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Geçtiğimiz sayımızdan bugüne, hükümet tarafından meslek odaları yasalarına müdahale ile etkisizleştirme 
çabaları gündemde önemli bir yer aldı. Cumhurbaşkanının talimatıyla hedef gösterilen Barolar, T TB 
ve TMMOB arasında ilk piyango Barolara çıktı. Daha çok “Çoklu baro tasarısı” olarak dile gelen tasarı 
alelacele meclisten geçirildi. Son zamanlarda Sarayda hazırlanıp meclise gönderilen tasarıların bırakın 
geri çekilmesini, virgülüne dokunulduğunu bile göremez olduk. Dolayısıyla beklenen oldu. Ancak belki 
de iktidarın beklemediği ya da korktuğu başına geldi. Daha önce pek bir arada göremediğimiz baroların 
birçoğu bu tasarıya karşı eylemlerde bir araya geldi ve büyük bir mücadele örneği gösterdi. Belki de iktidar 
bu bir araya gelişi gördü. Ekim’de başlayacak olan Baroların seçim süreçleri sonucunda, Feyzioğlu gibi 
kullanışlı bir birlik başkanı çıkamayacağı korkusuyla bu işe kalkıştı.  

Anayasaya aykırı olduğu herkes tarafından bilinen bu yasa değişikliğine dair AYM tarafından Ekim ayına 
kadar yürütmeyi durdurma kararı verilmediği durumda sonuçlarının ne olacağı merak konusu. Baroları 
etkisiz kılmayı ve hükümetin hukuksuz uygulamalarına karşı çıkan baroların meşruiyetini düşürmeyi 
hedefleyen değişiklik sonucunda özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir’de paralel baro kurma çalışmaları 
başladı. İstanbul ve Ankara’yı tam bilemeyiz ama İzmir’de ikinci bir baro kurulacağını sanmıyoruz. 
Yıllardır birlikte mücadele ettiğimiz avukat arkadaşlarımızın İzmir’de yandaş bir baro kurulmasına destek 
vermelerini beklemiyoruz. Sonuç itibariyle belki İstanbul ve Ankara’da kurulabilecek yandaş baro ile 
mevcut iktidar koalisyonunun destekçisi avukatlar deşifre olacaktır. Bu yasa, bu anlamda iktidar blokunun 
işine yaramayacaktır. Türkiye Barolar Birliği seçim sonuçlarını da hep beraber göreceğiz.

Bir süredir İzmir gündemini meşgul edecek biçimde Çeşme Projesi adı altında Kültür ve Turizm Bakanlığı 
tarafından bir çalışma yürütülüyor. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu tarafından da yakından 
takip edilen konuyla ilgili olarak geçtiğimiz günlerde bir ön inceleme raporu yayımlandı. “Sonuç olarak; 
sadece mesleki açıdan 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 odaları olarak 
bilgi birikimimizi kentimizin kalıcı çıkarları için kullanmak, sermayenin saldırılarına karşı kentimizi ve 
doğamızı korumak toplumsal sorumluluğumuzdur. Sürece ilişkin yaşanacak gelişmelere bağlı olarak 
kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler yapılacak olup başta üyelerimiz olmak üzere, tüm İzmir halkını ve 
ilgili bütün kurumları bu sorumluluğa ortak olmaya davet ediyoruz” cümlesiyle biten rapora  http://www.
tmmobizmir.org/wp-content/uploads/2020/06/cesme_rapor.pdf linkinden ulaşabilirsiniz. 
 

Şube Yönetim Kurulu

MESLEK ODALARI, 
DEMOKRASİNİN 

TEMİNATIDIR

ÇEŞME PROJESİ, 
BİR RANT 

PROJESİDİR VE 
KAMU YARARI 

BULUNMAMAKTADIR

BÜLTEN’DEN
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EĞİTİMLER
ÇEVRİM İÇİ SEMİNERLER

Tedarikçi ve Taşeron İlişkilerinde 
Kalite Yönetimi

Tarih: 7 Temmuz 2020, 09.30-16.30
Ücret: 168 / 240 TL (KDV Dahil)

Proje Yönetimi Metodolojisi (PMI)
Tarih: 9-10 Temmuz 2020, 09.30-13.30

Ücret: 224 / 320 TL (KDV Dahil)

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim 
Sistemleri Temel Bilgilendirme
Tarih: 13-14 Temmuz 2020, 09.30-

16.30
Ücret: 336 / 480 TL (KDV Dahil)

Ürün Onay Süreci (PPAP)
Tarih: 17 Temmuz 2020, 09.30-16.30
İçerik ve kayıt: https://makina.mmo.

org.tr/egitim/4517
Ücret: 168 / 240 TL (KDV Dahil)

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim 
Sistemleri İç Denetçi Eğitimi

Tarih: 22-23 Temmuz 2020, 09.30-
16.30

İçerik ve kayıt: https://makina.mmo.
org.tr/egitim/4518

Ücret: 336 / 480 TL (KDV Dahil)

Toplam Verimli Bakım Metodolojisi
Tarih: 24 Temmuz 2020, 09.30 -16.30
İçerik ve kayıt: https://makina.mmo.

org.tr/egitim/4431
Ücret: 168 / 240 TL (KDV Dahil)

Yöntem:
Seminerlerimiz zoom programı 

üzerinden gerçekleştirilmektedir. 
Katılımcılarımız, bilgisayarları ve 
mümkünse mikrofonlu kulaklıkla 

eğitimi takip etmelidirler.

Ödeme:
Mevcut yıla ilişkin aidat yükümlülüğü 
olmayan Makina Mühendisleri Odası 

üyeleri ile aynı firmadan 3 kişi ve 
üzeri katılımlarda indirimli ücret 

uygulanır. Aynı firmadan katılım 4 kişi 
ile sınırlıdır.

Kayıt işleminizi şubemiz web 
sayfasından veya makinamobil 

uygulaması üzerinden 
gerçekleştirebilirsiniz.

Bilgiiçin: 0 232 462 33 33 -212/216/214

Üretimde Endüstriyel Otomasyon

Konuşmacı: Can Tolga Bizel – Ürün 
Yönetimi ve İş Geliştirme Kıdemli 

Müdürü(Mitsubishi Elektrik Ürünleri 
A.Ş.)

Tarih: 13 Temmuz 2020 Pazartesi, 
20.00-21.30

Şubemiz Üretim Yöntemleri 
Komisyonu etkinliğidir.

Mor Çatı Yöntemleriyle Kadına 
Yönelik Erkek Şiddetine Yaklaşım

Konuşmacı: Ayşegül Özadak – Mor 
Çatı gönüllüsü Uzman Psikolog / 

Sosyal Çalışmacı

Tarih: 20 Temmuz 2020, 20.00-21.30
MMO İzmir Şubesi Kadın Mühendisler 

Komisyonu etkinliğidir.

Webinarlara kayıt işleminizi 
şubemiz web sayfasından veya 

makinamobil  uygulaması üzerinden 
gerçekleştirebilirsiniz.

ÜCRETSİZ WEBINAR ETKİNLİKLERİMİZ
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ŞUBEDEN • HABER

(Makina Mobil uygulamasındaki modül ile, işletmelerindeki 
personel ihtiyacı doğrultusunda mühendis (Makina, Endüstri, 
İşletme, Uçak, Havacılık, Uzay, Mekatronik, Sistem, İmalat, 
Üre t im, Üre t im Tekniğ i,  Üre t im Sis temler i,  O tomot iv, 
Endüstr iyel Tasar ım, Ener ji Sistemler i, Mak ina ve İmalat 
ile Raylı Sistemler Mühendisi) aray ışında olan f irmalar, bu 
arayışlar ına ilişkin ilanlar ını bir ay boyunca ücretsiz olarak 
yayımlayabilecekler.

Uygulamayı Android telefonlarınızda kullanmak için https://
play.google.com/store/apps/details?id=mobil .mmo.org.
tr&hl=tr, IOS telefonlar ınızda kullanmak iç in ise https://
apps.apple.com/tr/app/makina-mobil/id1232597785?l=tr 
tıklayınız

MÜHENDİS ARAYIŞINIZDA ŞUBEMİZDEN 
DESTEK ALABİLİRSİNİZ

Odamız Makina Mobil uygulamasında, mühendis 
arayışındaki işletmeler ile iş arayan üyelerimizi 
buluşturmak üzere İş ve Mühendis Modülü açıldı.
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boyutları ortaya koyuyor. Resmi işsizliğin yüzde 13 dolayında 
görünmesine karşılık, genişletilmiş gerçek işsizlik yüzde 25’lere 
ulaşmış durumda. Zorunlu izne çıkarılmış olan fakat istihdamda 
görünen işsizler dikkate alındığında işsiz sayısı 13 milyonu, 
işsizlik oranı yüzde 40’ı buluyor.

• Ortada pandemi sonrasına kullanılacak Hazine kaynağı 
bırakmayan rejim, daha çok genişletilmiş para politikaları ile 
dümen tutmaya çalışıyor. Hazine açıkları ve kamu borçlanması 
büyürken Merkez Bankası, kamu bankaları ve Hazine genişletici 
para politikaları ile kredi ucuzlatıp ekonomiyi canlandırmaya 
çabalıyorlar.

 • Ekonominin ser t düşüşünün önünü kesmek iç in salgını 
önlemeye dönük tedbirler i erkenden kaldıran rejim, şimdi 
ülkeyi ikinci bir salgın dalgasının riski altına soktu. Enflasyonu 
tek haneye indirme yönünde henüz bir gelişme görülmez iken 
ucuzlat ılmış kredi faizler i iç in indir ilen mevduat faizler i, 
dövize yönelişi teşvik ediyor ve bu sayede dolarlaşma r iski 
büyüyor.

• Sadece kamu bankalar ına değil özel bankalara da kredi 
musluklar ının aç t ır ılması ile büyümede düşüş f renlenmek 
isteniyor. Ne var ki, bu yaklaşım birçok yan etki yaratarak 
yeni sorunlara yol açıyor. Değersizleşen TL karşısında dövize 
yönelme, bu yan etkilerden bir i. Dahası, genişlet ilmiş para 
politikası, enflasyonu tırmandıracak rüzgarlar da taşıyor. Dış 
kaynak bulmada iyice tıkanan rejim, içeriye ve dışarıya güven 
veremedikçe, bünye daha da güçsüzleşip daha da kırılgan hale 
geliyor.

• Ekonomik anlamda güçsüzleşmekten mağdur olanlar ın 
sayısı her geçen gün daha çok artıyor ve genel durum siyasi 
değişim talebini büyütüyor. Bu siyasi değişim basınc ının 
önümüzdeki günlerde daha çok öne çıkması beklenebilir.

ODADAN • HABER

(IMF, Dünya Bankası, OECD, TÜİK, Merkez Bankası, Hazine ve 
Maliye Bakanlığı verileri kullanılarak yapılan analizde, korona 
v irüs salgınının 2020’nin ilk yar ısında yol açt ığı tahr ibat ın 
boyutlarına yer verildi. Nisan-Haziran döneminde milli gelirin 
yüzde 15 dolay ında küçülmüş olabileceği tahminine yer 
ver ilirken f iili-gerçek işsizliğin yüzde 40’lara, say ı olarak 
13 milyona ulaştığına değinildi. Hükümetin önlem paketinin 
güven vermediğine ve çeşitli yan etkiler yarattığına değinilen 
analizde, toplumda siyasi değişim talebinin artacağına işaret 
edildi.

MMO analizinde şu noktalara dikkat çekildi:
• AKP yönetimi, uzun süredir kan kaybı yaşayan ekonomiye 
kalıc ı çözümler üretemiyor, üretmesi de kolay görünmüyor. 
Döv iz kazandırma yeteneği güçsüzleşmiş ekonominin dış 
kaynaklara olan bağımlılığı, dış yatır ımcının çıkış yapmakta 
olduğu son yıllarda ekonomiyi sık sık sarsmaya yetiyor. Dış 
kaynak bulmanın kolayc ılığına aldanan ikt idar, hesapsızca 
üstlendiği döviz riskinin altında iki büklüm kalıyor.

• Pandemi öncesi döv iz kr iz i ile sarsılan ekonomi hızla 
küçülürken, işsizlikte tırmanma ve enflasyonda iki haneliliğe 
saplanma zaf iyetleri sergilendi. Pandemi de bu yapıya tuz biber 
ekt i. Yılın ik inc i çeyreğinde yüzde 15 dolay ında küçülmesi 
beklenen ekonominin sonraki çeyreklerde k ısmi toparlama 
sağlaması halinde bile yılı yüzde 5 ile 8 arasında küçülme ile 
tamamlaması olası. Sanayi üretiminin Nisan ayında yüzde 33 
dolay ında ger ilemesi, otomot ivde ger ilemenin yüzde 75’i, 
giy im-tekst ilde ger ilemenin yüzde 60’a ulaşması ürper t ic i 

BÜNYESİ ZAYIF 
EKONOMİDE 
PANDEMİ HASARI 
BÜYÜK

Odamız, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in 
katkısıyla hazırladığı Sanayinin Sorunları bülteninin 
60’ncısını, COVID-19’un ekonomideki tahribatına, 
önlemlerin yetersizliği ve güven sorununa ayırdı.
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(Ülkemizde ne zaman ekonomik kriz yaşansa hükümet in 
ilk aklına gelen çözüm, emekçilerin birikimlerine göz dikmek 
oluyor. Üretime değil, yurt dışı kaynaklı sıcak paraya dayanan 
ekonomimiz in iht iyac ı olan s ıcak para sağlanmadığında, 
çalışanlar ın ücretler ine çeşitli isimler alt ında el koyuluyor. 
Bugünlerde hükümetin “İstihdam Kalkanı” adı altında gündeme 

ÇALIŞANLARIN 
EMEKLERİNE EL 
KONULMASINA İZİN 
VERMEYECEĞİZ!
Kıdem Tazminatı'nın kaldırılarak “Tamamlayıcı 
Emeklilik Sistemi” adı altında gasp edilmesi 
girişimlerine ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz tarafından 23 Haziran 2020 
tarihinde basın açıklaması yapıldı.

ODADAN • HABER

getirdiği “Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi” de emekçilerin kıdem 
tazminatına el koymaya yönelik girişimlerinden birisidir.

İ şç inin işyer inde çal ışmas ı karş ıl ığ ında, çal ış ırken hak 
kazandığı ve işyerinden ayrılırken aldığı bir ücret olarak kıdem 
tazminatı, emekçilerin uzun yıllar içinde kazandığı ve hukuki 
güvenç alt ına aldığı bir hakt ır. İşç inin alınter i ve gelecek 
güvencesi olan bu hak, uzun zamandan beri işverenler, IMF-
Dünya Bankası gibi uluslararası kuruluşlar ve sağ ikt idarlar 
taraf ından hedef göster ilmektedir. Hayatlar ımız ı kabusa 
çeviren neoliberal politikaların en önemli adımlarından birisi 
“Kıdem Tazminatının Fona Dönüştürülmesi” projesidir.

Neol iberal  pol i t ikal ar ın toplumu ne denl i  savunmas ız 
bırakt ığını, neoliberal polit ikalar uyar ınca sağlık ve sosyal 
güvenlik sistemlerini özelleştiren ülkelerin salgın döneminde 
yaşadıkları çaresizliği hepimiz artık daha yakından biliyoruz. 
Bütün bunlar ı bile bile, emekçiler in güvencesini eller inden 
almak istemek kelimenin gerçek anlamıyla emek düşmanlığıdır.

Her ne isim altında olursa olsun, emekçilerin alınterini gasp 
edecek, çal ışanlar ı güvencesizleşt irecek, esnek ist ihdam 
biç imler ini yaygınlaşt ıracak, işsizliği ar t ıracak, ücretler in 
düşmesine neden olacak uygulamalara sessiz kalmayacağız. 
Kıdem Tazminatı hakkının ortadan kaldırılmasına, çalışanların 
emeklerine el konulmasına izin vermeyeceğiz.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

SİVAS KATLİAMINI 
UNUTMADIK, 
UNUTTUR-
MAYACAĞIZ

( Ger ic i bir güruhun 2 Temmuz 1993 tar ihinde Sivas’ta 
Madımak Otelini kuşatarak yaktığı demokrat, toplumcu yazar 
ve ozanlarımızı sevgiyle, saygıyla anıyoruz.

Madımak’ta aydın ve sanatç ılar ımızı yakan/yakt ıran ger ic i 
f aş is t güçler, geçmişten bugüne, toplumun aydınlanma 
damarlar ının kesilerek dogmat izmin karanlığının egemen 
olmasını amaçlamıştır. Türkiye’nin yakın tarihindeki 16 Şubat 
1969 Kanlı Pazar’ı, 1 Mayıs 1977, 19 Aralık 1978 Maraş, 28 

Odamız, 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta Madımak 
Otelinde gericiler tarafından gerçekleştirilen 
katliamın yıldönümünde bir basın açıklaması yaptı.

Mayıs–10 Temmuz 1980 Çorum, 2 Temmuz 1993 Sivas, 10 Ekim 
2015 Ankara ve daha birçok katliam bu gerici geleneğin suçları 
arasında yer almaktadır. Emperyalizmin ve yerli işbirlikçilerinin 
kışkırttığı bu güçler toplu katliamlarla ülkemizi ve bölgemizi 
kana bulamıştır.

Cumhur iyet, demokrasi, laiklik ve emek düşmanlığı ile din, 
mezhep, inanma-inanmama farklılıklar ını körüklemek, halk 
arasında düşmanlık ve çat ışma tohumlar ı ekmek, baskı ve 
sömürü düzeninin sürekliliğini sağlamak için başvurulan bir 
politikadır. Bu nedenle günümüz Türkiye’sinde laiklik, eşitlik, 
demokrasi ve adalet mücadelesi her zamankinden daha fazla 
önem taşımaktadır.

TMMOB Makina Mühendisler i Odası olarak 2 Temmuz 1993 
Madımak katliamını ve gericiliği lanetliyor; demokratik ve laik 
başka bir Türkiye özlemini kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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( İzmir ’de ‘Çeşme Kültür ve Tur izm Koruma ve Gelişim 
Bölgesi’ projesini hayata geçirmek için 24 Ocak 2020 tarihinde 
alınan acele kamulaştırma kararı, geçtiğimiz günlerde Resmi 
Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile yürürlükten 
kaldır ılmışt ı. 2054 say ılı Cumhurbaşkanlığı karar ı İzmir ’in 
Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı’da 178 parseli, Urla ilçesi Zeytineli 
mahallesine bağlı 333 parseli kapsıyordu. TMMOB İzmir İl 
Koordinasyon Kurulu taraf ından hazırlanan ‘Çeşme Tur izm 
Projesi Ön Değerlendirme Raporu’, İzmir Mimarlık Merkezi’nde 
düzenlenen bas ın toplant ıs ı ile kamuoyuyla paylaş ıldı. 
Toplant ıda, raporun, Kültür ve Tur izm Bakanı Mehmet Nur i 
Ersoy başta olmak üzere çeşit l i kurum ve kuruluşlara da 
ulaştırılacağını söyleyen TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu 
Dönem Sekreter i Melih Yalç ın, “İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı Tunç Soyer başta olmak üzere Çeşme Belediye 
Başkanı Ekrem Oran ile de toplantı yaparak raporu onlara da 
aç ıklayacağız ve aykır ı görüşümüzü ileteceğiz. Bu projenin 
kamu yararı taşımadığını belirterek, bu konuda tavır almalarını 
talep edeceğiz” dedi.

Hazırlanan rapora ilişkin çeşitli bilgiler paylaşan Melih Yalçın, 
“Bilindiği üzere, son aylarda ülkemiz in ve bölgemiz in en 
önemli doğal ve kültürel değerlerinden olan Çeşme Yarımadası 
iç in ‘ tur izm projes i ’ t ar t ış ılmak tadır. Doğal ve kültürel 
varlıklarımızın talanı her geçen gün ivme kazanarak sürerken, 
iktidarın yeni bir ‘çılgın proje’ olarak yarımadayı hedef alması 
karşısında TMMOB bileşenler i olarak meslek alanlar ımızdan 
yola ç ıkarak çeşitli uyar ılarda bulunmuş ve çekinceler imizi 
kamuoyuyla da paylaşmışt ık. TMMOB İzmir İl Koordinasyon 
Kurulu’nu oluşturan odalar taraf ından, tüm bu uyar ılar ı bir 
araya get irerek toplu olarak kamuoyuna sunmak iç in t it iz 
bir çalışma yürüterek yapılan çalışmanın sonunda, Çeşme 
Turizm Bölgesi Ön Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır. Bugün 
burada sizlerle paylaştığımız rapor, Çevre Mühendisleri Odası, 
Harita ve Kadastro Mühendisler i Odası, Jeoloji Mühendisler i 
Odası, Mimarlar Odası, Orman Mühendisler i Odası, Peyzaj 
Mimarları Odası, Şehir Plancıları Odası ve Ziraat Mühendisleri 
Odas ı İ zmir Şubeler inden meydana gelen çal ışma grubu 
taraf ından oluşturuldu. Raporumuzda, Çeşme Kültür ve 

TMMOB İKK, ÇEŞME 
PROJESİ RAPORUNU 
KAMUOYUYLA 
PAYLAŞTI

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu 
tarafından hazırlanan ‘Çeşme Turizm Projesi Ön 
Değerlendirme Raporu’, 25 Haziran 2020 tarihinde 
düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuyla 
paylaşıldı.

TMMOB İKK•

Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi’ne ilişkin sürecin gelişimi 
özetlenirken, bölgenin mevcut durumu ve projenin or taya 
ç ıkarması olası sonuçlar da raporumuzun temel ögeler ini 
oluşturmuştur. Yapılan bu çalışmanın, Çeşme Yar ımadası’nın 
geleceğ inin şek il lenmes i yolunda ilg il i  merc ilerce göz 
önünde bulundurularak ‘tur izm’ adı alt ında ger i dönüşü 
olmayan tahribatlar ın önüne geçilmesine, doğal mirasımızın 
korunmasına, rant odaklı bir anlayışın değil, bilimsel verileri 
odağına alan ortak aklın ağır basmasına katkı sunmasını umut 
ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Projeye ilişkin hazırlanan raporun Kültür ve Tur izm Bakanı 
Mehmet Nur i Ersoy’a da ulaşt ır ılacağını kaydeden Yalç ın, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sonuç olarak sadece mesleki aç ıdan değerlendirdiğimizde 
bilimsel dayanaktan yoksun olarak gördüğümüz söz konusu 
proje, şehirc il ik ilkeler ine, planlama esaslar ına ve yasal 
mevzuata ayk ır ı olması nedeniyle uygulanabil ir olmadığı 
g ibi yar ımadanın doğasına zarar verecek ve kamu yarar ı 
taşımayan bir projedir. TMMOB’ye bağlı meslek odaları olarak, 
bilgi bir ikimimizi kentimizin kalıc ı ç ıkarlar ı iç in kullanmak, 
sermayenin saldırılarına karşı kentimizi ve doğamızı korumak 
toplumsal sorumluluklarımızdandır. Bugünden sonra da sürece 
ilişkin yaşanacak gelişmelere bağlı olarak kamuoyuna gerekli 
bilgilendirmeler yapılacak olup başta üyelerimiz olmak üzere, 
tüm İzmir halkını ve ilgili bütün kurumlar ı bu sorumluluğa 
or tak olmaya, doğal ve kültürel varlıklar ımız ın korunması 
doğrultusunda iradeler ini or taya koymaya davet ediyoruz. 
Bugün raporu kamuoyuna sunmak için buradayız. Karara ilişkin 
açtığımız dava süreci devam ediyor. Başta İzmir Büyükşehir 
Belediye Başkanı Tunç Soyer olmak üzere Çeşme Belediye 
Başkanı Ekrem Oran ile de toplantı yaparak raporu onlara da 
aç ıklayacağız ve aykır ı görüşümüzü ileteceğiz. Bu projenin 
kamu yararı taşımadığını belirterek, bu konuda tavır almalarını 
talep edeceğiz. Raporu bakanlığa da ulaşt ıracağız. Herkes, 
projeye bulunduğu yerden bakıyor ama teknik bilgileri zayıf. 
O k ısmı bizden öğrenmeye çalış ıyorlar, biz de anlatmaya 
çalış ıyoruz. Projenin çok sorunu var ama bu proje zaten 
sorunlar ından öte İzmir ’in geleceğini olumsuz etk ileyecek 
ve yaşanmaz bir İzmir’e yol açabilecek bir proje olduğu için 
karşı çıkıyoruz. Bu kısmını anlatmak biraz zaman alacak ama 
kararlıyız.”

Yalç ın’ın ardından rapor çalışmasına katkı koyan odalardan 
temsilc iler de söz alarak projeye ilişk in görüşler ini basın 
mensupları ile paylaştılar.

‘Çeşme Turizm Projesi Ön Değerlendirme Raporu’na http://www.
tmmobizmir.org/wp-content/uploads/2020/06/cesme_rapor.
pdf tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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TMMOB İKK•

TMMOB İKK, 
DENİZCİLİK 
VE KABOTAJ 
BAYRAMI’NI 
KUTLADI

( Her yıl 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda İzmir 
Körfezi’nde kartondan tekne yarışı düzenleyen TMMOB İzmir 
İl Koordinasyon Kurulu, bu y ıl yar ışı pandemi dolay ısıyla 
gerçekleştiremezken, bir basın açıklaması yapılarak denizde 
sembolik olarak bir karton tekne yüzdürüldü. TMMOB İzmir 
İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sözcüsü Melih Yalçın, yaptığı 
açıklamada karton tekne yarışı ile denizin ve doğanın önemine 
vurgu yapmanın amaçlandığını ifade ederek, “Bu yıl yarışmanın 

TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, bu yıl salgın 
nedeniyle Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nda karton 
tekne yarışını gerçekleştiremezken, sembolik karton 
tekne ile ‘Meslek Odalarına Dokunma” ve “Baroya 
Dokunma” mesajı verildi.

12’ncisi düzenlenecekt i ancak pandemi koşullar ı nedeniyle 
biz bu yıl yarışı yapamıyoruz. Yarış yapmayacağız ama bugün 
kar ton tekne yar ış ından vazgeçmediğimiz i ve bu konuda 
topluma vereceğimiz mesajlardan da vazgeçmeyeceğimiz i 
belirtmek için temsili olarak kartondan tekne yaptık ve burada 
yüzdüreceğiz. Son yıllarda çokça artan ve özellikle doğal yaşam 
alanlarında yapılan rant projelerine dikkat çekmeye çalışıyoruz” 
diye konuştu. Yaşam alanları için verilen mücadelede her zaman 
baroların desteğini aldıklarını dile getiren Yalçın, “Baro ve tüm 
meslek odalarına yönelik hükümet kanadından hem sözlü hem 
de yasayla yapılacak tüm saldırılara karşı olduğumuzu buradan 
belirterek Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutluyoruz” dedi.

Açıklamanın ardından denize indir ilerek yüzdürülen karton 
tekne üzerine meslek odalarının ve baronun seçim yasalarında 
yapılmak istenen değişikliğe dikkat çekmek amacıyla “Meslek 
Odalarına Dokunma” ve “Baroya Dokunma” mesajları yer aldı.
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İŞ CİNAYETLERİNİN 
ÖNÜNE GEÇMEK 
İÇİN ÇALIŞMA 
YAŞAMINA VE İŞ 
GÜVENLİĞİNE 
İLİŞKİN TÜM 
DÜZENLEMELER 
GÖZDEN 
GEÇİRİLMELİDİR

( 3 Temmuz 2020 tarihinde, Sakarya’nın Hendek İlçesinde 
bulunan “Büyük Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası”nda yaşanan 
patlamada, 7 işçi hayatını kaybetti, yüzlerce işçi yaralandı. 
Hayatını kaybeden işçiler in aileler ine başsağlığı, yaralanan 
işçilere acil şifalar diliyoruz.

Aynı fabr ikada 2009 y ılından bu yana gerçekleşen beşinc i 
patlama sonrasında, işletmesini “Avrupa’nın en güvenli havai 
f işek fabrikası” olarak tanımlayan fabrika sahibi Yaşar Coşkun 
ifadeye bile çağrılmadı. Fabrikanın sorumlu müdürü, 2 ustabaşı 
ile bir süre önce işyerindeki iş güvenliği uzmanlığı görevinden 
ist ifa etmiş olup, işyer inden ayr ılmak iç in ihbar süresinin 
dolmasını bekleyen iş güvenliği uzmanı ise tutuklandı.

Fabr ikada yaşanan patlamaya il işk in raporumuz, bölgede 
bulunan TMMOB birimlerinin ve TMMOB Kocaeli İl Koordinasyon 

Sakarya Hendek'te bulunan havai fişek fabrikasında 
yaşanan ve 7 işçinin hayatını kaybettiği patlamaya 
ilişkin TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz tarafından 7 Temmuz 2020 tarihinde 
basın açıklaması yapıldı.

TMMOB İKK•

Kur u l umu zun ince l eme l e r in in  ard ından k amuoy u i l e 
paylaşılacaktır.

Ülkemizde günde ortalama 5 işçi iş c inayetler inde hayatını 
kaybediyor. İşyerlerinde işçi sağlığı ve güvenliğini sağlamakla 
yükümlü olan, işverenlerin ifadesinin alınması gerekliliği bile 
hissedilmezken, hemen her olayda, iş güvenliği uzmanlar ı 
tutuklanıyor. 7 işçinin hayatını kaybettiği Sakarya’daki havai 
f işek fabr ikası işverenin de ifadesine başvurulmamasının 
yanında, özel ilg iye de tabi tutuldu. Ülkey i yönetenler 
taraf ından “mağdur kişi” konumuna da sokuldu. Daha cenazeler 
kaldır ılmamışken “korundu”. İşverenin üyesi olduğu işveren 
örgütü taraf ından verilen “moral yemeği” ne ait resimler sosyal 
medyada paylaşıldı.

Ülkemizde çalışma yaşamı özellikle, 4857 say ılı İş Kanunu, 
6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar 
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar 
ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile düzenlenmişt ir. 2012 
yılında kabul edildiği halde bazı maddeler i halen yürürlüğe 
girmemiş olan 6331 say ılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu’nun 
kabul edildiği günlerde siyasi iktidar, “iş sağlığı güvenliğinde 
yeni dönem” olarak duyurmuştu, ancak yeni dönemde işç i 
ölümleri azalmıyor, artıyor.

Sessiz kaldıkça, iş kazası, ölümler olağanmış gibi ya da 
iş kazalar ını önleme sorumluluğu iş güvenliği uzmanının 
yetkisindeymiş gibi davrandıkça iş kazaları önlenemez. 6331 
say ıl ı yasanın TBMM’de görüşülmeye başladığı dönemden 
ber i söylediğ imiz g ib i, “böyle g itmeyeceğ i”ni anlamak 
zorunday ız .  Önlem alma ye tk is i  o lmayan iş  güvenl iğ i 
uzmanlarını iş cinayetlerinden sorumlu tutmak, “çöpü halının 
alt ına süpürmek”t ir. İş kazalar ı “kader” değildir, ölümler 
iş in “f ı t rat ı”nda yok tur. Ölümler işyer ler inde meydana 
geliyor, işverenlere “neden oldu” sorusu bile sorulmuyor. 
Çalışma yaşamını düzenlemek, iş sağlığı güvenliğini sağlamak 
yükümlülüğünde olan kamu otoritesi ise sadece süreci izliyor.

Sadece “çok ölümlü” iş c inayet ini konuşarak, ölümler i 
ön l e y em i y or u z .  Ö l üml e r in  t e k  ne den i ,  gördüğümü z , 
söylediğimiz teknik neden değildir. Ölümün nedenini bazen 
uygun olmayan iskele, bazen yalıtkan olmayan elektrik kablosu, 
bazen patlay ıc ı maddeler in depolanmasındak i s ık ınt ılar, 
patlayıcı madde imal edilen işyerlerindeki binaların özellikleri 
olarak görsek de, tüm bunlar bir sonuçtur. Sorun sistemdedir: 
4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu, 
5510 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu, 6356 sayılı Sendikalar 
ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu başta olmak üzere çalışma 
yaşamına ilişkin tüm düzenlemeleri yeniden ele almak, insana 
yaraşır düzenlemeler yapılmak zorundadır.

Yürürlükteki düzenlemeler in işç iye, iş güvenliği uzmanına, 
işyeri hekimine, ülkeye, işyerlerine bir yararı katkısı yoktur. 
İ şç iler in, sendikalar ın, Meslek örgütler inin, TMMOB’nin, 
TTB’nin katılımı da sağlanarak çalışma yaşamına ilişkin tüm 
düzenlemeler, insana yaraşır şekilde yeniden düzenlenmelidir. 
Başka türlü bu acıların önüne geçme şansımız bulunmamaktadır.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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LUNAPARKLARDA 
KAMUSAL 
PERİYODİK DENETİM 
YAPILMALIDIR

( Yaz aylar ında birçok ailenin çocuklar ını lunaparklara 
götürdüğünü biliyoruz. Fakat içinde bulunduğumuz Covid-19 
Pandemi koşullar ı, 6 Temmuz’da aç ılacak olan lunapark ve 
temat ik parklar ın kullanımına dair çok özel bir hassasiyet 
gerektiriyor. Sağlık Bakanlığı, Türk Tabipleri Birliği ve uzman 
hekimler in uyar ılar ı doğrultusunda maske kullanımı, f iz ik i 
mesafe ve temizliğin sağlanması yanı sıra çocuklarımızın daima 
göz önünde olması gerekmektedir. Pandemi koşullar ında bu 
tür kalabalık yerlerin az sayıda insanın bulunduğu yerlerden, 

Odamız tarafından, 6 Temmuz 2020 tarihinde 
açılan lunaparklarda kamusal periyodik kontrollerin 
yapılması gerekliliğine dikkat çeken bir yazılı 
açıklama yapıldı.

TMMOB İKK•

toplu bulunulan açık alanların kapalı alanlardan, yüksek sesle 
konuşmamıza neden olan gürültülü yerler in sakin yerlerden 
daha fazla r isk oluşturduğu gözet ilmelidir. Diğer yandan 
söz konusu lunaparklar dâhil hiçbir yer in pandemi koşullar ı 
gözet ilerek tasarlanıp işlet ilmediği ve çocuklar ın bizlere 
göre çevredeki nesnelerle elleriyle daha çok temas kurdukları, 
birbirler i ile kolayca sıcak ilişk ilere girdikler i gözet ilerek 
azami dikkat gösterilmelidir. 

Uzmanlık alanlarımızla bağlantılı teknik açıdan ise lunaparklar 
ve benzeri eğlence tesislerindeki ekipmanların periyodik bakım 
ve onarımları ile işletme testlerinin sezon öncesinde mutlaka 
yapılmış olması gerekmektedir. Bu gereklil ikler in yer ine 
getir ilip getir ilmediği, kamusal nitelikli üçüncü ve bağımsız 
bir teknik göz taraf ından yapılmalıdır. İşletme personelinin de 
pandemi açısından koruyucu ekipman kullanması, eğitilmiş ve 
denetlenmiş olması gerekmektedir. Ancak mühendislik tasarımı 
olan, yüzlerce hareketli parça ve güvenlik aksamları ile devasa 
konstrüksiyonlar olan ekipmanlar ın güvenlik aksamlar ının 
periyodik test ve kontroller inin uzman makina mühendisleri 
taraf ından yapılması gereği ihlal edilmektedir. 

TMMOB Makina Mühendisler i Odası olarak, ülke genelindeki 
yaygın örgütlülüğümüz ve yet işmiş teknik personelimiz ile 
lunaparklardaki makineler in sağlıklı ve güvenli kullanımına 
yönel ik per iyodik kontrol ler inin yapılması iç in kamusal 
sorumluluk ile görev almaya haz ır olduğumuzu belir tmek 
isteriz. 

Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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KOMİSYONLARDAN • KADIN MÜHENDİSLER KOMİSYONU 

BİR SES 
BÖLER 
GECEYİ

( Şiddet, Türkiye’nin en büyük problemler inden bir idir. 
Ülkemizde, ş iddet mağduru olan milyonlarca insan var. 
Kadınlar bunlar ın başında geliyor. Bir yerlerde tek başına 
ses ini duyurmaya çal ışmak oldukça zordur, bu sebeple 
insani ve toplumsal görev devreye gir iyor. Ülkede adalet 
sağlanamıyorsa, adalete giden kapalı yolları açmak için tek ses 
olmak önemli. Toplum olabilmek için sadece kendi haklarımızı 
değil, toplumu oluşturan her bireyin hakkını gözetip vicdani 
ve insani görevler i yer ine getirmemiz gerekiyor. Toplum ve 
topluluğu ayıran kilit nokta da budur. Ayrıca yapılan zulmün ve 
adaletsizliğin karşısında, ses çıkarmak kadar, sessiz kalmamak 
da bizi toplumun bir parçası yapar.

Dünya ülkeler inde olduğu gibi Türkiye’de de kadına şiddet 
üzerine birçok araştırma yapılmaktadır. Yapılan araştırmalarda 
şiddete uğradığının farkında bile olmayan çok sayıda kadın 
olduğu görülüyor. Bunun nedeni şiddetin sadece f iziksel olarak 
ele alınmasıdır. Şiddet in çeşitler i ve boyutlar ı konusunda 
bilinçlenmek ve toplumu bu konularda bilgilendirmek hayati 
önem taşır. Şiddet, f iz iksel olmasının yanında psikolojik, 
ekonomik, sözsel ve c insel yönden bir bütün olarak ele 
alınmalıdır. Bilinçlendirmek için medya kuruluşlarına da görev 
düşer. Şiddet içerikli dizileri yayınlamak ve bunun üzerinden 
rey t ing toplamak yer ine, toplumu şiddete teşv ik etmey ip 
bu konuda insanlar ı bilg ilendirmek, mağdurlar ın yalnız 
olmadıklar ını hissettirmek, şiddet karşısında başvuracaklar ı 
yerleri tekrar tekrar hatırlatmak yerinde olacaktır.

Kadın Sığınma Vakf ı olan Mor Çat ı, 1990 y ılından bu yana, 
kadın ve çocuklar la dayanışma çal ışmalar ı yapmak tadır. 
Şiddet mağdur l ar ını yardımc ı merkezlere yönlendirmek 
önemlidir. Bu say ılanlar ı devlet kanallar ı yeterli düzeyde 
gerçekleşt iremiyorsa tüm bireyler in bu konuda fark ındalık 
yaratacak projelere imza atması, bazı platformlarda sesini 
duyurmaya çalışan şiddet mağduru kadınlar ı destekleyerek 
topluma gerçek anlamda hizmet eden kanallara da ulaştırması 
neredeyse toplumsal bir görev haline geliyor. Sosyal medya da 
bu konuda etkin ve başarılı bir kanal olarak görülebilir.

İçimizden Biri
R Ayşe Ece Aytaç

2015 yılında bir ses yar ışmasına katılan Mutlu Kaya, evinin 
önünde bir erkek taraf ından başından vuruldu. Ölmedi, ancak 
hayatına yüzde yüz engelli olarak devam ediyor. Ülkemizde 
kasten adam yaralamanın cezası 11 yıl olarak belirlenmiştir. 
Fail, 11 yıldan indirim uygulanarak sadece 9 yıl hüküm giydi. 
Bu demek oluyor ki 4 yıl sonra dışarıda elini kolunu sallayarak 
dolaşacak. Aynı aileden Mutlu Kaya’nın ablası Dilek Kaya beş 
ay önce bir erkek taraf ından başından vurularak öldürüldü. 
O şahsın da hükmü belli değil. Mutlu, ablasının ölümünden 
sonra şiddet mağduru tüm kadınlar ın sesi olmak, adalet i 
aramak için sosyal medyada sık sık paylaşımlar yaptı. Topluma 
ve yapt ır ımı olan merc ilere seslendi. Diğer kat ılımc ılar ın 
paylaşımları desteklemesiyle konu yeniden medya gündemine 
taşındı. Adalet i bulana kadar pes etmemek, birleşmek bu 
noktada çok önemliydi. Tüm mağdur kadınlara “Sessiz kalma! 
Korkma!” mesajı verildi. Bu mücadeleler, ilgili tüm birimlere 
başvurup özgürlüğünü sağlayamadan canice öldürülen birçok 
kadın adına görülmelidir.

Diğer bir örnek ise sokakta karısına şiddet uygulayan bir şahsın 
ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmasıdır. Uzaklaştırma 
karar ı ver ildi ancak uzaklaşt ırma karar ı sonras ı, sokak 
or tasında öldürülen binlerce kadın! Şiddet görüp ülkenin 
adalet s istemine güvenmediği iç in korkudan sessiz kalan 
binlerce kadın! Bilanço giderek ağırlaşıyor. 

“Kadın Cinayet ler ini Durduracağ ız P l at formu”raporunun 
ver iler ine göre, sadece 2020 Ocak ve Şubat aylar ında 49, 
2018 yılında 440, 2019 yılında 474 kadın, erkekler taraf ından 
öldürüldü. Yine bu platformun araştırmasına göre 2020 Mart 
ayından itibaren yani koronavirüs salgınının başlamasından bu 
yana evlerimizde karantinadayken 21 kadın, erkek şiddetine 
maruz kalıp öldürüldü ve yardım isteyen kadın sayısı ise yüzde 
55 arttı.

Eğit im, her şey in başında gelir. Sorunlarla baş etmenin 
yolu y ine eğ it imden geçer. Sosyo-ekonomik statüsünün 
altlarda, eğit im seviyesinin düşük olduğu yerlerde yaşayan 
kadınl ar ımız ın ekonomik özgür lükler in i kazanmalar ına 
yardımc ı olunmalı ve yeni iş sahalar ı oluşturulmalıdır. İş 
istihdamı sağlanmalıdır. Kişisel hak ve özgürlükleri konusunda 
bilinçlendirmek için daha çok eğitim verilmeli ve seminerler 
düzenlenmelidir. Toplumda da bu konularda f ark ındal ık 
yaratılmalıdır. Unutulmamalıdır ki, topluma kazandırdığımız, 
hayatını kurtardığımız her kadın, geleceği aydınlığa götürecek 
olan bir yol inşa eder. Şair, aynı zamanda yazar olan Ahmet 
Ümit’in de dediği gibi: “Bir ses böler geceyi.”

                                                                                                 

Kaynakça:
https://dergipark.org.tr/tr/download/article-f ile/679824
h t t p s : // w w w. d w. c o m / t r/ v e r i l e r l e - t % C 3 % B C r k i y e d e -
kad%C4%B1na-%C5%9Fiddetin-anatomisi/a-46440667
https://morcati.org.tr/
http://kadincinayetlerinidurduracagiz.net/
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yerine kültürel dönüşümü amaçlayan ve er il değerler yerine 
diş il değerler in yaygınlaşt ır ılmasının kültürel dönüşümü 
sağlayacağını iddia eden Kültürel Feministler arasında gelişen 
kapsamlı tar t ışmalar ve f ik ir ayr ıl ıklar ı, Üçüncü Feminist 
Dalga döneminin yolunu açmıştır.  Yeni feminist kimlikler ve 
talepler ile, eşitlik ve hak arayışları temelinde çeşitli ideolojik 
öğretilerle yükselip gelişmiş olan İkinci Dalga Feminist dönem; 
ırk, sınıf, etnisite, psişe ve cinsel yönelim farklılıklarına vurgu 
yapan feministlerin teorileri ve mücadelesi ile daha kapsayıcı 
bir anlayışı ilke edinirken, kadının öznelliğine de sahip çıkan 
Üçüncü Dalga Feminist döneme evr ilmişt ir. Postmodern 
düşünce, üçüncü dalga feminist hareket in ortaya ç ıkışında 
motor gücü oluşturmuştur. İdeolojik k imlik siyaset inin bir 
tarafa bırak ılması ve feminist değerler in üzer inden bakış, 
kadına yönelik şiddet, pornograf iye karşı mücadele, kadının 
yaşamın her al anında güçlendir ilmes i, b irey üzer inden 
farklılıklar ın gün ışığına ç ıkar ılması ve desteklenmesi bu 
dönemin temel savunularından olmuştur.  

Josephine Donovan, ‘’Feminist Teor i’’ k itabında, feminist 
teorisyenler arasındaki temel f ikir ayrılığı olarak, kadınların 
kendi değerler i ve prat ikler i olan ayr ı bir kültürel grup 
olduklarını düşünenlerle, bu f ikre karşı çıkanların arasındaki 
tartışmaya işaret eder. Kadınların kendilerine özgü bir kültürel 
grup olduklar ını savunan, kadın merkezli feminizm olarak 
etiketlenmesi yani dikkatini kadınların paylaştığı deneyimlerin 
tikelliklerine veren bir teori olarak görülmesi gerektiğinden 
söz eder. 

Bu teor i,  “kadınlara özgü t ike l l ik le r in ve etk inl ik le r in 
aş ı r ı  a raç sa l l aşmış  o to r i t e r  e r kek  kü l tü rü  ta ra f ından 
değersizleştirilmesi ve inkâr edilmesinin, kadınların ezilmesinin 
bir bileşeni olduğu fikrine” dayanır.(1)

 Donovan, 1980’ler ile 1990’lar ın ilk yar ısının feminist 
tartışmalarını, liberal hümanist teori ile kültürel feminist ya da 
kadın merkezli teori arasındaki çarpışmalar olarak gördüğünü 
belirtir. 1990’ların ikinci yarısı ve 21. yüzyılın ilk yıllarındaki 
tartışmaların ise, kadın merkezcilik ve postmodernist teorinin 
üçüncü dalga olarak adlandırdığı yaklaşımları arasında cereyan 
ettiği f ikrini de ekler.  Liberalizmin ve modern bilimin yapısının, 
eylemlerinin ve ideolojisinin kadın merkezli bir perspektif ten 
eleşt ir isinin gelişt ir ilmesi, feminist hukuk ya da yasalarla 
ilgili çekişmenin liberal yaklaşımla, kültürel ve radikal feminist 
yaklaşım arasında sürmesi 3. dalganın teor isinin temelini 
oluşturur. Feminizm iç i diğer tar t ışmalar ın ise geleneksel 
liberal pozisyondan saparak kadınların farklılıkları ile deneyim 
ve pratikleri üzerine daha fazla odaklanması bu teorik temeli 
güçlendirir.  

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

( FEMİNİZMİN 3. DALGA DÖNEMİ
Feminizm İkinci Dalga döneminde, toplumsal cinsiyetin sınıfsız 
toplumun sınıf olgusundan farklı olmadığını iddia eden Marksist 
Feministler, kadınlar ın sömürülmesi ve bask ı görmesinin 
temel sebebini ataerkil sisteme bağlay ıp sınıfsal ayr ımlar ı 
reddeden Radikal Feministler, siyasal değişime odaklanmak 

R Mak.Müh. Yıldız Sınmaz Uzgan
R Mak.Müh. Elif  Eda Doğan
R Mak.Müh. Yelda Çetiner
R Mak.Müh. Ferda Yamanlar
R Mak.Müh. Ebru Karakıran
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algısını, erkeklerin “bağlantılar yerine ayrılıkları” vurgulayan 
ve bir incil olarak “ilişkiy i almak yer ine bireye önem veren” 

“hak algısı”nın karşısına koyar.

Gil l igan’ın sorumluluk et iğ i tez i üzer ine kurulan “bak ım 
tar t ışması” ile haklara odaklanan yaklaşımlar arasındak i 
çek işme, y ine kadın deney im ve prat ikler i çerçeves inde 
değerlendir ilebilir. Beyaz olmayan kadınlar ın, lezbiyenler in, 
yaşlı kadınların ve engellilerin ezilmelerindeki özgül yanların 
ifade edilmesi bütün bu farklılıkları ihmal eden tekilci liberal 
teoriye bir karşı çıkış olarak nitelenebilir.

Catharine Alice MacKinnon (1946-….)

 

“Kadınlara karşı gerçekleşen her türlü ayrımcılıkta devletler aktif 
olarak suç ortağıdır.”

Amerikalı radikal feminist, hukuk uzmanı, aktiv ist ve yazar. 
MacKinnon, 1970'lerden it ibaren bir cinsel ayr ımcılık biçimi 
olarak c insel tac ize karşı yasal mücadeleye öncülük et t i. 
1983'ten başlayarak Andrea Dworkin'le birlikte pornograf inin 
bir insan hakları ihlali olduğu yolundaki tezini yasalaştırmak 
için çalıştı. Cinsel tacizi cinsel ayrımcılık olarak kabul eden 
kuramı, 1986 yılında ABD Yüksek Mahkemesi'nce benimsendi. 
MacKinnon, gerek ABD'de gerek uluslararası düzeyde kadınların 
insan haklarıyla ilgili davaların açılmasına, yasa ve polit ika 
geliştirme çalışmalarına etkin biçimde katıldı. Sırpların cinsel 
katliamlarında yaşamını yit iren Hırvat ve Bosnalı Müslüman 
kadınlar için açtığı tazminat davasında, mahkeme, tecavüzün 
bir soyk ır ım suçu olduğu karar ına vardı. MacKinnon, tüm 
dünyada kadınlar ının eşit haklar mücadelesini desteklemeyi 
amaçlayan Lawyers' All iance for Women (LAW) Projec t of 
Equality Now girişiminin yöneticilerindendir.

Cathar ine A. MacKinnon, feminist kuramlardan, Radikal 
Feminist akımın ilk kuramcısı ve en önemli temsilcisidir. Yazara 
göre toplumsal c insiyet, ataerkil bir toplumdaki tahakküm 
ilişk iler indeki temel ayr ım unsurudur. Bu nedenle Liberal 
Feminizm, Marksist Feminizm veya Fark Feminizmi kadınların 
maruz kaldığı tahakküm ilişkisini tam olarak açıklayamazlar 
ve bu sorunlara uygun çözümlere ulaşamazlar. Bilimde olduğu 
g ibi hukuk alanında da kadınlar ın konumunun müstak il 
tekillikler inin göz önüne alınmaması nedeniyle, toplumsal 
yapıy ı oluşturan birçok norm ve standardın erkek merkezli 
olarak üretildiğine vurgu yapar. “Erkekler in f izyolojisi çoğu 
sporu belirler, onların sağlık gereksinimleri sigorta kapsamını 
bel ir ler, onlar ın toplumsal olarak ç iz ilmiş biyograf iler i 
işyer i beklent iler ini ve başar ılı kar iyer kalıplar ını belirler, 
onlar ın bakış aç ılar ı ve ilgiler i burslar ın niteliğini belirler, 
onların varlıkları aileyi belirler, onların bir araya gelmedeki 

FARKLILIKLAR ÜZERİNE ÇALIŞAN FEMİNİST TEORİSYENLER
CAROL GILLIGAN (28 Kasım 1936-….)

 “Kız çocuklarının ve kadınların anlaşıldığı ve işitildiği yeni bir 
psikolojik kuram, kaçınılmaz bir şekilde, kadın yaşantılar ını 
devamlı olarak gölgede bırakan ataerkil düzene bir meydan 
okumadır.”

 Feminist psikoloji, et ik ilişk iler, özne-nesne ilişk iler i 
alanındaki çalışmalarıyla tanınan, Amerikalı, feminist, ahlak 
bilimci ve psikolog Carol Gilligan, kadın ve erkek psişelerinin 
işley iş f arkl ıl ığ ına il işk in yapt ığ ı araşt ırma kapsamında 
derlediği bir dizi psikolojik prof ille, kadın ve erkeklerin ahlaki 
zihinlerinin farklı olduğunu belirlemiştir.

“Kadının Farklı Sesi” kitabında Gilligan, Lawrence Kohlberg’in* 
ahlaka karşı hiyerarşik ve prensipli yaklaşımına alternat if 
olarak kendi “Özen Ahlakı” teor isini iler i sürer. Kadınlar ın 
ahlak ı, sorumluluk ve il işk i anlay ış ına yoğunlaşt ır ıl ırken, 
erkeklerin ahlakı, bunun yerine haklara ve kurallara bağlı olan 
adalet ahlakı anlayışına yoğunlaştırılır. Ayrıca kadınlar ahlaki 
konuları çelişen haklar meselesi olarak görmekten çok çelişen 
sorumluluk meselesi olarak görmeye meyillidirler. 

 
Sonuç o l ar ak kad ınl ar  bu 
durumu daha bağlamsal ve 
öyküse l  o l ar ak alg ı l arken 
erkekler daha b iç imsel ve 
k u r am s a l  o l a r a k  a l g ı l a r. 
G i l l i g a n ,  f a r k l ı  a h l a k i 
yakl aş ımlar ı “Özen Ahlak ı” 
ve “Adale t Ahl ak ı” ol arak 
adlandır ır ve onlar ı esasen 
uyumsuz olarak kabul eder. 
Femin is t  e t ik  i l e  ber aber 
geleneksel et iğin kadınlar ın 
a h l a k i  d e n e y i m l e r i n i 
d i k k a t e  a l m a y an,  y e r ine 

göre onu değersizleşt iren yönler i yeniden düzenlemiş ve 
daha olumlu bir yaklaşım or taya koymuştur. Donovan, bu 
olguyu örneklemek için Gilligan’ın “In a Different Voice” isimli 
k itabında kadın ve erkekler in yargılar ında dikkat ini çeken 
farklılığı or taya koyabilmek iç in Çehov’un “Vişne Bahçesi” 
oyunundan bir bölümü kullandığından söz eder. Kapitalist bir 
gir işimci olan Lopahin, kâr getirecek bir yazlık site yapmak 
için vişne bahçesini yok etmek istemektedir. Bahçenin sahibi 
Madam Ranevskaya bunu reddeder çünkü bahçeye bağlıdır ve 
Lopahin’in insan kaderinin doğayı geliştirmek olduğu yolundaki 
emperyalist felsefesini kabul etmez. Gilligan’ın yönetimindeki 
çalışmalar kadınların ahlaki düşünüşlerinin “rekabet halindeki 
haklar değil çat ışan sorumluluklar”ın fark ında olduklar ını 
gösterdiğine işaret eder. Gilligan, kadınların sorumluluk ahlakı 

KOMİSYONLARDAN • KADIN MÜHENDİSLER KOMİSYONU 
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yeteneksizlikleri tarihi belirler.” 

MacK innon,  ana l i z l e r i  doğr u l t u sunda  p or nogr a f in in 
y a s ak l anm a s ın ı ,  t e c a v ü z  s u ç u n d a  m an e v i  u n s u r u n 
belirlenmesinde kadın bakış açısının kullanılmasını, fuhuşun 
yasaklanmasını ancak kadınların cezalandırılmamasını, cinsel 
tac iz in ayr ımc ılık yasağına dâhil edilmesini ve kadınlar ın 
gerçek anlamda kür taj yapma imkânına sahip olmas ını 
savunmuştur.

François d'Eaubonne  (1920-2005)

Fransız yazar, 1970'li y ıllarda Fransa'da feminist hareket in 
öncüler indendir. Ekofeminizm ter imini or taya koyan ilk 
kişidir. Ekofeminizm kelimesini "Feminizm ya da Ölüm" (1974) 
adlı kitabında ilk kez kullanmıştır. Ekofeminizm anlayışında, 
çevrenin ve kadının yok say ılmasının ve or tak bir biç imde 
sömürülmelerinin nedeninin kapitalist ataerkil sistem olduğu 
kabul edilir. Bu ikili sömürü, ekofeminizmin temelini oluşturur; 
kadın ve doğa ist ismar ı aynı anda sorgulanır. Ekofeminizm, 
kapitalist ve ataerkil sistemin yapısal olarak birbiriyle ilişkili 
olduğu önermesini sunar ve kapitalist düzenin kültürler i 
homojenleştirmesine karşı kendine yeten, özerk, yerel geçim 
ekonomiler ini savunur. d'Eaubonne, "kadınlar" ve “çevre” 
arasında kuramsal bir bağ kurmuştur ve 50'den fazla roman, 
biyograf i, deneme ve şiir kitabı yayımlanmıştır.

Annesi, Çarlist devrimin (19. yüzyıl İspanya iç savaşı, Carlos V’in 
destekçisi olup otokratik monarşi talep eden grup) çocuğuydu.  
Babası, dini Sillon hareketinin (Katolikliği sosyalist ideallerle 
besleyen Marksizme alternatif bir hareket) üyesi ve anarşizm 
sempat izanıydı. Çocukluğu Fransa, Toulouse'da 1. Dünya 
Savaşı'nın ertesinde ve gölgesinde geçti. 16 yaşına geldiğinde 
İspanya İç Savaşı başladı. Ardından 2. Dünya Savaşı patlak 
verdi. Ağır savaşların gölgesinde ve içinden geçen bir dönemde 
yetişkinliğe erişir. 

Bunun sonucu olarak aşır ı duyarlı bir karakter gelişt iren 
Françoise d’Eaubonne, radikal ve feminist bir bakış açısına 
sahip olur. Fransa Komünist Partisi üyesidir, 1971. "Devrimci 
Homoseksüel Hareket Cephesi”nin (FHAR) kurucular ından 
bir idir. "Kadınlara Özgürlük Hareketi"nin kurucular ındandır. 
Fransa 1971, "Manifesto 343"e imza atarak kür taj hakkını 
savunanlar arasında yer alır. Ekolojik ve sosyal bir hareket olan 

"Ekofeminizmin" kurucularındandır, 1972. 

Edebi ve mücadeleci yaşamı ile 20. yüzyılda aralarında Colette, 
Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sar tre, Jean Cocteau gibi 
isimlerin de bulunduğu pek çok önemli isme ilham vermiştir.

Audre Lorde   (1934-1992)

Audre Lorde; yazar, şair, feminist, kütüphaneci ve aktivisttir. 
Şiirler i ve düzyazılar ı çoğunlukla siv il haklar, feminizm ve 
siyahi kadınlar ın kimlikler ini aramalar ı hakkındadır. Yaşamı 
boyunca bu konuları savunan ve yeni teoriler geliştiren onlarca 
kitap yazdı ve mücadelenin içinde aktif olarak yer aldı. 

1977 y ıl ında "Basın Özgürlüğü iç in Kadın Enst itüsü"nün 
(Women's Inst itute for Freedom of the Press-WIFP) üyesi 
oldu. 1969-1970 y ıl l ar ı aras ında Lehman Koleji Öğret im 
Bölümü'nde ders verdi. 1970-1981 yıllar ı arasında John Jay 
Adli Yargı Koleji'nde İngilizce profesörlüğü yapt ı. Burada, 

"siyahi çalışmalar bölümü"nün kuruluşu için çabaladı.1981'de 
Hunter College'e döndü. Aynı yıl, "St. Croix Kadın Koalisyonu" 
kurucuları arasında yer aldı. Burada cinsel taciz ve evlilik içi 
şiddetten kurtulan kadınları desteklemeyi amaçladı. 1980'lerin 
sonuna doğru Güney Afr ika'da "Yardım Kardeşliği" adlı bir 
kurumun kurulmasına yardım etti. Burada ise siyahi kadınlara 
karşı yapılan ırk ayr ımı ve diğer adaletsizliklere karşı savaş 
verdi.

29 Eylül 1979, New York, "İkinci Cins Konferansı"nda "Özel ve 
Polit ik" panelinde, çoğu beyaz ve akademik olan kadınlar ın 
önünde bir konuşma yaptı. "Efendi’nin araçları Efendi’nin evini 
asla parçalamaz" başlıklı konuşmasında sunduğu düşünceleri 
daha sonra "Dışlanan Kızkardeş" ismiyle kitaplaştı. Bu konuşma 

"ikinci dalga feminist hareket"e büyük bir etkide bulundu ve 
"üçüncü dalga" terimi popüler olmadan çok önce, "kesişimsel" 
(intersec t ional) feminizmin ilham kaynağı oldu. Feminist 
hareketi; ırk, sınıf, yaş, engellilik, homofobi, cinsiyetçilik vb. 
çeşitli ezilme süreçlerinin etkileşimlerine bakmaya teşvik etti.

"Bu toplumun makbul kadın tanımının dışında kalanlar ımız, 
farklılık potalarında eriyenlerimiz -fakir olanlarımız, lezbiyen 
olanlar ımız, siyah olanlar ımız, yaşlı olanlar ımız- hayat ta 
kalmanın akademik bir becer i olmadığını bilir. Tek başına, 
popüler olmadan ve bazen hakarete uğramış olarak nasıl ayakta 
durulacağı ve iç inde hepimiz in gelişebileceği bir dünyay ı 
tanımlamak ve aramak iç in dışlanan ötekilerle nasıl or tak 
nedenler oluşturulacağı, öğrenilir. Farklılıklarımızı nasıl kabul 
ettiğimiz ve onları dayanıklılığa çevirdiğimiz, öğrenilir."

 17 Kasım 1992 yılında 58 yaşında karaciğer kanserinden dolayı 
yaşamını yitirdi. Ölümünden önce Afrikan isim töreninde ona 

"Savaşçı: Amaçlarını Gösteren" anlamındaki "Gamba Adisa" ismi 
verildi.

KOMİSYONLARDAN • KADIN MÜHENDİSLER KOMİSYONU 
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JUDİTH BUTLER (1956-…..)

Judith Butler;  feminist felsefe, queer kuramı, siyaset felsefesi 
ve et ik dallar ına katk ı sağlamış Amer ikalı post yapısalc ı 
f ilozoftur. 1984 yılında, Yale Üniversitesi’nde, “Arzu Özneleri: 
Yirminci Yüzyıl Fransa'sında Hegelci Yansımalar” adıyla basılan 
teziyle felsefe dalında doktora derecesi almıştır.

Butler, “Cinsiyet Belası” kitabını 1989 yılında tamamlamıştır ve 
kitap kısa bir süre içinde çok geniş bir okur kitlesi kazanmasının 
yanı sıra, feminist kurama ‘’kışkırt ıcı bir müdahale’’(1) rolü 
üstlenerek Queer kuramın temel metinler inden bir isi haline 
gelmişt ir. Butler, or taya ç ıkan metnin,  yazma amac ının 
çok üzer inde bir yere oturduğunu söyler ve yazarken her 
ne kadar feminizmin bazı biç imler iyle aykır ı savlar or taya 
koyuyor olduğunu bilse de, metni feminizmin bir parçası olarak 
görmekten vazgeçmez. Çünkü, feminizmin ait olduğu düşünsel 
hareketin temel sözcük dağarcığına yönelik eleştirel yaklaşımın 
bir bakıma kışkır t ılmasını yararlı bulur. Feminist hareketin 
kapsayıcılığını ve demokratikliğini genişletmek için baltalayan 
değil ama gelişt iren, büyüten bir özeleşt ir i bakış aç ısıyla 
hareket eder. Temel amacının ‘’feminist edebiyat kuramında 
yaygın anlayış olan heteroseksüel varsayımı eleşt irmek’’(2) 
olduğunu açıkça ifade eder. 

“Toplumsal Cinsiyet in sınır lar ına ve yer leşmiş standar tlara 
uygunluğuna dair birtakım sanılara dayanan, toplumsal cinsiyetin 
anlamını er illiğe ve dişiliğe dair basmakalıp f ikirlerle sınırlı 
tutan görüşlere itiraz getirmeye çalıştım. Toplumsal cinsiyetin 
anlamını kendi pratiğinin ön varsayımlarıyla sınırlandıran her 
feminist kuramın feminizm içinde dışlayıcı toplumsal cinsiyet 
normları oluşturduğunu, bunların çoğu kez homofobik sonuçlar 
doğurduğunu düşünüyordum, şimdi de öyle düşünüyorum.”(3)

But ler, feminizmin bel l i  toplumsal c ins iyet i f adeler ini 
idealleştirip, yeni hiyerarşi ve dışlama biçimlerini üretmemesi 
gerek t iğ ine inanır ve özel l ikle k imi toplumsal c insiyetl i 
i f adeler in yanl ış, k imiler inin de doğru, hat ta hak ik i ve 
or ijinal sayılmasına şiddetle karşı ç ıkar. Toplumsal c insiyet 
iç in bir imkân sahas ı yaratmay ı ise, yaşanan toplumsal 
dünyada imkânsız, okunaksız, gerçekleştir ilemez, gerçekdışı, 
gayr imeşru bir varlık olarak yaşamanın ne demek olduğunu 
bilenlere ithaf edilen ama dikte edilmekten kaç ınılmış bir 
yarat ım olarak görür. Kitabın 1999 bask ısının önsözünde, 
kişinin c insel azınlık statüsünü kabul ett irmesinin, hüküm 
sürmekte olan hukuk, siyaset ve dil söylemleri içinde çok zor 
bir iş olduğundan dem vurur ve gerçek dışı addedilenler in 
her şeye rağmen gerçeği ele geçirmesiyle oluşan performatif 
sürprizin hayati bir istikrarsızlık üreteceğine inandığını dile 
getirir. Başarılar kazanmayı sürdüren kolektif bir mücadelenin 
parçası haline gelmiş bu metnin, cinsel uçlarda yaşayan ya da 
yaşamaya çalışanlar iç in yaşanabilir bir hayatın imkânlar ını 
oluşturmaya yol gösterici bir nitelik taşıdığı kuşkusuzdur.

REBECCA WALKER (1969-…..)

   “Aç ık l ı k ,  en  büyük  insan 
kaynağımızdır”

R e b e c c a  W a l k e r ;  A m e r i k a l ı 
b i r  y a z a r ,  f e m i n i s t  v e 
ak t i v i s t t i r.  Wa l k e r,  Ü ç ü n c ü 
Dalga Feminizminin önde gelen 
sesler inden b ir i  ol arak kabul 
edilir ve "üçüncü dalga" teriminin 
ilk kullanıc ıs ıdır. 1992 y ıl ında. 
Ms. Magazine’ye yazdığı “Üçüncü 
Dalga Olmak” başlıklı makalesinde,  

“Feminist olmak, eşitlik ve kadın 
güçlendirme ideolojisini yaşamın lif ine entegre etmekt ir” 
diyerek "üçüncü dalga feminizm" anlayışını tanımlamaktadır. 
Walker, ABD’de ve uluslararası üniversitelerde yay ımladığı 
yazılar ında ve yapt ığı konuşmalarda, ırk, c insiyet, siyaset, 
güç, adalet ve kültüre odaklanır. Ak t iv izm çal ışmasında, 
renkli, queer, interseks ve trans bireylerin genç kadınlarının 
gruplar ında l iderl ik edebilmeler i iç in iht iyaç duyduklar ı 
araçları ve kaynakları sağlayarak, daha sonraları Üçüncü Dalga 
Vakf ı'na dönüşecek olan, Üçüncü Dalga Fonu'nun kurulmasına 
öncülük etmiştir.

1994' te T ime dergisi, Walker ' ı Amer ika'nın gelecektek i 50 
liderinden biri olarak adlandırdı ve çalışmaları The Washington 
Post, The Huf f ington Post, Salon, Glamour ve Essence gibi 
yayınların yanı sıra, CNN ve MTV'de yer aldı. 

Rebecca Walker, 1996 y ılnda basılan ‘Gerçekç i Olmak iç in: 
Doğruyu Anmak ve Feminizmin Yüzünü Değiştirmek’ kitabının 
yazarıdır ve Pulitzer ödüllü romancı Alice Walker ve saygın sivil 
haklar avukatı Mel Leventhal'ın kızıdır. Derlediği makalelerden 
oluşan k itabında, 23 kat ılımc ının gerçek deney imler inden 
yola ç ıkarak, dönemin feminist hareket ine yeni bir bak ış 
aç ısıyla bakmışt ır ve c insiyet roller i, kimlik polit ikalar ı ve 
güç feminizminin sorunlu sularını müzakere ederken, feminist 
inançlar ın stereotipleşmiş algılar ına meydan okuyan çeşitli 
bakış açıları ve deneyimler sunmuştur. Kişisel tanıklıkların bir 
koleksiyonu olarak, bu çalışma üçüncü dalga aktivistler inin, 
kendi kişisel deneyimlerini, sosyal ve cinsiyet adaletsizliğini 
aktarmak için nasıl kullandıklarını göstermektedir. Walker'ın 
web sitesine göre, bu k itap dünyanın dör t bir yanındak i 
Toplumsal Cinsiyet Çalışmalar ı programlar ında ders k itabı 
olarak okutulmuştur. 

*L aw r e n c e  K o h l b e r g  (1927-1987),  20 .  y ü z y ı l  ah l ak 
eğitimcilerinden olup felsefe, psikoloji ve sosyoloji alanlarını, 
ahlak eğitimi anlayışında sentezleyen bir teorisyendir.

KAYNAKÇA
Josephine Donovan-Feminist Teori-İletişim Y.-11. Baskı 2016-İstanbul
https://www.iep.utm.edu/ internet ansiklopedisi
https://kuzeyormanlari.org
http://www.bugday.org
https://tr.wikipedia.org
https://www.catlakzemin.com
http://www.hubam.hacettepe.edu.tr
http://www.rebeccawalker.com/biography-3 http://yenie.net
https://dergipark.org.tr
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KÜLTÜR & SANATKÜLTÜR & SANAT
FILM

KITAP

• Dünyanın buzla kaplandığı bir dönemden yedi 
yıl sonrasında hayatta kalabilmeyi başaran çok 
az insan vardır. Yaşanan büyük felaketten sonra 
hayatta kalmaları Snowpiercer adında, kürenin 
e tr af ında dönen y u v ar lak ve dev asa tr ende 
y aşamalar ı  sayesinde olur.  İnsanlar ın far k l ı 
olanaklara sahip bir şekilde yaşamını sürdürdüğü 
Snowpiercer, birbirinden adaletsiz durumlara ve 
zorlu yaşam koşullarına ev sahipliği yapar. Jennifer 
Connelly ve Daveed Diggs’in başrollerini paylaştığı 
dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Mickey Sumner, 
Susan Park, Benjamin Haigh, Sasha Frolova, Katie 
McGuinness, Alison Wright, Annalise Basso gibi 
isimler yer alıyor.

Dizi Netflix yapımı, kapanmadan seyredin deriz :)

 

• … hayat bir nefes gibi akıp gidiyor. Ve geride yalnızca, isteyip de 
yapamadıklar ımızın özlemiyle, bizi biz yapan tüm yaşanmışlıklar ın 
farkındalığı kalıyor.

Sergio ile Giovanna, güneşli bir pazar günü evlerinde bir dostlar sofrası 
kurma hazır lığ ındayken ansızın kar şılar ında davetsiz bir misaf ir 
bulurlar: Kapılarını çalan yorgun görünümlü yaşlı kadın Elsa Corti’dir ve 
uzaklardan, İstanbul’dan gelmiştir. Yaklaşık yarım asrı bulan sürgün 
yıllarının ardından ülkesine dönen Elsa Corti’nin evinin yeni sahiplerine 
anlatacakları, ama daha önemlisi, yıllardır görmediği ablasına, hayatının 
aşkıyla ilgili söyleyecekleri vardır…

Ferzan Özpetek, okurlarını Roma ile İstanbul, şimdi ile geçmiş arasında, 
iç içe geçen yaşamların ve yazgıların hükmettiği gizemli bir yolculuğa 
çıkarıyor. Et ve tırnak gibiyken yıllar önce meydana gelen bir olayla 
yollarını ayıran iki kız kardeşin karanlık sırları etrafında örülen Bir Nefes 
Gibi, tutkularına esir düşenleri, kadere meydan okuyanları, sevgiyi, 
ihaneti ve her şeye rağmen yılların tüketemediği umudu anlatıyor…

Yönetmen: Josh Friedman

Oyuncular: KJennifer Connelly, 
Daveed Diggs, Mickey Sumner

Ülke: ABD

Snowpiercer

Bir Nefes Gibi

2020 | Dram - Bilmkurgu - Gerilim | Bölüm 60’ | Alt yazılı

Ferzan Özpetek

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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