
Makina Mühendisleri Odası 
Denizli Şube Yönetim Kurulu

Değerli Arkadaşlar

İki ay önce yayından çıkıp sizlere ulaşan Şube Bülteni’ nin önceki sayısında editoryal yazımızı şöyle 
bitirmiştik: "Şube olarak teröre, emek, barış ve laiklik düşmanlarına karşı mücadelemizi yılmadan 
sürdüreceğiz."

Bu mücadelenin ne kadar gerekli olduğu ve nasıl çetin bir direnç gerektirdiğini son iki ay içinde yaşanan 
Türkiye ve Bölge gerçeklerini bir kez daha hatırlattı.

Askeri darbeler zincirine eklenmek istenen yeni bir halka, toplumun sağduyusu ve demokrasi arzusu 
tarafından engellenerek başarısızlığa uğratıldı.

Hemen ardından Olağanüstü Hal (OHAL) uygulaması başlarken, beraberinde TBMM fiili olarak 
devre dışı bırakıldı ve ülke yönetimi Hükümet üyelerinin imzalarından ibaret olan Kanun Hükmünde 
Kararnamelerle yönetilmeye başlandı.

Bu süreçte barış, demokrasi ve halk düşmanları saldırılarına devam etti. Bir yıl önce Suruç'ta başlayan 
kanlı oyunun görünen son perdesi Gaziantep’ te sahnelendi. 20 Ağustos 2016 geceyarısı düğünde, 
çoluk çocuk demeden patlatılan bomba 56 canı aramızdan alıp götürdü.

Kilis'te aylardır devam eden IŞİD saldırıları can almaya devam etti. Patlayan bombalar bu yıl içinde 22 
kişinin ölümüne yol açtı.

Türk Ordusu Suriye topraklarına girdi. Güneydoğu bölgesinde son aylarda şiddetlenen örtük savaş 
hali, fiilen yürürlüğe girdi. Gelinen noktada bazen günde 20'li rakamlara ulaşan askeri ve sivil kayıplar 
yaşanmaya başlandı.

Bildiğiniz üzere, İçerisinden geçtiğimiz bu sürecin ağır koşullarına rağmen Uluslararası İşgücü Kanun 
Tasarısı ısrarla TBMM gündemine alındı. Geçen sayımızda Bülten kapağına taşıdığımız Uluslararası İş 
Gücü Yasa Tasarısının yasalaşması halinde ülkemizi, halkımızı, meslektaşlarımızı ve meslek alanlarımızı 
bekleyen tehlikeleri yürüttüğümüz eylem programı ile kamuoyunun dikkatine sunarak tasarının geri 
çekilmesi için yoğun bir mücadele verdik.

Örgütümüzün bütün birimleri ile yürüttüğü bu çalışmalar sayesinde, yasa bütünüyle geri çekilmese de: 

- Toplantı gündemine göre, konuyla ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütü temsilcilerinin 
kurul üyesi olarak Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu toplantılarına davet edilmesi 
sağlanmış,

- Bakanlar Kuruluna karşılıklılık ilkesi çerçevesinde çalışma izinlerini sınırlayabilme yetkisi tanınmış,

- Dernek ve vakıflarda çalışacak yabancılara çalışma izni muafiyeti tanınmak istenmesi engellenmiş,

- Yabancı mühendis ve mimarların yalnızca proje bazlı ve geçici işlerde çalışabileceği hükmü getirilmiş,

- Akademik yeterlilik istenmemesi uygulaması yabancı firmaların tek başına ya da yerli ortaklarıyla 
taahhüt ettikleri işlerde bu işe münhasır olmak kaydıyla sınırlı tutulmuş, TMMOB`nin yetkilerinin 
budanmasının önüne geçilmiştir.

Dünya Barış Günü’nde KESK-DİSK- TMMOB olarak yapılan ortak basın açıklaması düzenledik. Savaşa 
ve ölümlere karşı herkesi barış ve demokrasi için mücadeleye çağırdık.  

Bugün; Dünyamızın, ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için her zamankinden daha çok örgütlü 
olmalı, her zamankinden daha çok yan yana kalmalı, faşizme, darbelere ve savaşa karşı daha dirençli 
olmalı, mücadeleden yılmadan demokrasiyi, laikliği, eşitliği, özgürlüğü, barışı daha tutkulu, daha inançlı 
savunmalıyız. Hepimize Barış ve Demokrasi'nin egemen olduğu bir yaşam diliyoruz. 
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Miem Kursları Hakkında

1 Eylül Dünya Barış Günü Kutlu Olsun!

Aramıza Yeni Katılan Meslektaşlarımız

Barış İstemekten Vazgeçmeyeceğiz

Ülkede Bölgede Dünyada Barış İstiyoruz

Ne Askeri Ne Sivil Darbe Acil Demokrasi

Gaziantep Katliamını Lanetliyoruz

Ne Darbe Ne Dikta Yaşasın Bağımsız... Türkiye

TMMOB Örgütlülüğüne Teşekkür

BTKS VIII İçin 1. Yürütme Kurulu Toplantısı

BTKS VIII Düzenleme Kurulu Toplandı

Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi

İyiliğe İnancımızı Kaybetmeyelim

Pamukkale-Laodikeia: Rant Kültürü

Büyük Menderes'te Balık Katliamı

Dalaman Çayında Kirlilik İsyanı

Fiyatlar Sanayide 1, Hizmetlerde 2 Artıyor

Öğrenci Üye Kampı 2016 Başarıyla Tamamlandı

Muğla Akyaka`da Tekne Gezisi Düzenledik

Teknoloji Günlüğü
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EĞİTİM-KURSMİEM KURSLARI HAKKINDA

Meslek alanları ile ilgili olarak meslektaşlarımızı uzmanlaştırmaya yönelik, verilecek kurs ve 
seminerlerin merkezi koordinasyonu için Oda merkezinde Meslek İçi Eğitim Merkezi (MİEM) 
kurulmuştur. Meslek İçi Eğitim Merkezinin (MİEM) Denizli, Aydın, Muğla ve Uşak’ ta düzenlenen 
eğitimleri Şubemizce organize edilmekte ve sınavları gerçekleştirilmektedir. Kurs sonunda yapılan 
sınavlarda başarılı olanlara “Yetki Belgesi” verilmektedir.

MİEM Eğitimlerine katılabilmek için eğitim birimimizle iletişime geçilmesi yeterlidir.

İletişim: (0258) 263 36 38 / 114 – 116
Web: http://denizli.mmo.org.tr http://mmo.org.tr/miem

     MİEM EĞİTİMLERİ 
1.  Mekanik tesisat Hizmetleri Mühendis Yetkilendirme Kursları
     Sıhhi Tesisat-Isıtma Tesisatı-Isı Yalıtımı-Doğalgaz İç Tesisat-Asansör Avan Proje Hazırlama-
Havuz   Tesisatı-Sanayi Tipi Mutfak Tesisatı-Sanayi Tipi Çamaşırhane Tesisatı-Soğutma Tesisatı-
Havalandırma   Tesisatı-Klima Tesisatı-Otomatik Kontrol Tesisatı-LPG Tesisatı-Basınçlı Hava ve 
Vakum Tesisatı-Arıtma   Tesisatı Mühendis-Kızgın Sulu, Kızgın yağlı ve Buharlı Isıtma Sist. -Yangın 
Tesisatı.
2.    Asansör
3.    Araç Projelendirme
4.    Araçların LPG’ye Dönüşüm 
5.   Araçların CNG’ye Dönüşümü 
6.   Geometrik Ölçülendirme ve Toleranslandırma 
7.    İş Güvenliği 
8.   Gıda Ambalajı Sorumlu Yönetici Semineri 
9.   LPG Dolum Tesisleri ve Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Kursu
10.  Stratejik Planlama
11.   Yatırım Hizmetleri Yönetimi 
12.  Bilirkişilik Kursları 
Temel Bilirkişilik-Makina Değerleme-İş Kazaları-Hasar Tespitleri-Yangın Doğal afet vs.-   
Ototmotiv, Trafik Kazaları-Mekanik Tesisat Bilirkişilikleri-Kamulaştırma Davaları 
13.  Enerji Yöneticisi Kursları-Sanayide Enerji Yöneticisi-Bina Enerji Yöneticisi 
14.  Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı Eğitimi

     Temmuz –Ağustos Döneminde gerçekleştirilen MİEM ve Lpg Piyasası Eğitimleri

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU / AYDIN İL TEMSİLCİLİĞİ

LPG DOLUM TESİSİ BOŞALTIM PERSONELİ KURSU / AYDIN İL TEMSİLCİLİĞİ

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU / DENİZLİ ŞUBE

MEKANİK TESİSAT / NAZİLLİ İLÇE TEMSİLCİLİĞİ 

LPG DOLUM TESİSİ BOŞALTIM PERSONELİ KURSU / DENİZLİ ŞUBE 

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU / DENİZLİ ŞUBE

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU / AYDIN İL TEMSİLCİLİĞİ
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Türkiye içinde ve dışında çatışmaların artmasıyla birlikte, barış talebinin öne çıktığı 
bir dönemde 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutluyoruz. Bu yıl 1 Eylül Dünya Barış 
günü, yaşadığımız coğrafyada artan çatışma, saldırı ve katliamların, içerde ve dışarda 
kışkırtılan savaş ve şiddet politikalarının sonucu olarak yaşanan ölümler, baskı ve şiddet 
uygulamalarının yaşandığı bir döneme denk gelmiştir.  

Emekçilerin kazanılmış haklarını ortadan kaldırmak için gece gündüz çalışanlar, bir taraftan 
işçi ve emekçilerin sofrasındaki ekmeği daha da küçültmek için peş peşe adımlar atarken, 
diğer taraftan içerde ve dışarıda benimsenen savaş ve şiddet politikaları ile ülkemizi sonu 
görünmeyen bir karanlığın içine itiyorlar.

Yıllardır şiddet ve baskı politikalarında ısrar edenlerin, “yurtta barış, dünyada barış” için 
mücadele etmek yerine, “içerde savaş, dışarıda savaş” politikasının benimsenmesinin 
bedelini, bu ülkenin gençleri, yaşamlarının baharında ölüme gönderilerek ödemek zorunda 
bırakılıyor.

Devletin görevi çocukları ve gençleri ölüme göndermek değil, onları her ne pahasına olursa 
olsun yaşatmaktır. Demokratik, insan hak ve özgürlüklerine saygılı bir devlet, içeride ve 
dışarıda barışçıl bir siyaset izlemek zorundadır. Hayatının baharında toprağa düşen gençlerin 
aileleri ve yakınları başta olmak üzere, Türkiye’de yaşayan herkesin barış talepleri dikkate 
alınmalı, savaş politikalarından derhal vazgeçilmelidir.

1 Eylül Dünya Barış Günü Kutlu Olsun!

TMMOB-İKK
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DİSK  KESK  TMMOB-İKK

Yıllardır emek ve demokrasi mücadelesi yürüten emekçiler açısından barış mücadelesini, diğer 
alanlarda yürütülen mücadelelerden ayrı değerlendirmek mümkün değildir. Gerçek anlamda 
demokrasinin, eşitliğin ve barışın yaşam bulmadığı ülkelerde, emekçilerin haklarını koruması 
ve yeni haklar kazanması söz konusu olamaz.

Emekçilerin savaşa karşı demokrasi ve barış için birleşmek dışında başka bir seçeneği yoktur. 
Çünkü demokrasiyi kazanmak,  sorununun barışçıl temelde ve eşit haklar temelinde çözüme 
kavuşması, tüm inançların özgürce yaşanabilmesi, emekçilerin hak arayışlarının önündeki 
tüm engellerin kaldırılması ve gerçek anlamda demokratik bir Türkiye yaratılması hedefine bir 
adım daha yaklaşılması demektir.

Türkiye halklarının yıllardır özlem duyduğu, silahların tamamen susup demokratik siyasetin 
konuşulduğu, halklar arasındaki barış ve kardeşlik duygularının güçlendiği bir ortamın 
yaratılması gerekmektedir. Bugün silahların susması ve şiddetin sona ermesi, savaştan 
beklentileri olan barış düşmanları dışında toplumun tüm kesimlerinin ortak beklentisi haline 
gelmiştir.

Savaşların, işgallerin yoğunlaştığı, farklı milliyetlerden ve mezheplerden halkların birbirine 
karşı kışkırtılmaya çalışıldığı bugünlerde eğitim ve bilimlerine emekçilerine düşen görev, 
ülkenin göz göre göre savaş politikalarının içine çekilmesine karşı emek, barış ve demokrasi 
mücadelesini yükseltmek, her türlü baskıya ve zorba yönetim anlayışına direnmek olmalıdır. 

Silahların ve savaşın konuştuğu yerde ne barış, ne demokrasi, ne de özgürlükten söz edilebilir.  
Olarak, savaşa ve ölümlere karşı herkesi demokrasi ve barış için ortak mücadeleye çağırıyor, 
Türkiye ve dünya halklarının 1 Eylül Dünya Barış Günü’nü kutluyoruz.

Nazlıcan Aydoğan

Ahmet Fatih Ak

Celal Aksoy

Naz Yaldız

Gökhan Aydoğdu

Bünyamin Karakuş

Fatih Öztekin

İrfan Pırılsu

Nazlıcan Aydoğan

Fevzi Ünal

Yusuf Emir Efe

Özcan Koca

Durmuş Çakar

Serdar Akgedik

Mehmet Akif Yıldız

Arif Oruç

Mehmet Tolga Sivri

Damla Gürel

ARAMIZA YENİ KATILANLAR

1 Temmuz-31 Ağustos 2016 tarihlerinde 
Şubemize kayıt yaptırarak üye olan 
meslektaşlarımıza Odamıza Hoş Geldiniz 
diyor, Oda ve mesleki çalışmalarında 
başarılar diliyoruz. 

Şube Yönetim Kurulu
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ODA-ŞUBE

"Hemen Şimdi" Barışı istemekten 
vazgeçmeyeceğiz! 

Suskun, sessiz kalıp Barış düşmanlarının 
ekmeğine yağ sürmeyeceğiz! 

Duyuları körelmiş halde kenardan 
izlemeyeceğiz! 

Özgürlük ve hak alanlarımızın savaşa 
kurban edilmesine seyirci kalmayacağız. 

Emperyalistlerin, onların bölgesel 
işbirlikçilerinin, ülkemizde devam eden 
savaş halinden yarar sağlayanaların 
karşısında durmaya devam edeceğiz.

Her yıl değil, gerekirse her gün, her an 
Barışı savunmaktan vazgeçmeyeceğiz. 

Çocuklarımıza vaadettiğimiz savaşsız 
dünya ütopyasını, barış ütopyasını, 
özgürlük ütopyasını, demokrasi 
ütopyasını gerçeğe, ete kemiğe 
dönüştürmek için mücadele azmimiz 
ve kararlılığımızı sonuna değin devam 
ettireceğiz! 

Şimdi bir kez daha seslenelim: 

BARIŞ, HEMEN ŞİMDİ!

Barışı
İstemekten
Vazgeçmeyeceğiz
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Katliamlar ülkesi haline getirilen ülkemizde her gün bir başka acıyı yaşıyor, her gün savaş 
nutukları dinliyor, izliyoruz. İç ve dış politika, şiddet-savaş eksenli olarak yürütülüyor. 
Ülkemizin toplumsal atmosferi militarizmle, milliyetçilikle belirleniyor. Kürt sorununda 
sergilenen baskı,  şiddet, terör, her iki tarafta derin acılara, yarılmalara yol açıyor.

Yıllardır Suriye`ye yönelik emperyalist müdahalenin yanında yer alıp bu ülkenin yıkımında 
rol üstlenenler, şimdi de IŞİD ve YPG/PYD`ye müdahale gerekçesiyle Suriye`ye yeni bir 
müdahalede bulunuyorlar. "Suriye`nin toprak bütünlüğü"nden söz edenler, bu ülkenin 
topraklarına giriyorlar.

Kısaca, halkımız ve bölge halkları her gün şiddet ve savaş ortamını soluyor. Oysa 
gereksinimimiz, barış, kardeşlik, refah ve mutluluktur. Ne yazık ki henüz bu gerekliliklerden 
çok uzakta bulunuyoruz.

1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla ve Türkiye`nin gereksinimi açısından söylenmesi 
gereken, "savaşa hayır, barış hemen şimdi" ve "ülkede, bölgede, dünyada barış" olmalıdır.

"Evlatlarımızı feda etmeye hazırız" sözlerini tekrar duymak ve acılara alışmayı istemiyoruz.

Odamız, TMMOB çatısı altında, emperyalizme, faşizme, gericiliğe, halkların birbirine 
kırdırılmasına karşı çıkmaya; eşit, özgür, laik, demokratik ve bir arada yaşamın hâkim 
kılınacağı demokratik bir Türkiye mücadelesine devam edecek; savaş tamtamlarına karşı 
barışın yanında yer alacaktır.

Barış içinde bir dünya ve Türkiye mümkündür diyor, meslektaşlarımızı, halkımızı ve 
kamuoyunu silahların susturulması, ölümlerin durdurulması, adil bir barış, emperyalizmin ve 
siyasal iktidarın Suriye`ye müdahaleyi durdurması, savaş yuvaları olan İncirlik, ABD-NATO 
üslerinin kapatılması, bağımsız, eşitlikçi, özgürlükçü, barış içinde bir Türkiye, bölge ve dünya 
için tutum almaya çağırıyoruz.

Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Oda Başkanı

ODA-AÇIKLAMA

ÜLKEDE BÖLGEDE DÜNYADA
BARIŞ İSTİYORUZ!

Savaşa Hayır!
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15 Temmuz darbe girişimi ile ülkemiz büyük bir kaos ve yıkıma sürüklenmek istenmiştir. 
Ülkemizin geleceğinin darbeyle belirlenmeye çalışılmasını kabul etmedik, etmiyoruz.

Her türlü darbe, darbe girişimi ve antidemokratik uygulamaların karşısındayız. Darbelerin, 
demokrasiye, işçilerin emekçilerin haklarına ne kadar büyük zararlar verdiği tarihimizde 
defalarca kez görülmüştür. Demokrasiye ve özgürlüklere kast ederken yüzlerce yurttaşımızın 
ölümüne, binlercesinin yaralanmasına yol açan bu darbe girişimini bir kez daha lanetliyoruz.

AKP iktidarı ise "darbe ile mücadele" gerekçesiyle 20 Temmuz Çarşamba günü tüm ülkeyi 
kapsayan OHAL ilan ederek toplumu susturmaya, kendisinden olmayan herkesi sindirmeye 
çalışmaktadır. Demokrasi talebiyle sokağa çağrılan kitlelerin önüne şeriat söylemi ve 
kışkırtmalarıyla geçilerek, halkın üzerinde tahakküm kurulmak istendiğini ve bunda ısrar 
edildiğini görüyoruz.

AKP bu darbe girişiminin karşısına demokrasinin ve evrensel insan hakları değerlerini 
savunarak çıkmamakta, aksine idam cezasının savunulması, işkencenin meşrulaştırılması, 
TBMM`nin işlevsizleştirilmesi gibi darbecilerin hedef ve amaçlarıyla benzer bir yönelime 
girmektedir.

Bakanlar Kurulu`nun OHAL ilanı, açık ki, sivil darbe ile Başkanlık sisteminin; ‘Başkomutanlık` 
adı altında uygulanması, kurumsallaştırılması anlamına gelmektedir. OHAL ile TBMM 
tamamen devre dışı bırakılmış, hukuk askıya alınmıştır.

Tüm söz,  yetki ve karar KHK`lara dayanarak Cumhurbaşkanı`na verilmiştir. Son olarak da 
Anayasanın 15. Maddesinin 2. Fıkrasında her şart altında güvence altında olduğu belirtilen 
temel haklara rağmen, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi`nin askıya alınacağı bildirilmiştir.

Bu adımlarla ülkemizin içine sürüklendiği koyu karanlıktan kurtulması mümkün değildir. Tüm 
toplumu nefessiz bırakan, ülkenin geleceğine ilişkin en küçük bir umut kırıntısını dahi yok 
etmeye yönelen AKP iktidarı bu yoldan derhal dönmelidir.

Türkiye`nin içinden geçtiği bu zorlu ve kritik dönemde sebebi ne olursa olsun kimse kendisini 
halkın iradesi yerine koymamalıdır. Türkiye`nin acilen çoğulcu ve özgürlükçü bir demokrasiyi 
hayata geçirmesi ve insan haklarına saygıyı güçlendirmesi gerekmektedir. Ülkemiz derhal 
evrensel değerleri ve uluslararası sözleşmeleri uygulamaya geçirmelidir.

Ülkemizin demokratik geleceği ancak hukukun ve adaletin, barışın ve birlikte yaşamın tesis 
edilmesine, laikliğin ve özgürlüklerinin geliştirilmesine bağlıdır.Bizler tüm emek ve demokrasi 
güçleri olarak biliyoruz ki; emek, barış ve demokrasi güçlerinin ortak mücadelesi dışında 

TMMOB-AÇIKLAMA

NE ASKERİ 
NE SİVİL DARBE
NE OLAĞANÜSTÜ HAL
ACİL DEMOKRASİ!

Mülkiyeliler Birliği`nde 
düzenlenen basın 

toplantısında; OHAL ilanının 
sivil darbe ile "Başkanlık" 

sisteminin "Başkomutanlık" 
adı altında uygulanması, 

kurumsallaştırılması olduğu 
belirtilerek, acil demokrasi 

için talepler sıralandı, OHAL`in 
derhal kaldırılması istendi.
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hiçbir yol Türkiye`yi içinde bulunduğu bu karanlık tablodan çıkaramaz.

Bu inanç ve kararlılıkla, AKP`nin derinleştirdiği bu sivil darbe süreci ve baskılar karşısında 
emekçi halkın talep ve çıkarlarını savunarak yan yana omuz omuza durmaya devam edeceğiz.

Acil Demokrasi İçin Taleplerimiz

      OHAL derhal kaldırılmalıdır.

      Darbeciler yargılanmalı, bu yargılama evrensel hukuk ve insan haklarına bağlı kalarak 
gerçekleştirilmelidir. İşkence yasağı mutlaktır ve buna uyulmalıdır.

      Darbecilerle birlikte sokakta gerçekleşen linç girişimleri ve emniyetteki işkenceler de 
araştırılmalı, sorumluları yargılanmalıdır.

      İdam, demokratik bir talep değil insanlık suçudur. İdam cezası kabul edilen uluslar arası 
sözleşmeler ile kaldırılmıştır, hiçbir şekilde geri getirilemez.

      Sendikal hak ve özgürlükleri, toplantı, gösteri ve yürüyüş haklarını ortadan kaldıran 
uygulamalardan vazgeçilmelidir.

      Kamuda, üniversitelerde ve yüksek yargıda hiçbir hukuki gerekçe öne sürülmeden 
başlatılan görevden almalar, şeffaflıktan yoksun uygulamalar nedeniyle tüm kamunun 
AKP`lileştirilmesi kaygısını doğurmakta, muhaliflerin tasfiyesinin hızlandırıldığını 
göstermektedir. Bu adımlardan derhal vazgeçilmeli, hukuka uygun davranılmalıdır.

      Acil Demokrasi adımları atılmalıdır. Atılacak tüm adımlar ve çıkarılacak yasalar TBMM ve 
tüm toplum kesimleriyle paylaşılarak atılmalı, KHK`lara başvurulmamalıdır.

      Suriye`de izlenen savaş politikasından, cihatçı yapılanmalarla kurulan ilişkilerden 
vazgeçilmelidir.

      "Demokrasi nöbetleri" adı altında yapılan kimi sokak gösterilerinde başta Alevi 
vatandaşlarımızın yoğunlukta yaşadığı mahallere saldırı girişimleri olmak üzere çok daha 
tehlikeli bir sürece yol açabilecek provokasyonlara karşı acil önlemler alınmalıdır.

  Kürt sorunu nedeniyle yaşanan silahlı çatışmalara son verilmeli, barışçı ve demokratik 
çözüm için derhal adımlar atılmalıdır.

Bizler bu Acil Demokrasi taleplerimiz doğrultusunda her koşulda mücadelemizi kararlılıkla 
sürdüreceğiz. Emeğin haklarını, laikliği, gerçek demokrasiyi ve barışı savunmaya devam 
edeceğiz.

DEVRİMCİ İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (DİSK)

KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU (KESK)

TÜRK MİMAR VE MÜHENDİS ODALARI BİRLİĞİ (TMMOB)

TÜRK TABİBLERİ BİRLİĞİ (TTB)

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ (DBP)

DEVRİMCİ PARTİ (DP)

EMEK PARTİSİ (EMEP)

EMEKÇİ HAREKET PARTİSİ (EHP)

EZİLENLERİN SOSYALİST PARTİSİ (ESP)

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ (HDP)

SOSYALİST YENİDEN KURULUŞ PARTİSİ (SYKP)

YEŞİLLER VE SOL GELECEK PARTİSİ (YSGP)

HALKLARIN DEMOKRATİK KONGRESİ (HDK)

HAZİRAN HAREKETİ

HALKEVLERİ

İNSAN HAKLARI DERNEĞİ (İHD)

TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VAKFI (TİHV)

HACI BEKTAŞ-I VELİ VAKFI 

PİR SULTAN ABDAL KÜLTÜR DERNEKLERİ (PSAKD)

ALEVİ BEKTAŞİ FEDERASYONU

DEMOKRATİK ALEVİ DERNEKLERİ (DAD)
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Bölgenin, toplu katliamlar merkezine dönen ülkemizde son bir yıldan beri onlarca saldırıyla 
karşı karşıya kaldık. Ortadoğu’ da yuvalanan terör örgütleri ve işbirlikçisi ülkelerin sürüklemek 
istedikleri kaos ortamına hedef olduk. İç savaş provasına dönen bu saldırılarda son zamanlarda 
yüzlerce yurttaşımızı yitirdik. Aynı terör örgütleri, son olarak Gaziantep’te bir düğüne saldırarak 
canlı bomba patlattı.

Gaziantep kentinde meydana gelen terör saldırısında canlı bomba marifetiyle 53 yurttaş 
yaşamını yitirdi, 100’e yakın yurttaş yaralanarak tedavi altına alındı.

Henüz iki ay önce İstanbul Atatürk havaalanına saldıran aynı terör örgütü, anlaşılan o ki 
Gaziantep katliamıyla halkımızı bir kez daha güvensiz bırakmayı ve direncini teslim almayı 
hedefledi.

Halkımızın can güvenliği kalmamıştır. Her an çatışmalı bir ortamın ya da saldırının hedefinde 
kalması an meselesidir. Çocuk, genç, yaşlı; her yaştan insanımız bu saldırılarda ya yakınını, ya 
da kendi canını bombalara kurban vermektedir.

Yitirilen her can içimizi parçalıyor. Yükselen her feryat içinden geçtiğimiz karanlık zamanları bir 
kez daha hatırlatıyor.

Ancak bu kaderimiz değildir. Ne bombalara, ne teröre ve ne de iç savaştan medet uman 
düşmana fırsat vermeyeceğiz. Teröre alışmayacak, direncimizi yitirmeyeceğiz.

Ülkemizin bölünüp iç savaş çıkmasından medet umanların hevesleri kursaklarında kalacak.

TMMOB Denizli İKK olarak Gaziantep’te yaşamını yitiren tüm insanlarımızın katliamını şiddetle 
kınıyor, terörü meslek edinmiş ortadoğunun tüm saldırgan örgüt ve devletlerine lanet olsun 
diyoruz.

TMMOB teröre ve katliama karşı demokratik, laik, emekten yana ve barışçıl bir Türkiye 
mücadelesine kararlılıkla devam edecektir.

TMMOB
Denizli İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri
Cüneyt Zeytinci

TMMOB-İKK

GAZİANTEP KATLİAMINI LANETLİYORUZ
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TMMOB-AÇIKLAMA

NE DARBE NE DİKTA
YAŞASIN BAĞIMSIZ DEMOKRATİK TÜRKİYE

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz, 15-16 Temmuz 2016 tarihindeki 
askeri darbe girişimi sonrası kamuoyuna 
bir basın açıklaması yaptı.

Sömürü, baskı, zulüm düzeninin çeşitli savunucuları el birliğiyle ülkeyi mahvettiler. Bu durumdan çıkış 
yolu askeri darbeler değildir.

Şu an süren kavga bizim için verilen bir kavga değildir. Bizim kavgamız aynı zamanda bu kavganın 
tarafları iledir. Bizim kavgamız sömürü, baskı, zulüm, işsizlik, yoksulluk düzeniyle, bağımsızlık, 
cumhuriyet, laiklik, demokrasi, emek ve barış düşmanlarıyladır.

Bu nedenle, ne AKP karanlığına teslim olacağız, ne de çözümü darbelerde arayacağız.

Askeri darbe girişiminin, camilerden okunan ve halk üzerinde daha ağır bir diktatörlüğe varacak olan 
cihat çağrılarına dönüşmesi ile yeni bir kaotik ortama giriyoruz.

Bu sürecin görünen sonucu, eğer mücadele etmezsek açık bir diktatörlük, açık bir faşizm ve başkanlık 
rejimi olacaktır.

Buna izin vermeyeceğiz. Bu ülkenin halktan, emekten, barıştan ve demokrasiden yana güçleriyle birlikte 
mücadeleye devam edeceğiz.

Örgütlü halkı hiçbir güç yenemez. Birbirimize güvenerek, bunu kanıtlayacağız.,

Bütün sömürücüleri, zalimleri, istismarcıları hayatımızdan kovacağız.

Kahrolsun Faşizm!

Ne Darbe, Ne Dikta, Yaşasın Bağımsız, Demokratik Türkiye!..

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı
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Ülkemiz 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen 
darbe girişimi ile büyük bir kaos ve yıkıma 
sürüklenmek istendi, yüzlerce yurttaşımız hayatını 
kaybetti, binlerce yurttaşımız da yaralandı.

Darbe girişimi ardından OHAL ilan edilerek Meclis 
devre dışı bırakıldı. Hukuk askıya alındı. Rejimin 
daha da otoriterleşmesinin yolu açıldı.

İçerisinden geçtiğimiz bu sürecin ağır koşullarına 
ve tepkilere rağmen Uluslararası İşgücü Kanun 
Tasarısı ısrarla TBMM gündemine alındı.

Söz konusu kanun tasarısı üzerine görüşmeler 
28 Temmuz 2016 tarihli Meclis Genel Kurul 
toplantısında tamamlanmış ve kabul edilmiştir.  

Tasarı aşamasında da ısrarla belirttiğimiz üzere 
bu yasa ülkemiz ve halkımızın ihtiyaçlarını değil 
yabancı sermayenin çıkarlarını korumaktadır.

Tasarının TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal 
İşler Komisyonu gündemine getirilmesi ile müdahil 
olduğumuz süreçte muhalefet milletvekilleri ile 
birlikte ifade ettiğimiz görüşlerimizin hiçbiri dikkate 
alınmamış ve tasarı geldiği haliyle Komisyondan 
geçmişti.

Tasarının yasalaşması halinde ülkemizi, halkımızı, 
meslektaşlarımızı ve meslek alanlarımızı bekleyen 

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Uluslararası İşgücü Kanun 
Tasarısı`nın TBMM`de TMMOB`nin önerdiği değişikliklerin bir kısmıyla kabul 
edilmesi üzerine TMMOB Örgütlülüğüne yönelik bir teşekkür mesajı yayımladı.

ULUSLARARASI İŞGÜCÜ
KANUN TASARISIYLA
İLGİLİ YÜRÜTÜLEN
MÜCADELE ÜZERİNE

TMMOB-AÇIKLAMA

TMMOB
ÖRGÜTLÜLÜĞÜNE
TEŞEKKÜR

"Ülkemizin, halkımızın, 
mesleğimizin ve 

meslektaşlarımızın 
geleceği için yürüttüğümüz 

bu mücadeleyi birlikte 
sırtladığımız örgütlü 

üyelerimize, örgütümüzün 
emekçilerine, Odalarımızın 

her kademesinde görev 
yapan tüm yöneticilerimize,  
İl/İlçe Koordinasyon Kurulu 

sekreterlerimize, bizlere 
gönüldaşlık eden muhalefet 
partilerinin milletvekillerine, 

sesimizi duyuran basın 
yayın emekçilerine, bizlerle 

dayanışan tüm TMMOB 
dostlarına Yönetim 

Kurulumuz adına teşekkür 
ediyorum."
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tehlikeleri şimdiye kadar 
yaptığımız açıklamalar ve 
yürüttüğümüz eylem programı 
ile kamuoyunun dikkatine 
sunarak tasarının geri çekilmesi 
için yoğun bir mücadele verdik.

Örgütümüzün bütün birimleri 
ile yürüttüğü bu çalışmalar 
sayesinde, yasa bütünüyle geri 
çekilmese de:

Toplantı gündemine göre, 
konuyla ilgili kamu kurumu 
niteliğindeki meslek örgütü 
temsilcilerinin kurul üyesi olarak 
Uluslararası İşgücü Politikası 
Danışma Kurulu toplantılarına 
davet edilmesi sağlanmış,

Bakanlar Kuruluna karşılıklılık 
ilkesi çerçevesinde çalışma 
izinlerini sınırlayabilme yetkisi 
tanınmış,

Dernek ve vakıflarda çalışacak 
yabancılara çalışma izni muafiyeti tanınmak istenmesi engellenmiş,

Yabancı mühendis ve mimarların yalnızca proje bazlı ve geçici işlerde çalışabileceği hükmü 
getirilmiş,

Akademik yeterlilik istenmemesi uygulaması yabancı firmaların tek başına ya da yerli 
ortaklarıyla taahhüt ettikleri işlerde bu işe münhasır olmak kaydıyla sınırlı tutulmuş,

TMMOB`nin yetkilerinin budanmasının önüne geçilmiştir.

Ülkemizin, halkımızın, mesleğimizin ve meslektaşlarımızın geleceği için yürüttüğümüz 
bu mücadeleyi birlikte sırtladığımız örgütlü üyelerimize, örgütümüzün emekçilerine, 
Odalarımızın her kademesinde görev yapan tüm yöneticilerimize,  İl/İlçe Koordinasyon Kurulu 
sekreterlerimize, bizlere gönüldaşlık eden muhalefet partilerinin milletvekillerine, sesimizi 
duyuran basın yayın emekçilerine, bizlerle dayanışan tüm TMMOB dostlarına Yönetim 
Kurulumuz adına teşekkür ediyorum.

Birliğimiz yasanın uygulanması ve uygulama süreçlerine ilişkin ikincil mevzuatların 
hazırlanması aşamalarında da aklın ve bilimin rehberliğinde kamu yararını esas alarak üzerine 
düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edecektir.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü.

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı



14 tmmob mmo denizli bülten

KONGRE-SERGİ

VIII. Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi 
Düzenleme Kurulu Toplantısı 16 düzenleme 
kurulu üyesinin katılımı ile 23 Temmuz 2016 
tarihinde Şubemiz toplantı salonunda yapıldı.

Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Yunus Yener`in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya 
Genel Merkez ile Bursa,  Diyarbakır, Eskişehir, İstanbul, Kocaeli Şube temsilcileri katıldılar.

Toplantıda BTKS - VIII hazırlık çalışmaları hakkında genel bilgilendirme yapıldıktan sonra 
kongrenin 28-30 Eylül 2017 tarihlerinde Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Sergi Merkezi`nde 
yapılmasına karar verildi. 

Kongre Yürütme Kurulu‘nun oluşturulduğu toplantıda, Danışmanlar Kurulu Üyelerinin 
belirlenmesi, gerek duyulması halinde görüş ve önerilerini almak amacıyla destekleyen 
sektörel kuruluşlar ile birlikte toplantı düzenlenmesi için Kongre Yürütme Kuruluna görev ve 
yetki verildi.

Kongre ana temasının "Bakım Mühendisliği Eğitimi ve Bakım için Tasarım" olarak belirlendiği 
toplantıda, bu doğrultuda ilk çağrı broşürünün hazırlanarak, kurs-seminer ve panelin 
oluşturulması için Kongre Yürütme Kuruluna görev ve yetki verilmesine karar verildi. 

16 Düzenleme Kurulu üyesinin katıldığı toplantıda alınan tüm kararlar Oda Yönetim Kurulu 
onayına sunuldu.

BTKS VIII
DÜZENLEME KURULU TOPLANDI
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 28-30  Eylül 2017 tarihlerinde Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Sergi Merkezi`nde 
düzenlenmesi planlanan VIII. Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi için oluşturulan Yürütme 
Kurulu 18 Ağustos 2016 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Btks VIII Yürütme Kurulu toplantısı 14 üyenin katılımı ile Şubemiz Toplantı Salonu`nda 
gerçekleştirildi. Toplantı sunumunu Kongre Sekreterleri Prof. Dr. Cemal Meran ve Göksel 
Parlar gerçekleştirdi.

Toplantıda ana tema " Bakım Mühendisliği Eğitimi ve Bakım için Tasarım "  olarak belirlenerek 
ilk çağrı broşürü ve afişin temaya uygun olarak yayınlanmasına karar verildi. Yürütme kurulu 
toplantısında kurumlar ve üniversitelerle destekleyen kuruluş yazışmalarının yapılarak, 
duyuru, katılım ve katkılarının istenmesi görüşüldü.

VIII. Bakım Teknolojileri Kongre ee Sergisinin ana teması "BAKIM MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ VE 
BAKIM İÇİN TASARIM" olarak belirlendi.

Ayrıca kongrede ele alınacak 
konular; 

1.    Bakım için tasarım

2.    Bakım Mühendisliği Eğitimi

3.    Modern Bakım Yöntemleri ve 
Uygulamaları

4.    Arıza Teşhis Yöntemleri

5.    Bakım-Ekonomi İlişkisi

6.    Bakım-İş Güvenliği İlişkisi

7.    Kestirimci Bakım Yöntemleri ve 
Uygulamaları

8.    Güvenilirlik Esaslı Bakım

9.    Toplam Üretken Bakım – TPM

10.    5S Uygulamaları

11.    Kaizen Uygulamaları

12.    Bakımda Yağ Seçimi ve Önemi

13.    Bakım Mühendislerinin Sorunları olarak belirlendi. 

BTKS VIII hakkında detaylı bilgilere http://www.mmo.org.tr/etkinlikler/bakimtek/ adresinden 
ulaşabilirsiniz.

28-30 Eylül 2017 tarihlerinde Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Sergi Merkezi`nde 
düzenlenmesi planlanan VIII. Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi için oluşturulan Yürütme 
Kurulu 18 Ağustos 2016 tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirdi.

BTKS VIII İÇİN  1.YÜRÜTME KURULU
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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28-29-30 Eylül 2016 tarihlerinde Sekizincisi 
düzenlenecek olan Ulusal Kongre ve 
Sergimizde, konusunda uzman olan 
kişi ve firmaların, bilgi ve deneyimlerini 
bizlerle paylaşmasını, bildiriler sunmasını 
hedeflemekteyiz. Ayrıca, Sergi boyutuyla 
da sektörde ürün ve hizmet üreten firmalar 
ile işletmelerin bakım personellerini 
buluşturmayı amaçlamaktayız. Bu önemli 
etkinliğimizde sizleri de aramızda görmekten 
onur ve mutluluk duyacağımızı ifade eder, 
katılım ve desteklerinizi bekleriz.

Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi 
ülkemizde ilk kez 16-19 Ekim 2003 tarihleri 
arasında Şubemiz yürütücülüğünde 
düzenlenmiştir. Etkinlik, Denizli Kongre 
ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilmiştir. 
Kongre; 20 Kurum ve Kuruluş tarafından 
desteklenmiş, Kongre boyunca iki ayrı 
salonda ve toplam 13 oturumda 34 adet 
bildiri sunulmuştur. Kongreyi 631‘i kayıtlı 
delege olmak üzere, 900‘ü aşkın mühendis, 
teknik eleman ile üniversite öğrencisi izlemiş, 
sergi de yaklaşık 1950 kişi tarafından ziyaret 
edilmiştir. 

II. Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi 
11-14 Mayıs 2005 tarihlerinde,  III. Bakım 
Teknolojileri Kongresi ve Sergisi, 22-25 Kasım 
2007 tarihlerinde,  IV. Bakım Teknolojileri 
Kongresi ve Sergisi 22-24 Ekim 2009 tarihleri 
arasında yine Şubemiz yürütücülüğünde 
gerçekleştirilmiştir.

V. Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi 
14-16 Ekim 2011 tarihleri arasında Makina 
Mühendisleri Odası adına Kocaeli Şubesi 
yürütücülüğünde gerçekleştirilmiştir. 
"Bakım Güvenirliği" ana teması ile Sakarya 
Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi 

VIII. Bakım 
Teknolojileri
Kongre ve Sergisi

KONGRE-SERGİ
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salonları ve sergi alanlarında yapılan 
kongre, 17 kurum ve kuruluş tarafından 
desteklenmiştir.

VI. Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi; 
30-31Mayıs, 1 Haziran 2013 tarihleri arasında 
Makina Mühendisleri Odası adına Kocaeli 
Şubesi yürütücülüğünde "Bakım ve Enerji" 
ana teması ile Sakarya Üniversitesi Kültür 
ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilmiştir. 
Kongreyi 170 kayıtlı delege olmak üzere 500‘ü 
aşkın mühendis, teknik eleman ile üniversite 
öğrencisi izlemiş, sergi 850 kişi tarafından 
ziyaret edilmiştir.

VII. Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi; 
8-9-10 Ekim 2015 tarihleri arasında Makina 
Mühendisleri Odası adına Eskişehir Şubesi 
yürütücülüğünde "Bakım Mühendisliği" 
ana teması ile Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezinde 
gerçekleştirilmiştir.

Şubemiz tarafından düzenlenecek olan VIII. 
Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisinin 
ana teması; bakım yapılabilirliğin herhangi bir 
sistemin tasarımı aşamasında başladığından 
varsayımı ile Mühendislik eğitimi esnasında 
veya sonrasında bakım konusunda 
bilinçlenmeye yönelik ne tür çalışmalar 
yapılabileceğinin tartışılmasının gerekli 
olduğu düşünülerek " Bakım Mühendisliği 
Eğitimi ve Bakım için Tasarım " olarak 
belirlenmiştir.
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KÖŞE

650 yıllık bir imparatorluktan kalan bir avuç toprak. Bu topraklardan yeni bir yurt ve ulus 
yaratmaya çalışan bir kadronun tüm iyi niyetlerine rağmen önlerine koyduğu sorunlu yol 
haritası.

Kuruluş yıllarından günümüze kadar yapısal bir sorun olarak süren siyasi parti, seçim yasası 
ve parti içi demokrasi meselesi.

Her daim tetikte bekleyen ve ne olursa olsun ülkenin asıl sahibinin kendilerinin olduğuna 
inanmış zinde ( !) kuvvetler. “Halkın hükümetleri değil, hükümetlerin halkı yönettiği bir 
sistem.

Nihayet; siyaseten çürümüşlüğün esasında toplumsal çürümüşlüğün bir tezahürü olduğu 
gerçeği.

Kendimi bildim bileli siyasal baskı ve kaosun yaşanmadığı hiçbir dönem görmedim. Benzer 
günlerden geçiyoruz yine. Bir askeri darbenin kıyısından dönüldü.

Herkes de “bundan sonra ne olacak” kaygısı. Yüzlerce evde acı var. Yöneticilerin çağrısıyla 
Sokağa fırlayıp  dönemeyen masum insanların evlerindeki acı,

Darbeye karşı görevini yaparken hayatını kaybedenlerin evlerindeki acı,

Ne olduğunu bilmeden elinde silahla gittiği meydanlarda ölen erlerin evlerindeki acı,

Bir de cenazelerinde hainler mezarlığı uygun görülen , boyunlarında bir ömür boyu 
taşıyacakları utançla birlikte geride bıraktıkları yakınlarının acısı.

İnsanların birbirine hiç acımadığı birbirinden nefret ettiği kimsenin birbirine yardım etmediği 
sadece engel olduğu korkunç ve renksiz bir dünyanın ortasındayız sanki.

Bizi buraya getiren şeyler ne ? Ne yaptık da bunlar geldi başımıza. Öncelikle kendi 
hayatlarımızı anlamak zorundayız. Başımızdan geçenlerin yaptıklarımızın veya 
yapamadıklarımızın ya da yapabileceğimiz halde yapamadıklarımızın cesur bir analizini 
yapmadan hiçbir şeyi halledemeyiz.

Kendimiz bulmadığımız sürece birilerinin bize gerçekten doğru hedefler göstermesi mümkün 
değildir.

Farklı düşünce biçimleriyle ilgileniyorsak eğer, bu tüm dünyayı bekleyen şeyler konusundaki 
öngörülerimizde haklı olup olmadığımızı görmek içindir. Kafa yormakla çözümlemekle, 
düşünmekle, eleştirmekle yaşadığımız yerlerde ve zamanlarda kendi ritmimizi ve yolumuzu 
bulmakla yükümlüyüz.

İnsanların birbirine muhtaç olduğu düşüncesini unutmadan, içinden sadece akıl, ahlak , vicdan 
ve adalet geçen cümleler kuralım.

İyiliğe inancımızı kaybetmeyelim!

Kahraman Dağdeviren
Makina Mühendisi

İyiliğe İnancımızı Kaybetmeyelim!
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TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sönmez‘in katkısıyla 
hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin on sekizincisini "sanayide fiyatlar" sorununa ayırdı. 
Sanayi ürünü fiyatlarının üretici ve tüketici boyutlarının araştırıldığı araştırmada, hizmetler 
sektörü fiyatlarının sanayi fiyatlarını katladığına dikkat çekildi. 

Araştırmanın bulgularının satır başları şöyle ifade edildi:

Son yıllardaki eğilimin tersine 2016`da sanayi ürünlerinin fiyatlarındaki artışlar yavaşladı, 
hatta hizmetlerdeki fiyatların yarısında kaldı. 2016`nın ilk 5 aynın birikimli enflasyonu, sanayi 
fiyatlarının (Yurtiçi ÜFE) 2,5 puan gerileyerek yüzde 2,8`e indiğini gösteriyor. Sadece imalat 
sanayisi alındığında fiyat düşüşleri ilk 5 ayda 2 puanı buldu. Tüketici enflasyonuna bakıldığında 
Mayıs ayı itibariyle sanayi mallarının yıllık fiyatları 1 artarken hizmet fiyatlarınınki 2 arttı.

2015`in ilk 5 ayına göre sanayi fiyatlarında yaşanan bu dikkate değer azalmada, gıda 
fiyatlarındaki düşüş dikkat çekti. Özellikle sebze-meyve, et fiyatlarındaki fiyat azalmaları, 
gıda enflasyonunda önemli bir gerileme yarattı. Tarımın iyi bir sezon geçirmesinin yanı sıra, 
Rusya`ya ihracata konulan ambargo ile iç pazara dönüş, işlenmemiş gıda fiyatı düşüşlerinde 
etkili oldu.

Öte yandan dünyadaki ekonomik daralmanın etkili bir büyüme ivmesi yakalayamamasının 
etkisiyle düşük seyreden enerji, tarım ürünleri ve metal-maden fiyatları da içeride sanayi 
fiyatlarının yatay seyrinde etkili oldu.

2013 sonrası yaşanan dolar/TL paritesindeki yükseliş, sanayinin birçok alt dalında, özellikle ithal 
girdi, ara malı ve makineye yüksek bağımlı alt sektörlerde önemli fiyat artışlarına yol açmışken, 
2016`nın ilk yarısında bu etki ucuzlayan dolar ile azaldı.

2016`nın ilk 5 ayında yaşanan dolar fiyatındaki düşüş, sanayinin maliyet ve ürün fiyatlarının 
gerilemesinde de etkili oldu.

Bütün bu iç ve dış faktörlerin etkisiyle, sanayi ürünlerinin fiyatlarında yaşanan yatay seyrin, 
2016`nın ikinci yarısında da etkili olması bekleniyor.

Döviz kurunun birikimli etkilerinin yavaşlamasıyla tüketicinin kullandığı sanayi ürünlerinin 
enflasyonu son 8 ayın en düşük düzeyine indi.

Yurt içi üretici fiyatlarında yıllık artış Mayıs itibariyle, yüzde 3,2`e düştü. Yıllık enerji enflasyonu 
yüzde 1,65`e indi. Gıda ve alkolsüz içecekler grubu yıllık enflasyonu yüzde 2,5 ile düşük seyrini 
korudu. Ancak, işlenmiş gıda yıllık enflasyonu yüzde 8,7 ile yüksek seyrediyor.

Sanayi fiyatlarındaki yataylık, tüketicinin kullandığı sanayi ürünlerinin fiyatlarında yaşanırken, 
tüketicinin kullandığı konut ve hizmet ürünlerinde ise fiyatlar belli katılıklarını koruyor. 
Hem kira hem konut ile ilgili harcamalar, sağlık, eğitim gibi hizmetlerin fiyatlarında inişler 
yerine çıkışlar gözleniyor. Rusya`nın ambargosunun etkisiyle yaşanan ziyaretçi azalmasının 
sonucunda, konaklama ve paket tur fiyatları ise gerilemiş durumda.

Vergi ağırlıklı sigara-içki fiyatlarındaki artışlar, tüketici fiyatlarını ayrıca yukarı çeken kalemler 
olmaya devam ediyor.

FİYATLAR SANAYİDE 1,
HİZMETLERDE 2 ARTIYOR

YAYIN
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Büyük Menderes Nehri üzerinde meydana 
gelen balık ölümlerine bir yenisi daha eklendi. 
Çal Kısık Kanyonu’ndan 3 km. sonra nehir üzerinde yer alan Köprübaşı mevkiinde, köprü 
altında başlayan balık ölümleri, nehrin akışı boyunca devam ediyor.

Sazan, aynalı sazan, yılan balığı, tatlı su mercanı, yayın gibi balık türlerinin yetiştiği nehirde 
canlı yaşamı adeta tümüyle sona ermiş durumda. Körübaşı’nda suyolunda bir kilometre 
boyunca arazisi olan çiftçi Hasan Homan, nehirdeki ölümlerin birkaç gün boyunca devam 
ettiğini ve bugün itibariyle tüm canlıların öldüğünü ifade etti. 11 Ağustos 2016 günü başlayan 
balık ölümlerinin yoğun olarak Çal yerleşiminin atık sularının Menderes Nehri’ne bırakıldığı 
noktadan itibaren başladığı gözlendi. 

AZOT MİKTARINDA ARTIŞ VE SUYUN AZLIĞI ETKİLİ

Kitlesel balık ölümleri ile ilgili bilgisine başvurduğumuz PAÜ Biyoloji bölümü öğretim 
üyelerinden Prof. Dr. Mustafa Duran, suya karışan azot miktarında kirlenmeye bağlı olarak 
bir artış meydana gelebileceği, bu durumun oksijeni bağlayarak balıkların canlı ortamını 
sıfırlayıp, ölümlere yol açabileceğini belirtti. Prof. Dr. Mustafa Duran, yaz sıcaklığı ve suyun 
azalmasının da bu sonuca etki etmesinin mümkün olduğunu kaydetti.

Acıpayam’da Dalaman Çayı’nın 
kirletilmesine tepkiler artarak 
sürüyor. Yaz aylarında çayın 
koyu yeşil bir görünüme 
bürünmesi üzerine seslerini 
yükselten Acıpayamlılar çözüm 
istemiş, Denizli Valiliği’nden de 
konuyla ilgili hem açıklama, hem 
de uyarı gelmişti. Açıklamaların 
tatmin etmediği Acıpayamlılar 
çayın yanında toplandı, bir kez 
daha kirliliğin önlenmesi için 
çağrı yaptı.

Dalaman Çayı’nda yaşamın her geçen gün biraz daha yok olduğunu belirten vatandaşlar 
kirliliğe dikkat çekti, yetkilileri göreve çağırdı. Son dönemlerin en kirli sürecinin yaşandığını 
belirten vatandaşlar, “Dalaman Çayı’nı hiç bu kadar kirli görmemiştik. Yapılan onca uyarıya ve 
bizim çabalarımıza rağmen kirlilik azalmıyor, aksine artıyor. Bununla ilgili yapılan açıklamalar 
da bizleri tatmin etmiyor. Bir an önce Dalaman Çayı’nın kurtarılması gerekiyor. Balık ölümleri 
hızlandı, diğer canlılar da bölgeyi terk etti. Böyle devam ederse, Acıpayam’ın can suyu olan 
Dalaman Çayı, Acıpayam’ın sonunu getirecek” diyerek tepkilerini dile getirdiler.

Büyük Menderes'te
Balık Katliamı

Dalaman Çayında Kirlilik İsyanı!

ÇEVRE-EKOLOJİ



21tmmob mmo denizli bülten

bü
lte

n 
20

16
 / 

3

PAMUKKALE-LAODİKEİA: 
TARİH KÜLTÜRÜNDEN RANT KÜLTÜRÜNE
Denizli tarihi, tarih kültürü ve 
uluslararası turizm merkezi 
olarak eşssiz özelliklere sahip 
olan Pamukkale ören yeri, 
bir kaç yıldan beri ısrarla 
özel şirketlerin işletmesine 
bırakılmaya çalışılıyor.

Son olarak, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı tarafından 26 
Haziran tarihinde yayınlanan 
duyuruya göre, 7 Eylül 2016 
günü yapılacak toplu ihale 
sonucu Türkiye çapında 
276 ören yeriyle birlikte 
Pamukkale ve Laodikeia antik 
kentlerinin işletmesi özel sektöre devredilecek. 

Bakanlıkça yapılan duyuruda bildirildiği üzere, aynı ören yerleri içinde bulunan 181+5 adet 
satış büfesi ve işletmesi de 21 Eylül 2016 günü başka bir ihaleyle satışa çıkarılacak. 

KÜLTÜR TURİZMİNDEN RANT TURİZMİNE

Pamukkale yaklaşık 60 yıldan beri düzenli olarak Denizli turizminin merkezi olma işlevini 
yerine getirdi. kültür turizmi konusunda yetersiz de olsa, kentin sivil ve mesleki örgütlerinin 
doğal denetimiyle birlikte, adeta her dönem ortaklaşa yönetilen bir kamusal merkez olageldi. 

Bu durum 2013 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığının iradesi ile değişti. 2014 yılı Nisan 
ayında İl Özel İdaresi uhdesinde bulunan Pamukkale ören yeri işletmesi protokolünü Kültür 
ve Turizm Bakanlığı tek taraflı olarak fesh etti. İşletme hakkını TÜRSAB'a (Türkiye Seyahat 
Acentaları Birliği) verdi. Oysa daha önceki bir ihale uygulaması Danıştay görüşüne uygun 
olarak mahkemece reddedilmişti. Emsal değerinde Danıştay kararına göre Pamukkale'nin 
TÜRSAB'a aynı biçimde devredilmesi hukuken uygunsuz sayılmalıydı. 

2008 yılında yapılan bir protokolle 2016 Aralık ayına kadar Denizli Belediyesine devredilen 
Laodikeia antik kenti de şimdi aynı ihale 
kapsamına alındı. Bu güne kadar yaklaşık 15 
milyon TL belediye ve kamu harcaması yapılan 
antik kent, ayağa kalkıp turistik bir ilgi odağı 
olmak üzere iken, şimdi de özel şirketlerin 
kazanç kapısına dönüşmek üzere.

Kültür ve Turizm Bakanlığının her iki ihalesine 
sayılı günler kala, Denizli Büyükşehir 
Belediyesi'nin ne yapacağı merak konusu. 
Şimdiki haliyle Bakanlık ilgili ihaleyi yapmakta 
kararlı görünüyor.

KÜLTÜR

Fotoğraflar: C. Şimşek
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FİLM GÖSTERİMİ

Şubemiz Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu 
desteği ile Denizli Sinema ve Kültür Derneği 
2015 yılında TMMOB Konferans Salonunda film 
gösterimleri organize etti.
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MUĞLA AKYAKA` DA TEKNE GEZİSİ DÜZENLEDİK

ÖĞRENCİ ÜYE KAMPI 2016
BAŞARIYLA TAMAMLANDI

Şubemiz Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu tarafından 28 Ağustos Pazar günü Gökova-
Akyaka`da üyelerimize yönelik olarak tekne gezisi düzenlendi. Aileleri ile birlikte etkinliğe 
katılan üyelerimiz, tekne gezisi boyunca yaz günlerinin bunaltıcı sıcağından uzak bir tatil 
günü geçirdiler. Çalışma yaşamının günlük yorgunluğunu attılar. Gezi boyunca aileleriyle 
birlikte stresten uzak, eğlenceli bir gün geçirdiler. Geziden her zaman olduğu gibi en fazla 
keyif alanlar çocuklar oldu.

 TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Oda Yönetim Başkanı Ali Ekber Çakar, 
Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mart ve Edremit Temsilcilik yürütme kurulu 
üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen açılış 27 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirildi.

Şubemiz öğrenci üyelerinin de katıldığı kampın açılış konuşmasını Oda Başkanı Ali Ekber 
Çakar yaptı. Çakar, 1996 yılında başlayan öğrenci üye çalışmalarının iki yılda bir düzenlenen 
öğrenci üye kurultayları ve bu kamp ile sürdüğünü belirtti ve emeği geçen herkese 
teşekkür etti. Oda Başkanı konuşmasında özetle, bu kampın öğrenci üyelerin Oda kültür ve 
perspektiflerini kavramaları, birbirleriyle kaynaşmaları ve mühendislik sorunları ile ülke ve 
dünya analizini birlikte yapabilmeye katkı sağlamasını, verimli, eğlenceli, dostça bir ortamda 
geçmesini diledi. 

KAMP-GEZİ
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TEKNOLOJİ GÜNLÜĞÜ

Microsoft’un henüz geliştirme aşa-
masında olan sanal gerçeklik gözlüğü 
HoloLens, teknoloji dünyasında adeta 
bomba etkisi yarattı. HoloLens teorik 
olarak Oculus Rift gibi bir sanal gerçeklik 
gözlüğü. Ama aynı zamanda Google’ın 
Glass’ı gibi dijital bir gözlük. Dolayısıy-
la ürünü konumlandırmak için Oculus 
Rift ile Google Glass arasında, yeni bir 
tür dijital gözlük diyebiliriz. Tam olarak, 
kullanıcının çevresindeki objelerle ho-
logramlar vasıtasıyla iletişim kurmasını 
sağlayan, hologram teknolojisinin yeni bir yorumu üzerine konumlandırılmış bir dijital gözlük.

HoloLens, biraz Star Trek filmlerinde görmeye alıştığımız dijital gözlüklere benziyor. Kullanıcıyı çevre-
sindeki ortamla yeni bir tür iletişme sokan gözlük, etraftaki nesnelerin üzerinde sadece kullanıcının gör-
düğü hologramlar oluşturabiliyor ve kullanıcının bu hologramlarla etkileşime girmesi mümkün oluyor. 
Örneğin, masanızın üzerine telefonunuzun ekranını yansıtan büyük bir ekran yerleştirebiliyorsunuz ve 
telefonunuz çaldığında, hologram ekran üzerinden arayanla iletişim kurabiliyorsunuz. Ya da mutfakta 
yemek yaptığınız sırada, mutfak duvarına dev bir televizyon ekranı yerleştirip takip ettiğiniz diziyi bu 
dev hologram ekran üzerinden seyredebiliyorsunuz.

HoloLens’in yapısında yer alan sensörler, onu başınıza takmanızdan sonra göz bebeklerinizi tespit ediyor 
ve her hareketini takip ediyor. Böylece gözlük aslında tam olarak nereye baktığınızı her an biliyor. Ayrıca 
bir başka sensör de başınızın hareketlerini analiz ediyor ve ne tarafa döndüğünüzü kontrol ediyor. Bu 
sensörler sayesinde, gözlük camı üzerinde oluşturulan hologramlar, siz ne tarafa dönerseniz dönün, ne 
tarafa bakarsanız bakın, odanın hep aynı noktasında sabit duruyormuş gibi görünüyor.

Gözlük sayesinde, çevrenizdeki her şeyi yine olduğu gibi görmeye devam ediyorsunuz. Gözlük, Oculus 
Rift’teki gibi görüşünüzü kısıtlamıyor, böylece Oculus Rift’te çok sık yaşanan, denge kaybetme problemi 
de ortaya çıkmıyor. Kullanıcı, hologram görüntüleri, çevresindeki nesnelerin üzerine yansımış gibi gö-
rüyor ve etrafını görebildiği için, bulunduğu ortamda rahatça yürüyebiliyor, hareket edebiliyor, oturu-
yor, kalkıyor, geziyor hatta koşabiliyor. HoloLens hareketinize göre hologramı, olması gereken noktada 
tutuyor ve ayrıca akıllı bir şekilde, başka görüntü veren aygıtları tanıyor ve tv, monitör veya telefon 
ekranının üzerinde görüntü oluşturmuyor.

Microsoft şu anda sınırlı sayıda uygulama geliştiricisi ile gözlük için uygulama geliştiriyor ve gözlüğün 
özel bir geliştirme sürümünü bu geliştiricilerle paylaşıyor. Ancak şimdilik bu versiyonun fotoğrafının çe-
kilmesi veya hakkında inceleme yayınlanması yasak. Geliştiricilerin de bu yasağa özenle uyduğu anla-
şılıyor. Gözlüğü ve uygulamalarını kontrol etmek için ses komutları yeterli oluyor ancak ince detaylara 
müdahale etmek için elimizi kullanmamız gerekiyor. Gözlük üzerindeki kameralar ve sensörler, el hare-
ketlerini tespit ederek, kullanıcının hologramda nereye, nasıl bir müdahalede bulunduğunu anlayabili-
yor.

Microsoft ayrıca, bu gözlük sayesinde, insansız araçları kullanmanın da çok kolay olacağını vurguluyor. 
Bunun için, Mars’taki bir uzay aracının, dünyadan nasıl kolayca kontrol edilebileceğini gösteren bir demo 
da hazırlamış durumdalar. 

Öyle görünüyor ki, Microsoft bu sefer gerçekten iyi iş çıkarmış ve Apple’ın iPhone/iPad ile teknoloji dün-
yasında yaptığı devrimden çok daha büyüğünü gerçekleştirerek dünyayı tamamen değiştirmek üzere. 
(Kaynak : http://www.chip.com.tr)
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