013 y ılından bu yana Yakın Kitabev i’nde yazı atölyesi 
yürüten Handan Gökçek, 8 yazarla bir yıl boyunca çalıştığı 
öyküleri derledi. 7 konuk yazarın da birer öyküyle destek 
verdiği kitapta, 20’si atölye katılımcılarının olmak üzere 27 
öykü yer alıyor.

 R Elif Eda Doğan 
 elifedadogann@gmail.com

“….Bir kitapla ne kadar farkındalık 
sağlayabilirdik ki? Bu cümleye 
takılmadık, deniz yıldızlarına 

inandık biz.”
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olur tart ışmalar ını bir kenara bırakarak söyleyecek sözü, 
anlatacak derdi olan bir grup öyküye sevdalı, edebiyata 
bağlı kalemdaş bir araya geldik. İk i y ıl boyunca okuma 
ve yazma atölyesi yapt ık. Günümüzde dünyanın dört bir 
köşesinden ve özellikle hemen yanı başımızdan gelen savaş, 
çatışma, doğal afet, ekonomik kriz, ölüm haberleri elbette 
kalemler imize yansıdı. Bu sebeplerle yaşadığı topraklar ı 
terk etmek zorunda kalan ‘sığınmacı’ insanların zor şartlar 
altında verdiği yaşam mücadelesi bizi derinden etkiledi. ‘Bir 
kitapla ne kadar farkındalık sağlanabilir ki’ diye düşünmedik, 
denizyıldızlarına inanarak böyle bir eser ortaya çıkardık.”

“İsteyen istediğini söyleyebilir, ‘misaf irperverlik yapımızda 
yok’ denebilir; ‘herkesi birden ağırlayamayız’ denebilir; 
‘ülkelerinde kalsınlar’ denebilir; ‘ülkeleri için savaşsınlar’ 
denebil ir; ‘hastal ık taş ıyorlar ’ denebil ir, ‘ekmeğimiz i 

çal ıyor l ar ’ denebil ir… Hiçbir söz bu i t irazl ar ı hakl ı 
ç ıkarmıyor çünkü cenazeler imizin fark ı yok birbir inden. 
Yenilmezliğimizle, adalet imizle, k ibr imizle ve olmayan 
tar ihi belleğimizle o kadar güçlüyüz k i ölüm k imsey i 
ay ır t etmeden kapılar ımızı çalıyor, sefalet ve savaş hiç 
ummadığımız yerde bizi bekliyor.” Fadéla Chaïm-Allami / 
Cezayirli gazeteci, yazar ve şair.
  Kitapta yer alan ve sunuma katılan yazarların öykülerine 
dair Handan Gökçek'in kaleminden kısa notlar şöyle:

KOMİSYONLARDAN • KADIN MÜHENDİSLER KOMİSYONU 

Aysel Hakçı Kocadağ 
Yıl lar geçer ömür neredeyse bitmektedir, ya da y ıl lar 
geçmemiş ömür henüz yeni başlamıştır. Nereye, nasıl, ne 
zaman savrulacağımızı bilemeyiz. Unuttuklarımız olur, bir 
de asla unutamayacaklarımız...

Ayşegül Utku Günaydın 
Öykü ve romanlarda en az karakterler kadar önemlidir 
kurmacadaki nesnelerin rolleri. Bazen bütün bir hikayeyi 
sürükler, bazen hikaye iç indeki kavramı der inleşt ir ir. Ya 
yaşamımızdaki bizi biz yapan nesneler? Ayrılamadıklarımız, 
yanımızda götüremedikler imiz, hayat aynı zamanda bir 
yolculuk tur ve bu yolculuk ta yalnız yak ınlar ımız ı mı 
kaybeder iz. Kaybett iğimiz nesneler bir başkasına nasıl 
dokunur? 

Dilek Çoban
Kendi iç dünyasında bile özgür değilse bir insan nasıl yaşar? 
Taşları yerinden oynatamıyorsa ne yapar. Alıp başını gider 
mi? O gidiş kalanlar ı da götürmez mi? Kendi bedeninin 
kurbanı olur mu bir insan? Üç kardeş, üç yumruk, her biri 
başka bir coğraf yada sürgün. Hüzün akıyor yüzler inden. 
Oltaya takılmış bir balığın çığlığı oluyor, bir kalemin ucuna 
takılıp cümle cümle düşüyorlar kağıda. Şimdi duyabiliyoruz 
onları… 

Duygu Özsüphandağ Yayman 
Başkal ar ının koyduğu b ir is im alt ında geçer yaşam. 
Harflerin birbiri ardına gelişi mi doğurur bizim hikayemizi. 
İs imler imiz bazen üzer imize giydiğimiz k ıyafetler imiz 
gibidir. Bazen öyle bir yolculuk  başlar ki isimlerimizden de 
vazgeçeriz. Üç öykü üç kadın üçü de NADYA aynı isim altında 
yaşanan üç farklı sürgün. Bir de zamana meydan okuyan 
bir zeytin ağacı. Belki de Nadya’lara, Nadyaların acılarına 
ortak olanlara sesleniyor…

Elif Eda Doğan 
Zaman iyileştiriyor mu? Yalnız yaralarımız mı kabuk bağlar? 
Ya gördükler imiz, tanık olduklar ımız, yaşadıklar ımız, 
ya hepsi s ır t ımızda bir kabuğa dönüştüyse o kabuğu 
kanıksadıysak ve terk edemiyorsak, çünkü altında en hassas 
yerimizin olduğunu düşünüyorsak. Terk edebilir miyiz yine 
de?  Yaşam gönülsüz ç ıkt ığımız uzun bir yol ve gönüllü 
taşıdığımız ağır bir yüktür. Bazen ihtiyaç duyduğumuz şey 
bir çif t minik eldir belki… 

Kumru Eğrilmez
Onca kalabalığın içinde kime göre kim öteki? Bizi sürgün, 
yerimizden yurdumuzdan eden yalnızca sistem mi? Hangi 
yaşta sürgün olur insan? Görme engelli bir çocukla mülteci 
bir çocuk sıyrılıyorsa o kalabalığın içinden hangi duygunun 
bakışı gelip yerleşir gözlerimize? 

Nergis Seli
Ne iç imde ne de dışımda hiçbir şey yerli yer inde değil. 
Aklım ve evim hiç bu kadar birbirine benzememişti. Şehir 
ve ben; hücrelerimiz hiç bu kadar karışmamıştı… sözcükler 
karıncalar gibi ağız boşluğumda; yaşadıklarımdan kalanları 
oradan oraya t aş ıyor l ar. Sonra b ir çocuğa t ak ıl ıyor 
bakışlarım, yağmurda ıslanan bir kadına, eski bir fotoğrafa… 
Aslında ne kadar çok benziyoruz birbirimize… 
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•Tufan, kar ısı Mukaddes ve kızı Simge ile bir likte 
Eskişehir’de yaşayan bir adamdır. Tufan'ın hayatını 
idame ettirmek için çalıştığı yer ise küçük bir matbaadır. 
Her gün evden işe, işten eve giden bir adam olan 
Tufan'ın bu düzenli ve sıradan hayatı, bir gece yaşanan 
kriz sonucunda değişiverir. Ailenin yan dairede yalnız 
yaşayan komşuları Huriye aniden fenalaşır. Huriye'ye 
bakan dok tor, Huriye’nin bir süreliğine bakılması 
gerektiğini, yoksa risk faktörlerinin mevcut olduğunu 
söyler. Fakat ona bakabilecek kimse yoktur. Tufan 
Huriye’yi ortada bırakmayı göze alamaz ve iyileşene 
kadar ona evinde bakmaya karar verir. Yaşadığı kimi 
korku ve kaygıların sonucunda Tufan’ın “iyilik” hali 
önemli sınavlardan geçecektir...

•"Çoğu zaman söylenenler anlatılmak istenen şeylerin sadece gölgesidir. Dil 
yorulunca devreye suskunluklar girer. İşte bu yüzden, sustuklarımız söylediklerimizin 
gövdesidir."
Sıradan bir hayatın içinde sessiz adımlarla ilerleyen Yalçın’ın karşısına, her yedi yılda 
bir, kendine Avcı diyen gizemli bir adam çıkar. Her seferinde hayatının çok zor bir 
döneminde Yalçın’ın karşısına çıkan Avcı’nın son gelişindeki sebep, diğerlerinden çok 
farklıdır. Ve böylece Yalçın ile Avcı; geçmiş ve geleceğin, düş ile gerçeğin iç içe geçtiği 
bir yolculuğa çıkarlar.

Bu yolculuğun sonunda Yalçın’ı iki şey beklemektedir; ya her şeyi olduğu gibi kabul 
edecektir, ya da deli gibi görünecek olmasına rağmen her şeyi inkâr edecektir.

Zekice kurgulanan ve mizahtan ödün vermeyen bir üslupla yazılan Bilinmeyen, çok 
katmanlı bir hikâye sunuyor.

• Babil, Tevrat’taki Babil kulesinin yıkılması hikayesinin 
parodik okumasına dayanan bir anlat ı-oyundur. O kule 
yıkıldıktan sonra aynı dili konuşan, aynı soluğu paylaşan 
insanlardan oluşmuş bir dünya yok oldu ve savaşlar ın, 
insanın insanı yok edişinin çağı, yani ölüler çağı başladı. 
Babil, bu süreci bugünden okuyarak kendini oluşturan, 
b ir nev i ölüler çağ ının t ar ihini yeniden okuyarak 
oluşturan bir anlatıdır. Ölülerin Çığlığı ile başlayan oyun, 
bir ölünün gözünden kendi ölümünün ve başkalar ının 
nasıl öldüğünün ger iye giderek anlat ımıyla başlar. Bir 
nev i ölümler in sorgulandığı bu bölümde Anlat ıc ı Ölü 
bizleri ölülerin dünyası ile tanıştırır ve onların çığlığı ile 
yüzleşmemizi sağlar.

Yönetmen Vuslat Saraçoğlu

Oyuncular: Serdar Orç in, İpek 
Türktan, Rüçhan Çalışkur

Ülke: Türkiye

Yönetmen: Bülent Yıldız

Oyuncular: Arte

BORÇ

BİLİNMEYEN

2019 | Dram |95' | Türkçe

2019 | 1 Perde | Türkçe

Yılmaz Şener

Hazırlayanlar:
Şafak Işık & Erkan Çınar

BABİL (KARANLIK BİR ŞEHİR HİKAYESİ)
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