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Sanayinin Hizmetinde...

www.kalmem.org

MMO KALMEM
Kalibrasyon Laboratuvarı ve

Metroloji Eğitim Merkezi

MMO KALMEM Ara teknik eleman ve Mühendislere yönelik olarak, Genel 

Metroloji ile Uygulamalı Kalibrasyon konularında eğitimler düzenlemektedir.

BOYUT LABORATUVARI
Mastar Blok, Uzun Mastar Blok

Halka Mastar, Halka Vida mastar
Tampon Mastar, Tampon Vida mastar

Elektronik Ölçüm Probu
Ölçü Pimi, Mikrometre Ayar Çubuğu

Çatal Mastar, Küre
Kumpas

Mikrometre
Mihengir

Ölçü Saati
Açı Ölçer

Elek
Radyus Şablonu

Sentil
Metre

Radyus Mastarları
Vida Diş Tarağı

Profil Projeksiyon Cihazı / Ölçme 
Mikroskobu

Cam Cetvel/Stage Mikrometre
Kaplama Kalınlığı Ölçüm Cihazı

Ultrasonik Kalınlık Ölçer
Lazerli Mesafe Ölçer

Yoklayıcı Kollu Komparatör (İç-Dış)
Kalınlık Komparatörü

Kalınlık Folyosu

SICAKLIK LABORATUVARI
Isıl Çift

Sıcaklık Kalibratörü
Ortam Termometresi

Sıcaklık Göstergesi
Sıcaklık Simülatörü

Direnç Termometresi
Sayısal, Mekanik Termometre

Bağıl Nem Ölçer
Radyasyon Termometresi

İklimlendirme Kabinleri
Termal Kamera

Kuru Blok Kalibratör Fırın

ELEKTRİK LABORATUVARI

Voltmetre
Ampermetre
Ohmmetre

Frekansmetre
Takometre

Toprak Test Cihazı
Yalıtım Test Cihazı

Multimetre
Pens Ampermetre

Osiloskop
AC/DC Akım Gerilim 

Kaynağı
Direnç

Multi Kalibratör
Yüksek Gelirim Test Cihazı

Kaçak Akım Rolesi Test 
Cihazı

karıştırıcı Cihazlar
Kaynak Makinası

Kronometre

KÜTLE - TERAZİ LABORATUVARI
Analitik Terazi
Hassas Terazi

Kantarlar
Etalon Kütle 
(M1,M2,M3)

TORK - KUVVET  LABORATUVARI
Tork Anahtarı

El Tipi Kuvvet Ölçer

BASINÇ LABORATUVARI
Sayısal, Mekanik 

Manometre
Mutlak Basınç Ölçer

Vakum Ölçer
Basınç Kalibratörü

Basınç Anahtarı
Basınç Transducer
Basınç Transmitter 
Fark Basınç Ölçer

Barometrik Basınç Ölçer
HACİM LABORATUVARI

Pistonlu Pipet
Pistonlu Büret

Dispenser
Balon Jole

Ölçülü Silindir
Piknometre

Pipet(Taksimatlı)
Pipet(Tek Ölçülü)

Büret

HAVA HIZ  LABORATUVARI

Anemometre
 (Pitot Tüp, Pervaneli, Termal, Kepçeli, 

Ultrasonik)

“Rüzgâr ve güneş ölçüm istasyonlarında kullanılan sensörlerin
kalibrasyonları akredite olarak laboratuvarımızca yapılmaktadır.”

“Rüzgâr ölçüm istasyonu uygunluk onay raporu ve ölçüm sonuç
raporu akredite olarak laboratuvarımızca hazırlanıp onaylanmaktadır.”

Makina Mühendisleri Odası Kalibrasyon Laboratuvarı ve Metroloji Eğitim Merkezi
Adres: 243 Sk. No: 17  Kat:1 D:6 Bayraklı - İzmir  | Tel: (232) 348 40 50 - Faks: (232) 348 63 98 | kalmem@mmo.org.tr
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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

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
16 Aralık 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.

—

Doğalgaz Komisyonumuz Salı 
Toplantısı Gerçekleştirdi

İSİG Komisyonumuzdan Salı Toplantısı

VRF Sistem Yaklaşımları Semineri 
Gerçekleşti

Kadın Mühendisler Kitap Okuyoruz 
Etkinliğinde Buluştu

Öğrenci Üyelerimizden Teknik 
Gezi

Ölçümbilim Sempozyumu’nun Yoğun 
Programı Katılımcılardan İlgi Gördü

Endüstri Mühendisliği Bahar 
Konferansları’nda  “Tedarik Zinciri 
Yönetimi” Ele Alındı

65. Yılımızı Kuşadası’nda Kutladık

En İyi Uygulamalar’ın Sergilendiği 
Kaizen Paylaşımları 21-22 Şubat 
2020’de Gerçekleştirilecek

Şubemiz Genel Kurulu ve Seçimleri

CHP, Asansör Denetimlerini Rant 
Kapısı Olarak Mı Görmeye Başladı?

Sanayi Ve Tüketici Kesiminde 
Enflasyon Yüzde 20’nin Üzerinde

Kadınlar, Erkek-Devlet Şiddetine Karşı 
Omuz Omuza Yürüdü

TMMOB, Asgari Ücreti 5000 Tl. 
Olarak Belirledi
 

Bülten’den 
 

Eğitimler

Kadın Komisyonundan 
 

Kültür & Sanat

 

İÇİNDEKİLER

www.izmir.mmo.org.tr

MMOizmir

mmoizmir

mmoizmir

MMOizmirsubesi

www.tmmobizmir.org

tmmobizmir

TMMOBizmir

BİZİ TAKİP EDİN
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Uzun bir süredir İzmir’in gündeminde olan Zorlu Grubu’na ait Konak ilçesinde yapımı başlatılan inşaat ile 
ilgili olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Konak Belediyesi ortak bir açıklama ile projenin ruhsat iptali 
için girişimde bulunacaklarını açıkladı. 

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu’nun çok yakından takip ettiği konuyla ilgili olarak buradan biraz 
bilgi aktarmak isteriz. Söz konusu inşaat alanını da içeren parseller ile ilgili olarak İzmir Büyükşehir 
Belediyesi 2008 yılında plan değişikliği gerçekleştirmiş, kent merkezinde yüksek yapıya izin veren bu nazım 
imar planı Şehir Plancıları Odamız tarafından 2008 yılından itibaren yargıya taşınmış ve iptal ettirilmiştir. 
Bunun üzerine tekrar İBB meclisinden geçirilmeye çalışılan söz konusu plan değişikliği bugüne gelen 
süreçte uzman odalarımız tarafından yargıya taşınmış ve üç kez yargı tarafından iptal edilmiştir.

Geçtiğimiz günlerde TMMOB İzmir İKK tarafından kamuoyuyla paylaşılan kent suçları haritasında tehdit 
olarak yer alan projenin ruhsata esas olan 1/1000 uygulama imar planlarının üst ölçekli planlara uymadığı 
uzman odalarımız tarafından dile getirildi. Aralık 2018’de usule aykırı olarak verilen ruhsatı iptal edilmez 
ve bu suç işlenirse Konak Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi bu suçun faili olacaktır.

Daha önce yinelediğimiz bir tezi buradan bir kez daha yazmak istiyoruz: Günümüzde kentler ve doğal 
yaşam alanları rant peşinde koşan sermayenin saldırısı altındadır. Amacımız her zaman olduğu gibi 
kamu yararı doğrultusunda İzmir’in kent kimliğinin, kültürünün, doğal yaşam alanlarının ve çevrenin 
bozulmadan gelecek kuşaklara taşınmasıdır. Uzun süredir bu amaç doğrultusunda kentimize geri dönülmez 
zararlar verecek birçok projenin iptal edilmesi için uzmanlık alanımız dâhilinde girişimlerde bulunduk ve 
bunların birçoğunda da başarılı olduk. Bu projelerin başında İzmir Körfez Geçiş Projesi, Kordon Otoyolu, 
Konak Meydanı AVM Projesi ve benzerlerini sayabiliriz.

Bu doğrultuda yaptığımız çalışmaların en başında, özellikle sermaye çevreleri ve onların sözcüsü medya 
tarafından demokrasi kurallarına ve ahlak anlayışına uymayan bir şekilde hakarete uğradık, itham edildik, 
itibarsızlaştırılmaya çalışıldık. Bu süreç içerisinde “karafatmalar”, “okumuş çocuklar”, “istemezükçüler” 
gibi yakıştırmalarla birlikte, bizi sağa-sola, İzmir dışına göndermeye çalışanlar, Odalarımızın kapatılması 
gerektiğini iddia edenler oldu. Bütün bu mesnetsiz yakıştırmalara ve anlamsız önerilere gülüp geçtik. 

Geçtiğimiz süre içerisinde sermaye ve onun sözcüleri tarafından kentlerimize ve yaşam alanlarımıza 
yapılan saldırılar arttıkça, yaptığımız çalışmalar kamuoyu tarafından daha anlaşılır oldu. Özellikle Gezi 
Direnişi, bir ağacın bile yaşantımızda ne kadar önemli olduğunu herkese hatırlattı. Önceleri bizi çeşitli 
sıfatlarla itibarsızlaştırmaya çalışan çevreler de bu çabalarından vazgeçtiler ya da kamuoyunda görünür 
olmaya çekindiler. 

Bugünlerde gökdelen tartışmaları içerisinde eskiden dile getirilen “istemezükçü” gibi sıfatların yeniden 
kamuoyu gündemine taşındığını üzülerek izliyoruz. Bu saatten sonra sadece kullanana zarar verecek olan 
bu tür yakıştırmaların, kent içi demokrasi anlayışına sığmadığını, kentimizi ilgilendiren konularda söz 
söylemek isteyenlerin bilim ve hukuk çerçevesinde, demokrasi ve nezaket kurallarına uymaları gerekliliğini 
bir kez daha hatırlatıyoruz.

Bilindiği üzere Odamız, kamusal sorumluluğununu gereği olarak yıllardan bu yana asansör periyodik 
kontrolleri gerçekleştirmekte. Bu alanda öncü olan ve kontrollerin tüm Türkiye’ye yayılmasını sağlayan 
Odamız, maalesef ana muhalefet partisinin kontroller konusundaki tutumuyla bu alanın dışına itilmeye 
çalışılmakta. İzmir’dekiler başta olmak üzere Odamız ile periyodik kontrol protokolü bulunan birçok CHP’li 
ilçe belediyesi, bir milletvekilinin de yönlendirmesi ile “CHP’ye yakın olan” bir muayene firması ile asansör 
periyodik kontrolü imzalamaya zorlanmakta. Hem kamusal denetime hem de Odamızın çalışmalarına 
yönelik bir darbe olarak gördüğümüz bu tutuma ilişkin detaylı açıklamamızı bültenimiz içeriğinde 
bulabilirsiniz. 

Şubemizin 2 yılda bir yapılan genel kurulu 8-9 Şubat 2020 tarihlerinde Odamız Tepekule Kongre ve 
Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Ülkemiz, tarihinin en zorlu dönemlerinden birinden geçerken, 
meslek alanlarımızın, kentlerimizin, yaşam alanlarımızın korunması için meslek odalarımızın varlığı her 
zamankinden daha çok önem arz ediyor. Ülkemizi tarihinin en büyük siyasi, sosyal ve ekonomik krize 
sürükleyen siyasi iktidar, bu yolda en ufak bir aykırı görüşe tahammül etmiyor ve yok etmek için devletin 
tüm imkânlarını kullanıyor. Meslek Odalarının da bu saldırılardan nasibini aldığı böyle bir dönemde tüm 
üyelerimizi Odamıza/Şubemize sahip çıkmaya çalışıyoruz. 

Şube Yönetim Kurulu

İZMİR’İN GÜNDEMİ, 
ZORLU GRUBU’NA 

AİT GÖKDELEN 
BİNASI

ASANSÖR 
DENETİMLERİNE 

MUHALEFET DARBESİ

ŞUBEMİZİN GENEL 
KURULU 8-9 ŞUBAT 

2020'DE 

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 

03–07.02.2020 (13.30-18.30)
800 TL/KİŞİ+KDV

Doğalgaz Kullanımında Teknik 
Personel Kursu

10.01.2020 (09.30-16.00 / 1 Gün) 
500 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
19–20.12.2019 (13.30-18.30)

330 TL/KİŞİ (KDV Dâhil)

LPG Taşıma Personeli (Tanker Şoförü)  
Kursu

26–27.11.2019 (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.

TOPLAM VERİMLİ BAKIM
15-16 Ocak 2020, 09.30-17.00

330 TL + KDV / 390 TL + KDV (%18)

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM 
STANDARDI TEMEL BİLGİLENDİRME

16-20 Ocak 2020, 09.30-17.00
330TL + KDV / 390 TL + KDV (%18)

IATF 16949:2016 İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ
20-21 Ocak 2020, 09.00-16.30

390 TL + KDV / 460 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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ELEKTRİKSEL YANGINLAR VE 
KORUNMA YÖNTEMLERİ

Konuşmacı: Elektrik Mühendisi 
Doruk YAVAŞ

Tarih: 21 Aralık 2019 Cumartesi, 
13.00-17.00

Şubemiz İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
Komisyonu etkinliğidir.

HİDROLİK TEKNOLOJİSİ

Konuşmacı: Engin KARAKUŞ 
(Hidropar–Endüstriyel Hidrolik 

Tasarım Mühendisi)

Tarih: 24 Aralık 2019 Salı, 19.00-21.00

Şubemiz Bakım Komisyonu 
etkinliğidir.

MİEM EĞİTİM KURSLARI

Havuz Tesisatı Mühendis 
Yetkilendirme Kursu

23-25 Aralık 2019 
Sınav Tarihi: 25 Aralık 2019

-
LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu 

Müdür Kursu (3 gün)
25-27 Aralık 2019 

Sınav Tarihi: 27 Aralık 2019
-

Asansör Periyodik Kontrol 
Muayene Elemanı Kursu

6-9 Ocak 2020 
Sınav Tarihi: 9 Ocak 2020 

-
Asansör Yetkili Servis Teknik 

Sorumlu Eğitimi 
14-17 Ocak 2020 

Sınav Tarihi: 17 Ocak 2020 
-

Asansör Avan Proje Hazırlama 
Mühendis Yetkilendirme Kursu

3-4 Şubat 2020 
Sınav Tarihi: 5 Şubat 2020 

-
Periyodik Kontrol Muayene 

Personeli Temel Eğitimi
6-7 Şubat 2020 

Sınav Tarihi: 7 Şubat 2020 
-

Üretim Planlama Eğitimi
10-14 Şubat 2020 

Sınav Tarihi: 15 Şubat 2020 
-

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

  Engin Yavaş - Volkan Kazanç

BİLGİLENDİRME  TOPLANTISISALI TOPLANTISI

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

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

       Şube Yönetim Kurulu

İBRAHİM ÇETİNKAYA
DİLAY KÖKSAL
CAN HOCAOĞLU
AHMET GEYİK
ANIL ARAS
KEMAL TEMİZ
BÜŞRA TUNÇEL
HALİL İBRAHİM GÜLŞAHİN
ALİ DOĞAN
SERTAÇ AKAR
MUHAMMET UFUK UÇAR

FATMA YILDIZ
EMRE CAN YALÇINER
HALİL CAN UĞUR
EYÜPCAN EVKAN
AHMET DENİZ YÜKSEL
BURAK KİŞİN
KURTULUŞ SUBAŞİ
BARIŞ KORKMAZ
KEMAL KAYNAŞ
DENİZ AKSOY
OZAN GÜLER

BARIŞ HEPŞEN
İZZET ERKAN KARAKOÇ
EMRE GÜL
MUHAMMED TARIK EKER
GÜNEŞ TETİK
İHSAN PEKSANLI
BURAK ONUR ACAR
ECE ERSUNAR
BENGİ DOMBAYCI
ALP KAHRAMAN
NURAY BOZOK

AHMET YAZICI
AYDIN ARDA YILDIZ
ÜMİT ARSLAN
ALİ PEKER
SAMET SEVERCAN
ASIM CAN LEKESİZ
KEREM DEMİR
ABDURRAHMAN ÖNER
SİMGE ÖZECE
DİLAN PEKEDİS

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

Odamızın 7245 sicil numaralı üyesi 
İSMAİL ILGAR'ı kaybetmiş olmanın 

üzüntüsünü yaşıyoruz.

Ailesine, dostlarına ve
üyelerimize başsağlığı diliyoruz.

Şube Yönetim Kurulu



MMO İzmir Şubesi | Aralık 2019 | 8

ŞUBEDEN • HABER

DOĞALGAZ 
KOMİSYONUMUZ 
SALI TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRDİ

İSİG 
KOMİSYONUMUZDAN 
SALI TOPLANTISI

VRF SİSTEM 
YAKLAŞIMLARI 
SEMİNERİ 
GERÇEKLEŞTİ

Şubemiz Doğalgaz Komisyonu tarafından 19 Kasım 
2019 tarihinde bir Salı Toplantısı gerçekleştirildi.

Şubemiz İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu 
tarafından, İş Hijyeni Ölçümleri başlıklı bir Salı 
Toplantısı düzenlendi.

Şubemiz Mekanik Tesisat Mühendisliği Komisyonu 
tarafından düzenlenen Su Soğutmalı VRF Sistem 
Yaklaşımları konulu seminer 16 Kasım 2019 tarihinde 
gerçekleşti.

( Doğalgaz ve Doğalgaz Dağıtım Firmalarının Uygulamaları 
başlıklı toplant ı Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi 

( Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Marmara 
Salonu’nda 26 Kasım 2019 tar ihinde gerçekleşen toplantıya 

( Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi  Marmara 
Salonu’nda gerçekleşen seminere Makina Mühendisi Yalım 
Atalay konuşmacı olarak katıldı. Semineri 45 kişi izledi.

Marmara Salonu’nda gerçekleşt i. İzmirgaz A.Ş. İç Tesisat 
Müdürü Erdal Yıldırım’ın konuşmacı olarak katıldığı toplantıda 
doğalgaz alanında çalışan mühendisler bir araya gelirken, 
toplantıyı yaklaşık 50 kişi izledi.

Şubemiz Teknik Görevlis i Ergun Şengör konuşmac ı olarak 
katıldı. Şengör, iş hijyeni ölçümlerine ilişkin teknik detayları 
ve gereklilikler i paylaşt ığı toplantıda katılımcılardan gelen 
soruları da yanıtladı.
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KADIN 
MÜHENDİSLER 
KİTAP OKUYORUZ 
ETKİNLİĞİNDE 
BULUŞTU

ÖĞRENCİ 
ÜYELERİMİZDEN 
TEKNİK 
GEZİ

Şubemiz Kadın Mühendisler Komisyonu tarafından 
düzenlenen “Kitap Okuyoruz” etkinliği 22 Kasım 
2019 tarihinde gerçekleşti. 

Şubemiz Öğrenci Üye Komisyonu tarafından 27 
Kasım 2019 tarihinde bir teknik gezi düzenlendi.

( Şubemiz Kadın Mühendisler Komisyonu t araf ından 
düzenlenen “Kitap Okuyoruz” etk inliği Handan Gökçek’in 

“Elenika” kitabı ile devam etti. Kitabı okuyan kadınlar Odamız 
Tepekule Kongre ve Sergi Merkez i’nde bir araya gelirken, 
etkinliğe kitabın yazarı Handan Gökçek de katıldı. Okurlar ve 
yazar etkinlikte kitap üzerine değerlendirmelerini paylaşırken, 
Gökçek katılımcıların kitaplarını da imzaladı. 

( Manisa’da bulunan Gür iş Grup Dök taş Alüminyum’a 
gerçekleştirilen teknik geziye 20 öğrenci üye katıldı. Gezide, 
f irma görevliler i taraf ından öğrenc ilere fabr ikada yapılan 
çalışmalara ilişkin bilgiler verilirken, dünya genelinde birçok 
otomot iv üret ic is ine parça sağlayan f irmanın çalışmalar ı 
hakkında deneyim paylaşımında bulunuldu.
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ÖLÇÜMBİLİM 
SEMPOZYUMU’NUN 
YOĞUN PROGRAMI 
KATILIMCILARDAN 
İLGİ GÖRDÜ
Şubemiz tarafından “#ne değişti” ana temasıyla 
20-22 Kasım 2019 tarihlerinde Tepekule Kongre 
ve Sergi Merkezi’nde düzenlenen Ölçümbilim 
Sempozyumu ve Sergisi’nde, ölçümbilim alanındaki 
değişimler, gelişmeler, teknik-yasal düzenlemeler ve 
sektörel sorunlar tartışıldı. 

( 370 kay ıtlı delegenin kat ıldığı Sempozyumun aç ıl ış 
etkinliğinde ilk olarak Şubemiz Ritim Topluluğu sahne alırken, 
topluluğun göster isinin ardından sırasıyla Şubemiz Başkanı 
Yüksel Yaşartekin ve Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Yunus 
Yener birer konuşma gerçekleştirdi. 

Yaşar tek in konuşmasında, ölçümün bilimsel yöntemler ile 
uygulanması olan ölçümbilimin, f iilen yaşamın her alanında 
son derece önemli bir rol oynadığını ifade ederek, “Ölçümbilim, 
tüm disiplinlerdeki temel araştırma ve inovasyon çalışmaları 
iç in anahtar olan, destekley ic i bir teknolojidir. Doğru ve 
güvenilir ölçüm, endüstri, bilim, politika gibi günlük yaşamın 
tüm alanlarında gereklidir” dedi. Yaşartekin, “#ne değişti” ana 
temasıyla dokuzuncu kez düzenlenen sempozyumda bu alandaki 
değiş imler in, gel işmeler in, teknik-yasal düzenlemeler in 

ÖLÇÜMBİLİM

SEMPOZYUMU VE SERGİS
İ

ve sek törel sorunlar ın üzer inde durulacağını bel ir terek, 
kat ılımc ılara sempozyum programına dair bilgilendirmede 
bulundu. Yaşar tek in’in ardından söz alan Odamız Yönet im 
Kurulu Başkanı Yunus Yener ise etkinliğin daha önce Ölçümbilim 
Kongresi adı alt ında 1995-2013 yıllar ı arasında ikişer y ıllık 
aralıklarla sekiz kez düzenlendiğini hatırlatarak, “Bu alanda 
konunun tüm taraf lar ını bir araya get iren birçok etk inlik 
gerçekleşt irdik. Bu platformlarda dile getir ilen görüşler ve 
tartışmalar, sürecin gelişimine olumlu katkı sağlamış ve Türk 
Akreditasyon Kurumu-TÜRKAK ,1999 yılında çıkarılan bir yasa 
ile oluşturulmuştur” diye konuştu. Tüm çalışmalara karşın 
gelinen noktanın hâlâ yetersiz olduğuna dikkat çeken Yener, 

“İzlenebilirlik konusunda kurumumuz TÜBİTAK UME’nin öncü ve 
değerli çalışmaları vardır. Ancak medikal alanda hala eksiklikler 
mevcut tur. Ülkemizde nitelikli işgücü ve eğit im eksikliği, 
özel alanlarda kalibrasyon, test, muayene, belgelendirme ve 
akreditasyon konusunda hala ciddi eksiklikler bulunmaktadır. 
Akredite kalibrasyon laboratuvarlar ı taraf ından üret ilen 
belgelerin değerleri sürekli düşmektedir. Laboratuvarlarımız 
yurt dışından satın alınan referans sistemler ile hizmet vermek 
zorunda kalmaktadır” şeklinde konuştu.

Yener’in konuşmasının ardından, aç ılış kurdelesi kesilerek 
sempozyuma paralel ol arak düzenlenen serg inin aç ıl ış ı 
gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılış konferansına ise UME Eski Müdürü ve BIPM 
Yönet im Kurulu Eski Üyesi, Sıcaklık Ölçümler i Danışmanlar 
Komitesi Eski Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Uğur konuşmacı olarak 
katıldı. Uğur, “SI Birimlerinde Ne Değişti?” başlıklı sunumunda, 

“SI Bir imler inde Değiş ikl iğe Neden Gerek Duyuldu?”, “Bu 
Değişiklik Ne Kadar Sürede ve Nasıl Gerçekleşti?” ve “Değişim 
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Sonrası Neler Olacak?” konularına açıklık getirdi.

Üç gün süren sempozyum kapsamında, “Yasal Metroloji”, 
“Akreditasyon Uygulamaları ve Sorunlar”, “Bilim, Savunma, 
Sağlık İç in Metrolojinin Etkinleşt ir ic i Rolü”, “Sıcaklık 
Ölçümleri”, “Elektriksel Ölçümler” ve “Mekanik Ölçümler” 
konularında 17 oturumda 56 bildiri ve 11 poster bildiri sunumu 
gerçekleşt ir il irken Sempozyumda yer alan bildir ilere web 
sayfamızdan (http://olcumbilim.org/) ulaşabilirsiniz. 
Ölçümbilim konusu sempozyum içinde farklı platformlarda ele 
alındı

Sempozyum kapsamında ilk gün “SI Birimlerindeki Değişimin 
Yaşam ve Bilimsel Çalışmalara Etkiler i” konusunda bir panel 
gerçekleşt ir ildi. Doç. Dr. Hüsey in Uğur ’un yönet ic il iğ ini 
yapt ığı panelde, Dr. Murat Kalemci “kelv in”, Dr. Süleyman 
Zühtü Can “mol”, Dr. Beste Korutlu “kilogram”, Saliha Turhan 

“amper”, Doç. Dr. Tanfer Yandayan ise “metre” konusunda 
bilgilendirmede bulunurken Mettler-Toledo GmbH f irmasında 
Mark Kliebenschäde konu hakkında üretici f irma görüşler ini 
katılımcılarla paylaştı.

Sempozyumun ikinci günü Doç. Dr. Tanfer Yandayan taraf ından 
düzenlenen “Tak ım Tezgâhlar ı Metrolojis i” çalıştay ına 43 
kişi katıldı. Çalıştayda takım tezgâhlar ı kalibrasyonu, X-Y-Z 
hareketl i tabla hassas ölçümler i, üniversal ölçüm c ihaz ı 
kalibrasyonu, döner tabla/gimbal kalibrasyonu hakk ında 
bilgilendirmede bulunuldu.

Sempozyumda TÜBİTAK UME’den Uğur Akkaya “Ne Kadar 

Metroloji?”  başl ık l ı  söy leş is inde met rolo j in in günlük 
hayatımızdaki yerine dair tespitlerini paylaştı.

Katılımcılar ilk günün ardından Şubemiz taraf ından düzenlenen 
kokteylde bir araya gelerek hem günün yorgunluğunu atma 
hem de sohbet etme imkânı yakaladılar.

Sektör, sergiye katılarak ve sponsor olarak sempozyuma 
destek verdi

Ölçümbilim Sempozyumu paralelinde düzenlenen sergide, 
sek törde ürün ve hizmet üreten kurum ve kuruluşlar yer 
aldı. TÜRKAK, Gama Ölçüm Teknolojiler i – Ayer Kalibrasyon, 
Bilginoğlu Endüstr i, Enotek Mühendislik, Yamer / Egemet / 
Ferter, Sios Messtechnik Gmbh, Renishaw, Netes Mühendislik, 
KALMEM, UME, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Minerva 
Elektronik & MC Danışmanlık’ın kat ıldığı serginin yanı sıra 
Tamek sempozyum çantasına, Zeiss ise kalem ve bloknota 
sponsor olarak destek verdiler. 

“Kantarın Topuzu Sergisi” katılımcılarla buluştu
Ayrıca sergi alanında Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi’nde 
yer alan ve koleksiyoner Yüksek Mimar A. Naim Arnas’ın kültür 
hayatımıza armağan ettiği farklı dönemlere ait 4 bin 500 terazi, 
ağırlık ve ölçü aletinden oluşan “Kantarın Topuzu Sergisi”nin 
bir kısmı yer aldı ve katılımcıların ilgisiyle karşılaştı.
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ENDÜSTRİ 
MÜHENDİSLİĞİ 
BAHAR 
KONFERANSLARI’NDA  

“TEDARİK ZİNCİRİ 
YÖNETİMİ” 
ELE ALINDI

Şubemiz tarafından bu yıl yedinci kez düzenlenen 
Endüstri Mühendisliği Bahar Konferansları, 
Endüstri İşletme Mühendisliği Meslek Dalı 
Komisyonumuzun çalışmaları sonucunda 28-30 
Kasım 2019 tarihlerinde Odamız Tepekule Kongre 
ve Sergi Merkezi’nde “Tedarik Zinciri Yönetimi” ana 
temasının ile gerçekleştirdi.

( Paralel salonlarda 13 f arkl ı konuda gerçekleşt ir ilen 
oturuml arda " Tedar ik Z inc ir i  Yönet iminde Blockchain", 

"Stratejik Planlamada Tedarik Zinciri", "Dijital Tedarik Zinciri", 
"Satınalma", "Birleşik Tedarik Modeli", "Eğitimde Tedarik Zinciri", 
"Risk Yönet imi", "Perakende & e-t icaret & Dağıt ım", "Depo 
Yönet imi", "Üret imde Dijital Mimar i", "Tedar ik Zinc ir inde 
Kalite", "Gümrük Süreçleri & Sınırötesi Harekette Blokchain" ve 

"Yeşil Lojistik" başlıklarında sunumlar gerçekleştirildi.

Etkinliğin, Şubemiz Ritim Topluluğu’nun gösterisi ile başlayan 
aç ıl ış ında ilk olarak EMBK Yürütme Kurulu adına Turgay 
Şirvan bir konuşma yaptı. Şirvan konuşmasında, ilk kez 2001 
yılında düzenlenen etkinliğin, farklı konuları ele alarak bilgi 
paylaşımını amaçlayan yapısını sürdürdüğünü ifade ederek, 
etkinlik programına ilişkin bilgilendirmede bulundu. 

Şirvan’ın ardından söz alan Şubemiz Başkanı Yüksel Yaşartekin, 
kat ıl ımc ılara stratejik bilg i al ışver iş i imkânı sunmasının 
yanı sıra, katılımcılar için önemli bir paylaşım platformu da 
olacağını belirterek, “Makina Mühendisleri Odası İzmir Şubesi 
olarak bu etk inliği düzenlemektek i hedef imiz, üret im ve 
hizmet sektöründeki kuruluşlarda çalışan yönetici, mühendis 
ve teknik elemanlar ı tedar ik z inc ir i yönet imi konusunda 
bilgilendirmek, ülkemizdek i ilgil i tüm taraf lar ı bir araya 
getirerek, konunun çağdaş, doğru ve bilimsel platformda etkin 
şekilde tartışılmasını sağlamaktır” şeklinde konuştu. 

Açılış etkinliğinin son konuşmacısı olan Odamız Yönetim Kurulu 
Başkanı Yunus Yener ise tedarik zinciri yönetiminin, rekabetin 
önemli bir unsuru olduğunu fakat günümüz koşullar ında 
rekabet edebilirliğin her şeyden önce ilgili ülkedeki eğit im, 
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bilim teknoloji, istihdam ve sanayi polit ikaları ile doğrudan 
bağlantısı bulunduğunu vurguladı. Yener, “Ülkeler in eğit im 
harcamalar ı i le sanay i ürünler inin rekabet i aras ındak i 
korelasyon katsay ısı oldukça yükselmişt ir. Eğit ime yapılan 
harcama ar t t ıkça küresel rekabete karşı sanay inin ve biz 
mühendisler in korunabilme, rekabet edebilme olasılığı da 
artacaktır. Ülkemiz bu konuda ne yazık ki oldukça yetersizdir” 
diye konuştu. 

Etk inl ik, konuşmalar ın ardından EMBK ile paralel olarak 
düzenlenen serginin açılış kurdelesinin kesildi.

EMBK’da 4 konferans gerçekleştirildi
Etkinliğin ilk gününde, Avrupa Lojistik Derneği Başkanı Paolo 
Bisogni “Avrupa’da Tedar ik Zincir i Yönet imi: Mevcut Durum 
ve Gelecek Trendi” konulu sunumunda dernek hakkında bilgi 
vererek Avrupa’da yapılan çalışmalar ve sektördeki gelişmeler 
hakkında bilgilendirmede bulundu. 

Aynı gün İngiliz Standar tlar ı Enst itüsü’nden Özlem Ünsal 
taraf ından “Tedar ik Zinc ir inde Organizasyonel Dayanıklılık” 
konusunda sunum gerçekleştir ildi. Özlem Ünsal, sunumunda 

“Organizasyonel dayanıklılık bir kuruluşun uzun vadede hayatta 
kalabilmesi ve başar ılı olabilmesi iç in günümüzün hızlı ve 
sürekli değişen dünyasında karşılaşabileceği zorluklar ı ve 
değ iş imi öngöreb ilme, kar ş ı l aş ı l ab i lecek yeni duruma 
haz ırlanma, hızla cevap verebilme ve uyum sağlayabilme 
yeteneğidir” dedi.

Ayrıca Bosch f irmasından Murat Kurtlar taraf ından “Endüstri 
4.0” konusunda sunum gerçekleşt irerek di j i t al leşme ve 
teknolojik alanda yapılan çalışmalar ve geleceğe dönük projeler 
hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

DHL’den Berna Y ılmaz Ciğeroğlu ise “Lojis t ik sek törünü 
etk ileyen Trendler” konusunda sunumunu gerçekleşt irdi. 
Ciğeroğlu sunumda, lojist ik sektörünün globalleşmeden bu 
yana en büyük değişimini dijital devrim sayesinde yaşadığını 
if ade ederken, organizasyonel modellerdek i değiş imlere 
değindi.

Türkiye lojistik master planı İzmir’de masaya yatırıldı
Endüstri Mühendisliği Bahar Konferansları’nın ikinci gününde 
moderatörlüğünü Prof. Dr. Mehmet Tanyaş’ın yaptığı “Türkiye 
Lojist ik Master Plan” konulu panel gerçekleştir ildi. Panelde, 

Uluslararası Nakliyec iler Derneği’nden Fat ih Şener, Deniz 
Ticaret Odası’ndan Yusuf Öztürk, Ege İhracatçılar Birliği’nden 
Cumhur İşbilen ve Kıta Lojistik’ten Emre Eldener konuya ilişkin 
değerlendirmelerini katılımcılarla paylaştı.

Ideathon’u Roket takımı kazandı
“Ar tan Rekabet Koşullar ında Müşter i Odaklı Tedar ik Zinc ir i 
Yönet imi” konusunda düzenlenen ideathon, alt ı tak ımın 
kat ılımıyla gerçekleşt i. Takımlar gün iç inde oluşturduklar ı 
projeleri paylaştılar ve jüri üyelerince yapılan değerlendirmeler 
sonunda Dokuz Eylül Üniversitesi, Lojist ik Yönetimi 4. Sınıf 
öğrenc iler i Batuhan Uğur Eren Hat ice Çankaya, Elif Özce 
Dayıbaş, Uğur Deniz Aksoy ve Ogün Serim’den oluşan Roket 
Takımı birinci oldu.
Etk inl iğ in son günü kat ı l ımc ıl ar ın s tok yönet imindek i 
karar örüntüler ini ve tutumlar ını anlamak, aş ır ı s ipar iş 
ya da tedar ikte kesilme gibi beklenmeyen durumlara karşı 
reaksiyonlarını değerlendirmek amacıyla “Beer Game” Tedarik 
Zinciri Oyunu Ege Salonu’nda gerçekleştirildi. Katılımcılardan 
ilg i gören ve 20 k iş i taraf ından oynanan oyun, bilg inin 
eğlenceli bir şekilde aktarılmasını sağladı.

Etkinliğimize destek veren firmalara teşekkür ediyoruz
Endüstri Mühendisliği Bahar Konferansları ile eş zamanlı olarak 
düzenlenen sergiye katılan Biltaş Elektronik, Doruk Otomasyon, 
EgeForm Bilgisayar, Eger ia Yazılım ve Danışmanlık, Siskon 
Yazılım ve Otomasyon, Selco Sistem Mühendisliği, Univera 
Bilgisayar, Univis Bilişim ve IAS Türkiye f irmaları stant alarak, 
BSI ve ICRON Teknoloji f irmaları ise konferansımıza sponsor 
olarak destek verdiler.
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gerçekleşecek olan 30. Genel Kurulu’na katılımlarınız ile, 
birlikte üretip birlikte yönetme ilkemizin pratik bir örneğini 
hep beraber sergileme imkânı bulacağız” dedi. 

Yaşar tekin’in ardından söz alan Odamız Yönet im Kurulu 
Başkanı Yunus Yener ise Odamızın, 65 yıllık süreçte kamusal 
sorumlulukla yürüttüğü mesleki denetim, periyodik kontrol 
ve diğer meslek i etk inlikler ile kamuoyunda saygın bir 
konuma ulaşt ığını ifade ederek, “Odamız, TMMOB’nin en 
büyük Odası haline gelmişt ir. Ulaşt ığımız Oda yapısı ve 
mesleki hizmet düzeyinden dolayı bütün emeği geçenler 
olarak gurur duyabil ir iz” dedi. Yener, mühendisler in 
yaşadıklar ı sorunlara da değinerek, “Geçmişte ülkemizin 
kalkınma ve sanayileşmesinin asli gücü olan mühendisler 
olarak bugün sanayisizleşme sürecinin, özelleştirmelerin, 
kamu kaynak ve varlıklar ının talanının, fason-taşeron 
üret imin, güvencesiz çalışma koşullar ının, eğit imdek i 
n i te l ik aş ınmas ın ın ve işs iz l iğ in ge t ird iğ i  olumsuz 
sonuçlarla karşı karşıyayız. Bedeli çalışanlara, emeğiyle 
geç inenlere, emekl ilere ödet ilmek is tenen s iyas i ve 
ekonomik politikalarla karşı karşıyayız” şeklinde konuştu.  
Etkinliğe katılan CHP İzmir Milletvekili Kâni Beko da söz 
alarak geceye katılanları selamladı.

Konuşmaların ardından, meslekte 50., 40. ve 25. yıllarını 
dolduran Şubemiz üyelerine onur plaketleri takdim edildi. 
Daha sonra Grup Son Dakika sahne alarak kat ılımcılara 
keyifli saatler yaşatırken, Şubemizin 50. kuruluş yıl dönümü 
pastası da geçmiş dönem yönetim kurulu başkanlarımızın da 
katılımıyla kesildi.

Geleneksel kuruluş y ıl dönümü yemeğimize yaklaşık 400 
üyemiz ve yakınları katıldı.

ŞUBEDEN • HABER

65. YILIMIZI 
KUŞADASI’NDA 
KUTLADIK

( Odamızın 65., Şubemizin ise 50. kuruluş yıl dönümünü 
Kuşadası’nda üyeler imizle bir l ik te kutladık. Kuşadası 
Sealight Resort Hotel’de gerçekleşen geleneksel kuruluş yıl 
dönümü gecemize yaklaşık 400 kişi katıldı. Gecenin açılış 
konuşmasını yapan Şubemiz Başkanı Yüksel Yaşar tek in, 
yaşanmakta olan ekonomik kr izden birçok kes in g ibi 
mühendisler in de etkilendiğini ifade ederek, “Mühendis, 
mimar ve şehir plancılar ı da, yaşanan ekonomik kr izden 
en f azla etk ilenen kes imler aras ında yer almak tadır. 
Gerek kamuda gerek özel sektörde her türlü mühendislik 
hizmetler ini, pl anlama, projelendirme, uygulama ve 
denetleme işler ini yürüten tüm meslektaşlar ımız kr izden 
olumsuz b iç imde e tk ilenmek tedir.  Meslek t aşl ar ımız, 
ülkemizdek i kr iz or tamının yarat t ığ ı pahalıl ık, geç im 
sıkıntısı ve borçlanma gibi ortak sorunlardan etkilendiği 
gibi, mesleğimize özgü sorunlarla da boğuşmak zorunda 
kalmaktadır” diye konuştu. Yaşartekin, toplumsal cinsiyet 
eşitliğinin, kadınların ekonomik, sosyal ve politik yaşama 
tam kat ıl ımlar ı ve etk in bir rol oynayabilmeler i iç in 
hayati önem taşıdığını vurgulayarak, “Kadın hakları, insan 
haklar ının ve tüm dünya ülkeler inin demokrat ikleşme 
sürecinin en temel taşlar ından bir isidir. Bu nedenle biz 
demokratik mesleki kitle örgütü olarak cinsiyet eşitliğini 
gel iş t irmek ve des teklemey i çok öneml i buluyoruz” 
şeklinde konuştu. Konuşmasında, Şubemiz in 30. Genel 
Kurulu’nun 8-9 Şubat 2020 tarihlerinde gerçekleşeceğine 
işaret eden Yaşartekin, “Örgütlülüğümüzü güçlü kılmak, 
sizler in destekler i ve kat ılımlar ınız ile gerçekleşecekt ir. 
Bu bağlamda Şubemiz in 8-9 Şubat 2020 tar ihler inde 

Odamızın 65. kuruluş yıl dönümü gecesi, 7 Aralık 
2019 tarihinde Kuşadası Sealight Resort Hotel’de 
gerçekleşti. 
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EN İYİ 
UYGULAMALAR’IN 
SERGİLENDİĞİ 
KAIZEN 
PAYLAŞIMLARI 
21-22 ŞUBAT 
2020’DE 
GERÇEKLEŞTİRİLECEK

( Şubemiz Endüstri Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu 
taraf ından alt ınc ı kez organize edilen ve yoğun ilgi gören 
Kaizen Paylaş ımlar ı Etk inl iğ i iç in aşağıda belir t ilen her 
kategor ide başvuran Kaizen çalışmalar ı arasından en iy i 
uygulamalar (Best Practices) seçilecektir. 21-22 Şubat 2020 
tar ihler inde Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 
seçilen Kaizen çalışmalar ı etkinlik boyunca sergilenecek ve 
sunumu yapılacaktır.

Sürekli gelişim anlamına gelen KAIZEN, israfların azaltılması 
konusunda çalışmaları içermektedir. Ülkemizin kaynaklarının 
israf edilmemesi ve daha verimli kullanılmasını teşvik etmek 
ve bu çal ışmalar ın yayg ınl aşmas ını sağl amak amac ıy l a 
KAIZEN paylaşımları etkinliğini altıncı kez gerçekleştiriyoruz. 
2008 y ı l ından bu yana düzenlenen “ Yal ın” ana temal ı 
etkinlikler imizin devamı niteliğinde olan ve bu yıl alt ıncısı 
düzenlenecek K A IZEN Pay l aş ımlar ı Etk inl iğ i ’n in amac ı, 
geleceğimizin tuğla taşlar ı olan KAIZEN‘ler in gelişmesine 
katkıda bulunmak ve yeni başlayanlara örnekler sunmaktır. 

K a i zen  P ay l a ş ıml ar ı  E t k in l iğ i ’ne  ÜRE T İM ve  Hİ Z ME T 
sektörlerinde faaliyet gösteren f irmalar başvuruda bulunabilir. 
Yapılan çalışmalar üretim ve hizmet sektörlerinde ÖNCE-SONRA 
KAIZEN ve KOBETSU KAIZEN türlerinde, yazılım sektöründe ise 
ÖNCE-SONRA KAIZEN türünde olmak üzere farklı kategorilerde 
gerçekleştirilecektir.

ÖNCE-SONRA KAIZEN Kategorileri:
1- Üretim Verimliliği
2- Enerji Verimliliği / Çevre Yönetimi
3- Kalite İyileştirme
4- İSİG
5- Bilişim

KOBETSU KAIZEN Kategorileri:
1- Üretim Verimliliği
2- Enerji Verimliliği / Çevre Yönetimi
3- Kalite İyileştirme
4- İSİG
5- SMED/Set-up
6- Bilişim

Bir f irma her tür ve kategor iden birer başvuru yapabil ir. 
Toplamda en fazla 11 proje ile başvuru yapılabilir. Firmalar 
2018-2019 y ıllar ında yapılmış ve sonuçlandır ılmış KAIZEN 
projeleriyle katılım sağlamalıdır. 

Her tür ve kategor i iç in ayr ı değerlendirme yapılacakt ır. 
Firmalar her KAIZEN projesi için sadece bir tür ve kategoriyi 
işaretleyerek etk inliğe kat ılabilir. Değerlendirme sürec ine 
tüm bölgelerde faaliyet gösteren f irmalar katılabilir. KAIZEN 
çal ışmalar ının yaz ım ve sunum dil i  Türkçedir. Başvuru 
ücretsizdir. Sergilenmeye hak kazanan KAIZEN Çalışmalar ı, 
Şubemiz taraf ından ilgili web sayfasında yayınlanarak kamuoyu 
ile paylaşılacaktır. Başvuru yapan f irmalar ın bu şart ı kabul 
ettiği varsayılacaktır. Başvurular sadece elektronik ortamda 
teslim edilecektir. 

Proje Başvurusu için Bilgi ve İletişim: 
0 232 462 33 33 – 218 / Ece GÜLTEKİN 
Web: http://www.kaizen.mmoizmir.org 
e-mail: mmokaizen@gmail.com
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ŞUBEMİZ 
GENEL KURULU 
VE SEÇİMLERİ

ŞUBE GENEL KURULU ÇALIŞMA GRUPLARI 

( Değerli Üyelerimiz,
Ülkemizin birçok sorunla dolu bu sancılı sürecinde, şubemizin 
de iç inde yer aldığı meslek odalar ımız, Genel Kurullar ına 
hazırlık yapıyor.

Demokrasimiz in tüm kurum ve kurullar ının çeşitl i ik t idar 
hesapl ar ı y l a sorumsuzca y ıprat ı ld ığ ı  ve sus turulmaya 
çalışıldığı, meslek örgütler imize yönelik çeşitli hesaplar ın 
aç ıkça görülür olduğu bu günlerde mühendis ve yur t taş 
sorumluluğuyla katılacağınız Şube Genel Kurul ve Seçimleri, 
Odamızın ve Şubemizin daha güçlü bir kurumsal yapıyla yoluna 
devam etmesine katkıda bulunacaktır. 

Şube Genel Kurulu ve Seçimleri 8-9 Şubat 2020 tarihlerinde 
Tepekule Kongre ve Sergi Merkez i’nde yapılacak t ır. Tüm 
üyeler imizi, Şube çalışmalar ımızın gelişt ir ilmesine yönelik 
görüş ve öner iler ini dile get irmek ve yeni dönem yönet im 
kurulunu seçmek üzere Şube Genel Kurulu’na ve Seçimlerine 
katkı ve katılımda bulunmaya davet ediyoruz. 

Saygılarımızla.
29. Dönem Şube Yönetim Kurulu

GENEL KURUL
TARİH: 8 Şubat 2020, Cumartesi Saat: 09.00 - 17.00
YER: Makina Mühendisleri Odası
 Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi
 Anadolu Cad. No: 40 Bayraklı-İZMİR

GENEL KURUL TOPLANTISI 
8-9 ŞUBAT 2020

SEÇİMLER
TARİH: 9 Şubat 2020, Pazar, Saat: 09.00-17.00
YER: Makina Mühendisleri Odası
 Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi
 Anadolu Cad. No: 40 Bayraklı-İZMİR

GÜNDEM
1. GÜN (8 Şubat 2020, Cumartesi)
 1. Açılış
 2. Başkanlık Divanı Seçimi
 3. Saygı Duruşu
 4. Şube Başkanının Konuşması
 5. Konukların Konuşması
 6. Şube Çalışma Raporu ve Mali Raporun Okunması 
  ve Değerlendirilmesi
 7. Dilek ve Öneriler
 8. Adayların Belirlenmesi
 8.1.Şube Yönetim Kurulu Adaylarının Belirlenmesi
 8.2.Oda Merkez Genel Kurulu Delegelerinin Belirlenmesi
9. Adayların Tutanağa Bağlanarak İlanı ve Kapanış
2. GÜN (9 Şubat 2020, Pazar)
10. Seçimler

ÇALIŞMA GRUPLARI
1- Ar-Ge ve İnovasyon Çalışma Grubu
2- Asansör ve Yürüyen Merdiven/Bant Çalışma Grubu
3- Bakım Çalışma Grubu
4- Doğalgaz Çalışma Grubu
5- Endüstri İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Çalışma Grubu
6- Enerji Verimliliği Çalışma Grubu
7- Genç Mühendisler Çalışma Grubu
8- İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışma Grubu
9- Kadın Mühendisler Çalışma Grubu
10- Kent ve Çevre Çalışma Grubu
11- Mekanik Tesisat Mühendisliği Çalışma Grubu
12- Mekatronik Çalışma Grubu
13- Otomotiv ve Yan Sanayi Çalışma Grubu
14- Sosyal Kültürel Etkinlikler Çalışma Grubu
15- Ücretli Çalışan ve İşsiz Mühendisler Çalışma Grubu
16- Üretim Yöntemleri Çalışma Grubu
17- Yapı Denetim Çalışma Grubu
18- Yenilenebilir Enerji Kaynakları Çalışma Grubu

( 8 Şubat 2020 Cumartesi günü yapılacak 30. Dönem Şube 
Genel Kurulu’nda, uzmanlık alanlar ında Şube çalışmalar ıyla 
ilgili raporlar sunmak üzere oluşturulan çalışma gruplar ı ilk 
toplant ılar ını yapmaya başladılar. Şube Genel Kurulu’nda 
sunulan Çalışma Grup Raporlar ı, Oda Genel Kurulu’nda Şube 
önergelerine veri oluşturmaktadır. Bu dönem mesleki ve sosyal 
alanda 18 çalışma grubu kuruldu. 
Şubemiz, uzun y ıllardır Genel Kurullar ını, şubenin gelecek 
dönem çal ışmalar ını planlamak ve gel iş t irmek amac ıyla 
bir düşünce üret im plat formu olarak değerlendirmektedir. 
Bu plat formda üret ilen görüş ve öner iler, delegeler imiz 
aracılığıyla Oda ve TMMOB Genel Kurullarına taşınmaktadır. Bu 
amaçla genel kurul toplantısı öncesinde uzmanlık alanlarımıza 
ve sosyal çalışmalarımıza perspektif sunmak amacıyla çalışma 
gruplar ı oluş turulmak tadır. Bu çal ışma gruplar ı, kendi 
konular ında oda çalışmalar ını değerlendirmekte ve gelecek 
iki yılda bu alanla ilgili yeni görüş ve önerilerini bir raporda 
toplayarak Şube Genel Kurulu’na sunmaktadır. 
30. Dönem Olağan Genel Kurulu hazırlıklar ının başladığı bu 
günlerde, Şubemizde 18 konu başlığında çalışma gruplar ı 
oluşturulmuştur. Bu gruplar, sorumlu Yönetim Kurulu üyeleri 
ve teknik görevliler ile ilk toplantılar ını almaya başlamıştır. 
Çalışma gruplar ında görev alan tüm üyeler imize teşekkür 
ediyoruz. Genel Kurulumuzun en geniş üye kat ıl ımıyla ve 

sengin bir düşünce platformu olacak biçimde gerçekleştirilmesi 
iç in tüm üyeler imizi 8 Şubat 2020 tar ihinde yapılacak Şube 
Genel Kurulu’na ve 9 Şubat 2020 tar ihinde yapılacak Şube 
seçimlerine katılmaya davet ediyoruz.
29. Dönem Şube Yönetim Kurulu
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CHP, ASANSÖR 
DENETİMLERİNİ 
RANT KAPISI 
OLARAK MI 
GÖRMEYE BAŞLADI?

( Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği’nin yayımlanmasının 
ardından 2012 y ıl ından it ibaren Türk iye genel inde ilçe 
belediyeleri, yönetmelik gereği akredite muayene kuruluşları 
i l e  asansör per i yod ik kont rol  protokol ler i  imzal amak 
zorundadır. Bu zorunluluk kapsamında Odamız bünyesinde 
bulunan ve akredite muayene kuruluşu olan Asansör Kontrol 
Merkezi (AKM), Türkiye genelinde 300’den fazla belediyenin 
sınırlar ı dâhilinde asansör per iyodik kontrol çalışmalar ını 
sürdürmektedir. Şubemiz ise 1996 yılından bu yana İzmir’deki 
be led iye ler in de bu konudak i duyar l ı l ık l ar ı  sayes inde 
kentimizde yurttaşlarımızın can ve mal güvenliği için asansör 
per iyodik kontrol çalışmalar ını sürdürmektedir. İzmir belki 
de bunun sonucu olarak asansör kazalarının en az yaşandığı 
kentlerden biri durumundadır. 

Ülkemizde her gün şahit olduğumuz biç imde, toplumsal 
muhalefet ve muhalefette bulunan siyasi partiler, 17 yıldan bu 
yana göz önünde yaşanan usulsüzlüklerin, adam kayırmacılığın 
sonucu olarak haklı bir şekilde iktidarı “yandaşlarını beslemek” 
ile itham etmekte, siyaseten bu durumu mahkûm etmektedir. 
Fakat üzücüdür ki liyakata, yeterliliğe, yetkinliğe dayanmayan 
bu anlayışın, iktidarla sınırlı kalmayıp ana muhalefet partisi 
CHP’nin ilişkilerine de yansıdığına şahit olmaktayız. 

31 Mart yerel seçimleri sonrasında İzmir’deki bütün metropol 
belediyeleri, İzmir genelinde ise 24 belediyeyi yönetmeye hak 
kazanan CHP’nin bir milletvekili, bu belediyeler in bazılar ını 
bir akredite muayene kuruluşunun temsilc iler i ile birlik te 
pazarlamacı edasıyla kapı kapı gezmiş, bu bilgi fotoğrafları ile 
birlikte basına da yansımıştır. 

Yerel seç imler öncesinde, asansör per iyodik kontroller inin 
gerçekleşt ir ilmesi doğrultusunda Odamız Asansör Kontrol 
Merkez i  i l e  çok s ay ıda CHP ’ l i  be led i yen in pro tokolü 
bulunmaktaydı. Ancak bu belediyeler in büyük k ısmı, bahsi 

Şubemiz tarafından, CHP’li belediyelerin asansör 
periyodik kontrolleri protokol süreçlerine ilişkin 
tutumlarına dair 19 Kasım 2019 tarihinde yazılı bir 
açıklama yapıldı.

geçen kuruluş ile asansör denet imler i iç in protokol ler 
imzalamıştır. Belediyelerin bir kısmının ise, Asansör Kontrol 
Merkezimiz ile olan mevcut protokollerini “yukarıdan” gelen 
yoğun baskı gerekçesiyle yenilemeyi düşünmediklerini beyan 
etmeler i ilginç t ir. Üstelik, söz konusu “yandaş” f irmanın 
yasada öngörülen belediye payı haricinde ilgili belediyelere 
ve hat ta par t i genel merkez ine belirl i bir oranda “maddi 
katkıda bulunacağı” iddiaları da kentimizde ayyuka çıkmıştır. 
Bu noktada, CHP Genel Merkezi ve ilgili belediyeler taraf ından 
yanıtlanmasını talep ettiğimiz sorular şunlardır:

- İzmir milletvekilinizin belediyeleri birlikte gezdiği asansör 
muayene kuruluşu sahipleri ile partinizin bir bağı var mıdır?
 
- Kamusal denetim olması gereken asansör denetimlerinin 
par t in iz e l iy le b ir f irmaya yönlendir i lmes i,  par t in iz in 
belediyecilik anlayışına uygun mudur? 

- Dikkat çek ic i biç imde birçok belediyeniz ile k ısa süre 
iç inde asansör per iyodik muayene protokolü imzalayan 
akredite muayene kuruluşunca, belediyelerinize ya da partinize 
yönetmelikte tanımlanan belediye payı har ic inde bir maddi 
katkıda bulunulmuş mudur ya da bulunulacak mıdır? Eğer böyle 
ise bunun adı rüşvet değil midir?

- Etik olmadığı nesnel biçimde ortada duran bir davranışla, 
bir f irmanın temsilcisi gibi belediyeler i ziyaret eden, hatta 
bask ı alt ına alan mil let vek il iniz hakk ında herhangi b ir 
yaptırımınız olmuş mudur veya olacak mıdır?

- Mevcut ikt idar ı “yandaşlar ını kayırmak, kollamak, belli 
bir kesimi maddi açıdan beslemek” ile itham ederken, bunun 
benzer ini yerel ikt idarlar ı elinde bulundurduğunuz yerlerde 
uygulamanız siyaseten etik midir?

Ülkemizde temiz, et ik ve ç ıkar il işk iler inden ar ınmış bir 
siyaset anlayışının hâkim olmasına katkıda bulunmanın gereği 
olarak, bu sorular ın kamuoyunun bilgisine aç ık bir şekilde 
belediye ve par t i yetk ililer ince yanıtlanmasını umuyoruz. 
MMO İzmir Şubes i olarak, koşul l ar her ne olursa ol sun 
kamusal sorumluluklarımızın gereği olan denetimlerimizi tüm 
titizliğimizle sürdürme konusundaki kararlılığımızı kamuoyu ile 
paylaşıyoruz.
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• Bu sektörler i otel ve lokanta hizmet dalındak i yüzde 
19’a yakın artışlar izlemiştir. Sağlıkta son 12 ayda yüzde 17 
dolayında zamlı f iyat ödeyen tüketic i iç in alkol ve tütünde 
de son 12 ayda ödemeler aylık ortalama yüzde 17’nin üstünde 
olmuştur.

• Yıl l ık ar t ışlar ile 12 ay or talamasında ar t ışlar fark ı, 
tüketici f iyatları kadar, sanayici ya da Yurt İçi Üretici Fiyatları 
için de geçerli. Sanayicinin ürününe yaptığı yıllık zam, 2019 
Eylül ayında önceki Eylül’e göre yüzde 2,5, 2019 Ekim’de yüzde 
1,7 oranında artmış görünüyor. Oysa bu iki tarih arasında kalan 
aylarda etiketler sürekli değişti ve 12 ayın f iyat artışlarının 
or talaması, önceki 12 ay ın or talaması ile k ıyaslandığında 
sanayici f iyatlarının Eylül’de yüzde 26,4 oranında, Ekim ayında 
ise yüzde 22,6 oranında ar t t ığı görülecekt ir. Alt sektörler 
it ibar iyle bakıldığında 12 aylık ortalamalara göre f iyat ı en 
çok artan, yüzde 48,5 ile elektrik ve gaz alt sektörüdür. Yani 
elektrik ve doğal gaz kullananlar Ekim 2018’den bu yana her ay 
yüzde 48,5 daha fazla ödeyerek bu ürünleri kullanmışlardır.

• Ham petrol ve doğal gazdaki 12 aylık ortalama artış yüzde 
31’e yakındır. İthalata bağımlı kağıt ve otomotiv sektörlerindeki 
12 aylık ortalama artışlar yüzde 27’nin üzerindedir. İthalata 
bağımlı öteki iki sektör kimya ve elektrikli teçhizatta da 12 
aylık ortalama art ışlar yüzde 25’in üzer indedir. İlginç olan 
alkolsüz içecekteki ar t ışın yüzde 23’ü, gıdadaki ar t ışın da 
yüzde 22’yi bulmasıdır.

12 ay ortalamalarının ortaya koyduğu enflasyon, aynı zamanda 
ücretler, maaşlar, emekli gelirler i, asgar i ücret tespit i söz 
konusu olduğunda da dikkate alınması gereken orandır. Bu 
yapılmaz da gelir artış oranları, yıllık artışlar dikkate alınarak 
yapılırsa, bundan başta asgar i ücretliler, kamu çalışanlar ı, 
emekliler zarar görecekt ir. Çünkü y ıl l ık ar t ışlar, 12 aylık 
artışların altında seyretmektedir. Müzakerelerde mutlaka, 12 
aylık ortalamaların ortaya koyduğu TÜFE üzerinden pazarlıklar 
yapılmalıdır.

ODADAN • HABER

(TAraştırmada tek haneye düştüğü iddia edilen enflasyonun 
yanıltıcı olduğu, yine TÜİK’in ürettiği 12 aylık ortalama f iyat 
artışlarının, hissedilen enflasyon olduğu görüşüne yer verildi.
TÜİK, Merkez Bankası, Hazine Bakanlığı veriler i kullanılarak 
yapılan Odamız analizinde, 12 aylık ortalama f iyat artışlarının 
birçok üründe yüzde 30-40’ları bulduğu örneklerle sergilendi 
ve özellikle ücret pazarlıklarında enflasyonda yıllık artışların 
değil, 12 aylık ortalama artışların dikkate alınması gerektiği 
vurgulandı.

Araştırmadaki önemli bulgular şöyle özetlendi:
• Eylül ve Ekim aylar ında Türk iye İstat ist ik Kurumu’nun 
(TÜİK) hem tüket ic i f iyatlar ının (TÜFE) hem de sanay ic i 
f iyatlarının (Yurt İçi Üretici Fiyatları Yİ-ÜFE) yıllık artışlarının 
tek haneye indiğini aç ıklaması, birçok kesimde it irazlarla 
karşılaşt ı. Tüket ic inin f iilen yaşadığı enflasyon ile TÜİK’in 
açıkladığı ver iler in uyumsuzluğundan söz edildi. Hissedilen 
enf lasyonu anlamak, y ıllık ar t ışlarla değil, 12 ay boyunca 
ödenen zamlı f iyatlar ın or talamasının, bir önceki 12 ay ın 
artış ortalaması ile kıyaslanarak ifade edilebilir. Bunu, TÜİK 
aç ıklamıyor değil, aç ıklıyor, ama hem aylık bültenler inde 
takdim ederken arkaya at ıyor hem de kamuoyuna sunduğu 
enf l asyon aç ıkl amalar ında bu ver i se t inin i f ade et t iğ i 
gerçekliği olduğu gibi anlatmıyor.

• Oysa tek haneye düştü denilen tüketicideki yıllık f iyatlara, 
12 ayın ortalama artışları dikkate alınarak bakıldığında, Eylül 
enflasyonunun yüzde 18,3, Ekim enflasyonunun ise yüzde 17’ye 
yakın olduğu görülecektir.

• Tüket ic i f iyat lar ına sek törel olarak bak ıldığ ında 12 
ay or talama ar t ışlarda Ekim’de mobilya ve ev aletler inden 
sonra gıda-içecek sektörü yüzde 22 dolayındaki art ışla başı 
çekmektedir. Tüketici, Ekim itibariyle son 1 ayda gıda, mobilya 
ve ev eşyalarını ortalama yüzde 22 zamlı almıştır.

SANAYİ VE TÜKETİCİ 
KESİMİNDE 
ENFLASYON YÜZDE 
20’NİN ÜZERİNDE
Odamız, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in 
katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin 
54’üncüsünü, sanayi ve tüketici kesimindeki 
enflasyon sorununa ayırdı. 
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TMMOB İKK•

KADINLAR, 
ERKEK-DEVLET 
ŞİDDETİNE KARŞI 
OMUZ OMUZA 
YÜRÜDÜ

( Yoğun yağmur altında Alsancak Kıbr ıs Şehitler i Caddesi 
ÖSYM Bürosu önünde toplanan kadınlar “Kadın c inayetler i 
polit ikt ir”, “Erkek vuruyor, devlet koruyor”, “Kadın, yaşam, 

TMMOB Kadın Çalışma Grubu’nun da 
bileşenlerinden olduğu İzmir Kadın Platformu 
tarafından, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla İzmir’de bir 
yürüyüş gerçekleştirildi.

özgürlük”, “Yaşasın kadın dayanışması” gibi sloganlarla Türkan 
Saylan Kültür Merkezi’ne kadar bir yürüyüş gerçekleşt irdi. 
Burada İzmir Kadın Platformu adına basın açıklamasını Buse 
Engin, Zeynep Reyşan ve Özgür Genç okudu. Aç ıklamada, 
Dominik Cumhur iyet i ’nde Tru j i l lo d ik t atörLüğüne karş ı 
mücadele ederken katledilen 3 kadın olan Mirabel Kardeşler’in 
yaşadıklar ının benzerler inin, günümüz Türkiye’sinde devam 
ettiği ifade edilerek, “2019 yılı bitmeden 350’den fazla kadın 
katledildi. Her gün sayısız kadın tacize, tecavüze ve şiddete 
uğruyor. Kadına yönelik şiddeti önlemek bir yana perçinlemek 
isteyen erkek egemen ikt idar ve güruhu 6284 nolu kanuna, 
İstanbul Sözleşmesi’ne saldırıyor. 

Ocakta meclise sunulması planlanan 2. yargı paketinde nafaka 
hakk ını s ınır landırmaya, çocuklara tecavüz eden k iş inin 
çocukla evlenmesi halinde cezasız kalmasına uğraşıyorlar” 
ifadeleri kullanıldı. Kadınların her gün hak gasbına uğradığının 
ve bunun en büyük örneklerinden birinin kayyum atamalarında 
görüldüğünün vurgulandığı açıklamada, “Belediyelere kayyum 
atanmasıyla bir l ik te kadının yönet im mekanizmalar ında 
temsili konusunda önemli bir uygulama olan eş başkanlık 
sistemine de, kadın merkezler ine de, sığınma evler ine de 
darbe vuruyorlar. Dört bir yanımızı sarmış olan erkek egemen 
kapitalizm kıskacından çıkmanın, haklarımızın ve hayatımızın 
güvenliğini sağlamanın tek yolu kadın dayanışması ve özgürlük 
mücadelesidir. 

K ar anl ık  t ab loy a k ar ş ı  umudumuzu k aybe tmeyeceğ iz . 
Neşemizi ve isyanımızı kuşanıp; emeğimize ve bedenimize, 
çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmak için mücadeleye devam 
edeceğiz” denildi.
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TMMOB, 
ASGARİ ÜCRETİ 
5000 TL. 
OLARAK BELİRLEDİ

(6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 
Kanunu hükümlerine dayanarak, TMMOB Ana Yönetmeliğinde 
yer alan “Birliğin ve Bağlı Odaların Amaçları” maddesi uyarınca 
her yıl TMMOB Yönetim Kurulu taraf ından açıklanan Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancıları Asgari Ücreti, 2020 yılı için brüt 5000 
TL. olarak tespit edildi.

TMMOB Yönetim Kurulu tarafından alınan karar 
uyarınca ücretli çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları Asgari Ücreti, 2020 yılı için brüt 5000 TL. 
olarak tespit edildi.

TMMOB İKK•

TMMOB Yönetim Kurulu’nun 22 Kasım 2019 tarihli toplantısında 
“Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları için 2020 
yılı ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari brüt ücretin 
5000 TL. olarak belirlenmesine; Odalarınca belgeli çalışmanın 
koşul olduğu uzmanlık alanlarında, mesleki deneyimin arandığı 
alanlarda, şant iye şef liği, sorumlu müdürlük, iş güvenliği 
uzmanlığı, yapı denetim elemanı, daimi nezaretçi, uzak yol 
kaptanlığı vb. hizmetlerde asgari ücret uygulanmayacağını, bu 
durumda olan mühendis, mimar, şehir plancılarının ücretlerinin 
alınan sorumluluk gereği belirlenen asgari ücretin üzerinde 
olmasına” karar verildi. 

TMMOB ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında kayıtdışı 
çalışmayı önlemek üzere 2012 yılında Asgari Ücret Protokolü 
imzalanmış, ancak protokol 2017 yılında SGK taraf ından tek 
taraflı olarak feshedilmişti.
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Vedik Çağ (MÖ 4500-2500): Fel sefe ve bilimin birleşmeye 
başladığı dönem. Rig-Veda yazılı metindir. Astronomi önemli 
yer tutar.

Brahmanik Çağ (MÖ 2500-1500): Vedik kültür, dinsel bir kimliğe 
bürünür. Brahmanik rahipler ortaya çıkar.

Vedik/Upanişadik Sonrası Çağ (MÖ 1500-1000): Upanişadlar 
or taya ç ıkar. İçe dönüş başlar. Geçmiş bilgiler toparlanır. 
Hindistan’ın psiko-spiritüel tekniklerinin bilimselleşmesi.

Ön-Klasik/Epik Çağ (MÖ 1000-100): Metaf izik ve etik değerler 
mayalanır, bilgiler, deneysel çalışmalarla anlaşılır k ıl ınır. 
Mahabhrata (Bhagavad Gita), Ramayana destanlar ı yaz ılır. 
Jainizm ve Budizm ortaya çıkar. 

Klasik Çağ (MÖ 100-MS 500): Felsefenin 6 klasik okulu ortaya 
ç ıkar. Patanjalinin Yoga Sutralar ı ve Badaraya’nın Brahma 
Sutraları yazılır.

Tantr ik/Puranik Dönem (MS 500-1300): Tanra ve tantr izmin 
başlangıcı. Binlerce yıllık birikimin harmanlandığı dönemdir.
Bölümsel Çağ (MS 1300-1700): Tantra gözden geç ir il ip 
dişil ener jinin varlık üzer indeki rolü araşt ır ılmışt ır. Bhakti, 
adanmışlık felsefesi yeşermiştir.

Modern Çağ (MS 1700-… ): Hindistan’ın İngiliz sömürgesi 
olduğu bu dönemde Britanya İmparatoru Kraliçe Victoria’nın 
Hindistan’ın spritüel mirasına olan ilgisi ve merakı ile Batı’da 
duyulmaya başladı. Ünlü Swami Vivekananda’nın 1893’de 
Chicago’daki Dünya Dinler Parlamentosunda verdiği söylev ile 
Batı’nın ilgisi güçlendi.   

Yoga’nın günümüz dünyasına yayılıp gelişmesini sağlayan son 
dönemdeki önemli ustalar: Sr i T irumalai Kr ishnamacharya 
(1888-1989), Indra Dev i (1899-2002), Sr i K. Patthabi Jois  
(1915–2009), B.K.S. Iyengar (1918-2014), T.K.V. Desikachar  
(1938-2016).

YOGA VE YAŞAM / 
YOGA FELSEFESİ 
VE TARİHÇESİ

(Yoga Nedir?
Yoga, Sanskr i t , Hindis tan kaynakl ı f iz ik sel ve z ihinsel 
disiplinler i tar if etmek iç in kullanılan bir kelimedir. Aynı 
zamanda Hinduizm, Budizm ve Jainizm’de çeşitli medidat if 
uygulamalara da yoga denilmektedir. Yoga, birlik demektir. 
Bireyin ruhunun evrensel ruhla birleşmesine yoga denir. Yoga, 
bedenin zihinle, zihnin de ruhla birleşmesidir. Yoga, uygulayan 
ve felsefesini takip eden kişiye yogi ya da yogini adı verilir. 

Yoga’nın Tarihçesi
Temel i  5000 y ı l  önces ine hat t a t ar ih önces i  ç ağl ar a 
dayanmaktadır, Hindistan kaynaklıdır.     Temel Yazılı Kaynaklar: 
Upanişadlar, Mahabharata Destanı/Bhagavad Gita, Ramayana 
Destanı, Patanjali /Yoga Sutraları (özdeyiş) 

Yoga’nın uygulandığı dönemler:
Pre-Vedik Dönem (MÖ 6500-4500): İndus-Sarasvati uygarlığı. 
Doğanın gözlemlenmesi ve bireyle olan birliğine dayalı felsef i 
sistem.

KOMİSYONLARDAN • KADIN MÜHENDİSLER KOMİSYONU 

“Yoga, müzik gibidir; bedenin ritmi, 
zihnin melodisi ve ruhun harmonisi 

yaşam senfonisini yaratır.” 
B.K.S. Iyengar

Sonsuz Bilinç, Sonsuz Varlık ve Sonsuz 
Sevinç zaten bizim içimizdedir, onları 

elde etmemiz gerekmez. Yapmamız 
gereken tek şey onları ortaya 

çıkarmaktır.” Swami Vivekananda

R Mak.Müh. Elif Eda Doğan
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Yoga Ağacı
Yoga Sekiz Basamaktan Oluşur
1.Kök-Yama: Davranışlar
2.Gövde-Niyama: Tutumlar
3.Dal-Asana: Yoga Pozları
4.Yaprak-Pranayama: Nefes
5.Kabuk-Pratyahara: Algı Denetimi
6.Özsuyu-Dharana: Meditatif zihin
7.Çiçek-Dhyana: Meditatif konsantrasyon
8.Meyve-Samadhi: Aydınlanma 

Yoga ve Sağlık
R Yenilenen Enerji
R Daha İyi Bir Dolaşım
R Kronik Rahatsızlıklardan Korunmak
R Stresin Azalması/Önlenmesi
R İçsel Doyum
R Daha İyi Bir Duruş
R Kemik Yoğunluğunda Artış
R Duygusal Denge

--------------------------------------------------------
Kaynaklar

• Yoga ve Siz – B.K.S. İyengar 
• İzmir Yoga /Temel Yoga Hocalığı Eğitim Kitabı (2016/2017) 
– Zeliha Zerrin Albay
• Her Yönüyle Yoga – Cynthia Worby

Yoga’nın Felsefesi

Hatha Yoga: Ha: Güneş/Ruh, Tha: Ay/Bilinç: Güneşin enerjisi 
asla yitmez, ayınki ise her ay bir azalır, bir artar. İçimizdeki 
güneş; ruh da asla gücünü y it irmez ama gücünü ruhtan 
alan z ihin/bilinç inişli ç ık ışlıdır, t ıpk ı ay ın safhalar ı gibi 
değişkendir. Ancak bil inçle beden bir olduğunda bil inc in 
enerjisi diner ve durgunlaşır, ruh, tüm bedeni sarar. Zihnin 

ruhla birleşmesi Hatha Yoga’dır.

Yoga yaparken z ihin, beden, ruh aras ındak i bağlant ıy ı 
deney imler iz. Hayat taki davranış ve huyumuzun asanalar ı 
uygularken or taya ç ık t ığını fark eder iz. Pozlar ı yaparken 
iç ine girdiğimiz araşt ırma, keşif ve değişimin yansımasını 
ilişkilerimizde ve hayatımızda görebiliriz. Hatha Yoga, tekerlek 
gibidir, sonsuza kadar döner, bir varma noktası yoktur.   

Yoganın özünde araşt ırma vardır, hedef peşinde koşmadan 
uygulanır. Ancak araşt ırma olarak yapıldığında yumuşaklık, 
dolayısıyla güç vardır. Kişi, olup bitenlere açık, daha geniş 
görüşlü ve hoş görülüdür. Şefkat, araşt ırmacı tavr ın doğal 
yansımasıdır. Yoganın sınırları herhangi bir eğitmenin sözleri 
ile çizilemeyecek kadar engindir.

Yoga, Bat ı’da genellikle yalnızca bedensel bir uğraş olarak 
görülmekle birlikte yoga aynı zamanda f izyo-piskolojik ve 
psiko-ruhsal bir konudur.
O, z ihni bedenin tut sakl ığ ından kur t aran ve onu ruha 
yönlendiren bir bilimdir. Zihin ruha ulaştığı ve onunla birleştiği 

zaman ruh özgürleşir, huzurlu olur. 

KOMİSYONLARDAN • KADIN MÜHENDİSLER KOMİSYONU 

“Yoga ışıktır, bir kez yandı mı hiç 
sönmez. Ne kadar çok pratik yaparsan 

ışığın o kadar parlak olur.” 
B.K.S. Iyengar
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KÜLTÜR & SANATKÜLTÜR & SANAT
FILM

KITAP

•Cinayet Süsü, gizemli bir ser i katil vakasını 
çözmeye çalışan cinayet büro ekibinin maceralarını 
k o n u  e d i y o r .  B a ş k o m i s e r  E m i n ,  k o m i s e r 
Salih, komiser Asuman ve komiser yardımcısı 
Alaattin'den oluşan Cinayet Büro ekibi ilginç bir 
vaka ile karşı karşıyadır. Birbiri ardına işlenen 
cinayetleri araştıran ekip, hiçbir delil ve ipucuna 
ulaşamaz. Cinayetlerin gittikçe artması, basının 
ve halk ın olay la fazlası y la ig ilenmesi,  buna 
rağmen ekibin hiçbir iler leme katedememesi 
Başkomiser Emin ve arkadaşları üzerinde büyük 
bir baskı oluşturur. Bu sırada Emniyet Genel 
Müdürü, davanın çözümünde yardımcı olması için 

“suç uzmanı” Dizdar Koşu'yu Emin'in ekibine atar. 
Üzerlerindeki baskıdan dolayı iyice ezilen Emin ve 
ekibi, karşılaştıkları en tuhaf seri cinayet zincirini 
çözebilmek için her yönteme başvurur. Bu kedi fare 
oyununda katili mi pes edecektir yoksa polisler mi?

• Camus adı çoğu okur için Yabancı romanıyla özdeşleşir. Ancak yazarın en 
önemli yapıtı aslında "Veba"dır. Keskin bir gözlem gücünün desteklediği 
arı bir bilinçle Veba, yalnızca çağımızın değil, tüm insanlık tarihinin ortak 
bir sorununa değinir: Felaketin yazgıya dönüşmesi. Camus'nün hiçbir 
yapıtında böyle acı bir yazgı, böylesine şiirsel bir dille ele alınmamıştır.

 "Veba", insanın ve ışığın şiiridir. Bu şiirde renkler alabildiğine koyu, ancak 
yazarın sesi o denli umut doludur. Beklenmedik bir boyuta ulaşan veba 
salgını tüm Oranlıları ilkin umutsuzluğa boğar, ardından Doktor Rieux, 
Tarron ve Grand'ın gösterdikleri dayanışma örneği, başta yetkililer olmak 
üzere herkese bir güç ve umut kaynağı olur.

Camus, romanda, Cezayir 'deki Oran şehrinde yaşanan veba salgınını 
çeşitli satırarası okumaları ile anlamlandırılacak şekilde anlatmıştır. 
Kitapta yapılan analojilerin en önemlisi tüm Avrupa'ya adeta kara bir 
veba gibi yayılan Naziler'in Fransa'yı işgalidir.

Yönetmen: Ali Atay

Oyuncular: Uğur Yücel, Cengiz 
Bozkurt, Binnur Kaya...

Ülke:Türkiye

Cinayet Süsü

Veba

2019 | Polisiye, Komedi | 114’ | Türkçe

Albert Camus

Hazırlayanlar:
Şafak Işık & Erkan Çınar
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ŞUBEDEN • HABER
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KORDON ÜMİTKÖY BALIKÇISI
Kordon Ümitköy Balıkçısı taraf ından, üyelerimize f ix menüler 
haricinde menü f iyatı üzerinden yüzde 10 oranında indir im 
uygulanacaktır.
Adres: Atatürk Caddesi No: 350 Alsancak / izmir 
Tel: 0232 463 06 36 Web: www.kordonumitkoybalikcisi.com

ÖZEL VEDİA ÖĞRETMEN ANAOKULU
Özel Vedia Öğretmen Anaokulu taraf ından, üyelerimizin 
çocuklar ına eğitim ücretler inde yüzde 30 oranında indir im 
uygulanacaktır.
Adres: 153. Sokak No: 16 D: Z-1 Bornova / İzmir
Tel: (0232) 343 40 50 / vedia.ogretmenanaokulu@gmail.com

TECHNOKIDS LEGO AKTİVİTE MERKEZİ
TechnoKids Lego Aktivite Merkezi taraf ından, üyelerimize 
yüzde 15 oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: Kazım Dir ik Mah. 372/3 Sok. No: 5 (Bornova Forum 
Karşısı) Bornova / İzmir - 2014/1 Sok. No:7 Karşıyaka / İzmir
Tel: (0232) 373 10 36
Web: www.technokids.com.tr/ bornova@technokids.com.tr

LOKAL ALSANCAK
Lokal Alsancak taraf ından üyelerimize yiyecek ve alkol dâhil 
tüm ürünlerde yüzde 20 oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: Kıbrıs Şehitler i Cd.i 1477 Sk. No: 12/A Alsancak / 
İzmir - Tel: (0232) 422 50 20

JACK&JONES MAĞAZALARI
Agora, Mavibahçe, Selway, Westpark, Point ve Sakıpağa 
Alışveriş Merkezlerinde bulunan Jack&Jones mağazalar ından 
yapacaklar ı alışverişlerde, üyelik kartlar ını ibraz etmeleri 
koşulu ile üyelerimize ilk f iyat üzerinden yüzde 20 oranında 
indir im uygulanacaktır.

ÖZEL GÜZELBAHÇE DÜŞÜNÜR KOLEJİ
Özel Güzelbahçe Düşünür Koleji anaokulu, ilkokul ve 
ortaokulunda, üyelerimize yüzde 45 oranında indir im 
uygulanacaktır.
Adres: Çelebi Mah. 281 Sokak No: 16 Güzelbahçe / İzmir
Tel: (0232) 234 33 53 - www.dusunurkolejiguzelbahce.com

ÖZEL EKOL HASTANESİ
Özel Ekol Hastanesi taraf ından, üyelerimize çeşitli muayene 
ve tedavi hizmetlerinde yüzde 10-20 oranlarında indir im 
uygulanacaktır.
Adres: Mavişehir 8019/16 Sok. No: 4 Çiğli / İzmir
Tel: (0232) 386 55 05 - Web: www.ekolkbb.com

ÖZEL FEN BİLİMLERİ EĞİTİM KURUMLARI
Özel Fen Bilimleri Eğitim Kurumları taraf ından, üyelerimizin 
çocuklar ına yüzde 20 oranında indir im uygulanacaktır. 
Adres: Evka-3 Mh. Ankara Cd. No: 285 Bornova / İzmir
Tel: (0232) 600 00 06 - Web: www.fenbilimleri.com

VS AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI KLİNİĞİ
VS Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği taraf ından, üyelerimize ve 
bir inci derece yakınlar ına yüzde 25 oranında indir im 
uygulanacaktır.
Adres: Gaziosmanpaşa Blv. Kızılırmak İş Merkezi No: 58 D: 52 
Çankaya / İzmir - Tel: (0232) 484 09 93

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

ÜYELERİMİZE İNDİRİMLER
ÖZEL İZMİR SEVİNÇ KOLEJİ
Özel Sevinç Koleji taraf ından, üyelerimizin çocuklar ına 
eğitim ücretler inde yüzde 25 oranında indir im 
uygulanacaktır.
Naldöken Mh. 1237/4 Sk. No: 2 Evka-3 Bornova / İzmir
Tel: (0232) 421 28 26 -27 - www.sevinckoleji.com

EGE ÜNİVERSİTESİ GÜÇLENDİRME VAKFI OKULLARI
Ege Üniversitesi Güçlendirme Vakf ı Okullar ı taraf ından, 
üyelerimizin bir inci derece yakınlar ına
yüzde 15 oranında, 10 ve üzeri toplu kayıt halinde yüzde 
15+5 oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: Süvari Caddesi No: 89 Bornova / İzmir
Tel: 444 16 23- www.ege.k12.tr

ENGLISH TIME DİL OKULLARI
English Time Dil Okullar ı taraf ından, üyelerimize ve bir inci 
derece yakınlar ına yüzde 50 oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: İsmet Kaptan Mah. Hürriyet Blv. Niyazi Ersoy İşhanı 
No: 8 K: 6 Konak-İzmir
Tel: 446 46 61 - www.englishtime.com

BİREBİR İNGİLİZCE EĞİTİM HİZMETLERİ
Birebir İngilizce Eğitim Hizmetleri taraf ından, üyelerimize 
ve bir inci derece yakınlar ına bire bir eğitimlerde ve grup 
eğitimlerinde yüzde 20 oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: Folkart Towers Adalet Mah. Manas Bulvarı No: 39 B 
Blok Kat: 31 Bayraklı İzmir
Tel: 390 92 94 - Web: http://birebir ingilizce.com.tr

İZMİR İSTEK ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ OKULLARI
İzmir İstek Özel Eğitim Hizmetleri Okullar ı taraf ından, 
Mavişehir Kampüsü’nde üyelerimizin çocuklar ına yüzde 20 
oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: 2040 Sok. No: 13 Mavişehir Karşıyaka-İzmir
Tel: 0232 324 05 05 - http://www.izmiristekokullar i.com/

MAVİ BALİNA ANAOKULU
Mavi Balina Anaokulu, üyelerimizin çocuklar ına yüzde 25 
oranında indir im uygulayacaktır.
Adres: 62 Sokak No: 11 Güzelyalı İzmir
Tel: 246 66 26 - www.mavibalinaanaokulu.com

MEDİCALPARK İZMİR HASTANESİ
Medicalpark İzmir Hastanesi taraf ından, üyelerimize yüzde 
10 oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: Yeni Girne Bulvarı 1825 Sok. No: 12 Karşıyaka
Tel: (0232) 399 50 50  - Web: www.medicalparkizmir.com

ÖZEL UĞUR OKULLARI
Uğur Okullar ı taraf ından, üyelerimizin çocuklar ına yüzde 10 
oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: Üniversite Cd. Kazım Dir ik Mh. 374 Sok. No: 118 
Bornova–İzmir - 
Tel: 445 77 78 - Web: www.ugurokullar i.k12.tr

YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
Yaşar Üniversitesi taraf ından, üyelerimize ve bir inci derece 
yakınlar ına linansüstü eğitim programlarında yüzde 30 
oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: Üniversite Caddesi No: 37-39 Bornova/İzmir
Tel: 570 70 70 - Web: http://www.yasar.edu.tr

ONUR BİLİM ANAOKULU
Onur Bilim Anaokulu, üyelerimizin çocuklar ına yüzde 25 
oranında indir im uygulayacaktır.
Adres: Ilıca Mahallesi Lale Sk. No: 8 Narlıdere İzmir
Tel: 0533 378 62 86
www.onurbilimanaokulu.com



MMO İzmir Şubesi | Aralık 2019 | 26


