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Değerli Meslektaşlarımız,

Öncelikle, Beşiktaş’ta, Kayseri’de yüreklerimize ateş düşüren saldırılarla 
yaşamlarını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine baş sağlığı, yaralılarımıza 
ise acil şifalar diliyoruz. Yine, bir terör saldırısıyla yaşamını yitiren Rusya‘nın Tür-
kiye Büyükelçisi Andrey Karlov için derin üzüntülerimizi paylaşmak istiyoruz.

Sözün bittiği noktadayız. Korkunun, şiddetin geleceğimizi daha da belirsiz 
kıldığı bir atmosferde nefes almaya çalışıyoruz. Terör eylemleriyle hayat-
larımızı karartanları, Türkiye’yi katliamlar ülkesine dönüştürenleri lanetli-
yoruz. Her gün yeni bir acıyla uyanmak istemiyoruz. Yaşamak istiyoruz. 
Çocuklarımızın neşeyle oyun oynadıkları bahar kokulu bir ülke, aydınlık bir 
gelecek istiyoruz.

Bizler her daim barıştan, demokrasiden, özgürlüklerden, bilimden, çevre-
den, sanattan yana tutum aldık; mücadelemizden inatla vazgeçmedik. 
Yine vazgeçmeyeceğiz! Ülkemizde yaratılmak istenen kaos ortamına, 
savaş çığırtkanlıklarına, katliamlara, şiddete, baskılara karşı inadına yaşam                                    
demeye devam edeceğiz!

Değerli Üyelerimiz,

Bülten içeriğinde de ayrıntılarını görebileceğiniz; üyelerimize yönelik düzen-
lemiş olduğumuz seminer ve söyleşiler, yeni mezun meslektaşlarımız için 
düzenlemiş olduğumuz eğitimler, teknik birimlerimizin çalışmaları, MİEM 
eğitimlerimiz, işyerleri ve üyelerimize yönelik gerçekleştirdiğimiz ziyaret-
ler, Üniversite ziyaretleri, meslek ve Oda tanıtımları gibi etkinliklerimiz 
geçtiğimiz iki ay içerisinde de kesintisiz şekilde devam etti.

Çalışmalarını Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu bünyesinde sürdüren 
Tiyatro Topluluğumuz, 27 Kasım 2016 tarihinde, 21. Uluslararası Ankara Ti-
yatro Festivali kapsamında “ÇÖPÇATAN” adlı oyunu sahneledi. 

Odamızın kuruluşunun 62. Yıldönümünü dolayısıyla düzenlediğimiz                         
“Geleneksel Gecemizi”, bu yıl 23.12.2016 tarihinde gerçekleştirdik. 
Mesleğinde 60, 50, 40 ve 25 yılını tamamlayan üyelerimize, gecemizde Onur 
Yılı Plaketlerini  takdim ettik.

Değerli Meslektaşlarımız,

Bu sayımızla beraber bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2017 yılı, güzel, neşe-
li günlere Merhaba dediğimiz; bilimle hayat bulduğumuz, sanatla coştuğu-
muz; kadınların yok sayılmadığı, doğanın talan edilmediği, eşit, özgür, laik ve 
kardeşçe bir arada yaşayacağımız bir ülke için birlikte yürüyeceğimiz, birlikte 
mücadele edeceğimiz, birlikte nefes alacağımız bir yıl olsun. 
2017, umudun, barışın, özgürlüğün, neşenin yılı olsun! 

Sevgiyle kalın…
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ankara Şube 

25. Dönem Yönetim Kurulu 
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 01.11.2016/Doğalgaz Tesisat Klima

 15.11.2016/Milliyet Ankara 

 17.11.2016/Habertürk Ankara

 19.11.2016/Anayurt

  26.11.2016/BirGün

16.11.2016/Ankara 
Güçlü Anadolu
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 24.12.2016/Zafer

 30.12.2016/Zafer

 29.12.2016/Zafer

 31.12.2016/Zafer

  15.11.2016/Hürriyet Ankara 

  28.12.2016/Milliyet Ankara 
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“Yeni Mezun Mühendisler” İçin Düzenlenen 
Eğitimlere Katılan Üyelerimize ve Eğitmenlerimize 

Sertifikaları  ve Plaketleri Verildi
08-14 Ekim 2016 tarihleri arasında gerçekleştiri-
len “Yeni Mezun Mühendisler”e yönelik eğitimlere 
katılan üyelerimize ve eğitmenlerimize, 01 Kasım 
2016 tarihinde düzenlenen törenle sertifika ve pla-
ketleri dağıtıldı.

MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda yapılan 
törenin açılış konuşması, Şube Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ö. Varlık Özerciyes tarafından yapıldı. Konuş-
manın ardından sertifika ve plaket törenine geçildi.

Eğitimlere katılan 20 kişiye sertifikaları Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Ö. Varlık Özerciyes tarafından verildi.

Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Erhan İğneli 
tarafından ise, eğitmenlere plaketleri takdim edildi.

“ISO 9001:2015 Versiyonu ile Gelen Değişiklikler” 
Semineri Gerçekleştirildi

“ISO 9001: 2015 Versiyonu ile Gelen Değişiklikler” 
konulu seminer 05 Kasım 2016 tarihinde MMO 
Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda 48 kişinin ka-
tılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını MMO Ankara Şube Yönetim Kuru-
lu Üyesi Hülya Yıldız Güler, sunumunu İsmail Yücel`in 
yaptığı “ISO 9001: 2015 Versiyonu ile Gelen Değişik-
likler” semineri 05 Kasım 2016 tarihinde MMO Suat 
Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda 48 kişinin katılımıyla 
gerçekleştirildi. Yücel sunumunda; ANNEX SL amacı 
ve faydası, Terminoloji, Yönetim Sistem standart-
larında HLS (Üst Seviye Yapısı),  Farklılaşan madde 
ve konular, ilgili konularda katılımcıları bilgilendirdi. 
İsmail Yücel sunumunu tamamlamasının ardından, 
katılımcıların sorularını yanıtladı. Seminer sonunda 
Hülya Yıldız Güler tarafından, katkılarından dolayı 
İsmail Yücel’e teşekkür plaketi verildi. Katılımcılara 
katılım sertifikası verilerek seminer sona erdi.

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde            
Stant Açıldı

01.11.2016 tarihinde Atılım Üniversitesinde En-
düstri-Makina-İmalat-Mekatronik-Otomotiv Ener-
ji Sistemleri Mühendisliği bölümlerinde okuyan 
öğrencilere yönelik, oda ve şube çalışmaları hak-
kında bilgilendirme amaçlı stand açıldı.

İmalat Mühendisliği Bölüm Başkanı Merih Şengörür 
ve Yrd.Doç Besim Baranoğlu standımızı ziyaret ede-
rek, Oda Üniversite ilişkilerinin geliştirilmesi ile ilgi-
li görüşlerini ilettiler.  Ayrıca Şubemizden İş sağlığı 
ve güvenliği, iş hukuku, mühendislik ve etik, hidro-
lik-pnomatik seminerlerinin üniversitede yapılmasını 

talep ettiler. Tanıtım sırasında 50’nin üzerinde öğren-
ci kayıt için standımıza başvuru yaptı.
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MAS-DAF (MAS GRUP) Firmasına Teknik Gezi 
Düzenlendi

05 Kasım 2016 tarihinde MAS-DAF firmasına tek-
nik gezi düzenlendi. Teknik geziye 42 üye ve öğ-
renci üyemiz katıldı.

“Otogaz İstasyonlarında LPG Tüp Dolumunun 
Sakıncaları” Semineri Gerçekleştirildi

“Otogaz İstasyonlarında LPG Tüp Dolumunun Sa-
kıncaları” konulu seminer 08 Kasım 2016 tarihinde 
MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’nda 14 kişi-
nin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını MMO Ankara Şube Yönetim Ku-
ruAçılış konuşmasını MMO Ankara Şube Yönetim 
Kurulu Başkan Vekili Selim Ulukan, Sunumunu Ma-
kina Mühendisi Mehmet Karın’ın yaptığı “Otogaz 
İstasyonlarında LPG Tüp Dolumunun Sakıncaları” 
semineri 08 Kasım 2016  tarihinde MMO Suat Sezai  
Gürü    Toplantı   Salonu’nda  14 kişinin  katılımıyla 
gerçekleştirildi. 

Karın sunumunda; Otogaz İstasyonlarında LPG Tüp 
Dolumunun Sakıncaları ve ilgili konularda katılımcı-
ları bilgilendirdi. Mehmet Karın sunumunu tamamla-
masının ardından, katılımcıların sorularını yanıtladı.

“Termal Kamerayla Binalardaki Isı Kayıplarının 
Tespiti ve Analizi” Konulu Seminer Gerçekleştirildi

Sunumunu Makina Mühendisi Ömer Ünal’ın yap-
tığı “Binalarda ve Tesisatta Termal Kamerayla Isı 
Kayıplarının Tespiti ve Analizi” semineri 10 Kasım 
2016 tarihinde MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Sa-
lonu’nda 75 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Ünal sunumunda; “Binalarda ve Tesisatta Termal Ka-
merayla Isı Kayıplarının Tespiti ve Analizi” ve ilgili ko-
nularda katılımcıları bilgilendirdi. MMO Ankara Şube 
Tesisat Komisyonu’nun katkılarıyla yapılan etkinlik 
sonunda, semineri gerçekleştiren Ömer Ünal tarafın-
dan katılımcıların soruları yanıtlandı.

Teknik gezide; üretim, ürün testleri ( pompa, frekans 
kontrollü hidrofor)  ve montaj süreçleri, yerinde in-
celenip ayrıntılı bilgiler alındı. Teknik geziye katılan 
üyelerimiz ayrıca ERP/EUP “Avrupa Enerji Verimliliği 

Yönetmelikleri” kapsamları, MEI ve EEI kavramları, 
Mas Grup ürün gamı genel bakışı hakkında firma yet-
kilileri tarafından detaylı olarak bilgilendirildiler.

Teknik geziye üyelerimiz ile birlikte, Şube Yönetim 
Kurulu Üyesi Halil Bora Türkmen, Şube Tesisat Ko-
misyonu Başkan Vekili Metin Taner ile Şube Teknik 
Görevlisi Ali Göktaş katıldı.
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Şubemiz Tarafından “2. Ödüllü Vaka Analizi 
Yarışması” Gerçekleştirildi

MMO Ankara Şube tarafından Endüstri Mühendis-
liği bölümlerinde okuyan öğrenci üyelere yönelik 
düzenlenen “2. Ödüllü Vaka Analizi Yarışması” 13 
Kasım 2016 tarihinde MMO Suat Sezai Gürü Top-
lantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplam 11 grubun katılımıyla yapılan yarışmada, ilk 
üçe giren gruplara düzenlenen törenle çeşitli ödüller 
verildi. Yarışmanın jüri üyeliklerini; TOBB Üniversitesi 
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. 
Doç. Dr. Salih Tekin, Çankaya Üniversitesi’nden Yrd. 
Doç. Dr. Ayyüce Aydemir Karadağ, Başkent Üniver-
sitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Mehmet Gülşen, Hacettepe 
Üniversitesi’nden Dr. Reza Vatankhah, Atılım Üniver-
sitesi Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. 
Turan Erman Erkan ve TUSAŞ’tan Endüstri Mühendi-
si Suat Kıvanç Kamacı’nın yaptığı yarışmada, aşağı-
daki gruplar ödül almaya hak kazandı: 
1. Grup: “MühEnd” Grubu (Hacettepe Üni.)
2. Grup: “Grup 11” Grubu (TOBB Üni.)
3. Grup: “Case Benders” Grubu (Hacettepe Üni.)

Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Ulukan, 
Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Aslı Gördebak, geçmiş 
dönem Yönetim Kurulu Üyesi Alaaddin Eksin’in hazır 
bulunduğu etkinliğe, Şube Müdürü Cenk Lişesivdin 
ve Teknik Görevliler İlknur Aksu ile Egemen Ceylan da 
katıldı. Yarışma sonunda jüri üyelerine katkılarından 
dolayı Yönetim Kurulu üyeleri tarafından teşekkür 
plaketi verildi.

‘’İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Risk Analizi ve 
Değerlendirme Çalıştayı’’ Yapıldı

“İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Risk Analizi Değerlen-
dirme Çalıştayı” 12 Kasım 2016 tarihinde MMO An-
kara Şube İSG Kurulu tarafından, MMO Suat Sezai 
Gürü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Şube Teknik Görevlilerinin katıldığı çalıştay; A sınıfı 
İSG uzmanı Serdar Ömer Kaynak tarafından ger-
çekleştirildi. “Temel Risk Analizi Eğitimi, mevzuat-
lar, Şubemizde uyguladığımız Risk Analizi Metodu, 
MERLAB-DOĞALGAZ Birimi risk analizinin değer-
lendirilmesi, LPG/CNG Sızdırmazlık Birimi, Periyodik 
Kontrol Birimi ve Asansör Kontrol Merkezi risk ana-
lizinin değerlendirilmesi” konularında katılımcılar 
bilgilendirildi. Çalıştay sonunda Serdar Ömer Kaynak 
tarafından katılımcıların soruları yanıtlanarak, anket 
çalışması ve eğitimin değerlendirilmesi yapıldı. Çalış-
taya, MMO Yönetim Kurulu Üyesi Bedri Tekin, Şube 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Ulukan, Şube 
Müdürü Cenk Lişesivdin de katıldılar.
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“Elektrikli Çalışmalarda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” 
Konulu Seminer Gerçekleştirildi

Şubemiz İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu ta-
rafından düzenlenen “Elektrikli Çalışmalarda İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği” konulu seminer 17 Kasım 
2016 tarihinde MMO Suat Sezai Gürü Toplantı Sa-
lonu’nda gerçekleştirildi.

MMO Ankara Şube Başkan Vekili Selim Ulukan’ın 
açılış konuşmasının ardından İSİG Komisyon Baş-
kanı Metin Yücel komisyonunun amaçları ve ça-
lışmaları hakkında kısa bir bilgilendirme yaptı.                                             
A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Sayın Tacettin Takma 
tarafından sunulan seminerde elektrikli çalışmalar 
konusunda mevzuatla ilgili bilgi verildikten sonra 
uygulamalarda dikkat edilmesi gereken konular an-
latıldı. Sonrasında ise katılımcılardan gelen sorular 
yanıtlandı.

Yaklaşık 2,5 saat süren ve 40 üyemizin katıldığı semi-
ner sonunda, Selim Ulukan tarafından, sunumu ger-
çekleştiren Tacettin Takma‘ya katkılarından dolayı 
teşekkür plaketi verildi.

25. Dönem Şube Danışma Kurulu II. Toplantısı 
Gerçekleştirildi

MMO Ankara Şube 25. Dönem Şube Danışma Kuru-
lu II. Toplantısı, 23 Kasım 2016 tarihinde MMO Suat 
Sezai Gürü Toplantı Salonu‘nda gerçekleştirildi.

Atılım Üniversitesi’nde “İş Hukuku” Konulu Seminer 
Gerçekleştirildi

25 Kasım 2016 tarihinde Atılım Üniversitesi Mü-
hendislik Fakültesi’nde Şube Hukuk Danışmanı Av. 
Hatice Genç tarafından gerçekleştirilen seminere, 
25 öğrencinin yanı sıra Şube Teknik Görevlisi Ali 
Göktaş ve Arif Selamoğlu katıldı.

Seminerde; iş hukukuna giriş (tarihçe, temel özellik-
ler, kaynaklar ve uygulama alanları), iş hukukuna yön 
veren ilkeler, iş hukukunun temel kavramları, alt işve-
ren-asıl işveren ilişkisi, iş sözleşmesi türleri, iş kanu-
nu’nun gerektirdiği genel yükümlülükler ve tarafların 

borçları, hizmet sözleşmesinin sona erme şekilleri 
gibi temel konularda öğrencilere detaylı bilgi verildi.

Toplantının açılış konuşması, Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Ö. Varlık Özerciyes tarafından yapıldı. Daha 
sonra; Şube Sekreteri Erhan İğneli tarafından ilk 9 aylık 
süreçte Şubemizde gerçekleştirilen etkinlikler ve ça-

lışma dönemindeki hedefler hakkında, Danışma Ku-
rulu üyelerine yönelik bilgilendirme sunumu yapıldı.
Katılımın yüksek olduğu toplantıda söz alan Danış-
ma Kurulu Üyeleri ise Şube çalışmaları ve ülke gün-
demine ilişkin görüşlerini dile getirdiler. Şube Danış-
ma Kurulu II. Toplantısı temenni ve dilek önerileriyle 
sona erdi.
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“Kadınların Gündemi” Konulu Söyleşi Gerçekleştirildi
MMO Ankara Şube Kadın Komisyonu tarafından 
düzenlenen, “Kadınların Gündemi” adlı söyleşi, 24 
Kasım 2016 akşamı, MMO Sezai Gürü Toplantı Sa-
lonu’nda gerçekleştirildi.

Şube Yönetim Kurulu Üyesi Defne Kıran’ın açılış ko-
nuşmasıyla başlayan etkinlikte, Kadın Komisyonu 
Başkanı Esma Sarıaslan Divrikli kadına yönelik şid-
detle mücadele ve dayanışma gününün tarihçesini 
anlatarak, baskı ve şiddete karşı kadınların örgütlü 
mücadelesinin zorunluluk haline geldiğini ifade etti. 
Kadın sorunlarının, meslek ve meslektaş sorunlarının 
bir parçası olduğunu ve şubemizin bu sorunları gün-
demde tutarak söyleşileri sürdüreceğini belirtti.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden 
Doç. Dr. Fevziye Sayılan konuşmasında; erkek ege-
men toplumda kadınlara biçilen roller nedeniyle, ka-
dınların birey olmalarının önüne geçildiğini ve gerici 

baskıların kadınların kendisini yaşamın öznesi olarak 
görmesini engellediğini ifade etti. Türkiye‘de kadına 
yönelik şiddetin yaygınlığı ve şiddete maruz kalan 
kadını nelerin beklediğini anlatarak, kadın mücade-
lesinin toplumsallaşmasının önemini vurguladı.

Sunumunun sonunda; katılımcıların sorularını yanıt-
layan Fevziye Sayılan, kadına yönelik şiddetten top-
lumda yalnızca kadınların değil, herkesin yara aldığı-
na dikkat çekerek, herkesi bu konuda duyarlı olmaya 
davet etti.

28 katılımcıyla gerçekleşen söyleşiye ayrıca OYK Ye-
dek Üyesi Elif Öztürk, ŞYK Yedek Üyesi Aslı Görde-
bak, Oda Müdürü Arife Kurtoğlu ile Kadın Komisyonu 
Üyeleri de katıldı.

Söyleşinin sonunda, Aslı Gördebak tarafından, sunu-
mu gerçekleştiren Doç. Dr. Fevziye Sayılan’a katkıla-
rından dolayı teşekkür plaketi verdi.

Şubemiz Tiyatro Topluluğu “Çöpçatan” Oyunuyla 
İzleyicilerin Karşısına Çıktı

Çalışmalarını Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komis-
yonu bünyesinde sürdüren Tiyatro Topluluğumuz, 
27 Kasım 2016 tarihinde, 21. Uluslararası Ankara 
Tiyatro Festivali kapsamında “ÇÖPÇATAN” adlı 
oyunu sahneledi.

Çehov, Dostoyevski, Aziz Nesin gibi yazarların oyun-
larının bulunduğu festivalde Genco Erkal, Can Gür-
zap, Ayça Varlıer, Tarık Şerbetçioğlu gibi sanatçılar 
ve 46 tiyatro grubunun yanı sıra Şubemiz Tiyatro 
Topluluğu da sahne aldı. Serkan Gülsoy yönetimin-
de çalışmalarını sürdüren Tiyatro Topluluğumuzun, 
“Çöpçatan” adlı orta oyunu 300`u aşkın sanat dostu 
tarafından, büyük bir ilgi ile izlendi.                                                                                                                           

Oyun sonunda TAKSAV Yönetim Kurulu Üyesi Aydın 
Akyazı tarafından Şube Yönetim Kurulu Başkanı Ö. 
Varlık Özerciyes`e katılımlarından dolayı teşekkür 
plaketi verildi. 
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Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi’nde Meslek 
Tanıtımı Yapıldı

Liselerde eğitim gören ve meslek seçiminde dö-
nüm noktasında olan gençlere yönelik olarak, şu-
bemize kayıtlı mesleklerin tanıtımı amacıyla, 29 
Kasım 2016 tarihinde, Mustafa Azmi Doğan Ana-
dolu Lisesi’nde öğrencilerle birlikteydik.

Şube Teknik Görevlisi Ali Göktaş Makina Mühendisli-
ği, Şube Teknik Görevlisi Egemen Ceylan ise Endüstri 
Mühendisliği ile ilgili birer sunum yaptılar. Yoğun ilgi 
gören meslek tanıtımlarına, 120 lise öğrencisi katıldı.

Ali Göktaş ve Egemen Ceylan yaptıkları sunumlarda 
ayrıca, Oda`ların öneminden bahsederek, gençlerin 
merak ettiği soruları yanıtladı.

“Güneş Paneli Üretim Teknolojileri ve Safhaları-
Türkiye’de Yerli İmalatın Önemi, Kalite Ve Rekabet 

Durumu” Semineri Yapıldı
Açılış konuşması MMO Ankara Şube Yönetim Ku-
rulu Başkan Vekili Selim Ulukan tarafından yapılan 
ve 90 kişinin katıldığı “Güneş Paneli Üretim Tek-
nolojileri ve Safhaları” konulu söyleşinin sunumu 
Mehmet Özaydın tarafından yapıldı.

Mehmet Özaydın sunumunda başlıca şu konulara de-
ğinmiştir: Dünya da fotovoltaik güneş paneli üretimi, 
hücre üretim teknolojileri, fotovoltaik güneş panelini 
oluşturan parçalar ve üretim biçimleri, güneş paneli 
üretim bandı, güneş paneli üretim tesisi için gerekli 
alan ve işgücü, üretim tesisi maliyeti ve yatırımın geri 
dönüş süreleri, yerli güneş paneli üretimi için olanak-

ları,  yenilenebilir enerji kanununda yerli imalat teş-
viği, bu teşviğin üretim tesisi kurmak için yarattığı 
olanaklar. Seminer katılımcılarının sorularının cevap-
lanması ile sona erdi.

“Mühendislikte İş Hukuku ve Hukuksal Haklarımız” 
Eğitimi Gerçekleştirildi

Şubemiz tarafından, yeni mezun endüstri mühen-
disleri için düzenlenen Aralık 2016 dönemi eğitim-
lerimiz, 02 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen 
“Mühendislikte İş Hukuku ve Hukuksal Hakları-
mız” eğitimi ile başladı.

32 üyenin katıldığı ve Hatice Genç tarafından verilen 
eğitimde; iş hukukuna giriş (tarihçe, temel özellikler, 
kaynaklar ve uygulama alanları), iş hukukuna yön ve-
ren ilkeler, iş hukukunun temel kavramları, alt işve-
ren-asıl işveren ilişkisi, iş sözleşmesi türleri, iş kanu-
nu`nun gerektirdiği genel yükümlülükler ve tarafların 
borçları, hizmet sözleşmesinin sona erme şekilleri 
gibi temel konularda katılımcılar bilgilendirildi.

Seminer sonunda Hatice Genç`e katkılarından dola-
yı Şube Müdürü Cenk Liseşivdin tarafından teşekkür 
plaket verildi.
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2. Mustafa Aydoğan Satranç Turnuvası    
Gerçekleştirildi

5 Aralık 2005 tarihinde aramızdan ayrılan, TMMOB 
ve Makina Mühendisleri Odası Genel Kurul Delege-
si Mustafa Aydoğan anısına düzenlenen MMO An-
kara Şube Satranç Turnuvası’nın ikincisi, 04 Aralık 
2016 tarihinde Suat Sezai Gürü Toplantı Salonu’n-
da, 15 yarışmacının katılımıyla gerçekleştirildi.

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu tarafından 
organize edilen ve bu yıl ikincisi gerçekleştirilen tur-
nuvanın açılış konuşması, MMO Yönetim Kurulu Üye-
si Bedri Tekin ve Şube Yönetim Kurulu Başkanı Varlık 
Özerciyes tarafından yapıldı.

Dereceye giren yarışmacılara satranç takımının ve-
rildiği  turnuva sonucunda; birinci olan Emre Osman 
Çelek`e ödülü TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz, ikinci olan Selim Tümer’e ödülü MMO Yö-
netim Kurulu Sekreter Üyesi Yunus Yener ve üçün-

cülüğü paylaşan Eren Külpınar ve Doğan Külpınar`a 
ödülü Oda Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Elif Öztürk 
tarafından verildi.

Etkinliğe; yarışmaya katılan üyelerimiz ve hakem he-
yetinin yanısıra Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Selim Ulukan, Şube Müdürü Cenk Lişesivdin ve Şube 
Teknik Görevlisi Arif Selamoğlu da katıldı.

Sunlego Enerji’ye Teknik Gezi Düzenlendi
02 Aralık 2016 tarihinde Sunlego Enerji firmasına 
teknik gezi düzenlendi. Teknik geziye 25 üye ve 
öğrenci üyemiz katıldı.

Fabrika Müdürü Mehmet Özaydın tarafından karşıla-
nan üyelerimize, teknik bir sunum yapıldı. Sunumun 
ardından, üretim aşamasından nakliye bölümüne 
kadar yapılan teknik gezi sırasında, her birim ile ilgili 
katılımcılara ayrıntılı bilgi verildi. Teknik geziye üye-
lerimiz ile birlikte Şube Teknik Görevlisi Ali Göktaş ve 
Arif Selamoğlu katıldı.

“İş Görüşmeleri, İş Hayatında İletişim ve Etkin 
Liderlik” Eğitimi Gerçekleştirildi

Şubemiz tarafından, yeni mezun endüstri mühen-
disleri için düzenlenen Aralık 2016 dönemi eğitim-
lerimiz, 02 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen “İş 
Görüşmeleri, İş Hayatında İletişim ve Etkin Lider-
lik” eğitimi ile devam etti.

40 üyenin katıldığı ve Candan Seçkin tarafından veri-
len eğitimde; özgeçmiş hazırlama, özgeçmiş sunum 
yazısı hazırlama, etkili iş görüşmesi teknikleri, tanı-
tım kartı hazırlama, iş görüşmesi öncesi hazırlık, iş 
görüşmelerinde yapılacaklar, sonrası yapılacaklar, iş 
görüşmelerinde beden dilinin etkili kullanımı, iş gö-
rüşmelerinde iletişim ve ikna teknikleri, tecrübe pay-
laşımı konularında katılımcılar bilgilendirildi.

Seminer sonunda Candan Seçkin `e katkılarından do-
layı Şube Müdürü Cenk Liseşivdin tarafından teşek-
kür plaket verildi. 
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“Yalın Altı Sigma” Eğitimi Gerçekleştirildi
Şubemiz tarafından, yeni mezun endüstri mühen-
disleri için düzenlenen Aralık 2016 dönemi eğitim-
lerimiz, 03 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen 
“Yalın Altı Sigma” eğitimi ile devam etti.

452 üyenin katıldığı ve Tümer Arıtürk tarafından veri-
len eğitimde; yalın altı Sigma nedir? değişkenlik, hata 
oranı-sigma seviyesi ilişkisi, TÖAİK problem çözme 
modeli, katma değer analizi, proses tedarik süresi, 
proses çevrim verimliliği tanımları, proje sistematiği 
ve proje örnekleri gibi konular hakkında katılımcılara 
bilgi verildi. 

Seminer sonunda Arıtürk`e katkılarından dolayı 
MMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Se-
lim Ulukan tarafından teşekkür plaketi verildi.

“Yalın Üretim Teknikleri” Eğitimi Gerçekleştirildi

Şubemiz tarafından, yeni mezun endüstri mühen-
disleri için düzenlenen Aralık 2016 dönemi eğitim-

“Isı Pompaları ve Enerji Verimliliği” Konulu Seminer 
Gerçekleştirildi

Sunumu Nurettin Küçükçalı tarafından yapılan “ 
Isı Pompaları ve Enerji Verimliliği “ konulu seminer, 
08 Aralık 2016 tarihinde Şube Yönetim Kurulu Üye-
si Güney Yılmaz’ın açılış konuşmasının ardından, 
115 kişinin katılımıyla MMO Suat Sezai Gürü Top-
lantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

Sunumunda; ısı pompaları hakkında genel bilgilen-
dirmede bulunan Nurettin Küçükçalı, ısı sistemleri ve 
ısı pompalarında kullanılan ısı kaynakları ve sıcaklık 
aralıkları konularıyla ilgili katılımcılara ayrıntılı bil-
gi verdi. Küçükçalı sunumunda ayrıca; ısı pompaları 
çalışma prensipleriyle ilgili grafik üzerinde anlatımda 
bulunarak, performans katsayılarının hesaplanması, 

ısı pompası işletim sistemleri ve ısı pompası çeşitle-
riyle ilgili katılımcıları bilgilendirdi. Resimler, grafikler 
ve örnek çalışmaların da paylaşıldığı seminer sonun-
da, sunumu gerçekleştiren Nurettin Küçükçalı tara-
fından, katılımcıların soruları yanıtlandı.

lerimiz, 07 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen “ 
Yalın Üretim Teknikleri “ eğitimi ile devam etti.

52 üyenin katıldığı ve Yılmaz Altaş tarafından verilen 
eğitimde; yalın üretim nedir? Değerin tanımlanma-
sı, stratejik yönetim, süreç yönetimi, 5s iş yeri or-
ganizasyonu, otonom bakım, TPM, VSM, KANBAN, 
SMED, POKA YEKE, KAIZEN, gibi konular hakkında 
katılımcılara bilgi verildi. Seminer sonunda Altaş `a 
katkılarından dolayı Şube Müdürü Cenk Liseşivdin 
tarafından teşekkür plaket verildi.

Yıldırım Beyazıt Üniv.’nde Oda Tanıtımı Yapıldı
27 Aralık 2016 tarihinde, Yıldırım Beyazıt Üniversi-
tesi`nde, öğrencilere yönelik olarak teknik görevli 
Ali Göktaş tarafından Oda ve Şubenin tanıtıldığı 
bir sunum yapıldı.
30 öğrencinin katıldığı sunumda Göktaş, Oda`ların 
öneminden bahsederek, gençlerin merak ettiği so-
ruları yanıtladı. Etkinliğe Şube Teknik Görevlisi Arif 
Selamoğlu da katıldı.
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“Yangın Önlemleri, Uygulama Eksiklikleri 
ve Ülkemizdeki Fiili Durum” Konulu Seminer 

Gerçekleştirildi
Şube İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu tara-
fından düzenlenen, Sunumunu Ömer Akgün`ün 
yaptığı “Yangın Önlemleri, Uygulama Eksiklikleri 
ve Ülkemizdeki Fiili Durum “ konulu seminer, 09 
Aralık 2016 tarihinde MMO Ankara Şube Eğitim 
Salonu’nda gerçekleştirildi.

40 üyenin katıldığı ve Candan Seçkin tarafından veri-
Açılış konuşması MMO Ankara Şube Yönetim Kurulu 
Başkan Vekili Selim Ulukan tarafından yapılan semi-
nere 40 kişi katıldı.

Ömer Akgün sunumunda; “Ülkemizde yangınla ilgili 
mevzuat, genel anlamda alınması gereken önlemler, 

uygulama da karşılaşılan büyük hatalar ve acil durum 
planları” konularında katılımcılara geniş bilgi verdi. 
Seminer sonunda Akgün’e katkılarından dolayı Şube 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Ulukan tarafın-
dan teşekkür plaketi verildi.

“Depolama ve Malzeme Taşıma Sistemleri” Eğitimi 
Gerçekleştirildi

Şubemiz tarafından, yeni mezun endüstri mühen-
disleri için düzenlenen Aralık 2016 dönemi eğitim-
lerimiz, 10 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen “ 
Depolama ve Malzeme Taşıma Sistemleri “ eğitimi 
ile devam etti.

27 üyenin katıldığı ve Seçim Sarı tarafından verilen 
eğitimde; yalın üretim nedir? Geleneksel ve yalın 
üretim karşılaştırması kaizen uygulamaları, ürün 
üzerinde uygulamalı anlatım, gibi konular hakkında 
katılımcılara bilgi verildi. Seminer sonunda Sarı`ya 
katkılarından dolayı Şube Yönetim Kurulu Yedek Üye-
si Aslı Gördebak tarafından teşekkür plaketi verildi.

“%100 Süper İletişim” Eğitimi Gerçekleştirildi
Şubemiz tarafından, yeni mezun endüstri mühen-
disleri için düzenlenen Aralık 2016 dönemi eğitim-
lerimiz, 10 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen “ 
%100 Süper İletişim “ eğitimi ile sona erdi.

60 üyenin katıldığı ve Özgür Aksuna tarafından veri-
len eğitimde; İletişim nedir? Çeşitli iletişim tarzları, 
iletişim engelleri ve kazaları, etkin dinleme, iyi ileti-
şimin getirdikleri, kötü iletişimin götürdükleri, ileti-
şim ve beden dilinin önemi, hitap gücü ve ses tonu, 
anlama ve algılama yöntemleri, jest ve mimiklerimiz, 
kişisel rahatlama ve gerginlik azaltma, sözlerimiz, 
ses tonumuz ve beden dilimizin uyumu, heyecanı 
kontrol ederek konuşmak, görsel, işitsel ve dokunsal 
insanların özellikleri, gibi konular hakkında katılımcı-
lara bilgi verildi. 

Seminer sonunda Aksuna`ya katkılarından dolayı 
Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Aslı Gördebak ta-
rafından teşekkür plaketi verildi.
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Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nde Meslek Tanıtımı 
Yapıldı

Üniversitelerde eğitim gören ve meslek seçiminde 
dönüm noktasında olan gençlere yönelik olarak, 
şubemize kayıtlı mesleklerin tanıtımı amacıyla, 14 
Aralık 2016 tarihinde Yıldırım Beyazıt Üniversite-
si’nde öğrencilerle birlikteydik.

MMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Se-
lim Ulukan, meslek seçiminin eşiğindeki gençlere yö-
nelik yaptığı sunumda “Kariyer Günleri” kapsamında, 
Oda ve meslek tanıtımı yaptı. Yoğun ilgi gören sunu-
ma, 50’nin üzerinde öğrenci katıldı. Ulukan ayrıca, 
Oda’ların öneminden bahsederek, gençlerin merak 
ettiği soruları yanıtladı.

Etkinliğe Şube Teknik  Görevlisi Ali  Göktaş ve   Arif 
Selamoğlu da katıldı.

“Ülkemizde Robot Teknolojileri Ve Uygulamaları” 
Konulu Seminer Gerçekleştirildi

MMO Ankara Şube Öğrenci Üye Komisyonu tara-
fından düzenlenen, sunumu Prof. Dr. Bilgin Kaf-
tanoğlu tarafından yapılan “Ülkemizde Robot 
Teknolojileri ve Uygulamaları” konulu seminer, 15 
Aralık 2016 tarihinde MMO Suat Sezai Gürü Top-
lantı Salonu’nda gerçekleştirildi.

60 kişinin katılımıyla gerçekleşen seminerin açılış ko-
nuşması Oda Yönetim Kurulu Sekreteri Yunus Yener 
tarafından yapıldı. 

Yunus Yener sunumunda; Ülkemizde Robot Teknolo-
jileri ve Uygulamaları hakkında genel bilgilendirmede 
bulunan Bilgin Kaftanoğlu, konu ile ilgili katılımcılara 
ayrıntılı bilgi verdi. Seminer sürecinde sunumu ger-
çekleştiren Bilgin Kaftanoğlu tarafından, katılımcı-
ların soruları yanıtlandı. MMO Yönetim Kurulu Yedek 
Üyesi Elif Öztürk ve Teknik Görevli Ali Göktaş’ın da 
katıldığı seminer sonunda Şube Yönetim Kurulu Baş-
kanı Varlık ÖZERCİYES tarafından, sunumu gerçek-
leştiren Bilgin Kaftanoğlu‘na teşekkür plaketi verildi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Ziyaret Edildi
17 Aralık 2016 tarihinde, Yenimahalle Belediyesi 
Başkanı Fethi Yaşar makamında ziyaret edildi.

Ziyarette, Şubemiz ile Yenimahalle Belediyesi arasın-
da gerçekleştirilen işbirliği ve bundan sonra yapıla-
cak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunularak, 
Başkan Fethi Yaşar Odamızın kuruluşunun 62. Yıldö-
nümü dolayısıyla düzenlemiş olduğumuz geleneksel 
geceye davet edildi. Ziyarete MMO Ankara Şube Yö-
netim Kurulu Başkanı Varlık Özerciyes, MMO Anka-
ra Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim Ulukan, 
Şube Müdürü Cenk Lişesivdin katıldı.
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Öğrenci Üye 10. Ankara Yerel Kurultayı Gerçekleştirildi
Mühendislik öğrencilerinin, mühendislik eğitimi-
nin, üniversitelerin ve ülkemizin yaşadığı sorunları 
tartışmak, bu sorunların çözümü için politikalar 
üretmek ve kamuoyu yaratmak amacıyla 1999 yılın-
dan beri iki yılda bir düzenlenen ve bu sene onuncu-
su gerçekleştirilen MMO Öğrenci Üye Ankara Yerel 
Kurultayı 17 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirildi.

Şube Öğrenci Üye Komisyonu üyesi Aysu Saçıntı`nın 
çalışmalarla ilgili bilgi vererek başlattığı Kurultayın 
açılış konuşması MMO Ankara Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Varlık Özerciyes tarafından yapıldı. Kurul-
tayda ayrıca, MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber 
Çakar, öğrencileri selamlayarak, kurultay çalışmaları-
na yönelik bir konuşma yaptı.

İlk konuşmaların ardından “Nitelikli Eğitim, Eği-
timde Gericileşme, Geleceksizleştirme Politika-
ları, Üniversite Sorunları, Üniversitelerde Staj So-
runu, Makina Mühendisleri Odası ve Öğrenci Üye 
Örgütlülüğü” konularının tartışıldığı kurultayda 

ayrıca “Gelecek Bizim” adıyla bir forum düzenlen-
di. “ODTÜ, Hacettepe, Başkent, Yıldırım Beyazıt, 
Gazi, Kırıkkale, Atılım, Çankaya ve THK” üniversi-
telerden öğrencilerin katıldığı kurultay sonunda, 15 
Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen “Ülkemizde 
Robot Teknolojileri ve Uygulamaları” konulu semi-
nere katılan öğrencilere, MMO Yönetim Kurulu Ye-
dek Üyesi Elif Öztürk, Şube Yönetim Kurulu Üyesi 
Seyit Ali Korkmaz ve Şube Teknik Görevlisi Ali Gök-
taş tarafından katılım sertifikaları verildi. Kurulta-
ya ayrıca Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selim 
Ulukan ve Oda müdürü Arife Kurtoğlu da katıldı.

Kapanış konuşmaları, MMO Yönetim Kurulu Yedek 
Üyesi Elif Öztürk ve Şube Teknik Görevlisi Ali Göktaş 
tarafından yapılan MMO Ankara şube Ankara Yerel 
Kurultayı`nda çıkan sonuçlar, 11 Mart 2017 tarihinde 
gerçekleştirilecek olan MMO Öğrenci Üye Kurulta-
yı’na taşınacak. Kurultay memleketimize, odamıza, 
ve üniversitelerimize sahip çıkacağız şiarıyla sona erdi.

“IX. Ulusal Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği 
Kurultayı” Düzenleme Kurulu 2. Toplantısı Yapıldı

Makina Mühendisleri Odası adına yürütücülüğü 
MMO Ankara Şubesi tarafından gerçekleştirilecek 
olan, “IX. Ulusal Uçak Havacılık ve Uzay Mühendis-
liği Kurultayı”, Düzenleme Kurulu 2. Toplantısı 24 
Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirildi.

Toplantıda; kurultay sekreteri İ. Yiğit Çiçek tarafın-
dan hazırlık çalışmaları hakkında düzenleme kurulu 
üyelerine bilgilendirme yapıldı. Toplantıya katılan 
düzenleme kurulu üyeleri, hazırlık çalışmaları süre-
cinde yapılması gerekenler hakkında görüş alışveri-
şinde bulundu.

Toplantıya; A. Selçuk Soylu (Merkez), Prof.Dr. Hüse-
yin Akıllı (Adana Şube), Ö. Varlık Özerciyes (Ankara 
Şube), Yücel Devellioğlu (Ankara Şube), Volkan Kır-
dar (Ankara Şube), Harun Özkanaktı (Ankara Şube), 
Yiğit Çiçek (Ankara Şube), İbrahim Üçgül (Antalya 
Şube), A. İhsan Taşkınel (Bursa Şube), Hakan Öztürk 
(Eskişehir Şube), Faruk Sevim (İstanbul Şube), Raif 
Serkan Çeki (Mersin Şube), Bekir Akarsu (Samsun 
Şube) katıldı. 
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Odamızın Kuruluşunun 62.Yılı,                              
Geleneksel Gece İle Kutlandı

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Ankara Şube 
tarafından, Odamızın kuruluşunun 62’inci yıl dö-
nümünde, mesleğinde 25, 40, 50, 60 yılını doldu-
ran mühendislere, 23 Aralık 2016 tarihinde düzen-
lenen törenle, onur plaketleri verildi.

ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri’nde dü-
zenlenen geleneksel geceye; TMMOB Yönetim Ku-
rulu Başkanı Emin Koramaz, Makina Mühendisleri 
Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, MMO Yönetim, Denet-
leme ve Onur Kurulu üyeleri, MMO Ankara Şube Yö-
netim Kurulu üyeleri, MMO üyesi mühendisler ve oda 
ve şube çalışanları katıldı. Açılış konuşmalarından ve 
plaket töreninden önce “Makina Mühendisleri Oda-
sı`nın kuruluşunun 62. Yıldönümünde, MMO Ankara 
Şubesi” başlıklı bir slayt gösterisi yapıldı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan MMO Ankara Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı Ö. Varlık Özerciyes konuş-
masına, son günlerde yaşanan terör saldırılarını ve 
Rusya`nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov`a yöne-
lik gerçekleşen saldırıyı kınayarak başladı. Beşiktaş 
ve Kayseri’de gerçekleştirilen terör saldırılarında ya-
şamlarını yitiren vatandaşlarımızın ailelerine ve Rus 
halkına baş sağlığı dileyen Özerciyes konuşmasında; 
“Yaşadığımız derin üzüntüden dolayı gecemizi, geç-
miş dönem gecelerinden farklı olarak müziksiz yapı-
yoruz. Sözün bittiği noktadayız. Korkunun, şiddetin 
geleceğimizi daha da belirsiz kıldığı bir atmosferde 
nefes almaya çalışıyoruz. Terör eylemleriyle hayat-
larımızı karartanları, Türkiye’yi katliamlar ülkesine 
dönüştürenleri lanetliyoruz. Her gün yeni bir acıyla 
uyanmak istemiyoruz. Yaşamak istiyoruz. Çocukla-
rımızın neşeyle oyun oynadıkları bahar kokulu bir 
ülke, aydınlık bir gelecek istiyoruz. Bizler her daim 
barıştan, demokrasiden, özgürlüklerden, bilimden, 
çevreden, sanattan yana tutum aldık; mücadele-
mizden inatla vazgeçmedik. Yine vazgeçmeyeceğiz! 
Ülkemizde yaratılmak istenen kaos ortamına, savaş 
çığırtkanlıklarına, katliamlara, şiddete, baskılara kar-
şı inadına yaşam demeye devam edeceğiz!” dedi.

Özerciyes’in konuşmasının ardından söz alan MMO 
Yönetim Kurulu Üyesi S. Melih Şahin konuşmasın-
da; “emeğin, mesleğin, geçmişin ve deneyimin tak-
dir edilip hep birlikte onurlandırıldığı “Geleneksel 
Gece” dolayısıyla, aranızda geride bıraktığımız 60 

yılı aşan tarihe tanıklık eden, yaşam güçlükleri içinde 
işinden, ailesinden zaman ayırarak Odamızı bugüne 
taşıyanlar; meslekte 25, 40, 50 ve 60. yıl onurluğunu 
alacaklar var. Oda Yönetim Kurulu olarak; bütün ağa-
beylerimiz ve meslektaşlarımızı emeklerinden dolayı 
yürekten kutluyor, hepinizi var gücümüzle alkışlıyo-
ruz. Bu anlamlı gece dolayısıyla, daha güçlü bir Oda, 
daha güçlü bir TMMOB ve üreten, sanayileşen, hakça 
bölüşen, huzur ve refah içindeki bir Türkiye yürüyü-
şümüzde hepimize başarılar diliyor; saygılar, sevgiler 
sunuyorum.” şeklinde konuştu.

Özerciyes`in konuşmasının ardından söz alan MMO 
Yönetim Kurulu Üyesi S. Melih Şahin konuşmasında; 
“Oda Yönetim Kurulu olarak; bütün ağabeylerimiz 
ve meslektaşlarımızı emeklerinden dolayı yürekten 
kutluyor, hepinizi var gücümüzle alkışlıyoruz. Bu an-
lamlı gece dolayısıyla, daha güçlü bir Oda, daha güç-
lü bir TMMOB ve üreten, sanayileşen, hakça bölüşen, 
huzur ve refah içindeki bir Türkiye yürüyüşümüzde 
hepimize başarılar diliyor; saygılar, sevgiler sunuyo-
rum” şeklinde konuştu.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz ise 
konuşmasında; “Bizler bilimsel bilgiyi insanlık yara-
rına sunanlarız. Bu nedenle bizim odağımızda insan 
vardır, insan yaşamını kolaylaştırmak vardır. İnsanı, 
yaşamı, barışı severiz biz. Bu nedenle bize ilkokul ça-
ğından bu yana verilen bilgileri toplum yararı için kul-
lanırız. Ama ne yazık ki dünya bizim istediğimiz gibi 
dönmüyor. Son bir yılda yaşadığımız şeyleri havsala-
mız almıyor. Her şeye rağmen bir arada olmaya, dik 
durmaya, üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Koramaz’ın konuşmasının ardından, meslekte 60, 50, 
40 ve 25 yılını dolduran MMO Ankara Şubesi üyeleri-
nin plaketleri sahiplerine takdim edildi.
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Karbon Monoksit Zehirlenmelerine Karşı 
Önleminizi Alın! Soba-Baca-Şofben Kullanırken                             

Dikkat Edilmesi Gerekenler
TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Ankara Şube Yöne-

tim Kurulu Başkanı Ö. Varlık ÖZERCİYES, 12.11.2016 tarihinde 
“Soba-Baca-Şofben kullanırken dikkat edilmesi gerekenler; kar-
bon monoksit zehirlenmelerine karşı alınması gereken önlemler” 

konularında yazılı bir açıklama yaptı.

Özellikle sonbahar ve kış aylarında soba, baca ve 
şofbenlerden sızan karbon monoksit gazı nedeniy-
le vatandaşlarımız, hemen her yıl üzücü birçok ze-
hirlenmeye maruz kalmaktadır. Bilgisizlik, ihmal ve 
denetimsizlik yüzünden meydana gelen karbon mo-
noksit zehirlenmeleri özellikle alçak basınçlı havalar-
da ne yazık ki tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır.

Makina Mühendisleri Odası Ankara Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Ö. Varlık ÖZERCİYES, karbon mo-
noksit gazı zehirlenmeleri ile ilgili kamuoyunu bilgi-
lendirmek amacıyla, aşağıdaki konulara dikkat çeke-
rek vatandaşlarımızı ve yetkilileri uyardı.

Sobaların yanlış kurulumu ve yakılması, baca temiz-
liğinin yaptırılmaması, kalitesiz ve standartlara uy-
mayan yakıt kullanılması, soba-baca ve şofben-baca 
bağlantılarının yanlış yapılması,  bacalar ile soba ve 
şofben cihazlarının standartlara uygun olmaması 
veya yanlış montajdan dolayı genellikle sonbahar ve 
kış aylarında zehirlenme vakaları artmaktadır.

Yatmadan       önce    sobaya   kesinlikle     yakıt      konulmamalı

• Soba, kapasitesine uygun bir odaya veya mahale 
kurulmalıdır.  

• Soba sıcaktan etkilenmeyen yanmaz bir levha ya 
da tercihen mermer üzerine yerleştirilmelidir.

• Soba boruları mümkün olduğunca kısa ve düşey 
doğrultuda olmalı, yatay borular bacaya hafif bir 
eğimle döşenmelidir. Uzun yatay boruların kul-
lanımından kaçınılmalıdır. En fazla 2 adet dirsek 
kullanılmalıdır.

• Sobalar aşırı doldurulmamalıdır. Gereğinden 
fazla doldurulan sobanın duman yolu daralır ve 
soba içinde düzensiz ısı dağılımı olacağından 
baca çekişi zayıflar.

• Soba tutuşturulurken yakıtın üstten yanmasının 
sağlanması hem yakıt tasarrufunda hem de yan-
ma emniyeti açısından daha faydalıdır. Böylece 
soba içinde ortaya çıkan zehirli gazlar yanarak 
sobayı terk ederler.

• Yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt                               
konulmamalıdır.

• Lodoslu havalarda kesinlikle soba yakılmama-
lıdır. Soba zehirlenmelerinin büyük çoğunluğu 
lodoslu havalarda yakılan sobalardan kaynak-
lanmaktadır.

• Karbon monoksit zehirlenmelerinin belirtileri 
yorgunluk, baş ağrısı, baş dönmesi ve halsiz-
likle başlar. Uyku hali, bunaltı, kusma, görme 
bulanıklığı ve huzursuzluk oluşur. Bu belirtilerin 
bir veya birkaçının hissedilmesi halinde öncelikli 
olarak kapı ve pencereler mutlaka açılmalıdır.

Bakımı yapılmayan bacalar, zehirlenmelerin ve 
yangınların başlıca nedeni

• Tekniğine uygun imalatı, temizliği ve bakımı ya-
pılmayan bacalar, zehirlenmelerin ve yangınla-
rın başlıca nedenidir. Bacalar standartlara uygun 
yaptırılmalı; baca çekişini arttırmak için baca ya-
lıtımı yaptırılmalıdır.

• Pencere veya duvar delinerek yapılan baca-
da delinen kısımda, sızdırmazlık sağlanmasına 
mutlaka dikkat edilmelidir.

• Yangın emniyeti için bacalar çatının mahyasın-
dan en az 50–80 cm yükseklikte olmalıdır.

• İdeal yanma için etkili baca yüksekliği en az                
3,5 m, en fazla 5 m olmalıdır.

• Bacalara yağmur suları, kuşlar, ağaç yaprakları 
vb. maddelerin girmesini engellemek için mutla-
ka başlık kullanılmalıdır.

• Bacaların, kömür gibi fazla miktarda is bırakan 
yakıt kullandığı takdirde 2 ayda bir, diğer yakıtlar 
(sıvı ve gaz gibi) kullandığı takdirde ise 3 ayda bir 
temizliği mutlaka yapılmalıdır.

Şofbenin kullanıldığı yere temiz hava girmesi                       
sağlanmalıdır
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• Şofben zehirlenmeleri gaz kaçaklarının yanı sıra, 
özellikle kışın yeterli havalandırma yapılmayan 
yerlerde, oksijen oranının düşmesi ve karbon 
monoksit oranının yükselmesi sonucu gerçekleş-
mektedir. Bu nedenle şofbenin kullanıldığı yere 
sürekli temiz hava girmesi sağlanmalıdır.

• Cihaz hermetik olsa dahi banyo kapısı havalan-
dırma menfezleri mutlaka taktırılmalıdır.

• Şofben mutlaka bacaya bağlanmalı, baca bağ-
lantısı olmayan, bina aydınlığına vb. bağlı cihaz-
lar asla çalıştırılmamalıdır.

• Şofbenin monte edileceği mekân yeterli büyük-
lükte olmalı, mümkünse banyo yerine bacası 
olan balkona veya başka bir mekâna takılmalıdır.

• Şofbende gaz kaçağı hissedildiğinde; öncelikle 
gaz vanası ve tüp dedantörü kapatılmalı, elektrik 
düğmeleri kapalı durumda olmalı, kibrit çakmak 
gibi alev ve kıvılcım çıkartabilecek hiçbir işlem 
yapılmamalı, karşılıklı pencereler açılarak ortam 
havalandırılmalı, gaz şirketi yetkilisi veya şofben 
servisi hızla aranmalıdır.

Yakıt alırken kaçak ve belgesiz olmamasına özen 
gösterilmeli

Vatandaşlarımız, kullanılan her türlü ısıtma cihazı-
nın kalite belgesinin olup olmadığına, garantilerine 
ve garanti sürelerine dikkat etmelidirler. Kullanılan 
yakıtın standartlara uygunluğu da mutlaka kont-
rol edilmeli, izin belgesi olmayan satıcılardan asla 
kömür vb. alınmamalıdır. Yetkililer belgesiz ve ka-
çak kömür vb. yakıt satışını engellemeli, halkın can 
güvenliğini tehlikeye atan bu tür eylemlere asla izin                                  
vermemelidirler.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi 
olarak; toplum yararı ve kamusal denetim anlayışı-
mız gereği meslek alanlarımızla ilgili konularda top-
lumu bilgilendirmeyi görev biliyor; karbon monoksit 
gazı nedeniyle geçtiğimiz yıllarda yaşanan zehirlen-
melerin tekrarlanmaması için vatandaşlarımızı ve 
yetkilileri dikkatli olmaya çağırıyoruz.

                                                              Ö. Varlık ÖZERCİYES
TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı

Geri Çekmek Yetmez, İptal Edilsin!
TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Ankara Şube Kadın 
Komisyonu, mağdurun tecavüzcüyle evlendirilmesinin önünü 

açan önerge ile ilgili, 22.11.2016 tarihinde bir açıklama yaptı.

Tecavüzü Meşrulaştıramazsınız!

Makina Mühendisleri Odası Ankara Şube Kadın Ko-
misyonu olarak gece yarısı Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığı`na  sunulan ve  özet olarak “cebir, 
tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden 
olmaksızın cinsel istismar suçundan, mağdurla fai-
lin evlenmesi durumunda,  istismarı yapana verilen 
cezanın ötelenmesi” olarak  tanımlanan önergenin 
yasalaşmasını ve hatta böyle bir önergenin gündeme 
alınmış olmasını dahi kabul etmiyoruz.

Yasalar,  suçu işleyeni değil;  insan haklarını koruya-
cak şekilde düzenlenmelidir. Çocukların bedensel ve 
zihinsel bütünlüğüne geri dönüşü imkânsız zararlar 
verecek olan bu düzenlemeyle, en temel çocuk hak-
larını çiğnenmekte; kız çocukları tecavüzcüsünün eli-
ne teslim edilmektedir.

Yasayı önerenler, 18 yaş altı evlilikleri örnek göste-
rerek yasanın “bir kere”lik, “mağduriyet giderme” 
amacıyla konulduğunu söylemektedir. Ancak; “ce-
bir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir ne-
den olmaksızın cinsel istismar” nasıl yapılabilir diye 
baktığımızda 18 yaş altı çocukların, ailelerin rızasıyla 

evlendirilmesi durumunu görüyoruz. Çocukların ma-
ruz bırakıldığı herhangi bir cinsel istismarda çocuğun 
“rıza”sını aramak yersizdir. 18 yaş altı evlilikler suçtur 
ve bunu yapanların affedilmesi bir yana cezanın hiç 
bir şekilde indirime uğramadan uygulanması gerekir. 

Yapılması düşünülen düzenlemeyle beraber alınan 
cezanın evlilik durumunda kalkması yasaya eklene-
cek, bu da insanları tecavüze teşvik edecektir. Yetiş-
kin kadınlara tecavüz edenlerin “iyi hal indirimi” gibi 
uygulamalardan yararlanarak yüksek oranda cezai 
indirim alması yetmezmiş gibi şimdi de kız çocukla-
rına tecavüz edenler onlarla evlenebilecek ve üstüne 
üstlük hiç bir ceza almadan serbest bırakılacaktır. Bu 
düzenleme ile suçluya ödül verilirken,  mağdur bir 
ömür boyu cezalandırılmaktadır.

Bizler, bu önergenin tartışılmasını dahi kabul etmiyor, 
tasarı tamamen iptal edilene kadar takipçisi olmaya 
devam edeceğimizi tüm kamuoyuna bildiriyoruz. 

 Makina Mühendisleri Odası
Ankara Şube

Kadın Komisyonu
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Araçların Kışlık Bakımını Mutlaka Yaptırın
TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Ankara Şube Yöne-

tim Kurulu Başkanı Ö. Varlık ÖZERCİYES, 18.11.2016 tarihinde 
“Araçların Kışlık Bakımı” konusunda yazılı bir açıklama yaptı.

Soğuk, sisli, yağmurlu, karlı hava şartlarının yaklaş-
tığı kış aylarında otomobil kullanmak, gerekli ön-
lemler alınmadığı takdirde çeşitli kazalara yol aça-
bilecek kimi riskler barındırmaktadır. Can ve mal 
güvenliğimizi tehdit eden bu tür risklerle karşılaşma-
mak için otomobilimizi kış koşullarına hazırlamamız                                  
gerekmektedir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ankara Şube 
olarak; yaklaşan kış koşulları nedeniyle, hiçbir kazay-
la karşılaşmadan güvenli yolculuk yapılabilmesi için 
alınması gereken tedbirleri bir kez daha hatırlatıyoruz.

Kış lastiklerini ihmal etmeyin

08.11.2012 tarih ve 28461 sayılı Resmi Gazetede 
yayımlanan “Araçların Yüklenmesine İlişkin Ölçü ve 
Usuller İle Tartı ve Boyut Ölçüm Toleransları Hakkın-
da Yönetmelik” ile yolcu ve eşya taşımalarında kul-
lanılan araçlara her yılın 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri 
arasında kış lastiği kullanmaları zorunluluğu getiril-
miştir.

Kış lastiği alırken, üzerinde M+S, kar tanesi ve sırt yü-
zeyinde özel olarak tasarlanmış desenler bulunması-
na ve üretim tarihine dikkat edilmelidir.

Lastik diş derinlikleri; ticari araçlarda 5 mm, binek 
araçlarda ise 4 mm altına düşmemelidir.

İhmal edilmemesi gereken hususlardan biri de lastik 
basınçlarıdır. Lastik basınçları, üretici firmanın tavsi-
ye ettiği değerlerde olmalı ve en az ayda bir (yolculu-
ğa başlamadan) kontrol edilmelidir.

Soğutma, yakıt ve ateşleme sistemlerini gözden 
geçirin

Soğutma sistemi iki yılda bir tamamen boşaltılıp yı-
kanarak tekrar doldurulmalıdır. Soğutma sıvısının 
seviyesi, durumu ve konsantrasyonu antifriz bome-
metresi ile kontrol edilmeli; eksilmişse ilave yapıl-
malıdır. (Genellikle 50/50 oranında önerilen antifriz/
su karışımı, yaklaşık -37 dereceye kadar suyun don-
masını engellemektedir.) Termostatın çalışıp çalış-
madığı, kayışların, kelepçelerin ve hortumların sıkılık 
ve durumları gözden geçirilmelidir. Klimalı araçlarda, 
klimanın aktif olması sağlanmalı; klima gazının kont-
rolü unutulmamalıdır. Radyatör sızdırmazlık kontro-
lü yine unutulmaması gerekenler arasındadır.

Motor yağındaki eksilme sürtünmeyi arttırarak mo-
torun gücünün düşmesine neden olacağından, depo-
daki yakıt oranı yarıdan fazla tutulmalıdır.

Yakıt sistemindeki nemin donmasını önlemek için, 
depoya ayda bir kez bir şişe buz önleyici katık eklen-

melidir. Dolu tutulan yakıt deposu borulardaki don-
mayı önleyecektir.

Havanın sisteme temiz bir şekilde girmesini sağlayan 
hava filtresi, aracın en önemli parçalarından biridir. 
Hava filtresinin tıkalı olması, motorun gücünü azal-
tacak; yakıt sarfiyatını arttıracaktır. Yakıt tasarrufu 
sağlamak için, hava filtresinin temizlenmesi ya da 
değiştirilmesi gerekmektedir.

Kış aylarında, soğuk motoru çevirmek için daha fazla 
enerji tüketen akünün mutlaka ölçüm ve kontrolleri 
yaptırılmalı; su seviyesi düşükse (saf su ile) tamam-
lanmalıdır. (Akü sıvısı asitli olduğundan, cildinize ve 
üzerinize sıçraması durumunda bol su ile yıkayınız.)

Ateşleme ve elektrik sistemindeki aksaklıklar, soğuk 
hava koşullarında yakıt tüketimini yüzde 10 arttırır. 
Bu nedenle, buji tırnaklarının ayarı ve temizliği ihmal 
edilmemelidir.

Araç içerisindeki kirli hava uykuya, konsantrasyon 
bozukluğuna yol açar. Toz, polen, toprak gibi birçok 
maddenin araca girmesini engelleyen kabin hava 
filtresinin (polen filtresi) kışa girerken değiştirilmesi 
özellikle sağlığımız açısından önem taşımaktadır.

Kış aylarına aracımızı hazırlarken özellikle dikkat 
edilmesi gereken bir diğer parça da cam silecekleri-
dir. Cam sileceklerinin çalıştığından emin olunmalı; 
aşınmış, sertleşmiş silecekler mutlaka değiştirilmeli-
dir. Ön camın ve aynaların buzlanmaması için elektrik 
sisteminin ve sıcak hava üfleme kanallarının açık ol-
masına dikkat edilmelidir. Cam suyu antifrizi kullanan 
vatandaşlarımız güvenilir firmaları tercih etmelidir.

En sık yıpranan parçalardan olan fren ve balataların 
kontrol edilmesi ihmal edilmemeli; kış güvenliği açı-
sından battaniye, ilk yardım çantası, uyarı araçları 
(ör. ışıldak, reflektör), alet kutusu, akü şarj kablosu, 
kum veya paspas (çekiş için), çekme halatı, takoz, te-
kerlek zincirleri, el feneri, buz kazıyıcı, kar fırçası, ka-
ğıt havlu, küçük bir kürek, eldiven, bot ayakkabı gibi 
araç-gereçler aracımızda bulundurulmalıdır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ankara Şube 
olarak; toplum yararı ve kamusal denetim anlayışı-
mız gereği meslek alanlarımızla ilgili konularda top-
lumu bilgilendirmeyi görev bilir, güvenli yolculuklar 
dileğiyle gerekli tedbirlerin alınması yönünde vatan-
daşlarımızı uyarırız.

Ö. Varlık ÖZERCİYES
TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı
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Kadına Yönelik Her Türlü Şiddetin Karşısında;   
Kadınların Mücadelesinin Yanındayız!

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Ankara Şube Yöne-
tim Kurulu, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslar-

arası Dayanışma ve Mücadele Günü” dolayısıyla yazılı bir 
açıklama yaptı.

Bundan 56 yıl önce 25 Kasım günü, Dominik Cum-
huriyetinde yaşayan Mirabal Kardeşler, Trujillo 
diktatörlüğüne karşı mücadele ederken, kanlı dik-
tatörlüğün askerleri tarafından tecavüze uğrayarak 
öldürüldüler. Özgürlük ve insan hakları için verdikleri 
mücadeleyle tüm dünyaca tanınan Mirabal Kardeşler, 
kadın hareketinin de sembol isimlerinden oldular. 
25 Kasım ise,  ölümlerinden 29 yıl sonra, Birleşmiş 
Milletler tarafından “Kadına Yönelik Şiddete Karşı 
Uluslararası Dayanışma ve Mücadele Günü” olarak 
kabul edildi.
Mirabal Kardeşlerin yaşadığı vahşet, 21. Yüzyılda 
devam ediyor
Kadınların sadece kadın olmalarından kaynak-
lı yaşadıkları ezilmişlik, yok sayılma, maalesef ki 
yüzyıllardır devam etmektedir. Mirabal Kardeşlerin 
yaşadığı vahşet, erkek egemen sistemde kadınların 
yaşadığı şiddetin, ne ilki ne de sonuncusudur.
Erkek egemen kapitalist sistem, kadına yönelik şid-
deti meşrulaştırmakta; dil, din, ırk, statü ayrımı ol-
maksızın kadınlar her an her yerde şiddete, tacize, 
tecavüze maruz kalmaktadırlar.
Çalışmak istediği için, gece sokağa çıktığı için, boş-
anmak ya da ayrılmak istediği için, erkek şiddetine 
direndiği için, giydiği kıyafet nedeniyle ya da Özge-
can Aslan gibi sadece minibüse tek başına bindiği 

için, yani sadece kadın olduğu için kadınlar sürekli 
şiddet görmekte, öldürülmektedir. Ve ne yazık ki 
katiller de,  “iyi hal”, “haksız tahrik” indirimi gibi ned-
enlerle ceza indirimi almakta, serbest bırakılmakta, 
yani korunmaktadırlar.
Kadın cinayetleri yüzde 1.400 oranında arttı
Son 15 yıllık süreçte, kadın cinayetleri yüzde 1.400 or-
anında artış göstermiştir. Ülkemizde, bir yıl içerisinde 
öldürülen kadın sayısı 332’dir. Kadına yönelik şiddetin 
artmasının en önemli sebebi, kadını yok sayan, eve 
hapseden, muhafazakâr yaşam normları içerisinde 
tanımlayan politikalardır. Son olarak önerilen “mağ-
durla failin evlenmesi durumunda,  istismarı yapana 
verilen cezanın ötelenmesi” önergesi de mağdurun 
değil, failin korunduğunun en somut ifadesidir.
Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak, 
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 
Dayanışma ve Mücadele Günü’nde, kadını ezen, yok 
sayan, ötekileştiren, öldüren her türlü ideolojinin 
karşısında; kadınların haklı mücadelesinin ise her 
zaman yanında olduğumuzu bir kez daha tüm kamu-
oyuna bildiririz.

MMO Ankara Şubesi
25. Dönem Yönetim Kurulu

K A D I N A
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Karanlığa teslim olmadık, umudu büyütmeye 
sözümüz var! 2017, umudun, barışın, özgürlüğün, 

neşenin yılı olsun!
Zor bir yıl geçirdik. 2016 yılı, ölümleri, katliamları, 
darbe girişimlerini, suikastları her an yanı başımız-
da hissettiğimiz bir yıl oldu. Ülkemiz, Suriye’de 
emperyalizm eliyle şekillenen iç savaşa adım adım 
sürüklendi. OHAL uygulamalarıyla demokrasi ve 
insan hakları ihlal edildi. Muhalif gazeteci, yazarlar 
tutuklandı; televizyon ve gazeteler kapatıldı. Yıl-
larını demokrasi mücadelesine adamış birçok ark-
adaşımız işinden atıldı. Parlamento işlevsiz kılındı, 
Milletvekilleri tutuklandı, Belediyelere kayyumlar 
atandı.

Karanlığa teslim olmadık, umudu büyütmeye 
sözümüz var!

2017 yılı, güzel, neşeli günlere Merhaba dediğimiz; 
bilimle hayat bulduğumuz, sanatla coştuğu-
muz; kadınların yok sayılmadığı, doğanın talan 
edilmediği, eşit, özgür, laik ve kardeşçe bir arada 
yaşayacağımız bir ülke için birlikte yürüyeceğimiz, 
birlikte mücadele edeceğimiz, birlikte nefes 
alacağımız bir yıl olsun. 

2017, umudun, barışın, özgürlüğün, neşenin yılı 
olsun!

Ö. Varlık ÖZERCİYES
TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı
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TARİH EĞİTMEN KURS ADI KATILIMCI SAYISI

08.11.2016
10.11.2016 MEHMET KARIN LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ 14

16.11.2016
18.11.2016

KADİR SERDAR 
SAĞLAMTUNÇ

SANAYİ TİPİ MUTFAK TESİSATI 
MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU

11

19.11.2016
21.11.2016

KADİR SERDAR 
SAĞLAMTUNÇ

SANAYİ TİPİ ÇAMAŞIRHANE TESİSATI 
MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU

9

22.11.2016
24.11.2016 CAFER ARSLAN ARAÇLARIN LPG YE DÖNÜŞÜMÜ 

MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU
23

25.11.2016 
27.11.2016 HARUN ERPOLAT YANGIN TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 21

29.11.2016 
01.12.2016 ALİ İNCE HAVUZ TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 8

05.12.2016
05.12.2016

HASAN İÇLİ
İBRAHİM ÖZBAY

ASANSÖR PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ UYGULAMALI SINAVI 7

06.12.2016
09.12.2016

ZAFER GÜNEŞ
BERKAY ERİŞ

ASANSÖR PERİYODİK KONTROL MUAYENE ELEMANI KURSU 12

08.12.2016
09.12.2016 HAKAN YAVUZ HAVALANDIRMA TESİSATI 

MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU
13

10.12.2016
11.12.2016 HAKAN YAVUZ SOĞUTMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 12

13.12.2016
15.12.2016 ÖZGE ÜN MEDİKAL GAZ TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 9

20.12.2016
21.12.2016 SADRETTİN UZUNGET ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA

MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU
33

23.12.2016
25.12.2016 SADRETTİN UZUNGET ASANSÖR MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU 27

27.12.2016
29.12.2016 MEHMET KARIN LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ 40

TARİH EĞİTMEN KURS ADI KATILIMCI SAYISI

11.12.2016
11.12.2016 MEHMET KARIN TÜPLÜ LPG DAĞITIM PERSONELİ KURSU 7

17.12.2016
18.12.2016 MEHMET KARIN LPG DOLUM TESİSİ BOŞALTIM PERSONELİ KURSU 2

23.12.2016
24.12.2016 SUAT GENÇDAL LPG DOLUM TESİSİ BOŞALTIM PERSONELİ KURSU 12

MİEM EĞİTİMLERİ

LPG TEKNİK PERSONEL EĞİTİMLERİ

Ülke ve toplum yararları doğrultusunda meslek alanlarıyla ilgili denetimin yapılabilmesi için üyelerin 
mesleki çalışmalarına dayanan uzmanlıklarının belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla yürütülen 
Meslek İçi Eğitim Merkezi (MİEM) eğitimleri sürüyor. Kasım-Aralık 2016 MİEM eğitimleri kapsamında, 
aşağıda belirtilen kurslar düzenlenmiştir.

TARİH EĞİTMEN KURS ADI KATILIMCI SAYISI

08.10.2016
03.12.2016 UMUR BARIŞ DUMANAY CATIA 16

15.10.2016
10.12.2016 SİNAN SOĞANCI HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ

(FLUENT & FLOWVISION)
16

17.10.2016
25.12.2016 BURKAY YILMAZ DEMİR ANSYS 17

BİLGİSAYAR KURSLARI

TARİH EĞİTMEN KURS ADI KATILIMCI SAYISI

28.11.2016
02.12.2016 ERHAK GÜNEŞ KAZANCI EĞİTİMİ 26

KAZANCI EĞİTİMLERİ
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EİM-MEDAK 46. Dönem Seçimleri Yapıldı
46. Dönem Endüstri - İşletme Mühendisliği Meslek 
Dalı Ana Komisyonu (EİM MEDAK) seçimleri 5 Ka-
sım 2016 tarihinde 45. Dönem EİM MEDAK üyeleri 
ve 46. Dönem Şube EİM MDK üyelerinin katılımı ile 
Oda Merkezi‘nde gerçekleştirildi.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar’ın ko-
nuşması ile açılan toplantıda katılımcılar söz alarak 
komisyonun 45. Dönem çalışmalarına yönelik değer-
lendirmelerde bulunarak 46. Dönem için beklentile-
rini ilettiler.

Aday isim önerilerinin alınmasının ardından yapılan 
seçimde en yüksek oyu alan 14 komisyon üyesi, ata-
malarının yapılması için Oda Yönetim Kurulu‘na iletil-
mek üzere belirlendi.

Oda Yönetim Kurulu‘nun 10.11.2016 tarihli toplantı-
sında 14 kişilik isim listesi üzerinde görüşülerek 46. 
Dönem EİM MEDAK Üyeleri‘nin aşağıdaki isimlerden 
oluşması kararlaştırıldı.

ASIL ÜYELER

1. ASLI GÖRDEBAK (ANKARA)

2. ERGİN POLAT (BURSA)

3. EMİNE PINAR KESKİN (EDİRNE)

4. SAADET SAYIN (İSTANBUL)

5. A.İLHAN DÜZGÜN (KOCAELİ)

6. İBRAHİM YÜCESOY (MERSİN)

7. İLKER ÇAVUŞOĞLU (ZONGULDAK)

YEDEK ÜYELER

1. ÇAĞDAŞ TÜRKÖZ (ADANA)

2. GÜLAY ODABAŞI (BURSA)

3. AŞKINER GÜNGÖR (DENİZLİ)

4. EVRİM TEKİN (İSTANBUL)

5. ALİ CAN ÖZALP (İSTANBUL)

6. A.CEM ÇATAK (KOCAELİ)

7. UĞUR ÜNAL (MERSİN)

Sınav Değerlendiricileri Eğitimi Gerçekleşti
Sınav değerlendiricileri için 15 Kasım 2016 Salı 
günü Oda Merkezinde bir eğitim gerçekleştirildi.

Doğalgaz İç Tesisat Mühendis Yetkilendirme, En-
düstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza 
Dönüşümü Mühendis Yetkilendirme kurslarında de-
ğerlendirme yapan teknik görevlilerimize yönelik 
gerçekleşen eğitimde Hakan Yavuz eğitmenlik yaptı.

Bilirkişilik Eğitimleri Çalışma Grubu                     
Toplantısı Yapıldı

Bilirkişilik  Eğitimleri  Çalışma   Grubu ilk toplan-
tısını 19  Kasım 2016  tarihinde Oda  Merkezi’nde  
gerçekleştirildi. 

“Bilirkişilik Kanunun Bilirkişilik Eğitimi ve Hizmeti-
ne olası Etkileri, Bilirkişilik Eğitiminde Yaşanan so-
runlar ve Çözüm Önerileri ve Bilirkişilik Hizmetinin 
verilmesinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” 
gündemleriyle gerçekleştirilen toplantıya aşağıdaki 
isimler katılım sağladılar.
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Hidrolik ve Pnömatik Fikri Mülkiyetler Çalışma 
Grubu Toplantısı Yapıldı

24 Kasım 2016 Perşembe günü Makina İmalat Sa-
nayii Dernekleri Federasyonunda Hidrolik ve Pnö-
matik Fikri Mülkiyetler Çalışma Grubu toplantısı 
gerçekleştirildi. Toplantıda hazırlanan yönetmelik 
taslakları üzerine değerlendirmeler yapılarak öne-
riler değerlendirildi.

Toplantıya; Yunus YENER - MMO Merkez,  Zafer 
GÜZEY - MMO İstanbul Şube, Evren SAĞ - MMO 
Merkez, Fatma KAHRAMAN - MMO Merkez, Ayşe-
nur Banu ALTUN - Makina İmalat Sanayii Dernekleri 
Federasyonu, M. Nail TÜRKER Makina İmalatçıları               
Birliği (MİB) katıldı. 

EİM MEDAK 46. Dönem 1. Toplantısını Yaptı
Endüstri-İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Ana 
Komisyonu 46.Dönem 1.Toplantısı 26 Kasım 2016 
tarihinde Odamız İstanbul Şubesinde “46. Dönem 
EİM MEDAK Yürütmesinin Seçimi, 46. Dönem Ça-
lışma Programının Oluşturulması, Görüş ve Öneri-
ler” gündemi ile gerçekleştirildi.

Toplantıda 46. Dönem EİM MEDAK Yürütmesi aşağı-
daki şekilde belirlendi:

A.İlhan Düzgün      Başkan
İbrahim Yücesoy    Başkan Vekili
Saadet Sayın         Sekreter        

Toplantıya; Ergin Polat (Asıl Üye), Emine Pınar Kes-
kin (Asıl Üye), Saadet Sayın (Asıl Üye), A.İlhan Düz-
gün (Asıl Üye), İbrahim Yücesoy (Asıl Üye), İlker Ça-
vuşoğlu (Asıl Üye), Çağdaş Türköz (Yedek Üye), Gülay 
Odabaşı (Yedek Üye), Evrim Tekin (Yedek Üye), Ali 
Can Özalp (Yedek Üye), A.Cem Çatak (Yedek Üye), 
Uğur Ünal (Yedek Üye), Vedat İrşi (Merkez) katıldı. 

Periyodik Kontrol Programına Yönelik 
Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Periyodik Kontrol Programına yönelik yapılan ça-
lışmaları değerlendirmek üzere 06 Aralık 2016 tari-
hinde Oda Merkezinde bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya; Abdullah GÜNEY (Merkez), Bülent GÖK-
SÜLÜK (Merkez), Tuna GÖNÜLLÜ (Ankara Şube), 
Kaan ÖZTEN (Bursa Şube), N. Egemen YILMAZ (İs-
tanbul Şube),  Zafer GÜNEŞ (İzmir Şube),      Burcu 
DERE (Tenay Yazılım), Ercan COŞGUN (Tenay Yazı-
lım), İlker Beşer (Tenay Yazılım) katıldı. 
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Basınçlı Kaplar Teknik Komitesi (Bastek) Toplantısı 
Yapıldı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesin-
de kurulan Basınçlı Kaplar Teknik Komitesi’nin 
11. toplantısı 14 Aralık 2016 tarihinde Ankara’da                 
gerçekleştirdi.
21.03.2014 tarih ve 28948 sayılı Resmi Gazete`de 
yayımlanarak yürürlüğe giren “ Basınçlı Ekipman-
lar Teknik Komitesinin Oluşumu ve Görevlerine Dair 
Tebliğ (SGM:2014/3)” esaslarına göre T.C. Bilim Sana-
yi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulan Basınçlı 
Kaplar Teknik Komitesi (BASTEK) 11. toplantısını 

gerçekleştirdi.  ‘Basit Basınçlı Kaplar (2014/29/AB) ve 
Basınçlı Ekipmanlar (2014/68/AB) Yönetmeliklerinin 
Uyumlaştırılması Süreci`, ‘Yapılan Piyasa Gözetimi 
ve Denetimi Faaliyetleri`, ‘ LPG Tüplerinin Muayene, 
Deney, Bakım ve Tamiri Yeterlilik Belgesi Verilmesi-
ne İlişkin Tebliğde Yapılması Planlanan Değişiklikler` 
hakkında bilgi verilen toplantıya,  ilgili kurum ve ku-
ruluş temsilcilerinin yanı sıra Odamız adına Oda Yö-
netim Kurulu Üyesi Bedri Tekin ve Oda Teknik Görev-
lisi Bülent Göksülük katıldı.

Mesleki Yeterlilik Kurumu Tarafından Kapsam 
Genişletme Denetimleri Gerçekleştirildi

Akredite Personel Belgelendirme Kuruluşumuzun 
akreditasyon kapsamına Mesleki Yeterlilik Kuru-
mu (MYK) tarafından hazırlanan Asansör Bakım ve 
Onarımcısı, Asansör Montajcısı, Isıtma ve Doğal-
gaz İç Tesisat Yapım Personeli, Köprülü Vinç Ope-
ratörü, Mobil Vinç Operatörü Ulusal yeterliliklerine 
göre hazırlanan belgelendirme alanlarının eklen-
mesi için yapılan kapsam genişletme denetimi 12-
14 Aralık 2016 tarihlerinde başarıyla tamamlandı.

Denetimler sonrasında bulunan uygunsuzluğa ilişkin 
düzeltici faaliyetlerin tamamlanmasının ardından 
MYK Yönetim Kurulu kararı ile mevcut akreditasyon 
kapsamına Asansör Bakım ve Onarımcısı, Asansör 

Montajcısı, Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Per-
soneli, Köprülü Vinç Operatörü, Mobil Vinç Operatö-
rü alanlarının eklenmesi beklenmektedir.

LPG Sorumlu Müdür Yazılımı ve Yönetmelik 
Değişikliği Eğitimi Verildi

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Eğitim 
ve Sorumlu Müdür Yönetmeliği’nde yapılan deği-
şiklik ve bu değişikliğin TMMOB’ye bağlı Odala-
rın gerçekleştirildiği belge düzenleme işlemlerine 
yansıması konusunda TMMOB koordinatörlüğün-
de düzenlenen eğitim Odamız Teknik Görevlisi Ev-
ren SAĞ ve Bilgi İşlem personeli Abdullah GÜNEY 
tarafından verildi.

TMMOB’de 21 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirilen 
eğitime; TMMOB`ye bağlı Odaların personellerinin 
yanı sıra Odamızı temsilen Oda Teknik Görevlileri Ev-
ren SAĞ ve Meltem ÖZDEMİR, Bilgi İşlem personeli 
Abdullah GÜNEY ve Büro Personeli Uğur BOZDO-
ĞAN katılım sağladılar.
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05.11.2013 tarih ve 28812 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren “ Asansör Teknik Ko-
mitesinin Oluşumu, Görevleri ve Çalışma Usul ve 
Esaslarına Dair Tebliğ (SGM:2013/17)” esaslarına 
göre T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünye-
sinde kurulan Asansör Teknik Komitesi (ASTEK) 16.                                

EPDK LPG Dairesi Başkanlığında Toplantı Yapıldı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) LPG Dai-
resi Başkanlığı`nda LPG Piyasası Eğitim ve Sorumlu 
Müdür Yönetmeliği, LPG eğitimleri, LPG Sorumlu 
Müdürlük belgelendirme süreçleri ve süreçte ya-
şanan problemlerin çözümü, EPDK Belge Yönetim 

“Periyodik Kontrol Programı”na Yönelik 
Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

‘Periyodik Kontrol Programı’na yönelik yapılan ça-
lışmaları değerlendirmek üzere, 28 Aralık 2016 tari-
hinde Oda Merkezi’nde bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya; Abdullah GÜNEY – Oda Merkezi, Bülent 
GÖKSÜLÜK – Oda Merkezi, Tuna GÖNÜLLÜ – An-
kara Şube, Kaan ÖZTEN – Bursa Şube, N. Egemen 
YILMAZ – İstanbul Şube, Zafer GÜNEŞ – İzmir Şube, 
Mustafa AKIŞIN – İzmir Şube, Burcu DERE – Tenay 
Yazılım, Ercan COŞGUN – Tenay Yazılım katıldı.

Toplantısını, 22 Aralık 2016 tarihinde Ankara’da ger-
çekleştirdi. Asansör periyodik kontrollerinde karşı-
laşılan sorunlar ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü 
toplantıya, ilgili kurum ve kuruluş temsilcilerinin yanı 
sıra Odamız adına; Oda Teknik Görevlileri Berkay Eriş 
ve Bülent Göksülük katıldı.

Sistemi vb. konularda görüş alışverişinde bulunmak 
üzere 26 Aralık 2016 tarihinde toplantı gerçekleşti-
rildi. Toplantılara TMMOB adına Oda Yönetim Kurulu 
Başkanı  Ali  Ekber Çakar  ve Oda  Teknik  Görevlisi 
Evren Sağ katıldı.



O
da

’d
an

 B
as

ın
 A

çı
kl

am
al

ar
ı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi

26

LPG’li Araçlarda Yanma ve Patlamalar Olmaması İçin 
Denetimin Esnetilmemesi Gerekiyor

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Ekber Çakar, 02.11.2016 tarihinde “LPG’li araç 

denetimleri” üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Dün sabah Kocaeli‘nin Kartepe İlçesinde, TEM‘deki 
bir akaryakıt istasyonundan aracına LPG yakıtı aldık-
tan sonra üç şeritli yola çıkan sürücünün sigara içmek 
için çakmağı yakması üzerine 37 ES 151 plakalı oto-
mobili alev almış, araç sürücüsü ile annesinin elleri 
ve yüzleri yanmıştır. Bu olay nezdinde de görüldüğü 
üzere, LPG‘li araçlarda özellikle 2012 yılı sonrası sık-
lıkla yaşanan yanma ve patlama olaylarının nedeni, 
söz konusu araçlar için daha önce uygulanan “Gaz 
Sızdırmazlık Raporu” alma zorunluluğunun kaldırıl-
mış olmasıdır.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Ka-
rayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü‘nün 19.12.2011 
tarihli Genelgesi ile araç muayene istasyonlarında 
yapılan muayenelerde LPG/CNG‘li araçlar için ara-
nan “Gaz Sızdırmazlık Raporu” zorunluluğu kaldırıl-
mış, bu raporun bulunmaması “ağır kusur”dan “hafif 
kusur”a dönüştürülmüştür. Bu durum, LPG/CNG‘li 
araç kullanıcılarının keyfi davranışlarına yol açmış; 
2012 yılı Ocak ayı başından itibaren “gaz sızdırmaz-
lık testi” yaptırılan araç sayısında ciddi bir düşüş ger-
çekleşmiştir. Söz konusu uygulama sonucu uzman 
mühendislerin istihdam edildiği, standartlara uygun 
dönüşüm yapan yetkili firmalar piyasadan silinmeye; 
kayıt dışı, yetkisiz, niteliksiz, bünyesinde uzman bu-
lundurmayan, standart dışı malzemenin kullanıldığı, 
kontrolsüz firmalar piyasaya tekrar hâkim olmaya, 
halkın can ve mal güvenliği yeniden ciddi bir şekilde 
tehdide maruz kalmaya başlamıştır.

Trafikteki 4 milyondan fazla LPG/CNG‘li aracın 
güvenilirliğini artırmayı sağlayan periyodik kont-
rollere esas Gaz Sızdırmazlık Raporu zorunlulu-
ğunun bir genelge ile kaldırılmasının can ve mal 
güvenliği açısından vahim sonuçlar doğuracağını de-
falarca belirtmemize karşın dünkü gibi olaylar sıklıkla                                         
yaşanabilmektedir.

75 il, 24 ilçede sabit, 154‘ü gezici toplam 253 noktada 
Sızdırmazlık ve Montaj Tespit Raporu düzenleyen, 
TÜRKAK tarafından yapılan akreditasyon kapsa-
mında LPG/CNG‘li araçlarda 15 ana başlık altında 89 
noktada kontrol yapan, yetkili kuruluşlar arasında en 
yaygın örgütlenmeye sahip Odamızın uyarılarının 
dikkate alınmaması acı sonuçlara yol açmaktadır. 
Bu noktada, araç sahiplerini, Gaz Sızdırmazlık Rapo-
ru‘nun bulundurulması şartını ve araç muayene istas-
yonlarında “hafif kusur” olarak tanımlanan eksikleri, 
eskisi gibi “ağır” kusur kabul ederek mutlaka yerine 
getirmeye ve araçlarını Odamızın kontrolünden ge-
çirmeye çağırıyoruz. Yetkilileri de bir kez daha, fa-
cialara yol açan kazalar, yanma ve patlamalar daha 
fazla artmadan söz konusu genelgeyi geri çekmeye, 
görüşlerimizin dikkate alındığı düzenlemeler yapma-
ya davet ediyoruz.

Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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Cadı Avına Son! Mehmet SARICA Arkadaşımız Derhal 
Görevine İade Edilmelidir!

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Ekber Çakar, Denizli Büyükşehir Belediye 

Başkanlığı tarafından açığa alınan Odamız üyesi Mehmet 
Sarıca’nın göreve iade edilmesi üzerine 08.11.2016 tarihinde 

yazılı bir açıklama yaptı.
Bilindiği üzere 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 
darbe ve darbecilerle ilgisi olmayan ilerici, demokrat 
kesimler de hedeflenerek adeta bir cadı avı yürütül-
mektedir. Bu durumun meslektaşlarımıza yansıdığı 
son örnek, TMMOB‘nin önceki dönem Denizli İl Ko-
ordinasyon Kurulu Sekreterliği görevini yapmış olan, 
Odamız üyesi ve halen Odamızın Denizli Şubesi Yö-
netim Kurulu Sekreteri Mehmet Sarıca arkadaşımı-
zın, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafın-
dan keyfi bir şekilde açığa alınmış olmasıdır.

Üst Birliğimiz Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 
(TMMOB) ve Odamız dâhil bağlı 24 Oda, Anayasanın 
135. Maddesi ve 6235 sayılı Yasa uyarınca faaliyet yü-
rüten, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları 
olarak kamu tüzel kişiliğine haizdir. Anayasada ve 
yasamızda da ifade edildiği üzere TMMOB ve Oda-
larımızın kuruluş amaç ve görevleri; meslektaşlarımı-
zın ve mesleğin haklarının korunması, geliştirilmesi, 
üyelerinin hak ve çıkarlarının korunması, çalışma 
alanlarının disipline edilmesi, geliştirilmesi; ülkemi-
zin kalkınması ve gelişmesi yönünde her türlü çabayı 

göstermek şeklinde özetlenebilir. Üye ve yöneticile-
rimiz, bu çerçevede mesleki-toplumsal görev ve so-
rumluluk üstlenmektedir. Mehmet Sarıca arkadaşı-
mız da bu çerçevede Denizli TMMOB İl Koordinasyon 
Kurulu Sekreterliği görevinde bulunmuş ve Odamızın 
Denizli Şube Yönetim Kurulu Sekreterliği görevini ba-
şarıyla yürüten, ilerici, demokrat bir arkadaşımızdır.
Her daim darbelere ve dikta rejimlerine karşı duran 
Odamız ve TMMOB üyesi meslektaşlarımıza yönelik 
cadı avına bir son verilmesi ve Mehmet Sarıca arka-
daşımızın görevine iade edilmesi gerekmektedir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, Mehmet 
Sarıca arkadaşımız ve Denizli Şubemiz ile dayanışma 
içinde olduğumuzu kamuoyuna duyuruyor, hukukun 
üstünlüğü ilkesinin uygulanmasını istiyor, yanlış ve 
mesnetsiz açığa almanın durdurulmasını ve kendisi-
nin derhal görevine iade edilmesini istiyoruz.

Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

İş Cinayetleri Mevcut Sistemle Engellenemez!
TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Yönetim Kurulu 

Başkanı Ali Ekber Çakar 22.11.2016 tarihinde, Şirvan’daki Bakır 
Madeninde yaşanan facia üzerine yazılı bir açıklama yaptı. 

Kamuoyunun bildiği üzere iş cinayetlerine yol açan 
“iş kazaları” ve toplu iş cinayetleri artmaktadır. Ka-
muoyunun dikkatleri Şirvan‘daki Bakır Madeninde 
yaşanan facia üzerine toplanmışken konunun bütü-
nüne dikkat çekmek istiyoruz.
Son birkaç günde meydana gelen iş kazası haberle-
rinden bazı başlıklar şöyledir:
Şirvan‘da Bakır Madeninde Göçük, 6 işçi öldü, 10 işçi 
toprak altında.
Aydın Efeler‘de çalıştığı inşaatın çatısından düşen 
alüminyum doğrama işçisi Hidayet K. yaşamını                     
yitirdi.
Bursa Yıldırım‘da İnşaatta demir bağlarken tellere te-
mas edip akıma kapılan 36 yaşındaki işçi Siyami Gü-
ner yaşamını yitirdi.
İzmir Karabağlar‘da forklift devrildi, sol kolu kopan 

işçi Bekir Gökdere yaşamını yitirdi.
Niğde‘de kafasına vinç emniyet demiri düşen 32 ya-
şındaki elektrik işçisi Özkan Ölmez yaşamını yitirdi.
Sivas‘ta dış cephe asansörü halatı koptu; Ömer Coş-
kun ve Abuzer Dalkıran yaşamını yitirdi.
Konu öylesine vahimdir ki, iş kazalarında her yıl, her 
ay ve her gün bir öncekini aratmakta, iş cinayetlerin-
de hayatlarını kaybedenlerin sayısı artmaktadır. 2016 
yılı henüz bitmemiştir ancak yıl içerisinde iş cina-
yetlerinde hayatını kaybedenlerin sayısı geçen yılki 
1.730‘a daha şimdiden ulaşmış durumdadır.

Bu arada belirtmek isteriz, işyerlerindeki kazaların 
nedenleri, dikkatsizlik vb. işçilerden veya mühendis-
lerden kaynaklanmamaktadır. Kazaların nedenleri 
alınmayan önlemler, üretimin ve çalışma yaşamının 
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emekçiler aleyhine olan düzenlenme tarzından kay-
naklanmaktadır. Biz bu nedenle “iş kazası” görünü-
müne dayalı ölümlere iş cinayeti diyoruz.

Hatırlanacağı gibi, iş kazalarında kitlesel ölümlerin 
yaşanması üzerine, 2012 yılında 6331 sayılı İş Sağlı-
ğı Güvenliği Kanunu çıkartıldı ve yasa sonrasında iş 
kazalarının biteceği mesajları verildi. Ancak kazalar, 
ölümler, sakat kalmalar azalmadı, sürekli olarak arttı. 
Çünkü kurulan sistem yanlıştı. Şöyle ki:

Getirilen sistemde, bu alana ilişkin tüm yetkiler Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) İş Sağlığı 
Güvenliği Genel Müdürlüğü elinde toplandı. Tüm 
düzenlemeler ilgili Genel Müdürlük tarafından yapıl-
makta, alana ilişkin hizmetin devredildiği Ortak Sağ-
lık Güvenlik Birimleri (OSGB‘ler), Eğitim Kurumları, iş 
güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerine ilişkin tüm 
kararlar, eğitimler, denetlemeler, cezalandırmalar bu 
genel müdürlük tarafından yerine getirilmektedir. 

Sendikaların, meslek örgütlerinin, demokratik kitle 
örgütlerinin görüşleri ise hiçbir şekilde dikkate alın-
mamaktadır. Konunun tek karar alıcısı, uygulayıcısı, 
denetleyicisi ÇSGB İş Sağlığı Güvenliği Genel Mü-
dürlüğü olduğu sürece, yanlış kararlar alınmaya de-
vam edecek, iş kazaları, ölümler ve diğer yaşamsal                       
sorunlar sürecektir.

Bu durumu değiştirmek için; sendikaların, meslek 
örgütlerinin, üniversitelerin, işveren örgütlerinin de 
içerisinde yer aldığı idari ve mali yönden bağımsız bir 
Enstitü kurulmalı, işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin 
tüm kararlar bu kurum tarafından alınmalı, uygulama 
bu kurum tarafından denetlenmelidir.

İşyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri 
yaygın olarak OSGB denilen ticari kuruluşlar tara-
fından yerine getirilmektedir. Ancak, işverenler ve-
rilen hizmetin yeterliliği ile ilgilenmemekte, kendi 
yükümlülüklerinden kaçınmaktadır. OSGB‘ler ticari 
ilişki içerisinde bulunduğu işyerlerinde iş güvenli-
ği önlemlerinin alınmasında yeterince yaptırımcı                                    
olamamaktadırlar.

Bu nedenle, hizmetin ticari kuruluşlar tarafından 
verilmesi anlayışından vazgeçilmeli, bu hizmet yu-
karıda önerdiğimiz Enstitünün yerel ayaklarınca 
yerine getirilmeli, işyerlerinde de işçilerin ve Ensti-
tünün yerel temsilcilerinin söz sahibi olduğu bir yapı                       
oluşturulmalıdır.

Elbette ki, sağlıklı, güvenli işyeri yaratılması yüküm-
lülüğü işverenlere ait bir yükümlülüktür ve bu yü-
kümlülük yerine getirilirken hiçbir şekilde maliyet 
hesabı yapılamaz, insan canının değeri hiçbir maddi 

varlıkla karşılaştırılamaz. Bunun yanında, işverenler-
ce OSGB‘lere, sadece rehberlik hizmeti için kaynak 
aktarılmaktadır.

6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu‘na göre işyer-
leri; Az Tehlikeli, Tehlikeli ve Çok Tehlikeli olarak üç 
grupta toplanmıştır. 2015 yılı rakamlarına göre; 

Az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 4 milyon 745 bin,
Tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde 4 milyon 420 bin,
Çok tehlikeli sınıfta yer alan iş yerlerinde ise 3 milyon 
319 bin işçi istihdam edilmektedir. 

2017 yılı itibari ile bu rakama 3 milyon civarında kamu 
çalışanı eklenecektir.

Dolayısı ile OSGB‘lerin hizmet verdiği çalışan sayısı 
16 milyon civarında olacaktır. 

Bugünkü koşullarda OSGB‘ler aylık olarak kişi ba-
şına 50 TL civarında bir ücretle bu hizmeti yerine 
getirmektedirler. Dolayısı ile bu hizmetin yerine ge-
tirilmesi için işverenler ödedikleri SGK primlerinin dı-
şında aylık olarak OSGB‘lere yaklaşık 800 milyon TL 
bedel ödemektedirler. 

Bunun dışında sağlık muayenesi tetkikleri, periyo-
dik kontroller, ortam ölçümleri, özel eğitimler vb. 
nedenlerle de ödemede bulunmaktadırlar. Yani aylık 
ortalama 1 milyar TL‘nin üzerinde harcama yapmak-
tadırlar. Ama kazalar ve ölümler artmaktadır. ÇSGB 
tek söz söyleyici, uygulayıcı, denetleyici olduğu süre-
ce de azalmayacaktır. İşveren tarafından yapılan bu 
harcama (birçok Avrupa ülkesinde “sigorta fonu” adı 
altında kullanılmakta, sözü edilen Enstitü karar alma, 
denetleme ve tazmin rolünü yerine getirmektedir), 
önerdiğimiz Enstitü finansmanı ve denetim uygula-
maları için kullanıldığında işçi sağlığı ve iş güvenliği 
alanında önemli bir adım atılmış olacaktır.

Dolayısı ile; kaynaklar, zaten sorun ve yanlışlarla dolu 
olan sistemi iyileştiren değil, daha da kötüleştiren bir 
yapıya dönüştüren ticari kuruluşlara değil, içerisinde 
ÇSGB‘nin MEB‘in, Sağlık Bakanlığı‘nın, sendikaların, 
TMMOB‘nin TTB‘nin, üniversitelerin ve diğer ilgili ku-
ruluşların yer aldığı Enstitü tarafından kullanıldığında 
verimli bir çözüme ulaşılacaktır. Aksi takdirde, “iş ka-
zaları” ve ölümler, bugüne kadar olduğu gibi her gün, 
her ay, her yıl artış göstermeye devam edecektir.

Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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Kız Öğrenci Yurdundaki Vahşetin Nedeni 
Denetimsizliktir

Adana’daki yurt yangını üzerine Oda Yönetim Kurulu 
Başkanı Ali Ekber Çakar, 30 Kasım 2016 tarihinde bir basın 

açıklaması yaptı.

29 Kasım 2016 tarihinde Adana’nın Aladağ ilçesin-
deki 3 katlı Özel Aladağ Tahsil Çağındaki Talebelere 
Yardım Derneği Ortaöğretim Kız Öğrenci Yurdu’nda 
çıkan yangın sonucu 11’i çocuğumuz ve biri eğitmen 
olmak üzere 12 kişi hayatını kaybetmiştir. Bu acı 
olaydan dolayı öncelikle halkımızın acısını yürekten 
paylaşıyor, çocuklarını kaybeden ailelere başsağlığı, 
yaralı çocuklarımıza acil şifalar diliyoruz. 

Bu vahşet, ne yazık ki ilkokul öğrencilerine yöne-
lik yurt yapmanın yasak olduğu ülkemizde ve Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın izniyle açılan bir yurtta ger-
çekleşmiştir. Ayrıca, şimdiye kadar farklı nedenler 
belirtilmiş olsa da çıkan yangının ihmaller zincirinin 
ve denetimsizliğin bir sonucu olduğu ortadadır. Bu, 
düpedüz insan hayatını hiçe sayan kuralsızlığın, ce-
maat-tarikat yapılarına açık eğitim ve barınma siste-
minin bir sonucudur. 

Soruyoruz: Başta eğitim ve ilişkili binalar olmak üze-
re kamusal yapılarda yangın önlemlerini almak ve 
sürekli kılmak için daha kaç yangının olması ve kaç 
canımızın kaybedilmesi gerekecektir? Bu noktada 
belirtmek isteriz, ülkemizde binalarda yangına kar-
şı alınacak önlemler “Binaların Yangından Korun-
ması Hakkındaki Yönetmelik” ile düzenlenmiştir. 
Binalarda tesis edilmesi zorunlu yapı malzemeleri, 

söndürme, algılama ve uyarı sistemleri Yönetmeli-
ğin ilgili maddelerinde düzenlenmiştir. Söz konusu 
maddelerde, yine tesis edilen sistemler için gerekli 
olan bakım ve periyodik kontrollerin yapılacağı be-
lirtilmektedir. Denetim ile ilgili maddelerinde ise 
özel yapılarda denetimin itfaiye tarafından yapılma-
sı gerektiği belirtilmektedir. Ancak bu denetimlerin 
neredeyse hiç yapılmadığı görülmektedir. TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası olarak, söz konusu sis-
temlerin gerekli olan periyodik kontrol ve testle-
rinin takibinin, bağımsız kuruluşlar tarafından ya-
pılarak yıllık denetimleri tabi tutulması gerektiğini                                                                                
kamuoyuna belirtmek isteriz. 

Başta okullar ve yurtlar olmak üzere kamuya açık 
alanların denetimi uzman meslek Odalarımızın da 
katılımı ile yapılmalı, bu tür facialara son verecek 
önlemlerin bir an önce alınması gerekmektedir. En 
değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın yerleştiril-
dikleri yurtlar da tarikat ve cemaatlerin ellerinden 
geri alınmalı, laik parasız kamusal eğitim ve parasız 
kamusal barınma olanakları sağlanmalı, denetimleri 
de mutlaka yapılmalıdır.

Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

Terörü Lanetliyoruz
TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Yönetim Kurulu 

Başkanı Ali Ekber Çakar, 10 Aralık 2016 tarihinde 
İstanbul`da gerçekleştirilen terör saldırısı ile ilgili bir 

açıklama yaptı.
Katliamlar ülkesi haline getirilen ülkemizde dün ak-
şam yeni bir acı daha yaşadık. İstanbul Beşiktaş Vo-
dafone Arena Stadı yakınında patlatılan iki bomba 
sonucu, şu anki bilgilere göre 30’u polis 7’si sivil 38 
kişi yaşamlarını kaybetmiş, 200’e yakın yurttaşımız 
da yaralanmıştır.  

Öncelikle saldırıda yaşamlarını kaybedenlerin ai-
lelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil                             
şifalar diliyoruz.

Irak ve Suriye’de olduğu gibi ülkemizde sık sık bom-
balar patlatılmakta, insanlarımız ardı ardına katle-

dilmektedir. TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
olarak, ülkemizi kaosa, korku ve savaş atmosferine 
sokmak isteyen terörü, kimden ve nereden gelirse 
gelsin lanetliyor, kınıyoruz. 

Patlayan bombalar ve katliamlar ülkemizin kaderi 
olmamalıdır diyoruz. Teröre teslim olmayacak ve is-
tendiği gibi teröre alışmayacak, yaşamı, barışı, top-
lumsal refah ve huzuru savunmaya devam edeceğiz.

Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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Artık Yeter Terörü Şiddetle Lanetliyoruz
TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) 
Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar 
17.12.2016 tarihinde, Kayseri’deki terör 

saldırısını kınayan yazılı açıklama 
yaptı.

Türkiye bu sabah yine bir terör saldırısı ve katliam ile 
sarsıldı. Saat 08.45‘te Kayseri Erciyes Üniversitesi gi-
rişine çok yakın bir noktada çarşı iznine çıkan askerle-
rin bulunduğu halk otobüsüne bombalı araçla yapılan 
saldırı sonucu çok sayıda evladımızın, yurttaşımızın 
öldüğü ve yaralandığı bilgisi yetkililer tarafından 
açıklanmış ve olaya dair yayın yasağı koyulmuştur.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, terör 
saldırısında yaşamlarını kaybeden yurttaşlarımızın 
ailelerine ve yakınlarına başsağlığı,  yaralılara acil şi-
falar diliyor, acılarını paylaşıyoruz.

Ülkemizi kaosa, endişe, korku, savaş, milliyetçi ve 
mezhepçi kamplaşma atmosferine sokmak isteyen-
lerin yaptığı terör eylemlerini kimden ve nereden ge-
lirse gelsin şiddetle lanetliyor, kınıyor ve artık yeter, 
terörden medet umma bir son bulsun istiyoruz.
Yineliyoruz: Patlayan bombalar ve katliamlar ülke-
mizin kaderi olmamalıdır. Teröre teslim olmayacak, 
istendiği gibi teröre alışmayacak, insanı, yaşamı, 
barışı, toplumsal refah ve huzuru savunmaya devam 
edeceğiz.

Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

Türkiye’yi Saran Terör Dalgaları Durdurulmalıdır
TMMOB Makina Mühendisleri Odası 

(MMO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber 
Çakar 20.12.2016 tarihinde, Rusya’nın 
Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov’un 

öldürülmesini kınayan yazılı bir açıklama 
yaptı. 

Türkiye dün akşam yine bir terör eylemiyle sarsıldı. 
Bu kez Rusya’nın Türkiye Büyükelçisi Andrey Karlov, 
Ankara’da katıldığı bir fotoğraf sergisinde konuşur-
ken bir polis tarafından tekbirler eşliğinde öldürüldü.
 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, bu terör 
eylemini de kınıyor, lanetliyor, huzur ve güvenliğe 
duyduğumuz ivedi gereksinime işaret etmek istiyo-
ruz. Patlayan bombaları, katliamları, ölümleri kade-

rimizmiş gibi benimseyemeyiz, alışamayız. Türkiye’yi 
saran terör dalgaları mutlaka durdurulmalıdır. Teröre 
teslim olmamak, alışmamak, ölümleri kutsamamak, 
insanı, yaşamı, barışı, toplumsal refah ve huzuru sa-
vunmak yurttaşlık görevimizdir.

Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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2017 Bütçesinde Yatırım ve Kalkınma Yok!
TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Yönetim 

Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar 26.12.2016 tarihinde, 
2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile ilgili yazılı 

bir açıklama yaptı. 

2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu TBMM‘den 
sonra Cumhurbaşkanı tarafından onaylanarak yürür-
lüğe girdi. En geniş anlamıyla hükümetlerin sosyal 
sınıflara, toplumsal hak ve özgürlüklere ve demok-
rasiye ilişkin duruşlarının en çok somutlaştığı siyasal 
ve iktisadi bir belge niteliğinde olan Bütçe Kanunu, 
geçmiş yıllarda olduğu gibi toplumsal çıkarları gözet-
meyen antidemokratik bir nitelikle hazırlanmıştır.
Sayıştay denetiminin devre dışı bırakılması, ödenek 
harcamalarının yasal sınırların üzerinde kullanılması 
ve gizli tutulması, bütçe dışı fonların varlığı, bütçe dışı 
gelirler ile harcamalar, bütçenin denetim ve şeffaflık 
ilkeleriyle oluşturulup işletilmediğini göstermektedir.
2017 yılı merkezi yönetim bütçesinin 598 milyar lira 
olarak belirlenen gelirlerinin 564,7 milyarı vergi gelir-
lerinden toplanacaktır. Giderleri 645,1 milyar lira ola-
rak belirlenen bütçenin açığı da 2016 yılı tahmini olan 
34,5 milyarı aşarak 46,9 milyar olarak belirlenmiştir.
2017 yılı merkezi yönetim bütçe hedefleri, önceki 
bütçeler gibi yatırım ve kalkınma boyutlarından yok-
sundur. 2016 yılı bütçesine dair geçici tahminler bir 
yana, 2015-2017 bütçeleri karşılaştırıldığında, bütçe 
büyüklüğünde iki yılda yüzde 36‘lık artış gerçekleşir-
ken, Cumhurbaşkanlığı bütçesi Merkezi Yönetim Büt-
çesi toplamındaki artışın neredeyse iki katına yakla-
şarak yüzde 63 artırılmıştır. Aynı şekilde Başbakanlık 
bütçesi yüzde 70 artırılmıştır. Bu artışlara karşın, Milli 
Eğitim Bakanlığı bütçesindeki artış sadece yüzde 37 
ile sınırlı kalmıştır. MEB bütçesinin yüzde 69‘unun 
personel giderleri, yüzde 11‘inin sosyal güvenlik dev-
let primi giderleri olduğu ayrıca gözetilmelidir. Eği-
tim yatırımlarına ayrılan pay açısından bakıldığında 
da 2002 yılından bu yana yüzde 17‘den yüzde 8,5‘a 
sert bir düşüş yaşandığı görülmektedir. Uluslarara-
sı eğitim bilgi ve becerilerine ilişkin ölçümlerde son 
sıralara düşen Türkiye‘nin eğitim sistemindeki çürü-
me ve yozlaşmayı açıklayan durum bütçeye de yan-
sımaktadır. Diğer yandan aynı anlayışla özelleştirme 
ve piyasalaşmaya yönelik sağlık harcamalarında aynı 
görünüm mevcuttur. 2015-2017 yılları arasında Sağlık 
Bakanlığı bütçesinde yaklaşık 3 milyarlık niceliksel 
artışa rağmen sağlık hizmetinin niteliğindeki gerile-
me her geçen gün daha ciddi sonuçlar üretmektedir. 
Sağlıkta dönüşüm programının bir parçası olan uy-
gulamalar, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin 
yerini ilaç tekelleri odaklı tedavi edici sağlık hizmet-
lerine bırakmıştır.
Ülkemizde giderek derinleşen bir diğer sorun ulaş-

tırma alanındadır. Ulaştırma yatırımlarının birçoğu 
özelleştirme amaçlı üçüncü köprü ve havaalanı, Ga-
lataport, Haliçport, yüksek hızlı tren vb. projelere yö-
neliktir. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlı-
ğı bütçesindeki artış, ulaştırmanın bir kamu hizmeti 
olarak sunulması anlayışından uzak özelleştirmeler 
gözetilerek 24,1 milyar liraya çıkarılmıştır.
Kamu sanayi sabit sermaye yatırımlarının GSYH 
içindeki oranı ise artık yüzdeler değil bindeler, kamu 
sabit sermaye yatırımları ise on bindelerle ifade edil-
mektedir.
Bütçeler artık gelir ve vergi adaletsizliğinin yayılma-
sının, yılbaşlarında başlayıp yıl içine yayılan zamların 
programatik bir aracı haline gelmiştir. 2017 bütçesi-
nin en büyük geliri, halktan toplanan dolaylı ve dolay-
sız vergilerdir. Adaletsiz vergi unsurlarından biri olan 
dolaylı vergilerin tüm vergi gelirlerine oranı yüzde 
70‘tir. Tek başına ÖTV‘deki artış yüzde 14‘e yakındır. 
Bütçenin finansman yapısı, verginin en ağır şekliyle 
emekçi sınıflardan toplanmasına yöneliktir. Türkiye 
bu yönüyle vergilerin toplanmasında, dünyada eşine 
az rastlanır bir adaletsiz yapıya sahiptir.
Toplumu dini politikalarla kuşatma ile “güvenlik”, 
“savunma/silahlanma” aygıtlarının harcamaları da 
bütçeler içinde önemli bir ağırlık oluşturmaktadır. 
Örneğin 2017 yılında MSB bütçesi 2015‘e göre yüzde 
26, MİT bütçesi yüzde 80, İçişleri Bakanlığı bütçesi 
yüzde 49,6 oranında artacaktır. Diyanet İşleri Baş-
kanlığı‘na ayrılan yaklaşık 6,8 milyar TL, aralarında 
ekonomi, kalkınma, enerji ve tabii kaynaklar, bilim 
sanayi ve teknoloji, çevre ve şehircilik, sağlık, kültür 
ve turizm bakanlıklarının da yer aldığı on bir bakanlı-
ğın her birine ayrılan bütçeden fazladır. Diyanet İşleri 
Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı gibi topluma 
nüfuz etme düzeyi yüksek olan Aile ve Sosyal Politi-
kalar Bakanlığı‘na ayrılan bütçe de 2015‘e göre yüzde 
33,1 oranında artarak 24,3 milyar TL‘ye ulaşmıştır ve 
on beş bakanlığın her birinin bütçesinden fazladır.
Bu ve benzeri temel parametreler, 2017 yılı bütçesi-
nin ülkenin ve halkın gereksinimlerine göre değil si-
yasal iktidarın projeksiyonlarına göre hazırlandığını 
göstermektedir. Kamu ve toplum yararını temel alan, 
gelir dağılımında adaleti sağlamaya ve insan onuruna 
yakışır bir yaşama dönük bir bütçe ne yazık ki söz ko-
nusu değildir.

Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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Oda Başkanı Ali Ekber Çakar’ın Oda Üyelerine Yeni 
Yıl Mesajı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı Ali Ekber 
Çakar, 29.12.2016 tarihinde Oda Üyelerine Yeni Yıl 

Mesajı yayınladı.

Sayın Üyemiz,

2017’ye girmek üzereyiz ancak eskiden yaşadığımız 
yeni bir yıla girme sevincini toplum olarak yaşayabi-
lir durumda değiliz. Zira her gün gördüğümüz üze-
re cumhuriyet, laiklik, demokrasi değerleri sürekli 
olarak çiğnenmektedir. Sık sık patlatılan bombalar, 
şiddet ve terörle toplumun can güvenliği ortadan 
kalkmış durumdadır. İş cinayetleri, çocuklara, ka-
dınlara yönelik taciz, tecavüz, cinayet ve istismarı 
meşrulaştıran yaklaşımlar arttı. Eğitimde ve kamusal 
yaşamda bilimin, tekniğin, aydınlanma değerlerinin 
yolundan ayrılındı, gericilik hâkim oldu. İşsizlik, yok-
sulluk, borçluluk arttı. Meslek alanlarımızın ve kamu 
kurumu niteliğindeki özerk meslek kuruluşu konu-
mumuzun zayıflatılmasına yönelik adımlar bu yıl 
da gündeme geldi, geliyor. Kınadığımız 15 Temmuz 
darbe girişimiyle hiçbir ilgisi olmayan ve bütün özlük 
hakları ellerinden alınan on binlerce insanın içinde 2 
binden fazla demokrat mühendis, mimar, şehir plan-
cısı arkadaşımız da bulunmaktadır. Hukukun üstün-
lüğü, yargı bağımsızlığı, basın, ifade, örgütlenme hak 
ve özgürlükleri, laik sosyal hukuk devleti ve parla-
menter temsili demokrasi fiilen ortadan kaldırılmış 
durumda. İçinde yer aldığımız bölgede ise halkların 
bugünü ve geleceği, etnik ve mezhepçi parçalanma-
larla, kısa erimde onarılamayacak düşmanlıklarla 
karartılmaktadır. Bütün bu nedenlerle ülkemizin bu-
günü ve geleceği üzerine toplumda yaygın endişe ve 
belirsizlik hisleri oluşmuştur.

Bu ve benzeri bütün olumsuzluklara karşın Odamız 
başarılı mesleki çalışmalarını bu yıl da sürdürmüştür. 
Oda Yönetim Kurulu olarak, çalışmalarımıza katkıda 
bulunan bütün üyelerimize teşekkür ediyoruz.
İçinde bulunduğumuz koşullarda, meslek alanlarımızı 
koruma ve genişletme mücadelesi vermek; TMMOB 
ve Odalarımızın hiyerarşik vesayet altına alınmasına 

karşı, Odamız ve TMMOB’yi birlik içinde koruyarak 
geleceğe taşımak sorumluluklarımız arasındadır. 
Sanayisizleşmeye, özelleştirmelere, plansızlığa, dışa 
bağımlı fason üretim ve taşeron çalışmaya, iş cina-
yetlerine, kamu idari yapısındaki liberal, otoriter ve 
laikliği dışlayan dönüşümlere karşı çıkmaya; kamu 
mülkiyeti, kamu işletmeciliği, kamusal hizmet, de-
netim ve TMMOB’nin özerk, demokratik yapısının 
korunmasından yana tutumumuzu devam ettirmeye 
kararlı olduğumuzu, Oda Yönetim Kurulumuz adına 
belirtmek istiyorum.

Cinsel istismarın meşrulaştırılmasına yönelik yasa 
girişimini geri çektiren kadınların ve toplumsal mu-
halefetin sergilediği direniş örneğinde görüldüğü 
gibi, olumsuzluklara karşı mücadele asıl belirleyici 
olmaktadır. Türkiye böylesi bir evreye girmiştir. Şu 
anda ülkemizde süren baskılar ve diktatörlük yöne-
limi, tarihte hep gördüğümüz gibi mutlak ve kalıcı 
değildir. Giderek yoğunlaşan sömürüye, rant talanı-
na, eşitsizliklere, adaletsizliklere, hukuk ve anayasa 
ihlallerine, şiddete, teröre, savaş yanlılığına karşıt 
birikimler oluşmaması mümkün değildir. İnsani, top-
lumsal umutlarımızın gerçekleşmesi için mücadele 
ve dayanışmanın, özlem ve umutlarımızın sahipleni-
cisi olmamızın, insanlarımız ve ülkemizin sahipsiz ol-
madığına yönelik her birimizin tutumunun belirleyici 
olacağı bir dönemin içinde olduğumuz açıktır.
Oda Yönetim Kurulu olarak, bu bilinçle 2017 yılının 
üreten, hakça bölüşen, eşitlikçi, demokratik, barış ve 
kardeşlik içindeki bir Türkiye yürüyüşümüzde bizleri 
özlemlerimize yaklaştıran bir yıl olması ve esenlik 
dilekleriyle yeni yılınızı kutluyor, saygılar sunuyoruz.

Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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TMMOB ODA Sekreter/Yazman Üyeleri                           
Toplantısı Yapıldı

TMMOB Oda Sekreter/Yazman Üyeler toplantısı 2 
Kasım 2016 tarihinde “Odaların denetlenme giri-
şimi ve TMMOB’ye yönelik saldırılar” gündemiyle 
TMMOB’de gerçekleştirildi. 

Toplantıya; Dersim Gül (TMMOB Genel Sekreteri), 
Gülsüm Sönmez (TMMOB Genel Sekreter Yrd.), Öz-
gür Cemile Göktaş Küçük (TMMOB Teknik Görevli), 
Eren Şahiner (TMMOB Teknik Görevli), Sezgin Çalış-
kan (TMMOB Teknik Görevli), İ. Burak İmrek (BMO), 
Tülay Koç (ÇMO), Hüseyin Önder (EMO), Timur Bilinç 
Batur (HKMO), Ömer Sencar (İÇMO), Hüseyin Kaya 
(İMO), Bahaettin Sarı (İMO), Serdar Kart (JFMO), 
Faruk İlgün (JMO), Funda Altun (KMO), Necmi Er-
gin (MADENMO), Yunus Yener (MMO), Ahmet İrfan 

Türkkolu (METMALZMO), Faruk Sanlı (METEORO-
LOJİMO),Hasan Topal (MİMARLAR OD.),  İsmail Hak-
kı Barı (OMO), Ezgi Ceylan (PMO), Ercan Erzincan 
(PMİMO), Burak Sevim (PMİMO), Hüseyin G. Çanka-
ya (ŞPO), Murat Aslan (ZMO) katıldı.

TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyeleri ve Oda Onur       
Kurulu Üyeleri Ortak Toplantısı Yapıldı

TMMOB Yüksek Onur Kurulu üyeleri ve Oda Onur 
Kurulu üyeleri ortak toplantısı 5 Kasım 2016 Cu-
martesi günü İMO Rüştü Özal Toplantı Salonu’nda 
gerçekleştirildi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz’ın 
genel gündem değerlendirmesi ve TMMOB’ye yö-
nelik denetleme girişimleri ile ilgili bilgi verdiği açış 
konuşmasıyla başlayan toplantıya, Odaların onur 
kurulu üyeleri, hukuk danışmanları, yönetim kurulu 
temsilcilerinden oluşan 90 kişi katıldı.

TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Erkan Karaka-
ya’nın kolaylaştırıcılığında düzenlenen birinci otu-
rumda, TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Ahmet 
Göksoy “Meslek cezaları hakkında Oda-üye ilişkisi”, 
TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyesi Ümit Nevzat 

Uğurel “TMMOB Yüksek Onur Kurulu’na gelen dos-
yalar”, TMMOB Hukuk Müşaviri Nurten Çağlar Yakış 
“TMMOB Yüksek Onur Kurulu kararlarına karşı açılan 
davalarla ilgili bilgilendirme ve karar analizleri” konu-
larında sunum yaptı.
Verilen yemek arasının ardından “Genel Görüş ve 
Öneriler” başlıklı forumla toplantı sona erdi.

TMMOB ODA Sekreter/Yazman Üyeleri                           
Toplantısı Yapıldı

TMMOB Oda Sekreter/Yazman Üyeleri, 8 Kasım 
2016 tarihinde “Odaların Denetleme girişimi” gün-
demiyle TMMOB’de bir araya geldiler. 

Toplantıya; Dersim Gül (TMMOB Genel Sekreteri), 
Gülsüm Sönmez (TMMOB Genel Sekreter Yrd.), Öz-
gür C. Göktaş Küçük (TMMOB), Bülent Akça (TM-
MOB), Eren Şahiner (TMMOB), Sezgin Çalışkan 
(TMMOB), Tülay Koç (ÇMO), Hüseyin Önder (EMO), 
Timur Bilinç Batur (HKMO), Ömer Sencar (İÇMO), 
Fikret Kemal Yıldırım (İMO), Şevket Demirbaş 
(JFMO), Faruk İlgün (JMO), Ali Ekber Çakar (MMO), 
Yunus Yener (MMO), Beyza Birben Tuncer (Mimarlar 
Odası), Ayşegül Oruçkaptan (PeyzajMO), Hüseyin G. 
Çankaya (ŞPO) katıldı.
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10 Ekim Ankara Katliamı Davası
10 Ekim Ankara Tren Garı Katliamının davası 7 Ka-
sım Pazartesi günü görülmeye başlandı. 11 Kasım 
Cuma gününe kadar sürecek duruşmanın ilk gü-
nünde, katliamda hayatını kaybedenlerin aileleri, 
katliam mağdurları, emek-meslek örgütleri ve de-
mokratik kitle örgütleri temsilcileri ile Türkiye’nin 
dört bir yanından gelen yüzlerce kişi Ankara Adli-
yesi önünde buluştu.

Dava öncesi Adliye önünde yapılan basın açıklaması 
hayatını kaybedenlerin anısına saygı duruşu ile baş-
ladı. DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim Barış ve 
Dayanışma Derneği adına açıklama yapan Dernek 
Başkanı Mehtap Sakinci Coşgun “Hepimiz cumhu-
riyet tarihinin en büyük yargılamasında müştekiler 
olarak, olayın tanıkları olarak, mağdurları olarak bu-
radayız. Biz adalete sahip çıktığımız zaman, ancak o 
zaman bir şeyler değişecek. Biz bu işin peşini bırak-
mıyoruz dediğimiz zaman bir şeyleri değiştireceğiz. 
Belki büyük bir adalet gelmeyecek ama bir şeylerin 
seyri değişecek” dedi.

Kurumlar adına konuşan KESK Eş Başkanı Lami Öz-
gen de, “Bu yüzleşme sürecinin ortak bir ruh, ortak 

bir duruş, ortak bir mücadeleyle yürümesi için disip-
linle devam edeceğiz. İçeride de bizi zorlayacaklar, 
dışarıda da. Bizi korkutarak ve öldürerek sustur-
maya, sindirmeye çalıştılar. Susmadık, korkmadık, 
biat etmedik. 101 canımızı unutmadık, unutturmu-
yoruz. Sizinle hesaplaşma sürecimizi muhakkak                                        
kazanacağız” diye konuştu.

Lami Özgen’in konuşmasının ardından aileler, ya-
ralılar ve kurum temsilcileri “Katil IŞİD, katil AKP” 
sloganlarıyla içeri girdi. Girişte ailelerin taşıdığı fo-
toğraflara polis izin vermedi. İçeri girişler tamamla-
nırken, dışarıda da yüzlerce kişi sloganlarla bekleme-
ye devam etti.

TMMOB Yönetim Kurulu-Oda Başkanları                                
Toplantısı Yapıldı

TMMOB Yönetim Kurulu, “Odaların denetlenme 
girişimi” gündemiyle, ilgili 11 odanın Başkanlarıyla 
10 Kasım 2016 tarihinde TMMOB’de bir araya geldi.

Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz, II. Başkan Züber Akgöl, Sayman Üye Ba-
hattin Şahin, Yürütme Kurulu Üyeleri Ekrem Poyraz, 
Ali Fahri Özten, Genel Sekreter Dersim Gül, Genel 
Sekreter Yardımcısı Gülsüm Sönmez, Teknik Görev-
liler Özgür C. Göktaş Küçük, Bülent Akça, Sezgin 
Çalışkan, Odalardan; Zeyneti Bayrı Ünal (ÇMO), Hü-
seyin Önder (EMO), Ertuğrul Candaş (HKMO), Ay-
han Erdoğan (HKMO), Ekrah Kaymak (İÇMO), Ömer 
Sencar (İÇMO), İbrahim Ogir (İÇMO), Cemal Gökçe 
(İMO), Fikret Kemal Yıldırım (İMO), Şevket Demirbaş 

(JFMO), Hüseyin Alan (JMO), Faruk İlgün (JMO), Ali 
Ekber Çakar (MMO), Yunus Yener (MMO), Hasan To-
pal (Mimarlar Od.), Sibel Kaya (PeyzajMO), Burak Se-
vim (PeyzajMO), Hüseyin G. Çankaya (ŞPO), Orhan 
Sarıaltun (ŞPO) katıldı.

10 Ekim Katliamının On Üçüncü Ayı...
Türkiye tarihinin en kanlı katliamının davası devam 
ederken, 10 Ekim 2015’te Ankara’da Emek Barış De-
mokrasi Mitingine yönelik canlı bomba saldırısında 
yaşamını yitirenler katliamın on üçüncü ayında Anka-
ra Tren Garı’nda anıldı. Anmada, katliamda yaşamını 
yitiren 101 kişi için, 101 karanfil bırakıldı.
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TMMOB ve ODALAR Denetleme Kurulları V. Çalıştayı 
Düzenlendi

TMMOB ve Odalar Denetleme Kurulları V. Çalıştayı 
12 Kasım 2016 tarihinde İMO Rüştü Özal Salonu’n-
da gerçekleştirildi.

Oturum başkanlığını TMMOB Denetleme Kuru-
lu üyesi Ülkü Karaalioğlu’nun yürüttüğü çalıştayın 
açılışında, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz, TMMOB Yönetim Kurulu Sayman Üyesi 
Bahattin Şahin ve TMMOB Denetleme Kurulu Üyesi 
Abdullah Melik birer konuşma yaptılar.

Çalıştayda, TMMOB Hukuk Müşaviri Av. Nurten Çağ-
lar Yakış “Son yasa ve yönetmeliklerdeki değişiklik-
ler, aleyhimize açılan davalar, açtığımız davalar ve 
sonuçları, bakanlıklar-maliye denetlemeleri” konulu 
bir sunum, TMMOB Mali Müşaviri Vehbi Turhan da 
“Yeni mali yasa ve yönetmeliklerin getirdiği yüküm-

lülükler, bakanlık mali denetimleri” konulu bir sunum 
gerçekleştirdi.

Oda temsilcileri tarafından odalarında yaşanan ge-
lişmelerle ilgili bilgilendirme sonrası, soru-cevap ve 
kapanış değerlendirmesiyle toplantı sona erdi.

Mevzuat İzleme ve Geliştirme Çalışma Grubu                     
İlk Toplantısı Yapıldı

Mevzuatı İzleme ve Geliştirme Çalışma Grubu ilk 
toplantısını 14 Kasım 2016 tarihinde TMMOB’de 
saat 18.00’de gerçekleştirdi. 

Toplantıya; Züber Akgöl (TMMOB II. Başkanı), Gül-
süm Sönmez (TMMOB Genel Sekreter Yrd.), Sezgin 
Çalışkan (TMMOB), Neşe Çehreli (ÇMO), Erdoğan 
Balcıoğlu (İMO), Bülent Mengüş (KMO) katıldı.

Çalışma Grubunun bir sonraki toplantısı 14 Aralık 
2016 tarihinde 18.30‘da gerçekleştirilecek.

TMMOB-ODA Sekreter/Yazman Üyeler Toplantısı 
Yapıldı

TMMOB ve Oda Sekreter/Yazman üyeleri Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın 11 Odayı denetlemeye yö-
nelik girişimleri gündemiyle 23 Kasım 2016 tarihin-
de TMMOB’de toplandı.

Toplantıya; Cengiz GÖLTAŞ (TMMOB), Gülsüm 
SÖNMEZ (TMMOB), Özgür C. GÖKTAŞ KÜÇÜK (TM-
MOB), Eren ŞAHİNER (TMMOB), Sezgin ÇALIŞKAN 
(TMMOB), Gülay KOÇ (Çevre M.O.), Hüseyin ÖNDER 
(Elektrik M.O), Ayhan ERDOĞAN (Harita ve Kad. 
M.O.), Ertuğrul CANDAŞ (Harita ve Kad. M.O.), Le-
vent ÖZMÜŞ (Harita ve Kad. M.O.), Ömer SENCAR 
(İç Mim. O.), Fikret Kemal YILDIRIM (İnşaat M.O.), 
Faruk İLGÜN (Jeoloji M.O.), Şevket DEMİRBAŞ (Jeo-
fizik M.O.), Ali UĞURLU (Kimya M.O.), Funda ALTUN 
(Kimya M.O.), Yunus YENER (Makina M.O.), Faruk 
SANLI (Meteoroloji M.O.), Vedat KAPLAN (Petrol 

M.O.), Ayşegül ORUÇKAPTAN (Peyzaj Mim.O.), Ha-
run KILIÇOĞLU (Peyzaj Mim.O.), Hüseyin G. ÇANKA-
YA (Şehir Pl. O.) katıldı.
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DİSK-KESK-TMMOB-TTB:  “Soma, Ermenek, Şirvan. 
Kaza Değil Katliam”

DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şu-
beler Platformu, TMMOB Ankara İl Koordinasyon 
Kurulu ve Ankara Tabip Odası Siirt’in Şirvan ilçesin-
deki bakır madeninde yaşanan iş cinayetine ilişkin 
olarak 22 Kasım Salı günü Madenci Anıtı önünde 
bir basın açıklaması yaptı.
Açıklamada, madenlerdeki denetimsizliğe ve ön-
lemlerinin yetersizliğine ilişkin her uyarının “ülkenin 
kalkınmasını istemeyen ihanet şebekeler’” diye yaf-
talandığı belirtildi ve bu tavrın sonuçlarının 2015 yı-
lında 1730 işçinin, 2016’nın ilk 6 ayında ise en az 1600 
işçinin hayatına mal olduğu vurgulandı.

TMMOB Kadın Çalışma Grubu İlk Toplantısı Yapıldı
TMMOB 44. Dönem Kadın Çalışma Grubu ilk top-
lantısını  16  Kasım 2016  tarihinde  TMMOB’de   
gerçekleştirdi.

Toplantıya; Ümit Özcan (TMMOB), Gülsüm Sönmez 
(TMMOB), Özgür C. Göktaş Küçük (TMMOB), Ezgi 
Pekşen Soysal (BMO), Zeyneti Bayrı Ünal (ÇMO), Me-
liha Işık Gürbulak (EMO), Fatmagül Çıra (GıdaMO), A. 
Ülkü Karaalioğlu (HKMO), M. Hanze Gürkaş (İçMO), 
Eylem Gümüş (İMO), Ümit Uzunhasanoğlu (JMO), 
İmren Taşkıran (KMO), Emra Ergüzeloğlu Karataş 
(MadenMO), Aslı Gördebak (MMO), F. Sema Kandır 
(MeteorolojiMO), Banu Gürlek (Mimarlar Od.), Fat-
ma Doğan (PeyzajMO), Esra Oğuz (ŞPO) katıldı.

TMMOB Yönetim Kurulu-Oda Başkanları Toplantısı 
Yapıldı

TMMOB Yönetim Kurulu, “Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığı’nın Odaları denetlenme girişimi” gündemiyle 
24 Kasım 2016 tarihinde TMMOB’de bir araya geldi.

Toplantıya; TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz, II. Başkan Züber Akgöl, Yönetim Kuru-
lu Üyesi Cengiz Göltaş, Genel Sekreter Yardımcısı 
Gülsüm Sönmez, Teknik Görevliler Özgür C. Göktaş 
Küçük, Bülent Akça, Sezgin Çalışkan, Eren Şahiner, 
Odalardan; Tuğba Uçankuş (ÇMO), Gülay Koç (ÇMO), 
Hüseyin Önder (EMO), Hasan Can Karakuş (FMO), 
Ekrah Kaymak (İÇMO), Fikret Kemal Yıldırım (İMO), 
Bahattin Sarı (İMO), Şevket Demirbaş (JFMO), D. Ma-
lik Bakır (JMO), Halil Kavak (KMO), Ali Ekber Çakar 

(MMO), Faruk Sanlı (MeteorolojiMO), Hasan Topal 
(Mimarlar Od.), Ayşegül Oruçkaptan (PeyzajMO), Or-
han Sarıaltun (ŞPO) katıldı.

Basın açıklamasını okuyan Genel -İş Ankara 1 Nolu 
Şube Başkanı Turhan Kütükbaş, Siirt’in Şirvan ilçe-
sinde şev kaymasında toprak altında kalan 6 işçinin 
yaşamını yitirdiğini, 10 işçiye ise hala ulaşılamadığını 
hatırlattı. 

Ciner grubu tarafından işletilen Madenköy bakır ma-
deninde birçok taşeron firmanın üretim yaptığını 
kaydeden Kütükbaş, Temmuz ayında da aynı ma-
dende şev kayması olduğuna dikkat çekti. “Bölgenin 
yapısı gereği sekmenlerin daha düşük tutulması ka-
demelerin daha kısa aralıklarda olması gerekmekte-
dir” diyen Kütükbaş, Şirvan madeninde gerçekleşen 
katliamın asıl sebebinin iddia edildiği gibi yağış ve 
heyelan değil, üretimin kurallara göre yapılmaması 
ve denetimsizlik olduğunu dile getirdi.  

Yetkililerin göçük veya heyelan demelerinin sebe-
binin yaşanan olayı doğal afet olarak göstermek 
olduğunu vurgulayan Kütükbaş, “Maden Mühen-
disleri Odası’nın da belirttiği gibi burada projenin 
dışına çıkılarak üretim hızlandırılmış şev açılarına                                
uyulmamıştır” dedi.
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TMMOB Doğa ve Çevre Sorunları Çalışma Grubu           
İlk Toplantısı Yapıldı

TMMOB 44. Dönem Doğa ve Çevre Sorunları Çalış-
ma Grubu ilk toplantısını 25 Kasım 2016 tarihinde 
TMMOB’de gerçekleştirdi.

Toplantıya; Cihan Dündar (TMMOB), Eren Şahiner 
(TMMOB), Mert Özdağ (HKMO), Hasan Akyar (İMO), 
Bahattin Murat Demir (JMO), Funda Altun (KMO), 
İsmail Odabaşı (MMO), Tezcan Karakuş Candan          
(Mimarlar Od.) katıldı.

LPG Sorumlu Müdür Kayıtlarıyla İlgili Eğitim Verildi

15 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlana-
rak yürürlüğe giren Sıvılaştırılmış Petrol Gazları 
(LPG) Piyasası Eğitim ve Sorumlu Müdür Yönet-
meliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetme-
lik çerçevesinde TMMOB’ye bağlı Odalardan LPG 

Sorumlu Müdür Belgesi alan kişilerin kayıtlarının 
EPDK’ya elektronik ortamda online olarak iletile-
bilmesi için hazırlanan WEB servis yazılımı ve ba-
sılacak belgeler üzerinde yapılacak değişiklikler ile 
ilgili olarak oda katılımcılarına eğitim verildi.

TMMOB’de 20 Aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilen 
eğitime; Bilgisayar Mühendisleri Odası, Çevre Mü-
hendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Gemi 
Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Harita 
ve Kadastro Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendis-
leri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası, Jeofizik Mü-
hendisleri Odası, Kimya Mühendisleri Odası, Maden 
Mühendisleri Odası, Makina Mühendisleri Odası, Me-
talurji ve Malzeme Mühendisleri Odası, Petrol Mü-
hendisleri Odası, Tekstil Mühendisleri Odası ve Ziraat 
Mühendisleri Odası’ndan katılım sağlandı.

TMMOB’den KESK’e Destek
KESK’in 21 Aralık tarihinde İstanbul Kadıköy’den 
‘İşimi, ekmeğimi geri istiyorum’ şiarı ile başlattığı 
emekçi yürüyüşü dördüncü gününde Ankara’ya 
ulaştı. Yürüyüş kolunu Ankara’da TMMOB’nin de 
aralarında bulunduğu emek meslek örgütleri, de-
mokratik kitle örgütleri karşıladı.

KESK binası önünde 24 Aralık günü saat 12.00’de 
buluşan emekçiler adına basın açıklamasını KESK Eş 
Genel Başkanı Lami Özgen okudu.

Eylemde TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Ko-
ramaz kitleyi selamlayarak, konuşmasında KESK’in 
eylemine destek verdiklerini ifade etti.
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HDP Milletvekilleri Derhal Serbest Bırakılmalıdır!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
HDP milletvekillerinin gece yarısı operasyonuyla 

gözaltına alınması üzerine 4 Kasım 2016 tarihinde 
bir açıklama yaptı.

4 Kasım 2016 günü, HDP Genel Merkezine ve millet-
vekillerinin evlerine gece yarısı yapılan bir baskınla 
aralarında HDP Eş Genel Başkanlarının da bulunduğu 
11 milletvekili gözaltına alınmış; Selahattin Demir-
taş gözaltının ardından savcının tutuklama talebi ile 
mahkemeye sevk edilmiştir.
HDP milletvekillerinin gözaltına alınması kabul edi-
lemez. Bu operasyon; eşit yurttaşlık temelinde, barış 
içinde, bir arada yaşama umudumuza yapılmış bir 
darbedir.

Gözaltına alınan HDP milletvekilleri derhal serbest 
bırakılmalıdır.
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği olarak; Tür-
kiye’nin geleceğinin dikta rejiminden değil, demok-
rasinin evrensel değerlerinden geçtiğini bir kez daha 
vurguluyoruz.

                                                                        Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi 25. Toplantısı 
Gerçekleştirildi

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi 25. toplan-
tısı 29 Aralık 2016 Cuma günü yapıldı.Toplantıya 
TMMOB adına Yürütme Kurulu üyesi Mehmet                     
Besleme katıldı.                

Toplantının gündemi; sırası ile açılış konuşması, UİS-
GK’nın 2016 yılı son 6 aylık dönem faaliyetleri, UİSGK 
alt çalışma gruplarının faaliyetlerinin paylaşımı (Mes-
lek hastalıklarının bildirimi ve Radyoloji çalışanlarının 
çalışma koşulları hak.) ve Ulusal İSG Konseyi’nin daha 
aktif çalışabilmesi için yapılması gerekenler idi.

Besleme; “İSG politikalarındaki yapısal sorunlar, İş 
Güvenliği uzmanı olarak alanda çalışan başta mü-

Türk Tasarım Danışma Konseyi 15. Toplantısı Yapıldı
Türk Tasarım Danışma Konseyi’nin 15. toplantısı 27 
Aralık 2016 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı’nda gerçekleştirildi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün 
başkanlığında yapılan toplantıda,  “2014-2016 Tasa-
rım Strateji Belgesi ve Eylem Planı”nın uygulanma-
sına ilişkin değerlendirme raporu sunuldu ve 2017-
2019 Tasarım Strateji Belgesi ve Eylem Planı hazırlık 
çalışmaları aktarıldı.

hendisler olmak üzere yaşadıkları sorunlar ve özel-
likle TMMOB İSG Uzamanı Kurultayı Sonuç Bildirgesi 
üzerinden tespitler, sorunlar, çözüm önerileri” başlığı 
ile TMMOB görüşlerini aktardı.

Toplantıya, TMMOB’yi temsilen Yürütme Kurulu Say-
man Üyesi Bahattin Şahin katıldı.
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Dinsel Bağnazlıkla Kadınları Hiçe Sayan AKP’nin Son 
Hamlesi: “Tecavüz Et, Evlen, Serbest Kal”

TMMOB Yürütme Kurulu, AKP milletvekillerince TBMM 
Genel Kurulu’na verilen “tecavüzcü ile mağdurun 

evlenmesi durumunda tecavüzcünün cezasının 
ertelenmesini” öngören düzenleme üzerine 18 Kasım 

2016 tarihinde bir açıklama yaptı.

Hedeflediği İslami rejim için laikliği tasfiye etme-
ye uğraşan, kadın ve çocuk istismarını sistemli ola-
rak propaganda eden, şeriatçı düzenlemeler yapan 
AKP’nin milletvekillerince dün TBMM Genel Kuru-
lu’nda tecavüzcü ile mağdurun evlenmesi durumun-
da tecavüzcünün cezasının ertelenmesini öngören 
bir önerge verildi

Önergenin kabul edilmesi durumunda; “Cebir, teh-
dit, hile veya iradeyi etkileyen başka bir neden ol-
maksızın işlenen cinsel istismar suçundan, mağdurla 
failin evlenmesi durumunda, Ceza açıklanmasının 
geri bırakılmasına, hüküm verilmiş ise cezanın infazı-
nın ertelenmesine” karar verilebilecektir.

AKP’nin çocuk yaşta evliliklerin önünü açmak, evli-
lik yaş sınırının altında kalan, yani yasalarca “çocuk” 
olarak tanımlanan kız çocuklarının tecavüzcülerini 
serbest bırakmak için getirdiği bu önergeyle; çocuk 
istismarı suç olmaktan çıkarılacak, zorla erken evlen-
dirmelerin önü açılacaktır.

AKP’nin 14 yıllık iktidarında kadınların toplum için-
deki ekonomik, kültürel ve sosyal etkinliği siyasi ik-
tidarın bilinçli politikaları ile sürekli azaltılmıştır. AKP, 

toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, kadınların cinayete 
kurban gitmesine; işyerinde, sokakta, evde taciz, te-
cavüz ve saldırıya maruz kalmasına, bedeninin, eme-
ğinin ve kimliğinin sömürülmesine yol açan politika-
larını gün geçtikçe derinleştirmiştir.

4+4+4 sistemiyle hedeflenen, kız çocuklarının eği-
tim hayatından uzaklaştırılması ve AKP’nin gerici 
zihniyetiyle şekillenen “sosyal hayattan uzaklaştı-
rılmış, üretimin dışında bırakılmış, hayatı üç çocuk 
doğurmakla sınırlandırılmış” kadınlar olması için 
çizilen tabloda gelinen son nokta tecavüzcüsüyle                                                
evlendirilmek olmuştur.

Evrensel hukukta asla yer bulamayacak bu önerge 
derhal geri çekilmelidir.

Kadını hiçleştiren politikalara, kader haline getirilen 
dayatmalara karşı durmak için mücadelemiz hiç dur-
madan devam edecektir.

                        Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Yürütme Kurulu

Adana’daki Terör Saldırısını Lanetliyoruz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 

Adana’daki terör saldırısı üzerine 24 Kasım 2016 
tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Adana Valiliğine yönelik olarak bu sabah bombalı 
araçla gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyoruz.
Saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve ya-
kınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
Bombalar ve katliamlar ülkesi haline Türkiye’de her 
gün yeni bir acıya uyanmaktan yorulduk. 
TMMOB olarak, kimden gelirse gelsin terörün her 
türlüsünü lanetliyoruz.
Üst üste patlayan bombalar ve terör saldırılarıyla ül-
kemizin içine sokulmak istendiği karanlık sürece kar-
şı barışın sesinin hâkim kılınması şarttır.

TMMOB, bölgemizde ve ülkemizde yaratılmak iste-
nen kaos ortamına, savaş dayatmalarına, yeni dünya 
düzeni teorilerine karşı daima barıştan, demokrasi-
den, özgürlüklerden yanadır.
TMMOB bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da 
bu konudaki duyarlılığını ve çabasını sürdürecektir. 
“Savaşa hayır, barış hemen şimdi” diyoruz ve “Ülke-
de, bölgede, dünyada barış” istiyoruz.

                                                                        Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Bilirkişilik Kanunu TBMM’ye Yeniden Görüşülmek 
Üzere İade Edilmelidir

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz,  2-3 Kasım 2016 tarihlerinde TBMM 

Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilen                                                                
Bilirkişilik Kanun Tasarısına ilişkin 22 Kasım 2016 

tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Birliğimizin ve bağlı Odalarımızın gerek Adalet Ko-
misyonuna bizzat katılıp sözlü olarak gerekse yazılı 
olarak sunduğu görüşleri dikkate alınmaksızın hazır-
lanarak TBMM’ne sunulan Bilirkişilik Kanun Tasarısı, 
02-03 Kasım 2016 tarihlerinde TBMM Genel Kurulun-
da görüşülerek kabul edilmiştir. Halen Cumhurbaş-
kanının önünde duran, imzalanıp Resmi Gazete’de 
yayımlanması ile uygulanmasına başlanacak olan 
Kanun, bir dizi olumsuzluklar içermektedir. Şöyle ki;

Bilirkişilik Hizmetleri siyasi iradenin şemsiyesi altına 
girecektir.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü bün-
yesinde oluşturulan Bilirkişilik Daire Başkanlığı’na, 
Bilirkişilik alanında  uzmanlıkları tespit etmek, etik 
ilkeleri belirlemek, temel eğitimin usul ve esaslarını 
belirlemek, özel hukuk tüzel kişilerinin ve bu tüzel ki-
şilik bünyesinde bilirkişi olarak çalışacak kişilerin ta-
şıması gereken nitelikleri belirlemek, gibi görevlerin 
yanı sıra bilirkişilerin denetimine ve performansına 
ilişkin usul ve esasları belirlemek ve bilirkişilik listesi 
ve sicilini tutmak görevleri de verilmiştir. Sicil ve per-
formans denetimi gibi iki kritik konuda karar verici 
mevkiin Bakanlık olması, bilirkişilerin boynuna bir il-
mek geçirmek ile eş anlamlıdır. Zira Bakanlık elinde 
bulundurduğu bu güç ile istediği/istemediği bilirkişi-
leri tasnifleyebilecektir.

Bilirkişi şirketleri kurulacak ve bilirkişiler şirket çalışa-
nı (işçi) olarak hizmet verecektir.

Bilirkişi tanımında;  “Çözümü uzmanlığı, özel veya 
teknik bilgiyi gerektiren hallerde oy ve görüşünü söz-
lü veya yazılı olarak vermesi için başvurulan gerçek 
veya “özel hukuk tüzel kişisi’’ denilerek bilirkişilik 
alanının ileride bu amaçla kurulacak şirketlere teslim 
edilmesinin yolu açılmıştır.
Her ne kadar tüzel kişilikte(şirkette) çalışan kişilere 
bilirkişi olma ve listede yer    alma şartı getirilmiş ise 
de, bu uygulama ile, özel ve teknik bilgiye dayalı ay-
dınlatma ve bilgilendirme yükümlülüğünü bizzat ye-
rine getirme mecburiyeti bulunan ve bu yüzden baş-
kasına devredilemeyecek bir kamu görevi yapmakta 

olan bilirkişilerin, görevlerini bağımsız olarak yerine 
getirmeleri mümkün olmayacak, bilirkişilik hizmeti 
ticarileşecektir.

Halen bilirkişilik yapmakta olan üyelerimiz yok sayıl-
maktadır.

Yasaya göre, yıllardır bilirkişilik yapan mühendis, mi-
mar şehir plancıları, bundan önce aldıkları eğitimler 
ve deneyimler yok sayılarak Bakanlık veya yönlendir-
diği kurum/kuruluşlardan  temel eğitim almak şartı 
ile listelere girebilecektir. Daha düne kadar alanında 
uzman olduğu kabul edilen mühendis, mimar şehir 
plancıları, tasarının kanunlaşması ile zorunlu eğiti-
me tabi tutulacaktır. Her yasaya eklenen, müktesep 
hakları düzenleyen geçici maddeler bile Bilirkişilik             
Kanunu’nda yoktur.

TMMOB olarak bilirkişilerin tarafsızlığını ve bağım-
sızlığını ortadan kaldıracak; yargı kararlarına gölge 
düşürecek Bilirkişilik Kanunu’nun tekrar görüşülmek 
üzere TBMM’ye iade edilmesini talep ediyor, başta 
bilirkişilik veren üyelerimiz olmak üzere tüm üyele-
rimizi bu Yasa’nın geri çekilmesi için vereceğimiz mü-
cadelede yanımızda olmaya çağırıyoruz.

                           Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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TMMOB Kadın Çalışma Grubu: Darbelere, Savaşa, 
Güvencesizliğe ve Şiddete Karşı Biz Kazanacağız!

TMMOB Kadın Çalışma Grubu,  “25 Kasım Kadına 
Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma 

Günü” dolayısıyla 24 Kasım 2016 tarihinde bir basın 
açıklaması yaptı.

25 Kasım 1960; Dominik Cumhuriyetinde, Trojillo 
Diktatörlüğü’ne karşı direnen Mirabel kardeşlerin, 
cezaevinde bulunan eşlerini ziyaret ettikten sonra 
tecavüz edilerek katledilmelerinin tarihidir. Bu olayın 
ardından tüm dünyada kadına yönelik şiddete karşı 
kampanyalar düzenlenmiş, 1981 yılında da Kolombi-
ya’nın başkenti Bogota’da toplanan 1. Latin Amerika 
ve Karayip Kadınlar Kongresi’nde Mirabel kardeşlerin 
katledildiği gün olan 25 Kasım, “Kadına Yönelik Şid-
dete Karşı Uluslararası Dayanışma Günü” olarak ilan 
edilmiştir. Bu kararı benimseyen Birleşmiş Millet-
ler’in 1999’daki kararı ile her yıl 25 Kasım tarihi “Ka-
dına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Dayanışma 
Günü” olarak anılmaktadır.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası 
Dayanışma ve Mücadele Günü; “kadına karşı şid-
dette hayır” algısını, sadece kadına karşı değil, ço-
cukların istismarına, toplumsal cinsiyet eşitsizliğine, 
ayrımcılığa, ataerkil toplumsal şiddete, aile içi şidde-
te, savaşa ve ırkçılığa karşı kadın dayanışması olarak 
tüm dünyada yükseltmektedir. 25 Kasım aynı za-
manda Mirabel kardeşleri vahşi bir biçimde öldüren 
zihniyete;  faşizme ve diktatörlüklere karşı uluslara-
rası kadın dayanışması anlamıyla da öne çıkmaktadır. 
Çünkü kadına yönelik şiddetin, hayatın diğer alanla-
rında yaşanan şiddetten bağımsız ele alınamayacağı 
ve çözülemeyeceği, şiddeti onaylayan, meşrulaştıran 
zihniyet değişmedikçe kadına yönelik şiddetin bit-
meyeceği açıktır.

Bir kişinin, topluluğun, halkın doğuştan sahip olduğu 
hakları kullanmasını engellemek ve bu amaçla şiddet 
uygulamak da bu hakları şiddet içeren yollarla elde 
etmeye çalışmak da evrensel kabullere göre insanlık 
suçudur. 

Şiddet nerede, nasıl, kim tarafından uygulanıyor 
olursa olsun beslendiği kaynak aynıdır; özgürlük-
ler ve demokrasi düşmanlığı. İşte bu nedenledir ki 
özgürlüklerin ve demokratik ortamın baskılandığı, 
haber alma hürriyetinin kısıtlandığı, eğitim seviyesi 
düşürülerek dinsel baskılar ve gericiliğin arttırıldı-
ğı, nefret söylemlerinin yükseldiği ortamlar; her tür 
şiddetin, özellikle toplumsal olarak en fazla tehdit 

altında olan çocuklara, kadınlara ve LGBTİ bireylere 
karşı şiddettin, büyük bir hızla artmasının nedenlerini 
oluşturmaktadır.

Nitekim, “darbe girişimi” sonrası ülkemizde yükselen 
ekonomik istikrarsızlığa karşı başkaldırının engel-
lenmesi amacıyla hukukun, demokrasinin ve insan 
haklarının tümüyle askıya alınması için uygun ortamı 
yakalayan otoriter rejim, başta kadınlar olmak üzere 
toplumun tüm kesimlerine uyguladığı kuşatmanın 
dozunu giderek artırmaktadır. OHAL bahane edile-
rek çıkarılan, KHK’ler ile ülkede insan hakları ihlal-
lerine varan düzenlemelerle kapatılan basın yayın 
organları, hapse atılan gazeteciler,  kapatılan dernek-
ler, el konulan iş yerleri nedeniyle işsiz kalan,  işten el 
çektirilen yüzbinler, sadece kamuda değil akademik 
çevrede de muhaliflerin ayıklanması, idari özerklik kı-
rıntılarının da tamamen ortadan kaldırılması gibi hu-
kuk dışı kararlar alınıp uygulanırken, 25 Kasım “Ulus-
lararası Kadına Karşı Şiddete Hayır Günü”ne çeyrek 
kala, TBMM’ne çocuk tecavüzcülerini affetmeye, 
cinsel istismara uğrayan çocukları tecavüzcüleri ile 
evlendirmeye yönelik kanun teklifinin sunulması ka-
nımızca tesadüf değildir.   

Darbe girişimi ile beraber bireysel silahlanmanın 
önünün açılmaya çalışılması, halkı provoke ederek 
“hadım yasası”, “idam”  gibi evrensel hukuka, insan 
haklarına aykırı düzenlemelerin tartışmaya açılması 
şiddeti körüklemekte, kadın cinayetleri vahşetinin 
önünü açarak ilerlemesi için uygun ortamın yaratıl-
masına neden olmaktadır.

 2016 yılının ilk 9 ayında işlenen kadın cinayetlerinin 
sayısı 331 oldu. Öldürülenler arasında 4 yaşında cin-
sel istismar sonucu öldürülen Irmak ve 15 yaşında do-
ğum yaptığı için öldürülen Derya gibi kız çocukları da 
yer alıyordu.

Ölüm gerekçeleri olarak ne gösterilirse gösterilsin, 
bu kadınların hepsi, kadın oldukları için ve kendile-
rine tanınan cinsiyet rollerinin dışına çıktıkları için               
öldürüldüler.

Cezalandırılan faillerin hemen tamamı ise ‘‘haksız 
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tahrik’’ ve “iyi hal”  indiriminden yararlanarak hafif 
cezalar aldılar.
Kadın cinayetlerinde en önemli faktör olan “namus 
algısının”  kadınların bedenlerini ve emeklerini de-
netlemeye yönelik olduğunu; görenek ve gelenekler-
le olduğu kadar, eğitim sisteminin cinsiyetçi yapısıyla 
ve “aile değerleri” adı altında tüm topluma ideolojik 
olarak benimsetildiğini bilmekteyiz.

“Şiddet” sadece cinayet, fiziki şiddet,  taciz ve              
tecavüz de değildir.

KAMER Vakfının 2011 yılında, 23 ildeki merkezleri 
aracılığıyla 58.575 kadınla yüz yüze yapmış olduğu 
araştırma sonuçlarına göre kadınların %49’unun fi-
ziksel, %93,1’inin psikolojik, %91,2’sinin ekonomik, 
%78,5’inin sözel, %28,5’inin cinsel şiddet yaşadıkla-
rını beyan etmişlerdir.
Dini gericiliğin her geçen gün arttığı ülkemizde 2011 
tarihli KAMER Vakfı araştırması o tarihte bile kadın-
ların  %20’sinin 15 ve daha küçük yaşta evlendirildik-
lerini, %29’unun 16-17 yaşında evlendirildiklerini, bir 
diğer ifadeyle 2011 yılı itibariyle ülkemiz kadınlarının 
%59’unun 18 yaşın altında yaygın deyişle “çocuk ge-
lin” bilimsel ifadeyle “pedofili” kurbanı olduğu gerçe-
ğini gözler önüne sermektedir.

“Kadınla erkek eşit olamaz” diyebilen bir zihniyetin 
hüküm sürdüğü ülkemizde; evrensel değerlere göre 
cinsel istismarın insanlık suçu olarak tanımlanması-
na karşın, çocukların tecavüzcüleri ile evlendirilerek 
cinsel istismar suçunun süreklilik kazanmasına ola-
nak sağlanmaya çalışılması, hatta “İslam’ın caiz diye 
nitelendirdiği bir şeyin pedofili diye nitelendirilmesi 
doğru değil”  denilerek bu insanlık suçunun savunul-
ması, durumun vahametini ortaya koymaktadır.

Kadınlar cinayetlerle, tacizlerle, tecavüzlerle, baskı 
altında tutularak, yıldırılarak eve hapsedilmek isten-
mektedir. Her gün öldürülen, şiddete, cinsel istisma-
ra uğrayan kadınlar, bir yandan hayatta kalma mü-
cadelesi verirken, bir yandan da tüm baskıcı, gerici 
politikalara rağmen emekleri ile hayatlarını kazanma 
mücadelesini vermektedirler. Çalışan kadınlar kendi 
ayakları üzerinde durabilmek, üretmek için çabalar-
ken, patronlar kadınları ucuz iş gücü olarak görmek-
te, güvencesiz, esnek, geçici işlerde çalıştırmaktadır. 
Yaptıkları aynı iş için erkeklerden daha düşük üc-
ret alan da kadınlardır, kriz dönemlerinde ilk işten                    
atılanlar da…

Son yasal düzenlemelerle işgücünü kiralık hale geti-
ren kölelik düzeni sayesinde kadınların ev içinde har-
cadığı emek arttırılıp, emeklilik neredeyse imkânsız 
hale getirilirken, sağlık hizmetleri ve sosyal güven-
ce için kadınlar kocalara mahkum edilmekte; esnek 
çalışma, daha uzun annelik izni gibi düzenlemelerle 
daha da ucuz işgücü haline getirirken, öte yandan da 
giderek çalışma hayatının dışına itilmektedir.

Yargı bağımsızlığından söz edilemeyen, özgürlükle-
rin kısıtlandığı, herkese işini, ekmeğini ve hürriyetini 
kaybetme korkusunun salınmaya çalışıldığı bir or-
tamda, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Da-
yanışma ve Mücadele Gününde kadın duyarlılığı ve 
gelecek kuşaklara karşı sorumluluğumuzun bilinciy-
le haykırıyoruz “KORKMUYORUZ, SUSMUYORUZ, 
İTAAT ETMİYORUZ!

Yaşasın Kadın Dayanışması!
Yaşasın TMMOB Kadın Örgütlülüğü

 TMMOB Kadın Çalışma Grubu
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TMMOB İkinci Başkanlarından Nail Güler                
Görevine Derhal İade Edilmelidir

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, TMMOB 
İkinci Başkanlarından Nail Güler’in 677 sayılı KHK ile 
kamu görevinden ihraç edilmesi üzerine 24 Kasım 2016 

tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
Birliğimizde Yönetim Kurulu Üyeliği ve 40. Dönem 
Yönetim Kurulu II. Başkanlığı görevlerinde bulunmuş 
Harita ve Kadastro Mühendisi Nail Güler, 22 Kasım 
2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 677 sayılı 
KHK ile hiçbir gerekçe gösterilmeden kamu görevin-
den çıkarılmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Baş-
kanlığı Ulaşım Planlama Müdürlüğü’nde çalışmakta 
iken 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan cadı 
avında 1 Ağustos 2016 tarihinde açığa alınan Nail 
Güler’in açığa alınma sürecinde 657 Sayılı Devlet Me-
murları Yasası’nda öngörülen soruşturma aşamaları-

nın hiçbirisi uygulanmamış ve 677 sayılı KHK ile kamu 
görevinden ihraç edilmiştir.

Darbelere ve dikta rejimlerine her dönem karşı duran 
TMMOB’nin ikinci başkanlığını yapmış Nail Güler’in 
hiçbir gerekçe gösterilmeden kamu görevinden çı-
kartılmasının takipçisi olacağımızın ve görevine ia-
desi için mücadelemizi sürdüreceğimizin bilinmesini 
istiyoruz.

                                                                        Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Bişar Tutuş Serbest Bırakılmadır
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Elektrik 

Mühendisleri Odası Diyarbakır Şubesi Yedek Yönetim Kurulu 
Üyesi Bişar Tutuş’un darp edilerek gözaltına alınması ve 

ardından tutuklanması üzerine 7 Aralık 2016 tarihinde bir 
basın açıklaması yaptı.

Birliğimize Bağlı Elektrik Mühendisleri Odası Diyar-
bakır Şubesi Yedek Yönetim Kurulu Üyesi Bişar Tutuş, 
6 Aralık 2016 tarihinde çalıştığı Yenişehir Belediyesi 
hizmet binasında darp edilerek gözaltına alınmış ve 
ardından tutuklanmıştır.

Herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin ve evrensel 
hukuk kurallarına aykırı bir şekilde yapılan tutukla-
madan derhal vazgeçilmelidir.

Ülkemizde OHAL’e dayanılarak ve terörle mücadele 
gerekçe gösterilerek, tüm muhalif kesimlere yönelik 
bir cadı avı başlatılmıştır. Ülkemizi içinden çıkılmaya-
cak karanlık bir girdaba sürükleyen bu hukuksuz uy-
gulamalardan derhal vazgeçilmelidir.

                                                                        Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Artık Yeter!
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 

İstanbul’daki terör saldırısı üzerine 11 Aralık 2016 
tarihinde bir açıklama yaptı.

Sözün bittiği yerdeyiz.
İstanbul’da dün gece patlatılan bombalarla yüreğimi-
ze bir kez daha acı düştü.
Öncelikle saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailele-
rine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar 
diliyoruz.
TMMOB olarak, kimden gelirse gelsin terörün her 
türlüsünü lanetliyoruz.
Ülkemizin içine sokulmak istendiği kaos ve savaş     

ortamına  karşı  tüm  kesimleri duyarlı olmaya, ba-
rıştan yana seslerini yükseltmeye, güçlerini  birleştir-
meye çağırıyoruz.
Bu kanlı girdaba hep birlikte direnecek, teröre teslim 
olmayacağız.

                                                                        Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Sivil Darbe Uygulamalarından Vazgeçin!                      
KHK’lar İle İşten Atılmalara Son Verin!

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, OHAL 
kapsamında çıkartılan KHK’lar ile 2054’ü mühendis, 

mimar olmak üzere 150 binin üzerinde kamu görevlisinin 
işten çıkarılması ya da açığa alınmasıyla ilgili olarak 
28 Kasım 2016 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

15 Temmuz’un ardından ilan edilen OHAL ve peş 
peşe yayımlanan 12 Kanun Hükmünde Kararname ile 
ülkemizin sokulduğu kargaşa, içinden çıkılamaz bir 
hale geliyor. Toplumsal muhalefetin bastırıldığı, sivil 
darbenin ihtiyaçlarının art arda yasalaştığı ve bunlara 
karşı ses çıkaran herkesin sesinin kesilmeye çalışıldı-
ğı OHAL süresince 2054’ü mühendis, mimar olmak 
üzere 150 binin üzerinde kamu görevlisi işten çıkarıldı 
ya da açığa alındı.

AFAD’dan 16, TRT’den 16, Vakıflar Genel Müdürlü-
ğü’nden 33, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 
23, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 91, TSE’den 11, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan 249, Maliye 
Bakanlığı’ndan 2, Devlet Malzeme Ofisi’nden 2, Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan 453, Gençlik ve 
Spor Bakanlığı’ndan 6, SGK’dan 6, Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğü’nden 20, TÜİK’ten 6, Sağlık Bakan-
lığı’ndan 27, Sivil Havacılıktan 14, Ulaştırma Denizci-
lik ve Haberleşme Bakanlığı’ndan 33, İçişleri Bakan-
lığı’ndan 30, Mahalli İdarelerden 239, Orman ve Su 
İşleri Bakanlığı’ndan 197, Devlet Demiryolları’ndan 
50, DHMİ’den 13, KGM’den 48, EGM’den 5, YÖK’ten 
433, MEB’den 8, PTT’den 5, Adalet Bakanlığı’ndan 
11 ve çeşitli müdürlüklerden 10 olmak üzere toplam 
2054 mühendis, mimar ve şehir plancısı unvanlı mes-
lektaşımız kamudan ihraç edildi.

İşten çıkarmaların tamamı, soruşturmasız, sorgu-
suz, sualsiz gerçekleştirildi. İhbarlarla ve bireysel 
inisiyatiflerle hazırlanan listelerle on binlerce insan 
açığa alındı veya işlerinden ihraç edildi. Neredeyse 
okullarda, üniversitelerde ders verecek öğretmen ve 
öğretim görevlisi; bakanlıklarda çalışma yürütecek 
mühendis, belediyelerde hizmet üretecek memur 
kalmadı.
İnsanların temel hukuk normlarının dışında, temel in-
san haklarına aykırı olarak işlerinden atılması; hiçbir 
sorgu yapılmadan, savunma hakkının elinden alın-
ması kabul edilemez. Kamu görevlilerine uygulana-
cak tüm yaptırımlar adaletli ve eşit olmalıdır.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, insan hakla-
rının ayaklar altına alınmasına karşıdır.

Özellikle son yayımlanan KHK’lar ile toplumsal mu-
halefet unsurları olan, demokratik sendikal müca-
dele yürüten, mesleklerini kamu yararını gözeterek 
icra eden kişilerin işlerinden atılmasının arkasında 
toplumsal muhalefetin etkisizleştirilmesi amacının 
olduğunu biliyoruz.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, yüzünü emek-
ten, demokrasiden, barıştan yana dönmüş tüm üye-
lerinin ve tüm kamu görevlilerinin yanında olacaktır.

Bu akıl almaz uygulamalara, KHK’lar ile açığa alın-
malara ve işten çıkarılmalara son verilsin! Hukuk dışı 
uygulamalarla işlerine son verilenler, açığa alınanlar 
görevlerine derhal iade edilsin!

Hukuksuz uygulamalara, OHAL düzenine karşı mü-
cadele etmeye, demokrasinin evrensel değerlerini 
savunmaya devam edeceğiz. İnsanca bir yaşam, 
onurlu bir gelecek için verdiğimiz mücadeleyi asla 
bırakmayacağız!

                                                                        Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Adana Aladağ’da Kız Öğrenci Yurdu Yangını Kaza 
Değil, Sorumlusu Siyasi İktidar Olan Bir Cinayettir

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Adana 
Aladağ’da kız öğrenci yurdunda meydana gelen yangın 

üzerine 30 Kasım 2016 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Adana’nın Aladağ ilçesinde bulunan Aladağ Tahsil 
Çağındaki Talebelere Yardım Derneği Ortaöğretim 
Kız Öğrenci Yurdu’nda dün gece çıkan yangında ço-
cuklarımızı kaybettik.

Öncelikle çocuklarını kaybeden ailelere başsağlığı, 
yaralı çocuklarımıza da acil şifa diliyoruz.

Bu facia bir kaza ya da kader değildir. Bu, denetimsiz-
liğin yol açtığı, sorumlusunun da siyasi iktidar olduğu 
bir cinayettir.

Yasa dışı tarikat-cemaat yurtlarının önünü açan, eği-
tim sistemini paralı hale getiren, yoksul ailelerin ço-
cuklarını tarikatların, cemaatlerin kucağına iten AKP 
iktidarı, bu yurtları hiçbir koşulda denetlemeyerek bu 
katliamın hazırlayıcısı olmuştur.

Siyasi İktidar, faciadan sonra gerçeklerin ortaya çı-
kartılmasını engellemek için de çareyi her zaman ol-
duğu gibi yayın yasağı ilan etmekte bulmuştur.

Olay yerine ulaşan TMMOB heyetinin ilk gözlemleri-
ne göre yangın elektrik kontağından çıkmıştır.

Zemin + 2 kattan oluşan betonarme binanın zemin 
kaplamaları PVC malzemedendir ve bu da yangının 
büyümesine, çabuk yayılmasına ve zehirlenmelere 
yol açmıştır.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yangın merdive-
ni kapısının kilitli olması nedeniyle çocukların kaçış 
imkânı olmamış, ölenlerin çoğu duman zehirlenmesi 
nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Yaralanmaların bü-
yük bir çoğunluğu ise kaçış amacıyla binadan atla-
malardan kaynaklanmıştır.

Öncelikle ifade etmek isteriz ki;    Okullar, sağlık 
tesisleri, yurtlar gibi insanların yoğun olarak bu-
lunduğu binalar yangın algılama, uyarma,   yangın 
söndürme vb. insan sağlığını ve can  güvenliğini 
garanti   altına alacak teçhizatlarla donatılmak zo-
rundadır. Bu sistemlerin ulusal, uluslararası tekniğe 
uygun yapılmasının yanı sıra, yine uluslararası kabul 
görmüş teknik şartnameler ve yönetmelikler çerçe-
vesinde sürekli olarak bakım ve periyodik kontrolleri                                           
gerçekleştirilmelidir.

Öte yandan, yangın çıktığında binadan hızla uzak-
laşmayı sağlayacak kaçış yollarının ve sistemlerin 
açık, kullanılabilir durumda olması önemlidir. Yangın 
felaketlerinde sıklıkla yaşanan yangın merdiveninin 
kapalı tutulması, yangın tüplerinin boş olması veya 
yangın dolaplarının kilitli tutulması gibi ihmalkârlık-
lar can kayıplarının artmasına neden olmaktadır.

Çocuklarımızın, gençlerimizin kaldıkları yurtların bü-
yük bir kısmı, Aladağ örneğinde olduğu gibi projelen-
dirme ve imalat sırasında yurt olarak tasarlanmamış 
ve kullanım izni alırken de uygunluk kriterleri aran-
mamıştır. Aladağ bir ilk değildir ve bu zihniyetle de-
vam edilirse son da olmayacaktır.

Adana’da yaşanan felaket denetimsizliğin, vurdum-
duymazlığın bir sonucudur. Özel ve kamuya ait tüm 
yurtlar acilen uygunluk kriterleri açısından denetlen-
meli, amaca uygun olmayanlar işletme dışı bırakılma-
lı, eksiklikleri tespit edilen yurtların iyileştirme çalış-
maları planlı bir şekilde ve süratle yerine getirilmelidir.

                                                                        Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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İftira Değil Gerçek...                                                    
Ankara’ya Sahip Çıkmaya Devam Edeceğiz

Atatürk Orman Çiftliği’nin talanına karşı yürütülen mücadele 
sürecinde, “Melih Gökçek’e iftira” gerekçesiyle dava açılması 

üzerine 2 Aralık 2016 tarihinde TMMOB’de bir basın 
toplantısı düzenlendi.

Atatürk Orman Çiftliği’nin talanına karşı yürütülen 
mücadele sürecinde, AOÇ Koruma Amaçlı Nazım 
İmar Planına dava açan, Çevre Mühendisleri Oda-
sı, Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Peyzaj Mimarları 
Odası, Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi ve Ziraat 
Mühendisleri Odası başkanlarımıza “Melih Gökçek’e 
iftira ettikleri” gerekçesiyle dava açılmıştır.
Atatürk Orman Çiftliği kuruluşundan bugüne birçok 
saldırıya maruz kalmış bu saldırılar neticesinde hem 
niteliğinden hem de niceliğinden önemli kayıplar 
vermiştir. Fakat özellikle 2006 yılında AOÇ Kuruluş 
Kanunu’nda gerçekleşen değişiklikle birlikte AOÇ 
üzerinde plan yetkisinin Ankara Büyükşehir Beledi-
yesi’ne verilmesi sonrasında bu saldırılar (Kaçak Sa-
ray, Ankapark, Ankara Bulvarı vb.) yoğunlaşmış ve 
gelinen noktada artık bütüncül ve kuruluş amacına 
hizmet eden bir Atatürk Orman Çiftliği’nden söz et-
mek zorlaşmıştır.
TMMOB’ye bağlı meslek odaları her zaman olduğu 
gibi bilimin ve tekniğin ışığında, Atatürk’ün şartlı ba-
ğışı ile halka emanet ettiği Atatürk Orman Çiftliği’nin 
talanına karşı da mücadele yürütmüşler, Koruma 
Amaçlı Nazım İmar Planına açılan dava süreçleri ile 
birlikte, AOÇ’de hukuka aykırı olarak yapılan Kaçak 
Saray, Ankapark, yol ve kavşaklarla ilgili yargı karar-
larının uygulanmasını da takip etmişlerdir.
Söz konusu iftira davasının açılmasına neden olan 
Ankapark ile ilgili süreç çok açıktır.
Atatürk Orman Çiftliği alanı, Ankara Kültür ve Tabi-
at Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 02.06.1992 
tarih 2436 sayılı kararıyla “Doğal ve Tarihi Sit Alanı” 
olarak ilan edilmiştir.
Aynı kurulun 07.05.1998 tarih 5742 sayılı kararıyla 
Atatürk Orman Çiftliği alanı “1. Derece Doğal ve Ta-
rihi Sit” olarak belirlenmiştir.
Bu alan 09.09.2012 tarihli 28406 sayılı Resmi Gaze-
te’de yayımlanan Bakanlar Kurulu’nun 30.07.2012 
tarih 2012/3547 sayılı kararıyla “Yenileme Alanı” ola-
rak ilan edilmiş, söz konusu alana 08.07.2013 tarihli, 
28711 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 24.06.2013 
tarih 2013/5037 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla ilave 
yapılmıştır.
Bu alanın “Yenileme Alanı” olarak kabul edilmesine 
ve ilave alan ilanına ilişkin Bakanlar Kurulu kararları-
nın iptali istemiyle Danıştay Ondördüncü Dairesinde 
açtığımız davalar üzerine, yaptırılan bilirkişi ince-
lemesi sonucu; 10.07.2014 tarihli, E:2012/10367 ve 

E:2013/7039 sayılı kararlarla; Bakanlar Kurulu karar-
larının yürütmesi durdurulmuştur.  
5 Meslek Odamız yargının verdiği bu kararın uygu-
lanması için gerekli uyarılarda bulunmuş, yargı kara-
rını uygulamayan, Ankara Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Melih Gökçek, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı 
Ömer Faruk Erciyes, Fen İşleri Daire Başkanı Vedat 
Üçpınar hakkında suç duyurusunda bulunarak hu-
kuksuz uygulamalarını kamuoyuna açıklamışlardır. 
Bu hukuksuzluğu açıklamak 5 Oda başkanın asli ve 
anayasal görevidir.
Atatürk’ün şartlı bağışından bugüne kadar Atatürk 
Orman Çiftliği’nin toprak varlığının %40’nın kaybe-
dilmiş olması talanın açıkça itirafıdır.
Meslek Odası başkanlarımız, asılsız iftira ile ilgi-
li olarak bundan tam 2 yıl 20 gün önce Cumhuriyet 
Savcılığına ifade vermiş ve yargı kararlarını Savcılığa 
sunmuşlardır. Dosya 2 yıl 20 gün açık kaldıktan sonra 
her ne olduysa Çevre Mühendisleri Odası Başkanımız 
Baran Bozoğlu, Mimarlar Odası Ankara Şube Başka-
nımız Tezcan Karakuş Candan, Peyzaj Mimarları Oda-
sı Başkanımız Ayşegül Oruçkaptan, Şehir Plancıları 
Odası Ankara Şube Başkanımız Emre Sevim, Ziraat 
Mühendisleri Odası Başkanımız Özden Güngör hak-
kında Melih Gökçek’e iftiradan dava açılmış olup, bir 
yıldan 4 yıla kadar hapis, kamu hizmetlerinden men, 
seçme seçilme hakkından men cezası istenmektedir.
Türk Dil Kurumu’na göre iftira; “bir kimseye kasıtlı ve 
asılsız suç yükleme”dir. Melih Gökçek’in Ankapark ile 
ilgili yargı kararlarına rağmen talan sürecine devam 
etmesi iftira değil gerçektir.
Cumhuriyet Savcılığı’nın görevi hukuku korumaktır. 
Yapılması gereken gerçekleri kamuoyuyla paylaşan 
meslek odası yöneticilerine dava açmak değil, yargı 
kararlarına uymamakta ısrar eden Gökçek hakkında 
takibat yapmaktır.
Bugün gelinen noktada; mesleki, bilimsel ve teknik 
bilgimiz ışığında yürüttüğümüz hukuki süreç “ifti-
ra” olarak adlandırılacaksa bu suçu işlemeye devam 
edeceğimizi, Atatürk Orman Çiftliği’nde gerçekleşen 
yağma sürecini tekrar tekrar ifşa edeceğimizi bir kez 
daha duyuruyoruz.
Ankara’yı parsel parsel satanlar hesap vermeden bu 
mücadele bitmeyecektir. 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
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2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Toplumsal 
Gereksinimleri Karşılama Niteliğinden Yoksundur

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 2017 Bütçe 
Kanunu’nun TBMM’de kabul edilmesi üzerine 19 Aralık 2016 

tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

2017 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, TBMM’de 
kabul edildi. Toplumsal gereksinimleri karşılama ni-
teliğinden yoksun bütçe, başkanlık sistemine geçişin 
de göstergesi oldu.

Bütçede, bir kişinin yönetimindeki Cumhurbaşkan-
lığına 648 milyon 488 bin TL ayrılırken, yasama or-
ganı TBMM’ye ayrılan tutarın 981 milyon 589 bin TL 
olması düşündürücüdür ve fiili durumun ilanı olarak 
değerlendirilebilir. 

Ülkemiz hızla başkanlık sistemine çekilirken, 
yaratılan savaş atmosferiyle bütçedeki kaynaklar da 
iktidarın ideolojik-siyasi tahkimat alanlarına ayrıl-
maktadır. Kalkınmadan, yatırımdan, sanayi üretimi-
ni artırmaktan uzak bütçe, toplumsal gereksinimleri 
karşılama niteliğinden yoksundur.

2017 Bütçesi, kamu mali yönetimi, maliye politikası, 
mali disiplin, bütçe disiplini olarak da adlandırılan 
alanlar ve Meclise ait olan bütçe yapma hakkı, de-
netim, öngörülebilirlik vb. açılardan önemli sorunlar 
barındırmaktadır.

Bütçeyi genel olarak değerlendirdiğimizde, birbiriyle 
bağlantılı sekiz başlık altında özetlemek olanaklıdır.

Kamu maliyesi denetimden muaf
İlk olarak, merkezi yönetim bütçeleri ve dolayısıyla 
kamu harcamaları, kamuoyunun bildiği üzere, son 
yıllarda Sayıştay denetiminden fiilen muaf tutul-
maktadır. İktidar, kamu idaresi üzerinde kuvvetler 
ayırımına dayalı olarak yapılması gereken Sayıştay 
mali denetimini ve bunun hukuki sonuçlarını hukuk 
tanımaz otorite kullanımı yoluyla bertaraf etmiştir.

Meclisin bütçe hakkının ihlali
İkinci husus, 16.11.2016 tarihinde Kamu Malî Yöne-
timi Kanunu’nda yapılan değişiklikler arasında, kamu 
idarelerinin merkezi yönetim bütçesi içinde bağıtla-
nan bütçeleri arasında ödenek aktarmalarına yönelik 
yeni düzenlemeler yapılarak önemli kısıtlamaların 
kaldırılmış olmasıdır. Böylece yedek ödenek, tama-
mlayıcı ödenek, ödenek üstü harcamalar olarak 
tanımlanan ek harcamalar; doğal afet vb. olağan dışı 
durumlar, öngörülemeyen gereksinimler ve yasa-
ma meclisine başvuru yoluyla ek ödenek veya bütçe 

sağlanması yolu dışına çıkılarak temin edilecektir. 
Kısaca, ödenek artırım limitleri büyütülmüş, kamu 
idarelerine Meclis görüşü ve onayına başvurmadan 
harcama yapma ve aralarında ödenek/bütçe aktar-
ma olanağı tanınmıştır. Bu uygulama ile Meclise ait 
bütçe hakkı, öngörülebilirlik ve denetim normları ih-
lal edilmiş olmaktadır.

KOİ’lere aktarılacak kaynaklar bütçe dışı
Üçüncü konu, Kamu-Özel İşbirliği (KOİ) kapsamında 
işletme ve kullanım hakkı verilen büyük/mega pro-
jelere yönelik kredi/finans, satış, talep, alım, ödeme, 
teşvik vb. hususların Hazine güvencesine bağlan-
ması ve bu harcamaların merkezi yönetim bütçes-
ine yansımamasıdır. Hazine garantisi, söz konusu 
büyük projelerin tüm mali yükümlülüklerini kapsa-
maktadır. Ayrıca talep garantisi tutarları, ilgili kamu 
kuruluşlarının mali tablolarına yansımamaktadır. 
Burada yeni ve büyük bir bütçe açığı alanı oluşmak-
ta fakat merkezi yönetim bütçesine yansımamak-
ta, dolayısıyla kamu kaynaklarını kapsayan gerçek 
büyük açık gizlenmiş olmaktadır. KOİ kapsamın-
daki 198 projeden işletmede olan 164 projenin sö-
zleşme büyüklüğünün 43,3 milyar dolar; yapımına 
devam edilen 34 Yap-İşlet-Devret ve Yap-Kirala pro-
jelerinin sözleşme büyüklüğünün 72,1 milyar dolar; 
Üçüncü Havaalanı, Gebze-İzmir Otoyolu, Avrasya 
Tüneli-Kuzey Marmara Otoyolu ve Üçüncü Köprü ile 
Sağlık Kampuslarından oluşan dört büyük projeninse 
33,9 milyar dolar sözleşme büyüklüğüne sahip olduk-
ları ve sözleşmelerin ABD Doları üzerinden yapılmış 
olması ile döviz kurundaki sürekli artışın oluşturduğu 
sorunlar birlikte düşünüldüğünde, konunun vahim 
boyutları daha iyi anlaşılmaktadır.

Varlık Fonu: “Paralel bütçe”, “paralel hazine” ve 
fonlardan KOİ’lere kaynak aktarımı
Bütçe ile bağlantılı dördüncü önemli konu, bugüne 
kadarki en büyük ve en denetimsiz, büyük ölçekte 
bütçe dışı fon sistemine ve devletin şirketleşmesine 
geçişin, Hazine ve Merkez Bankası yanında finans 
ve sermaye piyasalarında yer alacak olan Türkiye 
Varlık Fonu AŞ’nin oluşumudur. Cari fazlası, bütçe 
fazlaları olan ülkeler için anlamlı olan bu fonun Tür-
kiye’deki yapılanışı oldukça sorunludur. Daha önce 
Hazine ve bütçeye aktarılan özelleştirme gelirlerini, 
Özelleştirme İdaresinin nakit fazlalarını, kamunun 
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gereksinim fazlası gelir, kaynak ve varlıklarını bünye-
sine katacak; İşsizlik Sigortası Fonu, Savunma Sanayi 
Fonu gibi fonları alt fonlar haline getirip yönetecek; 
devlet borçlanmasını artıracak, iç ve dış sermaye ve 
finans piyasalarından sağlanacak finansmanı büyük 
ölçekli KOİ yatırımlarına kaynak olarak aktaracak, 
sermayeye sınırsız teşvik verecek; kamunun “genel 
yönetim” şeması içinde yer almayacak ve birçok 
vergiden muaf olan bu şirket, bütçe disiplini, Meclis 
ve Sayıştay denetimi dışında olacaktır.  

Bütçe dengesizliği/açıkları
Gelirlerinin 598 milyar TL, giderlerinin 645,1 milyar 
TL olacağı öngörülen 2017 yılı bütçesinin 46,9 mil-
yar TL açık vereceği, faiz giderlerinin bütçenin yüzde 
9’u olan 57,5 milyar TL’ye ulaşacağı da şimdiden 
öngörülmüş durumda.

Bütçe açıklarını dolaylı vergi artışları ile frenlemeye 
çalışan iktidarın bu uygulaması da açık sorununu gi-
zleyememektedir. Nihayetinde 2015 yılında 23,5 mil-
yar TL olan bütçe açığı 2016 geçici tahmininde yüzde 
46,9 artışla 34,6 milyar TL’ye çıkmıştır. Bütçe açığının 
2017 yılı tahmini 46,9, 2018 için 44,3, 2019 için 40,1 
milyar TL olacağı  da daha   şimdiden   öngörülmüş 
durumdadır.

Vergi gelirleri sürekli artırılıyor
2016 yılı geçici tahminlerinde 497,8 milyar TL olan 
vergi gelirleri 2017 yılı tahmini öngörüsünde yüzde 
13,4 artarak 564,7 milyar TL’ye ulaşmıştır. Gelirlerinin 
598 milyar TL öngörüldüğü 2017 yılı bütçesinin vergi 
gelirlerinin yüzde 70’i halkın bütününden toplanan 
dolaylı vergilerden, yüzde 30’u da esasen çalışanlar-
dan alınan gelir ve kazanç vergisinden sağlanacaktır. 
Bütün vergi gelirlerinde yüzde 13’ün üzerinde artış 
söz konusudur.

Bütçede sanayi ve yatırım yok
Üretimde gerilemenin süreklilik kazandığı, sanayi 
borçlarının toplam varlıklar içindeki payının yüzde 60’ı 
geçtiği, imalat sanayiinde 100 dolarlık üretim için 80 
dolarlık ithalat yapıldığı, sanayinin milli gelir içindeki 
payının yüzde 15 seviyesine indiği, sanayisizleşmenin 
görünür bir olgu olduğu ülkemiz bütçesinde yatırım-
ların yok seviyesinde olması hazin bir durum olsa ger-
ektir. Zira tasarruf oranının 2002’den günümüze milli 
gelir içindeki payının yüzde 22’den 13,5’e indiği ve 
bunun ancak yüzde 2,7’sinin kamuya ait olduğu ülke-
miz bütçesinde sanayi ve yatırımların tuttuğu yer old-
ukça trajiktir. 2017 yılı merkezi yönetim bütçesinde 
kamu sabit sermaye yatırımları yalnızca 122 milyon 
304 bin TL olarak öngörülmüştür, yüzde oranı da 
(% 0,019) on binde 19’dur. KOBİ’leri geliştirme ve 
desteklemeye ise bütçe içinden yalnızca 1,3 milyar 
TL (yüzde 2) ayrılması öngörülmüştür.

Bütçe gelirlerinin önemli kısmı iktidarın ideolo-
jik-siyasi tahkimat alanlarına ayrılıyor

Hazine Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığı hariç, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar, Bilim Sanayi ve Teknoloji, Çevre 
ve Şehircilik, Ekonomi, Gıda Tarım ve Hayvancılık, 
Gümrük ve Ticaret, Kalkınma, Orman ve Su İşleri, 
Ulaştırma gibi sosyoekonomik yapıyla doğrudan 
bağlantılı Bakanlıklara 2017 yılı bütçesinin yüzde 
11,7’si (75,5 milyar TL) ayrılmaktadır.

İktidarın ideolojik, kültürel, sosyal politikalarını 
doğrudan yansıtan Aile ve Sosyal Politikalar Bakan-
lığı, Diyanet İşleri Bakanlığı, Gençlik ve Spor, Milli 
Eğitim, Kültür ve Turizm Bakanlıklarına ayrılan oran 
ise yüzde 20,4’tür (131,3 milyar TL).

MİT, MGK, MSB, İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Em-
niyet, Sahil Güvenlik, Kamu Düzeni Müsteşarlığı to-
plamına ayrılan oran da yüzde 11,2’dir (72,1 milyar TL).

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu 
ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu’na ayrılan payın to-
plamı da yüzde 5’tir (31,9 milyar TL).

Ancak genel bütçeli idarelere ayrılan miktarların 
tamamının ilgili kuruluşun doğrudan ilgili hizmetler-
ine ayrıldığı düşünülmemelidir. Zira bu idareler için 
öngörülen tutarlara; personel, sosyal güvenlik, mal 
ve hizmet alımları, cari transferler, sermaye gideri, 
sermaye transferi, borç gibi giderleri de dâhildir. 
Örneğin MEB’in 85 milyar TL tutarındaki bütçesinin 
67,4 milyar TL’si (yüzde 79,3’ü); sağlıkla ilgili üç ku-
rumun da 31,9 milyar TL tutarındaki toplam bütçel-
erinin 20,1 milyar TL’si (yüzde 63’ü), personel ve so-
syal güvenlik giderlerine ayrılmıştır. Mal ve hizmet 
alımları, cari transferler, sermaye gideri, sermaye 
transferi, borç giderleri ve özelleştirmelere yöne-
lik harcamalar da düşünüldüğünde hem eğitim ve 
sağlıkta hem de diğer bütün alanlarda ilgili toplumsal 
hizmetlere ayrılan gerçek tutarların oldukça az old-
uğu anlaşılmaktadır.

Tüm bu tespitler ışığında, 2017 yılı bütçesinin halk 
için, toplumsal gereksinimler için, sanayileşme, 
kalkınma, toplumsal refah gereksinimlerini karşıla-
mak için yapılmadığını belirtmek isteriz. Dene-
tim dışı, kamu mali yönetimini altüst eden, bütçe 
açıklarını sürdüren, ekonomik-sosyal kriz ögelerine 
yenilerini ekleyen ve iktidarın ideolojik-siyasal tah-
kimat giderlerini karşılamaya yönelik bir bütçe ile 
karşı karşıyayız.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Kayseri’deki Terör Saldırısını Lanetliyoruz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 

Kayseri’deki terör saldırısı üzerine 17 Aralık 2016 
tarihinde bir açıklama yaptı.

Kayseri’de bugün bombalı araçla gerçekleştirilen te-
rör saldırısını lanetliyoruz.
Saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve ya-
kınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.
Katliamlar ülkesi haline gelen Türkiye’de her gün yeni 
bir acıya uyanmaktan yorulduk. 
İçerisine sokulduğumuz karanlık süreçte saldırıyı ger-
çekleştirenleri ve bu karanlık zemini hazırlayanları 
şiddetle kınıyoruz.
Üst üste patlayan bombalar ve terör saldırılarıyla 

ülkemiz üzerinde oynanan bu oyunlara karşı tüm 
kesimleri barıştan yana seslerini yükseltmeye çağırı-
yoruz.
TMMOB, bölgemizde ve ülkemizde yaratılmak iste-
nen kaos ortamına, savaş dayatmalarına, yeni dünya 
düzeni teorilerine karşı daima barıştan, demokrasi-
den, özgürlüklerden yana çabasını sürdürecektir.

                                                                        Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

KESK’in “İşimi Ekmeğimi Geri İstiyorum” Şiarıyla 
Başlattığı “Emekçi Yürüyüşü”nü Destekliyoruz

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 
KESK’in “İşimi Ekmeğimi Geri İstiyorum” şiarıyla 
21 Aralık Çarşamba günü İstanbul’dan Ankara’ya 

başlattığı yürüyüşe destek amacıyla 23 Aralık 
2016 tarihinde bir açıklama yaptı.

Bilindiği üzere antidemokratik ve hukuk dışı OHAL 
uygulamaları ile kamudan ihraç edilen ve açığa alı-
nan kamu emekçilerinin özlük hakları ve iş güvence-
leri tamamen gasp edilmekte, emekçiler haklarından 
mahrum edilerek işsizlik ve mutlak yoksulluk koşulla-
rına itilmektedir.

Emek ve demokrasi mücadelesinde kamu emekçi-
lerini temsil eden ve bünyesinde mühendis, mimar, 
şehir planlamacısı meslektaşlarımızın da yer aldığı 
KESK, bu duruma karşı, “İşimi Ekmeğimi Geri İstiyo-
rum” şiarıyla 21 Aralık Çarşamba günü İstanbul’dan 
Ankara’ya bir “Emekçi Yürüyüşü” başlatmıştır. Başla-
dığı andan itibaren polis saldırısı ve engellemelerine 
karşın yürüyüş sürmektedir.

Kamu emekçilerinin hiçbir yasal soruşturma yapıl-
maksızın, temel hukuk normlarının dışında, temel in-
san haklarına aykırı olarak işlerinden atılması, savun-
ma haklarının elinden alınması, işsizlik ve yoksulluğa 
itilmesi kabul edilemez bir durumdur.

Söz konusu akıl almaz uygulamalara, KHK’lar ile açı-
ğa almalara ve işten çıkarmalara son verilmeli, hu-

kuksuzca ihraç edilen kamu personeli derhal görev-
lerine iade edilmelidir.

TMMOB, emekten, demokrasiden, barıştan yana 
tüm üyelerinin ve tüm kamu görevlilerinin yanında-
dır. Emek ve demokrasi mücadelesinde kardeş mü-
cadele örgütümüz olan KESK’in ihraç edilen ve açığa 
alınan üyelerinin görevlerine iade edilmesi amacıyla 
başlattığı ve Ankara’da sona erecek olan “Emekçi 
Yürüyüşü”nü Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birli-
ği olarak destekliyor, dayanışma içinde olduğumuzu 
kamuoyuna duyuruyoruz.

Hukuksuz uygulamalara, OHAL düzenine karşı mü-
cadele etmeye, demokrasinin evrensel değerlerini 
savunmaya devam edeceğiz. İnsanca bir yaşam, 
onurlu bir gelecek için verdiğimiz mücadeleyi kararlı-
lıkla sürdüreceğiz.

Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Andrey Karlov’a Düzenlenen Suikastı Kınıyoruz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Rusya’nın 

Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’a düzenlenen suikast 
üzerine 20 Aralık 2016 tarihinde bir açıklama yaptı.

Türkiye gün geçmiyor ki, yeni bir terör haberiyle sar-
sılmasın. Dün de Rusya’nın Ankara Büyükelçisi And-
rey Karlov gittiği bir sergi açılışında uğradığı silahlı 
saldırı sonucu hayatını kaybetti. Andrey Karlov’a dü-
zenlenen suikastı kınıyor, Rus Büyükelçisinin ailesine 
ve Rus halkına başsağlığı diliyoruz.
Bu suikastin arkasındaki güçlerin bir an once ortaya 

çıkarılması istiyoruz. Ülkemizin içine çekildiği bu ka-
ranlık girdaba dur demek için, ölümlere alışmamak, 
teröre teslim olmamak için ülkede, bölgede ve dün-
yada barışı savunmaya devam edeceğiz.

                                                                        Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

2017 Demokrasi Yılı Olsun
2017 yılının;
Emeğin, doğanın ve insanlığın değerlerinin hakim 
olduğu,
Mühendislerin, Mimarların ve Şehir Plancılarının 
ülkemiz ve halkımızın çıkarları için ürettikleri plan, 
proje ve programların ülkeyi yönetenlerce tersine 
çevrilmediği,
Mesleğimizin ve meslek alanlarımızın erozyona uğ-
ratılmadığı ve meslektaşlarımızın işsizliğe mahkum 
edilmediği,
Yeraltı ve yerüstü varlıklarımızın uluslararası serma-
yeye peşkeş çekilmediği,
Kentlerimizin, doğamızın ve yaşam alanlarımızın ser-
mayenin talanıyla yok edilmediği,
Sel, deprem, heyelan gibi afetlerin bilimi dışlayan yanlış 
yönetim anlayışları yüzünden felakete dönüşmediği,
Bilime ve tekniğe gerçekten değer verildiği,
Ülkemizin, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleşti-
ren ve destekleyenler ile bu girişimi bahane ederek 
kendi darbesini yapanlardan kurtulduğu,
Başkanlık/Cumhurbaşkanlığı sistemi adı altında ku-
rumsallaşan diktatörlüğün reddedildiği,
KHK ve OHAL gibi demokrasi düşmanı uygulamala-
rın terk edildiği,
Emperyalizm ile her düzeydeki ilişkilerin kesilerek İn-
cirlik vb üslerin kapatıldığı,
Ortadoğu’nun kan emici emperyalist güçler ve cihat-
çı çetelerden temizlenerek huzura kavuştuğu,
Şehirlerimizin ve sınırlarımızın uluslararası cihatçı terör 
örgütlerinin yatağı, lojistik üssü olarak kullanılmadığı,
Emeğin sömürülmediği ve en yüce değer sayıldığı,
İş cinayetlerinin ve işçi katliamlarının kaderden, fıt-
rattan sayılmadığı ve son bulduğu, işçi sağlığı ve iş 
güvenliğinin temel alındığı,
Kürt sorununun demokrasi zemininde kökten çözül-
düğü ve birarada, kardeşçe bir yaşamın yeşerdiği,

İç savaş kavramının asla telaffuz edilmediği,
Bombaların patlamadığı, silahların kullanılmadığı, 
katliamların yaşanmadığı ve ölümlerin kutsanmadığı,
Evde, işte, parkta, durakta can güvenliği tehdidinin 
olmadığı,
Gerici, dinci, faşist anlayışların kökten temizlendiği 
ve laikliğin yeniden kazanıldığı,
Eğitim sisteminin dinci, kinci, yobaz bir nesil üretmek 
için kullanılmadığı,
Kadınların taciz edilmediği, tecavüze uğramadığı, 
şiddet görmediği, kimliğinden ötürü sömürülmediği 
ve öldürülmediği,
Hukukun iktidara muhalif olan her kesime karşı bir 
silah olarak kullanılmadığı,
Ülkemizin açık cezaevine dönüşmediği,
Basın yayın organlarının iktidarın yönetim aygıtı ola-
rak kullanılmadığı,
Gazete ve televizyonların kapatılmadığı, gazetecili-
ğin suç sayılmadığı,
Çocuklarımızın sapkın ideolojilerin yobazları tara-
fından istismar edilmediği, yurtlarda yakılmadığı ve 
taciz edilmediği,
Darbe girişimi ile ilgisi olmayan, haksız ve hukuksuz 
biçimde işinden edilen bütün kamu çalışanlarının iş-
lerine iade edildiği,
Kamunun cemaat ve tarikat aidiyeti ile değil liyakate 
göre biçimlendiği,
Örgütümüz TMMOB başta olmak üzere tüm demok-
ratik kitle örgütleri üzerindeki baskıların sonlandığı,
Eşit, özgür, laik, bağımsız ve demokratik bir Türki-
ye’yi ülkemize ve halkımıza armağan edeceğimizbir 
yıl olmasını diliyoruz.
Aklımızın ve umudumuzun yolu açık olsun.

 TMMOB Yönetim Kurulu
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SİCİL NO ADI SOYADI
108704 BATUKAN CEM TARHAN
108705 MEHMET BURAK BELGE
108706 SERCAN ASLAN
108707 MUHAMMED MUSTAFA YANIK
108708 VEDAT ŞAHANER
108709 MEHMET GÖRKEM DEMİR
108710 FATİH TEZCAN
108711 HAKAN FİDAN
109039 TALAT CAN ALTIOK
108823 EDA TUNÇ
108824 OZAN ŞİMŞEK
108826 MURAT EKİN ÖZCAN
108827 MEHMET HAKAN HACIOĞLU
108828 TUGAY DUMLU
108829 SELEN TÜRKAN
108830 SAMET DİNÇER

109040 ALİ ŞAHİN
109041 DENİZ BİÇEN
109042 METİN ERSAN ŞENSOY
109043 HALİL İBRAHİM TÜRK
109044 MELİS GÜNGÖR
109045 SELİM ÇELİKBAŞ
108946 RÜYA YURTTAŞ
109046 ENGİN BÜKER
109047 YUSUF KARAGÖZ
109048 BURCU AKÇA
109049 ALİCAN GÜLTEKİN
109050 NURULLAH ALÇINAR
109051 MEHMET DAĞ
109052 ELİF HAYAL DALER
109053 KAAN YILMAZ
109054 NECİP SAMET ÖNEY
109055 ENES PEKER
109056 MUSTAFA SELİM ÇELEN
109057 GÖRKEM KILIÇ
109058 MELİH GÖRKEM ÖZEL
109059 GÖZDE BAHADIR
109060 GÖKHAN BİÇİCİ
109061 YUNUS ÇALIŞKAN
109062 MUHAMMED BALCI
109063 MUSTAFA AKBİNA
109064 KENAN DANACIOĞLU
109065 ALİ FUAT AKSU
109066 MUSTAFA ERDEM DEMİR
109067 FATİH SARI

SİCİL NO ADI SOYADI
109068 TANER COŞKUN
109069 ALİ POLAT
109070 EYLEM ÖZLEM ARSLAN
109071 MEHMET FARUK AKYOL
109072 BURHAN CAN KARGI
109073 SEDA EVCİMEN
109074 SÜLEYMAN MUZAFFER MERCİMEK

109075 YUSUF DEMİR
109076 ABDÜLKADİR EROL
109171 SUAT YALÇIN
109172 AHMET TAHA YURT
109173 MUSA GÜMÜŞ
109174 ALP TUĞRUL ÇAY
109175 MEHMET ÇAĞRI SEZGİN
109176 İLHAN ALAT
109177 SEZGİN ADAŞ
109178 YAVUZ KOÇ
109179 SİNAN AKKAYA
109180 KÜBRA TAMYÜKSEL
109181 İBRAHİM BALTACI
109182 BARAN BİLGİÇ
109108 SELAHATTİN EKİNCİ
109183 TOLGA AKAY
109184 TOLGA AKPINAR
109185 OSMAN BALLI
109186 SİNAN ÖZKAN
109264 NURİ KABALAK
109265 HASAN ALPEREN KAMIŞ
109266 BURHAN KURUBACAK
109267 YİĞİT YÜKSEL
109197 MAHMUT ESAT ÖZCAN
109269 EBUBEKİR ALAZCIOĞLU
109270 PINAR SOYALP
109271 YUSUF BAHADIR BAŞKAYA
109272 MERVE AKYIL
109273 SİNAN EREN
109274 GAMZE BOZKURT
109275 KORAY BOLAT
109276 MUSTAFA BOLAT
109277 FAHRETTİN BURAK AHİ
109278 CEYLAN KILIÇ
109279 MERVE DEMİR
109224 ENES ALPEREN ASLAN
109280 KORAY TARAKÇI
109359 HANDE KABAOSMANOĞLU
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SİCİL NO ADI SOYADI
109361 MUSTAFA AKKAYA
109362 METİN ŞİŞBACAK
109363 HAYDAR ALİCAN BÜYÜKYURT
109364 İBRAHİM ÇOBANBEYLİ
109365 FIRAT ÖZDEMİR
109366 İBRAHİM DORUKHAN BARDAKCI
109367 MERVE AKKAYA
109368 ERDİ AKBIYIK
109369 BARAN TAŞĞIN
109370 YASİN OKATAN
109427 BEDRİYE TARA SÖYLEMEZOĞLU
109414 HÜSEYİN EMRE ALTINIŞIK
109415 TOLGA ALPYILDIZ

SİCİL NO ADI SOYADI
109416 HASAN ERCİYES
109417 AYŞE GİZEM TEKKAŞ
109418 BÜŞRA ERDURAN
109419 DENİZ DÜZGÜN
109420 EMRE ÖZBEK
109372 KADİR TELLİ
109421 BERKANT MURAT GÜL
109422 ÖMER FARUK ÇAPAROĞLU
109423 KAZIM DOĞAN
109424 ŞEYMA ORUL
109425 NEZAKET NUR YILDIRIM
109426 MUSTAFA SATILMIŞ

9327 Sicil No’lu üyemiz Ali BAŞAR’ın annesi vefat etmiştir. 
Ailesine ve dostlarına başsağlığı dileriz.    

2748 Sicil No’lu üyemiz Fazıl Savaş BAYAZIT  vefat etmiştir. 
Ailesine ve dostlarına başsağlığı dileriz.    

25903 Sicil No’lu üyemiz Şölen ŞEN’in annesi vefat etmiştir. 
Ailesine ve dostlarına başsağlığı dileriz.        

7776 Sicil No’lu üyemiz Erdoğan Veli İMRE’nin eşi vefat etmiştir. 
Ailesine ve dostlarına başsağlığı dileriz.    

Şube çalışanımız Döne KAHRAMAN’ın babası vefat etmiştir. 
Ailesine ve dostlarına başsağlığı dileriz.    

11077 Sicil No’lu üyemiz Efdal ÇELEBİ vefat etmiştir. Ailesine 
ve dostlarına başsağlığı dileriz.    
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Kültür-Sanat

Lokanta ve Gıda

Sağlık

(312) 417 81 11(312) 425 74 78
(312) 419 52 52

(312) 467 01 42–467 01 44

(312) 444 4 548 

(312) 236 45 15 - 236 35 49

(312) 417 17 33

(312) 418 61 86

(312) 444 66 62

(312) 418 66 80
(312) 418 03 03(312) 417 85 85

(312) 235 81 81

Eğitim

(312) 417 22 66

(312) 432 00 23 – 425 00 68

0541 958 82 43 - 0553 130 02 99

(312) 236 36 72
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Otomotiv

Otel ve Turizm

(312) 425 61 62

(312) 419 90 01

(312) 441 56 00

(0242) 815 11 18

(312) 303 00 00

(312) 435 83 33

(312) 231 88 55

(312) 427 80 80

(312) 435 50 50

(312) 467 08 80

(312) 231 80 70

(312) 418 05 33

(312) 417 15 25

(312) 293 02 93

(242) 514 44 00

(0312) 231 81 70 (4 hat)

(312) 417 54 18



tmmob 
makina mühendisleri odası 
ankara şubesi 

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 41/1522 Faks: 0312 417 87 81 

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




