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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.

—
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BÜLTEN’DEN
Doğal
Çevremiz Rant
Politikalarının
Tehdidi Altında

Her yıl 5 Haziran’da kutlanan Dünya Çevre Günü, doğal çevrenin korunması amacı ile 5 Haziran 1972
tarihinde Stockholm’de toplanan Birleşmiş Milletler Çevre ve İnsan Konferansı’nda ilan edilmişti. İlan
edildiği günden beri Dünya Çevre Günü kutlamaları daha çok yeryüzünde doğal çevrenin kapitalizm
tarafından ne kadar tahrip edildiğinin bilançoları çıkarılarak yapılıyor. Yani bir kutlamadan daha çok
tahribatın boyutlarının tespiti, gelecek kaygısı, saklanan gerçekleri kamuoyuyla paylaşma ve mücadele
temaları yer alıyor toplantılarda.
İlkim değişikliği, dünya gündemini çok uzun bir süredir meşgul ederken, ABD’nin geçtiğimiz günlerde Paris
İklim Anlaşması’ndan çekileceğini açıklaması dünya genelinde tepkilere neden oldu. Bir yandan kapitalizm,
daha fazla kâr hırsı yüzünden daha fazla üretimi zorlarken, doğal kaynakların tüketilmesi, daha fazla enerji
ihtiyacı, atıkların her geçen gün artması, bunun devamında kirlenen hava, su ve yok olan ormanlar ve tarım
arazileri sonucunu kaçınılmaz olarak beraberinde getiriyor. Bütün bunlar dünyayı bir çevre felaketine
sürüklerken, insanlar dünyanın önde gelen ülkelerinin bu soruna kısa sürede bir çözüm bulacağı yönünde
bir umut besliyorlar. Bu felaketin önüne geçecek bir gelişme yaşanmıyor hiçbir yerde. Havamız, toprağımız,
suyumuz daha fazla kirleniyor gün geçtikçe. Çünkü özellikle gelişmiş ülkelerin hükümetlerinin en önemli
görevi kendi ekonomilerini ayakta tutmak. Çünkü iktidarları buna dayanıyor. Bakmayın siz onların G-8,
G-20 gibi isimlerle arada bir toplanıp dünya sorunlarını tartışıyor göründüklerine, aslında hepsinin derdi
dünyadaki pastadan pay alabilmek.

AKP,
Rant İçin
Doğal Yaşamı
Yok Ediyor

Bu durum ülkemizde ve bölgemizde de çok farklı değil. Konuştukları zaman doğal çevre, temiz hava, temiz
su, tarım, orman, sulak alan vb. kelimeleri dillerinden düşürmeyenler uyguladıkları politikalar ile tüm bu
saydığımız ve sayamadığımız doğal yaşama ilişkin ne kadar değer varsa onlara zarar veriyor. Bırakın doğal
yaşamı ve çevreyi, insan yaşamı bile aslında zerre umurlarında olmayan politikacıların tüm bu değerler
üzerinden konuşmaları ayrı bir trajedi ve ikiyüzlülüğü oluştursa da gerçek olan şudur: daha fazla kâr
uğruna çevremiz her geçen gün daha çok kirleniyor.
İzmir ve çevresinde AKP’nin rant politikaları nedeniyle kentler ve kırsal kesim kuralsız bir biçimde
sermayenin kullanımına açılıyor. Doğal yaşam alanlarına dair her şeyin para karşılığı satılabileceğini
düşünen bu zihniyetin bölgemizdeki köylere, tarım alanlarına, sulak alanlara, meralara, ormanlara, tarihi
ve doğal değerlerimize saldırıları her geçen gün artarak sürüyor.
Özellikle önemli bir rüzgâr potansiyeli taşıyan yarımada olmak üzere birçok doğal yaşam alanı, ormanlar
RES projeleri için açılan yollar nedeniyle katlediliyor. Yine bölgemizde Kemalpaşa, Menderes ve Karaburun
yarımadası başta olmak üzere birçok köy, tarım alanı, ormanlık alan ve milli parklar, verilen taş ocağı,
maden ocağı vb. ruhsatları ile yok olma tehlikesi ile karşı karşıya. Bunun dışında doğal yaşam açısından
eşsiz özelliklere sahip olan ve bu nedenle çoğu bölgesi 1. derecede doğal SİT alanı olan Karaburun
yarımadası her geçen gün SİT dereceleri düşürülmek suretiyle adım adım yapılaşmaya açılıyor. Özellikle
Aliağa bölgesinde plansız olarak yapılmaya devam eden termik santrallar nedeniyle İzmir’in kuzey aksı
ve hâkim rüzgârlar nedeniyle İzmir kenti ciddi boyutta hava kirliliği tehlikesi yaşıyor. Bununla birlikte
Bakanlıkların İzmir yerel yönetimlerini hiçe sayarak uydurdukları kent içi projelerle Damlacık gibi tarihi
kültürel dokular yok edilirken, hangi ihtiyaçtan yola çıkıldığı bir türlü anlaşılmayan Körfez Geçişi Projesi ile
de körfezin iki yakasındaki sulak alanlar ve kuş cenneti yapılaşmaya açılmaya çalışılıyor.
Zeytinliklerin, meraların, kıyıların yapılaşmaya açılmasını amaçlayan ve meclis gündemine gelen
düzenleme de tüm bunlardan bağımsız değildir. Özellikle bölgemiz adına hem doğal ve kültürel bir
değer olan hem de önemli bir ekonomik kaynak teşkil eden zeytinliklerin korunması adına tüm üye ve
yurttaşlarımızın daha fazla ses çıkarması çağrısında bulunuyoruz.

Şube Yönetim Kurulu
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EĞİTİMLER
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM VE
ÜRETİM EĞİTİM PROGRAMLARI
Autocad (2d) Kursu
H. Sonu C.tesi–Pazar (09.30-13.30)
H. içi Salı–Perşembe (18.30-21.40)
500 TL /KİŞİ+KDV
Süre: 40 ders
Solid Works Kursu
H. içi P.tesi–Çrş-Cuma (18.30-21.40)
H. sonu C.rtesi–Pazar (09.30-13.30)
600 TL /KİŞİ+KDV
Süre: 50 ders

OPERATÖR VE
TEKNİSYENLER İÇİN KURSLAR
İş Makinaları (Forklift) Operatör
Yetiştirme Kursu
08.07.2017–02.07.2017 (08.30-13.20)
500 TL/KİŞİ+KDV
Sanayi Tipi Kazanlar Operatör
Yetiştirme Kursu
03.07–07.07.2017 (13.00-18.00)
550 TL /KİŞİ+KDV
Doğalgaz Kullanımında Teknik
Personel Kursu
27.07.2017 (09.30–17.30)
250 TL /KİŞİ+KDV

Ansys Yapısal
H. Sonu C.tesi (09.00-17.30)
600 TL / KİŞİ+KDV
Süre: 2 gün / 16 ders

Teknisyenler için Kaynak Teknolojisi
Kursu
H.içi her gün (13.00-18.00)
600 TL /KİŞİ+KDV

Inventor Kursu
600 TL / KİŞİ+KDV
Cumartesi–Pazar (14.00–18.00)
Süre: 5 Hafta / 50 ders

Soğutma Teknisyeni Yetiştirme
Kursu
H.içi her gün (09.00-17.00)
600 TL /KİŞİ+KDV

Catia Kursu
Cumartesi–Pazar (09.30-13.30)
700 TL /KİŞİ+KDV
Süre: 7 Hafta / 70 ders
CNC Programlama Kursu
H. sonu C.tesi–Pazar (09.30-13.30)
650 TL /KİŞİ+KDV
BİLGİ VE BAŞVURU
(232) 462 33 33 / 214-215
Niyazi Oğuz - Volkan Kazanç
Bilgisayar kurslarında başvurulara
göre tarih belirlenecektir.
NOT
Bilgisayar kursları ücretlerinde
TMMOB üyelerine
%30 indirim uygulanmaktadır.
KALİBRASYON EĞİTİMLERİ
BİLGİ VE BAŞVURU
(232) 348 40 50 / Alper Tortoç
Başvuruları
www.kalmem.com
adresinden online olarakta
yapabilirsiniz.
Kalibrasyon eğitimi
ücretlerinde MMO üyelerine
%20 indirim uygulanmaktadır.

Delme–Tornalama–Frezeleme İçin
Takımlar ve Kesici Uçlar Kursu
H. sonu (13.30-17.30)
500 TL /KİŞİ+KDV
Pnömatik Devre Elemanları ve
Uygulama Teknikleri Kursu
H. içi (09.30-16.30)
500 TL /KİŞİ+KDV
Hidrolik Devre Elemanları ve
Uygulama Teknikleri Kursu
H.içi (09.30-16.30)
500 TL /KİŞİ+KDV
Asansör Montajcısı Geliştirme ve
Uyum Eğitimi
600 TL /KİŞİ+KDV
Asansör Bakımcısı Geliştirme ve
Uyum Eğitimi
600 TL /KİŞİ+KDV
LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum
Personeli (Pompacı) Kursu
29-30.06.2017 (13.00-18.00)
300 TL /KİŞİ+KDV
LPG Taşıma Personeli (Tanker
Şoförü) Kursu
21-22.06.2017 (13.00-18.00)
300 TL /KİŞİ+KDV
LPG Teknik Personeli Kursu
300 TL /KİŞİ+KDV
LPG Tüplü Dağıtım Personeli Kursu
200 TL /KİŞİ +KDV
Not: Tarihi belli olmayan kurslarımız
başvurulara göre planlanacaktır.
BİLGİ VE BAŞVURU
(232) 462 33 33 / 215 - 214
Niyazi Oğuz - Volkan Kazanç
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Tarihi belli olmayan kurslarımız
başvurulara göre açılacaktır.

SEMİNERLER
ISO 9001:2015 Kalite Yönetim
Sistemi Temel Bilgilendirme
Semineri
5-6.07.2017
220TL+KDV(%18) /290 TL+KDV(%18)
BİLGİ VE BAŞVURU
(232) 462 33 33 /212 - 214
ikm-izmir@mmo.org.tr
http://mmoizmir.org

EĞİTİMLERE İLİŞKİN DİĞER BİLGİLER

1. İndirimli ücretler; MMO üyelerine, şubemiz
teknik birimler hizmetlerimizden (periyodik
kontrol, kalibrasyon ve ölçüm hizmetleri)
yararlanılmasına ilişkin protokol yapılan
firma çalışanlarına, ve aynı eğitime bir
firmadan üç kişi ile üzeri katılım olması
durumunda uygulanmaktadır.
2. Eğitim ücretlerine % 18 KDV uygulanır.
3. MMO İzmir Şubesi ilan edilen
eğitim tarihlerinde değişiklik yapabilir.
4. Eğitim ücretlerinin eğitimden
en az 3 gün öncesinde ödenerek,
kayıt işlemlerinin tamamlandığına dair ilgili
eğitim bölümünden onay alınması gereklidir.
5. Eğitimlerimizin bir bölümü talep halinde,
sadece kuruluşunuza özel düzenlenebilir.
6. Seminerler başlığının altındaki
aynı eğitime aynı firmadan katılım
4 kişi ile sınırlıdır.

İKM SEMİNERLERİ
Satın Alma Yönetimi
14 Haziran 2017, 09.30-17.00
Eğitmen: Cem TUNA
*Eğitimlerimizden üst düzeyde fayda
sağlanabilmesi için; özellikle ilk dört
eğitime sırayla katılım sağlanması
önerilir.
**Seminerimiz ücretsiz olup;
kontenjanımız 20 kişi ile sınırlıdır. Eğitim;
Şubemiz İnsan Kaynaklarına Merkezine
kayıtlı iş arayan üyelerimize açıktır.
Katılım için; eğitim başlığını, adı-soyadı
mmo sicil numaranızı, telefonunuzu
belirterek lütfen ikm-izmir@mmo.org.tr
adresine e-posta gönderiniz.

MİEM EĞİTİM KURSLARI
Yangın Tesisatı Mühendis
Yetkilendirme Kursu
16-18 Haziran 2017
19 Haziran 2017 (Sınav Tarihi)
LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu
Müdür Eğitimi (3 GÜN)
20-22 Haziran 2017
22 Haziran 2017 (Sınav Tarihi)
Enerji Yöneticisi Eğitimi
12-23 Haziran 2017
Mekanik Tesisat Kursu
29 Haziran-5 Temmuz 2017
6 Temmuz 2017 (Sınav Tarihi)
BİLGİ VE BAŞVURU
(232) 462 33 33 / 215 - 214
Niyazi Oğuz - Volkan Kazanç

DAHA GÜÇLÜ BİR ODA İÇİN
ÜYE ÖDENTİLERİMİZİ
ÖDEYELİM
Odamız, kuruluşunun 63. yılında mesleğimizi,
meslektaşlarımızı, ülkemizi, toplumumuzu ve
sanayimizi uygar dünyanın gelişmiş
bir parçası kılma yönünde çalışmalarını sürdürüyor.

Üyelik ödentilerinin
ödenmiş olması da,
odamızın çalışmalarını
sürdürebilmesi noktasında
önemli bir unsurudur.

Odamız çalışmaları, ancak üyelerimizin
katkı ve destekleriyle
daha ileri noktalara taşınacaktır.

Üye ödenti borçlarınızı maksimum, bonus, axess ve
world özellikli kredi kartlarıyla
Oda web sayfasından (www.mmo.org.tr/aidat)
taksitlendirerek ödeyebilirsiniz.

ŞUBEMİZ BANKA HESAP NUMARALARI
T. İŞ BANKASI YENİŞEHİR ŞB.
(4218) 5994015
IBAN TR 69 0006 4000 0014 2185 9940 15
TMMOB Makina Müh. Odasi İzmir Şb.

Üye ödentinizi belirtilen banka hesaplarına,
ATM veya EFT yoluyla şubemiz veznesine nakit
veya maksimum ve bonus özellikli kredi kartlarıyla
tek çekim veya taksitli olarak ödeyebilirsiniz.

AKBANK KIZILAY ŞB.
(356) 217525
IBAN TR 13 0004 6003 5688 8000 2175 25
TMMOB Makina Müh. Odasi İzmir Şb.

YAPI KREDİ BANKASI ANKARA MRK. ŞB.
(929) 92110660
IBAN TR 57 0006 7010 0000 0092 1106 60
TMMOB Makina Müh. Odasi İzmir Şb.

GARANTİ BANKASI MEŞRUTİYET CAD. ŞB.
(528) 6297842
IBAN TR 27 0006 2000 5280 0006 2978 42
TMMOB Makina Müh. Odasi İzmir Şb.

AYRINTILI BİLGİ İÇİN
(0232) 462 33 33 / 204-205

MMO İzmir Şubesi | Haziran 2017 | 7

ŞUBEDEN • HABER

GÜLMEN VE
ÖZAKÇA’YLA
DAYANIŞMA İÇİN
OTURMA EYLEMİ
YAPILDI
Geçtiğimiz günlerde tutuklanan Nuriye Gülmen ve
Semih Özakça ile dayanışma amacıyla, 26 Mayıs
2017 tarihinde Odamız Tepekule Kongre ve Sergi
Merkezi önünde oturma eylemi gerçekleştirildi.
( İşlerine iade talebiyle açlık grevini sürdürürken geçtiğimiz
günlerde tutukl anan Nur iye Gülmen ve Semih Özakça ile
dayanışma amacıyla Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi

önünde Şubemiz ç alış anl ar ı, İnş aat Mühendisler i Odas ı
İzmir Şubesi çalışanları ve Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi
çalışanl ar ı t araf ından bir oturma eylemi gerçekleşt ir ildi.
Gerçekleştirilen oturma eylemine TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi
Cemalettin Küçük ile Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu Üyesi Tuncay Şulan da katıldı. Oturma eylemi
sırasında bir konuşma yapan TMMOB İzmir İl Koordinasyon
Kurulu Dönem Sekreteri ve Şubemiz Yönetim Kurulu Sekreteri
Melih Yalç ın, Nur iye Gül men ve Semih Öz akç a’nın OHAL
kapsamında çıkarılan KHK vasıtasıyla işlerinden edildiklerini
ve demokratik yollarla işlerini geri istediklerini ifade ederek,
bu taleplerinden dolayı tutuklanmalarının, faşizmin en açık
göstergesi olduğunu belir t t i. Yar ım saatlik oturma eylemi
Yalçın’ın konuşmasının ardından alkışlarla sona erdirildi.

ŞUBEDEN • HABER

YAPI
DENETİM
KOMİSYONUMUZDAN
SEMİNER
Şubemiz Yapı Denetim Komisyonu tarafından, 30
Mayıs 2017 tarihinde bir bilgilendirme semineri
gerçekleştirildi.

( Şubemiz Yapı Denet im Komis yonu taraf ından “ Yapı
Denetimi Kapsamında Mekanik Tesisat Proje Mesleki Denetim
Esasl ar ı” bilgilendirme seminer i gerçekleşt ir ildi. Odamız
Tepekul e Kongre ve Serg i Mer ke z i Mar mar a S al onunda
gerçekleşen seminere Şubemiz Yönetim Kurulu Başkanı Mak.
Yük. Müh. Güniz Gacaner Ermin konuşmacı olarak katıldı. Ermin
seminerde, proje hazırlama aşamalar ı, sıhhi tesisat projesi
denet im esaslar ı, sığınak projesi denet im esaslar ı, klima
havalandırma tesisat projesi denetim esasları ve proje kontrol
formları gibi konular üzerinde duruldu.
Seminere 45 kişi katıldı.
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ŞUBEDEN • HABER

MEKANİK TESİSAT
MÜHENDİSLİĞİ
KOMİSYONUMUZUN
SEMİNERİ
GERÇEKLEŞTİ
Şubemiz Mekanik Tesisat Mühendisliği Komisyonu
tarafından düzenlenen seminerlerin sekizincisi
13 Mayıs 2017 tarihinde “Mekanik & Elektrik
Sistemlerde Askı ve Support Sistemleri ile Sismik
Koruma Önlemleri” başlığıyla gerçekleştirildi.

( Mekanik Tesisat Mühendisliği Komisyonumuz taraf ından
gerçekleştirilen seminerler dizisinin sekizincisi “Mekanik &
Elektr ik Sistemlerde Askı ve Suppor t Sistemler i ile Sismik
Koruma Önlemleri” konusunda düzenlendi. Odamız Tepekule
Kongre ve Sergi Merkezi Ege Salonu’nda gerçekleşen ve Mak.
Yük. Müh. Ali Kemal Güney’in konuşmac ı ol arak kat ıldığı
seminerde bor u ask ı ve de s t ek s is t emler i, s t andar t l ar,
proje şar tnameler i ve keşifler i, sismik koruma ve t itreşim
yalıtımı sistemleri, örnek uygulamalar gibi konular üzerine
bilgilendirmede bulunuldu. Seminere 36 kişi katıldı.

ŞUBEDEN • HABER

ÖĞRENCİLERE
YÖNELİK ASANSÖR
AVAN VE YANGIN
TESİSATI SEMİNERİ
GERÇEKLEŞTİ
Şubemiz Mekanik Tesisat Mühendisliği Komisyonu
ve Öğrenci Üye Komisyonu tarafından öğrenci
üyelerimize yönelik düzenlenen “Geleceğin
Tesisat Mühendislerini Hazırlıyoruz” seminerlerinin
sonuncusu 6 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleşti.

( Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Ege Salonunda
gerçekleşen ve Asansör Avan ve Yangın Tesisatı konularının
işlendiği seminere Şubemiz Yönetim Kurulu Üyesi Mak. Müh.
Amaç Sarıgülü ve Mak. Müh. Erol Yaşa konuşmacı olarak katıldı.
Seminerin asansör avan başlığında asansör sınıfları, boyutları,
mak ine dairesi, boyutl ar ı, traf ik hesabı, yangın tesisat ı
başlığında ise yangın standartları ve yönetmelikler, yangın
pompa grubu, yangın dolapları, yangın tehlike sınıfları gibi
konulara değinildi.
Seminere 34 kişi katıldı.
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TEPEKULE AÇIKHAVA
SİNEMASI
20 HAZİRAN’DA
BAŞLIYOR
( İzmirlilere açık havada sinema şenliği yaşatan Odamız
Tepekule Açık Hava Sineması, bu yıl yine dolu dolu bir programla
sanatseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 20 Haziran-14 Eylül
2017 tarihleri arasındaki 11 haftada yerli ve yabancı birbirinden
güzel filmler, animasyonlar ve belgeseller seyirciyle buluşacak.
Tüm gösterimlerin ücretsiz olduğu sinemamız, önceki yıllarda
olduğu gibi yine üyelerimize ve tüm sanatseverlere açık olarak

Tepekule Açıkhava Sinemamızın
Gösterim Programına
QR Kodu okutarak ulaşabilirsiniz

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

TEREDDÜT

20-21-22
Haziran

Yönetmen: Yeşim Ustaoğlu
Tür: Dram
Yapım yılı / Süre: 2016 / 105 dk
Ülke: Türkiye, Almanya, Fransa, Polonya
İstanbullu genç bir kadın psikiyatrist, tayinle
geldiği ama şehre çok da uzak olmayan bir
taşra kasabasında mecburi göreve başlar.
Çekici kocası Cem ile dışardan kusursuz gibi
görünen bir evlilik sürdürmektedir; ama içten
içe ters giden bir şeylerin olduğunu hisseder...
Öte yandan bir gün hastaneye getirilen
küçük yaşta bir kadın hasta olan Elmas ile
ilişkisi Şehnaz’a bambaşka bir kapı açarken,
akli dengesini yitirmek üzere olan Elmas da
Şehnaz’ın yardımıyla ruhundaki düğümleri bir
bir çözecektir.

KIRMIZI KAPLUMBAĞA

3 Temmuz

KAHRAMAN ÖRDEK

KAPTAN FANTASTİK

4-5-6
Temmuz

Yönetmen: Matt Ross
Tür: Dram, Komedi
Yapım yılı / Süre: 2016 / 118 dk.
Ülke: ABD
Ben Cash, ABD’nin Kuzeybatı Pasifik
ormanlarında, 6 çocuğu ile beraber bir
kabinde medeniyetten izole yaşamaktadır. Bu
izole ortamda ebeveynlik, kendi doğrularını
yaratmıştır ve çocuklar moderniteye karşı bir
bağışıklık kazanamamışlardır. Karısı Leslie’nin
ölümü ormandaki “düzeni” de sarsar. Çocuklar
annelerinin cenazesine katılmak için medeniyete
dönmek isterler. Ev eğitimi ile yetiştirdiği
çocuklarının hem annesi hem babası olan Ben için
bundan sonrası ormandaki hayattan daha zor
olacaktır...

Yönetmen: Michael Dudok de Wit
Tür: Animasyon
Yapım yılı / Süre: 2017 / 81 dk.
Ülke: Fransa, Belçika, Japonya
Wild Bunch ve Studio Ghibli ünlü stüdyolarının
ortak yapımı olan film, denizde geçirdiği bir kaza
sonucu kendisini kaplumbağaların, yengeçlerin
ve kuşların yaşadığı ıssız bir adada bulan bir
adamın bu ıssız adayı terk etmeye çalışmasını
konu ediyor.
Herhangi bir diyalog içermeyen Fransız-Japon
ortak yapımı filmin yönetmen koltuğunda
Michaël Dudok de Wit oturuyor. Film ayrıca
2017 Oscar ödüllerinde en iyi animasyon film
adaylarından biriydi.

10 Temmuz

Yönetmen: Viktor Lakisov
Tür: Animasyon, Aile, Komedi
Yapım yılı / Süre: 2016 / 81 dk.
Ülke: Rusya, ABD, Çin
Güneşin hep ışıldadığı, yemyeşil ağaçlarla
kaplı bu ada çok güzeldir. Bir gün yeşil başlı bir
yaban ördeği sürüsü adayı Hawaii sanarak iniş
yapar. Efsaneye göre kahraman Güneş Ördeği,
sürüyü ve adanın enerji kaynağı olan Güneş’i
korumakla görevlidir. Fakat kötü kalpli bir cadı
Güneş Ördeği’nin süper güçlerini öğrenince
adaya gelerek onun peşine düşer. O güne kadar
pek iyi anlaşamayan iki farklı ördek sürüsü,
adayı korumak için arkadaş olmak ve güçlerini
birleştirmek zorunda olduklarını anlayacaklardır...

MMO İzmir Şubesi | Haziran 2017 | 11

ŞUBEDEN • HABER

13. ULUSAL TESİSAT
MÜHENDİSLİĞİ
KONGRESİ SONUÇ
BİLDİRİSİ
Odamız adına Şubemiz yürütücülüğünde
19-22 Nisan 2017 tarihleri arasında İzmir'de MMO
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenen
13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve
TESKON+SODEX Fuarı sonuç bildirisi yayımlandı.

esisat Mühen
al T
di
us

DEX Fuarı
SO
n+

( İlki 1993 yılında düzenlenen,
ngresi ve te
sk
i Ko
24 yıllık bir birikim ve geleneği
o
ls iğ
7
olan,
13.
Ulusal
Tesisat
Mühendisliği Kongresi, TMMOB
Makina Mühendisleri Odası adına
19-22 Nisan 2017
İzmir Şubesi yürütücülüğünde
"Bütünleşik
Performans"
ana
http://teskon.mmo.org.tr
temasıyla, 19-22 Nisan 2017
tarihleri arasında İzmir’de MMO
Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenmiştir. Kongre ile
birlikte TESKON+SODEX Fuarı da Hannover Messe Sodeks Fuarcılık
A.Ş. tarafından aynı tarihlerde gerçekleştirilmiştir. Kongre ve fuar
etkinliklerinin tamamı MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi‘nde
bulunan 10 salon ve fuar alanında yer almıştır. Kongre 24 kurum ve
kuruluş ve üniversite tarafından desteklenmiştir. Kongre boyunca
toplam 55 oturumda 167 bildiri sunulmuştur. Açılış oturumunun
ardından düzenlenen özel oturum ile meslek alanımıza katkıda
bulunan önemli isimlere vefamızın bir gereği olarak "Nikita GuberÖzden Ertöz Saygı Oturumu" ve Soğutma Sempozyumu kapsamında
“Erol Ertaş Saygı Oturumu” gerçekleştirilmiştir.
MMO Tepekule Kongre ve
Sergi Merkezi - İZMİR

13.
Ul

Kongre sırasında toplam 7 sempozyum, 4 seminer, 15 kurs, 2
panel, 2 saygı oturumu, 1 özel oturum, 3 sabah toplantısı
gerçekleştirilmiştir. Kongre ile paralel düzenlenen TESKON+SODEX
Fuarına toplam 1761 m2 net stand alanında, sektörde ürün ve
hizmet üreten temsilcilikleri ile birlikte 96 kuruluş katılmıştır.
Kongreyi bin 348`si kayıtlı delege olmak üzere, 4 bin 800’ü aşkın
mühendis, mimar, teknik eleman ile üniversite, meslek yüksekokulu
ve meslek lisesi öğrencisi izlerken, fuar 6 bin 676’i aşkın kişi
tarafından ziyaret edilmiştir.
Oturumlarda, tesisat mühendisliği alanındaki bilimsel, teknolojik
gelişmeler ve uygulamalar ile sektörde yapılan AR-GE çalışmalarının
tanıtıldığı, bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı bildiriler sunulmuştur.
Bilimsel/Teknolojik Çalışmalar başlıklı oturumlarda, tesisat
mühendisliği ve ilgili alanlarda uluslararası ölçekte yenilik getiren
teorik veya deneysel özgün araştırma sonuçları sunulurken, seminer
ve sempozyumlarda ise uluslararası ölçekte yapılmış uygulama ve
araştırmalar tartışılmıştır.
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Kongrede gerçekleştirilen oturumlar aşağıda belirtilmiştir.
SEMPOZYUMLAR
• Bina Fiziği Sempozyumu
• Binalarda Enerji Performansı Sempozyumu
• Isıl Konfor Sempozyumu
• İç Hava Kalitesi Sempozyumu
• Simülasyon ve Simülasyon Tabanlı Ürün Geliştirme Sempozyumu
• Soğutma Teknolojileri Sempozyumu
•

Termodinamik Sempozyumu

SEMİNERLER
1. Bacalar Semineri
2. Hastane Havalandırma Sistemleri Semineri
3. Jeotermal Enerji Semineri ve Jeotermal Enerji ve Çevre Paneli
4. Mekanik Tesisat Yalıtımı Semineri
KURSLAR
1. VAV (Değişken Hava Debili) ve Laboratuvar Havalandırma
Sistemleri
2. Binalarda Kojenerasyon/Trijenerasyon Sistemleri Uygulamaları
3. Havalandırma ve İklimlendirme Sistemlerinde Hava Dağıtım
Ekipmanları
4. Mutfak Havalandırması
5. Sprinkler Sistemleri Montaj Kuralları
6. Yüzme Havuzları Filtrasyon Tesisatı Projelendirme Esasları
7. İklimlendirme Sistemlerinde Gürültü Denetimi Teorisi ve Pratik
Hesaplamaları
8. Sistem Seçimi
9. Medikal Gaz Tesisatı
10. Uygulamalı Psikrometri ve İklimlendirme
11. Yangından Korunmada Su Sisi Sistemleri (Alçak ve Yüksek
Basınç ve Hibrid Sistemler)
12. Hastane Hijyenik Alanlar Proje Hazırlama Esasları
13. Binaların Performansının Değerlendirilmesinde Ekserji Bazlı
Bütünleşik Yaklaşımın Kullanılması ve Binalarda Ekserji Yönetim
Sistem Standardı
14. Sanayide Enerji Verimliliği ve Uygulamalar
15. Soğutma Sistemleri, Hesapları ve Modellemesi
PANELLER:
1. Tasarım ve Proje Hizmetleri Sorunları ve Çözüm Önerileri
2. Test Ayar Dengeleme (TAD) Sertifikasyonu
ÖZEL OTURUM
1. BIM (Bulding İnformation Modelling)
SABAH TOPLANTILARI
1. Sektörel Ar-Ge Faliyetleri
2. Mekanik Tesisat Şartnamesi
3. Sektörel Yayınların Değerlendirilmesi
Kongre sonucunda aşağıdaki konuların kamuoyuna duyurulmasına
karar verilmiştir.
1. Bütünleşik performans, tasarım performansından işletme, ölçme
ve denetim performansına kadar bütün tasarım yapım, devreye
alma ve denetim süreçlerini kapsar. Bu nedenle mühendislik,
mimarlık uygulamaları başta olmak üzere sürece doğrudan ya da
dolaylı katılan bütün aşama ve sistemlerin performansı ayrı ayrı
ölçülmeli ve bütünleşik olarak değerlendirilmelidir.
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2. Meslek Odalarımızın ve Sektör Derneklerinin tüm karşı
görüşlerine karşın, hükümetin, başta TMMOB Yasası olmak üzere
mesleğimizi yakından ilgilendiren İmar Kanunu ve Yapı Denetim
Kanunu ve ikincil mevzuatta yapmaya çalıştığı düzenlemeler yapı
üretim ve denetim süreçlerinde kuralsızlığı ve denetimsizliği
getirmekte, güvenli, sağlıklı, konforlu yapıların yapımını
engellemekte; mesleğimize, meslektaşlarımıza, sektörümüze
zarar vermektedir. Yapı üretim ve denetim süreçlerine yönelik
mevzuat kamusal bir bakış açısıyla ele alınmalı, meslek
odalarıyla
işbirliği
yapılarak
yeniden
düzenlenmelidir.

10. Çağdaş bilimsel ve teknik yöntemlerin yeterince kullanılmadığı
çalışmalarla ortaya çıkan genel verilere dayanarak, jeotermal
enerji gelişmeleri ile ilgili olumlu veya olumsuz değerlendirmeler,
ülkemizdeki jeotermal enerji–çevre değerlendirmesinde yararsız
bir kaotik atmosferin oluşmasına neden olmaktadır. Sorunların
bütünleşik performans kavramı ve üniversite–endüstri işbirliği
ile tanımlanması ve çözümlenmesi için, kamu kuruluşları ve
jeotermal yatırımcılar tarafından kaynak yaratılması; bu
alandaki çalışmaların koordine edilmesi için de ilgili bağımsız bir
kurumsal yapının oluşturulması önemlidir ve acil bir gerekliliktir.

3. Meslek içi eğitimin önemi, kurslara yoğun katılım ile kanıtlanmıştır.
Meslekte uzmanlık ve belgelendirme çalışmalarında Makina
Mühendisleri Odası`nın yanı sıra sektör dernekleri ve üniversiteler de
bu süreçlere katkı koymalı ve bu alanda teorik ve uygulamalı eğitim
merkezlerinin sayısı artırılmalıdır. TAD (Test, Ayar ve Dengeleme)
konusunda yapılan çalışmalar bu kapsamda ele alınmalı Oda-Sektör
ilişkileri bu alanda devam etmelidir. Doğrulama ve Belgelendirme
(commissioning) çalışmaları de aynı anlayışla ele alınmalıdır.

11. Jeotermal kaynaklardan üretilen elektrik için devletin
verdiği alım garantisi ve tarife 2020 yılında sona ermektedir. Bu
tarihten hemen önce tamamlanacak santrallar tarife ve alım
garantisinden 10 yıl süre ile faydalanabileceklerdir Jeotermal
kaynaklardan elektrik üretimi bir taraftan yüksek bir tarife ve
alım garantisi ile teşvik edilirken, diğer yandan elektrik üretim
lisanslarının da, saha kapasitesi dikkate alınmaksızın sınırsızca
verilmesi, yatırımcıları saha potansiyeline dikkat etmeksizin,
2020 yılından önce ulaşabilecekleri en yüksek kapasiteyi bir
an önce devreye almaya zorlamaktadır. Sonuçta, hem doğal
kaynaklar, hem de finansal kaynaklar kötü yönetilmektedir.
Gerçekleştirilen santrallarda üretilen güç ile kurulu güç
arasındaki oran uygun bir seviyede değildir. Bu nedenlerle:
•Jeotermal kaynaklı elektrik üretiminde, tüm dünyadaki artışın
% 50’den fazlasının Türkiye’de olması normal bir durum değildir.
Jeotermal enerji ile ilgili ülke strateji belgesi, eylem planı, yol
haritası vb. referans belgeler ile ülke ölçeğinde uygulanması
zorunlu uygulama esasları ve standartlar hızla oluşturulmalıdır.
•Hem üretim sahalarından hem de yerleşim birimleri sınırlarında
ve içinde yapılan elektrik üretimi santrallarının emisyonlarının
yerleşik ölçüm cihazlarıyla izlenmesi ve değerlendirilmesi, gerek
emisyona maruz gruplar gerekse sosyal barış açısından önemlidir.
Bu alandaki çalışmaların üzerindeki kamusal denetim artırılmalıdır.

4. Enerji Verimliliği Kanunu ve uygulamaları. Mayıs 2017
itibariyle 10. yılını doldurmaktadır. Kanuna göre Türkiye’deki
bütün binaların Mayıs 2017 itibariyle Enerji Kimlik Belgesine
sahip olması zorunluluğu 2020 yılına ertelenmiştir. Ancak Enerji
Kimlik Belgesi çalışmalarında kullanılan BEP-TR yazılımları
başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu konuda bir an önce meslek odaları,
sektör dernekleri ve üniversiteler ile birlikte yeni bir yazılım
hazırlanarak/seçilerek en kısa sürede uygulamaya geçilmelidir.
5. 2015 yılında gerçekleştirilen kongre sonuç bildirisinde önerilen
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekanik İşler Genel Teknik Şartnamesi
kapsamı ve güncellemesi konusunda başlatılan çalışma çok önemli
olup, mekanik tesisat tasarım kısmını da kapsayacak şekilde,
sürdürülebilir ve kendini güncelleyen kapsamlı bir şartname
hazırlığı sürdürülmelidir. Bu konuda sektör bileşenlerinin
de katkılarını almak üzere çeşitli toplantılar yapılmalıdır.
6. Sektörel yayın kalitesini artırmak, yayın problemlerine
ortak çözümler oluşturmak üzere Odanın sekretaryalığında,
Sektör Dernekleri, Sektör Yayın Kuruluşları, Sektörel Yayınlar
Derneği ile birlikte ortak çalışma ilkeleri oluşturularak
Sektör Yayın Takip Koordinasyon Kurulu kurulmalıdır.
7. KOBİ’lerin AR-GE çalışmalarına katkı vermek üzere Oda ve Sektör
Dernekleri ile birlikte AR-GE Takip ve Destek Birimi oluşturulmalıdır.
8. Bilindiği üzere hem “Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği” hem
de “Kamu İhale Kanunu” kapsamında gerçekleştirilen kamu
projelerinde büro tescil belgesi aranması yönünde bir zorunluluk
mevcut değildir. Bu konunun ivedilikle gündeme alınarak
mevzuatlarda yapılacak değişiklikle kamu projelerinde büro tescil
belgesi zorunluluğunun getirilmesi yönünde çalışmalar yapılmalıdır.
9. Yapı sınıfları günün koşullarına göre yeniden belirlenmeli,
güncelliğini yitirmiş tanımlar kaldırılmalıdır. Bununla beraber
Mühendislik Hizmetleri Şartnamesindeki hizmet bedeli hesabının;
yapı yaklaşık maliyeti üzerinden yapı sınıflarına uygun olarak
hesaplanması için belirlenen hizmet oranları dönemin şartları
çerçevesinde tekrar ele alınmalı ve teknolojinin gelişmesiyle
beraber makina mühendisliği hizmetlerindeki artış bu oranlar
belirlenirken mutlaka göz önüne alınmalıdır.
Ayrıca makina mühendisliği uzmanlık alanı içerisine giren bazı
özel uzmanlık tasarım hizmetlerinin bedelleri de yapı yaklaşık
maliyetinin bir oranı olarak, ayrı ayrı tespit edilerek toplam hizmet
bedeline eklenmelidir.

Ayrıca;
Jeotermal uygulamalar “Bütünleşik Performans” şemsiyesi altında
projelendirilmeli, uygulanmalı ve işletilmelidir. Bu anlamda ilgili
çevre mevzuatının uygulanması ve eksikliklerin giderilmesi için
gerekli mevzuat çalışmaları yapılmalıdır.
Jeotermal elektrik üretim projelerinin, sera, kurutma vs. gibi
entegre projelerle geliştirilmesi için teşvik sağlanması hem çevresel
sorunların azaltılmasında hem de istihdamın artırılmasında önemli
rol alabilecektir.
Aynı rezervuarda, birden fazla ve kendi bölgesindeki saha işletiminde
bağımsız işletmelerin olması, çevre ve enerji duyarlı rezervuar
işletilmesi için ciddi bir engel olarak görülmektedir. Bu durum
ayrıca olumsuz bir sosyal etkileşime de neden olmaktadır. Aynı
rezervuardan sürdürülebilir bir enerji üretimine uygun bir üretim ve
re-enjeksiyon planlamasının ve işletmesinin geliştirilmesine imkan
verecek yasal ve teknik mevzuat oluşturulmalıdır.
13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve teskon+Sodex
Fuarı’nın niteliği ve niceliğiyle çağdaş, demokratik, sanayileşen
bir Türkiye yaratılması sürecine katkıda bulunacağı inancı ile
yukarıdaki istemlerimizin yaşama geçirilmesinin takipçisi olunacak
ve 14. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Fuarı’nın aynı
anlayış ile ulusal ve uluslararası katılımın daha da artırılarak,
gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
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TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ
2016-2017 ÇALIŞMA DÖNEMİ 4. DÖRT AYLIK ÇALIŞMA RAPORU
(1 Şubat 2017–31 Mayıs 2017)
SUNUŞ
Şubemizin 28. Çalışma Döneminin dördüncü dört ayını
kapsayan bu rapor, Şube 28. Ol ağan Genel Kurulu’nda
üyelerimizin görüş ve önerileri ile zenginleştirilen Şube
Çalışma Programı doğrultusunda gerçekleşen çalışmalardan
oluşmaktadır.
Raporumuz, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen askeri
darbe girişiminin ardından ilan edilen ve her 3 ayda bir
uzatılan OHAL koşullarında anayasa değişikliğine gidildiği
ve referandum sonuçlarının türlü ayak oyunlarıyla “evet”
şeklinde ç ıkar ıldığı, toplumun tüm kesimler ine yönelik
baskıların her geçen gün arttığı, demokrasi kırıntılarının
dahi yok edildiğ i, gözalt ı ve tutukl amal ar ın, kamuda
gerçekleşen ihraçların, açığa almaların sürdüğü yaklaşık
120 günlük zaman dilimini kapsamaktadır.
15 yıllık iktidarında “ileri demokrasi” iddiası ile hareket
eden ancak ilerleme bir yana, demokratik alanı her geçen
gün daralt an AKP, 15 Temmuz darbe gir işimini f ırsat a
çevirerek ülkeyi OHAL koşullarında KHK’ler ile yönetmeye
başladı. Darbe girişiminin ardından 10 ayı aşan bir süre
OHAl koşullarında geçilirken, ülkenin geleceğinde etkisi
büyük olacak bir değişiklik, partili cumhurbaşkanlığını, yani
başkanlığı getirecek olan anayasa değişikliği 16 Nisan’da bu
koşullarda halkoyuna sunuldu. 16 Nisan öncesinde iktidarın
“evet” ve “hayır” kampanyalarına yönelik yaklaşımı, partili
başkanlığın nasıl bir Türk iye yarat acağının ipuçl ar ını
ziyadesi ile verdi. Hayır kampanyası yürütenler türlü baskı
ve yasakl arl a, gözalt ı ve tutukl amal arl a sindir ilmeye
çalışılırken, evet kampanyası için devletin bütün olanakları
seferber edildi, cumhurbaşk anı t ar af ından mit ingler
gerçekleştirildi. 16 Nisa gecesi görüldü ki, YSK tarafından
manipüle edilen sonuçl ar ak sini gösterse de, tüm bu
dengesiz olanaklara rağmen aslında kazanan hayır oldu.
Resmi sonuçlara göre yüzde 48.6’lık orana ulaşan hay ır
tercihi, bu iktidara biat etmeyen kesimin kitleselliğinin
n e b o y u t t a o l du ğ u n u gö s t e r d i. Ş a ib e l i s on u ç l ar ın
ardından polis şiddeti ve iktidar ın elinde oyuncak olan
yargı tehdidini göze alarak OHAL koşullarında sokaklara
çıkanların haykırdıkları “Hayır bitmedi, daha yeni başlıyor”
sloganı bunun ifadesidir. 15 Temmuz 2016 tarihine kadar,
kendinden olmay anl ar a k arş ı her türlü bask ı ar ac ını
kullanan ancak 15 Temmuz ile birlikte bu konuda eli iyice
rahatlayan, diktatör yal niteliği iy iden iy iye ağır basan
AKP iktidarına başkaldıran milyonların tercihi, tek adam
diktatörlüğüne karşı demokrasinin ve parlamenter sistemin
korunması oldu. Şimdi, baskı ve yasaklara karşı özgürlük
ve demokrasiy i savunma görev i önümüzde durmaktadır.
TMMOB ve MMO örgütlülüğü olarak bu görevde üzerimize
düşen pay her ne ise bunu hakkıyla yerine getirmek için
daha fazla çabalamalı, bir bütün olarak örgütlülüğümüzü
harekete geçirmeliyiz.
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İktidar, bir yandan da referandum sonrasında ajandasında
yer al an adıml ar ı at may a başl amak t adır. Geç t iğ imiz
günlerde, Çevre ve Şehirc ilik Bakanlığının 6235 say ılı
T MMO B K an u n u D e ğ i ş ik l ik Ta s ar ı s ı h ak k ın d a d i ğ e r
bakanlıklardan görüş istemesi ile yeniden gündeme gelen
TMMOB Kanunu’na yönelik değişiklik planlar ı, ik t idar ın
rant projeler inin önünü açmak doğrultusunda TMMOB’y i
etkisizleştirme hevesini bir kez daha or taya koymuştur.
T MMOB önc e e t k is iz l e ş t ir il me k, s onr a y ok e d il me k
istenmektedir. TMMOB’nin varlığını güçlenerek sürdürmesi
mücadelesi, demokrasi ve özgürlükler mücadelesinden
bağımsız değildir. Demokrasi ve özgürlükler için verilen
mücadele ne kadar güçlenirse TMMOB’y i savunmak da o
kadar güçlenecektir. Bir arada ve örgütlü durmamız, diğer
emek, barış ve demokrasi güçleri ile yan yana yürümemiz
acil bir görev olarak karşımızdadır. Örgütlülüğümüzü sivil
darbe sürecinin saldırgan politikalarına karşı savunmamız
ancak bu şekilde mümkün olacaktır.
Kamuda KHK’ler vasıtasıyla ihraçlar sürerken, görevlerinden
ihraç edilen ve Ankara’da işlerine iade talebiyle açlık grevi
gerçekleştirilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, yaklaşık
15 gün önce eylemler ini görünmez k ılmak is teyenler
t ar af ından t ut ukl anar ak ce z ae v ine gönder il di. Açlık
grevinde 90’lı günlere giren Gülmen ve Özakça’nın sağlık
durumlar ı kr itik aşamaya gelirken, iktidar ın umursamaz
hali, kendi amaç ve çıkarlarının insanların yaşamından daha
değerli olduğunu bir kez daha gösteriyor.
Başta TMMOB olmak üzere Odalar ımız, mevcut ikt idar ın
anti demokratik, bilimsel temelden uzak düzenlemelerine
karşı yasal ve meşru zeminde sonuna kadar mücadele
ederek, demokratik meslek örgütlerimizi geleceğe taşımaya
kararlıdır.
TMMOB İzmir İKK çalışmalar ına Şubemizin aktif katılımı
bu dönemde de devam etmişt ir ve TMMOB İKK Dönem
Sekreterliği görevi Şubemiz tarafından sürdürülmektedir.
Ülke gündeminin yoğunluğuyla bağlantılı olarak şekillenen
Oda ve İKK ç alışmal ar ının dış ında, Şubemiz meslek i
çalışmalarını yoğun biçimde sürdürmüştür.
Yapılan düzenleme ile asansörlerin periyodik kontrollerinin
“A Tipi Muayene Kuruluşl ar ı” t araf ından yapılmasının
z or unl u hal e ge l me s in in ard ından A s ans ör Kon t rol
Merkezimiz, ilgili belediyelerle periyodik kontrol sözleşmesi
imzaladığı İzmir’deki çok say ıda ilçede asansör kontrol
faaliyetlerini sürdürmektedir.
Şubemiz taraf ından daha önce olduğu gibi bu dönemde
de iş arayan üyeler imize yönelik özgeçmiş oluşturma,
kar iyer planlama, hukuksal bilgilendirme gibi ücret siz
eğitimler verilmiş, üyelerimiz ihtiyaç beyan eden firmalara
yönlendirilmiştir.
Değerli Üyelerimiz,
Önümüzdek i süreç te meslek i örgütlülüğümüzün
gü ç l e nd ir il me s i v e o dam ız a b u ör gü t l ül üğümü z de n

alacağımız güçle sahip çıkmamız büyük önem taşıyacaktır.
Bu süreçte Şubemiz, tüm etkinliklerini örgütlü üyesinden
ve halkımızın desteğinden aldığı güçle ve çalışma ilkeleri
do ğr ul t u sun d a y ür ü t m e y e de v am e de r ke n, s iz l e r in
gerçekleştireceğimiz bu çalışmalarımıza katkı ve katılımınız
yalnızca Odamız açısından değil, ülkemizde demokrasisinin
gelişmesi açısından önemli olacaktır.
28. Dönemin dördüncü dör t ay ında gerçekleşt irdiğimiz
çalışmalarımızın özetini görüşlerinize sunarken, bu süreçte
Şube çalışmalarımıza katkıda bulunan tüm üyelerimize
bir kez daha teşekkür ediyoruz.

1) Oda ve Şube Örgütsel Yapısının
Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar
Şubemiz, uzmanlık alanındaki bilgi ve deneyimlerini Oda
platformlarına aktarmayı bu dönem de sürdürmüştür. Bu
dönem görüş ve öner iler sunulan yönetmelik, şar tname,
kararname ve tebliğler şunlardır:

Organize Sanayi Bölgeleri’nde Üyelerimiz ile Buluşuyoruz
Organize S anay i Bölgeler inde ç alış an üyeler imiz bir
araya gelmek üzere; OSB Müdürlükleri’nde planladığımız
seminerler kapsamında Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi
Müdürlüğü’nde 22.02.2017’de Enerji Verimliliği Mevzuatı
ve Sanayide Uygulamaları ile 04.04.2017 tarihinde Kaynak
Prosesi ve Tahribatsız Muayene Bilgilendirme toplantıları
gerçekleştirildi. Toplantılara 68 kişi katılım gösterdi.

3) İnsan Kaynakları Merkezi (İKM)
16 Nisan 2017 referandum tar ihi öncesinde; f irmalar ın
yaşadıkl ar ı belirsizlikler; bir imimizde mühendis alımı
başvurularına da yansımıştır. Bu tarihten sonra talepler
ar t m ış t ır. 31 May ıs 2017 t ar ihine k adar y ap t ığ ım ız
yönlendirmeler ile 16 üyemiz çalışmaya başlamıştır.

LPG’li Ar aç Gaz Sızdır mazlık Kontrol For muna ilişk in
Şubemiz görüş ve önerileri
Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği Taslağı’na Şubemiz görüş ve
önerileri

Çalışmayan Üyelerimize ve Öğrencilere Yönelik Ücretsiz
Eğitimler
İnsan Kaynakl ar ı Merkez i ücret siz eğ it im etk inlikler i
k aps amında iş ar ay an ü yeler imize çe ş it l i konul arda
seminerler programlanmıştır. 7 adet ücretsiz eğitime 91
kişilik katılım olmuştur. Eğitim sonunda üyelerimize eğitim
katılım belgeleri verilmiştir.

“tst 4156-3 Topluma açık iş yerlerinde ve konutlarda yangın
önleme – Bölüm 3: Konaklama Amaçlı Binalar” standar t
tasarısına ilişkin Şubemiz görüş ve önerileri

Salı Bilgilendirme Toplantıları
D ü z e nl e ne n 6 ade t t op l an t ı y a, 151 k iş il ik k a t ıl ım
gerçekleşmiştir.

2) Şube Eğitim Hizmetleri
Teknisyenlere Yönelik Kurslar
Bu dönem topl am 78 kursa 1.071 teknisyen ve teknik
eleman katılmıştır
Meslek İçi Eğitim Merkezi (MİEM) Kursları
M İE M / P BK Mühe nd is Ye t k i B e l ge l e r in in Göz e t im i
K a p s a m ı n d a P u a n l a m a y a E s a s o l a r a k 0 1. 0 2 . 2 0 17
-31.05.2017 t ar ihler inde gerçekleşt ir ilen 4 topl ant ıya
169 üyemiz kat ıl arak puan almışl ardır. Aynı dönemde
düzenlenen 16 kursa ise 277 kişi katılmıştır.
Bilgisayar Kursları
Bu dönem Şubemiz eğitim merkezinde açılan 5 bilgisayar
kursuna 37 kişi katılmıştır.
İnsan Kaynakları Merkezi Tarafından Düzenlenen Kuruluş
İçi Eğitimler
İnsan Kaynakları Merkezimiz tarafından düzenlenen toplam
14 kuruluş içi eğitime 174 kişi katılmıştır.
İnsan Kaynakları Merkezi Tarafından Düzenlenen Genel
Katılıma Açık Eğitimler
Bu dönemde genel k at ılıma aç ık eğ it im progr amımız
k ap s am ında dü z e nl e ne n e ğ i t iml e re t op l am 90 k iş i
katılmıştır.
4 aylık dönemde açılan 21 seminere, 269 kişilik katılım
sağlanmıştır. Eğitimlere bireysel katılımcıların yanı sıra,
31 ayr ı f irmada çeşitli görevlerde çalışan yönet ic iler,
mühendisler ve teknik elemanlarını katılmıştır.

Komisyon bilgilendirme toplantılarına ise üye ve öğrenci
üyelerden 117 kişilik katılım gerçekleştirilmiştir.
Lise Öğrencilerine Meslek Tanıtım Toplantıları
Çeşitli Liselerin davetleri ile üniversite sınavlarında meslek
tercihinde bulunacak lise öğrencilerine endüstri; makina
ve mekatronik mühendisliği meslek alanlar ının tanıtımı
iç in üyeler imiz gönüllü ol arak görev al arak, uzmanlık
alanlarında bilgiler vermektedir. Bu dönemde 5 okulda bu
toplantılar gerçekleştirilmiştir.

4) Mesleki Denetim ve Teknik Hizmetler
Periyodik Kontroller
Şubem iz, İ ş Ek ipmanl ar ın ın Kul l an ım ında S ağl ık ve
Güvenlik Şar tlar ı Yönetmeliği gereği f irmalara yönelik
olarak gerçekleştirmiş olduğu Basınçlı Kapların ve Kaldırma
mak inal ar ının per iyodik kontrol hizmet ini bölgemizde
etkinliğini arttırarak sürdürmüştür. Tekniğin gerektirdiği
y ön t eml er l e gerçe kl e ş t ir il en p er i y od ik kon t rol l er l e
01.02.2017-31.05.2017 tarihleri içerisinde 1152 f irmada
6821 cihaz kontrolü yapılmıştır.
Mesleki Denetim
01.02.2017-31.05.2017 t ar ihler i ar as ında 2128 ade t
mekanik tesisat projesi, 19.652 adet doğalgaz tesisat ı
projesi, 33 adet asansör uygulama projesi ve 13 adet araç
tadilat projesinin mesleki denetimi yapılmıştır.
Ayrıca bu dönemde 19.020 adet LPG’li araca gaz sızdırmazlık
raporu, 2.782 araca ise montaj tespit raporu verilerek bu
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araçların Odamız tarafından mesleki denetimlerinin yapılması
sağlanmıştır.
Motorlu Araçlar Bilirkişiliği
Bu dönemde 171 aracın motor, şase numaralarının orijinalliği,
az ami yüklü ağ ırlığ ı ve silindir hac imler i incelenmiş ve
bu araçlar hakk ındak i inceleme raporlar ı ilgili kurumlara
gönderilmiştir.
Mutfak Havalandırma Bilirkişiliği
Bu dönemde 52 işyerinin mutfak havalandırma sistemi hakkında
inceleme raporları düzenlenmiş ve firmalara iletilmiştir.
Teknik Ölçümler
01.02.2017-31.05.2017 tarihleri arasında 34 adet teknik ölçüm
gerçekleştirilmiştir.
Bilirkişilik Ve Ekspertizlik Hizmetleri
01.02.2017-31.05.2017 tarihleri arasında 59 kurum, kuruluş ve
firmaya bilirkişilik ve ekspertizlik hizmeti verilmiştir.

5) Asansör Kontrol Merkezi (AKM)
AKREDİTASYON FAALİYETLERİ
A s ansör Kont rol Mer ke z i, “ T S EN I SO/ IEC 17020: 2012
Uygunluk Değerlendirmesi Çeşitli T iptek i Muayene
Kuruluşlarının İşletimi için Şartlar” standardı ve AB-130-M
nolu akreditasyon kapsamında Mak ina Mühendisler i Odası
Asansör Kontrol Merkezi 1. Gözetim denetimi 10-29.04.2017
tarihlerinde gerçekleştirildi. Denetime Adana, Denizli, Edirne,
İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Konya Şubeler i denetlenmişt ir.
Denet im sonucunda 25 adet uygunsuzluk tespit edilmişt ir.
Uygunsuzlukların giderilmesi için çalışmalar devam etmektedir.
26.04.2017 tarihli AİTM Yönetmeliği gereği T.C. Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı ile protokol yapılmış olup sızdırmazlık
kontrol faaliyetlerine devam edilmektedir.
EĞİTİM FAALİYETLERİ
AKM t araf ından Oda bünyesinde f aaliyet yürüten mak ina
mühendisler i iç in bu dönemde farklı illerde Asansör, LPG/
CNG, PK, Yangın ve Baca birimi kapsamında 11 adet eğitim
planlanmış ve gerçekleştirilmiştir.
Ay r ıc a A sansör Per iyodik Kontroller ini Gerçekleş t irecek
Muayene Personelinin Belgelendirmesi Dair Tebliğ (SGM:
2016/18) k aps amında, as ansör ler in per iyodik kont rol ü
iç in Bakanlık t ar af ından yetk ilendir ilen A t ipi muayene
kuruluşlarında görevlendirilecek olan muayene elemanlarının
veya muayene elemanı adaylarının belgelendirilmesi, farklı
Kuruluşlarda çalışan muayene personeller inin de kat ıldığı
eğitimler İzmir, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere diğer
şubelerde de gerçekleştirilmeye başlanmıştır.
ASANSÖR YILLIK KONTROL FAALİYETLERİ
Asansör y ıllık kontrol çalışmalar ında Türk iye çapında 353
belediye ve il özel idare ile protokol imzalanmış olup, kontroller
devam etmektedir.

6) Kalibrasyon Laboratuarı ve
Metroloji Eğitim Merkezi (MMO KALMEM)
MMO KALMEM Kalibrasyon Laboratuvar ı ve Metroloji Eğitim
Merkezimiz sanayi kuruluşlarına ve Odamız birimlerine verdiği
eğitim ve kalibrasyon çalışmalarını sürdürmüştür.
Bu çalışma döneminde, Kalibrasyon konular ında 1 eğit im
gerçekleştirilmiş ve 9 kişiye eğitim verilmiştir. Düzenli olarak
hizmet ver ilen sanay i kuruluşl ar ının yanı sıra, Odamız ın
Muayene Kuruluşu, Merkez Çevre Laboratuvar ı ve Asansör
Kontrol Merkezi bir imler in kalibrasyon hizmet i iht iyaçlar ı
merkezimizce karşılanmıştır.
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Sanayi kuruluşlarından ve Şubelerimizden gelen 498 adet talep
cevaplanmış, toplam 3455 adet cihaz kalibrasyonu yapılmıştır.

7) Ulusal Kongre ve
Sempozyum Çalışmaları
13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi ve Teskon+Sodeks
Fuarı
İlki 1993 yılında düzenlenen, 24 yıllık bir birikim ve geleneği
olan, 13. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi 19-22 Nisan
2017 tar ihler i arasında TMMOB Makina Mühendisler i Odası
adına İzmir Şubesi yürütücülüğünde "Tesisat Mühendisliğinde
Bütünleşik Performans”" ana temasıyla MMO Tepekule Kongre
ve Sergi Merkezi - İzmir'de düzenlendi.
Hazırlık aşamasında Düzenleme Kurulu 25 Şubat 2017 tarihinde
ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Yine bu süre içinde Yürütme
Kurulu 2 toplantı gerçekleştirerek Kongre programını hazırladı
ve kongre içeriğine ilişkin çalışmalar gerçekleştirdi. Kongrenin
ardından düzenlenen Yürütme Kurulu toplant ısında; üyeler
teskon 2017’ye ilişkin değerlendirmelerini ve teskon 2019’a
ilişkin görüşlerini.
Kongre ve fuar etkinliklerinin tamamı MMO Tepekule Kongre
ve Sergi Merkez i‘nde bulunan 10 salon ve f uar al anında
gerçekleştir ildi. Kongre 24 kurum ve kuruluş ve üniversite
taraf ından desteklenmiş olup, kongre boyunca toplam 55
oturumda 167 adet bildiri sunuldu.
Kongre sırasında toplam 7 sempozyum, 4 seminer, 15 kurs, 2
panel, 1 özel oturum, 2 saygı oturumu, 3 sabah toplantısı
gerçekleştirildi. Kongreyi 1348`i kayıtlı delege olmak üzere,
4800‘ü aşkın mühendis, mimar, teknik eleman ile üniversite,
meslek yüksek okulu ve meslek lisesi öğrencisi izledi.
Kongre ile birlik te paralel gerçekleşt ir ilen TESKON+SODEX
fuar ı da Hannover Messe Sodeks Fuarc ılık A.Ş. taraf ından
aynı tarihlerde gerçekleştirildi. Kongre ile paralel düzenlenen
TESKON+SODEX Fuarına toplam 1760 m2 net stand alanında,
sektörde ürün ve hizmet üreten temsilcilikleri ile birlikte 96
kuruluş katıldı ve fuar 6676‘yı aşkın kişi taraf ından ziyaret
edildi.
4. İzmir Rüzgâr Sempozyumu ve Sergisi (28-30 Eylül 2017)
Şu b e m iz v e El e k t r ik Mühe nd isl e r i O da s ı İ z m ir Şu b e s i
birlikteliğinde düzenlenen 4. İzmir Rüzgâr Sempozyumu ve
Sergisi 28-30 Eylül 2017 tarihlerinde Tepekule Kongre ve Sergi
Merkezi’nde düzenlenecek. Sempozyum Yürütme Kurulu bu
dönemde 6 toplantı gerçekleştirerek çalışmalarını sürdürdü.
Ayrıca sempozyum çalışmalarına yön vermek ve etkinliğe dair
bilgilendirme yapılması amacıyla Sempozyum Danışma Kurulu
da Toplantısı gerçekleştirildi.
Sempoz yum Progr amı iç in k at ılımc ı is imler i ve konul ar
belirlenerek programın son halini vermek amacıyla çalışmalar
devam etmektedir.
Deutche Messe Fuarc ılık taraf ından 3-5 May ıs tar ihler inde
İstanbul’da düzenlenen 23. UlusIararası Enerji ve Çevre Fuarı
ve Konferansı’nda (ICCI 2017) sempozyum tanıtımı için stant
alınarak katılımcılarla görüşme imkanı yakalandı.
VIII. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi (22-25
Kasım 2017)
Odamız adına Şubemiz ile İstanbul Şubenin yürütücülüğünde
22-25 Kasım 2017 tarihlerinde MMO Tepekule Kongre ve Sergi
Merkezinde düzenlenecek olan VIII. Ulusal Hidrolik Pnömatik
Kongresi ve Sergisinin hazırlıklarına devam ediliyor.
Kongre Yürütme Kurulu bu dönemde İzmir'de üç topl ant ı
gerçekleştirildi. Bu toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda
çalışmalara devam edildi. Kongre kapsamında sektör ile ilgili

belirlenen konuların özel olarak ele alınması, bu konulara
ilişkin bildiri oturumları, atölye çalışmaları, yuvarlak masa
toplant ılar ı, forum, konferans, kurs, seminer vb. kongre
platformlarının oluşturulması için Kongre Yürütme Kurulu
Üyeler inden gelen öner ilerle taslak program oluşturuldu.
Bildir i özetler inin Kongre Sekretar ya'sına ilet ilmeye bu
dönemde devam et t i. Kongreye ilet ilen 51 bildir i özet i
değerlendirilerek sonuçları yazarlarına bildirildi.
Hpkon 2017 Danışmanlar Kurulu Toplant ısı 6 Şubat 2017
tarihinde İstanbul’da bulunan fabrikasında gerçekleştirildi.
16-19 Mart 2017 tarihlerinde TÜYAP Fuar Merkezi İstanbul’da
düzenlenen Win Eurasia Automation Fuarında VIII. Ulusal
Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi adına stant açarak
katılımda bulunduk.
4. Kaizen Paylaşımları Etkinliği (23-24 Şubat 2018)
“Süre k l i Ge l iş im” anl am ına ge l e n K A İ ZEN konu sunda
f irmaların yaptıkları çalışmaları katılımcılarla paylaşması
ve konunun teşvik edilmesi amacıyla bir etkinlik düzenlenen
Kaizen Paylaşımları Etkinliğinin dördüncü kez düzenlenmesi
iç in çalışmal ar başl adı. 23-24 Şubat 2018 t ar ihler inde
MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenmesi
p l anl an an e t k inl ik iç in E İ M - MDK al t ç al ı şm a gr u b u
oluşturularak etkinlik hazırlık süreci başlatıldı.
Etkinlik için Kaizen El Kitapçığı gözden geçirildi ve önceki
etkinlikte ifade edilen görüş ve öneriler değerlendirilerek
güncellemeler yapıldı. Çalışma programını belirleyen etkinlik
çalışma grubu Değerlendirme Kurulunun oluşturulması için
çalışmalarını sürdürdü.

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

9) Üniversitelerle İlişkiler
Üniversite bileşenleri ile iletişim güçlendirilerek sürdürülmüş,
Oda-üniversite ilişkilerinin daha ileri aşamalara taşınması
yolunda yapılması gerekenler ile üniversitelerin ve meslek
alanının sorunlarına dair görüş alışverişinde bulunulmuştur.
İ Y TE ile Ener ji Ver imliliği L aboratuvar ının kull anımına
yönelik protokol yenilenmiştir.

10) Basın - Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi
Şube Bültenimiz aylık periyotlar ile yayımlanmaya devam
etmiştir. Bu dönem çeşitli sosyal ve kültürel etkinliklerin
organizasyonunda aktif görev alınmış, şube etkinliklerimizi
du y ur mak amac ı y l a af işl er, bro şür l er ha z ır l anm ış t ır.
Bölgemizdek i bas ın ve y ay ın kur ul u şl ar ıyl a kur ums al
iletişim sürdürülmüştür. Bu dönem 6 basın bülteni medya
kuruluşlar ına ilet ilmişt ir. Şubemiz in aç ıklamalar ı yaz ılı,
görsel ve internet basınında 17 haberle yer almıştır.
Şube web s it e s inin güncel leme ç al ışmal ar ı b ir imimiz
t araf ından yürütülmüştür. Şube etk inlikler ine kat ılımın
ar t ır ıl m a s ı am ac ı y l a du y ur u ç al ı şm al ar ı y ap ıl m ı ş t ır.
Şubemizce düzenlenen etkinliklerin afiş, broşür, davetiye vb.
tasarım, hazırlık ve basımı birimimizce gerçekleştirilmiştir.

Bir imimiz, Şube çalışmalar ımıza ek olarak sekreterliğini
yürütmekte olduğumuz TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu
çalışmalarına da destek olmakta, TMMOB İKK web sayfası
ve sosyal medya hesaplar ının kullanılması sorumluluğu
birimimizce üstlenilmektedir.

11) Şube Sosyal - Kültürel Etkinlikler
Türk Halk Müziği Koromuz, 13 Şubat 2017 tarihinde Barış
ve Sevda Türküleri konseri ile seyircilerle buluştu. Konseri
yaklaşık 600 kişi izledi.
Klasik Türk Müziği Koromuz, 23 Şubat 2017 tarihinde TRT
sanatçısı Melihat Gülses’in konuk sanatçı olarak katıldığı
Rüştü Şardağ’ı Anma Özel Konseri gerçekleştirdi. Konseri
yaklaşık 750 kişi izledi.
Şubemiz Türk Halk Müziği Korosu, Ritim Topluluğu ve Halk
Oyunları Topluluğu, 8 Mayıs 2017 tarihinde Biz Bize Bahar
Şenliği isimli ortak etkinlikte sahne aldı. Etkinliği yaklaşık
500 kişi izledi.
Şubemiz tarafından 14 yıldan bu yana düzenlenen Tepekule
Aç ıkhava Sineması Film Göster imler i iç in haz ırlıklar bu
dönemde tamamlanmış, 20 Haziran-14 Eylül 2017 tarihleri
arasında göster imler i sürecek ol an sinemanın göster im
programı hazırlanmıştır.

12) Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi
Te p e k u l e K o n g r e v e S e r g i M e r k e z i b u d ö n e m 39 8
organizasyonda 50 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlamıştır. Bu
süreçte Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi fuar, sempozyum,
s e r g i, t i y a t r o, k o n s e r, t ö r e n, e ğ i t i m t o p l a n t ı l a r ı,
bilgilendirme toplantıları gibi farklı alanlarda düzenlenen
etkinliklere ev sahipliği yapmıştır.

13) Manisa İl Temsilciliği Çalışmaları
Manisa İl Temsilc iliğimizde geç t iğimiz dör t ayda yapılan
mesleki ve teknik çalışmalar aşağıda verilmiştir:
HİZMETİN TÜRÜ

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

Bilirkişilik
Hizmetleri

0

2

3

0

Bilirkişilik İçin
Görevlendirilen Üye
Sayısı

0

1

1

0

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

0

1

0

0

Asansör Uyg. Prj. Den.
Hiz.

0

0

0

0

LPG'li Araçlarda
Gaz Sızdırmazlık Kontrolü

960

1624

1214

1168

Trafik Bilirkişilik Hizm.
(Motor-Şase Num.)

13

16

25

13

AİTM (Araç) Proje Den.
Hiz.

111

9

1

0

İş Makinaları Kursları

0

1

0

0

İş Makinaları Kursları
Kursiyer Sayısı

0

24

0

0
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ŞUBEDEN • HABER

“KIDEM
TAZMİNATINDA
NELER OLUYOR”
SÖYLEŞİSİ
GERÇEKLEŞTİ
Şubemiz Ücretli Çalışan ve İşsiz Mühendisler
Komisyonu tarafından Aziz Çelik’in konuşmacı
olarak katıldığı “Kıdem Tazminatında Neler Oluyor”
başlıklı bir söyleşi gerçekleştirildi.

( Odamız Tepekule Kongre ve Serg i Merkez i Mar mar a
Salonunda 31 May ıs 2017 tar ihinde gerçekleşen söyleşide
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aziz Çelik, kıdem
tazminatının dünden bugüne gelişimi ve gündemde olan kıdem
tazminat ı fonu üzer inde durdu. Çelik, k ıdem tazminat ının
12 milyon civarında çalışanı doğrudan ilgilendiren bir konu
olduğunu belirterek, “Patronlar, yaklaşık 80 yıllık bir kurum
olan kıdem tazminatının kalkmasını istiyor. Kıdem tazminatı
kalkarsa mevcut iş güvencesi or tadan kalkar” dedi. ‘Kıdem
tazminatının işletmeleri batıracağı’ iddiasının ortaya çıktığı
ilk günden beri var olduğunu söyleyen Çelik, sözlerini şöyle
sürdürdü:
“Bu iddiaya rağmen kıdem tazminatının işletmeleri batırmadığı
80 y ıllık zamanda görülmüştür. Tazminat, 1975 y ılındak i
değişikliklerle büyük oranda bugünkü halini almıştır. Tazminat
tavanı daha önce yıllık olarak asgari ücretin 7,5 katıydı. Bugün
bu uygulansa tavan 13 bin tl. olacaktı. Oysa mevcut tavan
4426 tl. düzeyinde.
Gündemdeki kıdem tazminatı fonunun çalışan lehine olduğu
iddia ediliyor. TOOB, T İSK, TÜSİ AD gibi işveren örgütler i
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kıdem tazminatını bir yük olarak görmektedir ve geçmişten
beri talepleri kıdem tazminatı fonu değil, tazminatın 15 güne
indirilmesidir.
Örneği Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de kıdem tazminatını
işsizliğin nedeni olarak göstermişt i. Başbakan Yardımc ısı
Nurettin Canikli ise f irmalar için adeta bir pranga şeklinde
tanımlamıştır.
Bugünkü sistemde ne kadar k ıdem t azminat ı al ac ağ ınız ı
bilebilir, hesaplayabilirsiniz. Ancak yeni getirilmek istenen
sistem ile bu mümkün değil. Kıdem tazminatı fonu, piyasa
araçlar ı ile nemalanacağı iç in get ir i garant isi olmayacak.
Fona dev ir, işten ç ıkarmal arda caydır ıc ılığı da azalt acak.
İşverenlerin primlerini fona zamanında yatırmamaları halinde
fon iflas edecek.
Ayr ıc a fonl ar, s iy asal ik t idarl ar ın müdahales ine aç ık t ır.
Örneğin işsizlik sigortası fonundan en büyük pay, işverenlere
yönelik teşviklere ve kamu harcamalarına gitmiştir. Sendikalar,
‘kıdem 30 gün olarak kalırsa tartışabiliriz’ diyor. Ancak fonda,
getiri piyasa koşullarına bağlı olduğundan bu 30 gün garanti
edilemez. Fon düzenlemesi yapılmak istenirken iddia edildiği
gibi kıdem tazminatına erişimde gerçekten sıkıntı var. Ancak
yapılması gereken bunun güvence altına alınması ve kanun
hâk imiyet inin sağl anmas ıdır. Mevcut ol an ve if l as eden
işletmedeki çalışanın 3 aylık ücretini teminat altına alan ücret
garanti fonu, kıdem tazminatı dâhil tüm alacakları kapsayacak
şekilde genişletilmelidir.”
Söyleşi, soru-cevap bölümü ile sona erdi.

ODADAN •

ÇİFT RAKAMLI
YAPIŞKAN
ENFLASYON VE ÇİFTE
AÇIK RİSKİ ARTIYOR
Odamız, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez’in
katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin
28’incisini “Sanayicinin maliyet enflasyonu”
konusuna ayırdı.

TÜİK, Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı ve IMF ver iler i
kull anıl arak yapıl an analizde, hem tüket ic i hem sanay ic i
(üretici) fiyatlarında çift haneli enflasyonun 4 aydır sürdüğü
ve yapışkan bir özellik göstermeye başladığına vurgu yapıldı.
Analizde, cari açığa bütçe açığının da eşlik ettiğine dikkat
çek ilerek “ç if te aç ık ” r isk inin yük seldiği belir t ildi. MMO
analizinde şu noktalara vurgu yapıldı:

f iy at ının yüzde 24 ar t t ığ ı bu dönemde yur t iç i üre t ic i
fiyatlarında yüzde 11,5, tüketici fiyatlarında ise yüzde 7 artış
oldu. Bu beş ayda kur artışı, fiyatlardaki artışı katladı.
• Döviz kurunun maliyet enflasyonuna yol açışı, özellikle ana metal, beyaz eşya, elektronik, kimya gibi sektörlerde hızla hissedildi.
• Dolardaki hızlı artış, bir süredir düşük seyreden başta petrol
olmak üzere emtiaların dünya f iyatlarının artışı ile beraber,
maliyetler iyice tırmandı.

• Türk iye ekonomisine bu y ılın ilk 4 ay ında ç if t haneli ve
giderek yükselen bir enflasyon yapışmış bulunuyor. Neredeyse
30 aydır yaşanmayan çif t haneli enflasyon, ekonominin ve
sanayinin en önemli gündem maddesi haline geldi.
• Yur t iç i Üret ic i Fiyat Endek si ( Y-ÜFE) diye adl andır ıl an
sanayinin Nisan ayı fiyat artışları da yıllık olarak yüzde 16,4’ü
buldu. Ocak ayında yıllık yüzde 13,7, Şubat ayında ise yüzde • Sanayici kesimin f iyatlar ında yaptığı ar tışlar yıllık yüzde
15,4 olarak gerçekleşen sanayi fiyatları artışı, Mart’ta yüzde
16,4’ü bulurken, tüketicinin ödediği fiyatlardaki (TÜFE) artış,
16,1’i bulduktan sonra Nisan ayını da yüzde16,4 ile tamamladı. yüzde 12’ye yaklaştı. Tüketici enflasyonuna tarımda taze sebze
Çift rakamlı enflasyon ekonomi için yeniden bir kâbusa dönüyor. meyve fiyat artışı ve devamında gıda enflasyonu da etkili oldu.
• Ortalaması yüzde 16,4’ü bulan sanayici fiyatlarının “ara malı” • Mart ve Nisan ayında hız kesmesine karşın, döviz fiyatları TL
kategorisindeki ürünlerde yıllık fiyat artışı yüzde 22’yi buldu. karşısında arttıkça, bunun sanayici-üretici fiyatlarına maliyet
Sanayinin omurgasını oluşturan imalat sanayisinde üretilen
enflasyonu, devamında da tüketicinin önüne tüketici f iyat
ürünler için ise, sanayici, 12 ayda f iyatlarını yüzde 18’den
artışı olarak gelmesi kaçınılmazdır.
fazla ar tırdı. İmalat sanayinde de ana metal sanayisindeki
f iyat patlaması dikkat çekti. Ana metalde f iyatlar 12 ayda • Krizin eşiğinden ekonomiyi uzaklaştırmak ve referandumda
yüzde 43’e yakın artmış görünüyor. Oysa 2016’da fiyatlar yüzde
Evet oylar ını ar t ırmak iç in izlenen genişlemec i polit ikalar,
3,5 gerilemişti.
bütçede önemli açıklar yaratmaya ve cari açık ile birlikte çifte
açık tehlikesine doğru Türkiye’yi hızla taşıyor.
• Üret ic i(sanay ic i) f iyatlar ının 2008 or talar ından bu yana
ilk kez yüzde 16,4’e ç ıkmasına kaynaklık eden en önemli • Kıpırdayan ihracat ve devlet çekişli iç talep canlanmasıyla,
etken ise döviz, özellikle dolar f iyatındaki hızlı ar tış oldu. ekonomide yüzde 3 dolayında bir büyüme ihtimali olsa bile
Buna, dünyada enerji ve öteki emtia fiyatlarının yeniden artış
bunun yüzde 5’e yaklaşan bir cari açık/GSYİH ve milli gelirin
trendine girmesi etkenini de eklemek gerekir.
yüzde 4-5’i dolayında bir bütçe açığı ile gerçekleşmesi ancak
mümkün ve bu çif te açık, büyümeyi sürdürülebilir olmaktan
• Özellikle Eylül 2016-Şubat 2017 dönemini kapsayan 6 ayın
alıkoyacaktır.
döv iz f iyat ar t ışlar ı ile enflasyon ar t ışı çarpıc ıdır. Dolar
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ODADAN•

KAZALARA KARŞI
ARAÇ TEKNİK
DENETİMLERİ
GELİŞTİRİLMELİDİR
Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen
ve 24 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan
trafik kazasının ardından, Odamız Yönetim Kurulu
Başkanı Ali Ekber Çakar tarafından yazılı bir
açıklama yapıldı.

( Bilindiği üzere 13 May ıs 2017 tar ihinde, Muğl a’dan
Mar mar is yönüne g iderken, 24 v at andaş ımız ın hay at ını
kaybettiği ve ağır yaralıların olduğu bir trafik kazası meydana
geldi. Bu elim kazada yaşamını y it iren vatandaşlar ımız ın
yakınlarının acısını paylaşıyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
Konuya ilişkin edinilen ilk bilgilere göre, 03 FR 247 plakalı
20 03 mo de l m id ib ü sün f r e nl e r in in t u t m am a s ı s onuc u
sürücünün direksiyon hâkimiyetini yitirmesinin kazaya neden
olduğu belirtilmektedir. Ancak bir kazanın oluşabilmesi için
sürücü kusuru dâhil birden fazla etkenin bir araya gelmesi
gerekmek tedir. Nihayet inde bu ol ayda olduğu gibi, 2014
y ılında alınan D sınıf ı sürücü belgesine sahip sürücünün
uzun yol tecrübesinin olmaması, bilinçsiz araç kull anımı,
araç frenler inin bakımlı olmaması ve eşdeğer yedek parça
kullanılmaması gibi etkenler bu tür ac ı kazalara davet iye
çıkarmaktadır.

Ülkemizde 2016 yılında yaşanan traf ik kazalar ından dolayı
3 bin 493’ü olay yerinde olmak üzere toplam 7 bin 300 kişi
hayatını kaybetmiştir. Bu durum, AB ortalamasının (50 kişi/
milyon nüfus) yaklaşık iki katıdır.
Hâlbuki 31 Temmuz 2012 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan
“Traf ik Güvenliği Stratejik Eylem Planı”nda, 2020 y ılı iç in,
2010 yılında traf ik kazası nedeniyle hayatını kaybedenlerin
sayısının yar ısına indir ilmesi hedeflenmiştir. (2010 yılında
olay yerinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 45 kişidir.)
Belirli per iyotlarla yapılan araç muayeneler i; basit, ucuz
ve pratik muayenelerdir. Bugün AB ülkeler inin birçoğunda,
örneğin Almanya’da otobüsler yılda 3 defa, kamyonlar yılda
bir def a olmak üzere, Araç Muayene Per iyodunun dışında
ve eğit ilerek belgelendir ilmiş mak ina mühendisler i (f ilo
mühendisleri) tarafından ara denetime tabi tutulmaktadır.
Ülkemizde de bu uygulamayı hayata geçiremediğimiz müddetçe,
ne yaz ık k i kazal ara “kader ” demeye devam edilecek ve
yaşamını yitirenlerin sayıları hep fazla olacaktır. Bu noktada,
bu tür kazaların önlenmesi için, başta ilgililer olmak üzere
herkesi kaderciliğe sığınmaya değil, aklın ve bilimin kurallarını
uygul amaya ç ağ ır ıyoruz. Bu çerçevede yeni bir mev zuat
düzenlemesi yapılmalı; ticari araçların periyodik bakım, enerji
tasarrufu, sürücü eğitimi, güvenli bakım ve parça kullanımı
gibi konularda MMO tarafından eğitilerek sertifika almış “Araç
Teknik Denet im Mühendisler i”ne denet im yetk isi ver ilmeli
ve ticari araçlar iki muayene arasında en az üç kez özel bir
denetimden geçirilmelidir.

ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ
Şubemize 1-31 Mayıs 2017 tarihlerinde kayıt yaptırarak üye olan meslektaşlarımıza
ARAMIZA HOŞ GELDİNİZ diyoruz. Oda ve mesleki çalışmalarında başarılar diliyoruz.
									
Şube Yönetim Kurulu
FIRAT AKKAŞ
MEHMET ALİ ÖZDEMİR
CAN KIRAN
SELCEN ÜSTÜN
OKTAY ÇETİNER
UĞUR ÖNDER
PINAR SEVER
FATİH GÖK
MUSTAFA ŞAHİN GARİPBAŞ
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HAKAN ÇABUK
ÇAĞLAR ÖZDEMİR
ÜMİT GÖKBAY
ÖZCAN GÜLHAN
LEVENT ÖZTİBET
MÜMİN ARSLI
MEHMET SAİT DOĞAN
TUNÇKAN FER
TOLGA GİRGİN

MEHMET ONUR BAYSAL
OĞUZHAN HARMANCI
SÜLEYMAN GÜRSOY
HÜSEYİN KILINÇ
VOLKAN TETİK
HARUN ARTAN
BURAK İLERİ
AYDIN CANDEMİR
ALİ RIZA YAMAN

ERDİNÇ MENKÜ
ADNAN KÖŞKER
BURAK GÜZEL
VOLKAN AKAR
OĞUZ TUNA

TMMOB İKK•

HUKUKSUZCA
İHRAÇ EDİLENLER
İŞLERİNE İADE
EDİLSİN
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz,
hukuksuz bir şekilde ihraç edilen, açığa alınan
emekçilerin ivedilikle işlerine iade edilmeleri
ve Nuriye Gülmen ile Semih Özakça’nın açlık
grevi sonucu gözaltına alınmaları ve ardından
tutuklanmalarına ilişkin 24 Mayıs 2017 tarihinde bir
basın açıklaması yaptı.

( Süreklileşmiş b ir OHAL ve bask ı re jimi içer is inde
de mok r at ik hak ve özgür l ükl er in g idere k y ok e d il d iğ i
günlerden geçmekteyiz. Hukukun ayaklar altına alındığı OHAL
yönetiminde çıkarılan KHK’lar ile on binlerce insan muhalif
kimlikleri dolayısı ile gerekçe dahi gösterilmeden işlerinden
atılarak mağdur edilmiştir. Demokrasinin kalan kırıntılarının
da yok edildiği KHK uygulamaları ile mağdur edilenler açlık
ile terbiye edilmeye çalışılmaktadır. Hukukun işlemediği bu
süreçte hiç kimse hakkını koruyamamaktadır. Hukuk askıya
alınmış ve KHK’lar ile yaratılan adaletsizliğe boyun eğilmesi
istenmektedir.
Suçsuz yere ihraç edilen ve aç ığa alınan emekç iler in haklı
demokr at ik tepk iler ine dahi t ahammül e dil memek te dir.
Mağduriyetin giderilmesi ve işlerine iade edilmeyi isteyenlerin
haklı talepleri görmezden gelinirken şiddet içermeyen masum
hak ar ama eylemler i bask ı ve zor ile engellenmek tedir.
Açlık grev i, otur ma eylemi ve bas ın aç ıkl amas ı y apmak
isteyenler orantısız şiddet eşliğinde gözaltına alınmakta ve
tutuklanmak tadır. Demokrat ik hak arama kanallar ı şiddet
uygulanarak kapatılmaktadır.
Hukuksuz bir şekilde ihraç edilen Nur iye Gülmen ve Semih
Özakça’nın işlerine geri dönmek için yapmış olduğu açlık grevi

ve bu talepler in karşılanmasını isteyen destek eylemler ine
yapılanlar asla kabul edilemez. Sağlık örgütler i taraf ından
yapılan aç ıklamalarda ik i eğit imc inin durumlar ının kr it ik
eşikte olduğu ve hayati risk içerdiği belirtilmişken gözaltına
alınmalarını ve ardından tutuklanmalarını kınıyoruz. Yapılması
gereken hukuksuzlukta ısrar edilmesi değil Nur iye Gülmen
ve Semih Özakça’nın sağlıklarına ve işlerine kavuşmalarının
sağlanmasıdır.
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın açlık grev yaptığı Yüksel
Caddesinde bulunana İnsan Haklar ı Anıt ı çevresi ve cadde
üzerinde sıkıyönetim uygulanmaktadır. Abluka altına alınan
caddeden insanlar ın geçmesi, işler ine gitmeler i, alışver iş
yapmaları engellenmektedir. Kimsenin açıklama yapmasına izin
verilmemekte, milletvekillerine dahi şiddet uygulanmaktadır.
Tüm bunların yaşandığı yerde bulunan anıt İnsan Haklarını
temsil etmek tedir. Ancak anıt ın önünde yapıl anl ar insan
haklar ı düşmanlığından başka bir şey değildir. Ankara’nın
göbeğinde İnsan Haklar ı Anıtı önünde yaratılan tablo ülke
demokrasimizin geldiği yer itibari ile bir utanç tablosudur. Bu
rezalete bir an önce bir son verilmeli, cadde yaya traf iğine
açılmalı ve uygulanan şiddet durdurulmalıdır.
Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın taleplerinin karşılanması
için yetkililere çağrıda bulunan emek ve meslek örgütlerinin
organize et t iği basın aç ıkl amal ar ına karşı yapıl anl ar ise
dik t atörlüğün ul aşt ığı boyutu göstermek tedir. Ankara’da
emek ve meslek örgütlerinin çağrısı ile Sakarya Caddesinde
yapılmak istenen açıklama şiddet kullanılarak engellenmiş,
plast ik mermi ve gazlar ile saldır ılmış, insanlar gözalt ına
alınmış t ır. İ s t anbul’da da ay nı uygul ama hay at bul muş
aç ıkl amal ar a or an t ıs ız müdahal e e d il m iş ve göz al t ıl ar
yaşanmıştır. Aralarında üyelerimizin ve Birliğimize bağlı Kimya
Mühendisler i Odası İstanbul Şube Başkanı Selin Top’un da
bulunduğu yurttaşlarımız gözaltına alınmıştır. Ankara’da ve
İstanbul’da yaşanan saldır ılar ı k ınıyoruz. İnsan hayat ına,
demokrasiye ve insan haklarına karşı gösterilen bu düşmanca
tutum bizleri teslim alamayacaktır. Gözaltına alınanlar derhal
serbest bırakılmalıdır.
OHAL ve KHK hukuksuzluğu karşısında susmayacağımızı, emek
ve meslek örgütleri ile dayanışma içerisinde baskılara karşı
mücadele edeceğimiz i bir kez daha if ade ediyoruz. OHAL
kaldırılmalı, KHK’lara son verilmeli, hukuksuzca ihraç edilen
emekçiler işlerine bir an önce iade edilmelidir.
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SOMA’YI
UNUTMAYACAĞIZ,
UNUTTURMA-YA-CA-ĞIZ
13 Mayıs 2017'de gerçekleşen ve Türkiye'nin en
büyük iş cinayeti olan Soma Katliamında hayatını
kaybeden 301 maden emekçisi, başta Soma
olmak üzere ülkemizin dört bir yanında anıldı. Bu
kapsamda Soma'da TMMOB ile Maden Mühendisleri
Odası tarafından anma etkinliği yapıldı.

( Soma'da TMMOB ve Maden Mühendisler i Odası
öncülüğünde düzenlenen anma etkinliğine İzmir, Denizli ve
Manisa İl Koordinasyon Kurullar ı kat ıldı. Yapılan k itlesel
basın açıklamasına Zonguldaklı maden işçileri de katılarak,
k at liamda hay at ını k aybe den maden emekç iler ini andı.
Etkinlikte TMMOB adına Yönetim Kurulu Üyesi Niyazi Karadeniz
ve Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan
Yüksel birer konuşma yaptılar. Yapılan açıklamaların ardından
Madenci Şehitliğine bir anma ziyareti gerçekleştirildi.
TMMOB Yönet im Kurulu Üyesi Niyaz i Karadeniz, Madenc i
Anıtı’nda yaptığı açıklamada, 3 yıl önce 5’i mühendis olmak
üzere 301 maden emekçisinin, ihmaller zinciri sonucu SomaEynez ocağında son nefesler ini verdikler ini if ade ederek,
“Bazı kişiler bu durumu değerlendirirken kaza, bazıları fıtrat,
bazıları kader olarak ifade ettiler. Bizler kazanın olduğu günü
ne demiş isek bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Bu bir katliamdır”
diye konuştu.
Karadeniz, sözlerini özetle şöyle sürdürdü:
“Biz mühendisler in mimarlar ın ve şehir planc ılar ın olarak
k az al ar ın önlenebilir olduğunu biliyoruz. Anc ak gerekli
önlemler alınarak işin doğasına uygun teknikler kullanılması
koşulu ile işç i sağlığı ve iş güvenliği kurallar ına uyuması
halinde iş kazalarının olması önlenebilir. Asıl olan insandır,
insan yaşamıdır.
Madencilik doğası gereği en zor iş kollarından başında gelir.
Bu özelliği nedeniyle; bilgi, deney im, uzmanlık ve sürekli
denetim gerektiren dünyanın en zor ve en riskli iş koludur.
MMO İzmir Şubesi | Haziran 2017 | 22

Maden kazaları incelendiğinde olayın; teknik, sosyal, ekonomik,
eğitim, planlama ve denetim sorunları gibi pek çok bileşeni
olduğu görülmektedir.
198 0 sonr a s ı u y gul amay a konul an K üre se l p ol i t ik al ar;
özelleşt irme, t aşeronl aşma, rödovans vb. gibi kâr amaçlı
ekonomik f aaliye t ve uygul amal ar ı; k amu madenc iliğ ini
küçültmüş, kamu kurum ve kuruluşlarında uzun yıllar içinde
elde edilmiş ol an madenc ilik bilgi ve deney im bir ik imini
dağıtmıştır. Yoğun birikim ve deneyime sahip olan kurum ve
kuruluşlar yerine üretimin, teknik ve alt yapı olarak yetersiz,
dene y im ve uzmanl aşmanın ol madığ ı t aşeron f ir mal ar a
bırakılması, buna ek olarak kamusal denetimin de yeterli ve
etkin bir biçimde yapılamaması iş kazalarının artmasına neden
olmuş/olmaktadır.
Dünyada iş kaza sıralamalarında Türkiye’nin, ön sıralardaki
yerini korumaya devam ediyor olması üzücü bir durumdur. Maden
kazaları ise son yıllarda belirgin bir artış göstermektedir. Bu
durum kabul edilebilir değildir. Acilen gerekli önlemler alınıp,
uygulanmalı ve aktif denetim altyapısının oluşturulmalıdır.
S o m a’d a 1 3 M a y ı s 2 014 t ar ih in d e y a ş a d ı ğ ı m ı z b u i ş
c inay e t l er inden/k at l iam ından der s al ınar ak, k a z al ar ın
önlenmes i iç in e t k in önlemler alınır ve gerekli y apıl ar
k ur ul ur umudu t a ş ı y orduk . Bu konuda b ir ge l işme n in
olmaması halkımız/ülkemiz büyük bir kayıptır. İş kazaları ve
meslek hastalıklar ının önlenmesinde çözüm olacakmış gibi
sunulan 6331 sayılı İşçi Sağlığı ve Güvenliği Yasası, işveren
sorumluluğunu tamamen ortadan kaldırarak, tüm sorumluluğu
neredeyse kazayı yaşayan işçiye ve kısıtlı imkânlarla, yetkisiz
ve güvencesiz çalışan mühendislerin sırtına yıkmaktadır.
Bu anl ay ışl ar de ğ işme d iğ i süre c e, önümü z de k i y ıl l ar,korkarız ki- çok daha ciddi acıların yaşanacağı ve kayıpların
devam edeceği bir dönem olacaktır. Yaşanacak iş kazalarının
ve cezaevler ine girecek ol an mühendisler in sorumluluğu,
işverenler ve gerçek sorunu görmezden gelerek, yasanın
bu haliyle çıkmasını sağlayan hükümet yetkilileri ve yasayı
haz ırl ayan bürokratl ar ın ol acak t ır. P iyasac ı bir anl ay ışl a
ç ıkar ılan bu yasanın, ülkemizde yaşanan iş c inayetler ini/
kazal ar ını önlemekle uzak t an yak ından bir ilgisi
bulunmamaktadır.
Bu yapının kronik hale gelmesinde en büyük etkenlerden bir
tanesi de; yapt ır ımlar ın caydır ıc ılık tan uzak olmamasıdır.
Diğer bir konu adalet dağımın da yaşanan sıkınt ılardır. İş

TMMOB İKK•

yükü altında ezilen Yargı’nın adalet dağıtımında ağır kaldığını
hepimiz yaşayarak görüyoruz.
Bütün bu olumsuz koşullarda dahi gelecek için umutlu olmak
zorunday ız. Mücadelemiz, mücadele az im ve kararlığımız
ar t ırarak sürdürmeliy iz. TMMOB ve Odalar ı; üyeler inin hak
ve ç ıkarl ar ını halk ımız ın ç ıkarl ar ı temelinde korumak ve
geliştirmek, üyelerinin mesleki, sosyal ve kültürel gelişmelerini
sağlamak ve mesleki birikimlerini toplum yararına kullanmayı,
1970 yıllarda başlatarak oluşturduğumuz ilkelerini her geçen yıl
büyüterek oluşturduğu örgütlü yapış gereği, görev bilmektedir.
Soma katliamında; sorumlular hesap vermeden, babalar ını,
eşler ini, kardeşler ini, evl atl ar ını kaybedenler in yüreğini
soğu t ac ak somu t adıml ar at ıl madan b izler in de öf ke s i
dinmeyecek, yüreği soğumayacaktır.
Hiç kuşku yoktur ki; Soma katliamında sorumluluk sadece,
yapılan tüm uyarılara karşı üretimi artırmak için tüm normları
hiçe sayan şirket in değildir. Soma Kömür İşletmeler i A.Ş.,
TK İ, MİGEM, E TKB, ÇSGB ve Hükümet yaşanan tüm maden
facialarında olduğu gibi sorumludurlar
TMMOB olarak, asli sorumluluklarını devrederek bu cinayetlere
sebep olanların bağımsız yargıya ve topluma hesap vermeleri
için mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyumuzla paylaşıyoruz.

Ocaklarda, galerilerde bir avuç kömür için bir ömür verenleri,
başta Soma olmak üzere kaybettiğimiz tüm madenciler i ve
hayatlarını iş cinayetlerinde kaybeden tüm emekçilerin büyük
bir saygıyla anıyoruz.
Bir an önce adalet, işçi sağlığı ve iş güvenliği, iş güvencesi,
t aşeron s is temine son ver il mes i, rödov ans uygul amal ar
k aldır ılmas ı, hav z a baz ında madenc iliğe geç ilmesi, ac il
talebimizdir.

Soma’yı unutmayacağız, unutulmasına
asla izin vermeyeceğiz.

TMMOB ÜYESİ
KADINLARDAN
DEREKÖY’E
ZİYARET
TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Kadın Çalışma
Grubu, 7 Mayıs 2017 tarihinde, Kemalpaşa’ya bağlı
Dereköy’de, kuruluşunu henüz tamamlamış olan
Dereköy Kadınları Dayanışma Derneği yönetici ve
üyesi kadınlarla bir araya geldi.

( Gelirler ini ünlü çambalı nedeniyle ar ıc ılık, zey t in ve
kiraz üretimi ile sağlayan köyde, 2 yıl önce başlayan ve köy
halkının gelir kaynaklarını, daha da önemlisi sağlığını tehdit

eden, özel şirketler tarafından kurulmakta olan rüzgâr enerji
santrallerine köy halkı tepki göstermiş ve hukuki süreçleri
başlatmıştı.
Bunun ardından yeni RES (Rüzgâr Enerji Santrali) şirketlerinin
yörede boy göstermesinden endişe duyan köy halkı dayanışma
pl at for ml ar ı oluş tur muş tu. Köyde özellikle k adınl ar bir
araya gelerek, yaşamlar ına ve gelecekler ine sahip ç ıkmak,
üret imler ini bilinçli ve doğru yapmak, haklar ını öğrenmek
ve aramak, sosyal ve kültürel gelişimleri için örgütlü olmak
ihtiyacı duyarak, dernekleri etrafında örgütlenmişler.
TMMOB İKK Kadın Çalışma Grubu tarafından gerçekleştirilen bu
tanışma ve iletişim kurma buluşmasıyla “rüzgârın yaşamdan
yana esmesi” iç in yapılacak mücadeleye dair güç ve umut
büyütüldü.
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VÜCUDUN
VE ZİHNİN
SINIRLARININ
ÖTESİNİ
ZORLAYAN BİR
SANATÇI: MARİNA
ABRAMOVİC

BEDEN-MEKÂN VE PERFORMANS SANATI
Beden, sanatın ortaya çıkışından başlayarak, sanatçılar için
en önemli ifade aracı olmuştur. Resimde, heykelde ve diğer tüm
sanat türlerinde, iletilmek istenen mesajın ifadesine yönelik
ilk başvurulan alan bedenin temsili olmuştur. Toplumsal ve
siyasi eleştiriler, toplumdaki eşitsizliklerin ve ötekileştirmenin
r e d d e d i l m e s i n in i f a d e s i, s an a t i l e y a ş am ar a s ı n d a k i
uçurumun yok edilmesi uğruna, sanatç ının per formansını
bedeni üzerinden seyirciye ulaştırması yolunu etkili kılmıştır.
Performanslarda, beden - mekân ilişkisi çoğunlukla çift yönlü
gelişir yani hem bedenin mekâna etkisi hem de mekânın beden
üzer indek i etk isi söz konusu olur. Mekânı, nefes alışı ve
hareketleri ile görünmez şekilde bölen performans sanatçısı,
bu tekrarl anması mümkün olmayan per formansın izler ini
seyircinin ruhunun derinliklerine kaydeder.
Leonardo da Vinc i’nin 1492 y ılında ç izdiği, iç içe geçmiş
bir daire ve bir karenin or tasına, kol ve bacaklar ı aç ık ve
kapalı pozisyonda olmak üzere üst üste çizilmiş bir çıplak
erkeği bet imlediği “Vitruv ius insanı” vücudun oranlar ının
araşt ır ıldığı, beden ve mekân ilişkisinin orant ılı kurulumu
ve beden–mekan sorunlarının çözümü adına oldukça önemli
bir başlangıçtır. Performans ve Beden Sanatları’nda özne ve
odak noktası çoğunlukla bedenin kendisidir. Bu öznenin yer
aldığı mekân ise performans sanatının vazgeçilmez unsuru
olan bedenin tamamlay ıc ı parçasıdır. Öyle k i, Per formans
Sanatı’nın mekân ile kurduğu bu yakın ilişki, bazı sanatçıların
çalışmalarının temel konusu ve nesnesinin “mekân” olmasını
sağlamıştır.
Beden Sanat ı (Body Ar t) yapan sanatç ı, kendi vücudunu
sanat malzemesi olarak kullanır. Bedenini ve cinselliğini öne
ç ıkararak, toplumsal c insiyet ve ırk klişeler ini çürütmek,
savaşlara ve katliamlara dikkat çekmek ya da şahsi travmalarını
mesaja dönüştürmek için performansını sergiler. Performans
Sanatlar ı, feminist hareketle de yakından ilişkilidir. Kadın
bedeninin ataerki üzer inden kontrol siyasetine karşı çıkan
kadınlar, bedenlerinin kontrolünün kendilerine ait olduğunu,
b e de nl e r in i k ul l anar ak, dönü ş t üre re k v e s e r g il e y e re k
göstermişlerdir.

‘’Bir gün seyirciyle aramdaki enerji akışı
o kadar güçlü bir hale geldi ki artık bu
tecrübeden sonra atölyeme geri dönüp
resim yapamazdım. Tesadüfen iletişim
aracımı bulmuştum. Vücudumu ve enerjimi
kullanarak sanatımı sergilemeye başladım.
Resim sanatında ressam tuvale yağlı boyayı
sürer, resim orada ortaya çıkar. Fakat
performans sanatında zaman ve beden
esastır.’’

ÖZ-ACI GÖSTERİLERİYLE EMPATİ ÇAĞRISI
Marina Abramoviç performansları uç noktalarda olan, zihin
ve bedenin sınırlar ını hayalin ötesinde zorlayan ve bunu
baş ar manın güçl üğünü se y irc i ye hisse t t ir memek t e çok
başarılı olan, bedeniyle sanat yapmakta oldukça üst noktalara
tırmanmış bir sanatçı.
Marina Abramoviç, 1946 yılında Tito Yugoslavya’sında doğdu.
Anne ve babası II. Dünya Savaşı sırasında faşistlere karşı
mücadele vermiş olan partizanlardı, hatta babası Vojo savaş
sonrası milli kahraman il an edilmişt i. Babasının ev i terk
etmesinden sonra uzun süre annesiyle beraber yaşamış ve
1965-70 yılları arasında Yugoslav başkentinin Güzel Sanatlar
Akademisinde eğitim görmüştür.
Per formansl ar ıyl a f iz ik sel pot ansiyelin sınırl ar ını
zorl amışt ır. Bir beden sanatç ısı ol arak, bedeni parçal ara
ay ırmış, kırbaçlamış, buz kütleler i üzer inde dondurmuştur.
Şiddet içerikli gösterileri, hem kendi yalıtılmış mekânlarına
haps e d il en mo der n ins anl ar he m de s ana t ç ın ın kend i
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özvarlığı için bir ar ınma yolunun arayışı olarak belirmiştir.
Yugoslavya’nın savaş sonrası dönemi baskıcı kültürüne karşı
asi tutumuyla, kendi özgürlüğünün sınırlarını zorlayan işlere
imza atmıştır.
Abramov iç’in 1970’ler boyunca yapt ığı göster iler i, f iziksel
saldırganlık yoluyla bedeni bilinçli durumdan bilinçsiz duruma
taşımaya dayanmıştır.
1973’ t e E d inb ur g F e s t i v al i ’n de
gerçekle ş t irdiğ i, b ir s aat süren
“R i t im 10 ” is iml i iş inde; b e y a z
bir kâğ ıdın üzer ine koyduğu sol
elinin parmakl ar ı arasında f arklı
biçim ve boyutlarda on adet bıçağı
sırasıyla hızlı bir ritimde vurmaya
başl amış ve her sefer inde elini
yaralamıştır. Bu yaralama işlemini,
iki adet kayıt cihazı ile kaydeden
sanatç ı işlem bit t ik ten sonra ilk
teybi geri sardırmış ve gösterinin
ilk bölümünde kaydet t iği sesler i
dinlemişt ir. Daha sonra tekrar yoğunlaşıp göster iy i tekrar
etmiştir. Bittikten sonra ikinci teybi de geri sardırarak, bu kez
her ikisini aynı anda dinlemiş ve salondan ayrılmıştır.
Rasyonel aklın egemen olduğu
k ıy ıml ar ı c anl andır ırken
kemikler i etler inden sıy ır ıp
ayırmış ve dayanılmaz bir koku
içinde tam 3 gün geç irmişt i.
Yu g o s l a v y a’n ın d a ğ ıl ı ş
sürec inde savaşın ac ısını ve
utancını irdeleyen işlerinden
bir is iydi ‘’Balk an Barok ’’
enstalasyonu. Kilolarca inek kemiğini yıkadığı bu performans
ile Venedik Fes t iv alinde ödül k az andı. Hissedilen o k i,
Abramoviç, bu gibi öz-acı gösterileriyle insanları olumsuzluk
ve acı deneyimiyle karşı karşıya getirerek, acı veren olayları
protesto etme t avr ı iç inde, empat i duygusunun çağr ısını
yapıyor.
MARİNA VE ULAY’IN ANLATIMLARIYLA BERABERLİKLERİNE
BİR YOLCULUK
‘’Yaptığım şeyleri adrenalin için
yapmıyorum. Bunları yapmamın
gerçek nedeni, insanın ruhunu
yüceltmektir; gerçekten
hissettiğin bir şeyi yapmak ve
hayat ın zorlay ıc ı yönler ini
anlamak iç in... Biz yaşamın
nasıl oluş tuğunu bil miy or uz,
diğer galak siler hakk ında bir
şey bilmiyoruz, evrende neler
olduğunu bilmiyoruz. Bunlar
hakkında sorular ımız da
cevaplarımız da yok. Benim için
performans bir nevi, bazı şeyleri anlamanın yoludur, kendime ve
başkalarına sorular sormanın, bilinci açmanın yoludur. Tek neden
adrenalin değildir, gerçek neden sanat yapmaktır, insanoğlunun
limitlerini aşmasıdır.’’

‘’İlk görüşmemiz Amsterdam’daydı. Bir performansı vardı, hemen
öncesinde tanıştık ve o
“Thomas Lips” adında bir çalışmaydı. Per formansta kendini
kırbaçlıyor ve vücuduna jiletle bir
pentegram çiziyordu. Kendi kendime, hayır bu olmamalı dedim.
Sonra yaraları fark etmeye
b aşl adım. Mar ina’dan hoşl anmamış t ım f akat y ar al ar ını
temizledim. Bir şeyler sürdüm ve sanırım
ikimiz için de kritik an o andı. Tanıştığımız ilk anda inanılmaz bir
çekim oluştu. Kişiliklerimiz, fiziksel
görünüşümüz. Karakterlerimiz…
Ayrı ayrı yapmakta
o l duğumu z işl e r… Sank i
kayıp kardeşlerimizi bulmuş
gibiydik. Ayrıca 30 Eylül’de
aynı günde doğmuştuk.
A şikârdı. Biz i bir le şt iren
k a d e r d i. O n u g e r ç e k t e n
sevdim, kendimden bile çok
sevdim. Hepsi bir arada. Ve
aşkımız tüm bunların üstündeydi. Bizim geçirdiğimiz 12 yıl, başka
insanların bütün hayatlarında yaşadıkları yoğunluk ve güçteydi.
Hâlâ onu seviyorum bence, ondan nefret etmektense bu daha
iyidir. Beş yıl bir karavanda yaşadık. Marina ikimiz için süveterler
örüyordu. Ben arabayı kullanıyor, tamirle uğraşıyordum. Marina
kullanamıyordu. Son derece sade bir hayattı ve modern göçebeler
gibi yaşıyorduk. Hayatımın en güzel dönemiydi.’’
‘’Herkesin gözünde müthiş sanatçı bir çifttik. Ve herkesin aklında
mükemmel bir resim vardı.
Aslında Ulay durumundan hiç memnun değildi. Ürettiklerimiz
iyileştikçe. İlişkimiz daha da kötüye gidiyordu. Sonra onun ilgi
alanları değişmeye başladı. İçki içmeyi, uyuşturucu kullanmayı
denemek istedi. Benim için zor kısmı ise sadakatsiz bir insan
haline gelmesiydi.
Çin Se ddi’ndek i
yürüyüş iç in gereken
izni almamız sekiz yıl
sürdü, birkaç defa Çin’e
gitmek zorunda kaldık
ve birlikte olduğu kadın
oradaki çevirmenimizdi.
Performans sona
erdiğinde o kadının
hamile olduğunu söyledi. Ve bana ‘ne yapmalıyım’ diye sordu.
‘Ne mi yapmalısın’ dedim. ‘Ben gidiyorum, sen ne istersen yap.’
Sonra da evlenԀiler.
İlişkimiz kadın erkek iş bölümü içeren bir şekilde yürürdü. Dış
dünyayla ilgili her şeyi o hallederdi. Bense çamaşır, temizlik,
yemek ve köpekle ilgilenirdim. Boşandığımızda bir banka
hesabımın olmadığını fark ettim. Her şeyi sıfırdan öğrenmek
epey zor oldu. Ulay’dan ayrıldıktan sonra hayatımın en dramatik
dönemini geçirdim. Günlüğüme şöyle yazdığımı hatırlıyorum:
40 yaşındayım, şişmanım, çirkinim ve arzulanmıyorum. Hem
sevdiğim adamı hem de işimi kaybetmiştim. Çünkü birlikte
çalışıyorduk. Ger iye bir boşluk kalmıştı. Ve bunun yeni bir
başlangıç olacağını düşündüm.’’
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AKIL SINIRLARINI ZORLAYAN PERFORMANSLAR
“İlginç olan nedir biliyor musunuz, insanlar 40 y ıldır deli
olduğumu ve akıl hastanesinde olmam gerektiğini düşündükten
sonra, sonunda beni gerçekten takdir ediyorlar. Ciddiye alınmak
uzun zaman alıyor. 10 yıldır katlanamadığım tek soru ise ‘bunun
neresi sanat’. Yani başladığım zamanlar sürekli bunu sorarlardı.
Ve gerçekten katlanamazdım. Şimdi o soruları bile özlüyorum”
Abramoviç’in performans dizisi, kronolojik bir düzenlemeyle 4
bölüme ayrılıyor. Bu dört bölüm sırasıyla 1970’lerde Belgrad’da
Güzel Sanatlar Fakültesinde başladığı k işisel per for mans
dönemi, 1980’lerde sevgilisi Ulay’la sürdürdüğü performanslar,
1990’lar ın 2. yar ısından sonra Yugoslav ya’da yaşanan 83
savaşın etkisi ile gerçekleştirdiği performanslar ve son olarak
2000’lerde New York’ta performans sanatını yaşatmaya yönelik
performanslarından oluşmaktadır.
Rhythm-0
‘’Bu gösteriyi benim mazoşist ve
teşhirci olduğumu söyleyenlere
k a r ş ıl ık v e r m e k i ç in y a p t ım.
Önüme 72 adet c isim konuldu.
Üzer imde bir t işör t ve bluc in
vardı. Sey irc i 6 saat boyunca
önümdek i objeler le üzer imde
istediğini yapabiliyordu. Objelerin
baz ılar ı par f üm g ibi hoşuma
giden şeylerdi, mesela çok güzel
bir kuş tüyü vardı ama diğer
taraf tan bıçak, makas, tabanca
gibi bana zarar verebilecekleri cisimler de vardı; isterlerse beni
öldürebilirlerdi. Ne yapacaklarına karar vermelerine izin verdim ve
seyirci son derece vahşi, merhametsizce davrandı. Performansın
sonunda seyircinin beni öldürebileceğinin farkına vardım. Aslında
mazoşist olan ben değil seyirciydi. Performans süresince çok
farklı bir bakış açım oluştu, bu çok ürkütücüydü. Bir daha asla
seyirciye böyle bir fırsat vermem.’’
512 SAAT
‘’Benim performanslarım genelde hep uç noktalarda olur çünkü
ben limitler imi sonuna kadar zorlamak ister im. ‘512 Saat’
adlı performansım da seyircimle bütünleşti. Bu performansım
Serpentine Galerisi’ndeydi. Performans sırasında izleyicilerden
mekânda bulundukları süre içinde sadece sessizlik, sükûnet,
sabır, yoğunlaşma ve farkındalık istedim. ‘512 Saat’in her türlü
egosal arzudan muaf ve saf bir deneyim olmasına özellikle önem
verdim. Nesnesiz ve çerçevesiz bu performans için 25 yıllık bir
içsel hazırlık süreci yaşadım. Performansın hemen öncesinde
B r e z i l y a ’d a b i r ş a m a n ı n
eğit iminden ve sık ı bir oruç
döneminden geçtim. Amacım
seyircilerimle bir vücut haline
gelmekti. 130 bine yakın kişi
ziyaret etti.’’
Great Wall-The Lovers
1988 yılında ‘The Lovers’ adlı performanslarında Marina ve
Ulay, Çin Seddi boyunca üç ay yürümüştü. Bu Realiton Works
adını verdikleri çalışmalarının sonuncusuydu. Ve tabi ki bu
yürüyüş onların ayrılığını temsil ediyordu.
“Onunla uzun yıllar beraber çalışmıştık. Ayrılışımız Çin Seddi’nde
gerçekleşti. O bir ucundan ben de diğer ucundan yürüdük ve
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seddin tam ortasında karşılaştık.
Birbir imize veda etmek için 2
bin 500 kilometre yürüdük. Biri
bana ‘Neden birbirinizi telefonla
aramadınız, daha kolay olurdu’
dedi.’’
Artist Is Present (Sanatçı Aramızda)
Sanatçının MoMa Modern Sanat Müzesi’ndeki performansını
800 bin kişi izledi.
Performansın en duygusal ve etkileyici anları Ulay’ın onca yıl
sonra gelip Marina’nın karşısında oturduğu anlarda yaşandı.
Her ikisinin gözleri arasında yoğun bir duygu seli akışı ve yüz
mimikleri belki de sonlanmış birlikteliklerine rağmen, yaşamış
oldukları büyük aşkın tarihe, o anda, seyircilerin huzurunda
not düşülmesiydi.
“Bu performans 3 ay sürdü, tek
bir performans değildi. Bu en
önemli per formanslar ımdan
bir iydi. Sadece oturdum,
insanl ar k ar ş ım a g e ç t i v e
onlar ın gözler ine bak t ım.
A m e r i k a ’d a a r t ı k k i m s e
birbir inin gözünün iç ine
bakmıyor. Amer ikalılar iç in
duygusal anlamda bu göster i çok önemliydi çünkü genelde
onların hiç vakitleri olmaz, hep bir koşturmaca içindedirler. Onlar
için zaman durdu ve karşımdan ayrılmak istemediler. Bazıları
ağladı, hatta müzedeki güvenlik görevlileri bile hafta sonları
üniformalarını çıkarıp geliyorlardı, saatlerce kuyrukta bekleyip
karşımda oturuyorlardı. Burada önemli olan sadece oturmak
değil, kim olduğunu anlamak, hayatta görevimizin ne olduğunun
farkına varmaktı. Genelde bu tür soruları hiç kendimize sormayız
çünkü hep acelemiz vardır ve devamlı çalışıp duruyoruz. İnsanlar
sadece içinde bulunduklar ı o anı yaşamayı tecrübe et t iler,
zamanın durması gibi. Bu genelde zaman bulamadıklar ı bir
durum.”
SON SÖZ MARİNA’NIN
“Kariyerimin en başından beri eleştirildim. 20’li yaşlarımdan
beri benim yaptığımın performans sanatı olmadığını, bunun
sanatla alakası olmadığını, benim akıl hastanesine yatırılmam
gerektiğini söyleyip durdular fakat ben bunları dinlemiyorum.
Yaptıklarım sanat tarihini yansıtır, benim sanatım çağdaş sanat
tarihinin bir parçasıdır. Sanat
tarihinde insanlar performans
sanatçılarını öğrenir. Yaptığımı
en iyi şekilde yapmaya
çalışıyorum fakat eleştir i her
zaman olur. Bunları dinlemem
çünkü önemli olan inandığın
şeyi yapmaya devam etmektir. ‘’
‘’Performanstan sonra bomboş hissederiz kendimizi, hiçbir duygu
kalmamıştır sanki, her şeyden soyutlanmış gibiyizdir; ondan
sonra videoyu, fotoğrafları görürüz. Her zaman eksik kalmış bir
şeyler vardır, çünkü hiçbir belge size o anda yaşananı vermez,
anlatılamaz, betimlenemez bir şeydir çünkü aslında yaşadığınız,
öylesine doğrudandır. İşte bence performans böylesine garip
bir şeydir – belirli zamanda yapılmıştır ama belirli zamanda o
bütün süreci görürsünüz, sonra o sürecin yok oluşunu görürsünüz
aynı anda ve sonunda elinizde hiçbir şey kalmamıştır, anısından
başka.’’
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KİŞİSEL ALANLAR
(PROKSEMİK)
TEORİSİ

Şimdi bu sosyal mesafeler i/kişisel alanlar ı ayr ınt ılı olarak
gözden geçirelim.
1. ÖZEL ALAN/MAHREM ALAN
50-65 santimetreye kadar olan uzaklığı ya da kısaca insanın
kol unun boyu k adar ol an bir al anı k apsar. Anne, baba,
çocuklar, kardeş, eş, sevgili, gibi çok yakınlar bu alanın içine
kabul edilirler. Bu alana ancak çok yakınların girmesine izin
verilmektedir.
(4)

RR Dr. CEYHUN DEMİRKOLLU-Makine Mühendisi

(Bu yazımızı, kişiler arası iletişimin alt yordamları arasında
yer alan özel, kişisel, sosyal ve genel ilişkilerin korunmasında
yarar görülen “sosyal mesafeler/proksemik–kişisel alanlar”
teorisi de denilen bir konuya ayırmak istedik.
İlk bakışta bizi şaşırtan, ancak farkında olmadan uyguladığımız
ya da dikkat etmediğimiz bir iletişim konusu olarak bilinen
“proksemik–kişisel alanlar” ya da kısaca “sosyal mesafeler”
k ur al ın ın hay at ım ız ı d is ipl ine e dere k kol ay l a ş t ır ac ağ ı
düşüncesindeyiz.
Yazılı olmayan kurallar arasında bilinen bu mesafeler, esasen
Batı’da otomatik olarak içselleştirildiğinden toplumsal barışa
katkı sağladığı anlaşılmıştır. (1)
Ü l k e m i z d e, b u al an l ar ın g ö r ü nm e z k u r al l ar ın a s a y g ı
göster ilmemesinden kaynakl anan, toplumsal çat ışmal ara
gittikçe daha sık rastlanıldığına şahit olmaktayız.
Kişisel iletişimin çok basit temel kurallarından olan bu “dört
alanı” tanıyıp, onu hayatımızın alışkanlıkları arasına sokup
içselleştirmeye ne dersiniz?
Bu dört sosyal mesafe: özel alan, kişisel alan, sosyal alan
ve genel alan olarak sınıflandırılmaktadır. Asansörde, okulda,
ofiste, eğlence ve park alanlarında, çarşı-pazarda, AVM’lerde,
toplu taşıma araçlarında, lokanta ile sinemalarda ve özellikle
yaya yürürken-trafikte araç kullanırken karşı tarafın kişisel ve
mahrem alanlarını engellemeden hareket etmek en akıllıca ve
uygar olan davranış biçimidir. Aksi takdirde kendi alanlarımızı
herkese karşı savunmak zorunda kalmak, çatışmaya ve gayret
sarfına yol açacaktır.
Örneğin, toplu yaşanan sitelerde oyun alanları içinde de olsa,
çocukların ebeveynleri tarafından diğer sakinlerin gürültüden
rahatsız olabileceği yönünde uyar ılmaması, bir tür kişisel
huzur alanına tecavüze göz yummak anlamına gelmektedir.
Kişisel alanların mesafeleri, göreceli olmakla birlikte bunları
bas itleş t ir mek de mümkün ol abilmek tedir. Bu al anl ar ın
genişlet ilmesi ya da daralt ılması kültürel değerlere bağlı
olarak değişebilmektedir.
(2)				
(3)

Bu yüzden bunun dışındak i insanl arl a asansörde, okulda,
ofiste, eğlence ve park alanlarında, çarşı-pazarda, AVM’lerde,
toplu taşıma araçlarında, lokanta ile sinemalarda ve özellikle
yaya yürürken-trafikte özel alan içinde temas etmek kişiyi son
derece rahatsız etmekte ve öfkelendirebilmektedir.
Bu alan cebren istismar edildiği takdirde ise kanun koyucu
aşağıdaki maddeler ile “özel alanımızı” koruma altına almıştır.
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 105. maddesi şöyledir;
Bir k imsey i c insel amaçlı olarak tac iz eden k işi hakk ında,
mağdurun şikâyet i üzer ine, üç aydan ik i y ıla kadar hapis
cez asına vey a adli par a cez asına (Değ işik ibare: 6545 –
18.6.2014 / m.61) “, fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı
aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur”.
2. KİŞİSEL ALAN
Akr aba ve y ak ın ark adaşl ar ın g irebildiğ i al andır. 50 - 65
sant imetreden 100-120 sant imetreye kadarki bir mesafey i
kapsar. Ofis ya da yemek yerken karşımızda oturan kişi ile olan
bir mesafe olarak tanımlayabiliriz. Yakınlık duymadığımız ya
da özel alana sokmaya hazır olmadıklarımızı bu mesafede ileri
geri çekilerek tutmaya çalışırız.
Öte yandan bir insanın bu alana girmesini, bize yakınlaşma
isteği olarak algılayabiliriz.
(5)

3. SOSYAL ALAN
Göz aşinalığı olan veya tanıdık insanlarla daha rahat ilişki
kurduğumuz alanı temsil eder. Bu alan 100-120 santimden
başlar, 3 metreye kadar uzar. Resmi ve sekonder/ikincil ilişkiler
için geçerlidir.
Bu mesafe toplantılarda, davetlerde, çok az tanınan insanlarla
korumaya özen gösterdiğimiz bir alandır. Bu alan masalar,
koltuklar ya da sehpa ile sağlanır.
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(6)

4. GENEL ALAN
Üç metreden sonraki uzaklığı kapsayan alandır. Otobüs durağı,
oteller in lobiler i g ibi topluma aç ık al anl arda korunmak
istenen mesafedir. İlgi duymadığımız ya da ilişkiye geçmek
istemediğimiz veya resmi ilişkide bulunduğumuz insanları bu
alanda tutmak isteriz.
Topluluğa konuşulurken bu tür bir ilişki/alan uzaklığı genellikle
korunmaktadır. Sınıf ve öğretmen ilişkisi buna örnek verilebilir.
Asansör bekleyenler çoğunlukla böyle bir uzaklığı korumaya
çalışırlar. Asansördeki/toplu taşımadaki uzaklık, özel/kişisel
yakınlık mesafesine girse de kişiler birbirini tanımadığı için bu
yakınlık “kamusal mesafe” kabul edilir. Çünkü asansör, sinema,
konser, toplu taşıma vs. eylemi bitince bu “zorunlu alan işgali”
de sona erecektir.
Öte yandan özel alanımızdaki insanlarla da kamusal alanda
evde olduğumuz gibi yakın duramayabiliriz. Bu yakınlaşmanın
“normal” ölçülerde olmasını kamu bizden talep eder. Buradaki
mek ân koşul l ar ı al anl ar ım ızdak i dav r anışl ar ım ız ı t ar if
etmektedir.
İnsan vücutlar ı birbir ine ne kadar f iziki olarak yaklaşırsa
o or anda duygus al y ak ınlık ve se vg iden bahsedebilir iz.
Vücutların uzaklığı da yabancılaşmanın göstergesi olmaktadır.
Tabi bu mesafeler birey tarafından kabul edildiği oranda kişisel

alanların kapsama alanları değişebilmektedir.
(7)

Sonuç
İnsanlarla ilet işime geçmek, sosyal alandan k işisel alana
geçiş şeklindeki bir hiyerarşiyi izler. Bu, çok dikkat edilmesi
gereken önemli bir konudur. Kesinlikle özel/mahrem alana
izinsiz girilmemelidir. Hatta kişisel alana da girerken karşı
tarafın tepkileri çok dikkatli ölçülmelidir. Bu safha genellikle
çatışmaların yaşandığı ilk mesafedir.
Kişisel alan mesafeleri sosyal mevki, yetişme kültürü, kuşak
durumu, yaşanılan nüfus yoğunluk ortamı, ruhsal durum ve
cinsiyete bağlı olarak değişkenlikler gösterebilmektedir.
Zaten bilinen ama az dikkat ettiğimiz bu konunun, daha geniş
kitleler tarafından içselleştirildiğini görmek dileğiyle.

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

(1)https://www.verywell.com/understanding-body-language-2795399#step8. Erişim Tarihi: 29.08.2017
(2) http://uyduhaberlesme.com/kisisel-alan/
(3)http://www.ozelguvenlikdunyasi.com/beden-dilinde-kisisel-bolgeler.
html. Erişim Tarihi: 29.08.2017
(4)http://www.bilgiustam.com/iletisimin-unsurlari/.
Erişim
Tarihi:
29.08.2017
(5)http://www.sabah.com.tr/pazar/2015/07/05/acik-ofislerde-kisisel-alanlar. Erişim Tarihi: 29.08.2017
(6)http://haber.pau.edu.tr/haber/sosyal-alanlar-artti.
Erişim
Tarihi:
29.08.2017
(7)http://www.haber7.com/egitim/haber/1183137-dershane-yerine-devlet-kurslari-geliyor. Erişim Tarihi: 29.08.2017

BİZ BİZE BAHAR
ŞENLİĞİNDE
BULUŞTUK
Şubemiz sosyal etkinlik grupları, 8 Mayıs 2017
tarihinde ortak bir etkinlik ile sahne aldı.

( Şubemiz sosyal etkinlik grupları, “Biz Bize Bahar Şenliği” ile
sahne aldı. Odamız Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi Anadolu
Salonunda gerçekleşen etkinlikte Türk Halk Müziği Korosu,
Rit im Topluluğu ve Halk Oyunlar ı Topluluğu sırayla sahne
aldı. Yaklaşık 500 kişinin izlediği etkinlik öncesinde Şubemiz
Yönet im Kurulu Başkanı Güniz Gacaner Ermin bir konuşma
yaptı. Ermin konuşmasında, sosyal etkinlik gruplarının ortak
etkinliğinin bahara birlikte ve sanatla merhaba demek amacıyla
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düzenlendiğ ini if ade ederek, “Umuyoruz k i bu merhaba
ile sadece bahar ı değil, bahar ın temsil et t iği yenilenmey i,
tazelenmey i, ferahlığı başlatacak günler i de hepimiz iç in
karşılamış oluruz” dedi. Ermin’in konuşmasının ardından Türk
Halk Müziği Korosu, Anadolu’nun farklı yörelerinden türkülerle
sahne aldı. Koronun ardından, Şube bünyesinde çalışmalarını
sürdüren Ritim Topluluğu kısa bir gösteri yaptı. Etkinlikte son
olarak Şubemiz Halk Oyunları Topluluğu, Ege yöresi oyunları ile
seyircilerle buluşurken, gecenin sonunda hep birlikte sahneye
çıkan sosyal etkinlik grupları seyircilerden büyük alkış aldı.
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TEKNOLOJİ
GÜNLÜĞÜ
( Hindistan Elektrikli Otomobillere Geçiyor
Hindistan tehlikeli boyutlara ulaşan hava k irliliği ile
mücadele için elektrikli otomobillere geçmeye hazırlanıyor.
Karbon emisyonunu azaltmayı amaçlayan Hindistan hükümeti,
benzinli ve dizel araçların satışını azaltarak insanları elektrikli
ve hibrit otomobillere yönlendirmeyi planlıyor.
Hava k irliliği
y ü z ü n d e n
ölenler in say ıs ı
y ıl l ık or t al am a
1.2 milyona
yükselen ülkede
2030 yılına kadar
benzinli ve dizel
araç sat ışlar ının
kademeli ol arak
azaltılıp sonrasında ise sadece elektrikli araçların satışına izin
verilecek. Konuyla ilgili olarak Hindistan Enerji Bakanı, birkaç
yıl için elektrikli araç almak isteyen vatandaşlarına devletin
finansal destek vereceğini bildirdi.
Buna ek olarak, Hindistan hükümeti ener ji üretimi için de
rüzgâr ve güneş ener jisi al anl ar ında y at ır ıml ar y apıyor.
(https://goo.gl/ECNPjg)
Açık Bulana 200 Bin Dolar
Google, ik i y ıldır uygul adığ ı “Android Güvenlik Ödüller i”
sisteminde geçen yıl 50 bin dolar olan ödül miktarını bu yıl 200
bin dolar olarak açıkladı. Android’de zararlı yazılım kaynaklı
bir açık bulup şirkete bildiren bir kullanıcı bunun karşılığında
200 bin dolar sahibi olacak.
Bu ödül sistemi ile çok daha
fazla araştırmacı ve yazılım
g e l i ş t ir i c i s in in A n d r o i d
s is temini tes t e tmes i ve
olası açıkların belirlenmesi
amaçlanıyor. (ht tps://goo.
gl/qMklP6)
WannaCry Virüsünün Açığı Bulundu
Dünya çapında milyonlarca bilgisayara bulaşarak kullanıcıları
mağdur eden WannaCry virüsünün bir yazılım açığı bulundu ve
kısmen de olsa şifrelenen dosyalara ulaşılması sağlandı.
Fidye yazılım kategorisinde anılan WannaCry virüsü, bulaştığı
bilgisayardaki tüm dosyalar ı şifreleyerek kullanılmaz hale
ge t ir iyor ve ş if re y i çözerek dos y al ar a ul aş abil mek iç in
kullanıcılardan para istiyor. Ancak virüsün yeni bulunan bir
aç ığına göre işlet im sistemi kurulu olmayan sürücülerdeki
dosyalara ulaşmak mümkün. Bu açığa göre yazılım, dosyaları
şifrelerken şifrelenmemiş orijinal hallerini ise diskten silmek

RR Mak. Müh. ŞAKİR İMREN
yerine $RECYCLE isimli gizli bir klasörde tutuyor. Bu klasörün
özelliğini görünür yaparak dosyalara ulaşmak mümkün oluyor.
Bazı bilgisayarlarda ise görünür hale getirilen klasörü dosya
kurtarma yazılımları ile taramak gerekebiliyor. (https://goo.
gl/ZHKza8)
Microsoft’tan Akıl Almaz Hata
Microsof t taraf ından yapılan ilginç bir hata birçok kullanıcı
iç in problemlere yol aç t ı. “Windows Insider ” programına
k ay ıt l ı ol an kul l anıc ıl ar W indow s iç in y ay ınl anan yeni
güncellemeleri henüz herkesin kullanımına sunulmadan önce
test etme olanağı buluyorlar. Ancak Microsof t taraf ından
“Windows Insider” kullanıcılarına henüz tamamlanmamış bir
versiyon gönder ilince birçok mobil telefon aç ılamaz hale
geldi ve birçok bilgisayarın işletim sistemi çöktü. Cihazları
sıfırlayarak kullanmaya devam etmek mümkün ancak bu da tüm
kişisel dosyaların kaybolması anlamına geliyor. Microsoft’tan
yapılan açıklamada sürümü yükleyen tüm “Windows Insider”
kull anıc ıl ar ının c ihazl ar ından o sürümü k aldır mal ar ı ve
yeni bir sürüm yay ınlanana kadar güncelleme yapmamalar ı
istendi. Insider programına dahil olmayan standart Windows
kullanıcılar ının ise endişelenmeler ine gerek yok. Microsof t
başka bir hatayla güncellemeyi tüm kullanıcılara sunmazsa
tabii ki.
Çatılardan Karbondioksit Yakalamak Mümkün
K ü r e s e l ı s ı nm a il e m ü c a d e l e d e P ar i s A n l a ş m a s ı g i b i
sözleşmelerle sera gazı emisyonları azaltılmaya çalışılırken
bir t araf t an da yapıl an çalışmal arl a hâlihaz ırda salınmış
olan karbondioksit i havadan ayr ışt ırmak iç in de sistemler
geliştiriliyor.

Climeworks isimli şirket taraf ından Zür ih yak ınlar ında bir
filtreleme tesisi açıldı. Tesis çatısında kurulu olan sistem ile
hava filtrelerden geçirilerek karbondioksit filtrelerde tutuluyor,
sonrasında ise saflaşt ır ılan karbondioksit depolanıyor. Bu
sayede hem atmosfere salınmış olan karbondioksit geri alınıyor
hem da daha sonrasında çeşitli endüstr iyel uygulamalarda
kullanılması sağlanıyor. (https://goo.gl/GRdBUQ)
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TMMOB İKK•

ZEYTİNLİK VE
MERALARIN YOK
EDİLMESİNE İZİN
VERİLMEMELİ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin KORAMAZ,
5 Haziran 2017 tarihinde Dünya Çevre Günü
dolayısıyla bir basın açıklaması yaptı.
( Bugün, Stockholm’de 1972 y ılında toplanan, Birleşmiş
Milletler Çevre ve İnsan Konferansı’nda temiz ve sağlıklı bir
çevrede yaşamanın temel bir insan hakkı olduğu karar ıyla
kabul edilen 5 Haziran Dünya Çevre Günü.
Dünya Çevre Günü dolayısıyla bir kez daha hatırlatıyoruz;
Kar hırsının insanlığın ve gezegenimizin geleceğini tehdit
et t iği bugünlerde; gelecek nesillere yaşayabilecekler i bir
dünya bırakabilmek iç in, ekolojik bir kr ize dönüşen çevre
sorunlarının çözümünde, bütüncül politikaların, hukuksal ve
kurumsal düzenlemelerin geliştirilmesi ve uygulanması gereği
açıktır.

SUR'DAKİ
YIKIM
DURDURULSUN
Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği, Diyarbakır’ın
Sur ilçesinde yıkımların başlamasına ilişkin 1 Haziran
2017 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
( Birliğ imize bağlı Odalar ın D iy arbak ır bir imler inden,
Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yıkımlara başlanmış olduğu yönünde
haberler gelmektedir.
28 Kasım 2015’ten bu yana süregelen çat ışmal arl a t ar ihi
kent dokusu ve kimliği ger i dönülmez y ıkım ve tahr ibatlar
almıştır. 2 Aralık 2015 tarihinden bu yana devam eden sokağa
çıkma yasağı ve olağan üstü hal koşullarında yurttaşlarımız
elektrik ve su kesintileriyle tehdit edilerek evlerini boşaltmaya
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AKP’nin 15 yıllık iktidarında ise bilime, doğaya aykırı yasal
düzenlemelerle tüm ülke bir rant alanı olarak görülmüş, kentsel
ve kırsal alanlar, ormanlar, meralar, kıyılar, doğal sit alanları,
tabiat varlıkları yalnızca kar hırsıyla tahrip edilmiştir.
Bu tahribat zincirinin en son örneği olan ve TBMM gündeminde
bulunan “Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi
Amac ıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” zaman kaybetmeden
geri çekilmelidir. Zeytinliklerin ve meraların adrese teslim bir
şekilde yağmalanması için hazırlandığı açık olan torba yasa
geleceğimiz açısından büyük bir tehdittir.
TMMOB, çevre politikalar ının; sanayi, tar ım, ener ji, ulaşım
ve kentleşme politikalarıyla bütüncül olarak ele alınmasını
zorunlu görmektedir.
Anayasa’nın 56. maddesiyle “Sağlıklı ve dengeli bir çevrede
yaşama hakkı, çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak
ve çevrenin kirlenmesini önlemek” güvence altına alınmışken,
Anayasa’yı tanımayan iktidarın kar hırsı ülkeyi talan etmektedir.
Üç beş kişinin kar etmesi uğruna binlerce yıldır insanlara ve
diğer canlılara hayat veren zey t inlik ve meralar ımızın yok
edilmesine asla izin verilmemelidir.

zorl anmak t adır. Sur ilçesi sak inler i y ıll ardır yaşadıkl ar ı
mahallelerinden ayrılmak istememektedir.
Birliğimiz hukuka aykırı olarak riskli alan ilan edilen ve “Acele
Kamulaştırma” kararı alınan Sur ilçesinin kültürel dokusunun
korunması için gerekli yasal girişimlerde bulunmuştur.
UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne yer alan, evrensel bir öneme
sahip ve korunması gereken bir bölge ol an Sur ilçesinde
başlatılan bu yıkım bir yerinden etme projesidir. Bu yıkım,
tarihi ve kültürel mirasımızı yok etme projesidir.
Anayasa ile güvence alt ına alınmış ol an bar ınma hakk ını
gözetmek devlet in asli görevler i arasında iken elektr ik ve
sularını keserek insanları yerlerinden, yurtlarından etmeye
çalışmak tek kelimeyle zorbalıktır.
TMMOB tüm yetkilileri yıkımları durdurmaya ve ilçe sakinlerinin
taleplerini yerine getirmeye davet etmektedir.
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