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TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yayın Organıdır.
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Bülten;
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Ankara şubesi sorumluluk alanı içindeki
üyelerine, üniversitelerin makina,
endüstri-işletme, sanayi, uçak-havacılık
ve uzay bilimleri, mekatronik, imalat
sistemleri, üretim tekniği, otomotiv,
makina ve üretim mühendisliği
bölümlerindeki son sınıf öğrencilerine,
ilgili kamu, özel kurum ve kuruluşlara
bedelsiz olarak gönderilir.Yayımlanan
yazılardaki sorumluluk yazarlarına, ilan
ve reklamlardaki sorumluluk ilanı veren
kişi ve/veya kuruluşa aittir.
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Taksim Dayanışması Davası İlk Duruşması Görüldü
1 Mayıs’ta Onbinler Sıhhiye Meydanı’ndaydı
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Günce
Tarih

Konu

01.05.2014

1 Mayıs "Birlik, Mücadele, Dayanışma Günü", Ankara Sıhhiye Meydanı`nda binlerce kişinin katılımıyla
coşkuyla kutlandı.

06.05.2014

İşyeri ve üye ziyaretleri kapsamında; Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Eniş DSİ Genel
Müdürlüğü Makina İmalat ve Donatım Daire Başkanı Abdullah Ekin’i iş yerinde ziyaret eti.

08.05.2014

Çankaya üniversitesi’ndeki "Kariyer Platformu” etkinliğine katıldık.

09.05.2014

İşyeri ve üye ziyaretleri kapsamında; Şube Başkan Vekili Ahmet Eniş ve Teknik Görevli Tuna Gönüllü,
OSTİM`de Meypo Ltd. Şti, Teknopol ve Sistem A.Ş.’deki üyelerimizi işyerlerinde ziyaret ettiler.

10.05.2014

Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Özkalender, Türk Tesisat Mühendisleri Derneği’nce düzenlenen,
"Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu"na katıldı.

15.05.2014

Soma’da yaşanan maden faciasının sorumlularını protesto etmek amacıyla DİSK, KESK, TMMOB ve
TTB’nin çağrısıyla binlerce kişi, 15 Mayıs 2014 tarihinde iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

27.05.2014

TMMOB Ankara İKK tarafından “SOMA” konulu düzenlenen panel, İnşaat Mühendisleri Odasın KKM
Salonu’nda gerçekleştirildi.

30.05.2014

TMMOB heyeti yatağan ve Milas işçilerini ziyaret etti.

30.05.2014

TMMOB 43. Dönem Olağan Genel Kurulu‘nun aldığı karar çerçevesinde, Soma‘da meydana gelen maden
faciası ile ilgili olarak, TMMOB üyeleriyle birlikte Madenci Anıtı`na yürüyerek, Anıta siyah çelenk bıraktı.

01.06.2014

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 43. Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri gerçekleştirildi.

03.06.2014

İşyeri ve üye ziyaretleri kapsamında; Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Eniş ve Şube Teknik
Görevlisi Tuna Gönüllü, Ostim’de asfalt makinaları imalatı yapan "Marini Makine A.Ş. firmasını ziyaret
etti.

04.06.2014

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bitirme Projeleri Sergi açılışına katıldık.

04.06.2014

Makina Mühendisleri Odası Ankara Şube Türk Halk Müziği Korosu, 2014 yılı "Merhaba" konserini,
Çankaya Üniversitesi Balgat Kampüsü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

05.06.2014

Şubemiz Tiyatro Topluluğu, Anton Çehov’un "Ayı" ve "Bir Evlenme Teklifi" oyunlarıyla izleyicilerin
karşısına çıktı.

05.06.2014

MMO Polatlı İlçe Temsilciliği’nde, Polatlı İlçesi sınırları içerisinde bulunan asansör bakımcı ve LPG montaj
firmalarıyla ortak birer toplantı gerçekleştirildi.

06.06.2014

Şubemiz ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca ortak toplantı gerçekleştirildi.

07.06.2014

Wın-World of Industry 2014 Kapsamındaki "19. Uluslararası Makina İmalatı ve Metal İşleme Teknolojileri
Fuarı"na katıldık.

07.06.2014

OSB MD Kurumsal Yapı Geliştirme Çalışma Grubu Üyemiz M. Sinan Çalık tarafından organize edilen
"CNC Tezgah Tanıtım Günleri" açılışına katıldık.

12.06.2014

Sunumu Dr. A. Selami Çalışkan tarafından yapılan "Tesisatta Dijital Proje Uygulamaları" konulu seminer,
71 kişinin katılımıyla MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

25.06.2014

Şubemiz Tiyatro Topluluğu, Anton Çehov’un "Ayı" ve "Bir Evlenme Teklifi" oyunlarıyla ikinci kez
izleyicilerin karşısına çıktı.

26.06.2014

Sunumu Makina Mühendisi Mustafa Serdar tarafından yapılan "Güneş Enerji Sistemleri" konulu seminer,
110 kişinin katılımıyla MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu`nda gerçekleştirildi.
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Sunus
Merhaba,
Mücadele dolu güzel günlerle yaza merhaba dedik. İstanbul’da yine polis şiddetiyle gölgelenen
1 Mayıs kutlamalarının ardından, Soma maden ocağında gelen facia haberi ve 301 madencimizin
ölüm haberiyle sarsıldık.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca, sürekli denetlenen bir iş yeri olmasına rağmen ve
yapılan denetimlerde işçi sağlığı ve güvenliği yönünden hiçbir eksikliğinin bulunmadığını belirttiği,
ancak aslında hiçbir denetimin ve önlemin alınmadığı Soma Maden Ocağı’nda 301 maden
emekçimiz maalesef yaşamını yitirdi. Oysa Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı tarafından açılışı
yapılan ve örnek ocak olarak gösterilen Soma’daki maden ocağında, madencilerimizin tabutlarıyla
karşılaştık. Hükümetin kader, olağan iş kazası vb. nedenler gösterdiği bu örnek maden ocağında
yaşananlar, trafo patlaması gibi önlenemeyen basit bir iş kazası değildi. Bu durum bize göstermiştir
ki yaşananlar aslında, sermaye ve devletin, işçilerin canını hiçe sayması sonucu meydana gelen bir
katliam ve iş cinayetiydi. Resmi rakamlara göre 301 madencinin yaşamını yitirdiği facianın ardından
yapılan arama kurtarma çalışmaları ise tamamen bir fiyaskoydu. Yaşanan kaos ve panik ortamında
hiçbir ciddi önlem alınmadığı gibi, kurulan kriz masası görevi madencileri ve yakınlarını tokatlamak,
tekmelemek, gaz ve tazyikli suyla olası protesto gösterilerini bertaraf etmekten ibaretti.
Ancak biz tüm bu yaşanılanlara rağmen sessiz kalmayacağız ve bu alandaki bilimsel-teknik
mücadelemizi sürdürecek, TMMOB gibi bilgi ve deneyim birikimi sahibi bir örgütü, her türlü karar
mekanizmasından dışlamalarına asla izin vermeyeceğiz.
Değerli meslektaşlarımız,
Ülkemizde yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen, gerek mesleki alanda, gerekse sosyal ve
kültürel alanlarda meslektaşlarımızla bir araya gelerek, yaşamın her alanında var olmaya devam
ediyoruz ve bundan sonra da devam edeceğiz.
Üniversitelerin mühendislik fakültelerinde gerek mezuniyet törenlerinde gerekse akademik bitirme
projeleri dönemlerinde öğrencilerimizle bir araya geliyoruz. Şube bünyesinde verdiğimiz eğitimler,
seminer ve söyleşilerle mesleki alanda üyelerimizle bir araya gelerek, ülke kaynaklarını kamu
yararına sunma potansiyelimizi de birlikte ortaya çıkartıyoruz. Yine üyelerimizle birlikte gerek
Ankara içi gerekse Ankara dışındaki fuar ve teknik gezilerle, mühendislik alanında geliştirmeye
çalıştığımız projelerimizi birlikte yapılandırıyoruz.
Bunların dışında, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda gerçekleştirilen toplantıda, teknik
hizmetlerimizin tanıtımı yapılarak, periyodik kontroller, bilirkişilik, ve asansör kontrolleri üzerine
görüşmeler yaparak, mesleki alandaki faaliyetlerimizi genişletmeye çalıştık. Gerek Şube
komisyonlarımızın çalışmaları gerekse üye ve iş yerlerine gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerle üye ve
mesleki faaliyetlerimiz tüm hızıyla devam etmektedir. Başkent Doğalgaz ile oluşturulan “Teknik
Çalışma Grubu” bünyesnde Ankara sınırları içindeki doğalgaz uygulamaları hakkında görüş
alışverişi ve bilgi paylaşımı yapılarak bu konuda ortak bir görüş ve iş birliği projesi hayata geçirilme
çalışmaları devam etmektedir. Yine Ankara sınırları içerisinde faaliyet gösteren asansör ve LPG
firmaları ile biraraya gelerek, yetkisiz firmaların nasıl önüne geçilebileceği hakkında ortak görüş
oluşturma çalışmalarına başlanmıştır.

tmmob
makina mühendisleri odası
ankara şubesi

24. Dönem
Yönetim Kurulu
Üyeler
Yönetim Kurulu Başkanı
Sadettin ÖZKALENDER
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ahmet ENİŞ
Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi
Ömer Varlık ÖZERCİYES
Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
Alaaddin EKSİN
Üye
Emre AYDIN
Üye
Egemen CEYLAN
Üye
Vedat İRŞİ

Şube faaliyetlerimizin diğer bir yönü olan sosyal ve kültürel etkinliklerimizi de sürdürerek, gerek
Şube THM korosu gerek tiyatro topluluğumuzca gerçekleştirilen etkinliklerde yine üyelerimizle ve
çalışanlarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu ve coşkusunu yaşadık.

Yedek Üyeler

Değerli meslektaşlarımız,

Murat ASLAN

Son iki ayda yitirdiğimiz insanlarımızın acısını tüm yüreğimizde hissettiğimiz bu günlerde, 39.
ve 40. Dönem Oda Yönetim Kurulu eski üyemiz ve Ankara Şube eski teknik görevlimiz Makina
Mühendisi Mesut Atıcı’yı geçirdiği rahatsızlık sonucu kaybetmenin acısını da yüreklerimize işledik.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak, Soma’da yaşamını kaybeden ve
yaralanan emekçi kardeşlerimizin yakınlarının ve halkımızın yanı sıra sevgili Mesut Atıcı’nın acısını
yüregimizde hissediyor, ailelerine, yakınlarına ve dostlarına baş sağlığı diliyoruz.
Bir dahaki sayımızda, gerek ülke gündeminde gerekse mesleki alanda daha iyi ve umutlu haberlerle
birlikte olmak üzere sevgiyle kalın.

Selim ULUKAN
Hülya Yıldız GÜLER
Nihat ERCANLI
Seyit Ali KORKMAZ
Ünal KARAKOYUNLU
İsa Caner EREN

MMO Ankara Şube
24. Dönem Yönetim Kurulu
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Sube’den Haberler

SOMA’DA YAŞANAN
İŞ CİNAYETLERİNİ PROTESTO ETMEK İÇİN
İŞ BIRAKTIK
Soma’da yaşanan maden faciasının sorumlulularını protesto etmek amacıyla
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla binlerce kişi, 15 Mayıs 2014
tarihinde iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Emek örgütlerinin çağrısına uyan Oda Çalışanlarımız da iş bırakarak yapılan eylemlere katıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde
okunan basın açıklamasının metni:

Ankara’da sabah saat 09:00’da, Oda Merkez ve Ankara Şube Binası önünde, Soma’da yitirdiğimiz işçiler için saygı duruşunda bulunan Oda Çalışanları
ve yönetim kurulu üyelerimiz daha sonra Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde yapılan basın
açıklamasına katılmak üzere Kızılay’dan Milli Kütüphane önüne kadar yürüdü. Yazısız olarak siyah
bir pankart taşınan yürüyüşe güzergah üzerinden
Mimarlar Odası, EMO ve İMO çalışanları ile yönetim
kurulu üyeleri de katıldı.

Yüreğimiz yanıyor! Türkiye işçi sınıfı Soma’¡da yitirdiği arkadaşlarının anısı önünde ayağa kalkıyor.
Sadece işçiler değil tüm Türkiye halkları, onların
anısını yaşatmak, yakınlarına başsağlığı dilemek,
Soma’nın acısını paylaşmak ve sorumlulardan hesap sormak için bugün işyerlerinde, sokaklarda,
meydanlarda bir araya geliyor.
Soma’da yüzlerce işçinin can verdiği katliam bu
ülkede biraz olsun vicdanı olan, biraz olsun onuru
olan herkes için bir milat olacaktır. Türkiye işçi sınıfının iş cinayetlerine, güvencesiz çalıştırmaya karşı
sabrı kalmamıştır.

Milli Kütüphane önünde buluşan kortejler buradan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önüne yürüdü.
Binlerce emekçinin katıldığı eylemde DİSK, KESK,
TMMOB ve TTB adına, DİSK Ankara Bölge Temsilcisi Remzi Çalışkan tarafından basın açıklaması yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde
yapılan eylemde, TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı
ve KESK Genel Sekreteri İsmail Hakkı Tombul’da
birer konuşma yaptılar.
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Çünkü biz biliyoruz ki bu katliam “kaza” ile olmamıştır. Ve yine çok iyi biliyoruz ki, önceki cinayetlerde olduğu gibi işçi kardeşlerimizin ölümü kader
değildir. Özelleştirme ve taşeronlaştırma politikalarını hayata geçirenler Soma’da yaşananların başlıca sorumlularıdır.
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Yıllarca kamu eliyle üretimin yapıldığı madenler,
özel sektöre devredildikten sonra iş kazalarında
patlama yaşanmıştır. 2002 yılından 2011 yılına kadar kömür madenlerindeki iş cinayetleri yüzde 40
artmıştır. Bunun nedeni özelleştirmedir, taşeronlaştırmadır, maliyetleri düşürmek için işçi sağlığı
ve iş güvenliği önlemlerinin savsaklanmasıdır, TTK
bünyesinde çalışan işçi sayısının üçte bir oranında
azaltılmasıdır.

Tüm bu gerçeklere rağmen AKP, Soma’daki iş cinayetlerinin araştırılması için 6 ay önce verilen bir
önergeyi ısrarla gündeme almamış, alınca da reddetmiştir. Bu önergeyi 2 hafta önce reddedenler
Soma’da ölenler için TBMM’de saygı duruşunda bulunmuşlardır.
Daha da acı tarafı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Soma’yı ziyareti sırasında yazılı olarak herkesin
bulabileceği bu önergenin Soma ile ilgili olmadığını
söyleyebilmiştir. Bu ülkeyi yöneten bir insanın bu
kadar acıdan sonra doğru söylemesini beklemek
yurttaşların en temel hakkı değil midir?

Bu dönüşüm sayesinde Soma’da katliamın yaşandığı işletmenin patronun övündüğü rakamlar ortaya
çıkmış, kömürün tonunun maliyetini 130 dolardan
23 dolara düşmüştür. Bunun tasarrufun bedeli de
yüzlerce işçinin ölümüyle ödenmiştir.

Yapılan uyarılara rağmen Soma’da bu tür iş kazalarından kurtarılan işçilerin tedavisine dönük devlet
tarafından yapılmış özel bir sağlık birimi kurmayanlar, hastanelerde yanık ünitesi açmayanlar hiçbir
sorumluluk duygusu hissetmemektedir.

Özelleştirme ve taşeronlaştırma politikaları sonrası
Türkiye ölümlü maden kazalarında Avrupa’da birinci sıraya yükselmiştir. Dünyada ise bu alanda ilk üç
sırada yer alan Türkiye maalesef bu sene birinciliği
kimseye kaptırmayacaktır.

İş sağlığı ve iş güvenliği yasasıyla bu alanı da piyasaya devreden, denetimi yapanın işverenden maaş
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aldığı bir sistem kuran, yine tüm uyarılarımıza rağmen bu alandaki denetim yetkisini bağımsız emek
ve meslek örgütlerine vermeyi reddedenler, hiç mi
vicdan azabı çekmemektedir?
Görünen o ki, vicdan ve sorumluluk gibi paraya çevrilemeyecek duyguların bu ülkeyi yönetenler için bir
anlamı kalmamıştır. Bu nedenle sadece üzgün değil öfkeliyiz. AKP iktidarının katliam sonrası yaptığı
açıklamaların yaramıza tuz basmaktan farkı yoktur.
Madende çalışan işçi sayısını bilmeyen iktidar sözcülerinin alelacele “işletmede her türlü önlem alınmıştı” diye açıklama yapması öfkemizi büyütmüştür.
İşçi sayısının bile belli olmadığı, kaçak işçi çalıştırıldığı iddialarının olduğu madenle ilgili “mevzuata
aykırı durum” olmadığını açıklayan Çalışma Bakanlığı, basitçe bir “gaf” yapmamış, fiilen o görevin gereğini yapmayacağını ilan etmiştir.
Daha önceki cinayetlerin ardından “Bu mesleğin
fıtratında ölüm vardır” diyerek yeni katliamları
meşrulaştıran hükümet üyelerine, Soma’da Başbakan da katılmıştır. 19’uncu yüzyıldan, 20’inci yüzyıl
başından örnekler vererek zihniyetinin 150 yıl öncesinde kaldığını gösteren Başbakan’a 21. yüzyılda olduğumuzu hatırlatmayı bir borç biliriz. “Hedef
2023” diye yola çıkanların 1862’deki bir kazayı örnek göstererek “Bu işin fıtratında var” demesi ülkemizin içinde bulunduğu tabloyu gayet net özetlemektedir. Bu ülkenin 70 milyon insanı, teknoloji bu
kadar gelişirken insana değil ölüme yatırım yapan
bir anlayışı hak etmemektedir.
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Soma’da yitirdiğimiz işçilerden bize kalan sadece acı değil böylesi katliamların yaşanmaması için
mücadele görevleridir. “Kader”, “fıtrat” diyerek sorumluluklarını unutturmaya çalışanlara ilan ediyoruz ki unutmayacak, güvenceli iş ve insanca yaşam
hakkımız için mücadeleyi büyüteceğiz.
Siyasi iktidar sorumluluktan kaçamayacak ve şu taleplerimizi karşılamadığı müddetçe yeni katliamların da sorumluluğunu üstlenecektir:
1.

İş cinayetlerinin artışına neden olan taşeron
çalıştırma derhal yasaklamalıdır.

2.

Özelleştirildikten sonra seri cinayetlerle gündeme gelen tüm madenler derhal yeniden kamulaştırmalıdır.

3.

İşçi sağlığı ve iş güvenliğini piyasaya devreden iş
güvenliği yasası kaldırılmalı, tüm denetim yetkisi emek ve meslek örgütlerine verilmelidir.

4.

Başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile
Enerji ve Sanayi Bakanı olmak üzere hükümet
derhal istifa etmelidir.

Bizler DİSK - KESK - TMMOB - TTB - TDB olarak
tüm işçi sınıfını, emekçileri ve emek dostlarını,
Soma’daki işçi kardeşlerimiz için, güvenceli iş ve
insanca yaşam hakkımız için ayağa kalkmaya çağırıyoruz.
Unutmayın ki bugünkü eylemimiz sadece bir başlangıçtır! Yukarıdaki taleplerimizin karşılanması
Soma’da yitirdiğimiz işçi kardeşlerimize ve gelecek
nesillere borcumuzdur.
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“EKYB ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANI
(YENİ TASARLANAN BİNA) EĞİTİMİ”
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Eğitmenliğini Hüsne Özünel Aykaç’ın yaptığı “EKYB Enerji Kimlik Belgesi
Eğitimi, 28-30 Nisan 2014 tarihlerinde Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda
gerçekleştirildi.
Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı olarak görev yapacak
olan Isı Yalıtımı-Isıtma Tesisatı-Sıhhi Tesisat alanlarında SMM Büro Tescil Belgesi sahibi 11 üyemizin
katıldığı eğitimde, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, enerji israfının önlenmesi, çevrenin korunması, binanın enerji
ihtiyacı, enerji tüketim sınıflandırması, yalıtım özellikleri ve ısıtma/soğutma sistemlerinin verimi gibi
konularda bilgi verildi.

Üyelerimize ve işyerlerine
YÖNELİK ZİYARETLER devam ediyor
Yine bu kapsamda; Şube Yönetim Kurulu Başkan
Vekili Ahmet Eniş 6 Mayıs 2014 tarihinde DSİ Genel
Müdürlüğü Makina İmalat ve Donatım Daire Başkanı Abdullah Ekin`i iş yerinde ziyaret ederek, görüş
alışverişinde bulundu. 9 Mayıs 2014 tarihinde ise
Şube Başkan Vekili Ahmet Eniş ve Teknik Görevli
Tuna Gönüllü, OSTİM`de Meypo Ltd. Şti, Teknopol
ve Sistem A.Ş.`deki üyelerimizi işyerlerinde ziyaret
ettiler.

İşyeri ve üye ziyaretleri kapsamında; Şube Yönetim
Kurulu Başkan Vekili Ahmet Eniş ve Şube Teknik
Görevlisi Tuna Gönüllü 3 Haziran 2014 tarihinde,
Ostim`de asfalt makinaları imalatı yapan “Marini
Makine A.Ş. firmasını ziyaret etti. Ziyarette aynı zamanda üyemiz olan Genel Müdür H. Yusuf Güngör,
Can Geçit ve Ali Tabakcı ile görüşülerek, Oda ve
Şube çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.
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ARAMIZA YENİ KATILANLAR

ŞUBE KOMİSYONLARIMIZ
ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
24. Dönem Şube komisyonlarımız çalışmalarına başlayarak, komisyon görev
dağılımlarını gerçekleştirdi.
07 Mart 2014 tarihinde EİM-MDK, 15 Nisan 2014 tarihinde UHUM-MDK, 06 Mayıs 2014 tarihinde Tesisat,
07 Mayıs 2014 tarihinde Sosyal ve Kültürel Etkinlikler
(SOSKEK) ve 08 Mayıs 2014 tarihinde LPG/CNG Komisyonları ilk toplantılarını yaptı. OSM MD Kurumsal
Yapı Geliştirme Çalışma Grubu ise ilk toplantısını 05
Mayıs 2014 tarihinde yaptı. Komisyon üyeleri, yapılacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunarak,
görev dağılımlarını gerçekleştirdiler.
Ayrıca 20 Mayıs 2014 tarihinde Asansör, 27 Mayıs
2014 tarihinde Tasarım İmalat, 30 Mayıs 2014 tarihinde SMM, 30 Mayıs 2014 tarihinde Eğitim Faaliyetleri
Geliştirme Çalışma Grubu, 6 Haziran 2014 tarihinde
İş Makinaları, 10 Haziran 2014 tarihinde İş Güvenliği
ve 11 Haziran 2014 tarihinde Kadın Komisyonları ilk
toplantılarını yaparak, dönem içinde yapılacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunup, görev dağılımlarını gerçekleştirdiler.

12 Mayıs 2014 tarihinde Yapı Denetim Komisyon üyeleri, 16 Mayıs 2014 tarihinde ise Enerji Komisyonu
üyeleri ilk toplantılarını yapıp, dönem içerisinde yapılacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunarak, görev dağılımlarını gerçekleştirdiler.

Wın-WORD OF INDUSTRY 2014 KAPSAMINDAKİ
“19. ULUSLARARASI MAKİNA İMALATI VE METAL
İŞLEME TEKNOLOJİLERİ FUARI”NA katıldık
Gelişen konsepti ile endüstri profesyonellerine çok
çeşitli ürünler ve bileşenler sunan WIN-World of Industry kapsamındaki 2014 Makina İmalatı ve Metal
İşleme Teknolojileri Fuarı, 5-8 Haziran 2014 tarihleri
arasında İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde
gerçekleştirildi.
Bu yıl 19.su düzenlenen fuara, Şube Yönetim Kurulu
Yedek Üyesi Seyit Ali Korkmaz ve Şube teknik görevlimiz Emrah Şener eşliğinde 7 Haziran 2014 tarihinde
30 üyemiz ile katılım sağladık. Fuarda üyelerimiz;
makine imalatı ve metal işleme teknolojileri hakkında
en son gelişmeleri takip etme olanağına kavuştular.

MAYIS - HAZİRAN 2014
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ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
“KARİYER PLATFORMU”NA KATILDIK
Bu yıl altıncısı düzenlenen “Kariyer Platformu”, 7-8 Mayıs 2014 tarihlerinde
Çankaya Üniversitesi’nde gerçekleştirildi.

Etkinlikte açtığımız Oda standında; Şube teknik görevlilerimiz Tuna Gönüllü ve Ali Göktaş tarafından,
Oda ve Şube faaliyetleri hakkında öğrencilere bilgi
verildi. Öğrenci üye kayıtlarının da alındığı standımız, öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

ŞUBE YÖNETİM KURULU BAŞKANI
SADETTİN ÖZKALENDER,
TÜRK TESİSAT MÜHENDİSLERİ DERNEĞİ
SEMPOZYUMU’NA KATILDI
“Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu” 08-10 Mayıs 2014
tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi.
netim Kurulu Başkanı Sadettin Özkalender, Oda ve
Şube çalışmaları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. ISK-SODEX 2014 Fuarı ile eş zamanlı olarak
düzenlenen sempozyumda, teknolojik gelişmeler
ve yeni tasarım esasları gibi konular tartışıldı.

Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile yurt içi ve yurt
dışı üniversite ve firma temsilcilerinin katıldıkları sempozyuma, TTMD`nin davetlisi olarak katılan
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Özkalender,
firma temsilcileriyle görüşmeler yapan Şube Yö-

CNC tezgah tanıtımı günleri
açılışına katıldık
5-7 Haziran 2014 tarihlerinde OSB MD Kurumsal Yapı Geliştirme Çalışma
Grubu Üyemiz M. Sinan Çalık tarafından organize edilen “CNC Tezgah
Tanıtım Günleri” açılışına katıldık.
Organizasyon kapsamında MMO Ankara Şubesi
tarafından açılan stantta yayınlarımız ve Oda
rozetlerimiz dağıtılarak, standımızı ziyaret eden
katılımcılara Şube çalışmaları hakkında bilgilendirme yapıldı.
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ŞUBEMİZ THM KOROSUNDAN
“MERHABA” KONSERİ
Makina Mühendisleri Odası Ankara Şube Türk Halk Müziği Korosu, 2014 yılı
“Merhaba” konserini 4 Haziran 2014 tarihinde, Çankaya Üniversitesi Balgat
Kampüsü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.
Makina Mühendisleri Odası (MMO) Ankara Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Ö. Varlık Özerciyes ve MMO
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar`ın açılışını
yaptığı gecenin sunumu Şube çalışanımız Zeynep
Şahan tarafından yapıldı. Konsere MMO Ankara
Şube ve Oda yöneticileri ile çalışanlarının yanı sıra,
200 davetli katıldı.

Sosyal Etkinlikler bünyesinde uzun süredir devam
eden koromuzun seslendirdiği türkülere eşlik eden
konuklar, potpuri türküleriyle de keyifli bir akşam
geçirdiler.
Konuk sanatçı Abdurrahman Tarikci söylediği türkülerle, Elazığ Kültür Derneği Halk Oyunları Ekibi
ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Amatör Gençlik Halk
Dansları Topluluğu da dans gösterileriyle geceye
renk kattı.

Konser öncesi; Soma maden faciasında yaşamını
yitiren 301 madencimizin ve Gezi direnişinde yitirdiğimiz gençlerimizin anıldığı bir sunum gerçekleştirildi. Şube teknik görevlimiz Tuna Gönüllü tarafından söylenen Madenci türküsü eşliğinde yapılan
sunumun ardından, yitirdiklerimiz için bir dakikalık
saygı duruşu yapıldı.

Gecenin sonunda, MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali
Ekber Çakar Elazığ Kültür Derneği Halk Oyunları
Ekibi`ne, Şube Yönetim Kurulu Üyesi Emre Aydın
Kültür ve Turizm Bakanlığı Amatör Gençlik Halk
Dansları Topluluğu`na, Şube Sekreteri Ö. Varlık
Özerciyes konuk sanatçı Abdurrahman Tarikci`ye,
Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Nihat Ercanlı koro şeflerinden Şafak Ercan Doğan`a ve Şube
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Hülya Yıldız Güler`de
Gamze Kahyaoğlu Doğan`a, teşekkür plaketlerini
sundular.

Şube Başkan Vekili Ahmet Eniş, üyelerimiz ve çalışanlarımızdan oluşan Türk Halk Müziği koromuz,
konserde çeşitli yörelerden türküler söylediler. Şefler Şafak Ercan Doğan ve Gamze Kahyaoğlu Doğan
yönetiminde sahne alan koroya, Şubemiz üyelerinden ve tanınmış saz sanatçılarından oluşan muhteşem bir orkestra eşlik etti. Çalışmalarına Şube
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ŞUBEMİZ TİYATRO TOPLULUĞU
ANTON ÇEHOV’UN
“AYI” VE “BİR EVLENME TEKLİFİ”
OYUNLARIYLA İZLEYİCİLERİN KARŞISINA ÇIKTI
Çalışmalarını Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu bünyesinde sürdüren
Tiyatro Topluluğumuz, 5 ve 25 Haziran 2014 tarihlerinde, Anton Çehov`un
“Ayı” ve “Bir Evlenme Teklifi” adlı oyunlarını sahneledi.

Yasin Yürekli yönetimindeki Tiyatro Topluluğumuz,
Anton Çehov`un yaşadığı dönemde ve her zaman
her yerde rastlanabilecek insanların öykülerinin
yalın bir dille anlatıldığı, hem kadın-erkek çatışması gibi evrensel bir konuyu gündeme getiren hem
de yaşadığı dönemdeki toplumsal ve sınıfsal yapıyı akıcı, sade ve alaycı bir dille eliştirilerin yapıldığı
iki kısa oyun olan “Ayı” ve “Bir Evlenme Teklifi” adlı
oyunlarını başarı ile sahneledi.

kinlik sonunda, Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ahmet Eniş tarafından, yönetmen Yasin Yürekli`ye,
Tiyatro Topluluğumuza katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.

Açılış konuşması MMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Eniş ve MMO Sekreter Üyesi
Ercüment Çervatoğlu tarafından 5 Haziran 2014 tarihinde yapılan ilk gösterim; Oda ve Şube yöneticileri, üye, çalışan ve ailelerinden oluşan 300’ü aşkın
sanat dostu tarafından, büyük beğeni ile izlendi. Et-

200 kişi tarafından izlenen ikinci gösterim sonunda
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Özkalender,
Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Eniş ve
Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Satılmış Göktaş
tarafından, tiyatro ekibine katkılarından dolayı çiçek verildi.
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25 Haziran 2014 tarihinde gerçekleştirilen ikinci gösterimin açılış konuşması ise Şube Yönetim
Kurulu Başkanı Sadettin Özkalender tarafından
yapıldı.
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BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİTİRME PROJELERİ SERGİsi AÇILIŞINA KATILDIK
Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2013-2014 Akademik Yılı VI.
Bitirme Projeleri Sergisi, 4 Haziran 2014 tarihinde Prof. Dr. İhsan Doğramacı
Konferans Salonu`nda gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarının ardından, Makina ve Endüstri Mühendisliği Bölümlerinde ilk üçe giren öğrencilere, Şube
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Eniş tarafından plaket ve ödülleri takdim edildi.
Törenin ardından bitirme projeleri sergisi gezilerek, bitirme projelerini sergileyen öğrencilerle projeliyle ilgili görüşleri alınarak, Şubemiz faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı ve öğrenciler Şubemize davet edildi.
Törene Şubemiz ayrıca teknik görevli Ali Göktaş da katıldı.
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GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI’NDA
ORTAK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
6 Haziran 2014 tarihinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nda
gerçekleştirilen toplantıda, teknik hizmetlerimizin tanıtımı yapılarak,
periyodik kontroller, bilirkişilik, ve asansör kontrolleri üzerine görüşmeler
yapıldı.

Toplantıya Bakanlık adına İdari İşler Koordinasyon
Daire Başkanı Vedat Çatakçı, Bütçe Koordinasyon
Çalışma Grup Sorumlusu Erdem Doğan, İdari İşler
Çalışma Grup Sorumlusu Zeki Üren, Teknik Hizmetler Bölüm Sorumlusu Mustafa Sadakoğlu ve
İdari İşler Çalışma Grubu teknik elemanları, MMO

Ankara Şube adına ise Şube Müdürü Cenk Lişesivdin, teknik görevliler Tuna Gönüllü, İlker Küpeli ve
Barış Ayyıldız katıldı. Görüşme sonrasında, Şubemiz
ve Bakanlık arasında bir protokol anlaşması yapılabileceği ve sürekli işbirliği halinde çalışma yapılması
konusunda görüş birliğine varıldı.

POLATLI İLÇE TEMSİLCİLİĞİ’NDE ASANSÖR BAKIMCI
VE LPG MONTAJ FİRMALARIYLA TOPLANTI YAPILDI
5 Haziran 2014 tarihinde MMO Polatlı İlçe Temsilciliği’nde, Polatlı İlçesi
sınırları içerisinde bulunan asansör bakımcı ve LPG montaj firmalarıyla ortak
birer toplantı gerçekleştirildi.
Sektördeki genel sorunlar çalışma önerilerinin tartışıldığı toplantılara; MMO Ankara Şube Yönetim
Kurulu Başkan Vekili Ahmet Eniş, Yönetim Kurulu
Yedek Üyeleri Selim Ulukan ve Nihat Ercanlı, Şube

Müdürü Cenk Lişesivdin, Asansör Kontrol Merkezi
Sorumlusu Cemal Gedikoğlu, MMO Polatlı İlçe Temsilciliği adına Yürütme Kurulu Başkanı İbrahim Özkan, Yürütme Kurulu Üyeleri Aylin Kuzu ve Rabia İlhan, Polatlı İlçe Temsilciliği teknik görevlisi İbrahim
Özbay`ın yanı sıra Polatlı Belediye`sinden Osman
Bez ve firma yetkilileri katıldı.
LPG firmalarıyla yapılan toplantıda; LPG yetkisiz firmaların nasıl önüne geçilebileceği hakkında ortak
görüş oluşturularak, konunun üzerine ciddiyetle gidilmesi gerektiği ortak görüşe bağlandı.
Asansör firmalarıyla yapılan toplantıda ise kullanılması sakıncalı asansörlerde nasıl bir sorumluluk ortaya çıktığı, kimlerin sorumlu olduğu ve Polatlı`daki
asansörlerin planlanması konuşuldu.
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“TESİSATTA DİJİTAL PROJE UYGULAMALARI”
KONULU SEMİNER GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Sunumu Dr. A. Selami Çalışkan tarafından yapılan “Tesisatta Dijital Proje
Uygulamaları” konulu seminer, Şube Yönetim Kurulu Üyesi Emre Aydın’ın
açılış konuşmasıyla, 12 Haziran 2014 tarihinde MMO Suat Sezai Gürü
Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.
Çalışkan sunumunun ilk bölümünde tesisat mühendisliğinde, bilgisayar katkısının önemi, bilgisayar sistemlerinin mühendisler tarafından analiz edilmesi
hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra, sunumunu
oluşturan başlıca bölüm başlıkları hakkında katılımcılara ayrıntılı bilgi verdi.
Sunumun ikinci bölümünde ise ilgili şartnamelere
göre uygulamanın kontrolünün sağlanması, e-proje
uygulamaları, dijital proje onay sistemi, proje veri
transferi, dijital arşivleme, mobil proje uygulamaları
gibi konuları ayrıntılarıyla katılımcılarla paylaştı.
Soydemir sunumunun ilerleyen bölümlerinde ise,
dijital mühendisliğin önemi, mobil iletişim, telekontrol sistemi, bu sistemin Dünya`daki uygulamaları konularında da ayrıntılı bilgi verdi.

katkılarından dolayı sunumu gerçekleştiren Selami
Çalışkan’a, Şube Tesisat Komisyonu Başkanı Aytekin
Çakır tarafından teşekkür plaketi verildi.

Seminerin son bölümünde Dr. A. Selami Çalışkan
tarafından, katılımcıların soruları yanıtlandı. 71 kişinin katılımıyla gerçekleşen seminer sonunda,

Haberin detayına ve seminer sunumuna;
http://www.mmo.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
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ASANSÖR DENETİMLERİ
YETERSİZ KAZALAR SÜRÜYOR
Makina Mühendisleri Odası (MMO) Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı
Sadettin Özkalender 10 Mayıs 2014 tarihinde asansör denetimlerine yönelik
yazılı basın açıklaması yaptı.
“Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği” hükümlerine göre; bina yöneticileri, kullanıcıların can ve mal
güvenliğinin sağlanması amacı ile yılda en az bir kere
asansörlerin kontrolünü ayda bir kere de bakımını
yaptırmaktan sorumludur. Yine aynı yönetmelikte
ilgili idareler, sınırları içerisindeki her asansörün, 1
Ocak 2012 tarihinden itibaren yılda bir kez A tipi Muayene Kuruluşu tarafından kontrol edilmesini sağlamaktan ve yıllık kontrolünün yapılıp yapılmadığını
denetlemekten sorumlu kılınmıştır.
Ancak kontrol ve bakımları yapılmayan asansörler, kullanıcılar için tehlike saçmaya devam ediyor.
Yaşanan kazalarda her yıl çok sayıda insan ölüyor,
yaralanıyor ya da sakat kalıyor. Şubemizin 2013 yılı
asansör kontrol verilerine göre Başkentte denetlediğimiz asansörlerin yüzde 50`si kırmızı etiket aldı,
yani kullanılamaz durumda. Yasal zorunluklara, diğer ilgili kuruluşlar ile Odamızın tüm çalışma ve uyarılarına rağmen “kamusal denetim eksikliği” sebebiyle, rakamlar Başkentte bile bu seviyelerin altına
ne yazık ki düşmüyor.
Yüzde 50`si kırmızı etiketli…
Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği kapsamındaki yıllık kontrollerin, kamusal denetim anlayışıyla,
tekniğine uygun olarak, uzman mühendisler tarafından yapılması ve bina sorumlularının asansörler
konusundaki yükümlülükleri hakkında bilinçlendirilmesi, kazaların önüne geçilebilmesinde oldukça
önemlidir. Şubemiz yetkilileri, her yıl düzenli olarak
Ankara`daki tüm İlçe Belediyelerini ziyaret etmekte, duyarlı davranan belediyelerle, halka açık bilgilendirme toplantıları gerçekleştirmenin yanı sıra,
“asansör denetim protokolleri” imzalamaktadırlar.
Bu kapsamda 2013 yılında Ankara`da, A tipi Muayene
Kuruluşu olan Odamız, protokol yapılan belediyelerin sınırları içinde 14483 asansörün denetimini gerçekleştirmiştir. Deneyimli kontrol mühendislerimiz
tarafından denetlenen asansörler, 24 ana başlık altında 124 alt başlıkta kontrol edilmiş, büyük çoğunluğunda; imalat, montaj, yetersiz bakım ve işletmeden
kaynaklanan önemli eksiklikler tespit edilmiştir.
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Başkentte denetim yaptığımız asansörlerden 7505
adedi hataların giderilmesine kadar kullanılması sakıncalıdır anlamına gelen
“Kırmızı Etiket,” 477 adedi
eksik ve hataların ivedilikle
giderilmesi gerektiği anlamına gelen “Sarı Etiket,”
6501 adedi ise kullanılmasında teknik ve güvenlik açısından sakınca bulunmadığını belirten “Yeşil Etiket” almış bulunmaktadır. Kırmızı etiket alan asansör sayısı önceki yıllarda
yüzde 80`lerde seyrederken, Şubemizin Başkentte
protokol imzaladığı Belediyelerin sınırları içerisinde
yaptığı çalışmalar sonucu, 2013 yılında bu oran yüzde
50`ye kadar gerilemiştir. Ancak sayı hala ürkütücü
boyutlardadır.
Yaklaşık 50 bin asansörün var olduğu tahmin edilen
başkenteki bu tablo; asansörlerdeki denetimsizlikte Türkiye ortalamasının tahmini oranlarına ilişkin
önemli bir veri sunmaktadır. Özetle ülkemizdeki
asansörlerin büyük bölümü denetlenemiyor, denetlenebilen asansörlerin de çoğunluğu kırmızı etiket
alıyor, yani kullanılmaları insan sağlığı açısından büyük tehlike içeriyor.
Denetim sürecinde Meslek Odaları etkin kılınmalı
Güvenli, sağlıklı, çağdaş, planlı yapı ve kentlerin oluşumunda olduğu gibi asansör sistemlerinin de bilimsel, teknik proje ve uygulamalara gereksinimi vardır.
Ülkemizde asansörlerin avan ve uygulama projelerine uygun olarak yapılmasını denetleme ve yapı kullanım izinlerini verme yetkisi, (yapı denetim kuruluşları tarafından kontrol edilerek hazırlanan raporlar
sonucu) yerel yönetimlere, mücavir alan sınırları
dışında ise valiliklere verilmiştir. Ancak ülkemizde
çok sayıda iskânsız bina bulunmakta ve bu binaların
asansör denetimleri yapılamamaktadır. Bu durum,
birçok binada can ve mal güvenliği açısından risk taşıyan asansörlerin çalışması anlamına gelmektedir.
Bu tür riski taşıyan çok sayıda kamu kurumu binasının bulunduğu da göz ardı edilmemelidir.
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Ayrıca yasal boşluklar nedeniyle bazı yerel yönetimler, yetkili mühendis istihdamı yapmadan dahi asansörlere tescil işlemi yapabilmektedir. Bu süreçlerde
meslek odaları dışlanmakta, Odalarımız belediyelerle yapılan protokoller çerçevesinde, ancak tescil
işlemleri yapıldıktan sonra devreye girebilmektedir.
Bu nedenlerden dolayı, bütünlüklü bir denetim yapılamamakta ve bunun bedeli asansör kazaları ile
ödenmektedir. Asansörlerin bilimsel teknik esaslara
ve yönetmeliklere göre “aylık bakım ve yıllık periyodik kontrollerinin” düzenli olarak yaptırılıp denetlenmesini sağlamak amacıyla; yerel-merkezi yönetimler, üniversiteler ve meslek odalarının koordineli
çalışabilmesini sağlayacak yeni yasal düzenlenmeler yapılması şarttır. Bu kapsamda birçok sorun ve

eksiklikleri olan “İmar ile ilgili mevzuatlar” ve “Yapı
Denetim Yasası” mutlaka yeniden düzenlenmelidir.
Herkesi üzen asansör kazalarının yaşanmaması için
kaderci yaklaşımlardan vazgeçilmesi ve “kamusal
denetim”in işletilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatarak, tüm kamuoyunu duyarlı davranmaya ve
vatandaşlarımızı da, bulundukları mekânlarda kullanılan asansörlerin denetimlerinin yaptırılması konusunda takipçi olmaya davet ediyoruz.
Sadettin ÖZKALENDER
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı

LUNAPARKLARDA DENETİMSİZ EĞLENCE
MAKİNELERİ YENİ FACİALARA DAVETİYE ÇIKARIYOR
Makina Mühendisleri Odası (MMO) Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı
Sadettin Özkalender 14 Haziran 2014 tarihinde lunaparklarda denetimsiz
eğlence makinalarına yönelik yazılı basın açıklaması yaptı.

Belediye denetimleri uzman mühendisler eşliğinde
yapılmalıdır

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte lunapark ve eğlence mekânları dolmaya başladı. Geçtiğimiz yıllarda ne
yazık ki, tesislerin aktif olarak çalışması ile birlikte,
üzücü kazalar ve ölüm olayları sıkça yaşanmıştır. Yasal zorunluluklara rağmen bakımları yapılmadan işletmeye alınan, günlük ve aylık periyodik kontrolleri
ihmal edilen, eğitimsiz personel tarafından işletilen
eğlence makineleri, başta çocuklar olmak üzere tüm
vatandaşlarımızın can güvenliğini tehdit etmektedir.

Halkımızın özellikle hafta sonları kalabalıklar halinde eğlendikleri bu yerlerde, herhangi bir kaza veya
yangın çıkması halinde güvenli bir şekilde boşaltılmasından, eğlence makinelerinin operatörlerinin
eğitimlerine kadar denetlenmesi gereken birçok
nokta bulunmaktadır. Çoğu zaman kaldırım taşları
üzerine oturtulmuş, zeminlerine uygun bir şekilde
21
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montajı yapılmamış eğlence makineleri üzücü kazalara davetiye çıkarmaktadır. Sayıları her geçen gün
artan açık havada ve geniş bir alanda geçici veya sürekli olarak kurulan atlı karınca, discovery, hızlı tren,
adrenalin, gondol, dönme dolap gibi tüm eğlence
makinelerinin ilgili mevzuata göre aylık ve yıllık olarak kontrollerinin yapılması, emniyet aksamlarının
test edilmesi gerekmektedir. Ayrıca günlük olarak
da eğlence makineleri işletmeye alınmadan önce,
tüm emniyet tedbirlerinin çalıştığı tespit edilerek çalıştırma işlemi yapılmalı ve bu kontroller yasal olarak kayıt altına alınmalıdır.

larının, düzenli olarak ilgili idareye sunulmadığı yaygın bir gerçektir. Ayrıca yaşanan acı kazalar da göstermiştir ki; eğlence makinelerinin sadece ruhsat
aşamasında kontrol edildiğine dair yetersiz bir evrak
isteyerek, daha sonra kontrollerin düzenli aralıklarla yapılıp yapılmadığını takip etmeden, bu yerlerin
güvenlikleri sağlanamaz. Bu noktada da sıkça hatırlattığımız üzere ilgili Belediyelere büyük sorumluluk
düşmektedir.

Lunaparklar, oyun ve eğlence alanlarına, bulundukları sınırlar dikkate alınarak İlçe Belediyeleri ve
Büyükşehir Belediyeleri tarafından ruhsatlarının verilmesi, mevzuattaki tüm denetimlerinin de yine Belediyeler tarafından yapılması gerekmektedir. Ancak
tamamen bir mühendislik tasarımı olan ve yüzlerce hareketli parça ve güvenlik aksamları ile devasa
konstrüksiyonlar olarak imalatı yapılan bu cihazların
testlerinin, kontrollerinin ve güvenlik aksamlarının
uzman makina mühendisleri nezaretinde yapılması
gereği çoğunlukla işletmeciler ve belediyeler tarafından karşılıklı ihlal edilmektedir.

Denetim mekanizmalarını çalıştırmayan yetkililer ile
ilk kurulum, bakım, onarım ve işletme giderlerini kâr
hırsıyla, yanlış bir “maliyet” anlayışıyla göze almayarak can ve mal güvenliğini tehdit eden işletmecilerin
meydana gelen ve bundan sonra olabilecek kazalardan sorumlu olacağı unutulmamalıdır. Bu konudaki
mevzuatın ve çıkartılan yönetmeliklerin “kamusal
denetimi” ve “mühendislik uygulamalarını” dışlayan
eksik düzenlemeler olduğu unutulmamalıdır. İlgili
bakanlıkları ve yerel yönetimleri acil tedbir almak
üzere mevzuat düzenlemesi yapılması konusunda
göreve çağırıyor ve çözümün “kamusal denetim” olduğunu tekrar hatırlatıyoruz.

Gezici lunaparklar her kurulumda tekrar
denetlenmeli…

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
olarak; eğlence yerlerine işyeri ruhsatı düzenlenmesi, eğlence makinelerinin mevzuatta tanımlı periyodik kontrollerinin yapılması, operatör ve bakım
personelinin eğitilmesi konularında, uzman makina
mühendislerine dayalı örgütlü yapımızla, denetim
faaliyetlerinde elde ettiğimiz bilgi ve birikimi paylaşarak, kamu adına ve kamu güvenliği için her zaman
görev almaya hazır olduğumuzu da bir kez daha kamuoyu ile paylaşırız.

Genellikle, küçük yerleşim yerlerinde yapılan panayırlarda kurulan mobil lunapark makineleri ise, ortalama 15-20 günlük periyodlarla çalıştırılmakta, ardından sökülüp başka panayır alanlarına taşınmakta
ve gidilen yerde tekrar montaj yapılmaktadır. Bu tip
sürekli söküp-takma işlemlerinde, kalıcı mekanik
hasarlara veya güvenlik zafiyetlerine neden olunabileceği açıktır. Sabit tesislerin ilk kurulumunda, mobil
tesislerin ise her kurulumunda tesisteki her bir makine ve yapının işletmeye alınmadan, TS EN 13814`e
göre test ve kontrolleri yapılmalıdır.

“Kamusal denetim” devreye sokulmalıdır

Sadettin ÖZKALENDER
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı

Garantili ve güvenli çalışmayı taahhüt edecek olan
test ve kontrol raporları ile periyodik kontrol rapor-
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MİEM

MİEM

MİEM EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR!

Ülke ve toplum yararları doğrultusunda meslek alanlarıyla ilgili denetimin yapılabilmesi için üyelerin mesleki
çalışmalarına dayanan uzmanlıklarının belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla yürütülen Meslek İçi
Eğitim Merkezi (MİEM) eğitimleri sürüyor.
Mayıs - Haziran aylarında MİEM eğitimleri kapsamında aşağıda belirtilen kurslar düzenlenmiştir.

TARİH

EĞİTMEN

KURS ADI

05-08.05.2014

HAKAN YAVUZ

12-21.05.2014

ÖNDER YILMAZ

ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN
DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ
MEKANİK TESİSAT

21-23.05.2014

MEHMET KARIN

26-30.05.2014

YÜKSEL YAŞARTEKİN

03-05.06.2014

SADRETTİN UZUNGET ASANSÖR AVAN PROJE

17

06-09.06.2014

SADRETTİN UZUNGET ASANSÖR

9

12-16.06.2014

HAKAN HAVANCILAR

ARAÇ PROJELENDİRME

10

21-23.06.2014

ŞERİF ÖZSAKARYA

ARAÇLARIN CNG’YE DÖNÜŞÜMÜ

19

24-26.06.2014

ŞERİF ÖZSAKARYA

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ

4

İŞ MAKİNASI

KATILIMCI

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR (3
GÜN)
DOĞALGAZ İÇ TESİSAT

11
26
17
28

TARİH

EĞİTMEN

KURS ADI

05-16.05.2014

MEHMET TANSU

FORKLİFT (ADDS)

23

06-07.05.2014

MEHMET TANSU

TAVAN VİNCİ (ALSTOM)

11

TARİH

EĞİTMEN

KURS ADI

06-30.05.2014

ERHAK GÜNEŞ

KARMA

11

02-04.06.2014

ERHAK GÜNEŞ

KARMA - ÇANKIRI TEMSİLCİLİK

9

KAZANCI

KATILIMCI

KATILIMCI

LPG TEKNİK PERSONEL
TARİH

EĞİTMEN

KURS ADI

01-02.05.2014

MEHMET KARIN

LPG TAŞIMA PERSONELİ

4

29-30.05.2014

CEMAL GEDİKOĞLU

4

01.06.2014

CEMAL GEDİKOĞLU

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM
PERSONELİ - POMPACI
LPG TÜPLÜ DAĞITIM PERSONELİ

34

20-21.06.2014

CEMAL GEDİKOĞLU

LPG TAŞIMA PERSONELİ

4

BİLGİSAYAR EĞİTİMLERİ
TARİH

EĞİTMEN

KATILIMCI

KURS ADI

KATILIMCI

26.03-21-05.2014 RASİM KEREM YILDIRIM
HÜRCAN VOLKAN YAZGIN
24.05-15.06.2014 UTKUCAN ARI

AUTOCAD

7

EXCEL’DE MAKRO UYGULAMALARI

7

14.06-20.07.2014 ABDURRAHMAN KURŞUN
UMUR BARIŞ DUMANAY

AUTOCAD

15
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ABDULLAH CÖMERT ANIT MEZARI AÇILDI
Gezi Direnişi sırasında polisin attığı
gaz fişeğinin başına isabet etmesi
sonucu yaşamını yitiren 22 yaşındaki
Abdullah Cömert için anıt mezarı
yapıldı.
Makina Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri
Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Harita Mühendisleri Odası, Metalurji Mühendisleri Odası ve Mimarlar Odası, Gezi Şehitleri
için anıt mezar yaptırdı.
Anıt Mezar açılış töreni öncesinde TMMOB Hatay
İKK Sözcüsü Kenan Kantarcı, Oda Yönetim Kurulu
Sekreteri Ercüment Ş. Çervatoğlu, Mimarlar Odası
Ankara Şube Yönetim Kurulu üyesi Namık Kemal
Kaya ile Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel bölümünden Seval Şener‘in katıldığı
bir basın toplantısı düzenlenerek Anıt Mezar projesinin gelişimi ve Anıt Mezarlar hakkında bilgi verildi.
Abdullah Cömert için yapılan anıt mezar da ölüm
yıldönümü olan 03 Haziran 2014 tarihinde yapılan
anma ile açıldı. Anmaya Abdullah Cömert‘in ağabeyi Adnan Cömert, ablası Meryem Cömert, Oda Yönetim Kurulu Sekreter üyesi Ercüment Çervatoğlu,
Oda Yönetim Kurulu Üyesi Bedri Tekin, Oda Müdürü
Arife Kurtoğlu, Oda Denetleme Kurulu Üyesi Ali Özdemir, Odamız Adana Şube Yönetim Kurulu Sekre

ter Üyesi Erdal Taş, Mimarlar Odası Ankara Şube
Yönetim Kurulu üyesi Namık Kemal Kaya, TMMOB
Hatay İKK Sözcüsü Kenan Kantarcı ile Hacettepe
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel bölümünden Seval Şener katıldı.
Anma töreninde bir açıklama yapan Oda Yönetim
Kurulu Sekreter üyesi Ercüment Çervatoğlu, Gezi
Parkı eylemlerinde yaşamını yitiren Abdullah Cömert için ailenin de onayını alarak sade ama anlamlı bir anıt mezar yaptırdıklarını, eylemler sırasında hayatını kaybeden diğer kişiler için de aynı
şekilde mezar yaptırıldığını söyledi. Bu kapsamda
Ali İsmail Korkmaz ve Mehmet Ayvalıtaş‘ın da mezarlarının hazır olduğunu belirten Çervatoğlu, şöyle dedi: “Tüm Gezi şehitlerine böyle bir anıt mezar
yapmayı düşünüyoruz. Temmuz ayında Ali İsmail
Korkmaz‘ın, 10 gün sonra da Mehmet Ayvalıtaş‘ın
mezarı tamamlanacak. Böyle bir anıtı hiç yapmak
istemezdik. İçimiz kanıyor. Bir ülkede, demokrasi ,
özgürlükler olmayınca, özgürlükler için mücadele
edenlerin anıt mezarını yapmak zorundayız.”
Abdullah Cömert‘in ablası Meryem Cömert ise kardeşini anmaya gelenlere teşekkür ederek şunları
söyledi: “Nazım Hikmet‘le, Abdullah‘ın ölümünün
aynı güne rastlaması bizler için ayrı bir önem taşıyor. Bizleri şimdiye kadar hiç yalnız bırakmadınız,
bizleri sahiplendiniz. Ülkemizin bulunduğu ağır
şartlar göz önünde bulundurulduğunda sizlerin
bizi yalnız bırakmayışınız bizi daha da dik durmaya
zorladı. Abdullah, bu ülkede yakılan özgürlük ateşi için canını verdi. Ne mutlu ki bize, Abdullah gibi
özgürlük meşalesi birinin ailesiyiz. Akıtılan kanların
hesaplarının sorulacağına inanıyoruz. Bu anıt mezarda emeği olan herkese teşekkür ediyoruz.”
Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Heykel bölümünden Seval Şener ise, anma etkinliğinde mezar üzerindeki simgelerin anlamlarını
anlattı. Mezar bloğunun üzerine 8 ayrı delik konulduğunu anlatan Şener, bu deliklerin kuşlar için su
kabı, Berkin Elvan‘ın oynadığı bilyeler olarak tasarlandığını söyledi. Mezar taşının sert bir kaya parçasının yontularak şekillendirildiğini aktaran Şener,
“Tek parçadan oluşan mezar yatağı görünen iki kısımda iki parçaya ayrıldı. Bölünmüş bir parçası düz
bir taş yüzeyken diğer parçası toprak olarak bırakıldı. Taş ve toprak bu dünya ve öbür dünya kalıcı olan
ve geçici olan, yaşayan ve durağan olan gibi zıtlıkları
ifade ediyor” dedi.
Abdullah Cömert‘in anıt mezarında, fotoğrafı, doğum ve ölüm tarihleri ile ‘Sana sözümüz var, özgürlük gelecek‘ ve ‘Gezinin güzel çocuklarına‘ yazıları
yer aldı.
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MMO AKM İLE MUAYENE KURULUŞU BİRLEŞME SÜRECİ
TAMAMLANDI
AKM çatısı altında birleştirilen kapsama göre planlanan teknik görevli vasıflandırma eğitimleri 27 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında Ankara ve İzmir‘de
tamamlandı.

Odamız Asansör Kontrol Merkezi
(AKM) ile Muayene Kuruluşu’nun
birleştirilmesi amacıyla yapılan
dokümantasyon çalışması
tamamlanarak Mart ve Nisan
2014’te TÜRKAK denetimleri
gerçekleştirilmişti.

Oda Teknik Görevlilerinin AKM kapsamında yetkilendirilebilmesi için;
•

27-28 Nisan 2014 tarihlerinde Ankara‘da Periyodik Kontrol Vasıflandırma Eğitimi,

•

2-4 Mayıs 2014 tarihlerinde Ankara‘da Asansör
Vasıflandırma Eğitimi,

•

2-4 Mayıs 2014 tarihlerinde Ankara‘da LPG Vasıflandırma Eğitimi,

•

2-5 Mayıs 2014 tarihlerinde İzmir‘de Yürüyen
Merdiven/Bant Vasıflandırma Eğitimi yapıldı.

Teknik Görevlilerimiz bu eğitimlere ve eğitim sonunda yapılan sınavlara katılarak AKM kapsamında
verilen hizmet alanlarında vasıflandırıldı.
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İSG mevzuatını sermaye çıkarları ve neoliberal
politikalar belirliyor
Makina Mühendisleri Odası İşçi
Sağlığı ve İş Güvenliği Raporu
Açıklandı. Mevcut yaklaşımla
iş kazaları ve iş cinayetleri
önlenemeyecektir.
İş kazaları ve meslek hastalıkları, sermayenin
azami kâr hırsı ve emek aleyhine politikalardan
kaynaklanmaktadır. Neoliberal serbestleştirme,
özelleştirme, sendikasızlaştırma, taşeronlaştırma,
esnek istihdam politikaları, çalışma koşullarının
ağır oluşu, kadın, genç, çocuk emeği sömürüsü ve
kayıtdışı istihdam iş kazaları ve meslek hastalıklarının artmasına neden olmaktadır.
2010, 2011, 2012 yıllarında yaşanan iş kazalarında
toplu ölümler (Esenyurt yangınında 11 kişi, Adana
Baraj Kapağı patlamasında 10 kişi, Elbistan Kömür
Madeni göçüğünde 10 kişi, OSTİM patlamalarında 20
kişinin hayatını kaybetmesi) olması nedeniyle 2012
yılında 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Yasası çıkartıldı. Yasanın gündemde olduğu dönemde, “iş kazaları
ve meslek hastalıklarının bu yasa ile önlenemeyeceğini” söyledik, nitekim gerçeklik de öyle oldu. Zaten
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da kamuoyunu
yatıştırmak için yasal düzenleme yapmıştı ve yasanın yayımlanmasının üzerinden 2 yıl bile geçmemiş
olmasına rağmen defalarca değiştirildi. İş Güvenliği
Uzmanlığı, hekimliği ve diğer sağlık personeline ilişkin yönetmelikler defalarca değiştirildi ancak kazalar hız kesmeden devam etmektedir.
Mühendislik ve hekimlik dışlanıyor, Bakanlık kadroları ve işverenler kayırılıyor
İSG, tıp bilimleri ve mühendislik bilimleri ile bağıntılı çok-bilimli bir konudur ancak bu bilimlerin katkıları engellenmektedir.
İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, işçi sağlığının korunmasını, geliştirilmesini işverenden çok, uzmana,
hekime yüklemişken, yayımlandığından bu yana iş
güvenliği uzmanının, işyeri hekiminin, diğer sağlık
personelinin işyerlerine vereceği hizmet süresi, sürekli olarak azaltılmaktadır. Zira amaç, iş kazalarını
ve meslek hastalıklarını önlemek değil, uzmanın,
hekimin, diğer sağlık personelinin işyerlerine maliyetini azaltmaktır. Uzmanın, hekimin, diğer sağlık
personelinin ayda, 8 dakika, 12 dakika, 16 dakika görev yaptığı işyerlerinde iş kazaları ve meslek
hastalıklarının azalmasını beklemek saf dillik olur.
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Yasanın yayımlanmasından bu yana yapılan tüm düzenlemeler, çalışanların sağlığını korumaya yönelik
değil, işverenlerin çıkarlarını korumaya yöneliktir.
Nitekim önce yasanın yürürlük tarihi ötelenmiş, ardından yapılan tüm düzenlemelerde uzman ve hekim ücretinin düşürülmesi gözetilmiştir.
Yasa ile işyeri hekimi, mühendis, teknik eleman ve
diğer sağlık personeline verilecek eğitim hizmetleri, dışarıdan satın alma yoluyla ticari danışmanlık
hizmetlerine dönüştürülmüştür. İş güvenliği mühendisliği ile teknisyenlik, “iş güvenliği uzmanlığı” altında bir tutulmuş; özel öğretim kurumlarına
yetki tanınmasıyla mühendislik meslek örgütlerinin
fonksiyonu dışlanmış, Bakanlık kadroları kayırılmıştır. Bir uzmanın birden çok işyerinde danışmanlık hizmeti vermesi yoluyla “tam zamanlı iş güvenliği mühendisliği” dışlanmış, uzmanlar yanlarında
ücretli olarak çalıştıkları işverene bağımlı kılınmış;
iş kazalarında işverenlerin sorumluluğu ortadan
kaldırılmış, işverenlere “iş sağlığı ve güvenliği uzmanı” olma olanağı tanınmıştır.
Yasadan sonra, yüzlerce eğitim kurumu, 1.500 ün
üzerinde Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB)
kurulmuş, fakat sonradan yapılan düzenlemeler
sonucu, eğitim kurumları ve OSGB‘ler kapanmaya
başlamış, ülkemiz eğitim kurumu ve OSGB çöplüğüne dönüşmüştür.
Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansında
işçilerin sorunları tartışılmayacak
5-7 Mayıs 2014 tarihlerinde İstanbul‘da düzenlenecek olan Uluslararası İş Sağlığı Güvenliği
Kongresi‘nde çalışanların sorunları değil, yine işverenlerin sorunları tartışılacaktır.
Türkiye‘deki iş kazalarına ilişkin bazı veriler
Yararlandığımız SGK verilerinin aktif sigortalı kayıtlı çalışanları kapsadığı, bütün SGK verilerini değerlendirirken özellikle gözetilmelidir. Bu verilere
göre iş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölüm sayısı, 2011‘de 10‘u meslek hastalığı sonucu olmak
üzere 1.710; 2012‘de 1‘i meslek hastalığı sonucu
olmak üzere 745, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi
(İSİGM) verilerine göre de en az 878‘dir. 2013 verileri SGK tarafından henüz açıklanmamıştır ancak
İSİGM verilerine göre 2013‘te en az 1.235 işçi iş kazası ve meslek hastalığı sonucu yaşamını yitirmiştir.
Yine İSİGM verilerine göre 2014‘ün ilk üç ayında en
az 276 işçi ölmüştür. Son yıllarda iş kazaları sonucu toplu ölümler artmaktadır. Türkiye 100 bin çalı26
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dır. 10‘un altında en az iş kazası yaşanan iller Ağrı,
Muş, Siirt, Şırnak ve Ardahan olarak görünmektedir. İş kazası yok görünen iller ise Çorum, Hakkari
ve Iğdır‘dır.

şan başına ölümlü iş kazalarında Avrupa‘da birinci,
dünyada üçüncü sıradadır.
İş kazaları son yıllarda tekrar yükselişe geçmiştir.
2010 yılında 62.903, 2011 yılında 69.227, 2012 yılında
74.871 iş kazası olmuştur. 2012‘de 2.036 çalışan iş
kazası sonucu, 173 çalışan meslek hastalığı sonucu,
toplam 2.209 çalışan sürekli iş göremez olmuştur.
İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu 1.597.241
gün geçici iş görmezlik oluşmuş, çalışanlar 49.886
günü hastanede geçirmişlerdir.

İş kazası sonucu ölümlerin en fazla olduğu 17 il
sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep, Konya, Kocaeli, Adana, Hatay, Manisa, Antalya, Erzurum, Zonguldak, Mersin, Elazığ, Kayseri ve
Tekirdağ‘dır. En yüksek ölüm oranına sahip iller K.
Maraş (128 iş kazası, 36 ölüm, yüzde 28) ve Batman
(103 iş kazası, 26 ölüm, yüzde 25)‘dır.

2012‘de iş kazalarının yüzde 49,5‘i işyerlerinin yüzde
61,7‘sini oluşturan ve 1-49 arası çalışanı olan İşyeri
Sağlık ve Güvenlik Birimi ile işyeri hekimi, iş güvenliği mühendisi, işyeri hemşiresi veya sağlık memuru istihdam zorunluluğu bulunmayan işyerlerinde
yaşanmıştır. İş kazalarının yüzde 9,3‘ü işyerlerinin
yüzde 9,7‘sini oluşturan ve 50-99 işçi çalıştıran işyerlerinde; yüzde 22,5‘i işyerlerinin yüzde 19,2‘sini
oluşturan ve 100-499 arası işçi çalıştıran işyerlerinde; yüzde 18,7‘si işyerlerinin yüzde 9,2‘sini oluşturan ve 500+ işçi çalıştıran işletmelerde yaşanmıştır. İş kazalarının yüzde 58,98‘i 1-99 işçi çalıştıran
işyerlerinde, yüzde 41,2‘si 100+üzeri işçi çalıştıran
işletmelerde gerçekleşmiştir.

Meslek hastalıkları SGK istatistiklerinin en gayri
ciddi yanını oluşturmaktadır ve 81 il içinde yalnızca 26 ilde 395 vakadan ibarettir! 395 vakanın 336‘sı
(yüzde 85‘i) 5 ilde (Zonguldak 221, Ankara 63, İstanbul 21, İzmir 20, Kocaeli 11); diğer 59 vaka 21 ildedir. 55 ilde meslek hastalığı vakası yoktur! 395 vakanın 246‘sı slikoz ve slikotuberküloz, 26‘sı kurşun
ve kurşun tozları, 14‘ü nikel ve bileşikleriyle ilgilidir.
Meslek hastalığı sonucu ölüm yalnızca 1‘dir! Dünyada iş kazaları oranı yüzde 44, meslek hastalıkları
oranı yüzde 56 iken Türkiye‘de iş kazaları oranının
yüzde 99,48 meslek hastalıklarının binde 52 oranında olması SGK istatistiklerinin sorunlu yapısına
işaret etmektedir.

İş kazalarının en yüksek olduğu anlar genelde işgününün ilk saatleri ile son saatlerindedir. 2012‘de, 8
saatlik işgünü üzerinden, 12.304 kaza (yüzde 16,4)
birinci iş saatinde, 34.200 kaza (yüzde 46) ilk üç saatte; 8.289 (yüzde 11) kaza son iş saatinde, 23.235
kaza (yüzde 31) son üç iş saatinde yaşanmıştır.

Kadınların en fazla iş kazası yaşadıkları faaliyet
grupları, tekstil ürünleri imalatı (1.140 kaza), gıda
ürünleri imalatı (729 kaza), giyim eşyaları imalatı
(369 kaza), taşıma için depolama ve destek faaliyeti
(311 kaza), perakende ticaret (310 kaza) metalik olmayan ürünler imalatı (249 kaza) ve yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleridir (283 kaza). Bu 7 faaliyet
grubunda yaşanan 3.391 iş kazası, kadınların geçirdiği toplam 5.781 iş kazasının yüzde 57,75‘idir. Kadınların geçirdikleri iş kazası sayısı erkeklerin çok
altındadır ancak kadın istihdamının yoğun olduğu
tekstil, giyim, gıda ürünleri imalatı gibi sektörlerde
kadın emekçilerin uğradığı iş kazaları artmaktadır.

İş kazalarının faaliyet gruplarına göre dağılımında,
kömür ve linyit çıkartılması 8.828 iş kazası (yüzde
11,79) ile birinci, fabrik metal ürünleri 7.045 iş kazası
(yüzde 9,40) ile ikinci, ana metal sanayi 5.127 iş kazası (yüzde 6,84) ile üçüncü sırada yer almıştır. Fabrik
metal ürünler ile ana metal sanayi birlikte alındığında metal sanayi birinci sıraya yerleşmektedir. Birbirine çok yakın faaliyet grupları birlikte düşünüldüğünde, önceki yıllarda SGK istatistiklerine yansıdığı
gibi iş kazalarında yapı işleri, metalden eşya imalatı
ve kömür madenciliği yine ön sıralardadır.

Kadınların en fazla iş kazasına maruz kaldığı iller
sıralaması Bursa (1.186 iş kazası), İstanbul (880 iş
kazası), İzmir (522 iş kazası), Tekirdağ (475 iş kazası), Manisa (426 iş kazası), Denizli (344 iş kazası),
Antalya (273 iş kazası), Balıkesir (165 iş kazası), Kocaeli (156 iş kazası) şeklindedir. Bu 9 ilde iş kazasına maruz kalan kadın çalışanlar (4.427), kadınların
maruz kaldığı toplam iş kazası sayısının (5.781) yüzde 76,57‘sini oluşturmaktadır.

En fazla ölüm yaşanan faaliyet grupları sıralamasında 127 kişi (yüzde 17) ile inşaat faaliyetleri birinci
sırada, 73 kişi (yüzde 9,8) ile kara ve boru hattı taşımacılığı ikinci sırada gelmektedir. ilk sıradaki bina
inşaatı, üçüncü sıradaki bina dışı yapıların inşaatı ve
dördüncü sıradaki özel inşaat faaliyetlerinde gerçekleşen ölüm sayısı ise 256‘dır (yüzde 34,4). Ölümlü iş kazalarının üçte biri yapı işlerindedir.

Çalışma yaşamı ve işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili
tüm mevzuat düzenlemeleri, bu alanla ilgili emek ve
meslek örgütlerinin önerileri dikkate alınarak yapılmadığı müddetçe, son yıllarda görüldüğü gibi mevcut
sorunlar, olaylar ve acılar ne yazık ki artacaktır.

74.871 iş kazasının 56.414‘ü (yüzde 75,34‘ü) 1.000‘in
üzerinde en fazla iş kazası yaşanan 13 ilde olmuştur. Bu iller sırasıyla İstanbul, İzmir, Bursa, Manisa, Zonguldak, Tekirdağ, Kocaeli, Ankara, Denizli,
Kayseri, Adana, Antalya ve Kütahya‘dır. En fazla iş
kazası, sanayi yoğunluğu olan illerde yaşanmakta-

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
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kaza değil iş cinayeti

Makina Mühendisleri Odası
Manisa Soma Maden Ocağı’nda
meydana gelen patlamayla ilgili
bir basın açıklaması yaptı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ile Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Derhal İstifa Etmelidir
Manisa‘nın Soma ilçesindeki bir kömür madeninde meydana gelen patlama sonucu en az 301 işçi
yaşamını kaybetmiştir. TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak yaşamını kaybeden ve yaralanan
emekçi kardeşlerimizin yakınlarının ve halkımızın
acısını paylaşıyoruz.
Türkiye ölümlü iş kazalarında Avrupa‘da birinci sırada yer almaktadır. İş kazalarından dolayı çalışan
her 100 bin işçiden İngiltere‘de 0,6‘sı, Norveç, İsveç,
Finlandiya ve İsviçre‘de 1,5‘i, Fransa ve Almanya‘da
2‘si, Belçika‘da 2,5‘i, Avusturya ve Yunanistan‘da
4‘ü, Bulgaristan ve Güney Kıbrıs‘ta 5‘i, Türkiye‘de
ise 17‘si iş kazalarında yaşamını kaybetmektedir.
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Soma‘daki
acı olaydan sonra yaptığı açıklamada, iş kazasının
meydana geldiği işyerinin “sürekli denetlenen bir
işyeri” olduğunu, son denetimlerde de işçi sağlığı ve
güvenliği yönünden hiçbir eksikliğin bulunmadığını
belirtti. Ama hazin ki “hiçbir eksiğin bulunmadığı”
belirtilen işyerinde en az 300 kişi yaşamını kaybetmiştir. BU AN, SÖZÜN BİTTİĞİ BİR AN‘DIR.
Türkiye‘nin işçi sağlığı ve güvenliği konusunda ne
yaptığını Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı da özetledi ve sabaha karşı 04.30 sıralarında verdiği demeçte, “Tabuttan başlamak üzere bir boşluk olmaması
için çalışıyoruz” dedi. Aynı bakan, 9 ay önce söz konusu ocağı ziyaret etmiş ve ocağı önlemler konusunda “örnek bir ocak” olarak göstermişti. BU DA,
SÖZÜN BİTTİĞİ BENZER BİR AN‘DIR.
Her iş kazasından sonra söylediğimiz gibi, her kaza
için teknik bir neden söyleyebiliriz, bu neden grizu olabilir, patlama olabilir, yangın olabilir, elektrik
olabilir, yüksekten düşme, karbon monoksit zehirlenmesi, anti-grizu tesisat kullanılmaması olabilir.
Ancak iş kazalarının/cinayetlerinin ortak nedeni, sermaye ve devletin işçilerin canını önemsememesidir.
İşçi sağlığı ve güvenliği ile biraz ilgisi olan herkes bilir ki bütün kazalar öngörülebilir. Her kaza, yönetim
sistemi kurulması, mühendislik ve idari önlemlerin
28
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hesap soracağız. Bu kaza değil cinayettir, cinayetin
hesabını soracağız. AKP iktidarı, her konuda olduğu
gibi, işçi sağlığı güvenliği konusunda da “ben bilirim, ben ne dersem o olur, benden iyisini bilemezsiniz, beni eleştiremezsiniz” demekte, TMMOB gibi
bilgi ve deneyim birikimi sahibi bir örgütü, her türlü
karar mekanizmasından dışlamaktadır.

alınması ile önlenebilir. Kaza meydana gelmesi olasılığı da göz önünde bulundurularak zarar azaltıcı
önlemler alınır. Olumsuz durumlara yönelik acil
durum planlaması kriz yönetimi sistemi kurulur.
Kriz yönetimi halkla ilişkileri de içeren bir yönetim
fonksiyonu olarak tasarlanır. Ancak sormak isteriz:
En az 300 işçinin hayatını kaybettiği bu olayda, yukarıda söylenenlerden hangisi uygulanmıştır?

Bu noktada önemle belirtmek isteriz:

İşveren önlem almaz, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı yasak savar, mevzuatı yazboz tahtasına
çevirir, dün yaptığı yasal düzenlemeyi bugün yeniden değiştirir, yeterli denetim yapmaz, seçim senesi diye cezalar uygulanmazsa mevcut tablo karşımıza çıkar.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, özelleştirme,
taşeronlaşma, rodövans (kiralama) gibi yanlış uygulamalarla kamu madenciliğini küçültüp, kamu
kurum ve kuruluşlarında uzun yıllar sonucu elde
edilmiş olan madencilik bilgi ve deneyim birikimini
dağıtır; yoğun birikim ve deneyime sahip olan kurum ve kuruluşlar yerine üretimin, teknik ve altyapı
olarak yetersiz, deneyim ve uzmanlaşmanın olmadığı kişi ve şirketlere bırakılırsa, elbette durumda
kazalar da yoğunlaşır.

•

Kazanın meydana gelmesinde, işyerinin/işverenin sorumlu olduğu mutlak bir gerçekliktir.
Önlem almayan, ton başına üretim maliyetini
azaltmakla övünen işveren bu kaza/cinayetlerin
sorumlusudur. Bunun yanında kazanın meydana gelmesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yani
iktidar, uyguladığı politikalar ile kazaya/cinayetlere ortaktır.

•

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı derhal istifa etmelidir.

•

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bilmelidir ki; TMMOB ve bağlı odalar yüzbinlerce üyesi
ile işçi sağlığı ve güvenliği konusundaki bilgi birikimini paylaşmaya, politikaların belirlenmesine katkı sunmaya ve eğitim verme konusundaki
ısrarından vaz geçmeyecektir. Bakanlık inadı
bırakmalı, TMMOB‘yi sürece katmalıdır.

•

Ulusal İş Sağlığı Güvenliği Konseyindeki temsiliyet, kamu ağırlıklı olmaktan çıkartılmalı, sendika, demokratik kitle örgütü, meslek örgütü
ağırlıklı hale getirilmeli, Konseyin aldığı kararların uygulanması zorunlu hale getirilmelidir.

•

İş sağlığı Güvenliği Kurulunda temsiliyet işçi
ağırlıklı hale getirilmelidir.

•

İşyeri denetimleri daha sık yapılmalı, denetimlerde, maden, inşaat, metal sektörlerine ağırlık
verilmelidir.

•

Eksik bulunan işyerlerine verilmesi gereken
cezalar kesinlikle ötelenmemeli, derhal uygulanmalıdır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı açıkladı; “ihmal
varsa sesiz kalmayız” dedi.
Evet, ihmal var, ihmalin adı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı‘dır. Bu bakanlık, işçilerin sağlığının korunması, güvenliğinin sağlanması konusunda
göz boyamaya yönelik davranmış, ölümleri seyretmiştir. Zira son 10 yılda en az 12 bin işçi iş kazaları sonucu yaşamını kaybetmiştir. En çok ölümle
sonuçlanan, en az 300 işçinin yaşamını kaybettiği iş
kazasının meydana geldiği ülkenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı hâlâ koltuğunda oturabiliyorsa;
ülkemizdeki işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin tüm
kararların alınmasında karar alıcı unsur olan İş
Sağlığı Güvenliği Genel Müdürü görevinin başında
ise pes doğrusu!
İhmalin adı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‘dır;
özelleştirme, taşeronlaşma, rodövans (kiralama)
gibi yanlış uygulamaları ortaya koyarak kazaların
artmasına neden olan Enerji ve Tabii Kaynaklar bakanı koltuğunda oturuyorsa pes doğrusu!

Bizler bu alandaki bilimsel-teknik mücadelemizi
sürdürecek ve Ethem Sarısülük cinayetine, Ali İsmail Korkmaz cinayetine, Mehmet Ayvalıtaş cinayetine, Abdullah Cömert cinayetine, Berkin Elvan
cinayetine, Mehmet İstif cinayetine; Soma‘da yaşanan iş cinayetine, son yıllarda artan toplu iş cinayetlerine eklenen bu cinayetleri unutmayacak, sessiz
kalmayacak ve bugün bütün Türkiye‘de alanlara
çıkacağız.

İhmalin adı AKP iktidarı‘dır. Somada iş kazaları geliyorum derken, bu konuda araştırma yapılması,
çözüm yollarının araştırılması için verilen araştırma önergelerini bile reddeden AKP iktidarı, iş kazalarının, ölümlerin, cinayetlerin sorumlusudur.
Evet, ihmal var ve biz sesiz kalmayacağız, AKP iktidarından, AKP‘nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanından

TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
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İKTİDARIN BASKILARI BİZLERİ YILDIRAMAYACAK
Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu, 1 Haziran 2014
tarihinde Kızılay’da Ethem Sarısülük
anması sırasında, Odamız Sekreteri
Ercüment Çervatoğlu’nun keyfi
şekilde göz altına alınması ile ilgili
bir basın açıklaması yaptı.
31 Mayıs Cumartesi ve 1 Haziran Pazar günü, geçen
yıl aynı tarihlerde başlayan halk hareketinin yıldönümünde iktidarın polisi yine tomaları, gaz ve ses
bombaları, silahları ve copları ile Türkiye‘nin dört bir
tarafında halka saldırdı, çok sayıda insan yaralandı,
çok sayıda insan gözaltına alındı, kitlelerin anayasal
demokratik haklarını kullanmaları engellendi.
1 Haziran 2013 tarihinde Ankara Kızılay‘da polis
tarafından başından vurulan Ethem Sarısülük kardişemizi anmak için toplanan kitle, daha yürüyüş
başlamadan aynı polis terörüne maruz kalmış ve
ilk olarak DİSK, KESK, TMMOB, TTB pankartını tutan Odamızın Yönetim Kurulu Sekreteri Ercüment

Şahin Çervatoğlu ile Ankara Tabip Odası Yönetim
Kurulu Üyesi Rıza Özbek ve Onur Naci Karahalı keyfi bir şekilde gözaltına alınmış, daha sonra da çok
sayıda gözaltı yapılmıştır.
Erdoğan-AKP iktidarının şiddet ve teröre dayalı
olarak ayakta kalmaya çalıştığı bilinmektedir. Ancak yine bilinmektedir ki emek örgütleri, mesleki
demokratik kitle örgütleri ve bütün örgütlenmeler
halkın yanında saf tutarak direnmeye devam etmektedir, edecektir. Bu bütünün bir parçası olan
Odamız, siyasi iktidarın anti-demokratik uygulamalarını, uyguladığı halk düşmanı politikalar ile şiddet
ve terörünü kınamaktadır.
Hiçbir güç ve zorbalık bizi eşit, özgür, demokratik
Türkiye mücadelemizden alıkoyamayacak, yıldıramayacaktır. MMO örgütlülüğü, bütün örgütlü üye
ve yöneticileriyle, ülkemizin, halkımızın çıkarlarının
yanında, iktidarın zorbalıklarına, sömürü ve rant
politikalarına karşı kararlılıkla direnmeye, tüm muhalif güçlerin birlikte mücadelesinin içinde yer almaya devam edecektir.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

ETHEM SARISÜLÜK ANMASINDA
GAZ BOMBASI VE GÖZALTI!
Ankara’da KESK Şubeler Platformu,
DİSK, Ankara Tabip Odası ve
TMMOB İKK’nın çağrısı ile biraraya
gelerek Ethem Sarısülük`ü anmak
isteyenlere polis saldırdı.

MAYIS - HAZİRAN 2014

1 Haziran 2013 tarihinde Ankara Güvenpark`ta polis
kurşunu ile vurulan ve 14 Haziran`da yaşamını yitiren Ethem Sarısülük`ün anmasını yapmak isteyenlere polis gaz bombası ve tazyikli su ile saldırdı.
Polis saldırısında aralarında Oda Yönetim Kurulu
Sekreter üyesi Ercüment Ş. Çervatoğlu’nun da aralarında bulunduğu birçok kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar akşam saatlerinde adli tıp kontrolü sonrasında serbest bırakıldı.
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KENTSEL-KIRSAL ÇEVRE, SANAYİ, ULAŞIM, ENERJİ
POLİTİKALARI RANT YAĞMASINDAN ARINDIRILMALIDIR
AKP iktidarı termik santraller, büyük otoyollar,
HES‘ler gibi projelere ve örneğin 3. Köprü bağlantılı
otoyollardaki tüm yapılara Çevresel Etki Değerlendirmesi muafiyeti de getirmiştir. Ayrıca geçen yıl 5
Haziran‘da TBMM‘ye sunulan ancak Haziran Direnişi nedeniyle geri çekilen Tabiatı ve Biyoçeşitliliği
Koruma Kanun Tasarısı yeniden Meclise sunulmuş
durumdadır. Bu tasarı milli parkları, doğa koruma
alanlarını ve tüm biyolojik tür ve çeşitleri metalaştırarak şirketlere teslim edecek ve yok edecek
mahiyettedir. Böylece milli parklar ve doğa koruma
alanları HES projelerine açılabilecek, inşaat alanlarına dönüştürülebilecektir.

Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu, 5 Haziran Dünya
Çevre Günü dolayısıyla bir basın
açıklaması yaptı.
5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla, çevre ve
onunla bağıntılı konuların arasındaki ilişkilerin görülmesi önem taşımaktadır. Zira çevre ile sanayi,
teknoloji, kent, tarım, enerji, su, ulaşım, sağlık, işçi
sağlığı-iş güvenliği, eğitim ve birçok alan arasında
doğrudan ve dolaylı bağlar bulunmaktadır. Kapitalizmin azami kâr güdüsü ve neoliberal dönemin sermaye birikimi politikaları, insan yaşamını ve çevreyi
tahrip eden bir tarzda egemen durumdadır. Yeni
sermaye birikimi politikaları sonucu sanayi, tarım,
kent, ulaşım, enerji, madenler, doğal kaynaklar, ormanlar, hazine arazileri, kıyılar, dereler birer rant
alanı haline dönüşmüş, yeraltı ve yerüstü su kaynakları kirletilmiş, kentsel, kırsal çevre sorunları
artmış durumdadır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, ülkenin, sanayi ve tarımın, kentsel-kırsal çevre sömürüsü ve
rant yağmasının karşısında durmaya, bilim ve tekniği halkın yararına sunmaya, sanayileşme ve çevre
uyumu sağlanmış planlı toplumsal kalkınma politikalarını savunmaya devam edecek, halk direnişlerinin yanında olacaktır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu

AKP iktidarı döneminde çıkarılan onlarca yeni yasa,
yüzlerce yasa değişikliği, 2011 yılında yayımlanan
Kanun Hükmünde Kararnameler, 2012 yılında çıkarılan Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi
Hakkında Kanun, söz konusu sermaye birikimi, sömürü politikaları ve rant alanlarının nasıl genişletildiğinin birer örneği olmuştur. Öyle ki bütün ülke,
kentsel ve kırsal alanlar, toplu konut alanları, tabiat
varlıkları, bütün koruma alanları, tüm çevre, milli
parklar, doğal sit alanları, meralar, yaylalar, kışlaklar vb. rant alanları haline getirilmiştir.
Ülkemiz ve halkımıza çok yönlü zararlar veren bu
politikaların içinde yanlış hidroelektrik santralleri
(HES‘ler) ve yanlış termik santral projeleri de bulunmaktadır. Enerji üretim ve dağıtımının serbestleştirilmesi ve özelleştirilmesinin ürünü olan bu proje ve
girişimler halkın üretim ve yaşam alanlarını tahrip
etmekte, halkın tarımsal üretimini, doğal çevresini
ve mülklerini tahrip etmektedir. HES‘leri engellemek isteyen halkın aleyhine davalar açılmakta, cinayetler işlenmekte; yargı kararlarına aykırı HES
inşaatları sürmekte, halk çok yönlü bir şekilde zulme uğramaktadır. Yanlış HES girişimlerine karşı
oluşan halk direniş platformları bugün toplumsal
muhalefetin önemli bir unsuru durumundadır.
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LİCE KATLİAMINI KINIYORUZ
SİLAHLAR SUSMALI, BARIŞ ORTAMI EGEMEN OLMALIDIR
Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu, Lice’de meydana
gelen olaylarla ilgili bir basın
açıklaması yaptı.
Lice‘de kalekol yapımına karşı uzun bir süreden
beri direnen halka yapılan müdahalede iki yurttaşımız yaşamını kaybetmiş, biri asker üç yurttaşımız
yaralanmıştır.
Öncelikle yaşamını yitiren ve yaralanan yurttaşlarımızın yakınlarının ve halkımızın acısını paylaşıyor,
bu olaya yol açan, silah kullanımını meşrulaştıran,
Kürt sorununu “güvenlik” sorununa indirgeyen yaklaşımları kınıyoruz.
AKP‘nin 2023 vizyonundaki 63 maddeden biri olan
karakollar/kalekolların yapımına tepki gösteren
halkın direnişi sırasında, 28 Haziran 2013 tarihinde
18 yaşındaki Medeni Yıldırım da kurşunlarla öldü-
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rülmüş ancak halkın direnişi durmamış ve yine silahlar konuşmuştur.
Medeni Yıldırım kardeşimizin geçen yıl Lice‘de öldürülmesiyle Haziran Direnişinin kitleleri bizzat Taksim Meydanından başlayıp bütün Türkiye‘de “her
yer Lice her yer Taksim” sloganını haykırmış; Kürt
halkının maruz kaldığı şiddete dayalı politikalar ve
medya çarpıtmaları kitlelerce reddedilmişti.
Taksim‘den Lice‘ye, Gezi Parkı‘ndan Hevsel Bahçelerine dek uzanan duyarlılık birliği ve mücadele
sürekliliğinin yoğun devlet şiddeti ve terörü ile geriletilemeyeceği bilinmelidir. TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her türlü sömürü, baskı ve teröre
karşı halkın demokratik mücadelesi ve bu mücadelenin tabandan birliğinin gereksindiğimiz siyasal, toplumsal demokratikleşme açısından önemine işaret etmekte; duyarlı demokratik kamuoyunu
AKP aldatmacalarına ve şiddetine karşı son derece
elzem olan birleşik mücadeleye çağırmaktadır.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Yönetim Kurulu
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TAKSİM DAYANIŞMASI DAVASI
İLK DURUŞMASI GÖRÜLDÜ
temsilci ve yöneticilerinden çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı. Haklarında iki kez iddianame düzenlenen ancak bu iddianameler iki kez mahkemeden
dönünce hazırlanan üçüncü bir iddianame uyarınca
Taksim Dayanışması temsilcisi 26 arkadaşımız hakkında dava açılmış bulunmaktadır.

Aralarında TMMOB’ye
bağlı odaların İstanbul şube
yöneticilerinin de yer aldığı
Taksim Dayanışması davasının
ilk duruşması 12 Haziran 2014
tarihinde İstanbul Çağlayan
Adliyesi 33. Asliye Ceza Mahkemesi
görüldü.

İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi‘nce açılan davada İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu, Mimarlar Odası Çevre Etki Değerlendirme
Kurulu 2. Başkanı Mücella Yapıcı, Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Beyza Metin,
HDP Başkan Yardımcısı Ender İmrek ve HDK Üyesi
Haluk Ağabeyoğlu, “suç işlemek için örgüt kurmak”,
“kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak, ihtara rağmen dağılmama”, “halkı kanuna
aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma” ile
suçlanıyor, haklarında 5 ile 13 yıl arasında hapis
cezaları isteniyor. Diğer 21 arkadaşımız TMMOB
İstanbul İKK Sekreteri Süleyman Solmaz, TMMOB
Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Sekreteri Akif
Burak Atlar, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi II. Başkanı Mehmet Sabri Orcan,
TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi Üyesi Sabiha Sezi Zaman, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesinden Cansu Yapıcı, Kamil
Tekerek, Aral Demircan, Mustafa Aytaç, Barış Akar,
Ercüment Akdeniz, Erdem Ateş, Erkan Baş, Hakan
Dilmeç, Hakan Çelikkaya, Haluk Yüksel, İsmail Sürücüoğlu, Metin Toprak, Murat Sezgin, Ongun Yücel,
Öner Yakasız ve Volkan Özer hakkında ise Toplantı
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu‘na muhalefetten, 6
aydan 3 yıla kadar hapis isteniyor.

Dava öncesi Adliye önünde, TMMOB Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Soğancı, DİSK Başkanı Kani Beko,
TTB Merkez Konseyi Başkanı Özdemir Aktan, KESK
Dönem Sözcüsü Fadime Kavak ve Taksim Dayanışmasından Hüseyin Demirdizen konuştu. Taksim
Dayanışması adına ortak açıklama TMMOB Yönetim
Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı tarafından yapıldı.
Davayı, Oda Yönetim Kurulu ve Istanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir, Adana Şube Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Ankara Şube Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Ahmet Eniş ve üyelerimiz de izledi.
Yargılanan Taksim Dayanışması üyelerinin savunma yapmalarının ardından dava 21 Ekim 2014 tarihine ertelendi.
TAKSİM DAYANIŞMASI YARGILANAMAZ
Dünyanın gözü önünde gerçekleşen ve hükümetin
yasal haklarını kullanan biz vatandaşlara karşı kullandığı resmi şiddet sonucu bugüne kadar 12 insanımız öldü, onlarca insanımız kör edildi, yüzlercesi
yaralandı, gözaltına alındı, dövüldü. Bu hatırlatmayı
yaptıktan sonra davanın mahiyetine geçmek gerekir
ki hak ve hukuk ortaya çıkabilsin. Kim kimi yargılayacak? “Kim haklı, kim mağdur, kim yetki ve görevleri dışına çıkarak hukuku çiğnemiş?” görülsün.

TMMOB‘ye bağlı Odalarımız ve DİSK, KESK,
TTB‘nin bileşenlerinden olduğu Taksim Dayanışması TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent
Şubesi‘nin çağrısıyla bir araya gelen meslek örgütleri, dernekler, platformlar ve siyasi partilerden,
temsilcilerinden oluşmaktadır. Taksim Meydanı ve
Gezi Parkı‘nda planlanan rant projelerinin hukuk
tanımazlığını ortaya koyacak ve bu konuyla ilgili
kamuoyunu bilinçlendirecek bir dayanışma olarak
Taksim Dayanışması‘nın kurulmasına ve sekreteryasının TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent
Şubesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul
Şubesi tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.
Bu tarihte yayımlanan deklarasyon metni, http://
taksimdayanisma.org/page/8 katılan bileşenlerin
listesi ve dayanışma web sitemizde yer almaktadır.

Bilindiği üzere iktidarın Taksim‘de yapmak istediği düzenleme Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları
Odası‘nın açtığı dava üzerine mahkeme kararıyla
durdurulmuş, Taksim Dayanışması‘nın toplumsal
direnişinin meşruiyeti, yargı kararıyla teyit edilmişti. Ancak 08.07.2013 tarihinde İstanbul Valisi, Emniyet Müdürü ve Belediye Başkanı tarafından açılan
Taksim Gezi Parkı‘na giderek ilgili mahkeme kararını açıklamak isteyen Taksim Dayanışması engellenmiş, polis yine halka saldırmış ve Dayanışma‘yı
oluşturan emek, meslek, kitle örgütleri, siyasi parti
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maları, Taksim Projesi ile tekrar karşımıza çıkmıştır.
Bilimsel, teknik ve demokratik süreçler çalıştırılmadan kamuoyuna sunulan meydan düzenlemesinin geri dönülmez yanlışlara yol açacak olması bizleri bir araya getirmiş ve Taksim Meydanı‘na sahip
çıkmamızı gerektirmiştir.
Taksim Dayanışması, kentlerimizin tarihi, kültürel kimliğini ve toplumsal belleğimizi oluşturan ve
koruma altına alınmış en önemli kentsel ve kamusal alanlarımızdan olan Taksim Meydanı ve Gezi
Parkı‘nın ortadan kaldırılmasını öngören projelere
karşı, meşru mücadelesinde bütün güçleriyle yer
almaya devam edecektir.
Öte yandan hangi mantık Taksim Dayanışması‘nı
suç örgütü ilan etmekte, hangi hukuk böylesi bir
garabete imza atabilmektedir? Bu nasıl bir suç örgütüdür ki Taksim Dayanışması‘nın kuruluşundan
itibaren düzenlediği tüm toplantılar ve etkinlikler,
açık çağrıyla duyurulmuş ve asla kapalı kapılar ardında yapılmamıştır.
Taksim Dayanışması; kentlerimizin tarihini, kültürel kimliğini ve toplumsal belleğimizi oluşturan,
koruma altına alınmış kentsel ve kamusal alanlarının ortadan kaldırılmasını öngören projelere karşı
kurulmuştur.
Taksim Dayanışması; kentimize dünya mirası niteliği kazandıran tüm değerleri; kentsel topografya,
peyzaj, siluet, tarihi, kültürel mimari miras alanlarını; bu değerleri korumak ve geleceğe aktarmakla
görevli olan yerel ve merkezi otoriteler tarafından
ulusal ve uluslararası bilim ve meslek çevrelerinden gelen bütün uyarılara rağmen tepeden inme
kararlarla yok etme girişimlerine karşı hukukun
üstünlüğünü, bilimi ve toplum ve kamu yararını savunmak için kurulmuştur.
Taksim Dayanışması; Taksim Meydanı ile Gezi
Parkı‘na ilişkin yapılan düzenleme çalışmalarında
katılımcılığı, çağdaş planlama anlayışını, bilimi ve
koruma ilkelerini reddeden, kamusal alanları yal-
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nızca rant alanı gören anlayışa karşı mücadelede
güç birliği oluşturmak amacıyla oluşturulmuştur.
Taksim Dayanışması; olası hukuk dışı müdahalelere karşı Gezi Parkı‘nda nöbet tutarken 27 Mayıs
2013 tarihinde uygulanan şiddet karşısında yaşam
değerlerini savunmak amacıyla kamusal alanlarda
demokratik haklarını savunmak amacıyla vicdani
tepkilerini gösteren yurttaşların haklı taleplerine
sahip çıkmıştır ve çıkmaya devam edecektir.
İnsan Hakları Beyannamesi‘nde ve Anayasamızda
tanımlanan kamusal-toplumsal haklarımızı savunmak amacıyla gösterdiğimiz barışçıl tepkiler hep
şiddetle, acımasızca bastırılmaya, toplumsal yaşamımız nefret söylemiyle ayrıştırılmaya çalışılmış ve
bu süreçte 12 kişi öldürülmüş, onlarca kişi gözünü
kaybetmiş ve binlerce yaralanma olayı yaşanmıştır.
Ancak, polisin uyguladığı şiddet ile yaşamını kaybedenler, yaralanmalar ve mağduriyetlerle ilgili ciddi
bir soruşturulma halen açılmamıştır. Kamuoyunun
baskısı ile açılan davalarda ise deliller karartılmaya,
davaların ilerlemesi engellenmeye çalışılmaktadır.
Söyledik, söylemeye devam edeceğiz;
Anayasal hakların kullanılmasını engellemek suretiyle toplumu baskı altına almak isteyen bu davada
yargılanan taraf “bu hırsızlık, yolsuzluk, yalan ve
talan iktidarı” olacaktır. Savcı kararıyla dinlendiği
belli olan İçişleri Bakanı Muammer Güler‘in söylediği üzere “Gezi‘yi sermayeye peşkeş çekerek, şiddet emri bizzat başbakan tarafından verilmiştir. Bu
demokratik ve yasal eyleme yapılan saldırıdan dolayı yargılanması gereken kişi, meydanlarda bıkmadan usanmadan “Geziciler” diye bağıran R. Tayyip
Erdoğan‘dır ve hükümet üyeleridir, validir, emniyet
müdürüdür, emniyet mensuplarıdır. Çünkü, halka
acımasızca saldıran onlardır. Ve tarih önünde er ya
da geç yargılanacaklardır.
Direniş Sürüyor, Dayanışma Büyüyor!
TAKSİM DAYANIŞMASI
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1 MAYIS’TA ONBİNLER SIHHİYE MEYDANI’NDAYDI

1 Mayıs “Birlik, Mücadele,
Dayanışma Günü”, Ankara Sıhhiye
Meydanı`nda binlerce kişinin
katılımıyla coşkuyla kutlandı.
Ankara‘da DİSK, KESK, TMMOB, TTB öncülüğünde tren garında buluşan binlerce kişi, gerçekleştirilecek olan miting için kortejler halinde Sıhhiye
Meydan`ına doğru yürüyüşe geçtiler. Alanı dolduran onbinler, insan onuruna yakışır bir yaşam, barış, özgürlük, demokrasi için tek yürek oldular.
TMMOB pankartı arkasında toplanan mühendis,
mimar ve şehir plancıları; tren garı önünde toplanan onbinlerce kişi ile birlikte, “Yaşasın 1 Mayıs
Birlik, Mücadele ve Dayanışma” sloganıyla Sıhhiye
Meydanı‘ndaydılar.
Demokrasi mücadelesinde ve Gezi olayları sırasında yaşamını yitirenler anısına saygı duruşunun ardından, alanda bulunan onbinler hep bir ağızdan “1
Mayıs” marşını söylediler.
Makina Mühendisleri Odası üyeleri, çalışanları ve
öğrenci üyeleri, emeğin hakları ve bayramı için 1
Mayıs kortejlerinde yerini alarak, bütün emekçilerin başka bir dünya ve Türkiye özlemini alanlarda
paylaştılar.
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TMMOB 43. OLAĞAN GENEL KURULU
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Türk Mühendis ve Mimar Odaları
Birliği 43. Olağan Genel Kurulu
29 Mayıs-1 Haziran 2014
tarihlerinde Yenimahalle Belediyesi
Nazım Hikmet Kültür Merkezi`nde
gerçekleştirildi.

SOĞANCI: “ERDOĞAN VE AKP`NİN TARİHSEL
MİSYONU SONA ERDİ”

TMMOB 42. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet
Soğancı, Türkiye`nin her alanda neo-liberalizmin
yönlendiriciliğinde dönüşümden geçirildiği, tüm kamusal hizmetlerin sermayeye devredilip, kamunun
adeta yok edildiği; kentlerin “dönüşüm” adı altında
ranta tahvil edildiği; yolsuzluğun, rüşvetin, her türlü
pisliğin ortaya apaçık döküldüğü; baskının, zor kullanımının, zorbalığın tavan yaptığı; torba yasalar,
torba davalarla adeta bir toz bulutu ardında ülkenin yeniden şekillendirildiği bir dönem yaşandığını
belirtti. Ülke geleceğinin belirleneceği olağanüstü
bir dönemden geçildiğini ifade eden Soğancı, “AKP
iktidarının on yılı aşkın zamanda kurduğu düzen
tüm unsurlarıyla bir bir deşifre oldu. Ülke tarihinin
en büyük yolsuzluk ve rüşvet belgeleri ortaya döküldü. İktidar yukarıdan aşağıya kurduğu yolsuzluk
şebekesini, emniyetten-yargıya tüm alanları yine
yukarıdan kuşatarak korumaya aldı. Çünkü elinde
artık stratejik baskı aygıtlarından başka hiçbir şeyi
kalmadı. Gün gibi görünen gerçek şu ki, Erdoğan ve
AKP artık ülkeyi yönetemiyor. İflah olmaz bir meşruiyet kaybı yaşanıyor. Tüm kurumlarıyla birlikte
iktidara olan güven bir daha geri gelmemek üzere
kayboldu. O yüzden de faşist baskıları ve yasakları
yoğunlaştırıyor. Ülkeyi mezhepçilik temelinde bölerek, ayakta kalmaya çalışıyor. Adeta aklını yitirmiş
bir çıldırmışlık içerisinde tekmeyle, tokatla, küfürle
halkın boğazına basmaya çalışıyor. Ama artık hepimiz biliyoruz ki bir dönem kapandı” diye konuştu.

Konuşmasında TMMOB`nin 42. çalışma döneminde Türkiye`de yaşanan gelişmeleri değerlendiren

Soğancı, Erdoğan ve AKP`nin tarihsel misyonunun
sona erdiğini söyleyerek, “Şimdi asıl önemli nokta,

Genel Kurulda ilk olarak Divan Başkanlığının seçimi yapıldı. Divan Başkanlığına Nevzat Uğurel (ŞPO),
başkan yardımcılıklarına Gülümser Hızal (İMO), Doğan Albayrak (MMO), yazman üyeliklere Yeşim Bek
(ÇMO), Mehmet Rojbin Bingöl (MADENMO), Leman
Ardoğan (MO), Çiğdem Çamkıran (PEYZAJMO) seçildi. Saygı duruşu ve Anıtkabir Çelenk Komisyonunun seçimi sonrası açılış konuşmalarına geçildi.
TMMOB 42. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’dan sonra konuklar TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Gülriz Erişgen, KESK Başkanı Lami
Özgen, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan, ÖDP
Genel Başkanı Alper Taş, Yenimahalle Belediye
Başkanı Fethi Yaşar, TKP MK Üyesi Erhan Nalçacı,
CHP Genel Başkan Yardımcısı Emel Yıldırım birer
konuşma yaptılar.
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Haziran direnişinin Soma sonrasında kazandığı yeni
bilinçle yoluna devam ediyor olmasıdır. Yalnızca
Erdoğan`ı değil iktidarın tüm sahiplerini asıl korkutan da budur. Şimdi direnişimizi, kaybettiğimiz ne
varsa bir bir geri almak üzerine bir anlayışla sürdürmeliyiz. Şimdi yapılanların daha fazlasını yapmalıyız, ortaklık zeminlerini çoğaltmalı tüm direnme
eğilimlerinin birbiriyle dayanışmasını güçlendirmeliyiz. Ve bu direnişimizi artık özelleştirilen tüm
kurumların geri alınarak işçilerin öz yönetiminde
kamulaştırılması, taşeron çalışmanın tüm biçimlerine son verilmesi, eğitimin ve sağlığın parasız hale
getirilmesi başta olmak üzere doğanın ve insanın
sömürüsüne son verecek bir anlayışı geliştirerek
sürdürmek zorundayız” dedi.

elimizden alınmasıyla başladı. Soma`da ortaya
çıkan katliamın nedeninin de kamuculuğun reddi, neoliberalizmin bir sonucu olduğunu biliyoruz.
Soma`da madenciler ilk kez kamulaştırma isteyerek yürüdü. Bu işçi sınıfı için çok önemlidir. Şimdi
hepimizin neoliberalizme karşı savunma zihniyetinden vazgeçip saldırıya geçme, kamulaştırmayı isteme dönemidir” dedi.

KONUK KONUŞMALARINDA “BİRLEŞİK
MÜCADELE” ÇAĞRISI

TKP MK Üyesi Erhan Nalçacı da sosyalizm mücadelesinden bağımsız bir demokrasi, özgürlükler, iyi
kentler mücadelesinin boşa düşeceğini söyleyerek,
“Erdoğan ve AKP tesadüf değildir. Bugün içinde
yaşadığımız insanlığın başına bela olmuş davanın,
kapitalizmin bir tezahürüdür. Erdoğan Roboski`nin
Reyhanlı`nın, Soma`nın, kadın cinayetlerinin hesabını vermek zorundadır. Erdoğan meşru değildir,
cumhurbaşkanı olamaz” şeklinde konuştu.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da,
TMMOB`nin sadece meslek alanlarına ilişkin değil
ülke sorunlarına karşı, antidemokratik uygulamalara karşı tavrını koyduğunu belirterek, günümüzde
TMMOB`ye her zamankinden daha çok ihtiyaç olduğunu kaydetti. Fethi Yaşar, TMMOB`yle birlikte Teoman Öztürk Öğrenci Evi gibi ortak bir projeye imza
atmaktan onur duyduğunu da ifade etti.

TTB Merkez Konseyi II. Başkanı Gülriz Erişgen, TTB
ve TMMOB`nin geçtimiz dönemde iki zeminde işbirliği ve dayanışma içinde olduğunu belirterek, birincisinin barış ve demokrasi için emek ve meslek örgütleri DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak yapılan
eylem ve etkinlikler olduğunu, ikincisinin de meslek
alanları ve örgütlerine yapılan müdahalelere yönelik yürütülen mücadele olduğunu anlattı. Bu mücadeleyi çok değerli bulduğunu ifade eden Erişgen,
önümüzdeki dönemde dayanışma ve mücadelenin
çok daha önem kazanacağını, çok daha güçlü ve geniş bir mücadeleye ihtiyaç olduğunu vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Emel Yıldırım da, yaşanan iş cinayetleri ve katliamların AKP`nin özelleştirme ve taşeronlaşma politikalarının bir sonucu
olduğunu ifade ederek, meslek odalarının uyarılarına kulaklarını tıkayan AKP`nin tüm iş cinayetlerinin
sorumlusu olduğunu söyledi.

KESK Başkanı Lami Özgen de, AKP hükümetinin
tekçi otoriter politikalarını bütün muhalif kesimler
üzerinde uyguladığını bundan emek-meslek örgütlerinin de nasibini aldığını belirterek, “Üst üste
operasyonlarla KESK; gözaltı, tutuklama, yasal değişikliklerle TMMOB ve TTB muhalif duruşlarından
dolayı baskı altında tutulmaya çalışılıyor. Bu mücadelenin ortaklaştırılması, daha da güçlendirilmesi
elzem hale gelmiştir” diye konuştu.

Genel Kurulda açılış konuşmaları sonrası Yönetmelikler Komisyonu, Kararlar Komisyonu, Mali İşler ve
Bütçe Komisyonu ile Genel Kurul Sonuç Bildirgesi
Komisyonu seçimleri yapıldı.
Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel’in
Soma faciasıyla ilgili yaptığı sunum sonrası Genel
Kurula öğlen arası verildi.
Öğleden sonra konuk konuşmacı olarak söz alan
HDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Maden Mühendisleri Odası`nın 2010 raporunun dikkate alınmış olması halinde Soma faciasının yaşanmayacağını belirtti. Hasip Kaplan, örgütlü mücadelenin
yükseltilmesi gerektiğine de dikkat çekti.

EMEP Başkanı Selma Gürkan, Soma katliamıyla
birlikte mercek tutmaya çalışılan ama kamuoyunda
bilinmez olan çalışma yaşamı koşullarının, 19. yüzyıl kölelik düzeninin ortaya çıktığını, tüm vicdanları
etkileyen bu katliamın toplumda mücadele birlikteliğini ortaya çıkarabileceğinin görüldüğünü söyledi.
Gürkan, AKP Hükümetinin yarattığı kutuplaşmayı
durduracak gücün emek mücadelesinin birleştirilmesi olacağını ifade etti.

42. DÖNEM ÇALIŞMALARI GENEL KURULA
AKTARILDI

ÖDP Başkanı Alper Taş da geçtiğimiz bir yıl içinde
iki önemli olay yaşandığını söyleyerek, “Bunlardan
biri, Haziran direnişi yüzümüzü güldürdü, diğeri
Soma katliamı ise yüreğimizi derinden büyük bir
acıya boğdu. Gezi direnişi kamuya ait bir mekanın

Genel Kurulun ilk gün öğleden sonraki bölümünde
42. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter Vekili H. Can Doğan çalışma raporunu, Yönetim
Kurulu Sayman Üyesi Ayşegül Oruçkaptan mali
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raporu, Denetleme Kurulu Üyesi Ramazan Tümen
Denetleme Kurulu raporunu, Yüksek Onur Kurulu
Üyesi Battal Kılıç da Yüksek Onur Kurulu raporunu
sundu.

Mehmet Soğancı birer konuşma yaptılar. Son söz
üyenin hakkını ise TMMOB Eski Başkanı Kaya Güvenç kullandı. Daha sonra 42. Dönem Yönetim Kurulu oybirliğiyle aklandı.

Genel Kurul ilk gün çalışmalarını çalışma raporu
üzerine görüşmelerle tamamladı.

Genel Kurul, Yönetmelikler Komisyonu, Kararlar
Komisyonu, Mali İşler ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurul Sonuç Bildirgesi Komisyonu raporlarının
okunması, kararların oylanması ve adayların salona
okunması ile çalışmalarını tamamladı.

YÜREĞİMİZ SOMA`DA ÖFKEMİZ SOKAKTA
301 maden emekçisinin ölümüne yol açan Soma
katliamı TMMOB 43. Olağan Genel Kurulunun da
en önemli gündemi oldu. Genel Kurul salonu önünde 301 madencinin isimlerinin bulunduğu baretler
sergilenirken, verilen bir önerge ile Genel Kurulun
ikinci günü olan 30 Mayıs Cuma günü saat 09.30’da
TMMOB önünde toplanılarak Madenci Anıtı’na bir
yürüyüş gerçekleştirildi. Yüzlerce TMMOB delegesinin katıldığı eylemde Divan Başkanı Nevzat Uğurel tarafından bir basın açıklaması yapıldı ve 301
madenciyi simgeleyen siyah balonlar gökyüzüne
bırakıldı.

TMMOB 43. Dönem kurullarının belirleneceği seçimler ise 1 Haziran 2014 Pazar günü TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi`nde yapıldı.

YATAĞAN İŞÇİLERİ DE UNUTULMADI
Genel Kurula verilen önergeyle oluşturulan bir heyet de ikinci gün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
önünde eylem yapan Yatağan işçilerini ziyaret etti.
Genel Kurulun ikinci günü çalışma raporu üzerine
Şube Başkan Vekilimiz Ahmet Eniş’inde bulunduğu
delegeler tarafından görüşmelere devam edildi.
Üçüncü gün ise 42. Dönem Yönetim Kurulu üyeleri Ayşe Işık Ezer, Recep Özmetin, H. Can Doğan ve
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TMMOB 43. DÖNEM YÖNETİM KURULU BELLİ OLDU
TMMOB’nin 29 Mayıs-1 Haziran 2014 tarihlerinde Ankara’da yapılan 43.
Olağan Genel Kurulu sonucu seçilen 43. Dönem Yönetim Kurulu belli oldu.
Seçimlerde TMMOB`nin 42. Dönem Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet Soğancı`nın da aralarında yer aldığı Devrimci, Demokrat, Yurtsever, İlerici, Çağdaş,
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıların hazırladığı
mavi listenin tamamı Yönetim Kurulu, Onur Kurulu,
Denetim Kuruluna seçildi.

Mimarlar Odası
Bahattin Şahin
Orman Mühendisleri Odası
İsmet Aslan
Petrol Mühendisleri Odası
Mehmet Çelik

TMMOB 43. DÖNEM YÖNETİM KURULU

Peyzaj Mimarları Odası
Ozan Yılmaz

Bilgisayar Mühendisleri Odası
Gölay Şakiroğulları

Şehir Plancıları Odası.. Necati Uyar

Çevre Mühendisleri Odası
Zeyneti Bayrı Ünal

Tekstil Mühendisleri Odası
Murat İlhan

Elektrik Mühendisleri Odası
Neriman Usta

Ziraat Mühendisleri Odası
Tevfik Kızgınkaya

Fizik Mühendisleri Odası
Ekrem Poyraz

TMMOB YÜKSEK ONUR KURULU

Gemi Mühendisleri Odası
Hakan Aydoğdu

Elektrik Mühendisleri Odası
Cengiz Göltaş

Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası
Hakan Günay

İnşaat Mühendisleri Odası
Ahmet Göksoy

Gıda Mühendisleri Odası
Kemal Zeki Taydaş

Makina Mühendisleri Odası
İlter Çelik

Harita Ve Kadastro Mühendisleri Odası
Ali Fahri Özten

Mimarlar Odası
Erkan Karakaya

İç Mimarlar Odası
Feyyaz Ataç

Şehir Plancıları Odası
Ümit Nevzat Uğurel

İnşaat Mühendisleri Odası
Züber Akgöl

TMMOB DENETLEME KURULU
İnşaat Mühendisleri Odası
Köksal Şahin

Jeofizik Mühendisleri Odası
Murat Fırat

Kimya Mühendisleri Odası
Ramazan Tümen

Jeoloji Mühendisleri Odası
Ercan Bayrak

Maden Mühendisleri Odası
Cemalettin Sağtekin

Kimya Mühendisleri Odası
Mehmet Besleme

Makina Mühendisleri Odası
Ahmet Kirami Kılınç

Maden Mühendisleri Odası
Mehmet Torun

Ziraat Mühendisleri Odası
Abdullah Melik

Makina Mühendisleri Odası
Mehmet Soğancı
Metalurji Mühendisleri Odası
Cemalettin Küçük
Meteoroloji Mühendisleri Odası
A.Deniz Özdemir
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TMMOB YK-ODA BAŞKANLARI TOPLANTISI YAPILDI
TMMOB Yönetim Kurulu, yeni
seçilen Oda Yönetim Kurulu
Başkanları ile 13 Mayıs 2014
tarihinde TMMOB Öğrenci Evi ve
Sosyal Tesisi`nde bir araya geldi.
Toplantıya; TMMOB YK Başkanı Mehmet Soğancı,
YK II. Başkanı Züber Akgöl, Genel Sekreter Vekili
H. Can Doğan, Yönetim Kurulu üyeleri Kübülay Özbek, Ekrem Poyraz, Hakan Günay, Ali Fahri Özten,
Ercan Bayrak, Bahattin Şahin, Mehmet Deniz, Ayşe
Işık Ezer, Tevfik Kızgınkaya, Bilgisayar Mühendisleri Odası Başkanı Sabri Alyakut, Çevre Mühendisleri
Odası Başkanı Baran Bozoğlu, Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Yeşil, Fizik Mühendisleri

Odası Başkanı Abdullah Zararsız, Gemi Mühendisleri Odası Başkanı Sinem Dedetaş, Gemi Mak. İşl.
Mühendisleri Odası Başkanı Feramuz Aşkın, Gıda
Mühendisleri Odası Başkanı Yusuf Songül, Harita
ve Kad. Mühendisleri Odası Başkanı Ertuğrul Candaş, İç Mimarlar Odası Başkanı Hüseyin Tolga Koyuncugil, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Nevzat
Ersan, Jeofizik Mühendisleri Odası Başkanı Şevket
Demirbaş, Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Dr.
Ali Uğurlu, Maden Mühendisleri Odası Başkanı Ayhan Yüksel, Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ali
Ekber Çakar, Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu,
Orman Mühendisleri Odası Başkanı Ali Küçükaydın,
Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Ayşegül Oruçkaptan, Şehir Plancıları Odası Başkanı Orhan Sarıaltun,
Tekstil Mühendisleri Odası Başkanı Emre Fidan,
Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör
katıldı.

TMMOB ODA SAYMAN ÜYELERİ TOPLANTISI YAPILDI
TMMOB Oda sayman üyeleri 43. Olağan Genel
Kurulu onayına sunulacak olan “TMMOB 2014-2015
Dönemi Bütçe Uygulama Esasları Yönetmeliği”
üzerinde çalışma yapmak üzere, 15 Mayıs 2014
Perşembe günü TMMOB’de bir araya geldi.
Toplantıya; Mehmet Soğancı (TMMOB), Züber
Akgöl (TMMOB), Özgür Göktaş (TMMOB), Av.
Nurçin Soykut (TMMOB), İhsan Aydın (TMMOB),
Ahunur Kurnaz (BMO), Gökşin Tekindor (ÇMO),
Hüseyin Önder (EMO), Sinan Özgür (FMO), Alper
Şal (Gemi MO), Murat Şanlı (Gıda MO), Hüseyin
Altun (HKMO), Aslı Pirençek (İçmimarlar O), Cihat
Mazmanoğlu (İMO), Halil İbrahim Yiğit (JMO), İhsan
Yaşar Öztürk (KMO), Tahsin Akbaba (MMO), Faruk

Sanlı (Meteoroloji MO), Ahmet İrfan Türkkolu
(Metalurji MO), Sabri Konak (Mimarlar O), Yüksel
Kurt (Petrol MO), Selvinur Koç Özkan (Peyzaj MO),
Gürkan Akgün (ŞPO), Hamdi Arpa (ZMO) katıldı.

TMMOB ODA SEKRETER/YAZMAN ÜYELERİ
TOPLANTISI YAPILDI
TMMOB Oda Sekreter/Yazman
Üyeleri, Genel Kurul öncesi TMMOB
yönetmelikleri ile ilgili olası
değişiklik önerileri gündemiyle 14
Mayıs 2014 tarihinde TMMOB`de
toplandı.
Toplantıya; Mehmet Soğancı (TMMOB), Bahattin Şahin (TMMOB), Özgür Cemile Göktaş Küçük
(TMMOB), Av.Nurçin Soykut (TMMOB), Burcu Cey-
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han (TMMOB), Mustafa Atilla Işık (Bilgisayar M.O),
Sema Özenalp (Çevre M.O), Casim Ağca (Fizik M.O),
Burak Acar (Gemi M.O), Salih Bilal (Gemi Mak. İşl.
M.O), Pınar Ünal (Gıda M.O), Önder Serkan Atagün
(Harita ve Kadastro M.O), Ersun Ertonga (İç M.O),
Bahattin Sarı (İnşaat M.O), Serdar Kart (Jeofizik
M.O), Hasan Koç (Kimya M.O), Emre Demir (Maden
M.O), Arife Kurtoğlu (Makina M.O), Faruk Şanlı (Meteoroloji M.O), Mert Uluyazı (Meteoroloji M.O), Ahmet İrfan Türkkolu (Metalurji M.O), Ö.Fikret Oğuz
(Mimarlar O), İ. Cengiz Metin (Orman M.O), Yüksel
Kurt (Petrol M.O), Sevil Bolatbaş (Peyzaj M.O), Hüseyin G. Çankaya (Şehir Pl.O) katıldı.
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TMMOB: BUGÜN MADEN EMEKÇİLERİNİN VE HEPİMİZİN
KARA GÜNÜDÜR

yim birikimini dağıtmıştır. Yoğun birikim ve deneyime sahip olan kurum ve kuruluşlar yerine üretimin,
teknik ve alt yapı olarak yetersiz, deneyim ve uzmanlaşmanın olmadığı kişi ve şirketlere bırakılması, buna ek olarak kamusal denetimin de yeterli ve
etkin bir biçimde yapılamaması, iş cinayetlerinin ve
ölümlerin misli olarak artmasına neden olmuştur.
Yaşadığımız son olay bunu bize bir kez daha göstermiştir. Facia sonrası kurtarma operasyonunda ciddi
bir organizasyon bozukluğu yaşanmış ve devlet sınıfta kalmıştır.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Soğancı, Soma`da
yaşanan ve 301 maden emekçisinin
ölümüne yol açan iş cinayeti
üzerine 14 Mayıs 2014 tarihinde
bir basın açıklaması yaptı.
Ruhsat hukuku Türkiye Kömür İşletmelerine (TKİ)
ait olan Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. tarafından
işletilen Manisa İli Soma İlçesi Eynez mevkiinde
bulunan yeraltı kömür ocağında, 13 Mayıs 2014
Salı günü saat 15:00 civarında meydana gelen
ocak yangını sonucu açığa çıkan karbon monoksit
gazıyla zehirlenen, aralarında maden mühendisi
meslektaşlarımızın da bulunduğu yüzlerce maden
emekçisi yaşamını yitirmiştir. Nasıl gerçekleştiği
henüz bilinmemekle birlikte, böyle bir facianın bu
havzada yaşanabileceği gerek Maden Mühendisleri Odası‘nca ve gerekse Birliğimiz tarafından daha
önce kamuoyuyla paylaşılmıştır. Yine havzada yaşanan iş kazalarıyla ilgili Meclis‘e verilen araştırma
önergesi geçtiğimiz ay AKP milletvekillerinin oylarıyla reddedilmiştir.

Karadon, Kozlu, Elbistan ve son olarak Soma‘da
madende yaşanan iş cinayetleri, emekçilerin yaşamının piyasanın insafına bırakıldığının açık bir göstergesidir.
AKP Hükümeti, bugünlerde Meclis‘e sunacağı taşeron ve istihdam yasasıyla emeği daha da köleleştirmeye çalışmaktadır. Buradan bir kez daha uyarıyoruz.
İş cinayetlerini artıracak bu uygulamadan bir an önce
vazgeçilmeli ve yasa Meclis‘e getirilmemelidir.
-Özelleştirmeler durdurulmalı, taşeronlaşma uygulamalarına son verilmelidir.
Bu faciada yaşamını yitiren tüm maden emekçilerini saygıyla anıyoruz.

80‘li yılların başından itibaren uygulamaya konulan
özelleştirme, taşeronlaşma, rodövans vb neoliberal
politikalar ve uygulamaları; kamu madenciliğini küçültmüş, kamu kurum ve kuruluşlarında uzun yıllar
sonucu elde edilmiş olan madencilik bilgi ve dene-

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB ANKARA İKK TARAFINDAN
“SOMA PANELİ” DÜZENLENDİ
TMMOB Ankara
İKK tarafından
“SOMA” konulu panel
27 Mayıs 2014
tarihinde İnşaat
Mühendisleri Odasın
KKM Salonu’nda
gerçekleştirildi.
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu 27 Mayıs
2014 Salı akşamı, Soma`da yaşanan katliam ve madenlerin bugünü kapsamlı Soma Paneli düzenledi.
İMO KKM`de saat 19.00`da düzenlenen panele konuşmacı olarak; Maden Mühendisleri Odası eski
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet TORUN, Elektrik
Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Yazman Üyesi
Hüseyin ÖNDER ve Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şube Yöneticisi Av. Evin KONUK katıldı.
Panel`in açılışını TMMOB Ankara İl Koordinasyon
Kurulu Sekreteri Özer Akkuş konuşmasında; ülkemizin en büyük iş cinayetlerinden biri olan, hatta
katliam olarak nitelendirebileceğimiz Soma Maden
faciasının gündemi bir hayli işgal ettiğini söyleyerek,
bu facianın uzun süredir taşeronlaşmanın sonucu
olarak ülkemizde son derece yaygınlaşan iş cinayetlerinin de ete kemiğe bürünmüş hali olduğunun
altını çizdi. Akkuş konuşmasında ayrıca; TMMOB ve
bağlı odalarının çeşitli tespitler ve değerlendirmeler yaptığını, teknik bir rapor için çok erken olduğunu belirterek, “Soma`da neler yaşandığına dair
oraya giden arkadaşlarımızın gördüklerini, facianın
gerçekleşmesindeki etkenleri tartışarak, deneyimlerimizi paylaşma kararı ile bu paneli gerçekleştirdiklerini belirterek, panelin sonuç metnini de oluşturup kamuoyuyla da paylaşacaklarını söyledi.
Panelde söz alan Maden Mühendisleri Odası Eski
YK Başkanı Mehmet Torun, 5 maden mühendisi
meslektaşı ve toplam 301 maden emekçisini saygıyla andı. Kaza ile ilgili hukuki süreç başladığından
ve bazı bilgilere ulaşılsa bile net bir veri olmadığı
için paylaşılamayan bilgiler nedeniyle kazanın nedenlerini, olası sonuçlarını ve süreci genel olarak
paylaştı.
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Elektrik Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yeşil ise Elektrik Mühendisleri Odası
olarak bu sürece kendilerini dahil eden şeyin, olay
gerçekleştikten yarım saat sonra kendisi de elektrik mühendisi olan bakanın “Trafo patlaması nedeni
ile yangın çıktı” içerikli yaptığı açıklama olduğunu
belirtti. EMO olarak ‘nedir, ne değildir, trafo imalatçıları, trafo işletmecileri, bu konuda uzman kişiler
ne diyor diye kulak kabarttıklarını ve sürece dahil
olduklarını söyledi.
Çağdaş Hukukçular Derneği Ankara Şube Yöneticisi
Av. Evin Konuk, Soma`da “Soma İçin Adalet Komitesi” kurulduğunu, bu komitenin içerisinde TMMOB,
TTB, KESK, Çağdaş Hukukçular Derneği, Psikologlar, Çeşitli Siyasi ve Sol Örgütlerin yer aldığı söyledi.
Bu komitenin öncelikli hedefinin Soma`daki yaşanan bu facianın ardından etkin bir soruşturma düzenlenmesi, delillerin karartılmasının önlenmesi,
asıl sorumluların ceza almasının ve sorumluların
etkin bir biçimde yargılanmasının sağlanması olduğunu söyledi ve bu kapsamda ailelere taziye ziyareti
yapmanın ve onlara hukuki haklarını hatırlatmanın,
vekalet toplamanın da bu komitenin öncelikli hedefleri arasında yer aldığını ekledi.
Değerlendirme sonuçları daha sonra kamuoyu ile
paylaşılacağının duyurulduğu panel, soru ve cevap
bölümü ile devam etti.
100 kişiye yakın kişinin izlediği panele izleyici olarak
MMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ahmet Eniş ve Şube Yönetim Kurulu Sayman Üyesi
Alaaddin Eksin ile birlikte, Şube Öğrenci Üye Komisyonu üyeleri de katıldı.
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TMMOB HEYETİ YATAĞAN VE MİLAS İŞÇİLERİNİ
ZİYARET ETTİ

TMMOB 43. Olağan Genel Kurulunda alınan karar sonrası oluşturulan
heyet, 10 Nisan 2014 tarihinden beri Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
karşısında bulunan Kurtuluş Parkı içerisinde nöbetlerini sürdüren Yatağan
ve Milas işçilerini ziyaret etti.
Ziyarette işçiler adına açıklama yapan temsilci,
Muğla ve Milas’ta maden ve santrallerin özelleştirilmesine karşı düzenledikleri bu eyleme desteklerinden dolayı TMMOB heyetine teşekkür ederek, bu
gün (30 Mayıs 2014) Enerji Bakanlığı önünde yaptıkları eylem sırasında karşılaştıkları polisin sert
müdahalesi sonucunda bir çok arkadaşlarının atılan biber gazından etkilenerek baygınlık geçirdiğini
belirtti. Ayrıca şube başkanlarıyla birlikte 15 işçinin
gözaltına alınmasını da eleştiren işçi temsilcisi, direnişlerinin verilen bu tip destekler sayesinde amacına ulaşacağını belirtti.

Ziyarette işçiler adına açıklama yapan temsilci,
Muğla ve Milas’ta maden ve santrallerin özelleştirilmesine karşı düzenledikleri bu eyleme desteklerinden dolayı TMMOB heyetine teşekkür ederek,
aynı gün Enerji Bakanlığı önünde yaptıkları eylem
sırasında karşılaştıkları polisin sert müdahalesi
sonucunda bir çok arkadaşlarının atılan biber gazından etkilenerek baygınlık geçirdiğini belirtti. Ayrıca şube başkanlarıyla birlikte 15 işçinin gözaltına
alınmasını da eleştiren işçi temsilcisi, direnişlerinin
verilen bu tip destekler sayesinde amacına ulaşacağını belirtti.
Aralarında MMO Ankara Şube Başkan Vekili Ahmet
Eniş’in de bulunduğu TMMOB heyeti adına konuşma yapan Nusret Doğan Albayrak, TMMOB`nin başından beri Yatağan işçilerinin yanında olduğunu
belirterek, bu mücadelenin başarıya ulaşması için
desteklerini devam edeceğini söyleyerek, TMMOB
43. Olağan Genel Kurulu’nda alınan karar metnini
Yatağan İşçilerini iletti. Albayrak ayrıca, Enerji Bakanlığı önünde yapılan polis müdahalesini eleştirerek, özelleştirme ve taşeronlaştırmanın sonuçlarını
artık hükümetin görmesi gerektiğini ve özelleştirmenin durdurulması gerektiğini söyledi.

TMMOB heyeti adına konuşma yapan Nusret Doğan Albayrak, TMMOB`nin başından beri Yatağan
işçilerinin yanında olduğunu belirterek, bu mücadelenin başarıya ulaşması için desteklerini devam
edeceğini söyleyerek, TMMOB 43. Olağan Genel
Kurulu’nda alınan karar metnini Yatağan İşçilerini
iletti. Albayrak ayrıca, Enerji Bakanlığı önünde yapılan polis müdahalesini eleştirerek, özelleştirme
ve taşeronlaştırmanın sonuçlarını artık hükümetin
görmesi gerektiğini ve özelleştirmenin durdurulması gerektiğini söyledi.
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TMMOB GENEL KURULU DELEGELERİ TARAFINDAN
MADENCİ ANITI’NDA BASIN AÇIKLAMISI
TMMOB 43. Dönem Olağan
Genel Kurulu’nun aldığı karar
çerçevesinde, Soma’da meydana
gelen maden faciası ile ilgili olarak,
30 Mayıs 2014 tarihinde TMMOB
üyeleriyle birlikte Madenci Anıtı’na
yürüyerek, Anıta siyah çelenk
bıraktı.
Madenci Anıtına yürüyen mimar, mühendis ve şehir
plancıları adına burada 43.Olağan Genel Kuruu Divan Başkanı Nevzat Uğurel bir konuşma yaptı.
Yapılan konuşmanın ardından Madenci Anıtına siyah çelenk bırakılarak, faciada hayatını kaybeden
301 madenci adına havaya 301 adet siyah balon
uçuruldu.
Okunan Basın Açıklaması metni;
KAZA DEĞİL, CİNAYET
KADER DEĞİL, KATLİAM
TKİ ye ait olan, Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. tarafından hizmet alım yolu ile işletilen Soma İlçesi yer
altı kömür ocağında 13 Mayıs 2014`te meydana gelen facia sonucunda, aralarında 5 maden mühendisinin de bulunduğu 301 maden emekçisi yaşamını
yitirmiştir.
Bu üzücü olayda yaşamını kaybedenleri saygıyla
anıyoruz. Acımız büyüktür. Ailelerine, yakınlarına
ve ülkemize başsağlığı, yaralı canlarımıza acil sağlık diliyoruz.
Facianın nedenleri, uygulamaya konulan özelleştirme, taşeronlaştırma, rodevans, örgütsüzleştirme,
sendikasızlaştırma, köleci çalışma sistemi, kamu
madenciliğinin yok edilmesi ve kamu kurumlarında uzun yıllar sonucu elde edilmiş olan madencilik

MAYIS - HAZİRAN 2014

bilgi ve deneyimin birikiminin dağıtılması gibi neoliberal politikalardır.
Bu süreç ile üretim; teknik bilgi ve alt yapı olarak
yetersiz, deneyimi ve deneyimli uzmanı bulunmayan kişi ve şirketlere bırakılmıştır. Kamusal denetimin de yeterli ve etkin bir biçimde yapılamaması iş
cinayetlerinin Soma da olduğu gibi katliama dönüşmesine neden olmuştur.
Kuralsız ve denetimsiz çalışma yaşamına mahkum
edilen emekçilerle birlikte mühendisler, mimarlar
ve şehir plancıları da faciaların odağına konularak,
sorumlu tutulmaya çalışılmaktadır. Bu ortamı yaratan gerçek sorumlular, devlet, hükümet, işyeri
sahipleri bu şekilde kendilerini temize çıkarmaya
çalışmaktadır.
Demokratik mesleki kitle örgütü olarak bizlere düşen görev, gerçek sorumlulardan hesap sorulması
için mücadele etmektir. Soma faciasında yaşamlarını kaybeden meslektaşlarımızın ve işçilerin haklarının savunmak, aynı zamanda bundan sonraki
katliamların önüne geçecek, yeni can kayıplarının
engelleyecektir.
İş cinayetlerinden katliama dönüşen Soma faciası
bizlere bir kez daha göstermiştir ki; kuralsız, esnek
çalışma dayatması, resmiyette olup fiiliyatta olmayan sendikal anlayışlar, resmiyette olup gerçekte
olmayan denetimler, sürdüğü sürece facialar son
bulmayacaktır.
Bu güne kadar uyarılarımızın hiçbirini dikkate almayan hükümet; henüz ocakta devam eden yangın
söndürülmeden ve arama kurtarma çalışmaları sürerken, “bu işin fıtratında var” gibi bilim ve tekniğin
karşısında olduğunu yeterince ilan eden açıklamalarda bulunmuştur. Katliamın baş sorumlusu siyasi
iktidar, sorumluluk ilkeleri gereği istifa etmelidir.
TMMOB 43. Olağan Genel Kurul Divan Başkanlığı
30 Mayıs 2014 - Ankara
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SOMA`DA KATLEDİLEN MADENCİLERİN
ACISINA ORTAK OLDUK
TMMOB üyesi mühendis, mimar ve
şehir plancıları, Soma’da katledilen
madencilerin acısını paylaştı.

de de, 2003 yılında iş yasası değişikliği ile başlayan
onlarca değişiklik yapılmıştır. Bu düzenlemelerin
tamamı sermeye düzenlerinin azami kara, yoğun
emek sömürüsüne endeksli çıkarları içindir. AKP
iktidarı döneminde taşeronlaşma, esnek güvensiz
istihdam biçimleri yaygınlaşmış, işçi sağlığı ve iş
güvenliği hizmetleri piyasaya açılmış, serbestleştirme, kuralsızlaştırma ve kamu denetiminin kaldırılması doğrultusunda önemli, düzenlemeler yapılmıştır. Bir ay önce 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma‘da
5‘i mühendis 301 emekçinin ölümüne yol açan katliamın alt yapısı da gerçekte böyle hazırlanmıştır. 13
Mayıs‘ta yaşanan bu facianın sebebi, uygulamaya
konulan taşeronlaştırma, özelleştirme, rodevans,
örgütsüzleştirme, sendikasızlaştırma, köleci çalışma sistemi, kamu madenciliğinin yok edilmesi
ve kamu kurumlarında uzun yıllar sonrasında elde
edilmiş olan madencilik bilgi ve deneyim birikiminin
dağıtılmasıdır.”

“15-16 Haziran 1970‘de yaratılan işçi sınıfının büyük
direnişinin yıldönümünde; Soma`da yaşadığımız
işçi katliamında içlerinde maden mühendisi meslektaşlarımızın da bulunduğu kaybettiğimiz canlarımızı unutmamak, unutturmamak için Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) örgütlülüğü
15 Haziran Pazar günü Soma‘da buluştu.

15-16 Haziran Büyük İşçi Direnişinin 44. yıl dönümüne denk gelen bir günde 5`i maden mühendisi
olmak üzere 301 madencinin aileleri ve arkadaşlarının acılarını paylaşmak için Soma`ya geldiklerini
anlatan Mehmet Soğancı, yaşanan maden katliamının sorumlusunun siyasi iktidar olduğunu belirterek, AKP Hükümeti‘ni istifaya çağırdı.

“Yüreğimiz Soma‘da Öfkemiz Sokakta” pankartı arkasında iş cinayetlerini protesto eden TMMOB üyleri Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğüne
(TKİ) bağlı Ege Linyit İşletmeleri (ELİ) Müdürlüğü
önünde yürüyüş korteji oluşturdu. TMMOB yöneticileri, TMMOB`a bağlı oda merkez ve şube yöneticileri ile Oda üyeleri buradan Beşyol Kavşağında
bulunan Madenci Anıtına yürüdü.

Yaşamını kaybeden madencilerin ailelerinin de konuşmalar yaptığı anmada TMMOB üyeleri yüzlerce
siyah balonu gökyüzüne bıraktı.
Hükümet Meydanı önünde yapılan konuşmalardan
sonra oluşturulan TMMOB heyeti Kırkağaç yolu
üzerinde bulunan Madenci Şehitliği‘ni ziyaret etti.

Madenci Anıtı önünde saygı duruşunda bulunan ve
karanfiller bırakan TMMOB üyeleri buradan da Hükümet Meydanına yürüdüler. 301 madenciyi temsilen baretlerin bırakıldığı Hükümet Meydanı‘nda
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı
yaptığı konuşmada yaşanan madenci katliamına
değindi ve yaşamını yitiren madencilerin ailelerinin
acılarını paylaştıklarını söyledi.

Soma‘da gerçekleştirilen eyleme Oda Yönetim Kurulu Sekreteri Ercüment Ş. Çervatoğlu, Oda Yönetim Kurulu Üyesi Elif Öztürk, Oda Onur Kurulu Üyesi Mustafa Yazıcı, Oda Müdürü Arife Kurtoğlu, MMO
Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet
Eniş, Şube Müdürü Cenk Lişesivdin ve Şubemiz çalışanları ile birlikte çok sayıda üye, öğrenci üye ve
çalışanımız katıldı.

Soğancı yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi;
“15-16 Haziran büyük işçi direnişinin 44. yılında,
AKP iktidarının, işçi düşmanı, işçi sağlığı ve iş güvenliğini yok sayan uygulamalarına, daha fazla kar
hırsıyla 19. Yüzyıl kölelik düzenini aratan çalışma
yaşamı koşullarına, taşeronlaşmaya, esnek çalışmaya ‘dur‘ demek için bugün burada Somadayız. 12
Eylül‘ün devamı niteliğindeki AKP iktidarı dönemin-

TMMOB‘un gerçekleştirdiği eyleme DİSK Dev
Maden-Sen Genel Başkanı Tayfun Görgün, Dev Maden - Sen yöneticileri ve üyeleri de katılarak destek
verdi.
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Muhendis
Hikayeleri
KÖMÜRE GİDEN DEMİRYOLU
Kömüre ve demire giden raylar üzerindeki öykünün ilk makasını atmadan önce, Cumhuriyetin
ilk yıllarında önemsenen demiryollarının tarihine kısaca göz atalım.
Cumhuriyet öncesi çeşitli yabancı şirketler tarafından inşa edilen demiryolu hattının 4000
km.lik bölümü, Cumhuriyetin ilanı ile belirlenen ulusal sınırlar içinde kalmıştır. Türkiye
Cumhuriyetine, yabancı şirketlere ait 2.282 km.lik normal genişlikte hat ve 70 km. uzunluğunda
dar hat ile devletin yönetiminde olan 1.378 km.lik normal genişlikte hat kalmıştır.
24.5.1924 tarihinde çıkarılan 506 sayılı kanun ile “Anadolu–Bağdat Demiryolları Müdüriyeti
Umumiyeti” kurulur. 10 Ekim 1924 tarihinde Ankara–Sivas Demiryolu normal hatta çevrilmeye
başlanır.
Cumhuriyetin elinde kalan ve büyük bir bölümü yabancı şirketlerin elinde bulunan demiryolu
1927’de satın alınarak ulusallaştırılır. 23 Mayıs 1927 tarih ve 1042 sayılı yasa ile “Devlet
Demiryolları İdare-i Umumiyesi” kurularak demiryollarının işletilmesi ve yapımı tek elde
toplanır. Daha sonra limanlar da birleştirilerek 1 Ocak 1929 tarih, 1483 sayılı yasa ile “Devlet
Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü” adını alır.
1953 yılına kadar katma bütçeli bir devlet idaresi şeklinde yönetilen Kuruluş, 29.7.1953
tarihinden itibaren 6186 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi
(TCDD) adı altında Kamu İktisadi Devlet Teşekkülü haline getirilir.
Kömür Havzasının Anadolu’ya demiryolu ile bağlanmasını konu alan öykümüz devletleştirme
öncesinde başlar… Demiryolları Cumhuriyet’ten önce çeşitli yabancı şirketler tarafından inşa
edilerek işletilirken, Adapazarı–Ereğli hattı düşüncede kalır; o zaman da tamamlanamaz…
Osmanlı Başkenti İstanbul, Ereğli’ye demiryolu ile bağlanamaz. Fakat, Cumhuriyetin başkenti
Ankara, -Ereğli’ye bağlanamasa da- demire ve kömüre bağlanır.
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Ankara–Ereğli Demiryolu Hattı
Ankara–Sivas Demiryolu’nun normal hatta
çevrilmeye başlamasının ardından, 13 Aralık
1925 tarihinde “Ankara–Ereğli demiryolu
hattı” hakkındaki 1314 sayılı yasa çıkarılır.
Ankara–Sivas demiryolu üzerindeki Irmak
İstasyonundan ayrılarak Zonguldak’a ulaşacak
bu hattın kurulması, Cumhuriyet Hükümeti’nin
yurt kalkınmasındaki ideallerinden biridir.
“Kömüre Giden Demiryolu” projesi, Irmak–
Filyos ve Filyos–Ereğli olmak üzere, karşılıklı
iki kısımdan oluşmuştur.

1930’lu yıllarda Tünel kazı çalışmaları.

Irmak–Filyos Demiryolu Hattı
Irmak–Filyos Demiryolu Hattı, 7 Şubat
1927 tarihinde İsveç–Danimarka grubu
Mohapp Şirketi’ne ihale edilir. Demiryolu
yapımına, Mayıs 1927’de Filyos’ a iskele
kurulmasıyla başlanır. 1927’ de demiryolu
için iskele yapılırken Filyos’a liman yapılması
düşünülür, fakat yapılan incelemeler sonucu
demiryolunun Ereğli’ ye bağlanacak olması
nedeniyle vazgeçilir.
Sivas hattının ilerlemesi ve ulaşımın karadan
yapılmasında kolaylık görülmesi üzerine,
Irmak’tan Filyos’a uzanacak demiryolu

Tünel ağzında balast deposu
hattının diğer ucu Irmak İstasyonu’ndan Çankırı’ya doğru devam eder. Irmak’ tan Çankırı’ya
kadar 102.255 m.lik demiryolu kısmı 23 Nisan 1931’de işletmeye açılır.
Filyos tarafından gelen demiryolu yapımı 1930 yılında Balıkısık İstasyonuna, 1934 yılında da
Eskipazar’a ulaşmıştır. Demiryolu yapımı, Batıbel Tünelinin beklenmesi nedeniyle bir süre
Eskipazar’ da durdurulur.

Çankırı–Çerkeş arasında, 3444 metre boyuyla demir yollarımızın en uzun tüneli olan Batıbel
Tünelinin açılıp tahkimatının yapılmasının ardından 1935 yılında hat, Çankırı’dan Çerkeş’e
ulaşır. İki taraftan ilerleyen yapım çalışmaları Eskipazar istasyonunda birleşir.
Irmak–Filyos arasında karşılıklı yapılan, 391 km. uzunluğundaki demiryolu hattı; 27 istasyon,
1368 menfez ve köprü, 8800 m. uzunluğunda 37
tünel yapımı ile 12.11.1935 tarihinde tamamlanır.
14 Kasım 1935 tarihinde hizmete açılır. Filyos’ta
düzenlenen açılış törenine Bayındırlık Bakanı Ali
Çetinkaya da katılmıştır.
Bu arada, demir–kömür (yani Filyos–Ereğli)
bağlantısı da kaçınılmaz hale gelmiştir.
Demiryolu önce birinci demire ulaşacak sonra
kömürle bağlantı kuracaktır.
“Mühendislik mimarlık öyküleri-1” isimli kitapta
Mahmut Kiper tarafından kaleme alınmış
“Fabrikalar Kuran Fabrika Kardemir ve
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Nafia Vekili Ali Çetinkaya Çatalağızı’nda.
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Türkiye Cumhuriyeti Demir – Çelik Öyküsü” de var. Bu öykü de, Aydın Engin’in; “ekmek kadar,
su kadar gereksinin olduğunu” söylediği “böylesi öykülerden”. Kiper, Demir – çelik tesisleri
kuruluş yerinin belirlenmesini şu şekilde anlatıyor;
“…önerilen ilk kuruluş yeri Ereğli’dir. Daha sonra, kesin kuruluş yerinin tespiti için Sümerbank
ve Askeri Fabrikalar uzmanlarından bir heyet seçilir.Yer seçimi için oluşturulan heyette Vedat
Akdoğan, Hasan Osman Kıraç ve Selahattin Şanbaşoğlu bulunmaktadır. İncelemelerin sonunda
‘tesis Zonguldak’ta kurulsun’ derler.”
1932 yılında Demir Çelik Fabrikası’nın kurulacağı yer için; Kömür Havzasına yakın olması,
bölgenin jeolojik açıdan uygunluğu, demiryolu güzergahı içinde yer alması ve askeri açıdan
ise sütre gerisinde olması nedeniyle Zonguldak’ın 70 km. iç kesimindeki Safranbolu ilçesinde,
Soğanlı ve Araç çaylarının kesiştiği yerdeki Karabük köyü uygun yer olarak bulunur.
Başbakan İsmet İnönü, 3 Nisan 1937 tarihinde Ankara’dan Karabük’e trenle gelecek,
Türkiye’nin ilk entegre demir-çelik tesisi, Karabük Demir Çelik Fabrikası’nın temelini atar.
Hasan Usta’nın deyişiyle: …Divriği madeniyle Zonguldak kömürü buluşmuş; Karabük’te düğün
dernek kurulmuş…” tur.
Filyos–Ereğli Demiryolu Hattı
Bu dönem (1929-1939), ‘devletçi sanayileşme dönemi’ olarak anılır. Birinci Beş Yıllık Sanayi
Planında (1933-1937) işletmelerin devletçe kurulması strateji olarak benimsenir. İşte böyle
bir dönemde Ankara–Ereğli demiryolu hattının tamamlanmasını da karar altına alan, 23 Mayıs
1933 tarihli ve 2214 sayılı “Filyos–Ereğli demiryolu kısmının yapımı ve Ereğli’ ye bir liman
yapımına dair” yasa çıkarılır.
4 maddeden oluşan bu yasanın 1. Maddesi ile: “Filyos istasyonundan başlayarak Zonguldak
yolu ile sahili takiben Ereğli’ye müntehi (ulaşan) ve inşaatına başlanmasından itibaren en çok
dört senede ikmal edilmek üzere normal genişlikte bir demir yolu inşası için (20.000) liranın
ve kezalik (yine bunun da) inşaatına başlanmasından itibaren en çok altı sene zarfında ikmal
edilmek (içinde tamamlanmak) üzere Ereğli limanının inşası ve teçhizatı için (10.000.000)
liranın sarfına mezuniyet verilmiştir.” Yasanın 2. Maddesi ile de: “Birinci maddedeki işler için
her sene ödenecek miktarda on sene Nafia bütçesine konmak üzere gelecek senelere sari
taahhütlere girmeğe ve vadeleri inşaat müddetlerine bağlı olmamak ve resülmali (faiz getiren
para) bu miktarları geçmemek üzere icabında Ziraat bankası kefaleti ile bono çıkarılmasına
mezuniyet verilmiştir. Bu bonolara kefil olmak hususunda Ziraat bankası hakkı takdirini
kullanır” hükmü getirilir.
Filyos–Ereğli Demiryolu ilk etapta, Filyos–Çatalağzı ve Çatalağzı–Zonguldak olmak üzere iki
kısımdan oluşturulur.
Nafıa Vekâleti 1937 tarihli, seri:5, sayı:8 ile çıkardığı yayın olan “Kömür Hattı Filyos–Zonguldak
Kısmı” adlı rapordan edinilen bilgiye göre: Çatalağzı–Ereğli hattı elektrikle (tüneller 55
cm. daha yüksek), Çatalağzı–Filyos–Irmak
hattı buharlı lokomotif işletilecek şekilde
projelendirilir.
Filyos–Zonguldak demiryolu inşaat müteahhidi,
Yüksek mühendis Abdurrahman Naci
Demirağ’dır. İnşaatta, mühendis olarak da Ata,
Hayri Kayadelen, Nuri Dağdelen, Kadri Çelikiz,
İrfan, Osman Küsef çalışmıştır.

Kömüre giden karatren.

MAYIS - HAZİRAN 2014

48
48

TMMOB’den Haberler
Filyos–Çatalağzı Demiryolu
Filyos–Çatalağzı demiryolunun ihalesi 8.8.1934’te yapılır. 19.11.1936’ da Çatalağızı’na kadar
olan kısmı işletmeye açılarak trenle kömür nakliyatı başlar. Aynı tarihte Normal hat, manevra
ve depo hattı, kömür tahmil istasyonu ile elektrik lokomotifleri içtinap (sakınma) hattı olmak
üzere dört hattan oluşan Çatalağzı Garı da büyük teşkilat istasyonu olarak tamamlanır.

Çatalağzı–Zonguldak Demiryolu

38 makaslı, çok özel projelendirilmiş
Çatalağzı Garı. (1936)
Zonguldak istasyonu yapım çalışmaları. (1937)

Çatalağzı–Zonguldak demiryolunun ihalesi 25.5.1935’te yapılır. 12 Ağustos 1937’de tren;
İncirsuyu’nda, Türkocağı Spor Sahasının bulunduğu yerde yapılan istasyona törenle girer.
10.249 m. uzunluğundaki Çatalağzı–Zonguldak kısmında ise toplam 3.764 m. tünel sürülür.
2.950.000 TL. harcanan bu kısmın maliyeti, yol malzemesi hariç 295.000 TL/km., yol malzemesi
ve ferşi (ray döşemesi) dahil 316.000 TL/km. olur.
Filyos–Çatalağzı kısmına oranla bu kısımdaki maliyet yüksekliğinin, tünel fazlalığı ve jeolojik
yapı nedeniyle tünellerde karşılaşılan sorunlardan kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Bir kısmı
kömür içinde sürülen tünellerin kenar ayakları iki sağlam kaya üzerine betonarme köprülerle
sağlamlaştırılmış olduğu “Kömür Hattı Filyos–Zonguldak Kısmı” adlı raporda belirtilmektedir.
Söze konu raporda, tünellerde karşılaşılan zorlukların en belirgin örneğinin 16 numaralı,
Zonguldak istasyonuna çıkan son tünelde yaşandığı belirtilmektedir. 1.487 metre
uzunluğundaki, şehrin altından geçen son tünelin kömür damarlarını kesmesi ve kalker
boşluklarına rastlaması nedeniyle büyük sorunlar yaşanmıştır. Çıkarılan hafriyatın tünelin
her iki yakasında uzak noktalara taşınması sorunların başında gelmektedir. Çatlaklar arasına
sıkışmış killi kalkerlerden oluşan kısmın hafriyatı sırasında büyük kütleler halinde tavanın

Türkali köyünde, 6 metrelik kemerli köprü.

Mağarasının su akarı, Kapuz kumsalı. (1936)
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düşmesi sıkıntılar yaratmış, bu nedenle tünel hafriyatı çoğunlukla ahşap iksalı (tahkimatlı)
yürümüş ve bazı yerlerde buvazaj (tahkimat işi) önem kazanmıştır.
Bu tür sahalarda toplanan sular kalker boşluklarından akmaktadır. Bu boşlukların önemli bir
kısmı tünel güzergahına rastladığından, bu sular tünel kanallarına alınmış ve profil haricinde
kalan boşluklar da blokajla doldurulmuştur. Tünelin Filyos tarafının kalker, Zonguldak tarafının
kumtaşı ve konglomera olduğu tespit edilir. 63 kömür ocağından bir maden mühendisi
görevlendirilerek, kömür damarlarının eğimleri ve kesitleri çıkarılır. Tünel kazı sırasında
karşılaşılan kömür damarlarını bir kısmının çalışılmış olduğu, bir damarda döşenmiş rayların
alınmamış olduğu görülür.
Filyos–Zonguldak hattında toplam 7.000 m. uzunluğundaki 16 tünelde hafriyat toplamı
265.020 m3’ tür. Toplam; 47.572 m3 karğir, 13.549 m3 beton, 466 m3 betonarme inşaatı
yapılır. 9633 m3 blokaj ve betonarme aksam için, 67.044 kilo demir kullanılmış, 31.368 m2
beton kalıbı, 6.454 m2 derz ve 1.878 m2 şap yapılmıştır. Tüneller için toplam 2.672.140 TL
harcanmıştır. Filyos–Zonguldak demiryolu hattında yapılan 89 adet köprü için toplam 424.200
TL harcanmıştır. Hattın, Filyos–Zonguldak kısmında toplam 380.444 torba (19.022 ton) çimento,
104.675 kilo dinamit, 882.062 adet kapsül, 5.507 kilo barut, 1.063.610 m. Fitil kullanılmış ve
441.322 işçi yevmiyesi, 1.325.405 amele (vasıfsız işçi) yevmiyesi verilmiştir.
Ray Ferşiyatı
Ray ferşiyatı (döşeme işleri) yine iki kısımda yapılmıştır. Filyos–Çatalağzı kısmının Müteahhidi
Asım Fahri Yolaçan’dır. Döşeme işlerini mühendis Necdet ve Selahattin Durusan yapmıştır.
Çatalağzı istasyonu da dahil olmak üzere 20.700 m. ray döşenmiş, 36 makas kurulmuş, 17.000
m3 ikinci tabaka balast döşenmiştir. Bu kısmın ray döşenmesi için 37.800 lira harcanmıştır.
Çalışan işçi ve amele toplamı 18.900’dür. Kullanılan 12 m. boyundaki 39.52’lik ray 475 kilo
gelmektedir. Ahşap traversler Derince’de emprenyemiştir.
Çatalağzı–Zonguldak kısmındaki inşaatın kontrolü için inşaat başmüdürü görev başında
drezin kazası sonuçu hayatını kaybeden Abdullah Tiryaki, Mühendisler Yakup Kalgay, Adnan
Özyol, kısım mühendisleri Yekta, Enver Başol, Orhan Güran, Fiedler, Bartaliç ve Şiddelhelm
çalışmıştır.

Filyos – Ereğli Hattı İnşaat Başmüdürlüğü
Fen Heyeti.
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Nafıa Vekaleti Demiryolları
İnşaat Dairesi Fen Heyeti.
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Merkez Teşkilatında, Demiryolları ve Limanlar İnşaat Başkanı mühendis Razi Soyer, yardımcısı
Mühendis Ferdi Çağan, Fen heyeti Müdürü mühendis İbrahim Demirseren, büro şefi mühendis
Fuat Berkman görev yapmıştır. Diğer mühendisler Orhan Güran, Akif Bazoğlu, Mitrea ve
Abdullah Çiner’dir.
”Demir ağlarla ördük Anayurdu dört baştan” dizelerini haklı olarak ve övünçle seslendiren,
“böylesi öyküleri” dağlara taşlara kazıyarak bize bırakan adlarını sayamadığımız isimsiz
kahramanları ve fedakar meslektaşlarımızı, bir kez daha saygı ile anıyoruz.
Zonguldak–Ereğli Limanları Arasında Tren Ferisi
Ankara’dan Ereğli’ ye kadar açılması düşünülen demiryolu Zonguldak’ta bitirilmişti. Ne yazık ki,
Ereğli’nin demiryolu ile Zonguldak’a bağlanması mümkün olmamıştı. Demiryolu Zonguldak’ta
bitirilmişti ama; 4.279 m. uzunluğundaki Kozlu–Zonguldak demiryolu Zonguldak Lavuarı ve
limanına 1943 yılında, 15.559 m. uzunluğundaki Armutçuk–Ereğli Demiryolu da EKİ’nin Ereğli
Limanına 1953 yılında taşına hattı olarak bağlanmıştı.
Kozlu–Armutçuk demiryolu, 1944 yılında Kozlu Camisi’nin yanında durdurulmamış olsaydı
Ereğli demiryolu ile Anadolu’ya bağlanmış olacaktı. Bu bağlantının sağlanamaması sonucu
1946 yılında hazırlanan Zonguldak Limanı raporuna göre, Ereğli Limanının Tefen (Devrek
üzerinden Gökçebey) hattı ile demiryolu şebekesine bağlanması da düşüncede kalmıştı.
Unutulmaması gereken şeyse, bu tarihlerde (önerilmiş olmasına rağmen) henüz Ereğli’ye
Demir-Çelik Fabrikasının kurulmasının gündemde olmadığıdır. 1957’de tekrar önerilir ve yassı
mamul hedefleyen ERDEMİR, 1965 yılında işletmeye açılır.
1930’lu yıllarda “Kömüre Giden Demiryolu”, karadan Ereğli’deki doğal limanına ulaşamayınca,
2005 yılı başında Zonguldak Limanı ile ERDEMİR Limanı arası denizden tamamlandı.Ulaştırma
Bakanlığı’na bağlı Demiryolları, Limanlar ve Havameydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü’nce
planlanan Adapazarı–Ereğli demiryolu ile Ereğli–Zonguldak demiryolu projelerinin 2020 yılına
kadar tamamlanmasını öngörülüyordu. Fakat, demiryolu hattı inşa maliyetinin çok yüksek
olduğu gerekçesiyle bunun yerine Zonguldak–Ereğli Limanları arasında “Erdeniz” adlı tren
(demiryolu) ferisi, Erdemir’in denizden demiryolu ile bağlantısını -Zonguldak şehrinin içinden
geçerek de olsa- sağladı.
Sonuç olarak: Yokluk ve olanaksızlıklar devresinde, iki dünya savaşı arasında, Kardemir de,
Erdemir de henüz gündemde yokken, kömüre gitmek amacıyla 1925 tarihili “Ankara–Ereğli
demiryolu hattı” projelendirmek, 1933 yılında henüz tamamlanmamış Kardemir’in yanından
geçerek, Ereğli’ye ulaşmaya çalışmak. Sizce de önce kömürü, sonra 2 demiri 80 yıl önce
görmek değil mi?
Ekrem Murat Zaman
Maden Mühendisi
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ÖĞRENCİ ÜYE KOMİSYONUMUZDAN HABERLER
Sube’den Haberler
Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, 2013-2014 Akademik Yılı VI. Bitirme Projeleri Sergisi’nde
Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin bitirme projelerinden örnekler.

BORU İÇERİSİNDE HAREKET EDEN VE 90 DERECE
DÖNEBİLEN ARAÇ TASARIMI VE İMALATI
Proje Öğrencileri : Mert ÇİFTÇİOĞLU – Taylan TUĞUTLU

Araç, kapalı kanallarda çoğunlukla petrol, doğalgaz, su,
kanalizasyon gibi boru hatları içerisinde hareket etmesi için tasarlanmıştır. Piyasadaki çoğu aracın aksine bu
araç, boru hatları içerisinde hareket eden akışkan yardımıyla değil kendi tekerlekli tahrik sistemiyle hareket etmektedir. Bunun avantajı akışkan gibi tek yönlü,
geri alınamaz bir hareketin aksine, iki yönlü (ileri-geri,
yukarı-aşağıya), tekrarlanabilen bir hareket olanağı sunmasıdır. Örneğin, araç gerektiğinde ters yönde
hareket ettirilerek sorun tekrar incelenebilmektedir.
Araç, kablolar aracılığıyla dışarıdan gönderilen güç
yardımıyla hareket etmekte ve alınan sinyaller yine
kablolar yardımıyla kontrol ekibine gönderilmektedir. Bu sistem sayesinde araç derin boru hatlarında
çalışırken, radyo kontrollü araçlarda sıklıkla yaşa-

nan sinyal kopukluklarının veya batarya bitmesi gibi
sorunların önüne geçilebilmektedir. Ön (tahrik) ve
arka (denge) tekerleklerde kullanılan yay mekanizması sayesinde araç bir çok boru çapına uyum sağlayabilmekte ;ayrıca bu yay mekanizması sayesinde 90
derecelik yatay ve dikey dönüşleri de başarıyla yapabilmektedir. Araç ayrıca yatay doğrultuya ek olarak
dikey doğrultuda da hareket etme yeteneğine sahiptir;
Günlük hayatta, aracın ön tarafına kamera, sensör
vb ekipmanlar takılarak, boru içerisindeki tıkanıklıklar, borudaki çatlak ve kaçaklar tespit edilebilmektedir. Araç ayrıca askeri alanlarda izleme, istihbarat gibi işlerde ve üzerinde gerekli düzenlemeler
yapılarak , arama kurtarma, deprem vb olaylar sonrasında oluşabilecek göçük altında kalan insanlara
yardım ulaştırma işlerinde de kullanılabilmektedir.

güneşi takip eden pv panel test düzeneğinin
oluşturulması ve performans testlerinin yapılması
Proje Öğrencileri: Özgür KIZILTAŞ , Orkun ÇELİK
Proje Danışmanı: Levent ÇOLAK
Güneş enerjisini direkt elektrik enerjisine dönüştüren
sistem maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı, güneş
enerjisinden en yüksek seviyede yararlanılmalıdır. Ancak, bu tür sistemler güneşe sabit bir açıyla konumlandırılarak kullanıldığında verimleri oldukça düşüktür.
Bu yüzden güneşin sisteme sürekli dik bir açıyla gelmesi gerekir. Buda ancak panellere güneş ışınlarının
sürekli dik açıyla gelmelerini sağlayacak bir hareket
kabiliyeti kazandırılması ve güneşi sürekli takip etmelerinin sağlanması ile mümkündür. Bu hareket kabiliyetini kazandıracak olan güneş takip sistemidir. Bu
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çalışmada, güneş takip sistemi olan pv panel ile güneş
takip sistemi olmayan sabit bir pv panelin montajları ve
performans testleri yapılarak, sonuçlar karşılaştırılıp
yorumlanmıştır. Güneş takip sisteminin yazılımı güneş
açıları kullanılarak yazılmış ve bu yazılım ile gün içinde güneşin pv panele sürekli dik gelmesi sağlanmıştır.
Ayrıca, bu çalışma Ankara’da yürütüldüğünden konum
bilgisi ve ölçümler bu lokasyona göre yapılmıştır. Sonuçlar karşılaştırıldığında ise, Güneş Takip Sistemi
olan Panelin %11.72 daha verimli olduğu görülmüştür.
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Sube’den Haberler

MMO ANKARA ŞUBE’NİN YERLEŞTİRDİĞİ
120 ÖĞRENCİ ÜYE STAJLARINA BAŞLADI
Şubemiz öğrenci üyelerine staj
yeri tespit ederken üniversite,
sanayi ve Oda işbirliğinin öneminin
bilinciyle hareket etmekte bu
kapsamda Öğrenci Üye Komisyonu
ile birlikte oldukça titiz bir çalışma
yürütmektedir.

eden firmaların başvuruları belirlenen sürelerde alınmakta, bu talepleri uygun şekilde bir araya getirebilmek amacıyla seçilecek firmalarda meslektaşlarımızın
yoğunluğu, firma faaliyet dallarının stajyer öğrencinin
yönelimlerine uygunluğu, firmanın konusunda tecrübesi gibi konular araştırılmakta ve yer seçimleri bu
ölçütlere göre yapılmaktadır. Öğrenci üyelerinin mesleğe adım atmaya çalıştıkları her süreçte yanlarında
olmaktan büyük mutluluk duyan Şubemiz, geleceğin mühendis adaylarının mezuniyet sonrası çalışma
alanına ilişkin tercihlerinde de destek olmakta, bu
konuda da meslektaşlarını buluşturmayı hedeflediği
firmaların yaygınlık ve altyapılarına dikkat etmektedir.

Şubemize Başkent`in çeşitli üniversitelerinin mekatronik, havacılık uçak uzay, endüstri ve makina mühendisliği bölümünde okuyan 2496 öğrenci
üye kayıtlı bulunmaktadır. Her yıl sene başından 15
Mayıs tarihine kadar staj olanağı için başvuruları
değerlendiren Şubemiz, bu yıl da çalışmalarını tamamlayarak başvuruda bulunan öğrenci üyelerimizin tamamına staj yeri olanağı sağlamış, 2014 yılı için
yaz dönemi için 120 öğrenci üye yerleştirildikleri 27
farklı kurumda stajlarına başlamış bulunmaktadır.

Şubemizde staj olanaklarının yanı sıra, öğrenci üyelerimizin üniversiteye kayıt olmalarından mesleki
çalışma sürecine kadar geçen süre içinde donanımlarını artırmaya destek olmak amacıyla, başka
birçok faaliyet de gerçekleştirilmektedir. Öğrenci
üyelerimizden gelen talepler ışığında mesleğe hoş
geldin kokteylleri, teknik seminerler, teknik geziler, kişisel gelişim eğitimleri, öğrenci kurultayları,
mesleki fuar ve organizasyonlara katılım organizasyonları, mezuniyet törenleri, staj yeri bulma imkânı,
yabancı dil ve bilgisayar kursları düzenlenmektedir.
Ayrıca bu olanaklardan öğrenciliğini tamamlamış
ancak henüz istihdam olanağı bulamamış işsiz üye
mühendislerimizin de faydalanması sağlanmaktadır.

Şubemiz öğrenci üyelerine staj yeri tespit ederken
üniversite, sanayi ve Oda işbirliğinin öneminin bilinciyle hareket etmekte bu kapsamda Öğrenci Üye Komisyonu ile birlikte oldukça titiz bir çalışma yürütmektedir. Öncelikle öğrenci üyelerin ve stajyer öğrenci talep

OSB MESLEKİ DENETİM BÜROSU HİZMETLERİMİZ
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TMMOB’den Haberler

ARAMIZA YENİ KATILAN ÜYELERİMİZ

96137
M. MURAT AYGÜN

96202
H. İBRAHİM BEKTAŞ

96220
ÖNDER BALCI

96321
TOLGA TEMİZ

96224
ÖMER AYEBE

96225
MERT GÖÇER

96226
ÖNDER BALCI

96227
FEYAZ BAĞ

96228
BARIŞ ÖNVER

96229
EYÜP BALABAN

96230
EVRİM KOYUK

96231
EKREM İNAN

96232
NAZIM SAAT

96285
ONUR ÇALICIOĞLU

96294
FERHAT ARSLAN
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96346
YUSUF KILIKOCA

96347
SEMİH ÇİNÇİ

96348
Ö. FARUK ÇELİK

96349
B. NAZMİ YILDIRAN

96350
ERKAN TÜRK

96351
MUHAMMET
BAYRAKCI

96352
EYÜP KUTAY
ÇAKIROĞLU

96383
AKIN FIRAT

96431
HAMZA ÖZDEMİR

96432
ERDOĞAN AYKAÇ

96478
GÖKHAN YILMAZ

96479
T. SERKAN ÖNDER

96480
ÇAĞLAR
BERBEROĞLU

96481
ÇAĞRI KOÇ

96482
GÖKHAN
DEMİRKAN

96222
FARUK NAMLI

96483
ÖZGÜN ÖZBİLGE
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Duyurular
Duyuru

Yüreğimizde iz bırakanlar
MESUT ATICI’YI
YILDIZLARA UĞURLADIK
39. ve 40. Dönem Oda Yönetim Kurulu üyemiz ve Ankara Şube eski
teknik görevlimiz Makina Mühendisi Mesut Atıcı’yı
geçirdiği rahatsızlık sonucu kaybettik.
Mesut Atıcı’nın cenazesi 12 Haziran 2014 tarihinde Çankırı Ilgaz
Belören köyünde defnedildi. Cenazeye Oda Yönetim Kurulu eski
Başkanlarından Emin Koramaz, Oda Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Yunus Yener, Yönetim Kurulu üyeleri Çağdaş Akar, Harun Erpolat,
Satılmış Göktaş ve Elif Öztürk,
Oda Müdürü Arife Kurtoğlu, Ankara Şube Yönetim Kurulu üyeleri
Egemen Ceylan ve Nihat Ercanlı ile Oda çalışanları ve dönem
arkadaşları katıldı.

TEoman öztürk
TMMOB’nin 1973-1980 yılları arasında başkanlığını
yapan, mühendis ve mimar hareketinin toplumcu bir çizgiye
ulaşmasında önder ve yiğit kişiliği ile ön saflarda yer alan
Teoman Öztürk’ü, ölümünün 20. yıldönümünde
sevgi ve özlemle anıyoruz…

NERMİN SÜLEYMANOĞLU
27 Temmuz 2008 tarihinde aramızdan ayrılan
Odamızın emektarı, canımız, mesai arkadaşımız,
değerli dostumuz Nermin Süleymanoğlu’nu aramızdan
ayrılışının 6. yıldönümünde,
sevgi ve özlemle anıyoruz…
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Duyurular

YİTİRDİKLERİMİZ

•
•

28764 Sicil no.lu üyemiz Mesut Atıcı, 17.06.2014 tarihinde,
23052 Sicil no.lu üyemiz Feridun Uluocak, 11.06.2014 tarihinde,
vefat etmiştir. Ailesine, yakınlarına ve tüm dostlarına başsağlığı dileriz.

baş sağlığı

•

Oda çalışanımız Nurten Gümüşkaya’nın annesi 21.06.2014 tarihinde,

•

18293 Sicil no.lu üyemiz İsmail Akar’ın annesi 18.06.2014 tarihinde,

•

20479 Sicil no.lu üyemiz Mustafa Kol’un annesi 17.06.2014 tarihinde,

•

43749 Sicil no.lu üyemiz Fehmi Pireci’nin annesi 09.06.2014 tarihinde,

•

17972 Sicil no.lu üyemiz Sadi Dehneli’nin annesi 03.06.2014 tarihinde,

•

Oda çalışanımız Pınar Gürkan Şahiner’in dedesi 27.05.2014 tarihinde,

•

30519 Sicil no.lu üyemiz Nurettin Tur’un annesi 22.05.2014 tarihinde,

•

23881 Sicil no.lu üyemiz Ahmet İlhan Ertenli’nin kayınvaldesi 21.05.2014 tarihinde,

•

19479 Sicil no.lu üyemiz Bektaş Erol’un kayınvaldesi 21.05.2014 tarihinde,

•

Şube çalışanımız Soner Durmaz’ın annesi 12.05.2014 tarihinde,

•

18003 Sicil no.lu üyemiz Bedri Tekin’in annesi 05.05.2014 tarihinde,
vefat etmiştir. Ailesine, yakınlarına ve tüm dostlarına başsağlığı dileriz.

GEÇMİŞ OLSUN

•

•
•

•
•
•

Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Ercüment Çervatoğlu, ameliyat olmuştur,
Acil şifalar dileriz.

HOŞ GELDİN BEBEK

Şube çalışanımız Süleyman Aydın’ın 02.05.2014 tarinde Nidal Deniz isimli kızı,
92281 Sicil no.lu üyemiz Mustafa Tünaydın’ın, 02.01.2014 tarihinde Ümit Tuna Atlı
isimli torunu
Dünyaya gelmiştir. Bebeğimize sağlık, ailesine mutluluklar dileriz.

MUTLULUKLAR

68607 Sicil No.lu üyemiz Soner Malkoç 20.06.2014 tarihinde,
Şube çalışanımız Volkan Duman 13.06.2014 tarihinde,
Oda çalışanımız Oktay Dursun 17.05.2014 tarihinde,
evlenmiştir. Ömür boyu mutluluklar dileriz.
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TARİHTE BUGÜN / Temmuz

1777 - Vermont, ABD’nin köleliği kaldıran ilk bölgesi oldu.
1827 - Londra Antlaşması imzalandı.
1848 - Karl Marx ve Friedrich Engels’in yazdığı Komünist Manifesto yayımlandı.
1881 - Dünyanın ilk uluslararası telefon konuşması yapıldı.
1903 - Ford ilk arabasını üretti.
1904 - Anton Çehov, (Rus öykü ve oyun yazarı) vefat etti.
1908 - II. Meşrutiyet’in ilanı.
1923 - Günümüz Türkiye’sinin sınırlarının çizildiği Lozan Antlaşması imzalandı.
1930 - İlk Dünya Futbol Şampiyonası Uruguay’da başladı.
1930 - Ankara Etnoğrafya Müzesi halka açıldı.
1932 - Türk Dil Kurumu kuruldu.
1932 - Türkiye, Cemiyet-i Akvam’a (Birleşmiş Milletler) 56. üye olarak kabul edildi.
1933 - Sümerbank resmen faaliyete geçti.
1936 - Türkiye, olimpiyatlarda ilk altın madalyayı aldı. Yaşar Erkan, Berlin Olimpiyatları’nda, güreşte 61 kiloda
birinci geldi.
1938 - Toprak Mahsulleri Ofisi kuruldu.
1939 - Hatay Devleti Meclisi, oy çokluğuyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne bağlanma kararı aldı.
1939 - Milli Piyango İdaresi kuruldu.
1943 - Benito Mussolini’nin iktidardan düşürülmesiyle faşizm İtalya’da yasadışı ilan edildi.
1944 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu yeniden düzenlenerek İstanbul Teknik Üniversitesi haline getirildi. Teknik
Üniversite; inşaat, mimarlık, makina ve elektrik fakülteleri olmak üzere dört fakülteye ayrıldı.
1946 - Türkiye’de ilk çok partili seçimler yapıldı.
1951 - Türk şair Nazım Hikmet’in Bakanlar Kurulu tarafından Türk vatandaşlığından çıkarılmasına karar verildi
1952 - Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) kuruldu.
1952 - Türkiye’nin ilk sendikal konfederasyonu olan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) kuruldu.
1953 - TCDD işletmesi kuruldu.
1963 - Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu çıktı.
1967 - Anayasa Mahkemesi sosyalizmin Anayasa’ya aykırı olmadığına karar verdi.
1967 - Tunceli’nin Pülümür ilçesinde Richter ölçeğine göre 6 büyüklüğünde deprem: 95 ölü, 127 yaralı.
1969 - Tarihte ilk kez insanlı bir uzay aracı Ay’a ulaştı. Apollo 11 Ay yüzeyine indi. Astronot Neil Armstrong Ay’a
ilk ayak basan insan oldu.
1974 - Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Garanti Anlaşması’nın III. maddesine istinaden Kıbrıs Barış Harekâtı başladı.
1979 - Abdi İpekçi cinayetinin katil zanlısı Mehmet Ali Ağca ve Yavuz Çaylan yakalandı.
1980 - Ordu’nun Fatsa ilçesine yüzlerce asker ve polis “nokta operasyonu” düzenledi, sokağa çıkma yasağı
ilan edildi, bütün evler arandı. Sol görüşlü bağımsız Belediye Başkanı Fikri Sönmez de dahil 300 kişi
gözaltına alındı.
1988 - Sovyetler Birliği’nde Komünist Partisi, Gorbaçov’un Perestroika politikasını onayladı.
1993 - Sivas Madımak Oteli yakıldı. Otelde bulunan kişilerden 37’si yanarak öldü.
1993 - Rıfat Ilgaz, (şair ve yazar) vefat etti.
1993 - Özel radyo ile televizyon işletilmesi ve kurulması serbest bırakıldı.
1995 - Aziz Nesin, (şair ve yazar) vefat etti.
1995 - Bosna Soykırımı: Ratko Mladiç komutasındaki Sırp ordusu, Bosna-Hersek’teki Srebrenitza Bölgesi’nde,
toplamda yaklaşık 8.000 Boşnak’ın öldürüldüğü Srebrenitza Katliamı’na başladı.
1996 - Türksat uydusu, Fransız Guyanası’ndan uzaya fırlatılarak geçici yörüngesine yerleşti.
2000 - Kemal Sunal, (sinema oyuncusu) vefat etti.
2002 - Ece Ayhan, (Türk şair) vefat etti.
2004 - Oğuz Aral, (Karikatürist) vefat etti.
2005 - Londra’da metro istasyonlarına yapılan terör saldırılarında 56 kişi hayatını kaybetti.
2006 - Duygu Asena, (Gazeteci, yazar) vefat etti.
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TARİHTE BUGÜN / Ağustos

1519 - Ferdinand Magellan beş gemisiyle dünya çevresindeki turu için Seville’den yelken açtı.
1675 - Greenwich Gözlemevi Londra’da kuruldu.
1789 - Fransa Meclisi “İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’ni kabul etti.
1812 - Ürdün’deki arkeolojik sit alanı Patra’nın keşfi.
1868 - Galatasaray Lisesi kuruldu.
1892 - Thomas Edison, iki yönlü telgrafının patentini aldı.
1910 - Ankaragücü Spor Kulübü kuruldu.
1914 - I. Dünya Savaşı: İngiltere, Avusturya-Macaristan’a savaş ilan etmesiyle başladı.
1920 - Osmanlı Devleti’nin müttefikler arasında paylaşımını öngören Sevr Antlaşmasını imzalandı.
1922 - Türk Kurtuluş Savaşı: Büyük Taarruz sonucu, ülke toprakları geri alındı.
1924 - Lozan Antlaşması yürürlüğe girdi.
1928 - Arap Alfabesi yerine Latin Alfabesi’nin benimsendiği Harf Devrimi gerçekleştirildi.
1933 - İstanbul Üniversitesi kuruldu.
1934 - Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları Genel Müdürlüğü (SEKA) kuruldu.
1938 - Askeri Mahkeme, Nazım Hikmet’i orduyu kışkırttığı gerekçesiyle 28 yıl 4 ay hapis cezasına mahkûm etti.
1945 - Fransa’nın Cezayir katliamı. 45 bin Cezayirli katledildi.
1945 - II. Dünya Savaşı’nda ABD tarafından Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki kentlerine atom bombası atıldı.
1945 - Japonya teslim oldu ve II. Dünya Savaşı, Pasifik’te sona erdi.
1948 - Türkiye Serbest Güreş Milli Takımı, Londra Olimpiyatları’nda birinci oldu.
1968 - Bolu Çimento Fabrikası kuruldu.
1969 - Altıncı Filo’yu protesto etmek için yapılan mitinge bir grubun saldırmasıyla çıkan olaylarda iki genç
öldü, yaklaşık 200 kişi yaralandı.
1969 - İstanbul Silahtarağa Demirdöküm Fabrikası’nda işçiler fabrikayı işgal ettiler.
1975 - 35 ülkenin katıldığı Helsinki zirvesinde “insan hakları sözleşmesi” (Helsinki Nihai Senedi) imzalandı.
(Arnavutluk, ABD ve Kanada katılmadı)
1975 - Harun Karadeniz, (1968 kuşağının öğrenci liderlerinden) vefat etti.
1981 - IBM ilk kişisel bilgisayarını piyasaya sürdü.
1984 - İbrahim Kafesoğlu, (Türk Tarih Profesörü) vefat etti.
1987 - Türkiye’de kan kanserli bir hastaya ilk kez kemik iliği nakli yapıldı.
1988 - Sekiz yıl süren Irak-İran Savaşı ateşkesle sona erdi.
1990 - Irak, Kuveyt’i işgal etti.
1991 - Nadir Nadi Abalıoğlu, (Cumhuriyet gazetesi başyazarı) vefat etti.
1992 - Çorlu’da bir fabrikada metan gazı sıkışması nedeniyle patlama oldu: 29 kişi öldü, 86 kişi yaralandı.
1994 - TMMOB’nin bugünkü toplumcu çizgisinin yaratıcılarından, 1973-1980 dönemi TMMOB Başkanı Teoman Öztürk, vefat etti.
1994 - Türkiye’nin ilk uydusu Türksat 1B, Fransız Guyanası’ndaki Kourou Üssü’nden fırlatıldı. Böylece Türkiye,
uzayda uydusu olan 18 ülke arasına girdi.
1995 - Türk-İş Ankara’da “Emeğe Saygı” mitingi düzenledi. Mitinge 100 bine yakın işçi katıldı.
1999 - TÜRK-İŞ Genel Sekreteri ve Genel Maden -İş Genel Başkanı Şemsi Denizer, silahlı saldırı sonucu öldü.
1999 - Abbas Sayar, (yazar, şair, ressam) vefat etti.
1999 - Can Yücel, (şair, çevirmen) vefat etti.
1999 - Kocaeli-Gölcük merkezli 7,6 şiddetindeki Marmara depreminde, resmi rakamlara göre 18.373 kişi hayatını kaybetti.
2000 - Selim Naşit Özcan (Sinema ve tiyatro sanatçısı) vefat etti.
2000 - Galatasaray, Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Real Madrid’i 2-1 yenerek UEFA Süper Kupa’yı kazandı.
2001 - Soykırım suçlusu Sırp General Radislav Krstić, Lahey’deki Savaş Suçları Mahkemesi tarafından 46 yıl
hapse mahkûm edildi.
2001 - Yavuz Çetin, (Türk müzisyen) vefat etti.
2004 - Semiha Berksoy, (Türk opera sanatçısı) vefat etti.
2012 - Müşfik Kenter, (Türk tiyatro ve sinema sanatçısı) vefat etti.
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Kültür - Sanat

Onurlu mücadelemizin,
namuslu kalem işçileri:

Nazım Hikmet,
Ahmed Arif,
Orhan Kemal
2 Haziran 1991 yılında kaybettiğimiz Ahmed Arif, 2
Haziran 1970 yılında kaybettiğimiz Orhan Kemal ve 3
Haziran 1963 yılında kaybettiğimiz Nazım Hikmet’i,
yaşanabilir bir dünya özlemiyle ödedikleri bedelleri ile
aramızdan ayrılışlarının yıldönümünde, namuslu kalemlerinin onurlu kavgalarında saygıyla anıyoruz.
Hasan Hüseyin Korkmazgil’in kaleme aldığı şiirde söylediği gibi “Haziran’da Ölmek Zor”du gerçekten.
“yıllar var ki ter içinde
       taşıdım ben bu yükü
bıraktım acının alkışlarına
                      3 Haziran 63’ü”

Orhan Kemal ise 2 Haziran 1970 günü 56 yaşındayken,
tedavi görmek için gittiği Sofya’da aramızdan ayrıldı.5
yıl hapis yatmıştı Orhan Kemal. Suçu ise Nazım Hikmet
okumaktı. Ama O, kendi de satırlarında belirttiği gibi
inandığı doğruların adamı olmuştu ve kursağına hakkı
olmayan bir tek kuruş dahi girmemişti.
“Eşe Dosta Selam. İnandığım doğruların adamı oldum.
Böyle yaşadım, karınca kararınca bu doğruların savaşını daha çok sanatımda yapmaya çalıştım. Kursağıma
hakkım olmayan bir tek kuruş dahi girmemiştir...”
Onları anarken, Hilmi Yavuz’un dizeleri takılır dilime;
“hüzün ki en çok yakışandır bize,
belki de en çok anladığımız
biz ki sessiz ve yağız
bir yazın yumağını çözerek
ve ölümü bir kepenek gibi örtüp üstümüze
ovayı köpürte köpürte akan küheylan”

Nazım Hikmet 3 Haziran 1963’te Moskova’da sürgünde, sabah gazetesini almak için çıkarken kalp krizi
geçirerek, memleket hasreti çekerek hayatını kaybetti.
61 yaşındaydı. Yine aynı şiirinde Nazım Hikmet’in
ölümü için;
“bir kırmızı gül dalı
                    şimdi uzakta
bir kırmızı gül dalı
                    iğilmiş üzerine
yatıyor oralarda
bir eski gömütlükte
       yatıyor usta”
diyordu Hasan Hüseyin Korkmazgil.

MAYIS - HAZİRAN 2014

Ahmed Arif 2 Haziran 1991 günü, Nazım gibi kalp krizi
geçirerek öldü. 64 yaşındaydı. Nazım Hikmet ne kadar
dünya şairiyse, Ahmed Arif’de o kadar Anadolu şairiydi.
Hasretinden Prangalar Eskittim şiirinde ne de güzel
betimlemiştir hasretliği. Biz de sana hasretiz be usta..
..........
Yitirmiş tılsımını ilk sevmelerin,
Yitirmiş öpücükleri,
Payı yok, apansız inen akşamlardan,
Bir kadeh, bir cıgara, dalıp gidene,
Seni anlatabilsem seni...
Yokluğun, cehennemin öbür adıdır
Üşüyorum, kapama gözlerini...
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Kitap Tanıtımı

Yayın No: 598
Yayın Yeri: İZMİR
Sayfa Sayısı: 168
Günümüzde, dünyamıza
yönelik en büyük tehdit
olarak küresel ısınma
kaynaklı çevresel felaketler
görülmekte ve bu tehdidin,
önümüzdeki yıllarda da
etkisini arttırarak sürdüreceği
değerlendirilmektedir. Küresel
ısınmanın ortaya çıkmasında
en büyük paya sahip olan
unsur ise sera gazı salınımıdır.
Hâlihazırda, fosil yakıt
kullanımından kaynaklı sera
gazı salınımının azaltılması için
pek çok uluslararası sözleşme
imzalanmış durumdadır. Bu
sözleşmeler doğrultusunda,
sera gazı salınımında önemli
rolü olan motorlu taşıtların bu
etkisini azaltacak arayışlar
da sürmektedir. Bu arayışlar,
alternatif tahrik sistemlerinin
kullanımını zorunlu kılarken,
bu tahrik sistemleri arasında
hibrit ve elektrikli olanlar öne
çıkmaktadır. Önümüzdeki
yıllarda, ülkemiz otomotiv
sektöründe sahip olduğu
payın gelişmesini umduğumuz
hibrit tahrikli araçlara ilişkin,
Türkçe literatürde büyük
bir eksiklik mevcuttur.
Yayımladığımız bu kitabın,
literatüre katkıda bulunacağını,
hibrit tahrikli araçların temel
ve yapı elemanları ile çalışma
prensipleri hakkında bilgi
vereceğini düşünüyoruz.
Yazarın, motorlu taşıtlar üzerine
yayınlarımızdan çıkan üç ayrı
eseri daha bulunmaktadır.

Yayın No: MMO/2009/504
Yayın Tarihi: Aralık 2009

Yayın No:594
Yayın Yeri: ANKARA
Bu kitap alüminyum üzerinde
bilgi sahibi olmak isteyen kişiler
için el kitabı niteliğindedir. Kitabın
alüminyum malzemelerine bir
altyapı sağlayacağı ve teknik
personelin farklı mühendislik
sorunlara göre kendi çözümlerini
geliştirebileceği düşünülmektedir.
Alüminyum, günlük yaşantımızda
karşılaştığımız pek çok üründen
ileri teknoloji uygulamalarına
kadar geniş bir yelpazede
kullanılan düşük yoğunluklu bir
malzemedir. Kitapta alüminyum
malzemesine ait özellikler,
tanımlar, işleme, imal ve korozyon
konuları, makina mühendisliği
bakış açısını da içerecek bir
şekilde verilmektedir.
Kitap içindeki alüminyum
tanımları genel olarak
Amerikan Standartlarına göre
oluşturulmuştur. Alüminyum
malzeme konusunun kendine
özgü dili ve terimleri olduğu
gerçeğiyle kitap içinde terminoloji
oldukça fazla yer tutmaktadır. Bu
nedenle bu terminoloji mümkün
olduğunca en ince ayrıntısına
göre yapılmıştır. İnternet ve basılı
kaynakların İngilizce olması ve
Türkçe alüminyum terminoloji
eksikliği nedeniyle Türkçe
ve İngilizce terimleri birlikte
tanımlamanın anlaşılırlığı daha
artıracağı düşünülmüş, ‘İngilizce`
terimler konu içinde belirtilmiştir.
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Teknolojinin ve rekabet
koşullarının akıl almaz bir hızla
geliştiği bu yüzyılda bütün
ülkelerin önemle üzerinde
durdukları ve giderek daha fazla
kaynak ayırdıkları alan eğitim,
tasarım ve AR-GE çalışmalarıdır.
Teknolojinin bu gelişme trendine
paralel olarak sanayide kaliteyi
en üst seviyeye çıkarmak ve
kaliteyi müşteriye ücretsiz olarak
sağlamak geleceğe ümitle
ve sağlam adımlarla gitmek
isteyen kuruluşların en önde
gelen politikalarından bir tanesi
olmuştur.
Geçme Toleransları kitabımızın
seri üretim ve montaj yapılan tüm
sektörlerde tasarım, üretim ve
kalite kontrol birimlerinde çalışan
üretim sorumluları, kalite yönetim
sorumluları, tasarım mühendisleri,
teknik ressamlar, kalite kontrol
elemanları, meslek yüksek
okulu ve mühendislik öğrencileri
açısından yararlı bir çalışma
olmuştur.
Kitabımızın temel amacı; başta
otomotiv, savunma sanayi vb.
hassas parça ve ürün imalatı
yapan işletme çalışanlarına
geçme toleransları hakkında bilgi
verilmesi, yenilik ve gelişmelerin
anlatılmasıdır.
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SAĞLIK

OTEL / TURİZM

Protokoller
FİRMA - KURUM ADI

ADRESİ

TELEFON

İNDİRİM ORANI

HOTEL BEST

Atatürk Bulvarı No: 195 Kavaklıdere - ANKARA

467 08 80

Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz

GÜR KENT HOTEL

Mithatpaşa Cad. No:4-6 Sıhhiye - ANKARA

435 50 50

Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz

ÖRNEK HOTEL 2000

Gülseren Sok. No: 4 Maltepe - ANKARA

231 81 70

Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz

HOTEL İÇKALE

GMK Bulvarı No:89 Maltepe - ANKARA

231 77 10

Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz

BEST WESTERN OTEL
2000

Bestekar Sok. No:29 Kavaklıdere - ANKARA

419 90 01

Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz

BÜYÜK ANADOLU HOTEL

Esenboğa Havaalanı Yol 27. km Akyurt - ANKARA

841 64 64

Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz

ANKARA ROYAL HOTEL

Büklüm Sok. No:37 Kavaklıdere - ANKARA

425 41 51

Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz

HOTEL KEYKAN

Fevzi Çakmak 1 Sok. No:12 Kızılay - ANKARA

231 80 70

Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz

ELİT PALAS

Bestekar Sok. No:26 Kavaklıdere - ANKARA

424 05 71

Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz

BUTİK OTEL YARGITAY EVİ Zühtü Türel Cad. No:3 Oran - ANKARA

491 77 88

Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz

PARK OTEL

Simon Bover Cad. No:32 Çankaya - ANKARA

441 56 00

Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz

CENNET KUŞU BUTİK
HOTEL

Çiftlikköy 18. Sok. No:23 Çeşme - İZMİR

CITY HOTEL

Turan Güneş Bulvarı No:19 Çankaya - ANKARA

438 02 03

Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz

DOĞA RESIDENCE

Gülseren Sok. No:4 Maltepe - ANKARA

231 81 70

Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz

SECONT LIFE TURİZM VE
SEYAHAT ACENTASI

Filistin Sok. No:8/4 G.O.P. - ANKARA

437 15 15

Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz

SİYAV OTEL

Konur Sok. No: 56 Kavaklıdere - ANKARA

418 05 33

Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz

YAMAÇ TOUR

Atatürk Bulvarı No: 109/4 Kızılay - ANKARA

471 15 25

Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz

BOHEME TURİZM

Cinnah Cad. 34/7 Çankaya - ANKARA

418 44 42

% 10 - % 20

ANKARA ALBA HOTEL

Yüksel Cad. No:19 Kızılay - ANKARA

419 10 20

% 50

ROYAL ANKARA OTEL

GMK Bulvarı No:96 Maltepe - ANKARA

232 33 13

Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz

GORDION OTEL

Büklüm Sokak No:59 Kavaklıdere - ANKARA

427 80 80

% 50

CROWNE PLAZA

Mevlana Bulvarı No:2 Akköprü-ANKARA

303 00 00

% 15

GERÇEK ORTOPEDİ

Bülbülderesi Cad. No:8 Esat - ANKARA

435 04 72

% 15

ÖZEL TOBB ETÜ
HASTANESİ

Yaşam Cad. No:5 Söğütözü 06510 ANKARA

292 99 00

Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz

FARMACHECKLINE

Çankaya Cad. No:17/9 G.O.P. - ANKARA

418 76 80

Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz

YÜZÜNCÜ YIL HASTANESİ

İşçi Blokları Mah. 33. Cad. No:12 Yüzüncüyıl - ANKARA

284 08 08

% 30 - % 20

ÖZEL KEÇİÖREN
HASTANESİ

Anavatan Cad. No:20 Keçiören - ANKARA

381 99 99

Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz

SPORTHILL

Ahlatlıbel Mah. 52. Cad. No: 5/A Çankaya - ANKARA

489 14 58

Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz

ALKIM OPTİK

Dikmen Cad. No:303/B Dikmen - ANKARA

480 15 12

% 20

ÖZEL KORU HASTANESİ

Oğuzlar Mah. 1377 Sok. No:21 Balgat - ANKARA

287 97 97

Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz

METAKOPİK SAĞLIK
HİZMETLERİ

Bülbülderesi Cad. No:46/4 ANKARA

417 21 11

Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz

BODY SPOR MERKEZİ

Özveren Sokak No:16/2 Maltepe - ANKARA

229 51 40

Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz

ADA KLİNİK

Mithatpaşa Cad. No:56/12 Kızılay - ANKARA

432 22 44

% 15

ANKADENT AIZ VE DİŞ
SAĞLIĞI POLİKİNLİĞİ

Meşrutiyet Cad. No:32/11 Kızılay - ANKARA

418 61 86

Cari fiyatlar üzerinden %10 -%20

EVRENSEL AĞIZ VE DİŞ
SAĞLIĞI POLİKİNLİĞİ

Tunalı Hilmi Cad. No:60/6 Kavaklıdere - ANKARA

466 19 95

Cari fiyatlar üzerinden %15

ONEP PLASTİK CERRAHİ
MERKEZİ

Mutlukent Mah. 1968. Sokak No: 18
Çankaya - ANKARA

236 45 15

Cari fiyatlar üzerinden %20

ACIBADEM HASTANESİ

Turan Güneş Bulvarı 630. Sokak No:6 Oran - ANK

593 40 20

Cari fiyatlar üzerinden %8-14

ANKYRA SPOR KLUBÜ

Ceyhun Atıf Kansu Cad. No: 100/28-29 Balgat - ANK

223 36 38

Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz
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0232 722 12 10 Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz

EĞİTİM

LOKANTA - CAFE

Protokoller
FİRMA - KURUM ADI

ADRESİ

MİLLİ PİYANGO İDARESİ GENEL
MÜDÜRLÜĞÜ GÖLBAŞI EĞİTİM
VE SPOR TESİSLERİ

Milli Piyango İdaresi Sosyal Tesisleri Konya Yolu
25. km Gölbaşı - ANKARA

TARİHİ GAR RESTAURANT
ART CAFE - GALERİ Z
KINACIZADE KONAĞI
İSKELE BALIK EVİ
TEKİR BALIK RESTORANTI
TÜRKİYE ORMANCILAR
DERNEĞİ LOKALİ
İTÜ EVİ GÜMÜŞSUYU
RESTOURANT
KUTUPYILDIZI
DERSHANESİ
TÜRK AMERİKAN DERNEĞİ
MERKEZ
ÖZEL BAHÇELİEVLER
TÜRK-AMERİKAN DERNEĞİ
YABANCI DİL KURSLARI
ÖZEL ÇAYYOLU TÜRKAMERİKAN DERNEĞİ
YABANCI DİL KURSLARI
TÜRK İNGİLİZ KÜLTÜR
DERNEĞİ
ANADOLU DERSHANESİ
ANKARA SED DERSHANESİ

OTOMOTİV SİGORTA
KASKO

ALMİNA EĞİTİM
TEKNOLOJİLERİ - ONLİNE
ENGLISH
DAĞITIM B & B LOJİSTİK
KARGO
PROMOSYON
BİLİŞİM İLKE BİLİŞİM MERKEZİ
ÇANKAYA SİGORTA
ACENTELİĞİ TİC. LTD. ŞTİ
KARAYOLCULAR SİGORTA
ARACILIK HİZMETLERİ
NEZİROĞLU HYUNDAI

TELEFON

İNDİRİM ORANI

484 44 90

Kamu Personeli İndirimi

311 62 41
309 58 07
324 57 14
446 40 50
440 49 07

% 15

Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz

0533 499 93 62

% 10

Tunalı Hilmi Cad. Büklüm Sok. No:71
Kavaklıdere - ANKARA

428 30 73

% 15

Kumrular Cad. No:2 Kat:3-4 Kızılay - ANKARA

419 70 20

% 30

Cinnah Cad. No:20 Kavaklıdere - ANKARA

426 26 44

% 15

Bahçelievler Mah. Azerbaycan Cad. No: 35/3
Bahçelievler - ANKARA

213 07 87

% 15

Hekimköy Sitesi 10. Cad. 58. Sok. No:6
Çayyolu - ANKARA

236 44 40

% 15

Bestekar Sok. No:32 Kavaklıdere - ANKARA

419 18 44

% 20

Meşrutiyet Cad. No:18 Kat:2-3 Bakanlıklar - ANKARA

419 97 77

% 20

Meşrutiyet Cad. Karanfil 2 Sok. No:51 Kat:2-3
Kızılay - ANKARA

417 00 00

Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz

0533 715 28 48

% 50

Esat Cad. No:57/A Bakanlıklar - ANKARA

419 88 82

% 20

Necatibey Cad. No:74/14 Çankaya - ANKARA

% 20

Merkez: Cinnah Cad. No:29/10 Çankaya - ANKARA
Şube: Şehit Adem Yavuz Sok. No:4/7 Kızılay - ANK

231 45 30
467 31 43
425 19 13

Akdeniz Cad. No:35/1 Anıttepe - ANKARA

231 30 11

%25 Kasko
% 40 Konut ve iş yeri

Eskişehir Yolu Plaza - Konya Yolu Plaza - ANKARA

220 30 50
286 88 66

Mekanik Bakım - Onarımlarda %10
Yedek parça ve işçilikte %15

235 25 10

Yedek parça % 10
İşçilikte % 20

354 02 73

% 15 - % 20

Ülkü Mah. Tren Garı İçi ANKARA
Atpazarı Sok. No:13 Samanpazarı - ANKARA
Kalekapısı Sok. No:28 Ulus - ANKARA
Reşit Galip Cad. No:18 G.O.P. - ANKARA
Turan Güneş Bulvarı 708. Sok. No:10 Çankaya - ANKARA
Tuna Cad. No:5/9 Kızılay - ANKARA

http://eduline.pumkin.com.tr

AĞAÇLI PETROL VE
Eskişehir Yolu 12. km No:354 Etimesgut - ANKARA
TİCARET LTD.
TUĞRA MOTORLU TAŞITLAR
Örnek Sanayi Sitesi 1266. Sok. No:6 Ostim - ANKARA
TİC. LTD. ŞTİ.
SİNEMA METROPOL
Selanik Cad. No:76 Kızılay - ANKARA
TİYATRO KÜLTÜR - SANAT MERKEZİ

DİĞER

spica plaza
CANLAR TİYATROSU
ÇAĞDAŞ SANAT MERKEZİ
BURCU MODA EVİ
VE GELİNLİK
MADERRA OFİS
MOBİLYALARI
İLKAY COLOR STÜDYO

Erler Mah. Dumlupınar Bulvarı No:118/1
Etimesgut - ANKARA

% 20
% 25
% 15

% 15 Kasko Sigortalarında

Öğrenci İndirimi

235 81 81

% 15

419 52 52
425 17 51

Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz

Atatürk Bulvarı Bulvar İş Merkezi No:71 Kat:5/22
Kızılay - ANKARA

431 98 25

Şubemizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz

Reşit Galip Cad. No:59/3 G.O.P. - ANKARA

437 83 93

% 30

Meşrutiyet Cad. Karanfil Sokak No:28/2 Kızılay ANKARA

425 35 44

% 20

Hacı Bektaş Vakfı Binası Dikmen - ANKARA
Selanik Cad. 41/13-14 Kat:6 Kızılay - ANKARA
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Tüm eğitim ve etkinliklerde % 30
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mmO üye adres değişikliği bildirim formu
tmmob
makina mühendisleri odası
ankara şubesi
MMO ÜYE ADRES DEĞİŞİKLİK BİLDİRİM FORMU
BAŞVURU TARİHİ :…………………………..
Üye Sicil No

Adı Soyadı

TC Kimlik No

Kan Grubu

İŞYERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ
İşyeri Adı
İşyeri Adresi
Posta Kodu

İş Telefonu

İş Faks

İş Tel Dahili

İşyeri E-posta

İşyeri Web Adresi

Uzmanlık Alanınız:
İşyeri Faaliyet Bilgileri:

İşyeri Sektör Bilgisi:

İşyerindeki Mühendis Sayısı

ÜYE İLETİŞİM BİLGİLERİ
Ev Adresi

Posta Kodu

Ev Telefonu

Cep Telefonu

E-posta

Tercih Edilen Yazışma Adresi ( İşaretleyiniz)

Tercih Edilen Oda Süreli Yayını ( İşaretleyiniz)

�

İş Adresi

�

Mühendis ve Makina Dergisi

�

Ev Adresi

�

Tesisat Mühendisliği Dergisi

�

Endüstri Mühendisliği Dergisi

(Sadece Bir Dergi Tercih Edebilirsiniz)
NÜFUS BİLGİLERİ GÜNCELLEME
Nüfus bilgilerinizin güncellenmesi veya eksik bilgilerinizin bilgisayara girilmesi için nüfus cüzdanınızın ön ve arka yüzünün
fotokopisini şubemize ulaştırınız veya 0 312 417 87 81 no’lu faksa gönderiniz
MMO ÜYE KİMLİK YENİLEME
Üye kimliğinizin süresi dolduğunda lütfen şubemiz üye ilişkileri birimi ile irtibat kurunuz.
ŞUBE DEĞİŞİKLİĞİ SEBEBİYLE YAPILAN İŞLEMLER
Ankara,Kırıkkale veya Çankırı illerinde ikamet ediyorsanız ve kaydınız başka bir şubede ise, açık iş ve ev adreslerini belirten
imzalı bir dilekçeyi (veya MMO ÜYE ADRES DEĞİŞİKLİK BİLDİRİM FORMU’ nu) 0 312 417 87 81 no’lu faksımıza
gönderiniz.

Üyenin Adı Soyadı – İmzası

Bilgisayara bilgi girişi yapan Şube Personeli
( İsim – İmza – İşlem Tarihi )

Sayın Üyemiz;
Bilgilerinizin güncel olmadığını düşünüyorsanız, e-posta, faks yada ankara@mmo.org.tr adresinden bu
formu doldurup güncelleme yaparak bize ulaştırabilirsiniz.
Sayın Üyemiz, bilgilerinizde değişiklik var ise bu formu doldurunuz ve şubemize ulaştırınız.
Faks: 0312 417 87 81 E-posta: ankara@mmo.org.tr

