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Ünal ÖZMURAL
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Başkanı
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Değerl� Meslektaşlarım;

B�ld�ğ�n�z üzere, Ülkem�z�n s�yas� s�stem ve rej�m�n� 
köklü b�r şek�lde değ�şt�rmey�, kamu yönet�m� ve 
ekonom� üzer�nde sınırsız hâk�m�yet kurmayı 
a m a ç l a y a n  b � r  a n a y a s a l  d ü z e n  d e ğ � ş � k l � ğ � 
referandumunu yapılmıştır.

R e fe r a n d u m  s ü r e c � n �  v e  y a p ı l m a k  � s t e n e n 
değ�ş�kl�kler� başından �t�baren bütün yönler�yle 
d e ğ e r l e n d � r � p ;  y a p t ı ğ ı m ı z  a ç ı k l a m a l a r  v e 
yayımladığımız  dokümanlar la  Cumhur�yet � , 
demokras�y�, la�kl�ğ�, 150 yıllık geçm�ş� bulunan 
Anayasal kazanım ve b�r�k�mler�m�z� savunmak adına 
meslektaşlarımızı ve halkımızı b�lg�lend�rmeye çalıştık.
Yüksek Seç�m Kurulu'nun, mühürsüz oy zarflarının 
�ptal�ne yönel�k Seç�m Kanunu'na 2010 yılında 
get�r�len b�r hükmü ve aynı yöndek� genelges�n� 
�kt�dar part�s�n�n �stem� üzer�ne uygulamaması 2,5 
m�lyon oy üzer�nde şa�be yaratmıştır. Basında yer alan, 
yurttaşların ve s�yas� part�ler�n d�le get�rd�ğ� b�rçok 
usulsüzlük ve �t�raz �le evet cephes�n�n oylarındak� 
bel�rg�n düşüş, oylamanın başa baş şekl�ndek� sonucu 
üzer�nde haklı kuşkular oluşturmuştur.

Bütün olumsuzluklara karşın bu referandum sürec�, 
ülkem�zde demokrat�k duyarlılıkların gel�şt�ğ�n�, 
toplumun en az yarısının mevcut g�d�şe “hayır” 
ded�ğ�n�, özgür, yasaksız, baskısız, ad�l ve demokrat�k 
koşullarda b�r seç�m yapılab�lse “hayır”ın kazanacağını 
gösterm�şt�r. Bu sebeple  “Hayır” halkın v�cdanında 
kazanmıştır.

Referandumdak� HAYIR'larımızın ve bu tutumun 
devamının büyük anlamı �le;

�nsanca yaşanacak ücret ve çalışma koşulları, barış, 
demokras�, özgürlük talepler�m�z� y�neled�ğ�m�z, 
emekç�ler�n b�rl�k, mücadele, dayanışma günü 1 
MAYIS'ı, b�r bayram coşkusuyla kutladık.

 D�ğer taraftan şube etk�nl�k alanımızda, eğ�t�m ve 
tekn�k h�zmetler�m�z� �y�leşt�rerek, ve arttırararak 
sürdürme çabamız devam ed�yor, Odamızın T.C B�l�m 
Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı yetk�m�z yen�lend�. 
Araçların �mal, Tad�l ve Montajı hakkında yönetmel�k 
çerçeves�nde; araç yakıt s�stem� �ç�n montaj tesp�t 
raporu, gaz sızdırmazlık raporu düzenleyecek veya 
gaz sızdırmazlığını kontrol edecek kurum/kuruluşlar 
olarak T.C B�l�m, Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı 
t a r a f ı n d a n  f a a l � y e t l e r � n �  y ü r ü t m e k  ü z e r e 
yetk�lend�r�len odamız bu alandak� faal�yetler�n� 
devam ett�recekt�r.

Bunların yanısıra meslektaşlarımızı, kent�m�z�, ve 
dolayısıyla yurttaşlarımızı doğrudan �lg�lend�ren her 
konuda çalışmalarımızı meslektaşlarımızın ve 
kamuoyunun takd�r�ne sunmaya devam edeceğ�z.



ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN ÜLKEMİZE İSTİKRAR GETİRMEYECEĞİ
DAHA İLK GÜNDEN GÖRÜLMÜŞTÜR

birliğimizden

“HAYIR” TÜRKİYE HALKININ VİCDANINDA KAZANMIŞTIR

B�l�nd�ğ� üzere 16 N�san'da, ülkem�z�n s�yas� s�stem ve 
rej�m�n� köklü b�r şek�lde değ�şt�rmey�, kamu yönet�m� 
ve ekonom� üzer�nde sınırsız hâk�m�yet kurmayı 
amaçlayan b�r anayasal düzen değ�ş�kl�ğ� referandumu 
yapılmıştır.

Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ�, referandum 
sürec�n� ve yapılmak �stenen değ�ş�kl�kler� başından 
�t�baren bütün yönler�yle değerlend�rm�ş; yaptığı 
a ç ı k l a m a l a r  v e  y a y ı m l a d ı ğ ı  d o k ü m a n l a r l a 
meslektaşlarını ve halkı b�lg�lend�rmeye çalışmıştır.

En özlü b�r şek�lde �fade edersek TMMOB; Cumhur�yet�, 
demokras�y�, la�kl�ğ�, 150 yıllık geçm�ş� bulunan 
Anayasal kazanım ve b�r�k�mler�m�z� savunmuştur.

TMMOB Anayasa ve hukukun üstünlüğünü, yasama-
yürütme -yargı  kuv vetler �n�n ayr ı l ığını ,  yargı 
bağımsızlığını, yasama ve yargının yürütme üzer�ndek� 
denge, fren ve denetleme mekan�zmalarını, temel �nsan 
hak ve özgürlükler�n�, kamusal, toplumsal yarar 
doğrultusunda h�zmet ve denet�m sunan meslek 
kuruluşlarının özerkl�ğ�n�, hayatın her alanına dokunan 
m e s l e k  a l a n l a r ı m ı z ı n  k a m u  v e  h a l k  y a r a r ı 
doğrultusundak� �şlevler�n� savunmuştur.

TMMOB Anayasa değ�ş�kl�ğ� sürec�n�n başından ber�, 
toplumun bu değ�ş�kl�kler�n kapsamı üzer�ne sağlıklı 
b�lg� ed�nemed�ğ�n�; barolar, anayasa hukukçuları, 
ün�vers�teler, özerk meslek kuruluşları, demokrat�k k�tle 
örgütler� ve halktan h�ç görüş alınmadığına ve Mecl�s'te 
oylanmasının Mecl�s İç Tüzüğü ve Anayasa'da bel�rt�len 
g�zl� oy kuralının �hlal ed�ld�ğ�ne d�kkat çekm�şt�r.

TMMOB değ�ş�kl�ğ�n, Anayasaların en temel özell�ğ� 
olan, �kt�dar yetk�ler�n�n sınırlandırılması normundan ve 
rej�m değ�ş�m�n� �çeren anayasaların yapım organı olan 
Kurucu b�r Mecl�s'ten yoksun olduğunu vurgulamıştır.

TMMOB, part�l� Cumhurbaşkanının bel�rled�ğ� k�ş�ler�n 
m�lletvek�l� olacağı, part�l� Cumhurbaşkanının mecl�s� 
feshetme, bütçe hazırlama, kararname çıkarma, HSK ve 
AYM üyeler�n�, büyükelç�ler�, tüm üst düzey kamu 
yönet�c�ler�n� atama, m�ll� güvenl�k pol�t�kalarını 
bel�rleme yetk�s� tanıyan değ�ş�kl�kler�n "tek adam” 
d�ktası olacağına d�kkat çekm�ş ve bu yönel�m�n her 
yönüyle demokras�ye aykırı olduğunu, toplumda 
ger�l�m ve kutuplaşmalara yol açacağını vurgulamıştır. 

TMMOB değ�ş�kl�ğ�n, 15 Temmuz darbe g�r�ş�m� üzer�ne 
�lan ed�len ancak demokrat�k toplumsal muhalefet 
üzer�nde baskı ve s�nd�rme pol�t�kalarının uygulama 
aracına dönüşen OHAL ve OHAL KHK'ler� ve medyanın 
tamamen �kt�darın h�zmet�nde olduğu koşullarda 
referanduma sunulmasının yanlışlığına �şaret etm�şt�r.

T M M O B  � k t � d a r  o l a n a k l a r ı n ı n  s o n u n a  k a d a r 
kullanılacağı b�r halk oylamasının, h�çb�r şek�lde 
demokrat�k koşullarda yapılmış b�r oylama hüv�yet� 
kazanmayacağını bel�rtm�şt�r.  

TMMOB bu koşullarda yapılacak ve eleşt�r�len �çer�ktek� 
b�r Anayasa değ�ş�kl�ğ�n�n, yüzde 92 evet oyu �le 
yürürlüğe g�ren 1982 Anayasası g�b� meşru�yetten 
yoksun olacağına da �şaret etm�şt�r.

N�hayet�nde bu referanduma b�rçok usulsüzlük ve 
adalets�zl�k de damgasını vurmuştur. Yüksek Seç�m 
Kurulu'nun, mühürsüz oy zarflarının �ptal�ne yönel�k 
Seç�m Kanunu'na 2010 yılında get�r�len b�r hükmü ve 
aynı yöndek� genelges�n� �kt�dar part�s�n�n �stem� 
üzer�ne uygulamaması 2,5 m�lyon oy üzer�nde şa�be 
yaratmıştır. Basında yer alan, yurttaşların ve s�yas� 
part�ler�n d�le get�rd�ğ� b�rçok usulsüzlük ve �t�raz �le 
evet cephes�n�n oylarındak� bel�rg�n düşüş, oylamanın 
başa baş şekl�ndek� sonucu üzer�nde haklı kuşkular 
oluşturmuştur.

Tartışmalı sonucun daha ş�md�den �st�krarsızlık, 
adalets�zl�k ve hukuk dışı keyf� uygulamalara yol açtığı 
açıklıkla görüleb�lmekted�r.

Halkın hayır'larının resm� sonucu aşan boyutları olduğu 
tar�hsel b�r gerçekl�kt�r.

İlan ed�len geç�c� sonuçlara göre b�le, halkın en az 
yarısının hayır oyu verd�ğ�, 30 büyükşeh�r�n 17's�nde 
hayır oylarının farkla önde olduğu, ülkem�z�n en büyük 
bütün şeh�rler�n�n hayır ded�ğ� gözet�ld�ğ�nde, bu 
sonuçlar kes�nleşse b�le bu Anayasa değ�ş�kl�ğ�n�n 
meşru�yet� sağlanmış olmayacaktır.

Evet cephes�n�n düşüşe geçen oylarıyla ve tartışmalı 
başa baş b�r sonuç �le rej�m/s�stem değ�ş�m� asla doğru 
değ�ld�r. Z�ra Anayasalar, b�r şek�lde toplumsal ve s�yasal 
mutabakatı, tartışmasız b�r halk çoğunluğunu, 
tartışmasız b�r tar�hsel meşru�yet� gerekt�r�r. Ancak bu 
değ�ş�k l�ğ�n kes�nleşmes� hal�nde, yarı lma � le 
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ÜLKEMİZ, HALKIMIZ, MESLEĞİMİZ VE MESLEK
ALANLARIMIZ İÇİN HAYIR !

TMMOB 44. Dönem Yönet�m Kurulu 21 Ocak 2017 tar�h�nde gerçekleşt�rd�ğ� 11. toplantısında 138 
numaralı kararla, Anayasa değ�ş�kl�ğ� ve referandum sürec�ne �l�şk�n tüm b�r�mler�n� harekete 

geç�rme kararı aldı.

sonuçlanan referandum, ülkem�ze sanıldığından daha 
fazla güç kaybett�recekt�r.

S�yaset ve Anayasal düzen�n, "atı alan Üsküdar'ı 
g e ç m � ş t � r ”  g � b �  s ö z  v e  y a k l a ş ı m l a r l a 
d ü ze n l e n e m e ye c e ğ � ,  k a l ı c ı  o l a n ı n  A n ay a s a l 
mücadeleler tar�h�, demokras� mücadeleler� tar�h� 
olduğu b�l�nmel�d�r.

Bütün olumsuzluklara karşın bu referandum sürec�, 
ülkem�zde demokrat�k duyarlılıkların gel�şt�ğ�n�, 
toplumun en az yarısının mevcut g�d�şe hayır ded�ğ�n�, 
özgür, yasaksız, baskısız, ad�l ve demokrat�k koşullarda 
b�r seç�m yapılab�lse hayır'ın kazanacağını gösterm�şt�r.

Ş�md� görev�m�z, ülkem�z�n felakete sürüklenmes�n�n 
önünü alacak bu demokrat�k duyarlılıkların daha da 
gel�şmes� ve g�derek ülkem�z�n geleceğ�n� bel�rleyecek 
düzeye gelmes� �ç�n çalışmaktır. 

Anayasa değ�ş�kl�ğ� halk oylaması sürec�nde seferber 
olan örgütümüzün bütün b�r�mler�ne ve demokras�y� 
kazanmak �ç�n emek ve düşünces�n� ortaya koyan 
halkımıza çok teşekkür ed�yoruz.

Mühend�s, m�mar ve şeh�r plancıları; çocuklarımız, 
torunlarımız, aydınlık olmasını �sted�ğ�m�z geleceğ�m�z 
�ç�n üzer�ne düşen sorumluluğu bundan sonra da 
yer�ne get�recek; meslek� demokrat�k mevz�ler�n� 
koruma ve güçlend�rmek �ç�n;  Cumhur�yet�n, 
demokras�n�n, la�kl�ğ�n, barışın, eş�tl�k ve özgürlüğün 
ülkem�zde özgürce serp�l�p gel�şeb�lmes� �ç�n eller�nden 
gelen her şey� yapacaktır.

Yaşasın TMMOB örgütlülüğü!

Yaşasın halkımızın demokras� mücadeles�!

Em�n Koramaz
TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı

MESLEK UYGULAMA ALANLARIMIZIN HALKIMIZIN YARARINA DEĞİL YAĞMA- TALAN -RANT  
AMAÇLIŞEKİLLENDİRİLMES� VE MESLEK ÖRGÜTLERİMİZİN TASFİYE EDİLMESİ POLİTİKALARINA HAYIR!

 Türk�ye'n�n dışa bağımlılığı; ekonom�, sanay�, tarım, 
kent, �mar, gıda, enerj�, maden, çevre pol�t�kaları; 
�st�hdam, gel�r-bölüşüm �l�şk�ler�, mühend�sl�k, 
m�marlık, şeh�r plancılığı uygulamalarını had safhada 
etk�lemekted�r. 
 Bazı alanlarda yetk�ler uluslararası sermaye 
kuruluşlarına devred�lm�ş, bazı alanlar �se neredeyse 
ortadan kaldırılmıştır. Mühend�sl�k, m�marlık, şeh�r 
plancılığı h�zmetler�n�n ana sektörler�, kamusal fayda 
anlayışından çıkarılıp serbestleşt�rme, özelleşt�rme, 
t�car�leşt�rmen�n arpalıkları hal�ne get�r�lm�şt�r. Kentler, 
ormanlık alanlar, tarım araz�ler�, kamu araz�ler�, 
madenler, enerj� ve tüm alanlar rantlara göre 
şek�llend�r�lm�ş, plansızlık egemen kılınmıştır. 
 Çalışma yaşamının büyük kısmı �şç� sağlığı ve �ş 
güvenl�ğ� önlemler�n�n dışında tutulmuştur. İnsanca 
barınma hakkı ve deprem gerçeğ�n�n gerekt�rd�ğ� yapı 
denet�m�, enerj�, tarım, gıda, orman, su kaynakları ve 
kentler�n yönet�m� g�b� alanlarda mühend�sl�k-
m�marlık-şeh�r plancılığının meslek� denet�m ve 
b�l�msel-tekn�k kr�terler� devre dışı bırakılmıştır. 
 Bu süreçte Odalarımız ve B�rl�ğ�m�z TMMOB de, 

s�yas� �kt�darın egemenl�k kurduğu alanlardan b�r� 
hal�ne get�r�lmeye çalışılmakta rant ve rekabet temell� 
müdahaleler�ne açık b�r yapıya dönüştürülmek 
�stenmekted�r. 
 Odalarımızın üzer�nde artan baskıcı, vesayetç� 
müdahalelere ve meslektaşlarımızın emeğ�n�n g�derek 
ucuzlat ı lmasına k arş ı ,  meslek �  b�r l �ğ�m�z�  ve 
dayanışmamızı gel�şt�r�p güçlend�rmeye bugün her 
zamank�nden daha çok �ht�yacımız var. 
 Z�ra sermaye çevreler� ve s�yasal �kt�darlarca, 
“ver�ml�l�k” adı altında, n�tel�kl� �şgücü �st�hdamı 
azaltılmıştır. Türk�ye'dek� �şletmeler�n büyük b�r 
bölümünü oluşturan 200 b�n� aşkın küçük ve orta ölçekl� 
sanay� kuruluşlarında mühend�s �st�hdam geleneğ� 
oluşturulamamıştır. 
 Ülkem�z�n �mzaladığı Dünya T�caret Örgütü ve 
Avrupa B�rl�ğ� anlaşmaları, mühend�sl�k, m�marlık 
h�zmetler�n�n serbest dolaşımını da kapsamaktadır. 
B�rçok AB ülkes� mühend�sl�k h�zmetler�n�n serbest 
dolaşımına çek�nce ve özel hükümler koyarken ülkem�z 
bu anlaşmayı koşulsuz olarak ve mütekab�l�yet 
(karşılıklılık) şartı aramaksızın �mzalamıştır.
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 Bu �kt�dar dönem�nde; sermayen�n ve �kt�darın 
çıkarları doğrultusunda yabancıların çalışma �z�nler�, 
meslek� yeterl�l�k, kültür ve tab�at varlıkları, dönüşüm 
alanları/kentsel dönüşüm, mühend�sl�k, �şç� sağlığı ve �ş 
güvenl�ğ�, yapı denet�m�, enerj�, maden, gıda, tarım, 
orman, çevre, toplu konut,  mera, b�l�rk�ş�l�k, büyükşeh�r 
beled�yes�, �l özel �dares�, su kaynakları, beled�yeler, kıyı, 
�mar, planlı alanlar, tab�at varlıkları, afet r�sk� altındak� 
alanların dönüştürülmes�, kültür varlıkları ve s�tler, 
uluslararası �şgücü g�b� doğrudan meslek alanlarımızı 
�lg�lend�ren yasalarda ve yönetmel�klerde k�m� zaman 
torba yasalarla k�m� zaman KHK'lar �le onlarca defa 
düzenleme yapılmıştır. 
 Yapılan düzenlemeler�n b�r kısmı da, topluma 
n�tel�kl� m�marlık, mühend�sl�k, planlama h�zmetler� 
sunulmasını ve meslek mensuplarının yetk�nl�kler�n�n 
güvences� olan meslek kuruluşlarının ve kamu 
kurumlarının topluma karşı sorumluluklarını yer�ne 
get�rmes�n� engellemeye yönel�kt�r.
 Bu düzenlemelerle Türk Mühend�s ve M�mar Odaları 
B�rl�ğ�'n�n kamu yararını gözetme temel �lkes�yle 
yürüttüğü çalışmaların b�r parçası olan denet�m 
yetk�ler� kısıtlanmış, meslek� haklar yok sayılmıştır.
 Anayasa değ�ş�kl�ğ� �le B�rl�ğ�m�z� ve d�ğer meslek 
örgütler�n� yapısal dönüşüme uğratma çabaları, kr�t�k 
b�r evreye g�recekt�r. 
 Devlet ve kamu �dar� yapısını tepeden tırnağa 
değ�şt�rmey� öngören Anayasa değ�ş�kl�ğ�n�n meslek 
alanlarımızı ve örgütler�m�z� doğrudan �lg�lend�ren 
boyutları bulunmaktadır. Şöyle k�; 
 2007-2009 yılları arasında TMMOB �le bütün kamu 
kurumu n�tel �ğ�ndek �  meslek kuruluşlar ının , 
Anayasa'nın 135. maddes�nde tanımlanan Anayasal 
kamu tüzel k�ş�l�ğ� konumlarını ve kamu yararını 
sorgulayan b�r rapor düzenleyen Devlet Denetleme 
Kurulu'nun (DDK) görev ve yetk�ler�n�n kapsamı 
gen�şlet�lmekted�r. 
 Anayasa'nın 108. maddes�nde yapılmak �stenen 
değ�ş�kl�kle, Cumhurbaşkanına bağlı olan DDK'n�n, tüm 
kamu kurum ve kuruluşları,  sermayes�n�n yarısından 
fazlasına bu kurum ve kuruluşların katıldığı her türlü 
kuruluş,  kamu kurumu n�tel �ğ�nde olan meslek 
kuruluşlarında, her düzeydek� �şç� ve �şveren meslek 
kuruluşlarında, kamuya yararlı derneklerle vakıflarda, her 
türlü �nceleme, araştırma ve denetlemeler� yapma 
yetk�s�ne, �dar� soruşturma da eklenmekted�r. Ayrıca 
DDK'n�n görev ve yetk�ler�n�n kanun �le düzenlenmes� 
hükmü, Cumhurbaşkanı kararnames�yle hükmü �le 
değ�şt�r�lmekted�r. 

 Böylece Cumhurbaşkanının; 
 Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ�-TMMOB, 
Türk�ye Barolar B�rl�ğ�, Türk Veter�ner Hek�mler� B�rl�ğ�, 
Türk D�ş Hek�mler� B�rl�ğ�, Türk Eczacıları B�rl�ğ�, Türk 
Tab�pler� B�rl�ğ�, Türk�ye SMMM ve Yem�nl� Mal� 

Müşav�rler Odaları B�rl�ğ�, Türk�ye Z�raat Odaları B�rl�ğ� 
ve Türk�ye Tohumcular B�rl�ğ�, TOBB, TESK, Türk�ye 
Sermaye P�yasası Aracı Kuruluşları B�rl�ğ�, Türk�ye 
Bankalar B�rl�ğ�, Türk�ye Katılım Bankaları B�rl�ğ�, Türk�ye 
S�gorta ve Reasürans Ş�rketler� B�rl�ğ�, Türk�ye Noterler 
B�rl�ğ�, Türk�ye Seyahat Acentaları B�rl�ğ�, Türk�ye 
D eğer leme Uzmanlar ı  B � r l �ğ � ,  D �ğer  meslek � 
örgütlenmeler �le send�kalar ve kamu yararına faal�yet 
gösteren dernekler ve vakıflar üzer�nde tam b�r 
hak�m�yet kurması amaçlanmaktadır. 
 Gerek bu yönüyle, gerekse Anayasa değ�ş�kl�ğ�n�n 
referandumda kabulü hal�nde, Anayasa'da hızla başka 
değ�ş�kl�kler yapmaya yönel�k adımlar atılacağı ve 135. 
maddes�n�n de değ�şt�r�leceğ� açıktır. 
 Görüleceğ� üzere, son derece toplumsal b�r �çer�ğe 
sah�p olan kamu yararı �le b�rl�kte TMMOB'n�n bekası, 
sürekl�l�ğ� ve geleceğ� söz konusudur. 
 İkt�darların tasarruflarını kamusal-toplumsal-
meslek� yarar süzgec�nden geç�ren, meslek�-b�l�msel 
tekn�k doğrulara dayanarak ülken�n en karanlık 
dönemler�nde b�le gerçekler� açıklamaktan ger� 
durmayan TMMOB ve bağlı meslek odaları, örgütlü 
üyeler�nden aldığı güçle ülke, halk, kamu, meslek, 
meslektaş çıkarlarının yanında yer almaya devam 
edecekt�r.

MÜHENDİS MİMAR, ŞEHİR PLANCILARINI İŞSİZLİĞE 
MAHKÛM EDENLERE, İŞSİZLİĞE ÇÖZÜM 
GETİRMEYEN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE HAYIR!
 
MÜHENDİSLİK, MİMARLIK, ŞEHİR PLANCILIĞI 
EĞİTİMİNDE TAHRİBATA HAYIR!
 
KENDİ ÜLKEMİZDE MÜLTECİ OLMAYA HAYIR!
 
İKTİDARIN NEDEN OLDUĞU EKONOMİK SİYASİ RİSK 
A R T I Ş L A R I N I N  Ü L K E M İ Z  E K O N O M İ S İ N İ 
BUNALTMASINA HAYIR! 
 
YANLIŞ YAPI VE İMAR POLİTİKALARINA HAYIR!
 
AKIL VE BİLİMSELLİKTEN UZAK ÇILGIN PROJELERE 
HAYIR!
 
KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ PROJELERİNİN BORÇLANMA 
İHTİYAÇLARI UĞRUNA HEBA EDİLECEK ÜLKE 
KAYNAKLARI VE VARLIKLARIN TALANINA HAYIR!
 
VARLIK FONU ADI ALTINDA ÜLKEMİZİN YERALTI-
YE R Ü S T Ü  K AYN A K L A R I N I N ,  B Ü Y Ü K  K A M U 
K U R U LU Ş L A R I N I N ,  K A M U  A R A Z İ L E R İ N İ N , 
Ü Z E R İ N D E  H A L K I N  A L I N T E R İ  B U L U N A N 
VARLIKLARIN TALANINA HAYIR! 
 
İŞSİZLİK FONU'NDAN SERMAYE VE İKTİDAR 



birliğimizden

PAYDAŞLARINA KAYNAK AKTARIMINA HAYIR!
 
YANLIŞ EKONOMİ VE SANAYİ POLİTİKALARINA, 
SANAYİDE İSTİHDAMIN GERİLEMESİNE HAYIR!
 
ÜRETKEN KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ, 
KİTLERİN TASFİYESİNE HAYIR!
 
YANLIŞ ENERJİ POLİTİKALARINA HAYIR!
 
Ü L K E  YA R A R I N I  G Ö Z E T M E Y E N ,  Y E R A LT I 
KAYNAKLARIMIZI TALAN EDEN MADENCİLİK 
POLİTİKALARINA;  İŞ CİNAYETLERİNE DÖNÜŞEN 
MADEN FACİALARINA HAYIR!
 
TA R I M  A L A N L A R I N ,  TA R I M  Ü R E T İ M İ N İ N  V E 
ÜRETİCİNİN YIKIMINA HAYIR!
 
GIDAYA ERİŞİM HAKKI HER İNSANIN EN TEMEL 
HAKKIDIR. GIDADA DIŞA BAĞIMLI POLİTİKALARA 
VE YÜKSEK GIDA FİYATLARINA HAYIR!

GIDA GÜVENCESİNİ YOK EDEN, ÜLKELERİN GIDA 
E G E M E N L İ Ğ İ N E  S O N  V E R E N  Ü R E T İ C İ N İ N 
BAĞIMLILIĞINA NEDEN OLAN GDO' YA HAYIR!
DOĞA OLAYLARININ AFETLERE DÖNÜŞMESİNE 
HAYIR!
 
S U  K AY N A K L A R I M I Z I N  TA L A N I N A ,  S U Y U 
YAŞAMSAL, DOĞAL BİR HAK OLARAK GÖRMEYEN 
POLİTİKALARIN DEVAMINA HAYIR!
 
YAŞAM ÇEVREMİZİN HIZLA YOK EDİLMESİNE HAYIR! 
 
EKOLOJİK DENGENİN BOZULMAMASI İÇİN HAYIR!
 
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ, GÜVENCELİ ÇALIŞMA 
İÇİN HAYIR!
 
KADINLARIN EMEĞİNE, BEDENİNE, KİMLİĞİNE 
YÖNELİK SALDIRI VE ŞİDDETİN ARTARAK SÜRECEĞİ, 
KADIN DÜŞMANI, CİNSİYETÇİ POLİTİKALARA 
HAYIR!

DİYORUZ...

6
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MEVCUT BİNALAR İÇİN ENERJİ KİMLİK BELGESİ
DÜZENLEME YETKİSİ GENİŞLETİLDİ

01.01.2011 tar�h�nden önce yapı �nşa ruhsatı almış olan 
mevcut b�naların, 02.05.2017 tar�h�nden sora tapu ve 
k�ralama �şlemler�nde “enerj� K�ml�k belges�” aranması 
koşulu, 28.04.2017 tar�h�nde yayınlanan B�nalarda 
Enerj� Performansı Yönetmel�ğ�nde Değ�ş�kl�k Yapılması 
Hakkında Yönetmel�ğ�n�n 7. Maddes� �le 01.01.2020 
tar�h�nde kadar uygulanmaz �bares� �le güncellenm�şt�r.

Ayrıca Yönetmel�k; mevcut b�nalar �ç�n, EVD'ler�n yanı 
sıra aşağıdak� şartlara sah�p Çevre ve Şeh�rc�l�k İl 
M ü d ü r l ü ğ ü n c e  t e s p � t  e d � l e n  v e  B a k a n l ı k ç a 
Yetk�lend�r�len SMM'ler de Enerj� k�ml�k belges� vereb�l�r 
maddes� �le Üyeler�m�z�n çalışma alanını gen�şletm�şt�r.

a) TMMOB'ye bağlı �lg�l� meslek odası tarafından 
yetk�lend�r�lm�ş SMM Belges�ne sah�p olmak.

b) Enerj� k�ml�k belges� düzenleme eğ�t�m�n� başarıyla 
tamamlamış EKB Uzmanı Belges�ne sah�p olmak

c) Etüt-Proje Sert�f�kasına sah�p personel bulundurmak. 
(Enerj� Kaynaklarının ve Enerj�n�n Kullanımında 
Ver�ml�l�ğ�n Artırılmasına Da�r Yönetmel�k uyarınca 
düzenlenm�ş) 

ç) TÜRKAK tarafından akred�te ed�lm�ş ulusal veya 
uluslararası laboratuvarlar tarafından kal�bre ed�lm�ş ve 
et�ketlenm�ş ısı ve sıcaklık görüntüleme c�hazına sah�p 
olmak.

Değ�şen yönetmel�ğe 
http://www.resm�gazete.gov.tr/esk�ler/2017/04/20170
428-1.htm adres�nden ulaşab�l�rs�n�z.

ŞUBE HUKUK BÜROSU ÇALIŞMALARIMIZ 
DEVAM ETMEKTEDİR

Üyeler�m�z�n �ş yaşamları �le �lg�l� yaşadıkları 
sorunların çözülmes� �ç�n şubem�zce sunulan 

hukuk bürosu çalışmalarımız 13. Dönemde de 
devam etmekted�r. Bu h�zmetten faydalanmak 
�ç�n �steyen üyeler�m�z�n şubem�zden randevu 
almaları r�ca olunur. uye-kocael�@mmo.org.tr

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170428-1.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/04/20170428-1.htm
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ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI 2017 ANKARA’DA TOPLANDI

Mak�na Mühend�sler� Odası'nın (MMO) bu yıl onuncusunu düzenled�ğ� Öğrenc� Üye Kurultayı 2017, 11 
Mart Cumartes� günü Ankara'da TMMOB Teoman Öztürk Öğrenc� Ev� ve Sosyal Tes�s�'nde gerçekleşt�r�ld�. 
Kocael� şube Öğrenc� Üye Kom�syonumuzdan 24 öğrenc� üyem�z kurultaya katılım sağladı.

 "Eğ�t�m ve Örgütlenme" ana teması �le toplanan 
kurultayın alt başlıkları "B�l�msel Demokrat�k La�k 
Eğ�t�m" ve "Daha İy� B�r Gelecek İç�n Örgütlenme" olarak 
bel�rlend�. Kurultaya, mak�na, endüstr�, �şletme, sanay�, 
uçak, havacılık, uzay, s�stem, tekn�k metod, üret�m 
mühend�sl�ğ� bölümler�nde  öğren�m yapan 45 
ün�vers�teden, MMO Öğrenc� Üye Yönetmel�ğ�ne göre 
Odaya üye olan yaklaşık 25 b�n öğrenc� üyey� tems�len 
400 delege katıldı.

MMO, mühend�sl�k öğrenc�ler�n�n, mühend�sl�k 
eğ�t�m�n�n, ün�vers�teler�n ve ülkem�z�n yaşadığı 
sorunları tartışmak ve çözüm öner�ler� sunmak amacıyla 
1999 yılından ber� her �k� yılda b�r Öğrenc� Üye 
Kurultayları düzenl�yor.

Kurultay önces�nde, MMO`ya bağlı Şubelerde yapılan 
ve b�nlerce öğrenc�n�n katıldığı yerel kurultaylar 
düzenlend�. Yerel kurultaylardan süzülen görüşler 
ışığında merkez� Kurultayda, "öğrenc� üye örgütlülüğü, 
ülkem�zdek� mühend�sl�k eğ�t�m�, ün�vers�telerde 
yaşanan sorunlara yönel�k çözüm öner�ler� ve meslek 
alanlarına �l�şk�n gel�şmeler�" tartışılıyor

Kurultayın açılış konuşmaları, öğrenc� üyeler� tems�len 
Den�z Alp Yılmaz, TMMOB Başkanı Em�n Koramaz ve 
MMO Yönet�m Kurulu Sekreter� Yunus Yener tarafından 

yapıldı.  Açılış konuşmalarının ardından MMO Kocael� 
Şube`den öğrenc� üye Ek�n Tazegül "eğ�t�m" ve MMO 
Ankara Şube`den öğrenc� üye Sam� Gökoğlu �se 
"örgütlenme" konularında b�rer sunum yaptılar. 

MMO Yönet�m Kurulu Sekreter� Yunus Yener açılışta 
şunları söyled�:

"Sayın B�rl�k Başkanım,

Örgütümüzün Değerl� Yönet�c�ler�,

Sevg�l� Öğrenc� Üye Arkadaşlarım,

Sevg�l� Basın Mensupları,

Mak�na Mühend�sler� Odası Yönet�m Kurulu ve şahsım 
adına s�zler� sevg�yle, dostlukla selamlıyorum. Öğrenc� 
Üye Kurultayı 2017`ye hoş geld�n�z.

Bu yıl  "Eğ�t�m ve Örgütlenme" ana temasıyla 
düzenled�ğ�m�z kurultayımız, N�san ayında yapılacak 
olan ve Anayasal düzen�n değ�şt�r�lmes�n� amaçlayan 
halk oylamasına yakın b�r zamanda yapılmaktadır. 
Dolayısıyla kurultayımızın ana teması olan eğ�t�m ve 
örgütlenme, ülkem�z�n �ç�nden geçt�ğ� süreçle 
yakından �lg�l�d�r. İnanıyorum k�, böyles� öneml� b�r 
tema, en azından s�z�n gündem�n�zde hak ett�ğ� yer� 
bulacaktır. Bu ves�leyle etk�nl�ğ�m�z�n örgütley�c�ler�ne 
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ve emeğ�  geçen bütün 
arkadaşlarımıza teşekkür 
ed�yorum.

K u r u l t a y  ö n c e s � 
ş u b e l e r � m � z d e  y e r e l 
kurultaylar düzenlend�. 
Dolayısıyla buraya gel�rken, 
zeng�n f�k�r ve tartışmaları 
da yanınızda get�rd�ğ�n�z� 
b�l�yorum.

Öğrenc� Üye Kurultaylarının 
k at ı l ı m  s ü re c � n �  b ü t ü n 
öğrenc� üyeler�m�ze yayma 
ve kurultayın ana konuları üzer�nde düşünce üret�m�n� 
teşv�k etme, öğrenc�lerle organ�k bağlar kurma, 
öğrenc�ler arasında düşünsel ve örgütsel b�r alan 
oluşturma çalışmalarımız, s�zler�n sayes�nde her geçen 
yıl güçlenmekted�r. Bütün bu olumluluklara rağmen 
daha çok öğrenc�ye ulaşmanın, daha fazla meslektaş 
adayımızla temas kurmanın eks�kl�ğ�n� ve �ht�yacını 
sanırım hep�m�z h�ssed�yoruzdur. Burada, gerek Şube 
yönet�mler�n�n öğrenc� üye kom�syonlarına daha 
yakından �lg� göstermes�, destek sunması; gerekse 
kom�syonlarımızın daha akt�f ve kapsayıcı çalışma 
b�ç�mler�ne yönelmes� gerekl�l�ğ�n� s�zlerle paylaşmak 
�ster�m.

Sevg�l� Öğrenc� Üyeler�m�z,

M e s l e k t a ş  a d a y l a r ı m ı z  � l e  g ü ç l ü  b a ğ l a r ı n 
oluşturulmasına oldukça önem veren Odamız, 1996 
yılından bu yana öğrenc� üyel�k uygulamasını öneml� 
b�r görev olarak görmekted�r. Bugün öğrenc� üyel�k 
faal�yet�nden gelen b�rçok yönet�c� arkadaşımız Odanın 
akt�f öznes� olmuş, öneml� b�r kısım arkadaşımız da 
yönet�c� olarak görev almıştır. Bu bağların güçlenerek 
sürmes�, Odamızın öneml� b�r zeng�nl�ğ� ve güç 
kaynağıdır.

B�ld�ğ�n�z g�b� öğrenc� kurultaylarımız �k� yılda b�r 
düzenlenmekted�r. Bunu yanında 2012 yılından 
�t �baren gerçek leşt�rd�ğ�m�z Öğrenc�  Üye Yaz 
Kamplarımızla da; eğ�t�m, tartışma, eğlenme, b�r araya 
gelme platformlarımızı çeş�tlend�rme çabası �ç�ndey�z. 
S�zler bütün etk�nl�kler� sah�plend�kçe, daha başarılı 
etk�nl�kler ortaya çıkacak ve daha fazla öğrenc� �le temas 
mümkün olacaktır.

Bütünüyle s�zler�n emeğ�ne dayanan kurultayların 
amacının çok yönlü olması, Odamız açısından oldukça 
besley�c� tartışmaların ve f�k�rler�n açığa çıkmasını da 
sağlamaktadır. Her şeyden önce özgür b�r düşünce 
platformunu oluşturan kurultaylarımız, Odamız ve 
TMMOB`de olduğu g�b�, bel�rlenen gündeme da�r 
f�k�rler�n b�rl�kte tartışab�leceğ� ortak b�r üret�m 
ortamını; aranızdak� �l�şk�ler�, dayanışmayı, b�rl�kte 
mücadeley� güçlend�rmekted�r.

Elbette bu özgür platformda 
gerekt�ğ�nde Odamızı da 
s o r g u l a m a n ı z ı ,  v a r s a 
e k s � k l � k l e r � m � z � , 
y a n l ı ş l a r ı m ı z ı  a ç ı k 
yürekl�l�kle d�le get�rmen�z� 
b e k l � y o r u z .  B u r a d a 
söylenecek her düşünce, 
Odamızın prat�ğ�ne katkıda 
bulunacaktır.

Değerl� Genç Arkadaşlarım,

Odamızın ve b�rl�ğ�m�z olan 
TMMOB`n�n çatısı altında 

hep�m�ze rehberl�k eden ve bugünkü tartışmalara da 
katkı sunacağına �nandığım b�rkaç �lkem�z� burada 
s�zlerle paylaşmak �ster�m.

Odamız ve TMMOB, meslek� demokrat�k b�r k�tle 
örgütüdür; dar meslekç�l�ğ� reddeder.

Odamız; ülkem�z�, sanay� ve tarımımızı, kentler�m�z�, 
dolayısıyla mühend�sl�k gerek ve uygulamalarını, 
sömürü ve rant pol�t�kalarıyla zayıflatan yen� l�beral ve 
d�ktacı yaklaşımlara karşı mücadeley� aynı potada 
buluşturan, gen�ş yorumlu b�r meslek ve s�yaset 
yaklaşımına sah�pt�r.

Meslek ve uzmanlık alanlarımızı düzenleme, koruma, 
gen�ş letmen�n yanı  s ı ra  bu a lanlara  yönel �k 
müdahalelere karşı mücadele eder.

Odamız bu �lkeler doğrultusunda, hem meslek� h�zmet 
sunumunda hem de sınıfsal, toplumsal duyarlılıkları ve 
üretkenl�ğ� �le kamuoyunda saygın b�r konuma sah�pt�r.

Odamız, TMMOB`n�n en büyük Odalarından b�r� olarak 
emekten, halktan, sanay�leşmeden, planlı kalkınma, 
tam �st�hdam ve hakça bölüşümden yanadır. Demokrat, 
ant�emperyal�st, kamucu, toplumcu b�r karaktere 
sah�pt�r.

Meslek alanı ve mühend�sler�n sorunlarını, ülken�n ve 
halkın sorunlarından bağımsız görmez.

Irkçılığın, m�ll�yetç�l�ğ�n, faş�zm�n, her türlü ger�c�l�ğ�n ve 
bütün sömürü b�ç�mler�n�n karşısındadır. Barıştan, b�r 
arada yaşamdan, �nsan haklarından, temel haklardan, 
s � y a s a l ,  t o p l u m s a l ,  a k a d e m � k ,  d e m o k r a t � k 
özgürlüklerden ve halk �rades�n� yansıtan kapsamlı b�r 
demokrat�kleşme ve bağımsızlıktan yanadır.

Odamız gücünü yalnızca örgütlü üyeler�nden, 
demokrat�k merkez�yetç� katılımcılıktan alır. "B�rl�kte 
üretme, b�rl�kte karar alma, b�rl�kte yönetme", temel 
�lkem�zd�r.

İç�nde yer aldığınız Oda örgütlülüğü, genel olarak 
böyles� b�r yapıya sah�pt�r. Bu n�tel�kler s�zler tarafından 
sürdürülmek durumundadır.
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Sevg�l� Arkadaşlar,

Mühend�sl�ğ�; b�l�m, tecrübe ve yaratıcılığı kullanarak 
doğal kaynaklardan �nsana, topluma faydalı üret�mler 
sağlamak, toplumsal refaha katkı sunma faal�yet� olarak 
da tanımlayab�l�r�z. B�r mühend�s, teknoloj�y� �nsanlık 
yararına uygulayandır, aklı ve b�l�msel yöntemler�, 
toplumsal faydaya dönüştürend�r.

Bu nedenle, b�r ülken�n mühend�slere verd�ğ� değer, 
toplumsal faydaya, refaha, kalkınma ve gel�şm�şl�ğe 
verd�ğ� önem� de tems�l eder. İkt�darların eğ�t�m 
pol�t�kaları, sanay� pol�t�kaları, büyüme terc�hler�, 
mühend�sler�n üret�m süreçler�ndek� roller�yle 
doğrudan bağlantılıdır.

Ülkem�zde de, mühend�sl�k mesleğ�ne bakış açısı bu 
saydığım üç unsur, yan� s�yasal �kt�darın eğ�t�m, sanay� 
ve büyüme pol�t�kalarıyla açığa çıkmaktadır.

Ülkeler nasıl b�r üret�m �l�şk�s� ve b�ç�m�ne sah�p 
olacağına karar vererek eğ�t�m sev�yes�n� bel�rler. Bu 
üret�m terc�h� de aynı zamanda ülken�n sah�p olduğu 
eğ�t�m, b�l�m, teknoloj� sev�yes�ne bağlıdır.

Yan� doğru eğ�t�m ve sanay� pol�t�kası, toplumsal 
faydayı maks�m�ze edecek b�r büyüme model�n� de 
ortaya koyar. Büyümen�n yan� artan gel�r�n toplumsal 
kes�mler tarafından doğru paylaşılmasını da y�ne eğ�t�m 
ve üret�m �l�şk�ler�n�n n�tel�ğ� bel�rler.

Değerl� Arkadaşlar,

Bugün eğ�t�mdek� sorunların en ağır b�ç�mler�n�n 
y a ş a n d ı ğ ı  a l a n l a r d a n  b � r  t a n e s �  k u ş k u s u z 
ün�vers�telerd�r. Ün�vers�telerde eğ�t�m�n n�tel�ğ�, 
ün�vers�teler�n k�ml�ğ� ve toplumsal yaşamdak� 
konumları, s�yasal �kt�darca arzu ed�len şek�lde 
değ�şm�ş, büyük farklılıklar oluşmuştur. 

Bu s�yas� �kt�dar dönem�nde, 2003–2017 arasında 
ün�vers�te sayısı 78`den 181`e, Odamıza bağlı meslek 
d�s�pl�nler�yle �lg�l� bölümü bulunan ün�vers�te sayısı 
54`ten 143`a, bölüm sayısı (burslu öğren�m ve �k�nc� 
öğret�m veren bölümler de bağımsız değerlend�r�lmek 
şartıyla) 138`den 418`e çıkmıştır. İlg�l� mühend�sl�k 
bölümler�nde öğren�m gören öğrenc� sayısında da 
benzer artışlar söz konusudur. Ancak eğ�t�me ayrılan 
ödenekler, öğret�m görevl�s� sayısı ve ün�vers�te 
koşulları  g�b� göstergelerde eşdeğer b�r artış 
bulunmamaktadır.

Ün�vers�teler�m�z bugün eğ�t�me ayrılan kaynağın 
yeters�zl�ğ�,  yeterl� öğret�m görevl�s� ve öğren�m 
koşulları g�b� c�dd� ve yerleş�k hale gelm�ş sorunlarının 
yanında son 15 yıldır c�dd� b�r dönüşüm �ç�nded�r. Bu 
dönüşüm, s�yas� �kt�darın ülkeye dayattığı rej�me paralel 
b�ç�mde, ün�vers�teler� de d�zayn etm�şt�r.

Özerk ve demokrat�k, b�l�msel ve akadem�k özgürlük 
temel�nde h�zmet vermes� gereken ün�vers�teler;  s�yas� 

�kt�darın kend� suret�n� yerleşt�rd�ğ�, ger�c�l�ğ�n 
kadrolaştığı, s�yasal, kültürel ve �deoloj�k baskılarla 
yönet�len alanlara dönüştürülmekted�r. Tüm �ler�c� 
değerler� kend�s�ne düşman olarak gören �kt�darın 
özell�kle OHAL`� bahane ederek bu dönem yüzlerce 
akadem�syen� �hraç etmes�, bu pol�t�kanın b�r örneğ�d�r.

İkt�darın �ht�yaçları doğrultusundak� bu dönüşümün 
kuşkusuz en kullanışlı aracı YÖK`tür. Ün�vers�telerdek� 
bu dönüşüme karşı çıkan, �kt�darın baskılarına d�renen 
devr�mc�-demokrat öğrenc�lere karşı �kt�darın 
güdümünde d�nc� ger�c�-faş�st çeteler pol�s desteğ�nde 
saldırılar düzenlemekte, can güvenl�ğ� ve öğren�m 
özgürlüğü ortadan kaldırılmaktadır.

Bu �kt�dar dönem�nde b�nlerce öğrenc� d�s�pl�n 
soruşturmasına uğramış ve çeş�tl� cezalar almıştır. Y�ne 
yüzlerce öğrenc� pol�s operasyonları sonucunda 
t u t u k l a n m ı ş t ı r .  B u  b a s k ı  p o l � t � k a l a r ı n d a n 
akadem�syenler ve ün�vers�te çalışanları da yoğun b�r 
b � ç � m d e  e t k � l e n m e k t e d � r .  S � y a s �  � k t � d a r ı n 
ün�vers�telerdek� kadrolaşma pol�t�kasının da etk�s�yle, 
b�l�m �nsanları, üzerler�nde ger�c� kadrolaşmanın 
baskısını yaşamaktadır.

Sevg�l� Arkadaşlar,

Yet�şm�ş �nsan gücü, ulusların uygarlık düzey�n�n b�r 
gösterges�d�r. Ancak yet�şm�ş nüfusun n�cel�ğ� tek 
başına b�r anlam �fade etmez. Aldığı eğ�t�m sayes�nde 
kazandığı n�tel�k ve becer�ler�n� ülkeye katma değer 
olarak yansıtab�leceğ� koşulların da oluşması 
zorunludur. Bu koşullar, hep�n�z�n b�ld�ğ� g�b� akt�f 
olarak çalışab�lme koşullarıdır.

Bugün ülkem�z�n gençler�n�n en yakıcı sorunu, şüphes�z 
k� geleceks�zl�kt�r. Gençler eğ�t�m sorunları başta olmak 
üzere, olumsuz �st�hdam ve çalışma koşullarından 
dolayı geleceğe umutla bakamaz hale gelm�şlerd�r.

Bugün her dört gençten b�r� �şs�zd�r. Çalışanlar, kend�s� 
yer�ne başka b�r çalışanın kolayca �kame ed�leb�leceğ� 
tehd�d� �le daha uzun mesa� saatler�ne ve düşük 
ücretlerle çalıştırılmaktadır.

Özell�kle mühend�sl�k mesleğ�ne burada ayrı b�r 
parantez açmak gerek�yor. Eğ�t�m�n� tamamlayan b�r 
mühend�s�n kend� becer�ler�ne uygun �ş bulab�lme 
olanaklarının g�derek güçleşt�ğ� b�r süreçten geç�yoruz. 
Sanay� alanında daralma, üret�m süreçler�nde ortaya 
ç ı k a n  d e ğ � ş � m ,  m ü h e n d � s l e r �  y e n � d e n 
b � ç � m l e n d � r m e k t e ;  m e s l e k �  fo r m a s yo n l a r ı n ı 
değ�şt�rmekte, �st�hdamı daraltmaktadır. İşs�zl�ğ�n 
artması ücret pol�t�kalarını olumsuz yönde etk�lemekte, 
� ş s � z l � k  t e h d � d �  m ü h e n d � s l e r  ü z e r � n d e  d e 
ağırlaşmaktadır.

S�yas� �kt�dar bugün, kentsel-kırsal-çevre yağmalarına 
göz yuman, ülkem�z�n doğal zeng�nl�kler�n� betona 
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çev�ren  uygulamalara boyun eğen, denet�ms�zl�ğe 
ortak olan mühend�sler �stemekted�r. Bu �steğ� 
karşılanmadığı �ç�n, sömürü ve rant talanına karşı 
çıktığımız �ç�n, s�yasal �kt�darın özell�kle Odalarımız ve 
TMMOB`ye karşı �zled�ğ� saldırgan tavır h�ç şaşırtıcı 
değ�ld�r.

Sevg�l� Öğrenc� Arkadaşlarım,

AKP`n�n "tek k�ş� yönet�m�ndek� yen� Türk�ye" v�zyonu, 
ü n � ve r s � te d e  m e s l e k �  e ğ� t � m � m � z �  d o ğr u d a n 
etk�lemekted�r.

AKP dönem�nde "değ�ş�m" adı altında meslek 
alanlarımızı etk�leyen b�rçok düzenleme yapılmıştır. 
Tekn�k öğretmenlere "mühend�s" unvanı ver�lmes�, 
teknoloj� fakülteler� ve uzaktan eğ�t�m g�b� mühend�sl�k 
eğ�t�m�n�n temel�n� aşındıran düzenlemeler söz 
konusudur.

Eğ�t�m-öğret�mdek� teor�-prat�k uyuşmazlığı, öğret�m 
elemanı eks�kl�ğ�, laboratuarların olmayışı, deneysel 
malzeme eks�kl�ğ�, b�l�msel b�lg�n�n ger� plana atılması 
vb. b�r d�z� olgu, mühend�sl�k öğret�m�n� kem�rmekted�r.

Kadın mühend�sler, ün�vers�te yıllarından çalışma 
yaşamına dek eş�tl�kten uzakta, baskıyı, sömürüyü ve 
toplumsal c�ns�yet eş�ts�zl�kler�n� b�r bütün olarak 
yaşamaktadır.

Mevcut eğ�t�m-öğret�m s�stem�, değ�ş�k kültürler� 
kapsayacak demokrat�k öğeler� dışlamaktadır. Anad�lde 
eğ�t�m engellenmekte, zorunlu d�n dersler�, �mam hat�p 
okullarının yaygınlaştırılması ve b�rçok yen� uygulama 
�le d�nc� eğ�t�m modeller�ne geç�ş yapılmakta, farklı 
�nançlar ve d�n� �nancı olmayanlar baskı altında 
tutulmaktadır. Devlet, s�yaset, eğ�t�m ve toplumsal 
yaşamda la�kl�ğ�n b�t�r�lmes� yönünde öneml� adımlar 
atılmıştır. D�n, sömürüyü g�zleyen b�r zırh olarak ve 
mezhepç� b�r tarzda kullanılmaktadır.

İşte önümüzdek� 16 N�san halk oylaması, bütün bu 
olumsuzluklara, öğrenc�ler olarak, halk olarak güçlü b�r 
şek�lde "dur" demen�n, "hayır" demen�n günü olacaktır.

Sevg�l� Arkadaşlar,

Ülkem�z�n �çers�nde bulunduğu olumsuz tablonun 
değ�şt�r�lmes� mümkündür. İnsanlarımızın özgürce ve 
eş�tl�k �ç�nde yaşayab�leceğ� b�r Türk�ye mümkündür.

İç�nden geçt�ğ�m�z dönem, hep�m�z�n önüne �k� öneml� 
g ö r e v  v e  s o r u m l u l u ğ u  ç ı k a r m a k t a d ı r.  Ya n � 
kurultayımızın ana teması ve alt başlıklarını: B�l�msel 
demokrat�k la�k eğ�t�m �ç�n mücadele ve bu mücadele 
�ç�n örgütlenme �ht�yacını.

Ö ğ re n c �  ü ye  ö rg ü t l ü l ü ğ ü n ü n  g e l � ş t � r � l m e s � ; 
ant�emperyal�st, demokrat, toplumcu, kamucu 
toplumsal h�zmet anlayışımıza; mühend�sl�ğ�n ve Oda 
örgütlülüğünün geleceğ�ne etk� edecek faktörler�n 

başında gelmekted�r.

Eğ�t�m-öğret�m ve meslek alanlarımıza yönelen ger�c� 
l�beral kuşatmaya karşı b�l�m� rehber alan örgütlü 
b � l � n c � n ,  ü n � v e r s � t e l e r d e  v e  h e r  a l a n d a 
yaygınlaştırılması, ülkem�z�n aydınlık geleceğ� �ç�n 
önem taşımaktadır.

Odamızın karanlığa karşı aydınlığı, baskıcı ve otor�ter 
yönet�m anlayışlarına karşı demokras� ve özgürlükler�, 
ırkçılık ve m�ll�yetç�l�ğe karşı barış �ç�nde b�r arada 
yaşama kültürünü, tek değer�n daha fazla kâr etmek 
olduğu p�yasa toplumuna karşı eş�tl�ğ� ve adalet� temel 
alan, demokrat, toplumcu yurtsever değerler�ne sah�p 
çıkacağınıza yürekten �nanıyorum.

S o n  o l a ra k ,  1 9 9 6  y ı l ı n d a n  b e r �  ö ğre n c �  ü ye 
çalışmalarımıza yön veren, öncek� ve yen� TMMOB 
Başkanlarımız Mehmet Soğancı, Em�n Koramaz ve El�f 
Öztürk başta olmak üzere bu çalışmalarda emekler� 
bulunan bütün arkadaşlarımıza; bu etk�nl�ğ�n 
düzenleme, yürütme kurullarına; etk�nl�k sekreterler� 
Evren Sağ ve Cem Şavur`a ve hep�n�ze teşekkür 
ed�yorum. Kurultayımıza başarılar d�l�yor, hep�n�z� sevg� 
ve dostlukla selamlıyorum. "

TMMBO Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz`da 
açılışta şöyle konuştu:

"Mak�na Mühend�sler� Odasının Değerl� Başkan ve 
Yönet�c�ler�,

Sevg�l� Öğrenc� Üyeler�m�z,

Değerl� Basın Mensupları,

Hep�n�z� TMMOB Yönet�m Kurulu ve şahsım adına sevg� 
ve dostlukla selamlıyorum.

1999 yılından ber� her �k� yılda b�r düzenled�ğ�m�z 
Öğrenc� Üye Kurultayı`nın, bu yıl onuncusunda s�zlerle 
beraber olmaktan ve hep b�rl�kte "Gelecek B�z�m" 
demekten onur duyuyorum.

Sevg�l� öğrenc�ler,  ülkem�z�n dört b�r yanındak� 
ün�vers�telerden Ankara`ya geld�n�z.

T M M O B ` n � n  t o p l u m c u ,  y u r t s e v e r  ç � z g � s � n � n 
oluşmasında ve bugünlere taşınmasında büyük b�r 
emek ve özver�s� olan Teoman Öztürk`ün adını 
verd�ğ�m�z Öğrenc� Ev�m�z�n konferans salonunda b�r 
aradayız.   

B�ze üm�t get�rd�n�z, b�ze coşku get�rd�n�z. B�rl�kte 
kazanacağımız güzel günlere duyduğum umut ve 
�nançla,  hep�n�ze hoş geld�n�z d�yorum.

Sevg�l� arkadaşlar,

Öğrenc� üyel�k çalışması TMMOB`ye bağlı Odalar 
�çer�s�nde �lk olarak 1996 yılında Odamızda başlatıldı ve 
ardından d�ğer Odalarımızda da uygulamaya geç�ld�.
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Bu çalışmalarda, gerek Oda yönet�c�ler�, gerek Oda 
tekn�k görevl�ler� gerekse de aranızda kuracağınız 
�l�şk�ler, gelecekte hem mesleğ�n�z� �cra ederken hem de 
Odalarımızda ve şubeler�m�zde çeş�tl� görevler�n�z� 
sürdürürken, olumlu yanlarıyla, dayanışmayla ve 
sevg�yle hep karşınıza çıkacak.

S�zler yalnızca mesleğ�m�z�n değ�l Odamızın da 
TMMOB`n�n de geleceğ�s�n�z.

Ülkem�z�n geleceğ�n�n aydınlık yüzler�s�n�z.

Sevg�l� Arkadaşlar,

Konuşmamın başında, geleceğ�n Oda kadrolarının 
yet�şmes�n� sağlayan bu çalışmalar �ç�n, burada 
harcanan emek �ç�n, 1996 yılından ber� öğrenc� üye 
çalışmalarımıza yön veren, öncek� dönem TMMOB 
B a ş k a n ı m ı z  M e h m e t  S o ğ a n c ı  v e  Ö ğ r e n c � 
Kom�syonlarımızdan sorumlu Yönet�m Kurulu üyem�z 
El�f Öztürk başta olmak üzere bu çalışmalarda emekler� 
bulunan bütün arkadaşlarımıza; bu etk�nl�ğ�n 
düzenleme, yürütme kurullarına; etk�nl�k sekreterler� 
Evren Sağ ve Cem Şavur`a, rahatsızlığı neden�yle şu an 
aramızda bulunamayan Oda Başkanımız Al� Ekber 
Çakar`ın şahsında Oda Yönet�m Kurulumuza ve 
h e p � n � z e  y ü re k t e n  t e ş e k k ü r  e d � yo r u m .  O d a 
Başkanımıza ac�l ş�falar d�l�yorum.

Kurultayımızı, gelecekte b�rl�kte üreteceğ�m�z, b�rl�kte 
yöneteceğ�m�z b�r Oda hayatı, b�rl�kte kuracağımız 
özgür ve aydınlık b�r ülke umuduyla, b�r kere daha sevg� 
�le selamlıyorum.

Sevg�l� Arkadaşlar,

Kurultayın üst başlığı Eğ�t�m ve Örgütlenme olarak 
bel�rlenm�ş.

Oda sekreter�m�z bu �k� temel konu hakkındak� TMMOB 
görüşler�n�, yürütülen çalışmaları, sorunlara yaklaşımda 
temel aldığımız �lkeler� oldukça kapsamlı b�r şek�lde 
s�zlerle paylaştı.

Ben sadece şu kadar söyleyey�m. Daha �y� b�r gelecek 
�ç�n, la�k ve b�l�msel eğ�t�m �ç�n, eş�t ve özgür b�r yaşam 
�ç�n ve heps�n�n �ler�s�nde demokrat�k ve bağımsız b�r 
Türk�ye �ç�n örgütlenmek ve bu uğurda b�rl�kte 
mücadele etmek b�zler�n, Odalarımızın ve B�rl�ğ�m�z�n 
en öneml� görev�d�r. 

B�ld�ğ�n�z üzere ülkem�z oldukça çet�n b�r dönemden 
geç�yor. 15 yıllık AKP �kt�darının get�rd�ğ� ger�c� dalga ve 
15 Temmuz`dan sonra yaşadığımız OHAL ve OHAL 
Kararnameler� dönem�yle, her zamank�nden daha der�n 
b�r karanlık �ç�ne çek�ld�k.

B�l�yorum, ülkem�zde yaşananlar, uygulanan ger�c� 
pol�t�kalar en az b�zler kadar s�zler�n de canını sıkıyor. 
Toplumsal kutuplaşmadan, ayrışmadan, maruz 
kaldığımız ş�ddet ve baskıdan s�zler de yoruldunuz.

Gündel�k yaşantılarınız baskı altına alınmış durumda, 
sosyal medya paylaşımlarınız, la�kl�k �steğ�n�z b�le suç 
sayılab�l�yor.

Ün�vers�teler�n�z�n önce özerkl�ğ� ve kamusallığı, 
ardından da bütün k�ml�ğ�, b�l�msell�ğ� el�nden alındı. 
Ülkem�z�n yüz akı akadem�syenler sorgusuz, suals�z ve 
hukuksuz b�r şek�lde görevler�nden �hraç ed�l�yor. B�rçok 
fakülte ve bölümde ders verecek n�tel�kl� öğret�m üyes� 
kalmadı.

Temel  hak ve özgürlük ler �n rafa k aldır ı ldığı , 
cezaevler�n�n muhal�flerle tıka basa doldurulduğu, 
m�lletvek�ller�n�n, part� başkanlarının tutuklandığı, 
seç�lm�ş beled�ye başkanlarının görevden alınarak 
yerler�ne kayyımlar atandığı basın yayının hükümet 
propagandası dışında aykırı tüm seslere kapatıldığı, 
ülke tar�h�m�z�n en kanlı, en karanlık ve en bel�rs�z 
günler�nden geç�yoruz.

OHAL ve OHAL Kararnameler� �le sorgusuz, suals�z ve 
hukuksuz b�r şek�lde yüz b�n� aşkın �nsan �şler�nden 
�hraç ed�ld�, on b�nlerce kamu çalışanı açığa alındı veya 
görev�nden uzak laştır ı ldı .  İhraç ed� len k amu 
çalışanlarının 2.500 kadarı mühend�s, m�mar veya şeh�r 
plancısıdır ve aralarında demokrat k�ml�ğ�nden kuşku 
duymadığımız, yaşamını demokras� mücadeles�ne 
adamış yönet�c�ler�m�z, dostlarımız var.

Adeta b�r Ortadoğu ülkes� g�b� her yen� güne yen� b�r 
acıyla uyanır olduk. Can güvenl�ğ� end�şes�; ekonom�k 
�st�krarsızlığın, yoksulluğun �şs�zl�ğ�n önüne geçt�. 
Sokaklarımız boşaldı. Gelecek güzel günlere olan 
�nancımız azaldı.

İşte böyles� b�r ortamda,  ülkem�z� b�r referandum 
sürec�ne zorla soktular.

Referandumda oylatacakları Anayasa değ�ş�kl�ğ� 
tasarısının hazırlık aşamasında emek ve meslek 
örgüt ler � ,  send�k alar,  s �v � l  toplum örgütler � , 
ün�vers�teler, s�yas� part�ler g�b� kurum ve kuruluşlardan 
h�çb�r görüş almadılar. Toplumun büyük b�r kes�m�n� 
dışladılar.

Herkes b�ls�n k�, bu anayasa değ�ş�kl�ğ� �le AKP`n�n 15 
yıldır adım adım �nşa ett�ğ�, ger�c�, baskıcı, cumhur�yet 
ve la�kl�k düşmanı, �nsanı, doğayı ve toplumsal 
gereks�n�mler� dışlayan p�yasacı rej�m�ne yasal statü 
kazandırılmaya çalışılmaktadır.

Bunun en somut örneğ�ne geçt�ğ�m�z günlerde tanıklık 
ett �k .  OHAL koşullar ının sunduğu olağandışı 
yetk�lerden yararlanan s�yasal �kt�dar, yen� b�r KHK �le 
TÜRKSAT, PTT, TELEKOM, BOTAŞ, TPAO, ETİ Maden, 
ÇAYKUR, Borsa İstanbul, THY, Z�raat Bankası ve Halk 
Bankası g�b� ülkem�z�n 11 büyük kamu kurum ve 
kuruluşunun h�sseler� �le Antalya, Aydın, İstanbul, İzm�r, 
Muğla ve Isparta başta olmak üzere b�rçok �ldek� devlet 



mmo’dan

araz�ler�n� Varlık Fonu`na aktardı. Yan� daha başkanlık 
s�stem� gelmeden �craata başladılar.

Sevg�l� Arkadaşlar,

16 N�san`da halk oylamasına sunulacak olan bu 
Anayasa değ�ş�kl�ğ� paket�nde toplumun ve ülken�n 
temel �ht�yaçları ve sorunlarına yönel�k h�çb�r öner�, 
h�çb�r çözüm bulunmamaktadır.

Aks�ne, zaten �y�ce güdümlü hale gelm�ş olan yargının 
bağımsızlığı �le yasama, yürütme ve yargı kuvvetler�n�n 
ayrılığı �lkes� ortadan kaldırılmaktadır.

Bu değ�ş�kl�kle, �kt�dar sözcüler�n�n �fades� �le "Hükümet 
s�stem� Mecl�sten kovulmaktadır". Mecl�s�n yasama ve 
denet�m yetk�s� el�nden alınmaktadır. Yürütme yetk�s�, 
tek  başına Cumhurbaşk anında toplanmakta, 
denet�ms�z ve sınırsız yetk�lerle donatılmaktadır.

Cumhurbaşkanı herhang� b�r part�ye üye, hatta part� 
başkanı b�le olab�lecekt�r. Part�l� cumhurbaşkanı 
tarafından bel�rlenen k�ş�ler m�lletvek�l�, bakan, 
Cumhurbaşkanı yardımcısı olacaktır.

Cumhurbaşkanına Mecl�s� feshetme, bütçe hazırlama, 
k a r a r n a m e  ç ı k a r m a ,  H S K  v e  AY M  ü y e l e r � n � , 
büyükelç�ler�, üst düzey kamu yönet�c�ler�n� atama, m�ll� 
güvenl�k pol�t�kalarını bel�rleme, TSK`yı kullanma ve 
daha b�rçok yetk� ver�lmekted�r.

Böyles� gen�ş yetk�lerle donatılan Cumhurbaşkanının 
y a r g ı l a n m a s ı  � s e  n e r e d e y s e  � m k â n s ı z  h a l e 
get�r�lmekted�r.

Görüldüğü üzere, yapılmak �stenen değ�ş�kl�k, �kt�darın 
�kt�darını daha sert b�r şek�lde koruyab�lmes�, ömrünü 
uzatab�lmes� �ç�nd�r.

Anayasa değ�ş�kl�ğ�n�n kabulü hal�nde ülkem�z hukuk 
devlet� olmaktan çıkacak, b�r d�kta rej�m� gelecekt�r.

Yapılmak �stenen değ�ş�kl�k, ülke yönet�m�n� tek b�r 
k�ş�ye bırakmaktadır.

Yapı lmak �stenen değ�ş �k l �k ,  sömürü ve rant 
d ü z e n l e r � n � n  o t o r � t e r  b � r  t a r z d a  s ü r m e s � ,  
yolsuzluklarının dokunulmazlık sağlanarak devam 
etmes�, halkımızın alın ter�n�n ürünü olan kamu kaynak 
ve varlıklarının talanı �ç�nd�r.

Yapılmak �stenen, da�m� olağanüstü hal rej�m�d�r, 
faş�zm�n kurumsallaşmış hal�d�r.

Açık k�, bu değ�ş�kl�kte b�z yokuz. Yalnızca nasıl 
yönet�leceğ�m�z var.

Bu değ�ş�kl�kte Cumhurbaşkanı/Devlet Başkanı/Part� 
Başkanı var, HALK YOK.

Bu değ�ş�kl�kte halkın dertler�, sorunları, �stekler�, 
dermanları yok.

Bu değ�ş�kl�kte emekl�ye, emekç�ye, �şç�ye destek yok. 

İşs�ze �ş yok.

Bu değ�ş�kl�kte halkın günlük yaşamında sağlayacağı 
h�çb�r fayda yok.

Bu değ�ş�kl�kte demokras� yok.

Bu değ�ş�kl�kte memleket yok.

Bu nedenlerle, b�z mühend�s, m�mar ve şeh�r plancıları 
HAYIR oyu kullanacağız!

Eş�t, özgür, demokrat�k, la�k, barış, huzur, refah �ç�nde b�r 
Türk�ye �ç�n HAYIR oyu kullanacağız!

Oylarımızı mutlaka kullanacak, sandıklara sah�p 
çıkacağız!

S�z öğrenc� üyeler�m�z� de bu değ�ş�kl�ğe "Hayır" 
demeye, reddetmeye, ülkem�z�n sah�ps�z olmadığını 
göstermeye, demokras�y� kazanmaya, Cumhur�yet, 
demokras�, la�kl�k mücadeles�n� sah�plenmeye davet 
ed�yoruz!

Sevg�l� Arkadaşlarım;

Ülkem�z�n karanlığa g�d�ş�n�; ancak örgütlenerek, 
d�renerek, mücadele ederek durdurab�l�r�z!

İş�m�z kolay değ�l. B�l�yorum. Ancak s�steml� b�r 
çalışmayla bu Referandumdan HAYIR oyu çıkacağına, 
faş�zm ve d�kta yönel�m�ne hak ett�ğ� yanıtın 
ver�leceğ�ne  yürekten �nanıyorum.

21. yüzyılda Naz� D�ktatörlüğü yaşadığımız bu 
günlerde, sözler�m� Nazım`ın hürr�yet kavgası adlı 
ş��r�n�n şu �k� dörtlüğüyle b�t�rmen�n anlamlı olacağını 
düşünüyorum.

Y�ne k�tapları, türküler�, bayraklarıyla geld�ler,

dalga dalga aydınlık oldular,

yürüdüler karanlığın üstüne.

Meydanları zaptett�ler y�ne.

Daha gün o gün değ�l, derlen�p dürülmes�n bayraklar.

D�nley�n, duyduğunuz çakalların ulumasıdır.

Safları sıklaştırın çocuklar,

bu kavga faş�zme karşı, bu kavga hürr�yet kavgasıdır.

Hep�n�z� sevg�, umut ve gelecek güzel günlere olan 
�nancımla b�r kez daha selamlıyor, gözler�nden 
öpüyorum…"

Kurultaydak�  tar t ışmalardan çıkan görüşler le 
oluşturulacak sonuç b�ld�r�s� ayrıca kamuoyu �le 
paylaşılacak.
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YALIN ÜRETİM SERTİFİKA PROGRAMI
1,3-4 MART 2017 TARİHİNDE ŞUBEMİZ

EĞİTİM SALONUNDA GERÇEKLEŞTİ

GELENEKSEL ÜYE KAHVALTIMIZ 5 MART 2017
PAZAR GÜNÜ GERÇEKLEŞTİ

OYUN İSTASYONU TİYATRO GRUBU
ÜYELERİMİZ İÇİN SAHNE ALDI

BALANS GRUBU SABANCI KÜLTÜR MERKEZİNDE
ÜYELERİMİZ İÇİN ÜCRETSİZ OLARAK KONSER

GERÇEKLEŞTİRDİ

MAKİNA OSB’DE FİRMALARA YÖNELİK
MYK KONULU SUNUM GERÇEKLEŞTİRDİK

MMO Kocael� Şubem�z Eğ�t�m Kom�syonundan 
Mak.Yük.Müh. Vedat BOZKAN'ın planladığı “Yalın 
Üret�m Metodoloj�s� Sert�f�ka Programı” 1,3-4 Mart 2017 
tar�hler�nde MMO Kocael� Şube'de 39 k�ş�n�n katılımıyla 
gerçekleşt�r�ld�. 3 gün süre �le toplam 6 eğ�t�m, 
konusunda uzman ve uzun yı l lar  endüstr �yel 
�şletmelerde yalın üret�m metodoloj�s�n�n kurucuları ve 
uygulayıcıları olan eğ�tmenler�m�z; Mak.Müh. İsma�l 
DEMİRKAN, End.Müh.(MBA) Y.Kenan SARIOĞLU ve 
Mak.Yük.Müh. Vedat BOZKAN'ın sunumlarıyla oldukça 
ver�ml� ve başarılı geçt�. 

Şube üyeler�m�z�nde �ç�nde bulunduğu Balans Müz�k 
Grubu 02.03.2017 tar�h�nde Sabancı Kültür Merkez�nde 
üyeler�m�z �ç�n sahne aldı. 

Şube Geleneksel Üye kahvaltımız 5 Mart 2017 tar�h�nde 
Ramada Plaza Hotel`de gerçekleşt�r�ld�. Şb.Başkanımız 
Ünal ÖZMURAL etk�nl�ğ�m�ze katılan üyeler�m�ze 
Referandum sürec� hakkında b�lg� verd�. TMMOB'un 
referandum`da HAYIR kararını üyeler�m�zle paylaştı. 

Kocael� Yerel T�yatro Grubu olan OYUN İSTASYONU "B�r 
Şehnaz Oyunu" adlı göster�s�yle, 07 Mart 2017 tar�h�nde 
üyeler�m�z �ç�n sahne aldı. T�yatro Oyunu oldukça 
key�fle �zlen�ld�.Üyeler�m�z yoğun katılım gösterd�

Mak�na OSB yönet�m b�nasında, bölgedek� f�rmalara 
yönel�k olarak MYK konulu sunumumuz gerçekleşt�r�ld�. 
Sunumu Şube Müdürümüz Gültek�n KESKİN ve 
Tahr�batsız Muayene ve Kaynak B�r�m� Sorumlumuz 
Sal�h KARA gerçekleşt�rd�. 

ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE
ad.soyad@mmo.org.tr

şeklinde e-posta adresi almak
için Şubemize başvurunuz.

Başvuru: kocaeli@mmo.org.tr
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PATALOJİK SORGULAMALAR: Kanser ve Faş�zm
Arasındak� Analoj� Konulu Söyleş�

Şubem�zde Gerçekleşt�

ŞUBE 13. DÖNEM IV. DANIŞMA KURULU
TOPLANTIMIZ 17 MART 2017 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİ

YÜKSEKTE EMNİYETLİ ÇALIŞMA EĞİTİMİMİZ
ŞUBEMİZDE GERÇEKLEŞTİ

ŞUBEMİZ SİNEMA ETKİNLİĞİ BU HAFTA
GAEL GARCIA BERNAL’IN “NO” FİLMİYLE

DEVAM ETTİ

TMMOB REFERANDUMDA “HAYIR” DİYOR

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ İŞLETME
BÖLÜMÜNDE VAKA ANALİZİ YARIŞMASI DÜZENLENDİ

Patoloj� Sorgulamaları Kanser ve Faş�zm Arasındak� 
Analoj� konulu söyleş� KODA (Kocael� Dayanışma 
Akadem�s�)`den Prof.Dr.M.Ceng�z ERÇİN sunumuyla 
şube eğ�t�m salonumuzda gerçekleşt�. Söyleş�ye 40 
üyem�z katıldı. 

Şube 13. Dönem IV.Danışma Kurulu Toplantımız 17 
Martk 2017 Cumartes� günü şube Eğ�t�m salonumuzda 
gerçek leşt � r � ld � .  "Referandum sürec�  ve ülke 
Gündem�n�n değerlend�r�ld�ğ� toplantımızda, Şube 
2016 yılı çalışmalarının sunumu yapılarak, şube 
değerlend�r�lmes� yapıldı. Danışma Kurulu Toplantımıza 
46 üyem�z katılım sağladı.

Ş u b e m � z � n  S � n e m a 
Etk�nl�ğ�nde bu hafta Gael 
García Bernal �n başrolünü 
oynadığı NO f�lm� �zlend�. 
Etk�nl�ğ�m�ze 20 üyem�z katıldı

Yüksekte Emn�yetl� Çalışma 
Eğ�t�m�m�z 17-18 Mart 2017 
tar�hler� arasında şubem�zde 
O r h a n  S Ö N M E Z ` � n 
e ğ � t m e n l � ğ � n d e 
gerçekleşt�r�ld�. Eğ�t�m�m�ze 6 
k�ş� katıldı. 

Tmmob Başkanı Em�n KORAMAZ`ın katılımıyla 
25.03.2017 Cumartes� günü saat: 17:00`de M�marlar 
Odası Kocael� Şubes� tar�h� B�na`da "Anayasa değ�ş�kl�ğ� 
ve Referandum" konulu b�lg�lend�rme toplantısı ve 
basın açıklaması gerçekleşt�r�ld�

"Ed�nd�kler� teor�k b�lg�y� gerçek hayat problemler�n�n 
çözümünde kullanarak meslek ve oda �le olan �l�şk�ler�n� 
güçlend�rmek " amacı çerçeves�nde Şube Endüstr� 
İletme Kom�syonumuz tarafından, Kocael� Ün�vers�tes� 
Endüstr�, İşletme bölümü öğrenc�ler� arasında VAKA 
ANALİZİ yarışması düzenlend�
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BUHAR KAZANLARI EĞİTİMİ 20-21-22 NİSAN
TARİHLERİNDE ŞUBEMİZDE GERÇEKLEŞTİ

Buhar Kazanları Eğ�t�m� 20-21-22 
N�san 2017 tar�hler� arası Sleyman 
ONAY eğ�tmenl�ğ�nde, teor�k şube 
eğ�t�m salonumuzda, prat�k eğ�t�m�z 
Uygulamalı Eğ�t�m gerçekleşt�r�ld�. 
Eğ�t�me 41 k�ş� katılım sağladı. 
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REFERANDUM İLE İLGİLİ HAYIR KAMPANYASINDA
HALKIMIZI BİLİNÇLENDİRMEK İÇİN

PERŞEMBE PAZARINDAYDIK

REFERANDUM ÇALIŞMALARIMIZI ÖĞRENCİ
ÜYELERİMİZLE GERÇEKLEŞTİRDİK

KALİTE SÜREÇ KONTROLÜ EĞİTİMİ ÜYELERİMİZE
ÜCRETSİZ OLARAK GERÇEKLEŞTİ

ŞUBEMİZ MART AYI KAYNAKÇI SINAVLARIMIZ
GERÇEKLEŞTİ

GELENEKSEL ÜYE KAHVALTIMIZ 2 NİSAN PAZAR
GÜNÜ WELLBORN LUXURY HOTEL’DE GERÇEKLEŞTİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MAKİNA VE ENDÜSTRİ
MÜHENDİSİ ÖĞRENCİLERİ UEM UYGULAMALI

EĞİTİM MERKEZİMİZİ ZİYARET ETTİ

İl�m�zde Kred� ve Yurtlar Kurumuna bağlı Al� Fuat 
Cebesoy Öğrenc� Yurdunda kalan Kocael� Ün�vers�tes� 
Mak�na ve Elektr�k Mühend�s� öğrenc�ler�nden oluşan 
17 k�ş�l�k grup, Yas�n KOÇAK (Yurt Müdürü) l�derl�ğ�nde, 
29 Mart 2017 günü Uygulamalı Eğ�t�m Merkez�m�ze 
z�yaret gerçekleşt�rd�ler

Anayasa ve Değ�ş�kl�ğ� ve Referandum �le �lg�l� halkımızı 
b�l�nlend�rme ve farkındalığı arttırmak �ç�n Mak�na 
Mühend�sler� odası Kocael� Şubes� olarak Perşembe 
pazarında halka; "neden HAYIR?" olduğunu açıklayan 
broşürler dağıtıldı. Halkın daha sağduyulu oy 
kullanılması çağrısı yapıldı

M Y K ( M e s l e k �  Y e t e r l � l � k 
K u r u m u ) ` n u n  K a y n a k ç ı 
Belgelend�rmeler� konusunda 
yetk�lend�rd�ğ� kurumumuz, 01-31 
Mart 2017 tar�hler� arasında Çel�k 
Kaynakçısı ve Kaynak Operatörü 
toplam 10 sınav gerçekleşt�rm�ş, 
8 7  k � ş �  k a t ı l ı m  s a ğ l a m ı ş 

belgelend�r�lm�şt�r

1  N �san 2017 Cumar tes�  günü 
Saat:14:00 – 16:00 arasında “Kal�te 
Süreç Kontrolü(FMEA)” Eğ�t�m� şube 
Eğ�t�m Salonumuzda Vedat BOZKAN 
sunumuyla gerçekleşt�r�ld�. Eğ�t�me 
24 üyem�z katıldı. 

Geleneksel olarak üyeler�m�z arasındak� �let�ş�m� 
güçlend�r mek amacıy la  düzenled�ğ�m�z  Üye 
Kahvaltımız 2 NİSAN 2017 Pazar günü WELLBORN 
LUXURY HOTEL'de gerçekleşt�r�ld�. 160 üyem�z katılım 
gösterd�

Anayasa ve Değ�ş�kl�ğ� ve Referandum �le �lg�l� 
halkımızın farkındalığı arttırmak amacıyla Kocael� Şube 
Yönet�m� ve Öğrenc� Üyeler�m�z; yöresel pazarlarımızı 
ve şeh�r�ç� broşür dağıtımları yaparak, halkımıza NEDEN 
HAYIR? konusunda b�l �nçlend�rme çalışmaları 
gerçekleşt�r�ld�. 

MYK ÇELİK KAYNAKÇISI SINAVI ŞUBE EĞİTİM
SALONUMUZDA GERÇEKLEŞTİ

12 N�san 2017 tar�h�nde Çel�k 
K a y n a k ç ı s ı  s ı n a v ı  S ı n a v l a r 
teor�k(test) ve uygulamalı olmak 
ü z e r e  � k �  a ş a m a l ı  o l a r a k 
gerçekleşt�r�ld�. Sınava 16 k�ş� 
katılım sağladı 



şube günlüğü

ISI YALITIM PROJE VE UYGULAMA KURALLARI
VE BELEDİYE TALEPLERİ SEMİNERİMİZ

GERÇEKLEŞTİ

DÖNER EKİPMANLARDA KAPLİN AYARI EĞİTİMİ
18 NİSAN 2017 TARİHİNDE ŞUBEMİZDE GERÇEKLEŞTİ

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ VE REFERANDUM
PANELİMİZ GERÇEKLEŞTİ

8 N�san 2017 tar�h�nde Kocael� Yüksek Öğren�m Derneğ� 
Lokal�nde TMMOB Yönet�m Kurulu b�r öncek� dönem 
başkanımız Mehmet Soğancı, Prof.Dr.Yasem�n ÖZDEK, 
Dr.Ömer Faruk GERGERLİOĞLU`un katılımıyla Anayasa 
değ�ş�k l�ğ�  ve Referandum konularında panel 
gerçekleşt�r�ld�. 

“Yürürlüktek� B�nalarda Enerj� 
Performansı Yönetmel�ğ� Gereğ� Isı 
Yalıtım Proje ve Uygulama Kuralları 
ve Beled�yeler�n Talepler�” konulu 
sem�ner�m�z şubem�zde 12 N�san 
2017 Çarşamba günü Muammer 

Hakkı ERSÖZ eğ�tmenl�ğ�nde üyeler�m�ze ücrets�z 
olarak gerçekleşt�r�ld�

MMO Kocael� Şubem�z Uygulamalı Eğ�t�m Merkez�nde 
18 N�san 2017 Tar�h�nde “Döner Ek�pmanlarda Kapl�n 
Ayarı” Eğ�t�m� gerçekleşt�r�lm�şt�r. Eğ�t�m� TÜPRAŞ 
A.Ş.'de çeş�tl� kademelerde görev yapmış Uzman 
Üyem�z Mak�na Mühend�s� Hasan VENEDİKOĞLU 
tarafından gerçekleşt�r�ld�. Eğ�t�me proje, üret�m, bakım 
konularında faal�yet gösteren üyeler�m�z ve tekn�k 
personelden oluşan 12 k�ş� katılmıştır

Meslek Hastalıkları ve Tanılama S�stemat�ğ� Panel�22 
N�san 2017 tar�h�nde Prof Dr. N�lay ETİLER sunumuyla 
şubem�z Eğ�t�m salonunda gerçekleşt�r�lecekt�r�ld�.

MESLEK HASTALIKLARI VE TANILAMA
SİSTEMATİĞİ PANELİ 22 NİSAN 2017

TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİ
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BAKIM ÇALIŞMALARINDA GÜVENLİĞİN
ANAHTARI KİLİTLEME KART ASMA
(LOCK OUT-TAG OUT-LOTO/EKED)

EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİ

29 N�san 2017 Cumartes� günü 
Saat:14:00 – 16:00 arasında “BAKIM 
ÇALIŞMALARINDA GÜVENLİĞİN 
ANAHTARI KİLİTLEME KART ASMA 
(LOCK OUT - TAG OUT -LOTO /EKED)” 

Eğ�t�m� Selçuk Karstarlı tarafından gerçekleşt�r�ld�.

ŞUBE 13. DÖNEM V. DANIŞMA KURULU
TOPLANTIMIZ 27 NİSAN 2017 TARİHİNDE

GERÇEKLEŞTİ

Şube 13. Dönem V.Danışma Kurulu Toplantımız 27 
N�san 2017 Perşembe günü şube Eğ�t�m salonumuzda 
gerçek leşt � r � ld � .  "Referandum sürec�  ve ülke 
Gündem�n�n değerlend�r�ld�ğ� toplantımızda, Şube 
Referandum Çalışmalarının sunumu yapılarak, 
değerlend�r�lmes� yapıldı. Danışma Kurulu Toplantımıza 
40 üyem�z katılım sağladı.



TESİS YERLEŞİMİ VE KAPASİTE PLANLAMASI

ÜYE KAHVALTISI

şube günlüğü - sakarya

İŞLETMELERDE PRATİK EXCEL KULLANIMI-1

İŞLETMELERDE PRATİK EXCEL KULLANIMI-2

BAKIM PLANLAMASI

23 şubat 2017 tar�h�nde Mak�na Mühend�sler� Odası 
Sakarya İl Tems�lc�l�ğ� eğ�t�m salonumuzda  Tes�s 
Yerleş�m� ve Kapas�te Planlaması Yük. Mak. Müh. Vedat 
Bozkan’ın sunumuyla gerçekleşt�. Eğ�t�me 8 k�ş� katıldı.

23 mart 2017  tar�h�nde Mak�na Mühend�sler� Odası 
S a k a r y a  İ l  Te m s � l c � l � ğ �  e ğ � t � m  s a l o n u m u z d a  
İşletmelerde Prat�k Excel Kullanımı 1 - Yük. Mak. Müh. 
Vedat Bozkan’ın sunumuyla gerçekleşt�. Eğ�t�me 6 k�ş� 
katıldı.

25 Mart 2017  tar�h�nde  Mak�na Mühend�sler� Odası 
S a k a r y a  İ l  Te m s � l c � l � ğ �  E ğ � t � m  S a l o n u m u zd a  
İşletmelerde Prat�k Excel Kullanımı 2-Yük. Mak. Müh. 
Vedat Bozkan’ın sunumuyla gerçekleşt�. Eğ�t�me 7 k�ş� 
katıldı.

28 Mart 2017 tar�h�nde Mak�na Mühend�sler� Odası 
Sakarya İl Tems�lc�l�ğ� Eğ�t�m Salonumuzda  Bakım 
Planlaması - Yük. Mak. Müh. Vedat Bozkan’ın sunumuyla 
gerçekleşt�. Eğ�t�me 6 k�ş� katıldı.

9 N�san 2017 tar�h�nde İmren Gr��l Cafe’de üyeler�m�z�n 
yoğun katılımı �le geleneksel hale get�rd�ğ�m�z üye 
kahvaltımızı gerçekleşt�rd�k.



3 MART İŞ CİNAYETLERİ İLE MÜCADELE GÜNÜ
DOLAYISIYLA BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİ

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ
BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİ

BEDEN DİLİ VE MÜLAKAT TEKNİKLERİ
SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİ

şube günlüğü - gebze

Tems�lc�l�ğ�m�z bünyes�nden kurulan Endüstr�-İşletme 
Mühend�sler� kom�syonunun katkıları �le “Beden D�l� ve 
Mülakat Tekn�kler�” sem�ner� gerçekleşt�r�ld�. D�ks�yon 
öğretmen� Tek�n ÇELİK'�n sunumunu gerçekleşt�rd�ğ� 
etk�nl�ğe 30 üyem�z katılım sağladı.

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z Yürütme Kurulu “3 Mart İş 
C�nayetler� �le Mücadele Günü” neden�yle basın 
açıklaması yaptı. Tems�lc�l�k lokal�nde gerçekleşt�r�len 
basın açıklamasını tems�lc�l�k sekreter� Yas�n ÇELİK 
okudu

MAKİNA EMNİYET SİSTEMLERİ SEMİNERİ
GERÇEKLEŞTİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ� İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� 
Kom�syonunun katkıları �le “Mak�na Emn�yet S�stemler�” 
sem�ner� düzenlend�. Elektr�k-Elektron�k Mühend�s� 
Volkan ÇAPAK'ın sunumunu yaptığı sem�nere 17 
üyem�z katılım sağladı

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ� Kadın Kom�syonu 8 Mart Dünya 
Emekç�  K adınlar  Günü �ç �n  basın  aç ık laması 
gerçekleşt�rd�. Yapılan açıklamada kadına yönel�k 
ş�ddet�n ve tac�z�n son bulması vurgulandı.

NAKLİYAT İŞ SENDİKASI GEBZE ŞUBE BAŞKANI
TEMSİLCİLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİ

Nakl�yat İş Send�kası Gebze Şube Başkanı Erdal KOPAL 
tems�lc�l�ğ�m�z� z�yaret ett�. Emek cephes�nde ve 
referandum sürec�ndek� gel�şmeler değerlend�r�ld�.

GEOMETRİK TOLERANSLAR SEMİNERİ
GERÇEKLEŞTİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z Yürütme Kurulu Başkanı 
S�nan Yücel ' �n sunumunu yaptığı  “Geometr �k 
To l e ra n s l a r ” s e m � n e r �  O k a n  Ü n � ve r s � te s � n d e 
gerçekleşt�r�ld�. Etk�nl�ğe Mühend�sl�k Fakültes� 
öğrenc�ler� katılım sağladı.

19
18



KALDIRMA VE İLETME MAKİNALARINDA
İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

şube günlüğü - gebze

MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNDE STATİK
VE DİNAMİK ANALİZ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİ

ARAÇLARIN LPG’YE DÖNÜŞÜMÜ MÜHENDİS
YETKİLENDİRME KURSU GERÇEKLEŞTİ

“ETKİLİ CV OLUŞTURMA” SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİ
YAPIŞTIRICI VE SIZDIRMAZLIK ELEMANLARININ

BAKIM VE ONARIMDAKİ YERİ SEMİNERİ
GERÇEKLEŞTİ

Gebze Tems�lc�l�ğ�m�z Arge ve Kal�te Kom�syonun 
katkıları “Mühend�sl�k Problemler�nde Stat�k ve D�nam�k 
Anal�z” sem�ner� gerçekleşt�r�ld�. Gebze Tekn�k 
Ün�vers�tes�nden Al� Suat Yıldız ve Gökçe Akgün'ün 
sunum yaptığı sem�nere 30 üyem�z katılım sağladı.

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� 
Kom�syonu, kom�syon üyeler�ne yönel�k olarak 
“Kaldırma ve İletme Mak�nalarında İş Güvenl�ğ�” eğ�t�m� 
gerçekleşt�rd�. 

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�zde 23.03.2017 tar�h�nde 
Türk�ye Henkel F�rmasından Onur F�dan'ın katılımı �le 
“Yapıştırıcı ve sızdırmazlık elemanlarının bakım ve 
onarımdak� yer�” sem�ner� düzenlend�.

GELENEKSEL ÜYE KAHVALTISI GERÇEKLEŞTİ

Gebze İ lçe Tems�lc�l�ğ�m�z�n geleneksel olarak 
düzenled�ğ� üye kahvaltısı 26.03.017 tar�h�nde Gebze 
Hol�dayy Inn otelde gerçekleşt�r�ld�. Kahvaltı etk�nl�ğ�ne 
Kocael� Şube Başkanı Ünal Özmural'da katıldı. Etk�nl�ğe 
120 üyem�z katılım sağladı.

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�zde 27/28/29 Mart tar�hler�nde 
eğ�tmenl�ğ�n� B�rkan SÜNGÜ'nün yaptığı Araçların 
LPG'ye Dönüşümü Mühend�s Yetk�lend�rme Kursu 
gerçekleşt�r�ld�. Eğ�t�me 15 üyem�z katıldı.

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z bünyes�nde kurulan Endüstr�-
İşletme Mühend�sler� Kom�syonunun katıları �le “Etk�l� 
CV oluşturma” sem�ner� düzenlend�. Serm�n KAĞAN'ın 
sunumunu yaptığı sem�nere 20 üyem�z katılım sağladı. 



VRF EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİ

şube günlüğü - gebze

HONDA TÜRKİYE A.Ş. FABRİKASINA
GEZİ GERÇEKLEŞTİ

ASBEST VE ASBEST DÖKÜMÜ RİSKLERİ
SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİ

RAFTİNG ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİ

16 NİSAN ANAYASA HALK OYLAMASI
ÇALIŞMALARI GERÇEKLEŞTİ

GEBZE KAYMAKAMI MEHMET ERSLAN
ZİYARET EDİLDİ

Gebze �lçe tems�lc�l�ğ�m�z bünyes�nde çalışmalarını 
yürüten İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� Kom�syonunun 
katkıları �le 31 Mart 2017 tar�h�nde “Asbest ve Asbest 
Sökümü R�skler�” sem�ner� gerçekleşt�r�ld�. Asbest 
Söküm Uzmanı ve A Sınıfı İSG Uzmanı Belg�n ŞEN'�n 
sunumunu yaptığı sem�nere 20 üyem�z katılım sağladı.

Sosyal etk�nl�kler kom�syonumuzun öncülüğünde 
geleneksel hale gelen raft�ng etk�nl�ğ� 01 N�san 2017 
günü Düzce Melen Çayı'nda gerçekleşt�r�ld�

Doğalgaz-SMM kom�syonumuzun katkıları �le 04 N�san 
2017 günü VRF eğ�t�m� gerçekleşt�r�ld�. Alarko Carr�er 
f�rmasından Ararad Küçükoğlu'nun sunumunu yaptığı 
sem�ner MİEM gözet�m etk �nl �ğ�  k apsamında 
gerçekleşt�r�ld�

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z üyeler�ne yönel�k olarak 
Honda Şekerpınar fabr�kasına tekn�k gez� düzenlend�. 
12 N�san 2017 günü gerçekleşt�r�len tekn�k gez�ye 18 
üyem�z katılım sağladı.

2013 yılından ber� Gebze Kaymakamı olarak görev 
yapan Mehmet Arslan emekl�ğ� önces� yürütme 
kurulumuz tarafından z�yaret ed�ld�.

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z Yürütüme Kurulunun ve 
kom�syonlarımızın üyeler�n�n katıldığı “Mühend�sler, 
M�marlar neden HAYIR d�yor” çalışması kapsamında 
Gebze halkına b�ld�r� dağıtımı gerçekleşt�r�ld� ve 
“Anayasa Değ�ş�kl�ğ� Neler� Kapsıyor” konusunda 
b�lg�lend�rme yapıldı.
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“KİLİTLEME ETİKETLEME SİSTEMİ UYGULAMALARI”
SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİ

şube günlüğü - gebze

CHP KOCAELİ MİLLETVEKİLİ TAHSİN TARHAN
TEMSİLCİLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİ

DARICA FEN LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK
MÜHENDİSLİK TANITIM GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİ

CHP Kocael� M�lletvek�l� Tahs�n TARHAN, Kocael� İl 
Başkanı Ceng�z SARIBAY, Gebze İlçe Başkanı Recep 
DURSUN ve Çayırova İlçe Başkanı Selahatt�n KAYA 
tems�lc�l�ğ�m�z� z�yaret ett�

İşç� Sağlığı ve İş Güvel�ğ� kom�syonunun katkıları �le 14 
N�san 2017 tar�h�nde Hakan Çubukçu ve Erkan Arslan'ın 
sunumunu yaptığı “K�l�tleme Et�ketleme S�stem� 
Uygulamaları” sem�ner� gerçekleşt�r�ld�. Etk�nl�ğe 26 
üyem�z katılım sağladı.

G ebze İ lçe  Tems� lc � l �ğ �m�z  Dar ıca  Fen L �ses � 
öğrenc�ler�ne yönel�k olarak 18-19 N�san tar�hler�nde 
mühend�sl�k tanıtım günler� gerçekleşt�rd�. Darıca Fen 
L�ses� konferans salonunda gerçekleşt�r�len etk�nl�kte 
Mak�na, Endüstr�, Çevre, İnşaat, Elektr�k-Elektron�k 
mühend�sl�kler� ve M�marlık meslekler� tanıtıldı.

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
(MMO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI

ALİ EKBER ÇAKAR REFERANDUM
PROTESTOLARI VE GÖZALTILAR

ÜZERİNE AÇIKLAMA YAPTI

B�l�nd�ğ� üzere 16 N�san halkoylaması sırasında 
gerçekleşen b�rçok usulsüzlük toplumda haklı tepk�lere 
yol açmıştır. Yurttaşlarımızın, Yüksek Seç�m Kurulu'nun, 
S e ç � m  K a n u n u  ve  k e n d �  g e n e l g e s � n e  a y k ı r ı 
uygulamalarını protesto etmes� ve usulsüzlükler�n 
üzer�ne g�d�lerek seç�m adalet�n�n sağlanmasına 
yönel�k �stem ve tepk�ler�, ne yazık k� baskı pol�t�kalarıyla 
bastırılmaya çalışılmaktadır.

Odamızın İstanbul Şubes� B�lg� Teknoloj�ler� Danışmanı 
Abdurrahman Atalay �le Odamızın üyes� ve Tekn�k 
Görevl�m�z Mesut Geçgel bu nedenle bu sabah evler�ne 
pol�s baskını yapılarak gözaltına alınmışlardır. Basında, 
gözaltına alınanların 38 k�ş� olduğu bel�rt�lmekted�r. 
Ayrıca yurdun çeş�tl� yerler�nde benzer gözaltılar 
yapıldığı haberler� de medyada yer almaktadır.

Oda üyem�z, danışmanımız ve yurttaşlarımızın 
demokrat�k �stem ve tepk�ler�n� engelleyen, Anayasal 
hak ve özgürlükler�n� ortadan kaldıran bu vb. 
ant�demok rat�k  uygulamalara derhal  b�r  son 
ver�lmel�d�r.

Gerek referandumun şa�bel� sonuçları gerekse bu baskı 
pol�t�kaları, daha �lk günden Anayasa değ�ş�kl�ğ�n�n 
ülkem�ze �st�krar get�rmeyeceğ�n� göstermekted�r. Bu 
yanlış pol�t�kalardan b�r an önce vazgeç�lmel�d�r. 
Anayasal demokrat�k haklarını kullanan üyem�z, 
danışmanımız ve yurttaşlarımız derhal serbest 
bırakılmalıdır.

Al� Ekber Çakar 
TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası
Yönet�m Kurulu Başkanı 



basın açıklaması

8 MART ULUSLARARASI EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU
OLSUN! MMO, KADINLARIN HAKLI “HAYIR” LARININ

YANINDADIR
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8 Mart Uluslararası Emekç� Kadınlar 
Günü`nün köken�nde, 19. yüzyılda, 
kadın �şç�ler�n düşük ücretlere, 
�nsanlık dışı çalışma koşullarına karşı 
haklı �syanları bulunmaktadır. Ancak 
19. yüzyıldan bugüne yan� 21. yüzyıla 
dek, kadınlar üzer�ndek� sömürü ve 
baskı artarak sürmekted�r. Dolayısıyla 
bugün kadınların her alanda gerçek 
eş�tl�k ve özgürlük mücadeleler�, 8 
Mart 1857 tar�h�nde 40 b�n dokuma 
�şç�s� kadının daha �y� yaşam ve 
çalışma koşulları �ç�n başlattığı 
mücadele ateş�n� büyüterek devam 
etmekted�r.

Türk�ye`de a�le, eğ�t�m, çalışma 
yaşamı, �st�hdam başta olmak üzere 
toplumsal yaşamın her alanında 
kadınlara yönelm�ş eş�ts�z uygulama ve pol�t�kalar, 
özell�kle �ç�nden geçmekte olduğumuz bu dönemde 
hızla artmış, yaşamı tehd�t eder boyutlara ulaşmıştır. 
S�yasal �kt�darın kurmaya çalıştığı ger�c� rej�m�n 
�nşasında kadın eş�ts�zl�ğ� ve sömürüsüne öneml� b�r rol 
ver�lm�ş,  kadına yönel�k ş�ddet g�derek tırmanmıştır. Bu 
dönemde kadın c�nayetler�n�n sayısındak� korkutucu 
artış, b�l�nmel�d�r k� �kt�darın açıklamalarında ve 
uygulamalarındak� kadını �fade etme b�ç�m�nden 
bağımsız değ�ld�r.

S�yasal �kt�dar, yukarıdan aşağıya yaşam alanlarına 
müdahalelerle tüm toplumu d�nsel ger�c�l�k le 
kuşatırken, bedenler�nden emekler�ne kadar kadınları 
denetlemeye, kaç çocuk doğuracağından k�m�nle 
evleneceğ�ne, hang� okullarda okuyup, ne tür meslekler 
ed�neceğ�ne, g�y�m�ne, kuşamına yönel�k kararları 
s�yasal gücüyle kend�s� vermeye kalkmış, kadınların 
kend� yaşamlarını bel�rleme özgürlüğünü eller�nden 
almıştır. Aynı anda devlet, kamu h�zmet üret�m�nden 
vazgeçt�kçe

Kadınların her alanda eş�tçe var olab�lme mücadeles�, 
aynı zamanda ülken�n de özgürleşme mücadeles�d�r. 
Kadınların toplumsal yaşamda, ekonom�k ve s�yas� 

alanda daha ş�ddetl� b�r sömürü ve eş�ts�zl�ğe tab� 
kalması, sadece kadınların değ�l, ülken�n geleceğ�n� 
düşünen herkes�n sorunudur. Unutulmamalıdır k�, eş�t, 
özgür, demokrat�k b�r Türk�ye mücadeles�, kadınların 
örgütlü mücadeles� �le b�rl�kte başarıya ulaşab�lecekt�r.

Odamız, bu onurlu mücadeleler�nde kadınlarla b�rl�kte, 
dayanışma �ç�nde olmayı sürdürecekt�r. Bu ves�leyle 8 
Mart dolayısıyla b�rçok kentte kadınların özgürlük 
yürüyüşler�n� engellenmeye yönel�k ant�demokrat�k 
yasakları protesto ed�yoruz.

B�rl�k ve dayanışmanın en güzel günler�nden b�r� olan 8 
Mart`ta, ülken�n farklı b�rçok yer�nden ger�c�l�ğe, 
sömürüye, baskıya, ş�ddete, tac�z ve tecavüzlere HAYIR 
sesler�n� yükseltecek olan kadınların 8 Mart`ı kutlu 
olsun.

Baskı ve ş�ddet sonucu yaşamlarını kaybeden kadınları 
ve bütün Özgecan`larımızı sevg�yle, saygıyla anıyoruz.

Al� Ekber Çakar
TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası
Oda Başkanı

8 Mart Uluslararası Emekç� Kadınlar Günü Kutlu Olsun!

MMO, Kadınların Haklı "Hayır"larının Yanındadır



basın açıklaması

8 MART ULUSLARARASI EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ KUTLU
OLSUN! MMO, KADINLARIN HAKLI “HAYIR” LARININ

YANINDADIR
8 Mart Uluslararası Emekç� Kadınlar Günü'nün 
köken�nde, 19. yüzyılda, kadın �şç�ler�n düşük ücretlere, 
�nsanlık dışı çalışma koşullarına karşı haklı �syanları 
bulunmaktadır. Ancak 19. yüzyıldan bugüne yan� 21. 
yüzyıla dek, kadınlar üzer�ndek� sömürü ve baskı 
artarak sürmekted�r. Dolayısıyla bugün kadınların her 
alanda gerçek eş�tl�k ve özgürlük mücadeleler�, 8 Mart 
1857 tar�h�nde 40 b�n dokuma �şç�s� kadının daha �y� 
yaşam ve çalışma koşulları �ç�n başlattığı mücadele 
ateş�n� büyüterek devam etmekted�r. 

Türk�ye'de a�le, eğ�t�m, çalışma yaşamı, �st�hdam başta 
olmak üzere toplumsal yaşamın her alanında kadınlara 
yönelm�ş eş�ts�z uygulama ve pol�t�kalar, özell�kle 
�ç�nden geçmekte olduğumuz bu dönemde hızla 
artmış, yaşamı tehd�t eder boyutlara ulaşmıştır. S�yasal 
�kt�darın kurmaya çalıştığı ger�c� rej�m�n �nşasında kadın 
eş�ts�zl�ğ� ve sömürüsüne öneml� b�r rol ver�lm�ş,  kadına 
yönel�k ş�ddet g�derek tırmanmıştır. Bu dönemde kadın 
c�nayetler�n�n sayısındak� korkutucu artış, b�l�nmel�d�r k� 
�kt�darın açıklamalarında ve uygulamalarındak� kadını 
�fade etme b�ç�m�nden bağımsız değ�ld�r. 

S�yasal �kt�dar, yukarıdan aşağıya yaşam alanlarına 
müdahalelerle tüm toplumu d�nsel ger�c�l�k le 
kuşatırken, bedenler�nden emekler�ne kadar kadınları 
denetlemeye, kaç çocuk doğuracağından k�m�nle 
evleneceğ�ne, hang� okullarda okuyup, ne tür meslekler 
ed�neceğ�ne, g�y�m�ne, kuşamına yönel�k kararları 
s�yasal gücüyle kend�s� vermeye kalkmış, kadınların 
kend� yaşamlarını bel�rleme özgürlüğünü eller�nden 

almıştır. Aynı anda devlet, kamu h�zmet üret�m�nden 
vazgeçt�kçe, sosyal harcamaların yükü, ev �şler�, hasta ve 
çocuk bakımı vb. �şler kadınların üzer�ne yıkılmıştır. 

Kadınların her alanda eş�tçe var olab�lme mücadeles�, 
aynı zamanda ülken�n de özgürleşme mücadeles�d�r. 
Kadınların toplumsal yaşamda, ekonom�k ve s�yas� 
alanda daha ş�ddetl� b�r sömürü ve eş�ts�zl�ğe tab� 
kalması, sadece kadınların değ�l, ülken�n geleceğ�n� 
düşünen herkes�n sorunudur.  Unutulmamalıdır k�, eş�t, 
özgür, demokrat�k b�r Türk�ye mücadeles�, kadınların 
örgütlü mücadeles� �le b�rl�kte başarıya ulaşab�lecekt�r.

Odamız, bu onurlu mücadeleler�nde kadınlarla b�rl�kte, 
dayanışma �ç�nde olmayı sürdürecekt�r. Bu ves�leyle 8 
Mart dolayısıyla b�rçok kentte kadınların özgürlük 
yürüyüşler�n� engellenmeye yönel�k ant�demokrat�k 
yasakları protesto ed�yoruz.

B�rl�k ve dayanışmanın en güzel günler�nden b�r� olan 8 
Mart'ta, ülken�n farklı b�rçok yer�nden ger�c�l�ğe, 
sömürüye, baskıya, ş�ddete, tac�z ve tecavüzlere HAYIR 
sesler�n� yükseltecek olan kadınların 8 Mart'ı kutlu 
olsun.

Baskı ve ş�ddet sonucu yaşamlarını kaybeden kadınları 
ve bütün Özgecan'larımızı sevg�yle, saygıyla anıyoruz. 

Ünal ÖZMURAL 
TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası
Kocael� Şb. Başkanı 

28 NİSAN DÜNYA İŞÇİ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GÜNÜN’DE
DİKKATLER ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER ÜZERİNDE

YOĞUNLAŞMALIDIR
İşç� sağlığı ve �ş güvenl�ğ� (İSG), bütün çalışanları ve 
�şyerler�n� �lg�lend�ren, çalışma yaşamının en temel 
unsurlarından b�r�d�r. İşç� sağlığı ve �ş güvenl�ğ�ne �l�şk�n 
göstergeler, temel �nsan hakları, çalışma yaşamı ve 
ülkeler�n gel�şm�şl�kler�ne �l�şk�n öneml� göstergeler 
sunmaktadır. Ancak SGK ve d�ğer resm� �stat�st�kler 
göstermekted�r k�, ülkem�zde bu konuya gereken önem 
ver�lmemekte; yasa, yönetmel�k ve uygulamalarda 
yeters�z kalınmaktadır. Gerek �şveren kes�m�, gerekse 

kamu �şveren� konumundak� devlet, neol�beral 
ekonom�k pol�t�kaların da etk�s�yle konuya gereken 
özen� göstermemekted�r. 

Toplu �ş c�nayetler�ne de dönüşen �ş kazaları ve meslek 
hastalıkları, sermayen�n azam� kâr hırsı ve emek 
aleyh�ne pol�t�kalardan kaynaklanmaktadır. Ülkem�z �ş 
kazalarında Avrupa ve dünyada �lk sıralarda; ölümlü �ş 
kazalarında �se Avrupa'da b�r�nc�, dünyada üçüncü 
sırada yer almaktadır. Neol�beral ekonom� pol�t�kaları 
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kapsamında �ş güvences�n�n azalması, esnek çalışma 
b�ç�mler�, taşeronlaştırmanın yaygınlaşması, çalışma 
k o ş u l l a r ı n ı n  a ğ ı r l a ş m a s ı ,  ö z e l l e ş t � r m e , 
send�kasızlaştırma, sosyal güvenl�kten yoksun kayıt dışı 
�şç�l�k, yoğun kadın, genç, çocuk emeğ� sömürüsü, �ş 
kazalarını artıran nedenler arasındadır.

İş kazaları sonucu toplu ölümler�n artması neden�yle 
2012 yılında çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenl�ğ� 
Yasası �le �ş güvenl�ğ� uzmanlığı, hek�ml�ğ� ve d�ğer 
sağlık personel�ne �l�şk�n yönetmel�kler defalarca 
değ�şt�r�ld�. Ancak kazalar ve �ş c�nayetler� artarak 
devam etmekted�r. Yasa �lk gündeme geld�ğ�nde ve 
üzer�nde yapılan değ�ş�kl�klere da�r, �ş kazaları ve meslek 
hastalıklarının bu yasa ve mevzuat �le önlenemeyeceğ�n� 
hep söyled�k. 

Bu gerçek lerden hareketle İSG alanı  üzer �ne 
öner� ler �m�z�  aşağıda k amuoyunun d�kk at�ne 
sunuyoruz. 

1. İşç� sağlığı ve güvenl�ğ�ne �l�şk�n düzenlemen�n can 
alıcı noktalarından b�r�s�, kurulması gereken İşç� Sağlığı 
Güvenl�ğ� Enst�tüsüdür. İdar� ve mal� yönden bağımsız, 
üyeler�n�n çoğunluğu emek ve meslek örgütler� 
tems�lc�ler�nden oluşması gereken bu kurum, 
düzenleme, denet�m yapan b�r yapıda olmalıdır.

2. Çalışma yaşamına �l�şk�n düzenlemeler bu enst�tü 
tarafından bütünüyle yen�den düzenlenmel�; esnek ve 
taşeron çalışma yasaklanmalı, örgütlenme, toplu 
sözleşme ve grev hakkının önündek� engeller 
kaldırılmalıdır. İSG alanında yapılacak düzenlemeler 
ancak bu şek�lde anlamlı olab�l�r. 

3. İSG �le �lg�l� düzenleme ve uygulamalar, ayrımsız, 
kısıtlamasız bütün �şyerler�n� ve her statüdek� tüm 
çalışanları kapsamalıdır. 

4. Yapılacak düzenlemeler, “İşç� sağlığı ve �ş güvenl�ğ�n�n 
sağlanmasının öncel�kle �şveren�n görev� olduğu” 
�lkes�nde hareketle yapılmalıdır. İşyer�nde �st�hdam 
ed�len uzman, hek�m vb.'n�n verd�kler� h�zmet�n b�r 
danışmanlık h�zmet� olduğu kabullen�lmel�d�r.

5. Yapılacak düzenlemeler; İSG h�zmetler�n�n “p�yasa 
koşullarında ver�lmes�” anlayışı �le yapılmamalıdır. İşç� 
sağlığı ve �ş güvenl�ğ�n�n sağlanmasında kamu h�zmet�, 
kamu denet�m� anlayışı hâk�m olmalıdır. Yukarıda sözü 
ed�len enst�tü, h�zmet ve denet�m� organ�ze eden, 
yer�ne get�ren b�r yapı olmalıdır. Halen uygulanmakta 
olan Ortak Sağlık Güvenl�k B�r�m� (OSGB) anlayışına son 
ver�lmel�d�r.

6. İşyerler�nde görev alacak uzman, hek�m, sağlık 
personel� ve d�ğer personel�n eğ�t�m� önerd�ğ�m�z 
Enst�tü tarafından yer�ne get�r�lmel�d�r. Sözü ed�len 
personel her yıl yen�leme eğ�t�m�ne tab� tutulmalıdır.

7. Uzman, hek�m, d�ğer personel ve sağlık personel�n�n 
�şyer�nde yürüttüğü çalışmalar, �lg�l� meslek örgütler� 
tarafından denetlenmel�d�r.

8. Uzman, hek�m, d�ğer personel ve sağlık personel�n�n 
�şyerler�nde görevlend�r�lmes�, Enst�tünün yerel 
b�r�m�nce yapılmalı, �şyer� �le yapılacak sözleşme “t�p 
sözleşme” olarak enst�tü ve meslek örgütler� 
tarafından hazırlanmalı, sözleşmede yer alan hususlar 
personel �ç�n asgar� haklar olarak kabullen�lmel�d�r.

9. Uzman, hek�m, sağlık personel� görev yaptığı 
�şyer�ndek� �şç� sağlığı ve güvenl�ğ�ne �l�şk�n durumu 
Enst�tünün yerel b�r�m�ne raporlamalıdır.

10.  Uzman, hek�m, d�ğer personel ve sağlık 
personel�n�n ücret� Enst�tü bünyes�nde oluşturulacak 
b�r fondan karşılanmalıdır.

11. İSG �le görevl� çalışan tems�lc�ler�n�n eğ�t�mler�, 
Enst�tünün görevlend�rmes� �le kamu kurumu 
n�tel�ğ�ndek� meslek örgütler� tarafından yapılmalıdır. 

12. Çalışan tems�lc�ler�n�n �şyerler�n�n büyüklüğüne 
göre bel�rlenecek süre �le her gün �şyer�n�n bütününde 
gözlem yapması ve bunu raporlaması olanağı 
yaratılmalıdır.

13. Çalışan tems�lc�ler�n�n koşulsuz �ş güvences� 
olmalıdır.

14. 30 ve daha fazla çalışanın bulunduğu �şyerler�nde 
İşç� Sağlığı Güvenl�ğ� Kurulu kurulmalıdır.

15. Çalışan tems�lc�s�, uzman, hek�m tarafından 
öner�len hususlar, öner�y� yapan k�ş� �kna ed�lmed�ğ� 
sürece kabul ed�lmek zorunda olmalıdır. İşveren bu 
karara karşı sadece Enst�tü yerel b�r�m�ne �t�raz 
edeb�lmel�d�r.

1 6 .  İ ş ç �  e ğ � t � m l e r �  E n s t � t ü  t a r a f ı n d a n 
gerçekleşt�r�lmel�d�r.

Al� Ekber Çakar 
TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası
Yönet�m Kurulu Başkanı 
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DİSK-KESK-TMMOB-TTB: “HAYIR’INI AL DA GEL!
EMEK, BARIŞ, DEMOKRASİ İÇİN YAŞASIN 1 MAYIS!

İSK, KESK, TMMOB ve TTB 26 N�san 2017 tar�h�nde DİSK Genel Merkez�`nde düzenled�kler� basın 
toplantısıyla 1 Mayıs'ta herkes� "hayır"larıyla alanlara çağırdı.

DİSK Genel Başkanı Kan� Beko, DİSK Genel Sekreter� 
Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Lam� Özgen, 
KESK Genel Sekreter� Hasan Toprak, TMMOB Yönet�m 
Kurulu Başkanı Em�n Koramaz, TMMOB İstanbul İl 
Koord�nasyon Kurulu Sekreter� Cevah�r Efe Akçel�k ve 
TTB Merkez Konsey� Başkanı Prof. Dr. Raş�t Tükel'�n 
katıldığı basın toplantısında açıklamayı Kan� Beko 
okudu.

 'HAYIR`INI AL DA GEL!
EMEK BARIŞ DEMOKRASİ İÇİN YAŞASIN 1 MAYIS!
Dünyanın dört b�r yanındak� m�lyarlarca �şç� �ç�n, emekç� 
�ç�n, tüm ez�lenler ve yok sayılanlar �ç�n her 1 Mayıs, 
b�rl�ğ�n-mücadelen�n ve dayanışmanın gücüyle 
umudun büyütüldüğü gündür.

Yok sayılan emeğ�n, dünyanın dört b�r yanında görkeml� 
b�r b�ç�mde varlığını gösterd�ğ� gündür 1 Mayıs. 
Dünyanın her yer�nde en merkez� ve en büyük 
meydanlar, emeğ�n bu görkeml� buluşmasına tanıklık 
eder. İşç�ler özlemler�n�, umutlarını, talepler�n� 
�sted�kler� meydanlarda özgürce �fade eder.

Türk�ye`de �se maalesef 1 Mayıs`lar �kt�darlar get�rd�ğ� 
yasaklar ve devlet ş�ddet�n�n gölges�  alt ında 

kutlanmaktadır. 365 gün bu ülken�n tüm değerler�n� ve 
güzel l �k ler �n �  üretenlere  b � r  gün dah�  saygı 
göster�lmemekted�r. S�yas� �kt�dar b�r gün �ç�n dah� 
�şç�ler�n talepler�ne kulak vermemekte, yıllardır 1 Mayıs 
m�t �ng�n �n  kend�  � s ted�ğ�  yerde  yapı lmas ın ı 
dayatmaktadır. "Ayaklar baş olursa kıyamet kopar" d�ye 
açıklanan bu tutum, 2017 yılında da devam etmekted�r.
1 Mayıs 1977`dek� kontrger�lla katl�amının 40`ıncı 
yılında da bu dayatmanın sürdürülmüş olması ölenlere 
ve �şç� sınıfına saygısızlık olarak tar�he geçecekt�r. 15 
Temmuz darbe g�r�ş�m�ne karşı, b�zler de dah�l olmak 
üzere, yurttaşların buluştuğu Taks�m alanı ne yazık k� 
yen�den yasaklı meydan hal�ne get�r�lm�şt�r.

B�zler dört emek ve meslek örgütü olarak, ulusal ve 
uluslararası mahkemeler�n verd�ğ� yargı kararlarını 
tanımayarak hukuksuz b�r yasakta ısrar edenler�n er ya 
da geç bu tutumlarının hesabını verecekler�n�n altını b�r 
kez daha ç�zmek �st�yoruz.

Hukuku,  demok ras�y� ,  evrensel  temel hak ve 
özgürlükler� yok saymayı b�r rej�m b�ç�m� olarak 
ben�msem�ş anlayışa karşı, bu yıl her zamank�nden çok 
daha yaygın, k�tlesel ve coşkulu b�r b�ç�mde buluşmayı 
görev b�l�yoruz.
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B�l�nd�ğ� g�b�, emekç�ler�n haklarını gel�şt�rmeyen, 
aks�ne zarar veren ve tek adam rej�m�n� dayatan b�r 
anayasa �ç�n referanduma g�d�ld�. Devlet�n tüm 
olanaklarının kullanılmasına, tek sesl� medyaya, hayır 
d�yenler�n engellenmes�ne rağmen yurttaşların en az 
yarısı HAYIR ded�. Böyle b�r anayasa değ�ş�kl�ğ� �le ülke 
huzur, barış ve �st�krar bulamayacaktır. Türk�ye`n�n ac�l 
ve yaşamsal �ht�yacı eş�tl�kç�, özgürlükçü, la�k ve sosyal 
b�r Anayasadır.

Ancak ülkey� yönetenler bu gerçeklere gözünü 
kapatmakta, Türk�ye`ye tek adam rej�m� dayatmaktadır. 
Halkın en az yarısının HAYIR ded�ğ� b�r rej�m 
değ�ş�kl�ğ�n�, cebren ve h�le �le meşrulaştırma 
g�r�ş�mler�ne karşı 2017 1 MAYIS`ı çok daha anlamlı ve 
öneml� hale gelm�şt�r.

2017 1 Mayıs`ı, h�le-hurda �le dayatılan tek adam 
r e j � m � n e  k a r ş ı  d e m o k r a s �  � ç � n ,  g � d e r e k 
der�nleşt�r�len ve b�z� Ortadoğu`dak� çatışmaların 
ateş�ne sürükleyen savaş pol�t�kalarına karşı barış 
�ç�n, g�derek pervasızlaşan emek düşmanlığına 
karşı emeğ�n hakları �ç�n, MİLYONLARIN HAYIR`LI 
BULUŞMALARI olarak örgütlenecekt�r!

B�zler dört emek ve meslek örgütü başta olmak üzere, 
dost kurumlarla beraber, İstanbul`da Bakırköy Halk 
Pazarı başta olmak üzere, Türk�ye`n�n her yer�nde 
olab�ld�ğ�nce yaygın, k�tlesel, coşkulu ve HAYIR`LI 1 
Mayıs buluşmalarını b�rl�k �çer�s�nde örgütleyeceğ�m�z� 
�lan etmek �st�yoruz.

O l a ğ a n ü s t ü  H a l ` e ,  K a n u n  H ü k m ü n d e 
Kararnamelere ve tek adam rej�m�ne HAYIR demek 
�ç�n 1 MAYIS 'TA ALANLARA!
Darbe g�r�ş�m�ne karşı �lan ed�ld�ğ� �dd�a ed�len 
Olağanüstü Hal �le hukukun ayaklar altına alındığı, 
yurttaşların temel hak ve özgürlükler�n�n keyf� b�ç�mde 
gasp ed�ld�ğ�  b�r  rej �m kalıcı  hale get�r � lmek 
�stenmekted�r. Yüz b�n�n üzer�nde kamu emekç�s�n� ve 
�şç�y�, haklarında h�çb�r yargı kararı bulunmadan 
�ş�nden eden Kanun Hükmünde Kararnamelere, OHAL 
fermanlarına HAYIR demek �ç�n 1 MAYIS`ta alanlarda 
olacağız. Send�kal örgütlenme hakkını KHK �le ortadan 
kaldıran, kamu emekç�ler�n�n toplu �ş sözleşmes� 
hakkını ve kazanımlarını yok sayan ant�demokrat�k 
uygulamalara tesl�m olmayacağız. Halkın seçt�ğ� 
vek�ller�n�n yaptığı Seç�m Yasası`nı yok saymayı mar�fet 
b�len YSK örneğ�nde olduğu g�b�, adalet�n ç�v�s�n�n 
çıktığı, mecl�s�n tamamen yok sayıldığı tek adam 
rej�m�ne 1 MAYIS meydanlarında tüm gücümüzle HAYIR 
d�yeceğ�z!

Kıdem tazm�natının gaspına HAYIR demek �ç�n 1 
MAYIS`TA ALANLARA!

Referandum önces�nde defalarca d�le get�rd�ğ�m�z g�b�, 
16 N�san`ın ardından �lk �şler� kıdem tazm�natına göz 
d�kmek oldu. Patronlar "yük" olarak görüyor d�ye �şç� 
sınıfının ve bütün çalışanların 80 yıllık kazanımına göz 
d�kenlere "HAYIR" demek �ç�n 1 MAYIS ALANLARINDA 
OLACAĞIZ. Emekç�ler�n �ş güvences�, �şs�z kaldığında 
kara gün dostu olan kıdem tazm�natından nemalanmak 
� s t e y e n l e r � ,  İ ş s � z l � k  S � g o r t a s ı  F o n u ` n u 
yağmalamalarından tanıyoruz. Tüm emekç�ler� 
ya ğm aya  ve  t a l a n a  H AYI R  d e m e ye,  1  MAYI S 
ALANLARINA çağırıyoruz. 

Taşeron kölel�ğ�ne ve kamu emekç�ler�n�n �ş 
güvences�n�n kaldırılmasına HAYIR demek �ç�n 1 
MAYIS`TA ALANLARA!  
M�lyonlarca taşeron �şç�s�n�n umutlarını yıllardır 
a l d a t m a c a l a r l a  s ö m ü r e n l e r e ,  1  K a s ı m  2 0 1 5 
seç�mler�nden önce "taşerona kadro" vaat ed�p 
sözünde durmayanlara HAYIR demek �ç�n 1 MAYIS 
ALANLARINDA olacağız. Taşeron �şç�ler�n mücadele 
ederek ve mahkemelerde kazandıkları kadro hakkını 
tanımadığı g�b� taşeron düzen�n� b�le aratacak "k�ralık 
�şç�l�k" uygulamasını, �şç� s�msarlığını yasal hale 
get�rmek �steyenlere 1 MAYIS ALANLARINDAN HAYIR 
d�yeceğ�z! Taşeron �şç�ler�ne kadro vaad�n� tutmadığı 
g�b �  k amu emekç� ler �n �n  657 say ı l ı  yasadan 
kaynaklanan �ş güvenceler�n� ortadan kaldıracaklarını 
aç ık layanlara ,  m� lyonlarca k amu emekç�s �ne 
güvences�z çalışmayı dayatanlara omuz omuza HAYIR 
d�yeceğ�z! 

'HAYIR`INI AL DA GEL!
Bu topraklarda emeğ�yle, onuruyla yaşayan hemen 
herkes�n HAYIR ded�ğ� o kadar çok şey var k�! 1 MAYIS 
ALANLARI herkes�n 'HAYIR`INI alıp geld�ğ� rengarenk ve 
apaydınlık meydanlar olacak. İşs�zl�ğe HAYIR, k�ralık 
�şç�l�ğe HAYIR, �ş c�nayetler�ne HAYIR, kr�ze HAYIR, 
yoksulluğa HAYIR, zamlara HAYIR, �çer�de ve dışarıda 
savaşa HAYIR, kentler�n ve doğanın yağmasına HAYIR, 
kutuplaşmaya HAYIR, kadın c�nayetler�ne HAYIR, çocuk 
�st�smarına HAYIR, c�ns�yetç�l �ğe HAYIR, kamu 
h�zmetler�n�n t�car�leşmes�ne HAYIR, gazetec�ler�n, 
s�yasetç�ler�n, gençler�n hap�shanelere doldurulmasına 
HAYIR, akadem�n�n ve b�l�m�n b�t�r�lmes�ne HAYIR, 
sömürüye HAYIR, d�ktaya HAYIR g�b� m�lyonlarca 
HAYIR`lı çığlık 1 MAYIS ALANLARINDA buluşacak!

Hayd�, hep beraber, b�rl�k olarak, dayanışmamızı 
güçlend�rerek, mücadelem�z� büyütmek �ç�n 1 MAYIS 
ALANLARINA! 

Yaşasın İşç�ler�n B�rl�ğ�, Halkların Kardeşl�ğ�
Yaşasın İşç�  Sınıfının Uluslararası B�rl�k ve 
Dayanışması!
YAŞASIN 1 MAYIS!
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LPG - TÜPGAZ

Ömer AYDIN
Mak�na Mühend�s�

Kocael� Şube Yönet�m Kurulu Üyes�

LPG'n�n �lk kullanım şekl� hep�m�z�n b�ld�ğ� üzere tüpgazla 
başlamıştır. Tüpgaz kullanım alanları o kadar yaygındır k�, 
evdek� ocaklarımızın dışında endüstr�yel mutfaklarda, 
forkl�ftlerde, kesme ve kaynak �şler�nde kurutma 
�şlemler�nde, brülörlerde, den�z taşıtlarında, p�kn�kte 
m a n g a l d a  v e  d a h a  b � r  ç o k  a l a n d a  t ü p g a z 
kullanılab�lmekted�r. Tüpgaz'ın en büyük özell�ğ� 
d�led�ğ�m�z zaman d�led�ğ�m�z yere taşınab�l�r olmasıdır. 
Başka h�çb�r enerj�n�n bu kadar prat�k taşınab�lme özell�ğ� 
bulunmamaktadır. Bu özell�k o kadar çok ben�msenm�şt�r k� 
çoğu kullanıcı ev�n b�r köşes�nde veya arabasında 
bulundurduğu tüpün r�skler�n� unutmaktadır. Oysak� LPG 
doğru ve d�kkatl� kullanılmadığı takt�rde yaşanab�lecek b�r 
kazada çok vah�m sonuçlar doğurab�lmekted�r. Tüpgaz 
kullanımda temel olarak aşağıdak� hususlara azam� d�kkat 
ed�ld�ğ� takt�rde güvenl� b�r kullanım sağlanab�lecekt�r:

• Hortumun dedantöre ve yakıcı c�haza bağlantıları 
kelepçeyle yapılmalıdır. 
• Esk�yen, çatlayan, yumuşayan, sertleşen veya 2 yıldan fazla 
kullanılan hortumlar değ�şt�r�lmel�d�r. 
• Tüpler kullanılan c�hazdan daha alt sev�yede kalacak 
şek�lde yerleşt�r�lmel�d�r. C�hazdan daha yukarı sev�yede 
koyulmamalıdır. 
• Tüpler yatık ve ters durumda bulundurulmamalı ve 
kullanılmamalıdır. 
• Tüpler radyatör, soba veya daha başka ısı kaynaklarının 
yanına konulmamalıdır. 
• B�tm�ş tüpler kullanılmakta olan tüpler�n yanına 
konulmamalıdır. 
• Tüp c�hazın hortum bağlantı rakoru tarafına yakın 
yerleşt�r�lmel�d�r. Hortum, fırın g�b� b�r c�hazın arkasındak� 
sıcak bölümlerden uzak tutulmalıdır. 
• Tüpler herhang� b�r yerden aşağı atılmamalıdır. 
• Uyunan mahallerde tüp bulundurulmamalıdır. 
• Tüpler merd�ven altı ve boşluğu g�b� bodrum katı yerlerde 
konumlandırılmamalıdır. 
• Tüpler kalor�fer radyatörler�nden en az 1 metre, soba g�b� 
ısıtıcılardan en az 4 metre uzağa konulmalıdır. 
• Kullanılan ve yedek LPG tüpler�n�n kapalı alanlarda 
bulunması hal�nde ortamın alt kısmına havalandırma 
açılmalıdır. 
• P�kn�k tüpler�n�n üzer�ne, çapı 20 cm'den büyük veya 
çember�n çapından daha gen�ş çaplı b�r kapla (özell�kle 
tencere, çamaşır kazanı) p�ş�rme veya ısıtma yapılmaması 

gerek�r. 
• Kapalı alanlarda tüp kullanılması hal�nde tüpün ve yakıcı 
c�hazın bulunduğu mahalde yerden 15 cm yukarıda olacak 
şek�lde gaz alarm c�hazı takılması ve KKT yangın söndürücü 
bulundurulması
• Tüpler�n c�hazları bağlantısını yeterl�l�k belges� olan 
elemanlar tarafından yapılması.
• Valfl� tüpler�n her değ�ş�m�nde contalarının yen�lenmes�
• Tüp değ�ş�mler�nde mutlaka kaçak kontroller�n�n 
yapılması

Ülkem�zde doldurularak dağıtımı gerçekleşt�r�len LPG 
tüpler� 4 ana grupta toplanab�l�r
•  2 kg - (Anma hacm� 4.95 lt)
• 12 kg - (Anma hacm� 26.2 lt)
9 24 kg - (Anma hacm� 52 lt)
• 45 kg - (Anma hacm� 108.5 lt) 

Endüstr�yel proseslerde tüp kullanımında tüket�m 
c�hazlarının çalışma basıncı ve deb�s�ne göre uygun 
s�stem�n kurulması gerekmekted�r. Tüpün �ç�ndek� gazın 
düzgün yanmayı sağlayab�lmes� �ç�n tüpün �ç�ndek� 
buharlaşan gaz m�ktarının �ht�yaç duyulan deb�n�n altında 
kalmaması gerekmekted�r. Buharlaşma �ç�n gerekl� enerj� 
dış ortamdan elde ed�lmes� neden�yle tüpün gaz verme 
kapas�tes� gazın propan veya LPG karışım gazı olmasına, 
gazın ve dış ortamın sıcaklığına, ısı geç�ş katsayısına, ısı 
geç�ş yüzey alanına (tüpün hacm�ne) ve �k� ortam 
arasındak� ısı geç�ş parametreler�ne bağlıdır. 
Yakıcı c�hazların �ht�yaç duyduğu gaz basıncı ve deb�s� c�haz 
kataloglarından tesp�t ed�ld�kten sonra yukarıdak� şartlar 
göz önüne alınarak kullanılacak tüpün hacm� ve/veya kaç 
adet tüp kullanılacağı hesaplanmalıdır. B�rden fazla tüpün 
aynı anda kullanımına �ht�yaç duyulduğunda tüpler b�r 
kollektör �le b�r� b�r�ne paralel olarak bağlanarak vanaları 
açılıp aynı anda kullanılmalıdır. Genel b�r algı; b�rden fazla 
tüpün aynı anda kullanımının fazla gaz kullanıldığı şekl�nde 
olsa da bu tamamen yanlış b�r algıdır. Tüp sayısını artırmak 
ısı geç�ş yüzey alanını artırmak anlamına gelmekted�r. Eğer 
yeterl� sayıda tüp kullanılmaması hal�nde, kullanılan 
tüpler�n �ç�ndek� LPG m�ktarı azaldığı zaman yüzey alanı 
daha da küçülmüş olacak ve tüpten yeterl �  gaz 
alınamadığından yanma problem� olmaya başlayacaktır. 
Teor�k olarak eğer dışarıdak� sıcaklık -18ºC �se, 11ºC'lık 
sıcaklık farkının tüpe ısı sağlaması mümkündür. 
Ancak –18ºC sıcaklığındak� hava �le çevrelenm�ş �ç�nde -
29ºC sıcaklığında l�k�t bulunan tüp atmosferdek� bağıl nem 
%35'den yüksek olduğu takt�rde donla kaplanacaktır. 
Tüp c�darındak� don �zolsayon görev� görür ve tüpe ısı akımı 
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yavaşlar. L�k�t�n sıcaklığı düşer ve net�cede don meydana 
gel�ş� hızlanır. N�hayet l�k�t propan atmosfer�k kaynama 
noktasına gel�r ve basınç gösterges� sıfıra düşer. Bu şartlar 
altında tüp, gaz veremez.
Basınç düştüğü zaman s�steme bağlanan b�rkaç adet yen� 
tüp geç�c� çözüm üret�r. Yüksek tüket�m olduğunda tüpler�n 
derhal karlanmaya başladığı görülür. C�hazların gaz 
�ht�yaçlarının altında gaz verme deb�s� olan tüm tüplerde 
bu sorun görülür. Aslında “ tüpler donuyor " d�ye �fade 
ed�len bu durum, tamamen termod�nam�k b�r gerçekt�r. 
Tüpün, çevreden kazandığı ısı �le üreteb�ld�ğ� gaz 
hacm�nden daha fazla m�ktarda gaz çekersek, tüpün �ç�nde 
bulunan propan gazı tüpün sac sıcaklığını -41 ºC'ye doğru 
düşürür. Havanın nem�, tüpün soğuk sacına çarptığında 
kr�stalleş�r ve buz oluşur. LPG'n�n sıvı halden katı hale 
geçmes� çok düşük sıcaklıklarda olur. (-80 ºC c�varında) 
Prat�kte ısıl değer olarak 10.000 kcal ve 45 kg'lık b�r LPG 
tüpünden alınab�lecek gaz m�ktarı 1 kg/h olarak 
hesaplanab�l�r. (Propan 1.6 kg/h)
Örnek olarak 138.000 kcal'l�k b�r tüket�m �ç�n 13.8 sanay� 
tüpü bulunur. 14 tüp kullanılması gerek�r. 7'l� ya da 8'l� 
kollektörler uçtan b�rb�r�ne bağlanır ve gaz çek�ş� �k� 
kollektörün bağlantı noktasından yan� ortadan yapılır. 
Tüpler�n  14'ü aynı anda açılır. Aynı anda b�ter ve heps� 
b�rl�kte değ�şt�r�l�r.

Aşağıdak� graf�k tüpün doluluk oranına göre gaz verme 
kapas�tes�n� göstermekted�r. 

Yüksek tüket�m ve bunun sonucu olan don olayı tüp sayısını 
artırarak çözülmeyecek kadar fazla �se bu durumda tüpler�n 
ısıtılması gerek�r. 1 kg LPG'y� buharlaştırmak �ç�n 100kcal'ye 
�ht�yaç bulunmaktadır. Bu hesaba göre çıkacak ısıtıcı  
rez�stansı :
Örnek;

100.000   kcal'l�k   tüket�m   �ç�n 100.000/10.000 =10 kg/h.
10kg/h X 100 kcal = 1.000 kcal 
1.000 kcal /860=1.16 kW

Kayıplarla b�rl�kte 2 kW'lik rez�stans gerek�r. Daha yüksek 
rez�stans gücü gerek�rse 2-3 noktadan ısıtma yapılab�l�r. Bu 
bağlantılar mutlaka exproof olmalıdır.

lsıtma havuzlu tes�satlarda tab�� buharlaşmaya göre hesap 
ed�len tüp adet�nden %40'ı eks�lt�leb�l�r. Çünkü 40ºC 
c�varında ısıtılan sanay� tüpünün her b�r�nden ortalama 1.6 
kg/h gaz alındığı kabul ed�l�r. Tüpler propan tüpü �se tab�� 
buharlaşmayla 1.6 kg/h, ısıtılması hal�nde 2 kg/h gaz deb�s� 
kabul ed�leb�l�r. Güvenl� kullanımlar..

ASANSÖR KONTROL MERKEZİ’NİN TÜRKAK DENETİMİ TAMAMLANDI

Odamızın akred�te muayene kuruluşu Asansör Kontrol Merkez�n�n TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre 
TÜRKAK tarafından 10-29.04.2017 tar�hler� arasında Adana, Den�zl�, Ed�rne, İstanbul, İzm�r, Kocael� ve 
Konya Şubeler�m�zde gerçekleşt�r�len gözet�m denet�mler� başarıyla sonuçlandı.

A B - 0 1 3 0 - M  n u m a r a l ı 
akred�tasyon sert�f�kamızın 
k a p s a m ı n d a  t a h r � b at s ı z 
m u a y e n e ,  a s a n s ö r l e r , 
k aynak l ı  �malat  ve çel �k 
k o n s t r ü k s � y o n l a r,  b o r u 
hatları, metalden �şlenm�ş 
parçalar, kazanlar ve basınçlı 
kaplar, kaldırma ve �letme 
mak�naları, telefer�k, telesk� 
v e  t e l e s � y e j ,  d e p o l a m a 
t a n k l a r ı ,  a r a ç l a r ı n 
(LPG/CNG/LNG) yakıt s�stem�, 
yürüyen merd�ven / bantlar, 

gaz yakan c�hazlar, basınçlı ek�pmanlar, bas�t basınçlı 

kaplara yönel�k per�yod�k kontrol ve �malat sürec� 
k o n t r o l l e r �  � l e  p r o j e  o n a y ı  v e  u y g u n l u k 
değerlend�rmeler�, doğalgaz �ç tes�satı, baca kontroller�, 
yangın önleme ve söndürme s�stemler�n�n per�yod�k 
kontroller� yer almaktadır.

T.C. BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ
BAKANLIĞI YETKİSİ YENİLENDİ

Odamız, 26.10.2016 tar�h ve 
29869 sayılı Resm� Gazete'de 
yayınlanarak yürürlülüğe g�ren 
Araçların İmal, Tad�l ve Montajı 
H a k k ı n d a  Y ö n e t m e l � k 
çerçeves�nde; araç yakıt s�stem� 
�ç�n montaj tesp�t raporu, gaz 
s ı z d ı r m a z l ı k  r a p o r u 
d ü z e n l e y e c e k  v e y a  g a z 
sızdırmazlığını kontrol edecek 
kurum/kuruluşlar olarak T.C 

B�l�m, Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı tarafından 
faal�yetler�n� yürütmek üzere yetk�lend�r�lm�şt�r. Mak�na 
Mühend�sler� Odası bu alandak� faal�yetler�n� devam 
ett�recekt�r



sağlık

KURU GÖZ VE GÖZ KURULUĞU
Göz yaşı gözün kuru ve neml� kalmasını sağlayan b�r 
salgıdır .Gözyaşı �k� yolla üret�l�r. Bunlardan b�r�, gözyaşının 
yavaş ve sab�t b�r hızla üret�m�d�r. Böylece gözdek� normal 
kayganlık sağlanır. D�ğer� �se, gözün uyarılması (k�rp�k 
batması, soğuk hava, rüzgarla temaz, gr�p vs)  ve herhang� 
b�r duygusal duruma cevaben fazla m�ktarda gözyaşı 
salınmasıdır. Ancak, bazı k�mselerde gözün rahat etmes�n� 
sağlayacak ölçüde gözyaşı salgılanamaz ya da kal�tes� 
bozulur . Bur duruma "kurugöz" adı ver�l�r. 

 Göz Yaşı Tabakası Ned�r?
Göz kırpma hareket� �le b�rl�kte 
g ö z  y ü z e y � n d e ,  y ü z e y � n 
tem�zl�ğ�n� ve pürüzsüzlüğünü 
sağlayan b�r gözyaşı tabakası 
oluşur.  Bu tabak a olmadığı 
t a k t � r d e  n e t  g ö r m e 
sağlanamamaktadır.Bu tabaka üç 
ayrı katmandan oluşmaktadır;  
• Yağ katmanı
• Su katmanı

• Mukus katmanı
Yağ katmanı, me�bomus adı ver�len bezler tarafından 
oluşturulur. Bu katman en dışta yer alır ve amacı, göz 
yüzey�n� düzleşt�rmek, buharlaşmayı azaltmaktır. Gözyaşı 
den�ld�ğ�nde b�z�m aklımıza gelen su, orta katmanı 
oluşturur. Gözyaşı bez� tarafından oluşturulan bu katman, 
gözdek� yabancı c�s�mler� ve �rr�tanları uzaklaştırarak göz 
tem�zl�ğ�n� sağlar. En altta konjunkt�va tarafından 
oluşturulan mukus katman vardır. Bu katman suyun göz 
yüzey�ne yayılarak yüzey�n neml� kalmasını sağlar. Mukus 
katmanı olmazsa su yüzeye tutunamaz.

Göz Kuruluğu Bel�rt�ler� Nelerd�r
• Gözlerde Batma ve Yanma h�ss�
• Göz �ç�nde ve etrafından yapışkan, �pl�ks� sıvı (çapak) 
b�r�k�m�
• Kızarıklık,
• Aşırı yaşarma,yorgunluk h�ss�
• Kontakt lens kullanırken zorluk yaşama
Kuru b�r gözde meydana gelen aşırı sulanma da anormal b�r 
durumdur. Gözde kayganlığı sağlayacak gözyaşı yoksa, göz 
rahatsız olur ve uyarılır. Böylece aşırı gözyaşı salgısı meydana 
gel�r ve gözün drenaj s�stem� bunu kaldırmadığı �ç�n gözyaşı 
dışa akar.

Kuru Gözün ( Göz Kuruluğu ) Sebepler� Nelerd�r?
Yaşlandıkça zaten gözyaşı m�ktarımız azalır. Kuru Göz 
hastalığı hem erkeklerde hem de kadınlarda herhang� b�r 
yaşta olab�lse de kadınlarda, özell�kle de menopoz sonrası 
dönemde daha sık görülür. Yoğun b�lg�sayar, tablet, akıllı 
telefon kullanımı, uzun saatler telev�zyon seyretmek de, göz 
kırpma refleks�n� bozacağından, buharlaşmayı artırarak göz 
kuruluğuna neden olurlar. A v�tam�n� eks�kl�ğ�ne bağlı kuru 
göz çok nad�rd�r ve özell�kle de gel�şmem�ş ülkelerde gözlen�r.

Kuru göz, başka problemlerle de �l�şk�l� olarak da ortaya 
çıkab�l�r. Örneğ�n göz kuruluğu �le b�rl�kte ağız kuruluğu 
ve eklem ağrıları mevcut �se Sjögren sendromundan 
süphelen�leb�l�r. Bazı romat�zmal hastalıklar gözyaşı 
salgısında azalmaya yol açab�l�r. Bazı �laçlar da gözyaşı 
salınımını azaltarak kuru göz neden olab�l�rler.
Bu İlaçlar;
• D�üret�k
• Akne Tedav�s�ne yönel�k �laçlar
• Ant�h�stam�n�k
• Uyku �laçları
• Bazı ağrı kes�c�ler
• Tr�s�kl�k ant�depresanlar
Bu �laçların kullanımının gerekl� olduğu durumlarda, k�ş� göz 
kuruluğunu tolere edem�yorsa sun� göz yaşı �le tedav� ed�lmel� 
ve k�ş�n�n ş�kayetler�   tolere ed�leb�lecek sev�yeye 
�nd�r�lmel�d�r.

Kuru gözü olan �nsanlar, göz damlalarının toks�k yan 
etk�ler�ne daha yatkındırlar. Bazı sun� gözyaşı 
damlalaları �ç�nde bulunan koruyucu(prezervan) 
maddeler gözü �rr�te edeb�l�r. Bundan dolayı koruyucu 
madde �çermeyen göz yaşı damlaları hek�mler tarafından 
daha cok terc�h ed�l�r 

 Kuru Göz (Göz Kuruluğu) Tanısı Nasıl Konulur?
Kuru gözün tanısı herhang� b�r göz hek�m� tarafından 
rahatlıkla konulab�l�r. Kes�n tanı �ç�n gözyaşı üret�m�n� 
ölçen testler yapılır.

Sch�rmer Test�: Alt gözkapağı �ç yüzüne yerleşt�r�len b�r 
f�ltre kağıdı �le gözyaşının yeterl� olup olmadığı 
değerlend�r�leb�l�r. Göz kuruluğunun olmaması �ç�n en az 10 
mm üzer�nde olması gerek�r. Gözyaşının bazal ve refleks 
sekresyonu hakkında b�lg� ver�r. Aynı test� top�kal anestez�k 
damlatarak yaptığımızda �se 10 dk sonra 3 mm' den fazla 
olmalıdır. Bazal gözyaşı sekresyonu hakkında b�lg� ver�r. 
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sağlık

Göz Yaşı Kırılma Zamanı: Gözyaşı kal�tes� �le �lg�l� f�k�r ver�r. 
Bazen gözyaşı sekresyonu normal hatta normalden fazla 
olsa b�le kuru göz semptomları görüleb�l�r. Bu durum çoğu 
kez gözyaşı kal�tes� �le �lg�l� b�r durumdur. Gözyaşı kırılma 
zamanı test�; göze floresce�n damlatılmasını tak�ben hasta 
gözler�n� b�rkaç kez kırpar ve daha sonra b�yom�kroskopta 
kobalt mav�s� altında kornea muayene ed�l�r ve bu esnada 
hasta gözünü kırpmaz. İlk s�yah noktanın oluştuğu an 
gözyaşı kırılma zamanını göster�r. 10 san�yeden fazla �se 
normal olarak değerlend�r�l�r. 

Tedav� (koruyucu olarak) 
• Kuruluğa neden olab�lecek 
rüzgârlı ortamlarda ya da 
yüzerken koruyucu gözlük 
kullanılmalı.
• Günde en az 2 lt. su �ç�lmel�
•  O m e g a  3 ' d e n  z e n g � n 
beslenmel�.
• Düzenl� uyku uyumalı.

1- Göz Yaşı İlaves�
Öncel�kle yapılması gereken eks�k gözyaşının tekrar 
yer�ne konmasıdır. Sun� gözyaşı damlaları, �nsanın kend� 
gözyaşına çok benzer özell�kted�r. Bunlar gözü 
sulandırır ve neml� kalmasını sağlayarak gözü rahatlatır 
Sun� gözyaşı damlalarının pek çok  çeş�d� mevcuttur.

Sun� gözyaşı �çer�s�ndek� koruyucu maddelere karşı 
duyarlılığı olan veya kontakt lens kullanan k�ş�lere 
koruyucu madde �çermeyen göz yaşı  damlaları 
öner�lmel�d�r.

S u n �  g ö z y a ş ı  d a m l a l a r ı  g ü n d e  b � r - � k �  d e f a 
kullanılab�ld�kler� g�b�, saatte b�rkaç defa dah� 
damlatılab�l�r. Bu konu da doktorunuzun tavs�yes�ne 
uymanız gerek�r.

2- Mevcut Göz Yaşını Koruma (Geç�c�-Kalıcı Punktum 
Tıkaçları)

Gözler�n neml� kalmasını sağlayıcı d�ğer b�r yaklaşım, 
k�ş�n�n kend� gözyaşını korumaktır.
Gözyaşı küçük b�r kanaldan burnumuza akar (Bu nedenle 
ağladığımız zaman burnumuz da akar ). Göz kuruluğu 
olduğunda gözyaşı azalmıştır ancak tamamen yok değ�ld�r. 
Mevcut olan gözyaşının gözde daha fazla kalmasını 
sağlamak �ç�n gözyaşını buruna akıtan kanalın g�r�ş�ne m�n�k 
tıkaçlar konulduğunda k�ş�n�n kend� gözyaşı gözü daha fazla 
nemlend�r�r ve ş�kayetler azalır. Punktum tıkaçları geç�c� ve 
kalıcı olab�l�r. Geç�c� olanlar b�rkaç ay sonra er�y�p kaybolur, 
kalıcı olanlarsa daha uzun süreler etk�l� olur.

3- D�ğer Yöntemler
-Gözyaşı da d�ğer sıvılar g�b� buharlaşma özell�ğ�ne 
sah�pt�r. Buharlaşmayı azaltmak �ç�n alınacak tedb�rler �le 
gözün daha uzun süre neml� kalması sağlanab�l�r. Örneğ�n, 
kışın bulunduğunuz ortamda ısıtıcılar havayı kurutucu etk� 
yaratırlar, radyatörün üzer�ne koyacağınız b�r m�ktar su 
havanın neml� kalmasına katkıda bulunab�l�r. �y� ısıtılmış 
evlerde veya sürekl� kl�malı ortamlarda yaşayanlarda kuru 
göz ş�kayetler� daha sıklıkla görülür. Doğal ortamda 
ş�kayetler�n�z�n daha az olacağını farkedeb�l�rs�n�z.
-Gözler�n�ze hava üflenmes�nden kaçının. Saç kurutma 
mak�neler�n�, otomob�l radyatörler�n�, kl�maları veya 
pervaneler� gözler�n�ze doğrultmayın.
-Rüzgarlı günlerde gözlük takın. Gözler�n etrafını saran 
tarzdak� gözlükler rüzgarın etk�ler�n� azaltmaya yardımcı 
olab�l�r. 
-Göz kırpmayı unutmayın. B�l�nçl� b�r b�ç�mde, tekrar tekrar 
göz kırpmak kend� gözyaşlarınızın daha eş�t olarak göze 
dağıtılmasına yardımcı olab�l�r.
-Gözler�n�z� ovmaktan kaçının. Gözler�n�z� ovarak daha fazla 
tahr�ş edeb�leceğ�n�z� unutmayın. 
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KAPİTALİZM HAKKIN SÖYLENMEYEN 23 ŞEY

HUZURSUZLUK
Merhamet zulmün merhem� 
olamaz! 

İstanbul'un kargaşası �ç�nde 
sıradan b�r yaşam süren 
İbrah�m, çocukluk arkadaşı 
Hüsey�n' �n ölüm haber� 
üzer�ne doğduğu kad�m 
kent Mard�n'e g�der. Onun, 
önce sevdaya sonra ölüme 
yazılmış, Mard�n'de başlayıp 
Am e r � k a 'd a  s o n a  e r m � ş 
hayatını araştırmaya koyulur. 
Böylece âdeta b�r g�rdabın 
�ç�ne çek�l�r, tutkuyla ve hırsla 
g�zeml� b�r kadının peş�ne düşer. 

Harese ned�r, b�l�r m�s�n? Develer�n çölde çok sevd�ğ� b�r d�ken 
var. Deve d�ken� yed�kçe ağzı kanar. Tuzlu kanın tadı 
d�ken�nk�yle karışınca bu, deven�n daha çok hoşuna g�der. 
Kanadıkça yer, b�r türlü kend� kanına doyamaz Ortadoğu'nun 
âdet� budur, tar�h boyunca b�rb�r�n� öldürür ama aslında 
kend�n� öldürdüğünü anlamaz. Kend� kanının tadından 
sarhoş olur. 

Mard�nl� Hüsey�n �le IŞİD zulmünü m�sl�yle yaşamış Ez�d� kızı 
Meleknaz'ın ve kelamın çocuklarının h�kâyes�... L�vanel� okuru, 
sevda �le acının �ç �çe geçt�ğ� b�r Ortadoğu gerçeğ�yle 
buluşturuyor.

Sayfa Sayısı: 160
Baskı Yılı: 2017
Yayınev�: Doğan Yayınları

Kap�tal�zm Hakkında S�ze 
Söylenmeyen 23 Şey'de Ha-
J o o n  C h a n g  d ü n y a 
ekonom�s�n�n �ş ley�ş �ne 
� l �şk �n m�tler�  büyük b�r 
ustalıkla yıkıyor. Çamaşır 
m a k � n e s � n � n  d ü n y a y ı 
� n t e r n e t t e n  d a h a  ç o k 
değ�şt�rd�ğ�n�, aslında sanay� 
sonrası çağda yaşamakta 
olmadığımızı,  zeng�nler� 
daha da zeng�nleşt�rmen�n 
y o k s u l l a r ı  d a h a  d a 
yoksullaştırdığını ve aslında 
serbest p�yasa d�ye b�r şey 
olmadığını �kna ed�c� ve 
çarpıcı b�r şek�lde ortaya 
koyuyor.

Serbest p�yasa �deoloj�s�n� son derece espr�l� b�r üslupla 
eleşt�ren Chang, yanıtlarını eğlenerek okuyacağınız oldukça 

�lg�nç sorular ortaya atıyor:

* Son derece kal�tel� kıtalararası bal�st�k füzeler ve nükleer 
den�zaltılar �mal edeb�len b�r ülke nasıl oluyor da doğru dürüst 
çalışan b�r telev�zyon üretem�yor?
* Nasıl oluyor da ekonom�k açıdan en başarılı ülkeler�n 
ekonom�s�n� ekonom�st olmayan k�ş�ler yönet�yor?
* Bugün bütün Avrupalılar neden özgürlükler�n� Rus 
komün�stler�ne borçlular?
* Hang� ülkede, sanay� yatırımı yapmayanı dövüyorlar?
* Ekonom� b�l�m� neden ekonom�ye zarar ver�yor?

Dünya pol�t�kasındak� son gel�şmeler �le küresel kr�z�n 
ardındak� d�nam�kler� anlamak �steyenler bu k�tabı mutlaka 
okumalı.“Öneml�… İkna ed�c�… Küreselleşmen�n duyarlı 
olması gerekt�ğ�n� �y� anlatıyor.” — F�nanc�al T�mes

Sayfa Sayısı: 344
Baskı Yılı: 2015
Yayınev�: Say Yayınları

ŞEKER PORTAKALI (Çocuklar İç�n)

Yazarlıkta karar kılıncaya 
k a d a r ,  b o k s 
a n t r e n ö r l ü ğ ü n d e n 
ressam ve heykeltıraşlara 
modell�k yapmaya, muz 
p l a n t a s y o n l a r ı n d a 
h a m a l l ı k t a n  g e c e 
kulüpler�nde garsonluğa 
k adar  çeş � t l �  � ş lerde 
çalışan Jose Mauro de 
V a s c o n c e l o s ' u n 
başyapıtı Şeker Portakalı, 
"günün b�r�nde acıyı 
k e ş f e d e n  k ü ç ü k  b � r 
çocuğun öyküsü"dür. 
Çok yoksul b�r a�len�n 
oğlu olarak dünyaya 
gelen, dokuz yaşında 
yüzme öğren�rken b�r 
gün yüzme şamp�yonu 
olmanın hayal�n� kuran Vasconcelos'un çocukluğundan der�n 
�zler taşıyan Şeker Portakalı,  yaşamın beklenmed�k 
değ�ş�mler� karşısında büyük sarsıntılar yaşayan küçük 
Zeze'n�n başından geçenler� anlatır. Vasconcelos, tam on �k� 
günde yazdığı bu romanı "y�rm� yıldan fazla b�r zaman 
yüreğ�nde taşıdığını" söyler.

Aydın Emeç'�n, güzel Türkçes�yle d�l�m�ze armağan ett�ğ� Şeker 
Portakalı'nın başkahramanı Zeze'n�n büyüdükçe yaşadığı 
serüvenler�, yazarın Güneş� Uyandıralım ve Del�f�şek adlı 
romanlarında �zleyeb�l�rs�n�z.

Sayfa Sayısı: 200
Baskı Yılı: 2016
Yayınev�: Can Çocuk Yayınları
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  Teknoloji Günlüğü Hazırlayan: N.Gökhan Duman

HABER
Mob�l �mzalar jet hızıyla g�decek
Stat�sta tarafından yapılan araştırmaya göre, 
2020  yılında mob�l uygulama pazarının 188 
m�lyar doları aşması beklen�yor.Elektron�k �mza 
ve mob�l �mza alanlarında b�reylere ve kurumlara 

katma değerl� çözümler sunan E-GÜVEN, bu eğ�l�m� ve değ�ş�m� göz 
önünde bulundurarak �mza süreçler�n� JetOnay uygulaması �le 
kolaylaştırıyor. Mob�l c�hazlarla hızlı ve kolay doküman �mzalamaya 
olanak tanıyan JetOnay uygulaması, farklı formattak� dokümanların 
mob�l �mzayla �mzalanab�lmes�ne olanak sağlıyor.JetOnay 
kullanıcıları, ma�ller�n�n ek�nde bulunan ya da telefonlarına daha 
önce kaydett�kler� dokümanları uygulama üzer�nden açab�l�yor, 
mob�l �mzaları �le �mzalayab�l�yor, �mzaladıkları dokümanları 
d�led�kler� k�ş�lere y�ne uygulama üzer�nden e-posta �le 
göndereb�l�yor. Bu uygulama �le hem �ş hem de özel hayatta �mza 
prosedürler�n�n yarattığı zaman kaybını azaltıyor, kullanıcılara 
kolaylık sunuluyor.

Nok�a 3310 satışa sunuluyor, ancak f�yat 
daha yüksek
Şubat ayında Mob�le World Congress 2017'de 
açıklanan Nok�a 3310'un öner�len perakende 

f�yatı 49 € olarak bel�rlend�. Nok�a 3310'un yen� sürümü özell�kl� b�r 
telefon olmasına rağmen markanın hayranları fazla ve satın almak 
�steyenler�n sayısının oldukça fazla olacağı düşünülüyor.Bununla 
b�rl�kte, b�rçok Avrupa pazarının farklı b�r f�yat koyduğu görülüyor. 
Bu f�yatlar, HMD Global'�n Nok�a 3310 (2017) �ç�n b�rkaç ay önce 
açıkladığı f�yatlardan b�raz daha yüksek. Avusturya'da 28 N�san'dan  
�t�baren 59 €'ya satılacak. Bazı perakendec�ler daha fazla müşter� 
çekmek �stemekte ve f�yatı haf�fçe azaltmakta, bu nedenle Nok�a 
3310'u (2017) 53 €  karşılığında satışa sunuyorlar. İsveç  
perakendec�ler�, 3G özell�kl� b�r vers�yonunu 93 €'dan kullanıma 
sunulacak. Türk�ye'de �se N�san ayında satışa sunulması beklenen  
telefon, 350-400 TL arasında f�yata sah�p olacak.

Galaxy S8 kırmızı ekran sorununa çözüm 
bulundu
Geçt�ğ�m�z günlerde, Kore'de ön s�par�ş ver�p 

erken sah�p olan Galaxy S8 ve Galaxy S8+ müşter�ler�nden kırmızı 
ekran sorunu ş�kayetler� gelm�şt�.C�haz sah�pler�, telefonlarındak� 
ekranların çok kırmızı olduğunu düşündükler� �ç�n başkalarına 
sordu. Galaxy S8 ve Galaxy S8+'ın res�mler� sosyal medya s�teler�nde 
ortaya çıkınca, Samsung bu habere "Öneml� b�r sorun değ�l ve 
telefonun kend�s� �le ayarlanab�l�yor. Renk hala kırmızımsı 
görünüyorsa, müşter�ler serv�s merkez�nden değ�şt�reb�l�rler.” 
yanıtını verd�. Fakat bu açıklama, zaten opt�m�ze ed�lm�ş 
olduklarından ekranlarındak� reng� ayarlayamadığını söyleyen bazı 
Galaxy S8/S8+ sah�pler�n� memnun etmed�. Samsung, bu kırmızı  
renk sorunu �ç�n b�r güncelleme yayınlayacağını duyurdu. Ş�rket bu 
güncellemey� N�san ayı sonunda yayınlayacak. Güncelleme �le 
sorunun g�der�lmes� üm�t ed�l�yor.

Akıllı bandaj sayes�nde doktorlar yarayı 
�zleyeb�lecek!
İng�ltere'de Swansea Ün�vers�tes�, bu akıllı 
b a n d a j  t e k n o l o j � s � n �  ö n ü m ü z d e k �  y ı l 
denemeler�ne başlayacak. 5G Teknoloj�s� �le 

;Akıllı bandajlar, yaraya �l�şk�n raporları, sağlık uzmanlarına 
göndermek �ç�n gelecek nes�l kablosuz serv�sler�n yanı sıra, 

yaralanma durumundak� gel�şmeler� tak�p etmek �ç�n nano-
sensörler de kullanıyor. Doktorlar bandajlardan aldığı b�lg�lerle 
yarayı �zleyeb�lecek ve �y�leşmen�n daha �y� olmasına dayalı b�r 
tedav� planı uygulayacak. Doktorlar ayrıca, yaralı k�ş�n�n ne kadar 
akt�f olduğunu tak�p edeb�lecek. Yaralar genell�kle hasta egzers�z 
yaparken ve kan yaranın yakınında dolaşırken �y�leş�r.  Nanotech 
uzmanları yaradak� değ�ş�kl�kler� okuyan algılayıcılar üret�rken, 
bandajı para kazanmak �ç�n b�r 3B yazıcıyla yapılab�l�r. Profesör 
Clement, Galya Yara Yen�l�k Merkez�'nde, okulun test yapmasına 
yardımcı olab�lecek 1 m�lyon �nsan olduğunu söyled�.
 

Ant�b�yot�k çok yakında tar�h olab�l�r!
Ant�b�yot�kler�n aşırı kullanımının �nsan 
sağlığını tehd�t ett�ğ� açık b�r gerçek. 
R o c k e f e l l e r  Ü n � v e r s � t e s � ' n d e k � 
araştırmacılar; ant�bakter�yel bakter�ler� 
avlamak �ç�n v�rüs ve �nsan ant�korlarını 

b�rleşt�ren b�r molekül oluşturarak, ant�b�yot�k d�renc�ne karşı 
savaşta yen� b�r s�lah gel�şt�rd�.B�rleş�k Krallık hükümet� tarafından 
yayınlanan b�r raporda, Superbug'ların her yıl 2050 yılına kadar 
her yıl 10 m�lyondan fazla k�ş�n�n ölümünden sorumlu olab�leceğ� 
yer alıyordu.Ancak şu ana kadar yapılan çalışmalarda; bakter�yel 
toks�nler� emd�ren, sağlıklı hücrelere tutunma becer�ler�n� 
geçers�z kılan veya mevcut ant�b�yot�klere olan Rockefeller ek�b�, 
�k�s� arasındak� benzerl�kler� fark ederek melez moleküller 
yaratmaya karar verd�.Araştırmanın baş araştırmacısı Assaf Raz, 
"Hem ant�korların hem de l�s�nler�n �k� ayrı b�leşen� var. İk�s�n�n de 
kend� hedefler�n� bağlayan b�r kısmı var, ancak l�z�nler�n �k�nc� 
b�leşen� bakter� hücre duvarını keserken, ant�korlar b�r bağışıklık 
tepk�s�n� koord�ne ed�yor. Bu, b�z�m �ç�n sorumlu olan v�rüs 
parçasını b�rleşt�r�p karıştırmamıza olanak tanıdı." ded�.Ek�p, bu 
h�br�d moleküller� "Lys�bod�es" olarak adlandırdığı üç farklı türde 
yaptı. Bunlardan �k�s� aynı bakter�den, üçüncü b�r bakter� �se hücre 
duvarlarını büyüdükçe benzer b�r enz�m kullanan b�r bakter�den 
türet�ld�. Bu bakter�ler�n üçü de, Staphylococcus aureus veya 
Staph olarak b�l�nen yaygın b�r bakter�den seç�ld�.

İnternet ve b�lg�sayarın muc�d� hayatını 
kaybett�
İ n t e r n e t � n  v e  m o d e r n  b � l g � s a y a r ı n  
oluşturulmasında etk�l� olan b�r b�lg�sayar 
b�l�mc�s� Robert Taylor 85 yaşında hayata 

gözler�n� yumdu. Park�nson hastalığı geç�ren Taylor, 16 N�san 
Pazar günü yaşamını y�t�rd�.İnternet� kurmada b�rçok k�ş� rol 
oynamıştı. 1966'da Pentagon'da Advanced Research Projects 
Agency araştırmacısı olarak �şe başlayan Taylor; b�lg�sayar 
s�stemler� aracılığıyla araştırmacılarla �let�ş�m kurmak �ç�n üç ayrı 
term�nal kullanması gerekt�ğ�nde bu s�stem�n saçma olduğunun 
farkına vardı.Onun çözümü �se Arpanet't�. Yan� her b�r projey� 
b�rb�r� �le bağlantılı olarak tek b�r b�lg�sayar ağıydı. Arpanet adını 
verd�ğ� s�stem şu anda �nternet olarak b�ld�ğ�m�z şeye 
dönüşüyordu. Taylor, şebeken�n b�r gün halk �ç�n ver�ml� ve 
gerekl� b�r h�zmet hal�ne geleceğ�n� doğru b�r şek�lde öngördü. 
1970'de Taylor, Xerox'un ünlü Palo Alto Araştırma Merkez�'ne 
taşınarak k�ş�sel b�lg�sayarların öncüsü kabul ed�len Alto'nun 
tasarım ve yaratımını üstlend�. The Alto, b�r graf�k kullanıcı 
arab�r�m�ne dayanan b�r �şlet�m s�stem�n� çalıştırmak üzere 
tasarlanan �lk b�lg�sayardı.



üyelerimizden

BU PROTOKOLLER 01.02.2016-31.12.2016 TARİHLERİ ARASI GEÇERLİ OLUP, MMO ODA/KURUM ÜYELERİ, ÇALIŞANLARI VE 
BU KİŞİLERİN BİRİNCİ DERECE YAKINLARINI KAPSAR. HİZMET ESNASINDA ODA KİMLİK KARTI GÖSTERİLMESİ ESASTIR.
İnd�r�ml� kuruluşlarımıza
http://www.mmo.org.tr/genel/b�zden_detay.php?kod=30607&t�p�=1&sube=13#.VY07HGeJj6V sayfamızdan ulaşab�l�r ya da 
Kare Borkod uygulamamızı kullanab�l�rs�n�z. 

BAŞSAĞLIĞI
• Üyem�z H.Tolga ASALKAN'ın kayınval�des� 12.04.2017 tar�h�nde vefat etm�şt�r. Üyem�ze ve kederl� a�les�ne 
başsağlığı d�ler�z.

• Üyem�z Em�ne OKTAY'ın halası 22.04.2017 tar�h�nde  vefat etm�şt�r. Üyem�ze ve kederl� a�les�ne başsağlığı d�ler�z.

• Üyem�z Taner CİVELEK'�n babası 27.04.2017 tar�h�nde vefat etm�şt�r. Üyem�ze ve kederl� a�les�ne başsağlığı d�ler�z.

• Üyem�z Ahmet YUMUŞAK'ın annes� 28.04.2017 tar�h�nde vefat etm�şt�r. Üyem�ze ve kederl� a�les�ne başsağlığı 
d�ler�z.

• Üyem�z Nad�r ATIGAN'ın kayınval�des� 28.04.2017 tar�h�nde vefat etm�şt�r. Üyem�ze ve kederl� a�les�ne başsağlığı 
d�ler�z.
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mmo’dan



şubemizden

HAKAN ÖZTÜRK
YAĞIZ YİĞİTEROL
ERSAN KORKMAZ
EREN USLU
HALİL İBRAHİM ÖZSOY
KADİR ÖZDEMİR
EMRE TÜRKER
BUĞRA BULUT
HASAN KURTYEMEZ
İBRAHİM YAVUZYİĞİT
ÇETİN ÇELİK
MUSTAFA B. BAHADIR
ENES ARI

SELİM KARAKULLUKÇU
ERTUĞRUL UÇAR
TAYFUN GENEZ
SİNAN KARAKAYA
BAYRAM ERYILMAZ
FEVZİ ÇAKMAK BOLAT
KADİR AŞKIN AĞAOĞLU
MUZAFFER ÇAKMAKÇI
EMRAH SAYGILI
BERK BİÇER
ABDURRAHMAN ETRUĞRUL
OKAN KAAN SADAK

MUSTAFA UYSAL
ABDULKERİM KADIOĞLU
HİLAL GÜN ÖZKAN
ALİ HAŞIL
MEHMET S. ÇETİNKAYA
ABDULVAHAP BURAN
MELİH KAAN TEMİZ
AHMET İNAN
MURAT AKSOY
ALPER ERTUĞRAL
OĞUZHAN KOCATEPE
MUSTAFA ARSLAN

SİNA BİRECİK
ENES BOZKURT
GÖKHAN YILMAZ
ALPEREN TUNCER
AYHAN AKGÜNOĞLU
MUSTAFA TÜRKMEN
HAŞİM ÖZDEMİR
YAŞAR SEĞMEN
ATİF AYDIN
MEHMET KILIÇ
BÜŞRA İPEK
İSA KUŞ

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ
Şubem�ze Mart - N�san 2017 tar�hler�nde kayıt yaptırarak üye olan meslektaşlarımıza “ARAMIZA HOŞGELDİNİZ” 
d�yoruz. Oda ve Meslek� çalışmalarında başarılar d�l�yoruz.
          Şube Yönet�m Kurulu
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