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Çok çetin geçecek bir yılın ilk ayı içerisindeyiz. Ülkemizde ardı
ardına yaşanan katliamlar, sınır ötesi operasyonlar, açığa
almalar, işten çıkarmalar, gözaltı ve tutuklamalarla yeni bir yıla
başladık.

Olağanüstü Hal uygulamaları adeta bir cuntaya dönüşmüş
durumdadır. Şiddetin gün geçtikçe artması ile yaşam
alanlarımız daraldı, toplum olarak adeta nefes alamaz hale
geldik. Yaşanan her katliamdan sonra sorumluların donuk yüz
ifadeleriyle yaptıkları tekdüze açıklamalar, sayılara indirgenen
ölümler, ertesi gün unutulan yaralılar, getirilen yayın yasakları
karamsarlığı derinleştirdi ve giderek tüm toplum umutsuzluk
girdabının içine çekildi.

Kentlerimiz savaş alanlarına dönüştürüldü. Sürdürülen vahşi
operasyonların ardından savaşın yıkıcı etkisi bir kez daha gözler
önüne serildi. Binlerce insanın sokaklarda hayatını kaybettiği
şehirlerimiz şimdi birer yıkıntı haline geldi. İnsanlarımızın temel
yaşam ve barınma hakkı silahlarla, bombalarla ellerinden
alındı.

Tüm bunların üzerine, tarihi Suriçi 187 hektarlık alanda Çevre
ve Şehircilik Bakanlığı’nca re’sen onaylanan Koruma Amaçlı
İmar Planı Değişikliği ile yapılaşmaya açılması planlandı. Bu
değişiklik ile tüm mahallelerin karakollarla donatılacağı, sekizer
metrelik emniyet duvarları ile çevrileceği ve bölgenin tüm tarihi
ve mimari dokusunun ortadan kaldırılacağı görülüyor.

İçerisinde bulunduğumuz bu koşullar altında en büyük
olumsuzlukları yaşayan bir kesim de kamuda görevli olan
üyelerimizdir. Yayınlanan Kanun Hükmünde Kararnameler ile
bugüne kadar 2500’ün üzerinde meslektaşımız ihraç edilmiştir.
Binlerce meslektaşımız açığa alınmıştır. Özellikle İstanbul,
Ankara ve Diyarbakır’da çalışan üyelerimiz, işyeri
temsilcilerimiz ve Oda yöneticilerimiz soruşturmaya dahi tabi
tutulmadan, hukuksuzca ihraç edilmişlerdir.

Son KHK ile KESK’li öğretmenlerin, sağlıkçıların, TMMOB’lu
mühendis, mimar ve şehir plancılarının, akademisyenlerin,
hukukçuların ihraç edilmesi, yargıya, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’na açıkça müdahale edilmesi,
üniversitelerin rektörlük seçimlerinin kaldırılması, seçilmiş
belediye başkanlarının tutuklanarak yerel yönetimlerin
kayyımlara teslim edilmesi; tek parti ve tek adam rejiminin
darbe girişimi bahane edilerek hayata geçirilmek istenmesinin
sonucudur.

Bundan birkaç hafta önce, Diyarbakır’da Şube yöneticilerimiz
işyerlerinde darp edilerek gözaltına alınmış ve sonrasında
sudan sebeplerle tutuklanmıştır. Ülkemizde OHAL’e dayanarak
ve terörle mücadele bahane edilerek, tüm muhalif kesimlere
yönelik başlatılan cadı avında örgütümüz ve üyelerimiz de
hedefe alınmıştır. Ülkemizi, içinden çıkılmayacak karanlık bir
girdaba sürükleyen bu hukuksuz uygulamaların ardı arkası
kesilmemektedir.

15 Temmuz darbe girişimi ve ardından başlatılan sivil darbe
sürecinin ülkemizi sürüklediği kaos ortamı içerisinde önümüze
bir anayasa paketi dayatıldı.

TBMM gündeminde bulunan Anayasa teklifi iki siyasi parti
dışında kalan toplumun büyük kesimi dışlanarak hazırlanmış ve
alelacele Meclise sunulmuştur.

Yurttaşların temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alan bir
siyasi-hukuki metin olan Anayasa metni hakkında yapılacak
olan değişikliklerle ilgili toplumun büyük kesiminin bilgisi ve
haberi dahi yoktur.

Anayasa değişikliği iktidarın oy çokluğuna dayalı basit bir usul
işlemi değildir.

Birliğimiz, 44. Dönem Genel Kurulumuzda alınan kararla
AKP’nin ve Saray’ın gündeme getirdiği Anayasa değişikliğine ve
Başkanlık Sistemine karşı duruşunu göstermiş ve bu sürece
karşı mücadele edeceğini beyan etmiştir.

Bugün ülkemizin geleceği açısından kritik bir dönemece girmiş
bulunmaktayız. Bugün yaşadıklarımız 12 Eylül Cuntasına
rahmet okutacak cinstendir. Bu teklif ile kuvvetler ayrılığı ilkesi
tamamen ortadan kaldırılacak; yasama, yürütme ve yargı tek
bir kişinin kontrolüne teslim edilecektir.

HSYK üyelerinin yarısının, Anayasa Mahkemesi üyelerinin
neredeyse tamamının bir tek kişinin iki dudağı arasında
belirlenmesi asla kabul edilemez. Başta yargı olmak üzere
kuvvetler ayrılığı ilkesi, demokrasinin temel gerekliliğidir. Tek
başına bir kişiye parlamentoyu gerekçesiz fesih yetkisi
verilmesi açık bir diktatörlüktür.

Anayasa değişikliği ile amaçlanan açıktır. AKP ve saray 14 yıldır
adım adım kurduğu piyasacı, emek düşmanı, İslamcı, faşist
rejimi korumak ve kalıcılaştırmak istemektedir. Fiili olarak
uygulanan başkanlık ve dikta rejimine yasal statü
kazandırılması hedeflenmektedir.

Tüm bunlardan yola çıkarak TMMOB; ardı ardına yaşadığımız
katliamlarda genç, yaşlı, çocuk, kadın, sivil binlerce insanımız
can verirken, binlerce insanımız yaralanırken, kentlerimiz
yaşanılamaz hale getirilirken; basın yayın organları üzerinde
tekel oluşturulmuşken, muhalif kesimler baskı ve şiddetle
sindirilmeye çalışılırken, laiklik tümüyle tasfiye edilmeye
çalışılırken toplumsal kutuplaşmayı artıracak ve diktatörlüğü
kurumsallaştıracak olan bu Anayasa değişikliği teklifine
“HAYIR” demektedir, “HAYIR” diyecektir. Bu değişiklik
referandum ile önümüze gelirse de örgütümüz hayır diyecektir.

TMMOB, cumhuriyeti, demokrasiyi, laikliği, barışı, emeği,
eşitliği, özgürlüğü, adaleti bir bütün olarak kazanmak için
sürdürdüğü mücadeleye bu süreçte de devam edecektir.

Demokratik sosyal bir hukuk devleti, insan haklarının
korunması, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamanın temini ve
toplumsal barışın sağlanması önünde en büyük engel
olabilecek Anayasa değişikliği geri çekilmeli; tüm bu baskı ve
zor ortamı ortadan kaldırılmalıdır!

TBMM’nde görev yapan milletvekilleri tarihsel bir sorumluluk
yüklenmişlerdir.

Buradan TBMM’de bulunan tüm milletvekillerine çağrıda
bulunuyoruz; Ülkemizin geleceğini büyük bir karanlığa
sürükleyecek olan Anayasa değişik teklifine “HAYIR”

demelisiniz.

14 Ocak 2017 / Diyarbakır

Emin Koramaz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

ÜLKEMİZ ÜZERİNDEKİ KARANLIĞIN TÜMÜNE HAYIR DİYORUZ!

http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/0de18061f56e757_ek.pdf?tipi=68&turu=X&sube=2
http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/0de18061f56e757_ek.pdf?tipi=68&turu=X&sube=2
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ŞUBE BÜLTENİ’NİN ÜYEMİZE GÖNDERİMİ HAKKINDA 

BİLGİLENDİRME!

Sayın Üyemiz; 

Her sayısını büyük bir titizlikle adreslerinize ulaştırdığımız "Şube

Bülteni"mizi, daha fazla ağaç kesilmesine engel olarak doğaya katkı sunmak

ve olanaklarımızı tasarruflu kullanmak amacıyla, Şube web sitemizden takip

edebilir ya da PDF formatında bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

131. Sayımızdan (Kasım-Aralık 2016) itibaren Şube Bültenimiz, yalnızca

aşağıdaki iletişim yoluyla Şubemize başvuruda bulunan üyelerimize posta

yolu ile gönderilecektir.

Bültenimizi adrese teslim yoluyla almak isterseniz;

https://docs.google.com linki üzerinden işlem yapabilir ya da aşağıdaki formu

doldurarak telefon, faks, mail ya da posta yolu ile bize ulaştırabilirsiniz.

 ŞUBE BÜLTENİ’Nİ ADRESE TESLİM (POSTA) YOLU İLE İSTİYORUM

Adı-Soyadı: Sicil No:

Ev/İş Adresi: 

Lütfen;

Adınızı, soyadınızı ve sicil numaranızı yazarak, telefon, faks, mail ya da posta ile bize

bildiriniz.

Adres: Meşrutiyet Cad. No: 19 K: 5 Kızılay/Ankara

Tel: 0312 425 21 41/1524 Faks: 0312 417 87 81

e-posta: savas.kilic@mmo.org.tr

http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/0de18061f56e757_ek.pdf?tipi=68&turu=X&sube=2
http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/0de18061f56e757_ek.pdf?tipi=68&turu=X&sube=2
https://docs.google.com/forms/d/1VDE8AhUzedSGMNjmzm2sVpj5E9G1ahGwOZ0eS1lEDMg/viewform?edit_requested=true
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Teknik seminer ve bilgisayar kurs tarihleri başvurulara göre belirlenmektedir. Kesin kayıtlar belirtilen eğitim tarihinden en az 3 gün önce yaptırılmalıdır.
Başvurularınız için:  egitim-ankara@mmo.org.tr   Tel: 425 21 41 / 1419-1420-1421  Faks: 231 31 65  Adres: Meşrutiyet Cad. No: 19 Kat: 4  Kızılay-ANKARA

 Problem Çözme  Teknikleri 
 Kaynak Görsel Muayene Eğitimi
 Proje Yönetimi 
 Geometrik Boyutlandırma ve Toleranslandırma
 İmalatta Kaynak Mühendisliği 
 Otomotiv Kalite Yönetim Sistemleri
 Kompozit Malzeme Temelleri
 Fotovoltaik Güneş Enerjisi Sistemleri
 İş Sağlığı ve Güvenliğinde Risk Değerlendirmesi
 MS Project
 ISO 9001: 2008 Kalite Yönetim Sistemi
 Temel Pnömatik ve Elektro Pnömatik Eğitimi «

 Genel Metroloji ve Kalibrasyon

 Mekanik Tasarımda Korozyon ve Özellikleri

 Enerji Verimliliği Mevzuatı, Teknolojileri ve Enerji Yönetimi

 Bağlantı Elemanları

 Geçme Toleransları

 Kısıtlı Alanlarda  Çalışma

 Mekanik Tasarımda Titanyum ve Özellikleri

 Kaynak Muayene Personeli

 Mekanik Tasarımda Çelik ve Özellikleri 

 Mekanik Tasarımda Alüminyum ve Özellikleri

 Temel İstatistik, Ölçüm Sist.  Analizi ve İst. Proses Kontrolü

 Ansys
 AutoCad (2  Boyutlu)  
 Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (Fluent & Flowvision) 

 Catia 
 Inventor
 Excel’de Makro ve VBA Uygulamaları 

ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN 
DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ

Hakan Yavuz /MMO Ankara Şube Eğitim Merkezi

20.01.2017 -23.01.2017

ARAÇLARIN LPG YE DÖNÜŞÜMÜ MÜHENDİS 
YETKİLENDİRME KURSU                                                                        

Cafer Arslan / MMO Ankara Şube Eğitim Merkezi

21.02.2017 - 23.02.2017

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR 
EĞİTİMİ (3 GÜN)              

Mehmet Karın / MMO Ankara Şube Eğitim Merkezi

31.01.2017 - 02.02.2017

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ 
(POMPACI) KURSU                                                        

Tolgahan Yıldırım/MMO Ankara Şube Eğitim Merkezi

02.03.2017 - 03.03.2017

ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA MÜHENDİS
YETKİLENDİRME KURSU 

Sadrettin Uzunget / MMO Ankara Şube Eğitim Merkezi

07.03.2017 – 08.03.2017

ARAÇ PROJELENDİRME MÜHENDİS
YETKİLENDİRME KURSU

Tuna Gönüllü/ MMO Ankara Şube Eğitim Merkezi

13.02.2017 -16.02.2017

ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANI (YENİ TASARLANAN BİNA) 
EĞİTİMİ

Hüsne Ö. Aykaç  /MMO Ankara Şube Eğitim Merkezi

07.02.2017 09.02.2017

LPG TAŞIMA PERSONELİ (TANKER ŞOFÖRÜ) KURSU
Tolgahan Yıldırım/ MMO Ankara Şube Eğitim Merkezi

02.03.2017 - 03.03.2017

ŞUBE 2016 YAYIN LİSTESİ

Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
olarak, 2017 yayın listemizde bulunan
kitaplar için ‘’Kitap Kataloğu’’ oluşturduk.
Yandaki linke tıklayarak, güncel yayın
listemize ulaşabilirsiniz.MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 2017 YAYIN LİSTESİ

http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/0de18061f56e757_ek.pdf?tipi=68&turu=X&sube=2
http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/0de18061f56e757_ek.pdf?tipi=68&turu=X&sube=2
http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/6c2c85ad1875d71_ek.pdf?tipi=68&turu=X&sube=2
http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/6c2c85ad1875d71_ek.pdf?tipi=68&turu=X&sube=2
http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/3284a602504160d_ek.pdf
http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/3284a602504160d_ek.pdf
http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/3284a602504160d_ek.pdf
http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/3284a602504160d_ek.pdf
http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/3284a602504160d_ek.pdf
http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/3284a602504160d_ek.pdf
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ŞUBE PROTOKOL FİRMA KATALOĞU

Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi
olarak, firmalarla yaptığımız protokoller
gereği, siz üyelerimize özel fiyatlarla hizmet
alabileceğiniz "Protokol Firma Kataloğu"
oluşturduk. Yandaki linke tıklayarak, Anlaşma
yaptığımız firmaların listesine ulaşabilirsiniz.PROTOKOL FİRMALARI

TÜM ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE! AİDAT ÖDEMELERİYLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİ…

2017 yılı için geçerli olan yıllık üye ödentisi aylık 12,50 TL’den yıllık 150,00 TL’dir.

Yıllık üye ödentileri; Şube Muhasebe Biriminden nakit olarak, https://aidat.mmo.org.tr/ adresinden internet yoluyla  ya da banka aracılığıyla 
İş Bankası Yenişehir Şubesi’ne elden, aşağıdaki hesap numarasına yatırılabilir.

İş Bankası Yenişehir Şubesi Şube Kodu: 4218 Hesap No: 5993921 (IBAN: TR 85 0006 4000 00 14 2185 9939 21)                                                                            

YENİ ÜYELER SADECE KAYIT OLDUKLARI YILA AİT OLAN AİDAT İLE SORUMLUDUR.

ÜYE PORTALINI KULLANARAK;

 Sistemde bulunan bilgilerinizi kontrol edebilir ve güncelleyebilir,

 Aidatlarınızı hızlı ve güvenli bir şekilde ödeyebilir,

 Adresinize gönderilmesini istediğiniz periyodik yayınları seçebilirsiniz.

http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/0de18061f56e757_ek.pdf?tipi=68&turu=X&sube=2
http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/0de18061f56e757_ek.pdf?tipi=68&turu=X&sube=2
http://www.mmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=10062&tipi=68&sube=2#.V1_IM2Bf1hH
http://www.mmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=10062&tipi=68&sube=2#.V7LExCiLSUn
http://www.mmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=10062&tipi=68&sube=2#.V7LExCiLSUn
http://www.mmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=10062&tipi=68&sube=2#.V7LExCiLSUn
http://www.mmo.org.tr/genel/bizden_detay.php?kod=27493&tipi=68&sube=2
https://aidat.mmo.org.tr/
http://uye.mmo.org.tr/auth/login
http://uye.mmo.org.tr/auth/login
http://uye.mmo.org.tr/auth/login
http://uye.mmo.org.tr/auth/login
http://uye.mmo.org.tr/auth/login

