
Makina Mühendisleri Odası 
Denizli Şube Yönetim Kurulu

Değerli Dostlar
Sevgili Arkadaşlar!

2016 yılının ilk çeyreğini tamamladık.

Geride bıraktığımız zaman, Odamız Şubemiz ve Üyelerimiz için hem Şube Genel 
Kurulu hem de Odamız Genel Kurulu çalışmalarıyla geçti.

Sizlerin de bildiğiniz gibi Odamız geleneklerine yaraşır, demokrasinin hakim olduğu 
başarılı genel kurullar gerçekleştirdik. Ardından Şubemiz etkinlik alanında bulunan 
temsilciliklerimizdeki yönetim çalışmalarına yoğunlaştık. Geçtiğimiz ay itibariyle 
Aydın, Muğla ve Uşak illeriyle, Bodrum, Fethiye, Marmaris, Milas, Nazilli ve Ortaca 
ilçe temsilciliklerimizde 11. dönem yönetimlerimizi belirledik, görev dağılımlarımızı 
tamamladık. 9 Temsilciliğimizde 39 Üyemiz çeşitli yönetim görevleri üstlendi.

Şundan eminiz ki, bu dönem şube ve temsilcilik yönetimlerinde görev alan 
arkadaşlarımız, üzerlerine düşen görevlerini layıkıyla yerine getirecekler, Odamızın 
halktan yana, demokratik, özgürlükçü, eşitlikçi, barışçı, meslek etiğini hiç bir şeye 
değişmeyen değerlerini korumaya devam edeceklerdir.

Değerli Meslektaşlarım,

Yıllardır devam eden TMMOB ve Odalarımız üzerindeki baskı politikaları, yeni yılın 
ilk çeyreğinde de artarak devam etti.

Torba Yasa değişiklik girişimlerini Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları, giderek 
tehditleri tamamlamaya başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5 Nisan'da "Avukatlar Günü" dolayısıyla yaptığı 
konuşmada, TMMOB, Baro, ve diğer demokratik mesleki sivil toplum kuruluşlarının 
paralel ile harekket ettiği konusunda açıklamalarda bulundu. Bu konuda TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğnacı'nın "Paralel ile çalışmıyoruz ama 
kafamızın dikine gidiyoruz" başlığıyla yaptığı açıklamaya, haber sayfalarımızda yer 
verdik.

Şube çalışmalarımız yeni dönemde yeni bir enerjiyle devam ediyor. Eğitim 
çalışmalarımız, seminerlerimiz ve sosyal etkinliklerimiz siz meslektaşlarımız ve 
halkımızın ilgiyle takip ettiği faaliyetler olarak sürüyor. 

Yine 1 Mayıs için zaman gelip çattı. Çalışanların ve halkın Emek Bayramını şimdiden 
kutluyoruz. O gün gönlü halktan yana bakan, adalet, barış demokrasi ve hürriyet 
ruhunu yitirmemiş herkesle meydanlarda olmaya hazırlanıyoruz. 1 Mayıs günü 
tüm üyelerimizle aynı meydanda, aynı amaç için bulumak dileğiyle...
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TMMOB MMO DENİZLİ ŞUBE EĞİTİMLERİ

ŞUBE EĞİTİMLERİ

25.03.2016-27.03.2016 tarihleri arasında Şubemizde Yangın Tesisatı Mühendis 
Yetkilendirme kursu gerçekleştirildi.

01.04.2016-02.04.2016 tarihleri arasında Şubemizde Havalandırma Tesisatı Mühendis 
Yetkilendirme Kursu gerçekleştirildi.

11.04.2016-13.04.2016 tarihleri arasında Uşak İl Temsilciliğimizde LPG Otogaz 
İstasyonları Sorumlu Müdür kursu gerçekleştirildi.

MİEM  Eğitimleri

LPG Piyasa Eğitimleri

12.03.2016-13.03.2016 tarihlerinde Şubemizde “LPG Dolum ve Boşaltım Personeli Kursu” 
gerçekleştirildi.

16.03.2016 tarihinde Şubemizde “Tüplü LPG Dağıtım Personeli Kursu” gerçekleştirildi.

17.03.2016-18.03.2016 tarihlerinde Ortaca İlçe Temsilciliğimizde “LPG Dolum ve Boşaltım 
Personeli Kursu” gerçekleştirildi.

25.03.2016-26.03.2016 tarihlerinde Uşak İl Temsilciliğimizde “LPG Dolum ve Boşaltım 
Personeli Kursu” gerçekleştirildi.

27.03.2016 tarihinde Şubemizde “Tüplü LPG Dağıtım Personeli Kursu” gerçekleştirildi.

03.04.2016 tarihinde Şubemizde “Tüplü LPG Dağıtım Personeli Kursu” gerçekleştirildi.

09.04.2016-10.04.2016 tarihlerinde Şubemizde “LPG Dolum ve Boşaltım Personeli 
Kursu” gerçekleştirildi.

14.03.2016-25.03.2016 tarihleri arasında Şubemizde İş Makinası kursu gerçekleştirildi.

22.03.2016-31.03.2016 tarihleri arasında Denizli’de bulunan Menderes Tekstil firmasına İş 
Makinası kursu gerçekleştirildi.

23.03.2016-02.04.2016 tarihleri arasında Denizli’de bulunan Aslı Tekstil firmasına İş 
Makinası kursu gerçekleştirildi.

14.03.2016-16.03.2016 tarihleri arasında Semes firmasına “Sanayi Tipi Kazan Operatörü 
Yetiştirme Kursu” gerçekleştirildi.

Operatörlük Eğitimleri
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Adı ve Soyadı :  Görevi :

AYDIN İL TEMSİLCİLİĞİ

İSMAİL ECE     Temsilcilik YK Başkanı

MEHMET T.ERLAÇİN  Temsilcilik YK Sekreteri

MUSTAFA KARUL  Temsilcilik YK Saymanı

DİLEK ÇELİKMEN  Temsilcilik YK Üyesi

OSMAN ERSÖZ  Temsilcilik YK Üyesi

MUĞLA İL TEMSİLCİLİĞİ

MÜNNAMİ ÖZYURT  Temsilcilik YK Başkanı

MEHMET O. ÇİĞDEM Temsilcilik YK Sekreteri

HÜSEYİN ÇAKIR Temsilcilik YK Saymanı

GÜRKAN AŞIK  Temsilcilik YK Üyesi

AHMET G. ARICI  Temsilcilik YK Üyesi

UŞAK İL TEMSİLCİLİĞİ

OZAN BAYIK  Temsilcilik YK Başkanı

CANER URHAN  Temsilcilik YK Sekreteri

FATİH ÇALIŞKAN Temsilcilik YK Saymanı

MURAT KAZANCILAR Temsilcilik YK Üyesi

SÜLEYMAN KÖSEM Temsilcilik YK Üyesi

TMMOB MMO DENİZLİ ŞUBESİ İL İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ 
YÜRÜTME KURULU GÖREV DAĞILIMLARI

TEMSİLCİLİK SEÇİMİ

Şube etkinlik alanımızda yer alan İl/İlçe Temsilcilik yürütme kurullarımız 11. 
Dönem görev dağılımlarını gerçekleştirdi. 9 Temsilciliğimizde 39 Üyemiz çeşitli 
yönetim görevleri üstlendi.
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Adı ve Soyadı :  Görevi :

BODRUM İLÇE TEMSİLCİLİĞİ

SEMAYİ YAMAN  Temsilcilik YK Başkanı

HÜSEYİN C.CENGİZ  Temsilcilik YK Sekreteri

HİLMİ CUMHUR GEÇİN Temsilcilik Y.K Saymanı

FETHİYE İLÇE TEMSİLCİLİĞİ

HAKAN YETİŞ  Temsilcilik YK Başkanı

SİMGE ÇELİK  Temsilcilik YK Sekreteri

MEHMET ERDİ  Temsilcilik YK Saymanı

DOĞAN AYAN  Temsilcilik YK Üyesi

RECAİ MERCAN  Temsilcilik YK Üyesi

MARMARİS İLÇE TEMSİLCİLİĞİ

ALİ ULVİ AVANOĞLU  Temsilcilik YK Başkanı

BUĞRA AYKAN   Temsilcilik YK Sekreteri

ÖZGÜR HAN   Temsilcilik YK Saymanı

MİLAS İLÇE TEMSİLCİLİĞİ

VELİ ÖNDER   Temsilcilik YK Başkanı

MEHMET GÜNLÜK  Temsilcilik YK Sekreteri

MUSTAFA KOBAN  Temsilcilik YK Saymanı

SERAP TÜRKER  Temsilcilik YK Üyesi

MUSTAFA ALVER    Temsilcilik YK Üyesi

NAZİLLİ İLÇE TEMSİLCİLİĞİ

MUSTAFA AKKAYA  Temsilcilik YK Başkanı

HALİL MAVİ   Temsilcilik YK Sekreteri

ARİF ŞENTÜRK   Temsilcilik YK Saymanı

HÜSEYİN ÖZTÜRK  Temsilcilik YK Üyesi

BEKİR Z.KÖSEMETİN  Temsilcilik YK Üyesi

ORTACA İLÇE TEMSİLCİLİĞİ

MAHMUT YURTSEVEN  Temsilcilik YK Başkanı

RIDVAN BULUT   Temsilcilik YK Sekreteri

ÖZGÜL BİÇER DUMAN Temsilcilik YK Saymanı



6 tmmob mmo denizli bülten

1 MAYIS COŞKUSU ALANLARDAN TAŞTI

1 MAYIS

1 Mayıs İşçi Sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü nedeniyle Ulus Kavşağı‘ndaki mi-
tinge, TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu bileşeni odaların üyeleri de katıldı. TMMOB 
üyeleri, sloganlarla Ulus Kavşağı‘na yürürken, TMMOB`ye bağlı odaların öğrenci üyeleri de 
kortejdeki yerlerini aldılar. Yürüyüş boyunca TMMOB üyeleri tarafından "Mühendisler, mi-
marlar susmadı, susmayacak", "TMMOB yürüyor, mücadele sürüyor", "TMMOB halktır sustu-
rulamaz" gibi sloganlar atıldı. Demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirenlerin anısına saygı 
duruşunun ardından, alanda bulunan binler hep bir ağızdan türkülerle, halaylarla 1 Mayısı‘ı 
kutladılar. 
Denizli'de düzenlenen 1 Mayıs mitinginin yanı sıra, Şubemize bağlı il temsilciliklerinden 
Muğla ve Aydın'daki üyelerimiz de düzenlenen 1 Mayıs törenlerine katıldılar. Temsilcilikleri-
mizde Odamız üyeleriyle birlikte TMMOB'a bağlı diğer oda üyeleri ve İKK'lar yürüyüş kortej-
lerinde yerlerini alarak, bütün emekçilerin başka bir dünya ve Türkiye özlemini paylaştılar.
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Ankara katliamından sonra toplumda gelişen kitlesel 
korku psikolojisi, erken genel seçimde ortaya çıkan 
tabloya yansımış, Güneydoğu'da uygulanan sokağa 
çıkma ve silahlı çatışma yöntemi bu psikolojinin 
yerleşmesine zemin hazırladı.

Bu yöntemin çıkarlarına uygun sonuçlar verdiğini 
hesaplayan siyasal iktidar sahipleri, sonraki 
zamanlarda defalarca ve yurdun çeşitli yerlerinde 
aynı uygulamaya devam ettiler. Sıcak savaş 
politikasıyla toplumu susturarak, demokratik 
taleplerin önünü tıkayan gündelik siyasetlerini 
acımasız bir baskı ve saldırganlığa dönüştürdüler.

Muhalif hiç bir iz, işaret ve tutuma göz açtırmadılar. 
Topluma karşı neredeyse periyodik olarak 
gerçekleşen intihar saldırılarını önlemek yerine, bu 
saldırganların birer hücre olarak yuvalanmasına 

göz yumdular. Kesintisiz olarak her gün devam eden ölüm haberlerini olağan hale getirdiler.  
Yaşananlarla toplumsal olarak ortaya çıkma potansiyeli güçlü olan direniş ve protestoların 
önünü kesmek için kolluk güçlerini Demoklesin Kılıcı gibi kitlelerin başında döndürüp durdular.

İşte bu  sürecin sonunda ortaya çıkan korku duvarı, demokrasinin, özgürlüğün ve barışın 
peşinden gidenlere gözdağı oldu. Nereye kadar? 1 Mayıs 2016 gününe kadar!

Sonuçta İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere, tüm ülkede 1 Mayıs yürüyüş ve mitinglerine 
ilgi, katılım ve coşku yaratılan korku duvarını yerle bir etti.

En geniş katılımın yaşandığı İstanbul'da 1 Mayıs, bu yıl Bakırköy halk pazarı alanında kutlandı. 
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB`nin çağrısıyla düzenlenen miting saat 13.00‘te başladı. Onbinlerin 
akın ettiği 1 Mayıs alanında hep bir ağızdan Enternasyonal marşı okundu.

Ankara`da DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve Türk-İş`e bağlı sendikaların katılımıyla gerçekleştirilen 
miting Kurtuluş`tan harekete geçti.  Ankara mitinginde kortejin en önünde 10 Ekim Barış ve 
Dayanışma Derneği yer aldı ve alana 10 Ekim katliamında hayatını kaybedenlerin fotoğraflarıyla 
girdi. 6 ay içinde üç ayrı terör saldırısı yaşanan Ankara'da 1 Mayıs, buna rağmen geniş katılımla 
ve coşkuyla gerçekleştirildi.

İzmir‘de 1 Mayıs mitingi, DİSK Ege Bölgesi Temsilciliği, Türk-İş‘e bağlı sendikalar, KESK İzmir 
Şubeler Platformu, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu ve İzmir Tabip Odası çağrısıyla 
Gündoğdu Meydanı‘nda yapıldı. Alsancak Limanı, Konak ve Cumhuriyet Meydanı‘nda toplanan 
katılımcılar, üç ayrı koldan Gündoğdu Meydanı‘na yürüdü.

1 Mayıs, yaklaşık bir yıldan beri iktidar sahiplerinin tüm topluma saldıkları korku tarafından 
sağlanan suskunluğu yok etti. Kısılmış seslerin daha gür ve enerjik olarak meydanları 
inletmesine yol açtı. Taleplerin, istemlerin ve protestoların gerçekleşmediği sürece ortadan 
kaldırılamayacağını bir kez daha öğretti.

KORKU DUVARI 1 MAYIS'TA AŞILDI

10 Ekim 2015 tarihinde 
Ankara'da DİSK, 

KESK, TMMBO, TTB  
tarafından yapılması 

planlanan ve 100'ü aşkın 
kişinin katledilmesiyle 

sonuçlanan demokrasi ve 
barış mitinginin ardından 

ilk büyük ve kitlesel 
eylem olan 1 Mayıs'ta 

korku duvarları
yerle bir oldu.
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GENÇ MÜHENDİS

Geleceğin makina, endüstri, otomotiv, imalat, mekatronik mühendisleri, yeni dönem öğrenci 
komisyonu çalışmalarında aktif olarak yer almak ve TMMOB’de örgütlenmek için şubemiz 
bünyesinde bir araya geldi. İbrahim Yener Acar Konferans Salonu`nda yapılan etkinliğe yaklaşık 
60 öğrenci arkadaşımız katıldı.

Etkinliğe Denizli Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Mehmet SARICA, Yönetim Kurulu Üyeleri, 
Şube Müdürü Behice Çetinkaya Dilbaz, PAÜ Makina Mühendisliği bölümünde görevli 
öğretim elemanları ve teknik görevli çalışanlarımız katıldı. Toplantı MMO Öğrenci Üye 
Tanıtım Filmi  ile başladı ardından sırası ile Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Mehmet SARICA 
ve PAÜ Makina Mühendisliği öğretim görevlisi Yrd. Doç Dr. Öner ATALAY‘ın konuşması ile 
devam etti. Konuşmaların ardından komisyon seçimlerine geçilirken 8 kişi olarak belirlenen 
komisyonumuza 4 kişi makina mühendisliği, 2 kişi endüstri mühendisliği, 2 kişi de Teknoloji 
Fakültesinden arkadaşlarımız seçilmiştir. Seçimleri tamamladıktan sonra Şubemiz binasında 
kokteyl gerçekleştirildi ve arkadaşlarımız gönüllerince eğlendi, tanıştı ve örgütlülüğe ilk 
adımlarını attılar.

GELECEĞİN MÜHENDİSLERİ MMO İLE TANIŞTI
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ŞYK SEKRETERİ MEHMET SARICA
GENÇ ADAYLARA SESLENDİ

"Değerli Arkadaşlar;

Odamızın bizim için ne olduğundan size kısaca 
bahsetmek istiyorum; 

·  Ülke ve toplum yararları doğrultusunda; 
yurdun doğal kaynaklarının işletilmesini, 
üretimin ve kalitenin artırılmasını, yurt sanayinin 
ulusal çıkarlara uygun yönde gerçekleşmesini 
ve mesleğin gelişmesini sağlamak amacıyla 
gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak ve 
önerilerde bulunmak,

·  Ülkemiz imar ve sanayi politikasına yönelik 
görüş ve önerilerde bulunmak, teknik ve 
bilimsel araştırmalar yapmak ve bunları üyelerin 
ve sanayinin yararına sunmak, Ülkenin çevre 
sorunlarının çözümlenmesine ilişkin görüş ve 
önerilerde bulunmak, gerektiğinde meslek 
alanları ile ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla 
işbirliği yaparak ortak çalışmalar yürütmek,

·  İş ve işçi güvenliği, ergonomi, çevrenin 
korunması ve enerjinin üretimi ve yönetimi, ölçüm ve test cihazlarının kalibrasyonu ve benzeri 
sanayiye yönelik araştırma, geliştirme konularında teknik ve bilimsel her türlü çalışmalarda 
bulunmak, gereksinilen ölçüm, test ve kontrolleri yapmak ve raporlandırmak, Oda‘nın 
üyelerinin bu konudaki uzmanlık çalışmalarını toplumun yararına sunmak, araştırma, eğitim 
ve testlere yönelik uygulama merkezleri ve laboratuarlar kurmak,

·  Meslek alanları ile ilgili her türlü araştırma, inceleme, proje ve raporlarının hazırlanmasını, 
uygulanmasını ve teknik uygulama sorumluluğunun uzman makina mühendisleri tarafından 
yapılmasını sağlamak ve bunların teknik kurallara uygunluğunu incelemek, kontrol etmek ve 
onaylamak,

Bu amaçlar doğrultusunda uzmanlık alanına giren konularda, ülkemizin ve halkımızın 
sorunlarının çözümünde aktif bir meslek odası olarak MMO, 61 yıllık geçmişinde ülkemiz 
genelinde gerçekleştirdiği çok yönlü etkinliklerle, demokratik mesleki kitle örgütü olarak 
Türkiye‘de etkin bir kuruluştur. 

Odamız tüm bu faaliyetleri yürütebilmek için komisyonlara ihtiyaç duymaktadır. Bu 
komisyonlar odanın bu yürüyüşün de yoluna ışık tutar. Komisyonlardan en önemlilerinden 
birisi; geleceğimiz olan, bu kurumu bırakacağımız ve daha yukarılara taşıyacağından hiçbir 
zaman şüphe duymadığımız, öğrenci arkadaşlarımız ve öğrenci üye komisyonudur.

 Burada ki size düşen görev, önce komisyonunuza dolaysıyla da mesleğinize sahip çıkmaktır. 

Bugün bu yükün sorumluluğunu hisseden ilerici, aydın mühendisler olacağınıza şüphe 
duymadan bugün komisyonu yarında mesleğimizi sizin emin ellerinize teslim etmenin 
gururunu yaşıyorum.  

Bu yolda yolunuz açık olsun diyor, hepinize sevgilerimi sunuyorum."
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07 Mart 2016 tarihinde Şube-
miz İbrahim Yener Acar Kon-
ferans Salonu’nda  Tesisat 
Mühendisliği Komisyonu tara-
fından düzenlenen ‘Isı Pompa-
ları‘ konulu seminer gerçekleş-
tirildi.

Seminere üyelerimiz ve sana-
yide çalışan teknikerler olmak 
üzere 34 kişi katıldı.

Sunumu Pamukkale Üniversitesi 
Endüstri Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aşkı-
ner Güngör tarafından yapılan 
“ İnovasyon ve Kaizen” konulu 
seminer, 24 Mart 2016 tarihinde 
Şubemizde gerçekleştirildi.

100 kişinin katılımıyla gerçek-
leştirilen seminerde, “Başarıda 
İnovasyon” , “Kaizenin Önemi” 
konularında ayrıntılı bilgi verilir-
ken, Sürekli Gelişimin önemi katılımcılarla paylaşıldı.

Sunumu Pamukkale Üniversite-
si Makine Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal 
MERAN tarafından yapılan “ 
Kestirimci Bakım ve Uygulama-
ları” konulu seminer, 31 Mart 
2016 tarihinde Şubemizde ger-
çekleştirildi.

100 kişinin katılımıyla gerçekleş-
tirilen seminerde, “Kestirimci Bakım Nedir?” ve “Kestirimci Bakım Uygulamaları” konularında 
ayrıntılı bilgi verildi.

ISI POMPALARI SEMİNERİ

INOVASYON VE KAIZEN SEMİNERİ

KESTİRİMCİ BAKIM VE UYGULAMALARI SEMİNERİ

SEMİNER
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ŞUBE HABER

Kale İlçe sınırları içindeki asansörlerin 
tescil ve yıllık kontrollerinin A Tipi 
Muayene Kuruluşu olan Makina 
Mühendisleri Odası Denizli Şubesi 
tarafından gerçekleştirilmesi için 8 
Mart 2016 tarihinde Kale Belediyesi ile 
asansör protokolü imzalandı.

Protokol, taraflardan Kale Belediye 
Başkanı Erhan Hayla ve MMO ŞYK 
Sekreterimiz Mehmet Sarıca tarafından 
karşılıklı  imza altına alındı.

KALE BELEDİYESİ İLE
ASANSÖR PROTOKOLÜ İMZALANDI

UŞAK İL
TEMSİLCİLİĞİMİZDEN
TEKNİK GEZİ

XI. Dönem Şube Danışma Kurulu 
toplantısı, 16 Nisan 2016 tarihinde 
TMMOB Konferans Salonu`nda 
gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşması 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Tefik Demirçalı tarafından yapıldı. 
Daha sonra Şube Yönetim 
Kurulu Sekreteri Mehmet 
Sarıca tarafından 3 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.

Şube Danışma Kurulu Toplantısı temenni ve dilek önerileriyle sona erdi.

XI. DÖNEM 
ŞUBE DANIŞMA KURULU TOPLANDI

Uşak İl Temsilciliğimiz, 24 Mart 2016 
tarihinde üyelerimize yönelik olarak, 
Uşak’ta faaliyet gösteren TÜPRAG Altındağ Madeni’ne teknik gezi düzenlendi.
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Şubemiz Masa Tenisi Takımı, De-
nizli Kurumlar Arası Masa Tenisi 
Turnuvası`nda üçüncü oldu.

Masa Tenisi Federasyonu ve Gençlik 
Spor İl Müdürlüğü organizasyonun-
da gerçekleşen Kurumlar arası Masa 
Tenisi turnuvası yapılan finallerle 
sona erdi. Denizli`de 37 takımdan 148 
sporcuyu buluşturan turnuvada  09-
10 Nisan 2016 tarihlerinde Vali Recep 
Yazıcıoğlu Spor Salonunda final müsa-
bakaları oynandı. Sporcularımız İsmail Melih Erkal , Ömer Yavuz ve Emre Erkli‘den oluşan De-
nizli Makina mühendisleri odası masa tenisi takımı yapılan müsabakalar sonucu 3.lük kupasını 
alarak Antalya kemer spor salonunda yapılacak olan Kurumlar arası Türkiye Şampiyonasına 
gitmeye hak kazandı.

KURUMLAR ARASI MASA TENİSİ 
TURNUVASINDA ŞUBEMİZ TAKIMI 3. OLDU!

MÜHENDİSİN GÜNLÜĞÜ 7
Şubemiz Tesisat Mühendisliği Ko-
misyonu öncülüğünde düzenlenen 
"Mühendisin Günlüğü" dizisinin 7.si 
gerçekleştirildi.

14 Nisan 2016 Perşembe günü 
Şubemiz Tesisat Mühendisliği Ko-
misyonu öncülüğünde "Maliyet 
Muhasebesi" konulu söyleşi ger-
çekleştirildi.

Konuşmacı olarak katılan Mali Müşavir Mehmet Sarıgöl‘e ve Dr. Emin Kurtcebe‘ye söyleşi so-
nunda Yönetim Kurulu Başkanımız Tefik Demirçalı tarafından plaket takdim edildi.

Şubemize 1 Ocak-31 Nisan  2016 tarihlerinde kayıt yaptırarak üye olan meslektaşlarımıza 
ARAMIZA HOŞGELDİNİZ diyoruz. Oda ve mesleki çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Süleyman Kösem
Çağlayan Kavuştu
Ergin Uyar 
Çağatay Ünallı
Onur Haymana
Sefa Küçüker
Gözde Kurun
Mustafa İlker Araplı
Ahmet Hıdır
Serpil Eliböyük

Burak Emre Bul
Yavuz Ogün
Berivan Güven
Hüseyin Bahar
Ali Giresun
İsmail Özler
Akın Yaşar
Kemal Gülden
Kemal Aras
Berfin Çelik

Macit Çetin
Barış Mantarcı
Ragıp Açıklar
Melih Salmaz
Gökhan Semiz
Birkan Güngördü
Ali Hakan Coşkun

Simge Çelik
Görkem Sarıkaya
İpek Tonbaz
Necati Oymak
Alpay Esenalp
Erkan Uluyol
Korcan Sevim
Ali Türkücü
Sıddık Fatih Zeybek
Songür Acar

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ!
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KONSER

ŞUBEMİZ 
Türk Sanat Müziği
 Korosu'ndan
BAHAR KONSERİ

Şubemiz Türk Sanat Müziği Korosu 22 Nisan 2016 günü PAÜ Kongre Merkezinde verdiği kon-
serle bahara merhaba dedi. Kalabalık bir dinleyici topluluğunun ilgi gösterdiği konser, Türk Sa-
nat Müziğinin klasik eserlerinden oluşan bir repertuarla başlayıp, popüler şarkılarla devam etti. 
Dinleyici sıralarının yoğun eşliği, temposu ve alkışları arasında süren konser, gecenin ilerleyen 
saatlerinde sona erdi. Konser sonrası MMO Denizli Şube Başkanı Tefik Demirçalı Şef Hulusi 
Şimşek ve sanatçıları temsilen solistlere çiçek sundu. Ayrıca Şube yöneticileri ve şube perso-
neli, salona gelen dinleyicilere 23 Nisan anısına bayrak ve karanfil dağıttı.  Konser öncesi kısa 
bir konuşma yapan Şube Başkanı Demirçalı, dinleyicileri selamlayarak MMO TSK Korosuna te-
şekkür etti. Yaptığı kısa konuşmada 23 Nisan'ın anlamına değinip, TSK Korosu hakkında bilgi 
verirken, özet olarak şöyle dedi:

"Değerli Konuklar Şubemiz Sosyal Etkinlikler Komisyonunun katkılarıyla düzenlenen Gelenek-
sel Bahar Konserimize hoş geldiniz.

Türk Sanat Müziği; hüzünle neşeyi, kederle coşkuyu aynı anda yaşatan, insanı coştururken bir 
yandan da düşünceye sürükleyen makamları barındıran en önemli kültür miraslarımızdandır. 
Bu kültürel mirasımıza sahip çıkan, bugün burada bulunan tüm sanatsever dostları sevgi ile 
selamlıyorum. 

Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi Türk Sanat Müziği Koromuz kurulduğu 2004 yılın-
dan bu yana çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürmüş, bilgi ve tecrübelerini koroyla payla-
şan Şef  Mehmet Hulusi Şimşek yönetiminde 
başarılı birçok konsere imza atmıştır. Bugün 
de yine birbirinden güzel sanat müziği eser-
lerinin seslendirileceği muhteşem bir bahar 
konseri izleyeceğimize hiç şüphem yok. Eme-
ği geçen herkese şahsım ve kurumum adına 
şimdiden teşekkür ederim."
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15 Mart 2016 tarihinde Uşak İl Temsilciliği 
Yürütme Kurulu Üyelerimiz Uşak Valisi 
Sayın Ahmet Okur’u makamında ziyaret 
etti.

15 Mart 2016 tarihinde Uşak İl Temsilciliği 
Yürütme Kurulu Üyelerimiz Uşak 
Üniversitesi  Rektörü Sayın Prof. Dr. Sait 
Çelik’i makamında ziyaret etti.

DSO VE ROKETSAN'DAN ŞUBEMİZİ ZİYARET

DEGİAD'DAN 
ŞUBEMİZİ ZİYARET

UŞAK ÜNİVERTSİTESİ
REKTÖRÜNÜ ZİYARETİ

UŞAK VALİSİNİ ZİYARET

Denizli Sanayi Odası’nın düzenlediği Ro-
ketsan Tedarikçi Günleri organizasyonu 11 
Nisan 2016 tarihinde Şubemiz Toplantı sa-
lonunda gerçekleştirildi.

Etkinlilkten sonra Denizli Sanayi Odası 
Başkanı Müjdat Keçeci ve Roketsan yetki-
lileri Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Tefik 
Demirçalı‘yı ziyaret etti.

13 Nisan 2016 çarşamba günü Denizli Genç 
İşadamları Derneği Şubemizi ziyaret etti.

ZİYARETLER
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EKB BİLGİLENDİRME

"DENİZLİ BİNALARDA 
ENERJİ KİMLİK BELGESİNE (EKB) 
HAZIR MI?"

YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ TEFİK DEMİRÇALI
EKB KONUSUNDA UYARDI

Enerji Kimlik belgesi uygulamasına 
05.05.2017 Tarihinden itibaren başlanıyor. 
Uygulamaya Mevcut Bina stokunda 
Denizli ne kadar hazır?

5 Mayıs 2007 tarihli Enerji Verimliliği 
Kanunu`nun yayımı tarihi itibariyle 
mevcut yapılar için 10 yıl içerisinde 
çıkarılması zorunlu olan Enerji 
Kimlik Belgesi için süre oldukça fazla 
daralmakta ancak kamuoyu bu Konu 
hakkında kapsamlı bilgilendirilmemiştir. 
Halbuki binanın enerji kullanımının 
minimumluğunu gösteren A sınıfına 
yaklaşması için mutlaka ısıtma, soğutma 
ve havalandırma da kullanılan enerjinin 
sınırlandırılması gerekmektedir. 2017 
sonrası için bir bina için sadece konumu, 
estetik görünümü kullanım alanı gibi 
fiziksel özellikler değil artık EKB belgesi 
ve bu belgede geçerli enerji kullanım 
sınıfı binanın kullanıcıları açısından son derece önem arz edecektir”  

Enerji Kimlik Belgesi Zorunluluğu:

Yeni binalar için başlayan uygulama, 2017 yılında mevcut binalar için de yürürlüğe girdiğinde 
Enerji Kimlik Belgesi olmayan bina ve dairelerin alım-satım ve kiralama işlemleri yapılamayacak. 
Süre dolup her bina için bu belge alındığında ise tıpkı otomobil ve beyaz eşyada olduğu gibi 
binaların enerji sınıfları da tüketici için bir değerlendirme kriteri  haline gelecek.

Enerji Kimlik Belgesi Nedir ?

5627   Sayılı  Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan Binalarda Enerji Performansı 
Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, 
enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji 
ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma 
ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgileri içeren belgedir.
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Daha basit bir ifade ile buzdolapları, 
çamaşır makineleri gibi beyaz eşyalardaki 
ya da klimalardaki enerji performans 
sınıflandırmaları artık binalar için de 
geçerlidir. Bu sınıflandırmalar A`dan 
G`ye kadar yapılmıştır. A sınıfı en verimli 
seviyeyi belirtirken, G sınıfı en düşük 
verimli seviyeyi belirtmektedir. Binalarda 
bu sınıflandırmayı gösteren belgeye 
Enerji Kimlik Belgesi ya da kısaca EKB 
denilmektedir.

Yeni yapılacak veya yapılmakta olan 
binaların enerji kimlik belgesi sınıfı en düşük 
C sınıfında olacak şekilde tasarlanmalı 
ve inşaa edilmelidir. C sınıfından daha 
düşük seviyede çıkan yeni yapılacak veya 

yapılmakta olan binalar kanunen iskan ruhsatı alamamaktadır.

Ayrıca iç hava kalitesi  olarak “Klimatize edilmiş ortamların sıcaklığı kadar hava kalitesi de 
önemlidir. İç hava kalitesi insanların sağlığına ve üretkenliği üzerine önemli derecede etkendir. 
Klima kullanılan bu ortamlarda bu bilincin oluşturulması özellikle okullar gibi hassas ve kalabalık 
ortamlarda son derece önemlidir” 

Otomobil alırken değerlendirilen kriterlerden birisi de aracın yakıt tüketimi. Gün geçtikçe artan 
petrol fiyatları ile birlikte yakıt tüketiminin önemi arttı.

Yakıt verimliliği yüksek olan araçlara talep arttıkça üreticilerde bu konudaki AR-GE faliyetlerini 
daha az yakıt tüketen ve alternatif yakıtlar tüketen araçlar üretmeye başladılar.

Aynı şekilde tüketicilerin enerji tüketimi az olan elektrikli ve elektronik eşyalara talebinin 
artması, beyaz eşyalardaki enerji sınıflarının anlamlarını öğrenmesi ve dikkate alması ile beyaz 
eşya üreticileri de bu konuda rekabet eder oldular.  Bizler aynı işi daha az enerji ile yapan 
ürünler talep ettikçe üreticilerde mecburen buna ayak uyduruyorlar.

Tüketiciler olarak otomobilde ve beyaz eşyada enerji verimliliğnin önemini farkına vardık. Fakat 
yılların birikimi ile aldığımız, kredi çekip borca girdiğimiz konutlarımızda henüz yeterli bilince 
ulaşamadık. Enerji ve Tabi Kaynaklar bakanlığının Avrupa Birliği uyum süreci kapsamında 
yürürlüğe koyduğu bir kanun beyaz eşyalarda gördüğümüz enerji verimliliği sınıfına benzer 
bir sistemi binalar içinde zorunlu hale getiriyor. 1 Ocak 2011 tarihinden itibaren yeni binalar için 
yürürlüğe giren Enerji Kimlik Belgesi zorunluluğu 2017 yılından itibaren  mevcut binalar için de 
geçerli olacak.

Enerji denilince akla sadece elektrik gelmemelidir. Örneğin binalarda kullanılan enerjinin 
yaklaşık %85'i ısıtma ve soğutma için harcanırken; elektrik enerjisi bunda çok küçük paya 
sahiptir.

Enerji Kimlik Belgesinin etiketlemesi nedir?

Enerji Kimlik Belgesi binaların enerji tüketimi ve sera gazı salınımını A ile G arasında 
sınıflandırmaktadır.A-B-C Sınıfı binalar Tasarruflu bina,D-E-F-G Sınıfı Binalar Enerji Tüketimi 
Yüksek Binalardır. Bir binanın enerji sınıfı mevcut bina için hesaplanan tüketim değerleri ile 
aynı binanın, aynı yerde yasalarda belirtilen asgari şartlarda imal edilmesi durumunda oluşacak 
tüketim değerlerinin birbirine oranlanmasıyla belirlenir.
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Asgari şartları sağlayan bina enerji sınıfı endeksinde 100 puan alacakken daha verimli binalarda 
bu rakam düşer, daha verimsiz binalarda ise artar.

Mevcut binaların enerji sınıfı nasıl iyileştirilir? 

Enerji  Kimlik Belgenizi  hazırlayan şirket belgenin ekinde enerji sınıfını iyileştirmek için önerilerini 
de paylaşacaktır, fakat bu iyileştirmeleri yaptırdıktan sonra binanın tekrar değerlendirilmesi 
gerekir. Bu aşamaya gelmeden neler yapabilirsiniz?

• Eski ahşap doğramalarınızı Low-e veya solar low-e kaplamalı yalıtım camlı ürünleri ile 
değiştirerek

• Eski ve verimsiz ısıtma/soğutma sistemlerinizi verimli yeni cihazlarla değiştirerek

• Aydınlatma armatürlerinizi enerji verimli ampüllerle değiştirerek

• Tesisat ve vanalarınızı yalıtarak

• Rüzgar, güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanarak

• Isı pompası, kojenerasyon ve mikrokojenerasyon sistemleri kullanarak

• Binalarınızı Yapı malzemesine göre gerekli ısı,ses,yangın gibi yalıtımlarını yaparak.

Yeni daire alırken dikkat !

Kullanım anlamında düşündüğümüzde tıpkı beyaz eşyalarda olduğu gibi enerji verimli bir 
binanın ilk yatırım maliyeti biraz daha yüksek olsa da işletme maliyetleri kısa sürede kendisini 
amorti edecektir. Mevcut binalara yapılacak iyileştirmeler de 3-8 yıl içinde harcanan parayı 
çıkaracaktır.

En Önemliside; Enerji: Gelecek yılların Dünya Ekonomisi ve insanlığın yaşam biçimini 
etkileyecek bir faktördür. Gelecek nesillere daha temiz bir Dünya bırakılması açısından önem 
arzetmektedir.

Yatırım anlamında düşünürsek ise binanın enerji sınıfı ederine de etki edecektir. D enerji 
sınıfında bir binadaki daireniz, yanıbaşında yer alan B enerji sınıfındaki kadar para etmeyecektir. 
Bu nedenle yeni daire alırken enerji sınıfına dikkat etmeli, mevcut binamızın değeri düşsün 
istemiyorsan gereken iyileştirmeleri yapmalıyız.                                          

Tefik DEMİRÇALI

Makina Mühendisi

Mak.Müh.Odası Yk.Bşk.
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XI. Dönem ilkyazı denemesinden selamlar, saygılar…

Demokrat gelenek ile yeni bir çalışma dönemine ‘merhaba’ dedik, iyi dedik… 

Şube Genel Kurulu’nda oy kullanarak demokratik yetisine sahip çıkan tüm üyelerimiz, 
varlıkları ile ilerici ve demokrat bir anlayışa omuz verdi…

Omuz vermek yetmez çoğu zaman, güç vermek gerek, zaman vermek gerek, bilgi vermek 
gerek ve tecrübe vermek gerek. İlgili her etkinlikte bulunmak gerek, eleştiri yapmak gerek, 
öneri sunmak gerek… 

Maddi ve manevi daha güçlü bir oda sadece yönetim kurulu ve çalışanlar ile olmaz, olamaz… 
Üye varlığı ve devamlılığı her vakit esas olandır. Bunun için 2o yıl önce başlatılan ‘Öğrenci Üye 
Örgütlenmesi’ne sıkı sıkıya bağlanmak gerek… Yeni dostlar, meslektaşlar kazanmak demek… 
Herkese yapıyı ve işleyişi anlatmak gerek… 

Kısacası birlik gerek, bütünlük gerek… 

Şube Teknik Görevlisi olarak; şube bültenine yazılar yazarak -en azından yazmaya çalışarak- 
destek veriyorum. Genelde aklıma ne gelirse onu yazıyorum, yazmak istediğimi yazıyorum ve 
ya söylemek istediğimi az da olsa insanlara ulaştırıyorum. Lakin, bu sefer yazılacak şeyler çok 
açık ve ortadadır. Ülkemizin güvensiz durumu, insan hayatının çok ince bir çizgi gibi belirdiği 
günleri acı ile, göz yaşı ile ve nefret ile geride bıraktık… 

Ankara’da birbirine çok yakın tarihlerde meydana gelen bombalı saldırılarda bir sürü canımızı 
kaybettik, onlarcası yaralı kurtulmaya sevindi. Yine İstanbul’da meydana gelen olay da İsrail 
vatandaşı insanları uğurladık memleketlerine. 

Ülkenin batısı bu halde iken; Doğusu zaten aylardır kan gölü…

Terörle Mücadele adı altında gerçekleşen yıkım, zulüm ve zorbalık kendisini duvar 
yazılarından belli etmemiş midir? ‘Kurdun dişine deyen kanlar’ ve ‘ya sev ya terket’ yazıları 
olayın direkt olarak bir zulüm olduğu gerçeğidir.   (Yazım hataları Türkçü, Türk savunucusu 
Türk Güçlerine aittir.)

Ülkenin doğusunda halk evine giremezken, batısında halk evinden çıkamaz hale gelmiştir. 
Kaybedilen asker, polis ve genç canları artık yetip artmıştır… Kısaca Anadolu hep 
ağlamaklıdır…

Ankara saldırılarını bilindiği üzere, ne ve kim destekli olduğu belli olmayan TAK adında 
Marksist bir Kürt Terör Örgütü üstlenmiştir. Marksist bir yapının ve ya örgütün eylemlilik 
planları içerisinde dünya halklarından birisine karşı yapılan belirli bir saldırı yoktur. 
Olmamıştır. Zaten bir halkı hedef alan bir oluşum sosyal olarak Marksist’te olamaz.

Evine ekmek götüren bir emekçinin ya da sınava hazırlanan bir öğrencinin kaderi olmamalıdır 
bir bombalı saldırı sonucu yaşamını yitirmek, bir emniyet görevlisinin sırf görevi olduğu için 
ölmesinin kaderi olmadığı gibi…

Mustafa Cemal Özkan 
Şube Teknik GörevlisiKıymetli Meslektaşlarım

Değerli Büyüklerim;

KÖŞE



19tmmob mmo denizli bülten

bü
lte

n 
20

16
 / 

2

-Bunları yazarken 1o Ekim geldi aklıma, ürperdim birden, tekrar yaşadım sanki o korkuyu- 
 
Bu olaylar tazeliğini korurken siyasal iktidar yalakası, dinci, gerici bir vakıfta onlarca küçük 
çocuğa tecavüz ve taciz suçlamaları ile memleket gündemi tamamen tersine dönmüştür. Din 
eğitimi altında yapılan bu çirkin ve rezil hareketlerin ortak noktası açıktır, nettir. 

Gericiliğin iç yüzü siyasettedir. Vakfı destekleyen bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları 
hepsi sıraya girmiş durumda, tıpkı Bakan’ı gensoru reddi sonucu tebrik eden milletvekilleri 
gibi… 

Bizler bunu söyleyerek aslında o vakıfları destekleyenlerin çocuklarını korumuş olmuyor 
muyuz?  
Bizler çocuklarımızı zaten oralara göndermeyiz. 

Bu olayların ardına sanki bir trend haline gelmiş gibi bir bir İHL’lerinde, dinci gerici vakıf 
yurtlarında ve bunlara benzer pislik yuvalarında bu iğrenç olaylar alıp başını gitmiştir.  
Bu, ülkenin güzel çocuklarına yapılan en büyük ayıptır.

Son olarak; kendine gazete diyen birkaç parça kağıt parçasından ve sözde çalışansan oluşan 
bir yapı odamızın üst birliği TMMOB ve memleketin tek hekimlik örgütü olan TTB hakkında 
yalan, yanlış ve saçma haber dizisi ile karşımıza çıktı. AKİT denilen yalancı, yağdanlık paçavra 
nereden geldiği çok açık olan talimat ile meslek onursuzluğuna devam etmiş, uydurma 
haberleri ile kendi kendine bir serüvene atılmıştır tıpkı bundan önce denedikleri sayısız 
karalama gibi… 

Bu iki meslek örgütünün bir darbe anayasası ile geldiğini savunana gazete bilmelidir ki; 
TMMOB 1954 yılında TTB ise, 1953 yılında kurulmuş olup hiçbir darbe anayasası ile alakası 
yoktur. Varlıkları anayasal bir güvencede devam etmektedir. 

Terör örgütlerine verilen destekler şeklinde bir yalan ile sayısız karşılaşmamız, hala hiç biri 
bırakın ispat edilmeyi daha sonra savunulamadı bile… 

Ülkeye ve halka sırt dönmekle suçlanmış bu örgütler; en komiği de bu değil mi? 

Bu iki kardeş örgüt kendi uzmanlık alanlarında varı yoğu ile halkının yanındadır. Bu güne 
kadar TMMOB hangi haklı halk hareketinin dışında olmuştur. Hangi doğa talanına çanak 
tutmuştur. Yüreği işçi ile, emekçi ile atan örgüte bu suçlamayı yapmak gülünçtür, paçavra 
gazete açısından utançtır lakin utanmayı da bilmezler ki! 

Yine TMMOB ve TTB teröristlerin yanında denilmiş.

TMMOB Artvin halkının yanındadır, Cerattepe halkının yanındadır.

TMMOB Yırca köylüleri ile dayanışma içindedir. 

TMMOB Mersin ve Sinop halkı ile güç birliği içindedir.

TMMOB Somalı Maden Emekçileri’nin dostudur, dayanağıdır. 

Kısacası TMMOB bu ülke halkının yaşadığı ve bir direniş süreci geçirdiği her yerdedir. 

Olmaya devam edecektir!
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23.04.2015 tarih 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6645 sayılı Kanunun ilgili maddele-
riyle 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti 
Kanununda düzenleme yapılarak ve 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazete’ de ya-
yımlanarak yürürlüğe giren Asansör İşletme Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği ile; Asan-
sörlerin bakımları ve periyodik kontrollerinin yapılması ve kontrol sonucunda güvenli olmadığı 
tespit edilen asansörlere yönelik gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin hususlar yasal bir daya-
nağa kavuşturulmuş yetkilerin usulüne uygun kullanılmaması durumunda bina sorumlularına, 
ilgili idare ve yetkili servislere yönelik olarak cezai hükümler getirilmiştir.

Bina sorumlusunun yükümlülükleri 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununun 35 inci maddesinin 
birinci fıkrasında “Bina sorumlusu, asansörün güvenli bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere 
ayda bir kez bakımını ve yılda bir kez periyodik kontrolünü yaptırmaktan, bakım ve periyodik 
kontrol ücretinin ödenmesinden sorumludur’’ şeklinde belirtilmektedir.

İlgili yönetmelik; Belediye veya il özel idareleri ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
da yetkilendirilmiş A tipi Muayene Kuruluşları arasında protokol yaparak ilgili idarenin sınırları 
içerisindeki tüm asansörlerin kontrollerinin yapılması gerektiğini ifade etmiştir.

ASANSÖR MUAYENE VE KONTROL REHBERİ

Can ve Mal Güvenliği için
asansör kontrolü yaptırın!

REHBER

BELEDİYE ADI TARİH BELEDİYE ADI TARİH
EFELER BELEDİYESİ 05.08.2015 ÇİVRİL BELEDİYESİ 15.01.2016

DİDİM BELEDİYESİ 15.09.2015 BULDAN BELEDİYESİ 01.01.2016
ÇİNE BELEDİYESİ 13.10.2015 YENİPAZAR BELEDİYESİ 02.12.2015

KOÇARLI BELEDİYESİ 12.11.2015 ORTACA BELEDİYESİ 18.01.2016
MERKEZ EFENDİ BELEDİYESİ 24.07.2015 KARPUZLU BELEDİYESİ 27.10.2015

NAZİLLİ BELEDİYESİ 22.01.2016 İNCİRLİOVA BELEDİYESİ 23.07.2015
PAMUKKALE BELEDİYESİ 22.07.2015 ULA BELEDİYESİ 04.02.2016

ÇAL BELEDİYESİ 15.01.2016 BOZKURT BELEDİYESİ 16.02.2016
MENTEŞE BELEDİYESİ 15.09.2015 DALAMAN BELEDİYESİ 26.02.2016
YATAĞAN BELEDİYESİ 14.12.2015 KALE BELEDİYESİ 08.03.2016

KÖŞK BELEDİYESİ 05.01.2016 KAVAKLIDERE BELEDİYESİ 15.03.2016
BOZDOĞAN BELEDİYESİ 25.01.2016 KUYUCAK BELEDİYESİ 25.01.2016
KARACASU BELEDİYESİ 15.01.2016 SARAYKÖY BELEDİYESİ 01.03.2016
KUŞADASI BELESİYESİ 02.03.2016 SULTANHİSAR BELEDİYESİ 15.01.2016
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Asansörlerde periyodik kontrol ve muayene konularını içerecek şekilde TS EN ISO/IEC 17020 
standardına göre asansör konusunda akredite olmuş, A tipi Muayene Kuruluşu olan Asansör 
Kontrol Merkezimiz tarafından asansörlerin yıllık kontrollerinin yapılması için tüm Türkiye’ de 
olduğu gibi Şubemiz etkinlik alanında da birçok Belediye ile protokol imzalanmıştır. Odamız; 
kamusal denetimin önemli bir ayağı olan asansör yıllık kontrollerini kamusal hizmet vermek 
amacı ile kar amacı gütmeden gerçekleştirmektedir.

Şubemiz etkinlik alanında bulunan protokol imzalanan Belediyeler aşağıda sunulmaktadır.

Asansör İşletme Bakım ve Periyodik kontrol Yönetmeliği’ nde;

Periyodik kontrol sonuçları kusursuz, hafif kusurlu, kusurlu ve güvensiz olmak üzere dört 
grupta değerlendirilir. 

Kusursuz olarak tanımlanan asansöre, ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muaye-
ne kuruluşu tarafından yeşil renkli bilgi etiketi iliştirilir.

Hafif kusurlu olarak tanımlanan asansöre ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi mu-
ayene kuruluşu tarafından mavi renkli bilgi etiketi iliştirilir.

Kusurlu olarak tanımlanan asansöre ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muayene 
kuruluşu tarafından sarı renkli bilgi etiketi iliştirilir.

Güvensiz olarak tanımlanan asansöre ilgili idare adına periyodik kontrolü yapan A tipi muaye-
ne kuruluşu tarafından kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilir.

Kırmızı renkli bilgi etiketi iliştirilen ve güvensiz olarak tanımlanan asansörün kullanımına bina 
sorumlusu tarafından izin verilmez. Bu asansörün en fazla otuz gün içerisinde güvenli hale 
getirilmesi bina sorumlusunca sağlanır. Bu süre sonunda, A tipi muayene kuruluşu tarafından 
takip kontrolü yapılır. Takip kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asan-
sör, ilgili idare tarafından mühürlenerek hizmetten men edilir. Sarı renkli bilgi etiketi iliştirilmiş 
olan asansördeki uygunsuzlukların en fazla altmış gün içerisinde giderilmesi bina sorumlusun-
ca sağlanır. Bu süre sonunda, A tipi muayene kuruluşu tarafından takip kontrolü yapılır. Takip 
kontrolü neticesinde güvenli hale getirilmediği belirlenen asansör, ilgili idare tarafından mü-
hürlenerek hizmetten men edilir.

Asansör periyodik kontrollerinde görevlendirilecek A tip muayene kuruluşunun yetkilendiril-
mesi, görev ve sorumlulukları ile denetimine ilişkin usul ve esasları; 15.07.2015 tarih ve 29417(2. 
Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak, 15.09.2015 tarihinde yürürlüğe giren Asansör 
Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ ile belir-
lenmiştir.

Asansör periyodik kontrolleri bu tebliğin eklerinde yer alan “Elektrik Tahrikli Asansörler İçin 
Periyodik Kontrol Listesi” ve “Hidrolik Tahrikli Asansörler İçin Periyodik Kontrol Listesi” esas 
alınarak yapılmaktadır. Bu kontrol listeleri; makina dairesindeki veya mekanlarındaki kontrol-
ler, kabin üstündeki ve kuyu içerisindeki kontroller, kuyu dibi veya kuyu içerisindeki kontroller, 
kabin ve kat kapılarındaki kontroller, kabin içerisindeki kontroller, ana başlıklarından oluşmak-
tadır. Elektrikli tahrikli asansörler 130 madde altında, hidrolik tahrikli asansör ise 132 madde 
altında kontrol edilmektedir. 
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TMMOB - TTB
SOMA MADEN KATLİAMI
İNCELEME RAPORU 
AÇIKLANDI

Yanan Bizdik Siz Kömür Sandınız

Canı cehenneme rahat uyuyanın

Kapısını örtenin perdesini çekenin

Yüreği yalnız kendiyle dolu olanın

Duvarları ancak çarpınca görenin

Canı cehenneme

          başkasının yangınıyla

Evini ısıtıp yemeğini pişirenin.

Şükrü Erbaş

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birli-
ği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB), 
Soma Eynez maden ocağında yaptıkları in-
celeme sonrası değerlendirmelerini rapor 
haline getirdi. Soma Maden Faciası İnceleme 
Raporu, 12 Nisan 2016 tarihinde TMMOB'de 
düzenlenen bir basın toplantısı ile kamuoyu-
na açıklandı.

Basın toplantısına, TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, TTB Merkez Kon-
seyi Başkanı Bayazıt İlhan ve inceleme heye-
tinde yer alan komisyon üyeleri katıldı.

TMMOB'den Maden Mühendisi Mehmet To-
run, Maden Mühendisi Serdar Ömer Kaynak, 
Jeoloji Mühendisi Ayhan Kösebalaban, Elekt-
rik Mühendisi M. Kemal Sarı, Makina Mühen-
disi Bedri Tekin ile Türk Tabipleri Birliği'nden 
İşyeri Hekimi Doktor Atınç Kayınova'dan 
oluşan komisyonun hazırladığı rapora ilişkin 
basın açıklamasını TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı okudu.

***

Önsözünde, inceleme konusunda yaşanan 
idari engelleme ve zorlukların aktarıldığı 
raporun, Ankara 12. İdare Mahkemesi'nin, 
"meslek odalarının incelemelerde bulunma-
ya, belge ve bilgilere ulaşmaya, rapor hazır-
lamaya yetkili olduğuna karar vermesi" ile 
hazırlanabildiği açıklamasına yer verilmiş.

"Bunca çabanın, başvurunun, emeğin bir tek 
amacı vardır" diye devam eden önsöz, "Bu 
faciaların bir kez daha yaşanmaması için ge-
rekli önlemler alınsın, dersler çıkarılsın... Yeni 
acılar yaşamayalım, yeni ölümler olmasın, 
yeni cinayetler işlenmesin!" çağrısı ile nokta-
lanmış. 

***

Raporun "Sunuş" bölümü ise hazırlık ve ince-
leme süreçlerini özetlemiş. www.tmmob.org.
tr adresinden tam metnine ulaşabileceğiniz 
raporun "Sunuş" bölümünün sonuç kısmına 
yan sayfamızda yer veriyoruz.

SOMA RAPORU
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"(.....)

 7 Ekim 2015 tarihinde heyet, Soma-Eynez 
ocağına gitmiştir. Ancak, ocak yetkililerinin 
konudan haberdar olmadıkları gerekçesi ile 
bu tarihte inceleme yapılamamış, konu bir tu-
tanak ile imza altına alınmıştır.(Ek:6)

Bakanlığa bu konu ile ilgili tekrar yazı yazıla-
rak, çalışmalarımızın aksamaması için tüm ta-
rafların bilgilendirilmesi talep edilmiştir.(Ek:7)

15 Aralık 2015 tarihinde heyet, tekrar Soma-
Eynez yeraltı kömür ocağına giderek hem 
yeraltında hem de yerüstünde incelemelerde 
bulunmuştur.

Soma A.Ş Eynez kömür madeninde işyeri sağ-
lık biriminin çalışmaları incelenmişse de kaza 
sonrası işletme içindeki yapılanma, görev ve 
görevli değişiklikleri yapılmış olması, mahke-
me süreci ile ilgili olarak dosya ve kayıtların 
işletmeden alınmış olması nedeniyle, incele-
menin eksiksiz gerçekleştirildiğini söylemek 
olanaklı değildir. Bununla birlikte işyeri sağlık 
biriminde bizzat yerinde yapılan inceleme ile 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafın-
dan gönderilen kayıt, bilgi ve belge örnek-
lerinden edinilen bilgiler verilen hizmetlerin 
temel özelliklerini değerlendirmeyi olanaklı 
kılmıştır.

Bununla birlikte, hem ocak imalat haritala-
rının incelenmesi sonucu hem de yeraltında 
yapılan incelemelerde yeraltı kömür ocağı-
nın çok büyük bir kısmının kapatılmış olduğu 
gözlemlenmiştir.

Olaydan önceki ocak planı ile yeni plan karşı-
laştırıldığında durum daha net olarak görül-
mektedir. (Ek:8-9)

Ocağın bu bölümlerinin nasıl ve hangi mev-
zuata göre kapatıldığına ilişkin Bakanlığa bir 
yazı daha yazılmış (Ek:10) ve Bakanlıkça ce-
vaplandırılmıştır.(Ek:11)

Olayın kaynağı olarak bilinen bölgenin baraj-
la kapatıldığı ve kül basılarak doldurulduğu 
yetkililer tarafından beyan edilmiştir. Üretim 
yapılan yerlere ulaşmak için kullanılan ana 
galerinin su ile dolu olduğu için üretim pano-
larına girişin olanaksız olduğu heyete aktarıl-
mıştır. Üretim yapılan yerlerin (panoların ve 
ayakların) malzemelerinin sökülerek kapatıl-
dığı ocak yetkililerince bildirilmiş ve bu alan-
lara ulaşılamamıştır. Kısaca, yeraltı ocağında 
ana giriş galerisinin belli bir noktasına kadar 
gidilebilmiş ancak ocakta detaylı bir inceleme 
yapmak mümkün olmamıştır.

Bu raporda facianın neden-sonuç ilişkisi in-
celenirken daha çok olayın teknik nedenleri 
üzerinde durulmuş ve teknik eksiklikler irde-
lenmeye çalışılmıştır. Facianın meydana gel-
mesinde teknik eksikliklerin yanında sosyal, 
siyasal, ekonomik ve ticari ilişkilerin de çok 
önemli payı bulunmaktadır.

Ayrıca, örgütlenmede yaşanan sorunlar ile 
mühendislik ve işyeri hekimliği eğitiminin de 
yaşanan bu faciada olumsuz katkısı bulun-
maktadır. Bu başlıkların her birinin irdelenme-
si ve sorgulanması gerekmektedir."
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Bugün, 3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak Kozlu’da yaşanan 
ve 263 madencinin yaşamını yitirdiği facianın yıldönümü. 
2013 yılından bu yana her 3 Mart’ta “İş Cinayetlerine Karşı 
Mücadele Günü” etkinliğiyle ülkemizin kanayan yarası haline 
gelen iş cinayetlerine bir kez daha dikkat çekmeye çalışıyo-
ruz.  

Öncelikle iş cinayetlerinde, işçi katliamlarında kaybettiğimiz 
canlarımızın anısı önünde saygıyla eğiliyor, başta aileleri ol-
mak üzere hepimize başsağlığı diliyoruz. 

Ne yazık ki ülkemizde, emekçinin sağlığının, canının önemi 
yok, önemli olan sermayenin daha fazla kar elde etmesi. Tüm 
parlak sözlere, devrimmiş gibi sunulan yasal düzenlemelere 
rağmen iş cinayetlerinde ortalama her gün 5 emekçi hayatını 
kaybediyor. 

Ülkemizin, çalışma yaşamı koşulları açısından hem hüküme-
tin hem de kamuoyunun olağanüstü hassasiyetle üzerine 
eğilmesi gereken son derece olumsuz bir tablo ile karşı karşı-
ya olduğu tüm açıklığı ile ortadadır.

6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu, iş cinayetleri sonucu 
oluşan tepkilere karşı çıkartılmış bir “göz boyama” yasasıdır. 
6331 Sayılı İş Sağlığı Güvenliği Yasası ve yasa çerçevesinde 
yapılan düzenlemeler problemlidir. Bununla birlikte, 4857 
Sayılı İş Kanunu’nda yer alan “telafi çalışması”, “denkleş-
tirme”, “çağrı üzerine çalışma”, “kısmi süreli çalışma”, “asıl 
işveren-alt işveren ilişkisi” başta olmak üzere kuralsız çalış-

3 MART 1992 TARİHİNDE 
ZONGULDAK KOZLU’DA 

YAŞANAN VE 263 
MADENCİNİN YAŞAMINI 

YİTİRDİĞİ FACİANIN 
YILDÖNÜMÜNDE 

TMMOB-İKK BASIN 
AÇIKLAMASI YAPTI. 

2013 YILINDAN BU 
YANA HER 3 MART’TA 

“İŞ CİNAYETLERİNE 
KARŞI MÜCADELE 

GÜNÜ” ETKİNLİĞİYLE 
ÜLKEMİZİN KANAYAN 

YARASI HALİNE GELEN İŞ 
CİNAYETLERİNE BİR KEZ 

DAHA DİKKAT ÇEKMEK 
AMACIYLA DÜZENLENEN 

BASIN TOPLANTISI 
TMMOB BİNASI ÖNÜNDE 

YAPILDI.

İŞ CİNAYETLERİ 
SON BULSUN!

TMMOB-İKK
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ma koşulları olduğu sürece işçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki düzenlemeler bir anlam ifade 
etmeyecektir. Sendikal örgütlenmenin önündeki engeller kaldırılmadıkça, örgütsüz çalışma art-
tıkça işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda yol almak mümkün olmayacaktır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş cinayetleri sonrasında mevzuatı defalarca değiştirmekte 
ancak işçi sağlığı ve iş güvenliğine yönelik düzenlemelerde, sendikaları, TMMOB ve TTB başta 
olmak üzere meslek örgütlerini taraf olarak almamaktadır.

Çalışma yaşamındaki anti-demokratik düzenlemeler yetmezmiş gibi AKP iktidarı şimdi de ka-
muoyunda “kiralık işçi yasası” olarak bilinen, “İş Kanunu ile Türkiye İş Kurumu Kanununda Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı”nı yasalaştırmaya çalışmaktadır. Bu tasarı yasalaştığında, 
çalışanın ücret alma güvencesi olmayacaktır, kiralık işçi sendikalı olmayacaktır, iş güvencesi ol-
mayacaktır, kıdem, ihbar tazminatlarında, yıllık izin kullanımında problem yaşanacaktır, meslek 
hastalığı tespitinde sıkıntı daha da artacaktır. İşçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri kiralık işçiler 
tarafından yerine getirilebilecektir.

Kiralık işçilik, doğrudan esnek çalışmaya yol açtığı gibi, kiralık işçiler sık sık işsiz kalacaktır. Bu ne-
denle işçi sağlığı daha da kötüye gidecektir. Esnek çalışma, işsiz kalma korkusu, işçilerin sadece 
fiziksel sağlığını değil, ruhsal ve toplumsal sağlığını da olumsuz etkileyecektir. Dolayısıyla kiralık 
işçilik, işçi sağlığı ve iş güvenliği bakımından son derece sağlıksız, sakıncalı, tehlikeli ve riskli bir 
istihdam ve çalışma biçimidir. Kiralık işçilik, bir bütün olarak işçi sağlığında ağır bir tahribat yara-
tacak, daha çok işçi cinayetine, meslek hastalığına yol açacaktır.

İş cinayetlerinin sorumlusunun siyasi iktidar ve işverenler olmasına rağmen, gözaltına alınan, 
tutuklananlar sonuçta işyerlerinde “iş güvenliği uzmanı” olarak görevlendirilen, mühendisler, 
mimarlar, teknik elemanlar olmaktadır. 

Biz Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği olarak, iş cinayetlerinin son bulması için aşağıda be-
lirtilen hususların hemen yerine getirilmesini istiyoruz; 

İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanması öncelikle devletin ve işverenin görevidir. İşyerlerinde işçi 
sağlığı ve iş güvenliği alanında görev verilen mühendis, mimarların işçi sağlığı ve iş güvenliğinin 
sağlanması konusundaki görevlerinin bir danışmanlık hizmeti olduğu kabullenilmelidir.

İşyerlerine verilecek işçi sağlığı ve iş güvenliği hizmetleri bir kamu hizmeti olarak ele alınmalı, işçi 
sağlığı ve iş güvenliği ticari kuruluşların kar alanı olmaktan çıkartılmalıdır. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanına ilişkin düzenlemelerin ve denetimin yalnızca Çalışma ve Sos-
yal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülmesi doğru kararların alınmasının önünde bir engeldir. 
Bu nedenle düzenleme ve denetleme; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın yanında, Sağlık 
Bakanlığı, üniversiteler, sendikalar, TTB ve TMMOB’den oluşan idari ve mali yönden bağımsız bir 
enstitü tarafından yerine getirilmelidir. Çalışma yaşamına ilişkin tüm düzenlemeler bu enstitü 
tarafından yeniden ele alınmalı ve kararlaştırılmalıdır.

4857 Sayılı İş Kanunu ile çalışma yaşamında yer alan, esnek çalışma türleri, uzun çalışma süreleri, 
asıl işveren-alt işveren ilişkisi vb. hususlar ile 1983 yılından bu yana sendikalaşma, toplu sözleş-
me ve grev hakkının kullanımını zorlaştıran düzenlemeler, çalışanların işçi sağlığı ve iş güven-
liğine doğrudan müdahalesini engelleyen düzenlemelerdir ve bu durum iş cinayetlerini ve işçi 
katliamlarını artıran faktörlerdir. Bu düzenlemeler ortadan kaldırılmalı, “kiralık işçi yasa tasarısı” 
geri çekilmelidir.

İş cinayetleri ne kader ne de fıtrattır, yeter ki taşeron düzeni, güvencesiz çalıştırma son bulsun, 
sendikal haklar tanınsın! Yeter ki; her çalışmanın öznesi insan ve yaşam olsun.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
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Cumhurbaşkanı, dün bir açılış töreninde yaptığı konuşmada yine TMMOB`yi hedef alarak, 
TMMOB`yi adına "paralel" dediği eski yol arkadaşlarıyla çalışmakla suçlamıştır.
Cumhurbaşkanı açıklamasında "Bizim yaptıklarımıza bunların hayali bile ulaşamaz" demiştir.
Bu cümleye tamamıyla katılıyoruz. Çünkü, yalnızca biz değil, bu ülkede yaşayan hiç kimsenin 
hayal edemeyeceği bir dönüşüm yaşanmıştır 14 yılda. Mesela kamunun elinde tek fabrika, tek 
kamu hizmeti kalmamıştır. Sağlıktan, güvenliğe ve eğitime kadar her şey özelleştirilmiştir. Va-
tandaşın bütün kişisel verileri telekomünikasyon, elektrik ve doğalgaz şirketlerine verilmiştir; 
genetik yapısı dahi özel hastane acillerinde depolanmaktadır.
Vatandaş her satış işlemi ile yeniden ve yeniden özel şirketlerin metası haline getirilmektedir.
Kamunun ortak varlığı olan kıyılar, ormanlar, limanlar, dereler ve meralar Bakanlar Kurulu ka-
rarlarıyla şirketlere ve kişilere peşkeş çekilmektedir. Bununla da yetinilmemekte; kentlerimize, 
konutlarımıza ve yaşam alanlarımıza dönüşüm gerekçeleriyle el konulmaktadır. Özel mülkiyet 
de teminat altında değildir. Vatandaşı koruyacak hiçbir hukuki güvence kalmamıştır.
Ülkemiz mezhep ve etnik aidiyet temelinde kamplaştırılmış, küçük bir kıvılcım ile kopacak bir 
iç savaşın eşiğine gelmiştir.
AKP`nin yerlere göklere sığdıramadığı dış politikası bölge coğrafyamızı ve denizlerimizi artık 
bir mezarlık haline getirmiştir. NATO ülkemizde her yere yerleşmiştir.
Güvencesiz, işsiz, geleceği iktidarın iki dudağı arasında insanların yaşadığı, dokunsan dağılacak 
bir ülkeyi hayal etmek kolay mıydı sayın Cumhurbaşkanı?
AP`ye gelince; Irak, Yugoslavya, Afganistan, Libya, Suriye, Ukrayna`yı kan gölüne çevirip, göç-
menleri yollarda, denizlerde öldürenlerle, "geri alım" anlaşmasını TMMOB`nin yaptığını düşü-
nen olmasa gerek! Ayrıca, şu anda her Bakanlık hangi hizmeti sunacaksa AB projesi adı altında 
hizmetleri ihale etmektedir. İş Kurma ve Hizmetlerin Serbest Dolaşımı adı altında müzakere 
edip, Türkiye vatandaşlarına iş alanı bırakmayan projelere karşı çıkmak suçsa, evet bu konuda 
biz suçluyuz. Uluslararası sermayenin ve işbirlikçilerinin ülkeyi yağmalamalarına seyirci kala-
mayız çünkü biz bu ülkenin evlatlarıyız ve ülkemizle bağlarımızı kimsenin koparmasına izin 
veremeyiz. Biliyoruz ki, bu ülke yoksa biz de yokuz, hak da hukuk da…
Bizler kendi ülkesinde sömürge mühendis, mimar ve şehir plancısı olmaya razı olamayız.
"Paralel"le hiç kesişme noktamız olmadı. Kesişenler düşünsün.
Ülkenin kurumlarını, toprağını-suyunu, ormanını-merasını, kıyısını-kumunu, parsel parsel 
yağmalamadık. Hep yağmanın karşısında olduk, teşhir ettik.
Paralel ile çalışmıyoruz ama kafamızın dikine gidiyoruz. Ülkemiz, halkımız, mesleğimiz ve gele-
ceğimiz için büyük bir aşkla çabalıyoruz. 
Bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil emekçi halkımızın hizmetine sunmak-
ta kararlıyız!
Tarih yargılayacaksa böyle yargılasın… 

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, 
Cumhurbaşkanı`nın TMMOB`yi 
hedef alan "paralel" açıklamaları 
üzerine 22 Nisan 2016 tarihinde bir 
basın açıklaması yaptı.

"Paralel ile Çalışmıyoruz ama
Kafamızın Dikine Gidiyoruz!"

TMMOB AÇIKLAMA
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“Ben Denizliliyim. İlkokuldan sonra ayrılıp 
liseyi Edirne’de okudum. Sonra mecburi 
hizmetim vardı, İstanbul Sular İdaresi’ne 
tayin oldum. Bir yıl İstanbul’da Feriköy Ter-
kos fabrikalarında çalıştım. Bir yakınımızın 
yanında kaldım. O sıralara devlet 20 lira asli 
maaş, 120-130 lira verirken, ben 170-180 
lira para alıyordum sanat enstitüsü mezu-
nu olarak. Tabiri caizse keyfim yerindeydi.
Aile içinde konuşulurdu. Onları yüksek tah-
sil yapmış insanlardı. Kimisi öğretmen, ki-
misi hemşire vs. profesyonel çalışıyorlardı. 
Ben okumak istemiyorum dedim. Mem-
nundum hayatımdan. Sonra bana dediler 
ki, “sen sınava gir, sonra girmedim deme. 
İster oku, ister okuma” dediler. O zaman bir 
Yıldız (Yıldız Teknik Ünv.) var, bir de Teknik 
Üniversite(İstanbul Teknik Ünv.) var. Bizim 
için en uygunu Yıldız’dı. hem lise, hem ens-
titü mezunu alıyordu. Tesadüfen kazanmışız.
İşte bu vesile ile ben 12-13 sene öncesine kadar Denizli’de değildim. Buraya gelmeden önceki son elli yı-
lım Ankara’da geçti. Odanın kuruluşundan bu güne kadar yakından takip ediyorum. Ankara Şubesinde 
zaman zaman Komisyonlar konusunda 1960-80 arasında yakın ilgim olmuştur.
Benim uzmanlık alanım bakım konusundaydı, yurt dışında da eğitim aldım. 44 yaşında emekli olunca 
“ne yaparsın” dediler, “bakım” dedim. O yaşta bakım konusunda piyasaya atıldım. Bunları şunun için 
diyorum, ben Denizli’de yaşamadım ama buralı olmam hasebiyle Denizli’de ne olup bitiyor bir fikrim 
var. Fakat ben burada yaşamadım.
Benim mühendis olmam tesadüftür. Okuldan sonra 12 ayrı yere müracaat ettim, beğendiğim yer ola-
rak Karayollarına girdim. Neden, 1954 yılında 6 tane mühendis vardı Haziran mezunu, bunun dördü 
Teknik Üniversiteden, iki tanesi Yıldız’dan. 6 tane taze mühendis piyasaya girdik, beğendiğim yere 
girdim. Hatta 30 lira yövmiye ile Devlet Su İşleri’nde Erzurum’a tayinim çıktı, oraya gitmedim, 24 lira-
ya Karayollarına girdim. Çünkü Karayolları yeni mühendislere altı aylık kurs veriyordu tamirat tekniği 
konusunda. 3 ay arazide, 3 ay Ankara’daki eğitim merkezindeydi bu kurslar. Nitekim bu kurslar 1965’e 
kadar sürdü. Müteahhitler eğer o kursu gördüysen, meslekte eski mi, yeni misin diye sormazlardı. 
Çünkü o kurs ayağı yerde olan, işyerine gidince yadırgamayan, kolayca adapte olan bir formasyon 
veriyordu. Karayollarını bunun için tercih ettim.
Benim 1970-80 arası oda ile çok yakından ilgilendiğim dönem. Hatta 1975 yılında, Ankara Şubesi biz-
den iki ayrı tertip birer haftalık Bakım konusunda eğitim aldı.
Bakım, hayati idame için gereken her şeyin içine girer. Ben İsveç’te milli prodüktivite merkezinde, za-
manında 6 sene çalıştım. İngiltere’de endüstri mühendisliği, İsveç’te bakım yönetim sistemi danış-
manlık eğitimi aldım. Bunlardan çok istifade ettim. 
1978’de Makina Mühendisi El Kitabı yazmaya karar verdiler, bakım bölüm,üne ben talip oldum, bana 
verildi. Kitabın çeviri yanlışı nedeniyle baskısında ismimin yazılmasını istemedim.
Sonra seminer veremi istediler bakım konularında. Komisyonlar kuruldu, onlarda çalıştım." 

Bahattin Kocaalan anlatıyor

"1978'de El Kitabı'nın 'Bakım' bölümünü hazırladım"

ODA  PORTRE
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WHATSAPP ARTIK BELGE DE GÖNDEREBİLİYOR

Bir milyar aktif kullanıcı sayısına ulaşarak dün-
yanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması 
olmayı başaran WhatsApp kullanıcılar tarafın-
dan uzun süredir eleştirilen bir eksikliğini daha 
giderme yönünde bir adım attı. Son gelen And-
roid ve iOS güncellemeleriyle birlikte artık bel-
ge gönderimi de destekleniyor. Bir WhatsApp 
sohbetinde ekrandaki ataş simgesine dokun-
duğunuzda seçenekler arasında 'belge'nin de 
olduğunu görebilirsiniz. Bu seçeneğe tıklayarak 
telefonunuzdaki belgelerden istediğinizi seçip 
karşıdaki kişiye gönderebiliyorsunuz. Ne yazık 
ki şu an sadece pdf belgelerine destek vermekle 
beraber yakın zamanda doc, xls, ppt gibi popüler belge formatlarını da desteklemesi bekleniyor. 

APPLE, HİNDİSTAN AKILLI TELEFON PAZARINDA
DAHA ETKİN BİR ROL OYNAMAK İSTİYOR

Gelişmekte olan pazarlar arasında yer alan Hin-
distan, mobil cihaz üreticilerinin de dikkatini 
fazlasıyla çekiyor. Son yıllarda hükümetin de 
verdiği destekle gelişen pazar, yerli üreticilerin 
ve düşük fiyat politikasıyla ülkede boy gösteren 
üreticilerin elinde. Çin’deki etkinliğini artırmak 
için daha “ucuz” iPhone ile pazara giriş yap-
mak isteyen Apple, bir diğer gelişen pazar olan 
Hindistan’da ikinci el iPhone’lar ile boy göster-
mek istiyor. Pazardaki cihazların oldukça düşük 
fiyatlarla alıcı bulması, Apple’ı bu tarz bir çözüm geliştirmeye itmiş gibi görünüyor. Apple’ın hamlesi, 
Hindistan’daki durumu düşündüğümüzde oldukça mantıklı gibi görünse de, yerli üreticiler pek de aynı 
fikirde değiller. Üreticiler, Apple’ın ikinci el cihaz satışına başlamasıyla birlikte hükümetin 2014 yılında 
başlattığı ve destek vermeyi sürdürdüğü yerli üretim politikasına ters düştüğünü ifade ediyorlar. (www.
btnet.com.tr) (Ekrem Uçman)

AKILLI TELEFONUNUZU 3D YAZICIYA ÇEVİREBİLİRSİNİZ

Kickstarter.com üzerinden 80.000$ bağış top-
lamayı hedeflerken 1.000.000 $’dan fazla ba-
ğış alan OLO projesi sadece 99$ karşılığında 
akıllı telefonunuzu bir 3D yazıcıya çevirme im-
kanı sağlıyor. Sadece 780 gram olan cihaz son 
derece kompakt bir tasarıma sahip. İlk bakışta 
sadece bir kutu görünümünde olan OLO, baskı 
alabilmek için akıllı telefonunuza ihtiyaç duyu-
yor. Hammadde olarak alışageldiğimiz ABS fila-
mentler yerine ışığa duyarlı özel bir reçine kul-
lanıyor. Telefonunuzun ekran ışığı sayesinde bu 
reçine yönlendirilerek 3D baskı alınıyor. Basmak istediğiniz objenin türüne göre reçinenizi seçerek esnek 
ya da sert baskılar almanız mümkün. Baskı almak için tek yapmanız gereken Android, iOS ya da Win-
dows Phone tabanlı akıllı telefonunuza ilgili uygulama mağazasından OLO uygulamasını indirip baskı 
almak istediğiniz nesnenin 3D modelini uygulamaya göndererek, telefonunuzu OLO içerisine yerleştir-
mek. OLO hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için sitesini ziyaret edebilirsiniz. (http://www.olo3d.net)

TEKNOLOJİ GÜNLÜĞÜ


