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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.

—

Mayıs Ayında 6 Başlıkta Webınar 
Gerçekleştirdik

Delege Toplantımız Online Olarak 
Gerçekleştirildi

Birim Sorumluları Toplantısı 
Gerçekleştirildi

Asansör Sempozyumu İçin 20 Dernek 
İle Bir Araya Gelindi 

Pandemiyle İşsiz Sayısı 
16 Milyonu Buldu

Şubelerimizden Ortak Açıklama

“Tahammülsüzlüğün Asıl Nedeni, 
Toplumsal Olanı Koruma Yolundaki 
İnadımız ve Gayretimizdir”

Soma Faciasını Unutmadık

Gezi İsyanı, 7. Yılında İzmir’de Anıldı

TMMOB İZMİR İKK: Çeşme Projesi, Hem 
Yasal Mevzuata Hem Kamu Yararına 
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Geçtiğimiz ay 25 Mayıs’ta Amerika'nın Minneapolis kentinde George Floyd isimli siyahın polis tarafından 
gözaltına alınırken hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protesto gösterileri, Amerika’yı kasıp 
kavurmaya devam ederken dünyanın birçok ülkesine de sıçradı. 

Amerika’da bir türlü dinmek bilmeyen ırkçılık tartışmaları da son olayla birlikte patlama noktasına gelmiş 
oldu. Bültenimizin hazırlandığı sıralarda da olaylar henüz durma noktasında değil. 

Amerika’da yaşanan bu olay aynı zamanda tüm dünyada ırkçılık ve artan polis şiddetine dikkat çekmiş oldu. 
Tüm dünyada son yıllarda özellikle ekonomik kriz kaynaklı zengin-fakir arasındaki gitgide derinleşen ayrım, 
hükümetleri güvenlik politikalarına yönlendirmiş ve paralelinde polis şiddetinde gözle görülür bir artış 
yaşanmaya başlamıştı. Bunu son zamanlarda Avrupa’da gelişen sokak protestolarında da görür olmuştuk.
Başlıkta kullandığımız iki cümleden biri, Floyd’un polisin dizi altında ölmeden önce kullandığı son sözler. 
Diğeri İse Gezi direnişi sırasında Eskişehir’de polis-esnaf ortaklığında dövülerek öldürülen Ali İsmail 
Korkmaz’a ait. Türkiye’de hem ırkçılık hem de polis şiddetinde durum çok daha vahim noktalarda. Yıllardır 
polis şiddetinden yaşamını yitirmiş olanların, özellikle Kürtlerin adalet arayışları sürüyor ve bu alanda 
yargıdan vicdanları rahatlatacak hiçbir karar çıkmıyor. Özellikle güvenlik güçlerine uygulanan bu cezasızlık, 
toplumda adalete olan güveni sarsarken, diğer yandan güvenlik güçlerine de şiddet uygulama konusunda 
cesaret verir hale gelmiştir. Amerika’daki ırkçılığa tepki gösterip kendi ülkesindekini görmeyenlere ise 
buradan söylenecek fazla bir şey yok. Ancak Türkiye’de manzara bu iken, yakın zamanda bekçi kanununda 
yapılan düzenleme ile bekçilere silah kullanma ve kimlik sorma yetkisi verildi. Polis teşkilatı yanında 
paralel bir güvenlik teşkilatı ya da AKP’nin milis gücü tartışmaları sürerken, verilen bu yetkiler Türkiye’de 
önümüzdeki günlerde güvenlik güçleri tarafından uygulanacak şiddeti daha çok konuşacağımız anlamına 
gelmektedir. 

1 Haziran itibariyle cumhurbaşkanı tarafından açıklanan normalleşme süreciyle birlikte, Haziran ayının 15’i 
itibariyle neredeyse tüm yasaklar kalkmış olacak. Bir yandan kısıtlamaların Mart ayından bu yana sürmesi, 
diğer yandan havaların ısınması bunalan vatandaşların kendilerini sokağa atmasıyla sonuçlandı. Ancak 
sokaklardaki görüntüler fiziksel mesafeye ve maske takma zorunluluğuna büyük ölçüde uyulmadığına 
işaret ediyor. Diğer yandan İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen hafta sonu sokağa çıkma yasağının 
cumhurbaşkanı tarafından bir tweetle kaldırıldığının açıklanması ise işin devlet yönetimi tarafındaki ayrı 
bir ciddiyetsizliğin göstergesi oldu. Uzmanlar, bu görüntülerin birinci dalgayı henüz atlatamamış olan 
ülkemiz için büyük risk taşıdığını söylüyor. Alınan normalleşme kararlarının gelecek günlerde ülke geneline 
ve ilimizin de içinde olduğu turizm bölgelerine ne getireceği hepimiz için endişe konusu. 

Şube Yönetim Kurulu

“I CAN’T 
BREATHE (NEFES 
ALAMIYORUM)”, 

“VURMAYIN,
 ÖLDÜM”

PANDEMİ 
NORMALLEŞME 

SÜRECİNDEKİ 
RİSKLER TEDİRGİN 

EDİYOR

BÜLTEN’DEN
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EĞİTİMLER
MMO İZMİR ŞUBESİ HAZİRAN AYI ONLINE EĞİTİM PROGRAMI 

TRIZ TEOREMİ-ÇELİŞKİLER MATRİSİ 
ÜZERİNDEN İNOVATİF PROBLEM 

ÇÖZÜMÜ
 Eğitmen: Metalurji ve Malzeme 

Mühendisi H. Aykut Yeni
Eğitim Tarihi: 15 Haziran 2020

Saat: 09.30-16.30
168.00 TL/240.00 TL (KDV %18 Dâhil)

SÜREÇ- HATA TÜRÜ VE ETKİLERİ 
ANALİZİ – PROSES HTEA (2019 

Değişikliklerine Göre)
Eğitme: Mak. Yük. Müh. Halit 

Menemenlioğlu
Eğitim Tarihi: 19 Haziran 2020

Saat: 09.30 -16.30
168.00 TL/240.00 TL (KDV %18 Dâhil)

ISO 50001:2018 ENERJİ YÖNETİM 
SİSTEMİ TEMEL BİLGİLENDİRME VE 

İÇ DENETÇİ EĞİTİMİ
Eğitmen : Mak. Müh. Zekiye Aydemir

Eğitim Tarihi: 22-23 Haziran 2020
Saat: 09.30 -16.30

336.00 TL/480.00 TL (KDV %18 Dâhil)

ÜRÜN KALİTE PLANLAMASI EĞİTİMİ 
(APQP)

Eğitmen: H. Aykut Yeni
Eğitim Tarihi: 25 Haziran 2020

Saat: 09.30-16.30
168.00 TL/240.00 TL (KDV %18 Dâhil)

LİDERLİK BECERİLERİNİ 
GELİŞTİRME

Eğitmen:  Psikolog Suna Alpaslan
Eğitim Tarihi: 26 Haziran 2020

Saat: 09.30-16.30
168.00 TL/240.00 TL (KDV %18 Dâhil)

GEOMETRİK ÖLÇÜLENDİRME VE 
TOLERANSLANDIRMA SEMİNERİ
 Eğitmen: Mak. Müh. Atilla Çınar
Eğitim Tarihi: 29-30 Haziran 2020

Saat: 09.30-16.30
294.00 TL/420.00 TL (KDV %18 Dâhil)

TEDARİKÇİ VE TAŞERON 
İLİŞKİLERİNDE KALİTE YÖNETİMİ

 Eğitmen: Metalurji ve Malzeme 
Mühendisi Günay Gülseven

Eğitim Tarihi: 07 Temmuz 2020
Saat: 09.30-16.30

168.00 TL/240.00 TL (KDV %18 Dâhil)

TOPLAM VERİMLİ BAKIM 
METODOLOJİSİ

Eğitmen: End. Müh. Bahar Er
Eğitim Tarihi: 24 Temmuz 2020

Saat: 09.30-16.30
168.00 TL/240.00 TL (KDV %18 Dâhil)

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

ONLINE EĞİTİMLERİMİZDE YÖNTEM
Eğitimlerimiz Online ZOOM programı 

üzerinden verilmektedir.
Eğitime kaydını tamamlayanlara bir 
gün öncesinde eğitim doküman ile 

eğitime katılım bağlantısı e-posta ile 
iletilecektir.

Eğitimlere katılım sırasında 
mikrofonlu kulaklık kullanılması; 

uygulamalar gerçekleştirileceğinden 
kalem ve kâğıt bulundurulması 

önerilir.

Eğitimlere katılım 15 kişi ile sınırldır.

KAYIT
Genel Katılıma Açık Eğitim 

Programlarında; aidat borcu 
olmayan Makina Mühendisleri Odası 

üyelerine ve aynı firmadan 3 ile 
daha fazla kişilik (maksimum 4 kişi) 

gruplara indirimli ücretler uygulanır. 
Eğitimlere ön kaydın, eğitimin 7 

gün öncesinde gerçekleştirilmesi 
gereklidir. Genel katılıma açık olarak 
ilan ettiğimiz eğitimlerin tarihlerinde 

değişikliğe gidilebilmektedir.
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 Temel Finansal Analizler
Konuşmacı: Endüstri Mühendisi 

Tayfun Çaylan

Tarih: 13.06.2020
Saat:  11.00-12.30

İşletmelerin gerçekleştirdiği 
faaliyetlerinin finansansal 

sonuçlarını gösteren Bilanço, Gelir 
Tablo ve Nakit Akış Tablosu gibi 

çizelgeler içerdiği verilerin sağlıklı 
okunmasıyla çok değerli bilgileri 

işletmelere sunarlar.
Bu webinar süresinde özellikle 

Bilanço ve Gelir Tablosuna yönelik 
temel finansal analiz tekniklerini 

temel seviyede tartışılacaktır.
Webinar, bu konularda temel 

seviyede bilgi sahibi olmak isteyen 
herkese hitap edecektir.

KYS Yaklaşımlarından Ev 
Yaşamlarımızda Ne Kadar 

Yararlanıyoruz? 
Konuşmacı: Endüstri Mühendisi  Elif 

Özarı

Tarih: 18.06.2020
Saat:  17.00-18.30

Tüm Türkiye’nin evde kalmaya 
çağrıldığı bu günlerde, ev hayatı 

hepimiz için eskisinden daha 
farklı anlamlar edinmeye başladı. 
Zamanımızın neredeyse tamamını 
evde geçirdiğimiz bugünleri daha 
keyifli, verimli ve / veya üretken 

hale getirmek için Kalite Yönetim 
Sistemlerinin vizyon sahibi 

olma, müşteri odaklılık, süreç 
ve risk yönetimi, performans 

değerlendirme,  sürekli iyileştirme 
gibi temel yaklaşımlarından nasıl 

yararlanabiliriz? 
Kalite Yönetim Sistemlerinin 

hemen hepsinde ortak olan temel 
yaklaşımları kısaca hatırlayacağımız 

bu 1,5 saatte, bunları yaşamımıza 
nasıl katabileceğimizi karşılıklı 

sohbet ederek birlikte düşüneceğiz.

WEBİNAR

Maliyet Yönetimi ile İlgili Temel 
Kavramlar

Konuşmacı: Endüstri Mühendisi 
Tayfun Çaylan

Tarih: 20.06.2020
Saat:  11.00-12.30

İşletmelerin en çok odaklandığı 
konulardan birisi de maliyet adı 

verilen kavramlardır. İşletmelerin 
hayatta kalmaları, sağlıklı bir yapıya 
sahip olmaları için maliyetlerini iyi 

yönetmeleri bir zorunluluktur.
Maliyetler birçok işletmede 

hesaplanır ama ne anlam ifade 
etmektedir? Esas sorumuz bu 

olmalıdır. Toyota Üretim Sisteminin 
kurucusu olan Taiichi Ohno’nun 
şu sözü önemlidir. “Maliyetler 

hesaplanmak için değil, azaltılmak 
içindir.”

Bu webinar süresince maliyet, gider, 
harcama gibi temel kavramların 

neyi ifade ettiği, aralarında 
nasıl farklılıklar olduğu, maliyet 

hesaplamaya yönelik yaklaşımlar 
temel seviyede tartışılacaktır.
Webinar, bu konularda temel 

seviyede bilgi sahibi olmak isteyen 
herkese hitap edecektir.

Kaynak Sembolleri  (EN ISO 14731’e 
göre)

      Konuşmacı: Makine Y. ve Kaynak 
Mühendisi, NDT Uzmanı Seviye 3 

Atınç Eryavuz
 Tarih: 25.06.2020
Saat:  17.00-18.30

       Webinar akışı aşağıda verilmiştir.
•Kaynak ve Kaynak Yöntemleri 

Kaynak Sembolleri
•Sorular ve Yanıtlar

Yalın 6 Sigma Rehberi

Konuşmacı: Metalurji  ve Malzeme 
Mühendisi Aykut Yeni

Tarih: 27.06.2020
Saat:  11.00-13.00 

Webinar akışı aşağıda verilmiştir.
• Yalın, 6 Sigma ve Yalın 6 Sigma 

Nedir?
• Yalın 6 Sigmanın Seviyeleri 

Nelerdir?
• Yalın 6 Sigma Nereye Uygulanır?

•Yalın 6 Sigmanın Adımları Nelerdir?
•Sorular ve Yanıtlar

Poka Yoke Metodolojisi
Konuşmacı: Metalurji  ve Malzeme 

Mühendisi Aykut Yeni

Tarih: 29.06.2020
Saat:  17.00-18.30 

Webinar akışı aşağıda verilmiştir.
•  ポカヨケ nedir?

•Poka Yoke Neye Benzer?
•Poka Yoke’yi Kim Yapar?

•Poka Yoke’nin 3 Kuralı Nedir?
• Sorular ve Yanıtlar

 TS EN ISO/IEC 17025-2017
Deney ve Kalibrasyon 

Laboratuvarlarının Yetkinliği İçin 
Genel Gereklilikler 

Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Melda 
Patan Alper Yeditepe Üniversitesi 

Fizik Bölümü Metroloji ve 
Kalibrasyon Laboratuvarı

Tarih: 01.07.2020
Saat:  19.00-21.00
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ŞUBEDEN • HABER

(Şubemiz tarafından 7 Mayıs 2020 tarihinde Evden Çalışma 
Günlerinde Psikolojik Dayanıklılık, 9 Mayıs 2020 tarihinde ABC 
Analizi, 14 Mayıs 2020 tarihinde Yönetim Sistemlerinde Risk 
Yaklaşımı (ISO 31000’e Göre), 16 Mayıs 2020 tarihinde Siyah 
Kuğu (Nassım Nicholas Taleb), 21 Mayıs 2020 tarihinde Süreç 
Yönetimi Uygulamalar ı Konusunda Prat ik Değerlendirmeler, 
28 May ıs 2020 tar ihinde ise Kalite Yönet im Sistemler inde 
Doğru Bilinen Yanlışlar (ISO 9001’e göre) başlıklı webinarlar 
gerçekleştirildi. By webinarlara toplam 830 kişi katıldı. 

Ayr ıca, Cov id-19 tedbir ler i kapsamında s ınıf or tamında 
gerçekleşt iremediğimiz İstat ist iksel Süreç Kontrol (SPC), 
Üretim Planlama ve Genel Metroloji ve Kalibrasyon eğitimleri 
de Mayıs ayı içerisinde online olarak gerçekleştirildi. 

MAYIS AYINDA 
6 BAŞLIKTA 
WEBINAR 
GERÇEKLEŞTİRDİK

Coivd-19 salgın sürerken Şubemiz tarafından Mayıs 
ayı içerisinde 6 ayrı başlıkta webinarların yanı sıra 
online eğitimler gerçekleştirildi.
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ŞUBEDEN • HABER

( Onl ine  o l arak  gerçek leş t i r i l en  top l ant ıda,  aç ı l ı ş 
konuşmas ını Şubemiz Başkan Vek il i Mel ih Yalç ın yapt ı. 
Toplantıda, TMMOB Yasası’nda hükümet taraf ından yapılması 
planlanan değişiklikler ve üye aidat kampanyası ana gündemleri 
oluşturdu. Toplantıya 68 delege katıldı. Delege toplantılarının 
ilki, 9 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilmiş ve toplantıya 42 
delege katılmıştı.

( Şub e  ç a l ı şma l a r ın ın  p l an l anma s ı  d o ğ r u l t u s u n d a 
gerçekleştir ilen toplantı, 18 Mayıs 2020 tar ihinde çevrimiçi 
olarak gerçekleştir ilirken, toplantıda, önümüzdeki dönemde 
gerçekleşt ir ilerek Şube çalışmalar ına dair görüş ve öner iler 
paylaşıldı.

DELEGE 
TOPLANTIMIZ 
ONLINE OLARAK 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BİRİM 
SORUMLULARI 
TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Şubemizin salgın sürecindeki ikinci delege toplantısı 
26 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

Şubemiz tarafından 18 Mayıs 2020 tarihinde birim 
sorumluları toplantısı gerçekleştirildi.
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ŞUBEDEN • HABER

(Yürütme Kurulu, ilk toplantılar ında bir araya gelerek 
oluşturduğu temel çalışmalar ın ardından kişisel mesafenin 
korunabilmesi amacıyla üçüncü toplant ısını zoom programı 
üzerinden gerçekleştirdi.

Bildir i gönderim tarihlerinin uzatıldığı toplantıda, özetlerin 
sempozyum sekretaryasına ulaştırılması için son tarih olarak 
5 Haziran 2020 belirlendi. Bildiri göndermek isteyen yazarlar, 
“Bildiri Özet Formu" ile "Bildiri Yazım Kuralları ve Örnek Bildiri" 
şablonuna etkinliğin web sayfasından ulaşabilirler.

Sempozyumun yaygınlaştır ılarak görüş ve önerilerin alınması 
amac ıyla il lerde bulunan sek tör dernekler iy le ayr ı ayr ı 
toplantıların yapılmasına karar verilen toplantının ardından bir 
program oluşturularak görüşmelere başlandı.

Asansör Sempozyumu’nun, sektör temsilc iler inin görüş ve 
önerileri alınarak bir ortak akıl çerçevesinde gerçekleştirilmesi 
amac ı y l a  Yür ü tme Kur u lu  top l ant ıs ında a l ınan k ar ar 
doğrultusunda derneklerle randevular alınarak zoom programı 
üzerinde dernek temsilcileri, yürütme kurulu üyeleri ve etkinlik 
sekretaryasının katılımıyla toplantılar gerçekleştirildi.

Hazırlanan yoğun toplantı programı çerçevesinde, 13 Mayıs 
2020 tarihinde Ege Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri 
Derneği-EAYSAD toplant ıs ı ile başladı ve s ırasıyla Konya 
Asansör Ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği-KONAYDER 

ASANSÖR 
SEMPOZYUMU İÇİN 
20 DERNEK İLE BİR 
ARAYA GELİNDİ

Odamız ve Elektrik Mühendisleri Odası tarafından 
İzmir Şubeleri yürütücülüğünde 15-17 Ekim 2020 
tarihlerinde İzmir’de düzenlenecek Asansör 
Sempozyumu hazırlıkları, dünyayı ve ülkemizi etkisi 
altına alan Covid-19 salgını sürecinin etkilerine 
rağmen yoğun şekilde devam ediyor. Daha 
etkin bir Sempozyum için 8 günde 20 derneğin 
temsilcileriyle toplantılar gerçekleştirilerek ortak 
akıl oluşturulmaya çalışılırken, bu yıl Inelex Fuarı 
ile birlikte eş zamanlı gerçekleşecek olan Asansör 
Sempozyumu ile daha yoğun katılımlı bir etkinlik 
düzenlenmesi hedefleniyor.

toplant ıs ı 14 May ıs 2020, Asansör ve Yürüyen Merdiven 
Sanay ic iler i Derneği-AYSAD toplant ısı 15 May ıs 2020, Tüm 
Asansör Sanayicileri ve İş Adamları Derneği -TASİAD ile Asansör 
ve Yürüyen Merdiven Sanay i İş Kadınlar ı Derneği-AYSKAD 
toplantısı 18 Mayıs 2020, Bursa Asansör Sanayicileri Derneği 
– BURSAD, Denizli Asansör Montaj Bakım ve Tamir Malzemeleri 
Sat ıc ıl ar ı Derneği–DENASDER ile Esk işehir Asansörcüler 
Der neğ i -E SA SDER top l ant ıs ı  19 May ıs  2020,  Anadolu 
Asansörcüler Derneği–ANASDER, Kayseri Asansör ve Yürüyen 
Merdiven Sanayicileri Derneği–KAYSAD; Kırıkkale Asansörcüler 
Derneği ile Malatya Asansörcüler Derneği toplantısı 20 Mayıs 
2020,  Adana Asansör Sanay ic i ve İş Adamlar ı Derneği –
ADASİAD, Akdeniz Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri ve 
İşadamları Derneği–AKASDER, Gaziantep Asansör ve Yürüyen 
Merdiven Sanay ic iler i Derneği –GAYSAD, Hatay Asansör be 
yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği–HATASDER, Güneydoğu 
Anadolu Asansörcüler Derneği–GÜNAYSAD, Mersin Asansörcüler 
Derneği toplantısı 21 Mayıs 2020 ve  Orta Karadeniz Asansör 
ve Yürüyen Merdiven İş İnsanları Derneği-OKASDER ile Doğu 
Karadeniz Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği-
DOKAS toplantısı ise 22 Mayıs 2020 tarihlerinde düzenlendi.

Toplant ıl arda, asansör f irmalar ının çal ışma koşul lar ı ve 
sorunlarına ilişkin konuların sempozyumda ele alınması talep 
edilirken, kamu kurum ve kuruluşlarının yaptığı çalışmaların 
ve asansör alanında yer alan derneklerin çalışmalarının gözden 
geçirilmesi için platformların oluşturulmasının önemine vurgu 
yapıldı. Sektörde faaliyet gösteren mühendis ve ara teknik 
elemanların eğitimine ağırlık verilmesi istenilen sempozyumda, 
ay r ıc a ü l ke gene l inde yap ı l an eğ i t im ve l abor atuvar 
çalışmalar ının konunun taraf lar ınca anlat ılması istenildi. 
Sektör olarak covid-19 küresel salgınına karşı alınması gereken 
önlemler in ele alınması istenen sempozyum iç in kat ılımın 
artırılmasına yönelik görüşler dile getirildi.

Ül kemizde asansör al an ındak i  teknolo j ik yeni l ik ler in, 
uygulamaların ve bilginin paylaşıldığı en önemli platform olan 
Asansör Sempozyumu’na bildir i sunarak, atölye çalışması ve 
kurs düzenleyerek, konferans, söyleşi, açık oturum ve panel 
konuları önererek katkı ve katılımda bulunmanızı bekliyoruz.

1993 yılından beri sektörün tüm paydaşlarının yer aldığı ilk ve 
tek buluşma noktası olan Asansör Sempozyumu’nun, bu yıl 12. 
Uluslararası Asansör ve Asansör Teknolojileri Fuarı-INELEX ile 
birlikte düzenlenmesi için protokol imzalandı.
Fuar ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki iletişim kanallarından 
ulaşabilirsiniz.
e-posta: info@eforfair.com web: http://inelex.com 
Tel: 0232 463 86 21 Faks: 0232 463 86 23
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• Hizmetlerin yanında imalat sanayiinde de hızlı gerilemeler 
başladı. Sanayi üretimi, pandeminin başladığı Mart'ta, Şubat'a 
göre yüzde 7 azaldı. İmalatta ortalama düşüş yüzde 7,5 iken, 
bazı alt dallarda daha derin düşüşler görüldü. Örneğin ihracatın 
bir incisi otomotivde yüzde 23, bilgisayar-elektronikte yüzde 
23, ihracat ın ik inc is i g iy imde yüzde 20 ayl ık daralmalar 
görüldü. Tekstildeki daralma yüzde 14’e yaklaşırken, makine 
üretiminde de ona yakın daralma yaşandı. Dayanıklı tüketim 
mallarından mobilyada, elektrikli cihaz üretiminde yüzde 8-9 
arası aylık düşüşler yaşandı.
 
• Ekonomik daralmanın ürkütücü boyutlar ı, sonuçlar ını 
ar tan işsizlik ve iş kay ıplar ına da yansıt ıyor. Kısa çalışma, 

işsizlik ve ücretsiz izin ödeneklerine başvuranlar ile istihdamda 
olup sokağa çıkması yasaklanan 65+ ile 15-17 yaş çalışanlar, 
kendi hesabına çalışanlar ile kentsel kayıt dışı ist ihdamdan 
işsiz kalanlar dikkate alındığında, işsiz sayısının 16 milyonu 
bulduğu söylenebilir. Bu işsiz k itlenin ancak dörtte bir ine 
asgari ücret dolayında ve 3 aylık destek sağlanabiliyor, geri 
kalan dörtte üçlük kesim herhangi bir sosyal korumadan yoksun 
durumda.
• Henüz kontrol altına alınamayan pandemiye ve beraberinde 
büyüttüğü krize karşı AKP hükümetinin müdahaleleri yetersiz 
kalırken, bütçe açıkları da her ay biraz daha büyüyor. Merkezi 
yönetim bütçe açığı 2020 yılının ilk çeyreğinde 29,6 milyar 
TL’yi buldu. Bütçe açığı ilk 3 ayda net dış borçlanmanın yanı 
sıra, büyük ölçüde iç borçlanmayla f inanse edildi. 2020 ilk 
çeyreğinde gerçekleşt ir ilen kamu borçlanmalar ı ile Merkezi 
Bütçe’nin borç stoku Mart sonunda 1 trilyon 462 milyar TL’ye 
ulaştı. Borç stokunda iç borçlar yüzde 55’lik pay alırken dış 
borçlar yüzde 45’e ulaştı. Borç stokunun önümüzdeki çeyrek 
yıllarda daha da hızlı artması beklenmelidir.
• Pandeminin başladığı Mar t ’ta ihracat, tur izm ve öteki 
hizmetlerden gelen döviz girişinin azalmasıyla, ilk 3 ayın cari 
açığı 7,7 milyar doları buldu. Cari açığa ek olarak ilk çeyrekte 
yabancılar, 6 milyar dolar da sermaye ç ıkardılar. Ayr ıca ilk 
çeyreğin net hata noksanı da 3 milyar dolar yük oluşturdu. 
Böylece toplamda 16,5 milyar dolar f inansman gerekti ve TCMB 
rezervleri bu miktarda azalarak iyice zayıfladı.

ODADAN • HABER

( IIMF, OECD, TÜİK, Merkez Bankası, Hazine ve Maliye 
Bakanlığ ı, DHMİ, Kültür ve Tur izm Bakanlığ ı ver iler i 
kullanılarak yapılan analizde, 2020’nin ilk çeyrek ver iler i 
kullanılarak krizin ilk elde ortaya çıkardığı tahribat sergilendi 
ve eğilimler belirlendi.

Hizmetlerde sert bir daralmayı getiren krizin sanayi alanına 
da sıçrayarak büyüdüğü, bunun en ürkütücü sonucunun ise 
sayılar ı 16 milyona ulaşan işsizler ordusu olduğu belir t ildi. 
Kr iz in kamu maliyesinde yaratmakta olduğu büyük aç ığın 
yanı sıra döviz kazandıran sektörlerde yarattığı kayıplara da 
değinildi. Analizde Merkez Bankası rezervlerindeki erimeye ve 
kamu borçlanmasındaki tırmanışa da dikkat çekildi.
Odamız analizinde şu noktalar öne çıktı:

• Sağlık Bakanlığı’nın 17 Mayıs verilerine göre, Türkiye’de 
vaka say ısı 149 bine ulaşırken hayat ını kaybedenler 4 bini 
geçti. Hastalıktan iyileşenler ise yine Bakanlık verilerine göre 
110 bini buldu.
• Hükümet, salgının kontrol alt ına alınmaya başlandığı 
iddiasıyla 11 Mayıs’ta başlat ılan bir “Yeni Normal” takvimi 
açıkladı. Konuyla ilgili çoğu bilim çevreleri, açıklanan takvimin 
erken olduğunu belir t irken, ikt idar yanlılar ı “Ekonomi”nin 
daha f azla bekleyemeyeceğ i argümanını öne ç ıkardıl ar. 
Hem dünyanın birçok ülkes inde hem Türk iye’de pusuda 
yatan pandeminin ikinci dalga r iski içermesi, yeniden kısmi 
karantinaları gerektirebilir ve bunun ekonomiye yükü daha da 
ağır olabilir.
• Pandemiye karşı, bilinen en etkili yöntem olarak “sosyal 
mesafeleşme” yani eve kapanma, toplu üretimden tüketimden 
ve bunların gerçekleştiği mekanlardan uzaklaşma önlemleri, 
yeniden ve yeniden uygulanıyor. Bu da hem üret imin hem 
tüketimin azalması, f irmaların ayakta kalmalarının zorlaşması, 
hükümetler in yeni destek paket ler i aç ıkl amaya mecbur 
kalmaları demek aynı zamanda. Ancak bu destekler ülkelerin 
mali gücüne göre belirlenirken Türkiye gibi ülkelerde destekler 
yetersiz düzeydedir. Ekonomiyi sadece 2020’de değil, 2021’de 
de aşağı çekecek sektör hizmetler olacak. Türkiye, GSYH’sinin 
yüzde 54’ünü oluşturan hizmetler sektörü, ağır darbeler alan 
perakende t icaret sektörü ile tur izmdek i kay ıplardan çok 
etkileniyor.

PANDEMİYLE 
İŞSİZ SAYISI 
16 MİLYONU BULDU
Odamız, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in 
katkısıyla hazırladığı Sanayinin Sorunları bülteninin 
59’uncusunu, COVID-19’un etkisiyle ekonomide 
büyüyen tahribata, bütçe ve ödemeler dengesinde 
artan açığa, hizmetler ile sanayide yaşanan büyük 
düşüş konularına ayırdı.
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( TMMOB Kanunu’nu Değişt irme Gir işimi, Kamu-Toplum 
Yar ar ına  Yok  E t me ye,  Demok r a t ik  Yo l l ar l a  Y öne t ime 
Ge lemedik ler i  Odal ar ımız ı  İ ş levs iz le ş t irmeye, Meslek i 
Denetimleri Yok Etmeye, Odaların Üyeleriyle İlişkisini Kesmeye 
ve Toplumsal Muhalefetin Tasf iyesine Yöneliktir

Kamuoyunca bil indiği üzere ik t idar y ıl lardır gündeminde 
olan, Anayasa’nın kamu kurum ve kuruluşu niteliğindeki 135. 
maddesine dayalı 6235 say ılı TMMOB Kanunu’nu değişt irme 
girişimini tekrar gündemine almıştır.

Özellikle 2007 yılından bu yana süregelen iktidarın kurgu ve 
girişimleri ile şimdi edindiğimiz ön bilgilerden hareketle, bu 
girişimin üç ana ekseni bulunduğunu söyleyebiliriz.

Bir inc isi: Üye çoğunluğunun özgür iradesine dayalı seç im 
s is temin i  değ iş t irerek,  demokrat ik  yol l ar l a  yöne t ime 
gelemedikler i Odal ar ımızda yönet im işley iş imiz i kaosa 
sürüklemektir.

İk inc is i: Otor iter idar i ve mali denet im yoluyla yönet ic i 
ve çal ışanlar ımız ı cezalandırmaya kadar varacak şek ilde 
Odalarımızı baskı altına almak, mali olarak güçten düşürmek ve 
işlevsizleştirmektir.

Üçüncüsü: Odalarımıza kayıtlı meslek mensuplarının toplumsal 
yaşamın her alanına yönelik projeler i üzer indek i kamusal 
meslek i denet imi tamamen kaldırarak kuralsızlığı egemen 
kılmak ve Odalar ile üyelerinin ilişkilerini kesmektir. 

Böylelikle ikt idar, benimsediği neoliberal polit ikalar gereği 
düşman bellediği, kamu-toplum yararı kavram ve uygulamaları 
ile Anayasa’nın 135. Maddesine dayalı kamu kurumu niteliğinde 
meslek kuruluşu, kamu tüzelk işiliğimiz i dönüştürerek yok 
etmek istemektedir.

Bu girişim, toplumsal yaşamın her alanıyla doğrudan bağlantılı 
mühendisl ik, mimar l ık, şehir pl anlama hizmet ler ini b ir 
bütün olarak piyasa güdümüne sokarak değersizleşt irme, 
kuralsızlaştırma ve tasf iyeye yöneliktir.

ŞUBELERİMİZDEN 
ORTAK AÇIKLAMA

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Şubeleri, 
TMMOB Kanunu’nu Değiştirme Girişimi üzerine 
ortak bir açıklama yaptı.

ODADAN • HABER

Bu çaba ile sömürü ve rant imparatorluğunun sınırs ız ve 
kuralsız tam hakimiyetini kurma çabaları arasında doğrudan 
bağlantılar bulunmaktadır.

Bu çaba ile bil imin özgürce serpil ip gel iş t iğ i l aikl iğ in, 
demokrasinin ve cumhuriyetin iktisadi ve sosyal kazanımlarının 
yok edilmesi arasında doğrudan bağlantılar bulunmaktadır.

İşte bu nedenler bütünü itibarıyla özerk ve demokratik işleyişe 
sahip Odalar ımız, üst birliğimiz TMMOB, diğer demokrat ik 
k itle örgütler i ve bütün toplum üzer inde otor iter vesayet 
oluşturmaya çalışan ik t idar ın bu gir iş imine herkesi karşı 
çıkmaya çağırıyoruz.

Bel ir tmek is ter iz k i, ik t idar ın mevzuat ımız ı değ iş t irme 
gir işimler i bizler i ülkemizden, halkımızdan, bilimden yana, 
sömürü ve rant karşıtı mücadelemizden alıkoyamaz. Yaptığımız 
hizmetlerin kamusal niteliğinin sermaye-rant-yandaş güçleri 
lehine tasf iyesine, meslekler imiz ve örgütler imize yönelik 
etkisizleştirme, itibarsızlaştırma çabalarına karşı duruşumuz, 
1970’ lerden günümüze uzanan mücadelec i geleneğ imiz 
doğrultusunda sürecektir.

TMMOB’nin en büyük Odalarından biri olan Makina Mühendisleri 
Odası (MMO), sanay is izleşmenin, tar ımdak i ger ilemenin; 
demokrasinin, laikliğin, hukukun tasf iyesi ile paralel olarak 
gelişen otor iter/diktacı vesayet oluşturma gir işimine karşı; 
kamucu, kalkınmacı, eşitlikçi, özgürlükçü, bilimden, halktan 
yana belir lenimlerle onurlu bir şek ilde direnmeye devam 
edecektir.

MMO’nun örgütlü üye gücüne dayalı mücadelec i yapısı ve 
gelenekler i, TMMOB çat ıs ı alt ında her zaman sürecek t ir. 
D e m o k r a t i k  m e v z i l e r im i z i  k o r u m ak ,  ö z e l l e ş t i r i l e n , 
serbestleştirilen tüm kamusal hizmetlerin kamu eliyle toplum 
çıkarlar ını gözeten bir anlayışla ver ilmesini sağlamak, Oda-
TMMOB çizgisini sürdürerek geleceğe taşımak için kararlılıkla 
mücadele etmede MMO örgütümüz tam bir görüş bir l iğ i 
içindedir.

Tek tip örgüt ve toplum olmayacak, örgütlü toplum savunusunu 
kararlılıkla sürdüreceğiz.

Yaşasın TMMOB örgütlülüğü!



MMO İzmir Şubesi | Haziran 2020 | 13

“TAHAMMÜLSÜZLÜĞÜN 
ASIL NEDENİ, 
TOPLUMSAL OLANI 
KORUMA YOLUNDAKİ 
İNADIMIZ VE 
GAYRETİMİZDİR”

(İzmir Barosu’nda düzenlenen basın toplantısında konuşan 
İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, “iktidara geldiği günden 
bu yana kamu kurumu nitel iğ indek i meslek örgütler ine 
t ahammül süzlüğünü g iz lemeyen AKP Genel Başkanı ve 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, yıllardan beri çeşitli gerekçelerle 
kurumlar ımızı hedef almayı bir alışkanlık haline getirdiğini” 
ifade ederek, “Daha önceki yıllarda özelleştirme uygulamalarına 
karşı çıktığımız, kentsel mekânlarımızı, hukukun üstünlüğünü, 
halk sağl ığ ını koruduğumuz, bar ış ı savunduğumuz iç in 
kurumlar ımız ı hedef al an Cumhurbaşkanı, bu se fer de 
savunduğumuz değerler nedeniyle bizi tehdit ediyor. Erdoğan, 
geçtiğimiz günlerde yaptığı konuşmada Barolar, Tabip Odaları 
ve Anayasa’nın 135. maddesi uyar ınca kurulmuş olan bütün 
kamu kurumu niteliğindeki özerk meslek kuruluşları hakkında 
demokras i ile bağdaşmayacak bir mevzuat değ iş ikl iğ ini 
tekrar gündeme getirmiştir” dedi. Cumhurbaşkanı’nın meslek 
örgüt ler ini hedef al an aç ıkl amalar ının, ant idemokrat ik 
ve otor iter bak ış aç ısının yansıması olduğunu vurgulayan 
Yücel, “Kendisi dışında hiçbir görüş ve anlayışa tahammülü 
olmayan, kendi f ik irler ini anayasadan ve hukuktan üstün 
gören bu anlayışın demokrasiyle bağdaşması mümkün değildir. 
Zaten uzun zamandan bu yana, Cumhurbaşkanının söylem ve 
prat ikler inin demokrasiyle bağı kalmamışt ır” diye konuştu. 
Yücel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Demokratik seçimler ile kazanamadığı kurumları, devletin tüm 
olanaklar ını kullanarak işleyemez hale get irmek, gerekirse 
kayyumlar eliyle o makamları işgal etmek, AKP’nin yönetme 
biçimi haline gelmiştir. Cumhurbaşkanı, baskı ve zor yoluyla 
sindiremediği meslek örgütler ini, ‘yasal düzenleme’ yoluyla 
işlevsizleştirmek ve kontrol etmek istemektedir.

Hükümet tarafından meslek örgütlerinin 
yasalarında yapılması planlanan değişikliğe dair, 
İzmir Barosu, İzmir Tabip Odası ve TMMOB İzmir 
İl Koordinasyon Kurulu tarafından 13 Mayıs 2020 
tarihinde bir basın toplantısı gerçekleştirildi.

ODADAN • HABER

Meslek örgütler inin yönet imler inin nasıl oluşacağı kendi 
yasalar ında aç ık biç imde düzenlenmişt ir. Her üyemiz, bu 
seçim süreçlerinde yer alarak birlik politikalarının ve yönetim 
kurullar ının belir lenmesinde söz sahibi oluyor. Herkesin 
özgürce katıldığı demokratik seçimlerle de yönetim kurulları 
belirleniyor. Üyeler nezdinde hiçbir inandırıcılığı olmadığı için 
genel kurullar sürecinde başar ı kazanamayanlar, yukar ıdan 
aşağı operasyonlarla meslek örgütler ine müdahale etmeye 
çalışıyorlar.
Bugün ülkemizde yapılması gereken, Anayasal dayanağı olan 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını hedef haline 
get irmek değil; evrensel normlar ı demokrat ik bir şek ilde 
benimsemek, yerleşt irmek, gelişt irmek ve ihlal etmemektir. 
Demokrasiye olan tahammülsüzlüğe ve meslek örgütler inin 
demokrat ik b ir şek ilde yap ıl an seç imler ine gös ter i len 
tahammülsüzlüğe bir son verilmelidir.
B i z l e r  b i l i y o r u z  k i ,  A K P ’n in  v e  g e n e l  b a ş k an ı n ı n 
tahammülsüzlüğünün asıl nedeni, toplumsal olanı koruma 
yolundak i inadımız ve gay re t imizdir.  Fabr ikal ar ımız ın, 
madenlerimizin, kıyılar ımızın, ormanlarımızın, parklar ımızın 
satılmasına karşı kamusallığı, hukuk dışı uygulamalara karşı 
hukukun üstünlüğünü, kamusal sağlık hizmetler inin iç ini 
boşaltan, hastaneleri ticarethane mantığıyla işletenlere karşı 
halk sağlığını ve herkes iç in ücretsiz er işilebilir kamusal 
sağlık hizmetini savunmamızdır. Faşizan, baskıcı, ayr ışt ır ıc ı 
politikalara karşı eşitliği, özgürlüğü, kardeşliği savunmamızdır. 
Sermayenin sınırsız sömürü isteğine karşı emeği ve alın terini 
savunmamızdır.
İktidarların meslek örgütleri üzerinde oluşturmaya çalıştıkları 
tasarruflarını her zaman kamusal ve toplumsal yarar ölçeğinde 
dikkate alıp değerlendirdik. Bizler, mesleki-bilimsel-teknik 
doğrulara dayanarak ülkenin en karanlık dönemler inde bile 
çalışmalarımızı yürüttük.
Bizler in anayasal güvence, hukukun, insan haklar ının ve 
demokrasinin evrensel normlarına bağlılığımız tüm saldırılara 
rağmen devam edecektir.
B iz lere nas ı l  sald ır ır l ar sa sald ır s ınl ar,  savunduğumuz 
değerlerden geri adım atmayacağız!
İf t iralarla örgütler imizin yıpratılmak istenmesine, iler ici ve 
toplumcu değerlerimizin ortadan kaldırılmak istenmesine izin 
vermeyeceğiz!”
AKP ’n in demokr as i y i,  hukuku ve k amusal  v ar l ığ ım ız ı 
çiğnemesine izin vermeyeceğiz!

“Tek adam, tek parti” anlayışına karşı, üyelerimizin demokratik 
iradelerinin ortaya koyduğu güçle halkın çıkarlarını korumaya, 
demokrasiy i, özgürlükler i, çoğulculuğu savunmaya devam 
edeceğiz.
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SOMA FACİASINI 
UNUTMADIK

( Ülkemizin en büyük felaketlerinden birisi olarak tar ihe 
geçen Soma Maden Faciası’nın 6. yılında, kaybettiğimiz 301 
madencimizi saygıyla anıyoruz.

6 y ıl önce yaşanan felaket, sömürü hırsının ve neoliberal 
pol it ikalar ın maden işletmeler i get irdiğ i durumu gözler 
önüne sermişt i. Yıllar boyunca uygulanan özelleşt irmelerle 
k a m u  m a d e n c i l i ğ i n i n  y o k  e d i l m e s i n i n ,  i ş ç i l e r i n 
sendikas ız l aş t ır ı lmas ının ve kölec i çal ışma s is teminin 
dayat ılmasının madenler i işç iler iç in ne kadar güvensiz 
yerler haline getirdiğini gördük. Uzun bir geçmişe dayanan 
madencilik bilgi ve bir ikiminin yok sayılarak teknik bilgi ve 
alt yapı olarak yetersiz, deneyimsiz şirketler in kar hırsıyla 
işlet t ikler i madenler in taşıdıklar ı tehlikeler i ac ı biç imde 
deneyimledik.

13 Mayıs 2014 tarihinde yaşanan ve ülkemizin en 
büyük felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçen 
Soma Maden Faciası'nın 6. yılında TMMOB Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından basın 
açıklaması yapıldı.

Fac ia sonras ındak i dava sürec i de, ülkemizdek i adalet 
sisteminin içinde bulunduğu durumu gözler önüne serdi. 301 
kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce ailenin yıkıldığı facianın 
davası 3 y ıl sürmüş, yargılama sonucunda ise şirket sahibi 
beraat etmişti. 6 ila 22 yıl arasında değişen miktarlarda ceza 
alan 14 kişiden pek çoğu tahliye olurken, ger i kalanlar ı da 
geçtiğimiz ay yasalaştırılan infaz indiriminden faydalandırıldı.

Aradan geçen 6 yılda, faciada kaybettiğimiz 301 madencinin 
ac ısı üzer ine, yaşanan adalet fac iasının yaratt ığı haksızlık 
duygusu eklenmiştir.

Üzer inden kaç y ıl geçerse geçsin, yargı ne karar ver irse 
versin, bizler, 301 madencinin ölümünü, siyasi ikt idar ın ve 
kamu kurumlarının sorumluluğunu, madenci şirketin açgözlü 
sahiplerini ve faciaya sebep olan kişileri asla unutmayacağız.
İnsanca yaşayabileceğimiz bir ülke ve insani koşul larda 
çalışabileceğimiz iş koşullar ı iç in mücadele etmeye devam 
edeceğiz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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GEZİ İSYANI, 
7. YILINDA 
İZMİR’DE ANILDI

( Alsancak Gündoğdu Meydanı’nda gerçekleşt ir ilen anma 
etkinliğinde “Karanlık gider, Gezi kalır” pankart ı aç ılırken, 
katılımcılar taraf ından “Gezi’de düşene, dövüşene bin selam”, 

“Her yer Taksim, her yer direniş”, “Yaşasın halkların kardeşliği” 
gibi sloganlar atıldı. Kitle adına açıklamayı KESK İzmir Şubeler 
Platformu Dönem Sözcüsü Veysel Beyazadam yaptı. Beyazadam 
açıklamasında, Gezi isyanının kısa sürede milyonlarca kişinin 
adalet, demokrasi, özgürlük talebiyle sokağa çıktığı ve Türkiye 
tar ihinin en büyük halk hareketler inden bir i olduğun ifade 
ederek, “Türk iye’de ekonomik, toplumsal, s iyasal alanda 
yaşanan sorunlar ın ar t t ığ ı, ik t idar ın emek ve demokrasi 
güçlerine karşı çok yönlü olarak saldır ılarını yoğunlaştırdığı 
bir dönemde Gezi Direnişi’ni yeniden hat ırlamak önemlidir. 
Gezi, yaşam tarzına müdahaleye, inşaat adı altında dayatılan 
be tonl a şmay a ve  kent l e r im iz in  r uhsuz l a ş t ı r ı l mas ına, 
kültüründen, tar ihinden kopar ılmasına, bitmek bilmeyen 
baskılara karşı bir dip hareketi, bir demokrasi çığlığıdır” dedi. 
Beyazaadam, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu ülke tar ihinin en bar ışç ıl, en yarat ıc ı, en kat ılımcı, en 
kapsayıcı, en kitlesel hareketidir. Hep birlikte konuşup karar 
vermenin, f ikr i ve hayat ı paylaşmanın, yaşama her boyutu 
ile sahip ç ıkmanın somut örneğidir. Daha öncesinde hiçbir 
platformda bir araya gelmemiş kesimlerin dahi demokrasi, barış, 
eşitlik, özgürlük, ekolojik dengenin korunması talepler iyle 
günlerce dayanışmanın en saf halini yaşamalar ının adıdır. 
Ölümcül, y ıkıcı polis şiddetine karşı her şehirde yankılanan 
barışçıl haklı tepkinin dışavurumudur. “Sağlıklı kentleşme ve 
yaşanılır kent” talebinin kısa sürede ülkemizin dört bir yanında 
yankılanmasıdır Gezi.

Gezi isyanının 7. yıl dönümünde İzmir Emek ve 
Demokrasi Güçleri’nin çağrısıyla bir anma etkinliği 
gerçekleştirildi.
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Sendikalı/sendikasız, güvenceli/güvencesiz, ücretli ya da 
işsiz, ülke, yaşam ve emek üzerinden hak talep eden inşaat 
işçisinden plaza çalışanına binlerce emekçinin 2013 Mayıs’ının 
son günler inden başlay ıp Haz iran boyunca parklar ına ve 
meydanlar ına, emekler ine, kamusal alana sahip çıkmak iç in 
verdikler i mücadeledir Gezi. Emekten, yoksuldan, doğadan, 
ezilmişten, ötekileşt ir ilenden, kadından, laikten, bar ıştan 
yana herkesin ortak haykırışı, ortak türküsüdür.

Gez i; Ethem Sar ısülük ’tür, Medeni Yıldır ım’dır, Ali İsmail 
Korkmaz’dır, Abdullah Cömer t-Ahmet Atakan- Hasan Fer it-
Mehmet Ayval ıtaş’t ır. Gülüşü gaz f işeğiyle solan Berk in 
Elvan’dır Gezi.

Gez i Direniş i’ni yaşanıp biten bir olay olmaktan ç ıkar ıp, 
bugüne ve geleceğe etki eden canlı bir süreç haline getiren 
temel neden, Türkiye’de yaşayan ve iktidarın baskıcı, otoriter 
uygulamalarından rahatsız olan her kesimin, alanlara çıkarak 
tepk is ini göstermiş olmasıdır. Türk iye’de y ıl l ardır kamu 
emekç iler inin, işç iler in, Kür tler in, Alev iler in, kadınlar ın, 
gençler in, toplumun tüm ez ilen ve dışl anan kes imler in 
taleplerinin görmezden gelinmesine karşı savunulan talepler, 
günümüzde de geçerliliğini korumaktadır.

Gezi Direnişi sürecinde kullanılan ayr ımcı ve kutuplaşt ır ıc ı 
ifadeler ve nefret söylemi, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere, 
siyasi ikt idar temsilc iler i taraf ından son dönemde daha da 
yoğun bir şekilde kullanılmakta, siyasi ikt idar önünde diz 
çökmeyen, onlara biat etmeyen herkes hedef haline getirilerek 
baskı ve sindirme politikaları ile susturulmak istenmektedir.

Salgının devam ettiği koşullarda dahi AKP iktidarını sürdürmek 
için baskıcı polit ikalar ını ve uygulamalar ını sürdürmektedir. 
Belediyelere atanan kayyumlardan; muhalif belediyeler in 
çalıştırılmamasına kadar varan çok sayıda uygulamaya tanıklık 
et t ik bu dönemde. Geniş toplumsal kesimler, salgına karşı 
dayanışmayı büyütme çağrısı yaparken, siyasi ikt idar salgın 
dönemini muhalifler i tasf iye etmenin aracına dönüştürmeye 
çalışmaktadır. Gözalt ılar, soruşturmalar ve yandaş medya 
aracılığıyla hedef göstermeler hız kesmeden devam etmektedir.
Salgına ve diğer sorunlara dönük toplumsal sorumluluğu gereği 
siyasi ikt idar ın uygulamalar ını eleşt iren, öner iler get iren 
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meslek birlikleri ve barolar salgın döneminde siyasi iktidarın 
hedef i haline gelmiştir. Kurmak istediği hegemonyanın önünde 
engel olarak görülen bu kurumlara dönük siyasi ik t idar ın 
saldırılarına karşı topyekûn direneceğimiz bilinmelidir.

George Floyd’un boynuna çöken diz dünyanın her yer inde 
emekçilerin, yoksullar ın, dışlanmışların, egemene muhalefet 
edenlerin boynundadır. Ali İsmail’i öldüren el ile boynumuza 
çöken diz aynı vücuda ait t ir. Sermayenin ve egemenin 
vücududur o. Der isinin rengi, konuştuğu dil, etnik kökeni 
farklı olanı, kendisi gibi düşünmeyeni, yaşamayanı, inanmayanı 
yok ederek varlığını sürdürmeye çalışan bu yaklaşıma karşı 
ısrarla ve inatla eşitlik ve özgürlük mücadelemizi sürdürdük, 
sürdüreceğiz. Nefesimiz in kesilmesine sessiz kalmayacak 
haklarımız için ayağa kalkacağız. Birlikte nefes alacağız.

Gezi Parkı’nda başlayan direniş kıv ılc ımı, emekçi halkın en 
temel haklar ını ve ç ıkarlar ını yok sayan baskıc ı ve otor iter 
yönetim tarzına, iktidarın bitmek bilmez saldırılarına ve AKP 
iktidarının demokratik tepkiler karşısında sürdürdüğü ayrımcı 
ve saldırgan tutuma karşı güçlü ve tarihi bir yanıt olmuştur.
Gezi Direnişi’nin 7. y ılını ger ide bırakt ığımız bu günlerde, 
meydanlarda korku duvar ını aşarak, birbir iyle dayanışma 
iç inde direnmenin ve kazanmanın tadına varmış olan, bu 
uğurda evlatlar ını y it iren Türk iye halklar ının demokrasi, 
bar ış ve kardeşl ik talepler indek i ısrar ı ve mücadeles ini 
kesintisiz bir şekilde kararlılıkla sürdürmekten başka çıkar yol 
görünmemektedir.

Başta işç i ve emekçiler olmak üzere, toplumun sömürülen, 
ezilen ve yok sayılan kesimleri Gezi Direnişi’nin açtığı yolda 
yürüdüğü sürece, nerede ve hangi al anda olursa ol sun 
mücadelenin yürütüldüğü her yerde Gezi Direnişi’nden bir iz, 
kendisinden bir parça mutlaka olacaktır.

Gezi Direnişi, 1980 sonrasında örülen ve AKP iktidarı döneminde 
dikenli tellerle çevr ilen o büyük korku duvarını y ıkmış, “Bu 
daha başlangıç, mücadeleye devam!” diyerek bizlere yürünmesi 
gereken yolu göstermiştir. Son dönemde tekçi söylemle birlikte 
artan baskı, yasak ve sindirme politikalarına karşı örgütlü ve 
kitlesel mücadeleden başka çıkar yol görünmemektedir.

Gezi; emekle, bilimle kurulacak yeni bir toplum, yeni bir ülke 
için hayaller imizden, umutlar ımızdan vazgeçmemenin adıdır. 
Umuttur, dirençtir, yaşama sıkı sıkıya sarılmaktır, paylaşmaktır, 
birlikte yaşamakt ır, saygıdır, bir arada farklı olabilmekt ir, 
birlik te öğrenmekt ir, geleceğimize sahip ç ıkmakt ır, özgür 
ve eşit bir dünya düşünün peşinde koşmaktır, özgürce dans 
etmektir Gezi .”

Beyazadam’ın açıklamasının ardından Gezi isyanında yaşamını 
yitirenlerin anısına denize karanf il bırakılmasıyla anma sona 
erdi.
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TMMOB İZMİR İKK: 
ÇEŞME PROJESİ, 
HEM YASAL 
MEVZUATA HEM 
KAMU YARARINA 
AYKIRI

( Kültür ve Tur izm Bakanlığı’nca Çeşme Yar ımadası’nda 
gerçekleşt ir ilmesi amaçlanan projeye il işk in düzenlenen 
basın toplant ısında TMMOB İzmir İKK adına Mimarlar Odası 
İ zmir Şubes i  Yönet im Kurulu Başkanı İ l ker Kahraman 
konuştu. Kahraman açıklamasında, projeye ilişkin sürece dair 
bilgilendirmede bulunurken, projenin, Türkiye’nin taraf olduğu 
Biyolojik Çeşitlilik Yasası’na ve anayasaya, bütüncül koruma 
anlayışına, çevre düzeni planı, nazım imar planı gibi planlara 
aykır ı olduğunu belir tt i. Özellikle proje kapsamında ihtiyaç 
duyulacak su kullanımının, yer altı ve yer üstü su kaynakları 
aç ısından yaratacağı sorunlara da dikkat çeken Kahraman 
şunları söyledi:

“TMMOB Yasas ı’nın değişt ir ilmeye çal ış ıldığ ı bugünlerde 
polit ikac ılar ın kendi istekler ini, toplumun isteğiymiş gibi 
göstermeye çalışmaları “normal” görünebilir. Ancak, bilimsel 
gerçekler in, toplumsal ve v icdani sorumluluklar ın, popülist 
siyaset adına görmezden gelinmesi TMMOB’nin geleneğinde yer 

Son aylarda gündemde olan ve “Çeşme projesi” 
olarak bilinen projeye ilişkin TMMOB İzmir İl 
Koordinasyon Kurulu tarafından 27 Mayıs 2020 
tarihinde bir basın toplantısı gerçekleştirildi. 
TMMOB İzmir İKK tarafından, projenin; şehircilik 
ilkelerine, planlama esaslarına ve yürürlükteki yasal 
mevzuata aykırı olması nedeniyle uygulanabilir 
olmadığı ifade edildi.
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almamaktadır. Bu bakış açımız nedeniyle hedefe alınan meslek 
odalar ı olarak, söz konusu projeye ilişkin değerlendirme ve 
görüşlerimiz; bilimsel gerçekler, yasal mevzuat ve kamu yararı 
gözetilerek değerlendirilmiş ve aşağıda aktarılmıştır:

• Top l umun gündemine ye r l e ş t i r i l en büy ük ö l çek l i 
kentsel projeler inin, tek sayfalık yapılacak listesi sunumu 
şeklinde değil, bölgeye ilişk in yürürlükteki plan kararlar ı, 
yapılmış planlama çal ışmalar ı, bölgeye il işk in yaz ılmış 
bilimsel kaynaklar ının incelenmesi ve değerlendir ilmesi ile 
oluşturulması gerekmektedir. Toplantılarda taraf ımızca yapılan 
eleşt ir ilere karşın hiçbir değişiklik yapılmadan sürekli aynı 
beyanın tekrarlanmasının TMMOB bileşenlerince kabul edilmesi 
mümkün değildir.
 

• Yarımadanın yaklaşık yüzde 55’ini kapsayan “Çeşme Kültür 
ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi”ndeki ormanlık alanları; 
içinde nadir ve endemik türler barındıran, kendine has yaban 
hayatı ve habitatlar oluşmuş uluslararası öneme haiz doğal ve 
bakir, korunması gereken alanlardır. Bu alanlarda turizm vb. 
amaçlı tesisler in yapılmasına izin verilmesi, bölgenin büyük 
çapta zarar görmesini kaçınılmaz hale getirecek olup, taraf 
olduğumuz Biyolojik Çeşitlilik Yasası’na ve anayasaya aykırı bir 
uygulama olacaktır.
 

• Alaçatı Önemli Doğa Alanı sınırları içinde kalan bu alan, 
hassaslık ve benzersizlik kr iterler i ile uluslararası öneme 
sahiptir.
 

• Tescil edilen tarihi, arkeolojik ve doğal sitlerin, bütüncül 
koruma anlay ış ına ayk ır ı olarak tur izm amac ına yönelik 
yapılaşmaya açılması, başta yar ımada olmak üzere İzmir’in 
geleceğini ilgilendiren son derece tehlikeli bir müdahale olup, 
geri dönülmez sonuçları olabilecek hatalı bir karardır.
 

• Parsel bazında tahsis yöntemiyle ihale edileceği belirtilen 
alanlar ın özel mülk iyet in kullanımına ver ilmesi ve kamu 
kullanımından alınması başta Anayasa olmak üzere ilgili tüm 
mevzuata aykırıdır.

• Kamu kullanımına aç ık ve devlete ait olan kıy ılar ın ve 
hatta tapuda kaydı olmayan deniz alanlarının turizm amaçlı 
bölge ilan edilmesi ve hatta özel kullanıma tahsis edilmesi, 
başta Anayasa olmak üzere mevzuata aykır ı olduğu gibi, bu 
kamusal alanlar ın İzmir halk ı taraf ından kullanılamaması 
sonucunu da doğuracaktır. Proje ile ilgili bilgilendirmelerde 
kıyı alanlarının halkın kullanımına açık olacağı ifade edilmiş 
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olsa da, projenin içer iği ve hitap edeceği ‘üst düzey gelir 
grubuna’ yönelik bilgilendirmeler değerlendirildiğinde; İzmir 
halkının buradan yararlanamayacağı açıktır.
 

• Yar ımadanın önemli bir bölümünü yapılaşmaya açacak 
böyle bir proje, İzmir ’i k ısa sürede çok büyük bir nüfus 
yoğunluğu ile karşı karşıya bırakacağı gibi, yarımada tamamen 
yapılaşma baskısı altında kalacak, yaşanan olağanüstü nüfus 
artışı kent kimliği ve kent kültürünü yok edecektir.
 

• Bakanlık sunumunda; proje kapsamında 100.000 kişilik 
bir istihdam öngörüsü ile söz konusu alanda hastaneler, tema 
parkları vb. yapılacağı belirtilmektedir (Bakanlığın hazırlamış 
olduğu 2 sayfalık ilke, hedef ve yapılması öngörülen tesislere 
il işk in met in basın metnimiz in ek indedir.). Yeni bir şehir 
yaratılması anlamına gelen bu durum, bölgenin kendi itfaiyesi, 
kendi polis karakolu, kendi ibadethanesi, lojmanları ve 12 ay 
kalacak personeli iç in yapılacak okullar ıyla en az 4 milyon 
metrekarelik inşaat alanı oluşturacak ve doğanın koruma/
kullanma dengesinde ger i dönüşü olmayan kayıplara neden 
olacaktır.
 

• Kendine özgün bir kimlik taşıyan yar ımada, İzmir kent 
merkezinin etkilenme bölgesinde olmasına rağmen, doğal ve 
kültürel değerlerini günümüze kadar büyük oranda korumuştur. 
Bu alanın sadece İzmir için değil, bölge ve hatta ülkemiz için 
önemli bir yaşamsal rezerv alanı olarak değerlendir ilmesi 
gerekmektedir. Kaldı ki bölgede ve İzmir’in başka bölgelerinde 
belir lenmiş ve tur izm kullanımı öngörülmüş, uygulaması 
tamamlanmamış alanlar dururken bu büyüklükte yeni bir turizm 
alanı belirlemek için hiçbir bilimsel gerekçe bulunmamaktadır.
 

• Doğal alanlarda koruma statülerinin değiştirilmesi ya da 
kaldırılması, toplantılarda açıkça ifade edildiği üzere kişilerin 
inisiyatif inde yürüyemez. Farklı kurum ve kuruluşların destek 
ve ortaklaşması ile İzmir ve bölgesinin gelecek öngörüsü için 
hazırlanmış 1/100.000 ve 1/25.000 ölçekli planların yaklaşımı 
korunmalıdır. 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı, içerdiği 
tar ım alanı, ormanlık alan, hassas koruma alanları, nitelikli 
koruma alanları, bölge içerisinde yer alan endemik tür bitkiler 
göz önüne alınarak değerlendir ilmişt ir. Söz konusu kararda 
belirtilen alanın planlama, su, tarım alanı, ormanlık alan ve 
korunması gereken hassas korunma alanları açısından tehlikeli 
ve geri dönülmez zarar verme, yok etme süreçlerini başlatacağı 
tehlikesi nedeniyle bilime ve tekniğe aykır ı olduğu ve kamu 
yararı olmadığı kanaatindeyiz
 

• Proje, İzmir ve bölgesinin gelecek öngörüsü iç in Çevre 
ve Şehirc ilik Bakanlığı taraf ından onaylanmış İzmir-Manisa 
Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı ve 
İzmir Büyükşehir Belediye Meclisince onanmış 1/25.000 ölçekli 
Çevre Düzeni/Nazım İmar Planlar ındaki plan kararlar ına ve 
bütünlüğüne aykır ı niteliktedir. Kaldı ki mevcut 1/100.000 
ölçekl i Çevre Düzeni P l anının genel kapsamda sorunlu 
kararları, TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubemizce dava 
konusu edilmiş olup, hukuki süreç devam etmektedir. Anılan 
planda dahi bölge için tar ım alanlar ı, orman alanlar ı, mera 
alanlar ı, ağaçlandır ılacak alanlar, içme ve kullanma suyu 
koruma alanlarına yönelik kararlar getirilmiştir. Bu proje ile, 
korunması öngörülen, nitelikli doğal koruma alanları ve bölge 
içerisinde yer alan endemik tür bitkilerin bulunduğu alanları 
yok edecek uygulamalar öngörülmektedir.

 
• Çeşme-Karaburun Yar ımadası’nda yer alan yerüstü ve 
yer al t ı  su  k aynak l ar ın ın pot ans i ye l i,  adan ın mevcu t 
kullanımına yönelik içme, kullanma ve tarımsal su ihtiyaçlarını 
karşılamamaktadır. Bölgenin mevcut su ihtiyacı Alaçatı Barajı 
ve Ildır ı kaynaklar ından karşılanmaya çalışılmaktadır. İzmir 
Büyükşehir Belediyesi taraf ından, COVID-19 gündeminde 
daha yoğun temizlik yapıldığı iç in, su kaynaklar ında “orta 
ve uzun vadede” bir azalma olabileceği açıklanmışken, proje 
kapsamında öngörülen tesis ve kullanımların yaratacağı ilave 
su ihtiyacına yönelik değerlendirmeler yetersizdir. Mevcut su 
kaynaklar ının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması 
sürec inde mevcut durumda yaşanan k ir l i l ik ve mik t ar 
sorununun proje kapsamında yapılacak uygulamalar ile daha da 
büyüyeceği ortadadır.
 
Proje kapsamında yapılması planlanan golf sahaları bile tek 
başına en az 15 milyon metreküp su tüketecek ve bununla 
birlikte bu alanların devamlılığını sağlamak için kullanılacak 
ola kimyasal gübre ve ilaç takviyeler i yüksek oranda su ve 
toprak kirliliğine sebep olacaktır. Proje kapsamında ihtiyaç 
duyulan suyun mevcut kaynaklardan sağlanacağ ı, il ave 
iht iyac ın ise deniz suyunun ar ıt ılması ile temin edileceği 
belir t ilmektedir. Planlama ve etüt çalışmalar ı yapılmadan 
temel kullanıma tahsis edilmesi gereken su planlamasının, ilk 
yatırım maliyetinin binlerce metrekare alanın tahsis edilmesi 
ile mümkün olacağı ifade edilen denizden su temini gibi 
maliyetli projeler ile karşılanamayacağı, bu anlayışın kamu 
yararı taşımadığı gerçeği göz ardı edilmiştir.
 

• Turizm dışında bir kalkınma stratejisi sunamayan, tarımsal 
destekleri her geçen yıl azaltan, tarımı ve sanayiyi dışarıya 
bağımlı kılan yaklaşımların İzmir halkının geleceğini tehlikeye 
atacağı tartışmasız bir gerçektir.
 

• Salgın sürecinde çok daha görünür olan kırsal kalkınmanın 
ne kadar önemli olduğu bir kez daha or taya ç ıkmışt ır. Bu 
nedenle İzmir ’de korunması gerekli su kaynaklar ı, tar ım 
alanlar ı, orman alanlar ı, doğal sit alanlar ı vb. kullanımlar ı 
tehlikeye düşüren, doğanın ve toplumun yarar ına olmayan 

“çılgın proje”lerden vazgeçilmelidir.
 

• İ zm ir ’de  de  ü l ke  gene l inde  o l duğu g ib i  çözüme 
kavuş turulmas ı gereken çok say ıda sorun bulunmak t a 
iken, kamu kaynaklar ı bu tür projeler yer ine var olan bu 
yaşamsal sorunları çözmek amacıyla, doğa ve toplumdan yana 
kullanılmalıdır.

Sonuç olarak; sadece mesleki aç ıdan değerlendirdiğimizde 
bilimsel dayanaktan yoksun olarak gördüğümüz söz konusu 
proje, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına ve yürürlükteki 
yasal mevzuata aykırı olması nedeniyle uygulanabilir olmadığı 
gibi; kamu ve doğa yararına da aykırıdır. TMMOB’ye bağlı meslek 
odalar ı olarak bilgi bir ikimimizi, kentimizin kalıc ı ç ıkarlar ı 
iç in kullanmak, sermayenin saldır ılar ına karşı kentimizi ve 
doğamızı korumak toplumsal sorumluluğumuzdur.

Sürece ilişkin yaşanacak gelişmelere bağlı olarak kamuoyuna 
gerekli bilgilendirmeler yapılacak olup, başta üyeler imiz 
olmak üzere, tüm İzmir halkını ve ilgili bütün kurumları bu 
sorumluluğa ortak olmaya davet ediyoruz.”
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verdiği devr im mücadelesi, çok c iddi bir şek ilde feminist 
mücadeley i etk ilemiş ve 2. dalga feminist mücadelenin 
teorisinin oluşması anlamında ufuk açıcı olmuştur. 
Yazımızda yaşam biçimleriyle, direnişçi kadınlara model olmuş 
ve 2. feminist dalga dönemini teor isi ile etkilemiş olan iki 
sosyalist düşünürden, yaşam öyküler i s ınırlar ı iç inde söz 
etmey i gerekli gördük. Sosyalist kadın önderlerden Rosa 
Luxemburg ve Clara Zetkin’in verdikler i sosyalist mücadele 
ve yapt ıklar ı teor ik çalışmalar, iler i zamanlarda özellikle 
sosyalist feministler in temel teor iler inin oluşmasında çok 
değerli katkılar olarak yerini bulmuştur.

ROSA LUXEMBURG (1871-1919)
“İnsan kalmak, gerekt iği zaman yaşamını topyekûn kader in 
büyük terazisinde tar tmak ama aynı zamanda her güneşli 
günden her güzel buluttan mutluluk payı çıkarmaktır. Ne yazık 
ki insan kalmaya devam etmeye yarayan reçeteyi bilmiyorum. 
Yalnızca nasıl insan kalındığını biliyorum. Ama bunu, batan 
güneş buğdaylar ı kızıla boyarken birkaç saatliğine gezintiye 
çıktığımız Südende kıyılar ında sen de biliyordun. Dünya tüm 
iğrençliğine karşı yine de öyle güzel ki, yeryüzünde adiler ve 
kalleşler olmasaydı daha da güzel olurdu…” *

Alman Marks is t pol it ika 
t e o r i s y e n i ,  f i l o z o f  v e 
d e v r i m c i  o l a n  R o s a 
Luxemburg, 5 Mart 1871’de 
Po l ony a’da  doğmu ş ve 
öğrencilik dönemler inden 
b a ş l a y a r a k  ü l k e s i n i n 
k u r t u l u ş  m ü c a d e l e s i 

iç in faaliyet gösteren dönemin solcu gruplar ında yer almış,  
devrimci kadın kimliğiyle, sosyalizm tarihinin en önde gelen 
isimler inden bir isi olmuştur. Zekâsı, üretkenliği, canlılığı 
ve coşkusuyla k it leler üzer inde sürükley ic i etk is i olmuş, 
özellikle kadınların politika sahnesinde sıklıkla yer alamadığı 
bir dönemde savunduğu görüşler i uğruna verdiği dirençli 
mücadele ile model olmuştur.

Henüz 18 yaşındayken, gençlik örgütünde yapt ığı muhalif 
faaliyetleri ve politik görüşü yüzünden tutuklanma tehlikesi 
nedeniy le ülkes inden ayr ıl arak İ sv iç re Zür ih’e yer leş ir. 
1889'da Zürih Üniversitesi'ne girerek felsefe, tarih, polit ika, 
ekonomi ve matemat ik eğ it imi görürken aynı zamanda 
sürgündeki diğer Polonyalı devrimcilerle birlikte örgütlenme 
çalışmalar ına devam eder. Almanya’da sosyal demokrasiye 
yasak get iren yasanın iptal edilmesi sonrasında, Otto Von 
Bismarck ’ın sosyal is t par lamentoya g irmesiyle devr imc i 
ç izgiden uzaklaşılması, Luxemburg ve onun gibi düşünen 
sosyalistlerde hoşnutsuzluk yarat ır. Çünkü Rosa Luxemburg, 

İSYANKÂR 
RUHLARIN AYDINLIK 
YARINLARI İNŞASI:
DÜŞÜNÜRLERİ VE 
AKTİVİSTLERİ İLE 
FEMİNİST HAREKET

( FEMİNİST MÜCADELEYE SOSYALİST DÜŞÜNÜR ETKİSİ
Almanya’da kadın hareket ler i, Amer ika ve diğer Avrupa 
ülkeler indeki hareketlerden farklı olarak sosyalist ç izgide 
ilerledi. Sosyalist görüşe sahip düşünürler kadın hareketini 
sosyalist devrim mücadelesinin dışında görmemişler ve çalışan 
işçi-emekçi kadınların hak mücadelesi dışında gördükleri kadın 
hareketini de ‘’burjuva hareketi’’ olarak nitelemişlerdir. Bir 
taraf tan kadınlar ın evrensel ç ıkarlar ını desteklerken diğer 
taraf tan da işç i sınıf ı kadınlar ının bur juva kadın hareket i 
dışında kendi hareketlerini oluşturmaları yönünde bir eğilim 
sergilemişlerdir.  Sosyalist kadın düşünür ve akt iv istler in 
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Nancy Holmstrom’un** makalesinde de işaret et t iğ i g ibi 
özellikle çalışan kadınların hak mücadelesini, dönemin etkin 
feminist mücadelesi olan “Suf fraget” mücadelesinin dışında 
bir örgütlenmeyle yapmaları gerektiğini de savunur:

“Luxemburg, bir  taraf tan kadınlar ın ev rensel  ç ıkar lar ını 
desteklerken, diğer taraftan kendi özel ihtiyaçları doğrultusunda 
daha iyi mücadele verebilmeleri için, çalışan kadınların, burjuva 
kadın hareketinden bağımsız olarak örgütlenmesi gerektiğini 
savundu. Daha da tartışmalı bir şekilde, işçi sınıfı içinde ve hatta 
sosyalistler arasında, bağımsız olarak kendi kendini örgütlemeyi 
de destekledi ve Zetkin’i Spartacus League (siyasi bir oluşum) 
içinde bir kadın bölümü kurmak için teşvik etti. Bu tutum, işaret 
ediyorum, bugün birçok Marksist in sergilediği tutumun çok 
ilerisinde gelişmişlik sergileyen bir tutumdur.”

Erkekler in tar t ışmasız hâkimiyet inin olduğu siyasal alanda 
etkili bir mücadeleye imza atmış bir kadın olarak,  geleneksel 
kadınlık rolünün dışında, zorlu ve mücadeleci bir yaşam sürerek,  
toplumsal yargıları aşındırmıştır. İçinde bulunduğu sosyalist 
hareket, kapitalist topluma ve inşa et t iği adaletsizliklere 
karşı duruş olarak kendini ortaya koyarken, kadınlara da farklı 
yaşam perspektif i sunarak hak elde etmeleri mücadelesinde 
ciddi kazanımlar da sunmuştur. 

 15 Ocak 1919'da Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht ve Wilhelm 
P ieck, devlet destekli düzensiz silahlı birlikler taraf ından 
tutuklanır l ar, P ieck kaçmay ı başar ırken, Liebknecht ve 
Luxemburg kurşunlanarak öldürülür. Rosa Luxemburg'un nehre 
atılan cesedi ancak dört ay sonra bulunur ve Haziran 1919'da 
törenle defnedilir. 

●Clara Zetkin (1857-1933)
“Kadın yoldaşlar teoride elbette eşit haklara sahip, ama 
pratikte erkek yoldaşların ensesinden hâlâ karşınıza çıkacak 
ilk dar kafalının bağnaz beliği sarkmaktadır.”

 
Marksist siyasetçi, pedagog, gazeteci, uluslararası proleter 
kadın hareket inin kurucusu Cl ara Zetk in, 1857 y ıl ında 
Almanya'nın Leipzig kent ine yakın bir Saksonya köyü olan 
Wiederau’da doğar ve ilk gençlik yıllarını burada geçirdikten 
sonra, 1872 y ılında ailesi ile birlikte eğit im iç in Leipzig'e 
yerleşir.  Burada, bur juva kadın haklar ı savunucular ının 
yönettiği bir öğretmen okulunda eğitim alırken, diğer taraftan 
da sanayi bölgesi olan bu şehirde işç i sınıf ı mücadelesinin 
şek illenmesini izley ip sosyalist f ik irlerle tanışır. Bebel’in 

“Sosyalizm ve Kadın” kitabının etkisiyle hayat ı boyunca en 
çok üzerine f ikir üreteceği ve çalışma yapacağı kadın sorunu 
üzerine eğilimi de bu dönemde başlar. Alman Sosyal Demokrat 

özgür bir Polonya’nın ancak Almanya, Avusturya ve Rusya'da 
devr imin gerçekleşmesiyle mümkün olabileceğine inanır. Bu 
görüşü, daha milliyetçi bir çizgide olan Polonya sosyalist parti 
ve iç inde bulunduğu sosyalist çevreden uzaklaşmasına da 
neden olur. 

1898 yılında doktorasını tamamlar, Gustav Lübeck ile evlenerek 
Alman vatandaşı olur ve Berlin'e taşınır. SPD'nin (Almanya 
Sosyal Demokrat Par t isi) akt if bir üyesi olur. 1900 y ılına 
gelindiğinde Luxemburg'un f ikirler i tüm Avrupa'da sosyalist 
çevrelerde büyük yankı uyandırmakta, yazdığı makaleler ilgi 
görmektedir. Ancak Alman militar izminin yükselen değer 
olması Luxemburg'u çok rahatsız eder ve bu durum partisiyle 
ters düşmesine neden olur. 1904 ile 1906 y ıllar ı arasında 
siyasi faaliyetler i ve görüşler i nedeniyle üç kez hapse atılır 
ancak çalışmalarından vazgeçmez ve hapiste olduğu sürece çok 
sayıda makale yayımlar.

 
Rosa Luxemburg’un öne ç ıkan bir s iyasi f igür olmasında, 
savaşla beslenen kapitalizmin yıkılması için verdiği savaşımın 
yanında, Almanya işçi ve emekçilerini birleştirip burjuvaziye 
karşı durulması mücadelesinde önderlik yapması büyük ölçüde 
etken olmuştur. Çok yönlü ve zorlu bir mücadelenin iç ine 
girerek sosyalizm davasına kendisini adamış,  tutarlılığı ve etik 
değerlerinden ödün vermeden sürdürdüğü mücadele ile güçlü 
bir kadın imajı oluşturmuştur.    

Luxemburg, “Kadınların oy hakkı amaçtır. Ancak bu hakkı elde 
edecek olan kitle hareketi, sadece kadınların hareketi değildir, 
bu proletaryanın kadın ve erkeklerinin ortak sınıf uğraşlarıdır. 
Almanya'da günümüz koşullar ında kadınlar ın haklar ından 
yoksun olmalar ı, insanlar ın yaşamına ayak bağı olan, onu 
engelleyen zincir in sadece bir halkasıdır” sözler iyle, kadın 
mücadelesini sosyalizm mücadelesinin dışında bir mücadele 
olarak görmediğini vurgular.  Ancak bu görüşüne rağmen 
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Part isi'nin (SPD) kurulduğu sıralarda 21 yaşında olan Clara, 
hem düşünsel hem de özel yaşamında büyük etki yaratacak 
olan Ossip Zetkin ile tanışır ve evlenir.
 

C l a r a  Z e t k i n  1 8 8 2 ’d e 
Zür ih’e t aş ın ır.  Mar x ' ın 
kızı Laura ve Laura'nın eşi 
Lafargue ile yakın dostluk 
kurar ve onlarla beraber 
ç o k  s a y ı d a  d ü ş ü n s e l 
t ar t ışma topl ant ı l ar ına 
kat ılır. Enternasyonalizm 
anlay ış ı da bu dönemde 
olgunlaşan Zetk in, par t i 
ü y e s i  o l d u k t an  s onr a , 
S P D ' n i n  t e o r i k  y a y ı n 
organlarından biri olan Die 
Neue Zeit'ın baş redaktörü 

aracılığıyla son derece ufak çaplı bir dergi olan Die Arbeiterin 
adlı kadın dergisinin sorumluluğunu üstlenir.  Kısa süre içinde 
bu dergiye ek olarak, adı 27 yıl boyunca kendisiyle anılacak 
olan ve “sosyalist feminist mücadelenin ön saf lar ındak i 
yoldaşlar ı eğitmey i ve ilerletmey i hedef leyen” Gleichheit 
dergisinin yayın hayatına girmesini sağlar.

 
 Zetkin’e göre Gleicheit’ın en önemli işlevi ve var oluş amacı, 
enternasyonal sosyalizmin amaçlarına hizmet etmek, emekçi 
kadınların kurtuluşunun yalnızca sosyalizmle gerçekleşeceğini, 
sosyalizmin dünyanın tarihsel kurtarıcısı olarak herkesin insan 
haklarını tam olarak teminat altına alacağını fark etmelerini 
sağlamakt ır. Söze döktüğü bu hedef, aynı zamanda Clara 
Zetkin’in de Rosa Luxemburg gibi, kadın mücadelesini sosyalist 
mücadele dış ında ayr ı bir mücadele olarak görmediğinin 
de ipucudur. Dergi, örgütlü işç i s ınıf ından kadınlar iç in 
iletişim ve bilgi alışverişinin sağlandığı, kadın işçilerin yoğun 
olarak çalışt ığı sektörlerdeki işyer i koşullar ını bet imleyen 
yazılar ın yayımlandığı, Avrupa’da işçi hareketler i ve grevler 
ile ilgili bilgilerin derlendiği, ev içi hizmetlerde çalışanların 
sorunlar ına özel bir ilginin göster ildiği bir platform olarak, 
kadın mücadelesine ciddi katkılar sağlamıştır. 

Zetk in, SPD’nin yeni kurulan “Kadınlar O f is i”nin l ider i 
olarak, partinin ilk kadın konferansına öncülük eder ve kadın 
işç ilerle yapt ığı toplant ılar, verdiği konferanslarla kadın 
sorununun sınıfsallığı ve kadının kur tuluşunun sosyalizm 
mücadelesinde olduğu düşüncesini paylaşarak 1. ve 2. sosyalist 
Enternasyonal’de kadın sorunu ile devrimci parti programında 
kadının yer i üzer ine, tüm dünya örgüt ler ine etk iley ic i 
konuşmalar yapar. Zetk in, 26-27 Ağustos 1910 tar ihinde 
Danimarka’nın Kopenhag kentinde toplanan 2. Enternasyonal’e 
bağlı kadınlar toplantısında (Uluslararası Sosyalist Kadınlar 
Konferansı), 8 Mart 1857 tarihinde ABD’nin New York kentinde 
tekst il fabr ikasındaki grevde polisin saldır ısı sonucu ç ıkan 
yangında ölen kadın işçiler anısına, 8 Mart’ın, “Dünya Emekçi 
Kadınlar Günü” olarak kutlanmasını önerir ve öneri oy birliğiyle 
kabul edilir.

Clara Zetkin, yaşam biçimi ve kadın sorunu üzer ine yaptığı 
çalışmalarla model olmuş ve feminist teoriye ciddi katkılarda 
bulunmuştur. Sosyalist bak ış aç ıs ıyla toplumsal c insiyet 
sorunlar ının aş ılması yönündek i çabası ve kadın doğası 
ile toplumsal roller in bağdaşt ır ılması tez ine karş ı duruş 
mücadelesi, yalnızca teor iden değil ağır yaşam koşullar ını 
özel yaşamında  deneyimlemiş olmasından da kaynaklanmıştır. 
Ataerkil sistemin polit ik ve toplumsal alanda kadınlara çok 
az f ırsat tanıdığı, eril bakış açısı ve dilin hâkim olduğu siyasi 
konjonktürde kadın kimliğini kaybetmeden, mücadelesini tüm 
cinsiyetlere ve uluslara yaymanın yöntemi üzerinde çalışmış 
ve kadın sorununun tar ihsell iğ ini vurgulayarak sosyalist  
mücadele içinde önemli bir yer tutmasını sağlamıştır. 

Lenin ile iyi dost olan Clara Zetkin, 1920’de ilk kez Sovyetler 
Birliği’ni z iyaret eder. 1927’de Berlin’e yerleşen Zetk in’in 
hastalıkları giderek artmaya başlar ve bu nedenle tedavi için 
sık sık Sovyetler Birliği’ne gider. Burada birçok çalışmaya 
katılıp gözlemlerde bulunur. Adolf Hitler'in Almanya Komünist 
Par t is i 'ni Re ichstag Yang ını'ndan sonra yasaklamas ıy l a 
ömrünün son yıllarını Sovyetler Birliği'nde sürgünde geçirir ve 
1933'te Moskova'da kalp krizi geçirerek hayatını kaybeder.

TÜRKİYE FEMİNİST HAREKETİNE 2. DALGA ETKİSİ
Türk i ye ’de 1980 sonr as ı,  a t aerk i l  ve  muhaf az ak âr  iç 
dinamiklerin,  özellikle kadınlar üzerinde oluşturmuş olduğu 
kısıtlamalara ver ilen tepkiyle gelişmeye başlayan feminist 
hareket, 1970’lerde birçok dünya ülkesinde etkisini gösteren 2. 
dalga feminist hareketin de gecikmiş de olsa bir tezahürüdür. 
1975 yılında ilkinin Meksika’da gerçekleştirildiği Dünya Kadın 
Konferans’ında, 1975-1985 yıllar ı aralığının ‘’Kadın On Yılı’’ 
ilan edilmesi, Türkiye’de de feminist hareketin eylemsel yönüne 
bir ivme kazandırır. Bağımsız feminist hareketin örgütlü hale 
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gelmesi ise, 1980 yılının ilk aylar ında, edebiyat alanındaki 
kadınlar taraf ından kurulan Yazarlar Kooperat if i (YAZKO) 
çalışmalar ıyla f ilizlenir ve gelişmeye başlar. Aynı dönemde 
ODTÜ çevresinde örgütlenen ‘’Perşembe Grubu’’ çalışmalarına 
başlar. 

Türk iye, 1979’da BM Genel Kurulu taraf ından kabul edilen 
CEDAW’ı (Kadınlara Karşı Her Türlü Ayr ımcılığın Önlenmesi 
Sözleşmesi), 1985 y ılında imzalar ve anlaşmanın yürürlüğe 
girmesi için dönem hükümetine yazılan bir dilekçe imzaya açılır. 
Hiç beklenmeyen şekilde dilekçe 6 bin imzaya ulaşır. Ankaralı 
ve İstanbullu feministlerin başlattığı ‘Kadınlar Dilekçesi’ adı 
ver ilen bu imza kampanyası,  gördüğü büyük ilgi ile  1980 
sonrasının ilk kitlesel eylemi olarak tarihe geçer.  

1987 yılında Çankırı'da bir hâkimin, şiddet görmesi nedeniyle 
boşanma davası açan bir kadının talebini "Kadının sırtından 
sopay ı, karnından sıpay ı eksik etmemek gerek ir" diyerek 
reddetmesi üzer ine, Türkiyeli feministler birçok etkinlik ve 
protesto eylemleri ile seslerini duyururlar. Özellikle ‘’Dayağa 
Karşı Kampanya’’ amac ıyla Ankara ve İstanbul’da yapılan 
dayanışma yürüyüşler i ile geniş kadın k itleler ine ulaşılır. 
Kadınlar ın süreli olarak yaşadığı ş iddet olaylar ı üzer ine 
eklenen Çankır ı hâkim olay ı, 1990 y ılında Mor Çat ı Kadın 
Sığınağı Vakf ı’nın kurulmasının da yolunu açmıştır. “Özel alan” 
olarak tanımlanan ev içindeki şiddeti gündeme getiren kadın 
hareketi, Mor Çatı örneğinde olduğu gibi, kendi kurumlarını 
oluşturarak kadına yönel ik ş iddet le mücadele ve kadın 
dayanışmasının önemini de ortaya koyar.

Daha sonrak i y ıl larda, Türk iye kadın hareket i eylemlil iği, 
gerçekleştirilen sempozyumlar, kampanyalar, yürüyüşler, sokak 
şenlikler i, sergiler, ç ıkar ılan dergiler ve yapılan çevir ilerle 
devam eder. Radikal feministlerin çıkardığı “Feminist” dergisi 
ile sosyalist feministlerin çıkardığı “Kaktüs” dergisi, Türkiye’de 
feminist mücadelenin gel iş t iğ i y ıl l arda dönemin önemli 
yay ınlar ı arasında yer ini alır. Akademik çevrelerde kadın 
hareket ine dair yapılan tezler, yazılan kitaplar ve yabancı 
kaynakların Türkçe çevirileri, Türkiye’deki feminist hareketin 
teorisinin güçlenmesi ve meşruluk kazanması açısından büyük 
önem taşır.

Şirin Tekeli (1944-2017)

"...kadınların kaderini değiştirmekte bana göre tek güç olan 
feminizmle dostça bir ilişki kuracağınızı umuyorum."

Türkiye'deki "ikinci dalga kadın hareketi"nin içinde öncülük 
yapmış olan kadın haklar ı savunucusu, feminist yazar ve 
akt iv ist olan Şir in Tekeli, 1944 y ılında Ankara’da doğar ve 
1961 yılında liseyi bitirdikten sonra döviz sınavını kazanarak 
Paris'e gider. Burada Fransızca öğrenir ve 1962 yılında hukuk 
okumaya başlar. Daha sonra alan değişt irmeye karar ver ip 
Lozan Üniversitesi'nde Sosyal ve Siyasal Bilimler okur. 1967 
y ıl ında öğrenimini bit ir ince İstanbul'a döner. 1968-1981 
y ıllar ı arasında İstanbul Üniversitesi İkt isat Fakültesi'nde 
asistanlık ve öğretim üyeliği yapar ve bu dönemde öğrencilik 
döneminden tanıdığı eşi Ahmet Tekeli ile evlenir. 1973 yılında 
David Easton'un "Sistem Teorisi" merkezli doktora çalışmasını 
t amamlar. 1978 y ıl ında "kadınl ar ın s iyasete kat ılmas ı" 
konusundaki doçentlik tezini bitirir. 

12 Eylül darbesinin ardından 1981'de YÖK döneminin başlaması 
üzer ine, YÖK'ün sosyal bil imlerde düşünce ve araşt ırma 
özgürlüğünü budadığı düşüncesinden hareketle ist ifa ett iği 
üniversiteye bir daha dönmez. Sonrasında yazar, redaktör ve 
çevirmen olarak çalışmaya başlar. Şirin Tekeli, feminist hareketi 
besleyen birçok konuyu başlatan ve geliştiren çalışmalarıyla 
Türkiye'de Kadın Hareket i'nin önde gelen isimler inden bir i 
olmuştur. 1981 y ıl ında YAZKO'nun (Yazarlar Kooperat if i) 
davetiyle bu gruba dâhil olur ve feminizmin terminolojisini 
Türkçeye kazandırma çalışmalarını yürütür.

 1978 y ılında tamamladığı “kadınlar ın siyasete kat ılması" 
konusundaki doçentlik tezi 1982 yılında kitap olarak Birikim 
Yay ınlar ı taraf ından "Kadınlar ve Siyasal-Toplumsal Hayat" 
adıy l a yay ımlanmış t ır. Bu k i t ap, Türk iye 'de kadınl ar ın 
polit ik ve toplumsal alanda marijinalleşmesi üzerine Türkçe 
yay ımlanan ilk k itap olma özelliğini taşır.  Medeni Kanun 
değişikliği için düzenlenen "Dilekçe kampanyası"na katılır ve 
1985 yılında Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın Önlenmesi 
Sözleşmesi’nin (CEDAW-Commit tee on the El iminat ion of 
Discr iminat ion Against Women) uygulanmasını talep eden 
dilekçe kampanyası ile Medeni Kanun reformu mücadelesini 
başlat ır. İnsan Haklar ı Derneği, İstanbul Mor Çat ı Kadın 
Sığınağı, "Kadın Eserleri Kütüphanesi" ve "Bilgi Merkezi Vakf ı" 
kurucu üyesidir. 1989 yılında Mor İğne Kampanyası ve genç 
kadınların, taşralı kadınların, Kürt kadınların katılmalarıyla 
gerçek anlamda bir toplumsal harekete dönüşen aktivitelerin 
öncülüğünü üstlenir.
Şirin Tekeli, son kitabı olan "Feminizmi Düşünmek"i yazmaktaki 
amacını şu sözlerle belir tmiştir: "…neredeyse kırk y ıllık bir 
döneme tanıklık etmek istedim. Tarihe meraklı genç okurların 
ilg is ini çekebil ir diye düşünüyorum. Bu umutla hepinize 

‘eleşt irel’ gözle okumalar yapmanız ı öner iyor; kadınlar ın 
kader ini değişt irmekte bana göre tek güç olan feminizmle 
dostça bir ilişki kuracağınızı umuyorum."
Şirin Tekeli, 13 Haziran 2017’de beyin tümörü tedavisi gördüğü 
Bodrum'da hayatını kaybetmiştir.

GÜLNUR ACAR SAVRAN(1951-……)  
 

“Feminizm bütün kadınların paylaştıkları bir karşı çıkış ve 
isyan. Her sınıftan, toplumsal kesimden kadının kendi özgül 
sorunlar ını başka kadınlar ın yaşadıklar ı sorunlarla eşit 
ağırlıkta ve öncelikte görebileceği bir mücadele süreci.”
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Sosyalist-feminist, Marksist, yazar ve çevirmen olan Gülnur 
Acar Savran, 1951'de İstanbul'da doğdu. 1976 yılından itibaren 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde 
asistan olarak çalıştığı görevinden 1981 yılında YÖK yasasının 
kabul edilmesiyle birlikte ist ifa et t i. 1983 y ılında Sussex 
Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde ‘’Rousseau, Hegel ve Siv il 
Toplumun Eleşt ir is i ’ ’  başl ıkl ı dok tora tez ini t amamladı. 
1987’den itibaren on yıl boyunca İstanbul BİLAR'da ders verdi.  
Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde iki dönem, Mimar 
Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde ise üç dönem ders 
veren Savran, bu süreç iç inde ‘’Feminist Hareket’’ iç indeki 
faaliyetlerini sürdürmeye devam etti. 

11. Tez, Sınıf Bilinci, Sosyalist-Feminist Kaktüs ve Pazartesi 
dergilerinin yayın kolektiflerinde çalışmıştır ve Yapıt, Defter 
ve Praksis dergilerinde de çok sayıda makalesi yayımlanmıştır. 

“Feminis t Pol i t ika” derg is ini ç ıkaran Sosyal is t Feminis t 
Kolekt if ’te çalışmalar ını sürdüren Gülnur Acar Savran, her 
daim kolektif hareketten güç aldığını, ondan beslendiğini ifade 
etmektedir.
 

1980’ l i  y ıl l arda kadınl ar aynı zamanda b ir araya gel ip 
sorunlar ını konuşup bu sorunlar çerçevesinde Gülnur Acar 
Savran önder l iğ inde eyleme geçmeye başl amışl ardır. O 
yılları şöyle ifade eder: “1981-82 süreci bir yandan feminist 
l i teratürün iç ine g irdiğ im, bir yandan akademik olarak 
Marks izm çal ış t ığ ım y ıl l ardı. Sosyal is t feminis t k iml iğ i 
kendimde otur tmaya çalışmam ger ilim yarat ıyordu. Polit ik 
olarak feministt im, akademik olarak Marksist. 1984 y ılında 
Türkiye’de kadın çevresine girerek, 11.Tez adlı dergi çıkartma 
projesinde rol aldım. Marksizm ve feminizm arasındaki gerilimi 
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hep hissettim ve 1989-90 yıllar ında sosyalist feminist dergi 
Kaktüs’ü çıkardık.”

Yazıları ve kitapları ile yeni bir feminist perspektif oluşturan 
Savran, kadınlar ın karşıl ıksız emeğinin sadece ist ihdama 
kat ıl arak çözülemeyeceğ ini, as ıl  is t ihdamın kendis inin 
cinsiyete göre bölünmüş yapısı ve ev/aile içindeki cinsiyetçi 
iş bölümü konusunda kamusal düzenlemeler in yapılması 
gerektiğini savunmaktadır.

*Yoldaşı Paul Levi’ye 1914’te yazdığı mektuptan.

** Nancy Holmstrom- Rosa Luxemburg for Our Time(Zamanımızda 
Rosa Luxemburg)

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

KAYNAKÇA
Josephine Donovan-Feminist Teori-İletişim Y.-11.Baskı 2016-İstanbul

internet ansiklopedisi https://www.iep.utm.edu/

https://en.wikipedia.org

http://bianet.org/bianet/kadin/194743-sirin-tekeli-74-yasinda

h t t ps ://du sunb i l .com/z aman im izda -Ros a - l u xemburg/ Nanc y 

Holmstrom- Rosa Luxemburg for Our T ime /Çev iren: Nilgün Lallı 

Açıkalın

dergi.neu.edu.tr/public/journals/7/yazardizini/coban-f-2017-nisan.
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KITAP

• Başrolünde ünlü yıldız Kristen Stewart’ın yer 
aldığı SEBERG, 1960’ların sonunda insan hakları 
ak tiv isti Hakim Jamal ile yaşadığ ı polit ik ve 
romantik ilişki sebebiyle FBI tarafından hedef 
alınan, Fransız Yeni Dalgası’nın sevilen yüzü ve 
Serseri Aşıklar ’ın yıldızı Jean Seberg’in çarpıcı 
hikayesini anlatıyor.

 

• Vatandaş Abuzer,  ülkemizin karanlık dönemi 12 Ey lül 'ü t i ' ye 
alan bir roman. Cuntanın getirdiği boğucu havayı, polis merkezleri 
ve tutukevlerindeki uygulamaları, ikbal peşindeki işkenceci şefleri, 
kraldan çok kralcı komutanları; tüm zalimliklerine karşın zavallılıkları ve 
gülünçlükleriyle betimliyor. Vurdumduymaz, saf, açık sözlü konuşkan 
kahramanımız Abuzer, 12 Eylül'ün uygulamalarına çağdaş bir Bektaşi 
tavrıyla katlanırken, bu heybetli zalim devin, aslında toplumsal destekten 
yoksun, gülünç ve zavallı bir fani olduğunu gösteriyor bizlere. Kaba zulme, 
silahlı çaresizliğe gülmemizi, alaya almamızı sağlıyor.
Alay konusu olanın, ömrü de uzun olmaz!

"General bir başka gardiyana döndü: "Buradaki tutukluların statüsü 
nedir?" Gardiyan soruyu pek anlayamamıştı. Bir şeyler söylemek istiyordu 
ama kem küm ediyordu. General bu kez soru şeklini değiştirdi: "Yani 
evladım" dedi "Buradaki tutuklular normal tutuklular mıdır?" Asker bu kez 
soruyu alamamanın şevkiyle gırtlağını yırtarcasına cevap verdi. "Hayır 
komutanım." "Ya nasıl tutuklulardır?" "Anormal tutuklulardır komutanım." 

"Peki normal tutuklularla, anormal tutuklular arasındaki fark nedir?" 
"Normal tutuklular, normal cezaevlerinde bulunurlar komutanım. Hırsızlar, 
esrarcılar, ırza geçenler normal tutuklulardır. Vatanı yıkmaya kalkışanlar 
anormal tutuklulardır !" "Peki bunlara nasıl davranır ız?" "Anormal 
komutanım"

Yönetmen: Benedict Andrews

Oyuncular : Kr is ten Stewar t , 
Yvan At tal , Anthony Mack ie, 
Jack O'Connell

Ülke: Birleşik Krallık, ABD

Seberg

Vatandaş Abuzer

2019 | Biyografi - Dram - Gerilim | 102’ | Alt yazılı

Yücel Sarpdere

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 



MMO İzmir Şubesi | Haziran 2020 | 26


