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

2016 yılının son şube bülten� �le s�zlere tekrar  merhaba 
d�yoruz. Yen� yılın üreten, eş�tl�kç�, barış ve kardeşl�k �ç�nde, 
la�k, demokrat�k b�r Türk�ye yürüyüşümüzde b�zler� 
özlemler�m�ze yaklaştıran b�r yıl olmasını d�l�yor, yen� yılınızı 
kutluyoruz. 

2016 yılı karanlık b�r yıl oldu. Yen� yıla g�rmen�n umudunu ve 
coşkusunu ne yazıkk� toplum olarak yaşayab�l�r b�r durumda 
değ�l�z. Gün geçm�yor k� yen� b�r saldırı ve ş�ddete 
uyanmayalım. İş c�nayetler�, çocuklara kadınlara yönel�k 
tac�z, tecavüz, c�nayet ve �st�smarı meşrulaştıran yaklaşımlar 
arttı. Eğ�t�mde ve kamusal yaşamda b�l�m�n, tekn�ğ�n 
aydınlanma değerler�n�n yolundan ayrınıldı. İşs�zl�k, 
yoksulluk, borçluluk arttı. Meslek alanlarımızın ve meslek 
örgütler�m�z�n zayıflatılmasına yönel�k saldırılar daha da 
arttı. 

15 Temmuz darbe g�r�ş�m�n� b�r kez daha lanetl�yoruz. 
Kınadığımız 15 Temmuz darbe g�r�ş�m� �le h�çb�r �lg�s� 
olmayan ve bütün özlük hakları eller�nden alınan onb�nlerce 
�nsanın �ç�nde �k�b�nden fazla demokrat mühend�s, m�mar 
ve şeh�r plancısı arkadaşımız da bulunmaktadır. Hukukun 
üstünlüğü, yargı bağımsızlığı, basın �fade özgürlüğü, yargı 
bağımsızlığı, parlamenter tems�l� demokras� f��len ortadan 
kalkmış durumdadır.  Bütün bu nedenlerden dolayı 
ülkem�z�n bugünü ve geleceğ� üzer�ne toplumda yaygın 
end�şe ve bel�rs�zl�k h�sler� oluşmuştur. 

İç�nde bulunduğumuz koşullarda meslek alanlarımızı 
koruma ve gen�şletme mücadeles� vermek, TMMOB ve 
Odalarımızın h�yerarş�k vesayet altına alınmasına karşı, 
Odamız ve TMMOB'y� b�rl�k �ç�nde koruyarak geleceğe 
taşımak sorumluluklarımız arasındadır. Bu ve benzer� bütün 
olumsuzluklara karşın şubem�z başarılı meslek� çalışmalarını 
bu yılda da sürdürmüştür. Şube Yönet�m Kurulu olarak 
çalışmalarımıza emek veren� katkı koyan tüm üyeler�m�ze 
destekler�nden dolayı  teşekkür ed�yoruz. 

Bütün bu olumsuzluklara karşın şubem�z, meslek odası 
olmanın sorumluluğu ve b�l�nc� �le meslek ve meslektaş 
sorunlarının çözümü, ülke ve kant gündem� �le �lg�l� görüşler 

ürett�  çözüm öner�ler� sundu. Kent�n altyapı ve ulaşım 
sorunu, hava kal�tes�, enerj� atık yakma tes�s� g�b� konularda 
raporlar hazırladı, çözüm öner�ler sundu. Meslektaşlarımızın 
meslek� gel�ş�mler� ve özlük haklarının korunması �le �lg�l� 
çalışmalar yaptı. Gerek meslektaşlarımıza yönel�k, gerek ara 
tekn�k elemanlarla �lg�l� onlarca eğ�t�m, sem�ner, ve 
sempozyum gerçekleşt�rd�. Bu çalışmalar şube ve 
t e m s � l c � l � k l e r � m � z d e  b � r  k o o r d � n a s y o n  h a l � n d e 
meslektaşlarımızın ve sanay�m�z�n h�zmet�ne sunuldu. 

2017 yılında ulusal düzeyde VI. Enerj� Ver�ml�l�ğ� Kongres�n� 
13/14 Ek�m 2017 tar�h�nde Kocael� Ün�vers�tes� Bak� 
Komsuoğlu kültür merkez�nde gerçekleşt�receğ�z. Odamız 
adına Ulusal düzeyde gerçekleşt�receğ�m�z kongre �le �lg�l� 
çalışmaları web s�tem�zden tak�p edeb�l�rs�n�z. Ayrıca yerel 
düzeyde O tomot�v Tek noloj � ler �  Sempoz yumunu 
Sakarya'da düzenlemey� planlamaktayız. 

Değerl� üyem�z 2017 de planladığımız b�r çalışmamızda yen� 
b�r Uygulamalı Eğ�t�m Merkez� olacaktır. B�l�yorsunuz 
odamız MYK kapsamında sınav ve belgelend�rme kuruluşu 
olarak çalışmalarını sürdürmekted�r. Bu kapsamda kaynakçı 
sınavlarımız uygulamalı eğ�t�m merkez�nde oluşturulan 
sınav salonunda gerçekleşt�r�lmekted�r. 2017 yılında 
h�zmete almaya düşündüğümüz eğ�t�m merkez�m�z 
bakımcı personel�n yet�şt�r�lmes�ne yönel�k ara tekn�k 
elemanların ve meslektaşlarımızın bakım alanında eğ�t�m 
alacakları b�r yer olacaktır. Bu kapsamda H�drol�k-Pnömat�k , 
Mekatron�k- Otomasyon, Kest�r�mc� Bakım, Yangın-Lpg vb. 
konularda teor�k ve uygulamalı eğ�t�mler�n yapılacağı 
alanlar oluşturulacak ve hem meslektaşlarımızın hemde ara 
tekn�k elemanların h�zmet�ne sunulacaktır. Bu konudak� 
çalışmalarımız uygulamalı eğ�t�m merkez�m�z�n yanında 
oluşturduğumuz yen� yer�m�zde devam etmekte olup tüm 
üyeler�m�zden bu konuda katkı beklemektey�z.

Yen� yılın s�ze, a�len�ze sağlık ve mutluluk get�rmes� d�leğ�yle 
en �çten saygılarımı sunuyorum.



AKP, ÜLKEYİ CEHENNEME GÖTÜREN TAŞLARI KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAMELERLE ÖRÜYOR

birliğimizden

Son yayımlanan KHK'lar �le;

Aralarında üyeler�m�z�n de bulunduğu 10 b�n�n 
üzer�nde kamu emekç�s� görevden �hraç ed�ld�.

B�l�m�n ve demokrat�k eğ�t�m�n beş�ğ� olması gereken 
ün�vers�telerde rektörlük seç�mler� kaldırılarak, 
rektörler�n YÖK tarafından öner�lecek üç �s�m arasından 
Cumhurbaşkanı tarafından atanması get�r�ld�.

“Darbe” veya “terör” g�b� suçlardan gözaltına alınan 
şüphel�n�n avukatıyla görüşmes�n�n kısıtlanab�lmes�; 
devlet�n güvenl�ğ�ne, anayasal düzene ve bu düzen�n 
�şley�ş�ne, m�ll� savunmaya, devlet sırlarına karşı suçlar 
ve casusluk �le Terörle Mücadele Kanunu kapsamına 
g�ren suçlardan mahkûm olanların avukatlarıyla 
yaptıkları görüşmeler�n, 3 ay süreyle tekn�k c�hazlarla 
kayded�leb�lmes�; “terör” suçlarından yargılanan veya 
soruşturulan şüphel� ve sanığın avukatı hakkında, aynı 
suçlardan soruşturma veya dava açılırsa avukatlık 
görev�n�n yasaklanab�lmes� hükümler�yle ad�l 
yargılama süreçler� tamamen ortadan kaldırıldı.

İk� haber ajansı, on gazete ve üç derg� kapatıldı.

Bu toz duman �ç�nde, bugün de Cumhur�yet gazetes� 
Genel Yayın Yönetmen� ve yazarları evler�ne baskın 
yapılarak gözaltına alındı.

AKP'n�n muhalefet� hedef alan saldırılarında son halka 
olarak D�yarbakır Büyükşeh�r Beled�yes� Eş Başkanları 
Gültan Kışanak ve Fırat Anlı tutuklandı.

Ülken�n �ç�ne sürüklend�ğ� kaos ortamında Ana 
Muhalefet Part�s�'n�n Genel Başkan Yardım Bülent 
Tezcan s�lahlı saldırıya uğradı.

Ülkem�zde Hak ve Hukuk Güvenl�ğ� Kalmamıştır

Unutulmamalı k�; demokras�, hak, hukuk ve adalet g�b� 
kavramlar �nsanlığın asırlar boyu süren mücadeles�n�n 
ürünler�d�r. Bu mücadelen�n �ç�nde vücut bulmuş, 
meşru�yet kazanmış ve bugüne taşınmışlardır.

Bugün, bütün bu kavramların ağırlığını taşımakla 
yükümlü, ya da kend�ler�nden bunu bekled�ğ�m�z 

kurumlar yok artık. Kavramlar bağlamlarından 
koparılmış, tar�hs�zleşt�r�lm�ş, �çler� boşaltılmıştır.

Bu durum, gen�ş halk k�tleler�n�n ney�n doğru, haklı, 
meşru ve hukuka uygun olduğu konusunda gerçeğe 
ulaşmasını da olanaksız hale get�rm�şt�r.

Yaratılan bu kaos ortamında tüm �nsanları ve zamanları 
kapsayan evrensel haklar ve talepler yerler�n� �kt�darın 
amaç ve �stem�ne bırakarak sahneden çek�l�r hale 
gelm�şt�r.

İkt�darın “çoğunlukçu anlayışı”; çoğunluğun 
desteğ�n� arkasına alanın, bunu b�r kez sağladıktan 
sonra hak ve talepler�n sınırını da kend�s�n�n 
ç�zmeye başladığı  baskıcı  b�r  rej�me gel�p 
dayanmıştır.

Parlamento görevde �ken, OHAL ve sonu gelmeyen 
KHK'lerle toplum ve ülken�n kader� üzer�nde etk�de 
bulunab�lecek öneml�  kararlar  yasa gücünde 
yayımlanmaktadır. Bütün bunları yasama mecl�s� 
üyeler� �zlemekle yet�nmekted�r.

Kanun-� Esas� dah� kanun kuvvet�nde kararnamey�, 
zorunluluk bel�rled�ğ� durumlara hasretm�ş �ken, 
parlamento görevdeyken, temel yasalardak� hakları 
ortadan kaldıran ve toplu cezalandırmaya dönüşen 
�hraç kararlarının uygulanması man�dardır. Ortada 
zorunlu b�r durum yokken, parlamento dışlanarak 
kararname �le temel hakların, kurumların ve toplu �nsan 
tasf �yes�n�n demok rat �k  usul  ve yöntemler le 
bağdaşmadığı açıktır.

Asker� darbeler� eleşt�rerek, “�ler� demokras�y�” savunan 
b�r �kt�darın, 12 Mart darbes� ve 12 Eylül hukukundan da 
ger�ye düşmes� ortalama b�r değerlend�rme �le �zah 
ed�leb�lecek b�r durum değ�ld�r.

Bakanlar Kurulu, derhal ama derhal Anayasal 
sınırlar �ç�ne çek�lmel�, temel hak ve özgürlükler�n 
özüne dokunmayı bırakmalı ve yayınladığı KHK'ları 
ger� almalıdır.

Em�n Koramaz
TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı

AKP, hukuk tanımaz d�ktacı z�hn�yet�yle ülkey� cehenneme götüren taşları Kanun Hükmünde 
Kararnamelerle örüyor.
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MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI ASGARİ ÜCRETİ
ÜZERİNE TMMOB ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE

TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz, mühend�s, m�mar ve şeh�r plancıları asgar� ücret� üzer�ne 
1 Aralık 2016 tar�h�nde TMMOB Örgütlülüğüne yönel�k b�r mesaj yayımladı.

Ücretl� Çalışan Mühend�s, M�mar ve Şeh�r Plancısı 
Üyeler�m�z;

Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ�, Sosyal Güvenl�k 
Kurumu �le �mzaladığı protokol �le üyeler�n�n verd�kler� 
profesyonel h�zmet�n temel karşılığı olan asgar� ücret� 
bel�rl�yor. İlk kez 2013 yılında hayata geç�rd�ğ�m�z bu 
protokol gereğ�nce, her yılın son ayında asgar� ücret� 
yen�den gözden geç�r�yor ve güncell�yoruz.

Bu protokol, ücretl� çalışan mühend�s, m�mar ve şeh�r 
plancısı üyeler�m�z�n sundukları profesyonel h�zmetler 
karşılığında, B�rl�ğ�m�z�n bel�rled�ğ� ücret�n altında 
çalıştırılmasının önüne geçmek �ç�n yapılmaktadır. Bu 
sayede düşük ücretle çalıştır ı lma ve eks�k SGK 
b�ld�r�mler�n� engelleyeb�lecek b�r çerçeve ç�z�lmekted�r.

TMMOB'n�n SGK �le karşılıklı mutabakata vararak 
�mzaladığı bu protokolün amacı: "Sosyal güvenl�ğ�n 
toplumun tüm b�reyler� �ç�n temel b�r hak olduğu 
gerçeğ�nden hareketle, sosyal güvenl�k hakkından 
yoksun bırakan kayıt dışı �st�hdam ve emekl�l�k haklarının 
eks�k tes�s�ne etk� eden ücretler�n SGK'ya eks�k b�ld�r�m�n� 
önlemek, sosyal güvenl�k kavramının temel b�r hak 
olduğunun toplumumun tüm b�reyler� tarafından 
b�l�nmes�n� ve bu hakkı koruyan kurumların tanıtılmasını 
sağlamak, vatandaşlarımızı yen� düzenlemeler �le ortaya 
çıkan hak ve yükümlülükler konusunda b�lg�lend�rmek, 
toplumda sosyal güvenl�k b�l�nc�n�n oluşmasını sağlamak 
amacıyla �şb�rl�ğ� yapılması"dır.

Protokol 31.05.2006 tar�hl� ve 5510 sayılı Sosyal S�gortalar 
ve Genel Sağlık S�gortası Kanunu'nun 100. maddes� �le 
16.05.2006 tar�hl� ve 5502 sayılı Sosyal Güvenl�k Kurumu 
Kanunu'nun 13. maddes�n�n (g) bend� ve 14. maddes�n�n 
(d) bend�ne dayanmaktadır.
B�rl�ğ�m�ze bağlı 24 Odamız �le b�rl�kte yürüttüğümüz 
çalışmalar soncunda 2017 yılında mühend�s, m�mar ve 

şeh�r plancıları �ç�n asgar� ücret brüt 3500 l�ra olarak 
bel�rlend�.

İmzalanan protokole göre Sosyal Güvenl�k Kurumu, pr�m 
bedeller� üzer�nden yapacağı denet�mde, meslek 
kodlarını d�kkate alacak ve brüt 3500 TL'n�n altında 
ücretle mühend�s, m�mar, şeh�r plancısı çalıştırıldığını 
tesp�t ett�ğ� �şyerler�ne asgar� ücret b�ld�r�m�nde 
bulunacak ve gereğ�n�n yapılmasını sağlayacaktır.

Çalışma yaşamında kazanılan her hak g�b�, asgar� ücret 
hakkı da üyeler�m�z�n çalışma yaşamında aldıkları ücret�n 
alt sınır ç�zg�s�d�r. Bu sınırın kes�nleşmes� ve artırılması, 
ancak üyeler�m�z ve odalarımızla b�rl�kte yürütülecek 
bütünlüklü b�r mücadele �le sağlanab�lecekt�r. Bu 
bağlamda odalarımıza ve üyeler�m�ze büyük sorumluluk 
düşmekted�r.

Üyeler�m�z�n odalarıyla �rt�bat hal�nde olması, güncel 
b�lg�ler�n� kontrol ederek gerekt�ğ� takd�rde odalarımıza 
b�ld�r�mde bulunması asgar� ücret mücadeles�n�n 
sürdürülmes�n� ve �lerlet�lmes�n� sağlayacaktır.

Odalarımız �nsanca b�r yaşam �ç�n tesp�t ed�len m�n�mum 
ücret olan asgar� ücret�n duyurusunu yaygın olarak 
yapmalı ve tüm üyeler�m�ze ulaşmasını sağlamalı; 
s�stem�n sağlıklı �şlemes� �ç�n üyeler�m�zden gelen 
b�ld�r�mlerle ve yaptıkları çalışmalarla bel�rled�kler� eks�k 
pr�m yatıran �şyerler�n� Sosyal Güvenl�k Kurumu'na 
b�ld�rmel� ve bu b�ld�r�m�n yapıldığı b�lg�s�n� �lg�l� 
�şyerler�ne �letmel�d�r.

Sevg�l� Üyeler�m�z,
Mühend�s, m�mar ve şeh�r plancıları olarak b�zler, son 
dönemde hayata geç�r�len k�ralık �şç� yasası, uluslararası �ş 
gücü kanunu g�b� yasalarla g�derek yaygınlaşan 
taşeronlaştırma ve güvences�zleşt�rme �le ağır saldırılara 
maruz kalmaktayız. Asgar� ücret mücadeles�, bu 
saldırılara karşı dayanışma �ç�nde yürütmem�z gereken 
b�r çalışmadır.

Temel özlük haklarımızın el�m�zden alınmasına, 
güvences�z çalışmaya, meslek alanımız dışında 
çalıştırılmamıza ya da çalışıyor göster�lmem�ze ve 
yarınlarımızın güvences� SGK pr�mler�m�z�n  eks�k 
yatırılmasına karşı b�rl�kte mücadele edel�m!

Em�n Koramaz
TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı
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KAYSERİ’DEKİ TERÖR SALDIRISINI LANETLİYORUZ

ANDREY KARLOV’A DÜZENLENEN SUİKASTİ KINIYORUZ
TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz, 
Rusya'nın Ankara Büyükelç�s� Andrey Karlov'a 
düzenlenen su�kast üzer�ne 20 Aralık 2016 tar�h�nde b�r 
açıklama yaptı.

Türk�ye gün geçm�yor k�, yen� b�r terör haber�yle 
sarsılmasın. Dün de Rusya'nın Ankara Büyükelç�s� 
Andrey Karlov g�tt�ğ� b�r serg� açılışında uğradığı s�lahlı 
saldırı sonucu hayatını kaybett�. Andrey Karlov'a 
düzenlenen su�kastı kınıyor, Rus Büyükelç�s�n�n a�les�ne 

ve Rus halkına başsağlığı d�l�yoruz.

Bu su�kast�n arkasındak� güçler�n b�r an once ortaya 
çıkarılması �st�yoruz. Ülkem�z�n �ç�ne çek�ld�ğ� bu 
karanlık g�rdaba dur demek �ç�n, ölümlere alışmamak, 
teröre tesl�m olmamak �ç�n ülkede, bölgede ve dünyada 
barışı savunmaya devam edeceğ�z.

Em�n Koramaz
TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı 

 TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz, 
Kayser�'dek� terör saldırısı üzer�ne 17 Aralık 2016 
tar�h�nde b�r açıklama yaptı.

 Kayser�'de bugün bombalı araçla gerçekleşt�r�len 
terör saldırısını lanetl�yoruz.
 Saldırılarda hayatını kaybedenler�n a�leler�ne ve 
yakınlarına başsağlığı, yaralılara ac�l ş�falar d�l�yoruz.
Katl�amlar ülkes� hal�ne gelen Türk�ye'de her gün yen� 
b�r acıya uyanmaktan yorulduk. 
 İçer�s�ne sokulduğumuz karanlık süreçte saldırıyı 
gerçekleşt�renler� ve bu karanlık zem�n� hazırlayanları 

ş�ddetle kınıyoruz.
 Üst üste patlayan bombalar ve terör saldırılarıyla 
ülkem�z üzer�nde oynanan bu oyunlara karşı tüm 
kes�mler� barıştan yana sesler�n� yükseltmeye 
çağırıyoruz.
 TMMOB, bölgem�zde ve ülkem�zde yaratılmak 
�stenen kaos ortamına, savaş dayatmalarına, yen� dünya 
düzen� teor�ler�ne karşı da�ma barıştan, demokras�den, 
özgürlüklerden yana çabasını sürdürecekt�r. 

 Em�n Koramaz
 TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı

DİSK-KESK-TMMOB-TTB “SOMA, ERMENEK, ŞİRVAN
KAZA DEĞİL KATLİAM”

DİSK Ankara Bölge Tems�lc�l�ğ�, KESK Ankara Şubeler 
Platformu, TMMOB Ankara İl Koord�nasyon Kurulu ve 
Ankara Tab�p Odası S��rt'�n Ş�rvan �lçes�ndek� bakır 
maden�nde yaşanan �ş c�nayet�ne �l�şk�n olarak 22 Kasım 
Salı günü Madenc� Anıtı önünde b�r basın açıklaması 
yaptı.

Açık lamada,  madenlerdek�  denet�ms�zl �ğe ve 
önlemler�n�n yeters�zl�ğ�ne �l�şk�n her uyarının “ülken�n 
kalkınmasını �stemeyen �hanet şebekeler'” d�ye 
yaftalandığı bel�rt�ld� ve bu tavrın sonuçlarının 2015 

yılında 1730 �şç�n�n, 2016'nın �lk 6 ayında �se en az 1600 
�şç�n�n hayatına mal olduğu vurgulandı.

Basın açıklamasını okuyan Genel -İş Ankara 1 Nolu Şube 
Başkanı Turhan Kütükbaş, S��rt'�n Ş�rvan �lçes�nde şev 
kaymasında toprak altında kalan 6 �şç�n�n yaşamını 
y�t�rd�ğ�n�, 10 �şç�ye �se hala ulaşılamadığını hatırlattı. 
C�ner grubu tarafından �şlet�len Madenköy bakır 
maden�nde b�rçok taşeron f�rmanın üret�m yaptığını 
kaydeden Kütükbaş, Temmuz ayında da aynı madende 
şev kayması olduğuna d�kkat çekt�. “Bölgen�n yapısı 
gereğ� sekmenler�n daha düşük tutulması kademeler�n 
daha kısa aralıklarda olması gerekmekted�r” d�yen 
Kütükbaş, Ş�rvan maden�nde gerçekleşen katl�amın asıl 
sebeb�n�n �dd�a ed�ld�ğ� g�b� yağış ve heyelan değ�l, 
üret�m�n kurallara göre yapılmaması ve denet�ms�zl�k 
olduğunu d�le get�rd�.  Yetk�l�ler�n göçük veya heyelan 
demeler�n�n sebeb�n�n yaşanan olayı doğal afet olarak 
göstermek olduğunu vurgulayan Kütükbaş, “Maden 
Mühend�sler� Odası'nın da bel�rtt�ğ� g�b� burada 
projen�n dışına çıkılarak üret�m hızlandırılmış şev 
açılarına uyulmamıştır” ded�.
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TÜRKİYE’Yİ SARAN TERÖR DALGALARI DURDURULMALIDIR
Rusya'nın Türk�ye Büyükelç�s� Andrey Karlov`un uğradığı b�r saldırı �le öldürülmes� üzer�ne Oda Yönet�m 
Kurulu Başkanı Al� Ekber Çakar b�r basın açıklaması yaptı.

Türk�ye dün akşam y�ne 
b � r  t e r ö r  e y l e m � y l e 
sarsıldı. Bu kez Rusya'nın 
Tü r k � y e  B ü y ü k e l ç � s � 
A n d r e y  K a r l o v , 
Ankara'da katıldığı b�r 
f o t o ğ r a f  s e r g � s � n d e 

konuşurken b�r pol�s tarafından tekb�rler eşl�ğ�nde öldürüldü. 

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası olarak, bu terör eylem�n� 
de kınıyor, lanetl�yor, huzur ve güvenl�ğe duyduğumuz �ved� 

gereks�n�me �şaret etmek �st�yoruz. Patlayan bombaları, 
katl�amları, ölümler� kader�m�zm�ş g�b� ben�mseyemey�z, 
alışamayız. Türk�ye'y� saran terör dalgaları mutlaka 
durdurulmalıdır. Teröre tesl�m olmamak, alışmamak, ölümler� 
kutsamamak, �nsanı, yaşamı, barışı, toplumsal refah ve huzuru 
savunmak yurttaşlık görev�m�zd�r. 

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

ARTIK YETER !  TERÖRÜ ŞİDDETLE LANETLİYORUZ

Türk�ye bu sabah y�ne b�r terör saldırısı ve katl�am �le sarsıldı. 
Saat 08.45'te Kayser� Erc�yes Ün�vers�tes� g�r�ş�ne çok yakın b�r 
noktada çarşı �zn�ne çıkan askerler�n bulunduğu halk 
otobüsüne bombalı araçla yapılan saldırı sonucu çok sayıda 
evladımızın, yurttaşımızın öldüğü ve yaralandığı b�lg�s� 
yetk�l�ler tarafından açıklanmış ve olaya da�r yayın yasağı 
koyulmuştur. 
TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası olarak, terör saldırısında 
yaşamlarını kaybeden yurttaşlarımızın a�leler�ne ve 
yakınlarına başsağlığı,  yaralılara ac�l ş�falar d�l�yor, acılarını 
paylaşıyoruz. 
Ülkem�z� kaosa, end�şe, korku, savaş, m�ll�yetç� ve mezhepç� 

kamplaşma atmosfer�ne sokmak �steyenler�n yaptığı terör 
eylemler�n� k�mden ve nereden gel�rse gels�n ş�ddetle 
lanetl�yor, kınıyor ve artık yeter, terörden medet umma b�r son 
bulsun �st�yoruz. 
Y�nel�yoruz: Patlayan bombalar ve katl�amlar ülkem�z�n kader� 
olmamalıdır. Teröre tesl�m olmayacak, �stend�ğ� g�b� teröre 
alışmayacak, �nsanı, yaşamı, barışı, toplumsal refah ve huzuru 
savunmaya devam edeceğ�z. 

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

Teröre tesl�m olmayacak, �stend�ğ� g�b� teröre alışmayacak, �nsanı, yaşamı, barışı, toplumsal refah ve 
huzuru savunmaya devam edeceğ�z.

ANKARA KATLİAMINDA KAYBETTİKLERİMİZİ ANMA
ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİ

Kocael� Emek ve Dayanışma Platformu çerçeves�nde, geçt�ğ�m�z yıl 10 Ek�m`de Ankara`da 
yaşanan patlamanın 1`nc� yıldönümü neden�yle anma programı düzenlend�.

İzm�t Tanyıldız Düğün Salonu'nda düzenlenen anma programı Ankara'da hayatını kaybedenler 
�ç�n saygı duruşunda bulunulmasıyla başlandı.  Sİv�l Toplum örgütler� ve S�yas� Part� 
yönet�c�ler�n�nde katıldığı programda salonun duvarlarına Ankara'da hayatını kaybedenler�n 
fotografları asıldı, ve karanf�ller bırakıldı. Program konuşmaları s�nev�zyon ve forum �le devam 
ett�.
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10 Aralık 2016 tar�h�nde, meslekte 25. , 40. ve 50. yıllarını tamamlayan meslektaşlarımıza yönel�k 
düzenlenen Plaket Tören� ve Kokteyl�m�z The Ness Hotel`de gerçekleşt�r�ld�. Aynı günün akşamı 
Geleneksel Gece'm�zde 62.yılımızı üyeler�m�zle kutladık. 

ŞUBEMİZİN PLAKET TÖRENİ, KOKTEYLİ VE GELENEKSEL GECESİ
THE NESS HOTELL’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gece de Şube Başkanımız Ünal Özmural açılış konuşmasını gerçekleşt�rd�. 

Meslekte 25. 40 ve 50. Yılını dolduran üyeler�m�ze Plaketler� Oda Yönet�m Kurulu, Şube Yönet�m Kurulu ve Tems�lc�l�k 
Yürütme Kurullarımız tarafından takd�m ed�ld�. 

Mesleğ�nde 50.yılını dolduran Muharrem KURT'a
plaket�n� Oda Yönet�m Kurulu Üyem�z 
Al�ekber ÇAKAR verd�.

Plaket Tören�m�z�n ardından, her yıl geleneksel olarak düzenlenen gecem�ze, çok sayıda üyem�z ve a�leler�n�n 
katıldığı gecede 62.yıldönümümüz coşkuyla kutlandı.

Katılarak b�zler� onurlandıran tüm üyeler�m�ze teşekkür eder�z.
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MESLEKTE 50. YIL PLAKETİNİ ALAN ÜYELERİMİZ

3127 MUHARREM KURT

MESLEKTE 40. YIL PLAKETİNİ ALAN ÜYELERİMİZ

11829 KAPLAN ATÇI
11978 SİNAN TABAK
12032 NECDET ÇAVUŞOĞLU
12039 MEMDUH CİNGİ
12200 GÜNGÖR İYİDOST
12111 ÖMER YÖRÜKOĞLU
12230 AHMET K.MEHMETOĞLU
12291 HABİP KARTAL
12350 CENGİZ OKTAY
12506 MEHMET GÜLTEKİN
12508 ÖMER DEMİRCAN
12578 BÜLENT ARĞA
12696 HİKMET ŞENAY

12875 H. BASRİ GÜRKANLI
13031 A.OSMAN MUHZIROĞLU
13159 MURAT OKAN
13205 İ.HAKKI HACIALİOĞLU
13255 ALİ NEŞE SERİN
13288 DURMUŞ KATRE
13307 MUSTAFA HAMİ YÜCEL
13316 İSMAİL YALÇIN
13434 HÜSEYİN TAŞAR
13529 AHMET YUMUŞAK
13589 MEHMET CELEPOĞLU
13623 ÖMER FARUK TEZKORKUT

13739 SÜREYYA GÖKSU
13823 M.KEMAL ÇAMKERTEN
13876 HASAN ULUÇ
13880 EROL YEŞİLDAĞ
13887 HALUK DARENDE
14338 MAHİR DÖNMEZ
14537 İBRAHİM GÜLGEÇ
16001 BEDRİ YECAN
33901 BAHADDİN SAZAK
40334 ÖNDER ILGAZ
46723 CİHAN GÜNDEŞ
77484 SADRETTİN TEMİ

MESLEKTE 25. YIL PLAKETİNİ ALAN ÜYELERİMİZ

34584 AYŞE FAZİLE ÖZKURT
34783 MEMET HÜSEYİN YILDIRIM
34876 MUSTAFA KEMAL İMER
35381 AVNİ ŞAYAN
35679 MUSTAFA SEÇİLMİŞ
35688 İLBAY VURDULAR
35781 NİLGÜN İNCE ÇİÇEK
36211 MUSTAFA TAŞDELEN
36449 İ.LEVENT AKKOYUNLU
37121 ERTAN AKMAN

37141 DOĞAN TEZULAŞ
37649 İBRAHİM AKYURT
38506 ADİL TAŞKIN
39314 BÜLENT ARACI
41004 BÜLENT TOPAKOĞLU
41105 AYLİN TOPAKOĞLU
41074 SELİM SEVİNÇ
41626 İLKNUR DAYAN
41836 ÖMER AKAN
42985 SALİM AYDIN

44787 MURAT KÜREKÇİ
44883 UĞUR FİKRET HOROZ
45069 SELİM YİRMİBEŞOĞLU
45461 MUSTAFA GÜNDÜZ
45942 HALİT GÜLOĞLU
48247 SABAHATTİN BİLGİN
84785 ALP ALTINOK
85922 ÇETİN KOCATÜRK
95405 GÜLTEKİN SEVİM
101044 ATİLLA ÇİM

AÇILIŞ KONUŞMASI
Değerl� Konuklar,

Çok değerl� meslektaşlarım ve saygıdeğer eşler�,
K ıymetl �  hanımefend� ler,bas ınımız ın  değer l � 
mensupları
ve sevg�l� şube ve tems�lc�l�k çalışanı arkadaşlarım,

Mak�na Mühend�sler� Odamızın Kuruluşunun 62. Yıl 
dönümü onuruna, düzenled�ğ�m�z Geleneksel Kuruluş 
Yıldönümü etk�nl�ğ�m�ze hoş Geld�n�z. S�zler� şahsım ve 
Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� ŞubeYönet�m 
Kurulu adına sevg�yle, saygı ve  dostlukla selamlarım.

Öncel�kle geleneksel yemeğ�m�ze katılımlarıyla b�zler� 
o n u r l a n d ı r a n  S n . V a l � m � z  H a s a n  B a s r � 
GÜZELOĞLU,Mak�na Mühend�sler�  Odası Yönet�m 
Kurulu Başkanı Al� Ekber ÇAKAR, MMO Onur ve 
Denetleme Kurulu Üyeler�m�ze, KOÜ Endüstr� 

Mühend�s l �ğ�  B ölüm Başk anı  üyem�z  Sayın 
Prof.Dr.Zerr�n ALADAĞ, İl-İlçe Yürütme Kurulu 
Başkanları, TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu 
tems�lc�ler�ne, yerel�m�zde demokrat�k hak arama 
müca deles �n de  h e r  da � m omu z omuz a yol 
yürüdüğümüz send�ka, tems�lc�ler�ne,kuruluş 
yıldönümü etk�nl�ğ�m�z�n örgütlenmes�nde büyük 
emek koyan şube yönet�m kurulumuza, şube-
tems�lc�l�k personel�m�ze; katkı ve  katılım sağlayan 
tüm üyeler�m�ze en �çten duygularımla teşekkür 
eder�m.

Plaket tören�m�z Odamızın dayanışması kültürünü 
yansıtan yurt genel�nde düzenlenen geleneksel 
etk�nl�klerd�r. Bugün Şubem�z üyes� ve meslekte 50. , 
40. Ve 25.yıllarını dolduran meslektaşlarımız mesleğe 
ve Odamıza katkılarından dolayı bugün onur belges� 
ve plaketler�n� alacaklardır.Bu üyeler�m�z mesleğ�m�ze 
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gel�yor. Toplumsal muhalefet�n bastırıldığı, s�v�l 
darben�n �ht�yaçlarının art arda yasalaştığı ve bunlara 
karşı ses çıkaran herkes�n ses�n�n kes�lmeye çalışıldığı 
OHAL süres�nce 2054'ü mühend�s, m�mar olmak üzere 
150 b�n�n üzer�nde kamu görevl�s� �şten çıkarıldı ya da 
açığa alındı.

İşten çıkarmaların tamamı, soruşturmasız, sorgusuz, 
suals�z gerçekleşt�r � ld� .  İhbarlarla ve b�reysel 
�n�s�yat�flerle hazırlanan l�stelerle on b�nlerce �nsan 
açığa alındı veya �şler�nden �hraç ed�ld�. Neredeyse 
okullarda, ün�vers�telerde ders verecek öğretmen ve 
öğret�m görevl�s�; bakanlıklarda çalışma yürütecek 
mühend�s, beled�yelerde h�zmet üretecek memur 
kalmadı.

İnsanların temel hukuk normlarının dışında, temel 
�nsan haklarına aykırı olarak �şler�nden atılması; h�çb�r 
sorgu yapılmadan, savunma hakkının el�nden alınması 
kabul ed�lemez. Kamu görevl�ler�ne uygulanacak tüm 
yaptırımlar adaletl� ve eş�t olmalıdır.
Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ�, �nsan haklarının 
ayaklar altına alınmasına karşıdır.

Değerl� Konuklar,
İfade ett�ğ�m g�b� h�çb�r şek�lde muhalefete tahammül 
etmeyen S�yas� �kt�darın hedef�nde bu kezde meslek 
alanlarımız, meslek odalarımız ve üst b�rl�ğ�m�z TMMOB 
(Türk M�mar ve Mühend�s Odaları B�rl�ğ�) var. 

S�yas� �kt�dar, TMMOB' ne, Odalarımıza, ve meslek 
alanlarımıza yen� b�r TMMOB Yasası �le ayar verme 
hazırlığı �ç�nde. Bu konuda hazırlanan taslak, Yapı 
Denet�m� Kanunu ve bazı kanunların değ�şt�r�lmes� 
hakkındak� kanun taslağı �ç�nde yan� yen� b�r torba yasa 
�ç�nde yer alıyor. 

Önümüzdek� günlerde mecl�se get�r�lecek bu yasa 
değ�ş�kl�l�ğ� �le, TMMOB ve bağlı Odalar kamu kurumu 
n�tel�ğ�ndek� yer�nden yönet�m özerk meslek� 
kuruluşlar olma hüv�yet�nden çıkarılmak �sten�yor. 
Yapılmak �stenen değ�ş�kl�k, mühend�sl�k, m�marlık, 
şeh�r plancılığı h�zmetler�n�n kamusal-toplumsal yarar 
�şlev�nden arındırılmasına yönel�kt�r. Gerçekl�kler� 
kamuoyuna tarafsız ve b�l�msel temellerde aktaran, 
gerekt�ğ�nde etk�n b�r b�ç�mde hukuk yolunu 
kullanarak, yapılan yanlışlarla mücadele eden TMMOB 
ve Odalarımız tasf�ye ed�lmek �sten�yor. Yan� ülke 
toprakları karış karış satılırken,Haydarpaşa Garından 
tutunda Atatürk Orman Ç�ftl�ğ�'ne , Taks�m Meydanı'na 
k adar rant odaklı  kentsel  dönüşüm projeler � 
yapılırken,Cumhur�yet�n değerler� b�r b�r yok ed�l�rken, 
Maşuk�ye'n�n güzel�m doğasının göbeğ�nde taş ocağı 

ve Odamıza yapmış oldukları katkılar neden�yle b�rkez 
daha teşekkür ed�yor, bundan sonrak� yaşamlarında 
sağlık ve mutluluklar d�l�yorum.
Kuruluş Yıldönümü yemekler�m�z odamızın kaynaşma, 
dayanışma kültürünü yansıtan ve yurt genel�nde 
düzenlenen geleneksel etk�nl�klerd�r. Meslektaşlarımız 
ve a�leler� �le TMMOB bağlı d�ğer d�s�pl�nlerle ve dost 
kurum kuruluş, örgütlerle b�r araya gelerek kaynaşmayı 
amaçlayan böyles� etk�nl�kler�m�zden mutluluk 
duyduğumuzu �fade etmek �ster�m.

Değerl� Konuklar,

Odamız bugün, ülke düzey�nde yaygın örgütlenme 
yapısı, 750 çalışanı, 100 b�n� aşan üyes� ve 22 b�n� aşan 
öğrenc� üyes� 18 Şubeve 57 tems�lc�l�ğ� �le Ülkem�zde 
büyük b�r organ�zasyondur. Kocael� Şubes� olarak Bolu, 
Düzce, Sakarya İl Tems�lc�l�ğ� ve Gebze İlçe Tems�lc�l�kler� 
�le 140'ın üzer�nde İş yer� Tems�lc�m�z,1500' e yaklaşan 
öğrenc� üyem�z, 6400' e ulaşan üyem�z, 140 �şyer� 
tems�lc�s�, ve 45 çalışanımızla büyük b�r a�le olarak, b�r 
yandan ülke ve kent sorunlarına müdah�l olmaya 
çalışıyor, d�ğer yandan üyeler�m�ze yönel�k eğ�t�m, 
belgelend�rme, �ş bulma, sosyal ve kültürel etk�nler 
düzenl�yoruz. Asl� görev�m�z olan Kamusal h�zmet ve 
kamusal denet�m çalışmaları alanında her geçen gün 
daha etk�n çalışmalar yapıyoruz.

Odamız aynı zamanda Türkaktan akred�te olmuş 
muayene kuruluşu, personel belgelend�rme kuruluşu, 
deney laboratuvarı,meslek �ç� eğ�t�m merkez� ve 
uygulamalı eğ�t�m merkez� �le hem meslektaşlaşmış 
hemde ülkem�ze h�zmet vermekte kamu ve toplum 
yararı doğrultusunda h�zmet üretmekted�r.

Değerl� konuklar, Sevg�l� meslektaşlarım, 
Odamız bu çalışmalarını yaparken gücünü yalnızca 
ö rg ü t l ü  ü ye l e r � n � n  öz ve r � l �  ç a l ı ş m a l a r ı n d a n 
almaktadır.Şubem�z�n güçlü yapısı  Şubem�z�n 
bugünlere gelmes�nde emeğ� geçen herkes �ç�n onur ve 
gurur kaynağıdır.Odamızın ve Şubem�z�n bugünlere 
gelmes�nde ve bu güçlü yapıya sah�p olmasında emeğ� 
geçen Oda /Şube �çer�s�nde görev almış bütün 
üyeler�m�ze gönülden teşekkür ed�yorum.Aramızdan 
ayrılmış olan y�t�rd�ğ�m�z tüm değerler� saygı ve 
m�nnetle anıyorum.

Ü l k e m � z d e  ve  m e s l e k  a l a n l a r ı m ı z d a  ö n e m l � 
gel�şmeler�n yaşandığı b�r yılı daha ger�de bırakıyoruz. 
15 Temmuz 2016 tar�h�n�n en karanlık saat�n� yaşamış ve 
b�r darbe g�r�ş�m� gerçekleşt�r�lm�şt�r.
15 Temmuz`un ardından �lan ed�len OHAL ve peş peşe 
yayımlanan 12 Kanun Hükmünde Kararname �le 
ülkem�z�n sokulduğu kargaşa, �ç�nden çıkılamaz b�r hale 



mmo’dan

k u r u l u r k e n ;  m e s l e k �   u z m a n l ı k l a r ı m ı z d a n 
oluşturduğumuz, b�l�m�n ışığında b�r�kt�rd�ğ�m�z 
görüşler�m�zle talandan değ�l de her zaman halktan, 
memleketten yana  
B�rl�ğ�m�z ve Odalarımız, parçalanıp, küçültülmek ve 
etk�s�zleşt�r�lmek �sten�yor.

Daha ş�md�den, Odamızın meslek� denet�m ve 
per�yod�k kontrol alanları daraltılmış, b�r çoğu ortadan 
kaldırılmış ve b�rçok Şubem�z darboğaz �ç�ne sokulmuş 
durumda. Ş�md� çok daha kapsamlı b�r yasa değ�ş�kl�ğ� 
söz konusu. Ancak TMMOB' n�n �ç�nde olmadığı, b�z�m 
�ç�nde olmadığımız, etk�s�zleşt�me ve yetk�s�zleşt�rme 
anlamı taşıyan bu düzenlemeye hep b�rl�kte karşı 
duracağız. Her şeye karşın ve her koşulda Odamızın 
ü l k e m � z d e n ,  h a l k t a n ,  k a m u d a n ,  m e s l e k  v e 
meslektaştan yana Çalışma Programını ve  İlkeler�n� 
savunmaya ve yaşama geç�rmeye devam edeceğ�z, 
örgütlülüğümüzü ve çalışmalarımızı yükselterek 
sürdüreceğ�z. Ülkem�z�n üreten, sanay�leşen, kalkınan, 
demokrat�kleşen, �nsanca, hakça b�r yaşam ve barışın 
egemen olduğu b�r Türk�ye �ç�n mücadelem�z sürecek.

Bu mücadelede Mesleğ�m�ze, meslektaşlarımıza ve 
Odalarımıza sah�p çıkacağız. Üst B�rl�ğ�m�z TMMOB'  ve 
Odamıza yönelen her türlü tasf�ye g�r�ş�m�ne karşı hep 

b�rl�kte mücadelem�z� sürdüreceğ�z. Özell�kle bu 
dönemde örgütlülüğümüzü kırmaya yönel�k artan 
baskıların karşısında b�rl�kte mücadele ve dayanışma 
�çer�s�nde TMMOB'e her zamank�nden daha fazla sah�p 
çıkmamız gerekt�ğ�ne �nanmaktayım. Bu anlamda, yan 
yana, omuz omuza mücadeley� yükseltmekte s�zler�n 
desteğ�ne, katkısına �ht�yaç vardır. Ş�md� hep b�rl�kle 
ülkem�ze, halkımıza, mesleğ�m�ze, odamıza ve 
b�rl�ğ�m�ze sah�p çıkmanın zamanıdır.

B�z, tüm örgütlü üyeler�m�zle b�rl�kte, bu zorlu dönem� 
de, her zaman olduğu g�b� y�ne b�rl�k ve dayanışma 
�çer�s�nde ve y�ne başarılı b�r şek�lde geçeceğ�m�ze 
�nanıyoruz. Bu yolda �nançlıyız, az�ml�y�z ve kararlıyız. 

Değerl� Konuklar,
Bu geceye katılarak b�zler� onurlandıran s�z değerl� 
konuklarımıza çok ama çok teşekkür ed�yoruz. Güzel ve 
key�fl� b�r gece geç�rmen�z d�leğ� �le yaklaşmakta olan 
yen� yılınızı kutluyor, tekrar sevg� ve saygılarımı 
sunuyorum.

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şube 
Yönet�m Kurulu Başkanı,
Ünal ÖZMURAL

11
10

ANKARA KATLİAMININ 1. YILDÖNÜMÜNDE
ACIMIZ HALA TAZE, İSYANIMIZ BÜYÜK

Emek, Barış ve Demokras� Güçler� Yılmayacak, Faş�zme ve Savaşa Karşı Mücadeleye Devam Edecekt�r.  
TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası, �nsanına ve ülkes�ne düşman olan güçler�n yaptığı bu katl�amı nefretle 

kınamaktadır.  
Acımız ve �syanımız büyüktür.

H�çb�r güç ve h�çb�r zorbalık, b�z� emeğ�n, barışın, demokras�n�n savunusundan ve bu uğurda mücadeleden 
alıkoyamayacaktır. 

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası, TMMOB çatısı altında zal�mlere, zorbalara, emek, barış, demokras� 
düşmanlarına karşı mücadeleye ve toplumsal  muhalefet�n b�rl�kte mücadeles�n� savunmaya devam edecekt�r.

 TMMOB 
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI 

KOCAELİ ŞUBE YÖNETİM KURULU



şube günlüğü

İLK YARDIM TEMEL BİLGİLENDİRME
SEMİNERİMİZ GERÇEKLEŞTİ

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE SOĞUTMA
(HAVA SOĞUTMAI) SİSTEM TASARIMLARI

SEMİNERİ / KOCAELİ

ANKARA KATLİAMINDA KAYBETTİKLERİMİZİ
ANMA ETKİNLİKLERİ GERÇEKLEŞTİ

GELENEKSEL ÜYE KAHVALTISI 09.10.2016'DA
İZMİT YELKEN KULÜBÜNDE GERÇEKLEŞTİ

YANGINLA MÜCADELEDE AKTİF VE PASİF YANGIN
SÖNDÜRME SİSTEMLERİ EĞİTİMİMİZ TAMAMLANDI

BUHAR TESİSATLARI VE CİHAZLARI
SEMİNERİ ŞUBEMİZDE GERÇEKLEŞTİ

Endüstr�yel Tes�slerde Soğutma (Hava Soğutmalı) 
S�stem Tasarımları Eğ�t�m� 4 Ek�m 2016 tar�h�nde 
ş u b e m � z d e  g e r ç e k l e ş t � r � l d � .  E ğ � t m e n : 
Mak.Yük.Müh.T.Ünal ANGÜN Mak.Müh. Yusuf Kerem 
ANGÜN gerçekleşt�rd�ğ� sem�ner�m�ze 7 üyem�z katıldı

İ lk  Yardım Temel  B � lg � lend�r me S em�ner �m�z 
07.Ek�m.2016 tar�h�nde şubem�z Eğ�t�m Salonunda 
gerçekleşt�r�lecekt�r�ld�. Güner KİZİR`�n eğ�tmenl�ğ�n� 
yaptığı sem�ner�m�ze 15 üyem�z katıldı

Her ay`ın �lk pazarı olarak gerçekleşt�rd�ğ�m�z 
Geleneksel Üye Kahvaltımız 09.10.2016 tar�h�nde İzm�t 
Yelken Klübü Sosyal Tes�sler�nde gerçekleşt�r�ld�. 
Kahvaltımıza 70 üyem�z katıldı. 

Kocael� Emek ve Dayanışma Platformu çerçeves�nde, 
geçt�ğ�m�z yıl  10 Ek�m`de Ankara`da yaşanan 
patlamanın 1`nc� yıldönümü neden�yle anma programı 
düzenlend�. 

MMO Kocael� Şubem�zde 13 Ek�m 2016 Perşembe günü 
1 gün boyunca Buhar Tes�satları ve C�hazları konulu 
Eğ�t�m Sem�ner� gerçekleşt�r�lm�şt�r. Endüstr�yel Buhar 
s�stemler�n�n detaylı anlatıldığı ve uygulamaların 
ç ö z ü m l e n d � ğ �  s e m � n e r �  AY VA Z  A . Ş .  F � r m a s ı 
uzmanlarından Mak.Müh. Tarık GÜNER sundu. 
Sem�nere 10 üyem�z katılım sağladı.

Yangınla Mücadele de Akt�f ve Pas�f Yangın Söndürme 
S�stemler� Sem�ner�m�z Orhan SÖNMEZ / Numan 
ŞAHİN(WIKING Yangın)eğ�tmenl�ğ�nde şubem�zde 
10.00-16.00 saatler� arasında gerçekleşt�r�lecekt�r�ld�. 
Üyeler�m�ze ücrets�z gerçekleşen sem�ner�m�ze 25 
üyem�z katılım sağladı. 



şube günlüğü

YENİ ÜYE TANIŞMA TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

ÖĞRENCİ ÜYE TANIŞMA & SÖYLEŞİ VE KOKTEYLİMİZ
15.10.2016 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİ

PİJAMALI ADAMLAR TİYATRO OYUNU ÜYELERİMİZ
İÇİN SABANCI KÜLTÜR MERKEZİNDE GERÇEKLEŞTİ

SANAYİ DEVRİMİ ENDÜSTRİ 4.0 SEMİNERİMİZ
GERÇEKLEŞTİ

ÜYE SİNEMA GÜNLERİMİZ BAŞLADI

GEOMETRİK BOYUTLANDIRMA VE TOLERANS
EĞİTİMİ ŞUBE EĞİTİM SALONUMUZDA GERÇEKLEŞTİ

Şubem�zde yen� üye olan üyeler�m�ze çalışmalarını 
anlatmak, görüş ve öner�ler�n� almak üzere 14 Ek�m 
2016 tar�h�nde gerçekleşt�rd�ğ�m�z "YENİ TANIŞMA 
TOPLANTISI VE KOKTEYLİ" düzenlend�.

15 Ek �m 2016 tar �h�nde Kocael �  Ün�vers �tes � 
Mühend�sl�k Fakültes� Mak�na, Endüstr� ve Mekatron�k 
M ü h e n d � s l � ğ �  B ö l ü m l e r � n d e  ö ğ r e n � m  g ö r e n 
mühend�sl�k öğrenc�ler�ne yönel�k olarak Öğrenc� Üye 
Kom�syonumuz tarafından KYÖD lokal�nde tanışma 
toplantısı ve kokteyl� düzenlend�. Kokteyl`e 150 öğrenc� 
üyem�z, tems�lc�l�k, Şube Yönet�m�z Kurulu üyeler�m�z 
katıldı.

Sezon etk�nl�kler�m�ze t�yatro �le başladık. 80`ler d�z�s� 
kadrosu oyuncularının başroller�n� paylaştığı "p�jamalı 
adamlar" t�yatrosu üyeler�m�z �ç�n sabancı kültür 
merkez�ndeyd�.

Endüstr �  & İş letme Mühend�sler �  Meslek Dalı 
Kom�syonunun 19 Ek�m Çarşamba saat 19:00'da 
Şubem�zde düzenled�ğ� Endüstr� 4.0 Sem�ner�ner�m�z 
47 üyem�z�n katılımıyla, şube eğ�t�m salonumuzda 
gerçekleşt�r�ld�. 

Geometr�k Boyutlandırma ve 
Tolerans Sem�ner�m�z 20.10.2016 
tar�h�nde şubem�zde Üyeler�m�ze 
ÜCRETSİZ olarak gerçekleşt�r�ld�. 
1 4 . 0 0 - 1 7 . 0 0  s a a t l e r �  a r a s ı 
g e r ç e k l e ş e n  e ğ � t � m � 

Yrd.Doç.Dr.İlbey� KLAVUZ verd�.

Ş u b e m � z � n  S o s y a l  E t k � n l � k l e r 
kapsamında üyeler�m�ze yönel�k 
SİNEMA GÜNLERİMİZ başladı. Şube 
K o n f e r a n s  s a l o n u m u z d a d a 
gerçekleşecek olan S�nema Göster�m� 
20 Ek�m 2016 tar�h, saat 20.00 de, 
Charl�e Chapl�n �n "Modern t�me" 
f�lm�yle start aldı..

MEKANİK TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME
KURSU ŞUBEMİZDE GERÇEKLEŞTİ

Mekan�k Tes�sat Mühend�s Yetk�lend�rme Kursu 24-30 
Ek�m 2016 tar�hler� arasında Muammer Hakkı ERSÖZ 
eğ�tmenl�ğ�nde şubem�zde gerçekleşt�r�ld�. Eğ�t�me 16 
üyem�z katıldı. 
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şube günlüğü

EVDE ENERJİ TASARRUFU FARKINDALIĞI
İÇİN OKULLARDAYDIK

BUHAR TÜRBİNLERİ VE ÇEVRİMLERİ EĞİTİMİ
26-27-28 EKİM 2016'DA MMO UEM EĞİTİM

MERKEZİMİZDE GERÇEKLEŞTİ

ENERJİ TASARRUFU HAKKINDA FARKINDALIK
YARATMAK İÇİN SOKAKLARDAYDIK

ÖĞRENCİ ÜYELERİMİZE YÖNELİK HİDROPAR A.Ş.
HAREKET KONTROL MERKEZİ’NE TEKNİK

GEZİ DÜZENLEDİK

Şubem�z enerj� kom�syonunun faal�yetler�nden olan; 
Evlerde Enerj� tasarrufu �le �lg�l� farkındalık yaratmak 
amacı �le meslek l�ses� ortaöğret�m de öğrenc� ve 
öğretmenler�m�ze sem�nerler düzenled�k.

Buhar Tr�bünler� ve Çevr�mler� Eğ�t�m� 26-27-28 Ek�m 
2016 tar�hler�nde UEM (Uygulamalı Eğ�t�m Merkez�) 
b�namızda gerçekleşt�r�ld�. Uzman üyem�z Hasan 
Vened�koğlu`nun verd�ğ� eğ�t�me Enerj� üret�m� yapan 
f�rmaların mühend�sler� katıldılar.

“BESLENME GERÇEKLERİ” SEMİNERİMİZ
ŞUBEMİZDE GERÇEKLEŞTİ

Dr. N�hal TAŞOĞLU (Beslenme Danışmanı)'nun sunacağı 
“BESLENME GERÇEKLERİ” konulu sem�ner�m�z, 27 Ek�m 
2016 Perşembe günü saat:14:00 – 17:00 arasında MMO 
Kocael� Şubem�z Eğ�t�m Salonunda gerçekleşt�r�ld�. 

Öğrenc� Üyeler�m�ze yönel�k H�dropar A.Ş Hareket 
Kontrol Merkez�ne, 25 öğrenc� üyem�z�n katılımıyla 27 
Ek�m 2016 tar�h�nde tekn�k gez� gerçekleşt�rd�k.

Enerj� Tasarruf haftası dolayısıyla, Enerj� Tasarrufu 
konusunda farkındalık yaratab�lmek adına, broşür ve 
ampul dağıtarak halkımızı b�l�nçlend�rmeye çalıştık... 
Yürüyüş yolunda gerçekleşt�r�len etk�nl�ğ�m�ze çok 
sayıda vatandaşımız �lg� gösterd�.

GELENEKSEL ÜYE KAHVALTIMIZ 06.10.2016'DA
BAŞOL STEAKHOUSE’DE GERÇEKLEŞTİ

Değerl� Üyeler�m�z Geleneksel Üye kahvaltımız 6 Kasım 
2016 tar�h�nde Başol Steakhouse Tes�sler�nde 
gerçekleşt�r�ld�. Kahvaltımıza 160 üyem�z katıldı. 



şube günlüğü

GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ SEMİNERİMİZ
05.11.2016'DA ŞUBEMİZDE GERÇEKLEŞTİ

KIZGIN YAĞ TESİSATI VE SİSTEMLERİ
SEMİNERİMİZ GERÇEKLEŞTİ

BİLİRKİŞİLİK KURSLARIMIZ 16-17-18-19
KASIM 2016 TARİHLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

ÜYE SİNEMA GÜNLERİMİZ “ESARTİN
BEDELİ” FİLMİYLE DEVAM ETTİ

“TRİBOLOJİ VE YAĞLAMA MÜHENDİSLİĞİ
(ENDÜSTRİYEL BAKIM VE KORUMA)”
SEMİNERİ ŞUBEMİZDE GERÇEKLEŞTİ

“TRİBOLOJİ ve YAĞLAMA MÜHENDİSLİĞİ (ENDÜSTRİYEL 
BAKIM ve KORUMA)” konulu eğ�t�m sem�ner�m�z 2 
Kasım 2016 tar�h�nde, Saat:14:00 – 17:00 arasında 
Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes�'nde 
gerçekleşt�r�ld�. Sem�ner�, Yalçın Ağaoğlu Hold�ng 
adına; Murat TOKAL (Yalçın Ağaoğlu Hold�ng Genel 
Satış Koord�natörü), Tayfun YILMAZ Yalçın Ağaoğlu 
Hold�ng Üret�m Tes. Koord�natörü) İbrah�m ÖZPOLAT 
(Yalçın Ağaoğlu Hold�ng Kocael� Bölge Tems./Satış 
Eğ�tm.)Sundular.. Sem�ner�m�ze 51 k�ş� katılım sağladı. 

Şubem�zde 5 Kasım 2016 Cumartes� günü “GÜNEŞ 
ENERJİSİ SİSTEMLERİ” Konulu eğ�t�m sem�ner�m�z 
Ücrets�z olarak gerçekleşt�r�ld�. Bu alanda faal�yet 
gösteren, �lg� duyan üyeler�m�ze, tekn�k personele 
yönel�k olarak planlanan Sem�ner�n eğ�tmenl�ğ�n� Mak. 
Müh. Haydar BOYALI gerçekleşt�rd�. 

“Kızgın Yağ Tes�satı ve S�stemler�” 
konulu sem�ner�m�z 11 Kasım 2016 
Çarşamba günü Saat: 14:00 -17:00 
arasında Şube Eğ�t�m salonumuzda 
Ücrets�z olarak gerçekleşt�r�ld�. 
Sem�ner�n eğ�tmenl�ğ�n� AYVAZ – 

ARMATÜREN f�rması uzmanlarından Ersun GÜRKAN 
yaptı. 

Temel B�l�rk�ş�l�k Kursu 16-17 Kasım 2016 Kamulaştırma 
Davaları B�l�rk�ş�l�k Kursu 18 Kasım 2016 Mak�na 
Değerleme B�l�rk�ş�l�k Kursu 19 Kasım 2016 tar�hler�nde 
ş u b e  E ğ � t � m  s a l o n u m u z d a  g e r ç e k l e ş t � r � l d � . 
Eğ�tmenl�ğ�n� Tarık DEMİRAY`ın yaptığı kurslarımıza 17 
üyem�z katıldı. 

Şubem�z�n Sosyal Etk�nl�kler 
kapsamında üyeler�m�ze yönel�k 
SİNEMA GÜNLERİMİZ EARETİN 
BEDELİ f� lm�yle devam ett� . . 
Göster�m�m�z Şube Konferans 
s a l o n u m u z d a  ü y e l e r � m � z e 
ücrets�z olarak gerçekleşt�r�ld�. 

BİLİM İNSANININ TOPLUMSAL
SORUMLULUĞU PANELİMİZ GERÇEKLEŞTİ

Prof.Dr.Onur HAMZAOĞLU`nun konuşmacı olarak 
katıldığı "B�l�m İnsanının Toplumsal Sorumluluğu 
(Kocael� D�lovası Örneğ�)Panel�"m�z 19 Kasım Cumartes� 
S a a t :  1 4 . 0 0  d e  ş u b e  E ğ � t � m  S a l o n u m u z d a 
gerçekleşt�r�ld�
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MMO KOCAELİ ÖĞRENCİ ÜYE YEREL
KURULTAYI GERÇEKLEŞTİ

şube günlüğü

İŞ ARAMA VE MÜLAKAT TEKNİKLERİ
SEMİNERİMİZ ŞUBE EĞİTİM SALONUMUZDA

GERÇEKLEŞTİ

HAZOP RİSK DEĞERLENDİRME SEMİNERİ
02-03 ARALIK 2016 TARİHLERİNDE

ŞUBEMİZDE GERÇEKLEŞTİ

LOJİSTİK KÖY (KOCAELİ’NİN BUGÜNÜ VE
GELECEĞİ) PANELİ GERÇEKLEŞTİ

H A ZO P  R � s k  D e ğ e r l e n d � r m e 
Sem�ner� 02-03 Aralık 2016 tar�hler� 
arası şube Eğ�t�m b�namızda ERCAN 
A R PA Z  ı n  e ğ � t m e n l � ğ � n d e 
gerçekleşt�r�ld�. 
Sem�ner�m�ze 15 üyem�z katılım 
gösterd�. 

Kocael�`n�n Bugünü ve Geleceğ� 
konulu LOJİSTİK KÖY panel�m�z 
Prof.Dr. Vel� DENİZ �n konuşmacı 
o larak  k at ı l ımıy la  şubem�zde 
gerçekleşt�r�ld�.  

Kocael� Ün�vers�tes�, İzzet Baysal Ün�vers�tes�, Sakarya 
Ün�vers�tes� Mak�na, Endüstr�, Mekatron�k Mühend�s� 
ö ğre n c � l e r � n e  yö n e l � k ;  M ü h e n d � s  K � m l � ğ �  ve 
Sorumlulukları ,  Nasıl  b�r Meslek� Örgütlenme 
t e m a l a r ı n ı n  g ö r ü ş ü l e c e ğ �  “ Ö Ğ R E N C İ  Ü Y E 
KURULTAYI'mız 03.12.2016 tar�h 13.00-17.00 saatler� 
arası M�marlar odası Taş B�nasında gerçekleşt�r�ld�. 

ODAMIZA ULAŞMAK ÇOK KOLAY...
Makina Mühendisleri Odası şubelerine daha hızlı ulaşmak için, Türkiye’nin her yerinden tek bir numara çevirmeniz yeterli.

444 8 666 - 444 8 MMO

İş Arama Mülakat ve Tekn�kler� Sem�ner�m�z Ayhan 
PEHLİVANSOY Mustafa GÖÇMÜŞ (İŞKUR) sunumlarıyla 
gerçekleşt�r�ld�. Eğ�t�me 8 üyem�z katıldı. 

ŞUBEMİZİN PLAKET TÖRENİ, KOKTEYLİ VE
GELENEKSEL GECESİ THE NESS HOTEL’DE

GERÇEKLEŞTİ

10 Aralık 2016 tar�h�nde, meslekte 25. , 40. ve 50. yıllarını 
tamamlayan meslektaşlarımıza yönel�k düzenlenen 
Plaket Tören� ve Kokteyl�m�z The Ness Hotel`de 
gerçekleşt�r�ld�. Aynı günün akşamı Geleneksel Gece 
m�zde 62.yılımızı üyeler�m�zle kutladık. Fotograflara 
ulaşmak �ç�n lütfen l�nk�m�z� tıklayınız. 

OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE YÖNETİM &
KALİTE & MÜHENDİSLİK PANELİMİZ

GERÇEKLEŞTİ

Otomot�v Endüstr�s�nde Yönet�m & Mühend�sl�k Panel� 
17.12.2016 Cumartes� 13:00 - 16:30 saatler� arasında 
Gebze T�caret Odasında Prof. Dr. Mehmet UÇAR ( 
Kocael� Ün�vers�tes� Teknoloj� Fakültes� Otomot�v 
Mühend�sl�ğ� Bölüm Başkanı) D�lek AKÇAY (Rözmaş 
Çel�k Kal�te S�stem Sorumlusu ve EYS Tems�lc�s�)katılım 
ve sunumlarıyla gerçekleşt�r�ld�. · Murat ÜNSAL ( Ford 
Otosan İmalatçı Kal�te Gel�şt�rme Satınalma Müdürü) 
gerçekleşt�r�ld�. 



YENİLENEBİLİR ENERJİ VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ
KOMİSYONUMUZLA BİRLİKTE SUNUM
GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN KOCAELİ FEN

LİSESİ’NDEYDİK

şube günlüğü

SMM’LİK SERBEST ÇALIŞMA SEMİNERİMİZ
ÜYELERİMİZE ÜCRETSİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İŞÇİ SAĞLIĞINDAN İŞ SAĞLIĞINA GEÇİŞ
SEMİNERİMİZ GERÇEKLEŞTİ

STRATEJİK İLETİŞİM BECERİLERİ
SEMİNERİMİZ GERÇEKLEŞTİ

12. BRİÇ TURNUVAMIZ 24 ARALIK 2016
TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİ

IV. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ DÜZENLEME
KURULU TOPLANTISI24 ARALIK

2016 TARİHİNDE ŞUBEMİZDE GERÇEKLEŞTİ

İşç� Sağlığından İş Sağlığına 
geç�ş Sem�ner�m�z 17 Aralık 
2 0 1 6  t a r � h � n d e  Ş u b e 
Konferans Salonumuzda 
g e r ç e k l e ş t � r � l d � . 
Sem�ner�m�z�n sunumunu 
K o c a e l �  D a y a n ı ş m a 
A k a d e m � s � ` n d e n 
D o ç . D r . Ö z l e m  Ö Z K A N 
gerçekleşt�rd�. 

Enerj� Ver�ml�l�ğ� Kom�syonumuz, Kocael� Fen L�ses�nde 
10.sınıf öğrenc�ler�ne; Enerj� Kaynakları, Enerj�n�n 
Ver�ml� kullanımı, Yen�leneb�l�n�r Enerj� Kaynakları ve 
evlerde uygulanab�l�necek bas�r enerj� Tasarrufları 
hakkında sunum gerçekleşt�rd�. 90 öğrenc�n�n katıldığı 
sunumumuzda, TMMOB ve MMO ya da�r b�lg�lerde 
paylaşılırken, Tasarruflu ampul ve Enerj� klavuzu 
broşürü dağıtıldı. 

Stratej�k İlet�ş�m Becer�ler� Sem�ner�m�z Şube Eğ�t�m 
Salonumuzda Ps�koloj�k Danışman Muharrem KÖSE 
eğ�tmenl�ğ�nde gerçekleşt�r�ld�. Sem�ner�m�ze 18 
üyem�z katıldı. 

SMM`l�k Serbest Çalışma Sem�ner�m�z Levent 
TANRISEVER eğ�tmenl�ğ�nde şube eğ�t�m salonumuzda 
gerçekleşt�r�ld�. Sem�ner�m�ze 15 üyem�z katıldı. 

12.Br�ç Turnuvamız 24 Aralık 2016 tar�h�nde Br�ç Spor 
Klübünde gerçekleşt�r�ld�. Turnuva da başarılı olanlara 
kupaları takd�m ed�ld�. 

“Enerj �  ve Gelecek ” ana teması  çerçeves�nde 
gerçekleşt�r � lecek Kongrede sunulacak b�ld�r � 
başlıklarının, açılış oturumu, panel, sem�ner konularının 
ve kongreye sosyal boyut kazandıracak af�ş, fotoğraf ve 
res�m yarışması f�k�rler�n�n görüşüldüğü toplantıya; 
Kongre Düzenleme Kurulu, Yürütme Kurulu ve 
Danışmanlar Kurulu üyeler�nden 24 k�ş� katıldı. 

17
16



MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI SAKARYA
İL TEMSİLCİLİĞİ OLARAK 08 EKİM 2016

CUMARTESİ GÜNÜ SAKARYA İL SINIRLARI
İÇİNDE NURİOSMANİYE - AKINCILAR VADİSİ

ÖRENCİK GEÇİŞİ DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
GERÇEKLEŞTİ

şube günlüğü - sakarya

22 EKİM 2016 GÜNÜ ÜRETİM YÖNETİM
SİSTEMLERİ ETKİNLİĞİMİZİ YÜKSEK MAK.
MÜH. VEDAT BOZKAN İLE GERÇEKLEŞTİ

02 EKİM 2016 PAZAR GELENEKSEL ÜYE
KAHVALTIMIZI GERÇEKLEŞTİ

28 EKİM 2016 FİLM GÖSTERİMİ ETKİNLİĞİMİZ

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR
EĞİTİMİ 3-5 KASIM TARİHLERİ ARASINDA

TEMSİLCİLİĞİMİZDE GERÇEKLEŞTİ
13.10.2016 TARİHİNDE MMO SAKARYA

TEMSİLCİLİĞİ ÖĞRENCİ ÜYE KOKTEYLİMİZİ
GERÇEKLEŞTİ



13 KASIM 2016 PAZAR GÜNÜ GELENEKSEL
ÜYE KAHVALTIMIZI GERÇEKLEŞTİ

şube günlüğü - sakarya

16 KASIM 2016 YAĞLAMA ÇÖZÜMLERİ
SEMİNERİMİZİ MOBİL FİRMASINDAN

FATİH ATEŞ VE ÖZGECAN AYDIN’IN
SUNUMUYLA GERÇEKLEŞTİ

06 KASIM 2016 LPG DOLUM TESİSLERİ VE
SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİNİ TAMAMLADIK

ODAMIZ TEMSİLCİLİK YÜRÜTME KURULU
BAŞKANIMIZ MUSTAFA DEMİR LPG’Lİ
ARAÇLARIN KONTROLLERİ İLE İLGİLİ

BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİ

25 KASIM 2016 SON DERS FİLM
GÖSTERİMİ ETKİNLİĞİMİZ

YÜKSEK MAK. MÜH. VEDAT BOZKAN’IN
SUNUMUYLA BAŞLANGIÇ VE ORTA SEVİYE

EXCEL EĞİTİMLERİNİ GERÇEKLEŞTİ
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MAKİNA YÜKSEK MÜHENDİSİ VEDAT BOZKAN’IN
SUNUMUYLA ÜRETİM HAT PLANLAMA EĞİTİMİNİ

GERÇEKLEŞTİ

şube günlüğü - sakarya

30.10.2016 TARİHİNDE ABANT GÖL
RESTAURANT’TA ÜYELERİMİZ VE AİLELERİNİN

KATILIMIYLA 23 KİŞİLİK ÜYE KAHVALTISI
DÜZENLEDİK

YALIN ÜRETİM SİSTEMLERİ SEMİNERİMİZİ
YÜKSEK MAK. MÜH. VEDAT BOSKAN’IN

SUNUMUYLA GERÇEKLEŞTİ

İŞLETMELERDE DÜZENLEME EĞİTİMİ “5S”
SEMİNERİNİ YÜKSEK MAK. MÜH. VEDAT
BOZKAN’IN SUNUMUYLA GERÇEKLEŞTİ

08.11.2016 TARİHİNDE A.İ.B.Ü. MAKİNE
MÜHENDİSLİĞİ 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN

KATILIMIYLA ODAMIZ VE ÇALIŞMALARI
HAKKINDA BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

DÜZENLENMİŞ OLUP 35 KİŞİ KATILMIŞTIR

şube günlüğü - bolu

ODAMIZA ULAŞMAK ÇOK KOLAY...
Makina Mühendisleri Odası şubelerine daha hızlı ulaşmak için, Türkiye’nin her yerinden tek bir numara çevirmeniz yeterli.

444 8 666 - 444 8 MMO



İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONUSUNDA
BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

şube günlüğü - gebze

YENİ ÜYE TANIŞMA TOPLANTISI VE ROZET
TAKMA ETKİNLİĞİ YAPILDI

KKD KULLANIMI VE SEÇİMİ SEMİNERİ
GERÇEKLEŞTİ

ERP (SAP) SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİ
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PANELİ

GERÇEKLEŞTİ

TEMSİLCİLİĞİMİZE BAĞLI KOMİSYONLARLA
EŞGÜDÜM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİ

Tems�lc�l�ğ�m�z bünyes�nden kurulan İSG kom�syonun 
öncülüğünde 28 Eylül 2016 günü “K�ş�sel Koruyucu 
Donanım Kullanımı ve Seç�m�” sem�ner� düzenled�. 3M 
f�rmasından Can BAYRİ'n�n verd�ğ� sem�nere 12 üyem�z 
katılım sağladı

Endüstr�-İşletme Mühend�sler� Kom�syonumuz 
tarafından 06 Ek�m 2016 günü, Acron B�l�ş�m A.Ş 
f�rmasından Murat IRMAK'ın katılımı �le ERP (SAP) 
sem�ner� gerçekleşt�r�ld�. Tems�lc�l�ğ�m�z lokal�nde 
gerçekleşen sem�nere üyeler�m�z�n �lg�s� ve katılımı 
yoğun oldu.

Mak�na Mühend�sler� Odası Gebze Tems�lc�l�ğ�m�z 
Yürütme Kurulu, Eylül ayı İSİG ver�ler�ne da�r basın 
açıklaması gerçekleşt�rd�. Yürütme Kurulu Başkanı 
S�nan Yücel tarafından yapılan açık lamada �ş 
c�nayetler�n�n son bulması �ç�n önlemler�n ve 
denet�mler�n arttırılması gerekt�ğ� vurgulandı.

Odamıza son 6 ayda üye olan meslektaşlarımızla 12 
Ek�m 2016 günü tanışma toplantısı ve rozet takma 
e t k � n l � ğ � m � z  y a p ı l d ı .  O d a m ı z a  ü y e  o l a n 
meslektaşlarımıza tems�lc�l�ğ�m�z çalışmaları ve odamız 
hakkında b�lg� aktarıldı. 

Tems�lc�l�ğ�m�z İSG kom�syonu tarafından 15 Ek�m 2016 
günü Gebze T�caret Odasında “İşç� Sağlığı ve İş 
Güvenl�ğ�” panel� gerçekleşt�r�ld�. MMO Yönet�m Kurulu 
Üyes� ve A sınıfı �ş güvenl�ğ� uzmanı Bedr� Tek�n, Doç. Dr. 
Gaye Baycık ve �ş yer� hek�m� M. Celal Mesc�oğlu'nun 
konuşmacı olarak katıldığı panele katılım yoğun oldu.

Tems�lc�l�ğ�m�z yürütme kurulu, tems�lc�l�ğ�m�z 
çalışanları ve tems�lc�l�ğ�m�ze bağlı kom�syonların 
yönet�c�ler�n�n katıldığı eşgüdüm toplantısı 16 Ek�m 
2016 günü Darıca El�t Otelde gerçekleşt�r�ld�. 13. dönem 
çal ışmalar ın ın  değer lend�r � ld �ğ�  eşgüdümde 
önümüzdek� dönem çalışmalarına da�r program 
bel�rlend�.
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TEMSİLCİLİĞİMİZ YÜRÜTME KURULU
DİLOVASI BELEDİYE İLE GÖRÜŞTÜ

şube günlüğü - gebze

GEOMETRİK TOLERANSLAR SEMİNERİ
GERÇEKLEŞTİ

KOMBİ-KAZAN-ŞOFBEN KULLANIMINA
DAİR BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİ

GİRİŞİMCİLER İÇİN DEVLET DESTEKLERİ
VE UYGULAMALI İŞ FİKRİ YAZILIMI

SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİ

ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA MÜHENDİS
YETKİLENDİRME KURSU GERÇEKLEŞTİ

GELENEKSEL ÜYE KAHVALTISI GERÇEKLEŞTİ

Tems�lc�l�ğ�m�z Yürütme Kurulu, kış aylarının gelmes� �le 
b�rl�kte doğalgazlı şofben, soba, kazan, komb�lerden 
kaynaklı ölümler�n önüne geçmek ve halkımızı 
b�l�nçlend�rmek �ç�n basın açıklaması gerçekleşt�rd�. 
Yürütme Kurulu Başkanı S�nan Yücel'�n yaptığı 
açıklamada alınması gereken önlemlere d�kkat çek�ld�.

Tems�lc�l�ğ�m�ze bağlı AR-GE ve Kal�te Kom�syonu 
tarafından 26 Ek�m 2016 günü gerçekleşt�r�len 
sem�nere Gebze Tekn�k Ün�vers�tes�nden Yrd. Doç. Dr. 
Barış B�nay, Arş. Görv. S�nan Başaran ve Arş. Görv. Al� 
Suat Yıldız katıldı. Gerçekleşt�r�len sem�nere 23 üyem�z 
katıldı

Tems�lc�l�ğ�m�z Yürütme Kurulu Başkanı S�nan Yücel ve 
yürütme kurulu üyeler� D�lovası Beled�ye Başkan'ı Al� 
Toltar �le b�r görüşme gerçekleşt�rd�. B�nalarda enerj� 
tasarrufu, asansör bakım ve kullanımı, ısınma s�stemler� 
vb. konularda halkımızı ve sanay� kuruluşlarını 
b�lg�lend�rmek �ç�n D�lovası Beled�yes� �le ortak 
etk�nl�kler yapılması hususunda ve odamız çalışmaları 
hakkında görüş alış-ver�ş�nde bulunuldu.

02 Kasım 2016 günü tems�lc�l�ğ�m�z lokal�nde 
gerçekleşt�r�len “Geometr�k Toleranslar” sem�ner� 
Mak�ne Yüksek Mühend�s� ve Yürütme Kurulu Başkanı 
S�nan YÜCEL tarafından ver�ld�. Gerçekleşt�r�len 
sem�nere 24 üyem�z katıldı.

01-02 Kasım 2016 tar�hler�nde tems�lc�l�ğ�m�z de MİEM 
kapsamında Asansör Avan Mühend�s Yetk�lend�rme 
Kursu gerçekleşt�r�ld�. Mustafa ÖZ tarafından eğ�t�m� 
ver�len kursa 20 üyem�z katıldı

Üyeler�m�z�n ve a�leler�n�n katıldığı geleneksel kahvaltı 
etk�nl�ğ�m�z 06 Kasım 2016 günü Esk�h�sar Kebap D�yarı 
Restaurant'a gerçekleşt�r�ld�. Kahvaltı etk�nl�ğ�ne 80 k�ş� 
katıldı



TEV İNANÇ TÜRKEŞ ÖZEL LİSESİ
ZİYARET EDİLDİ

şube günlüğü - gebze

FİRMA KURULUMUNDA KARŞILAŞILAN
YASAL SÜREÇLER SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİ

TEMSİLCİLİĞİMİZ ENDÜSTRİ-İŞLETME
MÜHENDİSLERİ KOMİSYONU VE ŞUBE

ENDÜSTRİ İŞLETME MDK ORTAK TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİ

SMED SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİ ENDÜSTRİ 4.0 SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİ

PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI HAZIRLAMA
PROGRAMI SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİ

Tems�lc�l �ğ�m�z Endüstr�-İşletme Mühend�sler� 
kom�syonu ve şubem�z Endüstr�-İşletme Meslek Dalı 
Kom�syonu �le yapılan toplantıda, yapılab�lecek 
etk�nl�kler ve ortak çalışmalar hakkında görüşüldü

Tems�lc�l�ğ�m�z de 09 Kasım 2016 tar�h�nde ATS 
f � r m a s ı n d a n  Ya l ı n  S E V G Ö R ' ü n  k a t ı l ı m ı  � l e 
gerçekleşt�r�len SMED ( Tekl� Dak�kalarda Kalıp 
Değ�ş�m�) sem�ner�ne 30 üyem�z katıldı.

TEV İnanç Türkeş Özel L�ses� öğrenc�ler�n�, Temel �ş 
güvenl�ğ� eğ�t�m� talepler�n� görüşmek üzere İSG 
kom�syon ürer�m�zle z�yaret ett�k. İnanç Mekatron�k 
Kulübü öğrenc� ler �  yapt ık lar ı  ça l ı şmalar ı  ve 
önümüzdek� haftalarda g�recekler� yarışma hakkında 
kom�syon üyeler�m�ze b�lg�ler verd�ler.

Ar-Ge ve Kal�te Kom�syonu tarafından 16 Kasım 2016 
günü gerçekleşt�r�len “F�rma Kurulumunda Karşılaşılan 
Yasal Süreçler” sem�ner� Gebze SMMMO Tems�lc�s� Barış 
KOÇAK'ın katılımı �le gerçekleşt�r�ld�. Sem�nere 17 
üyem�z katıldı

Endüstr�-İşletme mühend�sler� kom�syonu tarafından 
17 Kasım 2016 tar�h�nde gerçekleşt�r�len “Endüstr� 4.0” 
sem�ner� S�emen'ten Cem ÇALIM'ın sunumuyla 
gerçekleşt�r�ld�. Üyeler�m�z�n yoğun �lg�s�n�n olduğu 
sem�nere 28 üyem�z katıldı.

İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� Kom�syonu tarafından 24 
K a s ı m  2 0 1 6  g ü n ü  t e m s � l c � l � k  l o k a l � m � z d e 
gerçekleşt�r�len “Patlamadan Korunma Dokümanı 
Hazırlama Programı” sem�ner�ne 16 üyem�z katıldı.
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BUHAR TESİSATLARI VE CİHAZLARI SEMİNERİ
GERÇEKLEŞTİ

şube günlüğü - gebze

MAKİNALARDA ARIZA BULMA VE PROBLEM
ÇÖZME TEKNİKLERİ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİ

ADANA ALADAĞ’DA ÖĞRENCİ YURDUNDA
MEYDANA GELEN YANGINA DAİR BASIN

AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİ

Tems�lc�l�ğ�m�zde gerçekleşt�r�len “Bakım” sem�ner�n�n 
�k�nc�s� Ar-Ge ve Kal�te Kom�syonu tarafından 30 Kasım 
2016 günü gerçekleşt�r � ld� .  Ayhan Karadağ'ın 
s u n u m u n u  y a p t ı ğ ı  s e m � n e r l e r � n  � k � n c � s � n d e 
mak�nalarda arıza bulma ve problem çözme tekn�kler� 
anlatıldı. Sem�nere 17 üyem�z katıldı

Tems�lc�l�ğ�m�z de 08 Aralık 2016 günü gerçekleşt�r�len 
“Buhar Tes�satları ve C�hazları” sem�ner� Ayvaz 
f�rmasından meslektaşımız Mak. Müh. Tarık GÜNER 
tarafından gerçekleşt�r�ld�

Adana Aladağ da kız öğrenc� yurdunda meydana gelen 
ve 12 k�ş�n�n hayatını kaybett�ğ� yangın fac�asına da�r 
tems�lc�l�ğ�m�z yürütme kurulu ve İSG kom�syonumuz 
tarafından basın açıklaması yapıldı

basın açıklaması

KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDAKİ
VAHŞETİN NEDENİ
DENETİMSİZLİKTİR

29 Kasım 2016 tar�h�nde Adana'nın Aladağ �lçes�ndek� 3 
katlı Özel Aladağ Tahs�l Çağındak� Talebelere Yardım 
Derneğ� Ortaöğret�m Kız Öğrenc� Yurdu'nda çıkan 
yangın sonucu 11'� çocuğumuz ve b�r� eğ�tmen olmak 
üzere 12 k�ş� hayatını kaybetm�şt�r. Bu acı olaydan dolayı 
öncel�kle halkımızın acısını yürekten paylaşıyor, 
çocuklarını kaybeden a�lelere başsağlığı, yaralı 
çocuklarımıza ac�l ş�falar d�l�yoruz. 

Bu vahşet, ne yazık k� �lkokul öğrenc�ler�ne yönel�k yurt 
yapmanın yasak olduğu ülkem�zde ve M�ll� Eğ�t�m 
Bakanlığı'nın �zn�yle açılan b�r yurtta gerçekleşm�şt�r. 
Ayrıca, ş�md�ye kadar farklı nedenler bel�rt�lm�ş olsa da 
çıkan yangının �hmaller z�nc�r�n�n ve denet�ms�zl�ğ�n b�r 
sonucu olduğu ortadadır. Bu, düpedüz �nsan hayatını 
h�çe sayan kuralsızlığın, cemaat-tar�kat yapılarına açık 
eğ�t�m ve barınma s�stem�n�n b�r sonucudur. 

Soruyoruz: Başta eğ�t�m ve �l�şk�l� b�nalar olmak üzere 
kamusal yapılarda yangın önlemler�n� almak ve sürekl� 
kılmak �ç�n daha kaç yangının olması ve kaç canımızın 
kaybed�lmes� gerekecekt�r? Bu noktada bel�rtmek �ster�z, 
ülkem�zde b�nalarda yangına karşı alınacak önlemler 
“B�naların Yangından Korunması Hakkındak� Yönetmel�k” 
�le düzenlenm�şt�r. B�nalarda tes�s ed�lmes� zorunlu yapı 
malzemeler�, söndürme, algılama ve uyarı s�stemler� 
Yönetmel�ğ�n �lg�l� maddeler�nde düzenlenm�şt�r. Söz 
konusu maddelerde, y�ne tes�s ed�len s�stemler �ç�n 
gerekl� olan bakım ve per�yod�k kontroller�n yapılacağı 
bel�rt�lmekted�r. Denet�m �le �lg�l� maddeler�nde �se özel 
yapılarda denet�m�n �tfa�ye tarafından yapılması 
gerekt�ğ� bel�rt�lmekted�r. Ancak bu denet�mler�n 
neredeyse h�ç yapılmadığı görülmekted�r. TMMOB 
Mak�na Mühend�sler� Odası olarak, söz konusu 
s�stemler�n gerekl� olan per�yod�k kontrol ve testler�n�n 
tak�b�n�n, bağımsız kuruluşlar tarafından yapılarak yıllık 
denet�mler� tab� tutulması gerekt�ğ�n� kamuoyuna 
bel�rtmek �ster�z. 

Başta okullar ve yurtlar olmak üzere kamuya açık 
alanların denet�m� uzman meslek Odalarımızın da 
katılımı �le yapılmalı, bu tür fac�alara son verecek 
önlemler�n b�r an önce alınması gerekmekted�r. En 
değerl� varlıklarımız olan çocuklarımızın yerleşt�r�ld�kler� 
yurtlar da tar�kat ve cemaatler�n eller�nden ger� alınmalı, 
la�k parasız kamusal eğ�t�m ve parasız kamusal barınma 
olanakları  sağlanmalı,  denet�mler�  de mutlaka 
yapılmalıdır. 30.11.2016

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası
Kocael� Şube balkanı
Ünal ÖZMURAL



basın açıklaması

GAZ SIZDIRMAZLIK RAPORU İSTENMEMESİ
FACİALARA YOL AÇIYOR...

Şube Yönetim Kurulumuz  LPG li araç patlaması sonrası  basın açıklaması gerçekleştirerek, araçların 
periyodik muayenelerinde sızdırmazlık raporu aranmamasının önünü açan yönetmeliğe değindi.. 

1 Kasım 2016 tar�h�nde İstanbul �st�kamet�ne g�tmekte 
olan Selahatt�n Dem�r �dares�ndek� 37 ES 151 plakalı 
otomob�l  Kocael� TEM otoyolu üzer�ndek� Uzunç�ftl�k 
mevk � �nde LPG aldıktan sonra yola ç ık arken 
sürücüsünün araçta s�gara yakmak �stemes� neden� �le 
araç alev topuna dönmüştür. Yaptığımız �ncelemeler 
sonucu, aracın son muayeneler�nde LPG sızdırmazlık 
raporu almadığı  tesp�t ed�lm�şt�r.

"Araçların LPG'ye dönüşümü ve �lg�l� p�yasanın 
denet�m�nde ulaşılan düzey ve d�s�pl�n bozulmak 
üzered�r. LPG'l� araçların traf�kte 'hareketl� bombalara' 
dönüşmes� söz konusudur. Bu g�d�şe 'dur' den�lmel�d�r. 
Ulaştırma, Den�zc�l�k ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu 
Düzenleme Genel Müdürlüğü`nün 19 Aralık 2011 tar�hl� 
Genelges�; araç muayene �stasyonlarında (LPG ve CNG 
takılı araçlar �ç�n en geç b�r ay öncek� tar�he a�t 'Gaz 
Sızdırmazlık Raporu') aranması zorunluluğunu 
kaldırmış, gaz sızdırmazlık raporu bulunmamasını 'ağır 
kusur'dan 'haf�f kusur'a dönüştürülmüştür. Bu durum 
LPG'l� araç kullanıcılarının keyf�yet�ne yol açmış ve gaz 
sızdırmazlık testler�nde c�dd� b�r düşüş gerçekleşm�şt�r. 
Bu uygulama �le denet�ms�z ortama ger� dönülmüş, 
halkın can ve mal güvenl�ğ� c�dd� b�r şek�lde tehd�t 
ed�lmeye başlanmıştır.

LPG l� araçlarda �malat-montaj ve kullanıma da�r 
denet�m ve kontroller�n yapılmaması, araçların LPG'ye 
dönüşüm tad�latında standart olmayan malzemeler�n 
kullanılması, montajların standart dışılığı, per�yod�k ve 
etk�n denet�mler�n yapılmamasından kaynaklanan 
kazalar dolayısıyla öneml� can ve mal kayıpları 
oluşmuştur.

Mevcut durum böyle �ken 26.10.2016 tar�h�nde resm� 
gazetede yayımlanan araçların �mal, tad�l ve montajı 
hakkında yönetmel�kle LPG/CNG dönüşümü yapılmış 
olan araçların per�yod�k muayeneler�nde sızdırmazlık 
raporu aranmaması uygulaması başlatılarak ''HAFİF 
KUSUR'' olarak değerlend�r�len sızdırmazlık kontroller� 
KUSUR olmaktan da çıkarılmıştır. Yönetmel�ğ�n 6 ay 
sonra yürürlüğe g�rmes�yle b�rl�kte denet�ms�zl�ğ�n önü 
tamamen açılacaktır.

Yen� yönetmel�kle b�rl�kte get�r�len uygulamalardan b�r 
d�ğer� de LPG dönüşümler�nde kullanılacak LPG 
tanklarının yasal ömrünün 10 yıldan ''15 YILA'' 
ç ı k a r t ı l m a s ı d ı .  B � l � m s e l  ve  te k n � k  b � r  ve r � ye 
dayandırılmadan yapılan bu değ�ş�kl�k telaf�s� mümkün 
olmayan mal ve can kayıplarına sebep olacaktır.

Y�ne yönetmel�k mar�fet�yle sızdırmazlık kontrolü 
yapmak üzere görevlend�r�lmek �steyen kuruluşların 
bakanlığa başvurarak yetk� almalarının önü açılmıştır. 
Bu uygulamanın egzoz em�syon ölçümler�nde olduğu 
g�b� yapılacak kontroller�n n�tel�ks�z olmasına sebep 
olacağı açıktır.

Yürürlüğe g�recek olan yönetmel�k  LPG/CNG 
dönüşümü yapan �şyerler�n�n ''SÖZLEŞMELİ'' TEKNİK 
SORUMLU çal ışt ı rmasının ve b�r  tane tek n�k 
sorumlunun 6 adete kadar dönüşüm f�rmasına h�zmet 
vereb�lmes�n�n önünü açmaktadır.

Bu uygulama yapılan dönüşümler�n gerçek anlamda 
kontrolsüz gerçekleşt�r�lmes�ne yol açacaktır.

Şu anda Mak�na Mühend�sler� odası tarafından 
yetk�lend�r�lm�ş Mak�na Mühend�sler�n�n tam gün esaslı 
görev yaptıkları dönüşüm f�rmaları, yönetmel�ğ�n 
yürürlüğe g�rmes�yle b�rden fazla f�rmanın b�r tane 
tekn�k sorumluyu görevlend�rerek gerçek anlamda b�r 
denet�m�n gerçekleşt�r�lemeyeceğ� ve yapılan �şlem�n 
�mzacılık olarak gerçekleşeceğ� b�l�nmel�d�r.

Odamız, gaz sızdırmazlık testler� �le b�rl�kte araçların 
yetk�l� f�rmalar tarafından LPG'ye dönüşümünün son 
k o n t ro l l e r � n e  � l � ş k � n  'M o n t a j  Te s p � t  R a p o r u ' 
düzenlemeye de, Bakanlık tarafından ayrıca yetk�l� 
kılınmıştır. Dolayısıyla Odamızın yürüttüğü kontrol ve 
uygulama kapsamı, �ş�n bütününe �l�şk�nd�r. MMO 
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basın açıklaması

kontroller�; �thalatçı, üret�c�, bay� ve dönüşüm yapan, 
Oda tarafından yetk�lend�r�lm�ş f�rmalar �le f�rmalarda 
görev yapan ve y�ne Oda tarafından yetk�lend�r�lm�ş 
mak�na mühend�sler�n�n denet�m�n�; f�rmaların 
kullandığı tekn�k belgeler �le montaj malzeme ve 
ürünler�n�n kontrolünü ve mevcut montajın mevzuata 
uygunluğunu da kapsamaktadır. 

Türk�ye 3.093.000 ton/yıl otogaz kullanımı �le, Güney 
Kore ve Rusya'dan sonra dünyanın en büyük 3.pazarı 
olup, otogazın, benz�nden daha fazla tüket�ld�ğ� tek 
ülked�r. Toplam tüket�m de 3.sırada olan Türk�ye 10.649 
adet l�sanslı otogaz �stasyonu ve 4.275.000 adet LPG l� 
araç sayısı bakımından dünyada 1.sıradadır. Yılda 
o r t a l a m a  3 0 0 . 0 0 0  a d e t  a r a ç  L P G ' y e 
dönüştürülmekted�r.    

Dünyada otogaz kullanımı bakımından bu kadar 
öneml� b�r hac�me sah�p Ülkem�z'de, Per�yod�k 
Kontrollere esas LPG-CNG Sızdırmazlık Raporu 
zorunluluğunun   kaldırılmasının; kamu can ve mal 
güvenl�ğ� açısından vah�m sonuçlar doğuracağı ve bazı 
k�ş� ve kurumları zan altında bırakacağı b�l�nmel�d�r.  
Yen� çıkan yönetmel�k ve kanunlar net�ces�nde uzman 
mühend�sler�n �st�hdam ed�ld�ğ� ve standartlara uygun 
dönüşüm yapan yetk�l� f�rmalar p�yasadan s�l�nmekte; 
onların yer�ne "merd�ven altı" tab�r�yle anılan, uzman 

olmayan k�ş�ler�n çalıştığı kontrolsüz ve denet�ms�z 
f�rmaların bu sektörde yer almasının yolu açılmaktadır. 
MMO olarak yapılan yanlış uygulamadan b�r an önce 
dönülmes�n� ve yönetmel�ğ�n görüşler�m�z de d�kkate 
alınarak tekn�k ve b�l�msel ver�lere uygun olarak 
düzenlenmes� gerekt�ğ�n� aks� halde telaf�s� mümkün 
olmayan mal ve can kayıplarına neden olacağını 
bel�rt�r�z.

Saygılarımızla,

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası 
Kocael� Şube

TERÖRÜ LANETLİYORUZ

Katl�amlar ülkes� hal�ne get�r�len ülkem�zde 
dün akşam yen� b�r acı daha yaşadık. İstanbul 
Beş�ktaş Vodafone Arena Stadı yakınında 
patlatılan �k� bomba sonucu, şu ank� b�lg�lere 
göre 30'u pol�s 7's� s�v�l 38 k�ş� yaşamlarını 
kaybetm�ş, 200'e yakın yurttaşımız da 
yaralanmıştır.

Öncel�kle saldırıda yaşamlarını kaybedenler�n 
a�leler�ne ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara 

ac�l ş�falar d�l�yoruz.

Irak ve Sur�ye'de olduğu g�b� ülkem�zde sık sık 
bombalar patlatılmakta, �nsanlarımız ardı 
ardına katled�lmekted�r. TMMOB Mak�na 
Mühend�sler� Odası olarak, ülkem�z� kaosa, 
korku ve savaş atmosfer�ne sokmak �steyen 
terörü, k�mden ve nereden gel�rse gels�n 
lanetl�yor, kınıyoruz.

Patlayan bombalar ve katl�amlar ülkem�z�n 
kader� olmamalıdır d�yoruz. Teröre tesl�m 
o l m a y a c a k  v e  � s t e n d � ğ �  g � b �  t e r ö r e 
alışmayacak, yaşamı, barışı, toplumsal refah ve 
h u z u r u  s av u n m aya  d e va m  e d e ce ğ� z . 
11.12.2016

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



sanayici meslektaşlarımız

MESLEĞİNİN 50. YILINDA MUHARREM KURT
Bülten�m�z�n bu sayısında s�zlere b�rb�r�nden başarılı görev ve sorumluluklara �mza atmış, ve mesleğ�nde 
50.yılını doldurmuş üyem�z Muharrem KURT'u s�zlere tanıtmak �sted�k. 

Muharrem bey, bu yıl örgütümüzden”Mesleğ�nde 50.yıl plaket�n�” almaya hak kazandı, b�zlerde bu 
plaket� takd�m etmekten onur duyduk. 

Muharrem KURT 50. Yıl Plaket�n� Alırken Muharrem KURT 25. Yıl Plaket�n� Alırken

1939 İzm�t doğumlu 

1960-1966 Yıldız Tekn�k Ün�vers�tes�   Mak�na 
Mühend�sl�ğ� Bölümü  Mezun�yet. 

1966-1977 yıllarında Seka da İşletme mühend�sl�ğ�, T.C 
Karayolları İnşaat Mak�naları Temel Kursu 1.c� l�kle 
b�t�r�lerek şant�yelerde görev başlıyor. İzm�t'te yen� 
kurulan Petk�m 'e geç�ş yapıyor. 1972 de b�lg� ve tecrübe 
gel �ş �m� �ç �n Amer�k a' ya g�derek ,  sonrasında  
Petk�m'den Bes�n Mısır Sanay� BEMİS'e  geç�yor. (bu 
dönem tecrübe ve mesleğ�n doruk yılları, �ş gel�ş�m ve 
b�lg� arttırımı �ç�n İtalta, Almanya, Hollanda, Romanya, 
z�yaretler�. 1976 da ŞAH dönem�nde İRAN Qazv�n e 
g�derek çalıştırılamayan gl�koz konvertörünü başarı �le 
onarıp çalıştırıyor. Başarı ve donanımlarına rağmen 
(CPC) Corn Produck Company n�n b�r fabr�kası olan  
BEMİS Yarımca'dan o dönem�n  modası  “Kom�n�st” 
et�ket�yle �şten çıkartılıyor. 1977-1978 yıllarında özel 
proje ve ders vererek, mühend�s odalarında b�l�rk�ş�l�k 
yaparak ve aldığı tazm�natla geç�m�n� sağlamaya 
çalışırken; Bem�s tarafından sakıncalı �zlen�m� 
yaratıldığından o bölgede �ş bulamıyor, enteresan olan; 
Bem�s f�rma Yetk�l�s� Mr.LYON 'dan Antalya'da başka b�r 
�şe yerleşt�r�lme tekl�f� alıyor ancak kabul etm�yor.

Daha fazla �şs�z kalmamak �ç�n önce Yarımca, sonra İzm�t 
Beled�yes�'ne “TEKNİK MEMUR ELEMAN” statüsünde 
başlıyor, başlıyor başlamasına ancak h�çb�r zaman düz 
memur olmuyor, beled�ye görevler�ne �laveten 
şehr�m�zde bazı �lk ler� gerçekleşt�r�yor.

03.11.1977 tar�h ve 1602 sayıl ı  Resm� Gazete 
yönetmel�ğ�ne göre; Şehr�m�zde had safhaya gelm�ş 
hava k�rl�l�ğ� �le mücadele kapsamında; fuel o�l –kömür 
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k a z a n  k a l o r � fe r  k u r s l e r ı n ı 
düzenleyerek 15 yıl devam 
ett�r�p toplumun tekn�k eleman, 
mühend�s, subay, asker, kapıcı 
g�b� her kes�mden 1500 kadarı 
y a s a l  a t e ş ç �  e h l � ye t l e r � n e 
kavuşturulmasında öneml� b�r 
rol üstlen�yor. 

Y�ne Beled�ye h�zmetler� devam 
ederken; �lkler olarak Ün�vers�te 
sınavlarında kent�m�zde sınav 
süres�nce �zc� teşk�latları �le 
s e s s � z l � k  k a m p a n y a l a r ı 
düzenl�yor.  Beled�ye asfalt 
şant�yes�nde Canad�on S�klon 
Tekn�kler�  � le TOZ ÖNLEME 

projes�n� b�zzat yaparak uygulanmasını sağlıyor, Mıcır 
tes�sler�, garaj, arıtma tes�s�, çöp, hava ve den�z k�rl�l�ğ�, 
sanay�  tes�s ler �  at ık lar ı  konular ında proje ve 
uygulamalarında görev alıyor.

Beled�yedek� görev�n�n son yıllarında BÜYÜKŞEHİR 
ÇEVRE DAİRESİ n� oluşturuyor, 1993/1994 uzun yılların 
emeğ� ve ekstra gayretler�n�n karşılığında K.Y.Ö.D 'n�n 
öner�s�yle; Çevre dernekler�, Ün�vers�te, Beled�ye, Val�l�k 
b�r�mler�, Mühend�s Odaları, Sanay� T�caret Odaları, 
Gazetec� Dernekler�, vs. g�b� toplum kuruluşlarının 
takd�r� ve seç�mler� net�ces�nde “YILIN ÇEVRECİSİ” 
ödülüne layık görülüyor. 

1994-1999 Kocael� Ün�vers�tes� Öğret�m Görevl�s� olarak 
�ş yaşamına devam ed�yor, Türk�ye'de genel�nde �lk 
olarak Ün�vers�te de oluşturulan İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ 
GÜVENLİĞİ 2 yıllık önl�sans okulunun kurulmasında 
akt�f görev alıyor, ayrıca Kocael� n�n doğalgaza geç�ş� 
sebeb�yle ün�vers�tede  Doğalgaz ve Doğalgaz Kaynak 
kurslarını açılması, sorumluluğu ve yönet�c�l�ğ�n�  
yürüterek yüzlerce tekn�syen�n yasal ehl�yetler�ne 
kavuşturulmasında öneml� rol oynuyor. 1999 yılında yaş 
gereğ� Kocael� Ün�vers�te s�nden Emekl� oluyor. 

“BİR İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE; OLMASI GEREKEN ŞEYİ YÜREKTEN İSTEYİN ve ASLA İHMAL 
ETMEYECEĞİNİZ İŞ ve İŞÇİ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ KONUSUNU EN AZ 30 SANİYE DÜŞÜNÜN..”

2000-2015 Ün�vers�te  sonrası  ,  Sanay�  Odası 
Eksperl�kler� yanısıra, ODTÜ (Ortadoğu Tekn�k 
Ün�vers�tes�) Mak�na Mühend�sl�ğ� bölümünü b�t�ren 
oğlu 'nun kurduğu MEGA MERMER LTD.ŞTİ. nde 
deney�m ve b�lg�ler�n� paylaşmaya devam ed�yor.
MEGA MERMER MARKET SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ. ELLA 
STONES tesc�ll� markasıyla;  mermer basamak, moza�k 
aşamalarından sonra 10 yıl �ç�nde  (üstel�k Türk�ye 
genel�nde �şleme kapas�tes� yönüyle)en yüksek 
mertebes�ne ulaşarak CNC Mermer İşleme �şletmes�ne 
dönüşmüştür.  ELLA STONES,  DEKORA olarak 
�s�mlend�rd�ğ� dekorat�f yapı taşlarının,b�rer sanat eser� 
olduğunu kabul ed�p üret�m yaparak, yapıların 
görsell�ğ�ne mükemmell�k katmayı b�r yaşam felsefes� 
olarak ben�msem�şt�r. Her türlü doğal taş ve mermer 
üzer�ne �şlemeler yapmaktadır. 

Bugün Türk�ye; Dünya Mermer rezervler�n�n %34 g�b� 
büyük b�r kısmına sah�pt�r. Ancak Mermer �hracatımızın 
büyük b�r bölümü ham olarak �hraç ed�lmekted�r. Katma 
değer çok azdır. Mega Mermer katma değer� çok yüksek 
olan mermer objeler üretmekte zaman zaman dış 
ülkelere �hraç ed�lmekted�r.

Muharrem bey'�n, b�lg� b�r�k�m ve deney�mler� net�ces�nde genç mühend�slere b�r tavs�ye ve öz kanaat� şudur k�; 



üyelerimizden

ARAÇLARIMIZDA LPG KULLANIRKEN

Ömer AYDIN
Mak�na Mühend�s�

Kocael� Şube Yönet�m Kurulu Üyes�

LPG, ülkelere göre değ�ş�k oranlarda temel olarak 
propan ve bütanın karışımından oluşmaktadır. 
Ülkem�zde propan ve bütanın karışım oranı %30 
propan, % 70 bütan olarak bel�rlenm�şt�r. Bu oran 
ülkeler�n coğraf�k yapılarına göre değ�şmekte, her ülke 
kend� karışım oranını bel�rlemekted�r. Propanın 
kaynama noktası bütana göre daha düşük olduğundan 
ekvatora yakın ülkelerde propan oranı daha düşük 
olurken, kutuplara doğru g�d�ld�kçe artırılmaktadır. 
Hatta sadece propan da kullanılab�lmekted�r. 
Ülkem�zde sadece 45 kg sanay� tüpler�nde ve dökme 
gaz olarak propan kullanılmaktadır. 

Otogaz kullanıcıları �ç�n mevs�me göre propan ve bütan 
oranlar ı  değ�şt � r � lmekted�r.  Araç lar ında LPG 
kullananların kış aylarında bazı hususlara d�kkat etmes� 
gerekmekted�r. EN 589 standardına göre yakıt olarak 
kullanılan LPG'n�n yıl boyunca m�n. 150 kpa basınca 
sah�p olması gerekmekted�r. Bu nedenle kış aylarında 
otogaz olarak kullanılan LPG'n�n propan oranı %50 
sev�yeler�ne kadar çıkartılmaktadır.

LPG'l� araçların kış aylarında performansının düştüğü 
söylenmekted�r. Doğru kullanıldığı takt�rde aynı 
konforla kış aylarında da LPG'l� araçlar rahatlıkla 
kullanılab�l�r. Öncel�kle yakıt alınacak �stasyonun 
gerçekten EN 589 standardına uygun gaz sattığından 
em�n olmak gerekmekted�r. LPG tanklarında sıvı – gaz 
fazı hep�m�z�n b�ld�ğ� PV=nRT formülüne göre dengede 

bulunmakta ve ya bu dengey� sağlayacak eğ�l�mde 
bulunmaktadır. Araç durgun haldeyken LPG tankının P 
basıncı m�n. 150 kpa olmalıdır. 150 kpa'ın altında basınç 
olması durumunda motorun hareket hal�nde �ht�yacı 
olan deb� sağlanamayacak ve aracın �vmes� düşük 
olacağı g�b� yakıt sev�yes� tam olarak b�tmeden sank� 
b�tm�ş g�b� uyarı verecekt�r.

Bazı kullanıcılar veya otogaz dönüşüm serv�sler� 
araçların �lk çalıştığı sırada tüket�len benz�n m�ktarını 
düşürmek amacıyla LPG'n�n erken devreye g�rmes� �ç�n 
özel ayarlama yapmaktadır. Aslında bu ayar LPG'n�n 
devreye g�rd�ğ� esnadak� gaz sıcaklığının düşürülmes� 
anlamına gelmekted�r.  LPG'n�n devreye g�rd�ğ� sıradak� 

0gaz sıcaklığının 35 C olması gerekmekted�r. Aks� 
durumda bu sıcaklığa yüksel�nceye kadar �deal yanma 
sağlanamayacaktır.

Araç yen� çalıştıktan sonra �lk LPG kullanımına 
başladığında LPG tankında, dönüşüm k�t� üzer�nde ve 
gaz hatlarının üzer�nde buzlanma meydana geleb�l�r. 
Bu durum kısa b�r süre sonra ortadan kalkacaktır. LPG 
kullanımıyla beraber tankın �ç�ndek� basınç düşme 
eğ�l�m� gösterd�ğ�nden, sıvı fazdan gaz fazına geç�ş yan� 
kaynama başlayacaktır. Bu sırada tankın yüzey�nde ısı 
transfer� meydana geld�ğ�nden havadak� su baharı 
t a n k ı n  y ü z e y � n d e  yo ğ u ş a r a k  � ç � n  b u z l a n m a 
oluşturmaktadır. Dönüşüm k�t� üzer�nde �se g�r�ş basıncı 
�le çıkış basıncı arasında fark olduğundan an� basınç 
değ�ş�m�nden kaynaklı ısı transfer� olması ve gene 
havadak� nem�n k�t üzer�nde yoğuşması neden�yle 
buzlanma meydana gelmekted�r. Her �k� durumda 
b�rkaç dak�ka sonra rej�m sağlandığı �ç�n düzelecekt�r. 
Burada d�kkat ed�lmes� gereken öneml� b�r ayrıntı 
bulunmaktadır! S�stem üzer�nde herhang� b�r l�k�t 
sızıntısı olması hal�nde sızıntı olan yerde de karlanma 
görülecekt�r. Atmosfere çıkan l�k�t gaz, gaz fazına 
geçme eğ�l�m�nde olduğundan o noktada gene 
havadak� nem� yoğuşturarak karlanma meydana 
get�recekt�r. Bu durumda yakıt tankının üzer�nde gaz 
akışı kes�lmel� araç �ç� havalandırılmalı ve daha sonra 
benz�nle çalıştırılarak hareket ett�r�lmel�d�r. LPG 
sızıntısından oluşan karlanma �le ısı transfer�nden 
d o l a y ı  y ü z e y d e  m e y d a n a  g e l e n  k a r l a n m a 
karıştırılmamalıdır
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üyelerimizden

Aracına yen� LPG taktıracak olan veya aracında LPG 
kullananların güvenl� kullanım açısından aşağıda b�rkaç 
maddede bel�rtt�ğ�m�z hususlara d�kkat etmeler� 
gerekmekted�r. 

· LPG dönüşümünü yaptıracakları f�rmada da�m� çalışan 
ve yetk�l� sert�f�kası olan en az 1 adet Mak�ne Mühend�s� 
olması,
· Kullanılan ek�pmanların üzer�nde CE �şaret�n�n yer 
alması,
· Depolama tanklarında aşırı akım valf�n�n olması,
· Bakır boruların d�k�şs�z olması ve koruyucu kılıf 
�çer�s�nden geçmes�
· Dolum ağzının tampon üzer� g�b� dış ortama açık 
olmaması, bagaj �ç�ne konmaması kolay ulaşılab�l�r ama 
korumalı b�r yer seç�lmes�. Uygun alan olması hal�nde 
benz�n depo kapağının yanına konması tavs�ye 
ed�lmekted�r.
· Yılda en az b�r defa akred�te olmuş b�r kuruma LPG 
sızdırmazlık test�n�n yaptırılması. Bu aynı zamanda 
değ�şken şartlara göre LPG s�stem�n�n standartlara 
uygunluğunun tey�t ed�lmes�n� sağlayacaktır.
· Son olarak b�r gaz kokusu h�ssed�ld�ğ� anda depolama 
tankından LPG çıkış vanasının kapatılarak en yakın 
serv�se başvurulması

Ülkem�zde LPG'n�n terc�h ed�lmes�ndek� en öneml� 

daha doğrusu tek neden ekonom�d�r. Oysak� gel�şm�ş 
b�l�nçl� ülkelerde LPG'n�n terc�h ed�lmes�ndek� en 
öneml� faktör çevresel duyarlılıklardır. LPG, alternat�f 
yakıt olarak benz�n ve d�zel �le karşılaştırıldığında 
�çer�s�nde daha az C-H bulundurduğundan eksoz 
gazındak� CO  oranı çok daha düşüktür. Ayrıca gene 2

benz�n ve d�zele göre NO üret�m� daha düşüktür. 
Günlük yaşantımızda maruz kaldığımız eksoz gazlarını 
düşündüğümüzde konunun önem� daha net 
anlaşılacaktadır.  LPG'n�n çevrec� özell�ğ� neden�yle 
gel�şm�ş ülkelerde araçların LPG'ye dönüşümü �le �lg�l� 
teşv�kler ve kanun� zorunluluklar bulunmaktadır. 
Örneğ�n, Japonya, Tokyo'da ve H�nd�stan traf�ğ�n yoğun 
olduğu 11 büyük kent�nde tüm t�car� taks�ler�n LPG'l� 
olmasını zorunlu kılmıştır. İng�ltere, İtalya g�b� bazı 
Avrupa ülkeler�nde LPG'l� araçların muaf tutulduğu 
verg�ler bulunmaktadır. Şangay, V�etnam, Kamboçya, 
F�l�p�nler ve Tayland'da yoğun olarak kullanılmaya 
başlanan LPG'l� motos�kletler özell�kle Afr�ka ve Avrupa 
ülkeler�nde de yayılmaya başlamıştır. Son olarak 
H�nd�stan'ın Gujarat kent�ndek� tahm�n� 5000 adet 
balıkçı teknes� den�z k�rl�l�ğ�n�n önüne geçmek amacıyla 
oto gaza dönüştürülmüştür. 

LPG doğru kullanıldığı sürece her zaman �ç�n güvenl� ve 
çevrec� b�r yakıttır. Mak�na Mühend�sler� Odası �ht�yaç 
duyan herkese bu konuda gerekl� desteğ� verecekt�r.    



sağlık

HEPATİT KONUSUNDA BİLMEMİZ GEREKENLER

Doç Dr. Turan UÇKUN

“Karac�ğer İlt�haplanması” anlamına gelen “HEPATİT” tüm 
dünyada yaygın olan b�r Halk Sağlığı sorunudur. 15-20 sene 
önces�ne kadar, herkes�n sarılık olması, gr�p olmak g�b� sıradan 
ve olağanmış g�b� karşılanırdı. C�dd�, hatta ölümcül olab�lecek 
tehl�keler�nden, korunmadan, önlem�nden, doğar doğmaz aşı 
olmaktan bahsed�lmezd�. Sarılığın, karac�ğer�m�ze zarar 
verd�ğ�nden ve hatta bazen �flasına yol açtığından da söz 
ed�lmezd�.
.
Hepat�tler�n b�rçok neden� olmakla b�rl�kte, en çok karşılaşılan 
türü; v�rüsler�n yol açtığı enfeks�yonlardır. Bu v�rüsler 
A,B,C,D,E,F ve G olarak alfaben�n �lk harfler�yle �s�mlend�r�l�rler. 

Türk�ye'de ve dünyada en yaygın ve tehl�kel� olanı B ve C 
Hepat�tler�d�r. Hepat�t B'den, 1 günde ölenler�n sayısının, 
AİDS'ten 1 yılda ölenler�n sayısından fazla olduğunu 
b�l�yor muydunuz! Hepat�t-B'n�n “ÇAĞIN VEBASI” olarak 
n�telend�r�lmes� de bu nedenled�r., 

V�ral hepat�tlerde sarılık başlamadan önce genell�kle bulantı, 
kusma ve �ştahsızlık görülür, göz akı ve der�n�n sararması ve 
�drarın koyu renk alması �le de bel�rg�nleş�r. Hastalar 
kend�ler�n� çok güçsüz ve yorgun h�ssederler. Çocuklar. 
Hastalığı 1 – 2 günlük gr�p bel�rt�s�yle geç�reb�l�rler.

Hepat�t – B ve Hepat�t – C'n�n tek kaynağı �nsandır. V�rüs, 
�nsandan �nsana kan, tükürük ,�drar, ter, men� ve vaj�nal 
salgıyla bulaşır. Bulaşma yolları �se; c�nsel �l�şk�, dudaktan 
öpüşme, kan ve kan ürünler�n�n kullanımı, k�rl� enjektörler, �y� 
ster�le ed�lmeyen cerrah� aletlerle müdahaleler, d�ş tedav�ler�, 
sünnet, akupunktur dövme, kulak delme, man�kür-ped�kür 
gereçler� ve ortak kullanılan d�ş macunlarıdır.

V�rüsle temas eden ve bulaş olan her 100 k�ş�den 5 – 7's� 
bağışıklık s�stem�n�n ant�kor (koruyucu) oluşturamaması 
neden�yle taşıyıcı (portör) olarak kalırlar ve kend�ler�n� sağlıklı 
h�ssetmeler�ne rağmen çevreler�ndek�ne v�rüs bulaştırırlar. 
Taşıyanların, yorucu ve uzun sürel� spor yapmamaları ve 
alkolden mümkün olduğu kadar uzak durmaları öner�l�r.

Hepat�t taşıyıcıları, a�le yaşamlarında nelere d�kkat ed�lmes� 
konusun da  her ne kadar b�lg� sah�b� olsalar da, bazı püf 
noktaların, sağlıklı k�ş�lerce de b�l�nmes�nde yarar var 

kanısındayım.
A Hepat�t�, gıdalarla geçt�ğ�, Türk 
halkının %85'�n�n de küçükken 
v�rüsü alıp hastalığı atlattığı �ç�n ve 
de Hepat�t – A'nın “taşıyıcılığı” 
olmadığı  �ç �n ,  bu mak alemde 
HEPATİT- B  ve HEPATİT- C taşıyıcıları 
�le temasları olanları b�lg�lend�rmey� amaçlıyorum..

TAŞIYICILARIN %50'Sİ BİLMİYOR, YA SİZ?
Dünyada ve ülkem�zde Hepat�t- B'n�n taşıyıcılık oranı % 5-8 
olup, taşıyıcıların da %50's�  taşıyıcı  olduklarından 
habers�zd�rler. Yan� daha açık b�r dey�mle, Türk�ye'de 4 – 5  
m�lyon Hepat�t-B taşıyıcısı vardır ve 2 m�lyon k�ş� taşıyıcı 
olduğunu b�lmemekted�r

EŞLERİN HEPATIT'TEN KORUNMASI:
A�le b�reyler�nde eşlerden b�r�,  v�ral hepat�t taşıyıcısı ya da 
kron�k hasta �se, c�nsel �l�şk�de mutlaka erkek korunmalı, Oral 
�l�şk� kes�nl�kle kurulmamalıdır. B�l�nd�ğ� g�b� bulaşma ter, 
tükürük, men�, vaj�na salgısı g�b� vücut sıvılarıyla olmaktadır. 
Eğer dudakta uçuk, ağız mukozasında dejenerasyon, d�ş et� 
kanaması veya küçük b�r çatlak varsa, hepat�tler , özell�kle 
ağızdan öpüşme  �le kolayca bulaşab�lmekted�r.

AILE VE ÇOCUKLARIN HEPATİT'TEN KORUNMASI:
Hepat�t'ten korunmak el�n�zde. A�le �çer�s�nde, çocukların 
korunması amacıyla özell�kle DİŞ MACUNU ayrılmalıdır. 
Hepat�tl� b�r�n�n, d�ş fırçasını, d�ş macunu tüpünün ağzına 
sürdüğünde, tüpün ağzında kalan v�rüsler, a�le b�reyler�nden 
d�ğerler�ne rahatça bulaşab�l�r. Özell�kle d�ş d�pler�n�n 
fırçalanması sırasında meydana geleb�lecek kanama ve 
tahr�şler bulaşmayı daha da kolaylaştırır. Hepat�t taşıyıcısı 
b�rey�n ağzına soktuğu çatal veya kaşığı yıkanmadan 
kullanmamak g�b� tedb�rler�n de gerekl� olduğunu da 
unutmayalım.

HEPATİT TANISI, HEPATİT AŞISI ve ÖNLEMLER:
Kron�kleşmelerde, vücut d�renc� düşmes� neden�yle 
görüleb�lecek karac�ğer kanser� ve s�roz hastalıkları neden�yle, 
Hepat�t- B ve Hepat�t- C konularında çok c�dd� önlemler�n 
alınması gerekmekted�r.  Bu bağlamda, a�le b�reyler�n�n, 
hemen Hepat�t - B  testler�n� yaptırmaları, ed�n�lm�ş 
bağışıklıkları yoksa, hemen aşı yaptırarak yeterl� sev�yede 
ant�kora sah�p olmalarını ş�ddetle öner�r�m. Aşı olanların çoğu, 
3 aşı yaptırdıktan sonra kend�ler�n� bağışık zannetmekted�rler. 
Herkes, 3 aşı yapıldıktan sonra bağışıklık kazanamaz.  3 
aşının tamamlanmasından 1 ay sonra mutlaka Ant�-HBs 
ant�kor sev�yes� saptanmalıdır. Eğer ant�kor sev�yes� 
düşük ya da yeters�z �se, her ay aşılanmaya devam 
ed�lmel�d�r.  
Hepat�t-C'den korunmak �ç�n henüz aşının bulunmamış 
olması neden�yle, yaşam kal�tes� ve sağlık açısından gerekl� 
önlemler�n erkenden alınması son derece öneml�d�r. 

Hepat�tler ve d�ğer hastalıklar konusunda daha detaylı b�lg�ler 
�ç�n  s�tes�ne baş vurab�l�rs�n�z.www.uckunlaboratuvar�.com
Sağlıcakla kalın.
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198433 DEVRİM

ANNE KAFAMDA BİT VAR
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33 Devr�m, ünü bütün dünyaya 
yayılmış, sadece kend� coğrafyasında 
değ�l sınırları aşarak her yerde �kon 
hal�ne gelm�ş b�r devr�mc�n�n, Ernesto 
Che Guevara'nın torunu olmanın 
ağırlığıyla yazılmış b�r met�n. 
Orta yaşlarında, yalnız, kaybetm�ş ve 
bık mış  b�r  adamın b� l �nc�nden 
süzülenler  sat ır lara dökülüyor. 
Takılmış b�r plağın tekrar eden r�tm� 
eşl �ğ�nde,  k ahramanın tekdüze 
gündel�k hayatını, sıkıcı �ş yaşamını gözlüyoruz. 
Erken yaşta ölen Canek Sánchez Guevara'nın bu �lk ve tek 
romanı Küba devr�m�n�n �dealler�ne �nanmış b�r kuşağın hayal 
kırıklıklarını, Küba'nın sıradan �nsanlarının boğucu hayatlarını ve 
genç b�r adamın uyanışını özgün b�r tarzda anlatıyor.  (Tanıtım 
Bülten�nden)

Sayfa Sayısı: 70 - Baskı Yılı: 2016 - Yayınev�: Encore

Sana h�çb�r şey olmayacak, göreceks�n 
bak. El�n� kolunu sallayarak dışarı 
ç ı k a c a k s ı n .'  U ç a k  h a v a a l a n ı n a 
yaklaşırken Müjdat (Gezen) ben� 
y a t ı ş t ı r m a y a  ç a l ı ş ı y o r d u .  O n u 
duymuyor g�b�yd�m. Tutuklanacak 
o l u r s a m  o n u n  n e l e r  y a p m a s ı 
gerekt�ğ�n� düşünmeye çalıştım; 
tanıdık b�rkaç k�ş�n�n adını saydım. 
'Onları hemen ara, avukatımı devreye 
sok,' ded�m; b�r de bütün gazeteler� 
aramasını temb�hled�m. Durduk. 
Herkes hareketlend�, ben b�r türlü 
yer�mden kalkmak �stem�yordum. 
Gönülsüz, ağır hareket ed�yordum. Müjdat'a döndüm: 'Ben� 
götürürlerse bavulumu sen al,' ded�m. 'Bavulla şubeye g�tmek 
�stem�yorum. Yan cepler�nden b�r�nde telefon defter�m var, onu 
yok et...”
S�nema sanatçısı Tarık Akan, 80 asker� darbes�n�n hemen 
ardından, 1981 başlarında Almanya'da yaptığı b�r konuşma 
yüzünden yurda dönüşünde tutuklanır. Bu tutuklanmanın 
neden�, sağcı b�r gazeten�n manşete çıkardığı yanlı ve yalan 
haberd�r. Böylece, uzun b�r yargılanma sürec� başlar. S�yas� Şube, 
sorgulamalar, �t�l�p kakılmalar, aşağılanmalar, soğuk hücreler, 
b�tl�-farel� koğuşlar, sağcılar, solcular, devr�mc�ler, TKP'l�ler, 
�damlıklar... Ünününün doruğundak� Tarık Akan'ın aylar boyu 
�ç�nde bulunacağı ortam budur. Uzun zaman sonra aklanıp 
özgür kalan Tarık Akan, aradan yıllar geçse de o günler�n 
baskılarını, acılarını unutamaz; tek çıkış yolu, yaşadıklarını yazıya 
dökmekt�r. Anne Kafamda B�t Var, o karanlık dönem�n b�r 
tutanağı g�b�. Son y�rm� yıldır toplumsal �çer�kl� f�lmlere yönelen 
ünlü s�nema adamının az b�l�nen b�r yönünü ortaya çıkaran 
anılarda ayrıca Şer�f Gören'den Atıf Yılmaz'a, Orhan Apaydın'dan 
Barış Derneğ� Davası'na kadar pek çok tanınmış ada ve öneml� 
olaya yer ver�l�rken, Yılmaz Güney cezaev�ndeyken g�zl� saklı 
çek�len Yol f�lm�n�n bütün serüven� de d�le get�r�l�yor.

Sayfa Sayısı: 198 - Baskı Yılı: 2016 - Yayınev�: Can Yayınları

Part�'n�n dünya görüşü, onu h�ç 
anlayamayan �nsanlara çok daha 
kolay dayatılıyordu. (...) Her şey� 
y u t u y o r l a r  v e  h � ç b � r  z a r a r 
görmüyorlardı çünkü tıpkı b�r mısır 
tanes�n�n b�r kuşun beden�nden 
s�nd�r�lmeden geç�p g�tmes� g�b�, 
yuttuklarından ger�ye b�r şey 
kalmıyordu.
George Orwell'�n kült k�tabı B�n 
Dokuz Yüz Seksen Dört, yazarın geleceğe �l�şk�n b�r kâbus 
senaryosudur. B�reysell�ğ�n yok ed�ld�ğ�, z�hn�n kontrol 
altına alındığı,  �nsanların mak�neleşm�ş k �tlelere 
dönüştürüldüğü total�ter b�r dünya düzen�, romanda 
�nanılmaz b�r hayal gücüyle, en �nce ayrıntısına kadar 
kurgulanmıştır. Geçm�şte ve günümüzde dünya sahnes�nde 
tezgâhlanan oyunlar düşünüldüğünde, ütop�k olduğu 
kadar gerçekç� b�r romandır B�n Dokuz Yüz Seksen Dört. 
Güncell�ğ�n� h�çb�r zaman y�t�rmeyen b�r başyapıttır; 
yalnızca yarına değ�l, bugüne de �l�şk�n b�r uyarı çığlığıdır. 
Can Yayınları, bu "bütün zamanların k�tabını" Celâl Üster'�n 
özenl� çev�r�s�yle okura sunmaktan kıvanç duyuyor. (Tanıtım 
Bülten�nden)

Sayfa Sayısı: 352 - Baskı Yılı: 2016 - Yayınev�: Can Yayınları

SOFİE’NİN DÜNYASI (Çocuk Romanı)

" B e n ze r  � n s a n l a r ı n",  y ü ze ys e l 
b�lg�ler�n geçerl� olduğu çağımızda, 
"3000 yıllık geçm�ş�n�n hesabını 
y a p a m a y a n  � n s a n  g ü n ü b � r l � k 
yaşayan �nsandır" d�yen Goethe'n�n 
günüb�rl�k �nsanlarından olmama 
yolunda c�dd� b�r adım.
15. yaşgününü kutlamaya hazırlanan 
Sof�,  b�r gün posta kutusunda 
"K�ms�n" yazılı b�r not bulur. Bu 
sorudan hareketle, bütün b�r felsefe 
tar�h�nde sorulmuş soruları ve 
cevapları, sürükley�c� b�r roman 
kurgusu �ç�nde anlatan Joste�n Gaarder, Umberto Eco'nun 
"Gülün Adı"nda Ortaçağ teoloj�s�n� romanlaştırma gücünü bu 
k�tabında felsefede göster�yor.
Gaarder (1952) özell�kle gençl�ğe yönel�k k�taplarıyla tanınan 
Norveçl� b�r felsefe öğretmen�.
"Sof�'n�n Dünyası" yayınlandığı 1991 yılından bu yana 
aralarında Korece, Rusça, Japonca, Arapça g�b� d�ller de olmak 
üzere kırka yakın d�le çevr�lm�ş ve yayınlandığı her ülkede en 
çok satan k�tap olma başarısını elde etm�şt�r.

Sayfa Sayısı: 587 - Baskı Yılı: 2015 - D�l�: Türkçe



  Teknoloji Günlüğü Hazırlayan: N.Gökhan Duman

HABER
Yurtdışı telefon, tablet ve telev�zyonlara ek verg� geld�!

Yurt dışından alışver�ş �ç�n b�r düzenleme yapılmış ve gümrük l�m�t� 
olan 75 euro 30 euro'ya düşürülmüştü. Bu hamle �le haksız 
rekabet�n önüne geç�leceğ� düşünülüyordu. Bununla �lg�l� yurt dışı 
ürünler� etk�leyen b�r karar Resm� Gazete'de yayınlandı.Karara 
göre; yurt dışından alınan telefon, telev�zyon, tablet, müz�k çalar 
ve v�deo oynatıcılardan alınan bandrol ücret� kademel� olarak 
arttı.51 �la 148 ekran büyüklüğündek� telev�zyonlardan 10 �la 80 
euro arasında, akıllı telefonlardan 20 euro, tabletlerden 10 euro, 
radyo s�stemler�nden 1 euro, müz�k çalarlardan 7 euro ve v�deo 
oynatıcılardan 15 euro ekstra bandrol verg�s� alınacak.Kararın 
2017 Ocak ayında resm� olarak uygulanması beklen�yor.

Yen� trend e-t�caret oldu!

Tüm dünyada olduğu g�b� ülkem�zde de �nternetten alışver�ş eğ�l�m� 
son yıllarda büyük b�r hızla artarken, ulaşımdan konaklamaya, 
y�yecek �çecekten, g�y�m ve aksesuara, elektron�kten sağlık 
gereçler�ne pek çok ürün ve h�zmet �ç�n artık �nternetten alışver�ş 
çok daha fazla terc�h ed�l�yor. En çok terc�h ed�len  s�teler�n başında ; 
y e m e k s e p e t � . c o m ”  “ a m a z o n . c o m  , a l � b a b a . c o m , 
heps�burada.com  ,n11.com ebay.com, g�tt�g�d�yor.com, 
sah�b�nden.com, trendyol.com ve l�dyana.com”gel�yor.

Mob�lde de Sab�tte de en hızlı Turkcell

1 N�san'da dünyanın en güçlü 4.5G altyapılarından b�r�s�n� 
Türk�ye'de h�zmete sunan Turkcell, Türk�ye'n�n mob�l �nternet hız 
ortalamasını yukarılara taşımayı başardı. Dünyada �nternet bağlantı 
hızını test eden ve m�lyonlarca kullanıcısı olan Speedtest'�n 
gel�şt�r�c�s� Ookla tarafından yayınlanan Türk�ye Raporu, 4.5G �le 
Türk�ye'n�n mob�l �nternet �nd�rme hızının b�r öncek� yıla göre %206 
arttığını ortaya koyarken, Turkcell'�n hızının en yakın rak�b�nden 
yaklaşık %30 daha yüksek olduğunu göster�yor. Raporu'na göre, 
Turkcell'�n mob�l �nternet kullanıcılarının ortalama �nd�rme hızı 38.8 
Mbps, yükleme hızı �se 16.9 Mbps'ye ulaştı. İk�nc� sıradak� 
operatörün �nd�rme ortalaması 30.18 Mbps olurken, son sıradak� 
operatörün hız ortalaması �se 19.13 Mbps olarak açıklandı. Bu 
sonuçlarla Turkcell, mob�l �nternet hız ortalaması bakımından açık 
ara b�r�nc� operatör oldu.

Ç�ft S�mkartlı İphone Geleb�l�r!

Şu ana kadar ç�ft SIM kartlı modeller� olmayan tek marka olan Apple, 
bu pol�t�kasını değ�şt�recek g�b� görünüyor.! Forbes tarafından 
ortaya çıkartılan b�lg�ye göre, Apple'ın �k� ayrı numaranın aynı anda 
çalışab�leceğ� ç�ft SIM kartlı b�r �Phone model� tasarlayacağı �dd�a 
ed�l�yor. Mart ayında başvurusu yapılan ve Eylül ayında onaylanan 
bu patentlemede �se gel�şt�r�c� olarak Apple'ın hücresel ağlardan 
sorumlu d�rektörü L� Su'nun �sm�n�n geçmes� de öneml� b�r detay. 
Ç�ft SIM kart destekl� b�r �Phone model�n�n global pazardan z�yade, 
ç�ft SIM kartlı modeller�n yoğun olarak kullanıldığı H�nd�stan ve Ç�n 
g�b� ülkeler�n pazarında yer alacağı tahm�n ed�l�yor.

Satın alab�leceğ�n�z En �y� Akıllı Telefonlar(ARALIK-2016)
Dünya genel�nde pek çok markalardan farklı b�rçok akıllı telefon 
bulunuyor. Pek� aralık ayında alab�leceğ�n�z en �y� akıllı telefon 
hang�s�?Normal boyutlarda en �y� akıllı telefonlar İPHONE 7 ve 

Samsung Galaxy S7 Edge  günlük kullanım ve cepte taşınab�l�rl�ğ� 
en kolay ve rahat telefonlardan.Google yen� akıllı telefonu PİXEL 
�se farklılık arayanlara h�tap ed�yor.Akıllı telefon pazarına kend� 
markasınıda ekleyen f�rma oldukça �ddaal� b�r g�r�şte yaptı.Ancak 
f�yatı ülkem�zde verg�lerden dolayı oldukça yüksek.Buna rağmen 
b�r şans ver�lmel�.LG G5 �se tam b�r f�yat/performans telefonu . 
1 7 0 0  T L .   f � y a t  b a n d ı n d a  a l ı n a b � l e c e k  e n  � y �  a k ı l l ı 
telefonlardan.Huawe� P9 aynı f�yat bandında alınab�lcek 
telefonlardan.Daha büyük ekranlı telefon terc�h edenler �se 
İPHONE 7 PLUS ,SONY XPERİA XZ tam bu tanıma göre 
telefonlardan.

Uluslararası Teknoloj� Bankası Türk�ye'de Kurulacak 

B�rleşm�ş M�lletler Genel Kurulu (BM), En Az Gel�şm�ş Ülkeler�n 
b�l�m, teknoloj� ve �novasyon kapas�teler�n�n güçlend�r�lmes� 
amacına yönel�k, "Uluslararası Teknoloj� Bankası"nın Türk�ye'de 
kurulmasını onayladı.BM'den yapılan açıklamaya göre, genel 
merkez� Türk�ye'de olacak Banka, faal�yetler�ne gelecek yıl 
başlayacak.  Söz konusu ülkelere,  b�l �m ve teknoloj� 
pol�t�kalarının gel�şt�r � lmes�,  uygulanması,  yönet�ş�m 
mekan�zmalarının kurulması konusunda destek verecek 
Bankaya katkı payları �se gönüllülük esasına göre sağlanacak.

Fransa'da Dünyanın İlk Elektr�k Üreten Yolu

Fransa'nın Normand�ya bölges�nde 'elektr�k üreten yolun' �lk 
k�lometres� h�zmete g�rd�. Deneme amaçlı yapılan, fotovolta�k 
kaptörlü bloklardan üret�len ve dünyada b�r �lk� oluşturan 1 
k�lometrel�k yol, FransaÇevre ve Tab� Kaynaklar Bakanı Segolene 
Royal tarafından h�zmete sokuldu.Bu tür 'çevre dostu' yolların 
Fransa genel�nde çoğaltılmasını arzuladığını söyleyen Fransız 
bakan dünyada b�r �lk olan bu b�r k�lometrel�k yolun 'çok umut 
ver�c�' olduğunu bel�rtt�.Güneş enerj�s�yle elektr�k üreten yolun 
�lk k�lometres�n�n 5 m�lyon euroya mâl olduğu bel�rt�ld�.

Tw�tter Son Dak�ka B�ld�r�mler� Test Aşamasında 

Tw�tter, IOS uygulaması üzer�nden son dak�ka haber b�ld�r�mler� 
�ç�n test sürec�ne başlamış durumda. B�rkaç ay önce Tw�tter, 
haber b�ld�r�mler� üzer�ne yaptığı çalışmalar �le gündeme 
gelm�şt�.Bel�rl� �OS Tw�tter uygulaması kullananların aktardığı 
paylaşımlarda, Tw�tter'ın en son haberler �ç�n ayrı b�r b�ld�r�m 
göndermeye başladığı anlaşılıyor. Mashable tarafından 
açıklanan b�lg�lere göre de Tw�tter sözcüsü tarafından bu 
b�ld�r�mler�n test aşamasında olduğu doğrulandı.

Chrome artık çevr�m dışı �çer�k göstereb�lecek

Yakın zamanda masaüstü sürümler� �ç�n b�r güncelleme 
yayımlayan Google, Flash �le arasındak� bağları kopararak HTML5 
terc�h�nde bulunmuştu. Bunun ardından b�rsüre sonrada 
Andro�d tarafından güncelleme aldı. Performans artışı ve hata 
çözümler�ne olanak sağlayan güncellemen�n en büyük özell�ğ� 
�se çevr�m dışı �çer�k görüntüleme seçeneğ� sunması oldu.Artık 
kullanıcılar bu özell�k sayes�nde artık fotoğrafları, ses dosyalarını, 
v�deoları ve web sayfalarını �nternet bağlantısına �ht�yaç 
duymadan �nd�reb�lecek. Özell�ğ� akt�f hale get�rmek �ç�n 
yapılması gereken sadece adres satırının yanında yer alan 
�nd�rme s�mges� üzer�ne tıklamak yeterl�.



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

TEBRİKLER
·Sakarya Tems�lc�l�ğ�m�zde Tekn�k 
Görevl� olarak görev yapmakta olan 
Hasan KARAGÖZ arkadaşımız, Betül 
K A R A G Ö Z  � l e  h a y a t l a r ı n ı 
b�rleşt�rd�ler. 
Arkadaşlarımızı ve a�leler�n� tebr�k 
eder,  mutlu huzurlu b�r ömür d�ler�z.

· Şubem�zde Tekn�k Görevl� olarak 
görev yapmakta olan Al� Şah�n 
arkadaşımız, Derya KIRMIZI ŞAHİN �le 
06.11.2016 tar�h�nde evlend�ler. 
Arkadaşlarımızı ve a�leler�n� tebr�k 
eder, mutluluklar d�ler�z.

· Üyem�z Gökhan Samet KORKMAZ   29.10.2016 tar�h�nde 

evlenm�şt�r. Tebr�k eder, mutluluklar d�ler�z.

· Üyem�z Serhat TAŞER 26.10.2016 
tar�h�nde evlenm�şt�r. Tebr�k eder, 
mutluluklar d�ler�z.

BAŞSAĞLIĞI
· Üyem�z S�nan YÜCEL'�n dayısı 13.10.2016 tar�h�nde 
vefat etm�şt�r. Üyem�ze ve kederl� a�les�ne başsağlığı 
d�ler�z.

· Üyem�z Özcan EROL'un annes� 26.11.2016 tar�h�nde 
vefat etm�şt�r. Üyem�ze ve kederl� a�les�ne başsağlığı 
d�ler�z.
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İSMAİL TUĞRUL
CELAL FIRAT KAŞ
ŞEFİK ERDEM
HİLAL BIKMAZ
SERCAN KARACAN
MEHMET ONUR AKOĞLAN
BATUHAN GÜMRÜKÇÜ
LEVENT YILDIZ
MELİH SEVGİER
ALİ GÜRAY ERTEM
MELİKE ÜZEYİROĞLU
AYHAN ŞEKER
M.OĞUZHAN ERDOĞAN
OKAN KULOĞLU
SİNAN DOĞAN
YUNUS SEYYAR
NEZİR CÜNEYT FURUNCİ
MURAT ÇAĞRI ULUDAŞ
AYKUT AKTAŞ
ALİ OSMAN GÜNDOĞDU
SİNAN GÜRSOY
AHMET POLAT
BORA ERDAĞI
HAKAN YILDIZ
YAVUZ KIRAÇ
MURAT SERT
ARMAĞAN UYSAL
NACİ AYRANCI

SEFA DOĞANLI
ÖZGÜR ÖZTÜRKOĞLU
BERKAY BAŞOĞLU
CAN ÜTKÜR
OĞUZHAN RODOP
BÜŞRA İNCE
YASİN KOÇ
VOLKAN UYSAL
HALİL YİĞİT EKŞİ
ONUR TAŞTAN
ALTUĞ ÇAKIR
MURAT DAVUTOĞLU
İBRAHİM MELİH CACİM
ÇAĞRI ÇAĞLAYAN
M.İBRAHİM UYANIK
İSMET AKKAYA
UĞUR ÇELİK
ÇAYAN ÇELİK
SEMİH KOCAMAN
KADİR ESMERAY
TUĞÇE GÜRSOY
ERTUĞ YILDIRIM
EMİNE CEREN ÖZDEMİR
DİLEK DURNA
NAGEHAN BÖR
İ.ARDA TOPALOĞLU
KARDELEN TÜRKDOĞAN
ŞENOL KARADAŞ

ERKUT ATEŞ
MEHDİN ERKAN
ORÇUN AKYÜZ
ELİF MEHREKULA
ALİ CAN KARA
OĞUZHAN DEMİR
BİLGİN ÖZER
ALPER AKTAŞ
SAMET SAKAOĞLU
EMRE ÖĞÜT
YUSUF ÖZTÜRK
EMİN MERT UYGUN
UTKAN AKGÜN
ERSİN ERDEBİL
İSMAİL Y. ESMER
TAYFUN ORHAN
ADEM ÇAĞLAYAN
ZAFER YAVUZ
BURCU AKBAŞ
BÜŞRA GÜMÜŞGÖZ
İLYAS YALMANCI
SEFA BAYLAN
HİLMİ TULUM
ANIL CANER
ALİ EMRE ARMUTÇUOĞLU
GÜLCAN AKDERE
ALİ BOZKURT

MERT AKBIYIK
M.UTKU ALDEMİR
GÖKHAN KESİCİ
ERDİ ARSLAN
ABDULLAH ALTUN
ALTAN BAL
BARIŞ OZAN KILIÇ
ERSİN ATEŞ
YUSUF KESKİN
YUSUF ÖNDER
FATİH BAĞMANCI
SERHAT PEKGÖZ
MUSTAFA AKIN
ABDULLAH LAÇİN
M.RASİM BOLKVAZOĞLU
H.CAN ÖZDEMİR
SELDA ÖZDEMİR
Y.RAMAZAN UÇARKUŞ
YASEMİN COŞKUN
OĞUZ SEZEN
ENSAR KORKMAZ
ALİ ARKIN AYDIN
EMRE AKISKALIOĞLU
BEYZA UZUNGET
KADİR NUMAL
ONUR ALİ ÖZLÜ
ASIM OKAN İPEKDAL

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ
Şubem�ze Temmuz - Ağustos - Eylül 2016 tar�hler�nde kayıt yaptırarak üye olan meslektaşlarımıza “ARAMIZA 
HOŞGELDİNİZ” d�yoruz. Oda ve Meslek� çalışmalarında başarılar d�l�yoruz.
          Şube Yönet�m Kurulu
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TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
PERSONEL BELGELENDİRME KURULUŞU KAPSAMI

ULUSAL YETERLİLİK BİRİMİ
11UY0014-3/A1 Kaynak İşlemler�nde İş Sağlığı ve Güvenl�ğ�
11UY0014-3/B1 Metal - Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) - Alüm�nyum (131)
11UY0014-3/B2 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) - Alüm�nyum (141)
11UY0014-3/B3 Plazma Ark Kaynağı - Alüm�nyum (15)

11UY0014-3/00 ALÜMİNYUM KAYNAKÇISI (Sev�ye 3)

ULUSAL YETERLİLİK BİRİMİ
11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemler�nde İş Sağlığı ve Güvenl�ğ�
11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı
11UY0010-3/B10 Otojen Tungsten Asal Gaz Kaynağı (142)

11UY0010-3/B12 İnd�rgey�c� Gaz ve Katı Dolgu Malzemel� Tungsten Asal Gaz Kaynağı (145)

11UY0010-3/B2 Gaz Korumasız Özlü Elektrotla Ark Kaynağı

11UY0010-3/B4 Özlü Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı

11UY0010-3/B6 Metal - Ark Akt�f Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)

11UY0010-3/B8 Akt�f Koruyucu Metal�k Özlü Elektrotla Ark Kaynağı (138)

11UY0010-3/B14 Oks� - Aset�len Kaynağı (311)

11UY0010-3/B11 Boru B�ç�m�nde Özlü Elektrotlu Tungsten Asal Gaz Kaynağı (143)

11UY0010-3/B13 Plazma Ark Kaynağı

11UY0010-3/B3 Tel Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı

11UY0010-3/B5 Metal - Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)

11UY0010-3/B7 Akt�f Koruyucu Gazla Özlğ Tel Metal - Ark Kaynağı (136)

11UY0010-3/B9 Tungsten Asal Gaz Kaynağı (TIG kaynağı) (141)

11UY0010-3/02 ÇELİK KAYNAKÇISI (Sev�ye 3)

ULUSAL YETERLİLİK BİRİMİ
11UY0010-3/A1 Kaynak İşlemler�nde İş Sağlığı ve Güvenl�ğ�
11UY0010-3/B1 Elektrotla Ark Kaynağı (111)
11UY0010-3/B10 Oks� - Aset�len Kaynağı

11UY0010-3/B6 Metal - Ark Akt�f Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı)
11UY0010-3/B2 Gaz Korumasız Özlü Tel Elektrotla Ark Kaynağı

11UY0010-3/B8 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı)

11UY0033-3/01 DOĞAL GAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI (Sev�ye 3)

ULUSAL YETERLİLİK BİRİMİ
09UY0001-3/A2 Plast�k Kaynaklarıyla İlg�l� genel Meslek� B�lg� ve Uygulama Becer�s� (TS EN 13067 Madde 5.3)
09UY0001-3/B13 PE Malzeme Grubu 3.6 Alt grubu Çerçeves�nde Plast�k Kaynak Uygulaması
09UY0001-3/B18 PE Malzeme Grubu 3.8 Alt Grubu Çerçeves�nde Plast�k Kaynak uygulaması

11UY0034-3/A2 Doğal Gaz Pol�et�len Kaynak İşler�nde Çevre Güvenl�ğ� ve Önlemler

11UY0034-3/A4 Doğal Gaz Pol�et�len Kaynak İşler�nde İş Organ�zasyonu

11UY0034-3/A1 Doğal Gaz Pol�et�len Kaynak İşler�nde İş Sağlığı ve Güvenl�ğ�

11UY0034-3/A3 Doğal Gaz Pol�et�len Kaynak İşler�nde Kal�te Yönet�m S�stemler�

11UY0034-3/A5 Doğal Gaz Pol�et�len Kaynak İşler�nde Kaynak İşlem�ne Hazırlama ve Test İşlemler�

11UY0034-3/01 DOĞAL GAZ POLİ ETİLEN KAYNAKÇISI (Sev�ye 3)

ULUSAL YETERLİLİK BİRİMİ
11UY0014-3/A1 Kaynak İşler�nde İş Sağlığı ve Güvenl�ğ�
11UY0016-4/B1 Gaz Korumasız Özlü Tel Elektrotla Ark Kaynağı (114)
11UY0016-4/B2 Metal - Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)

11UY0016-4/B4 Akt�f Koruyucu Gazla Özlü Tel Metal - Ark Kaynağı (136)

11UY0016-4/B7 Tel Elektrotla Toz Altı Kaynağı (121

11UY0016-4/B3 Metal - Ark Akt�f Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)

11UY0016-4/B5 Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)

11UY0016-4/B8 Bant Elektrotla Toz Altı Ark Kaynağı (122)

11UY0016-4/00 KAYNAK OPERATÖRÜ (Sev�ye 3)

ULUSAL YETERLİLİK BİRİMİ

09UY0001-3/01 PLASTİK KAYNAKÇISI (Sev�ye 3)

09UY0001-3/A1 Plast�k kaynaklarında İş Sağlığı ve Güvenl�ğ�
09UY0001-3/A2 Plast�k Kaynaklarıyla İlg�l� Genel Meslek� B�lg� ve Uygulama Becer�s� (TS EN 13067 Medde 5.3)
09UY0001-3/B16 Malzeme Grubu 3.6 Alt grubu Çerçeves�nde Plast�k Kaynak Uygulaması
09UY0001-3/B18 PE Malzeme Grubu 3.8 Alt Grubu Çerçeves�nde Plast�k Kaynak Uygulaması
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