
Makina Mühendisleri Odası 
Denizli Şube Yönetim Kurulu

Değerli Üyemiz,

1 Eylül Dünya Barış günü ile başlayan etkinliklerle dolu iki ayı geride bıraktık.

19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü’nde, TMMOB çatısı altında alanla-
ra çıktık. Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığının mesleki denetim ve bilimsel-teknik kriterlerinin 
devre dışı bırakılması, evrensel-bilimsel gerekliliklerinin tasfiye edilmesine karşı sesimizi yükselttik. 
Dayanışma Günümüz, ülkemizin aydınlık geleceğine duyduğumuz inançla kutlu olsun. 

“19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü” etkinliklerimizi “TMMOB Mühen-
dislik ve Mimarlık Haftası” olarak düzenlediğimiz 17-22 Ekim etkinliklerimiz takip etti.

 27 Ocak 1954‘te Türkiye Büyük Millet Meclisi‘nde kabul edilen 6235 sayılı “Türk Mühendis ve Mimar 
Odaları Birliği Kanunu” 4 Şubat 1954 tarihinde 8625 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlü-
ğe girdi. Aynı yıl yapılan düzenlemelerle Bayındırlık Bakanlığı bünyesinde bir kurucu genel kurul 
oluşturuldu ve bu kurul 18-21 Ekim tarihleri arasında toplandı. O günden sonra, 18 Ekim tarihini 
kapsayan hafta TMMOB‘nin Mühendislik ve Mimarlık Haftası olarak kabul edildi, her yıl TMMOB ve 
odalar tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam etti. 17-23 Ekim tarihleri arasında kutlanan 
bu yılın TMMOB Haftasında, Denizli de bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. İşçi Sağlığı ve İş güvenliği, 
Çalışan Hakları, Taşeronlaşma, Türkiye’nin Enerji Politikaları, Anadolu’ da Su Mühendisliği, Büyük 
Menderes ve Dalaman Havzası, Sanayide Enerji Verimliliği, Fotovoltaik Sistemler konularında pa-
nel ve söyleşiler gerçekleştirildi. Sinemanın toplumcu sanatçısı Tarık Akan anısına her gün film gös-
terimleri yapıldı.

Ancak etkinlik aylarımız, tam bir yıl önce Ankara Garı önünde yaşanan toplu katliamın kapkara göl-
gesiyle buruk geçti.

Geçen yıl, 10 Ekim tarihinde, Ankara Tren Garı önünde, ülke tarihindeki en büyük katliamlardan biri-
ni tam içinde yaşamıştık. O gün TMMOB, DİSK, KESK ve TTB’nin çağrısıyla Ankara’da “Savaşa İnat, 
Barış Hemen Şimdi” sloganıyla Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi düzenlenecekti. Miting sabahı 
Ankara Garı önünde patlatılan iki bombayla 102 kişi yaşamını yitirdi, beş yüzden fazla insanımız 
yaralandı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük toplu katliamının üzerinden tam bir yıl geçti. Ge-
çen bu süre içerisinde ülkemiz gün geçtikçe büyüyen bir savaşın içine çekildi, patlayan bombalar, 
çatışmalar her gün yeni canlar almaya devam etti.

Bu gelişmeleri tamamlayan daha tehlikeli bir gidiş, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası OHAL ilanı ile 
birlikte hükümetin izlediği yasama ve yürütme çizgisi olarak ortaya çıktı.

Demokrasi karşıtı 15 Temmuz darbe girişimi bastırıldı, ancak antidemokratik ortam yoğunlaşarak 
sürüyor. Darbe öncesinde bütün öğeleriyle beliren açık faşizm ve başkanlık sistemine yönelim doğ-
rultusunda önemli adımlar atılıyor. Olağanüstü Hal (OHAL) ilanı ile birlikte Meclis artık çoğu kez 
yasama niteliğini yitirmiş durumda. Her şey antidemokratik Kanun Hükmünde Kararname (KHK) 
uygulamalarının keyfiyetine bırakıldı. 

Karanlığa doğru çekilen ülkemizin geleceği, biliyoruz ki her şeye rağmen demokrasiye inanan 
emekçi halkımızın ve bizlerin sağduyusu ve demokratik mücadele arzusuna bağlı.

Umudumuzu yitirmemek, mücadele azmimizi korumak dileklerimizle…
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EĞİTİM-KURS

20-22 Eylül 2016 tarihlerinde  Nazilli 
İlçe Temsilciğimizde “Doğalgaz iç te-
sisat mühendis yetkilendirme kursu” 
verildi.

26-29 Eylül 2016 tarihlerinde Nazilli 
İlçe Temsilciliğinde “Endüstriyel ve 
Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza 
Dönüşümü Eğitimi” düzenlendi.

17-19 EKim 2016 tarihlerinde Şube-
mizde “LPG Otogaz İstasyonları So-
rumlu Müdür Eğitimleri” düzenlendi.

20-23 Ekim 2016 tarihlerinde Şube-
mizde “Bilirkişilik Eğitimi” düzenlen-
di.

22-23 Ekim 2016 tarihlerinde Şube-
mizde “Patlamadan Korunma Dökü-
manı Hazırlama Eğitimi” düzenlendi.

TMMOB MMO Denizli Şube
 Eylül - Ekim Dönemi Eğitimleri

MİEM  Eğitimleri



4 tmmob mmo denizli bülten

ŞUBE HABER

34976 Zeki Altıntaş
34977 Kubilay Avlayıcı
34991 İsmail Saraç
35344 Hayati Böbeci
35346 Fatma Yaşa
35582 Fatih Dilbaz
36071 Zişan Koçyiğit
36724 Cengiz Işlakca

36726 Ufuk Abalıoğlu
36727 Özkan Girgin
37000 Mesut Apaydın
37068 Mehmet T. Sipahi
37650 Bayram Yılmaz
37814 Ahmet Yalçın Kaya
37816 Zeki Soykara
38479 Şahin Yüce

38734 Mihriban Doğan
38749 Timur Kuşdemir
38960 Ünal Candaş
39821 Halil Ekincioglu
48633 Emel İtil
65136 Osman Asi
83695 Arda Sarısavran

11681 Ahmet Gün
11770 Hasan Çetin
11805 Abdullah Uluköy
11846 Sadettin Gökyar
11855 Muharrem Karataş
11939 Ahmet Aydoğdu
12034 Abdullah Bilgili
12126 Mehmet Bakırcıoğlu
12135 Yusuf Ziya Bekiroğlu
12254 Selmet Işıklıoğlu
12306 Melih Çetinsü
12347 Tuğrul Aytekin
12348 Ali Uğur Güleryüz

12586 Ali Kolancı
12597 Nazmi Şevik
12663 Yahya Güner
12729 Erol Küçüker
12796 Celal Özyörük
12925 Rasim Karabacak
12927 Selahattin Çelebi
12947 M. Emin Karahayıt
13138 Lütfi Yavuz
13201 Muammer Ödemiş
13297 M. Bülent Oğuz
13326 Süleyman Delikanlı
13335 Mehmet Şal

13365 Onur Onay
13387 Aziz Karakurt
13459 Ataman Boz
13550 Mustafa Arslantay
13577 Celal Çakır
13628 Mehmet Özdemir
13665 Süleyman Nebioğlu
13687 Ali Rıza Köknal
13690 Muharrem Bulut
14324 Kemal Özbilen
14886 Talat Uncuoğlu
17182 Kemal Özbahar
17924 Mehmet Yıldırım

Değerli Üyelerimiz, Geleneksel Oda Kuruluş Yıldönümü Gecemiz, 10 Aralık 2016 tarihinde Kara-
hayıt/ DENİZLİ de gerçekleşecektir. Meslekte 25 ., 40. ve 50. yıllarını dolduran üyelerimizin isim-
lerini ve Oda Sicil Numaralarını aşağıda yayımlıyoruz. Tüm üyelerimizi ve meslekte onur yıllarını 
dolduran üyelerimizi gecemizde dostlarıyla buluşmaya davet ediyoruz. 

MMO Denizli Şube Yönetim Kurulu

Meslekte 25 Onur Yılı

Meslekte 40 Onur Yılı

Meslekte 50 Onur Yılı

2984 Akif Başarık 3189 Muammer Satkan

MESLEKTE ONUR YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZ

SİCİL NO ADI SOYADI

SİCİL NO ADI SOYADI

SİCİL NO ADI SOYADI



5tmmob mmo denizli bülten

bü
lte

n 
20

16
 / 

5

   ÜYELERİMİZE İNDİRİM UYGULAYAN KURUMLAR

İleri Dil Kursu tarafından, üyelerimize yüzde 10 oranında indirim uygulanacaktır.

Adres: Atatürk Bulvarı Denizli Çarşısı Üstü F.T. İş Merkesi Kat:7 Denizli

Tel : 0 544 745 94 07 – 261 98 66 

www.ileridilkursu.com

Özel Denizli Sağlık Hastanesi tarafından, üyelerimize ve 1. derece yakınlarına katılım 
payı hariç (12 TL.) ayakta tedavilerde muayene, tahlil ve tetkiklerde yüzde 20, yatan 
ve günübirlik hastalarda yüzde 10, Sgk kapsamında olmayan tüm işlemlerde yüzde 20 
oranında indirim uygulanacaktır.

Adres: Bahçelievler Mah. 3007 Sok. No:23 Denizli 

info@saglikhastanesi.com.tr

Tel: 444 63 14 - 0258 264 44 11

Coza Yapı Firması tarafından, üyelerimize 
boya satışlarında (JOTUN) yüzde 10, yapı 
kimyasalı satışlarında (İGLOO, FİXA, KNAUF, 
FİXKİM) yüzde 15 Mobilya satışlarında (TEPE 
HOME) yüzde 5 +yüzde 5 oranlarında indirim 
uygulanacaktır. TEPE HOME mağazasından 
yapılacak aksesuar alışverişleri indirim 
kapsamına dahil değildir.

Beyaz İnci Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ile 
Şubemiz arasında yapılan sözleşme kapsamında 
üyelerimize ve 1. derece yakınlarına yapılacak 
tedaviler için özel fiyatlar belirlenmiştir.  

Bilgi için; Beyaz İnci Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Tel: 0 258 541 06 06

www.beyazincidis.com
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TMMOB HAFTASI

TMMOB tarihinde önemli bir yeri bulunan 19 Eylül tarihi, altı yıldan beri “TMMOB Mühendis, 
Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü” olarak kutlanmakta ve mücadele geleneğimiz sür-
dürülmektedir. 

19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü‘ne, ülke tarihimizin en karanlık 
dönemlerinden birisi yaşanırken girmekteyiz.  

15 Temmuz kanlı Cemaat darbesinin yaşattığı olumsuzlukların ağır etkisi altındayken, OHAL 
ilanı, Meclisin devre dışı bırakılması ve ardı arına çıkarılan KHK‘lar ile ülkemiz daha baskıcı bir 
döneme sokuldu. Bir yanımız emperyalistlerin yarattığı kanlı Ortadoğu bataklığı bir yanımız 
darbe girişimi, patlayan bombalar, savaş ve katliamlar ile sarıldı.  

Doğamız, kentlerimiz ve yaşam alanlarımız yağmacılığın artık kurumsal hale gelen saldırıları ile 
geri dönüşü mümkün olmayacak düzeyde zarara uğratıldı. Ülkemiz artık mesleğimizi kamu ve 
toplum yararı doğrultusunda onurluca icra edebileceğimiz koşullardan uzaklaştı. 

Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı meslek disiplinleri ve meslek örgütlerimiz, kapitalizmin 
neoliberal döneminin yeni sermaye birikimi ve rant sürecine tabi kılınmaya çalışıldı.  

Mühendis, mimar, şehir plancılarının bazı alanlardaki yetkileri uluslararası sermaye kuruluşları-
na devredildi, bazı alan ve yetkiler kısıtlandı, bazıları ortadan kaldırıldı. 

Mühendislik, mimarlık, şehir plancılığı hizmetlerinin ana sektörleri kamusal fayda anlayışından 
çıkarılıp serbestleştirme, özelleştirme, ticarileştirmenin unsurları haline getirildi; fason üretime 
bağlı olarak mühendislik geriletildi. Esnek ve güvencesiz çalışma koşulları yaygınlaştırıldı.  

İşçi sağlığı ve iş güvenliği, insanca barınma hakkı ve deprem gerçeğinin gerektirdiği yapı dene-
timi, kent politikaları, enerji, tarım, orman, su kaynakları gibi alanlarda mühendislik, mimarlık, 
şehir plancılığının mesleki denetim ve bilimsel-teknik kriterleri devre dışı bırakıldı, kanun hük-
münde kararnamelerle yargı kararlarını gözetmeyen mevzuat düzenlemeleri, evrensel bilimsel 
mesleki gereklilikleri büyük oranda tasfiye etti.  

Neoliberal dönüşüm programının rant eksenli yeni kurumsallaşması uyarınca örgütümüz 
TMMOB de hedef tahtasına oturtuldu. Kamusal hizmet ve kamusal denetim ortadan kaldırıl-

Mühendis, mimar, şehir plancıları, 
19 Eylül 1979’da TMMOB‘nin çağrı-
sıyla ekonomik, demokratik talep-
leri için ülke çapında uyarı niteli-
ğinde bir günlük iş bırakma eylemi 
gerçekleştirdi. Bu eyleme 49 ilde 
443 işyerinden mühendis, mimar, 
şehir plancılarının yanı sıra işçi, 
teknik eleman ve sağlık görevlileri 
dahil 100 bini aşkın kamu çalışanı 
katıldı.  İş bırakma, teknik eğitim 
gören öğrencilerin de katılımıyla 
ülke çapında eyleme dönüştü. 

TMMOB 
Mühendis
Mimar ve
Şehir Plancıları
Dayanışma Günü'nü 
Kutladık
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maya çalışıldı. İktidar, bu kapsamda TMMOB Yasası‘nı değiştirmeye, Odaların ve TMMOB‘nin 
önemli bazı yetkilerini elinden almaya çalıştı.  

Fakat belirtmek isteriz, yaptığımız hizmetlerin kamusal niteliğinin sermaye-rant güçleri lehine 
tasfiyesine, mesleğimize ve örgütümüze yönelik etkisizleştirme çabalarına karşı duruşumuz, 
1970‘lerin TMMOB‘sinin ve 1979 direnişimizin devamı niteliğindedir. TMMOB ve bağlı Odaları 
boyun eğmeyecektir. 

Dayanışmanın anlamının ülkemizin içinde bulunduğu kötü günlerde, umudumuzu kaybetme-
den emek, demokrasi ve barış mücadelesini yükseltmek olduğunu biliyoruz. Bu ülkenin mü-
hendis, mimar ve şehir plancılarının omuzlarındaki yükün yalnızca umutla ve dayanışmayla 
paylaşılabileceğine inanıyoruz.  

TMMOB; 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü‘nde doğamızın, kent-
lerimizin ve yaşam alanlarımızın yağmasına karşı Artvin halkı ve Cerattepe ile dayanışma içe-
risinde olacaktır.  

TMMOB; içerisine sürüklendiğimiz savaş ve baskı atmosferine karşı; emperyalizme, savaşlara, 
faşizme ve gericiliğe karşı toplumsal muhalefet güçlerinin birliği için çalışacak; eşitlik, özgürlük, 
bağımsızlık, demokrasi, laiklik için gericiliğin alt edildiği, bilim ve tekniğin aydınlattığı başka bir 
Türkiye mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. 

TMMOB; kamu yararını gözeterek toplumcu, demokrat, eşitlikçi, özgürlükçü, laiklik ve bağım-
sızlıktan yana geleneklerine bağlı kalacaktır. 

TMMOB; 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü‘nde ülkemize ve gele-
ceğimize sahip çıkma sorumluluğu ile yoluna devam edecektir. 

Dayanışma Günümüz, ülkemizin aydınlık geleceğine duyduğumuz inançla kutlu olsun.
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27 Ocak 1954‘te Türkiye Büyük Millet Meclisi‘nde kabul edilen 6235 sayılı “Türk Mühendis ve 
Mimar Odaları Birliği Kanunu” 4 Şubat 1954 tarihinde 8625 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe girdi. Aynı yıl yapılan düzenlemelerle Bayındırlık Bakanlığı bünyesinde bir kurucu 
genel kurul oluşturuldu ve bu kurul 18-21 Ekim tarihleri arasında toplandı. O günden sonra, 18 
Ekim tarihini kapsayan hafta TMMOB‘nin Mühendislik ve Mimarlık Haftası olarak kabul edildi. 
Ve her yıl TMMOB ve odaları tarafından çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam etti.

17-23 Ekim tarihleri arasında kutlanan bu yılın TMMOB Haftasında, Tüm ülkede olduğu gibi 
Denizli de de bir dizi etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlikler Denizli Organize Sanayi Salonu, MMO 
Denizli Şube Konferans Salonu ve TMMOB konferans salonlarında yapıldı.

*****

TMMOB; kamu yararını gözeterek toplumcu, demokrat, eşitlikçi, özgürlükçü, 
laiklik ve bağımsızlıktan yana geleneklerine bağlı kalacaktır. TMMOB; ülkemize 
ve geleceğimize sahip çıkma sorumluluğu ile yoluna devam edecektir. 

TMMOB HAFTASI

17-23 Ekim 2016

H A F T A S I
ETKİNLİKLERİ

ETKİNLİKLERLE
DOLU DOLU
BİR HAFTA
GEÇİRDİK

TMMOB etkinlikleri haftası, Atatürk anıtına çelenk töreni ile başladı.

Ardından yapılan basın açıklaması ile TMMOB Haftasının aönemi ve etkinliklerin niteliği hak-
kında basına ve kamuoyuna bilgi verildi.
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Haftanın ilk etkinliği olan 
"İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVEN-
LİĞİ" Paneli Denizli Organize 
Sanayi Bölgesinde yapıldı. 
Panelde "Yüksekte Çalışmada 
İSG", "Hangi Tür Çalışmalar 
Yüksekte Çalışmaya Girer?", 
"İş Ekipmanlarının Periyodik 
Kontrolleri", "Hangi Makina-
ların Periyodik Kontrolleri 
Yaptırılmalıdır?" "İş Sağlığı 
ve Güvenliği Mevzuatındaki Son Değişiklikler", "Tarafların Yasal Yükümlülükleri", "Sağla-
nan Teşvikler ve Mesleki Eğitim" tartışıldı. Panele konuşmacı olarak Bedri TEKİN-Makina 
Mühendisi-A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, Mustafa YAZICI-Makina Mühendisi-A Sınıfı İş Güven-
liği Uzmanı ve Ali SARIHAN-Makina Mühendisi-A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı katıldı.

İlk günün ikinci etkinliği, MMO Denizli Şube Konferans sa-
lonunda yapılan "ÇALIŞAN HAKLARI, ÖZGÜRLÜKLER VE 
ÖRGÜTLENME" üzerine söyleşi oldu. Söyleşde "Taşeron-
luk", "Esnek Çalışma", "Çalışan Kiralama Sistemi", "Yabancı 
Mühendislerin Çalıştırılması", "Çalışan Hakları, Özgürlükler 
ve Örgütlenme" konuları ele alındı. Söyleşi Av. Dr. Murat 
Özveri tarafından yapıldı.

PANEL

SÖYLEŞİ

SÖYLEŞİ
İkinci Gün etkinlikleri MMO Konferans 
salonunda, saat 14.00'te "BÜYÜK MEN-
DERES VE DALAMAN HAVZASI SU VE 
ÇEVRE KİRLİLİĞİ" panel ile başladı. Çevre 
ve Su Araştırmaları Derneği Başkanı Prof.
Dr. Mustafa DURAN  ve gazeteci  Yaşar TOK 
tarafından yapılan sunumlarda özellikle 
Büyük Menderes nehri üzerindeki kirlilik 
sorunları ve tarihi kültürel miras ele alındı.
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Haftanın ikinci günü akşam saat-
lerinde "ENERJİ POLİTİKALAR-
INDA SON GELİŞMELER" başlıklı 
panel, Kemal ULUSALER  tarafın-
dan sunuldu. Türkiye'de hükümetler 
tarafından izlenen enerji politika-
larının tartışıldığı panel MMO Kon-
ferans salonunda  gerçekleşti.

Önemli bir söyleşi üçüncü gün yine 
MMO Koferans salonunda Pamuk-
kale Üniversitesi öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Neşet Orhan Baykan tarafından 
"BİNYILLAR BOYUNCA ANADO-
LU` DA SU MÜHENDİSLİĞİ" adıyla 
yapıldı. Söyleşide Anadolu'daki eski 
çağlar yerleşmelerinin su yolları 
ve günümüze kalmış mühendislik 
örnekleri konu edildi.

Haftanın enerji konulu ikinci söyleşi-
si "SANAYİDE ENERJİ VERİMLİL-
İĞİ VE BUHAR UYGULAMALARI" 
başlığı ile Makina Mühendisi Tarık 
GÜNER tarafından MMO Konferans 
salonunda yapıldı.

TMMOB Haftası etkinliklerinin son 
söyleşisi "FOTOVOLTAİK SİSTEM-
LER VE TÜRKİYE` NİN VİZYONU" 
başlığını taşıyordu. Söyleşi Yard. 
Doç. Dr. Engin ÇETİN tarafından 
gerçekleştirildi.

PANEL

SÖYLEŞİ

SÖYLEŞİ

SÖYLEŞİ
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 "İŞİMİZ GÜCÜMÜZ TMMOB"

 TARIK AKAN'A SAYGIGÖSTERİM

FORUM
TMMOB Haftası Etkinlikleri, 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz'ın katılımıyla 
gerçekleşen "İŞİMİZ GÜCÜMÜZ 
TMMOB" konulu Üye Öğrenci 
Forumu ile son buldu. 

TMMOB İKK Sekreteri Mimar 
Cüneyt Zeytinci'nin açış 
konuşmasından sonra Genel Başkan 
Emin Koramaz'ı kürsüye davet 
etmesiyle başlayan Forum iki saati 
aşkın bir süre devam etti.

Koramaz, kısaca TMMOB'nin ne 
olduğu, yasal mevzuat içinde nasıl 
konumlandığı, mesleki bir çatı 
örgütü niteliğinin ne anlama geldiği 
konularında açıklamada bulundu.

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik 
Fakültesi, öğrenci üyelerinin yoğun 
katılımına sahne olan Forum daha 
sonra kürsüye gelen, Makina, 
Elektrik, Gıda, Kimya, İnşaat ve 
Çevre Mühendisliği öğrencilerinin 
her birinin, üyesi olduğu Oda öğrenci 
üye faaliyetleri ile ilgili yaptıkları 
sunumlarla devam etti.

Sunumlardan sonra soruları 
yanıtlayan TMMOB Başkanı Emin 
Koramaz ve dinleyiciler, TMMOB 
Lokalinde verilen kokteyle katıldı.

TMMOB haftası etkinlikleri boyunca 
devam eden film gösterimleri bu yıl "Tarık 
Akan'a Saygı"ya ayrıldı. Sinemanın efsane 
sanatçısı geçtiğimiz aylarda kansere yenik 
düşerek yaşamını yitirmişti. Sinema tarihi ve 
sinematografi olarak kendine özgü bir çizgiyi 
yaşamı boyunca devam ettiren sanatçının, 
Cannes'da ödül alan Yol filmi dahil, olgunluk 
dönemi toplumcu filmleri, hafta boyunca 
MMO Konferans salonunda izleyici ile buluştu.
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Denizli İl Koordinasyon Kurulu tarafından 17-22 Ekim tarihleri arasında Mimar 
Mühendis haftası nedeniyle hazırlanan program, TMMOB Genel Başkanı Emin 
Koramaz’ın katıldığı Forum programı ile sona erdi. Programa Denizli Milletvekili Melik 
Basmacı, bağlı odaların şube yöneticileri ve temsilcileri ile Oda öğrenci üyelerinden 
oluşan kalabalık bir dinleyici gurubu katıldı. Forum sonrası TMMOB lokalinde dinleyici 
ve katılımcılara verilen kokteylle TMMOB haftası etkinlikleri tamamlandı.
DENİZLİ HABER
Denizli İl Koordinasyon Kurulu tarafından TMMOB Mühendis ve Mimarlar Haftası 
dolayısıyla düzenlenen etkinliklerin son konuğu TMMOB’un yeni Genel Başkanı 
Emin Koramaz oldu. TMMOB 1. Kat Konferans Salonunda yapılan gençlik forumuna 
katılan Koramaz burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz Darbe girişimi sonrası OHAL 
kapsamında sürdürülen rejim uygulamalarını eleştirerek, “önceden beri iktidarın 
hedefinde olan TMMOB, Olağanüstü Hal döneminde daha fazla baskı politikalarına 
maruz kalmaktadır. Ancak TMMOB’un Anayasal bir kuruluş olduğu unutulmamalı, biz 
iktidarların değil, yasaların verdiği yetkiyle kamu görevi yapıyoruz” dedi.
TMMOB Haftası etkinliklerinin son programı olan TMMOB meslek odaları öğrenci 
gençlik üye Forumuna konuk olan Emin Koramaz, TMMOB’a bağlı odalar şube 
yöneticileri, Oda temsilcileri ve üye öğrencilerle bir araya geldi.
TMMOB binasından gerçekleşen Forum saat 14.00-16 arası gerçekleşti. Forum açılış 
konuşmasını yapan Denizli İl Koordinasyon Kurulu dönem sekreteri Mimar Cüneyt 
Zeytinci, ilk olarak CHP Denizli Milletvekili Melike Basmacı’ya söz verdi. Vekil Basmacı 
yaptığı kısa konuşmada, kendisinin de inşaat mühendisi sıfatıyla Oda ve TMMOB 
üyesi olduğunu belirterek, çatısına dahil olduğu TMMOB’dan guru duyduğunu belirtti. 
Foruma katılan gençlere yönelik yaptığı konuşmada, “siz genç arkadaşlar şimdi 
mesleğinizi henüz ele almış değilsiniz. O nedenle mesleki bir rekabet içinde değiliz. O 
rekabet günü gelene kadar sizlere elimizden tüm desteği vermekle yükümlüyüz. Bizden 
bu desteği isteyin, çünkü sizler ne kadar iyi yetişir ve mesleğinizde başarı gösterirseniz, 
gelecekte daha güçlü, daha başarılı oluruz. Ayrıca TMMOB ve üyesi olduğunuz 

TMMOB HAFTASI

TMMOB Genel Başkanı Emin 
Koramaz TMMOB Haftasına 
konuk oldu. 23 Ekim Cumartesi 
günü gerçekleştirilen ve PAÜ 
Mühendislik Fakültesi öğrenci 
üyelerinin gerçekleştirdiği 
"İşimiz Gücümüz TMMOB" 
etkinliğinde bir konuşma yapan 
Koramaz, "TMMOB Yüzyılı aşkın 
mazisi olan demokratik bir 
örgüttür" dedi.

“TMMOB DEMOKRATİK MESLEK ÖRGÜTÜ OLMAYA DEVAM EDECEK!”
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odalardan da mesleki eğitim için 
destek istemekten kaçınmayın. Elele 
vermeliyiz, ne varsa TMMOB’da var” 
dedi.
İKK Sekreteri Zeytinci, ikinci olarak 
kürsüye TMMOB Başkanı Emin 
Koramaz’ı davet etti. Koramaz ilk 
olarak dinleyicilere teşekkür etti. 
Daha sonra TMMOB’ni anlatmak 
istediğini belirterek söze başladı.
“Foruma gelmeden önce 
arkadaşlarımıza sordum konu nedir 
diye, “İşimiz gücümüz TMMOB” 
dediler. Ben de herhalde bana da 
TMMOB örgütlülüğünü anlatmak 
düşer dedim. TMMOB her şeyden önce bir örgüt. Mühendis ve Mimarların örgütü. 
Örgütler, çıkarları aynı olan bireylerin birlikte haklarını koruyup mücadele ettikleri 
toplumsal oluşumlardır. TMMOB’de tıpkı sendikalar, dernekler gibi bir toplumsal 
oluşum. TMMOB 1908 yılında, Osmanlı döneminde kurulan Mühendisler-Mimarlar 
derneğinden beri yasalarla kurulan ve korunan bir örgüt. Biz Anayasa’nın 135 maddesine 
göre kurulmuş bir meslek örgütüyüz. Bu maddeyle kurulan tüm örgütler demokratik 
yapılardır. O nedenle bizim örgütümüz de demokratik bir yapıdır.”
Başkan Koramaz’ın TMMOB’nin demokrasi mücadelesini özetleyen konuşmasından 
sonra, TMMOB’ne bağlı oda öğrenci temsilcilerinin hazırladıkları sunumlar yapıldı. 
Sunumlarda her temsilci öğrenci, kendi odasının yapısı ve mesleki çerçevesini özetledi.
Konuşmacılar ve dinleyiciler, Forumdan sonra TMMOB Lokalinde hazırlanan kokteyle 
katıldı. TMMOB haftası etkinlikleri, öğrenci üyelere yönelik kokteyl ile sona erdi.



14 tmmob mmo denizli bülten

Denizli Organize Sanayi Bölgesi ile Makine Mühendisleri Odası Denizli Şubesi işbirliğiyle “İşçi 
sağlığı ve iş güvenliği” konulu panel gerçekleştirildi. OSB’de düzenlenen panelin moderatörlü-
ğünü Makine Mühendisi ve A sınıfı İG uzmanı Ali Sarıhan yaptı. Panele konuşmacı olarak Maki-
ne Mühendisi ve A sınıfı İG uzmanları Bedri Tekin ile Mustafa Yazıcı katıldı.

Makine Mühendisi ve A sınıfı İG Uzmanı Bedri Tekin, 2014 yılı SGK istatistiklerine göre Türkiye 
genelinde 1.626, Denizli de ise 17 ölümlü iş kazasının meydana geldiğini belirtti.

Ülkemizde meslek hastalıklarının tespitinin doğru bir şekilde yapılamadığını belirten Tekin, iş 
güvenliğinin ulvi bir çalışma alanı olduğunu kaydetti. Uzmanların birincil görevinin rehberlik 
olduğunu anlatan Tekin, “İş yerlerinde tehlikelerin kaynağında önlenmesi gerekiyor. Kurallara 
uyulmaması halinde daha etkin önlemler alınması zorunlu. İşveren tarafından iş yerinin her 
bölümünün etkin bir şekilde denetlenmesi gerekiyor. Kendi iş kollarında yapılan mesleki eğitim 
önemli. Bunun yapılmaması halinde kişi başı 500 lira ceza uygulanıyor. 3 yıl içinde ölümlü iş 
kazası meydana gelmeyen işyerleri için ise özel teşvikler bulunuyor” dedi.

Makine Mühendisi ve A sınıfı İG uzmanı Mustafa Yazıcı ise, yüksekten düşmelere ilişkin sunum 
yaptı. Seviye farkı olan her zemindeki düşmenin yüksekten düşme sayıldığını belirten Yazıcı, 
düşmekte olan bir işçinin 78 metreden yere 4 saniyede ulaştığını anlattı.

Yazıcı, “Acil durum planlarına yüksekten düşme modülünün de eklenmesi gerekiyor. Binalarda 
yüksekten düşmeyi önleyici korkuluklar ile ikaz şeritlerinin karıştırılmaması şart. Yüksekte ça-
lışan işçilerin mutlaka güvenlik önlemi olarak yaşam halatı kullanması gerekiyor” dedi.

Konuşmaların ardından katılımcıların güvenlik önlemlerine ve değişin yönetmelikle ilişkin so-
ruları yanıtlandı.

TMMOB HAFTASI

YÜKSEKTEN DÜŞMELERE DİKKAT!

Denizli OSB-MMO Ortak Etkinliği:
“İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği” Paneli
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Cumhuriyetin 93. yılında Türkiye, cumhuriyet, demokrasi, laiklik değerle-
rinden hayli uzaklaşmıştır. Cumhuriyetin ilanının 93 yılını böylesi bir or-
tamda kutluyoruz!

Bugünkü Türkiye, "yurtta sulh, cihanda sulh" politikasını terk etmiş, ül-
kede ve bölgede savaş peşinde koşmaktadır. Bugünkü Türkiye, modern 
cumhuriyeti, demokrasiyi, parlamenter temsili rejimi, kuvvetler ayrılığını, 
laikliğin gerekleri ile demokratik hak ve özgürlükleri yok etmeye yönelik 
uygulama ve hukuka aykırılıklarla malul bir ülke olmuştur. Ülkemiz emek 
sömürüsünün cenneti; işçi, kadın, etnik ve siyasi cinayetlerin, toplu kat-
liamların mekânı olmuştur. Cumhuriyet, ulus-halk egemenliğinden; üm-
met, zümre, yandaş egemenliğine doğru içerik ve anlam yitimine uğra-
tılmıştır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, bu mevcut duruma karşı cumhuri-
yet, emek, demokrasi, laiklik, modern toplumsal yaşam savunusuna ka-
rarlılıkla devam edecektir.

Odamız; her düzeyde eşitlikçi, özgürlükçü, demokratik, laik; eşit yurttaş-
lık haklarını, barışı ve halkların kardeşliğini; planlama-sanayileşme-kal-
kınmayı esas alan bir Türkiye ve Cumhuriyet özlem ve bilinciyle, bütün 
üyelerimizin ve halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlamaktadır.

Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Oda Başkanı

Cumhuriyetin 93. yılında Türkiye, cumhuriyet, demokrasi, laiklik değerlerinden 
hayli uzaklaşmıştır. Cumhuriyetin ilanının 93 yılını böyle bir ortamda kutluyoruz!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramını Kutluyoruz!
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Denizli Bilim Sanayi Teknoloji 
İl Müdürlüğü’nde görevli 
üyemiz Selçuk Bakan ve 
Elektrik Mühendisi Özkan 
Elbeyi ile İlimizde yapılan 
asansör kontrollerine dair 
toplantı gerçekleştirildi. Şube 
Sekreteri Mehmet Sarıca’ nın 
da katıldığı toplantıda asansör 
kontrollerinde karşılaşılan 
sorunlar ve çözüm yolları 
konuşuldu.

20-23 Eylül 2016 tarihleri 
arasında Nazilli İlçe 
Temsilciliğimizde “Doğalgaz 
İç Tesisat Mühendis 
Yetkilendirme” eğitimi 
gerçekleştirildi.

26-29 Eylül 2016 tarihleri 
arasında Nazilli İlçe 
Temsilciliğimizde “Endüstriyel 
ve Büyük Tüketimli Tesislerin 
Doğalgaza Dönüşümü” eğitimi 
gerçekleştirildi.

ŞUBE ETKİNLİK

ASANSÖR KONTROLÜ TOPLANTISI

DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME 

Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza Dönüşümü
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29 Eylül Perşembe günü Uşak 
İl Temsilciliğimiz organizasyonu 
ile Uşak Özgöbek Rönesans 
Otelde Kombi ve çalışma 
prensipleri hakkında seminer 
verildi. Seminere ısıtma 
sektöründe hizmet veren çok 
sayıda üyemiz katıldı.

22-23 Ekim tarihlerinde şubemiz 
eğitim salonunda “Patlamadan 
Korunma Dökümanı Hazırlama 
Eğitimi” düzenlendi.

Pamukkale Üniversitesi 
(PAÜ) Mühendislik Fakültesi 
2016-2017 eğitim-öğretim 
döneminde kayıt yaptıran 
öğrencilere yönelik Bölümü 
ve Fakülteyi tanıtma amaç-
lI, 30 Eylül 2016 tarihinde 
tanıtım etkinliği düzenlendi. 
Odamızca desteklenen et-
kinlik, PAÜ Kongre ve Kültür 
Merkezi`nde gerçekleştirildi. 
MMO Öğrenci Komisyonu-
muz tarafından açılan stant 
ile Oda yayınlarının tanıtımı 
yapılarak öğrenci üye kaydı 
alındı. Odamız ve Şubemiz 
hakkında bilgi verildi.

KOMBİ VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİ TOPLANTISI

“Patlamadan Korunma Dökümanı Hazırlama Eğitimi”

FAKÜLTE'DE TANITIM ETKİNLİĞİ



18 tmmob mmo denizli bülten

ŞUBE ETKİNLİK

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Şubemiz Muğla Temsilciliği’ nce ortaklaşa Doğalgaz konulu 
panel 4 Ekim 2016 tarihinde düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi`nde düzenlenen panele Şube Başkanımız Tefik 
Demirçalı, Temsilcilik Yürütme Kurulu Başkanı Münnami Özyurt, Muğla Büyükşehir Belediye 
Başkan Vekili Cumhur Çoban, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri Hida 
Kılıç, Muğla Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları, makina mühendisleri ve çok sayıda 
vatandaş katıldı.

Panele konuşmacı olarak katılan BACADER koordinatörü Muammer Akgün, Muğla Büyükşe-
hir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Şube Müdürü Aylin Aydın, Alt 
Yapı Koordinasyon Merkezi Şube Müdürü Erkan Akyol ve yüklenici firma AKMERCAN Muğla 
Doğalgaz Bölge Müdürü Serdar Kapanoğlu; Muğla`da doğalgazın gelişim süreci hakkında bil-
gi verdi. Şube Başkanı Tefik DEMİRÇALI` nın yönettiği Panel, soru-cevap şeklinde devam etti.

MUĞLA'DA DOĞALGAZ PANELİ

Şubemizde Bayramlaşma
09.09.2016 Tarihinde şubemizde üyelerimizle bayramlaştık.
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EYLÜL 2016

EKİM 2016

MALZEME SEMPOZYUMU

ODAMIZA ÜYE KAYDI YAPTIRAN MESLEKTAŞLARIMIZ

Uluslararası Malzeme Sempoz-
yumu (IMSP’2016) etkinliğine 
katıldık. Odamızında destekle-
yen kuruluşlar arasında olduğu 
etkinlik PAÜ Kongre ve Kültür 
Merkezinde  gerçekleştirildi. Şu-
bemiz tarafından açılan stant ile 
oda yayınlarımız ve etkinliklerimiz 
hakkında bilgi verildi.

Selin Özcan

Mustafa Basar
Necati Küçük
Okan Çoban
Mesut Çevik

Hayrettin Irmak
Kazım Altuğ
Orçun Durmaz
Arslan Onur Ayaslan
Onur Kösemen

Osman Toprak
Emre Acar
Mustafa Çağdaş Erik

Akın Satı
Semih Çakır
Tevfik Aşkın
Güngör Uyar
Raşit Erdoğan
Taylan Acar
Bilal Akçakaya

Raşit Erdoğan
Ali Nihat Aksu
Uğur Denizhan
Arslan Onur Ayaslan
Reşat Kubilay Kandemir
Ahmet Melih Soyaker
Fahri Semerci

Turan Erol
Mustafa Burak Aydın
Yunus Görmez
Mine Öktem
Tayfun Tamay

Eylül – Ekim dönemi içerisinde odamıza kayıt yaptıran üyelerimize hoş geldiniz diyor, oda 
ve meslek yaşamlarında başarılar diliyoruz.

MMO Denizli Şube Yönetim Kurulu
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TMMOB-İKK

Ankara Garı’nda gerçekleştirilen bombalı saldırının yıldönümünde yaşamını yitirenler TMMOB 
önünde düzenlenen etkinlikte anıldı. 

10 Ekim Ankara Garı saldırısı kurbanları, TMMOB önünde düzenlenen etkinlikle anıldı. Saldırı 
kurbanları için bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan etkinlik, basın açıklamasıyla devam etti. 

Açıklamayı KESK Dönem Sözcüsü Mehmet Dede yaptı. Türkiye tarihinin en acımasız, en vahşi 
katliamlarından biri olan 10 Ekim Ankara katliamının üzerinden bir yıl geçtiğini belirten Dede, 
Türkiye’nin merkezinde patlatılan bombalar ile annelerin, babaların, kardeşlerin, arkadaşların 
ve yoldaşların kaybedildiğini söyledi.

“YAŞAMI SAVUNANLAR BOMBALARIN HEDEFİ OLDU”

Mehmet Dede, “10 Ekim’de Türkiye’nin dört bir yanından sadece barış istemek için, kamu 
emekçilerinin, işçilerin, halkların barış özlemini haykırmak, geleceğe dair umutlarını yaşatmak 
için ‘savaşa inat, barış hemen şimdi!’ demek için geldik. Kadını erkeği, genci yaşlısı, barış türkü-
leriyle birlikte halaya dururken patlattılar bombalarını. Ölüme karşı yaşamı savunanlar bir kez 
daha bombaların hedefi oldular” dedi. 

“Türkiye’nin göbeğinde, Ankara Garı’nın önünde binlerce polisin gözü önünde canlarımızı birer 
birer aldılar elimizden” diyen Mehmet Dede, aradan bir yıl geçmesine rağmen kalplerindeki acı, 
yüreklerindeki sancının ilk günkü gibi tazeliğini koruduğunu söyledi. Dede, ne acılarında, ne de 
öfkelerinde en küçük bir azalmanın söz konusu olmadığını kaydetti.

“KATLİAMIN ÜZERİNİN ÖRTÜLMESİNE İZİM VERMEYECEĞİZ”

Ankara katliamında hayatını kaybedenleri anmak isteyenlere saldıracak kadar acımasız olan-

Ankara Garı katliamının yıldönümünde eylem

UNUTMAYACAĞIZ UNUTTURMAYACAĞIZ!
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DİSK, KESK, TMMOB ve TTB Ankara birimleri, 10 Ekim katliamının birinci yıldönümün-
de anma etkinliklerine izin verilmemesi ve Gar önünde yapılan müdahale üzerine ak-
şam saatlerinde TMMOB'de bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıya İMO Ankara Şube 
Başkanı Selim Tulumtaş ve Mimarlar Odası Ankara Şube Yönetim Kurulu üyesi Ayşen 
Gül Şimşek de katıldı. Ortak metni TMMOB Ankara İKK Sekreteri Özgür Topçu okudu.

Bugün ülke tarihinin gördüğü en büyük katliamın birinci yıldönümü. 101 yol arkadaşımız emek, 
barış ve demokrasi mücadelesi için canlarını siper edeli tam bir yıl oluyor. Annelerimiz, babala-
rımız, kardeşlerimiz, sevgililerimiz Ankara Tren Garı önünde saat 10.04’de İslamcı terör saldırı-
sında hayatlarını kaybedeli tam bir yıl oluyor.

Katliamın üzerinden geçen zamanda, tüm canlarımızı anmak, aileleri ile acılarını paylaşmak, 
gericiliğe ve faşizme karşı direnmek için o kanlı meydandaydık. Bizim adalet ve barış isteği-
mizi bu bir yıl boyunca görmezden gelenler, yol arkadaşlarımızın katledilmesine, yüzlercesinin 
yaralanmasına engel olmayanlar, bugün yine bizim acılarımızla alay ettiler. Emek, barış ve de-
mokrasi için ülkenin dört bir yanından Ankara meydanlarına gelen arkadaşlarımızın, insanca 
bir yaşam için olan taleplerini bugün de görmezden geldiler.

10 EKİM KATLİAMININ YILDÖNÜMÜ ANMALARI YASAKLANDI

KATLİAM SERBEST, ANMAK YASAK

ların kimin tarafında olduğunu bir kez daha gördüklerini dile getiren Dede, “10 Ekim katlia-
mını planlayarak yapanlar da, önceden haber aldıkları halde hiçbir önlem almayıp, katillerin 
arkasındaki güçlerin ortaya çıkmasını engelleyenler de bellidir. Katiller tespit edilmiş ancak, 
katliamında yaşanmasında ihmalleri olanlar, katliamı önleyebilecekken kılını kıpırdatmayanlar 
hala görevlerinin başındadır. Aradan ne kadar süre geçerse geçsin, 10 Ekim katliamının üzeri-
nin örtülmesine, asıl sorumluların korunmasına asla izin vermeyeceğiz” diye konuştu. 

Konuşması zaman zaman sloganlarla kesilen KESK Dönem Sözcüsü Mehmet Dede, “10 Ekim 
Ankara katliamının yıldönümünde, yoldaşlarımıza verdiğimiz sözü tutacağımıza, darbeci zihni-
yetin izinden gidenlere inat, emek, barış ve demokrasi mücadelemizi daha da ileriye taşıyaca-
ğımıza söz veriyoruz” dedi. 

Konuşmanın ardından bir süre daha sloganlarla süren eylem, TMMOB toplantı salonunda de-
vam etti. Burada saldırıya ilişkin slayt gösterisi sunuldu, saldırının hukuki boyutuyla ilgili bilgi-
ler paylaşıldı.
Kaynak: www.denizlihaber.com
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Günlerdir, kaybettiğimiz canları anmak için, ülkemizin her yerinde anmalar yapılıyor. Halkımız 
evlatlarının acısını paylaşmak için sokağa çıkıyor. Yanımızda yürüyen arkadaşlarımızın acısını 
paylaşma isteğimiz yine orantısız şiddetle, gazla, copla saldırıya uğruyor.

15 Temmuz kanlı darbe girişiminin ardından, kendi diktası uğruna ülkeyi hem içeride hem dı-
şarıda savaşa sürükleyen zihniyet, faşizmin tüm uygulamalarını devreye sokarak halkımıza 
yılgınlık ve korku salmaya çalışıyor. TIR’larla yapılan silah sevkıyatları, sokağa çıkma yasakları, 
savaş çığırtkanlıkları eşliğinde sürdürülen süreç ülkemizde onlarca katliama ve binlerce ölü-
me yol açtı. Ülkemizin içine sokulduğu savaş atmosferi ve sivil darbe ortamının faturası yine 
emekçilere, ezilenlere kesildi. KHK’lar ile yürütülen fiili başkanlık sisteminde ve Olağanüstü 
Hal’de toplumsal muhalefetin tüm kesimlerine karşı büyük ve acımasız bir cadı avı başlatıldı.

Bu cadı avının, tahammülsüzlüğün ve acımasızlığın son örneğini bugün Ankara’da gördük. 
İktidarın acılarımızdan ve öfkemizden duyduğu korku bir kez daha gözler önüne serildi. Gar 
meydanında 10 Ekim Katliamı’nda hayatını kaybeden canlarımızı anmak isteyen içinde oda ve 
sendika yöneticilerimizin de bulunduğu 70’den fazla arkadaşımız darp edilerek gözaltına alındı. 
Bu ülkenin emekçileri, işçileri, doktorları, mühendisleri olan bizler, hem kaybettiğimiz canların 
hem de gözaltına alınan tüm arkadaşlarımızın hesabını soracağız!

Meslek odalarımızın, sendikalarımızın yöneticileri ve üyelerinin, katliamda yaralanan yol ar-
kadaşlarımızın ve kaybettiğimiz canlarımızın ailelilerinin insafsızca gözaltına alınması kabul 
edilemez. Bugün gözaltına alınan bütün arkadaşlarımız, bir an önce serbest bırakılmalıdır. Ar-
kadaşlarımıza ve henüz yüreği soğumayan ailelere yapılan bu saldırıyı kınıyoruz! Gözaltılar bir 
an önce serbest bırakılmalıdır.

Bizler, AKP ve saray rejiminin dayattığı bu terör ve korku ortamına dün teslim olmadığımız gibi 
bugün de teslim olmayacağız ve insanca bir yaşam için sürdürdüğümüz mücadeleden bir adım 
dahi geri atmayacağız! Sokakları bir an olsun gericiliğe ve faşizme teslim etmeyeceğiz!

DİSK Ankara Bölge Temsilciliği
KESK Ankara Şubeler Platformu
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu
TTB Ankara Tabip Odası
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Cumhuriyet'e
 Ziyaret
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Yönetim Kurulu üyeleri ve 
TMMOB’ye bağlı Oda yöneticileri Cumhuriyet Gazetesi`ne yönelik operasyon 
üzerine 31 Ekim 2016 tarihinde gazetenin Ankara bürosunu ziyaret ederek, Anka-
ra Temsilcisi Erdem Gül ile görüştü.

Oda Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar ve Oda Yönetim Kurulu Sekreteri Yunus Yener‘in 
de katıldığı ziyarette konuşan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Cumhuriyet 
gazetesinin yaratılmak istenen "Yeni Türkiye" önündeki engellerden biri olduğu için baskı 
altında olduğunu söyleyerek, "Biz TMMOB olarak Cumhuriyet gazetesinin yayındayız. 
Demokrasi mücadelesinde dayanışma içindeyiz"  dedi.

Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül de, "Bizim basın olarak sizin dertlerinizle 
uğraşmamız gerekirken siz bizim dertlerimizle uğraşıyorsunuz. Ne yazık ki Türkiye`de durum 
tirajikomik. Cumhuriyet gazetesinin başında bir dert olduğu doğrudur. Ama dert yalnızca 
bizim başımızda değil tüm Türkiye`nin başında. Bizim yapmamız gerekense Cumhuriyet 
gazetesini çıkartmaya devam etmektir" dedi.

TMMOB'den

TMMOB HABER
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Bilindiği üzere 12 Eylül 1980‘de yapılan askeri darbe, IMF ile bağıtlanan 24 Ocak 1980 ekonomi 
kararlarının ardından yapılan, kapitalizmin neoliberal uygulamalarına geçişi sağlayan, emek ve 
demokrasi karşıtı faşist bir darbe idi.

Aradan geçen 36 yılda Türkiye‘nin kamu idari yapısı, planlama, sanayileşme, kalkınma para-
digması ve mühendislik uygulamaları yerle bir edilmiştir. Serbestleştirme ve özelleştirmelerle 
sanayisizleştirme ve tarımın tasfiyesi egemen olmuştur. Esnek/güvencesiz, taşeron çalışma 
biçimleri ile sendikasızlaştırma emekçileri kuşatmıştır. Kamu idari yapısı, eğitim, sağlık, kent-
imar vd. alanlarda gerçekleştirilen neoliberal dönüşümler, sömürü-rant ilişkilerini yerli, yandaş 
ve yabancı sermaye güçleri lehine derinleştirmiştir. Keza demokrasi ve laiklik ayaklar altına 
alınmıştır. Antidemokratik düzenleme ve uygulamalar, her gün bir yenisine tanık olduğumuz 
üzere, bugünkü iktidar tarafından öncekilerini aşan bir tarzda uygulanmaktadır. Meslek örgüt-
leri, demokratik kitle örgütleri ve toplumsal muhalefete yönelik baskı politikaları 12 Eylül‘ün 
devamı ve tepe noktası niteliğindedir.

12 Eylül 2010 anayasa referandumu ve 2011 yılında çıkarılan çok Kanun Hükmündeki Kararna-
melerle gücünü pekiştiren iktidar, bugün de darbe fırsatçılığıyla KHK düzenlemelerini devreye 
sokmuştur. Bir 12 Eylül uygulaması olan ve temsili parlamenter sistemi dışlayan bu uygulama 
ile 28 bini MEB bünyesinde olan 50 bini aşkın kamu emekçisi ile onlarca akademisyen savunma 
hakkı tanınmadan ihraç edilmiş; en son 11 bin 285 öğretmenin açığa alınmıştır. Bu uygulama-
nın diğer kamu kurumlarına da yayılması söz konusudur. "At izi it izine karıştı" vb. söylemlerle 
meşrulaştırılan uygulamalar, darbe girişimcileri ve yandaşlarını hedeflemeyi aşmış, ülkemizin 
ilerici, çağdaş, demokrat, kamucu, emekten, halktan, demokrasi ve laiklikten yana aydınlık 
güçlerini hedefleyen boyutlara ulaşmıştır. Darbecilere darbe indirilirken demokrasiye, laikliğe, 
liyakatı temsil eden dürüst kamu görevlilerine ve toplumsal muhalefete darbeler vurulmakta, 
açık bir diktanın yoluna taşlar döşenmektedir.

Hemen herkes görüyor ki, bu gidiş iyi bir gidiş değildir. 12 Eylül‘e yeni 12 Eylül‘ler eklenmesi, 
savaş atmosferi ve kamudaki ilerici, demokrat insanların tasfiyesi önümüzdeki dönemde acı 
sonuçlar üretecektir. Ülkemiz ve halkımız bu karanlık tabloya mahkûm değildir, olmamalıdır. 
Başka bir Türkiye ve dünya özlemimiz karartılamayacaktır.

12 Eylül darbesinin 36. yılında darbelere ve diktalara yine ve kararlılıkla hayır diyoruz.

Kamusal hizmet ve denetim faaliyetleri yürüten bizler, bilimsel-teknik, mesleki-toplumsal ge-
rekliliklerin kamudan dışlanmasına ve toplumsal muhalefete yönelik saldırılara karşı duracak; 
eşit, özgür, demokratik, laik, tam bağımsız, barış içinde, sanayileşmiş, kalkınmış bir Türkiye‘yi 
ve bölgeyi savunmaya devam edeceğiz.

Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Oda Başkanı

MMO

Darbelere ve Diktalara Yine Hayır Diyoruz
12 Eylül Darbesinin 36. Yılında
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“SANAYİNİN BORÇ YÜKÜ AĞIRLAŞIYOR…”

TMMOB HABER

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO), her ay iktisatçı-yazar Mustafa 
Sönmez`in katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin yirmincisini 
"Sanayinin Ağırlaşan Borç Yükü"  konusuna ayırdı. Merkez Bankası, BDDK, 
Hazine ve İSO verileri kullanılarak yapılan araştırmada sanayi firmalarının 
özkaynaklarına göre aşırı ölçüde kredi-borç kullandıkları ve artan faiz ile 
döviz kuru nedeniyle kırılganlıklarının hızla arttığı belirtildi.

Borç/özkaynak oranı yüzde 70 olarak tüm dünyada "norm" kabul edilirken, özkaynağı yetersiz 
Türkiye`nin sanayi firmalarında bu oran 2000`lerin başlarında yüzde 80 dolaylarında seyret-
miş, 2014`te yüzde 132`ye, 2015`te ise yüzde 150`nin üstüne çıkmıştır. 

Türkiye`nin en büyük ilk 500 şirketinin 2015`te öz kaynakları 203 milyar TL iken borçları 306 
milyar TL olarak saptanmıştır. Çoğu KOBİ olan ikinci 500 büyük sanayi şirketinin ise özkaynağı 
35 milyar TL`ye yakın iken bu firmaların borç stokları 56 milyar TL`ye yakındır.

Dolayısıyla ilk 1000 sanayi şirketinin özkaynakları 238 milyar TL`yi, borçları 361 milyar TL`yi 
buluyor. Bu da 1000 sanayi şirketinin borç/özkaynak oranının yüzde 150`nin üstüne çıkması 
demek ve yüzde 70`lik normların çok üstünde.

Bu 1000 firmanın dışında kalan küçük sanayi firmalarının borç yükünün, sanayinin borç stoku-
nu dörtte bir artırmış olması varsayımında, imalat sanayiinin toplam borç yükünü 450 milyar 
TL olarak tahmin etmek mümkündür.

Bu borç stokunun ise yüzde 30`unun döviz kredisi olması, sanayi firmalarının yurt içinden 43 
milyar dolarlık dövizle borç yükü anlamını taşımaktadır. Buna yurt dışından sağlanan tahminin 
40 milyar dolarlık kaynak eklendiğinde, sektörün döviz yükümlülüğünün 83 milyar doları bul-
duğu söylenebilir. Bu yük, dolar kurundaki her artışın, sanayi için kur zararı olduğu anlamına 
da gelmektedir.

Sanayide oluşan faaliyet karının büyük bir bölümü finansman giderine gidiyor. Öyle ki en bü-
yük 500 sanayi firmasının 2015 yılında elde ettiği 44 milyar kârın 28 milyar lirasını, bir başka 
ifadeyle yüzde 63,4`ünü finansman gideri olarak kaybettiği gözlendi. Bunun, sürdürülebilir bir 
durum olmadığı açık.

Merkezi bütçeye, bir tür "paralel" olarak oluşturulan Varlık Fonu`nun işletilmesinin genelde 
finans iklimini, özelde sanayi firmalarını ne yönde etkileyeceği de merak konusudur. Çoğu, 
İşsizlik Sigortası Fonu kaynaklarını ve özelleştirme gelirlerini kullanarak oluşturulacak Varlık 
Fonu`nun sanayiden çok, sürdürülen "mega proje" etiketli altyapı yatırımları için kullanılacağı 
bildirilmektedir. Bu da sanayinin beklentilerine pek uyumlu bir tercih değildir.
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Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını hazırladığı resim sergisi 
ile kutladı. Çoğunluğu Cumhuriyet dönemi ressamlarının eserlerine ait reprodüksiyonlardan 
oluşan eserler, Forum Çamlık’ta sanatseverlerle buluştu. Bu özel sergi 7 Kasım’a kadar görüle-
bilecek.

Serginin açılış törenine Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar 
Lisesi yönetimi ve öğretmenleri ile davetliler katıldı.

Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz’un açılışını yaptığı sergide yer alan eserler, Cumhuriyet dö-
nemi akademi ressamları olarak bilinen, içlerinde İbrahim Çallı, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Hik-
met Onat gibi usta ressamların eserlerinin olduğu bire bir kopyalardan seçildi. Güzel Sanatlar 
Lisesi’nden mezun olmuş öğrencilerin çalışmalarına yer verilen sergide 23 eser yer alıyor.

Serginin açılışının ardından Hakkı Dereköylü Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinden oluşan koro 
mini bir konser verdi.

Sergi 7 Kasım 2016 tarihine kadar açık kalacak.

SERGİ

CUMHURİYETİN RESSAMLARINDAN SERGİ!



27tmmob mmo denizli bülten

bü
lte

n 
20

16
 / 

5

ZEYTİNLİ BAHÇE BENZİNLİ BAHÇE OLMASIN!
Denizli Büyükşehir Belediyesinin Servergazi’deki Zeytinlibahçe parkında benzinlik yapma ka-
rarı üzerine çevre sakinleri tarafından geçen haftalarda başlatılan isyan devam ediyor. Mahalle 
sakinleri, Pazar sabahı yeniden bir araya gelerek eylemlerinde kararlı olduklarını gösterdiler.

Zeytinlibahçe de benzinlik projesinin peşini bırakmayan mahalle sakinleri, protesto için bu Pa-
zar kalabalık bir grup olarak parkta toplandılar. Çocuk, genç ve yaşlıların topluca sahip çıktık-
ları yeşil alan mücadelesine destek veren 79 yaşındaki Sevim Zeybek, “ Biz buradaki karardan 
memnun değiliz. Parkımızı geri istiyoruz. Eskiden parktı ama sonra bozup attılar. Şimdi burası 
park olsa, akşamüstü gelip banklarda otursak, temiz hava alsam iyi bir şey olmaz mı? Bir şeyler 
yapın, bu parkın benzinci olmasını önleyin” dedi.

Konuya ilişkin gelişmeleri aktaran Mimarlar Odası eski Şubhe Başkanlarından İbrahim Şenel, 
imar planında bu bölgenin yeşil alan olduğunu belirtti. Şenel, “Bu kararın aslında çok yanlış 
olduğunu düşünüyorum. Burada çok yoğun bir konut alanı var. Sonra bu yol bu trafiği karşıla-
mıyor. Askeri alanda geniş olan yol, burada daralıyor. İleride zaten yoğun bir yerleşim var, bu da 
trafik yükünü giderek daha da arttıracak gibi görünüyor. Benzinlik bu trafik yoğunluğuna yeni 
bir yük bindirecektir. Bunca yoğun konut alanı ve yapılaşma içinde bu tercih doğru değil. O yüz-
den burada sivil bir inisiyatif kullandık, tepki gösterdik. İllaki benzinlik yapılacaksa, değiştokuş 
yapılan Teraspark altındaki Dolmuş duraklarının olduğu yere yapılsın. Orası bu tehlikelerden 
muaf" dedi.

Mahalle sakinlerinin yaptığı ortak açıklamada ise  “Daha önce zeytinli bahçe olarak bildiğimiz 
park alanımız yıkılıp yıkılırken endişe ile bekliyoruz. Zaman zaman sorduğumuzda tekrar ye-
niden düzenlenip, yeşil alan olacak demişlerdi. Hatta bir defasında şiir bahçesi olacak, projesi 
çıktı duyumları almıştık. Ama ne yazık ki yakın geçmişte alanın bir bölümü akaryakıt istasyonu 
yapmak üzere imar planı değişikliğine gidilmiştir. Biz böyle bir alanda böyle güzide bir yer-
de akaryakıt istasyonu olmasını istemiyoruz. Bizim isteğimiz bellidir. Yasal platformda gerekli 
mercilere site olarak başvurumuzu yapacağız. Temennimiz, dileğimiz tüm bu gayretlerimizin 
ve girişimlerimizin lehimize, çevre insanımıza, çocuklarımıza hayırlı olmasıdır” diyerek bundan 
sonraki yasal süreçlerde müdahil olacakları belirtildi.

ÇEVRE
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TEKNOLOJİ GÜNLÜĞÜ

Baz İstasyonları ve Olası Zararları Üzerine
Genel Bir Değerlendirme

Bugünlerde toplumumuzun en ciddi sorunlarından birisi de şehirleşmenin beraberinde getirdiği sağlık sorun-
ları. Bunların başlıca önem arz edenlerinden birisi de baz istasyonlarının sağlığımız üzerine etkisi. Birçoğumuz 
baz istasyonlarının zararlı olduğuna dair çok fazla duyum almışızdır elbette ve her eve oldukça yakın hatta 
bazen evin camından dahi gözükebilen bir baz istasyonu mevcuttur. Biz de bu yazımızda konuya bilimsel 
açıdan bakıp okurlarımızın en iyi şekilde bilgilenmesini amaçladık.

Başlarken az da olsa baz istasyonları hakkında bilgi vermemiz gerektiğini düşünüyoruz. Baz istasyonu de-
diğimiz şey bugün kullandığımız radyolar için yayın yapan, telefon konuşmalarını yapmamızı sağlayan bir 
sistemdir. Peki nasıl yapılır bu yayın ve nasıl yapacakları yayını alırlar? İşte bu noktada bizim için tehlikeli olan 
mikrodalgalar devreye giriyor. Bu alım ve dağıtım mikrodalgalar aracılığı ile olmaktadır. Mikrodalga dediğimiz 
şey ise dalga boyu 1 metre ile 1 milimetre arasında olan frekansı 0.3-300 GigaHertz(Ghz) olan elektromanyetik 
dalgalardır. Yani bu dalga bir çeşit elektromanyetik radyasyondur. İnsanları endişelendiren ve doğal olarak 
baz istasyonlarını tehlikeli yapan da bu dalga türündeki radyasyondur.

Şimdi gelelim mikrodalgaların insan vücudu üzerindeki etkisine. İlk olarak hepimizin aklına gelen en yaygın 
görüş kanser üzerine ve buradan başlamak istedik. Bu konuda insanlarda risk faktörü yarattığı tespit edilen 
kansere etki eden 3 farklı mikrodalga özelliği bulunuyor. Bunlar; mikrodalganın kendisinin kanseri oluştur-
ması, kansere sebep olan bazı dış maddelerin hücreye girişi kolaylaştırması ve mevcut olan bir kanserin iler-
lemesine sebep olmasıdır. Mikrodalgalar DNA’daki melatonini azaltarak vücudun bağışıklık sistemine zarar 
vermektedir. Dolayısı ile birçok kanser türüne de ortam hazırlamaktadır. Tabi ki bu etkiler birçok başka pa-
rametreye de dayanıyor mesela baz istasyonuna uzaklık ve maruz kalınma süresi gibi. Kanserin yanı sıra bu 
dalgalara belirli miktarın üzerinde maruz kalındığında kalp-damar rahatsızlıkları, baş ağrısı, bitkinlik, konstan-
rasyon bozukluğu gibi diğer sonuçlarla da karşılaşılabilir. Ama tekrardan hatırlatmakta fayda var; Yakınınızda 
bir baz istasyonu var diye veya mikrodalgalara maruz kaldınız diye kesin olarak kanıtlanmış bu rahatsızlıkları 
geçireceğiniz gibi bir kaide yok. Yalnızca bunlar karşılaşılma ihtimali olan durumlar.

1990’lardan beri artan cep telefonu ve dolayısı ile baz istasyonu kullanımından ötürü insanların sağlık endi-
şeleri arttı. Bu endişelerin sonucunda da Dünya Sağlık Örgütü (WHO) çalışmaları günümüze kadar uzanan bir 
araştırma yapmaya başladı. Amaçları elbette bu yayılan dalgaların insan vücudu üzerindeki etkilerini en ince 
detayına kadar incelemekti. Ancak yapılan oldukça fazla deneyden elde edilen özel bir hastalık söz konusu 
olmadı. Elbette birçok farklı çeşitte rahatsızlık görüntülendi ve WHO’nun yaptığı bir başka faydalı konu ise bu 
belirlenen her bir çalışmayı akademik makale halinde kaydetmiş olması. Yani söyleyebileceğimiz şu ki bu baz 
istasyonlarından yayılan dalgaların vücutlarımız üzerine kesin teşhisi konulmuş bir zararı yoktur ancak çeşitli 
sağlık problemlerine yol açabilme ihtimali vardır ve buna karşı alınabilecek bütün önlemleri almalıyız.

Baz istasyonlarının yapısı, çalışma prensibi ve üzerine yapılan çalışmalar hakkında yeterince durduktan son-
ra biraz da bu istasyonların yan etkilerinden korunmak için neler yapmamız gerektiği üzerinde durmalıyız. 
Elbette dünya da bu etkilerin farkında ve buna karşın yapılan çalışmalar mevcut. 1960 yılında Uluslar Arası 
Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICRP) tarafından bir anti radyasyon standardı geliştirildi. Bu standart; 
çeşitli metal ve kimyasal lifler ile kaplanmış kumaş, çelik ve bitkisel lifler ve güncel polimer teknolojisi ile oluş-
turulmuş tekstil yapıları geliştirmektedir. Bu çalışmalar ışığında farklı frekans aralıklarına karşı oldukça yük-
sek oranda korunma sağlanabilmektedir ancak tekrarlamakta fayda var belirli aralıklardaki dalgalara karşı 
korunma sağlanabiliyor. Yani daha birçok dalga aralığına karşı dayanıklı tekstil ürünleri bulunmamaktadır ve 
bu aralıklarda çok fazla dalga bulunmaktadır. Yazımızı toparlamak gerekirse; baz istasyonlarının kesin teşhisi 
konmamış zararlı yan etkileri olduğu ve bu etkilerin çeşitli hastalıkların görülme oranını arttırdığını gördük. 
Baz istasyonlarının bu zararlı yan etkileri karşısında dünyada yapılan oldukça fazla çalışma olduğunu da be-
lirtmekte fayda var. Son olarak da bu elektromanyetik radyasyondan belli ölçüde korunabilsek de halen üze-
rinde çalışılan ve vücudumuza etkiler bırakan bir ışıma olduğunu aklımızda bulundurursak herhalde bu konu 
hakkında yeterli bilgiye sahip olup bu bilgiler ışığında hayatımıza devam edebiliriz. Umarız siz okurlarımıza 
yeterli bilgi verebildik.
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