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Ünal ÖZMURAL
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Başkanı
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De�erl� Meslekta�lar�m�z,
13 May�s 2014 tar�h�nde Man�sa'n�n Soma �lçes�nde 
ya�an�lan ve resm� say�larla 301 yurtta��m�z�n ya�am�n� 
y�t�rd��� katl�am hep�m�z� der�nden üzmü�tür. Bugün b�le 
böyles� b�r katl�am� hala kaza d�ye n�teleyerek,  ya�an�lan 
ölümler� madenc�l���n �f�trat�na� s��d�ran z�hn�yet bu 
c�nayet�n as�l sorumlusudur. Türk�ye'n�n ölümlü �� 
kazalar�nda Avrupa'da � lk s�rada olmas�  Soma'da 
ya�an�lanlar�n gerekçeler�n� net olarak gözler önüne 
sermekted�r. Bugün her �� c�nayet� �sten�ld��� kadar tekn�k 
gerekçelerle aç�klans�n, as�l gerçek yasal düzenlemeler�n 
emekç�ler�n talepler� ve ç�karlar� do�rultusunda de��l 
sermayen�n ç�karlar� do�rultusunda yap�lmas�d�r. O yüzden 
Soma'da ya�an�lanlar kader de��l katl�am ve bugün 
Soma'dan ��rnak'a ya�an�lan �� c�nayetler�n�n sorumlusu, en 
az ��verenler kadar, özelle�t�rme, ta�eronla�t�rma 
savunucusu s�yas� �kt�dar, AKP'd�r. 

Fakat geçt���m�z ay �çer�s�nde Der�nce L�man�'n�n 
özelle�t�r�lerek Saf� Kat� Yak�t� Sanay� ve T�caret A.�. f�rmas�na 
39 y�ll���na devred�lmes� sürec�nde de görüldü�ü üzere 
s�yas� �kt�dar ve tems�lc�ler� ya�an�lan ölümler� kader olarak 
görmeye devam edecekt�r. L�manlar�n stratej�k önem� 
herkes taraf�ndan b�l�nmekted�r. Bugün geld���m�z noktada 
özelle�t�rmeden nas�b�n� almam�� l�man say�s� b�r el�n 
parmaklar�n� geçmemekted�r. D��er taraftan Der�nce 
L�man�na özelle�t�rmeyle b�rl�kte 450 b�n metrekare dolgu 
yap�lacak olmas� c�dd� b�r çevresel tehl�key� beraber�nde 
get�recekt�r. Gerek körfez aç�s�ndan gerekse deprem bölges� 
olan kent�m�zde dolgu alanlar�n�n yarataca�� tahr�bat 
aç�s�ndan söz konusu g�r���m kent� ve gelece��m�z� talana 
açmaktan ba�ka b�r �ey de��ld�r. 

Her ne kadar Odam�z bugün s�yas�  �kt�dar el �yle 
etk�s�zle�t�r�lmeye çal���lsa da, ta�eronla�t�rmaya, 
özelle�t�rmeye, rodevans s�stem�ne, örgütsüzle�t�rmeye, 
send�kas�zla�t�rmaya, kölec� çal��ma düzen�ne, ya�an�lan �� 
c�nayetler�ne kar�� güvencel� çal��ma ko�ullar�n�n 
sa�lanmas� mücadeles�nde dün oldu�u g�b� yar�nda her 
zaman ön saflarda olaca��m�z gerçe�� de���meyecekt�r. 

De�erl� Üyem�z,
Ölümler�n kaderle, f�tratla me�rula�t�r�ld��� b�r ülkede, S�vas 

Katl�am�'n�n 21. y�l�nday�z. 2 Temmuz 1993 tar�h�nde S�vas'ta 
Mad�mak Otel�nde yak�larak katled�len tüm yurtta�lar�m�z� 
b�r kez daha anarken, aradan geçen 21 senede kat�ller�n 
zaman a��mlar�yla korundu�u ülkem�zde; mezhepç� 
temelde ger�c�l���n gel��t�r�ld��� gerçe�� kar��m�zda 
durmaktad�r. �üphes�z k� bugün bu karanl��� a�ab�lmek 
gerçek b�r la�kl���n savunusuyla mümkün olacakt�r.

Say�n meslekta��m�z,
Ülkem�zde ve bölgem�zde uygulamadak� pol�t�kalardan 
kaynakl� ya�an�lan su sorunu hakk�nda yurtta�lar�m�z� 
b � l g � l e n d � r m e k  a m a c � y l a  S u  S e m p o z y u m u 
gerçekle�t�rece��m�z� bel�rtm��t�k. TMMOB Kocael� �KK 
Sekreterl���nde Haz�ran ay� �çer�s�nde Kocael�, Sakarya �ller� 
(Do�u Marmara) Kurakl���n Etk�ler� ve Su Yönet�m� 
Sempoz yumumuzu M�marlar Odas�  tar �h�  b�nada 
k o n u s u n u n  u z m a n �  k o n u � m a c � l a r � n  k a t � l � m � y l a 
g e rçe k l e � t � rd � k .  Kü re s e l  I s � n m a  ve  Ü l k e m � zd e k � 
Yans�malar�n�, Bölgem�z Su Kaynaklar�& Darbo�azlar� ve 
Suyun Ekonom� Pol�t���n� konu�tu�umuz sempozyum 
elbette bugünü anlamak ve sorunlar�n çözümü noktas�nda 
yar�na ���k tutab�lmek ad�na öneml� b�r etk�nl�kt�. Bundan 
sonra da kent�m�z� ve yurtta�lar�m�z� �lg�lend�ren her konuda 
b�l�m ve tekn���n ���nda kamuoyunu b�lg�lend�rmeye ve 
müdah�l olmaya devam edece��z.

De�erl� meslekta��m�z,
B�r süred�r alt yap� haz�rl�klar�n� sürdürdü�ümüz ve Gebze'de 
faal�yet gösterecek olan Uygulamal� E��t�m Merkez�m�z�n 
aç�l�� tören�n� Haz�ran ay� sonu �t�bar�yla gerçekle�t�rd�k. 
�ubem�z etk�nl�k alan�nda �k�nc� e��t�m merkez�n� açarak, 
m ü h e n d � s l � k  e � � t � m � n � n  � ç � n �  b o � a l t m a y a , 
n�tel�ks�zle�t�rmeye çal���lan anlay��a en güzel cevab� verm�� 
bulunmaktay�z. E��t�m Merkez�m�z�n aç�lmas�nda katk�s� 
olan, ba�ta Gebze �lçe Tems�lc�l���m�z Yürütme Kurulu üyeler� 
ve personel� olmak üzere, Tems�lc�l���m�z geçm�� dönem 
Yürütme Kurulu Üyeler �ne ve eme��  geçen tüm 
meslekta�lar�m�za, s�z de�erl� üyeler�m�z huzurunda b�r kez 
daha te�ekkür etmek �st�yoruz. �nan�yoruz k� mesle��m�z�n 
ve meslekta�lar�m�z�n gel���m� noktas�nda ataca��m�z her 
ad�m ancak b�rl�kte ürett���m�z takd�rde de�erl� ve gelece�e 
da�r olacakt�r.
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TMMOB 43. OLA�AN GENEL KURULU YAPILDI

Yen�mahalle Beled�yes� Naz�m H�kmet Kültür Merkez�`nde gerçekle�t�r�len Genel Kurulda D�van 
Ba�kanl���na Nevzat U�urel (�PO), ba�kan yard�mc�l�klar�na Gülümser H�zal (�MO), Do�an Albayrak 
(MMO), yazman üyel�klere Ye��m Bek (ÇMO), Mehmet Rojb�n B�ngöl (MADENMO), Leman Ardo�an (MO), 
Ç��dem Çamk�ran (PEYZAJMO) seç�ld�.

Sayg� duru�u ve An�tkab�r Çelenk Kom�syonunun seç�m� sonras� aç�l�� konu�malar�na geç�ld�. TMMOB 42. 
Dönem Yönet�m Kurulu Ba�kan� Mehmet So�anc�'dan sonra konuklar TTB Merkez Konsey� II. Ba�kan� 
Gülr�z Er��gen, KESK Ba�kan� Lam� Özgen, EMEP Genel Ba�kan� Selma Gürkan, ÖDP Genel Ba�kan� Alper 
Ta�, Yen�mahalle Beled�ye Ba�kan� Feth� Ya�ar, TKP MK Üyes� Erhan Nalçac�, CHP Genel Ba�kan Yard�mc�s� 
Emel Y�ld�r�m b�rer konu�ma yapt�lar.

Türk Mühend�s ve M�mar Odalar� B�rl��� 43. Ola�an Genel Kurulu 29 May�s-1 Haz�ran 2014 
tar�hler�nde Ankara'da gerçekle�t�r�ld�. Genel Kurulda Soma'da 301 madenc�n�n ölümüne 
yol açan katl�am, Gez� d�ren���n�n y�ldönümü ve AKP'n�n bask�c�, fa��st pol�t�kalar�na kar�� 

b�rl�kte mücadele ça�r�s� öne ç�kt�.

SO�ANCI: " ERDO�AN VE AKP`N�N TAR�HSEL 
M�SYONU SONA ERD��
Konu�mas�nda TMMOB`n�n 42. 
çal��ma dönem�nde Türk�ye`de 
ya�anan gel��meler� de�erlend�ren 
TMMOB 42. Dönem Yönet�m Kurulu 
B a � k a n �  M e h m e t  S o � a n c � , 
Tü r k � y e ` n � n  h e r  a l a n d a  n e o -
l�beral�zm�n yönlend�r�c�l���nde 
dönü�ümden geç� r � ld ��� ,  tüm 
kamusal h�zmetler�n sermayeye 
devred�l�p, kamunun adeta yok 
ed�ld���; kentler�n "dönü�üm" ad� 
a l t � n d a  r a n t a  t a hv � l  e d � l d � � � ; 
yolsuzlu�un, rü�vet�n, her türlü 
p�sl���n ortaya apaç�k döküldü�ü; 
bask�n�n, zor kullan�m�n�n, zorbal���n 
tavan yapt���; torba yasalar, torba 
davalarla adeta b�r toz bulutu 
a r d � n d a  ü l k e n � n  y e n � d e n 
� e k � l l e n d � r � l d � � �  b � r  d ö n e m 
ya�and���n� bel�rtt�. Ülke gelece��n�n 
bel�rlenece�� ola�anüstü b�r dönemden geç�ld���n� 
�fade eden So�anc�, "AKP �kt�dar�n�n on y�l� a�k�n 
zamanda kurdu�u düzen tüm unsurlar�yla b�r b�r de��fre 
oldu. Ülke tar�h�n�n en büyük yolsuzluk ve rü�vet 
belgeler� ortaya döküldü. �kt�dar yukar�dan a�a��ya 
kurdu�u yolsuzluk �ebekes�n�, emn�yetten-yarg�ya tüm 
alanlar� y�ne yukar�dan ku�atarak korumaya ald�. Çünkü 
el�nde art�k stratej�k bask� ayg�tlar�ndan ba�ka h�çb�r 
�ey� kalmad�. Gün g�b� görünen gerçek �u k�, Erdo�an ve 

AKP art�k ülkey� yönetem�yor. �flah olmaz b�r me�ru�yet 
kayb� ya�an�yor. Tüm kurumlar�yla b�rl�kte �kt�dara olan 

güven b�r daha ger� gelmemek üzere 
k ayboldu.  O yüzden de fa� �st 
bask�lar� ve yasaklar� yo�unla�t�r�yor. 
Ülkey�  mezhepç� l �k  temel�nde 
bölerek, ayakta kalmaya çal���yor. 
Adeta akl�n� y�t�rm�� b�r ç�ld�rm��l�k 
�çer�s�nde tekmeyle, tokatla, küfürle 
halk�n bo�az�na basmaya çal���yor. 
Ama art�k hep�m�z b�l�yoruz k� b�r 
dönem kapand�" d�ye konu�tu.

So�anc�, Erdo�an ve AKP`n�n tar�hsel 
m � s y o n u n u n  s o n a  e r d � � � n � 
söyleyerek, "��md� as�l öneml� nokta, 
Haz�ran d�ren���n�n Soma sonras�nda 
kazand��� yen� b�l�nçle yoluna devam 
ed�yor olmas�d�r. Yaln�zca Erdo�an`� 
de��l �kt�dar�n tüm sah�pler�n� as�l 
k o r k u t a n  d a  b u d u r .  � � m d � 
d�ren���m�z�, kaybett���m�z ne varsa 

b�r b�r ger� almak üzer�ne b�r anlay��la sürdürmel�y�z. 
��md� yap�lanlar�n daha fazlas�n� yapmal�y�z, ortakl�k 
zem�nler�n� ço�altmal� tüm d�renme e��l�mler�n�n 
b�rb�r�yle dayan��mas�n� güçlend�rmel�y�z. Ve bu 
d�ren���m�z� art�k özelle�t�r�len tüm kurumlar�n ger� 
al�narak ��ç�ler�n öz yönet�m�nde kamula�t�r�lmas�, 
ta�eron çal��man�n tüm b�ç�mler�ne son ver�lmes�, 
e��t�m�n ve sa�l���n paras�z hale get�r�lmes� ba�ta olmak 
üzere do�an�n ve �nsan�n sömürüsüne son verecek b�r 
anlay��� gel��t�rerek sürdürmek zorunday�z" ded�.
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42. D Ö N E M Ç A L I � M A L A R I  G E N E L K U R U L A 
AKTARILDI
Genel Kurulun �lk gün ö�leden sonrak� bölümünde 42. 
Dönem Yönet�m Kurulu Üyes� ve Genel Sekreter Vek�l� H. 
Can Do�an çal��ma raporunu, Yönet�m Kurulu Sayman 
Üyes� Ay�egül Oruçkaptan mal� raporu, Denetleme 
Kurulu Üyes� Ramazan Tümen Denetleme Kurulu 
raporunu, Yüksek Onur Kurulu Üyes� Battal K�l�ç da 
Yüksek Onur Kurulu raporunu sundu.

Genel Kurul �lk gün çal��malar�n� çal��ma raporu üzer�ne 
görü�melerle tamamlad�.

YÜRE��M�Z SOMA`DA ÖFKEM�Z SOKAKTA
301 maden emekç�s�n�n ölümüne yol açan Soma 
katl�am� TMMOB 43. Ola�an Genel Kurulunun da en 
öneml� gündem� oldu. Genel Kurul salonu önünde 301 
m a d e n c � n � n  � s � m l e r � n � n  b u l u n d u � u  b a re t l e r 
serg�len�rken, ver�len b�r önerge �le Genel Kurulun �k�nc� 
günü olan 30 May�s Cuma günü saat 09.30'da TMMOB 
önünde toplan�larak Madenc� An�t�'na b�r yürüyü� 
gerçekle�t�r�ld�. Yüzlerce TMMOB deleges�n�n kat�ld��� 
eylemde D�van Ba�kan� Nevzat U�urel taraf�ndan b�r 
bas�n aç�klamas� yap�ld� ve 301 madenc�y� s�mgeleyen 
s�yah balonlar gökyüzüne b�rak�ld�.

YATA�AN ��Ç�LER� DE UNUTULMADI
Genel Kurula ver�len b�r önergeyle olu�turulan b�r heyet 

de �k�nc� gün Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanl��� önünde 
eylem yapan Yata�an ��ç�ler�n� z�yaret ett�.

Genel Kurulun �k�nc� günü çal��ma raporu üzer�ne 
görü�melere devam ed�ld�.

Üçüncü gün �se 42. Dönem Yönet�m Kurulu üyeler� Ay�e 
I��k Ezer, Recep Özmet�n, H. Can Do�an ve Mehmet 
So�anc� b�rer konu�ma yapt�lar. Son söz üyen�n hakk�n� 
�se TMMOB Esk� Ba�kan� Kaya Güvenç kulland�. Daha 
sonra 42. Dönem Yönet�m Kurulu oyb�rl���yle akland�.

Genel Kurul, Yönetmel�kler Kom�syonu, Kararlar 
Kom�syonu, Mal� ��ler ve Bütçe Kom�syonu �le Genel 
Kurul Sonuç B�ld�rges� Kom�syonu raporlar�n�n 
okunmas�, kararlar�n oylanmas� ve adaylar�n salona 
okunmas� �le çal��malar�n� tamamlad�.

TMMOB 43. Dönem kurullar�n�n bel�rlenece�� seç�mler 
�se 1 Haz�ran 2014 Pazar günü TMMOB Teoman Öztürk 
Ö�renc� Ev�`nde yap�ld�. Seç�mlerde TMMOB'n�n 42. 
D ö n e m  Yö n e t � m  K u r u l u  B a � k a n �  M e h m e t 
So�anc�'n�n da aralar�nda yer ald��� Devr�mc�, 
Demokrat, Yurtsever, �ler�c�, Ça�da�, Mühend�s, 
M�mar ve �eh�r Planc�lar�n haz�rlad��� mav� l�sten�n 
tamam� Yönet�m Kurulu, Onur Kurulu, Denet�m 
Kuruluna seç�ld�.
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TMMOB 43. OLA�AN GENEL KURULU SONUÇ B�LD�R�S� AÇIKLANDI

Türk Mühend�s ve M�mar Odalar� B�rl���`n�n 29 May�s-1 Haz�ran 2014 tar�hler�nde Ankara`da 
gerçekle�t�r�len 43. Ola�an Genel Kurulu sonuç b�ld�r�s� aç�kland�.

* TMMOB 43. Ola�an Genel Kurulu Sonuç B�ld�r�s�ne �uradan ula�ab�l�rs�n�z. 

http://www.mmo.org.tr/genel/b�zden_detay.php?kod=39243&t�p�=2&sube=0#.U7Gxj_l_vSA

TMMOB 43. DÖNEM YÖNET�M KURULU GÖREV DA�ILIMI YAPTI

Türk Mühend�s ve M�mar Odalar� B�rl���'n�n 29 May�s-1 Haz�ran 2014 tar�hler�nde Ankara'da 
gerçekle�t�r�len 43. Ola�an Genel Kurulu sonucunda seç�len Yönet�m Kurulu, 7 Haz�ran Cumartes� günü 
gerçekle�t�r�len �lk toplant�s�nda görev da��l�m� yaparak Yürütme Kurulunu bel�rled�.

Ba�kan  Mehmet SO�ANCI (Mak�na Mühend�sler� Odas�)
II. Ba�kan Züber AKGÖL  (�n�aat Mühend�sler� Odas�)
Sayman  Bahatt�n �AH�N  (M�marlar Odas�)
Üye  Ekrem POYRAZ  (F�z�k Mühend�sler� Odas�)
Üye  Al� Fahr� ÖZTEN  (Har�ta ve Kadastro Mühend�sler� Odas�)
Üye  Mehmet BESLEME (K�mya Mühend�sler� Odas�)
Üye  Mehmet TORUN  (Maden Mühend�sler� Odas�)

TA�ERONLU�UN YAYGINLA�TIRILMASINA �Z�N VERMEYECE��Z

TMMOB Yönet�m Kurulu Ba�kan� Mehmet So�anc�, ��� Kanunu �le Baz� Kanun ve Kanun Hükmünde 
Kararnamelerde De����kl�k Yap�lmas�na Da�r Kanun Tasar�s�� üzer�ne 10 Haz�ran 2014 tar�h�nde b�r bas�n 
aç�klamas� yapt�.

AKP �kt�dar� "�� Kanunu �le Baz� Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde De����kl�k Yap�lmas�na Da�r 
Kanun Tasar�s�" ad� alt�nda b�r torba yasay�  TBMM`ye 
get�rm��t�r. Tasar�, 05 Haz�ran 2014 tar�h�nde Plan Bütçe 
K o m � s y o n u n d a  g ö r ü � ü l e r e k  a l t  k o m � s y o n a 
gönder�lm��t�r.  Tasar� ,  de����k konulardak� 60 
maddeden olu�makta olup kom�syonda ve Genel 
Kurul`da ver�lecek öner�lerle daha da artaca�� 

dü�ünülmekted�r. Meslekta�lar�m�z� da yak�ndan 
�lg�lend�ren bu düzenleme �le çal��ma ya�am�m�zda çok 
daha olumsuz b�r yap� yasal hale get�r�lecekt�r. Kapal� 
kap�lar ard�nda haz�rlanan, as�l hedef� ta�eron 
çal��man�n yasalla�t�r�larak kapsam�n�n daha da 
gen��let�lmes� olan tasar�ya eklenen k�sm� olumlu 
düzenlemeler v�tr�ne ç�kar�lmakta,  kamuoyuna 
"müjde" olarak sunulmaktad�r.

*TMMOB Yönet�m Kurulu Ba�kan� Mehmet So�anc�'n�n �Ta�eronlu�un 
Yayg�nla�t�r�lmas�na �z�n Vermeyece��z� ba�l�kl� aç�klamas�n�n tamam�na 
�uradan ula�ab�l�rs�n�z.

http://tmmob.org.tr/genel/b�zden_detay.php?kod=9875&t�p�=3
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TAKS�M DAYANI�MASI DAVASI BA�LADI

Aralar�nda TMMOB'ye ba�l� odalar�n �stanbul �ube yönet�c�ler�n�n de yer ald��� Taks�m Dayan��mas� 
davas�n�n �lk duru�mas� 12 Haz�ran 2014 tar�h�nde �stanbul Ça�layan Adl�yes� 33. Asl�ye Ceza Mahkemes� 
görülmeye ba�lad�.

TEKNOLOJ� FAKÜLTELER�NDEN MEZUN OLANLARA MÜHEND�S
ÜNVANI VER�LMEYECEK

Teknoloj� fakülteler�n�n mühend�sl�k programlar�ndan mezun olanlara mühend�sl�k unvan� ver�lmes�ne 
�l��k�n Yüksekö�ret�m Kurulu karar�n�n yürütmes� durduruldu.

TMMOB ve Oda yönet�c�ler� �le hukukçular�n�n da destek verd��� dava önces� Adl�ye önünde, TMMOB Yönet�m 
Kurulu Ba�kan� Mehmet So�anc�, D�SK Ba�kan� Kan� Beko, TTB Merkez Konsey� Ba�kan� Özdem�r Aktan, KESK Dönem 
Sözcüsü Fad�me Kavak ve Taks�m Dayan��mas�ndan Hüsey�n Dem�rd�zen konu�tu. Taks�m Dayan��mas� ad�na ortak 
aç�klama TMMOB Yönet�m Kurulu Ba�kan� Mehmet So�anc� taraf�ndan yap�ld�

*TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı'nın “Asıl Yargılanması Gerekenler Ankara'da 
Hükümet Edenlerdir, Taksim Dayanışması Yargılanamaz” başlıklı açıklamanın tamamına şuradan 
ulaşabilirsiniz.

http://tmmob.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=9883&tipi=2

Dan��tay Sek�z�nc� Da�re, TMMOB taraf�ndan aç�lan davada ara karar vererek, Yüksekö�ret�m Yürütme Kurulu`nun 
24.07.2013 tar�h ve 23 say�l� "Teknoloj� fakültes� �le mühend�sl�k fakültes� bünyes�nde yer alan ayn� �s�ml� mühend�sl�k 
programlar�n�n b�rb�r� �le e�de�er oldu�u ve teknoloj� fakülteler�n�n mühend�sl�k programlar�ndan mezun olanlar�n 
�lg�l� dal�n mühend�s� unvan�n� kullanacaklar�" �ekl�ndek� karar�n�n yürütmes�n� durdurdu.
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KAZA DE��L! �� C�NAYET�
Çal��ma ve Sosyal Güvenl�k Bakan� �le Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakan� Derhal �st�fa Etmel�d�r.

Man�sa'n�n Soma �lçes�ndek� b�r 
kömür maden�nde meydana 
gelen patlama sonucu en az 300 
��ç�  ya�am�n�  k aybetm��t �r. 
TMMOB Mak�na Mühend�sler� 
Odas� olarak ya�am�n� kaybeden 
v e  y a r a l a n a n  e m e k ç � 
karde�ler�m�z�n yak�nlar�n�n ve 
halk�m�z�n ac�s�n� payla��yoruz.

Türk�ye ölümlü �� kazalar�nda 
Avrupa'da b�r�nc� s�rada yer 
almaktad�r. �� kazalar�ndan dolay� 
çal��an her 100 b�n ��ç�den 
�ng�ltere'de 0,6's�, Norveç, �sveç, 
F�nland�ya ve �sv�çre'de 1,5'�, 
Fransa ve Almanya'da 2 's � , 
Belç�ka'da 2,5'�, Avusturya ve 
Yunan�stan'da 4'ü, Bulgar�stan ve 
Güney K�br�s'ta 5'�, Türk�ye'de �se 
17's� �� kazalar�nda ya�am�n� 
kaybetmekted�r.

Çal��ma ve Sosyal Güvenl�k Bakanl���, Soma'dak� ac� 
olaydan sonra yapt��� aç�klamada, �� kazas�n�n 
meydana geld��� ��yer�n�n "sürekl� denetlenen b�r 
��yer�" oldu�unu, son denet�mlerde de ��ç� sa�l��� ve 
güvenl��� yönünden h�çb�r eks�kl���n bulunmad���n� 
bel�rtt�. Ama haz�n k� "h�çb�r eks���n bulunmad���" 
bel�r t � len ��yer�nde en az 300 k ���  ya�am�n� 
kaybetm��t�r. BU AN, SÖZÜN B�TT��� B�R AN'DIR.

Türk�ye'n�n ��ç� sa�l��� ve güvenl��� konusunda ne 
yapt���n� Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakan� da özetled� 
ve sabaha kar�� 04.30 s�ralar�nda verd��� demeçte, 
"Tabuttan ba�lamak üzere b�r bo�luk olmamas� �ç�n 
çal���yoruz" ded�. Ayn� bakan, 9 ay önce söz konusu 
oca�� z�yaret etm�� ve oca�� önlemler konusunda 
"örnek b�r ocak" olarak gösterm��t�. BU DA, SÖZÜN 
B�TT��� BENZER B�R AN'DIR.

Her �� kazas�ndan sonra söyled���m�z g�b�, her kaza �ç�n 
tekn�k b�r neden söyleyeb�l�r�z, bu neden gr�zu olab�l�r, 
patlama olab�l�r, yang�n olab�l�r, elektr�k olab�l�r, 
yüksekten dü�me, karbon monoks�t zeh�rlenmes�, 
ant�-gr�zu tes�sat kullan�lmamas� olab�l�r. Ancak �� 
kazalar�n�n/c�nayetler�n�n ortak neden�, sermaye 
ve devlet�n ��ç�ler�n can�n� önemsememes�d�r.

��ç� sa�l��� ve güvenl��� �le b�raz 
�lg�s� olan herkes b�l�r k� bütün 
kazalar öngörüleb�l�r. Her kaza, 
yönet�m s�stem� kurulmas�, 
mühend�sl�k ve �dar� önlemler�n 
al�nmas� �le önleneb�l�r. Kaza 
meydana gelmes� olas�l��� da göz 
önünde bulundurularak zarar 
azalt�c� önlemler al�n�r. Olumsuz 
durumlara yönel�k ac�l durum 
planlamas� kr�z yönet�m� s�stem� 
kurulur. Kr�z yönet�m� halkla 
�l��k�ler� de �çeren b�r yönet�m 
fonks�yonu olarak tasarlan�r. 
Ancak sormak �ster�z: En az 300 
��ç�n�n hayat�n� kaybett��� bu 
olayda, yukar�da söylenenlerden 
hang�s� uygulanm��t�r?

��veren önlem almaz, Çal��ma ve 
Sosyal Güvenl�k Bakanl��� yasak 

savar, mevzuat� yazboz tahtas�na çev�r�r, dün yapt��� 
yasal düzenlemey� bugün yen�den de���t�r�r, yeterl� 
denet�m yapmaz,  seç�m senes�  d�ye cezalar 
uygulanmazsa mevcut tablo kar��m�za ç�kar.

Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanl���, özelle�t�rme, 
ta�eronla�ma, rodövans (k�ralama) g�b� yanl�� 
uygulamalarla kamu madenc�l���n� küçültüp, kamu 
kurum ve kurulu�lar�nda uzun y�llar sonucu elde 
ed�lm�� olan madenc�l�k b�lg� ve deney�m b�r�k�m�n� 
da��t�r; yo�un b�r�k�m ve deney�me sah�p olan kurum 
ve kurulu�lar yer�ne üret�m�n, tekn�k ve altyap� olarak 
yeters�z, deney�m ve uzmanla�man�n olmad��� k��� ve 
��rketlere b�rak�l�rsa, elbette durumda kazalar da 
yo�unla��r.

Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakan� aç�klad�; "�hmal varsa 
ses�z kalmay�z" ded�.

Evet, �hmal var, �hmal�n ad� Çal��ma ve Sosyal Güvenl�k 
Bakanl���'d�r. Bu bakanl�k, ��ç�ler�n sa�l���n�n 
korunmas�, güvenl���n�n sa�lanmas� konusunda göz 
boyamaya yönel�k davranm��, ölümler� seyretm��t�r. 
Z�ra son 10 y�lda en az 12 b�n ��ç� �� kazalar� sonucu 
ya�am�n� kaybetm��t�r. En çok ölümle sonuçlanan, en 
az 300 ��ç�n�n ya�am�n� kaybett��� �� kazas�n�n 
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meydana geld��� ülken�n Çal��ma ve Sosyal Güvenl�k 
Bakan� hâlâ koltu�unda oturab�l�yorsa; ülkem�zdek� 
��ç� sa�l��� ve �� güvenl���ne �l��k�n tüm kararlar�n 
al�nmas�nda karar al�c� unsur olan �� Sa�l��� Güvenl��� 
Genel Müdürü görev�n�n ba��nda �se pes do�rusu!

�hmal�n ad� Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanl���'d�r; 
özelle�t�rme, ta�eronla�ma, rodövans (k�ralama) g�b� 
yanl�� uygulamalar� ortaya koyarak kazalar�n 
artmas�na neden olan Enerj� ve Tab�� Kaynaklar bakan� 
koltu�unda oturuyorsa pes do�rusu!

�hmal�n ad� AKP �kt�dar�'d�r. Somada �� kazalar� 
gel�yorum derken, bu konuda ara�t�rma yap�lmas�, 
çözüm yollar�n�n ara�t�r�lmas� �ç�n ver�len ara�t�rma 
önergeler�n� b�le reddeden AKP �kt�dar�, �� kazalar�n�n, 
ölümler�n, c�nayetler�n sorumlusudur.

Evet, �hmal var ve b�z ses�z kalmayaca��z, AKP 
�kt�dar�ndan, AKP'n�n Çal��ma ve Sosyal Güvenl�k 
Bakan�ndan, Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakan�ndan 
hesap soraca��z. Bu kaza de��l c�nayett�r, c�nayet�n 
hesab�n� soraca��z. AKP �kt�dar�, her konuda oldu�u 
g�b�, ��ç� sa�l��� güvenl��� konusunda da "ben b�l�r�m, 
ben ne dersem o olur, benden �y�s�n� b�lemezs�n�z, ben� 
ele�t�remezs�n�z" demekte, TMMOB g�b� b�lg� ve 
deney�m b�r�k�m� sah�b� b�r örgütü, her türlü karar 
mekan�zmas�ndan d��lamaktad�r.

Bu noktada önemle bel�rtmek �ster�z:

� Kazan�n meydana gelmes�nde, ��yer�n�n/��veren�n 
sorumlu oldu�u mutlak b�r gerçekl�kt�r. Önlem 
almayan, ton ba��na üret�m mal�yet�n� azaltmakla 
övünen ��veren bu kaza/c�nayetler�n sorumlusudur. 
Bunun yan�nda kazan�n meydana gelmes�nde 

Çal��ma ve Sosyal Güvenl�k Bakanl���, Enerj� ve Tab�� 
Kaynaklar Bakanl��� yan� �kt�dar, uygulad��� pol�t�kalar 
�le kazaya/c�nayetlere ortakt�r.

� Çal��ma ve Sosyal Güvenl�k Bakan�, Enerj� ve Tab�� 
Kaynaklar Bakan� derhal �st�fa etmel�d�r.

� Çal��ma ve Sosyal Güvenl�k Bakanl���, b�lmel�d�r k�; 
TMMOB ve ba�l� odalar yüzb�nlerce üyes� �le ��ç� 
sa�l��� ve güvenl��� konusundak� b�lg� b�r�k�m�n� 
payla�maya, pol�t�kalar�n bel�rlenmes�ne katk� 
sunmaya ve e��t�m verme konusundak� �srar�ndan vaz 
geçmeyecekt�r. Bakanl�k �nad� b�rakmal�, TMMOB'y� 
sürece katmal�d�r.

� Ulusal �� Sa�l��� Güvenl��� Konsey�ndek� tems�l�yet, 
kamu a��rl�kl� olmaktan ç�kart�lmal�, send�ka, 
demokrat�k k�tle örgütü, meslek örgütü a��rl�kl� hale 
get�r�lmel�, Konsey�n ald��� kararlar�n uygulanmas� 
zorunlu hale get�r�lmel�d�r.

� �� sa�l��� Güvenl��� Kurulunda tems�l�yet ��ç� a��rl�kl� 
hale get�r�lmel�d�r.
� ��yer� denet�mler� daha s�k yap�lmal�, denet�mlerde, 
maden, �n�aat, metal sektörler�ne a��rl�k ver�lmel�d�r.

� Eks�k bulunan ��yerler�ne ver�lmes� gereken cezalar 
kes�nl�kle ötelenmemel�, derhal uygulanmal�d�r.

B�zler bu alandak� b�l�msel-tekn�k mücadelem�z� 
sürdürecek ve Ethem Sar�sülük c�nayet�ne, Al� �sma�l 
Korkmaz c�nayet�ne, Mehmet Ayval�ta� c�nayet�ne, 
Abdullah Cömert c�nayet�ne, Berk�n Elvan c�nayet�ne, 
Mehmet �st�f c�nayet�ne; Soma'da ya�anan �� 
c�nayet�ne, son y�llarda artan toplu �� c�nayetler�ne 
eklenen bu c�nayetler�  unutmayacak,  sess�z 
kalmayacak ve bugün bütün Türk�ye'de alanlara 
ç�kaca��z.

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odas�
Yönet�m Kurulu

�� & MÜHEND�S

�� arayan üyeler�m�ze daha �y� h�zmet 
vereb�lmek ve meslekta�lar�m�za �� 

arama süreçler�nde kolayl�k sa�lamak 
amac�yla �ubem�z taraf�ndan yürütülen 

çal��malar hakk�nda b�lg� almak �ç�n 
lütfen �ubem�zle �let���me geç�n�z. uye-

kocael�@mmo.org.tr
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KOCAEL�, SAKARYA �LLER� (DO�U MARMARA) KURAKLI�IN
ETK�LER� VE SU YÖNET�M� SEMPOZYUMU DÜZENLEND�

14 Haz�ran 2014 Cumartes� günü TMMOB Kocael� �KK taraf�ndan M�marlar Odas� Kocael� �ube tar�h� 
b�nada Kocael�, Sakarya �ller� (Do�u Marmara) Kurakl���n Etk�ler� Ve Su Yönet�m� Sempozyumu üç oturum 
hal�nde gerçekle�t�r�ld�.

14 Haz�ran 2014 Cumartes� günü TMMOB Kocael� �KK taraf�ndan M�marlar Odas� Kocael� �ube tar�h� b�nada Kocael�, 
Sakarya �ller� (Do�u Marmara) Kurakl���n Etk�ler� Ve Su Yönet�m� Sempozyumu üç oturum hal�nde gerçekle�t�r�ld�. 
Aç�l�� konu�mas�n� TMMOB Kocael� �KK Sekreter� Arsal ARISAL yaparken; Küresel Is�nma ve Ülkem�zdek� Yans�malar�, 
Bölgem�z Su Kaynaklar� ve Darbo�azlar/Su Yönet�m� ve Suyun Ekonom� Pol�t��� ba�l�klar� alt�nda gerçekle�t�r�len 
oturumlara konu�mac� olarak Yrd. Doç. Dr. Mahnaz GÜMRÜKÇÜO�LU, Prof. Dr. Bülent KESK�NLER, Z�raat Mühend�s� 
Mustafa TENGEREK, Prof. Dr. Aleadd�n BOBAT, �n�aat Mühend�s� Tolga GEZG�N ve DS�`den Kemal YILDIZ kat�ld�.

 TMMOB Kocael� �l Koord�nasyon Kurulu Sekreter� C. Arsal ARISAL`�n  Kocael�, Sakarya �ller� (Do�u 
Marmara) Kurakl���n Etk�ler� Ve Su Yönet�m� Sempozyumu aç�l�� konu�mas�:

 De�erl� Konuklar ve Bas�n Emekç�ler�,
Alternat � f �  o lmayan ve �nsano�lu taraf �ndan 
üret�lmeyen üç do�al kaynak; hava, toprak ve "su"dur. 
Bu üç do�al kaynak da b�rb�rler�yle �l��k�l� ve ayr�lamaz 
b�r bütündür. Bütünün parçalanmas� tüm ya�am� 
felakete get�r�r. Bu nedenle üç kayna��n da temel ya�am 
hakk� olarak görülmes� ve kabul ed�lmes� gerek�r. H�çb�r� 
t�car� amaçlara alet ed�lmemel�d�r. Ancak süreç, canl�lar� 
tem�z havaya, tem�z suya ve topra�a hasret b�rakacak 
�ek�lde gel��mekted�r. Özell�kle son y�llarda su 
üzer�ndek� bask� h�zl� b�r �ek�lde artmaktad�r.

Bugün �nsano�lunun �ht�yaçlar� do�rultusunda 
kullanab�lece�� tatl� su kaynaklar�n�n son derece s�n�rl� 
oldu�u b�r dünyada su, hayatta kalab�lmek �ç�n korunup 
ver�ml� kullan�lmas� gereken b�r 'zeng�nl�k kayna��` 
durumundad�r. Dünyada zaten az olan tatl� su 
kaynaklar�n�n endüstr�yel ve �eh�rsel at�klar �le 
k�rlet�lmes�, enerj� üret�m�nde kullan�lan suyun ger� 
kazan�mla �nsan� tüket�me uygun olmay���, yanl�� tar�m 
pol�t�ka ve uygulamalar� g�b� olumsuzluklar �le küresel 
�s�nmaya ba�l� �kl�m de����kl�kler� sonucu ya�anan 
kurakl�klar da eklen�nce sorunun boyutlar� daha da 
çarp�c� hale gelmekted�r.

Dünyan�n %75`� suyla kapl� olmas�na ra�men, �nsan 
tüket�m� �ç�n uygun su m�ktar� s�n�rl�d�r. Sular�n yakla��k 
% 97's� okyanus ve den�zlerde toplanm�� olan tuzlu su 
�ken, % 3'lük k�sm� tatl� sudur. Tatl� sular�n % 0.04`ünü, 
ula��lmas� en kolay tatl� su kaynaklar� olan göllerde ve 
neh�rlerdek� yüzey sular� olu�turmaktad�r.

Su zeng�n� olmayan ülkem�z�n toplam su rezerv�n�n 112 
m�lyar m3 c�var�nda oldu�u tahm�n ed�lmekted�r. Bu 
m�ktar�n 46 m�lyar m3`ü projelend�r�lm�� olup, 34 m�lyar 
m3`ü tar�mda (%74), 5 m�lyar m3`ü sanay�de (%11) ve 7 
m�lyar m3`ü de �çme -kullanma (%15) amaçl� 
kullan�lmaktad�r.

Suyun bu amaçlar d���nda ülken�n enerj� �ht�yac�n�n 
kar��lanmas�nda kullan�m�, çevreye duyarl� pol�t�kalar�n 
uygulanmas� önünde engel te�k�l etmekte, do�aya 
telaf�s� güç ve �mkâns�z zararlar ver�lmekted�r. K�s�tl� 
olan su kaynaklar�m�za gereken önem ver�lmemekte, 
rant odakl� uygulamalar ve HES projeler�yle sular�m�z�n 
önü kes�lmekte, dünyayla ko�ut olarak ülkem�zde de 
suyun t�car�le�t�r�lmes�ne ve metala�t�r�lmas�na yönel�k 
g�r���mler her geçen gün artmaktad�r.

Ülkem�z�n en büyük tatl� su gölü olan Bey�eh�r gölü h�zl� 
b�r küçülme per�yoduna g�rm��t�r, Göller bölges� yok 
olma tehl�kes� �le kar�� kar��yad�r. Tuz gölü h�zla 
küçülmekted�r. Bafa ve Van göller�n�n su sev�yeler� 
dü�mekted�r. �ç Anadolu'da, E�mekaya ve Ere�l� 
sazl�klar� kurumu�, Ak�eh�r Gölü havzas� çölle�me �le 
kar�� kar��ya kalm��, Meke ve Sultan Sazl��� da kuruma 
tehl�kes�yle yüz yüze kalm��t�r. Türk�ye'de 50 y�lda sulak 
alanlar�n yar�s� ya kamu el�yle yok ed�lm�� veya yok olma 
a�amas�na gelm��t�r. Bölgem�zde ba�ta Sakarya nehr� 
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olmak üzere ülkem�z akarsular�n büyük ço�unlu�u 
kullan�lamayacak düzeyde k�rlet�lm��t�r. Kent�m�z�n 
öneml� su arz� sa�lad��� Sapanca gölünde ya�an�lan 
küçülme art�k tüm kamuoyunca b�l�nmekted�r. Su 
havzalar�m�z ve beslenme alanlar� sanay� ve kentsel 
yerle��m bölgeler� hal�ne get�r�lm��t�r. Az m�ktarda kalan 
kullan�lab�lecek n�tel�ktek� akarsular�m�z �se enerj� 
üret�m� ad�na talana aç�lm��, neredeyse yok ed�lm��t�r.
Sonuç olarak, ulusal su pol�t�kalar�n�n olu�turulmas� ve 
planlama yer�ne, ekoloj�k ortam�n duyarl�l���n� göz ard� 
eden, �nsan� merkez�ne almayan, ülke ve toplumsal 
ç�kar yer�ne maks�mum kar� esas alan, uluslar aras� 
sermayen�n �stekler� do�rultusunda tüm do�al ve kamu 
kaynaklar�m�z� al�n�r sat�l�r b�r meta olarak gören 
anlay��lar�n ac� b�r sonucu olarak ülkem�z ve bölgem�z 
sular�n�n bugünü ve gelece�� de c�dd� sorunlu hale 
get�r�lm��t�r.

De�erl� Konuklar,
Kocael�`n�n su sorunu ve sorunun çözümüne da�r 
yurtta�lar�m�z� b�lg�lend�rmek amac�yla TMMOB 
Kocael� �l Koord�nasyon Kurulu olarak Kocael�, Sakarya 
�ller� (Do�u Marmara) Kurakl���n Etk�ler� Ve Su Yönet�m� 
Sempozyumunu, konusunun uzman� konu�mac�lar�n 
kat�l�m�yla, düzenleyece��z. Etk�nl���m�z, Küresel Is�nma 
ve Ülkem�zdek� Yans�malar�, Bölgem�z Su Kaynaklar� ve 
Darbo�azlar/Su Yönet�m� ve Suyun Ekonom� Pol�t��� 
ba�l�klar� alt�nda üç oturum olarak gerçekle�ecekt�r. 
TMMOB`n�n sözü her zaman �nsana, ya�ama ve 
gelece�e da�rd�r. Böyle alg�lanmas� gereken bu 

Sempozyumun tüm kat�l�mc�lar aç�s�ndan ver�ml� 
geçmes�n� d�l�yoruz.
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SOMA�DA KATLED�LEN MADENC�LER�N ACISINA
ORTAK OLDUK

15-16 Haz�ran 1970`de yarat�lan ��ç� s�n�f�n�n büyük d�ren���n�n y�ldönümünde; �ubem�z üyeler�n�n de 
aralar�nda yer ald���, TMMOB üyes� mühend�s, m�mar ve �eh�r planc�lar�, Soma'da katled�len 
madenc�ler�n ac�s�n� payla�t�.

15-16 Haz�ran 1970'de yarat�lan ��ç� s�n�f�n�n büyük 
d�ren���n�n y�ldönümünde; Soma`da ya�ad���m�z ��ç� 
k a t l � a m � n d a  � ç l e r � n d e  m a d e n  m ü h e n d � s � 
meslekta�lar�m�z�n da bulundu�u kaybett���m�z 
canlar�m�z� unutmamak, unutturmamak �ç�n Türk 
Mühend�s ve M�mar Odalar�  B�r l ���  ( T M M O B) 
örgütlülü�ü 15 Haz�ran Pazar günü Soma'da bulu�tu. 

"Yüre��m�z Soma'da Öfkem�z Sokakta" pankart� 
arkas�nda �� c�nayetler�n� protesto eden TMMOB üyler� 
Türk�ye Kömür ��letmeler� Genel Müdürlü�üne (TK�) 
ba�l� Ege L�ny�t ��letmeler� (EL�) Müdürlü�ü önünde 
yürüyü� kortej� olu�turdu. TMMOB yönet�c�ler�, 
TMMOB`a ba�l� oda merkez ve �ube yönet�c�ler� �le Oda 
üyeler� buradan Be�yol Kav�a��nda bulunan Madenc� 
An�t�na yürüdü.

Madenc� An�t� önünde sayg� duru�unda bulunan ve 
karanf�ller b�rakan TMMOB üyeler� buradan da 
Hükümet Meydan�na yürüdüler. 301 madenc�y� 
tems�len baretler�n b�rak�ld��� Hükümet Meydan�'nda 
TMMOB Yönet�m Kurulu Ba�kan� Mehmet So�anc� 

yapt��� konu�mada ya�anan madenc� katl�am�na 
de��nd� ve ya�am�n� y�t�ren madenc�ler�n a�leler�n�n 
ac�lar�n� payla�t�klar�n� söyled�.

So�anc� yapt��� konu�mada özetle �unlar� söyled�; "15-
16 Haz�ran büyük ��ç� d�ren���n�n 44. y�l�nda, AKP 
�kt�dar�n�n, ��ç� dü�man�, ��ç� sa�l��� ve �� güvenl���n� yok 
sayan uygulamalar�na, daha fazla kar h�rs�yla 19. Yüzy�l 
kölel�k düzen�n� aratan çal��ma ya�am� ko�ullar�na, 
ta�eronla�maya, esnek çal��maya 'dur' demek �ç�n 
bugün burada Somaday�z. 12 Eylül'ün devam� 
n�tel���ndek� AKP �kt�dar� dönem�nde de, 2003 y�l�nda �� 
yasas� de����kl��� �le ba�layan onlarca de����kl�k 
yap�lm��t�r. Bu düzenlemeler�n tamam� sermeye 
düzenler�n�n azam� kara, yo�un emek sömürüsüne 
endeksl� ç�karlar� �ç�nd�r. AKP �kt�dar� dönem�nde 
ta�eronla�ma, esnek güvens�z �st�hdam b�ç�mler� 
yayg�nla�m��, ��ç� sa�l��� ve �� güvenl��� h�zmetler� 
p�yasaya aç�lm��, serbestle�t�rme, kurals�zla�t�rma ve 
kamu denet�m�n�n kald�r�lmas� do�rultusunda öneml�, 
düzenlemeler yap�lm��t�r. B�r ay önce 13 May�s 2014 
tar�h�nde Soma'da 5'� mühend�s 301 emekç�n�n 
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ölümüne yol açan katl�am�n alt yap�s� da gerçekte böyle 
haz�rlanm��t�r. 13 May�s'ta ya�anan bu fac�an�n sebeb�, 
uygulamaya konulan ta�eronla�t�rma, özelle�t�rme, 
rodevans, örgütsüzle�t�rme, send�kas�zla�t�rma, kölec� 
çal��ma s�stem�, kamu madenc�l���n�n yok ed�lmes� ve 
kamu kurumlar�nda uzun y�llar sonras�nda elde ed�lm�� 
olan madenc�l�k b�lg� ve deney�m b�r�k �m�n�n 
da��t�lmas�d�r.�

15-16 Haz�ran Büyük ��ç� D�ren���n�n 44. y�l dönümüne 
denk gelen b�r günde 5`� maden mühend�s� olmak 
üzere 301 madenc�n�n a�leler� ve arkada�lar�n�n ac�lar�n� 
payla�mak �ç�n Soma`ya geld�kler�n� anlatan Mehmet 
So�anc�, ya�anan maden katl�am�n�n sorumlusunun 
s�yas� �kt�dar oldu�unu bel�rterek, AKP Hükümet�'n� 
�st�faya ça��rd�.

Ya�am�n� kaybeden madenc�ler�n a�leler�n�n de 
konu�malar yapt��� anmada TMMOB üyeler� yüzlerce 
s�yah balonu gökyüzüne b�rakt�.

Hükümet Meydan� önünde yap�lan konu�malardan 
sonra olu�turulan TMMOB heyet� K�rka�aç yolu 
üzer�nde bulunan Madenc� �eh�tl���'n� z�yaret ett�.

Soma'da gerçekle�t�r�len eyleme Oda Yönet�m Kurulu 
Sekreter� Ercüment �. Çervato�lu, Oda Yönet�m Kurulu 
Üyes� El�f Öztürk, Oda Onur Kurulu Üyes� Mustafa Yaz�c�, 

Oda Müdürü Ar�fe Kurto�lu �le b�rl�kte çok say�da �ube 
yönet�c�s�, üye, ö�renc� üye ve çal��an�m�z kat�ld�.

TMMOB'un gerçekle�t�rd��� eyleme D�SK Dev Maden-
Sen Genel Ba�kan� Tayfun Görgün, Dev Maden - Sen 
yönet�c�ler� ve üyeler� de kat�larak destek verd�.
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TMMOB KOCAEL� �KK: TALANA MÜSADE ETMEYECE��Z

Der�nce L�man�n�n ��letme hakk�n�n özel b�r f�rmaya ver�lmes� üzer�ne TMMOB Kocael� �l Koord�nasyon 
Kurulu, 25 Haz�ran 2014 tar�h�nde L�man �� Send�kas�'n� z�yaret ederek, b�r bas�n aç�klamas� yapt�. Bas�n 
aç�klamas� �KK Sekreter� Arsal Ar�sal taraf�ndan okundu.

BASIN AÇIKLAMASI

Der�nce L�man�n�n ��letme hakk� 2014 tar�h�nde yap�lan 
�hale sonucunda Saf� Kat� Yak�t� Sanay� ve T�caret A.�. 
f�rmas�na 39 y�ll���na ver�lm��t�r. Özelle�t�rmeler�n bu 
ülken�n ba��na neler get�rd���n� art�k duymayan 
kalmad�. Soma'dak� madende 301 can özelle�t�rme 
kurban�d�r. Devlet kend� eller� �le bu �nsanlar� b�r 
b�l�nmezl��e sürüklem��t�r. Ve ne ac�d�r k�, s�yas�ler ve 
d��er yetk�l�ler bunu görmezden gel�p, özelle�t�rme 
denen �llete tekrar sar�lmaya ba�lam��lard�r. �ptal 
ett�kler� �haleler� tekrar gündemler�ne alarak, ba�ka 
�nsanlar� b�l�nmezl�klere sürüklemeye çal��maktad�rlar. 
Der�nce L�man� deprem bölges�nde yer almaktad�r. 
1999 deprem�nde r�ht�mlar� a��r hasar görmü� ve bu 
durum deprem raporlar�na yans�m��t�r. Kamunun 
l �manc�l �k  faal �yet�n�n önem�n�  ve zorlu�unu 
b�l�nmes�ne kar��n, �dare �natla özelle�t�rmen�n �srar�n� 
sürdürmü�tür. L�manlar, enerj� kaynaklar� ülken�n 
güvenl��� �le e�de�erd�r.

L�mana 450 b�n metrekare dolgu yap�lacak olmas� 
tehl�keye davet�ye ç�karmakt�r. Dolgu yap�l�rken do�al 
ya�am, kent�m�ze get�rece�� traf�k s�k���kl���, dolgu 
malzemes�n�n nereden tem�n ed�lece��, dolgu n�tel��� 
�le �lg�l� b�lg� ver�lmem�� ve 1999 y�l� deprem�n�n dolgu 
alanlar�n�n nas�l ger� ald���n� unutulmu�tur. Son on 
y�ld�r Der�nce L�man�na h�çb�r kaynak ayr�lmam��, 
l�man�n ver�ms�z çal��t�r�lmas� �ç�n ne gerek�rse 
yap�lm��t�r.

Marmara'dak� Kocael� körfez�nde yakla��k 45 özel l�man 
ve �skele bulunmaktad�r. Bu nedenle Der�nce l�man�n 
devlette kalmas� öneml�yd� ve tekelle�men�n önündek� 
ö n e m l �  b � r  e n g e l d � .  N e  ya z � k  k �  d e v l e t ,   � y � 
yönet�lemeyen l�man� ver�ms�z çal���yor yalan�yla, b�r 
de�er�n� daha b�rkaç kuru� kar��l���nda sermayeye 
pe�ke� çekm��t�r.  Cumhur�yet tar�h�n�n bütün 
de�erler�ne sava� açan sermayen�n pol�t�k ta�eronlar�, 
kamunun el�ndek� her �ey� satmaya adeta yem�n etm�� 
g�b� her �ey�n satmaya devam etmekted�r. Ço�u devlet 
l�man�n�n, özelle�t�rme ad� alt�nda, b�r �ek�lde 
sermayeye pe�ke� çek�ld��� ortadad�r. Devlet�n el�nde 
sadece üç l�man kalm��t�r. Üç yan� den�zlerle çevr�l� 
olmas�yla övündü�ümüz ülkem�zde, devlete a�t l�man�n 
olmamas� kadar saçma ve tehl�kel� b�r durum olab�l�r 
m�?

Sava�lar�n eks�k olmad��� s�n�rlar�m�zda,   bu kararlara 
�mza atan s�yas�ler ve yönet�c�ler,  bunun do�uraca�� 
tehl�key� görmeyecek kadar gaflete nas�l dü�mü� 
olab�l�rler! L�manlar, Ülkeler�n güvenl��� �ç�n en stratej�k 
alanlard�r. L�manlar� satmak, devlet� satmakla e� 
anlaml�d�r.

Özelle�t�rmeler�n bu ülke �nsan�na zulüm get�rd���n�n 
herkes fark�ndayken, bu ülkey� yönetenler, k�m�n ad�na 
böyle b�r pazarl���n �ç�ne g�rm��lerd�r anlamak mümkün 
de��ld�r.
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EMEK, E��TL�K, ÖZGÜRLÜK, BARI�,
ADALET VE DEMOKRAS� �Ç�N 1 MAYIS�TA

KOCAEL��DE B�NLER BULU�TU

�SG UYGULAMALARINDA ��VEREN
SORUMLULUKLARI VE CEZA� YAPTIRIMLAR

15
14

IOSH GÜVENL� YÖNET�M E��T�M� TAMAMLANDI

ÜYELER�M�ZE GÜNÜB�RL�K KÜLTÜR GEZ�S�
TARAKL�-GÖYNÜK-ÇUBUKGÖL-SÜNNETGÖL

1 May�s "B�rl�k, Mücadele, Dayan��ma Günü", Kocael�`de 
b�nlerce k���n�n kat�l�m�yla co�kuyla kutland�.

Kocael�'de D�SK, KESK, TMMOB, TTB öncülü�ünde 
Merkez Bankas� önünde bulu�an b�nlerce k���, 
gerçekle�t�r�lecek olan m�t�ng �ç�n kortejler hal�nde 
Cumhur�yet Park�'na do�ru yürüyü�e geçt�ler. Alan� 
dolduran b�nler, emek, e��tl�k, özgürlük, bar��, adalet ve 
demokras� �ç�n tek yürek oldular.

TMMOB pankart� arkas�nda toplanan mühend�s, m�mar 
ve �eh�r planc�lar�; Merkez Bankas� önünde toplanan 
b�nlerce k��� �le b�rl�kte, "Ya�as�n 1 May�s B�rl�k, Mücadele 
v e  D a y a n � � m a "  s l o g a n l a r � y l a  C u m h u r � y e t 
Park�'ndayd�lar.

6 May�s 2014 tar�h�nde �� Sa�l��� ve Güvenl��� haftas� 
etk�nl�kler� kapsam�nda, 14.00-17.00 saatler� aras�nda 
Kocael� T�caret Odas�`nda  �SG UYGULAMALARINDA 
��VEREN SORUMLULUKLARI ve CEZA� YAPTIRIMLAR 
panel� 60 meslekta��m�z�n kat�l�m�yla gerçekle�t�r�ld�.

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odas� Kocael� �ubes� 
Sosyal Etk�nl�kler Kom�syonu`nun düzenled��� Kültür 
G e z � l e r � ` n � n  � l k � n �  3  M a y � s  2 0 1 4  t a r � h � n d e 
gerçekle�t�rd�k.
Üyeler�m�z�n a�leler�yle b�rl�kte �k� otobüs �le kat�ld��� 
gez�de, Göynük, Tarakl� yerle��mler� ve çevreler� �le 
Sünnet ve Çubuk Göller� b�r rehber e�l���nde gez�ld�. 
Kat�lanlar hem yöre hakk�nda b�lg� ald�lar hem de güzel 
b�r hafta sonu geç�rd�ler.

9-10-11 May�s 2014 tar�hler�nde �ubem�z E��t�m 
Salonunda Levent  G Ö K D E M � R ` �n  sunumuyla 
düzenlenen IOSH GÜVENL� YÖNE T�M E��T�M� 
tamamland�.

11 May�s 2014 tar�h�nde Sapanca Neh�rland Tes�sler�nde 
�ube Yönet�m Kurulu, Tems�lc�l�k Yürütme Kurullar�, 
�ube ve Tems�lc�l�k Personel�, Kom�syon Ba�kanlar�n�n 
kat�l�m�yla �ube Çal��malar�n�n ve Çal��ma Program� 
tasla��n�n de�erlend�r�ld��� E� Güdüm toplant�s� 
gerçekle�t�r�ld�.

�UBE E�GÜDÜM TOPLANTISI GERÇEKLE�T�R�LD�
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HAVALANDIRMA TES�SATI MÜHEND�S
YETK�LEND�RME KURSU DÜZENLEND�

D�SK, KESK, TMMOB VE TTB�N�N ÇA�RISI
�LE SOMA �Ç�N �� BIRAKTIK!

LAST�K TEKNOLOJ�S� / Last�k Ebatlar� ve Taban
Desen Özell�kler� SEM�NER� DÜZENLEND�

SO�UTMA TES�SATI MÜHEND�S
YETK�LEND�RME KURSU TAMAMLANDI

KOCAEL� ÜN�VERS�TES� MÜHEND�SL�K &
M�MARLIK GÜNLER� TAMAMLANDI

12-13 May�s 2014 tar�hler�nde �ubem�z E��t�m 
Salonunda E��tmen Hakan YAVUZ`un kat�l�m�yla 
Havaland�rma Tes�sat� Mühend�s Yetk�lend�rme Kursu 
düzenlend�. E��t�me 21 meslekta��m�z kat�ld�.

LPG OTOGAZ �STASYONLARI SORUMLU
MÜDÜR E��T�M� GERÇEKLE�T�R�LD�

14-17 May�s 2014 tar�hler�nde LPG Otogaz �stasyonlar� 
Sorumlu Müdür E��t�m�, �ubem�z Üyes� Mustafa N. 
M�ST�L�`n�n sunumu ve 14 meslekta��m�z�n kat�l�m�yla 
�ubem�z E��t�m Salonunda düzenlend�.

15 May�s 2014 tar�h�nde D�SK, KESK, TMMOB, TTB Soma 
maden fac�as� üzer�ne ülke çap�nda ça�r�s�n� yapt��� �� 
b�rakma eylemler� gerçekle�t�r�ld�. Kocael�`de b�nler�n 
b�r araya geld��� eylemde Merkez Bankas� önünde 
toplan�larak Çal��ma ve �� Kurumu önüne yüründü.

14-15 May�s 2014 tar�hler�nde, �ubem�z E��t�m 
Salonunda Odam�z Üyes� Hakan YAVUZ`un sundu�u 
So�utma Tes�sat� Mühend�s Yetk�lend�rme Kursu 12 
üyem�z�n kat�l�m�yla tamamland�.

22 May�s 2014 tar�h�nde 14.00-17.00 saatler� aras�nda 
KOÜ MYO Last�k Planlama Bölümü Ö�ret�m Görevl�s� 
Kayhan KOCA'n�n sunumuyla LAST�K TEKNOLOJ�S�-
Last�k Ebatlar� ve Taban Desen Özell�kler� sem�ner� 15 
meslekta��m�z�n kat�l�m�yla �ubem�zde gerçekle�t�r�ld�.

Ö�renc� Üye Kom�syonlar� 
taraf�ndan bu y�l be��nc�s� 
düzenlenecek olan Kocael� 
Ü n � v e r s � t e s � 
M ü h e n d � s l � k & M � m a r l � k 
Günler� 26-27-28-29 May�s 
2 0 1 4  t a r � h l e r � n d e 
"Sermayen�n Nesnes� De��l, 

Toplumun Öznes� Olmaya Gel�yoruz" temas�yla 
Mühend�sl�k Fakültes�nde gerçekle�t�r�ld�.
Mühend�s�n Toplumdak� Yer� ve Demokras�, Meslekte 
C�ns�yet E��ts�zl���, M�zah, �� Ya�am� ve Mobb�ng, �SG ve 
�� C�nayetler� konular�n�n ��lenece��; forum, belgesel 
göster�m� ve tekn�k paneller�n düzenlend��� V. 
Mühend�sl�k ve M�marl�k Günler�ne ö�renc�ler�n 
kat�l�m� yo�un olarak gerçekle�t�.
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L�MAN-�� SEND�KASININ DER�NCE
L�MANINDA KURDU�U ÇADIRI YÖNET�M

KURULUMUZ Z�YARET ETT�

KEIZEN VE GEL���M METODOLOJ�S�
SEM�NER� DÜZENLEND�

17
16

YEN� ÜYE TANI�MA TOPLANTISI
GERÇEKLE�T�R�LD�

TEKST�L BAZLI HAVA KANALLARI
SEM�NER� DÜZENLEND�

Özelle�t�rmeye ve talana kar�� d�renen l�man ��ç�ler�ne 
TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odas� Kocael� �ubes� 
Yönet�m Kurulu olarak kend�ler�ne destek vermek 
amac�yla 26.05.2014 tar�h�nde z�yarete g�d�lerek süreç 
hakk�nda ��ç�lerle görü�üldü.

29 May�s 2014 tar�h�nde �ubem�z E��t�m salonunda 
Odam�z Üyes� Vedat BOZKAN`�n sundu�u Ka�zen ve 
Gel���m Metodoloj�s� Sem�ner� 25 meslekta��m�z�n 
kat�l�m�yla gerçekle�t�r�ld�.

OTOMOT�VDE KULLANILAN KAYNAK
YÖNTEMLER� E��T�M� DÜZENLEND�

31 May�s 2014 Cumartes� Erkay ARDALI'n�n(HYUNDAI 
ASSAN - BODY SHOP - SECTION HEAD) sundu�u, 
�ubem�z e��t�m salonunda L�sans ve Yüksek L�sans 
ö�renc�ler�n�n kat�l�m�na yönel�k olarak düzenlenen 
�OTOMOT�VDE KULLANILAN KAYNAK YÖNTEMLER�� 
e��t�m� 12 k���n�n kat�l�m�yla düzenlend�.

03.06.2014 tar�h�nde, Tekst�l Bazl� Hava Kanallar� 
Sem�ner �  �ube E��t �m Salonumuzda,  Atahan 
CANBOLAT E��tmenl���nde, 18 üyem�z�n kat�l�m�yla 
gerçekle�t�.

TEMEL �� GÜVENL��� E��T�M� 
GERÇEKLE�T�R�LD�

3 Haz�ran 2014 tar�h�nde �ubem�z E��t�m Salonunda yaz 
dönem�nde çe��tl� ��letmelerde staj yapacak Ö�renc� 
Üyeler�m�z� b�lg�lend�rmek amac�yla, Odam�z Üyes� 
Selçuk KARSTARLI`n�n sundu�u Temel �� Güvenl��� 
E��t�m� 28 Ö�renc� Üyen�n kat�l�m�yla gerçekle�t�r�ld�.

3 Haz�ran Sal� günü TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odas� 
Kocael� �ubem�zde Odam�za yen� kay�t yapt�ran 
meslekta�lar�m�zla tan��ma toplant�s� ve kokteyl� 
düzenlend�. Toplant� �ube Ba�kan� Ünal ÖZMURAL'�n 
aç�l�� konu�mas�yla ba�larken, etk�nl�k üyeler�m�ze Oda 
yap�s� ve çal��malar� hakk�nda yap�lan sunumla devam 
e t t � .  B � l g � l e n d � r m e  s u n u m u n u n  a r d � n d a n 
meslekta�lar�m�za Oda rozetler�n�n takd�m ed�lmes�yle 
b�rl�kte kokteyle geç�ld�.

ULUSLARARASI MAK�NA �MALATI VE METAL
��LEME TEKNOLOJ�LER� FUARI 2014

5 -  8  Haz�ran 2014 Tar �hler �  aras�nda Tüyap/ 
Büyükçekmece'de düzenlenen Uluslararas� Mak�na 
�malat� ve Metal ��leme Teknoloj�ler� Fuar�`na (WIN-
World of Industry 2014 Metal Work�ng) 7 Haz�ran 2014 
Cumartes� günü 30 meslekta��m�zla b�rl�kte kat�ld�k.



şube günlüğü

�UBE III. DANI�MA KURULU
TOPLANTISI DÜZENLEND�

KL�MA TES�SATI MÜHEND�SL�K
YETK�LEND�RME KURSU TAMAMLANDI

BUHAR HATLARINDA KULLANILAN VANA
GRUPLARI SEM�NER� DÜZENLEND�

5 Haz�ran 2014 tar�h�nde �ubem�z Konferans salonunda 
Oda ve TMMOB Genel Kurul Toplant�lar� �le �ube 
Çal��ma Program� tasla��n�n görü�üldü�ü �ubem�z 12. 
Dönem III. Dan��ma Kurulu toplant�s� 50 kurul üyes�n�n 
kat�l�m�yla gerçekle�t�r�ld�.

YANGIN YÖNETMEL��� VE YAPILARDA YANGIN
GÜVENL��� SEM�NER� DÜZENLEND�

M�marlar Odas� Kocael� �ubes� ve �ubem�z deste��yle 5 
Haz�ran 2014 tar�h�nde M�marlar Odas� Kocael� �ube 
Tar�h� b�nada Efect�s Era f�rmas� taraf�ndan sunulan 
Yang�n Yönetmel��� ve Yap�larda Yang�n Güvenl��� 
Sem�ner� 54 k���n�n kat�l�m�yla gerçekle�t�r�ld�.

02-06 Haz�ran 2014 tar�hler� aras�nda, �ubem�z E��t�m 
Salonunda Odam�z Üyes� Hakan YAVUZ`un e��tmen� 
oldu�u Kl�ma Tes�sat� Mühend�s Yetk�lend�rme Kursu 12 
meslekta��m�z�n kat�l�m�yla gerçekle�t�r�ld�.

10 Haz�ran 2014 Sal� günü �ubem�z E��t�m salonunda 

14.00-16.00 saatler� aras�nda Buhar Hatlar�nda 

Kullan�lan Vana Gruplar� sem�ner� Odam�z Üyes� Ersun 

GÜRKAN`�n sunumuyla 10 üyem�z�n kat�l�m�yla 

gerçekle�t�r�ld�.

KEST�R�MCE BAKIM UYGULAMALARI
SEM�NER� GERÇEKLE�T�R�LD�

14 Haz�ran 2014 Cumartes� günü �ubem�z E��t�m 

Salonunda Odam�z Üyes� Hakan MESTÇ�`n�n sunumu 

ve 14 k���n�n kat�l�m�yla Kest�r�mc� Bak�m Uygulamalar� 

Sem�ner� gerçekle�t�r�ld�.

PROJE YÖNET�C�S� OLARAK MÜHEND�SLER
SÖYLE��S� DÜZENLEND�

1 7  H a z � r a n  2 0 1 4  S a l �  G ü n ü  T M M O B  M a k � n a 
Mühend�sler�  Odas� Kocael�  �ubes� Konferans 
Salonunda Odam�z Üyes�  �smet KOC AMAN`�n 
sunumuyla "Proje Yönet�c�s� Olarak Mühend�sler" 
söyle��s� 13 k���n�n kat�l�m�yla gerçekle�t�r�ld�.

MESLE�E HO�GELD�N TOPLANTISI VE
KOKTEYL� DÜZENLEND�

Kocael� Ün�vers�tes� Mak�na, Mekatron�k, Endüstr� 
Mühend�sl��� bölümler�nde bu sene Mesle�e ad�m 
atacak Ö�renc� Üyeler�m�ze yönel�k olarak 18 Haz�ran 
2014 Çar�amba günü Kocael� Yüksek Ö�ren�m Derne�� 
Lokal�nde Mesle�e Ho� Geld�n Toplant�s� ve Kokteyl� 
gerçekle�t�r�ld�.

�ube Ba�kan� Ünal ÖZMURAL'�n aç�l�� konu�mas�n�n 
ard�ndan �ube Sayman� Mahmut KÖSE Oda çal��malar� 
ve  yap�s �  hak k �nda k at � l �mc� lara  b� lg�  verd� . 
B�lg�lend�rmen�n ard�ndan kokteyle geç�ld�.
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KENT�N DÜNÜ BUGÜNÜ PROGRAMININ
KONU�U �UBE BA�KANIMIZ ÜNAL ÖZMURAL�DI

OTOMAT�K KONTROL S�STEMLER�
SEM�NER� DÜZENLEND�

19
18

Sakarya �l Tems�lc�l��� Olarak Soma�da Ya�anan
Katl�am� Protesto Etmek �ç�n Alanlardayd�k

Soma Katl�am�n� Unutturmamak �ç�n
Tems�lc�l���m�zde �Yüz Karas� De��l Ekmek Paras��

Adl� Belgesel F�lm Göster�m� Düzenled�k

TV 41 kanal�nda yay�mlanan Kent�n Dünü Bugünü 
program� TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odas� Kocael� 
�ube Ba�kan� Ünal ÖZMURAL`�n kat�l�m�yla 20.06.2014 
tar�h�nde gerçekle�t�r�ld�.

24 Haz�ran 2014 Sal� günü 14.00-16.30 saatler� aras�nda 
�ubem�z E��t�m Salonunda SAMSON Ölçü Ve Otomat�k 
Kontrol S�stemler� f�rmas� uzmanlar�n�n sunumu ve 15 
üyem�z�n kat�l�m�yla OTOMAT�K KONTROL S�STEMLER� 
sem�ner� düzenlend�.

EK�PMAN YÜZEY KORUMA VE BAKIMDA
GEL��M�� KOMPOZ�T S�STEMLER E��T�M�

GERÇEKLE�T�R�LD�
26 Haz�ran 2014 Per�embe günü �ubem�z E��t�m 
Salonunda 14.00-17.00 saatler� aras�nda ENECON 
f�rmas� uzmanlar� taraf�ndan sunulan Ek�pman Yüzey 
Koruma Ve Bak�mda Gel��m�� Kompoz�t S�stemler 
sem�ner� düzenlend�.

TMMOB �le SGK aras�nda �mzalanan 
��b�rl��� protokolüne göre SGK 

b�ld�r�m�ne esas olacak mühend�s, 
m�mar ve �eh�r planc�s� asgar� 

ücret�n�n 2014 y�l� �ç�n brüt 2800 TL 
olarak bel�rlenmes�ne karar 

ver�lm��t�r.

şube günlüğü / sakarya

13.05.2014 tar�h�nde Soma' da ya�anan katl�am� Mak�na 
Mühend�sler� Odas� Sakarya �l Tems�lc�l���, Elektr�k 
Mühend�sler� Odas� Sakarya �l Tems�lc�l��� ve KESK 
Sakarya �ubeler� olarak 14.05.2014 tar�h�nde yo�un b�r 
kat�l�m �le Adapazar� Kültür Merkez� (AKM) önünde 
bas�n aç�klamas� ve sonras�nda oturma eylem� �le 
g e r ç e k l e � t � r d � k .  A K P  H ü k ü m e t � n � n  � k t � d a r � 
dönemler�nde uygulad��� hesaps�z, denet�ms�z ve 
yanl�� pol�t�kalar� neden�yle ülkem�z�n, �� kazalar� 
s�ralamas�nda p�k yaparak dünyada üçüncü, Avrupa'da 
�se b�r�nc� s�raya yerle�m�� olmas�na vurgu yap�ld�. 
15.05.2014 tar�h�nde de B�rl���m�z�n alm�� oldu�u karar 
�le b�r günlük �� b�rakma eylem� yaparak alanlarda 
protestolar�m�za devam ett�k.

Sakarya �l Tems�lc�l��� Sosyal Etk�nl�kler ve Üye 
Örgütlenme Kom�syonumuzun düzenled��� ve Soma 
Katl�am�n� unutmamak ad�na 04.06.2014 Tar�h�nde 
tems�lc�l�k etk�nl�k salonumuzda �Yüz Karas� De��l 
E k m e k  Pa r a s � � a d l �  b e l g e s e l  f � l m  g ö s t e r � m � 
gerçekle�t�r�ld�.  
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Tems�lc�l���m�zde Düzenl� Olarak Planlad���m�z
Mühend�s Sohbetler�n�n 2.s�n� Gerçekle�t�rd�k

Üyeler�m�z�n Meslek� Gel���mler�ne Yönel�k
Gözet�m Kr�terler� Kapsam�nda E��t�mler

Düzenlemeye Devam Ed�yoruz.

Mak�na Mühend�sler� Odas� Sakarya �l Tems�lc�l��� olarak 
05.06.2014 tar�h�nde tems�lc�l�k b�nam�z�n etk�nl�k 
s a l o n u n d a  ü ye m � z  R a m a z a n  ZO R LU  ve  Ce m 
TA R I M C I O � LU '  n u n  s u n u m u y l a  � S A N T R � F Ü J 
P O M PA L A R D A  P O M PA  T E O R � S �  E � � T � M � � n � 
gerçekle�t�rd�k. Ayr�ca 19.06.2014 tar�h�nde y�ne 
tems�lc�l�k b�nam�z e��t�m salonunda üyem�z Mak�ne 
Mühend�s� Vedat BOZKAN' �n sunumuyla �KAIZEN ve 
Gel���m Metodoloj�s� �  e��t�m�n� konuyla �lg�l� 
üyeler�m�z�n kat�l�mlar� �le gerçekle�t�rd�k. Yo�un 
kat�l�m�n oldu�u e��t�m sonras� benzer e��t�mler�n 
tekrarlanmas� �ç�n meslekta�lar�m�zdan ger� dönü�ler 
ald�k.

�SG Uygulamalar�nda ��veren Sorumluluklar�
ve Ceza� Yapt�r�mlar �le �lg�l� B�lg�lend�rme

Toplant�s� Yap�ld�

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odas� Kocael� �ubes� 
Sakarya �l Tems�lc�l���m�z �le Sakarya T�caret ve Sanay� 
Odas�'n�n b�rl�kte düzenled��� "�SG Uygulamalar�nda 
��veren Sorumluluklar� ve Ceza� Yapt�r�mlar" konulu 
b�lg�lend�rme toplant�s�, 14.06.2014 tar�h�nde saat 
14:00�17:00 saatler� aras�nda Sakarya T�caret ve Sanay� 
Odas� Konferans Salonunda gerçekle�t�r�ld�. Söz konusu 
etk�nl�k Soma katl�am�nda hayat�n� kaybeden 
madenc�ler�n an�s�na sayg� duru�unda bulunularak 
b a � l a d � .  Aç � l � �  k o n u � m a s � n �  T M M O B  M a k � n a 
Mühend�sler�  Odas� Kocael�  �ubes� Sakarya � l 
Tems�lc�l��� yürütme kurulu ba�kan� Mustafa DEM�R 

yapt�. Daha sonras�nda TMMOB Mak�na Mühend�sler� 
Odas� Kocael� �ubes� yönet�m kurulu ba�kan vek�l� 
Vedat DEDEO�LU aç�l�� konu�malar�n� yaparak konun 
önem�ne vurgu yapt�. Tüm �� güvenl��� uzmanlar�n�n, 
f�rmalar�n ve  ayr�ca kamuoyunun konuyla �lg�l� tekrar 
tekrar b�lg�lend�r�lerek �� kazalar�n�n önlenmes�n�n 
mümkün oldu�u �fade ed�ld�. Al�nacak önlemlerla can 
ve mal kay�plar�n�n önlenerek ver�ml� çal��man�n hayat 
bulmas� �ç�n bu tür b�lg�lend�rme etk�nl�kler�n�n devam 
ett�r�lece��n� bel�rtt�ler. Etk�nl��e b�rçok farkl� 
��letmelerde görev yapan �� güvenl��� uzmanlar�, f�rma 
sah�pler� ve konuyla yak�nen �lg�lenen mühend�sler�n 
kat�ld�. Yo�un �lg� gören etk�nl�kte, konusunda Uzman 
olan Mak�na Yüksek Mühend�s� A S�n�f� �� Güvenl��� 
Uzman� Vedat BOZKAN çok de�erl� b�lg�ler�n� ve 
deney�mler�n� payla�arak  ��SG Uygulamalar�nda 
��veren Sorumluluklar� ve Ceza� Yapt�r�mlar� konusunda 
kat�l�mc�lar� �le b�lg�lend�rd�. 

B�zlerde sakl� kalan b�lg� deney�m ve tecrübeler gün 
yüzüne ç�kmad�kça yan� mesle��m�ze ve ya�am�m�za 
d a � r  b � r � k t � r m � �  o l d u � u m u z  b � l g � l e r � m � z  v e 
deney�mler�m�z payla��lmad�kça pek b�r anlam �fade 
etmemekted�r. Bu nedenle b�r�kt�rd�kler�m�z payla�mak 
�ç�nd�r, saklamak �ç�n de��ld�r ded�k! Bunun �ç�n 
gelece��m�z�n tem�nat� olan mühend�s aday� ö�renc� ve 
mühend�sl��e yen� ad�m atm�� genç meslekta�lar�m�za 
yol göstereb�lmek ve b�rb�r�m�z� tan�mak, daha �y� 
anlamak ad�na tüm meslekta�lar�m�zla ayda b�r Cuma 
ak�amlar� mühend�sl�k sohbetler�nde bulu�maya 
devam ed�yoruz. �k�nc�s�n� de Endüstr� Mühend�s� A. 
�lhan DÜZGÜN �le ��� ve Özel Ya�amdak� Stratej�k Plan�n 
Önem�� adl� konu �le 20.06.2014 tar�h�nde tems�lc�l�k 
etk�nl�k salonumuzda gerçekle�t�rd�k. Tems�lc�l���m�zde 
üye ö�renc�,  mezun ve akadem�syenler� b�r araya 
get�rerek hayata da�r, mesle�e da�r, b�l�m�n, felsefen�n 
ve s�yaset�n hayat�m�zdak�, mesle��m�zdek� yer�n� de 
�rdeled�k. Ho� b�r sohbet havas�nda geçm�� olmas�ndan 
dolay� etk�nl��e kat�lm�� olan kat�l�mc�lar�n devam�n�n 
m u t l a k a  g e t � r � l m e s �  g e re k t � � � n �  v u rg u l a m � � 
olmalar�ndan ötürü üçüncüsünü gerçekle�t�rmek üzere 
çal��malar�m�za daha ��md�den ba�lad�k. 



şube günlüğü / bolu

21
20

Üye Kahvalt�s�nda Üyeler�m�zle B�r
Aradayd�k

SMM B�lg�lend�rme Toplant�s� Yap�ld�

Sodex Fuar Gez�s� Düzenlend�

Uygulamal� E��t�m Merkez�ne
Tekn�k Gez� Düzenlend�

A b a n t  � z z e t  B a y s a l  ü n � v e r s � t e s �  M a k � n a 
Mühend�sl��� Bölümü 1. S�n�f ö�renc�ler�n�n 
kat�l�m�yla Mak�na Mühend�sler� Odas� Uygulamal� 
E��t�m Merkez�ne tekn�k gez� düzenlenm��t�r.

01.06.2014 tar�h�nde Bolu F�l�z Restaurant'ta üyeler�m�z 
ve a�leler�n�n kat�l�m�yla üye kahvalt�s� düzenled�k.

şube günlüğü / gebze

08.05.2014 tar�h�nde Gebze �lçe Tems�lc�l���m�zde SMM 
üyeler�m�zle toplant� gerçekle�t�r�ld�. SMM sorunlar�n�n 
konu�uldu�u toplant�ya 9 üyem�z kat�l�m sa�lad�.

Gebze �lçe Tems�lc�l���m�z de kurulan Do�algaz 
kom�syonu üyeler� 10.05.2014 tar�h�nde �stanbul 
TÜYAP'da gerçekle�en ISK-SODEX fuar�na kat�l�m 
sa�lad�. Fuara 19 kom�syon üyem�z kat�l�m sa�lad�.

Yen� Üye Tan��ma ve Rozet Takma
Etk�nl��� Gerçekle�t�r�ld�

Gebze �lçe Tems�lc�l���m�zde 06.05.2014 tar�h�nde, son 6 
ay �çer�s�nde üye olan meslekta�lar�m�zla tan��ma ve 
rozet takma etk�nl��� düzenlend�. Etk�nl���m�ze kat�lan 
26 yen� üye meslekta�lar�m�za rozet tak�ld�. Yen� 
üyeler�m�ze tems�lc�l���m�z�n ve odam�z�n yapt��� 
çal��malar hakk�nda b�lg� ver�ld�.

ÜYE A�DAT ��LEMLER�
A�dat ödemeler�nde üyeler�m�ze kolayl�k 
sa�lamak amac�yla �� Bankas� Max�mum, 
Akbank Aksess, Garant� Bankas� Bonus ve 

Yap� Kred� Bankas� World kartlar�n�za 
uygulanab�lecek en yüksek taks�t say�s� 

9'dur. Ayr�ca  http://www.mmo.org.tr/a�dat/ 
web adres� üzer�nden sanal pos 

uygulamas�yla ödeme �mkan� get�r�lerek 
ayn� yerden kred� kart� �le �sten�rse taks�tle 

a�dat ödeme ��lem� 
gerçekle�t�r�leb�lmekted�r. 
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Kal�te Mühend�sler� Bulu�tu

TS EN 15266 Üret�m Proses� Sem�ner�
Düzenlend�

Kaza De��l �� C�nayet�
Soma da 13 May�s 2014 tar�h�nde b�r �� c�nayet� 
sonucuyla 301 madenc�m�z� kaybett���m�z Soma fac�as� 
tüm ülkem�z� der�n b�r �ek�lde sarsm��t�r. Ülkem�z�n her 
yer�nde oldu�u g�b� tems�lc�l���m�zde de b�r çok eylem 
gerçekle�t�r�lm��t�r. Bas�n aç�klamalar�, �� b�rakma ve 
oturma eylemler� gerçekle�t�r�lm��t�r. 

Bas�n Aç�klamas�

�� B�rakma Eylem�

Oturma Eylem�

G e bze  � l çe  Te m s � l c � l � � � m � zd e  k u r u l a n  K a l � te 
mühend�sler� kom�syonunun düzenled��� �Kal�te 
Mühend�sler� Bulu�mas�� 27.05.2014 tar�h�nde 
tems�lc�l�k lokal�m�zde gerçekle�t�r�ld�. 10 üyem�z�n 
kat�l�m sa�lad��� etk�nl�kte, üyeler�m�z kar��l�kl� f�k�r al��-
ver��� gerçekle�t�rd�ler.

28.05.2014 tar�h�nde Gebze �lçe Tems�lc�l���m�zde 
Üyem�z Mak�na Mühend�s� Erol POLAT '�n sunumuyla 
� T S  E N  1 5 2 6 6  Ü R E T � M  P R O S E S � � s e m � n e r � 
gerçekle�t�r�ld�. Sem�nere 15 üyem�z kat�l�m sa�lad�.

�spanyolca Kursu Ba�lad�

Tems�lc�l�k kom�syonlar�m�z 
aras�nda yer alan sosyal 
etk�nl�kler kom�syonunun 
ö n e r � s �  d o � r u l t u s u n d a 
d ü ze n l e n e n  ve  O d a m � z 
üyem�z Orhan S Ö N M E Z 
taraf�ndan ver�len �spanyolca 
k u r s u n a  k u r s u n a  1 5 
üyem�z�n kat�l�m sa�lad�. 
Etk�nl���m�z her Çar�amba 
devam etmekted�r.
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Otomot�v Sektörü ve Sat�� Sem�ner�

Tüb�tak Projeler� Kapsam ve Süreç
Yönet�m� Sem�ner� Yap�ld�

29.05.2014 tar�h�nde Gebze �lçe Tems�lc�l���m�zde Ufuk 
YILMAZ ' �n sunumuyla �T Ü B � TA K P RO J E L E R � 
K A P S A M  V E  S Ü R E Ç  Y Ö N E T � M �  � s e m � n e r � 
gerçekle�t�r�ld�. Sem�nere 16 üyem�z kat�l�m sa�lad�.

Kaymakaml�k, GOSB, GTO ve Demokrat
Gazetes� Z�yaret Ed�ld�

29.05.2014 tar�h�nde Gebze �lçe Tems�lc�l��� Yürütme 
Kurulu Ba�kan� Çet�n TEMEL, Yürütme Kurulu Sekreter� 
Mehtap SÖNMEZ, Yürütme Kurulu Üyes� Serdar 
ÜKL�MEK, Tekn�k Görevl� Bar�� �NCE taraf�ndan Gebze 
Kaymakaml���, Gebze Org. San. Bölge Müdürlü�ü, 
Gebze T�caret Odas� ve Demokrat Gebze gazetes�ne 
z�yaret gerçekle�t�r�ld�. Yap�lan z�yaretlerde kar��l�kl� f�k�r 
al��-ver��� gerçekle�t�r�ld�.

6331 Say�l� �� Sa�l��� ve Güvenl��� Kanunu
ve R�s De�. Çal��tay�

Gebze �lçe Tems�lc�l���m�z ve  Maden mühend�sler� 
odas� �stanbul �ubes� taraf�ndan ortak düzenlenen 
�6331 SAYILI �� SA�LI�I VE GÜVENL��� KANUNU 
VE R�S DE�. ÇALI�TAYI� 31 May�s 2014 tar�h�nde 
Gebze t�caret Odas� e��t�m salonun da 65 üyem�z�n 
kat�l�m� �le gerçekle�t�r�ld�. Etk�nl�kte Mak�na mühend�s� 
Vedat BOZKAN, Maden mühend�s� Ceng�z GÖZTEPE, 
Maden mühend�s� Burhan ERD�M konu�mac� olarak yer 
ald�lar.

12 Haz�ran 2014 Per�embe günü Gebze � lçe 
Tems�lc�l���m�z Lokal�nde Borusan Manhe�m Genel 
Müdürü H. Zafer TERZ�O�LU'nun konu�mac� olarak 
kat� ld���  Otomat�v Sektörü ve Sat�� Sem�ner� 
meslekta�lar�m�z�n yo�un kat�l�m�yla gerçekle�t�r�ld�.

Tems�lc�l���m�z Yaza Merhaba
Kokteyl� Düzenled�

Tems� lc � l ���m�z  de her  y � l  geleneksel  o larak 
gerçekle�t�r�len Yaza Merhaba Kokteyl�m�z bu y�l da 
gerçekle�t�r�ld�. 20 Haz�ran 2014 tar�h�nde Bayramo�lu 
Resort Otel de 
gerçekle�en 
etk�nl���m�ze 
130 üyem�z 
k a t � l � m 
sa�lad�. 

TMMOB �le SGK aras�nda �mzalanan 
��b�rl��� protokolüne göre SGK 

b�ld�r�m�ne esas olacak mühend�s, 
m�mar ve �eh�r planc�s� asgar� ücret�n�n 

2014 y�l� �ç�n brüt 2800 TL olarak 
bel�rlenmes�ne karar ver�lm��t�r.



şube günlüğü / gebze

Gebze�de Uygulamal� E��t�m Merkez�m�z
Aç�ld�

Asansör Avan ve Asansör Mühend�s
Yetk�lend�rme Kursu Gerçekle�t�r�ld�

Tems�lc�l�k bünyem�zde Oda Üyem�z Mustafa  ÖZ 'un 
sunumuyla  21-22 Haz�ran 2014 tar �hler �nde 
düzenlenen Asansör Avan Mühend�s Yetk�lend�rme 
Kursu'na 22 üyem�z; 23-25 Haz�ran 2014 tar�hler� 
aras�nda düzenlenen Asansör Uygulama Mühend�s 
Yetk�lend�rme Kursu'na 11 üyem�z kat�ld�.

27 Haz�ran 2014 Cuma günü saat 19.00 da Tatl� Kuyu 
Mah. Güney Yan Yol Cad. No:12 Gebze/KOCAEL� 
adres�nde faal�yet gösterecek olan TMMOB Mak�na 
Mühend�sler� Odas� Uygulamal� E��t�m Merkez�m�z 
aç�l�� tören� gerçekle�t�r�ld�.
Aç�l�� konu�mas�n� Gebze �lçe Tems�lc�l��� Yürütme 
Kurulu Ba�kan� Çet�n TEMEL`�n yapt��� törene, Odam�z 
Ba�kan Vek�l� Yunus YENER, �ubem�z Yönet�m Kurulu 
üyeler�, Gebze, Sakarya ve Düzce Tems�lc�l�kler� Yürütme 
Kurulu Üyeler�, Gebze Kaymakam� ve çok say�da üyem�z 
kat�l�m sa�lad�.

basın açıklaması

KL�MA KULLANIMINA VE SEÇ�M�NE D�KKAT ED�LMEL�D�R

Küresel �s�nman�n etk�s�yle mevs�m s�caklar�n�n çok s�k de���kenl�k gösterd��� son y�llarda kl�ma 
kullan�m�n�n artmas�yla ya�an�lab�lecek olumsuzluklara �l��k�n TMMOB Mak�ne Mühend�sler� Odas� 
Kocael� �ube Sekreter� Emrah AYDEM�R bas�n aç�klamas� gerçekle�t�rd�.

Son y�llarda b�l�m �nsanlar�n�n üzer�nde durdu�u 
küresel �s�nman�n etk�s�yle ya�anan a��r� s�caklarda 
vatanda�lar�m�z�n ba�vurdu�u en öneml� araçlar�n 
kl�malar oldu�u aç�k. Ülkem�z, hemen hemen her 
bölges�nde kl�maya �ht�yaç duyulan b�r ülke. 
Evlerde, ��yerler�nde ve arabalarda sürekl� kl�ma 
kullan�yoruz. Fakat b�l�nçs�z kullan�ld���nda 
s a � l a d � � �  f a y d a  k a d a r  z a r a r  d a  v e r � y o r. 
Toplumumuzun büyük b�r kes�m�nde kl�ma ve kl�ma 
kullan�m�yla �lg�l� yeterl� b�r b�l�nç yok.

Kl�ma Seç�m�nde D�kkat Ed�lmes� Gerekenler

Kl�ma seç�m�, montaj� ve kullan�m� son derece 
öneml�d�r. Yurtta�lar�m�z özell�kle �u hususlara 
d�kkat etmel�d�rler:

� Öncel�kle kl�ma kapas�tes� seç�m�n� mutlaka yetk�l� 
b�r Mak�na Mühend�s� yapmal�d�r.

� Gere��nden fazla kapas�tede seç�lm�� kl�ma c�haz� 



dur-kalk lardan dolay� daha fazla elektr�k sarf�yat�na 
ve � lk  kurulum esnas�nda daha fazla para 
ödenmes�ne neden olacakt�r.

�  Ayr �ca  k l �ma a l � rken öncel �k le  k l �man�n 
ver�ml�l���ne bak�lmal�d�r. Kl�man�n ver�m�n� 
bel�rleyen faktör COP de�er�d�r. Bu de�er bütün 
kl�malar�n et�ketler�nde mevcuttur. COP de�er� 
kl�mada ne kadar büyükse o kl�ma o kadar ver�ml� 
çal���yor demekt�r.

� Alaca��n�z kl�malar�n mutlaka ulusal ve uluslararas� 
standartlara uygunluk belgeler� olmal�d�r.

� Kl�malar�n serv�s h�zmetler�n� verecek yetk�l�ye 
kolayl�kla ula��lab�lmel�d�r. B�r ba�ka dey��le sat��, 
da��t�m, kurulum g�b� h�zmetler� standartla�t�r�lm��, 
bay�l�k a�lar� �y� ��leyen f�rmalar�n kl�malar� terc�h 
ed�lmel�d�r.

� Kullanaca��m�z kl�man�n �s�tma ve so�utma 
kapas�tes� b�nan�n yap�s�na, �ç ve d�� ortam �artlar� 
g�b� b�rçok parametreye ba�l�d�r ve mutlaka b�r 
Mak�na Mühend�s� taraf�ndan hesaplanmal�d�r.

D��er taraftan �s�tma veya so�utma bak�m�ndan 
yanl�� s�cakl�k de�erler�nde çal��an, �ç ün�te 
bak�mlar�, tem�zl�kler� düzenl� yap�lmayan, ortam 
�çer�s�nde uygun olmayan hava ak�mlar� yaratan 
kl�ma c�hazlar� sa�l�k aç�s�ndan c�dd� r�skler 
yaratab�l�r. Ayr�ca taze hava transfer� olmayan kl�ma 
s�stemler�nde ortama taze hava g�r��� olmad���ndan 
dolay� ortam�n �ç hava kal�tes� kolayl�kla bozulur. Bu 
nedenle, kalp, ast�m g�b� hastal�klar� olanlar�n bu 
ortamlarda uzun süre kalmalar� tehl�kel� olab�l�r. 
Kl�ma b�r konfor arac�d�r, do�ru kullan�ld���nda 
sa�l�kl� b�r ya�am ortam� olu�mas�n� sa�lar. Özell�kle 
�� ve al��ver�� merkez� yönet�mler�, ��letme masraf�n� 
dü�ürmek amac�yla taze hava oranlar�n� Yetk�l� 
Mühend�sler taraf�ndan hesaplanan standard�n 
alt�na dü�ürmemel�d�r. Bu durumda, sürekl� ayn� k�rl� 
hava dola�t�r�lm�� olaca��ndan, sa�l��� tehd�t eden 
sonuçlar ortaya ç�karab�lmekted�r.

Kl�ma c�hazlar� �ç ve d�� ortamda de����k hava 
�artlar�na maruz kalan c�hazlard�r. C�hazlar�n �s� 
transfer yüzeyler�nde meydana gelen k�rlenmeler, 
c�haz performans�nda dü�üklü�e neden olur. 
Ayr�ca, c�haz �çer�s�ndek� so�utucu gaz�n ��letme 
bas�nc�nda mevs�me göre düzeltme yap�lmas� 
gerek�r. Bu nedenle kl�ma c�hazlar�nda y�lda �k� sefer 

bak�m yap�lmas� son derece öneml�d�r. Bak�m� 
yap�lmayan kl�malar ver�m� dü�ecek, enerj� sarf�yat� 
artacakt�r.

Ortam�n tozluluk dereces�ne göre f�ltre tem�zl�k 
��aret� yand���nda duvar t�p� ve mult� s�stem kl�ma 
c�hazlar�n�n f�ltreler� 15 günde b�r, tavan t�p� kl�ma 
c � h a z l a r � n � n  f � l t r e l e r �  � s e  y � l d a  b � r  k e z 
tem�zlenmel�d�r. Bu süreler ortam�n tozluluk 
dereces�ne göre de���eb�l�r. Spl�t ve Mult� t�p kl�ma 
c�hazlar�n�n ön taraf�nda yer alan ve havay� 
tem�zleyen elektrostat�k f�ltrey� her 3 ayda b�r 
de���t�rmel�s�n�z. Zaman�nda de���t�r�lmeyen 
f�ltreler�n, sa�l���n�z� tehd�t edeb�lece��n�, özell�kle 
bundan çocuk lar �n ve ya�l � lar �n daha çok 
etk�lenece��n� unutmay�n.

Sa�l�k aç�s�ndan özell�kle;

� Kl�man�n s�cakl�k ayar� 23 derecen�n alt�na 
get�r�lmemel�,

� Nem düzey� %50 olmal�,

� Kl�man�n önünde terl� oturulmamal�,

� Araç kl�malar� yüze ve gö�se de��l, ön cama do�ru 
olmal�d�r.

Terl�  s�cak havadan kl�mal�  ortama g�r�nce 
vücudumuzda an�den buharla�ma meydana gel�r. 
Bu da bel ve boyun kaslar�nda tutulma ve a�r�ya 
neden olur. Özell�kle çocuklar ve ya�l�lar an�den 
so�uk ortama g�r�nce vücut d�rençler� dü�er. Bu da 
hastalanmalar�n� kolayla�t�r�r. Y�ne, ��yerler� ve 
al��ver�� merkezler� g�b� büyük mekanlarda ayn� 
havan�n sürekl� dola�t�r�lmas�ndan dolay� a��z 
kurulu�u, göz sulanmas� ve burun t�kan�kl��� g�b� 
etk � ler  or taya ç �k ar.  Tem�zl ���  yap� lmayan 
havaland�rma s�stemler� enfeks�yon hastal�klar�na 
yol açar.

Sonuç olarak yurtta�lar�m�z� uyar�yoruz: Kl�ma 
al�rken mutlaka yetk�l� b�r Mak�na Mühend�s� �le 
görü�ün; kullan�m�, seç�m� ve tak�lmas� konusunda 
detayl� b�lg� al�n aks� takd�rde kl�mal� hayat kabus 
olacakt�r.

EMRAH AYDEM�R
TMMOB MAK�NA MÜHEND�SLER� ODASI
KOCAEL� �UBE SEKRETER�

basın açıklaması
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kültür & sanat
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Haz�rlayan : Erol PERÇ�N

�KT�DARIN ��DDET�
Akp'l� Y�llar, Neol�beral�zm ve �slamc� Pol�t�kalar

A K P  p o l � t � k a l a r � n � n , 
part�n�n �kt�dara gel���nden 
bugüne sürekl�  çarp�c� 
çel��k�ler ve �k�l�kler ta��d��� 
malum. Bu �k�l�kler�n �z�n� 
sürdü�ümüzde heps�n�n 
tek b�r büyük �k �l �kten 
türed��� görülüyor:  B�r 
yanda neol�beral�zm, yan� 
b�reyc�l�k, d��er yanda �slamc�l�k-Türkçülük, yan� 
cemaatç�l�k. Uzla�maz san�lan bu �k�l���n özel b�r kar���m�n� 
b a � a r m � �  g ö r ü n ü y o r  A K P.  S a b a h  ö z g ü r l ü k t e n 
bahsederken, ak�ama �nsanlar�n kazan�lm�� sosyal 
haklar�na el koyab�len b�r s�yaset etme tarz� bu.
Bu �k�l��� nas�l anlayab�l�r�z? AKP hükümetler�n�n 
yönet�m�nde geçen y�llar ��ddet, bask� ve e��ts�zl��e dayal� 
neol�beral�zm �le �slamc� pol�t�kalar�n eklemlend��� b�r 
dönem olarak ele al�nmal�: �slam� a�lar, cemaatler, ya�am 
tarzlar�, �nançlar ve davran�� kurallar� g�b� �slamc� araçlar 
man�püle ed�lerek ekonom�k, s�yasal ve �deoloj�k 
a l a n l a r d a k �  d � � l a y � c �  n e o l � b e r a l  u y g u l a m a l a r 
yerelle�t�r�lm��, kap�tal�zm�n der�nle�mes� bu yolla 
mümkün olmu�tur. Avrupa B�rl��� de dah�l, küresel 
kurumlardan ayr� dü�ünülemeyecek b�r programd�r söz 
konusu olan. Neol�beral�zm�n kaba ��ddet�n�n �slamc� 
s�yaset yoluyla yerl�le�t�r�lmes� bugün hem devlet�n hem 
toplumun �l�kler�ne kadar ��lem��t�r. K�tab�n farkl� 
bölümler�nde bu yerl�le�t�rme sürec� devlet, hukuk, 
uluslararas� �l��k�ler, s�v�l toplum, yurtta�l�k, sosyal 
pol�t�kalar ve toplumsal c�ns�yet düzey�nde ele al�n�yor.
AKP �kt�dar�, yak�n b�r zamana kadar ��ddet�n� �slamc� 
pol�t�kalarla sess�zle�t�rmey�,  görünmez k �lmay� 
ba�ar�yordu. Ama öyle görünüyor k� bunun sonuna geld�k. 
Bugünü ve gelece�� anlamak �ç�n tekrar ve yen� gözlerle 
part�n�n �lk on y�l�na bakmak gerek.
Haz�rlayanlar: S�mten Co�ar, Gamze Yücesan Özdem�r; 
Met�s K�tap, 288 Sayfa, May�s 2014

S�NEMADA YARATICI YÖNETMEN
Tüm ülke s�nemalar� varl�klar�n� �k� nedene borçludur. Bu 
nedenler�n �lk� k�m� f�lmler�n salt b�r t�car� ürün olmas�d�r. 
Onlar b�rer t�car� üründür, çünkü art�k-de�er (kâr) 
b�rakmas� amac�yla yap�l�rlar. S�neman�n varl���n� borçlu 

oldu�u �k �nc�  nedense,  k �m� 
f�lmler�n sanat yap�t� olmas�d�r. 
Sanat yap�t� d�ye ortaya ç�kart�lan 
f�lmler, vared�l��ler�n�n do�as� 
gere��, salt b�r f�lmden �baret 
olamazlar.  Onlar  yap� lar �n�n 
der �nl �k ler �nde hayat �n  tüm 
kurallar�n� ta��rlar. Böylece yen� b�r 
hayat kurab�len b�r yönetmen�n, 
Freud taraf�ndan '�ahlanm�� at�n 
üzer�ndek� b�r �övalye' olarak 
tan�mlanan egodan yoksun olmas� 
dü�ünülemez. Gem� az�ya alm�� 
ego da daha önce b�r ba�kas� taraf�ndan yap�lmam���n, 
söylenmem���n, denenmem���n, dolays�yla da yen�l�kler�n 
pe��nden ko�acakt�r. Do�ru f�lm kavram� tart��maya aç�k 
olsa b�le,  yönetmenler�n yen�l�kç�  do�ru f� lmler 
kurab�lmeler� �ç�n egolar�n� ak�lla d�zg�nlemeler� gerek�r. 
Z�ra yerle��k kurallar� h�çe sayarak, mesnets�z b�r yen�l�kç�l�k 
h�rs�na kap�lmak, büyük hayal k�r�kl�klar�n� beraber�nde 
get�r�r. Bu sözlerle deneysel s�nemaya ya da yen�l�kç�l��e 
kar�� ç�k�lm�� olunmaz. Kald� k� s�nema en yetk�n b�ç�mde 
yen�l�kç�l�kle tan�mlanab�l�r. Yen�l�kç� tav�r�n da tutarl� b�r 
mant��a dayanmas� gerek�r. S�nema d�l�ne yen�l�k 
get�recek b�r yönetmen, kaç�n�lmaz olarak yüksek ego 
ta��yacakt�r, ama bu ego d�s�pl�nle, okumayla, b�l�mde 
düzenl� b�r görü� olu�turan �lkeler� gösteren ö�ret�lerle, 
kuramsal b�lg� donan�m�yla, ak�lla, gözlemle kontrol 
ed�lmel�d�r.
Ceng�s T. As�ltürk, Kalkedon, 428 Sayfa, Haz�ran 2014

TAR�HLE SÖYLE��LER
Tar�hle Söyle��ler", ülkem�z�n yak�n tar�h�n� canl� tan�kl�klar 
üzer�nden anlatmay� hedefleyen b�r "sözlü tar�h" 
çal��mas�n�n �lk ürünüdür. Okuyucusu bu k�tapta yak�n 
tar�h�m�z hakk�nda kar��l���n� 
arad��� b�rçok sorunun yan�t�n� 
bulaca�� g�b� -kaç�n�lmaz olarak- 
y e n �  s o r u l a r �  d a  s o r m a y a 
ba� layacak  ve  ser �n �n  d ��er 
k � t a p l a r � n �  d a  m e r a k l a 
b e k l e y e c e k t � r .  "�  ' Ta r � h l e 
Söyle��ler', Türk�ye'n�n 1980 önces� 
en dev�n�ml� günler�ne damgas�n� 
vurmu�, en k�tlesel devr�mc� 
hareket� olmu� Devr�mc� Yolun 



önde gelen �s�mler�nden dördünün; Al� Alfatl�, Al� Ba�p�nar, 
Mehmet Al�  Y� lmaz ve Mel�h Pekdem�r ' �n kend� 
a��zlar�ndan anlat�lan ya�am öyküler�n�n derlenmes�nden 
olu�uyor." "� 'Tar�hle Söyle��ler' anlat�lanlardan b�r sonuç 
ç�kar�p b�r yarg�ya varm�yor. Anlatanlar�n anlat�lar�n� 
oldu�u g�b� okuyucuya aktar�yor. Bu hâl�yle, gerek 
akadem�k gerekse de pol�t�k sonuç ç�karma çabalar�na 
öneml� b�r ver� demet� sunuyor. "� Okuyucu, anlat�lan 
h�kâyeden kend� sonuçlar�n� ç�karab�l�r. Ancak, b�l�nmel�d�r 
k�, bu dört anlat� üzer�nden tar�hte b�r yolculu�a ç�kmak, 
"Yol"culu�u anlamak �ç�n yeterl� olmayacak, mutlaka 
benzer ba�ka ya�am öyküler�n� de okumak gerekecekt�r." 
Özgür Aç�l�m, bundan önce yak�n tar�h�m�ze da�r 
haz�rlad��� belgesellerle gen�� kes�mlerde yank� uyand�rd�. 
Bu �lk k�tab�yla da hep�m�z� yak�n tar�h�m�z kadar kend� 
ya�amlar�m�z üzer�nde de dü�ünmeye zorlayaca��n� 
zorlayaca�� söyleneb�l�r.
Kolekt�f-Özgür Aç�l�m Platformu, 400 sayfa, 2014

GERM�NAL
Germ�nal, ��ç� s�n�f� mücadeles�n� 
destanla�t�ran b�r ba�yap�tt�r. 
Romanda, maden ocaklar�ndak� 
a��r ve tehl�kel� çal��ma ko�ullar�, 
maden ��ç�ler�n�n yoksullu�u, �ç 
d ü n y a l a r � ,  s e v g � l e r �  v e 
mücadeleler� üstün b�r anlat�mla 
tasv�r ed�l�r. Zola'n�n uzun sürel� 
gözlemlere dayanarak �nce �nce 
ördü�ü bu ölümsüz eser, tar�h 
sahnes�nde etk�n b�r özne olarak 
kend�n� duyuran proletaryay�, 
roman kahraman� olarak yen�den canland�r�r. 
Ac�mas�z sömürüyü, adalets�zl���, ��ç�ler�n yaratt�klar� 
de�erden neden h�ç pay alamad�klar� gerçe��n�, okurun 
surat�na b�r tokat g�b� çarpar. Yaz�ld��� günden bugüne 
dünya çap�nda yüzden fazla ülkede yay�nlanan ve 
s�nemaya da uyarlanan romanda anlat�lan, 2014 
May�s'�nda Soma'da ya�anan büyük fac�an�n da gösterd��� 
g�b�, tar�h�n ac� b�r sayfas� de��ld�r sadece, ��ç� s�n�f�n�n 
güncel h�kâyes�d�r. 
1860'larda, Fransa'n�n kuzey�nde, s�radan b�r gecede, genç 
ve ��s�z b�r adam olan Ét�enne, Montsou'ya yürümekted�r. 
Buras�, sömürüye, yoksullu�a ve ölüme terk ed�lm�� b�r 
madenc� kasabas�d�r. Ét�enne, kasaban�n geç�m kayna�� 
olan maden oca��na �necekt�r. Ancak sermaye sah�pler�n�n 
g�derek a��rla�t�rd��� çal��ma �artlar�, tüm kasaba halk�n� 
özgürlük ve ekmek �ç�n kar�� konulamaz b�r mücadeleye 
sürükleyecekt�r.
Em�le ZOLA, Yordam K�tap, 512 Sayfa, Haz�ran 2014

B�R �SYANI FOTO�RAFLAMAK 
Gez�'n�n Foto�rafç�lar� Nakled�yor
Türk�ye toplumu tar�h�n�n en öneml� dönemeçler�nden 
b�r�nden geçerken h�ç olmad��� kadar çok say�da görüntü 
kald� ger�de. Gez� Park� ��gal�n�, Taks�m Meydan�'ndan 
sokaklara yay�lan d�ren��� görüntüleyen b�nlerce k���n�n 
topluca b�r haf�za yaratma gayret�ne tan�k olduk. Çe��tl� 

b�ç�mler alarak evr�l�p dönü�en �syan, görsel kay�t tutmaya 
çal��an foto�rafç� ve v�deograflar �ç�n öneml� ver�lerle 
doluydu.
�Foto�rafç�lar �syan�n her yer�nde ve her an�nda 
bulunmaya çal��t�lar. h�çb�r tan�kl�ktan eks�k kalmamak �ç�n 
ola�anüstü b�r gayret gösterd�ler. 
G ö r ü n t ü l e r,  � � m d � y e  k a d a r 
ya�ad���m�z toplumsal hareketler 
�ç�nde en gen�� etk�y� geleneksel 
medyada oldu�u kadar alternat�f 
mecralarda yer alarak yaratt�. Bu 
durum görsel haberc�ler kadar 
güvenl�k güçler� taraf�ndan da fark 
ed�ld�.
�Bu süreçte görsel haberc�l���n 
sayg�n b�r medya olarak yen�den 
do�ab�lmes� ve dürüst haberc�l�k 
� lke ler �n �n  hak k �y la  yer �ne  get � r � leb� lmes�  �ç �n 
foto�rafç�lar�n ve foto�raf mecralar�n�n el�ne güçlü b�r 
f�rsat geçt�. Bu k�tap Gez� d�ren���nde üret�len görsel 
tan�kl�klarla �lg�len�rken, nakled�len görüntüler�n 
foto�rafç�lar�n z�hn�ndek� ba�lamlar�n� anlamaya 
çal���yor��
Özcan YURDALAN, Agora K�tapl���, 296 Sayfa, May�s 
2014

DEL�DUMAN
Tek ba��ma da kalsam, dünyan�n 
bütün hükümetler� ve onlara oy 
verenler  bana k ar��  da olsa, 
dünyan�n bütün hükümetler�ne 
kar�� ayaklananlar ve onlara destek 
verenler bana kar�� da olsa; bütün 
dünya, yed� m�lyar küsur �nsan tek 
tek bana kar�� da olsa...
On yed� ya��ndak� Ça�lar �y�ce 
konu�uyor. K�z karde�� Ç��dem'�, 
onu me�hur etme üm�tler�n�, 
beled�ye ba�kan� day�s�n�, yak�n 
arkada�� M�krop Ceng�z'�, ta�ra 
muhabbetler�n�, depresyonun e����ndek� annes�n�, esk� 
sevg�l�s�n�, h�ç unutamad��� dedes�n�, hat�rlarken 
kahrett��� babas�n� anlat�yor.
Del�duman, dermans�z ve güdük b�r �lçeden hayk�rmaya 
ba�l�yor,  �stanbul'a uzan�yor.  Çocuklu�umuzun, 
hat�ralar�m�z�n ve bütün sokaklar�m�z�n üzer�nden dang�r 
dungur geçen �mar ve para ��tah�na lanet! R�yakâr 
dünyaya, Allahs�z sermayeye, mart�lara, küçük b�r k�z�n 
kalb�n� k�ranlara �syan ed�yor. Bar�katlar�n arkas�nda, soluk 
solu�a, yapayaln�z, erken kaybeden b�r del�duman�n 
öfkes�n� çemk�r�yor.
Emrah Serbes, zaman�n ruhunu, Gez�'n�n �syanc�lar�n�, 
hürr�yetler� �ç�n öksürenler�, yer�nde duramayanlar�, 
küfredenler�, a�lamay� unutmak �ç�n yumru�unu s�kanlar� 
resmed�yor.
Del�duman, büyük zaman�n ve her zaman kenarda 
kalanlar�n roman�.
Emrah SERBES, �let���m Yay�nlar�, 350 Sayfa, Haz�ran 2014

kültür & sanat
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Eden�n de ed�len�n de yan�nda kurban olarak
götürdü�ü �nsanl���m�z�n ezel� umuduydu Berk�n ELVAN.

29
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Hazırlayan : Sibel KAHYA

Çizgilerle
Gündem

May�s & Haziran

  YAŞASIN 1 MAYIS..! Demokrasiyi, doğayı, parklarımızı, mahallelerimizi, meydanlarımızı, suyu, 
toprağı, bedenlerimizi, eğitim ve sağlık hakkımızı savunarak, emek sömürüsüne, güvencesizliğe, 
taşeronlaştırmaya, işsizliğe, şiddete ve baskılara karşı; umudu, dayanışmayı, özgürlüğü ve eşitliği 

büyütmek için, ta alanlara çıkıldı.. 1 MAYIS
                         1 Mayıs tatil ilan edilirken, Taksim TADİLAT..! dolayısıyla gösterilere kapandı.. 



çizgili sayfa

Babalar Anneler

Günü Kutland� ;-)

HARVARD'DA GEZ� �OKU 
Cumhurba�kan� Gül, panel�n soru- cevap k�sm�nda Gez� olaylar� �le 
�lg�l� sorulara muhatap oldu. Harvard T�p Fakültes�'nde çal��an Dr. 
Emrah Alt�nd�� adl� kat�l�mc�:�K�z�lay'da Ethem Sar�sülük ba��ndan 
kur�unla vuruldu. Onun kat�l� d��ar�da. S�z böyle b�r devlet�n 
ba��nda olmaktan utanm�yor musunuz? Nas�l burada b�ze 
demokras� yalanlar� söylüyorsunuz? Nas�l geceler� rahat 
uyuyorsunuz �ekl�nde soru sordu. Bu arada Alt�nd�� �le 
Cumhurba�kan�'�n yak�n korumalar� aras�nda k�sa b�r gerg�nl�k 
ya�and�.

���N FITRATI 
Man�sa'n�n Soma �lçes�nde ya�anan 
hep�m�z�  hüzne bo�an maden fac�as� 
neden�yle Ba�bakanl�k taraf�ndan 13 
May�s 2014 tar �h�nden �t �baren 
ülkem�zde üç günlük m�ll� yas �lan 
e d � l d � . .  t ü m  y u r t t a  v e  d � � 
tems�lc�l�kler�m�zde bayraklar yar�ya 
�nd�r�ld�.

Ba�bakan yapt��� aç�klamalarda � 
Bunlar ola�an �eyler, bu ���n f�trat�nda 
var� �ekl�nde konu�tu. Ba�bakan�n 
yapt��� konu�ma sonras� protesto göster�s�ne maruz kald�. Göster� esnas�nda ba�bakanl�k müste�ar�n�n yerdek� 
vatanda�� tekmeled��� foto�raf� tüm dünya bas�n�na haber oldu. Müste�ar halen görevde.!



YAZILI BASINDA �UBEM�Z



odamızdan

ÜYE �ND�R�M ANLA�MASI YAPILAN F�RMALAR
Bu protokoller 01.02.2014 - 31. 12. 2014 tar�hler� aras�nda geçerl� olup MMO ODA / Kurum Üyeler�, çal��anlar� ve bu
k���ler�n b�r�nc� derecede yak�nlar�n� kapsar. H�zmet esnas�nda oda k�ml�k kart� göster�lmes� esast�r.

AMER�KAN L�FE LANGUAGE INSTITUTE

Mak. Müh. Odas� Üyeler�ne sunulan standart 1 kur
f�yat� üzer�nden
Kampanyal� kur paketler� üzer�nden
* Mühend�slere yönel�k Özel �ng�l�zce paketler�
Karaba� Mh. �ahabett�n B�lg�su Cd. M.S�nan Sk. No. 19
�zm�t / KOCAEL�   Tel: 262 321 11 99 / 641 41 06 Gebze
www.amer�canl�fe.org

ORAN

50 %

15 %

C�HAN HASTANES�

Devlet�n almas� zorunlu SGK fark�(12 TL) üzer�nden;
Muayene ve Tetk�k
Yatarak Tedav�
Laser Ep�lasyon, Check-up ve d��er Özel ��lem
D�� Tedav�ler�
Yen��eh�r Mh. Özden Sk. No. 35  �zm�t/KOCAEL�
Tel: 262 331 09 09 � www.c�hanhastanes�.com.tr

15 %
10 %
20 %
15 %

MARMARA BALIK RESTAURANT

Tüm restaurant h�zmetler�nde
Kozluk Mh. Fevz� Çakmak Cd. No. 35  Sekapark/�ZM�T
Tel: 262 323 65 25 � www.sekamarmarabal�k.com

15 %

SELMA �ENGEL S�GORTA

Sompo Japan, All�anz, Eagon Emekl�l�k Hayat
Tüm S�gorta Pol�çeler�nde
Ömera�a Mh. Alemdar Cd. �en �� Mrk. Kat. 2 No. 102
�zm�t/KOCAEL�     Tel: 262 332 35 32 - 332 35 34
www.selmasengels�gorta.com.tr

7 %

WELLBORN LUXURY HOTEL

Spa
Restaurant H�zmetler�nde
Konaklama Deluxe s�ngle 220.00 TL, duble 250.00 TL
Sah�l Mh. Dudayev Cd.  No. 53 Ba��skele/KOCAEL�
Tel: 262 300 00 00 � www.wellbornhotel.com

10 %
10 %

SAPANCA GÖL EV�

Restaurant H�zmetler�nde
�stasyon Mh. Gölev� Tes�s� K�rkp�nar Sapanca/SAKARYA
Tel: 264 592 00 70 � www.sapancagolev�.com.tr

10 %

�ZM�T YELKEN KULÜBÜ

Restaurant H�zmetler�nde
Oram�ral Sal�m Derv��o�lu Cd. No. 22  �zm�t/KOCAEL�
Tel: 262 321 21 51 � www.�zm�tyelken.org.tr

10 %

TERAS CAFE & RESTAURANT SEKAPARK

Cafe ve Restaurant H�zmetler�nde
Sekapark 1. Etap No. 35  �zm�t/KOCAEL�
Tel:  262 323 68 67 � www.sekamarmarabal�k.com

15 %

WATER FRONT SPORT CENTER

F�tnes-Spa-Body_B�ld�ng-Bould�ng-Plates-Step
Aerob�k-Gym Genel Üyel�kler�nde
Körfez Mh. Harb �� Cd. No. 72  Ba��skele/KOCAEL�
Tel: 262 343 22 90 � www.waterfront.com.tr

25 %

KYÖD KOCAEL� YÜKSEK Ö�REN�M DERNE��

Lokal ve Restayrant H�zmetler�nde
Metropol �� Merkez� Kat. 4  �zm�t/KOCAEL�
Tel: 262 331 05 53 � www.kyod.org.tr

10 %

DÜNYA GÖZ HASTANES�

Muayene ve Tetk�k
Genel Amel�yatlarda
Laser Amel�yatlarda
Kad�köy Mh. Atatürk Bulvar� No. 2 Bek�rpa�a/KOCAEL�
Tel: 262 323 03 06 � www.dunyagoz.com

ORAN

30 %
15 %
10 %

SAFRANBOLU ANADOLU H�ZMETLER�

Restaurant H�zmetler�nde
Yen��eh�r Mh. A.Menderes Bulvar� No. 8 �ZM�T
Tel: 262 335 50 80 - 531 610 41 41
www.safranrestaurant.com.tr

20 %

SPORIUM SPOR MERKEZ�

Genel Üyel�klerde 10 Taks�t
Yahyakaptan Mh. Demokras� Cd. No. 1 �ZM�T
Tel: 262 311 10 10 � www.kocael�spor�um.com

25 %

EASY SPEAK SCHOOL OF ENGLISH

RAMADA PLAZA �ZM�T SPA

BEYT�ÜL KEBAP (T�CARET ODASI SOS. TES.)

Genel �ng�l�zce D�l E��t�m� H�zmetler�nde
Ömera�a Mh. �ahabett�n B�lg�su Cd. No. 35/1-3 �ZM�T
Tel: 262 323 33 02 � www.easypeak.com.tr

Genel Üyel�k (31.03.2014 tar�h�ne kadar)
Yahyakaptan Mah. �eh�t Ergün Köncü Sk. No. 10 �ZM�T
Tel: 262 310 11 11 � www.ramadaplaza�zm�t.com

�ehr�n �ç�nde �eh�rden uzak... Kapal� ve aç�k
restaurantlar�nda, Her türlü n��an, dü�ün, sünnet ve
toplu organ�zasyonlarda
Tel: 262 291 01 00 � www.beytulkebap.com

30 %

50 %

15 %

THE NESS HOTEL SPA

Spa & Havuz & Hamam H�zmetler�nde
Yen�köy Merkez Mh. Kültür Sk. No. 40 Ba��skele/�ZM�T
Tel: 262 341 38 54 � www.thenesshotel.com

15 %

ÖZENTÜRK OTOMOT�V

Araç Sa�l�k Kontroller�, Özel Serv�s
Sanay� Mh. D-100 Karayolu No. 221  �ZM�T
Tel: 262 335 25 19 � www.ozenturk.com.tr

15 %

RICHMOUND NUA WELNESS SPA

1 Günlük Spa G�r��� + 1 Masaj (50 dk) 99.00 TL
Bayanlar Günü (Pztes�-Cuma) (�l� k���l�k kat�l�mlarda
Tek K��� F�yat� 70.00 TL)
Konaklama Deluxe s�ngle 109 Euro, duble 130 Euro
Sah�lyolu SAPANCA
Tel: 264 582 26 86 � www.r�chmondnua.com

MA��A IZGARA

Tüm Restaurant H�zmetler�nde
Yen��eh�r Mh. Demokras� Bulv. No. 58  �zm�t/KOCAEL�
Tel: 262 311 40 40 � www.facebook.com/pages/Ma��a-Izgara/

10 %

EMEX HOTEL 5*

Konaklama Deluxe s�ngle 150.00 TL, duble 200.00 TL
su�t 250.00 TL
Hamam, sauna, spa
Sanay� Mh. Ömer Türkçakal Bulv. No. 26 �ZM�T
Tel: 262 335 48 40 - 530 774 17 23 � www.emexhotel.com

10 %

M�RADOR HOTEL 4*

AKADEM� HASTANES�

Konaklama, Hamam, Sauna, Spa
Konakl� - Alanya / ANTALYA
Tel: 242 565 15 43 � www.otelm�rador.com

Devlet�n almas� zorunlu SGK fark� (12 TL) üzer�nden;
Tüm hastane h�zmetler�nde,
Muayene ve Tetk�k
Yatarak Tedav�
Laser Ep�lasyon, Check-up ve d��. özel ��lem
D�� Tedav�ler�
Abdurrahman Yüksel Cad. Karaba� Mah. No. 28
(Belsa Plaza Kar��s�)  �zm�t / KOCAEL�
Tel: 262 331 99 44 � www.akadem�hastanes�.com.tr

15 %

15 %

BOLU F�L�Z RESTAURANT

Restaurant H�zmetler�nde
D-100 Karayolu Bolu-Ankara 7. km  BOLU
Tel: 374 243 93 94 � www.f�l�zrestaurnatbolu.com

15 %

D�LKO ENGL�SH YABANCI D�L KURSU/GEBZE

Genel �ng�l�zce D�l E��t�m� H�zmetler�nde
Hac� Hal�l Mh. Atatürk Cd. 55/A Kat 2  Gebze/KOCAEL�
Tel: 262 611 00 62 � www.d�lkogebze.com

15 %

IMPERIAL PARK HOTEL 4*

Konaklama standart s�ngle 120.00 TL, duble 170.00 TL
deluxe s�ngle 130.00 TL, duble 185.00 TL
F�n Hamam�, Türk Hamam�, Sauna, �ok Odas� Ücrets�z
Yen��eh�r Mh. Gaz� Mustafa Kemal Pa�a Bulv. Konak Sk.
No. 19  �zm�t / KOCAEL�
Tel: 262 313 00 13 - 300 30 30 � www.�mper�alpark.com.tr

F�TNESS G-SPOR VE SA�LIKLI YA�AM MERKEZ�

F�tness, P�lates, Step&Aerob�c, Vücut Gel��t�rme, Card�o, K�lo Al�p
verme, Sauna, Çocuk j�mnast���, Lat�n danslar�, Masa ten�s�, Kond.
3 ayl�k üyel�klerde L�ste F�at� üz. %10 + 15 gün hed�ye - 270.00 TL
6 ayl�k üyel�klerde L�ste F�at� üz. %25 + 1 ay hed�ye - 450.00 TL
1 y�ll�k üyel�klerde L�ste F�at� üz. %35 + 2 ay hed�ye - 800.00 TL
Yen�kent Mh. 2478 Sk. No. 6A (Mutlukent Sosyal Tes. Mopa�
Market Alt�) Gebze / KOCAEL�
Tel: 262 721 18 70 - 544 721 18 70 � www.f�tness-g.net

ADA REFORM YABANCI D�L E��T�M MERKEZ�

Yabanc� D�l Kurslar�
�ng�l�zce, �spanyolca, Almanca, Rusça, �talyanca, Frans�zca
Yurtd��� E��t�m Dan��manl���
�ng�ltere, Amer�ka, Kanada, Almanya, Malta
B�lg�sayar ve �nternet H�zmetler�
Tercüme H�zmetler�
Yen�do�an Mh. Fabr�ka Cd. No. 67 (Adat�p Çar�� �b. Kar��s�
ADAPAZARI   Tel: 264 277 22 77 - 78 Fax: 264 277 82 42
www.adareform.com.tr

25 %

KARAYOLCULAR S�GORTA / ANKARA

Kasko Pol�çeler�nde
��yer� Konut pol�çeler�nde
Akden�z Cd. No. 35/1  Yücetepe-Çankaya/ANKARA
Tel: 312 231 30 10

15 %
25 %

B�LGE ADAM B�LG. VE E�T. H�ZM. SAN. T�C. A.�.

M�crosoft Cert�f�ed Sol�tuon Developer (MSCD)
M�crosoft Cert�f�ed Sol�tuon Expert (MSCE)
Java & Andro�d Developer
Tekn�k Ç�z�m ve 3D
Muhasebe F�nans Uygulamalar�
�ng�l�zce
Kemalpa�a Mh. Cumhur�yet Cd. No. 64  �zm�t/KOCAEL�
Tel: 262 444 33 30 � www.b�lgeadam.com

30 %



üyelerimizden
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2014 YILI MAYIS - HAZ�RAN AYLARINDA
KAYIT OLAN YEN� ÜYELER�M�Z

Aram�za Ho�geldiniz...

TEBR�KLER BA�SA�LI�I

Oda üyeler�m�z�n mutlu günler�n� s�zlerle payla��yoruz.

 *Odam�z esk� Tekn�k Görevl�s�, 
üyem�z Em�ne D�TYAPAK'�n k�z� 
30.05.2014 tar�h�nde evlenm��t�r. 
Üyem�z� tebr�k eder, mutluluklar 
d�ler�z.
 * Sakarya �l Tems�lc�l���m�z 
yürütme kurulu üyem�z Yrd. 
D o ç .  D r .  M e h m e t  R � z a 
ADALI'n�n 03.06.2014 tar�h�nde 
k�z� MASAL DEN�Z dünyaya 
geld�.
 * Odam�z esk� Tekn�k Görevl�s�, üyem�z Özcan 
�LTER'�n 05.06.2014 tar�h�nde k�z� ASM�N dünyaya 
geld�.
 * Üyem�z U�ur ÇET�NER ' �n o�lu 21.06.2014 
tar�h�nde evlenm��t�r. Üyem�z� tebr�k eder, mutluluklar 
d�ler�z.

Masal Den�z

 *Üyem�z Mustafa  ÖZ 'ün amcas� 16.06.2014 
tar�h�nde vefat etm��t�r. Üyem�ze, yak�nlar�na ve 
dostlar�na ba�sa�l��� d�ler�z.

FERAY YÜCEDA�
ALPER AYDIN
CAB�R KÜÇÜK
AYDIN YAKAR
YAS�N KAYRETL�
CANSEL OSMANO�LU
RESUL ATA�
BETÜL HASSOY
AL� OZAN ÇET�NKAYA
GAMZE TÜRKDO�DU
BERK MERAL
EREN DUYGUN

ÖMER FARUK TURAN
EBRU CERRAH
D�LAN YILMAZ
ÖMER EREN
YUNUS ARSLAN
EMRE KELE�
MÜNÜR �ÜKRÜO�LU
UMUT ÖZCAN
FERHAT ��R�N
ECE KO�CU
ERHAN DÜZ
ÖZKAN TA�KIRAN

SERKAN KÜLEKÇ�
U�UR AKBABA
GÖRKEM VURAL
MUHAMMET KOZLAK
SEFA �NAN
NURUL �LTER
U�UR GEZ�C�
ERMAN DURMAZ
SEYFETT�N T. KAND�L
MEHMET AL� DEM�RC�
ÇET�N B�T�RG�Ç
MURAT CEB�

AHMET ONUR ÇEL�K
GÖKHAN ARABACI
�REM KUMA�
SELAM� TOPTAN
AL� CAN DEN�Z
ERNES KARADA�
MEHMET ECER
AL�CAN GENÇ
SELÇUK UÇAR
SONER MET�N
OGÜN DO�RUSÖZ

�UBE HUKUK BÜROSU 
ÇALI�MALARIMIZ DEVAM 

ETMEKTED�R

Üyeler�m�z�n �� ya�amlar� �le �lg�l� 
ya�ad�klar� sorunlar�n çözülmes� �ç�n 

�ubem�zce sunulan hukuk bürosu 
çal��malar�m�z 12. Dönemde de devam 
etmekted�r. Bu h�zmetten faydalanmak 

�ç�n �steyen üyeler�m�z�n �ubem�zden 
randevu almalar� r�ca olunur. uye-

kocael�@mmo.org.tr

ÜYELER�M�Z�N D�KKAT�NE !

ad.soyad@mmo.org.tr �ekl�nde e-posta 
adres� almak �ç�n �ubem�ze ba�vurunuz. 

Ba�vuru: uye-kocael�@mmo.org.tr

De�erl� Meslekta�lar�m�z

Üyeler�m�z�n mutluluklar�n� payla�arak 

büyütmek, ac�lar�n� payla�arak 

azaltmak �ç�n do�um, evl�l�k ve 

ba�ar�lar�n�z �le ac� günler�n�z� MMO 

a�les�yle payla�man�z� d�ler�z.






