
8 
MART
DÜNYA 
KADINLAR 
GÜNÜ

8 
MART
DÜNYA 
KADINLAR 
GÜNÜ

8 Mart 
Dünya Kadınlar 

Günü’nüzü kutlar, 
tüm kadınların eşit,

 özgür, şiddetsiz 
bir dünya 

mücadelesini 
selamlarız.

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

İ Z M İ R  Ş U B E S İ

Y I L :  3 4
S A Y I :  3 6 1

M a r t
2 0 2 0

05 09 19
BAŞYAZI
TÜRKİYE, İÇERİDE VE 
DIŞARIDA UÇURUMA 
SÜRÜKLENMEYE DEVAM 
EDİYOR…

ŞUBEDEN
30. DÖNEM 
YÖNETİM KURULUMUZ 
GÖREV DAĞILIMINI YAPTI

TMMOB İKK
ACELE KAMULAŞTIRMAYA 
İPTAL DAVASI
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MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
İZMİR ŞUBESİ 
ADINA SAHİBİ

Yüksel Yaşartekin

SORUMLU YAZI İŞLERİ 
MÜDÜRÜ

Evrim Aksoy Göçebe

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

YAYIN TARİHİ
11 Mart 2020 

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.

—

Üyelerimizi Şube Uzmanlık 
Komisyonlarında Görev Almaya 
Çağırıyoruz

Mındfulness Söyleşisi Gerçekleşti

30. Dönem Yönetim Kurulumuz 
Görev Dağılımını Yaptı

En İyi “Sürekli İyileştirme” Projeleri 6. 
Kez Bir Araya Geldi

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
İzmir Şubesi 30. Dönem (2020-2021 
Yılları) Çalışma Programı

Güvensizlik Aşılamıyor, Döviz Pusuda

Acele Kamulaştırmaya İptal Davası

TMMOB İzmir İkk: Emekçilerin Hayatı 
Daha Fazla Kâr İçin Feda Edilemez

Mindfulness Nedir?

 

Bülten’den 
 

Eğitimler

Kadın Komisyonu

Kültür & Sanat

 

İÇİNDEKİLER

www.izmir.mmo.org.tr

MMOizmir

mmoizmir

mmoizmir

MMOizmirsubesi

www.tmmobizmir.org

tmmobizmir

TMMOBizmir

BİZİ TAKİP EDİN
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Bir önceki yazımızda, Türkiye’de son dönem yaşanan felaketleri sıralayıp ülkenin uçuruma sürüklendiğinden 
söz etmiştik. Geçtiğimiz ay içerisinde yine İdlib krizi, mültecilerin dramı, gazetecilerin tutuklanması ve 
dünya genelinde yaşanan koronavirüs gündemdeki yerini korudu. 

Son yaşanan İdlib krizinde, MSB 36 şehit verildiğini belirtti. Ancak yabancı kaynaklar sayıyı yüzden fazla 
olarak açıkladılar. Bununla birlikte hükümet kanadı astı, gürledi, operasyona isim koyup savaş ilan etti. 
Ancak bu efelenmeleri yapanlar Putin görüşmesinde süt dökmüş kediye dönüştü. Bülten hazırlandığında 
Türkiye heyetinin 5 Mart’ta Rusya’da nelere maruz kaldığına ilişkin basına verilen haberler hâlâ sürüyordu. 
Olan, sonuçta sayısı bile tam olarak açıklanmayan ölen askerlerimize ve onların ailelerine, yakınlarına oldu. 
Biz hâlâ “İdlib’de ne işimiz var” sorusunu soruyoruz ve başka ülkenin toprağında neden askerlerimiz ölmek 
zorunda kalıyor, bunu anlamıyoruz ve açıklanmasını istiyoruz. 

İdlib krizi sırasında mültecilerin Türkiye’den çıkışlarına izin verilmesi, hatta otobüslerle Yunanistan sınırına 
götürülmesi ayrı bir insanlık dramını beraberinde getirdi. Ülkelerinden koparılmış, yeni bir yaşam kurma 
umuduyla başka ülkelere doğru yola çıkmış sığınmacılar, siyasi krizlerde şantaj ve tehdit aracı olarak 
kullanılmaya başladı. Yaşanan krizde, mültecileri kendi ülkelerine almak istemeyen Avrupa ülkelerinin 
ikiyüzlülüğü bir tarafa, hükümetin de yaptığı anlaşmalara uymayarak mülteciler sırtından krizi dayatması 
kabul edilir cinsten değil. Olan yine denizlerde, derelerde boğularak ölen çocuklara oldu. Kimsenin 
umurunda mı? Hiç sanmıyoruz…

Hükümet bir yandan idlib’de anlamsız dış politikasındaki hezimeti gizlemeye çalışırken, bir diğer kriz 
noktası Libya’dan ölüm haberleri gelmeye başladı ve bu durum tabii hükümet tarafından teyit edilmedi. Bu 
arada Libya’da öldüğü bilinen bir MİT mensubunun haberi yapıldı diye gazeteciler apar topar gözaltına 
alındı ve tutuklandı. ODA TV kapatıldı. Yargılamalar sırasında yaşananlar, Türkiye’de yargının bir güvence 
olmaktan çok, iktidarın sopası haline geldiğinin pervasız örnekleriyle dolu.  

Her şekilde dibe vurmuş bir hükümet, iktidarda kalabilmek için çareyi gerçekleri gizlemekte ve açığa 
çıkaranları da hapse atmakta buluyor. 

İçeride bütün bunlar yaşanırken dünyada koronavirüs salgını ve ölümleri ciddi boyutlara ulaşmış durumda. 
Çevremizdeki bütün ülkeler ve Avrupa bu konuda ciddi sorunlar yaşarken Türkiye’de Sağlık Bakanlığı 
tarafından teyitli bir vak’a olmaması garip. Sadece Mart ayı başı itibariyle 4 ülke, havalimanından uçakta 
koronavirüslü yolcu olduğu iddiası ile uçakları geri gönderdiğini açıkladı. Ancak bu konuda sadece Bakanlık 
bünyesinde ve Ankara’da test ünitesi olması nedeniyle kamuoyuna sağlıklı bilgi verilip verilmediği şüphesi 
yaygın. Bu arada virüs dolayısıyla sosyal medya üzerinden “asılsız” bilgi paylaşanların da soruşturmaya 
uğrayacağı uyarısı gecikmedi. 

Şimdiden uluslararası uçuşların, fuarların, spor müsabakalarının ertelenmesine, okulların tatil edilmesine 
neden olan virüsün, havaların ısınmasıyla etkisini artıracağı bilgisi de uluslararası camiada mevcut 
olmasına karşın, vak’alarda ve ölümlerdeki artış hızı tüm dünyayı endişelendiriyor. 

Şubemiz Endüstri-İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu tarafından altıncısı düzenlenen Kaizen 
paylaşımları etkinliği, her sene olduğu gibi bu sene de yoğun ilgi ve katılımla gerçekleşti. Etkinlikte 40 
firma tarafından oluşturulan 191 proje arasından konunun uzmanı 58 değerlendirici tarafından belirlenen 
38 firmadan 91 proje Kaizen çalışmalarını sergileme ve diğer katılımcılar ile görüş alışverişinde bulunma 
fırsatı yakaladı. Detaylarını bültenimizde bulabileceğiniz etkinliğe 797 kişi katılırken, hem katılımcılara 
hem de etkinlikte emeği geçen herkese Yönetim Kurulumuz adına teşekkür ediyoruz.

Şube Yönetim Kurulu

TÜRKİYE, İÇERİDE VE 
DIŞARIDA UÇURUMA 

SÜRÜKLENMEYE 
DEVAM EDİYOR…

KORONAVİRÜS TÜM 
DÜNYAYI ETKİSİ 

ALTINA ALMIŞ 
GÖRÜNÜYOR

KAİZEN 
PAYLAŞIMLARI 
ETKİNLİĞİ YİNE 

YOĞUN İLGİ GÖRDÜ

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) 

900 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

800 TL/KİŞİ+KDV

İş Ekipmanları (Vinç, Manlift, End. 
Çekici, Transpalet ) Kullanma Eğitimi 

500 TL/KİŞİ+KDV

Sanayi Tipi Kazanlar Operatör 
Yetiştirme Kursu 

16–20.03.2020 (13.30-18.30)
04–08.05.2020 (13.30-18.30)

800 TL/KİŞİ+KDV

Doğalgaz Kullanımında Teknik 
Personel Kursu

01.04.2020 (09.30-16.00/1 Gün) 
500 TL/KİŞİ+KDV

Soğutma Teknisyeni Yetiştirme Kursu 
750 TL/KİŞİ+KDV

Yangın Tesisatı Kullanımına Yönelik 
Temel Bilgilendirme Kursu

700 TL/KİŞİ+KDV

Sağlık Tesislerinde Teknik Personel 
Kursu

800 TL/KİŞİ+KDV

Buhar Ekipmanları ve Buhar 
Sistemlerine Yönelik Temel 

Bilgilendirme Eğitimi
H.içi  (09.30-16.30) 500 TL/KİŞİ+KDV

Kaynak Koordinasyon Personeli Kursu 
(EN ISO 14731‘e göre) 

(09.00-17.00/3 gün) 700 TL/KİŞİ+KDV

Pnömatik Devre Elemanları ve 
Uygulama Teknikleri Kursu 

H.içi (09.30-16.30) 700 TL/KİŞİ+KDV

Hidrolik Devre Elemanları ve 
Uygulama Teknikleri Kursu 

H.içi (09.30-16.30) 700 TL/KİŞİ+KDV

LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum 
Personeli (Pompacı)  Kursu
02–03.04.2020 (13.30-18.30)

360 TL/KİŞİ (KDV Dâhil)

LPG Taşıma Personeli (Tanker Şoförü)  
Kursu

29 – 30.04.2020 (13.30-18.30)
360 TL/KİŞİ (KDV Dâhil)

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

LPG Tüplü Dağıtım Personeli Kursu
235 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.

ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM 
SİSTEMLERİ İÇ DENETÇİ EĞİTİM  

18-19 Mart 2020, 09.30-17.00
330 TL+KDV (%18)/390 TL+KDV (%18)

SATINALMA YÖNETİMİ  
17-18 Mart 2020, 09.30-17.00 

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

PROJE YÖNETİMİ METODOLOJİSİ 
(PMI)  

19-20 Mart 2020, 09.30-17.00
330 TL+KDV (%18)/390 TL+KDV (%18)

İSTATİSTİKSEL SÜREÇ KONTROL  
24-25 Mart 2020, 09.30-16.30 

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

YALIN ÜRETİM TEKNİKLERİ  
26-27 Mart 2020, 09.30-17.00 

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

ISO 45001:2018 İŞ SAĞLIĞI ve 
GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ 

BİLGİLENDİRME VE İÇ DENETÇİ 
EĞİTİMİ  

30 Mart-01 Nisan 2020, 09.30-17.00
470 TL+KDV (%18)/530 TL+KDV (%18) 

 
STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA  

31 Mart-01 Nisan 2020, 09.30-17.00
330 TL+KDV (%18)/390 TL+KDV (%18)

KALİTE(SİZLİK) MALİYETLERİ  
02-03 Nisan 2020, 09.30-17.00

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

YALIN ALTI SİGMA TEMEL 
BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ  

07-10 Nisan 2020, 09.30-17.00
600 TL+KDV (%18)/960 TL+KDV (%18)

ISO 31000:2018 RİSK YÖNETİMİ  
08-09 Nisan 2020, 09.30-16.30

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

ÜRÜN KALİTE PLANLAMASI (APQP)  
14 Nisan 2020, 09.30-17.00

220 TL+KDV (%18)/260 TL+KDV (%18)
 

ISO 50001:2018 ENERJİ YÖNETİM 
SİSTEMİ TEMEL BİLGİLENDİRME VE 

İÇ DENETÇİ  
14-16 Nisan 2020, 09.30-17.00

470 TL+KDV(%18)/530 TL+KDV (%18)

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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SEMİNERLER

YALIN ÜRETİM TEKNİKLERİ TEMEL 
BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

Tarih: 25 Mart 2020, 09.20-16.30
Eğitmen: Endüstri Mühendisi 

Funda Gülsün Keskin

TRIZ SİSTEMATİĞİ TEMEL 
BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

Tarih: 09-10 Nisan 2020
Eğitmen: Metalurji ve Malzeme 

Mühendisi H. Aykut Yeni

PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ

Tarih: 14 Nisan 2020 
Eğitmen: Metalurji Mühendisi 

Günay Gülseven

MİEM EĞİTİM KURSLARI

Şantiye Şefliği Eğitimi 
17-19 Mart 2020 

Sınav Tarihi: 19 Mart 2020  
-

Doğalgaz İç Tesisat Mühendis 
Yetkilendirme Kursu

23-26 Mart 2020 
Sınav Tarihi: 27 Mart 2020  

-
Mekanik Tesisat Tasarımı 

Uygulama Eğitimi
30 Mart - 4 Nisan 2020 

Sınav Tarihi: 4 Nisan 2020  
-

Yalın Üretim ve Yönetimi 
Sertifikasyon Programı

3,4,5,11,12 Nisan 2020 
Sınav Tarihi: 12 Nisan 2020  

-
Yalın Üretim ve Yönetimi 
Sertifikasyon Programı

7-10 Nisan 2020 
Sınav Tarihi: 10 Nisan 2020  

-
Mekanik Tesisat Proje 
Değerlendirme Kurulu

11 Nisan 2020 
Sınav Tarihi: 11 Nisan 2020  

-
Endüstriyel ve Büyük Tüketimli 
Tes. Doğalgaza Dönüşümü Müh. 

Yet. Kursu 
13-16 Nisan 2020 

Sınav Tarihi: 17 Nisan 2020  
-

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

  Engin Yavaş - Volkan Kazanç

İKM ÜCRETSİZ SEMİNERLERİ

VEFAT ve BAŞSAĞLIĞI

Odamızın 25015 sicil numaralı üyesi 
YAVUZ EPİK' i kaybetmiş olmanın 

üzüntüsünü yaşıyoruz.

Ailesine, dostlarına ve
üyelerimize başsağlığı diliyoruz.

Şube Yönetim Kurulu

ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ
Şubemize 1 Şubat - 29 Şubat 2020 tarihlerinde kayıt yaptırarak üye olan meslektaşlarımıza 

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

       Şube Yönetim Kurulu

İLTER AKDER
ASLI BİRTÜRK
YAŞAR BARAN KAPLAN
ÇAĞDAŞ KIZGINKAYA
HÜSEYİN COŞĞUN
ERKAM TURPÇU
DURSUN FATİH ESKİ
ÇAĞDAŞ TEPELİ
CANSU SÜSLÜ

SERVET DEMİR
ÖZGÜN CALAYOĞLU
ALP EREN
BARIŞ SOYLU
ZEYNEP ÇÜRÜK
AYTAÇ ÖZKAN
MUHAMMED ENES 
BERBEROĞLU
VOLKAN TEPELİ

MUSTAFA MERT DENİZ
OGÜN GEZER
YONCA TUTCU
BÜŞRA IRKILATA
EMRE AYLA
AYÇA ŞAHİKA ŞAHİN
HARUN BİDAR
MUSTAFA GİTMİŞ
UMUTCAN ŞARMAN

MURAT İLKAK
ÖYKÜ ÖNAL
ABDULLAH TOPÇU
ERAY KARATAŞ
AHMET KÖME
TİMUR DEMİRİZ

YÖNETİM ARACI OLARAK KOÇLUK 
VE TAKIM KOÇLUĞU  

16-17 Nisan 2020, 09.30-17.00
330 TL+KDV (%18)/390 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.



MMO İzmir Şubesi | Mart 2020 | 8

ŞUBEDEN • HABER

MINDFULNESS 
SÖYLEŞİSİ 
GERÇEKLEŞTİ

ÜYELERİMİZİ 
ŞUBE UZMANLIK 
KOMİSYONLARINDA 
GÖREV ALMAYA 
ÇAĞIRIYORUZ

Şubemiz Kadın Mühendisler Komisyonu tarafından 
düzenlenen Renkli Söyleşiler’in sekizincisi 

“Mindfulness” başlığıyla 12 Şubat 2020 tarihinde 
Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. 

Üyelerimizi, ilgi ve uzmanlıklarına göre 
komisyonlarımızda görev alarak, meslek, meslektaş, 
kent ve toplum sorunlarının çözümlenmesine, 
Şube çalışmalarının geliştirilmesine aktif katkı ve 
katılımda bulunmaya çağırıyoruz.

( Yoga ve Mindfulness Uygulay ıc ıs ı  Başak Yük se l al 
t ar a f ından y ap ı l an  b i l g i l end i r me sunumuna 30  k i ş i 
katılırken, söyleşi üyelerimize ve genel katılıma açık olarak 

( Sayın Üyemiz,
Mak ina Mühendisler i Odas ı İ zmir Şubes i ‘nde 2020-2021 
y ıl lar ını kapsayan 30. Çalışma Dönemi‘nde oluşturulması 
planlanan Uzmanlık Komisyonlar ı aşağ ıda bel ir t ilmişt ir. 
Üyeler imizi, ilgi ve uzmanlıklar ına göre bu komisyonlarda 
görev alarak, meslek, meslektaş, kent ve toplum sorunlarının 
çözümlenmesine, Şube çalışmalar ının gelişt ir ilmesine akt if 
katkı ve katılımda bulunmaya çağırıyoruz.
30. Dönem Şube Yönetim Kurulu

3 0 .  D Ö N E M  Ş U B E M İ Z D E  K U R U L M A S I  P L A N L A N A N 
KOMİSYONLAR
1. AR-GE ve İnovasyon Komisyonu
2. Asansör ve Yürüyen Merdiven/Bant Komisyonu
3. Bakım Komisyonu
4. Doğalgaz Komisyonu
5. Endüstri İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Komisyonu
6. Endüstride Dijital Dönüşüm Komisyonu
7. Enerji Sistemleri Mühendisliği Komisyonu
8. Genç Mühendisler Komisyonu
9. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu
10. Kadın Mühendisler Komisyonu
11. Kent ve Çevre Komisyonu
12. Mekanik Tesisat Komisyonu
13. Mekatronik Mühendisliği Komisyonu
14. Otomotiv ve Yan Sanayi Komisyonu
15. Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu
16. Ücretli Çalışan ve İşsiz Mühendisler Komisyonu
17. Üretim Yöntemleri Komisyonu
18. Yangın Güvenliği Komisyonu
19. Yapı Denetim Komisyonu
20. Yenilenebil ir Ener j i Kaynaklar ı ve Ener j i Ver imlil iğ i 
Komisyonu

BİLGİ: Komisyonlarda görev almak is teyen üyeler imiz in 
16 Mart 2020 tar ihine kadar Şubemize web sayfamızda yer 
alan "Uzmanlık Komisyonlar ı Başvuru Formu"nu doldurarak 
başvurmaları gerekmektedir.

NOT:  Ayr ıca üyeler imiz in öner iler i doğrultusunda yeni 
komisyonlar da oluş turul abilecek t ir. Üyeler imiz in yeni 
komisyon öneriler i ile birlikte komisyonda yer alabileceğini 
düşündüğü diğer üyeler imizi de Şubemize bildirmeler i r ica 
olunur.

Bilgi ve Başvuru: 0232 462 33 33 / 243

karma yapıldı. Yükselal’ın, “Yaşamda farkında olmadığımız 
her an bedenimizden ve yaşamımızdan uzakl aş ıyoruz”, 

“Farkındalıkla yaşamanın yolu nedir?” gibi konulara değindiği 
söyleş i, kat ıl ımc ılar taraf ından ilg iyle izlendi. Etk inl iğ i 
youtube kanal ımızdan (ht tps://www.youtube.com/user/
MMOizmirsubesi)  izleyebilirsiniz. 
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30. DÖNEM 
YÖNETİM 
KURULUMUZ 
GÖREV DAĞILIMINI 
YAPTI

Şubemizin 30. Dönem Yönetim Kurulu Seçimleri 
sonrasında belirlenen Yönetim Kurulu görev 
dağılımını yaptı.

( Şubemizin 9 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşen 30. Dönem 
Yönet im Kurulu Seç imler i’nin ardından belirlenen yönet im 
kurulu, mazbatasını aldı ve ilk toplantısını gerçekleştirerek 
görev dağılımını yapt ı. 30. Dönem Yönet im Kurulu’nda bir 
önceki dönem de başkanlık görevini yürüten Yüksel Yaşartekin 

başkan olurken, başkan vek il l iğ i görev ini Mel ih Yalç ın, 
saymanlık görevini ise İlkin Boz üstlendi. Şube Yönetim Kurulu 
Sekreteri olarak ise Evrim Aksoy Göçebe belirlendi.

Şubemizin 30. Dönem Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Asıl üye: Yüksel Yaşartekin, Melih Yalçın, Evrim Aksoy Göçebe, 
İlkin Boz, Ezgi Yıldız, Ziya Haktan Karadeniz, Yıldız Sınmaz 
Uzgan
Yedek üye: Görkem Teneler, Özcan Gülhan, Ser im Elif Özar ı, 
Yelda Çet iner, Mahir Ulaş Akcan, Bar ış Oğuz Gürses, Arslan 
Çağlayan Gürel 
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Konuşmaların ardından etkinlik, açılış konferansında Romanya 
Kaizen Enst itü’den Julien Virgil Bratu ve Arnella Caetana 
Nechita Rot ta’nın sunumlar ı ile devam et t i. Etk inliğin ilk 
gününde ayrıca Hizmette Sürekli İyileştirme başlıklı oturum ve 
örnek proje sunumları oturumu gerçekleşti.

Etk inliğin ik inc i gününde ise proje sergisi devam ederken 
“Sağlıkta Sürekli İyileştirme” ve “Sürekli İyileştirme Sürecinde 
Devamlılık İçin Liderlik” başlıklı oturumlar da yoğun katılıma 
sahne oldu. Etkinlik sonunda stant ve etkinlik sponsorlar ı 
olan Genba Akademi, Kaizen Atölyesi, Şölen, Yalın Fabr ika 
ve Saueressig f irmalar ına destekler inden dolay ı teşekkür 
edilirken tüm proje sahipler ine kat ılım sert if ikalar ı takdim 

edildi.

Etk inl iğ in sonunda kat ı l ımc ıl ar ın oy l ar ıy l a be l ir lenen 
ve “en” olarak ifade edilen projelere teşekkür edildi. Buna 
göre etkinlikte ESBAŞ “Uzay Kampı Türkiye Otonom Bakım” 
projesiyle “En Yaratıcı Pano Tasarımı”, Şölen Çikolata f irması 

“Yumurta Kafalar Fire Azaltma Kaizeni” projesiyle “En Etkili 
Anlatım” ve Assan Alüminyum f irması “Soğutma Kulesi Enerji 
Verimliği Arttırma Çalışması” projesiyle “En Sıra Dışı Kaizen” 
ödüllerini almaya hak kazandı.

6. Kaizen Paylaşımları etkinliğine 797 kişi katılırken, sergide 
38 f irmadan 91 proje yer aldı. 

6. Kaizen Paylaşımları etkinliği, 21-22 Şubat 2020 
tarihlerinde yoğun katılımla gerçekleşti.

ŞUBEDEN • HABER

EN İYİ “SÜREKLİ 
İYİLEŞTİRME” 
PROJELERİ 6. KEZ 
BİR ARAYA GELDİ

( Şubemiz Endüstr i-İşletme Mühendisliğ i Meslek Dal ı 
Komisyonu taraf ından bu y ıl alt ıncı kez düzenlenen Kaizen 
Paylaşımları etkinliği, 21-22 Şubat 2020 tarihlerinde Odamız 
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleşti. Etkinlikte 
40 f irma taraf ından oluşturulan 191 proje arasından konunun 
uzmanı 58 değerlendirici taraf ından belirlenen 38 f irmadan 91 
proje Kaizen çalışmalarını sergileme ve diğer katılımcılar ile 
görüş alışverişinde bulunma f ırsatı yakaladı. 

Etk inliğin aç ılış ında bir konuşma yapan Şubemiz Yönet im 
Kurulu Üyesi Ezgi Yıldız, düzenlenen ilk beş etkinliğin büyük ilgi 
gördüğünü ve “Sürekli Gelişim” anlamındaki Kaizen kavramının 
anlaşılması, uygulama alanlar ının genişlet ilmesi ve konuya 
gerekli önemin verilmesi çabalarına katkı sağlamak amacıyla 
Kaizen Paylaşımlar ı etkinliğinin alt ınc ı kez düzenlendiğini 
ifade ederek, etk inliğe katk ı koyan herkese teşekkür et t i. 
Yıldız’ın ardından etkinlik yürütme kurulu adına söz alan ve 
aynı zamanda Odamız Yönetim Kurulu Üyesi olan Ser im Elif 
Özar ı, etkinlik içer iği hakkında bilgilendirmede bulunurken, 
geçmiş ten bugüne Kaizen Pay l aş ıml ar ı  E tk inl iğ indek i 
gelişmelere ilişkin bilgilendirmede bulunarak, etkinliğe katılan, 
destek veren f irma ve kişilere teşekkür etti. 
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Özetle söylemek gerekirse; yaşadığımız dönem, kamuya ait 
olan her şeyin bir şahsın ve onun çevresindeki oligarkların 
ç ık ar l ar ı  doğr u l t u sunda y ağma e d i l me s i  dönemid i r. 
Cumhur iyet tar ihi boyunca kazanım olarak görülebilecek 
bütün kurum ve kuruluşlar yok edilmektedir. Tek adam rejimi; 
yargıy ı kendine bağlayarak hukuksuzluğu ve adaletsizliği 
hâk im k ılan, çağdışı-ger ic i bir eğit imi dayatan, çevrey i, 
doğayı ve tar ihi kültürel değerler imizi tahrip eden, üretim 
yerine gelir eşitsizliğini arttıran, rant eksenli politikalarıyla 
halkı yoksullaştırarak ülkemizi kuşatmıştır.

Çal ışanl ar ın g iderek yoksul l aş t ığ ı,  işs iz l iğ in ç ığ g ib i 
büyüdüğü, toplumsal ger ilimler in artt ığı koşullarda ülkeyi 
yönetenler in yürüt tüğü siyaset in dili ve tarz ı da kendisi 
gibi düşünmeyenlere karşı haksız ve adaletsiz uygulamaları 
beraber inde get irmektedir. Laikliğe savaş açarak toplumu 
kuşatan ger ic iler in, kadına yönel ik ş iddete, t ac ize ve 
cinayetlere zemin hazırlayanların, kentlerimizi ve doğamızı 
sermayenin dizginsiz rantı ile yağmalayanların, şantiyelerden 
madenlere kadar her yeri işçi mezarlığına çevirenlerin, emeğin 
sömürüsü üzer inden saltanat sürenler in, baskı ve sömürü 
düzenlerini sürdürebilmeleri için muhalif olan tüm kesimleri 
baskı alt ına almak dışında başka bir yollar ının kalmadığı 
görülmektedir.

Her ne kadar gerçek boyutu gizlenmeye çalışılsa da arkası 
kesilmeyen zamlarla ciddi oranda artan enflasyon, yoksulluk 
ve hatta açlık sınırı altında yaşayan, ekonomik kriz ve artan 
işsizliğin sonucu intihara sürüklenen insanlar; yaşadığımız 
sorunun hem ekonomik hem sosyolojik açıdan incelenmesini 
gerekli kılıyor. Bir meslek alanında lisans eğitimi alan ancak 
hayatlar ı boyunca o mesleğin sahibi olamayan çok say ıda 
gencin geleceklerinin aydınlık olabilmesi için çok daha radikal 
önlemler alınması, dogmat ik ve çağdışı z ihniyet in yer ini 
bilimsel ve çağdaş anlayışa sahip bir siyasi yapının alması için 
mücadele etme görevi önümüzde duruyor.

Bütün bu karamsar t ablo karş ıs ında halk ımız ın yere l 
seç imlerde siyasi ik t idara verdiği tepk i oldukça anlamlı 
v e  öneml id i r.  Ya ş ad ığ ı  ken t in  i y i  y öne t i l me d iğ in i , 
kaynaklar ının belirli çevrelerce sömürüldüğünü gören halk, 
kent yoksulluğunu or tadan kaldıracak ikt isadi programlar 
hazırlamak yerine bunun devamını sağlayıp geçici yardımlar 
dağıtarak oy devşirmey i planlayan polit ikac ılara bu kez 
dur demişt ir. Başlayan bu dönüşümü anlamlı k ılacak olan, 
başkanlar ı değişen büyükşehirler başta olmak üzere her 
ilde imar, ulaşım, eğit im, sağlık, çevre, ener ji, su, tar ım 
ve sanay ileşme plan ve polit ikalar ının daha uzun vadeli 
bir şekilde ve konunun uzmanı akademik odalarla işbirliği 
içinde yapılmasıdır. Bununla birlikte siyasi iktidarın, kamu 
yararını ve halkın çıkarını gözetmeksizin; şehir hastaneleri, 

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ
30. DÖNEM (2020-2021 YILLARI) ÇALIŞMA PROGRAMI

Şube çalışmalarımız, Şube genel kurulunda üyelerimizin görüş ve önerileriyle 

zenginleşen 30. Dönem Çalışma Programı doğrultusunda devam edecektir.

Son yıllarda dünyanın birçok yerinde emperyalizmin bilinçlice 
yarat t ığı terör ve korku senaryosunun bir sonucu olarak 
insanlar kendiler i için en temel değeri yine kendi eller iyle 
yönetenler ine teslim ediyorlar: Özgürlükler ini. Dünyanın 
başk a bölge ler inde y aşanan sav aş l ar ın,  yüz y ı l l ard ır 
çözülemeyen açlık sorununun, giderek daha can alıc ı bir 
hale dönüşen çevre felaketler inin, hemen her yerde ve 
alanda emeğin vahşice sömürüsünün gerçek nedenler ini 
sorgulamayan toplumlar, yalıt ılmış hayatlar ının da ar t ık 
güvende olmadığını görüyorlar ve özgürlüklerini güvenlikleri 
ile mübadele ediyorlar. Güvenli yaşam adı altında insanların 
at t ığı her adım izleniyor, kentler aç ık hava cezaevler ine 
dönüştürülüyor. Bu durumu sorgulamak isteyenler olduğunda, 
Suriye’de emperyalist güçlerce yaratılmış olan IŞİD taraf ından 
bir dönem bütün dünyayı ve ülkemizi etkileyen saldır ılarda 
olduğu gibi kaos or tamlar ı yarat ılarak halklar korkunun 
iktidarına biat etmeye zorlanıyorlar.

Diğer taraftan teknolojinin hızla geliştiği bir dönemde dünya 
ölçeğinde yaşanan olaylardan çok daha hızlı haberdar oluyor, 
bunların küresel yansımalarını ve etkilerini gözlemleyebiliyor, 
yorumlayabiliyoruz. Bu noktada dünyanın birçok yer inde 
gerçekleş t ir ilen direnişler de özgür lüğünü ger i almak 
isteyen bilinçli bireyler in otor iterleşen ikt idarlara boyun 
eğmeyeceğine dair umudumuzu yeşertiyor.

Ülkemizde ise son y ıl larda AKP’nin ik t idar ını kaybetme 
korkusunun bir sonucu olarak, geniş kesimlere gözdağı veren 
baskıcı ve gerçek gündemi gizlemeye ya da manipüle etmeye 
yönelik çabalarıyla karşı karşıyayız. Ekonominin geldiği nokta 
iktidarın dış tehditler ve beka söylemi ile, anti demokratik 
uygulamalar ise hazırda bekletilen terör tehdidi söylemi ile göz 
ardı edilmek isteniyor. Ankara Garı’ndaki Cumhuriyet tarihinin 
en kanlı katliamı da dâhil, halk düşmanı ger ic i örgütler 
taraf ından yapılan çok sayıda katliamı engelleyemeyen güçler, 
doğasını korumak isteyen köylülere, kadın cinayetlerine karşı 
seslerini duyurmak isteyen kadınlara, sadece adalet isteyen 
halkına karşı baskıcı güçlerini kullanmaktan geri durmuyorlar.
Yıllarca birlikte ülkenin kaynaklar ını sömürdükler i “dava” 
arkadaşl ar ı  i le ç ıkar çat ışmas ına düşen AKP ve onun 
yönet ic iler i, kendiler ini ak kaşık gibi göstererek işlenen 
suçlardaki sorumluluklarını “istedikleri her şeyi verdiklerini” 
it iraf ett ikler i arkadaşlar ına atarak işin içinden sıyr ılmaya 
çalışıyorlar. Yaşananlar hiçbir şekilde pişmanlık yaratmıyor 
olacak ki, kentlere ihanet ett ikler ini kabul edip, ihanet in 
görünen yüzler ini görevden alanlar; cemaatlere, vakıf lara, 
derneklere ve yandaşlarına imtiyazlar vermekten vazgeçmeyi 
düşünmüyorlar.

SUNUŞ
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paralı köprüler ve yollar vb. mega projeler adı altında yapmayı 
sürdürdüğü faaliyetlere karşı mücadele veren meslek odalarına 
ve kent bileşenlerine yerel yönetimlerce destek olunmalıdır.

Halka hizmet etmek için göreve gelen belediye başkanlarının 
görevler ini yapmalar ının önündeki her türden engele karşı 
seçim sürecinde yan yana duran her kesimin tepki vermesi 
gerekmektedir. Demokrasiden yana olan bütün yapılar ın, 
halkın iradesi olan sandık sonuçlarını hazmedemeyen, seçilmiş 
belediye başkanlar ını görevden alan ve yerler ine geçmiş 
dönemlerde hizmet üretmediği ortada olan kayyumlar atayan 
anlayışın karşısında bir arada durma görev ve sorumluluğu 
artmıştır.

Adaletin ve özgür basının olmadığı bir ülkede demokrasiden, 
hukuk t an,  y arg ı  bağ ıms ız l ığ ından ve  insanl ar ın  c an 
güvenliğinden söz edilemez. Bu nedenle, evrensel hukuk 
ilkeler i dahi ihl al edilerek key f i b ir b iç imde ve s iyas i 
nedenlerle cezaevlerinde tutsak edilen siyasetçiler, aydınlar ve 
gazetecilerle dayanışma içinde olunmalıdır.

Yakın tar ihimizde Gezi Direnişi’nde geniş halk kesimler inin 
bir arada durarak baskıcı ikt idara karşı tepkisini gösterdiği 
gibi, bugün de eşitlik, özgürlük, demokrasi, barış ve kardeşlik 
talebimizi daha ısrarlı bir şekilde sahiplenmekten, savaşa karşı 
barışı daha cesurca dile getirmekten, demokratik mevzilerimizi 
çoğaltmaktan ve güçlü bir toplumsal mücadele zeminini 
oluşturmaktan başka çıkar yolumuz yoktur.

Kimliği, kültürü, dili, dini, mezhebi, görüşü ne olursa olsun, 
üzer inde eşit haklara sahip yur t taşlar olarak bar ış iç inde 
yaşayacağ ımız, demokrat ik leşmeye yönel ik çözümler in 
benimsendiği bir Türkiye’nin sadece bizim değil milyonlar ın 
özlemi olduğunu biliyoruz. MMO İzmir Şubesi olarak; eşit, 
özgür ve demokratik bir Türkiye’de barış ve kardeşlik içerisinde 
yaşayabilmek iç in emek ve demokrasi bileşenler iyle omuz 
omuza mücadele etmeye devam edecek, toplumsal refahı 
gelişmiş ve özgür bir dünyaya mühendisl ik mesleğimiz in 
birikimleriyle katkı sağlamak için her zamankinden daha güçlü 
örgütleneceğiz.

ÇALIŞMA ANLAYIŞIMIZ VE İLKELERİMİZ

O d a / Ş u b e  ç a l ı ş m a l a r ı ,  y u k a r ı d a k i  t e s p i t l e r  v e 
değerlendirmeler in ışığında belirlemiş olduğumuz çalışma 
anlayış ve ilkeleriyle yürütülür. Oda/Şube çalışmaları; odağına 
‘insanı’ alarak emekten, bar ıştan, eşitlik ten, özgürlükten, 
demokrasiden yana, toplumsal c insiyet eşit l iğ ine inanan 
ve her türlü ger ic iliğe, ırkçılığa, ayr ımcılığa karşı birarada 
yaşamı savunan bir anlayışla yürütülür. Yeni dönemde, ÇAĞDAŞ 
DEMOKRAT MAKİNA MÜHENDİSLERİ yönetim kurulu bileşenleri 
bu çalışma anlayış ve ilkelerini benimseyen, mesleki birikimi 
olan üyelerden oluşur.
 
1. Uzmanlık alanımızdan hareketle ülkemizin, bölgemizin, 
kent imiz in, toplumumuzun sorunlar ının çözümüne il işk in 
yürütülebilecek çalışmalar için Meslek Odamız etkin, katılımcı 
bir organizasyon ortamı olarak değerlendirilir.
2. Meslektaşlarımızın, mesleki, ekonomik, demokratik, özlük 
hak ve çıkarlarının her düzlemde korunması ve geliştir ilmesi 
doğrultusunda çalışmalar yapılır.
3. Mesleki uzmanlık alanlar ımızın düzenlenmesi, uygulama 

alanlar ının geliştir ilmesi yönünde merkezi ve yerel mevzuat 
düzenleme süreçlerine müdahil olunur.
4. Ülkemizde, demokrasi kültürünün yerleşmesi, kurum ve 
kuruluşlar ıyla yaşam bulması iç in meslek odamız etk in ve 
işlevsel bir rol üstlenir. 
5. Siyas i  ik t idar l ar ın neo- l iberal pol i t ikal ar ı  sonucu 
gerçekleşen yaşam alanlarımızın yok edilmesi, hak kayıpları ve 
insan hakları ihlallerine karşı örgütlü gücüyle mücadele eder.
6. Ülkemizde sanay ileşme, ener j i,  b i l im ve teknolo j i 
polit ikalar ının oluşturulmasında; çevrey i ve doğal yaşamı 
koruyucu yaklaşımlar ile yenilenebilir ener ji kaynaklar ının 
kullanımının ve denetiminin sağlanması yönünde çalışmalar 
yapılır.
7.  Bilim ve teknolojideki gelişmelerin zaman geçirmeksizin 
ü l ke sanay i inde uygul anab i l i r l iğ in in sağl anmas ı  iç in 
meslektaşlarımıza, sürekli meslek içi eğitim yoluyla mesleki 
yeterlilikler inin sürdürülmesi ve gelişt ir ilmesi iç in ortamlar 
hazırlanır.
8. Mühendisl ik eğ it iminde; eğ it imde bütünsel l iğ in ve 
gelişimin sağlanması yönünde çağdaş eğit ime yönelik köklü 
çözüm öneriler inin üretilmesi, öğrenci üyeler imizin mesleki, 
sosyal, kültürel gelişimleri iç in Odamız/Şubemizde ortamlar 
yaratılır.
9. Üyeler imize sosyal, kültürel, sanatsal gereksinimler ini 
karşılayacak, bu alanlardaki gelişimlerini sağlayacak ortamlar 
oluşturulur.
10. İ l g i l i  kuruml ar l a  i l i şk i ye geç i l e rek or t ak eğ i t im, 
danışmanl ık, tes t ,  l aboratuvar ve onay l anmış kuruluş 
hizmetleri kamu yararı gözetilerek hayata geçirilir.
11. Ülkemiz sanayiinde ve ist ihdamda en büyük paya sahip 
KOBİ’lerin kalite ve teknolojik alt yapısının gelişimine katkıda 
bulunacak çalışmalar yapılır.
12. Daha etkin ve güçlü bir Oda/Şube yarat ılması yönünde 
örgüt içi demokrasi anlayışımızın gereği “Yer inden Yönetim 
ve Etkin Merkezi Koordinasyon” ilkesi doğrultusunda “birlikte 
üretme, bir l ik te yönetme” anlay ış ıyla kat ıl ım, paylaş ım, 
iletişim mekanizmaları arttırılarak ve geliştirilerek uygulamaya 
geçirilir.
13. Odamız ın/Şubemiz in emekten, halk tan ve eş it l ik ten 
yana olan kurumsal yapısıyla ulusal ve uluslararası kurum ve 
kuruluşlarla, diğer meslek odalar ı, sendikalar, siv il toplum 
örgütler i ve uzmanlık dernekler iyle ilişk iler kurulur, or tak 
çalışmalar yürütülür.
14. “Birlik te üretmek, birlik te yönetmek” anlay ışı gereği 
uzmanlık alanımıza ilişk in tüm süreçlere müdahil olma ve 
Oda görüşlerinin hayata geçir ilmesi noktasında üyelerimizin 
s iyaset te, s iv il  toplum örgüt ler inde, sek tör dernek ve 
odalarında aktif olmaları özendirilir.
15. Kadınların ve LGBTİ bireylerin, ekonomik, sosyal, kültürel, 
siyasi hayata ve çalışma yaşamına eşit ve etken kat ılımını 
sağlamak amac ıyla, Oda üye ve çalışanlar ının “Toplumsal 
C ins i ye t  E ş i t l iğ i”  k av r amı hakk ındak i  f ark ındal ığ ın ın 
arttırılmasına yönelik eğitimler ve etkinlikler düzenlenir.
16. Tüketic i haklar ını korumak amacıyla bağımsız kurumsal 
yapımızla meslek alanımıza giren konularda,  kamusal denetim 
anlay ış ıyla halk ımıza ve sanay iye yönel ik olarak teknik 
hizmetler yürütülür.
17. Odamız, meslek odalar ının, sendikalar ın, dernekler in, 
siyasi ikt idarlardan bağımsız özerk bir yapıda çalışmalar ını 
demokrasinin temel şartı sayar. Siyasi iktidarın bu kurumların 
işlevsizleşt ir ilmesi, it ibarsızlaşt ır ılması ve vesayet alt ına 
alması çabaları karşısında mücadele eder.
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18. Odamız: laik-bilimsel-demokratik eğitimi savunan, emek, 
bar ış ve demokrasi mücadelesi yürüten akademisyenler in 
iş güvencesini yok eden uygulamaları red eder, söz ve karar 
hakkının üniversitelerin üç ana unsuru olan öğretim üyeleri, 
üniversite emekçiler i ve öğrencilerde olduğu, emeğe, insan 
haklarına saygılı, barışın ve hoşgörünün hâkim olduğu özerk-
bilimsel-demokratik bir üniversite mücadelesini destekler.
19. Rant alanı yapılarak talan edilmek istenen kentsel ve kırsal 
alanlar ın, tabiat varlıklar ının, koruma alanlar ının, doğal sit 
alanlarının, milli parkların, meraların, yaylaların vb. alanların 
kamu yararı esas alınarak kullanılması ve/ veya korunmasına 
ilişkin kamuoyu bilgilendir ilir, halkımızla birlikte mücadele 
edilir.
20. Kamu yarar ına planlamay ı esas alan, ist ihdam odaklı 
ve öncelikl i sek törlerde bölgesel kalk ınmay ı hedef leyen, 
yerli kaynaklara, nitelikli işgücü ve mühendislik alt yapısına 
dayanan sanayileşme politikalarını destekler, oluşumuna katkı 
sağlar.
21. Neo-liberal politikalar sonucu, üniversitelerde mühendislik 
disiplinler i ile ilgil i bölüm ve fakülte say ılar ının plansız 
ar tması, üniversite öğret imi ve mühendislik hizmetler inin 
p iyasal aş t ır ı lmas ı, mesleğ imiz in ve meslek taşl ar ımız ın 
n i te l ik s iz leş t ir i lmes i ve i t ibars ız l aş t ır ı lmas ına i l işk in 
uygulamalar ile mücadele edilir.
22. Engell ilere yaşanabil ir ve çağdaş kent hizmetler inin 
sunulması, engelliler in kent yaşamına dair karar süreçlerine 
etk in kat ıl ımlar ının sağlanması, hizmetlerden ver imli bir 
şekilde yararlanması, her bakımdan gelişmelerini sağlayacak 
tedbirler in poz it if ayr ımc ıl ık ve insan haklar ı temelinde 
alınması ve bu konuda farkındalık yaratılması için çalışmalar 
yürütülür.
           
YENİ DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK ÇALIŞMALAR

Çalışma anlayışımız ve ilkelerimiz doğrultusunda önümüzdeki 
dönem, aşağıda başlıklar halinde sıraladığımız çalışmalar 
yapılacaktır. 

1. ODA/ŞUBE ÖRGÜTSEL YAPISININ GELİŞTİRİLMESİ 

I. ÜYE İLİŞKİLERİ
Odamız ın gücünü üye ler imiz in oluş turduğu b i l inc iy le, 
üyeler imizle örgütsel il işk inin ve ilet işimin etk in şek ilde 
sürdürülmesi yönünde çalışmalar yoğunlaşt ır ılmalı, çağdaş 
iletişim yöntem, teknik ve araçları etkili şekilde kullanılmalıdır. 
Bu kapsamda;

1.  Siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki evrensel 
gelişmelerin ülkemize, yerelimize ve özelimize yansımalarını, 
üyelerimizle birlikte tartışma olanaklarını sağlayacak, üyelerin 
aidiyet duygular ının gelişt ir ilmesini ve oda çalışmalar ına 
k at ı l ım ın ı  ar t t ı r ac ak söy le ş i,  konfer ans,  ç al ı ş t ay vb. 
yapılacaktır.
2.  Kamuda ve özel sektörde çalışan üyeler imizin mesleki 
koşul lar ının iy ileşt ir ilmesi, yeni is t ihdam olanaklar ının 
yarat ılması, sorunlar ının çözülmesinde işgücü ve toplumsal 
c insiyet eşitliği mücadelesinde kurumsal kimliğimizle etkili 
olma yönündeki çalışmalar devam edecektir.
3. Üyelerimize, çalışma hayatında karşılaştıkları sorunların 
(haksız yere işten ç ıkarmalar, mobing, tac iz vb) çözümüne 
ilişk in Şubemizden ücretsiz hukuksal danışmanlık desteği 
alabilecekler inin duyurulmasının sağlanması ve bu konunun 
sosyal medya, internet s itesi, Şube Bülteni vb. or tamlar 

kul lanılarak görünürlüğünün ar t t ır ılması iç in çal ışmalar 
gerçekleştirilecektir.
4. Kadın üyelerimizin meslek yaşamına ve Oda çalışmalarına 
ak t if kat ıl ımı özendir ilecek t ir. Meslek yaşamında kadın 
üyeler imiz in etk inlikler inin ar t t ır ılmasına ve yaşadıklar ı 
sorunlar ın çözümüne yönelik çalışmalar yapılacakt ır. Oda 
organlarında ve Oda delegeliği seçimlerinde kadın üyelere eşit 
temsiliyet hedeflenecektir. 
5. Odamıza yeni üye katılımını özendirici, tanıtıcı çalışmaları 
gerçekleş t irmek üzere ünivers i te mezun dernekler i i le 
başlatılan ilişkiler geliştirilerek sürdürülecektir. 
6. Şubemizin aylık faaliyet özeti gibi poster, video materyaller 
dijital ortamlarda paylaşılacaktır, sosyal medya, üye grupları, 
çalışma grupları platformlarında oda ve faaliyetlerin tanıtımı 
yapılacaktır. 
7. Odanın topluma ve mühendisl ik mesleğine katk ılar ı, 
etik ve bilinçli mühendislik, meslek ve iş bilinci, networking 
çalışmaları yapılacaktır. 
8. Şubede düzenlenen her toplant ı/etk inlik öncesi Oday ı 
tanıt ıc ı bilg ilendirme Şube Yönet im Kurulu Üyeler i veya 
Yönetim Kurulu taraf ından belirlenecek kişiler  (teknik görevli, 
delege vb.) taraf ından yapılacaktır.
9. Mühendisleri üye olmaya özendirmek, üyelerin aidiyetini 
güçlendirmek amacı ile Şubemiz taraf ından düzenlenen kongre, 
sempozyum gibi ulusal ya da yerel etkinlikler imizde üyelik 
yükümlülüklerini yerine getiren üyelerimizin ücretsiz delege 
olmaları sağlanacaktır.
10. İ ş arayan üyeler imize, uygun iş bulmada yardımc ı 
olan “İnsan Kaynaklar ı Merkez i” çalışmalar ı üyeler imizle 
ilişkilerimizi sürekli kılacak şekilde etkinleştir ilecektir. İşsiz 
üyeler in Oda etk inlik ve çalışmalar ına kat ılımını sağlayan 
destekler sürecekt ir. İşs iz üyeler ve yeni mezun üyelere 
ücretsiz eğitim uygulamaları geliştirilerek sürdürülecektir.
11. Meslektaşlar ımıza ve öğrenc ilere yönelik olarak, Oda/
Şubeyi tanıtacak yazılı ve görsel dökümanlar geliştirilecektir.
12. Şubemiz etkinlik alanındaki üyelere yönelik daha sağlıklı 
oda pol it ikalar ının oluşturulması amac ıyla üyeler imiz in 
meslek i, uzmanlık, ekonomik, sosyal , s iyas i ve kültürel 
durumlarını ve beklentilerini ortaya çıkarmak için çalışmalar 
(anket, çalıştay vb.) gerçekleştirilecektir. 
13. Oda örgütsel ve kurumsal yapısının gelmiş olduğu düzey 
(üye ve işyeri sayısındaki artış, teknik çalışmaların genişlemesi, 
bütçe vb.) göz önüne al ınd ığ ında, kendin i  yenileyen, 
büyüyen, ardılını yaratabilen bir örgütlenme faaliyeti hayata 
geçir ilecektir. Bu bağlamda, Oda Ana Yönetmeliği’nde “Oda 
Merkez Örgüt Şeması”nda yer alan ‘Örgütlenme Sekreter 
Yardımcısı’ görevinin şubelerde de tanımlanması gerekmektedir. 
Örgüt lenme çal ışmas ı, Şube Sekre ter i  sorumluluğunda 
yürütülecek, ihtiyaçlar ölçüsünde görevi tanımlı Örgütlenme 
Sekreter Yardımcılar ı ve/veya teknik görevliler arac ılığıyla 
planlı olarak gerçekleştirilecektir. 
14. Serbes t Mühendisl ik ve Müşav ir l ik (SMM) f aal iye t i 
yürüten üyeler imiz in ekonomik ve meslek i koşul l ar ının 
iyileştirilmesi, meslektaşlar arası haksız rekabetin önlenmesi, 
nitelikler inin ar t ır ılması, meslek i denet im faaliyetler inin 
yeniden uygulamaya konulması ve sorunlar ının çözümüne 
ilişkin çalışmalar sürdürülecektir.
15. Mesleki Davranış İlkeleri’nin belirlenmesi ve hazırlanması 
iç in çal ışma yapılacak ve çal ışmanın sonuçlar ı üyeler le 
paylaşılarak, yaygınlaştırılması sağlanacaktır.
16. TMMOB taraf ından bel ir lenen mühendis asgar i ücret 
uygulamasının yaşama geçmesi konusunda her türlü çalışma 
yapılacaktır.
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17. Üyelerimizle olan ilişkilerin ve bilgilendirme süreçlerinin 
hızlı, yaygın ve etkin olması için günümüzün çağdaş iletişim 
araçlar ından sosyal medya ve ağlar gelişt ir ilerek akt if bir 
şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

II. İŞYERİ TEMSİLCİLİĞİ

1. Örgütlenmede önemli bir kurumsal k imlik olan İşyer i 
Temsilc iliğini özendir ic i ve etk inliğini ar t t ır ıc ı çalışmalar 
yapılacaktır. İş yerindeki üyelerimizin seçimleri ile belirlenen 
İşyeri Temsilcileri ile düzenli ve sürekli bir ilişki sağlanacaktır. 
Bire bir ilişk i kurulacak, kat ılımc ı ve üretken bir ilişk inin 
geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır.
2. Bölge düzey inde, düzenl i  ol arak iş yer i  z iyare t ler i 
y ap ı l a c ak t ı r.  İ ş y e r l e r in de k i  ü y e l e r im i z e  O d a /Ş u b e 
çalışmalar ının hızlı ve yaygın şekilde ulaşması iç in sürekli 
yaz ışma ve elektronik or tamda ilet iş imde bulunulacakt ır. 
İ şyer i temsilc iler ine yönel ik gerçekleşt ir ilen çal ışmalar 
iç in ilişki sistem şeması oluşturulacak ve ger i beslemeler i 
alınacak, oluşturulan sistemin kendisini yenilemesi sağlanacak, 
yapılan çalışmalar hakkında Şube Koordinasyon Kuruluna bilgi 
verilecektir. 
3. İş Yer i Temsilc iler iyle per iyodik olarak or tak toplant ı/
çalıştay/vb. organizasyonlar yapılacak ve bu toplant ılarda 
pay l aş ım ve b ilg i ak t ar ımı zeminler in in gel iş t ir i lmes i 
hedeflenecektir.
4. TMMOB’ye bağlı farklı disiplinlerin bulunduğu işyerlerinde 
TMMOB İşyeri Temsilcisi belirlenmesine ve çalışmalarına destek 
olunacaktır.
5. Mühendis sayısı fazla olan tüm işyerlerine üyeye yönelik 
ziyaret, destek ve tanıtım aktiviteleri yapılacaktır.

III. UZMANLIK KOMİSYONLARI

1. Kurulacak süreli/sürekli uzmanlık komisyonlar ına üye 
görevlendirmesinde üyenin ilgi ve çalışma alanı doğrultusunda 
uzmanlık, bilgi ve deneyimleri dikkate alınacaktır.
2. Odamızın/Şubemizin kurumsal yapısının geliştirilmesinde 
önemli yer i ol an uzmanl ık komisyonlar ının çal ışmalar ı, 
sorumlu yönetim kurulu üyeleri ve teknik görevliler taraf ından 
sürekli izlenecek, komisyon çalışmaları yönetim kurulunun ve 
koordinasyon kurulunun sürekli gündem maddesi olarak ele 
alınacaktır.
3. Komis yonl ar  dönem baş ında o luş tur ac ağ ı  ç al ı şma 
programı çerçevesinde uzmanlık alanına giren konularda 
ve güncel gelişmeler doğrultusunda raporlar hazırlayacak, 
üyeler imiz i, toplum ve sek törü bilg ilendir ic i etk inlik ve 
eğit imler düzenleyecek ve ilgili mevzuatlar ı sürekli olarak 
takip edecektir.
4. Komisyonlar ın ver imli ve etk in çalışmalar ını sağlamak 
amac ı ile yönet im kurulunun komisyondan beklent iler i 
tanımlanarak Şube Stratejik Planında tanımlanan hedefler i 
iz lenecek, bu hedef ler i gerçekleş t irmeyen komisyonlar 
incelenerek etkinleştirilmeleri sağlanacaktır.

IV. İL/İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ

1. İl-İlçe Temsilcilik çalışmalarında “Yerinden Yönetim” ilkesi 
uygulanacakt ır. Temsilc il ik yürütme kurullar ı, temsilc il ik 
e t k in l ik  a l an ında görev y apan üye le r in  se ç imler i y l e 
belirlenecektir.
2. İ l ç e  t e m s i l c i l i k l e r i n d e ;  t e k n i k  h i z m e t l e r i n 
yaygınlaşt ır ılması amac ıyla yönet im kurulu üyeler inin ve 

teknik görevlilerin düzenli ziyaretlerde bulunması sağlanacak, 
ortak yönetim kurulu toplantıları yapılacaktır.
3. İl-ilçe Yürütme Kurullar ının dönem başında temsilc ilik 
çalışma programı oluşturarak şube yönetim kurulunun onayına 
sunmalar ı, çalışma programı çerçevesinde gerçekleşt ir ilen 
çal ışmalara il işk in 4 ayl ık per iyot l arda çal ışma raporu 
hazırlamalar ı, şube yönetim kuruluna ve şube koordinasyon 
kuruluna sunmaları sağlanacaktır.
4. İl Temsilciliğinin daha etkin çalışmalar yürütmesi hedef i 
ile çalışmalar yürütülecek; İl temsilcilik yürütme kurullarının 
şube çalışmalarını yakından takip etmesinin sağlanması için 
şube yönetim kurulu toplantılarına davet edilecektir.

V. ÖĞRENCİ ÜYE ÖRGÜTLÜLÜĞÜ

Öğrenci üye örgütlülüğü, Oda/Şube örgütlülüğünün gelişerek 
devamlılığının sağlanması ve geleceğin kazanılmasında önemli 
role sahiptir. Bu anlayışla yeni dönemde;

1. Öğrenc i Üye Komisyonu ve al t çal ışma grupl ar ının 
çalışmaları yeni dönemde de zenginleştirilerek sürdürülecektir. 
2. Öğrenci üyelerin, Oda/Şube, etkinliklerine aktif katılımları 
sağlanırken mezuniyet sonrasında üye olarak Oda çalışmalarına 
etkin katılımları sağlanacaktır.
3. Bölgemizde geleneksel hale get ir ilen, öğrenc iler in 
üniversite sonrası yaşamlar ına hazırlanmasını destekleyen 

“Mühendislik Günler i” etk inliğinin Öğrenc i Üye Komisyonu 
taraf ından oluşturulacak Öğrenc i Üye Mühendislik Günler i 
A l t  Komis yonu t ar af ından düzenlenerek sürdürülmes i 
sağlanacaktır.
4. Ün i ve r s i t e y e  y e n i  b a ş l a y an  ö ğ re nc i l e r e  v e r i l e n 

“Mesleğe Gir iş” ders in in ve mesleğe adım at acak ol an 
son sınıf öğrenc iler ine mühendislik et iği ile ilgil i olarak 
deneyim paylaşımlar ının Oda taraf ından gerçekleşt ir ilmesi 
sağlanacaktır.
5. Öğrenci üyeler imizin lisans eğit imler inin desteklenmesi 
için Şubemizde seminer, kurs ve konferanslar düzenlenecektir.
6. Öğrenci üyelerimize staj yerinin bulunması konusundaki 
desteklere devam edilecek; s taj yer i konusunda destek 
olunan öğrenc iler in şube etk inlikler ine kat ılımının ölçme 
değerlendirmesi yapılacaktır. 
7. Öğrenci üyelerimizin lisans bitirme projesi/tezi yarışma ve 
sergisi çalışması sürdürülecektir.
8. Üniversite öğrenc iler ine danışmanlık yapmak isteyen 
üyeler imiz i odamız ın çağr ıs ı ile öğrenc i üyeler imize dış 
danışman olarak atayarak, öğrenc i üyeler imiz in çal ışma 
yaşamına hazırlanmalarına destek olunacaktır.
9. Öğrenci üyeler imizin mesleğe ilk adımı niteliği taşıyan 
mezuniyet törenler inde bulunma, öğrenc iler in heyecan ve 
coşkusunu paylaşma ve başar ıl ı öğrenc iler i ödüllendirme 
konularında yapılan çalışmalara devam edilecektir.
10. Öğrenc i üyeler imiz in Odamız ı tanıması, kaynaşma ve 
dayanışma duygusunun gelişt ir ilmesi, kolek t if bir yaşam 
kültürünün gelişt ir ilmesi ve eğit im amac ıyla düzenlenen 
öğrenci kampı etkinliği devam ettirilecektir.
11. Öğrenc i üyeler imiz in b il imsel özerk demokrat ik b ir 
üniversite mücadelelerine destek olunacaktır.
12. İki y ılda bir düzenlenen öğrenci üye kurultayına görüş 
taş ımak amac ıyla, şubemiz yerelinde gerçekleşt ir ilen ve 
ülkemizdeki mühendislik eğitiminin, üniversitelerde yaşanan 
sorunların, öğrenci üye örgütlülüğünün ve ülke sorunlarının 
tart ışıldığı, sorunlar ın çözümü iç in öner ilerde bulunulduğu 
öğrenci üye yerel kurultay ının gerçekleşt ir ilmesine devam 
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edilecektir. 
13. Her akademik y ılda 10 ay süreyle (Eylül-Haziran arası) 
Öğrenci Üye Komisyonu çalışmalar ına katılan ihtiyaç sahibi 
5 Öğrenci Üyeye, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yur tlar Kurumu 
taraf ından ödenen burs miktar ı kadar Öğrenc i Üyeye burs 
sağl anmas ı amac ı i le Genel Merkeze burs yönetmel iğ i 
taşınacaktır.

2. BİLİM, TEKNOLOJİ, SANAYİLEŞME

1. Ülkemizin bilim ve teknoloji üretebilir bir toplumsal yapıya 
ulaşt ır ılması hedef iyle üniversite, sanayi, toplum arasında 
iletişimin işler ve işlevsel kılınması için Oda/Şube etkinliğinin 
ar t t ır ı lmas ına yönel ik çal ışmal ar gerçekleş t ir i lecek t ir. 
Sektör dernekler i, sendikalar, sanayi odalar ı, üniversiteler, 
meslek alanımızla ilgili çalışmalar yürüten kamu kurum ve 
kuruluşlarıyla birlikte projeler, eğitim programları oluşturmak 
iç in “birlikte üretme” zeminler i artt ır ılacakt ır. Her çalışma 
döneminde paydaşımız olan sektör dernekler iyle, sanay i/
ticaret/esnaf odaları temsilcileriyle en az 1 kez ortak toplantı 
gerçekleştirilecektir. 
2. Mesleğimiz in, sanay imiz in sorunlar ının tar t ış ılacağı, 
çözüm öner iler inin üret ileceği kongre ve sempozyumlar 
dü zenl enme ye de v am e d i l i r ken  me s l ek  a l an ım ızdak i 
çağdaş gel işmeler doğrultusunda yeni konularda kongre 
organizasyonları gündeme getirilecektir.
3. Üyeler imiz in teknoloji kullanımını ar t t ıracak projeler 
ve eğ it im programlar ı iç in Kamu Kurum ve Kuruluşlar ı, 
Üniversiteler, Meslek Odalar ı, sendikalar, Ticaret ve Sanayi 
Odaları vb. kurumlarla ortak çalışmalar yapılacaktır. 
4. Endüstr i ve İ şletme Mühendisl iğ inin gel işmesine ve 
Endüstri Mühendisliği uygulamalarının sanayi ile buluşmasına 
katkıda bulunmak amacı ile Odamız adına Şubemiz taraf ından 
düzenlenen “Endüstr i Mühendisl iğ i Bahar Konferanslar ı” 
etk inliği sürdürülecek, EİM’ler in meslek i gelişimine katk ı 
sağlayacak konularda seminer, söyleşi, konferans ve yuvarlak 
masa toplantıları düzenlenmesine devam edilecektir. 
5. Odamız “Strate j ik Planlama Mühendis Yetk ilendirme 
Yönetmeliğ i” ve “ Yat ır ım Hizmetler i Yönet imi Mühendis 
Yetk ilendirme Yönetmeliği” kapsamında ver ilen belgeler in 
özellikle kamu kurum ve kuruluşlar ve yerel yönet imlerce 
kabul gören, geçerli ve aranılan belgeler olması iç in yasal 
mevzuat altyapısının oluşturulması konusunda şubemiz aktif 
rol üstlenecektir. 
6.  Başta TMMOB Sanay i Kongresi ve Odamız taraf ından 
düzenlenen tüm kongrelerimizde vurgulanan, ulusal sanayide 
ve istihdamında büyük paya sahip mikro işletmeler ile KOBİlere 
teknolojik destek olunması için kalite, verimlilik, iş güvenliği, 
işçi sağlığı ve AR-GE konularında teknik hizmetler, eğitimler ve 
projeler geliştirilecektir.
7. Yur t iç i  ve yur t d ış ında gerçekleş t ir i len uzmanl ık 
alanımıza giren konulardaki kongre, sempozyum ve fuarlara 
üyelerimizin katılımının sağlanmasına yönelik organizasyonlar 
gerçekleştirilecektir.
8. Sanayide çalışan teknik ve ara teknik elemanlara yönelik 
düzenlenen eğitim ve belgelendirme çalışmaları ile uygulamalı 
eğitim merkezi geliştirilerek sürdürülecektir.
9. Üniversiteler ile oluşturulan işbirliği kapsamında teknik alt 
yapıların kullanılması, eğitimlerin geliştirilerek sürdürülmesi, 
enerji verimliliği alanına ilişkin mevzuat çalışmalarının aktif 
olarak sürdürülmesi, bu kapsamda bakım, test ve muayene 
hizmetleri için ara teknik eleman ve mühendislerin eğitilmesi 

ve belgelendirilmesi sağlanacaktır.
10. Mekanik tesisat alanlar ından bir isi olan hijyenik klima 
ve havalandırma tes isat ının; hastanelerde ideal hi jyen 
koşul l ar ının yarat ılmas ı iç in, odamız meslek iç i eğ it im 
kapsamına alınarak müfredat, eğit im notlar ı oluşturulması 
sağlanacak ve bu alanda da uzman mühendis belgelendirme 
çalışmalarına başlanacaktır.
11. Yenileneb il ir  ener j i  kaynakl ar ın ın e tk in kul l an ımı 
konusunda mühendislere yönelik eğitim, seminer ve kursların 
açılması ve belgelendirilmesi için çalışmalar yapılacaktır.
12. Üniversite-Oda ve sanayi işbirliği çerçevesinde uygulamalı 
eğitime yönelik laboratuvarların oluşturulması çalışmalarına 
devam edilecektir.
13. Meslek hastal ıklar ı ve iş c inayet ler ini kader olarak 
algılayan zihniyetin çıkardığı yasal mevzuatın;  İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesinin 23. maddesinde belirtilen “Herkesin, 
kendi özgür seç imiyle bel ir lediğ i bir işyer inde, adil ve 
elverişli çalışma koşullarında çalışma hakkı vardır” yaklaşımı 
çerçevesinde düzenlenebilmesi iç in her düzlemde konuya 
müdahil olunacak; işyerlerinde  "önce insan, önce sağlık, önce 
işç i güvenliği" anlay ışı ile Odamızca yürütülen bilirk işilik 
çalışmaları yaygınlaştırılarak geliştirilecektir.
14. Odamız akredite muayene kuruluşu ve onaylanmış kuruluş 
kapsamındak i muayene ve belgelendirme faal iyet ler inin 
kamuya ve sanay i kuruluşlar ının hizmet ine sunulması ve 
yaygınlaştırılması için çalışmalar sürdürülecektir. 
15. MİEM eğ it imler imiz b il im, teknoloj i  ve sanay idek i 
gelişmelere paralel olarak  çeşitlendirilerek, geliştirilecektir.

3. ÜNİVERSİTELER İLE İLİŞKİLER

1. Üniversitelerin toplumsal ihtiyaçlar gözetilerek günümüz 
gereksinimler ine ve geleceğin öngörüler ine yanıt verecek 
bilimsel çalışmalar ı yapabilmeleri için özerk, demokratik ve 
kat ılımcı yönet im modeller ine sahip olmalar ını sağlayacak 
mücadelelere destek verilecektir.
2. 12 Eylül darbesinin ürünü olan ve üniversiteler i birer 
k ışla anlay ışıyla yönetmeyi amaçlayan YÖK’ün kaldır ılması 
için üniversite bileşenlerinin sürdürdüğü mücadeleye destek 
olunmaya devam edilecektir.
3. Siyasi iktidarın kamu kurum ve kuruluşlarında, üyelerimizin 
de mağduriyetine neden olan siyasal kadrolaşma anlayışının 
üniversite yönetimler ine kadar ulaşması karşısında Odamız/
Şubemiz, sürdürdüğü mücadeleyi devam ettirecektir. 
4. Ü l k e m i z d e k i  e ğ i t i m  p r o g r am l a r ı n ı n ,  t o p l u m s a l 
gereksinimler i karşılayacak şekilde niteliğinin ar t t ır ılması 
amac ı y l a  öğ re t im e l emanl ar ın ı  b i r  a r ay a  ge t i r e ce k 
platformlar ın oluşturulması sağlanacak, öğretim üyeler i ile 
bölgesel toplantılar yapılacaktır.
5. Her akademik yıl içerisinde bölüm başkanları ile enaz 1 kez 
ortak toplantı yapılacaktır.
6. Odamız, meslek alanında üyelere ve öğrencilere yönelik 
tüm yayınların basımını gerçekleştirme hedef i doğrultusunda 
özel bir bütçe ay ıracak, bu bağlamda öğret im üyeler inin, 
makina mühendisliği alanındaki mühendisler ve öğrencilere 
yöne l ik  y ay ın l ar ın ın  ba s ım ı  de s t ek l ene cek ,  “me s l ek 
al anımızdak i yay ınl ar ın bas ımını Mak ina Mühendisler i 
Odası yapar” olgusunun yerleşmesi konusunda çalışmalar 
geliştirilerek sürdürülecektir.
7. Meslek i davranış ilkeler inin mühendisler taraf ından 
yaşamın her alanında uygulanabilmesi amac ıyla konunun 
üniversite eğitim programlarına girmesine yönelik çalışmalar 
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yapılacaktır.
8. Ün i ve r s i t e - s anay i  i l i şk i l e r i  t op l umun ih t i y aç l ar ı 
doğrultusunda geliştir ilecek, bu süreç üniversite-oda-sanayi 
eşgüdümünde gerçekleştirilecektir.  
9. Mühendisl ik son s ınıf öğrenc iler ine yönelik MESLEĞE 
HAZIRLIYORUZ başlığı adı altında meslek yaşantısına yönelik 
bilgilendirmeleri içeren etkinlikler sürdürülecektir.

4. YEREL YÖNETİMLER İLE İLİŞKİLER

1. Yerel yönetimlerin, demokratik kitle ve meslek örgütlerinin 
katkı ve katılımına açık, halkı müşteri değil kamu hizmetlerinin 
gerçek sahibi olarak gören anlayışı benimseyen “Çağdaş, Planlı, 
Sağlıklı, Engelsiz, Güvenli ve Demokratik Bir Kent Yaşamı” için 
görüş ve öneriler oluşturulacak, kamuoyu bilgilendirilecektir.
2. Kentimizin çağdaş, planlı, engelsiz, katılımcı, güvenli bir 
yaşam ortamına kavuşması amacına yönelik olarak uzmanlık 
alanımıza giren konularda yerel yönetimler ile ilişkiye geçilerek 
mesleki denetim çalışmalar ı sürdürülecektir. Bu doğrultuda 
Odalar ın ve üyeler imizin bu çalışmalar ın iç inde olması ve 
sürekliliğini sağlaması yönünde ısrarcı tavır sürdürülecektir. 
3. Me s l e ğ im iz i  ve  me s l ek  a l an l ar ım ız ı  i l g i l end i ren 
gerek ülke gerekse de yerel ölçekte gündeme gelen yasa, 
yönetmelik, standart gibi mevzuatlar ın oluşması sürecinde 
yerel yönetimlerle ortak çalışmalar yapılacak, görüş ve öneri 
oluşturularak aktif katkı sunulacaktır.
4. Çağdaş, planlı, sağlıklı ve güvenli bir kentleşme iç in 
Şubemiz, TMMOB İl Koordinasyon Kurulu ve İzmir Akademik 
Mes l ek  Odal ar ı  P l a t f or mu bünyes inde yere l  yöne t im 
çalışmalar ına il işk in görüş, eleşt ir i ve öner i oluşturacak, 
kamuoyu ve yerel yönetimlere sunacaktır.
5. TMMOB İKK çal ışmalar ı gündem yaratan ve projeler 
üreten bir anlayışta yürütülecek, kentin sorunlar ına ilişkin 
ilgili Odalar taraf ından izleme komiteleri ve alt komisyonlar 
oluşturulacakt ır. Kent Sempozyumundan hareketle, benzer 
etkinlikler kalıcı hale getirilecektir.   
6. Kentimizin bugününü ve geleceğini ilgilendiren projelerin 
gerçekleş t ir i lmes inde kent in örgüt lü tüm kes imler inin 
görüşler inin alınması ve şef faf l ığ ın sağlanmasına il işk in 
girişimlerde bulunulacak, ilgili konularda görüş oluşturularak 
kamuoyu bilgilendirilecektir.
7. Bölgemizde zeng in bir potans iyele sahip jeotermal 
kaynakların kullanımının arttırılmasının özendirilmesi ve kamu 
yarar ına uygun olarak kullanılması konusunda çalışmalara 
devam edilecektir.
8. Yenilenebilir ener ji kaynaklar ının yaygınlaşt ır ılması ve 
öncelikli kullanımı konusunda yerel yönet imler ile birlikte 
çalışılacaktır.
9. Yerel yönetimlerle kentimizin sosyal, kültürel ve sanatsal 
yaşamının zenginleşt ir ilmesi ve niteliğinin yükselt ilmesi 
yönünde or tak çalışmalar gerçekleşt irmeye dönük projeler 
oluşturulacaktır.
10. Yere l Yönet imlerde kat ı l ımc ı demokras inin yaşama 
geçtiği Kent Konseylerine Odamız temsilcilerinin aktif olarak 
katılımı sağlanacak, Odamız bilgi, bir ikim ve deneyimlerinin 
çalışmalara aktar ılması, kent imize dair doğru polit ikalar ın 
oluşturulması için katkı koyulacaktır.

5. ODA/ŞUBE KURUMSAL YAPISININ GELİŞTİRİLMESİ

1. Yerinden yönetim, etkin merkezi koordinasyon anlayışımız 
doğrultusunda, bölgemiz etkinlik alanında üyelerimizin katkı 

ve katılımı ile elde edilen verilerden meslek, meslektaş, ülke 
ve toplum sorunlar ının çözümüne il işk in görüş, öner i ve 
projelerin Oda örgütlülüğüne taşınmasına devam edilecektir. 
2. TMMOB adına Odamızca ve Odamız adına Oda bir imler i 
taraf ından gerçekleştir ilecek olan Ulusal Kongre Sempozyum 
ve Kurultaylar ın nitel ve nicel olarak zenginleşt ir ilmesine 
Şubemizce katkıda bulunulmaya devam edilecektir.
3. Kongre, sempozyum ve kurultaylardan sonuç bildirgelerine 
yansıyan öner iler in, yaşam bulması amac ıyla Oda Merkezi 
koordinasyonunda yasal düzenleme süreçlerine ülke genelinde 
Oda birimlerinin katılımı ile müdahil olunacaktır. 
4. Yerelde doğrudan demokrasiyi güçlendirmede büyük öneme 
sahip TMMOB İKK çalışmalarına tüm İKK bileşenleri taraf ından 
gereken önemin verilmesi için bu çalışmalar merkezi düzeyde 
izlenecek, gerekirse “profesyonel çalışan personel” istihdamı 
için düzenlemeler yapılacaktır. 
5. TMMOB genel kurulunda alınan karar doğrultusunda oda 
merkezi bünyesinde oluşturulan kadın komisyonunun, oda ve 
TMMOB çatısı altında yürütülmekte olan kadın üyelere ilişkin 
çalışmalara katkı ve katılımının daha etkin hale getir ilmesi 
iç in Oda Genel Kurulunda kabul edilen kadın komisyonu 
çalışma ilke ve esaslarına göre çalışmalar yürütülecek, gerekli 
mekanizmalar harekete geçirilecektir. 
6. TMMOB’nin iç inde yer aldığı ülke gündemi, meslek ve 
meslektaş sorunlarına ilişkin ortak eylem ve etkinliklere Oda 
ve Şubemizin üyeleriyle aktif ve kitlesel katılımı sağlanacaktır.
7. Çal ı şmal ar ımızda e tk in merkez i  koord inasyonu ve 
üyelerimizin karar ve uygulama süreçlerine katılımını sağlamak 
doğrultusunda, yeni dönemde görev alacak Yönetim Kurulu, 
Oda Delegeler i, İl-İlçe Temsilc ilik Yürütme Kurulu Üyeler i, 
Meslek Dalı ve Uzmanlık Komisyonlar ı Üyeler i, Şube Teknik 
Görevlileri, Öğrenci üye komisyon temsilcileri, İşyeri Temsilci 
ve Yardımcılar ının kat ılımıyla oluşan ŞUBE KOORDİNASYON 
KURULU, bir l ik te üretme, bir l ik te karar alma ve bir l ik te 
yönetme anlayışıyla çalışmalarını sürdürecektir.
8. Üyeler imiz in teknik b ilg i iht iyac ını karş ıl ayan Oda 
yayınlarının günün ihtiyaç ve gelişmelerini karşılayacak şekilde 
güncellenmesi çalışmalar ına devam edilecek, yeni yay ınlar 
ç ıkar t ılacak, üyeler in yay ınlara web or tamında ulaşmalar ı 
sağlanacaktır. 
9. Tepekule Kongre ve Sergi Merkez imiz in, kent imizdek i 
meslek odalar ı, demokratik kitle örgütler i, sendikalar, siv il 
toplum kuruluşlar ı, üniversiteler ve kamu yarar ına çalışan 
kurum ve kuruluşlar l a; b il im, kültür, sanat alanlar ında 
üyeler imize ve topluma hizmet üreten, yaşayan bir merkez 
olması yönünde çalışmalara devam edilecektir.
10. Basın-Yay ın ve Halkla İl işk iler bir iminin etk inliğ inin 
artt ır ılması doğrultusundaki çalışmalara devam edilecekt ir. 
Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler biriminin etkinliğinin artırılması 
amac ı ile bu bir imin diğer Akademik Odalar ın Basın-Yay ın 
bir imler i ile bir araya gelerek bilgi paylaşım plat formlar ı 
artırılacaktır. 
11.  Üyeler imizce talep edilir hale gelen sosyal, kültürel, 
sanatsal faaliyetler sürdürülecektir. Bu faaliyetlere yeni alan 
ve etkinliklerin eklenmesi hedeflenecektir.
12. Odamız uzmanlık alanları ile ilgili olan ve Mesleki Yeterlilik 
Kurumu taraf ından Ulusal Yeterlilikleri belirlenmiş meslekler 
ile ilgili belgelendirme faaliyetlerini yürüten Odamız Personel 
Belgelendirme Kuruluşuna aktif destek sürdürülecektir.
13. Oda Merkez Laboratuvar kapsamının genişlet ilmesi ve 
Şubemizin bu alandaki ölçüm cihaz altyapısına kavuşturulması 
hedeflenecektir.
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14. Asansör Sempozyumu, Kaizen Etkinliği, Ulusal Hidrolik 
Pnömat ik Kongresi, Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi, 
Endüs t r i  Mühendis l iğ i  Bahar Konferansl ar ı  ve Rüzgâr 
Sempozyumu etk inlikler i sürdürülecek, kongre düzenleme 
deneyimi Oda örgütlülüğü ile paylaşılacaktır.
15. Odamızın üyeler ine ve topluma yönelik hizmetler indeki 
ar t ış ve büyüme hız ı göz önüne alınarak, siyasi ve teknik 
süreçlerde Oda/Şube yönet imler ine destek olacak, temsil 
ve örgütlenme zamanı yaratacak, mevzuat değişiklikler ini 
takip edecek, görüş ve öner iler hazırlayacak, gerekt iğinde 
kamuoyu oluşturacak hukuki ve teknik konularda uzmanlardan 
oluşan ve/veya danışmanlığ ından yarar lanılacak yapılar 
yaygınlaştırılarak geliştirilecektir.
16. Günümüz koşullar ında, kurumsal yapılar ın dinamizminin 
sürdürülerek bürokrat ik ikt idar oluşumlar ının engellenmesi, 
k iş iler in değil ilke ve anlay ışlar ın devamlıl ığ ı anlamında 
kolektif yönetim, yenilenme, ardılını yaratabilme önemlidir. 
Bu bağlamda, yönetim mekanizmalarındaki görevlerde dönem 
sınırlaması uygulamasının getirilmesi için Şube/Oda yapısında 
başlat ılan tar t ışma sürec inin sonuçlandır ılmasına yönelik 
çalışmalar yapılacaktır.

17. Oda ve Şubemizin gelecek dönem çalışmalarını öngören ve 
planlayan çeşitli konularda “Atölye Çalışması”nın her dönem 
ele alınarak sürdürülmesi sağlanacaktır.
18. MMO Kal ibrasyon Laboratuvar ı ve Metroloj i  Eğ it im 
Merkez i ’n in (MMO K ALMEM) ak red i t as yon k apsamın ın 
genişlet ilmes i ve yeni hizmet al anlar ının akreditasyon 
kapsamına alınması konusundaki çalışmalar sürdürülecektir.
19. O d a/Ş u b e  k u r ums a l  y ap ı s ın ın  ge l i ş t i r i l m e s i  v e 
sürdürülmesinde en belirgin etken olan çalışanlar ımız ın, 
kişisel ve mesleki gelişimini sağlamaya yönelik olarak kurum 
içi ve kurum dışı eğitimlere katılmaları özendirilecektir.
20. Oda/Şube çal ışma anlay ış ve ilkeler i doğrultusunda 
yap ıl acak çal ışmal ara katk ı koymak amac ı i le kurul an 
Şube Kurumsal Yapıs ını Gelişt irme Çalışma Grubu dönem 
içerisinde çalışmalar ına devam edecektir. Çalışma grubunun 
yapısı ve işley işi şube yönet im kurulu taraf ından uzmanlık 
komisyonlarının oluşturulma süreci içerisinde belirlenecektir.
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Endonezya için 63 seviyelerinde bulunuyor.
• Dışar ıdan hissedilen güvensizlik, kredi derecelendirme 
kuruluşlarının kredi notlarından da okunabiliyor. Uluslararası 
kredi derecelendirme kuruluşlar ının en önemliler i, S&P, 
Moody’s ve Fitch, Türkiye’nin notunu 2019 ortalar ında hep 
birlikte indirip kredi verilemez seviyesine çektiler ve bu notu 
düzeltme konusunda henüz bir eğilimleri bulunmuyor. 

• İçer ide siyaseti ve ekonomiyi yönetmekte güçlük çeken 
AKP rejimi ekonomik küçülmeyi durdursa da sadece cılız bir 
büyüme elde erebilmiş durumda. Bu da gerilemiş güveni henüz 
geri getirmeye yetmiyor. 2 Mart’ta TÜİK taraf ından yapılacak 
açıklamada, 2019 Dördüncü Çeyrek GSYH’nın yüzde 5 dolayında 
büyüdüğü görülebilir. 2019 yılının tamamı için GSYH verisi ise 
muhtemelen yüzde 0,5 dolayında büyüme olacak. 

• Düşürülen faizler ve kontrole alınan döviz kuru ile birlikte, 
sanayi üretimi 2019’un son çeyreğinde kısmen toparlandı. Bu 
toparlanışta, görece artan iç talep ve f iyat kırarak hızlandırılan 
ihracat etkili oldu denilebilir. Yine de yılın tamamında sanayi 
üretimi yüzde 0,6 düşüş gösterdi. 

• Merkez Bankası’nı iyice kontrole alarak düşük faizli kredi 
musluklarını açmak, ekonomide bir ısınma başlatmış görünüyor. 
Buna, Merkez Bankası rezervlerinin kamu bankaları üstünden 
piyasa sürülmesiyle, döviz kurunun kontrol altında tutulması 
çabası da eşlik ediyor. Ne var ki, bu ekonomiyi zorla ısıtma 
çabalar ı, güveni ger i getirmeye yetmediği gibi, kısa sürede 
enflasyonu tırmandırma, cari açığı büyütme ve döviz f iyatlarını 
yukarı çekme riskini içinde barındırıyor. 

• Otor iter s iyasi yapılanmanın hem içer ide tüket ic i ve 
gir iş imc iye hem de dışar ıda özell ikle f inansörlere güven 
vermemesi, 2020’ye g irerken de en önemli sorun olarak 
varlığını koruyor.

ODADAN • HABER

(TÜİK, Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı, T. 
Bankalar Birliği, IMF ver iler i kullanılarak yapılan analizde, 
ekonomide Merkez Bankası’na müdahale edilerek faizler in 
düşürülmesi ve döv iz kurunun bask ılanmasıyla sağlanmak 
istenen canlanmaya rağmen güvenin geri gelmediği vurgulandı. 
Ekonomi Güven Endeksi’nin kr iz in başladığı döneme ancak 
ger i döndürülebildiği, kr iz öncesi dönemin ise çok alt ında 
olduğunun hatırlatıldığı analizde, yaşanabilecek türbülanslara 
da işaret edildi. Kredi hacminin kamu bankalar ı e l iy le 
zorlanarak artırılmasının ve döviz kurlarını baskılamanın hem 
enflasyonu hem de car i aç ığı büyüterek yeni bir kr ize kapı 
aralayacağına dikkat çekildi. İşsizlikte hissedilir bir iyileşmeye 
dair ipuçlarının olmadığının vurgulandığı MMO analizinde şu 
noktalara vurgu yapıldı:

• Tüketici ve gir işimcilerin genel ekonomik duruma ilişkin 
değerlendirme, beklenti ve eğilimlerini ifade eden “Ekonomik 
Güven Endeksi”nin 100’ün altında seyretmesi, genel ekonomik 
duruma ilişkin endişelerin korunduğunu yansıtıyor.

• Ekonomik Güven Endek s i,  2018 Oc ak ay ında 106 
dolayındaydı. Temmuz 2018’de başlayan döviz türbülansı ile 
97’ye kadar indi. İzleyen aylarda iniş sürdü ve Mayıs 2019’da 
82’ye yaklaşarak dibe vurdu ve sonra biraz toparlanmaya 
başladı. 2020 Ocak ay ı Ekonomi Güven Endeksi 97 olarak 
ölçüldü. Bu, 2018 başındaki değerin hâlâ 9 puan gerisinde ama 
inişin başladığı Temmuz 2019’a da ancak geri dönüş anlamına 
geldiği söylenebilir.

• Güvensizlik TL’den uzak durma ile sürüyor. AKP’nin yükseliş 
zamanlarında yabancı parada tutulan mevduat toplamın yüzde 
30 dolay ında seyrederken, Şubat 2020’de yabancı paradaki 
mevduat, toplam mevduatın yüzde 52’sini buldu.

• AKP re j iminin özel l ik le d ış yat ır ımc ıl ar ın gözünde 
güvenirliğini ölçen Türkiye CDS’i (ülke risk primi) 256’ya inse 
de Türkiye aç ık ara r iskli ülke görünümünde. Türkiye’ye en 
yakın risk primi olan Güney Afrika’nın CDS’i 169 ve Türkiye’nin 
r iskinin yüzde 66’sından ibaret. Risk pr imi Brezilya iç in 99, 

GÜVENSİZLİK 
AŞILAMIYOR, 
DÖVİZ PUSUDA

Odamız, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in 
katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin 
56’ncısını, ekonomide güven sorununun 
aşılamaması ve dövizde tırmanma riskine ayırdı. 
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ACELE 
KAMULAŞTIRMAYA 
İPTAL DAVASI

( İzmir Emek ve Demokrasi Güçlerinin çağrısı ile İzmir’deki 
sek iz demokrat ik k i t le örgütü, meslek örgütü ve par t i 
taraf ından Çeşme-Urla bölgesine ilişkin alınan turizm amaçlı 
acele kamulaştırma kararının iptali için dava açıldı.

Konuya i l i şk in İ zmir Bölge Adl iye Mahkemes i önünde 
düzenlenen basın aç ıklamasında konuşan TMMOB İzmir İl 
Koordinasyon Kurulu Dönem Sekreteri Melih Yalçın, hükümet 
nezdinde uzun bir süredir yarımadayla ilgili çeşitli çalışmalar 
yapıldığ ını if ade ederek, “Biz de bunlar ı yak ından tal ip 
ediyoruz. Adım adım bir şeyler tasarlanıyor. Geç t iğ imiz 
günlerde Alaçatı ve Urla’da acele kamulaştırma kararı alındı. 
Bu çok karşılaşt ığımız bir şey değil . Tur izm amaçlı acele 
kamulaştırma karar ı bildiğimiz kadarıyla Türkiye’de ilk defa 
yapılıyor. 8 kurum olarak acele kamulaştırma kararının iptali 
için Danıştay’a dava açtık” dedi. 

Acele kamulaştırma ile yurttaşlar ın uzun zamandır sit alanı 
olan mallar ına el konulmasının hukuksuz bir adım olduğunu 
belir ten Yalç ın, “Ama bu sadece vatandaşlara ait bir sorun 
değil. Bu sorun aynı zamanda İzmir’in sorunu. Bu yarımada 
üzer indeki rant projeler inin başlangıcı. Bundan sonra hızla 
adımlar at ılacağını ve yavaş yavaş yar ımadanın elimizden 
kaybolacağını düşünüyoruz. Bugün kamulaşt ırma karar ının 
iptaline il işk in bir dava aç t ık. Sonrak i dava sürec imizde 

İzmir’den çeşitli demokratik kitle örgütü, meslek 
örgütü ve partiler, Çeşme-Urla bölgesindeki turizm 
amaçlı acele kamulaştırma kararının iptali için 24 
Şubat 2020 tarihinde dava açtı.

bölgenin tur izm gelişt irme bölgesi ilan edilmesine ilişk in 
de bir dava açılacak” şeklinde konuştu. Yalçın davanın İzmir 
Barosu, İzmir Tabip Odası, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, 
Ege Çevre ve Kültür Platformu (EGEÇEP), Türkiye İnsan Hakları 
Vakf ı (TİHV), İMECE-DER, HDP ve Yeşil Sol Part i taraf ından 
açıldığını sözlerine ekledi.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Dr. Mübeccel İlhan 
ise sağlıkçılar olarak asıl görevlerinin, kişinin sağlıklı halinin 
devam ett ir ilmesi olduğuna dikkat çekerek, “Bunun iç in de 
k işinin yaşadığı çevrenin k irlet ilmemesi ve korunması çok 
önemlidir. Yapılan projelerde halk sağlığının öncelenmesi 
gerek ir.  Ancak görüyoruz k i halk sağlığını ber taraf eden 
uygulamalar söz konusudur. İkt idar ın halk sağlığına zararlı 
olduğunu düşünüyoruz. Çeşme ve Urla’da sinsice yürütülen 
adımların sağlık açısından ciddi sonuçları olacağını biliyoruz. 
Bu nedenle bu mücadelenin hep arkasında ve takipçisi olacağız. 
Orada reklamları yapılan projelerin o bölgedeki zaten sorun 
olan suyun daha da yoksunlaşt ır ılarak halk sağlığına zarar 
vereceğini biliyoruz” ifadelerini kullandı. 

Tüm İzmirliler i davaya sahip ç ıkmaya davet eden EGEÇEP 
Avukat ı  Ar i f  Al i  C ang ı da, “Ar t ık yöntem, hükümet in 
uyguladığı rant polit ikalar ının bir an önce gerçekleşmesi 
açısından mülksüzleştirme, mülkler in şirketlere devri halini 
almış vaziyet te. Burada da mülkiyet in el değişt irmesi söz 
konusu. bu başlı başına bir sorun. Yarımadaya yönelik ciddi 
yağmalama planları var. Bu onun bir başlangıcı. Bu sebeple 
bu dava önemlidir. Diğer yandan oluşan toplumsal tepki, son 
derece önemli. Bunu sürdürmek gerekiyor. Çünkü kamuoyu 
gündeminden düştükten sonra sorun dava dosyalarına sıkışıp 
kaldıktan sonra o sorunu çözebilmek çok zorlaşıyor. Umarım bu 
duyarlılık devam eder ve başarırız” diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Kani Beko ise bölgeyi iyi bilenlerden biri 
olduğunu belirterek, “Emek ve Demokrasi Güçleri’ne teşekkür 
ediyorum. Bu önemli bir konu, sıradan değil. Burada bir akıl 
tutulması var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve onun 
sülalesi ‘buralarda şimdiye kadar siz yaşadınız, bundan sonra 
biz yaşayacağız’ diyor. Satışlar ın bedelinin tamamını Kanal 
İstanbul projesine aktaracaklar. Bedeli ne olursa olsun biz 
demokratik tepkimizi ve hakkımızı kullanacağız. Bundan sonra 
da yürüyüşler ve mitinglerle tepkimizi ortaya koymalıyız” dedi. 
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TMMOB İZMİR İKK: 
EMEKÇİLERİN 
HAYATI DAHA 
FAZLA KÂR İÇİN 
FEDA EDİLEMEZ

( TMMOB 3 Mart İş Cinayetler ine Karş ı Mücadele Günü 
dolayısıyla, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu taraf ından bir 
basın toplantısı gerçekleştir ildi. İzmir Mimarlık Merkezi’nde 
düzenlenen toplant ıda konuşan Maden Mühendisler i Odası 
İzmir Şubesi Başkanı Aykut Akdemir, 3 Mart 1992 tar ihinde 
gerçekleşen ve 263 madencinin yaşamını yitirdiği Zonguldak 
Kozlu Kömür Ocağı fac iasının ardından bu tar ihin TMMOB 
taraf ından İş Cinayetler ine Karş ı Mücadele Günü olarak 
ilan edildiğini ifade ederek, “Aradan y ıllar geçt i, 2020’ler 
Türk iye’s inde emekç iler, işyerler inde can vermeye devam 
ediyor. Her yıl, Kozlu faciasında kaybettiğimiz yurttaşlarımızın 
en az 6 kat ı iş c inayetler inde hayat ını kaybediyor” dedi. 
Akdemir, iş c inayetler ine karşı önlem almayan işverenlere 
yaptır ım uygulanmadığını, işyerler inin y ıllardır, işçi sağlığı 
ve iş güvenliği yönünden denetlenmediği gibi, ölümlü iş 
kazalarının olduğu işyerlerinde, iş kazalarını incelemek üzere 
bile iş müfettişi görevlendirilmediğini belirterek, sözlerini şu 
şekilde sürdürdü:

“Her gün en az 5 işçinin işyerlerinde iş cinayetlerinde hayatını 
kaybetmesi ar t ık haber nitel iğ i bile taş ımıyor. Hükümet 
yetkililer inin iş c inayetler i ile ilgisi baş sağlığı dilemenin 
ötesine geçmiyor. 

Ülkemizde iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin istatistikler 
SGK taraf ından tutularak kamuoyu ile paylaşılmaktadır. En son 
2017 yıllarına ilişkin veriler açıklanmıştır. 2020 yılı Mart ayına 
gelinmiş olmasına rağmen 2018 ve 2019 yıllar ına ait veriler 
kamuoyu ile paylaşılmamıştır. 

SGK taraf ından 2017 yılına kadar açıklanan istatistiklere göre;
• 2012 yılında 74.871 kazada 744 emekçi,
• 2013 yılında 191.389 kazada 1.360 emekçi,
• 2014 yılında 221.336 kazada 1.626 emekçi,
• 2015 yılında 241.547 kazada 1.252 emekçi,

TMMOB İzmir İKK, 3 Mart İş Cinayetlerine Karşı 
Mücadele Günü dolayısıyla bir basın toplantısı 
gerçekleştirdi.

TMMOB İKK•

• 2016 yılında 286.068 kazada 1.405 emekçi,
• 2017 yılında 359.766 kazada 1.636 emekçi,

İş cinayetler inde hayatını kaybetti. 2017 yılında bir önceki 
y ıla göre iş kazası sayısı %25 oranında, iş kazalar ı sonucu 
ölüm % 16 oranında artmışt ır. 2017 y ılına kadar açıklanan 
rakamlar ın seyr ine bakt ığımızda henüz aç ıklanmamış 2018 
ve 2019 ver iler i korku uyandırmaktadır. Bu ver iler in SGK 
taraf ından aç ıkl anamamasının sebebi nedir? Ülkemizde 
emekçiler in hayatlar ının önley ic i çalışmalardan daha ucuz 
olduğu kamuoyundan gizlenmek mi istenmektedir? Bir kez 
daha Sosyal Güvenlik Kurumu’nu göreve, emekçilerin hayatını 
ilg ilendiren bu bilg iler i kamuoyu ile paylaşmaya davet 
ediyoruz! 

2012 yılında, “iş sağlığı ve güvenliğinde devrim” söylemleri 
ile 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu çıkart ıldı. 2012 
y ılından bu yana iş kazalar ı ve ölümlerde azalma bir yana, 
hem kaza sayısı hem de ölümler arttı. 6331 sayılı İş Sağlığı 
ve Güvenliği Yasasında “işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin 
sağlanması işveren yükümlülüğündedir” denilmesine rağmen,  
uygulamada bu hizmet ler hem piyasal aş t ır ı ld ı hem de 
sorumluluk iş güvenliği uzmanlar ının omzuna yüklendi. Her 
kazadan sonra mutlaka iş güvenliği uzmanları gözaltına alındı, 
hatta tutuklandı. Oysa 6331 say ılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanununun 8. maddesinde de belirtildiği üzere, iş güvenliği 
uzmanlığı hizmeti “İşverene, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili 
konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak”; y ine Kanunun 
6. maddes i gerekçes inde bel ir t ildiğ i üzere de işverene 

“profesyonel yardım” kapsamındadır. Bu hükümlere rağmen 
ik inc il mevzuatta iş güvenliği uzmanının görev kapsamını 
rehberlik dışında değerlendiren hükümler değiştirilmelidir. İş 
Güvenliği Uzmanlar ı; işverenin yapmadığı veya yapamadığı 
çalışmaların takipçisi ve sorumlusu olmamalıdır.

Bu anlayışla, iş güvenliği uzmanları ve meslektaşlarımızın iş 
yeri kaynaklı kazalara meslek ve hastalıklarına yakalanmadığını, 
etk ilenmediğini düşünmek, kamuoyuna böyle yansımasına 
sebep olmak akıl dışıdır. İşverenin ihmali, devlet in üzer ine 
düşeni yapmaması nedeniyle, uzmanlar ve meslektaşlar ımız 
da tüm emekçilerle aynı kader i paylaşmaktadır. Sadece bu 
yıl basına yansıyan haberlerde meslektaşlarımızın yüksekten 
düşme, elektrik çarpması, yük altında kalma, iş makinesi altına 
kalma, mekanik arızalar sebebiyle yaşamlarını kaybettiklerini, 
sakat kaldıklarını görmekteyiz. 

Bu nedenle, çalışma yaşamı düzenleyen yasa yalnızca 6331 
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almak mümkün olmayacaktır. Sendikasız uzman, sendikasız işçi, 
örgütsüz bir çalışma yaşamı ile emekçiler tüm olumsuzluklara 
karşı açık ve savunmasızdır.

İ ş kazalar ı ve iş c inayet ler i ile mücadelenin temel b ir 
kültür olarak topluma kazandır ılması gereklidir. Yaşanan 
kaza ve c inayetlerde, ilgili tüm kurum, kuruluş ve kişiler in 
sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesi zorunluluğu, devlet 
polit ikası olarak toplumun tüm kesimler ine çocuk yaştan 
itibaren eğitimle birlikte kazandırılmalıdır. 

Meslek hastalıkları tespiti ise hemen hiç yapılmamaktadır. SGK 
İstatistikler ine göre, yıllardır ülkemizde meslek hastalıklar ı 
nedeni i le ölüm hiç yok tur. Oysa b il imsel gerçekl ik ler 
göstermektedir ki; ülkemizde her y ıl binlerce insan meslek 
hastalığından ölmekte, ama bu gerçeklik tespit edilmemekte, 
kamuoyuna açıklanmamaktadır.

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

Tüm ülkede, tüm çalışma alanlarında işçi sağlığı ve iş güvenliği 
önlemler inin ar t ır ı lmas ı, bağ ıms ız denet im s is teminin 
yerleştirilmesi, iş cinayetlerinin ve iş kazalarının durdurulması 
iç in y ılmadan mücadele edeceğimizi kamuoyuna saygı ile 
duyururuz.”

sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ndan ibaret sayılmamalıdır. 
Çalışma yaşamı, başta 4857 say ılı İş Kanunu, 5510 say ılı 
Sosyal Sigor talar ve Genel Sağlık Sigor tası Kanunu olmak 
üzere birçok yasa ile biç imlendir ilmektedir. 2003 y ıl ında 
yürürlüğe konulan 4857 sayılı yasa ile çalışma yaşamı tamamen 
esnekleşt ir ilmiş, işler in alt işveren/taşerona yapt ır ılması 
olağan çalışma biçimi olmuştur. , 4857 Sayılı İş Kanunu’nda yer 
alan “telaf i çalışması”, “denkleştirme”, “çağrı üzerine çalışma”, 

“kısmi süreli çalışma”, “asıl işveren-alt işveren ilişkisi” başta 
olmak üzere kural sız çalışma koşullar ı olduğu sürece işç i 
sağlığı ve iş güvenliği alanındaki düzenlemeler bir anlam 
ifade etmeyecekt ir. “İst ihdam bürolar ı” ile de iş ilişk iler i 
tamamen “bırakın yapsınlar” “bırakın geçsinler” anlayışına 
dönülmüş, tüm bunların sonucunda örgütsüzlük artmıştır. İş 
cinayetlerinin artmasında 4857 sayılı yasa ile getirilen esnek 
çalışma biçimlerinin önemli bir payı olmuştur. Dolayısı ile asıl 
üzerinde durulması gereken mevzuat bu olmalıdır.

İş kazaları, meslek hastalıkları “kader” değildir. İş kazalarını, 
meslek hastalıklarını “işin doğal bir sonucu “ olarak görülmesi, 
yeni iş cinayetlerine davetiye çıkarmaktadır. 

İ ş güvencesi ile işç i sağl ığ ı ve iş güvenliğ inin birbir ini 
tamamladığı gerçeğinden hareketle, tüm çalışanlar insana 
yakışır “norm ve standartta” bir sosyal güvenlik şemsiyesi 
altına alınmalıdır. Sigortasız ve sendikasız çalıştırma önlenmeli, 
kayıt dışı ekonomi kayıt alt ına alınmalıdır. Sendikalaşmanın 
önündeki engeller kaldırılmalı, çalışanların sosyal ve ekonomik 
yaşamları iyileştirilmelidir.

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

Ülkemizde iş c inaye t ler in in, iş  kazal ar ın ın ve meslek 
hastalıklarının bu denli yaygın olmasının bir diğer nedeni de, 
emekçiler in sendikal haklar ının baskı alt ında tutulmasıdır. 
Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller tüm çalışanlar 
için kaldırılmadıkça işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda yol 
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Bu yol, cahilliğin yolunu kapatacağı gibi, iç inde yaşanılan 
topluma ve dünyaya ilişkin eleştirel bilginin ve özgürlüklerin 
güçlenmesinin de yolunu açar. İspanyol asıllı Amerikalı f ilozof, 
yazar George Santayana, kendi tarihlerini bilmeyen kuşakların 
o tar ihler i tekrar etmeye mahkûm olduklar ını söylemişt ir. 
Özellikle kadınlar ın bu tekrardan kaç ınmalar ı ve tar ihsel 
ikincilikten kurtulmanın savaşımını sürdürmek için, feminist 
tarihi öğrenmek ve öğretmek gibi bir yükümlülüğü vardır.

19. yüzyılda kölelik en önemli ahlaki tehditken, 20. yüzyılda 
yer ini totaliter rejimler in yükselişine bırakt ı. Görünen o ki 
içinde bulunduğumuz yüzyılda oluşan en büyük tehdit, dünyanın 
her yer indeki k ız çocuklar ı ve kadınlar iç in ac ımasızlığın, 
şiddetin ve baskının had safhaya gelişi ile cinsiyete ve cinsel 
yönelimlere dayalı ayrımcılığın yükselmesidir. Cinsiyetler arası 
eşitliğe yönelik ver ilen mücadele ne yazık ki henüz istenen 
sonuca ulaşmış durumda değildir.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle hazırladığımız bu dosya, 
feminist düşünürler ve feminizm mücadelesinde yer almış 
aktivistler üzerinden, feminist hareketin tarihsel gelişimi ve 
bugünü konusunda bir f ikir oluşturması ya da bir anımsatma 
olması hedef iyle hazırlanmıştır.

Dosya, 5 bölümden oluşacak t ır. Bu bölümde, feminis t 
mücadelenin bir inc i dalga olarak adlandırdığ ı dönemin 
öncesinde, varlığı ve mücadelesiyle kadın hareketini etkilemiş 
ve çeşitli şekillerde harekete katkı oluşturmuş akt iv ist ve 
düşünürler konu edilecektir. 2. bölüm, birinci dalga feminist 
hareket ve etki eden bazı aktivistler ile düşünürlerin yaşam 
öyküler inden kesitlerden oluşacakt ır. Dosyanın 3. bölümü, 
ikinci dalga feminist hareketin dünyada ve Türkiye’de gelişim 
seyrini konu edecektir. 4. bölümde feminizmin üçüncü dalgası 
irdelenecek olup bugün içinde yaşadığımız dönemde feminist 
hareket in geldiğ i ve bulunduğu nok ta ile ilg il i ipuçlar ı 
ver ilecek t ir. Dosyanın 5. ve son bölümü ise uluslararası 
anlaşma metinler i ile Türkiye’nin imza koyduğu anlaşmalar 
ve bu anlaşmaların yayımlandıkları tarihten bugüne etkileri, 
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yaşındayken kraliyet saray ı sekreter i Et iennedu Castel ile 
evlenmiş ve üç çocuğu olmuştur. Eşinin erken yaşta vefat ı 
nedeniyle yalnız kaldığında 24 yaşındadır. Ailesinin geçimini 
sağlamak amac ıyla yazmaya yönelmiş, 1393'te aşk konulu 
baladlar ını yazmaya başlamışt ır. Yapıtlar ı, saray ve çevresi 
taraf ından beğeniyle karşılanmıştır. 

  Şair, 1393 ve 1412 arasında, 
300'ün üzerinde balad ve birçok 
k ısa ş i ir kaleme almışt ır. Aşk 
şiirlerinin yanı sıra dini kitaplar, 
esk i mot if ler üzer ine yorumlar 
ve  5.  Char l e s ’ ın  b i yogr a f i s i 
gibi çok çeşitli eserler kaleme 
almışt ır. 41 adet yapıt vermiş 
ve Avrupa'nın saygı duyulan ilk 
profesyonel kadın şair i olarak 
tarihe geçmiştir.

Yaşamı boyunca birçok makale yazmıştır. En önemli eserlerini 
1405 y ıl ında vermişt ir. Bunlardan ilk i “Kadınlar Şehr inin 
Kitabı”dır (The Book of the City of Ladies). Bu eserde yazar, 
hayali olarak bir şehir düşünmekte ve bu şehirde yine hayali 
olan üç kadın yardımcısı bulunmaktadır. Bu hayali kadınların 
isimleri ise, "sağduyu", "adalet" ve "dürüstlük"tür. 

Yazar, bu arkadaşl ar ıy l a b ir nev i konsensüs oluş turup 
erkeklerin neden kadınlara karşı zalim, sert olduğunu tartışıp 
bir çözüm bulmaya çalış ır. Chr ist ine de P izan, dönemine 
hâkim olan kadın düşmanlığının kadınlar üzerinde oluşturduğu 
umutsuzluğun giderilmesinde önemli bir rol oynamış, kadın 
sorunlar ının dile getir ilebilmesi iç in alan açmıştır. Yazınsal 
temelde oluşturduğu düşünsel yapı ve kadın haklar ına dair 
temel öğeler i, kadınlar ın toplumsal rolünü formüle etmede 
öncül rol oynamıştır. 

"Kadınlar Şehr i’nin Hazineler i" (The Treasure of the City of 
Ladies) çalışmasında ise, kadınların hitabetleri ve yaptıkları 
işlerle toplumsal yaşam üzerinde etkili oldukları savı üzerinde 
durmuş ve bar ış ın sağlanmasında kadınlar ın söz hakk ına 
sahip olması gerekt iğini savunmuştur. Chr ist ine de P izan, 
kadınlar ın toplumsal ve bireysel konulardaki yetenekler inin 
desteklenmesi gereğini vurgulamış ve böylelikle kadınlar ın, 
eşler ve diğer olgular arasında arabuluculuk yapabileceğini 
düşünmüştür.

E se r l e r inde  k ad ından - t op l ums al  me v k i s i  ne  o l ur s a 
olsun- "hazine" olarak bahsetmişt ir. İş kollar ının yarat ılıp 
kadınların işbirliği içerisinde iş gücüne katılması gerektiğini 
vurgulamıştır.

eksikleri ve uygulamaya konma düzeylerinin incelenmesinden 
oluşacaktır.

FEMİNİZMİN 1.DALGA ÖNCESİ DÖNEMİ:
Josephine Donovan’a göre, 18. yüzyılın sonlarında başlayıp 20. 
yüzyılın başlarına kadar devam eden, Wollstonecraft’ın “Kadın 
Haklar ının Savunusu” (Vindication of the Rights of Women) 
adlı eserinde çizmiş olduğu talepler üzerine inşa edilmiş olan 
I. feminist dalga, feminizmin ilk dalgası değildir. 1. feminist 
dalga döneminde kadınların talepleri dönemin şartlarına göre 
temel haklar niteliği taşımakta olup kadınların oy kullanması, 
eğit imde f ırsat eş it l iğ i ve kadınlar ın mülk iyet haklar ını 
içermekteydi. Ancak Donovan, Batı Avrupa’da 15., 16. ve 17. 
yüzyıllarda feminist dalgalar olduğunu ve bugün feministlerin 
ilgilendiği konuların –tecavüz, cinsel şiddet ve kadına yönelik 
şiddet gibi- o zaman da ilgilenilen ve üzerine mücadele verilen 
konular olduğunu iddia eder:

“O zaman da kadınlar adil bir eğit im, onurlu ve rasyonel 
özneler olarak saygılı bir muamele taleplerini ifade ediyorlardı. 
Feminizmin 17. yüzyıl sonu, 18. yüzyıl başında iyice ortaya 
çıkan bu dalgasını, 18. yüzyılın büyük bir bölümünde, feminist 
taleplerin alaya alındığı ve sonuçta da bastır ıldığı bir karşı 
devrim takip etti.” (Donovan, 2016, p. 15).

Feminist hareket in temelini oluşturan, kadınlar ın eşitl ik 
arayışının ilk sinyallerinin hissedildiği 1. dalga öncesi dönem 
için, 3. dalga feminizm hareketine katkılarıyla bilinen aktivist-
yazar-f ilm yapımc ıs ı Jennifer Baumgardner, “Dalga Sıf ır” 
nitelemesini yapmıştır.

1.DALGA FEMİNİST HAREKET ÖNCESİ AYDIN KADINLAR
Christine de Pizan (1364-1430)

“Hiçbir günah kadınınk i kadar 
büyük  değ i l d i  d i y o r l a r  ama 
kadınlar öldürmezler, kentler i 
yakıp yıkmazlar, halkı ezmezler, 
t o p r a k l a r ı  y a ğ m a l a n m a z l a r, 
kundakç ı l ık  yapmazlar  ya da 
sahte sözleşmeler düzenlemezler. 
K a d ı n l a r  ş e f k a t l i ,  n a z i k , 
y a r d ı m s e v e r ,  a l ç a k g ö n ü l l ü , 
basiretli varlıklardır. Evet, Havva 
günah işledi ama aldat ılmışt ı; 
Adem de ondan iyi sayılmazdı.”
(Chr is t ine de P izan, Kadınlar 

Şehrinin Kitabı)

Yaşamı Orta Çağ sonlarında geçmiş olan kadın yazar, şair ve 
f ilozoftur. Orta Çağ kültüründe yaygın olan  kadın düşmanlığı 
ile mücadele eden çalışmaları ile tarihe geçmiştir. 20. yüzyılda 
yeniden keşfedilene kadar eserler i büyük ölçüde görmezden 
gelinmişt ir. 20. yüzy ıl ın en önemli feministler inden bir i 
olan Simone De Beauvoir ve diğer birçok tar ihçiye göre ilk 
feministlerden biri olarak görülmektedir.

Chr is t ine de P izan, 1364' te P iz zan, Venedik, İt alya'da 
doğmuştur. Babası Thomas de Pizan, V. Charles’ın sarayına 
ast rolog olarak atanınca küçük bir çocukken Fransa’ya 
taşındılar. Saraya yakın olmak Christine de Pizan'a entellektüel 
bir ik imini sağlay ıp gelişt irmek iç in imkân sağlamışt ır. 15 
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vurgulayarak bir c insiyetin diğer ine üstünlüğü konusundaki 
tart ışmalardan kaçındı ve basitçe, büyük kadınlar ile büyük 
erkekler in birbir ine benzerliğini öne çıkararak cinsiyetler in 
eşitliği ve kadınları eğitim ve iş f ırsatlarından uzak tutan kötü 
niyetli önyargıdan dem vurarak kadınların az eğitim aldığı göz 
önüne alındığında; beceriksiz, cahil ve bedenlerine odaklanmış 
olmalarının şaşırtıcı olmadığını vurguladı.
Gournay, erkeklerle aynı f ırsatlar, ayr ıcalıklar ve eğit im 
hakk ı t anındığ ında, kadınlar ın başar ıl ar ının erkekler in 
başar ılar ına eşit olabileceğini savunarak kadınlar ın mülk 
sahibi olmadığından, özgürlük kullanmadıklarından veya devlet 
dairesine er işemediğinden şikâyet etti. René Descartes gibi 
zihni bedenden ayırdı ve kadınların erkekler kadar yetenekli 
olduğunu savundu.

Margaret Lucas Cavendish (1623-1673) 

Newcastle Düşesi, Margaret Lucas Cavendish, bir f ilozof, şair, 
bilim insanı, bilim kurgu, oyun 
ve deneme yazar ıdır. Cavendish, 
çoğu kadın yazarın isimsiz olarak 
k i t ap l a r ın ı  y a y ım l ad ı ğ ı  b i r 
dönemde kendi adıyla eserlerini 
yayımladı ve  felsef i yazılarında 
çoğunlukla metaf iz ik ve doğal 
felsefe konular ını irdelemesinin 
yanı s ıra, c insiyet, güç, ahlak, 
bilimsel yöntem, sosyal ve politik 
içer ik ler i  de yaz ıl ar ına konu 
etti. Ütopik romanı The Blazing 
World, bilim kurgu edebiyatının 

tarihteki ilk örneklerinden biri sayılır.

Doğa f e l se f e s i  ve  moder n b i l im 
a l a n ı n d a  y a y ı m l a n a n  k a p s a m l ı 
çalışmalar ıyla döneminin en ver imli 
f ilozofları arasında yer almasının yanı 
sıra benzersiz ve çığır açan bir kadın 
yazar olarak kabul edilmiş ve 1667'de 
Londra Kraliyet Cemiyeti'nde yapılan 
toplantıya katılan ilk kadın olmuştur. 
Toplantıya kat ılan f ilozoflar Thomas 
Hobbes, René Descar tes ve Rober t 
Boyle ile yan yana gelmiş ve onlar ı 
eleştirmiştir. Cavendish’in ilk hayvan 
hakları savunucusu ve hayvanlar üzerinde yapılan deneylere ilk 
karşı çıkan kişi olduğu öne sürülmektedir.

Margaret Cavendish olarak adlandırdığı ve ütopik aşk romanı 
“The Blaz ing World”dek i karak ter in, kendis ini yans ıt t ığ ı 
düşünülmektedir. Daha yakın dönemlerde oyunları, performans 
ve edebiyat aras ındak i ç izgiy i bulanıklaşt ır ıp toplumsal 
cinsiyet kimliklerine meydan okuması ve cinsiyet normlarını 
alt üst etmesinden ötürü Performans-Bilimin (Performance 
Studies) bakış açısıyla incelenmektedir.

Cavendish, 1666'da ilk olarak ve 1668'de tekrar yayımlanan bu 
romanında Silvia Bowerbank ve Sara Mendelson da dâhil olmak 
üzere pek çok kişi taraf ından belirtildiği gibi, bilim kurgunun 
bu öncül eser inde, bilim, c insiyet ve güç gibi konular ı ele 
alıp eleştirmiştir. Ayrıca hayal ile mantık ve felsefe ile kurgu 
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Son yapıt lar ı, Frans ız Katol ik 
azizesi Jeanne d’Arc'ın bir övgüsü 
niteliğindeki şiirler idir. 1429'da 
yazdığı Jeanne d’Arc Masalı" adlı 
eser i, asker i önder durumunda 
olan bir kadının, kendi cinsinin 
yüceliğ ini savunması temasını 
işlemektedir.

Chr is t ine de P iz an,  “söy lem 
yeteneğ inin kadınlar ın moral 
değer bir ik iminin bir parças ı” 

olması gerekt iğini savunmuştur. Onun söylemi, somut bir 
s t rate j i t ak ip ederek ataerk il toplum yapıs ının mevcut 
değerlerine karşı çıkmış ve kadın haklarını dile getirmiştir. 

Konuşma sanatı üzerinde etkili olmuştur. Kadın düşmanlığına 
karşı ikna edicilik özelliğini vurgulaması ve paralelinde çağdaş 
konuşma biç imler i üzer inde çalışması retor ik geleneğine 
yeni bir tarz kazandırmıştır. Bu yönüyle Simone de Beauvoir 
taraf ından 1949'da yazılan L’Épître au Dieu d'Amours adlı 
yazıda, "kadın cinselliğinin ve kadınlığın önemini savunan ilk 
isim" olarak belirtilmiştir. 

Marie Le Jars de Gournay (1565–1645)

“Mutlu musun, okuyucu, eğer her 
şeyin yasak olduğu bu cinsiyete ait 
değilsen” 

Aydınlanma dönemi Fransız düşünürlerinden olan Marie Le Jars 
de Gournay, felsefe çalışmalar ının yanı sıra edebiyat, f izik, 
geometri ve tarih ile de ilgilenmiştir. Kendi kendine Latince 
öğrenmiş ve beşer i bilimler alanında kendini gelişt irmişt ir. 
Montaigne’in yakın arkadaşı, editörü ve yorumcusu olarak 
beraber çal ışmalar yürütmes i, düşünsel dünyas ında ve 
yaşamının akışında önemli bir etken olmuştur. 
Düşünceler ini özgürce dile get irme olanağını bu çalışmalar 
sırasında bulmuş ve dilin önemi üzerine bir dizi yazılar yazmış, 
1622 yılında “Erkeklerin ve Kadınların Eşitliği Üzerine” eserini 
kaleme almış ve bu eser inde erkek ve kadının ruhen eşit 
olduğunu savunmuştur. Cinsiyet eşitliği savunusunu, hümanist 
düşünceden, çeşitli dini ve İncil’de yer alan argümanlardan 
kümülat if bir argüman gelişt irerek, eser inde yer alan ünlü 
cümle ile savunmuştur. “Erkekler in erdemi ile kadınlar ın 
erdemi aynı şeydir, çünkü Tanrı onlara aynı yaratılışı ve aynı 
şeref i verdi.”

“Erkek ve Kadın Eşitliği” eser inde, argümanını Chr ist ine de 
P izan'a benzer şekilde yapılandırdı ve kadınlar ın öğrenme 
yeteneğini göstermek iç in geçmiş in büyük kadınlar ının 
prof i l l e r in i  or t aya ç ıkard ı.  Kad ın ve erkek e ş i t l iğ in i 
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arasındak i il işk iy i inceleyen Cavendish, kurgusal yeni bir 
dünyay ı, yalnızca yeni bir k ıtada değil, tamamen ayr ı bir 
evrende hayal etmiş ve imparatoriçesini ayrıntılarıyla anlattığı 
romanında aslında kendi düşlerini yazmıştır.

Bir düzineden fazla özgün eserin yanı sıra gözden geçirilmiş 
eserler de eklendiğinde toplam yayımlanan eser sayısı 21’dir. 

Olympe de Gouges (1748-1793) 
 

" A d a m ,  s e n ,  a d i l 
olabilir misin? Sana 
bu soruyu bir kadın 
soruyor. En az ından 
b u  h a k k ı  o n d a n 
alamazsın. Söyle bana, 
benim c insimi bask ı 
altına alan, kendinden 

menkul iktidarı kim verdi sana? Gücün mü? Yeteneklerin mi?..."

 
18. yüzy ılda yaşamış Fransız kadın f ilozof, yazar, kadın 
h a k l a r ı n ı n  g ü ç l ü  b i r 
savunucusudur ve bu konuda 
öncü görüşler i ile tanınmışt ır. 
Erkekler in kadınlar üzer indek i 
t i r a n l ı ğ ı n ı n  t ü m  e ş i t s i z l i k 
biç imler inin kaynağı olduğunu 
d ü ş ü n m e k t e y d i .  M e c l i s i n 
ç ık ard ığ ı  " E r kek  ve  Yur t t a ş 
Haklar ı Bildirges i"ne cevaben 
1791 y ıl ında "Kadın ve Yur t taş 
Haklar ı Bildirgesi"ni yay ımladı. 
F ik i r l e r i  neden i y l e  3  K as ım 
1793'te giyotinle idam edildi.

Olympe de Gouges, 1748 y ı l ında Montauban-Fransa'da 
doğmuştur.  Kendisine ailesi taraf ından ver ilen isim Mar ie 
Gouze'dur. On yedi yaşındayken, kendisinden otuz yaş büyük 
bir adamla zorla evlendirilir ve oğlunu doğurduktan kısa bir 
süre sonra eşini kaybeder. Bunun üzerine Olympe de Gouges 
ismini alır. Evli olan kadınlar eşler inin izni olmadan yay ın 
yapamadıklar ından ve kadınlara yönelik baskılardan dolay ı 
erkekler in boyunduruğu alt ında var olmay ı istemez, dini 
evliliğe bu yüzden karşı ç ıkar ve bir daha evlenmez. 1770 
yılında oğluyla birlikte Paris’e taşınır ve şehrin entelektüel 
çevrelerine katılır. 1784 yılında artık tanınan bir oyun yazarıdır.

"Kadın ve Yur t taş Haklar ı Bildirgesi"ni yay ımlama nedeni 
Frans ız dev r iminin esas ında özgür düşünce ve eş i t l ik 
ilkeler inin, y ine erkek hegemonyasının iz in verdiği ölçüde 
uygulanabilir olduğunu görmesiydi. Eserler i, kadın ve insan 
hakları açısından büyük bir öneme sahiptir. Kadın haklarının 
yanı sıra diğer eşitsizliklerle de savaştı. Eşitlik mücadelesinde 
özgür lüğü b ir inc il  konu ol arak gördü. Ölüm cezas ın ın 
kaldırılması, mahkemelerde halk jürilerinin kurulması, Fransız 
sömürgeler indek i köleler in özgürleşt ir ilmesi, gayr imeşru 
çocuklar ın tanınması, evlat edinilmesi, gelir vergiler inin 
adaletsizliği, yoksulluk konularında mücadele etti.

Romanlar, polit ik yaz ılar, manifestolar, edebi incelemeler 

ve sosyal bilince sahip önemli konulara odaklanmış oyunlar 
kaleme aldı. Kölelik karşıt ı olan ilk oyunu "L'Esclavage des 

Nègres"i 1784 yılında yazdı. Kadın oluşu ve oyununun konusu 
nedeniyle 1789 Frans ız Devr imi'ne kadar bas ılmamışt ır. 
Kadın haklar ına odaklandı, boşanma hakk ı ve evlil ik dış ı 
birlikteliklerin meşruluğu gibi konularda da yazdı.

1789 Fransız Devr imi’ni yasaklar ın bit t iğ i bir dönem ve 
özgürlükler adına sev inçle, umutla karş ıladı. Ancak eş it 
hakların sadece erkeklere verildiğini ve kadınların erkeklerle 
eşit hale gelmediğini gözlemleyince devr ime olan inancını 
yitirdi. 

"Kadına darağacına çıkma hakkı tanınıyor; öyleyse kürsüye 
çıkma hakkı da olmalıdır"
Bu sözü, 1791 Anayasası'nın yay ımlanmasından birkaç gün 
sonra kaleme aldığı "Kadın ve Yurttaş Haklar ı Bildirgesi"nin 
de 10. maddesini oluşturmuştur. Bu bildirge, aynı yıl Meclisce 
yay ımlanmış olan "Erkek ve Yur t taş Haklar ı Bildirgesi"ne 
cevaben yazılmıştır. 

Olympe de Gouge, aynı yıl Jean-Jacques Rousseau’nun "Toplum 
Sözleşmesi"ne karşılık, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği"ne dayalı 
evliliği savunduğu kendi "toplum sözleşmesini" kaleme almıştır. 

“Kadınl ar uyanın, tüm dünyada tehl ike çanl ar ı  çal ıyor, 
haklar ınız ı keş fedin. Kuv vet l i kral l ık ar t ık ön yarg ıl ar, 
fanatiklik, batıl inançlar ve yalanlarla çevrili değil. Gerçeğin 
ateşi, yağmalay ıc ılığın ve ahmaklığın bulutlar ı arasından 
yükseliyor. Köle olmuş erkekler güçler ine güç kat t ılar ve 
sizi köleleştirerek kendi zincirler ini kır ıyorlar. Özgürleşince 
yoldaşlar ına adalet sizleşt iler. Ah kadınlar, kadınlar! Kör 
olmaktan ne zaman vazgeçeceksiniz? Bu devr im s ize ne 
kazandırdı?”

Devr im sonrası yaşanan adalet s izl ikler üzer ine eleşt irel 
f ikirleri ve eserleri nedeniyle 3 Kasım 1793'te giyotinle idam 
edildi. Olympe de Gouges’un idamından önceki son sözü ise 
şöyledir:

“Titreyin, çağdaş Tiranlar! Mezarımın derinliklerinden duyulacak 
sesim. Cesaret im, siz in daha barbar davranmanıza neden 
oluyor. Beni düşünün ve kadınlar adına verdiğim mücadeleyi 
hatırlayın! Eminim ki bir gün kazanacağız!”

KAYNAKÇA
Josephine Donovan-Feminist Teori-İletişim Y.-11.Baskı 2016-İstanbul internet ansiklopedisi 
https://www.iep.utm.edu/
https://en.wikipedia.org
https://www.beyaztarih.com/ansiklopedi/christ ine-de-pizan
https://www.insanokur.org/ilk-feministlerden-christ ine-de-pizan/
https://www.ekmekvegul.net/bellek/gunun-bellegi-olympe-de-gouges-dogdu
https://www.matematiksel.org/kadinin-sesi-marie-olympe-de-gouges/
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yeri biliyorsak o zaman bu zihin parçası bizim oraya gitmemize, 
hatta daha kısa sürede gitmemize olanak sağlar. Ancak yaşam 
içer isinde ilişk iler imizle, işimizle, yaşamımızla ne yapmak 
is tediğ imize dair karar lar ı ona bırak t ığ ımızda bir tak ım 
kararsızlıklar yaşarız. 

Etraf ımıza baktığımızda pek çok yaşam alanında kafası karışık 
insanlar görmekteyiz. Danışanlarıma ne yapmak istediklerini 
sorduğumda genelde aldığım ilk cevap “bilmiyorum” oluyor. 
Ancak meditasyon aracılığıyla o duruma baktıklarında içlerinde 
yankılanan pek çok sesi hissetmeye başlarlar. Onlar günün 
sonunda aslında ne yapmak istediklerine dair bir f ikirlerinin 
olduğunu söylerler. 

Zihnimizi meditasyon haline getirdiğimizde ilk hissettiğimiz şey 
netliktir. Meditasyona oturan pek çok insan bana meditasyon 
yapamadığını söyler ancak eğer k i gözler iniz i aç t ığınızda 
dünyanızda gördüğünüz cisimler, kişiler veya olaylar gözünüze 
daha net görünüyorsa asl ında s iz meditasyonda başar ıl ı 
olmuşsunuz ama henüz bu başar ınız ı hissedemiyorsunuz 
demektir. 
  

Ne var k i, dikkat imiz gün içer is inde çoğunlukla negat if 
düşünce süreçler inden geçiyor. Kendimizi olmak istediğimiz 
şekliyle göremediğimizde, olduğumuz durumu kabullenmekte 
zor lanıyoruz ve kendimiz i veya başkalar ını yarg ıl amaya 
başlıyoruz. Bu yargılar ımızı gerçek zannediyoruz ve onlara 
kapılıp gidiyoruz. Meditasyon pratiği yaptığımızda orada pratik 
ett iğimiz şey, düşünceler imize veya düşünce süreçler imize 
müdahale e tmeden gözlemlemek t ir. Bunu yapt ığ ımızda 

KOMİSYONLARDAN • KADIN MÜHENDİSLER KOMİSYONU 

MİNDFULNESS 
NEDİR?
R Holistik Şifa ve Yoga Uygulayıcısı
 Başak Yükselal

(Jon Kabat Zinn’in tanımına göre Mindfulness, bulunduğumuz 
durumda dikkatimizi kasıtlı olarak açık, nazik ve yargılamadan 
yönlendirdiğimiz anda ortaya çıkan bir açık farkındalık halidir. 

Son zamanlarda b irçok nörobil im uzmanının kul l andığ ı 
Mindfulness, sadece zihnimizin bir “olma” halidir. Birçoğumuz 
yaşamımızda problem çözmek üzere ak ılc ı z ihnimize yani 
öğrenen zihnimize başvuruyoruz. Bunda eksik veya hatalı bir 
durum yok; ancak akılcı zihnimiz bizim sadece ölçebilen zihin 
katmanımızdır. Evden dışarıya çıktığımızda eğer ki gideceğimiz 

Sağlıklı Sinir Sistemi

Düzensiz Sinir Sistemi 
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onun geçmiş bir hikâye olduğunu algılarız. Bu, bizim bozulan 
kalp ritmimizi, kasılan midemizi, sıklaşan nefesimizi kısacası 
sinir sistemimizi yeniden dengeye getir ir. Böylelikle duruma 
bir tepki vermek yerine; duruma uygun cevap veririz. 

Ana odaklanmanın en kolay yolu yavaşlamak ve 5 duyumuzun 
f ark ına varmak t ır.  Yolda b ir yerden b ir yere g iderken 
hareket iniz i yavaşlatmanıza gerek yoktur. Yolda yürürken 
etraf ınızda olup bitenlere bakmak yer ine onlar ı görmey i 
tercih edebilirsiniz, o an burnunuza gelen kokuları, kulağınıza 
değen sesleri duyumsayabilirsiniz, bir şey yemiyor olsanız dahi 
ağzınızdaki mevcut tadın farkına varabilirsiniz. Bu, hareketinizi 
yavaşlatmasa dahi, zihninizin hareketini yavaşlatmaya başlar. 
Ve bizler bu şekilde zihnimizi yavaşlamaya davet ederiz. 

Zihin yavaşlayıp da bu ana geri geldiğinde artık onunla birlikte 
hareket ediyoruz demektir. Bu da basitçe hissettiğimiz mevcut 
olma halimizi endişeden hazza doğru değiştirmeye başlar. 

Zihinlerimiz yavaşlamaya çok alışkın olmadığı için ilk başlarda 
bunun bir öğrenme süreci olduğunu belki de kendimize sürekli 
hatırlatmamız gerekecektir. Hatırlayın, kendimize karşı daha 
dengeli, daha şefkatli ve daha nazik olmamız mümkündür. 
Bunu başlangıçta kendimize sık sık hat ırlatmamız gerekse 
de ilerleyen zamanlarda bu bir tavra dönüşür ve işte o gün 
kendimiz i her halimizle onaylay ıp sevmeye başladığ ımız 
gündür. 

---------------------------------------------------------

Kaynakça Fotoğraf/İllüstrasyon:
"https://www.freepik.com/free-photos-vectors/background"
"https://www.freepik.com/free-photos-vectors/character"
 Photo by Levi XU on Unsplash

z ihnimiz in pek çok katmanını devreye sokar ız. Bir z ihin 
katmanı düşünürken, başka bir zihin katmanı ise olaya dâhil 
olmadan gözlemler; sanki sinemada bir f ilmi izler gibi. 

Bu bize, olaylara daha geniş bir net l ikle bakmamız ı ve 
nihayet inde o olayla ilg il i bir karar vermemiz i sağlar ve 
kararımıza göre hareket etme gücünü bize verir. Ve kendimize 
uygun, kendimizin onaylayabileceği adımları atmamızı sağlar. 

Biz, her bir yeni şey öğrendiğimizde bir öğrenme sürecinden 
geçeriz. İlk bisiklete binmeyi ya da yüzmeyi ya da herhangi 
başka bir dil öğrendiğiniz zamanı hat ırlay ın. Hebb kanunu 
der ki; beyinler imiz plast ikt ir, yani her yeni durumda veya 
öğretide yeniden ve yeniden şekil alır ve öğrenme süreci yaşam 
boyunca devam eder. Ancak beyinlerimizin öğrenme sürecini 
kesintiye uğratabilir iz. “Ben hiçbir şey öğrenemiyorum” diye 
kendimize eziyet ettiğimiz her an beynimizin öğrenme sürecini 
kesintiye uğratırız. Veya bir düşünceye, inanca, duruma bağlı 
kaldığımızda ve o durumdan kendimizi ayr ışt ıramadığımızda 
beynimizin öğrenen kısmı bloke olur. 

Bazen durup dururken kalbimiz hızlı çarpmaya başlar ya da 
bir endişe gelir. Zihnimizi bu ana taşıdığımızda ise gelen 
düşüncenin veya duygunun geçmiş hikâyeler imizden kopup 
geldiğini fark ederiz. Bu anda mevcut olduğumuzu, o durumun 
da geçmiş bir durum olduğunu bilerek o düşünceye veya 
duyguya bakmaya başlarız. Böylece olaya kapılıp gitmek yerine 

KOMİSYONLARDAN • KADIN MÜHENDİSLER KOMİSYONU 
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KÜLTÜR & SANATKÜLTÜR & SANAT
FILM

KITAP

•Nuh Tepesi, bir yandan babasının isteğini yerine 
getirmek, diğer yandan da ayrılmak üzere olduğu 
hamile karısıyla arasını düzeltmek için çabalayan 
bir adamın hikayesini konu ediyor. Orta yaş krizi ile 
baş etmeye çalışan Ömer, babasının isteği üzerine 
onunla birlikte İstanbul'dan memleketleri Bursa'ya 
doğru yola koyulur. Ömer'in babası, öldüğü zaman 
köyün tepesinde bulunan, yıllar önce kendisinin 
diktiğini iddia ettiği bir ağacın altına gömülmek 
istemektedir. Ömer babasının isteğini kabul etse 
de, başta muhtar olmak üzere tüm köy halkı 
bu isteğe şiddetle karşı çıkar. Nuh Peygamber 
tarafından tarafından dikildiğine inandıkları ağaç, 
köylü için adeta bir geçim kapısı olmuş, günde 
onlarca kişi tarafından ziyaret edilir hale gelmiştir. 
Ömer ve babası, arazinin kendilerine ait olduğunu 
k anı t la y abi lm ek i ç in  u ğ r a ş ı r ken,  bür ok r asi 
engeline takılırlar. Köyde geçirdikleri bu zaman, 
yıllardır birbirlerini görmeyen baba oğulun itiraflar 
silsilesine dönüşecektir.

• Kur tuluş Savaşı yıllar ında Anadolu'daki Rum köylüleriyle Türkler 
arasında yaşanan tarihsel bir "dram"ı anlatıyor Sotiriyu'nun kitabı. Son 
derece sıcak ve duygusal bir anlatım bütün bir kitap boyunca insanı 
kollarına alıveriyor. «Benden Selam Söyle Anadolu'ya» Manoli Aksiyotis 
adlı bir Rum köylüsünün gerçek yaşamından kaleme aldığı anılarının 
romanlaştırılmış halidir. Sotiriyu, "Bu romanın dokusunu ben, işte bu 
denli gerçek tanıklardan süzüp çıkarttım. Bir daha geri gelmemek üzere 
çökmüş bir alemi gözlerinizin önünde canlandırmak amacıyla yaptım bu 
işi. Yaşlılar unutmasın; ve gençler, bütün olup biteni çırılçıplak bir şekilde 
görsün, öğrensin diye.." derken gerçek bir yaşanmışlığı niye bugüne 
aktardığını vurguluyor.

1982 Abdi İpekçi Türk-Yunan Dostluk Ödülü’nü alan bu kitap, Türkiye’de 
doğan, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra Türkiye’den göç etmek zorunda kalan 
Yunan yazar Dido Sotiriyu’nun en önemli, en etkileyici kitabı. Türkiye’nin 
kültür mozayiğinde çok önemli bir yer tutan Rumların, Kurtuluş Savaşı 
öncesindeki ve savaş sırasındaki yaşamlarından gerçekçi kesitler sunan 
yazar, şöyle diyor:

“1922’de Anadolu’dan ayrılarak Yunanistan’a, amcamların yanına gitmek 
zorunda kaldım. Çocukluk yıllarımın anıları belleğimden sil inmiyordu. 
Yaşadığım günler in, duyduğum olaylar ın o kadar etk isi ve büyüsü alt ında 
kalmıştım ki, bu konuyu ele alan bir kitap yazma isteği içimde çığ gibi büyüyordu.”

Yönetmen:Cenk Ertürk

Oyuncular: Haluk Bilginer, Ali 
Atay, Mehmet Özgür

Ülke: Türkiye, Almanya, ABD

Nuh Tepesi

Benden Selam Söyle Anadoluya

2020 | Dram | 109’ | Türkçe

Dido Sotiriyu

Hazırlayanlar:
Şafak Işık & Erkan Çınar
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KORDON ÜMİTKÖY BALIKÇISI
Kordon Ümitköy Balıkçısı taraf ından, üyeler imize 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, üyeler imizin 
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, üyeler imize 
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 üyeler imize yiyecek ve alkol dâhil 
tüm ürünlerde yüzde 20 oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: Kıbr ıs 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 Merkezler inde bulunan Jack&Jones mağazalar ından 
yapacaklar ı alışverişlerde, üyelik kartlar ını ibraz etmeleri 
koşulu ile üyeler imize ilk f iyat üzerinden yüzde 20 oranında 
indir im uygulanacaktır.

ÖZEL GÜZELBAHÇE DÜŞÜNÜR KOLEJİ
Özel Güzelbahçe Düşünür Koleji anaokulu, ilkokul ve 
ortaokulunda, üyeler imize 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, üyeler imize çeşitli muayene 
ve tedavi hizmetler inde yüzde 10-20 oranlar ında 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 Eğit im Kurumları taraf ından, üyeler imizin 
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, üyeler imize 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, üyeler imizin 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

ÖZEL İZMİR SEVİNÇ KOLEJİ
Özel Sevinç Koleji taraf ından, üyeler imizin 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, 
üyeler imizin 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

ÜYELERİMİZE İNDİRİMLER
ENGLISH TIME DİL OKULLARI
English Time Dil Okullar ı taraf ından, üyeler imize ve bir inci 
derece yakınlar ına yüzde 50 oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: İsmet Kaptan Mah. Hürr iyet Blv. No: 8 K: 6 Konak-zmir
Tel: 446 46 61 - www.englishtime.com

BİREBİR İNGİLİZCE EĞİTİM HİZMETLERİ
Birebir İngilizce Eğitim Hizmetler i taraf ından, üyeler imize 
ve bir inci derece yakınlar ına bire bir eğit imlerde 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 Eğit im Hizmetler i Okullar ı taraf ından, 
Mavişehir Kampüsü’nde üyeler imizin çocuklar ına yüzde 20 
oranında indir im uygulanacaktır.
Adres: 2040 Sok. No: 13 Mavişehir Karşıyaka-İzmir
Tel: 0232 324 05 05 - http://www.izmir istekokullar i.com/

MAVİ BALİNA ANAOKULU
Mavi Balina Anaokulu, üyeler imizin 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, üyeler imize 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, üyeler imizin 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, üyeler imize 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, üyeler imizin 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

KOOR LIFE YOGA VE Qİ-GONG
Koor Life taraf ından, yoga ve qi-gong dersler inde üyeler imize 
yüzde 15 oranında indir im uygulanacaktır. 
Adres: Witchco Coworking Space 572. Sk. No:33 Çınarlı Konak/
İZMİR
Tel: 0536 836 53 77  (Ayşegül Yılmaz)
Instagram: https://www.instagram.com/koorlife/

DYNOMOSS AUTO CHECK UP
Dynomoss Auto Check Up’ın tüm şubelerinde (İzmir, İstanbul, 
Ankara, Bursa, Konya, Denizli, Antalya, Manisa), araç 
ekspertiz hizmetler inde üyeler imize yüzde 20 oranında indir im 
uygulanacaktır.
Tel: 444 56 43 
Web: www.dynomoss.com.tr 

DİLEK KARAHAN GÜZELLİK SALONU
Dilek Karahan Güzellik Salonu taraf ından, üyelerimize ve 
bir inci derece yakınlar ına yüzde 20-35 oranlarında indir im 
uygulanacaktır.
Adres: 101/3 Sokak Profesörler Sitesi No: 9 Kat: 1 Evka-3 
Bornova / İzmir
Tel: (0232) 375 37 75 - Web: www.dilekkarahan.com.tr 
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