Nereye Gidiyoruz?
Yeni bir yıla girdiğimiz şu günlerde, tüm üyelerimize, arkadaşlarımıza ve dostlarımıza; 2017 yılının her
şey rağmen Barış, Adalet, Demokrasi ve esenlik getirmesini dilemek istiyoruz: En çok ihtiyacımız olan
şeye, ulusal ve toplumsal BARIŞ'a özel bir vurgu yaparak diliyoruz bunu!
Tüm temenni ve dileklerimize rağmen geçtiğimiz yıla, son gününde, giderek tırmanan kanlı terör
saldırlarından birine tanıklık ederek veda ettik. Reina katliam-saldırısı, onun hemen öncesinde
gerçekleşen Beşiktaş katliam-saldırısının devamıydı. Gündelik yaşamın özgürlük alanlarına göz diken
terör örgütlerinin adeta kendi aralarında alan paylaşımı yaparak gerçekleştirdikleri nsanık düşmanı
saldırılardı bunlar.
Özellikle Reina saldırısı modern yaşamın temellerine yönelik bir terörö eylemiydi. Laiklik ve demokrasi
inancından vaz geçmeyen toplum kesimlerinin yaşam biçimine katlanamayan gericiliğin 'yık, öldür, yok
et' planının sembolik katliamıydı. Yaşam tarzından ödün vermeyenlere gözdağı vermekti.
Görünen o ki, yaşadığımız her şey, kendi sonucunu alana değin durmak bilmeyecek. İnsanlarımızı
katletmek için pusuda bekleyen canilerin eylemleri, kan dökmeye devam edecek. Nereye kadar?
Barışın tesis edileceği ve caniler döktükleri kanda kendileri boğulana kadar!
Yaşana bunca acı güzel ülkemizin içinden geçmekte olduğu konjonktürel bir süreç mi? Keşke öyle
olsa! Umarız öyledir. Çünkü elimizdeki veriler, her yönüyle giderek kan kaybeden bir ülke durumuna
düştüğümüzün göstergeleriyle dolu.
Bülten'in bu sayısında yer verdiğimiz Ekonomist Mustafa Sönmez'in değerlendirmelerine bakarak
diyebiliriz ki, ekonomik olarak yaşanmakta olan geri gidiş, siyasal ve genel toplumsal alanda devam
eden gericileşme olgusunun temellerini oluşturmaktadır. "Sanayinin Sorunları ve Analizleri" başlıklı
araştırmasının 13. bölümünde yazarımız Türkiye sanayisinin geçtiğimiz yıl yüzde 3.5 küçüldüğünü tespit
ediyor. Her şey bir yana sadece işsizlik olgusuna etkisine bakarsak, bu hesapla neredeyse 3 milyonu
aşkın yeni işsiz aramıza katılmış. Diğer etkenlerle birlikte düşünüldüğünde, istikrarsızlığın faturasının
ağır olduğunu ve tümüyle emekçi sınıfların sırtına yüklendiğini söylemek mümkün.
Ekonomide, siyasette ve askeri alanda yaşanan çalkantılı sürecin bir başka faturası, Meclisi devre dışı
bırakan OHAL yönetim ve kararnameleri tarafından kesiliyor. Başkanlık ve ona yönelik hazırlanan yeni
Anayasa tartışmaları ekseninde, toplumda bir 'temizlik' harekatı tüm çalışanların adeta karabasanına
dönüşmüş durumda. Gözaltı, sorgu, tutklama ve kararnamelerle iş yaşamına son verilmeyen tek gün
yok. Neredeyse hiç bir hukuksal hak ve bunu sağlayan yasal mevzuat geçerli değil!
Bu durumun son örneğini Şubemiz Yönetim Kurulu Sekreterliği görevini yürüten arkadaşımız Mehmet
Sarıca'ya reva görülen uygulama ile yaşadık. Arkadaşımız sorgusuz, nedensiz ve kendisi ile ilgisi
olmayan sebeplerle Denizli Büyükşehir Belediyesindeki işinden açığa alındı.
Mehmet Sarıca arkadaşımız "Denizli TMMOB İl Koordinasyon Kurulu Sekreterliği görevinde bulunmuş
ve Odamızın Denizli Şube Yönetim Kurulu Sekreterliği görevini başarıyla yürüten, ilerici, demokrat
bir arkadaşımızdır. Her daim darbelere ve dikta rejimlerine karşı duran Odamız ve TMMOB üyesi
meslektaşlarımıza yönelik cadı avına bir son verilmesi ve Mehmet Sarıca arkadaşımızın görevine iade
edilmesi gerekmektedir. TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, Mehmet Sarıca arkadaşımız
ve Denizli Şubemiz ile dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyuna duyuruyor, hukukun üstünlüğü
ilkesinin uygulanmasını istiyor, yanlış ve mesnetsiz açığa almanın durdurulmasını ve kendisinin derhal
görevine iade edilmesini istiyoruz."
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TMMOB MMO Denizli Şube
Kasım - Aralık MİEM Eğitimleri
MİEM Eğitimleri
02-03 Kasım 2016 tarihlerinde Bodrum
İlçe Temsilciliğimizde “Bilirkişilik
Eğitimi (Makina Değerleme, İş Kazaları,
Kamulaştırma Davaları)” gerçekleştirildi.
04 Kasım 2016 tarihinde Bodrum İlçe
Temsilciliğimizde “Şantiye Şefliği”
eğitimi gerçekleştirildi.
25-27 Kasım 2016 tarihlerinde Fethiye
İlçe Temsilciliğimizde “LPG Otogaz
İstasyonları Sorumlu Müdür” eğitimi
gerçekleştirildi.
28-30 Kasım 2016 tarihlerinde Fethiye
İlçe Temsilciliğimizde “Şantiye Şefliği”
eğitimi gerçekleştirildi.
15-17 Aralık 2016 tarihlerinde Şubemizde
“LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu
Müdür” eğitimi gerçekleştirildi.
15-17 Aralık 2016 tarihlerinde Aydın
İl Temsilciliğimizde “LPG Otogaz
İstasyonları Sorumlu Müdür” eğitimi
gerçekleştirildi.
21-23 Aralık 2016 tarihlerinde Uşak
İl Temsilciliğimizde “LPG Otogaz
İstasyonları Sorumlu Müdür” eğitimi
gerçekleştirildi.
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21-23 Aralık 2016 tarihlerinde Muğla
İl Temsilciliğimizde “LPG Otogaz
İstasyonları Sorumlu Müdür” eğitimi
gerçekleştirildi.
26-28 Aralık 2016 tarihlerinde
Şubemizde “LPG Otogaz İstasyonları
Sorumlu Müdür” eğitimi gerçekleştirildi.
tmmob mmo denizli bülten
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11.12.2016
ARTIK YETER!
Sözün bittiği yerdeyiz.
İstanbul’da dün gece patlatılan bombalarla yüreğimize bir kez daha acı düştü.
Öncelikle saldırılarda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı,
yaralılara acil şifalar diliyoruz.
TMMOB olarak, kimden gelirse gelsin terörün her türlüsünü lanetliyoruz.
Ülkemizin içine sokulmak istendiği kaos ve savaş ortamına karşı tüm kesimleri
duyarlı olmaya, barıştan yana seslerini yükseltmeye, güçlerini birleştirmeye
çağırıyoruz.
Bu kanlı girdaba hep birlikte direnecek, teröre teslim olmayacağız.
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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01.01.2017
REİNA'DA YAŞANAN TERÖR
SALDIRISINI LANETLİYORUZ
2017 yılına büyük bir acıyla uyandık.
İstanbul’da Reina isimli işletmede yılbaşı kutlaması yapan insanlara yönelik
gerçekleşen terör saldırısında sabah saatlerinde yapılan resmi açıklamada en az 39
kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu ifade edildi.
2016 yılının son günlerinde yeni yıl için milyonlarca yurttaşımız ile birlikte emekten,
doğadan ve insandan yana iyi dileklerde bulunduk. Ancak 2017 yılının ilk saatlerinde,
ülkemizin üzerine karabasan gibi çöken insanlık düşmanı karanlık zihniyetler bize
büyük acı daha yaşattı. Katliamlar ülkesi haline gelen Türkiye’de her gün yeni bir
acıya uyanmaktan yorulduk.
Reina Katliamını gerekleştirenleri ve bu terör saldırısına zemin hazırlayanları
lanetliyoruz.
Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil
şifalar diliyoruz.
Emin KORAMAZ
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MMO Yönetim Kurulu Başkanı
Ali Ekber Çakar'ın Yeni Yıl Mesajı

MMO-YENİ YIL

2017 BARIŞ VE KARDEŞLİK YILI OLSUN
2017’ye girmek üzereyiz ancak eskiden yaşadığımız yeni bir yıla girme sevincini toplum olarak
yaşayabilir durumda değiliz. Zira her gün gördüğümüz üzere cumhuriyet, laiklik, demokrasi değerleri
sürekli olarak çiğnenmektedir. Sık sık patlatılan bombalar, şiddet ve terörle toplumun can güvenliği
ortadan kalkmış durumdadır. İş cinayetleri, çocuklara, kadınlara yönelik taciz, tecavüz, cinayet ve
istismarı meşrulaştıran yaklaşımlar arttı. Eğitimde ve kamusal yaşamda bilimin, tekniğin, aydınlanma
değerlerinin yolundan ayrılındı, gericilik hâkim oldu. İşsizlik, yoksulluk, borçluluk arttı. Meslek
alanlarımızın ve kamu kurumu niteliğindeki özerk meslek kuruluşu konumumuzun zayıflatılmasına
yönelik adımlar bu yıl da gündeme geldi, geliyor. Kınadığımız 15 Temmuz darbe girişimiyle hiçbir
ilgisi olmayan ve bütün özlük hakları ellerinden alınan on binlerce insanın içinde 2 binden fazla
demokrat mühendis, mimar, şehir plancısı arkadaşımız da bulunmaktadır. Hukukun üstünlüğü, yargı
bağımsızlığı, basın, ifade, örgütlenme hak ve özgürlükleri, laik sosyal hukuk devleti ve parlamenter
temsili demokrasi fiilen ortadan kaldırılmış durumda. İçinde yer aldığımız bölgede ise halkların
bugünü ve geleceği, etnik ve mezhepçi parçalanmalarla, kısa erimde onarılamayacak düşmanlıklarla
karartılmaktadır. Bütün bu nedenlerle ülkemizin bugünü ve geleceği üzerine toplumda yaygın endişe
ve belirsizlik hisleri oluşmuştur.
Bu ve benzeri bütün olumsuzluklara karşın Odamız başarılı mesleki çalışmalarını bu yıl da sürdürmüştür.
Oda Yönetim Kurulu olarak, çalışmalarımıza katkıda bulunan bütün üyelerimize teşekkür ediyoruz.
İçinde bulunduğumuz koşullarda, meslek alanlarımızı koruma ve genişletme mücadelesi vermek;
TMMOB ve Odalarımızın hiyerarşik vesayet altına alınmasına karşı, Odamız ve TMMOB’yi birlik içinde
koruyarak geleceğe taşımak sorumluluklarımız arasındadır. Sanayisizleşmeye, özelleştirmelere,
plansızlığa, dışa bağımlı fason üretim ve taşeron çalışmaya, iş cinayetlerine, kamu idari yapısındaki
liberal, otoriter ve laikliği dışlayan dönüşümlere karşı çıkmaya; kamu mülkiyeti, kamu işletmeciliği,
kamusal hizmet, denetim ve TMMOB’nin özerk, demokratik yapısının korunmasından yana
tutumumuzu devam ettirmeye kararlı olduğumuzu, Oda Yönetim Kurulumuz adına belirtmek
istiyorum.
Cinsel istismarın meşrulaştırılmasına yönelik yasa girişimini geri çektiren kadınların ve toplumsal
muhalefetin sergilediği direniş örneğinde görüldüğü gibi, olumsuzluklara karşı mücadele asıl belirleyici
olmaktadır. Türkiye böylesi bir evreye girmiştir. Şu anda ülkemizde süren baskılar ve diktatörlük
yönelimi, tarihte hep gördüğümüz gibi mutlak ve kalıcı değildir. Giderek yoğunlaşan sömürüye, rant
talanına, eşitsizliklere, adaletsizliklere, hukuk ve anayasa ihlallerine, şiddete, teröre, savaş yanlılığına
karşıt birikimler oluşmaması mümkün değildir. İnsani, toplumsal umutlarımızın gerçekleşmesi için
mücadele ve dayanışmanın, özlem ve umutlarımızın sahiplenicisi olmamızın, insanlarımız ve ülkemizin
sahipsiz olmadığına yönelik her birimizin tutumunun belirleyici olacağı bir dönemin içinde olduğumuz
açıktır.
Oda Yönetim Kurulu olarak, bu bilinçle 2017 yılının üreten, hakça bölüşen, eşitlikçi, demokratik, barış
ve kardeşlik içindeki bir Türkiye yürüyüşümüzde bizleri özlemlerimize yaklaştıran bir yıl olması ve
esenlik dilekleriyle yeni yılınızı kutluyor, saygılar sunuyoruz.
Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Oda Başkanı
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TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
Emin Koramaz'ın Yeni Yıl Mesajı

TMMOB-YENİ YIL

2017 DEMOKRASİ YILI OLSUN
2017 yılının;
Emeğin, doğanın ve insanlığın değerlerinin hakim olduğu, Mühendislerin, Mimarların ve Şehir
Plancılarının ülkemiz ve halkımızın çıkarları için ürettikleri plan, proje ve programların ülkeyi
yönetenlerce tersine çevrilmediği, mesleğimizin ve meslek alanlarımızın erozyona uğratılmadığı
ve meslektaşlarımızın işsizliğe mahkum edilmediği, yeraltı ve yerüstü varlıklarımızın uluslararası
sermayeye peşkeş çekilmediği,
Kentlerimizin, doğamızın ve yaşam alanlarımızın sermayenin talanıyla yok edilmediği, sel, deprem,
heyelan gibi afetlerin bilimi dışlayan yanlış yönetim anlayışları yüzünden felakete dönüşmediği, bilime
ve tekniğe gerçekten değer verildiği,
Ülkemizin, 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren ve destekleyenler ile bu girişimi bahane
ederek kendi darbesini yapanlardan kurtulduğu, Başkanlık/Cumhurbaşkanlığı sistemi adı altında
kurumsallaşan diktatörlüğün reddedildiği, KHK ve OHAL gibi demokrasi düşmanı uygulamaların terk
edildiği, Emperyalizm ile her düzeydeki ilişkilerin kesilerek İncirlik vb üslerin kapatıldığı, Ortadoğu’nun
kan emici emperyalist güçler ve cihatçı çetelerden temizlenerek huzura kavuştuğu,
Şehirlerimizin ve sınırlarımızın uluslararası cihatçı terör örgütlerinin yatağı, lojistik üssü olarak
kullanılmadığı, emeğin sömürülmediği ve en yüce değer sayıldığı, iş cinayetlerinin ve işçi katliamlarının
kaderden, fıtrattan sayılmadığı ve son bulduğu, işçi sağlığı ve iş güvenliğinin temel alındığı,
Kürt sorununun demokrasi zemininde kökten çözüldüğü ve birarada, kardeşçe bir yaşamın yeşerdiği,
İç savaş kavramının asla telaffuz edilmediği, bombaların patlamadığı, silahların kullanılmadığı,
katliamların yaşanmadığı ve ölümlerin kutsanmadığı, evde, işte, parkta, durakta can güvenliği
tehdidinin olmadığı,
Gerici, dinci, faşist anlayışların kökten temizlendiği ve laikliğin yeniden kazanıldığı, eğitim sisteminin
dinci, kinci, yobaz bir nesil üretmek için kullanılmadığı,
Kadınların taciz edilmediği, tecavüze uğramadığı, şiddet görmediği, kimliğinden ötürü sömürülmediği
ve öldürülmediği, hukukun iktidara muhalif olan her kesime karşı bir silah olarak kullanılmadığı,
ülkemizin açık cezaevine dönüşmediği, basın yayın organlarının iktidarın yönetim aygıtı olarak
kullanılmadığı, gazete ve televizyonların kapatılmadığı, gazeteciliğin suç sayılmadığı, çocuklarımızın
sapkın ideolojilerin yobazları tarafından istismar edilmediği, yurtlarda yakılmadığı ve taciz edilmediği,
Darbe girişimi ile ilgisi olmayan, haksız ve hukuksuz biçimde işinden edilen bütün kamu çalışanlarının
işlerine iade edildiği, kamunun cemaat ve tarikat aidiyeti ile değil liyakate göre biçimlendiği,
Örgütümüz TMMOB başta olmak üzere tüm demokratik kitle örgütleri üzerindeki baskıların
sonlandığı, eşit, özgür, laik, bağımsız ve demokratik bir Türkiye’yi ülkemize ve halkımıza armağan
edeceğimizbir yıl olmasını diliyoruz.
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Aklımızın ve umudumuzun yolu açık olsun.
Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
tmmob mmo denizli bülten
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ODAMIZIN 62, ŞUBEMİZİN 22 YAŞINDA!

GALA GECESİ

KURULUŞ YILINDA YENİDEN BİRLİKTEYDİK

GELENEKSEL YILDÖNÜMÜ GECEMİZİ
COŞKULU BİR KATILIMLA KUTLADIK
Odamızın 62. ve Şubemizin
22. kuruluş yıldönümünü
geleneksel yılsonu
yemeğiyle kutladık. Oda
Genel Merkezi adına Genel
Sekreter Yunus Yener’in
katıldığı gecede 50, 40 ve
25. Onur Yılını dolduran
üyelerimize Onur plaketleri
verildi. Yapılan konuşmalar
ve plaket töreninden
sonra gala yemeği gecenin
ilerleyen saatlerine kadar
devam etti.
TMMOB üyesi ve şehir protokolünden çok
sayıda davetlinin katıldığı gala gecesinde
meslekte 50, 40 ve 25.yıllarını dolduran
Makina Mühendislerine plaketleri verildi.
Colossea Otel’de gerçekleştirilen geceye
MMO Oda Yönetimi adına Genel Sekreter
Yunus Yener katıldı.
Gecenin açılış konuşmasını MMO Denizli
Şube Başkanı Tefik Demirçalı yaptı. Demirçalı
meslektaşlarına teşekkür ederek başladığı
açılış konuşmasında Odanın 62 ve Şubenin
22. kuruluş yıldönümünü kutladıklarını,
yıllar içinde sürdürdükleri mücadeleyle hem
mesleki haklarını koruyup geliştirdiklerini,
hem de Türkiye’nin demokratikleşme
mücadelesinde tüzel kişilikli Anayasal bir
meslek kuruluşu olarak üzerlerine düşen
kamu görevini yerine getirmeye çalıştıklarını
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belirtti. Şubenin 22. Kuruluş yıldönümünün
kendileri için anlamlı olduğunu, Çünkü bu yıl
Odanın Denizli temsilciliğinin kuruluşunun
40. yılını da birlikte kutladıklarını belirten
Tefik Demirçalı, aslında şube olarak
tam olarak kırk yıllık köklü bir kuruluş
olduklarını, hem oda tarihinde, hem mesleki
geçmişlerinde ve hem de Denizli’nin
yakın tarihine tanıklık olarak çok önemli
kurumsal bir kimliği temsil ettiklerini belirtti.
Denizli’nin son 40 yıl içindeki değişimine,
sanayinin gelişimi, endüstrileşmenin
boyutları ve bu sürecin teknolojik olarak
yenilenmesine çok önemli katkılar sağlayan
meslektaşlarıyla gurur duyduğunu söyledi.
Denizli bu gün eğer Türkiye ve bölgenin
önemli sanayi kentlerinden biri olarak
görülüyorsa, bu aşamaların kaydedilmesinde

tmmob mmo denizli bülten

davrandıklarını, ancak sonrasında
gelişen tek adam yönetimine gidişi
de onaylamayan görüşe sahip
olduklarını belirtti. OHAL sonrası
yaşanmakta olan sürece de değinen
Yunus Yener, Uluslararası İşgücü
Yasa tasarısına karşı gösterdikleri
direniş sonrası tasarıda yer alan anti
demokratik ve mesleki erozyona
yol açabilecek düzenlemelerin
değişmesini sağladıklarını, bunun
tüm mühendislik kurum ve
örgütlerini ilgilendiren bir kazanım
olduğunu söyledi.

Makina Mühendisliği ve diğer TMMOB
meslek birimlerinin çok önemli katkısının
dikkate değer olduğunu vurguladı.

Geceye Denizli’nin yanı sıra MMO Denizli
Şubesine bağlı Aydın, Muğla, Uşak illeri ve
Nazilli, Fethiye, Marmaris, Bodrum, Milas,
Ortaca İlçe Temsilcilikleri ve üyeleri katıldı.
Yapılan konuşmalar ve plaket töreninin
ardından devam eden yemeği geç saatlerde
sona erdi.
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Tefik Demirçalı’dan sonra söz alan Oda Genel
Sekreteri Yunus Yener, TMMOB ve Makina
Mühendisleri Odasının gurur duyulması
gereken bir örgüt olduğuna değinerek, son
yıllarda yaşanan toplumsal sorunların akilce
ve geleceğe dönük olarak çözümlenmesinde
örgütsel bir rolleri olduğuna açıkladı.
Yener, 15 Temmuz darbesine karşı ödünsüz

Daha sonra yapılan törenle Makina
Mühendisliği mesleğinde 50, 40 ve
25. Yılını dolduran üyeler için plaket
töreni düzenlendi. Tek tek kürsüye davet
edilen mesleğin ustalarına plaketleri verildi.

tmmob mmo denizli bülten
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TMMOB MMO DENİZLİ ŞUBESİ OLARAK HER
YIL KUTLADIĞIMIZ ODAMIZ VE ŞUBEMİZİN
KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ETKİNLİĞİMİZİ GALA
GECESİ İLE TAÇLANDIRDIK. GECEYE KATILAN
KONUKLARIMIZLA COŞKUMUZU PAYLAŞTIK.
BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ TAÇLANDIRDIĞIMIZ
AKŞAMIN AÇILIŞ KONUŞMASINI ŞUBEMİZ
YÖNETİM KURULU BAŞKANI TEFİK DEMİRÇALI
YAPTI.

GALA GECESİ

"ONUR GECEMİZDE
BİRLİKTEYİZ
BERABERİZ!"

Sayın Merkezefendi Kaymakamım, Sayın Oda genel merkez sekreterim, Sayın daire müdürlerim,
sayın İKK sekreterim, TMMOB ye bağlı değerli Oda başkanlarım , değerli Şube komisyon
başkanlarım ve üyeleri, Şube ye bağlı değerli temsilcilik yürütme kurulları, değerli basın,
Hanımefendiler,beyefendiler ve Değerli meslektaşlarım.
Sizleri şube yönetim kurulu ve şahsım adına sevgi ve dostlukla selamlıyorum.
Geleneksel Gecemize hoş geldiniz.
Bu yıl 62. Kuruluş yıldönümünü kutlayan Odamız; çalışmalarını siz değerli üyelerinden aldığı güç
ve destek ile yürütmektedir. Şubemiz bu yıl 22. Yılını kutlamaktadır. Geride bıraktığımız bu 22 yıllık
sürede gelişim ve etkinliğimiz artmış, üye sayımız 4 bini geçmiştir. Şubemiz Denizli, Uşak, Aydın,
Muğla illeri; Marmaris, Fethiye, Bodrum, Milas, Nazilli, Ortaca ilçelerinde görevini sürdürmektedir.
Bu noktaya gelmemizde yarım yüzyılı aşan birikimi, ilkeli duruşu ve kararlılığı ile genel merkezimiz
bizlere her zaman yol gösterici olmuştur. Toplumsal sorumluluğunun bilinci ile aklı, bilimi ve kamu
çıkarını her zaman ön planda tutan Şubemiz yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, Oda çalışmalarını
‘birlikte karar alma, birlikte üretme ve birlikte yönetme anlayışı` ile sürdürmektedir.
Bilimi ve tekniği halkımızın hizmetine sunmaya yemin etmiş, emek ve demokrasi mücadelesine bir
ömür adamış tüm üye, yönetici ve çalışanlarımıza, desteğini bizden hiçbir zaman esirgemeyen genel
merkezimize teşekkür ediyorum.
Değerli misafirler;
1994 yılında genç bir filiz olarak TMMOB çınarından filizlenen şubemiz artık güçlü her sektörde
sanayiye, bilime destek veren bir şube haline gelmiştir. Şubemiz bu gelişme sürecinde kurulduğu
günden bu yana Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği’nin haklı ve halktan yana mücadelesinin her
zaman yanında olmuş ve desteğini sürdürmüştür.
Yaşadığımız tüm olumsuzluklar, mesleğimiz ve örgütlülüğümüzü işlevsizleştirme çabalarına
karşın bu gece; birlik ve beraberliğimiz göstermemiz açısından da büyük önem taşımaktadır.
Bugün bizlere düşen görev, daha fazla birlik olma ve daha fazla kenetlenmemiz gerektiği gerçeği
ile hareket etmektir. Ve bunun en güzel örneklerinden birisini burada yaşıyoruz. Bugün burada
emeğin,mesleğin,geçmişin ve deneyimin takdir edildiği, onurlandırılacağı bir gecede buluştuk.
odamızı bu günlere taşıyan, mesleklerinde 25,40 ve 50. yıllarını dolduran değerli meslektaşlarımızı
kutluyorum.
Son olarak gecemizin hazırlanmasında özverili çalışmaları ile başta şube müdürümüz ve tüm
personelimize,öğrenci üyelerimize emeklerinden dolayı ellerine ve emeklerine sağlık diyerek
teşekkür ediyorum.
Bu gurur gecemizde bizimle birlikte olma nezaketini gösteren tüm misafirlere teşekkür eder güzel
bir gece dilerim.
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GALA GECESİ
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FOTOĞRAFLARLA KURULUŞ GECEMİZ
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ŞUBE DANIŞMA

XI DÖNEM ŞUBE 2. DANIŞMA KURULU TOPLANDI
XI. Dönem Şube 2. Danışma Kurulu toplantısı, 10 Aralık 2016 tarihinde Colossae Hotel `de
gerçekleştirildi.
Toplantının açılış konuşması Şube Yönetim Kurulu Başkanı Tefik Demirçalı tarafından yapıldı. Daha
sonra Oda Sekreteri Yunus Yener Merkez çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ardından Şube Yönetim
Kurulu Sekreteri Mehmet Sarıca tarafından 7 aylık süreçte Şubemizde gerçekleştirilen etkinlikler ve
çalışma dönemindeki hedefler hakkında, Danışma Kurulu üyelerine yönelik bilgilendirme sunumu
yapıldı.
Katılımın yüksek olduğu toplantıda söz alan Danışma Kurulu Üyeleri ise Şube çalışmaları ve ülke
gündemine ilişkin görüşlerini dile getirdiler.

12
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ŞUBE HABER

ŞUBE PERSONEL TOPLANTISI YAPILDI
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11 Aralık 2016 Pazar
günü Colossae Hotel `de
Oda Sekreteri Yunus
Yener'in katılımıyla
Şube ve
Temsilciliklerimizde
çalışan personelimizle
genel bilgilendirme
ve değerlendirme
toplantısı yapıldı.

tmmob mmo denizli bülten
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ŞUBE HABER

ULUSAL ISG SİTEMİMİZ KONULU SÖYLEŞİ
16 Kasım 2016 Çarşamba günü
saat 18.00 `da Şubemiz konferans
salonunda Şube İşçi Sağlığı ve İş
Güvenliği Komisyonunca, Çevre
Mühendisi Hilal Kınlı`nın katıldığı
“Ulusal İSG Sistemimiz” konulu
söyleşi gerçekleştirildi.

ISI YALITIMI VE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PANELİ
Muğla İl Temsilciliğimizce 29
Kasım 2016 Salı günü, Muğla
Konakaltı İskender Alper Kültür
Merkezi` nde Binalarda “Isı Yalıtımı
ve Enerji Verimliliği” konulu Panel
düzenlendi.
Paneli Şube Başkanımız Tefik
Demirçalı yönetti.

DİJİTAL ENDÜSTRİ ÜZERİNE SÖYLEŞİ
23 Kasım 2016 Çarşamba günü
saat 18.00'de Şubemiz konferans
salonunda Makina Mühendisi
Kerim Turan ve Mimar Güzeyde
Kaçar`ın katılımlarıyla “Kuantum
Mekaniği, Yapay Zeka, Nano
Teknoloji, Dijitalleşme ve Endüstri
4.0” konulu söyleşi gerçekleştirildi.

14
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KONFERANS: METAL İŞLEME SIVILARI
14 Aralık Çarşamba günü MMO
İbrahim Yener ACAR Konferans
Salonunda “İsmail Ender Telyak
(Castrol Türkiye Teknik Destek
Müdürü), Hakan Erzurumluoğlu
(Castrol Türkiye Ürün Geliştime
Müdürü) ve Hüsamettin
Hayta (Ömür Otomotiv Denizli
Bölgesi Satış Müdürü) `nın
katılımlarıyla “METAL İŞLEME
SIVILARI” konulu konferans
gerçekleştirildi.
Etkinliği Şubemiz Enerji
Komisyonu düzenledi.

YAPEX FUARINDAYDIK!
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Bu yıl 24. defa düzenlenen
Uluslararası YAPEX Yapı, İnşaat ve
Restorasyon Fuarına üyelerimizle
birlikte teknik gezi düzenledik.

tmmob mmo denizli bülten
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VIII. BTKS Denizli Danışmanlar Kurulu Toplantısı Yapıldı
VIII. BTKS Denizli Danışmanlar
Kurulu toplantısı 24 Kasım
da Şube Hizmet binasında
gerçekleştirildi. Toplantıya Denizli
Sanayi Odası Başkanı Müjdat
Keçeci başta olmak üzere,
Danışmanlar Kurulunda yer alan
Denizli’ nin ileri gelen sanayicileri
ve akademisyenler katıldı.

BTKS Kurul Üyelerine Ziyaretler
BTKS Danışmanlar Kurulu Üyesi
İsmail Hakkı Gerelioğu'nun
işyeri Germetal'e Danışmanlar
kurulu üyelerimiz ile ziyaret
gerçekleştirdik..

BTKS Danışmanlar Kurulu Üyesi
üyemiz Hilmi Konyalıoğlu'nun
işyeri Konmak‘a Danışmanlar
kurulu üyelerimiz ile ziyaret
gerçekleştirdik..

Üyelerimizin çalıştığı Doğan
makinaya işyeri ziyareti yaptık.
Sorunları hakkında bilgi aldık.

16
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BTKS Kurul Üyelerine Ziyaretler
VIII. Bakım Teknolojileri Kongresi
ve Sergisi Kurul üyelerini
firmalarında ziyaret ettik.
Kongre Danışmanlar Kurulu
üyesi Adnan Kaçar fabrikası
Hidrobarsan‘ da;
Kongre Yürütme Kurulu üyesi
Ali İhsan Bursalıoğlu, firması
Bursalıoğlu Makina` da;
Kongre Yürütme Kurulu üyesi
üyemiz Faruk İnceoğlu` nun
firması DEBAK A.Ş. de;
Kongre Danışmanlar Kurulu üyesi
ve Makina İmalatçılar derneği
başkanı Faruk ALYAZ‘ ın firması
Şahlan Makina‘ da;
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Denizli Organize Sanayi Bölge
Müdürü ve aynı zamanda BTKS
2017 Yürütme Kurulu Üyesi Ahmet
Taş makamında ziyaret edildi.

tmmob mmo denizli bülten
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Şubemiz Muğla İl Temsilciliği, öğrenci servis
araçları ile ilgili yönetmelik uygulamalarına ve İl
Milli Eğitim Müdürlüğü denetim sorumluluğuna
dikkat çeken bir basın açıklaması yaptı.

“OKUL SERVİS ARAÇLARI YÖNETMELİĞİ”NE UYULMALIDIR!

Ülkemiz genelinde sorunlarla başlayan 2016-2017 eğitim öğretim yılının en önemli sorunlarından biri
de okul servis araçlarıdır. Ülkemizde toplu ve güvenli taşımanın yetersizliği, okula ulaşımda halkımızı
servis araçlarını tercih etmeye zorlamaktadır.
Ulaştırma Bakanlığı`nın 2007`de yayımladığı ve günümüze kadar çeşitli eklemeler yapılarak
değişikliğe uğrayan “Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği” tüm eksikliklerine rağmen bu
konuda bir disiplin sağlamaktadır. Ancak denetimlerdeki yetersizlikler ve uygulamadaki aksaklıklar
nedeniyle ciddi sorunlar oluşmakta; üzücü kazaların önüne geçilememektedir. Okul servislerindeki
denetim, okulların açıldığı dönemde ilk 3 ay içerisinde sık sık yapılırken daha sonra denetimler ihbar
üzerine yapılıyor. Hal böyle olunca da sektörde başıboşluk ortaya çıkıyor. Günlük denetim yapılması
gereken araçlarda “Okul Servis Aracı Denetim Formu” periyodik olarak dolduruluyor, bu formun bir
nüshasının araçta kalması ,bir nüshası da ilgili idarede olması gerekiyor. Polis ve jandarma, yaptığı
denetimlerde kazalara en çok neden olan lastik ve fren sistemlerini kontrol etmezken denetimler
daha çok prosedür düzeyinde kalıyor.
Durum böyle olunca; öğrenci velilerine de büyük sorumluluk düşmekte; dikkat edilmesi ve takipçi
olunması gereken birçok konu bulunmaktadır. Makina Mühendisleri Odası Muğla İl Temsilciliği
olarak; çocuklarımızın can güvenliği açısından, Okul Servis Araçları konusunda önemli bazı bilgileri
velilerimizle paylaşıp, yetkililere bir kez daha hatırlatmak isteriz.
Araç ve personel kriterlerine dikkat
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Okul servis araçlarının ve personelinin yönetmeliklere uygun olup olmadığını sorgulamaktır. Okul
servis aracının yaşı 12 ‘yi aşmamış olmalı, Taşıt içi düzeni sağlamak, okul öncesi eğitim ve ilköğretim
öğrencilerinin inme ve binmeleri sırasında yardımcı olmak üzere 22 yaşını doldurmuş ve en az lise
mezunu olan rehber personel gerekmektedir.
Araçlar kanun ve yönetmeliklere uygun işaretler taşımalıdır. Servis hizmeti veren araç sahipleri can
ve mal güvenliğini sağlamak amacı ile gerekli önlemleri almış olmalıdır. Bu kapsamda; taşıtın cam ve
pencereleri sabit olmalı, iç düzenlenmesinde yaralanmaya neden olabilecek demir aksam yumuşak
bir madde ile kaplanmalıdır.
Araçlar; temiz, bakımlı ve güvenli durumda bulundurulmalı, altı ayda bir yetkili / yeterli servislerde
bakım ve onarımları yapılmalıdır.
Servis araçlarının kapıları iniş ve binişlerde gerekli güvenlik tedbirleri alınmalı, kapıların hakimiyeti
sürücüde olmalıdır.
Taşıtlarda her öğrenci için standarda uygun emniyet kemeri bulunmalı ve kullanımı sağlanmalıdır.
Servis için kullanılan taşıtlarda görüntü cihazları ve müzik sistemi kullanılmamalıdır. Araçların, teknik
özellikleri ile yerleşim şeması, araç içinde görülür bir yere asılmalıdır.
Şoförler öğrencileri rahat, güvenli bir şekilde kanun ve yönetmeliklere uygun olarak taşımakla
yükümlüdürler. İlgili yönetmeliklere göre okul servis şoförleri, her beş yılda bir bedeni psikoteknik
açıdan sağlıklı olduklarına dair bir raporu yetkili sağlık kuruluşundan almış olmalıdırlar.
Şoförün hizmet sicillerinin temiz olmasına özen gösterilmeli, kılık kıyafeti yönetmeliklere uygun ve
sigortası yapılmış olmalıdır.
Araçlarda mutlaka araç takip sistemleri bulunmalı ve ilgili kurumların denetimine açık olmalıdır.
Servis güzergahları, hız vb. süreçleri kayıt altına alınarak karşılıklı güven ilişkisinin geliştirilmesi
sağlanmalıdır.
Araç, kaza ve trafik sıkışıklığı gibi sorunlar yaşadığında veli, okul aile birliği-okul idaresi ile gibi ilgili
diğer kişi ve kurumlarla mobil iletişimi sağlayacak şekilde donatımlı olmalıdır.
TSE tarafından okul servis aracı standardı belirlenerek tek tip hale getirilmelidir. Sadece Servis aracı
şartlarını sağlayan araçlara, İl Trafik Komisyonları tarafından izin verilmelidir. İl çapında gerekli servis
aracı sayısı 2 yılda bir belirlenmeli, tahditli plaka uygulaması yaygınlaştırılmalıdır.
İlimizdeki bu kriterlerin sağlanmasındaki bütün sorumluluk İl Milli Eğitim Müdürlüğündedir. Öğrenci
servis yeterliliği olmayan araç ve kişilere ihale verildiği düşünülmekte, sonucunda öğrencilerimizin
can güvenliği tehlikeye atılarak, anne babaları huzursuzluğa itmektedir.
Şimdi Sayın İl Milli Eğitim Müdürümüze soruyorum:
1. Okul servis araçları ilgili idarece denetlenmekte midir? Denetim formları idareleriniz de varmıdır ?
2. Denetlenmenin önündeki engellerin nedenleri nelerdir?
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3. İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerindeki öğrenci taşıyan araçların çoğu okul servis aracı değildir.
Bu nedenle yaşanacak kazalarda denetim yapmadığınız, yaptırmadığınız için sorumlu olacağınızın
farkında mısınız?
Makina Mühendisleri Odası Muğla İl Temsilciliği olarak “Okul Servis araçları yönetmeliği”
gereklerinin uygulanmasının takipçisi olacağımızı bildiriyor, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzü yanlış
ve eksik uygulamalar konusunda son kez uyarıyoruz. Muğla Valiliği, Muğla Büyükşehir Belediye
Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü`nü bu konudaki sorumluluklarını gözden geçirmeye davet
ediyoruz.
tmmob mmo denizli bülten
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CADI AVINA SON!

MEHMET SARICA ARKADAŞIMIZ
DERHAL GÖREVİNE İADE EDİLMELİDİR.
Bilindiği üzere 15 Temmuz darbe
girişiminin ardından darbe ve
darbecilerle ilgisi olmayan ilerici,
demokrat kesimler de hedeflenerek
adeta bir cadı avı yürütülmektedir.
Bu durumun meslektaşlarımıza
yansıdığı son örnek, TMMOB’nin
önceki dönem Denizli İl
Koordinasyon Kurulu Sekreterliği
görevini yapmış olan, Odamız üyesi
ve halen Odamızın Denizli Şubesi
Yönetim Kurulu Sekreteri Mehmet
Sarıca arkadaşımızın, Denizli
Büyükşehir Belediye Başkanlığı
tarafından keyfi bir şekilde açığa
alınmış olmasıdır.
Üst Birliğimiz Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Odamız dâhil bağlı 24 Oda,
Anayasanın 135. Maddesi ve 6235 sayılı Yasa uyarınca faaliyet yürüten, kamu kurumu niteliğinde
meslek kuruluşları olarak kamu tüzel kişiliğine haizdir. Anayasada ve yasamızda da ifade edildiği
üzere TMMOB ve Odalarımızın kuruluş amaç ve görevleri; meslektaşlarımızın ve mesleğin haklarının
korunması, geliştirilmesi, üyelerinin hak ve çıkarlarının korunması, çalışma alanlarının disipline
edilmesi, geliştirilmesi; ülkemizin kalkınması ve gelişmesi yönünde her türlü çabayı göstermek
şeklinde özetlenebilir. Üye ve yöneticilerimiz, bu çerçevede mesleki-toplumsal görev ve sorumluluk
üstlenmektedir. Mehmet Sarıca arkadaşımız da bu çerçevede Denizli TMMOB İl Koordinasyon
Kurulu Sekreterliği görevinde bulunmuş ve Odamızın Denizli Şube Yönetim Kurulu Sekreterliği
görevini başarıyla yürüten, ilerici, demokrat bir arkadaşımızdır.
Her daim darbelere ve dikta rejimlerine karşı duran Odamız ve TMMOB üyesi meslektaşlarımıza
yönelik cadı avına bir son verilmesi ve Mehmet Sarıca arkadaşımızın görevine iade edilmesi
gerekmektedir.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak, Mehmet Sarıca arkadaşımız ve Denizli Şubemiz ile
dayanışma içinde olduğumuzu kamuoyuna duyuruyor, hukukun üstünlüğü ilkesinin uygulanmasını
istiyor, yanlış ve mesnetsiz açığa almanın durdurulmasını ve kendisinin derhal görevine iade
edilmesini istiyoruz.
Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Oda Başkanı
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"TERÖRÜ LANETLİYORUZ!"
10 Aralık Cumartesi akşamı yeni bir acı daha yaşadık.
İstanbul Beşiktaş Vodafone Arena Stadı yakınında
patlatılan iki bomba sonucu, son bilgilere göre çoğunluğu
polis, 44 kişi yaşamlarını kaybetmiş, 160’a yakın
yurttaşımız da yaralanmıştır.
Kimden gelirse gelsin terörün her türlüsünü lanetliyor,
saldırıda yaşamlarını kaybedenlerin ailelerine ve
yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim.
Ülkemizi hedef alan terör saldırısını nefretle kınıyor,
insanları sokak ortasında katlederek toplumu korku ve
karanlık içerisine sürüklemeye çalışan her türlü zihniyete
karşı yaşamı savunacağımızı kamuoyunun bilgisine
sunuyoruz.
Teröre teslim olmayacak ve istendiği gibi teröre
alışmayacak, yaşamı, barışı, toplumsal refah ve huzuru
savunmaya devam edeceğiz.
Tefik DEMİRÇALI
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Denizli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

2017 YILI MÜHENDİS ASGARİ ÜCRETİ
3.500,00 TL OLARAK BELİRLENMİŞTİR
Sayın Üye;
TMMOB ile Sosyal Güvenlik Kurumu arasında imzalanan işbirliği
protokolüne göre SGK bildirimine esas olacak mühendis, mimar ve şehir
plancısı asgari ücretinin 2017 yılı için brüt 3.500 TL olarak belirlenmesine
karar verilmiştir.
31 Temmuz 2012 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurulu ile TMMOB`ye bağlı odalarımızın üyelerine yönelik
imzalanan protokol uyarınca, TMMOB Yönetim Kurulu ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıları
için 2017 yılı ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari brüt ücreti 3.500 TL olarak belirlemiştir.
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Karşılıklı mutabakata vararak imzalanan bu protokolün amacı: "Sosyal güvenliğin toplumun tüm bireyleri
için temel bir hak olduğu gerçeğinden hareketle, sosyal güvenlik hakkından yoksun bırakan kayıt dışı
istihdam ve emeklilik haklarının eksik tesisine etki eden ücretlerin SGK` ya eksik bildirimini önlemek,
sosyal güvenlik kavramının temel bir hak olduğunun toplumumun tüm bireyleri tarafından bilinmesini ve
bu hakkı koruyan kurumların tanıtılmasını sağlamak, vatandaşlarımızı yeni düzenlemeler ile ortaya çıkan
hak ve yükümlülükler konusunda bilgilendirmek, toplumda sosyal güvenlik bilincinin oluşmasını sağlamak
amacıyla işbirliği yapılmasıdır.
Bu protokolün dayanağı; 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu`nun 100. maddesi ile 16.05.2006 tarihli ve 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu`nun 13.
maddesinin (g) bendi ve 14. maddesinin (d) bendidir.
tmmob mmo denizli bülten
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LPG`Lİ ARAÇLARDA DENETİMİN
ESNETİLMEMESİ GEREKİYOR
Yetkilileri de bir kez daha, facialara yol açan kazalar,
yanma ve patlamalar daha fazla artmadan söz konusu
genelgeyi geri çekmeye, görüşlerimizin dikkate alındığı
düzenlemeler yapmaya davet ediyoruz.
LPG‘li Araçlarda Yanma ve Patlamalar Olmaması İçin
Denetimin Esnetilmemesi Gerekiyor
Dün sabah Kocaeli‘nin Kartepe İlçesinde, TEM‘deki bir
akaryakıt istasyonundan aracına LPG yakıtı aldıktan sonra üç şeritli yola çıkan sürücünün sigara içmek
için çakmağı yakması üzerine 37 ES 151 plakalı otomobili alev almış, araç sürücüsü ile annesinin elleri
ve yüzleri yanmıştır. Bu olay nezdinde de görüldüğü üzere, LPG‘li araçlarda özellikle 2012 yılı sonrası
sıklıkla yaşanan yanma ve patlama olaylarının nedeni, söz konusu araçlar için daha önce uygulanan
"Gaz Sızdırmazlık Raporu" alma zorunluluğunun kaldırılmış olmasıdır.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü‘nün 19.12.2011
tarihli Genelgesi ile araç muayene istasyonlarında yapılan muayenelerde LPG/CNG‘li araçlar için aranan
"Gaz Sızdırmazlık Raporu" zorunluluğu kaldırılmış, bu raporun bulunmaması "ağır kusur"dan "hafif
kusur"a dönüştürülmüştür. Bu durum, LPG/CNG‘li araç kullanıcılarının keyfi davranışlarına yol açmış;
2012 yılı Ocak ayı başından itibaren "gaz sızdırmazlık testi" yaptırılan araç sayısında ciddi bir düşüş
gerçekleşmiştir. Söz konusu uygulama sonucu uzman mühendislerin istihdam edildiği, standartlara
uygun dönüşüm yapan yetkili firmalar piyasadan silinmeye; kayıt dışı, yetkisiz, niteliksiz, bünyesinde
uzman bulundurmayan, standart dışı malzemenin kullanıldığı, kontrolsüz firmalar piyasaya tekrar
hâkim olmaya, halkın can ve mal güvenliği yeniden ciddi bir şekilde tehdide maruz kalmaya başlamıştır.
Trafikteki 4 milyondan fazla LPG/CNG‘li aracın güvenilirliğini artırmayı sağlayan periyodik kontrollere
esas Gaz Sızdırmazlık Raporu zorunluluğunun bir genelge ile kaldırılmasının can ve mal güvenliği
açısından vahim sonuçlar doğuracağını defalarca belirtmemize karşın dünkü gibi olaylar sıklıkla
yaşanabilmektedir.
75 il, 24 ilçede sabit, 154‘ü gezici toplam 253 noktada Sızdırmazlık ve Montaj Tespit Raporu düzenleyen,
TÜRKAK tarafından yapılan akreditasyon kapsamında LPG/CNG‘li araçlarda 15 ana başlık altında 89
noktada kontrol yapan, yetkili kuruluşlar arasında en yaygın örgütlenmeye sahip Odamızın uyarılarının
dikkate alınmaması acı sonuçlara yol açmaktadır. Bu noktada, araç sahiplerini, Gaz Sızdırmazlık
Raporu‘nun bulundurulması şartını ve araç muayene istasyonlarında "hafif kusur" olarak tanımlanan
eksikleri, eskisi gibi "ağır" kusur kabul ederek mutlaka yerine getirmeye ve araçlarını Odamızın
kontrolünden geçirmeye çağırıyoruz. Yetkilileri de bir kez daha, facialara yol açan kazalar, yanma ve
patlamalar daha fazla artmadan söz konusu genelgeyi geri çekmeye, görüşlerimizin dikkate alındığı
düzenlemeler yapmaya davet ediyoruz.
Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Oda Başkanı
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YEREL ÖĞRENCİ K.

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
DENİZLİ YEREL ÖĞRENCİ KURULTAYI GERÇEKLEŞTİ

11 Mart 2017 Cumartesi ANKARA’ da gerçekleştirilecek olan MMO öğrenci
üye kurultayı öncesinde yereldeki sorunların tespiti ve bu sorunlara
çözüm üretmek için Şubemizde Yerel Öğrenci Kurultayı gerçekleştirildi.
Üniversitelerin Makina, Endüstri, İşletme, Sanayi, Uçak, Havacılık, Uzay,
Sistem, Teknik Metod, Üretim Mühendisliği bölümlerinde öğrenim gören
bizlere, ülkemizdeki mühendislik eğitimini ve üniversitelerde yaşanan
sorunları, meslek alanlarımıza ilişkin gelişmelerin yansımasını, eğitimde
yaşanan sorunlara ve çözümlerine ilişkin düşünceleri, öğrenci üye
örgütlülüğüne ilişkin önerileri ortaya koyarak tartışabileceğimiz özgür bir
platform oluşturmanın amaçlandığı Öğrenci Üye Kurultayı her iki yılda bir
yapılmaktadır.
Katılımın beklentimizin altında olduğu Kurultayda öncelikli konumuz örgütlenme oldu. Nasıl
örgütlenmeliyiz, Öğrencinin apolitik duruşunun sebepleri nelerdir, bu konuları hep birlikte tartıştık.
Fakültemiz içinde kapatılan Öğrenci-Oda birimimizin tekrar açılması için alternatif çözüm yolları
aradık. Şube sekreterimiz Mehmet SARICA’ nın desteğiyle yeni kararlar aldık ve önümüzdeki dönem
çalışmaları için program oluşturduk.
Kurultayda öğrenci arkadaşlarımızın en genel sorunları olan staj, okuldaki eğitimin ve laboratuvarların
yetersizliği, tamamen teoriye yönelik verilen eğitim, YÖK, MÜDEK ve Mezuniyet sonrası işsizlik
kaygısı gibi konuları tartıştık.
Bütün bunlara çözüm yolu ararken önemle üzerinde durduğumuz konu ise “örgütlülük” oldu.
Gezi Parkı direnişinden, 15 Temmuz darbe girişimine kadar olan sürede üniversitelerin değişimine
değindik.
Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra üniversitemizde değişen düzeni, açığa alınan ve ihraç
edilen akademisyenleri ve bu girişimden sonra üniversite yönetiminin öğrenciye olan tutumunu
değerlendirdik.
Biz öğrenci üye komisyonu olarak mücadeleye devam etmeye, eşit, özgür, laik ve ana dilde eğitim için
meslek örgütümüz TMMOB ile hareket etmeye devam edeceğiz.
Özgür gelecek örgütlülükle gelecek!
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Caner SÜSLÜ
Tmmob Makina Mühendisleri Odası
Denizli Şube Öğrenci Üye Komisyonu
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EKONOMİ ANALİZ

KRİZ TEHLİKESİ ARTIYOR:
SANAYİ YÜZDE 3,2 KÜÇÜLDÜ
Türk Mimar Mühendis Odaları
Birliği Makina Mühendisleri Odası,
her ay iktisatçı-yazar Mustafa
Sönmez’in katkısıyla hazırladığı
sanayinin sorunları bülteninin
23’üncüsünü “Kriz Tehlikesi:
Sanayide Küçülme” konusuna
ayırdı.
Kriz tehlikesi artıyor: Sanayi Yüzde 3,2 küçüldü
TMMOB Makina Mühendisleri Odası açıkladı: İmalat sanayisinde 3. çeyrekte yüzde 3,2 küçülme
yaşandı. Özellikle dayanıklı tüketim malı üretiminde büyük iniş var.
Yılın son çeyreğinde de sanayide inişin sürdüğü, dolardaki hızlı artışın sanayi kuruluşlarında büyük
kur zararlarına yol açacağı, bunun zincirleme olarak bankalara ve kamu maliyesine de yansıyacağı
uyarısı yapıldı.
Bu krizin, ekonomik gibi görünen bir "politik kriz" olduğunun altı çizildi. Krizden bir U dönüşü
yapılabilmesin yolunun demokratikleşmeden, öncelikle OHAL‘in kaldırılmasından, Başkanlık türü
totaliterleşmeye götüren niyetlerden uzak durmaktan geçtiğini belirten raporda, tersi yöndeki
yönelimlerin Türkiye‘ye kaotik günler vaat edeceği konusunda uyarılar yer alıyor.
Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği Makina Mühendisleri Odası, her ay iktisatçı-yazar Mustafa
Sönmez‘in katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin 23‘üncüsünü "Kriz Tehlikesi: Sanayide
küçülme" konusuna ayırdı.
TÜİK, Merkez Bankası, IMF, Hazine Müsteşarlığı, Kalkınma Bakanlığı verileri kullanılarak yapılan
analizde, sanayinin sürüklenmekte olduğu krize dikkat çekilirken şu saptamalara vurgu yapıldı:
Türkiye ekonomisi yeni bir krizin eşiğinde. Yılın üçüncü çeyreğinde ekonominin tamamında yüzde 1,8
oranında küçülme yaşanırken, imalat sanayiindeki küçülme yüzde 3,2‘yi buldu.
Türkiye ekonomisi 2009‘un üçüncü çeyreğinden bu yana yani, aradan geçen 27 çeyrekte hep
büyüme göstermişken, 2016‘nın 3. çeyreğinde yüzde 1,8‘lik daralma ile yeni bir krize giriş yaptı.
2016‘nın son çeyreğine ait Ekim-Aralık döneminde de küçülmenin devam etme ihtimali yüksek. Son
çeyreğin ilk ayı Ekim‘de imalat sanayisi üretimi, bir önceki ayın üretimine göre yüzde 5 geriledi. Bu da
son çeyrekte, sanayideki gerilemenin, ekonominin geneline etki etmesi anlamına geliyor.
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Sanayide özellikle, dayanıklı tüketim malları üretimindeki gerileme dikkat çekiyor. 2015‘in ilk 10
ayında yüzde 5‘e yakın üretim artışı gösteren bu sektörde, 2016‘nın ilk 10 ayında yüzde 3‘e yakın
düşüş kaydedildi.
Milli gelire harcamalar yönünden bakıldığında, üçüncü çeyrekte iç talepteki sert düşüş dikkat çekiyor.
Yüzde 1,8 küçülmede en önemli etken, hanehalkı harcamalarındaki sert düşüş oldu.
Hanehalkının 2016 üçüncü çeyreğindeki talep gerilemesi, 2015‘in aynı mevsimine göre yüzde 3,3‘ü
buldu. Talep düşüşü özellikle dayanıklı tüketim mallarındaki harcamada kendisini gösteriyor ve bu
tür mallarda talep gerilemesinin yüzde 8‘e yaklaştığı gözleniyor. Dayanıksız mallardaki harcama
düşüşü yüzde 6‘ya yaklaşırken, hizmet için yapılan harcamalarda da yüzde 1dolayında azalma dikkat
çekiyor.
Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü göstergeleri, Mayıs ayından Eylül sonuna kadar işsiz
sayısında 314 bin artış olduğunu, işsizlik oranının yüzde 10,4‘ten yüzde 11,3‘e çıktığını ortaya koyarken
tarım dışı işsizliğin 1,2 puan artışla yüzde 12,3‘ten yüzde 13,5‘a çıktığını gösteriyor.
Türkiye‘nin yavaş yavaş içine girdiği krizde yine yabancı fonların çekilişi ana etken. Ama onları
uzaklaştıran ana neden, dışsal çekiciliğin yanında içerideki durumun iştah kaçırıcı yanı.
Türkiye‘nin 2009 ile kıyaslanmayacak ölçüde riskleri artmış durumda.
Görmek gerekiyor ki, bu kriz, daha çok iç politik dinamiklerden kaynaklanıyor ve ağırlıkla "ev
yapımı" niteliğinde. Hızlandıran dış rüzgarlar olsa da Türkiye‘nin bundan diğer ülkelerden daha fazla
etkilendiği gözden kaçmamalı.
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Bu kriz, 2009‘da olduğu gibi, kamunun ekonomik müdahaleleri ile yönetilebilir özellikte değil. Bu
durum da, önceki krizlerden farklı olarak, Türkiye‘nin entegre olduğu Batı dünyasının, dış sermayenin
güvenini kazanmanın yolunun, AB değerlerine uyumdan, otoriterleşmeden, hukuksuzluktan
vazgeçmekle ilgili olduğunu gözler önüne seriyor.
Bu anlamda bu kriz, ekonomik gibi görünen bir "politik krizdir" aslında. Sonuçta bu kriz üreten
ekonominin U dönüşü yapması, demokratikleşmeden, öncelikle OHAL‘in kaldırılmasından, Başkanlık
türü totaliterleşmeye götüren niyetlerden uzak durmaktan geçiyor. Tersi yöndeki yönelimler ise
Türkiye‘ye kaotik günler vaat ediyor.
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ŞUBE HABER

“YÜKSEKTE ÇALIŞMA”
EĞİTİMİ
Denizli Organize Sanayi Bölgesi
Müdürlüğü personeline yönelik
düzenlenen “Yüksekte Çalışma Eğitimi”
Denizli OSB Konferans Salonu’nda
gerçekleşti.
“Yüksekte Çalışma” Eğitimi Makina
Mühendisleri Odası Denizli Şube İşçi
Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyon Başkanı Osman Öztürk tarafından verilen Yüksekte Çalışma
Eğitimi’nde ikinci bel omurunu geçen yerlerin yüksek olarak kabul edilmesi gerektiği ve 1,2 metre
üzerine çıkıyorsak koruyucu donanım kullanmamız gerektiğine değinildi.
Yaşanmış yüksekten düşme kazası örnekleri üzerinden yüksekte güvenli çalışma konusunda bilgiler
paylaşıldı. Uygun merdiven mesafeleri ve merdivenle çalışırken dikkat edilecek konulara değinildi.

İSG PANELİ HONAZ MYO'DA GERÇEKLEŞTİ
Pamukkale Üniversitesi Honaz Meslek Yüksek
Okulu tarafından düzenlenen İş Sağlığı ve
Güvenliği(İSG) konulu panele Şubemiz üyesi Makina
Mühendisleri Ramazana İnan, Metin Kocabatmaz
ve Gurdal Özler konuşmacı olarak katıldılar.
Şubemiz tarafından yaklaşık bir yıldan beri aktif
olarak sürdürülen İşçi Sağlığı ve Güvenliğine yönelik
etkinlikler çerçevesinde panelde birer konuşma
yapan üyelerimiz, özellikle çalışma koşullarıının
mevzuata uygun biçimde geliştirilmesi ve
uygulanması konusu üzerinde durdular.
Geleceğin İSG uzmanlarına yönelik olarak
gerçekleşen panel başlıkları:
“Afet ve Acil Durum Haberleşmesi, Afete Hazırlık ile
İş Sağlığı ve Güvenliği Arasındaki Bağlantı”
“İSG Profesyonellerinin Yaşadığı Zorluklar ve Etkin
Çalışma Teknikleri”
“6331 sayılı Kanunun Yorumlanması, Türkiye'de ISG
Uygulamaları” ve “Çalışma Hayatının Korunması
için 7 Altın Kural,İş Hayatına Başlayacak İSG
Çalışanları için Tavsiyeler, İyi Uygulama Örnekleri”
olarak belirlendi.
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ODA HABER

MESLEKİ YETERLİLİK
KURUMU
TARAFINDAN
KAPSAM
GENİŞLETME
DENETİMLERİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Akredite Personel Belgelendirme Kuruluşumuzun akreditasyon kapsamına Mesleki Yeterlilik
Kurumu (MYK) tarafından hazırlanan Asansör Bakım ve Onarımcısı, Asansör Montajcısı, Isıtma
ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli, Köprülü Vinç Operatörü, Mobil Vinç Operatörü Ulusal
yeterliliklerine göre hazırlanan belgelendirme alanlarının eklenmesi için yapılan kapsam genişletme
denetimi 12-14 Aralık 2016 tarihlerinde başarıyla tamamlandı.
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Denetimlerde tespit edilen uygunsuzluğa ilişkin, Odamızca yapılacak düzeltici faaliyetlerin
tamamlanmasının ardından, MYK Yönetim Kurulu kararı ile mevcut akreditasyon kapsamına
Asansör Bakım ve Onarımcısı, Asansör Montajcısı, Isıtma ve Doğalgaz İç Tesisat Yapım Personeli,
Köprülü Vinç Operatörü, Mobil Vinç Operatörü alanlarının eklenmesi beklenmektedir.
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TEKNOLOJİ GÜNLÜĞÜ

BİLİM KURGU
FİLMLERİNDEKİ
DEV ROBOT
GÜNEY KORE’DE
İLK ADIMLARINI
ATTI.
Güney Kore’de geliştirilen 4 metre uzunluğundaki ve 1 buçuk ton ağırlığındaki avatar robot
‘Method-2’ dünyanın ilk insanlı ve iki ayaklı robotu olduğu belirtildi.
Bugüne kadar pek çok bilim kurgu filminde hayat bulmuş dev robotlar artık sanıldığı kadar uzak
değil. Robot teknolojileri üzerinde çalışan Güney Koreli Hankook Mirae Technology şirketi Method-2
isimli robotunu tanıttı.
Uzunluğu 4 metre olan robotun kollarının her biri yaklaşık 140 kilogram ağırlığında. Robotun
toplam ağırlığı ise 1.5 ton. Yapımına 2014 yılında başlanan ürün için bugüne kadar 200 milyon dolar
harcandığını açıklayan şirket ayrıca Hollywood’un
ünlü konsept tasarımcısı olan ve Transformers,
Terminatör, Robocop gibi filmlerin tasarımlarını
yapmış olan Vitaly Bulgarov ile beraber çalıştı.
Her ne kadar bu boyuttaki robotlar bilim kurgu
filmlerinde aksiyon dolu sahnelerle hatırlanıyor
olsa da Method-2 farklı bir alanda çalışacak
gibi duruyor. Şirket başkanı Yang Jin-Ho’nun
açıklamalarına göre göğüs kısmındaki boşlukta
bulunan kişi tarafından kontrol edilebilen ve insan
hamlelerinin neredeyse tamamını taklit edebilen
Method-2, doğal afet bölgeleri gibi insanların
çalışması için güvensiz olan alanlarda çalışacak.
Şimdilik tek problemi aşırı güç tüketmesi
nedeniyle bağlı olduğu güç ünitesinden fazla
uzaklaşamama olan Method-2’nin geliştirilmesi
için şirket 1 yıl daha çalışmalara devam edecek.
Mehot-2'nin önümüzdeki yıllarda prototip
olmaktan çıkıp çoğaltılarak, gereken alanlardaki
yararlı çalışmalarına başlayabileceği öngörülüyor.
Kaynak: Donanım Haber
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