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Başlıyor...
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ÜCRETSİZDİR
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İ Z M İ R  Ş U B E S İ

Y I L :  3 3
S A Y I :  3 5 3
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BAŞYAZI
23 HAZİRAN, ADALET VE 
DEMOKRASİ MESELESİDİR

TMMOB İKK
EGE ÜNİVERSİTESİ’NDE 
RANT AMAÇLI YAPILAŞMA 
PROJELERİNE HAYIR

KOMİSYONLARDAN
TMMOB 
YEREL KADIN KURULTAYI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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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
Önder Sözen

Selin Şengün Zopcuk
Sungu Köksalözkan

YAYINA
HAZIRLAYAN
Erkan Çınar

TASARIM VE
TEKNİK HAZIRLIK

Şafak Işık 
 

YAYIN TARİHİ
14 Haziran 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.

—

Seminerde, Lejyoner Bakteri 
Konuşuldu

Sanayide Yangın Bilgilendirme 
Toplantısı Yapıldı

Küçük Ölçekli Rüzgâr Türbinleri 
Etkinliği Yapıldı

Asansör Firmalarına Yönetmelik 
Bilgilendirmesi

Yapı Denetimine İlişkin Bilgilendirme 
Toplantısı Yapıldı
 
Görsel Düşünme Metodu İle Problem 
Çözme Semineri Gerçekleşti

Yangın Semineri Hazırlıkları Sürüyor

Tepekule Açıkhava Sineması 
18 Haziran’da Başlıyor

14. Ulusal Tesisat Mühendisliği 
Kongresi Sonuç Bildirisi 

Sanayi Dipte, İşsizlik 
Zirvede

TMMOB  Makina Mühendisleri Odası 
İzmir Şubesi 2018-2019 Çalışma 
Dönemi  4. Dört Aylık Çalışma Raporu
 
Ege Üniversitesi’nde Rant Amaçlı 
Yapılaşma Projelerine Hayır

 

Bülten’den 
 

Eğitimler

Kadın Komisyonundan 
 

Kültür & Sanat

 

İÇİNDEKİLER

www.izmir.mmo.org.tr
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Haziran ayının en önemli gündem maddesi 23 Haziran’da gerçekleşecek İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı seçimleridir. Bu sadece İstanbul’un meselesi değil aslında bir Türkiye meselesi halini almıştır. 
Geçen sayımızda, seçimin tekrarı kararını halkın iradesine bir darbe olarak gördüğümüzü belirtmiştik. 
Buna rağmen seçim yenilenecek ancak 31 Mart sonrası seçimi kazanan İmamoğlu’na verilmeyen mazbata 
bir kez daha kazanırsa verilecek mi? En önemli soru budur. Diğer adayların çekilmesi ya da çekilmese bile 
bu saatten sonra adlarının bile anılması zor görünen seçimin iki aday arasında geçmesi kesinleşti. Hükümet, 
kendi adayının kazanması konusunda elindeki yandaş medya yayınları da dâhil her türlü aracı etik dışı  
kullanıyor. Hükümet kanadındaki mağduriyet yaratma girişimleri Türkiye tarihinde görülmemiş yalan, 
dolan ve pişkinliği barındırıyor. Halkın, söylenen yalanlara şaşırma refleksi dahi kalmadı. “Bir an önce 
seçimler bitse de, tarihte az rastlanan bu yağmacı çeteden bir an önce kurtulsak” diye gün sayıyor. 

Diğer yandan bu süreçte en çok şaşır tan konu AKP Genel Başkanının İstanbul’da 39 ilçede miting 
yapacağını belirtip son günlerde bundan cayması ve alanlardan çekilmesi. Belli ki yaptığı propagandanın 
adayına oy kaybettirdiğinin farkına varmış. Diğer yandan İstanbul’un tekrar kaybedilmesi ile zaten 
tartışılır durumda olan kendi koltuğunun da meşruiyetini kaybedeceğini görüyor.  Böylece 31 Mart 
seçimlerinde ortalıkta görünmeyen Binali Ylıdırım, “saldım çayıra, mevlam kayıra” modunda piyasaya 
tek başına salınmış durumda. O da pişkin gülüşüyle, ne dediği belli olmayan bir biçimde kendi çapında 
saçmalayarak da olsa propaganda yapmaya çalışıyor. Bir yandan Türkiye’nin Kürt illerinin bulunduğu 
bölgesi için Kürdistan deyimini kullanıyor, diğer yandan Ermeni Patriği’ni Ekümenik yani özerk ilan ediyor.  
Türkiye Cumhuriyeti’nin yüz yıldır korumaya çalıştığı bütün kırmızı çizgilerini paspas yapmış durumda. 
Kürtler ve azınlıklar olmadan kazanamayacağını biliyor ama tamamı ile milliyetçi bir oy tabanına sahip 
adayın bu propagandayla evdeki bulgurdan da olması mümkün. 

Diğer yandan çok garip bir şekilde, bu tür söylemler yandaş basında ve MHP kanadında hiçbir şekilde 
herhangi bir yansıma da bulmuyor. Anlaşılan, onlar da İstanbul seçimlerinin kendileri için bir beka sorunu 
olduğunu görmüşler. Siyasete yerleşen bu seviyesizlik ve yozlaşma ne yazık ki devletin ve toplumun çok 
büyük bir kesimine sirayet etmiş durumda. AKP iktidarından sonra Türkiye’nin önümüzdeki en büyük 
sorunu itibarlı ve onurlu bir yaşamı hep beraber kurmak olacak. Bunun da çok kısa sürede ve kolay 
olmayacağı kesin. 

2016 Ocak ayında “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlığıyla yaklaşık 1100 akdemisyenin imzalayarak 
açıkladığı bildiri daha sonra eklenenlerle 2100 akademisyen imzasına ulaşmıştı. Aynı dönemde soruşturma 
açılan ve KHK’larla keyfi olarak ihraç edilen hocalara destek olması amacıyla İzmir’de bir grup kurum 
temsilcisi ve barış savunucusu destek açıklaması yapmış ve “barışı savunmak suçsa biz de bu suça ortağız” 
demişti. Aradan geçen bunca zaman, siyasi iktidarın barış savunucularına öfkesini dindirmemiş olacak ki; 
şimdi de destek imzası atanlara dava açılmaya başlandı. Hem de Barış Akademisyenlerine olduğu gibi teker 
teker. Aralarında TMMOB İKK Sekreterinin de bulunduğu, TMMOB, KESK, TTB gibi kurumların temsilcileri 
şimdilik dava açılanlar arasında tespit edebildiklerimiz ve süreç içerisinde bu sayının çok artacağını 
tahmin ediyoruz. Tablo ortaya çıktığında, TMMOB İzmir İKK’nın da bileşenlerinden olduğu İzmir Emek 
ve Demokrasi Güçleri olarak bu konuda kamuoyuna geniş bir bir bilgilendirme yapılacaktır. Her zaman 
olduğu gibi buradan da söylüyoruz: Barışı savunmak suç değildir. Barışı savunduğu için yargılanan tüm 
dostlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha belirtiyoruz. 

Şube Yönetim Kurulu

23 HAZİRAN, ADALET 
VE DEMOKRASİ 

MESELESİDİR 

İZMİR’DEKİ BARIŞ 
AKADEMİSYENİ 

DESTEKÇİLERİNE 
DAVA

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 

22–26.07.2019 (13.30-18.30)
700 TL/KİŞİ+KDV

Doğalgaz Kullanımında Teknik 
Personel Kursu 

11.07.2019 (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)m625 TL/KİŞİ+KDV

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum 
Personeli (Pompacı)  Kursu
18-19.07.2019 (13.30-18.30)

330 TL/KİŞİ (KDV Dâhil)

LPG Taşıma Personeli (Tanker Şoförü)  
Kursu

27-28.06.2019 (13.30-18.30)
31.07-01.08.2019 (13.30-18.30)

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.

IATF 16949:2016 TEMEL 
BİLGİLENDİRME 

24-25 Haziran 2019, 09.00 -16.30
360 TL+KDV (%18) / 420 TL+KDV (%18)

PROJE YÖNETİMİ METODOLOJİSİ 
(PMI)

04-05 Temmuz 2019, 09.00-16.30
300 TL+KDV (%18) / 360 TL+KDV (%18)

TRİZ SİSTEMATİĞİ İLE PROBLEM 
ÇÖZME

16-17 Temmuz 2019, 09.00-16.30
300TL+KDV (%18) / 460 TL+KDV (%18)

DENEY TASARIMI (Design of 
Experiments–DOE)

18-19 Temmuz 2019, 09.00-16.30
300 TL+KDV (%18) / 360 TL+KDV (%18)

MS PROJECT PROGRAMI İLE PROJE 
YÖNETİMİ

 25-26 Temmuz 2019, 09.00-16.30
300TL+KDV (%18) / 360 TL+KDV (%18)

IATF 16949:2016 İÇ DENETÇİ 
01-02 Ağustos 2019, 09.00-16.30

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

VOC- MÜŞTERİ BEKLENTİLERİNİN 
PARAMETRİK HALE GETİRİLMESİ

26-27 Ağustos 2019
180 TL+KDV (%18) / 210 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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SÜREÇ HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ 
ANALİZİ (FMEA)

Tarih: 21 Haziran 2019
Saat:  09.30-16.30

PROJE YÖNETİMİ METODOLOJİSİ 
Tarih: 12 Temmuz 2019

Saat:  09.30-16.30

PNÖMATİK TEKNOLOJİSİ

Tarih: 25 Haziran 2019
Saat: 19.00-21.00

Konuşmacı: 
Mak. Müh. Alper SARIKAYA 

(İztek Pnömatik Otomasyon Ve 
Mühendislik San. Tic. Ltd. Şti)

Toplantıda, Pnömatik Sistem 
Kurulumu, Sistem Bileşenleri, 

Temel Çalışma Prensipleri, Sahadan 
Uygulama Örnekleri ve Bileşen 
Örnekleri kapsamında paylaşım 

yapılacaktır.
Şubemiz Bakım Komisyonu 

etkinliğidir.

MİEM EĞİTİM KURSLARI

Üretim Planlama Sertifikason 
Programı 

1-5 Temmuz 2019 
Sınav Tarihi: 6 Temmuz 2019

-
Jeotermal Enerjisi Santrali 

Eğitimi
17-19 Temmuz 2019 

Sınav Tarihi: 19 Temmuz 2019
-

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli 
Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü

22-25 Temmuz 2019 
Sınav Tarihi: 25 Temmuz 2019

-
Asansör Mühendis Yetkilendirme 

Kursu
30 Temmuz - 1 Ağustos 2019 
Sınav Tarihi: 2 Ağustos 2019

-
Şantiye Şefliği Kursu

6-8 Ağustos 2019 
Sınav Tarihi: 8 Ağustos 2019

-

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

  Engin Yavaş - Volkan Kazanç

İKM ÜCRETSİZ SEMİNERLERİ SALI TOPLANTILARI

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

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

       Şube Yönetim Kurulu

MUHAMMED EMİN ŞEKER
ŞULE ÇELİK
GİZEM BOZKURT
SİNAN KARA
OSMAN ŞİPAK
ADEM SARAÇ
CEMİL ÜNSAL

MURAT ÇELEBİ
CEMAL CAN YILMAZ
BEDRETTİN DENİZ
ENGİN GİRAY
SUAT ERİZ
ANIL CEM KILIÇ
ARTUĞ KAAN ATAKAN

MEHMET DENİZ ŞEN
TUNAY TUZCU
BEREKET SÖNMEZ
TOLUNAY ERBAY
CANAN DOĞAN
ÖZGÜR ÖZCAN
HÜSEYİN ÖZKESER

MURAT ATABEY
ESRA BÜYÜKKÖŞKER
NECDET BALBAY
MUSTAFA SEÇKİN BULUT
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ŞUBEDEN • HABER

SEMİNERDE, 
LEJYONER BAKTERİ 
KONUŞULDU

SANAYİDE YANGIN 
BİLGİLENDİRME 
TOPLANTISI YAPILDI

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ 
RÜZGÂR TÜRBİNLERİ 
ETKİNLİĞİ YAPILDI

Şubemiz Mekanik Tesisat Mühendisliği Komisyonu 
tarafından, “Lejyoner Bakteri İle Mücadele 
Yöntemleri” konulu bir seminer düzenlendi.

Şubemiz İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu 
tarafından, 25 Mayıs 2019 tarihinde Sanayide 
Yangın Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Küçük Ölçekli Rüzgâr Türbinleri konulu etkinlik,  
8 Mayıs 2019 tarihinde gerçekleştirildi.

( Mak. Müh. Ceren Ercan’ın konuşmac ı olarak kat ıldığ ı 
seminer, 11 Mayıs 2019 tarihinde Odamız Tepekule Kongre ve 

( Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi  Marmara 
Salonu’nda gerçekleşen toplantıya, Emekli Baş İş Müfett işi 
Ramazan Ek ic i konuşmac ı olarak kat ıldı. Ek ic i toplant ıda, 
endüstriyel tesislerde yangın ve patlama, yangın güvenliği ve 
yangın mevzuatı konularını ele alırken, katılımcılaradn gelen 
soruları da yanıtladı.

( Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Ege Salonu’ndaki 
etkinlik, İzmir Rüzgâr Sempozyumu ve Şubemiz Yenilenebilir 
Ener ji Kaynaklar ı Komisyonu birlikteliğinde gerçekleşt ir ildi. 

Sergi Merkezi’nde düzenlendi. Seminerde, hava sıcaklıklarının 
artması ile birlikte kullanımı yoğunlaşan klimalarda, sağlığı 
tehdit eden en önemli faktörlerden olan lejyoner bakter iye 
karşı ne tür teknik önlemler alınabileceği üzerinde duruldu. 
Seminer, soru-cevap bölümü ile sona erdi.

İki oturumdan oluşan etkinliğin ilk oturumunda Küçük Ölçekli 
Rüzgâr Türbinleri Teknolojileri ve Akademik Çalışmalar, ikinci 
oturumunda ise Küçük Ölçekli Rüzgâr Türbin Uygulamalar ı 
başlıkları üzerinde durulurken, etkinlik, Küçük Ölçekli Rüzgâr 
Türbinler inin Türk iye’de Üret im ve Uygulama Projeksiyonu 
paneli ile sona erdi. 
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YAPI DENETİMİNE 
İLİŞKİN 
BİLGİLENDİRME 
TOPLANTISI YAPILDI
Şubemiz Yapı Denetim Komisyonu tarafından Yapı 
Denetiminde Yalıtım Sistemleri ve Yapı Malzemeleri 
Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

( Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 11 Mayıs 
2019 tar ihinde gerçekleşen toplant ıya BTM A.Ş. Teknik 
Danışmanı Jozef Bonf il ve Şubemiz Yapı Denetim Komisyonu 
Üyesi Makine Mühendisi Sebahatt in İşc i konuşmacı olarak 
katıldı. Toplantıda, yapı denetimi sürecinde yalıtım sistemleri 
ve yapı mal zemeler ine il işk in oluşturulan yönetmelik ve 
şartnamelere dair bilgilendirmede bulunuldu.

ŞUBEDEN • HABER

ASANSÖR 
FİRMALARINA 
YÖNETMELİK 
BİLGİLENDİRMESİ
6 Nisan 2019 tarih ve 30737 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör İşletme 
ve Bakım Yönetmeliği hakkında Asansör monte 
eden/yetkili servis çalışanlarının bilgilendirilmesi 
amacıyla, 3 Mayıs 2019 tarihinde ilgili kurum ve 
kuruluş temsilcileri ile birlikte bilgilendirme semineri 
düzenlendi.

( Seminer; T.C. İzmir Valiliği Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, 
Ege Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri 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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GÖRSEL DÜŞÜNME 
METODU İLE 
PROBLEM 
ÇÖZME SEMİNERİ 
GERÇEKLEŞTİ
Şubemiz tarafından 27 Mayıs 2019 tarihinde Görsel 
Düşünme Metodu İle Problem Çözme semineri 
gerçekleştirildi.

( Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Ege Salonu’nda 
düzenlenen seminere, “The Back of the Napkin” kitabından 
yola ç ıkarak görsel düşünme metodu ile problem çözme 
teknikler i gelişt iren Goh Ai Yat konuşmac ı olarak kat ıldı. 
Kolaylaşt ır ıc ıl ığ ını Mak. Müh. Alt ınay Tunal ı’nın yapt ığ ı 
etkinlikte Goh Ai Yat, görsel düşünmenin iş yaşamı başta olmak 
üzere hayatın çeşitli alanlar ındaki problemler in çözümünde 
nasıl kullanılabileceğine ilşkin yaklaşık 2 saat süren bir sunum 
gerçekleştirdi. 

ŞUBEDEN • HABER

( İlki 2018 yılında düzenlenen ve büyük ilgi gören Yangın 
Semineri’nin 19-20 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştir ilecek 
olan ikincisi iç in hazırlıklar sürüyor. Bu y ıl Şubemiz, İzmir 
Büyükşehir Belediyes i İt f aiye Daire Başkanl ığ ı, İnşaat 
Mühendisler i Odas ı ( İMO), Elek t r ik Mühendisler i Odas ı 
(EMO), Mimarlar Odası (MO) İzmir Şubelerinin yanı sıra Kimya 
Mühendisler i Odası (KMO) Ege Bölge Şubesi birlikteliğinde 
düzenlenecek seminer in  i çe r iğ i  y ap ı l an t op l an t ı  i l e 
netleşt ir ildi. Seminere ilişk in İzmir Büyükşehir Belediyesi 

YANGIN 
SEMİNERİ 
HAZIRLIKLARI 
SÜRÜYOR
Şubemiz ve İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye 
Daire Başkanlığı birlikteliğinde ilk kez düzenlenen 
Yangın Semineri’nin ikincisi bu yıl Eylül ayında 
gerçekleşecek.

Yangın ve Doğal Afet Eğit im Merkez i’nde gerçekleşt ir ilen 
toplant ıya Şubemiz temsilc iler inin yanı sıra İzmir İt faiye 
Dairesi Başkanlığı, İMO, EMO, MO ve KMO temsilcileri katıldı. 
Toplantıda, seminer kapsamında 8 oturumda 22 sunumun yer 
alması ve seminere ücretsiz kayıtların seminer için oluşturulan 
web say fasının yer aldığı www.yanginseminer i.org adresi 
üzerinden Ağustos ayından itibaren yapılması kararlaştır ıldı. 
Ayrıca proje müellifleri, yangın söndürme ve önleme birimleri, 
itfaiye çalışanları, acil durum müdahale ekipleri, iş sağlığı ve 
güvenliği uzmanları, yangın tesisatı tasarım ve taahhüt işinde 
çalışanlar gibi konunun ilgililer inin kat ılımının sağlanması 
doğrultusunda yapılması gereken çalışmalar tespit edildi.

Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleşecek 
seminere paralel olarak düzenlenecek sergide çok sayıda f irma 
da stantları ile yer alacak. 
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TEPEKULE AÇIKHAVA 
SİNEMASI 
18 HAZİRAN’DA 
BAŞLIYOR
( İzmirlilere açık havada sinema şenliği yaşatan Odamız 
Tepekule Açıkhava Sineması, bu yıl yine dolu dolu bir programla 
sanatseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 18 Haziran-12 Eylül 
2019 tarihleri arasındaki 12 haftada yerli ve yabancı birbirinden 
güzel filmler, animasyonlar ve belgeseller seyirciyle buluşacak. 
Tüm gösterimlerin ücretsiz olduğu sinemamız, önceki yıllarda 
olduğu gibi yine üyelerimize ve tüm sanatseverlere açık olarak 

hizmet verecek. Tepekule Açıkhava Sineması Gösterimleri, Makina 
Mühendisleri Odası’nın İzmir’in sosyal ve kültürel yaşamına, 
üyelerimize ve tüm sanatseverlere bir armağanıdır. Sanatın ışığıyla 
daha çok aydınlanacağımız bir dünya dileğiyle, iyi seyirler. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu

Tepekule Açıkhava Sinemamızın  
Gösterim Programına  

QR Kodu okutarak ulaşabilirsiniz

18-19-20
Haziran

24 Haziran

25-26-27
Haziran

KEFERNAHUM
Yönetmen: Nadine Labaki
Oyuncular: Zain Al Rafeea, Cedra Izam, Nadine 
Labaki  
Tür: Dram
Ülke: Lübnan, Fransa
 Lübnan & Fransa ortak yapımı dram filmi, Lübnanlı 
bir çocuk olan Zain’in hikâyesini anlatıyor. Film, 
Zain’in sıradan bir küçük çocuktan, kendisini istismar 
eden ailesine baş kaldırıp kaçan, zekâsı ve pratikliği 
ile sokaklardaki yaşam savaşından galip çıkan ve 
kendisine yapılan haksızlığın karşısında dimdik duran, 
12 yaşındaki genç bir delikanlıya dönüşümünü gözler 
önüne seriyor. 

AYI KARDEŞLER: 
EYVAH AYILAR KÜÇÜLDÜ!

Yönetmen: Leon Ding
Oyuncular: Bingjun Zhang, Zhang Wei, Xiao Tan
Tür: Animasyon
Ülke: Çin
 Ayı Kardeşler ve Oduncu Vik, müthiş bir icada 
imza atar. Küçültme cihazı icat eden ekip heyecanla 
icatlarını denemeye çalışır. Ancak denerken yaptıkları 
yanlışlık kendilerini küçültmelerine neden olur. 
Onlarca kat küçülen Ayı Kardeşler ve Oduncu Vik 
bir an önce eski hallerine gelmenin yolunu arar. 
Bir yandan orijinal boyutlarına dönmeye çalışan 
ekip bir yandan da ekosisteme zarar veren kirliliği 
durdurmaya çalışır. 

	 HERKES	BİLİYOR
Yönetmen: Asghar Farhadi
Oyuncular: Penélope Cruz, Javier Bardem, 
Ricardo Darín 
Tür: Gerilim, Dram
Ülke: İspanya, Fransa, İtalya
 İranlı yönetmen Asghar Farhadi’nin İber 
Yarımadası’nda çektiği film, çocukları ve eşiyle 
birlikte Buenos Aires’te yaşayan Laura adında bir 
kadının hikâyesine odaklanıyor. Düğün için tüm 
aile ve eski tanıdıklar yeniden bir araya gelmiştir. 
Ancak beklenmedik bir olay ailenin hayatının 
tepetaklak olmasına neden olur. Laura’nın büyük 
kızı kaçırılmıştır ve bunu kimin yaptığını kimse 
bilmemektedir. 

1 Temmuz

İKİ KAFADAR
Yönetmen: Victor Azeev
Tür: Animasyon
Ülke: Rusya

  Bobi düzenli bir hayat sürmeyi seven bir kunduzdur. 
Hayatı kontrolü altında rutin bir şekilde ilerlemektedir. 
Ta ki bir gece Max ile tanışana kadar. Max macera 
tutkunu olan bir kedidir. Max, bir gece gökyüzünde bir 
cisim keşfeder ve kısa süreden bunun bir uzay gemisi 
olduğunu anlar. Uzaylılar dünyalarına gelmiştir. Bob 
ve Max’in artık önemli bir görevi vardır; uzaylıları 
gezegenlerini göndermek. Fakat bu sandıkları kadar 
kolay olmayacaktır. 

SENİNLE BAŞIM DERTTE
Yönetmen: Pierre Salvadori
Oyuncular: Adèle Haenel, Pio Marmai, Damien 
Bonnard  
Tür: Komedi
Ülke: Fransa
 Bir kahraman olan polis şefi Santi’nin eşi Yvonne, oğlu 
ile birlikte Fransa’nın güneyinde bir sahil kasabasında 
yaşamaktadır. Genç kadının oğlu, ölen babasını 
kendisine idol olarak belirler. Fakat onun aslında yoz bir 
polis olduğunu öğrenir. Üstelik kocası, Antoine adındaki 
masum birinin 8 yıl hapis cezası almasına da neden 
olmuştur. Kocasının yaptıklarını telafi etmek isteyen 
Yvonne, Antoine’ye yardım etmeye karar verir. 2-3-4 

Temmuz

PULOİ: ASLA YALNIZ UÇMAYACAKSIN
Yönetmen: Arni Asgeirsson
Oyuncular: Jamie Oram, Harriet Perring, Iain 
Stuart Robertson  
Tür: Animasyon, Aile
Ülke: İzlanda, Belçika

 Pulo, çok küçük olduğu için henüz uçmayı 
öğrenememiş yavru bir kuştur. Ailesi güneye göç edince 
Puloi, kutuplarda tek başına kalır. Burada kendisine 
yeni arkadaşlar edinen Puloi, bir yandan kutup soğuğu 
ve düşmanlarına karşı hayatta kalmaya çalışırken bir 
yandan da sevdiği kuşu, kötü kartal Gölge’ye karşı 
korur.8 Temmuz
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Oturuml arda tes isat mühendisl iğ i  al anındak i b il imsel , 
teknolojik gelişmeler ve uygulamalar ile sektörde yapılan AR-
GE çalışmalarının tanıtıldığı, bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı 
b i ld ir i l er  sunulmuş tur.  B i l imse l / Teknolo j ik Çal ışmal ar 
başlıklı oturumlarda tesisat mühendisliği ve ilgili alanlarda 
uluslararası ölçekte yenilik getiren teorik veya deneysel özgün 
araştırma sonuçları sunulurken, seminer ve sempozyumlarda 
ise uluslararası ölçekte yapılmış uygulama ve araşt ırmalar 
tartışılmıştır.

Kongre oturumları aşağıda belirtilmiştir. 

SEMPOZYUMLAR
• Akışkanlar Mekaniği Sempozyumu
• Binalarda Enerji Performansı ve Akıllı Binalar Sempozyumu
• Isıl Konfor Sempozyumu
• İç Hava Kalitesi Sempozyumu
• Simülasyon ve Simülasyon Tabanl ı Ürün Gel iş t irme 
Sempozyumu
• Soğutma Teknolojileri Sempozyumu
• Termodinamik Sempozyumu 

SEMİNERLER
• Mekanik Tesisatta Dijitalleşme
• Jeotermal Enerji
• Yangın Güvenliği Konusundaki Yeni Gelişmeler; Mekanik ve 
Elektrik Yangın Korunum Sistemlerinin Bütünleşik Tasarımı
• Bacalar
• Bina Performans Simülasyonlar ı: Uygulamalar, Fırsatlar, 
Kısıtlar
• CO2 Salımlar ının Azalt ılmasında Ezber Bozan Yenilikç i 
Önlemler ve Ekserji
• Mekanik Tesisatta Ses ve Pasif Yangın Yalıtımı
• Test Ayar Dengeleme (TAD) // Commissioning - Kontrol 
İşletmeye Alma Kabul (KİK)
• Tesisatlarda Sismik Koruma

KURSLAR
• Havuz Nem Alma İklimlendirmesi
• Sistem Seçimi
• Mekanik Tesisatlarda Flushing ve Kimyasal Korozyon 
Koruma Uygulamaları
• İndüksiyon (Chilled Beam) Sistemlerinin Tasarım Kriterleri 
ve Uygulaması
• VAV (Değişken Hava Debili) ve Laboratuvar Havalandırma 
Sistemleri
• Pompaya Giriş ve Enerji Verimliliği
• Soğutma Sistemlerinin Tasarım Esasları
• 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 İkl imlendirme Sis temler inde Hava 
Dağıtım Ekipmanları
• Isıl Sistemlerin Tasarımı

ODADAN • HABER

( İlki 1993 y ılında düzenlenen, 26 y ıl l ık bir bir ik im ve 
geleneği olan 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası adına İzmir Şubesi yürütücülüğünde 
"Mekanik Tesisatta Gerçekler ve Gelecek" ana temasıyla, 17-
20 Nisan 2019 tar ihler i arasında İzmir`de MMO Tepekule 
Kongre ve Sergi Merkez i`nde düzenlenmişt ir. Kongre ile 
bir l ik te TESKON+SODEX Fuar ı da Hannover Messe Sodeks 
Fuarcılık A.Ş. taraf ından aynı tarihlerde gerçekleştir ilmiştir. 
Kongre ve fuar etkinlikler inin tamamı MMO Tepekule Kongre 
ve Sergi Merkezi’nde bulunan 9 salon ve fuar alanında yer 
almıştır. Kongre, 39 kurum, kuruluş ve üniversite taraf ından 
desteklenmişt ir. Kongre boyunca toplam 62 oturumda 189 
bildiri sunulmuştur.

Kongre s ır as ında topl am 7 sempoz yum, 9 seminer, 15 
kurs, 1 panel, 1 forum, 2 özel oturum, 3 sabah toplant ısı 
ge r çe k l e ş t i r i l m i ş t i r.  Kongre  i l e  p ar a l e l  dü zen l enen 
TESKON+SODEX Fuarı’na toplam 1788 m² net stant alanında, 
sektörde ürün ve hizmet üreten 96 kuruluş katılmıştır. Kongreyi 
1.152`si kayıtlı delege olmak üzere, 3.600`ü aşkın mühendis, 
mimar, teknik eleman ile üniversite, meslek yüksekokulu 
ve meslek lisesi öğrenc isi izlerken, fuar 6.711`i aşkın k işi 
taraf ından ziyaret edilmiştir.

14. ULUSAL 
TESİSAT 
MÜHENDİSLİĞİ 
KONGRESİ 
SONUÇ BİLDİRİSİ 

17-20 Nisan 2019
MMO Tepekule Kongre ve

Sergi Merkezi - İZMİR
14. Ulusa

l T
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disliği Kongresi ve teskon+SODEX Fuarı

http://teskon.mmo.org.tr
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• Medikal Gaz Tesisatı

PANEL
• Mekanik Tesisat Proje Şartname ve Keşif Özetinde Uyum

FORUM
• Tes isat Sek töründe Yeni Gel işmeler, Uygulamalar ve 
Eğilimler

ÖZEL OTURUMLAR
• Termodinamik Sempozyumu Özel Oturumu

• Je o t e r mal  E l e k t r i k  S an t r a l l e r i  B ak ım ve  S e r v i s 
Hizmetlerinin Yönetimi

SABAH TOPLANTILARI
• Kongre Sonuçlar ının Hayata Geçir ilmesi İç in İzlenecek 
Yöntemler

• Meslek İçi Eğitim Sorunları

• Proje Hizmeti Üreten Üyelerimizin Sorunları

Kongre  sonucunda aşağ ıdak i  konular ın  kamuoyuna 
duyurulmasına karar verilmiştir: 

1. Meslek odal ar ımız ın ve sek tör  dernek ler in in tüm 
karşı görüşler ine karşın, hükümet in mesleğimizi yak ından 
ilgilendiren İmar Kanunu, Yapı Denet im Kanunu ve ik inc il 
mevzuat ta yapmaya çal ış t ığ ı düzenlemeler yapı üret im 
süreçlerinde kuralsızlığı ve denetimsizliği getirmekte, güvenli, 
sağlıklı, konforlu yapıların yapımını engellemekte, mesleğimize, 
meslektaşlarımıza, sektörümüze zarar vermektedir. Yapı üretim 
ve denet im süreçler ine yönelik mevzuat kamusal bir bakış 
aç ısıyla ele alınmalı, meslek odalar ıyla işbirliği yapılarak 
yeniden düzenlenmelidir.

2. Meslek iç i eğit imin önemi, kurslara yoğun kat ılım ile 
k an ı t l anmış t ı r.  Me s l ek t e  u zmanl ık  ve  be lge l end ir me 
çalışmalarında Makina Mühendisleri Odası’nın yanı sıra sektör 
dernekler i ve üniversiteler de bu süreçlere katkı koymalı ve 
bu alanda teorik ve uygulamalı eğitim merkezlerinin sayısı ve 
kapsamları planlı eşgüdüm içinde işbirlikleri ile arttırılmalıdır. 
Mevcut mekanik tesisat mühendis yetkilendirme eğitiminden 
ayr ı olarak mekanik tesisat tasar ım uygulama eğit imler i de 
yapılmalıdır.

3. Tesisat Mühendisliği Kongresi’ne uluslararası kat ılımın 
artırılması doğrultusunda çalışma yapılmalıdır.

4. Kongre sonuç bildir iler inde al ınan kararlar ın hayata 
geçirilmesi ve takibi amacıyla Oda taraf ından Kongre Yürütme 
Kurullar ının, sürec in tak ipç is i ve yürütücüsü olacağı bir 
mekanizma oluşturulmalıdır.

5. Birbirler i ile bağlant ılı olan;  tesisat mühendisliğinin 
gelişimi, nitelikli hizmet elde edilmesi, meslek mensuplarının 
hak ve salahiyetlerinin korunması ile proje şartname ve keşif 
özeti uyumu için tespit ve önerilerimiz şu şekildedir:

• Çevre ve Şehirc il ik Bakanl ığ ı b ir im f iyat pozlar ının 
t amamlay ıc ıs ı ol an mak ina genel teknik şar tnames inin 
revizyon çalışmalarının bir an önce bitir ilmesi ve daha önce 
kongremizde detaylı olarak ele alınan test, ayar, dengeleme ve 
devreye alma gibi konuların da şartnamede ayrıntılı olarak ele 
alınması sağlanmalıdır.

• B ir im f i yat l arda mont aj bedel i  yer ine adam saat i 
kapsayacak şekilde ayrıntılı analiz yapılmalıdır.

• Proje üretim süreçlerinde, uygulamada sorun yaşanmaması 
aç ıs ından, meslek dis ipl inler i aras ında koordinasyon ile 
bilgi alışver işi sağlanmalı ve bütün disiplinlere ait projeler 
süperpoze edilmel i, yani çak ış t ır ı lmal ı, varsa hatal ar ı 
düzelt ilmelidir. Bu sorunu ortadan kaldırabilecek bir diğer 
yöntem de, mimari tasarımdan başlayarak yapı bileşenlerinin 
modellendiği, sistemlerin ve yapıların analiz ve simüle edildiği, 
modeller inden dokümantasyon oluşturulabildiği, 3 boyutlu 
modelleme bilg isayar programlar ının kullanılabilmesidir. 
Bunun sağlanması iç in gerekli tanıt ım yapılmalı, destek 
programları oluşturulmalıdır.

• Meslek taşlar ımız; proje t asar ım süreçler inde; proje 
kapsamındaki malzemeler için, resmi birim f iyatları kullanarak 
keşif özeti oluşturmuşsa, makina genel teknik şartnamesinin, 
birim f iyat pozlarının tamamlayıcısı olduğu gözetilmelidir.

• 2019 yılında yürürlüğe giren bina deprem yönetmeliğinin 
ekine göre deprem tasarım sınıf ı 4 dışında kalan bütün binalarda 
tesisatın sismik koruma projelerinin yapılması gerekmektedir. 
Bu konu ile ilgili eğitimler verilmelidir. Geçmişte bu imalatlar 
iç in maliyet hesabı yapılmadan,  projede not yazılarak bu 
imalatların yaptır ıldığı görülmekte idi. Söz konusu imalatlar 
için, gerekli detaylar, notlar ve şartname, projesine eklenmeli 
ve bu imalatlar için maliyet hesabı yapılarak, keşif özetinde yer 
verilmelidir. 

• 2012 y ılında bürokrasinin azalt ılmasına yönelik olarak 
yangın projeler inde itfaiye görüşünün alınması zorunluluğu 
kaldır ılmışt ır. Ancak bunun sonucunda binalar ın iskân izni 
alımı sırasında itfaiye taraf ından yapılan kontrollerde telaf isi 
mümkün olmayan hatalar ile karşılaşıldığı görülmüştür. Yangın 
projelerinde yeniden itfaiye görüşünün alınması sağlanmalıdır. 
Ayrıca standart ve yönetmeliklerde belirtildiği gibi söndürme, 
bas ınçl andırma, duman t ahl iye s is temler inin per iyodik 
kontrolleri yapılmalıdır.

• Yapım işler i ihaleler i uygulama yönetmeliğinde yapılan 
değişiklik ile yerli malı olması zorunluluğu bulunan makina, 
malzeme ve ekipman için kamu ihale kurumu taraf ından liste 
yayımlanmıştır. Kamuya yapılan proje ve eklerinde, bu listede 
belirtilen ürünler için özel f iyat oluşturulurken, yerli üretim 
yapan f irmaları, dışarıda tutacak şekilde birtakım sertif ikalar 
istenmemeli, yönlendirici tarifler yapılmamalıdır.

• Kamu proje ihalelerinde sadece ticaret odası kayıt belgesi 
is tendiğ i, ancak mühendis mimarlar t araf ından yapıl an 
bu hizmet iç in mühendis ve mimarlar ın kay ıtl ı olduğu ve 
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s ic i l ler in in tutulduğu odal ar ından herhang i b ir  be lge 
istenmediği görülmektedir. Uzmanlık ve sicil durumu açısından, 
kamu proje ihalelerinde, sicil durum belgesi, SMM büro tescil 
belgesi ve proje konusu ile ilgili uzmanlık belgeleri istenmesi 
gereklidir.

• Haksız rekabet in önlenmesi ve meslektaşlar arasında 
dayanışmanın, bilgi ve deney iletişiminin sağlanması için, Oda 
üyesi meslektaşlar ımızın mesleki denetim kurallar ına uygun 
şekilde hizmet üretmesi sağlanmalıdır.

• Mühendislik mimarlık şartnamesi kapsamında var olan PID 
(Proje ve İhale Dosyası Düzenlenmesi İç in Ücret) değerler i 
mevcut gelişmeler kapsamında enerji kimlik belgesi, yangın, 
sismik ve 3 boyutlu tasar ım vb. ek tasar ım hizmetler ini de 
kapsayacak biçimde güncellenmelidir.

• Yüksek Yapılar Yönetmeliği oluşturulması iç in çalışma 
yapılmalıdır.

• Tesisat Keşif özetleri ve teknik şartnameler için çalışma 
grubu oluşturulmalıdır.

6. Proje üreten üyelerimizin sorunlarının tartışılarak çözüm 
önerilerinin üretileceği bir SMM Çalıştayı düzenlenmelidir.

7. Can güvenliğini tehdit eden tüm bacaların kullanımına son 
verilmesi için standart dışı bacalar denetim alt ına alınmalı, 
bu bacaların ıslah edilmesi ya da kullanımının yasaklanması 
sağlanmalıdır. Bu konuda Bakanlıklar, meslek odaları ve sektör 
derneklerinin işbirliği ile gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

8. Sektörel yayın kalitesini art ırmak, yayın problemler ine 
or t ak çözümler  o lu ş turmak üzere Sek tör  Yay ın Tak ip 
Koordinasyon Kurulu kurulmalıdır.

9. Geçer l i l ik  Dene t imi (Commiss ion ing-K İK :  Kont rol , 
İşletmeye Alma, Kabul) konusunda yayın çalışması yapılmalıdır. 

10. Oda ve sek tör bileşenler inin dij ital leşme çalışmalar ı 
ortaklaştırılmalıdır.

11. Jeotermal sahalarda sondaj çalışmalar ından başlamak 
üzere iş le t im sürec ini kapsayacak b iç imde ÇED raporu 
hazırlanması zorunlu olmalıdır. ÇED raporu ilgili kurum ve 
kuruluşlar ının onay sürec i başlamadan hiçbir f aal iyet te 
bulunulmamalı, çalışmalar başladığından itibaren tüm süreçler 
ÇED raporu doğrultusunda denetlenmelidir.

12. Jeotermal ener ji yat ır ımlar ının tekniğine uygun olarak 
planlanması, işletme faaliyetlerinin vahşi bir şekilde salt kâr 
odaklı gerçekleşt ir ilmemesi, oluşan sorunlar ı giderebilmek 
adına gereken tüm tedbirler in alınması ve tüm süreçler in 
şef faf olarak toplumla paylaşılması, gerek oluşan r iskler in 
en aza indirilmesi gerekse sürdürülebilir bir jeotermal üretim 
iç in vazgeç ilmez görülmelidir. Uygulamalar ı denetlemek 
üzere, tarafsız bir otor ite (Jeotermal Ener ji Enst itüsü vb.) 
kurulmalıdır.

13. Üniversiteler imiz in jeotermal ener ji alanında çalışan 
Enstitü, Araştırma ve Uygulama Merkezleri vb. yöneticilerinin, 
jeotermal enerji endüstrisinin temsilcileriyle bir araya gelerek, 
sektörün gereksinim duyduğu bilimsel ve teknolojik çalışmalar 
iç in bir stratejik plan gelişt irmesi, hem jeotermal ener ji 
bilim ve teknolojisinin Türkiye’de gelişmesi açısından hem de 
ilgili endüstr inin ve toplumun ihtiyaç duyduğu çalışmalar ın 
yapılması açısından gereklidir.

14. Jeotermal ener j i  sant ral ler i i le bütünleş ik şek ilde 
ör tü alt ı t ar ım işletmeler i kurulmal ı, bu uygulamalar ın 
yaygınlaştırılması desteklenmelidir.

15. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Teskon+Sodex 
Fuar ı`n ın n i te l iğ i  ve n ice l iğ i y le  ç ağdaş,  demokr at ik , 
sanayileşen bir Türkiye yaratılması sürecine katkıda bulunacağı 
inanc ı ile yukar ıdaki istemler imizin yaşama geç ir ilmesinin 
takipçisi olunacak ve 15. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi 
ve Fuarı aynı anlayış ile ulusal ve uluslararası katılımı daha da 
artırılarak gerçekleştirilecektir.

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI

İN
D

İR
İM

LOKAL ALSANCAK
Lokal Alsancak tarafından, üyelerimize yiyecek ve alkol dâhil tüm ürünlerde yüzde 20 oranında indirim 
uygulanacaktır.

Adres: Alsancak Kıbrıs Şehitleri Caddesi 1477 Sokak No: 12/A
Tel: (0232) 422 50 20

ÖZEL DOĞA KOLEJİ
Özel Doğa Koleji tarafından, üyelerimizin çocuklarına eğitim ücretlerinde yüzde 10 oranında indirim 
uygulanacaktır.

Adres: Yeni Mahalle Mah. 8780/1 Sokak B Blok No:1/2 Çiğli/izmir Çiğli / İzmir
Tel: 0232 376 25 25  
Fax: 0232 376 25 25
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SANAYİ DİPTE, 
İŞSİZLİK 
ZİRVEDE

( İler leyen kr iz in sanay i odaklı olmaya devam et t iğ ine 
dikkat çekilen araştırmada, inşaata girdi veren sektörlerle iç 
talebi hızla daralan dayanıklı tüketim malı üreten sektörlerin 
krizden en olumsuz etkilenen alt dallar olmaya devam ettiğine 
yer ver ildi. Ağustos 2018-Şubat 2019 döneminde, 6 ayda 
sanayide işini kaybedenlerin sayısı ise 342 bine çıktı. Sanayide, 
artan döviz f iyatlarıyla birlikte maliyet artışlarının f iyatlara 
yansıtıldığı ve sanayici f iyatlarındaki artışın ortalama yüzde 
30 yıllık büyüklüğe ulaştığı vurgulanıyor. 

Odamız analizinde şu noktalara vurgu yapıldı: 
• 31 Mart yerel seçimleri sonrasında CHP adayının kazandığı 
seçimlere rejimin itirazları, 35 günlük bir“bekle-gör” süresine 
mâl oldu. YSK’nın 6 Mayıs’ta uluslararası hukuk garabeti olarak 
nitelenen gerekçe ile seç imler i iptal etmesi ve seç imin 23 
Haziran’da yenilenmesini karara bağlaması ise topyekûn bir 
türbülansa kapı aralandı, en şiddetli sarsıntı ise ekonomide, 
sanayide yaşandı. 

• İçer ide siyaseti ve ekonomiyi yönetmekte güçlük çeken 
AKP rejiminin dış iklimden de oldukça olumsuz etkilenmesi, 
gös tergeler i daha da iç karar t ıc ı hale get ir iyor. Öncü 
göstergeler, 31 Mayıs’ta TÜİK taraf ından açıklanacak olan 2019 
Birinci Çeyrek GSYH’nin yine negatif gelmesi ve 2018 birinci 
çeyreğine göre yüzde 4 küçülme ihtimalini güçlendirdi. 

• Sanay inin üret im cephesinde pek düzelme görülmüyor. 
Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak-Şubat-Mart aylarını kapsayan 
ilk çeyrekte, sanayi üretim endeksinin 2018 ilk çeyreğine göre 
yüzde 6’ya yakın gerilediğini ortaya koydu. 

• 2019 ilk çeyreğinde imalat sanay isindeki düşüş yüzde 
6’yı buldu. Bu düşüş alt sektörlere göre analiz edildiğinde, bir 
önceki çeyrekte görüldüğü gibi, inşaata girdi üreten çimento, 
seramik, cam gibi sanayi dallarında daralma öne çıkıyor. 

• İmalat sanay isinin alt dallar ından otomot iv (motorlu 
kara taş ıt ı sek törü) de döv iz f iyatlar ındak i ser t ar t ış ın 
girdi ithalat ını, dolay ısıyla üret ic i ve tüket ic i f iyatlar ını 
yükseltmesinden etkilendi. Daralan iç talep, üret imi yüzde 
11’in üstünde ger ilet t i. Aynı ger ileme beyaz eşyay ı içeren 
metal sektöründe (fabrikasyon metal)  yüzde 9’u buldu.

• Sanay ide üret im cephesinde kararan tablo, ist ihdam-
işsizlikte de gözleniyor ve işsizlik hızla t ırmanarak zirveye 
ilerliyor. TÜİK, Şubat ayı İşgücü İstatistiklerine göre standart-
dar tanımlı işsizlik oranı yüzde 14,7 olarak belirlendi. Dar 
tanımlı işsiz sayısı son bir yılda 1 milyon 376 bin artarak 4 
milyon 730 bine ç ıkt ı. Resmi olan 4 milyon 730 bin işsize, 
sayılmayan 2,9 milyon işsiz katılsaydı, gerçek işsiz sayısı 7,7 
milyona yaklaşacak, gerçek işsizlik oranı da yüzde 14,7 değil, 
yüzde 22 olacaktı. 

• Mevsimsel etkilerden arındırıldığında Ağustos 2018-Şubat 
2019 arasında ist ihdam kaybı 740 bini bulurken bunun 342 
bini sanayiden kaynaklandı. Sanayide 6 ayda 342 bin kişi işini 
kaybetti. 

 
• Sanayicinin ürettiği ürünlerde yaptığı f iyat artışları, yani 
Yurt İç i Üret ic i Fiyatlar ı,Y İ-ÜFE, döviz ar t ışlar ıyla yeniden 
t ırmanma sinyaller i ver iyor. Nisan ayında sanayici f iyatlar ı 
yıllık olarak yüzde 30,1 arttı. Alt sektörlerde en yüksek f iyat 
artışları, petrol ürünleri, kimya,otomotiv gibi ithalata bağımlı 
alt sektörlerde görüldü ve yüzde 35-40 dolayında yıllık f iyat 
artışları gözlendi. 

Odamız, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in 
katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin 
49’uncusunu, yerel seçim iptali sonrası yaşanan 
ekonomik türbülansa ve tırmanan işsizlik konusuna 
ayırdı. 

ODADAN• HABER
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TMMOB  MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ
2018-2019 ÇALIŞMA DÖNEMİ  4. DÖRT AYLIK ÇALIŞMA RAPORU (ÖZET)

(1 Şubat 2019–31 Mayıs 2019)

Şubemiz in 29. Çal ışma Döneminin dördüncü dör t ay ını 
kapsayan bu rapor, Şube 29. Olağan Genel Kurulu’nda 
üyeler imizin görüş ve öner iler i ile zenginleşt ir ilen Şube 
Çalışma Programı doğrultusunda gerçekleşen çalışmalardan 
oluşmaktadır. 

Raporumuz,  yerel yönet im seç imler inin gerçekleşt iğ i, 
y ıl l ardan bu yana bask ıl anan ekonomik kr iz in ik t idar 
taraf ından bile var l ığ ı inkâr edilemeyecek bir şek ilde 
görünür olduğu, toplumun tüm kesimlerine yönelik baskıların 
sürdüğü, demokrasi kır ıntılarının dahi yok edildiği, gözaltı 
ve tutuklamalar ın, çalışma yaşamında güvencesizleşt irme 
adımlar ının sürdüğü yaklaşık 120 günlük zaman dilimini 
kapsamaktadır. 

Parlamentoda çoğunluğu elinde bulunduran AKP-MHP örtülü 
koalisyonu, bir yıla yaklaşan bir zamandır devam eden ve her 
geçen gün sonuçlar ı vahimleşen ekonomik kr iz karşısında, 
son üç aylık dönemde de çözüme dönük adımları atamamış, 
kr iz in faturası giderek ağırlaşan bir şek ilde emekç ilere, 
yoksullara kesilmeye devam etmiştir. 

Bu koşullar iç inde gidilen 31 Mar t seç imler i sonucunda, 
iktidar blokunda düşüş döneminin devam ettiği ve giderek 
hız kazanacağ ı net b ir şek ilde görülmüştür. Seç imler 
öncesinde hem devletin hem de sermayenin bütün imkânları 
ayakları altına serilen ve Cumhur İttifakı adını kullanan AKP-
MHP bloku, geniş imkânlar ına karşın muhalefet karşısında 
İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çok sayıda büyükşehir 
belediyesini yitirdi. Bunlara ek olarak, geçtiğimiz dönemde 
kayyum atanan birçok belediye de HDP taraf ından tekrar 
kazanıldı. Ancak AKP, uzun süren tartışmalar ve trajikomik 
bir sürecin sonunda, İstanbul seçimler ini YSK eliyle iptal 
et t irme hedef ine ulaşt ı. 31 Mar t seç im sürec i, gerek 
İstanbul’da seçimin tekrar edilmesi kararıyla gerekse “KHK’li 
oldukları” gerekçesiyle bazı belediye başkanlarına ve meclis 
üyeler ine mazbata ver ilmemesi ile ülke demokrasis inin 
geldiği noktay ı göstermiş oldu. Bu süreç aynı zamanda, 
AKP ik t idar ının “seç imle gitmeme” ve “sandık tan ç ıkan 
iradeye saygı duymama” konusundak i niyet inin de aç ık 
beyanı idi. Yaşananlar, geniş kitlelerin nezdinde seçimlere 
olan inancı sarsarken, antidemokratik gidişata karşı sadece 
seçim sandığında değil, f iili meşru mücadele zemini olan 
sokaklarda mücadelenin de önemini bir kez daha gözler 
önüne serdi. 

Diğer yandan, kr iz koşullar ına karşın “İt ibardan tasarruf 
olmaz” anlayışı ile sarayından bakanlıklar ına dek saltanat 
alamet i harcamalar ını sürdüren ik t idar par t is i AKP’nin 
yönetiminde olduğu belediyelerdeki akılalmaz harcamaları 
ise 31 Mart yerel yönetim seçimleri sonrasında el değiştiren 
belediyelerde gözler önüne serildi. 

SUNUŞ

1) Oda ve Şube Örgütsel Yapısının  
 Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar

İk t idar ın önley ic i tedbir ler alamadığ ı kr iz yüksel irken, 
bunun bedel ini i l k ödeyen, aral ar ında öneml i oranda 
meslektaşlarımızın da bulunduğu emekçiler olmaktadır. Buna 
karşı sesini yükselten, örgütlenen, hak arama mücadelesine 
g ir işen her kes im ik t idar ın hedef indedir. Bizler in kr iz, 
pahalılık ve işsizlik karşısında karşı söylememiz gereken 
ilk sözümüz “Krizin bedelini krizi yaratanlar ödesin”dir. Bu 
süreç te, TMMOB örgütlülüğüne ve diğer emek ve meslek 
örgüt ler ine, topluma kr izden ç ık ış doğrultusunda yol 
gösterme, örgütlülüğünü güçlendirme ve baskı politikalarına 
karşı mücadele etme, her zaman söylediğimiz üzere, “aklın 
kötümserliğ inin karş ıs ına iradenin iy imserliğ ini” koyma 
görevi düşmektedir. 

Önümüzdeki dönemde TMMOB örgütlülüğünü ileriye taşıyacak, 
antidemokratik uygulamalara gerektiği şekilde direnecek bir 
irade ortaya koymanın gerekliliği ortadadır.  

Yıllardan bu yana olduğu gibi bugün de baskı ve yasaklara 
karşı özgürlük ve demokrasiy i savunma görev i önümüzde 
durmaktadır. TMMOB ve MMO örgütlülüğü olarak bu görevde 
üzerimize düşen pay her ne ise bunu hakkıyla yerine getirmek 
için daha fazla çabalamalı, bir bütün olarak örgütlülüğümüzü 
harekete geçirmeliyiz. 

Sayın Üyelerimiz,
TMMOB İzmir İKK çalışmalarına Şubemizin aktif katılımı bu 
dönemde de devam etmiştir ve TMMOB İKK Dönem Sekreterliği 
görevi Şubemiz taraf ından sürdürülmektedir. 

Ülke gündeminin yoğunluğuyla bağlantılı olarak şekillenen 
Oda ve İKK çal ışmal ar ın ın d ış ında, Şubemiz meslek i 
çalışmalarını yoğun biçimde sürdürmüştür. 
Değerli Üyelerimiz,

29. Dönemin dördüncü dör t ay ında gerçekleşt irdiğ imiz 
çalışmalarımızın özetini görüşlerinize sunarken, bu süreçte 
Şube çalışmalarımıza katkıda bulunan tüm üyelerimize bir kez 
daha teşekkür ediyoruz.

Şubemiz, uzmanlık alanındaki bilgi ve deney imler ini Oda 
platformlarına aktarmayı bu dönem de sürdürmüştür.  

Teknisyenlere Yönelik Kurslar   
Bu dönemde düzenlenen 92 kursa toplam 948 kişi katılmıştır.

Meslek İçi Eğitim Merkezi (MİEM) Kursları
01.02.2019-31.05.2019 tar ihler i arasında gerçekleşt ir ilen 
düzenlenen 22 kursa ise 297 kişi katılmıştır.

2) Şube Eğitim Hizmetleri
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Bilgisayar Kursları
Bu dönem Şubemiz eğit im merkezinde aç ılan 2 bilgisayar 
kursuna 16 kişi katılmıştır.
İnsan Kaynakları Merkezi Tarafından Düzenlenen Kuruluş İçi 
Eğitimler
İnsan Kaynakları Merkezimiz taraf ından düzenlenen toplam 8 
kuruluş içi eğitime 84 kişi katılmıştır. 
İnsan Kaynaklar ı Merkezi Taraf ından Düzenlenen Genel 
Katılıma Açık Eğitimler
Bu dönemde gene l  kat ı l ıma aç ık eğ i t im programımız 
kapsamında düzenlenen 18 eğitime toplam 208 kişi katılmıştır.
4 ayl ık dönemde aç ılan 25 seminere, 292 k iş il ik kat ıl ım 
sağlanmıştır. Eğitimlere bireysel katılımcılar ın yanı sıra, 50 
ayrı f irmada çeşitli görevlerde çalışan yöneticiler, mühendisler 
ve teknik elemanları katılmıştır.    

                                                                                 

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

Çalışmayan Üyeler imize ve Öğrencilere Yönelik Ücretsiz 
Eğitimler

Bu dönem 10 adet ücretsiz eğitime 98 kişilik katılım olmuştur. 
Eğitim sonunda üyelerimize eğitim katılım belgeleri verilmiştir.

Organize Sanayi Bölgeleri, Komisyon Bilgilendirme ve Salı 
Toplantıları

Gerçekleştirilen 10 adet Bilgilendirme Toplantısına toplam 376 
kişilik katılım olmuştur.

Periyodik Kontroller
01.02.2019-31.01.2019 tar ihler i arasında 934 f irmada 9.819 
cihazın periyodik kontrolü yapılmıştır. 

Mesleki Denetim
01.02.2019-31.01.2019 tarihleri arasında 771 mekanik tesisat 
projesinin, 13 bin 940 doğalgaz tesisatı projesinin ve 5 asansör 
uygulama projesinin mesleki denetimleri gerçekleştirilmiştir.

Motorlu Araçlar Bilirkişiliği
Bu dönem 198 aracın motor, şase numaralar ının orijinalliği, 
azami yüklü ağ ır l ığ ı ve s il indir hac imler i incelenmiş ve 
bu araçlar hakk ındak i inceleme raporlar ı ilgili kurumlara 
gönderilmiştir.

Mutfak Havalandırma Bilirkişiliği
Bu dönemde 63 işyerinin mutfak havalandırma sistemi hakkında 
inceleme raporları düzenlenmiş ve f irmalara iletilmiştir. 

Yangın Merdiveni Basınçlandırma Bilirkişiliği
01.02.2019-31.01.2019 tar ihler i arasında 9 binanın 34 adet 
yangın merdiveni basınçlandırma sistemi hakkında inceleme 
raporları düzenlenmiş ve kurum/kuruluşlara iletilmiştir. 
Teknik Ölçümler
Bu dönem İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kapsamında 3 f irmada 
teknik ölçümler gerçekleştirilmiştir. 

3)  İnsan Kaynakları Merkezi (İKM)

4) Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler  

5) Asansör Kontrol Merkezi (AKM)

Bilirkişilik ve Ekspertizlik Hizmetleri
01.02.2019-31.01.2019 t ar ihler i aras ında topl amda 27 
kurum, kuruluş ve f irmaya bilirkişilik ve ekspertizlik hizmeti 
verilmiştir.

Rafların Statik Analizi ve Rafların Periyodik Kontrolleri
Bu dönemde 11 f irmada bulunan raf lar ın ve ek ipmanlar ın 
statik analizi, 2 adet f irmaya rafların bilirkişiliği ve 6 f irmada 
bulunan rafların periyodik kontrol hizmeti gerçekleştirilmiştir. 

Eğimli Engelli Platformlar ı, Araç Kaldırma Cihazlar ı ve 
Lunapark Bilirkişilikleri
01.02.2019-31.01.2019 tar ihler i arasında 13 adet Eğimli 
Engelli Platformu bilirkişilik inceleme hizmeti, 2 adet Araç 
Kaldırma Cihazı bilirkişilik inceleme hizmeti ve 2 adet Küçük 
T ip Lunapark Eğlence Cihaz ı bil irk iş il ik inceleme hizmet i 
gerçekleştirilmiş ve raporları düzenlenmiştir.

NDT Tahribatsız Muayene Çalışmaları
01.02.2019-31.01.2019 tarihleri arasında çeşitli yöntemler ile 
(VT, MT, PT, UT) 14 f irmaya hizmet sunulmuştur.

Kazan Tesisatı Uygunluk Değerlendirme Kontrolleri
01.02.2019-31.01.2019 tar ihler i arasında kamu binası, okul, 
hastane ve kamuya açık kullanım alanlarında (AVM, otel vb.) 
246 kazanın kontrolleri gerçekleştirilmiştir. 

AKREDİTASYON FAALİYETLERİ
Asansör Kontrol Merkezi, “TS EN ISO/IEC 17021: 2012 Uygunluk 
Değer lendirmes i Çeş it l i T iptek i Muayene Kuruluşlar ının 
İşletimi için Şartlar” standardı ve AB-086-YS nolu akreditasyon 
kapsamında Mak ina Mühendisler i Odas ı Asansör Kontrol 
Merkez i 2. Gözet im denet imi 15-16.01.2019 tar ihler inde 
gerçekleşt ir ildi. Denet ime ist inaden 3 önemli, 3 önemsiz 
olmak üzere toplam 6 uygunsuzluk tespit edilmiştir. Bu dönem 
içerisinde uygunsuzluklara ilişkin Düzeltici/Önleyici Faaliyetler 
gerçekleştirilip, dosya kapatılmıştır. 

Ayr ıca bu dönem içer is inde 18  şubenin iç denet imler i 
t amaml and ı.  İ ç  dene t imler  sonr as ında t e sp i t  ed i l en 
uygunsuzluklar için çalışmalar devam etmektedir. 

EĞİTİM FAALİYETLERİ
AKM taraf ından Oda bünyesinde faaliyet yürüten mak ina 
mühendisler i iç in 25.05.2019 tar ihinde “TS EN ISO/IEC 
17065 Uygunluk Değerlendirmesi – Ürün, proses ve hizmet 
belgelendirmesi yapan kuruluşlar için şartlar” konusunda bir 
eğitim gerçekleştirildi.  

06.03.2019 tar ihinde Bakanlık A t ipi Muayene Kuruluşlar ı 
toplant ısına ve 28.03.2019 tar ihinde Bakanlık Onaylanmış 
Kuruluş toplantısına katılım gösterilmiştir. 

ASANSÖR YILLIK KONTROL FAALİYETLERİ
Asansör y ıllık kontrol çalışmalar ında Türk iye çapında 385 
belediye ve il özel idare ile protokol imzalanmış olup, 
kontrollere devam etmektedir. 

01.02.2019-31.05.2019 tarihleri arasında Şubemiz taraf ından 
306 asansörün tesc il öncesi ilk per iyodik kontrolü, 2632 
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asansörün per iyodik kontrolü, 2203  asansörün eks ikl ik 
kontrolü, 282 asansörün ikinci eksiklik kontrolü yapılmıştır.

MMO KALMEM Kalibrasyon Laboratuvar ı ve Metroloji Eğit im 
Merkezimiz sanayi kuruluşlarına ve Odamız birimlerine verdiği 
eğitim ve kalibrasyon çalışmalarını sürdürmüştür. Yeni hizmet 
alanımız olan Rüzgar Deney i kapsamında Rüzgar Ölçüm 
İstasyonu Kurulum denetimlerine de başlanmıştır.
Kalibrasyon Hizmetleri: TS EN ISO/IEC 17025:2012 standardı 
kapsamında AB-0070-K dosya numaras ı i le 26.01.2010 
tar ihinde akredite olan ve son Belge Yenileme denet imini 
başar ı ile tamamlayan laboratuvar ımız Bu dönemde TS EN 
ISO/IEC 17025:2017 standart geçişi çalışmalar ına başlamış, 
Ağustos 2019 Türkak denetimine hazırlıklarını sürdürmektedir. 
Boyutsal alanda çeşitli mastar kalibrasyonlar ı iç in kapsam 
genişletme yapılması planlanmaktadır.
Rüzgar Deney Hizmetler i: MMO KALMEM bu dönemde Rüzgâr 
deneyi alanında AB-1235-T dosya numarası ile IEC 61400-12-
1:2017 (Ed.2)'ye göre AKREDİTE ve Uluslararası Eşdeğer olarak, 
Rüzgâr Ölçüm İstasyonu Uygunluk Onay Raporu ve Meteorolojik 
Ölçüm Sonuç Raporu hizmet i vermeye başlamışt ır. Bunun 
yanı sıra Elektr ik P iyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında 
yasal olarak düzenlenmesi gereken Rüzgâr Ölçüm İstasyonu 
Kurulum Raporunu (Ek-3) ve Rüzgâr Ölçüm Sonuç Raporunu 
(Ek-4) düzenlemeye yetkili bir kurum olarak hizmet vermeye 
başlamıştır.
Toplam 30 Rüzgâr Ölçüm Sahası projesi için sözleşme imzalayan 
laboratuvar ımız, tüm İstasyonun kurulum denet imler ini 
tamamlamıştır.
Bu çalışma döneminde, Kalibrasyon konular ında 5  eğit im 
gerçekleştirilmiş ve 58 kişiye eğitim verilmiştir. 
Düzenli olarak hizmet ver ilen sanay i kuruluşlar ının yanı 
sıra, Odamızın Muayene Kuruluşu, Merkez Çevre Laboratuvarı 
ve Asansör Kontrol Merkezi bir imler in kalibrasyon hizmet i 
ihtiyaçları merkezimizce karşılanmıştır. 
MMO KALMEM taraf ından, 1 Şubat 2019–31 Mayıs 2019 tarihleri 
arasında, 430 hizmet başvurusu doğrultusunda 4273 adet 
cihazın kalibrasyonu yapılmıştır. Ayrıca, Odamızın Periyodik 
Kont rol B ir imler i,  A sansör Kont rol Merkez i ve Merkez 
Laboratuvarı’na ait 651 adet cihaz kalibre edilmiştir.

5. Kaizen Paylaşımları Etkinliği (22-23 Şubat 2019)
Bu yıl beşinci kez düzenlenen Kaizen Paylaşımlar ı etkinliği, 
22-23 Şubat 2019 tar ihler inde Odamız Tepekule Kongre ve 
Sergi Merkezi’nde gerçekleşti. Etkinlikte 33 f irmadan 98 proje 
Kaizen çalışmalarını sergileme ve diğer katılımcılar ile görüş 
alışverişinde bulunma f ırsatı yakaladı.
Etkinliğin ikinci gününde ise proje sergisi devam ederken “Mavi 
Yaka Deneyim Paylaşımları”, “Hizmette Kaizen” ve “Yaşamda 
Kaizen” başlıklı oturumlar da yoğun kat ıl ıma sahne oldu. 
Etkinlik sonunda tüm proje sahipler ine katılım sert if ikalar ı 
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 Paylaşımları etkinliğine yaklaşık 773 kişi katılırken, 
sergide 33 f irmadan 98 proje yer aldı.
 

14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Sergisi (17-20 
Nisan 2019)
İlki 1993 yılında düzenlenen, 26 yıllık bir birikim ve geleneği 
olan, 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi 17-20 Nisan 2019 
tar ihler i arasında TMMOB Makina Mühendisler i Odası adına 
İzmir Şubesi yürütücülüğünde "Mekanik Tesisatta Gerçekler 
ve Gelecek" ana temasıyla Odamız Tepekule Kongre ve Sergi 
Merkezi - İzmir'de düzenlendi.
Bu süre içinde Yürütme Kurulu son toplantısını gerçekleştirerek 
Kongre programını haz ır l adı ve kongre içer iğ ine il işk in 
çalışmaları tamamladı. Kongre ve fuar etkinliklerinin tamamı 
Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkez i’nde bulunan 9 
salon ve fuar alanında yer aldı. Kongre, 39 kurum, kuruluş ve 
üniversite taraf ından desteklendi. Kongre boyunca toplam 62 
oturumda 189 bildiri sunuldu.
Kongre s ıras ında topl am 7 sempoz yum, 9 seminer, 15 
kurs, 1 panel, 1 forum, 2 özel oturum, 3 sabah toplant ısı 
gerçekleştirildi. Kongre ile paralel düzenlenen TESKON+SODEX 
Fuarı’na toplam 1788 m² net stant alanında, sektörde ürün 
ve hizmet üreten 96 kuruluş katıldı. Kongreyi 1.152’si kayıtlı 
delege olmak üzere, 3.600’ü aşkın mühendis, mimar, teknik 
eleman ile üniversite, meslek yüksekokulu ve meslek lisesi 
öğrencisi izlerken, fuar 6.711 kişi taraf ından ziyaret edildi.
Sonuç Bildirisi yayımlanarak ilgili kurum, kuruluş ve basın ile 
paylaşıldı.

2. Yangın Semineri (29-20 Eylül 2019)
Şubemiz t araf ından İ zmir Büyükşehir Belediyes i İ zmir 
İtfaiye Dairesi başkanlığının yanı sıra Elektr ik Mühendisler i 
Odası, İnşaat Mühendisler i Odası, Mimarlar Odası ve Kimya 
Mühendisler i Odası birlikteliğiyle 19-20 Eylül tar ihler inde 
Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenecek 
olan Yangın seminer inin ik inc isi “Büyük Yangınlar, Küçük 
İhmallerle Başlar” ana teması ile gerçekleştirilecek.
Yürütme Kurulu toplant ıl ar ı sonunda etk inl ik programı 
hazırlanarak kamuoyu ile paylaşıldı. Yangın Seminer i’nde 8 
oturumda 22 sunum katılımcılarla paylaşılacaktır. 
Ayr ıca sektörün önde gelen f irmalar ı da ik i gün boyunca 
sergi salonunda kendi yaptıkları çalışmaları sergileme f ırsatı 
bulurken, kat ıl ımc ılar ın da bu alanda uzman is imlerden 
s t ant l arda b ilg i almalar ı sağl anmış ol acak t ır. Seminer 
paralelinde düzenlenecek sergi için şu an 9 f irma yer almaktadır 
ve halen başvurular devam etmektedir.

5. İzmir Rüzgâr Sempozyumu ve Sergisi (3-4-5 Ekim 2019)
Şubemiz in Elek tr ik Mühendisler i Odas ı İ zmir Şubes i ile 
birlikte 3-4-5 Ekim 2019 tarihlerinde düzenleyeceği 5. İzmir 
Rüzgâr Sempozyumu ve Sergisi iç in Yürütme Kurulu Üyeler i 
bu dönemde gerçekleşt irdiği 5 toplant ı ile çalışmalar ını 
sürdürmektedir. Etkinlik çalışmalar ına yön vermek amacıyla 
20 Şubat 2019 tar ihinde Sempozyum Yürütme Kurulu ve 
Danışmanlar Kurulu’nun kat ıl ımlar ıyla bir bilg ilendirme 
toplantısı gerçekleşt ir ilmiş, Danışmanlar Kurulu Üyeler imiz 
sempozyuma ilişkin öneri ve katkılarını sunmuş bu kapsamda 
etkinlik ana teması “Yerli Üretim ve İzmir” olarak belirlenmiştir.
Duyuru için hazırlanan e-bültenler sektörde faaliyet gösteren 
kişi ve kurumlara gönderilmiş, bu kapsamda içersinde sektörde 
faaliyet gösteren dernek, organize sanay i bölgesi, odalar, 
kamu kurumlar ı ve üniversiteler in de olduğu 18 kurumdan 
Destekleyen kuruluş olarak destekleri alınmıştır.

Sempozyum programı iç in oturum başl ıkl ar ı ve konular 
belirlenerek çağrılı konuşmacı davetleri iletilmeye başlanmış 

6) Kalibrasyon Laboratuarı ve 
Metroloji Eğitim Merkezi (MMO KALMEM) 

7) Ulusal Kongre ve 
 Sempozyum Çalışmaları
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Şube Bültenimiz aylık per iyotlar ile yay ımlanmaya devam 
etmişt ir. Bu dönem çeşitli sosyal ve kültürel etk inlikler in 
organizasyonunda aktif görev alınmış, şube etkinlikler imizi 
duyur mak amac ı y l a  a f i ş l e r,  broşür l e r  haz ı r l anmış t ı r. 
Bölgemizdeki basın ve yayın kuruluşlarıyla kurumsal iletişim 
sürdürülmüştür. Bu dönem 8 basın bülteni medya kuruluşlarına 
iletilmiştir. Şubemizin açıklamaları yazılı, görsel ve internet 
basınında 20 haberle yer almıştır. 

Şubemiz Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu taraf ından 10 
Mart 2019 ve 21 Nisan 2019 tarihlerinde İzmir Kültür ve Tarih 
Yürüyüşleri, 17 Mart 2019 tarihinde Antik Liman-Teos-Sığacık-
Sığacık Kalesi-Karagöl-Azmak rotasında bir doğa yürüyüşü, 13 
Nisan 2019 tarihinde şarap atölyesi, 27 Nisan 2019 tarihinde 
ebru atölyesi, 28 Nisan 2019 tarihinde Aliağa Türkmen Köyü 
Şelalesi’ne bir doğa yürüyüşü, 18 Mayıs 2019 tarihinde yine 
komisyon taraf ından bir kahvaltı düzenlenmiştir. 

Türk Halk Müziği koromuz taraf ından 4 Şubat 2019 tarihinde 
yaklaşık 700 kişinin katılımıyla Sazın Sözün Sultanları: Halk 
Ozanlar ı konseri, Klasik Türk Müziği Koromuz taraf ından 19 
Şubat 2019 tar ihinde yaklaşık 350 kişinin kat ılımıyla Yeni 
Yıla Merhaba konseri, Türk Halk Müziği koromuz taraf ından 2 
Mayıs 2019 tarihinde yaklaşık 500 kişinin katılımıyla Hıdırellez 
konseri gerçekleştirilmiştir.
 

Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi bu dönem 224 organizasyonda 
73 bini aşkın ziyaretç iy i ağırlamışt ır. Bu süreçte Tepekule 
Kongre ve Sergi Merkez i fuar, sempozyum, sergi, t iyatro, 
konser, tören, eğitim toplantılar ı, bilgilendirme toplantılar ı 
gibi farklı alanlarda düzenlenen etk inliklere ev sahipliği 
yapmıştır.  

Manisa İl Temsilc il iğ imizde geç t iğimiz dör t ayda yapılan 
mesleki ve teknik çalışmalar aşağıda verilmiştir:

9) Üniversitelerle İlişkiler

8) TMMOB - Diğer Odalar ve 
 Demokratik Kitle Örgütleriyle İlişkiler

10) Basın - Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi

11) Şube Sosyal - Kültürel Etkinlikler

12) Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi

13) Manisa İl Temsilciliği Çalışmaları 

HİZMETİN TÜRÜ ŞUBAT MART NİSAN MAYIS

Bilirkişilik 
Hizmetleri

1 - - -

Bilirkişilik İçin 
Görevlendirilen Üye Sayısı

1 - - -

Mekanik Tes. ve Asansör 
Avan Prj. Den. Hiz.

- - - -

Asansör Uyg. Prj. Den. 
Hiz.

- - - -

Traf ik Bilirkişilik Hizm. 
(Motor-Şase Num.)

8 12 17 25

AİTM (Araç) Proje Den.Hiz. - - - -

İş Makinaları Kursları 1 1 1 2

İş Makinaları Kursları
Kursiyer Sayısı

19 14 9 19

ve ayrıca 34 bildiri özeti değerlendirilmek üzere sempozyum 
sekretar yas ına ulaşt ır ılmışt ır. Tam met in bildir iler in de 
iletilmesi için bildiri yazarlarına dönüşler gerçekleştirilmiştir.
Sempozyum paralelinde düzenlenen Sergi alanı için 23 f irma 
ile sözleşme imzalanarak sergi alanının tamamının sat ış ı 
sağlanmıştır.
Etk inliğin desteklenmesi amac ıyla 8 May ıs 2019 tar ihinde 
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Uzmanlık Komisyonumuzun da 
desteğiyle “Küçük Ölçekli Rüzgar Türbinleri” başlıklı panel 71 
kişinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
Sempozyum Yürütme Kurulumuz sponsorluklar için f irmalarla 
görüşmeler in i,  e tk inl ik programın ın oluş turulmas ı  ve 
etkinlik duyurular ının gerçekleşt ir ilmesi iç in çalışmalar ını 
sürdürmektedir. 

Ölçümbilim Sempozyumu ve Sergisi (20-22 Kasım 2019)
Şubemiz taraf ından 20-22 Kasım tarihlerinde Tepekule Kongre 
ve Sergi Merkezi’nde düzenlenecek Ölçümbilim Sempozyumu 
ve Serg is i iç in yürütme kurulu bu dönemde 1 toplant ı 
gerçekleştirerek çalışmalarını sürdürdü. 

“#nedeğişti” ana teması ile düzenlen sempozyum için yapılan 
çağr ı sonunda 109 bildir i özet i sempozyum sekretaryasına 
ulaşt ır ıldı. Yapılan değerlendirmeler in sonuçlar ı bildir i 
yazarlar ına iletilerek bildir i özetler inin tam metinler i talep 
edildi. 
Sempozyum paralelinde düzenlenen sergi iç in çalışmalara 
devam edildi.

Endüstri Mühendisleri Bahar Konferansları (28-30 Kasım 
2019)
Şubemiz  Endü s t r i/ İ ş l e t me Mühend is l iğ i  Me s l ek  Da l ı 
Komisyonu taraf ından “Tedar ik Zinc ir i Yönet imi” konulu 
Endüstr i Mühendisl iğ i Bahar Konferanslar ı 28-30 Kas ım 
2019 tar ihler inde Tepekule Kongre ve Sergi Merkez i’nde 
düzenlenmesi için çalışmalara devam edildi.

Yürütme Kurulu taraf ından yapılan çalışmalar sonucunda 
programa ilişkin konu başlıkları ve konuşmacılar belirlenerek 
görüşülmeye başlandı.

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

 
Şu b e m i z  t a r a f ın d an  he r  y ı l  dü z e n l e ne n  v e  ç e ş i t l i 
üniversitelerden son sınıf öğrencilerinin bitirme projeleri ile 
kat ıldıklar ı Üniversitelerarası Makina, Endüstr i, Mekatronik 
ve Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümleri Bitirme Projeleri 
Sergisi ve Yarışması’nın hazırlıkları tamamlanmıştır.

Yönetim kurulumuz, çeşitli üniversitelerden bölüm başkanları 
ile buluşarak görüş alışverişinde bulunmuştur. 
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EGE 
ÜNİVERSİTESİ’NDE 
RANT AMAÇLI 
YAPILAŞMA 
PROJELERİNE 
HAYIR

( Ege Üniversitesi Kampüsü gir iş inde düzenlenen basın 
aç ıkl amas ında İ zmir ’e Sahip Çık Pl at formu adına Şehir 
Plancılar ı Odası İzmir Şubesi Başkanı Özlem Şenyol Kocaer 
konuştu. Kocaer konuşmasında, basında yer alan haberlere ve 
duyumlara göre Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin taşınması, 
diğer fakülteler in ise bir alan iç ine s ık ışt ır ılarak ger iye 
kalan alanlar ın TOKİ arac ılığı ile farklı türdeki yapılaşma 
faaliyetlerine konu edilmesi ve son olarak da orman statüsünde 
bir alanın millet bahçesi projesi ile bu alanın yapılaşma tehdidi 
alt ında olduğuna yönelik bilgiler yer aldığını ifade ederek, 

“Bornova ve İzmir için önemli bir değer olan Ege Üniversitesi 
kamusal bir alandır ancak görülmektedir ki kamudan uzak plan 
ve projeler hayata geçirilmek isteniyor” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un, Ege Üniversitesi’ne 
yaptığı ziyaret sırasında, Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, Ege 
Üniversitesi yerleşkesi için yapılan master plan çalışmaları ve 
bu kapsamda, İzmir’de yapılması planlanan millet bahçesine 
ilişkin üniversite bünyesinde bulunan 290 dönümlük ormanlık 
alan hakk ında bilgi aldığını ve yapılacak plana ist inaden 
2019 yılı içerisinde inşaatlara başlanacağını ve üniversite ile 
bakanlık arasında bir protokol imzalanacağını belir t t iğine 
dikkat çeken Kocaer, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un üç ay ara ile Ege 
Ünivers ites i’ne yapt ığ ı z iyaretlerde eğit im ve araşt ırma 
amacıyla üniversiteye tahsis edilmiş fakat henüz kullanılmamış 
olan boş arazilerin masaya yatırılıp bunların Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı’nın göstereceği bir yol haritasıyla yapılacak master 

Ege Üniversitesi Ormanı içinde Millet Bahçesi 
yapılması ve kampüsün ranta açılması projelerine 
ilişkin İzmir’e Sahip Çık Platformu tarafından 
23 Mayıs 2019 tarihinde bir basın açıklaması 
gerçekleştirildi. 

TMMOB İKK•

plan çerçevesinde değerlendir ilmesinden söz edilmesi, bu 
arazilerin üniversite yönetimlerince sermayeye sağlanan rant 
amaçlı plan değişikliği ve örtülü satışın bir türü olan uzun 
dönemli (29-49 yıl) kiralama yoluyla elden çıkarılma olasılığını 
akla getirmektedir.

Bölgede daha önce yapılmış olan Forum Bornova AVM, Bilfen 
Okul lar ı, Tev f ik F ikret Okul lar ı, Kipa (MİGROS) Bornova, 
Egeyurt Özel Öğrenci Yurdu (Rezidans), Anemon Oteli,  EÜ Cami 
ve Külliyesi gibi sermayeye sağlanan parasal ve siyasi rantlar, 
bu olasılığı güçlendirmektedir.  

Diğer taraf tan bahsi geçen mil let bahçesinin, halen Ege 
Üniversitesi’nin sosyal tesislerinin bulunduğu 545 dönümlük 
bölümünde yapılacağı anlaşılmıştır. Bu alanda üniversitenin 
konukev i, güneş ener jisi enst itüsü ve personel lojmanlar ı 
bulunmakta olup, arazinin büyük bir k ısmı, 290 dönümlük 
f ıstıkçamı koruluğu ve zeytin ağaçları ile çevrilidir.

Yapılaşma tehdidi sadece yukar ıda belir t ilen alanla sınırlı 
değildir. 1980’li y ıllar ın başlar ında üniversitenin dört ayr ı 
bölümünde Orman Genel Müdürlüğü ile Ege Ünivers ites i 
arasında imzalanan protokol ile tesis edilen yaklaşık 590 
dönümlük ormanlık alan bugün kontrolsüz yapılaşma sonucu 
470 dönüme düşmüştür. Yaklaşık 40 y ıllık emek sonucunda 
oluşturulan ve “Ege Üniversitesi Ormanı” olarak bilinen bu 
alandaki f ıst ıkçamı ağaçlar ı günümüzde yaklaşık 15 metre 
boya ve 5–6 m taç genişliğine ulaşmıştır. Ormancılık bakım 
tedbirler i uygulanarak mevcut orman dinamik bir yapıya 
kavuşturulmalı ve doğal yapısı korunarak gelecek nesillere 
t aş ınmal ıd ır.  Yer leşkenin kuzey ve bat ıs ında bulunan 
zey t inlikler ise yaklaşık 108 bin m2 büyüklüğündedir. Bu 
alanlardan birinin yapılaşmaya açılması diğer alanların da rant 
baskısı altında kalmasına neden olacaktır. 

Millet Bahçesi tesis edilmesi planlanan ve Ege Üniversitesi 
Ormanı’nın bir bölümünü oluşturan koruluğun yüzölçümü, 420 
bin m2 olan Kültürpark’ın yaklaşık 4’te 3’ü büyüklüğünde olup 
İzmir’in akciğeri konumunda önemli bir yeşil alandır. 
Ayrıca ilgili imar planında EÜ ormanı olarak bilinen bu koruluk, 
imar yasaklı bölge olarak tanımlanmaktadır ve plan kararı ile 
tüm ağaçlar koruma altına alınmıştır. Dolayısıyla imar kararları 
yönünden bu alanın başta üniversite için gerekli kullanımlara 
uygun olduğu ve herhangi bir yapılaşmaya konu edilmemesi 
gerekmektedir. 

EÜ Ormanı’na yapılmak istenen Millet Bahçesi’nin projesi 
henüz aç ıklanmamış olsa da başka kentlerde uygulanmaya 
konulan projelerde son derece geniş bir alana yayılan tesis 



MMO İzmir Şubesi | Haziran 2019 | 22

ve birimler inşa edilmesi söz konusudur. Üstelik bugüne kadar 
üret ilen örnekler in, kamusal alan üretebilme konusunda, 
dünya standartlarının epey gerisinde olduğu, orantısız olarak 
uygulanan yumuşak (toprak)–sert (beton) zemin kullanımı ve 
mevcut peyzaj dokusuna yapılan aşırı müdahaleler sonucunda 
ortaya çıkan projelerin niteliksizliği de kamuoyu taraf ından 
bilinmektedir.

Örneğin EÜ Ormanı ile yaklaş ık aynı büyüklük te olan ve 
geç t iğ imiz günlerde TOKİ taraf ından ihalesi yapılan 288 
dönümlük Pendik Millet Bahçesi projesinde Millet Kıraathanesi 
ile cami, otopark, açık hava sineması, eğlence parkı, piknik 
alanı ve pazar yer i, mini gölet, açelya ve su bahçeler i ile 
donat ılmış oturma ve dinlenme alanlar ı, farklı yaşlardak i 
çocuklar için oyun alanları, koşu ve bisiklet parkuru yapılması 
öngörülmüş ve dolay ısıyla birçok yapılaşma, beton zemin 
oluşturulması proje içerisinde yer almaktadır. 

Pendik örneğindeki gibi çeşitli tür aktivite mekânları ve yapılar 
yapabilmek iç in, bu koruluğun en az yar ısı büyüklüğünde 
bir alanda binlerce ağacın kesilerek seyreltme yapılmasının 
gerekeceği ve bu durumun EÜ Ormanı’nın iklim ve hava kirliliği 
gibi çevresel etk i faktörler ine olan paha biç ilmez olumlu 
etkisini yok edeceği açıktır. 

Ayrıca çıkan haberlerde bu alanın halkın kullanımına açılması 
gerek t iğ i ve bu gerekçeye dayandır ılarak Mil let Bahçesi 
düzenlemesi yapılmasının uygunluğundan bahsedilmektedir. 
Oysa yaklaşık 550 dönümlük lojmanlar bölgesinin yar ısını 
kaplayan yaklaşık 290 dönümlük bu ormanlık alan hâlihazırda 
halka açık olup, isteyen herkes taraf ından kullanılabilmektedir. 
Buna ek olarak konuk evi içinde bulunan restoran ve kafeterya, 
ana kampüs içinde bulunan yüzme havuzu ve tenis dâhil açık-
kapalı her türlü spor tesisleri, kütüphane ve kafeteryalar ile 
bisiklet ve yürüyüş yolları ve yeşil alanlarıyla arazi halka açık 
bir park işlev i görmektedir. Millet Bahçeler inin, kentler in 
akciğerlerini oluşturan yetişmiş ormanlık alanlarda değil kente 
yeni yeşil alanlar kazandırılması gözetilerek çıplak arazilerde 
yapılması ve kamu kaynaklarının daha adil ve eşit dağılımı da 
gözetilerek yeşil alan gereksiniminin olduğu bölgelerde inşa 
edilmesi daha uygun olacaktır.

Diğer taraftan İzmir'in kentleşme tarihinde büyük önem taşıyan 
ve kent ile iç içe geçmiş bir üniversite yerleşkesi hakkında 
yer leşke alanının küçültülmesi, bir k ısmının başka yere 
taşınması ve farklı işlevlerde kullanılmak için dönüştürülmesi 
gibi spekülatif söylemler üretmek, üniversite yerleşkesine ve 
bölgenin yapısına zarar verecektir. Bu tür kent parçalar ına 
ilişk in alınan kararlar, demokrat ik kat ılımcı bir şekilde ve 
yerel in talepler i göz önüne al ınarak kararlaşt ır ılmalıdır. 
Ancak sürecin aktörlerinin yereli dışlayan bir yapıda olduğu 
görülmektedir. Oysa Ege Üniversitesi rek törünün başlıca 
görevinin üniversitenin bilimsel faaliyetlerini geliştirmek ve 
bu yönde öner iler gelişt irmesi olması beklenirken yerleşke 
alanını ranta yönelik spekülatif söylemlere konu etmesi kamu 
ahlakı açısından endişe yaratmaktadır. 

Millet Bahçeler i, tüm bunlarla birlikte, ikt idar ın kentlerde 
mekânın kendi ideolojileri yönünde dönüşümü için ürettikleri, 
Mil le t Kıraathanes i, iht iyaç tan bağ ıms ız camiler in yer 
aldığı düzenlemeler ile kentler in sosyo-kültürel yapıs ını 

değişt irmede araç olarak kullanılmak üzere üretilmişt ir. Bu 
değişim muhafazakâr olmayı hedeflemektedir. 
Ege Üniversitesi üzerindeki niyetlerin yalnızca bir mekânsal 
rant meselesi olmadığı, bunun yanında üniversite yerleşkesinin 
içinde yapımı devam eden külliye niteliğinde cami ile birlikte 
şimdi de Millet Bahçesi projesinin gündeme get ir ilmesiyle 
iktidarın İzmir için çizdiği muhafazakâr kent kimliği oluşturma 
çabasında önemli bir yerde olduğunu göstermektedir.

Unutulmamalıdır k i Ege Üniversitesi Kampüsü, üniversite 
eğ it imi ile bil imsel araşt ırma ve uygulamalar yapılması 
amacıyla hazine taraf ından tahsis edilen ve özel şahıslara ait 
arazilerin kamulaştırılması yoluyla halkımıza kazandırılmıştır. 
Ancak, kent içindeki konumu gereği kampüs alanı günümüzde 
sermaye ve rant çevrelerinin baskısı ile karşı karşıya kalmıştır. 
Ormanı, zeyt inlikler i, parklar ı ile bir bütün olan bu bilim 
kompleks inin sermaye ve rant çevreler inden korunması 
gerekmektedir. 

Sonuç olarak Ege Üniversitesi yerleşkesi kent ile iç içe geçmiş, 
doğal varlıklar ı ile kent iç inde aç ık yeşil alan niteliğinde 
ve başta bilim üret iminin yapılması ve bu yönde iht iyaçlar 
iç in kullanılması gereken bir alandır ve bu nitelikler i ile 
korunmalıdır.

Yukarıda açıklanan nedenlerle bahsi Millet Bahçesi için geçen 
EÜ Ormanı imar yasağına uyularak yapılaşma baskısına karşı 
bitki dokusu ve açık-yeşil alan varlığıyla mutlaka hassasiyetle 
korunmalıdır. Siyasi erk in Mil let Bahçesi g ibi aksine bir 
uygulama adına bu korumadan vazgeçerek EÜ Ormanı’nı 
yapılaşmaya açmasının çevre hakları bağlamında kamu yararına 
ve hukuka aykırı bir uygulama olacağı açık olup bu projeden 
derhal vazgeçilmelidir. 

EÜ Ormanı’na ve Ege Üniversitesi yerleşke alanına sahip 
çıkmakta kararlı olduğumuzun bilinmesini isteriz.

Tüm bunl ar l a  b ir l ik te baş t a Cumhurbaşkan ına,  Çev re 
ve Şehirc ilik Bakanı’na ve Ege üniversitesi Rektörüne Ege 
Ünivers ites i yer leşke al anına il işk in aşağ ıdak i sorular ı 
soruyor ve halkın iç huzuru için bu sorular çerçevesinde Ege 
Üniversitesi’nin geleceği hakkında bir an önce kamuoyunu 
bilgilendirmeleri gerektiğini hatırlatıyoruz:

1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın öncülüğünde hazırlandığı 
söylenen söz konusu EÜ Master Planı ve Bakanlıkla bu bağlamda 
imzalanan protokolün içeriği nedir?

2. Bu protokol kapsamında şu anda kullanılmadığı gerekçesiyle 
ele al ınıp değerlendir ileceği söylenen kampüs araz iler i 
nereler idir ve bunlar ne şekilde değerlendir ilecektir? (satış, 
uzun süreli kiralama vb.)

3. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi kentin başka bir bölgesine 
taşınacak mı? Taşınacaksa nereye taşınması ve mevcut t ıp 
fakültesi alanının ne amaçla kullanılması planlanıyor?

4. Millet Bahçesi için önerilen yere dair imar planı değişikliği 
planlanmakta mıdır?”
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farklı konularda olumsuz anlayış, davranış ve tutumlarla 
karşılaşt ıklar ını ve çalışt ıklar ı işyerler inde bir taraf tan 
terf ilerde ayrımcılığa maruz kalırken, diğer taraftan tacize, 
şiddete ve mobbinge uğradıklarını belirtti. 

Gacaner Ermin, “Biz TMMOB’li kadınlar olarak ‘Kadınlar 
Örgütlü, TMMOB Daha Güçlü’, ‘Birlikte El Ele, Örgütlüyüz Hep 
Birlikte’ diyor ve örgütümüze, yaşamımıza ve geleceğimize 
sahip ç ıkma karar l ıl ığ ında olduğumuzu bir kez daha 
haykırıyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.

TMMOB Kadın Çalışma Grubu Başkanı M. Iş ık Gürbulak 
ise konuşmasında, TMMOB 6. Kadın Kurultay ı çal ışma 
başlıklarının, TMMOB’de Kadın Örgütlülüğü, Kadına Yönelik 
Şiddet, güncele ve gündeme dair konular olduğunu belirtti. 

Gürbul ak,  “45. Dönem Kadın Çal ışma Grubu ol arak 
programımıza ald ığ ımız ‘ Toplumsal C ins iyet Eş i t l iğ i 
Eğitimleri’ ile ilgili çalışmalarımıza hız vermeyi ve sizlerin 
de katk ıs ıy la tüm TMMOB üyeler ine yaygınlaşt ırmay ı 
hedefliyoruz. Bir diğer kurumsal kazanımımız olan Cinsiyet 
Ayr ımc ıl ığ ı Tak ip Sekretar yas ı ( CATS ) yönetmel iğ i 
haz ır l anarak hayata geç ir i ld i” d iyerek konuşmas ını 
tamamladı. 

TMMOB 
YEREL KADIN 
KURULTAYI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

• Açılış, TMMOB İzmir İKK Kadın Çalışma Grubu taraf ından 
hazırlanan TMMOB’ye bağlı odaların İzmir Şubelerinin kadın 
başkanlar ının İzmir Yerel Kurultay ı ve TMMOB 6. Kadın 
Kurultayı’na çağrı videosunun İzlenmesi ile başladı.
Ardından TMMOB İzmir IKK Kadın Çal ışma Grubu’nun, 
kurulduğu tarih olan 2008 yılından bu yana yapmış olduğu 
çal ışmalar ı içeren tanıt ım sunumu İzlendi. Sunumun 
ardından açılış konuşmalarına geçildi. 

Açılışta TMMOB İzmir IKK Kadın Çalışma Grubu adına konuşan 
Dönem Sözcüsü Güniz Gacaner Ermin, kadınların çalışma ve 
toplumsal yaşamda, erkeklere oranla cinsiyetlerinden dolayı 

TMMOB 6. Kadın Kurultayına hazırlık amacı ile 
düzenlenen İzmir Yerel Kurultayı, 26 Mayıs 2019 
tarihinde İzmir Mimarlık Merkezi’nde gerçekleştirildi.
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Murathan “Geleceği Kadınlar Örgütleyecek” konulu bir 
sunum gerçekleştirdi. Oral Murathan, 17. yüzyıldan bugüne 
dünyada kadın örgütlenmeler inin çalışmalar ının devam 
ettiğini ve bu çalışmaların uzun soluklu yılgınlık içermeden 
devam etmesi gerektiğini belirterek, sendikalar, sivil toplum 
ve meslek örgütler inde kadın örgütlenmesinin, yaşanan 
sorunların çözümünde çok önemli olduğunu vurguladı. 

Sunumun ardından öğle arasında canlı müzik performansında 
İç Mimarlar Odası üyesi Deniz Tezer’in şarkılarına, Harita ve 
Kadastro Mühendisler i Odası üyesi İrem Erten kemanıyla 
eşlik etti.

Öğleden sonraki oturumda, oluşturulan 6 masada TMMOB 
üyesi kadınlar ile odak grup çalışması yapıldı. Bu masalarda 
konuşulanlardan öne çıkan konu başlıklar ı, her masanın 
r apor tör ler i  t araf ından salonda okunmak sure t iy le 
paylaşıldı. Kurultayın sonuç bildirgesi ve çıkacak önergeler, 
odak grup çalışmasına ait yapılacak teknik çalışma sonrası 
paylaşılacak.

TMMOB İKK Kadın Çalışma Grubu üyesi D.Ferda Yamanlar 
ise “TMMOB Organizasyon Yapıs ı” hakk ında bir sunum 
gerçekleşt irdi. Sunumda, TMMOB'nin kuruluşunun yasal 
dayanaklar ı, çal ışma anlay ış ı ve organizasyon yapıs ı 
hakk ında b i lg i  veren Yamanl ar,  Şube, Oda, TMMOB 
organlar ında karar mekanizmalar ının oluşum süreçler ini 
anlattı. 

Sunumda, 45. Dönem TMMOB yönetim kurulunda 4 kadın, 
20 erkek üyenin yer aldığı, ancak denetleme ve yüksek 
onur kurulunda hiç kadın üyenin bulunmadığı belirtilerek, 
TMMOB tarihinde hiç kadın başkan olmadığı vurgulandı.
Yamanlar, “TMMOB içindeki kadın örgütlenmesinin hedef i; 
‘ toplumsal c ins iyet eş it l iğ i’ temelinde bir çal ışma ve 
örgütlenme anlayışının yaşama geçir ilmesi ve ülkemizde 
toplumsal c insiyet eşitliğine dayalı bir kadın polit ikası 
oluşturulması yönünde farkındalık sağlanmasıdır” dedi.

Konuk konuşmac ı KESK Eğit im-Sen Üyesi Çiğdem Oral 
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KÜLTÜR & SANATKÜLTÜR & SANAT
FILM

KITAP

•Seninle Başım Dertte, ölen eşinin yaptığı hatayı 
telaf i  etmeye çalışan bir  kadının hikayesini 
anlatıyor. Bir kahraman olan polis şefi Santi’nin eşi 
Yvonne, oğlu ile birlikte Fransa’nın güneyinde bir 
sahil kasabasında yaşamaktadır. Genç kadının oğlu, 
ölen babasını kendisine idol olarak belirler. Fakat 
Yvonne, herkesin gözünde kahraman olan kocasının 
ölümünün ardından, onun aslında yoz bir polis 
olduğunu öğrenir. Üstelik kocası, Antoine adındaki 
masum birinin 8 yıl hapis cezası almasına da neden 
olmuştur. Yvonne, öğrendikleri karşısında büyük 
bir hayal kırıklığı yaşar. Kocasının yaptıklarını telafi 
etmek isteyen Yvonne, Antoine'ye yardım etmeye 
karar verir. Hapisten salıverilen Antoine’yi arayan 
genç kadın, sonunda onu bulduğunda kendisini 
bir eskort olarak tanıtmak zorunda kalır. Yvonne, 
hapisten çıktıktan sonra yeni hayatına alışmakta 
zorlanan, ruhsal dengesini kaybeden Antoine’yi 
hayata döndürmek için her şeyi yapmaya hazırdır. 

• Felsefeci, Marksist bir entelektüel ve eğitmen olarak Louis Althusser, 
Machiavelli’den Marx’a siyaset kuramını ve tarih felsefesini özgün bir 
tarzda yenilemiş, kuramını daima pratik siyaseti düşünerek geliştirmiş bir 
düşünür.

Althusser ve Biz, onun öğrencisi olmuş, onunla aynı siyasal ve kültürel 
iklimi paylaşmış, günümüzün önemli düşünür ve yazarları arasında yer 
alan yirmi isimle gerçekleştirilmiş söyleşilerden oluşuyor. Onun mirasını 
güncelleme girişimleri olarak okunabilecek bu söyleşiler kimi zaman 
Althusser’in katkılarına vurgu yaparken kimi zaman da ona eleştirel bir 
üslupla yaklaşıyor.

A lthusser ’ in çal ışma tar zını ,  çe v r esi y le i l işk iler ini  ve k iş i l iğ ini 
de anlamamıza imkân veren bu kitap, hem düşünürün ortaya attığı 
kavramların seyrine ışık tutuyor hem de 1960’lar ve 1970’lerin Avrupa 
düşün ve siyaset dünyasına farklı  bir gözle bakmamızı sağlıyor. 

“Althusser’in düşüncesini içeriden parçalayan bir gerilim vardı: Bu yüzden, 
tüm yoğunluğu ve radikalliğinde onu tekrar oluşturmak istiyorsak, bu 
gerilimi açığa çıkarmak amacıyla kendi kuramsallaştırdığı ‘semptomatik 
okuma’ yöntemini ona uygulamak kaçınılmaz görünüyor. Althusser bugün 
ilgi çekiyor, bir ‘güncellik’ arz ediyor ama bunun nedeni, kurmayı başardığı 
ve elimize anahtarlarla kullanım kılavuzunu teslim ettiği homojen bir 
düşünce sistemi, yani Althussercilik değil; bazen fark edilmez şekilde, 
bazen çığlık çığlığa kendi içinde barındırdığı zıtlıklardır.”
Pierre Macherey

Yönetmen VPierre Salvadori

Oyuncular: Adèle Haenel, 
Pio Marmai, Damien Bonnard

Ülke: Fransa
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Aliocha Wald Lasowski

Hazırlayanlar:
Şafak Işık & Erkan Çınar
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