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sana düşman, bana düşman,
düşünen insana düşman
vatan ki bu insanların evidir,
sevgilim, onlar vatana düşman.
Nazım Hikmet
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Değerl� Meslektaşlarım;

Ülkem�z s�zler�nde b�ld�ğ� üzere 15 Temmuz'dan bu 
yana olağanüstü dönem yaşıyor. 

Meslek� ve toplumsal sorumluluğu b�r bütün olarak 
gören odamız, tüm baskı ve yıldırma pol�t�kalarına 
rağmen gücünü örgütlü üyes�nden alarak, 
mühend�sl�k mesleğ�n�n gel�ş�m� ve kamu yararı �ç�n 
çalışmalarına tüm hızıyla devam etmekted�r. 

Hep�m�z�n b�ld�ğ� g�b� memleket�m�zde hukukun 
f��len askıya alındığı, adalet�n �şlemez hale 
get�r�ld�ğ�, d�kta baskısı'na maruz bırakıldığı b�r 
dönemden geç�yoruz. 

Sağlıklı ve dengel� b�r çevrede yaşama hakkı, 
çevrey� gel�şt�rmek, çevre sağlığını korumak ve 
çevren�n k�rlenmes�n� önlemek” güvence altına 
alınmışken; 

Zeyt�nl�kler, meralar talan ed�lmeye çalışılmakta, 

Ülkem�zde toplu �ş c�nayetler�ne dönüşen �ş kazaları 
ve meslek hastalıkları, sermayen�n azam� kar hırsı ve 
emek aleyh�ne pol�t�kaları sebeb�yle artarak devam 
etmekted�r. 

Hukukun b�tt�ğ�, bağımsız yargının sadece adının 
kaldığı bu duruma karşı, CHP yönet�m�n�n ve Genel 
başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan 
İstanbul'a başlattığı adalet arayışına zem�n olacak 
öneml� b�r tutumdur. CHP'n�n gerçekleşt�rd�ğ� bu 
yürüyüşün,  demokrat�k b�r ülke �nşasına katkı 
koyacağı �nancındayız. 

B�zler bu nedenle meslek örgütümüze, toplumsal 
yaşam alanlarımıza, emekç�lere, la�kl�ğe, kadınlara, 

doğanın talanına yönel�k her türlü sömürü, rant, 
baskı ve ş�ddet eksenl� pol�t�kalara karşı CHP n�n 
başlattığı ve b�rçok s�yas� part�n�n ST destek verd�ğ� 
bu yürüyüşü TMM olarak destek verme kararı 
verm�ş bulunmaktayız. 

Asl�  görev� çalışanların haklarını ve sosyal 
güvenceler�n� korumak üzere �lg�l� usul ve esasları 
düzenlemek olan Sosyal Güvenl�k Kurumu kend� 
tar�h�nde kara b�r leke olarak yer alacak olan 
“TMMOB ve SGK arasında �mzalanan asgar� ücret 
protokolünün tek taraflı �ptal ederek kamu yararı ve 
meslektaşlarımızın korunması gerekl�l�kler�nden 
uzaklaşmayı seçm�ş, Mühend�s, m�mar ve şeh�r 
plancılarını düşük ücretlerle çalışmaya ve s�gorta 
pr�mler�n�n eks�k yatırılması neden�yle güvences�z 
b�r geleceğe mahkûm etm�şt�r.

Başta yen� mezun üyeler�m�z olmak üzere ücretl� 
çalışan tüm üyeler�m�z�n kazanılmış haklarını ger� 
dönülmez b�ç�mde yok edecek “tek taraflı fes�h” 
� ş l e m � n � n  g e r �  a l ı n m a s ı  v e  g e r e k l �  y a s a l 
düzenlemeler�n yapılması;

Meslek odası sorumluluğu b�l�nc�yle bu zor 
d ö n e m d e  d e  ü l k e m � z  v e  ö r g ü t ü m ü z ü n 
sorumlulular ını  s ı r t ında taş ıyarak ,  boyun 
eğmeyecek  mücadele edeceğ�z.

Bunların yanısıra meslektaşlarımızı, kent�m�z�, ve 
dolayısıyla yurttaşlarımızı doğrudan �lg�lend�ren 
her konuda çalışmalarımızı meslektaşlarımızın ve 
kamuoyunun takd�r�ne sunmaya devam edeceğ�z.



TMMOB 44. DÖNEM III. DANIŞMA KURULU
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

birliğimizden

44. Dönem TMMOB III. Danışma Kurulu toplantısı, 27 Mayıs 2017 tar�h�nde İnşaat Mühend�sler� Odası 
Teoman Öztürk toplantı salonunda gerçekleşt�r�ld�.
Danışma Kurulu, TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz'ın açış konuşmasıyla başladı. Ardından 
TMMOB Genel Sekreter� Ders�m Gül, 2. Danışma kurulu sonrası TMMOB'ye bağlı Odalar, İl Koord�nasyon 
Kurulları, örgüt �ç� toplantıları, etk�nl�kler ve yayınlar konusunda gen�ş kapsamlı b�r sunum yaptı.

300 TMMOB Yönet�c�s�n�n  katıldığı toplantı da sırasıyla; Danışma Kurulu üyeler� Yavuz Önen (TMMOB YK esk� 
BAŞKANI - MO), Mehmet Soğancı (TMMOB YK esk� BAŞKANI - MMO), Hüsey�n Alan (JMO), Al� Ekber Çakar (MMO), 
Eyüp Muhçu (M�marlar Odası), Al� Uğurlu (KMO), Cemal Gökçe (İMO), Yaşar Üzümcü (GIDAMO), Hüsey�n Yeş�l (EMO), 
Mel�h Yalçın (MMO), Necm� Erg�n (MADENMO), Al� Ek�nc� (MO), Gün�z Gacaner (MMO), Herdem Doğrul (MO), Tevf�k 
Peker (MMO), Erdal Yavaş (MMO), Mehmet Mak (EMO), Cem Nur� Aldaş (BMO), Meryem Kaya (ÇMO), Zek� Arslan 
(MMO), Battal Kılıç (MMO), Özgür Topçu (İMO), Hulus� Sarıkaya (JMO) ve F�kr� Düşüncel� (MMO) konuştu.
 
"Referandum sürec� ve sonuçlarının değerlend�r�lmes�, güncel gel�şmeler ve TMMOB" gündem�yle toplanan 3. 
Danışma Kurulunda TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz'ın açılış konuşması şöyle:

Sayın Başkanlarım,
Sayın Onur ve Denetleme Kurulları Üyeler�,
B�rl�k ve Odalarımızın Sayın Yönet�c�ler�,
Sayın Meslektaşlarım,

44. Dönem Üçüncü Danışma Kurulu toplantısına hoş 
geld�n�z.
TMMOB Yönet�m Kurulu adına s�zler� saygıyla, sevg�yle 
selamlıyorum.

Sevg�l� Arkadaşlar,
Şubat ayında gerçekleşt�rd�ğ�m�z II. Danışma Kurulu 
toplantımızı “Anayasa değ�ş�kl�ğ� referandum sürec�ne 
�l�şk�n yürütülecek mücadele programı” gündem� �le 
yapmıştık.
B u  t o p l a n t ı m ı z  g e ç e n  t o p l a n t ı n ı n  d e v a m ı 
n�tel�ğ�nded�r. Toplantımızda “Referandum sürec� ve 
sonuçlarını hep b�rl�kte değerlend�recek, güncel 
gel�şmeler�n, örgütümüze yükled�ğ� görevler� y�ne hep 
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b�rl�kte oluşturacağız.
B�ld�ğ�m�z üzere referandum, ülkem�z�n anayasal 
düzen�n� ve s�yas� rej�m�n� köklü b�r şek�lde değ�şt�rerek, 
tek b�r k�ş�n�n kamu yönet�m� ve ekonom� üzer�nde 
sınırsız hâk�m�yet�n� kurmayı amaçlamıştır.
Danışma Kurulumuzda yurttaşlık sorumluluklarımızın 
ve kamusal, toplumsal sorumluluklarımızın b�r gereğ� 
o l a r a k ,  r e f e r a n d u m d a  “ H AY I R ” t u t u m u n u 
ben�msed�ğ�m�z�, bu ülken�n mühend�s, m�mar ve şeh�r 
plancıları olarak; p�yasacı, emek ve doğa düşmanı, 
la�kl�k karşıtı düzen� kalıcılaştırılacağı; f��l� olarak 
uygulanan d�nc�-mezhepç� d�kta rej�m�ne yasal statü 
kazandıracağı; bağımsızlık, cumhur�yet, demokras�, 
la�kl�k bütünlüğüne darbe vuracağı; parlamenter 
demokras�y�, yasama, yargı, yürütme erkler� arasındak� 
denge, fren, denetleme mekan�zmalarını, Mecl�s�n 
yasamaya da�r tek ve en üst yetk�l� organ olma özell�ğ�n�, 
bağımsız yargının varlık koşullarını ortadan kaldıracağı 
�ç�n Anayasa değ�ş�kl�ğ� tekl�f�ne “hayır” d�yeceğ�m�z� 
deklere etm�şt�k.
TMMOB Örgütlülüğü, Danışma Kurulumuzun �şaret 
ett�ğ� doğrultuda hazırlanan “Anayasa Referandumu 
Sürec�ne İl�şk�n TMMOB Programı”nda;

• B�rl�k üyes� mühend�s, m�mar ve şeh�r plancısının 
sandığa g�tmes�n� sağlamak,
• Sandığa g�decek üyeler�m�z�n HAYIR oyu vermes�n� 
sağlamak,
• Ülkeye ve topluma karşı sorumluluğumuz gereğ� 
üyeler�m�z� harekete geç�rerek üyeler�m�z dışında kalan 
yurttaşlarımızın HAYIR oyu vermes� yönünde �kna 
ed�lmes�n� sağlamak,
olarak bel�rlenen hedefler doğrultusunda Referandum 
gününe kadar yoğun b�r çalışma gerçekleşt�rm�şt�r.
R e fe ra n d u m  s ü re c � n d e  T M M O B  o l a ra k  n e l e r 
yaptığımıza da�r b�lg�ler, s�zlere basılı olarak sunulan 
b�lg� notunda aktarıldığı �ç�n ben özel olarak 
değ�nmeyeceğ�m.
Kuşkusuz eks�kl�kler�m�z de olmuştur ve bunları 
g�dermek, önümüzdek� mücadele dönem�n�n görevler� 
arasında yer almalıdır.
Ancak, şa�bel� resm� sonuçları aşan boyutları bulunan ve 
halkın v�cdanında kazanan hayırlarda, referandum 
dönem�nde seferber olan TMMOB örgütlülüğünün de 
katkısı olduğunu mutlaka bel�rtmek gerek�r.
Referandum sürec� boyunca B�rl�ğ�m�z üzer�ne düşen 
sorumluluğu yer�ne get�rmek �ç�n büyük b�r çaba 
gösterd�. B�rl�ğ�m�ze yönelen saldırılar ve Hayır d�yen 
kes�mler üzer�nde kurulan �kt�dar baskısına rağmen ger� 
çek�lmeyen kararlı b�r tutum serg�lend�.
B�rl�ğ�m�z�n en üst kurullarından alt b�r�mler�m�ze ve 
üyeler�m�ze kadar uzanan sorumluluk düzey� kamuoyu 
tarafından takd�rle karşılandı. Yürütülen çalışmalarımız 
emek ve meslek örgütler� � le toplumun gen�ş 
kes�mler�ne ulaştırıldı.

Bu süreçte, TMMOB'n�n onurlu tar�h�ne �y� b�r not 
düşülmüştür. TMMOB ve kadroları �k�rc�ks�z, cesur, tar�h� 
b�r tavır ortaya koymuştur. Ülkem�z�n karanlığa tesl�m 
ed�lmes� karşısında sess�z kalmayacağımız ve boyun 
eğmed�ğ�m�z b�r kez daha göster�lm�şt�r.
Bu nedenle referandum sürec�nde seferber olup halkın 
demokrat�k duyarlılıklarıyla bütünleşen örgütümüze, 
Odalarımıza, İKK'larımıza, Şube ve Tems�lc�l�kler�m�ze, 
b ü t ü n  b � r � m l e r � m � z e ,  ü y e l e r � m � z e  v e  ö r g ü t 
çalışanlarımıza teşekkür ed�yorum.
İy� k� varsınız, �y� k� TMMOB var. İy� k� emek ve demokras� 
mücadeles�n�n yılmaz güçler� var. İy� k�  kent 
meydanlarında açtığımız stantların başında b�ld�r� 
dağıtan TMMOB'n�n geçm�ş dönem başkanları var. İy� k�, 
tüm etk�nl�kler�m�zde yanı başımızda olan esk� yen� 
yönet�c�ler�m�z var. İy� k�, ülken�n dört b�r yanında, tüm 
baskı, yasak ve tehd�tlere rağmen HAYIR pankartlarını 
b�na duvarlarından �nd�rmeyen �nançlı kadrolarımız var. 
İy� k� s�z�ler varsınız. İy� k� memleket�m�z sah�ps�z değ�l. 
Hep�n�ze yürekten teşekkür ed�yorum.

Sevg�l� Dostlar,
Öncel�kle bel�rtmek �st�yorum. Bu anayasa değ�ş�kl�ğ�, 
tar�hsel toplumsal süreçler� gel�şt�ren Anayasalardan 
çok farklıdır.
Z�ra demokrat�k b�r anayasanın temel özell�kler� 
arasında yer alan h�çb�r norm bu değ�ş�kl�kte yoktur.
Bu Anayasada hukukun üstünlüğü, �kt�darın hukuk� b�r 
çerçeve �le sınırlandırılması, yoktur.
Bu değ�ş�kl�kte güçler ayrılığı yoktur. Eş�tl�k ve yurttaşlık 
hakları, temel hak ve özgürlükler yoktur.
B�z�m g�b� toplumsal örgütlenmeler�n bağımsızlıkları ve 
özerkl�kler� yoktur.
Toplumsal ortak çıkarların korunması, kamu yararının 
ve kamusal h�zmetler�n temel alınması g�b� normlar, bu 
değ�ş�kl�kte yoktur.
Var olan, yalnızca k�ş�/l�der-part�-devlet-toplum 
b�rl�ğ�ne yönel�k total�ter b�r zorlama, d�kta ve açık 
faş�zm yönel�m�d�r.
Başta la�kl�k ve cumhur�yet kazanımları olmak üzere, 
Türk�ye toplumunu b�rçok açıdan ger�ye götüren yen� 
b�r rej�m söz konusudur.
Dolayısıyla, bu değ�ş�kl�kte tar�hsel ve toplumsal b�r 
meşru�yet bulunmamaktadır. Ne toplumsal ve s�yasal 
mutabakat, ne tartışmasız b�r halk çoğunluğu, ne de bu 
temellerde oluşmuş Kurucu b�r Mecl�s'�n hazırladığı b�r 
anayasa vardır.
Halkın en az yarısının hayır oyu verd�ğ�, 30 büyükşeh�r�n 
17's�nde hayır oylarının farkla önde olduğu, ülkem�z�n 
en büyük bütün şeh�rler�n�n, sanay� havzalarının, 
�şs�zler�n ve genç yen� seçmenler�n öneml� b�r kes�m�n�n 
hayır ded�ğ� b�r Anayasa değ�ş�kl�ğ�n�n meşru�yet�n�n 
bulunmayacağı açık b�r gerçekl�kt�r.
YSK kararı �le doruğa ulaşan hukuk dışılığın, h�le ve 
şa�beler�n, uluslar arası kamuoyunda da karşılık 
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bulduğu, evet oyu veren b�r çok kes�mde de rahatsızlık 
oluşturduğu b�l�nen b�r durumdur.  

Sevg�l� Arkadaşlar,
Olağanüstü hal koşullarına, baskılara, eş�ts�zl�klere, 
bütün devlet olanaklarının seferber ed�lmes�ne, örtülü 
ödenek harcamalarına, bütçe-Haz�ne açıklarına yol 
açan seç�m harcamalarına ve yapılan h�lelere rağmen 
başa baş b�r resm� sonuç çıkması, bu �kt�darın neden 
olduğu toplumsal, s�yasal yarılmanın pek�şeceğ� 
anlamına gelmekted�r.
Bu durum, ülkem�ze, ne yazık k� sanıldığından daha 
fazla zarar verecek, güç kaybett�recekt�r.
Kazandığını �lan eden ama der�nl�kler�nde şaşkınlık 
yaşayan �kt�dar taşıması ağır b�r yükün altına g�rm�şt�r. 
Önümüzdek� dönem, rej�m tarafından yönet�lmes� 
oldukça zor b�r süreç olarak gel�şecekt�r. Bu nedenle 
baskı ve ş�ddet artacak, OHAL ve KHK'lerle yan� zor 
aracılığıyla yönetme seçeneğ� yeğlenecekt�r.
Bu noktada görevler�n� l�yakat ve başarıyla yaparken, 
OHAL kararnameler�yle hukuk dışı b�r şek�lde kamudan 
�hraç ed�len meslektaşlarımıza, b�l�m �nsanlarına, 
ö ğ re t m e n l e r � m � z e ,  ç a ğ d a ş ,  d e m o k r a t  k a m u 
çalışanlarına, Nur�ye Gülmen �le Sem�h Özakça'ya ve 
onlara destek eylemler� yapanlara yönel�k hukuk ve 
�nsanlık dışı uygulamaları kınadığımızı bel�rtmek 
�st�yorum.
Bu ves�leyle Nur�ye Gülmen ve Sem�h Özakça'nın haklı 
�stem ve d�rengenl�kler�n� destekled�ğ�m�z�, ancak bu 
uzun soluklu mücadeley�  emek ve demokras� güçler� �le 
hep b�rl�kte sürdüreb�lmek  �ç�n beden ve yaşamlarını 
korumaları gerekt�ğ�ne �nandığımızı, b�r kez daha 
bel�rtmek �st�yorum.

Sevg�l� Arkadaşlar,
Ülkem�z�n �ç�ne g�rd�ğ� yen� dönemde de B�rl�ğ�m�z, 
referandum sürec�nde ortaya koyduğu tavrın �z�nden 
yürümel�d�r.
Referandumun hemen ertes� günü yaptığımız 
açıklamada bel�rtt�ğ�m�z b�r gerçekl�k var.
Bütün olumsuzluklara karşın bu referandum sürec�, 
ülkem�zde demokrat�k duyarlılıkların gel�şt�ğ�n�, 
toplumun en az yarısının mevcut g�d�şe hayır ded�ğ�n�, 
özgür, yasaksız, baskısız, ad�l ve demokrat�k koşullarda 
b�r seç�m yapılab�lse hayır'ın kazanacağını gösterm�şt�r.
B u  n o k t a d a  g ö r e v � m � z ,  ü l k e m � z � n  f e l a k e t e 
s ü r ü k l e n m e s � n � n  ö n ü n ü  a l a c a k  d e m o k r a t � k 
duyarlılıkların daha da gel�şmes� ve g�derek ülkem�z�n 
geleceğ�n� bel�rleyecek düzeye gelmes� �ç�n çalışmaktır.
Cumhur�yet, demokras� ve la�kl�ğ� yen�den ve b�r üst 
b o y u t t a  k a z a n m a k  � ç � n  m ü c a d e l e  e d e r k e n 
meslekler�m�z, meslek alanlarımız ve örgütümüz �ç�n 
o n u r l u  d � r e n g e n l � ğ � n ,  a k l ı n  v e  b � l � m � n  y o l 
göster�c�l�ğ�nde �lerlemek durumundayız.
B�rl�ğ�m�z�n, bu �kt�darın şevkle uyguladığı kamu 

yararını tasf�ye eden neol�beral pol�t�kaların ve rant 
�mparatorluğunun önünde b�r engel olarak görülmes� 
neden�yle daha fazla baskıya uğrayacağı ve g�derek 
tasf�ye ed�lmek �steneceğ� bel�rg�n b�r gerçekl�kt�r.
2009 yılındak� Devlet Denetleme Kurulu Raporu ve 
d ö n e m � n  B a ş b a k a n ı n ı n  2 0 0 9  y e r e l  s e ç � m 
kampanyasını başlatan konuşmasından bu yana 
B�rl�ğ�m�z açıkça hedefe oturtulmuştur.
Farklı tar�hlerde Cumhurbaşkanı dâh�l �kt�dar 
tems�lc�ler� tarafından söylenenler, yandaş medya 
tarafından yazılanlar, abuk sabuk �thamlar ve yasa 
değ�ş�kl�ğ� g�r�ş�mler�n�n heps� bu öngörünün bar�z 
�şaretler�d�r.
Ş�md� ya da çok uzak olmayan b�r gelecekte �se, 
referandum sürec�nde de �fade ett�ğ�m�z üzere, 
Anayasa değ�ş�kl�ğ�n�n B�rl�ğ�m�ze, Odalarımıza ve 
meslek alanlarımıza olası yansımaları gündeme 
gelecekt�r.
N�tek�m daha önce Cumhur�yet savcılığı tarafından 
tak�ps�zl�k kararı ver�lmes�ne karşın referandum 
sonrasında B�l�m ve Sanay� Bakanlığının �t�razı üzer�ne 
Sulh Ceza Hak�ml�ğ� savcılığın tak�ps�zl�k kararını 
bozmuştur. K�mya Mühend�sler� Odamıza, Sanay� 
Bakanlığı'nın (Anayasa'ya aykırı, hukuksuz b�r şek�lde) 
gerçekleşt�rmek �sted�ğ� denetleme g�r�ş�m�ne �z�n 
vermemes�nden dolayı Asl�ye Hukuk Mahkemes�nde 
dava açılmıştır. Bu davada K�mya mühend�sler 
Odamızın Yönet�m Kurulunun görevler�ne son 
ver � lmes�  ve yer ler �ne yen� ler �n�n seç� lmes� 
�stenmekted�r. İlk duruşma Ankara'da 15 Haz�ran 2017  
tar�h�nde saat 11.35 de gerçekleşt�r�lecek. Bu konuyla 
�lg�l� Oda başkanlarımızla ve hukukçularımızla b�r 
toplantı gerçekleşt�recek  ve yapılması gerekenler� 
b�rl�kte bel�rleyeceğ�z.
İlk etapta TMMOB'ye bağlı b�r�mlerde çalışan tüm 
hukukçuları, Oda Başkan ve yönet�c�ler�m�z� davayı 
�zlemek ve davaya müdah�l olmak �ç�n �lk duruşma 
tar�h�nde Adl�ye'ye  bekl�yoruz.  Gel�şmeler�n seyr�ne 
g ö re  m ü c a d e l e  p ro g r a m ı m ı z ı  k a m u o y u  ve 
örgütümüzle paylaşacağız.

Sevg�l� Arkadaşlar,
Bu g�r�ş�mden de görüldüğü üzere, d�ktatörlüğün 
alenen kurumsallaştırılması yönünde �lerleyen süreçte 
baskıların artması, toplumun kuşatma altına alınması, 
muhalefet�n s�nd�r�lmes� vb. olumsuzluklar, daha 
yoğun olarak yaşanacaktır.
Baskılar karşısında d�reneb�lmen�n, örgütümüze sah�p 
çıkmanın tek yolu, referandum sürec�nde ortaya 
koyduğumuz kolekt�f tavrı önümüzdek� dönemde de 
muhafaza etmek ve güçlend�rerek devam ett�rmekt�r.
Referandum sürec�n�n emekç� halk sınıfları arasındak� 
sanal duvarları ve sınırları ortadan kaldırması �le ortaya 
çıkan gen�ş dayanışma ve b�rl�kte davranma duygusu 
bu dönemde en öneml� dayanaklarımızdan b�r�s� 
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olacaktır.
İç�ne g�rd�ğ�m�z yen� baskı dönem�nde toplumsal 
muhalefet�n d�r� kes�mler�n�n ortaya koyacağı d�renç, 
baskı pol�t�kalarının tersyüz ed�lmes�ne de �mkan 
tanıyacaktır.
Bu anlamda önümüzdek� dönem�n karanlığı aynı 
zamanda aydınlığa gebe olacaktır.
16 N�san akşamı ve sonrasında göster�len “Hayır Daha 
B�tmed�” sloganı �le bütünleşen d�rengen tavır, zafer �lan 
eden �kt�dar açısından zorlayıcı b�r d�nam�k olarak 
önümüzdek� dönem�n muhalefet�n�n zayıf da olsa 
�puçlarını sunmuştur.
Ülke çapında gerçekleşen 1 Mayıs m�t�ngler�ne “Hayır”ın 
damga vurması, bunun b�r başka gösterges�d�r. 
Referandumun �ptal�ne neden olması gereken 
mühürsüz pusulaların kabul ed�lmes� kararı ve “atı alan 
üsküdarı geçt�” sözler�yle �lan ed�len sonuçların 
ardından, muhalefet�n bazı kes�mler� tarafından 
göster�len �k�rc�kl� ve özünde kabullen�c� tavır, yaygın 
memnun�yets�zl�klere yol açmıştır.

Değerl� Dostlar,
AKP'n�n  yağma, talan ve baskı pol�t�kaları �le 
cumhur�yet�n bütün kazanımlarının yok ed�lmes� 
doğrultusunda attığı  adımların durdurulması 
mücadeles�nde üzer�m�ze düşen sorumluluğun 
gereğ�n�n yer�ne get�r�leceğ�, referandum önces�nde 
B�rl�ğ�m�z tarafından net b�ç�mde ortaya konulmuştur.
Bu sorumluluğun önümüzdek� dönem nasıl yer�ne 
get�r�leceğ�, B�rl�k düzey�nde cevap aranması gereken 
b�r konudur.
Bu noktada önümüze �k� öneml� başlık çıkmaktadır. İlk 
başlık genel kurullar sürec� de dâh�l olmak üzere 
örgütsel düzlem�m�zde, �k�nc�s� �se toplumsal, s�yasal 
alanda gel�şmeler karşısında atacağımız adımlardır.
Sevg�l� başkanımız Teoman Öztürk ve arkadaşlarının 
�z�nden �lerleyen günümüz TMMOB kadroları açısından 
�lk konu başlığına ver�lecek yanıt nett�r.
Meslek� demokrat�k k�tle örgütü olarak çalışmalarımız 
ve mücadele alanlarımızın �çe doğru bükülmes�ne �z�n 
vermemem�z gerek�r. Z�ra �st�bdat dönem�nde 
gerçekler� anlatmak ve savunmaktan ger� adım 
atılamaz.
D�kkat ed�l�rse, �kt�dara etk�s�z b�r şek�lde muhalefet 
yapan veya �kt�dara uyumlu s�nyaller verenler, 
taraftarları nezd�nde �t�bar kaybetmekted�r.
Ger� adım atmak düşünülse dah� �kt�darın zorbalığından 
kurtulma �mkanının olmadığı b�l�nmel�d�r.
TMMOB'n�n durumu farklıdır, tutumu da farklı olmalıdır.
Her zor önemde ülkem�z�n sorumluluklarını sırtında 
taşıyarak boyun eğmeden bugünlere gelen TMMOB, 
mücadele süreçler� �ç�nde b�rçok bad�rey� aşmasını 
b�lm�şt�r.
Önümüzdek �  sürec�  de y�ne boyun eğmeden 
aşab�leceğ�m�ze �nanmamız ve B�rl�ğ�m�z �le emek ve 

demokras� mücadeles�n�n n�tel�ksel gücüne ve 
geleceğ�ne güvenmem�z gerek�yor.
Sadece meslek alanlarıyla �lg�lenen ve ülkede yaşanan 
gel�şmelerden kopuk davranan meslek örgütler�n�n 
deney�m� önümüzde durmaktadır. Bazı meslek 
örgütler� �zled�ğ� bu yol �le meslektaşlarının sorunlarına 
dah� yanıt üretemeyen, bürokrat�k yapılara dönüşmüş, 
�kt�dar ve rant oyunlarına tesl�m olmuş durumdadır.
Meslek ve meslektaş sorunlarını ülken�n ve halkın 
sorunlarından ayırmadan yürüme tutumunda ısrarcı 
o l u n m a l ı d ı r.  T M M O B ' y �  b ü y ü t e n ,  g e l � ş t � re n , 
meslektaşları ve kamuoyu nezd�nde �t�barlı, güven�l�r 
kılan bu tutumdur.
Bu hattın, önümüzdek� dönem Odalarımız başta olmak 
üzere  bütün b� r �mler �m�zde güçlend�r � lmes� 
gerekmekted�r.
Bu hattın güçlend�r�lmes� �ç�n referandum önces� ortaya 
çıkan gen�ş toplumsal tepk� ve refleksler�n doğru b�r 
şek�lde değerlend�r�lmes� gerekmekted�r.

Sevg�l� Arkadaşlar,
Meslekler�m�z ve meslek örgütler�m�z Cumhur�yet-
demokras� koşulları �çer�s�nde hüv�yet kazanmış ve bu 
değerler�n aşındırılmasına karşı mücadele �ç�nde bu 
günlere gelm�şt�r.
Bu nedenle Cumhur�yet�n kazanımlarının yok 
ed�lmes�ne karşı meslektaşlarımızda oluşan doğal tepk� 
�le doğru �l�şk� kurmanın yolları, bütün Odalarımızda 
akt�f b�r şek�lde aranmalıdır.
Ö n ü m ü zd e k �  d ö n e m ,  ay n ı  z a m a n d a  m e vc u t 
kadrolarımızı ve B�rl�ğ�m�z� güçlend�rme dönem� 
olmalıdır.
Karar alma süreçler�n�n daha da kolekt�fleşt�r�lmes�, 
sorumlulukların paylaşılması ve üyeler�n süreçlere daha 
akt�f b�r şek�lde katıl ım kanallarının açılması, 
örgütlülüğümüze taze kan ve güç katacaktır.
Referandum sürec� boyunca �şletmeye çalıştığımız 
katılımcı anlayışın, sorumluluk almanın gel�şmes�nde 
ve çalışmaların güçlenmes�nde nasıl olumlu sonuçlar 
ürett�ğ�n� hep b�rl�kte gördük.
Üyeler�m�z �le kurulan �l�şk�n�n daha organ�k hale 
get�r�lmes� �ç�n çalışma tarzımızda bazı yen�l�kler de 
gerek�yor.
Önümüzdek� dönem bu konuyu yen�den ele alacak 
düşünsel çabalar ve örgütlenme yöntemler� üzer�ne 
yoğunlaşmamız gerekmekted�r.

Sevg�l� Arkadaşlar,
Halkın en az yarısının �t�raz ett�ğ� şa�bel� b�r Anayasa 
değ�ş�kl�ğ�n�n gerekt�rd�ğ� çok sayıdak� ve özell�kle altı 
ay �ç�nde ve sonrasında yapılacak yen� düzenlemeler �le 
kamu mal�yes� alanında yaşanacak sıkışmalar, 
önümüzdek� dönemde öneml� ekonom�k, s�yasal, 
toplumsal kr�z d�nam�kler� oluşturacaktır.
Bu noktada bazı muhalefet çevreler�n�n sorunlu 
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yaklaşımlarının emek ve demokras� mücadeles�ne 
yansımaması büyük önem taşımaktadır.
Yandaş medya üzer�nden eylemlere yönel�k olarak 
yürütülen dış güçler�n ülkey� karıştırmak �ç�n sokağı 
kullandığı yönündek� kara propaganda karşısında, 
muhalefet�n bazı kes�mler�n�n ger� adım atması, 
eylemc�lere yönel�k cadı avını da beraber�nde 
get�rm�şt�r.
Halkın h�le, hırsızlık, hukuk dışılık karşısındak� �t�razını  
sönümlend�recek h�çb�r tutum kes�nl�kle kabul 
ed�lemez. 
Referandumda yaşananları görmezden gelen ve 2019 
yılında yapılması düşünülen seç�mlere yönel�k,  üstel�k 
Cumhurbaşkanlığı adaylığı vb. yanlış yerlerden b�r 
“muhalefet hattı” kurulmaya çalışılması, halkın 
tepk�ler�n�n kırılmasına ve saray �kt�darının oyunlarına 
kapı açan büyük yanlışlardır.
Toplumsal muhalefet�n bu yönde man�püle ed�lmeye 
çalışılması karşısında d�kkatl� olmak durumundayız.
To p l u m s a l  m u h a l e f e t � n  m e ş r u  d e m o k r a t � k 
zem�nler�nden koparılarak rej�m �le uyumlaştırılması 
yönünde gel�şt�r�lmeye çalışılacak yanlış pol�t�kalara 
karşı, gerek B�rl�k düzey�nde gerekse emek ve meslek 
örgütler� �le b�rl�kte etk�n b�r d�renç göster�lmel�d�r.
Referandum sürec�nde  halkımızın Cumhur�yete, 
demokras�ye, la�kl�ğe, ülke kaynak ve varlıklarına sah�p 
çıkma temel�nde bel�rg�nleşen tavrını d�r� tutmak, 
B�rl�ğ�m�z�n öncel�kl� görevler� arasında yer almaya 
devam etmel�d�r.
Referandum sürec�nde ortaya çıkan toplumsal, s�yasal 
saflaşma, önümüzdek� dönem açısından doğru 
değerlend�r�lmel�, pol�t�kalarımız oluşturulurken bu 
öneml� nokta mutlaka gözet�lmel�d�r.
Emekç�ler�n 80 yıllık kazanımı olan kıdem tazm�natı 
hak k ının gasp ed� lmes� ,  Var l ık  Fonu � le  ülke 
varlıklarımızın yerl�-yabancı sermayeye peşkeş 
çek�lmes�, OHAL'�n sürekl� uzatılması, KHK'ler �le �dar� 
yapının şek�llend�r�lmes�,  kamudan �hraçların sürmes�, 
güvences�z çalışmanın yaygınlaştırılması, hukukun rafa 
kaldırılması, Mecl�s�n �şlevs�zleşt�r�lmes� vb. konular �le 
meslek alanlarımızdak� tahr�bat bütünlük �ç�nde ele 
alınmaya devam ed�lmel�d�r.

Sevg�l� Arkadaşlar,
Oda yönet�c�ler�m�z�n toplumdak� s�yasallaşmaya ve 
demokrat�k duyarlılıklara göre konumlanmaları 
oldukça öneml�d�r.
TMMOB pol�t�kalarını oluşturmada öneml� b�r yer� olan 
Oda Başkanları ve Oda Sekreter/Yazman üyeler� 
toplantıları �le Danışma Kurulu toplantılarının tutum ve 
akt�v�te düzey�n�n referandum dönem�ndek� g�b� 
sürdürülmes� öneml�d�r.
Her üye ve organımızın katılım ve refleks düzey�n�n 
gel�şt�r�lmes�n� ve sürece akt�f b�ç�mde dâh�l olmasını 
sağlamalıyız .  Gücümüzü örgütlülüğümüzden 

aldığımızı unutmamalıyız.
D�ğer yandan B�rl�k pol�t�kalarının bel�rlenmes� veya 
yürütülmes�n� sadece TMMOB Yönet�m Kuruluna 
havale etmek, yanlış b�r bakış açısının ürünüdür. 
Odalarımızda görev alan yol arkadaşlarımızın, 
ö n ü m ü z d e k �  d ö n e m  B � r l � k  p o l � t � k a l a r ı n ı n 
oluşturulmasında daha fazla rol almalarının sağlanması 
oldukça öneml�d�r.
Önümüzdek� dönem B�rl�k ve Oda pol�t�kalarımızı, 
yukarıda değ�nd�ğ�m�z gerçekl�kler ve duyarlılıkları 
d�kkate alarak bel�rlemel�, örgütlülüğümüze yönel�k 
saldırılara bu temellerde göğüs germel�y�z.

Sevg�l� Dostlar,
İkt�darın ş�ddet tekel�ne ve avantajlarına bakarak asla 
karamsar b�r tutum bel�rlememel�y�z.
Bugün, toplumsal muhalefet�n ve halkımızın gerçek 
potans�yeller�n� ve etk� gücünü açığa çıkaracak b�r 
yaklaşım ve özgüvene gereks�n�m var.
Korku duvarlarını aşmalı, �kt�darın avantajlarından daha 
fazla olan dezavantajlarını ve kend�s�ne karşı 
döneb�lecek eğ�l�mler� mutlaka hesaba katmalıyız.
Tar�hte hep gördüğümüz g�b� h�çb�r olumsuzluk, 
mutlak ve kalıcı değ�ld�r.
Önümüzde her b�r evres�nde d�rençl� ve b�rl�k �ç�nde 
olmamız gereken uzun soluklu b�r süreç var.
B�zler�n, bütün emek ve demokras� güçler�n�n 
mücadeles�  bu sürec�n bel�r ley�c� ler �ndend�r. 
Sorumluluklarımızı bu b�l�nçle yer�ne get�rmel�y�z.
Ayrıca b�l�yoruz k�, toplumda yoğunlaşan sömürüye, 
rant talanına, eş�ts�zl�klere, adalets�zl�klere, hukuk 
� h l a l l e r � n e ,  c u m h u r � y e t ,  d e m o k r a s � ,  l a � k l � k 
düşmanlığına, savaş yanlılığına karşıt b�r�k�m ve tepk�ler 
var.
Halkın bütün yaşam alanlarına dokunan meslek 
alanlarımızla yen� rej�m arasındak� bağları kurup 
göstereb�lmel�y�z.
Tar�hsel haklılığımıza �nanarak mücadele etmel�, asla d�z 
çökmemel�, umutların gerçeklenmes� �le mücadele 
arasındak� bağları önce kend�m�z görmel� ve bu 
yaklaşımı genelleşt�rmel�y�z.

Sevg�l� Arkadaşlar,
Son olarak, B�rl�ğ�m�z TMMOB'n�n bugünkü tavrının b�r 
geleneğ�n devamı olduğunu bel�rterek b�t�rmek 
�st�yorum.
Bu yurtsever, demokrat, halkçı, toplumcu geleneğ� 
b�l�nçle, �natla, kararlılıkla sürdürmek boynumuzun 
borcu olmalıdır d�yerek konuşmamı tamamlıyor, 
hep�n�z� coşkuyla kucaklıyorum.
Ya ş a s ı n  h a k l ı  m ü c a d e l e m � z .  Ya ş a s ı n  T M M O B 
örgütlülüğü.
 
Em�n Koramaz
TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı 
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DEPREM GERÇEĞİ İLE YÜZLEŞİLMELİDİR
TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz, Ege den�z�nde meydana gelen depremlere �l�şk�n 13 
Haz�ran 2017 tar�h�nde b�r basın açıklaması yaptı.

12 Haz�ran 2017'de Türk�ye saat� �le 15.28'de merkez üssü 
İzm�r Karaburun �le M�d�ll� Adası arasında, büyüklüğü 
Mw.6.2 olan b�r deprem meydana gelm�şt�r. Deprem�n 
ardından �k�s� 4.9 büyüklüğünde olmak üzere 4 adet orta 
büyüklükte ar tçı  deprem gerçekleşm�şt�r.  AFAD 
açıklamalarına göre artçı depremler�n sayısı 20'y� 
bulmuştur. İzm�r Val�l�ğ� tarafından yapılan açıklamaya 
göre herhang� b�r can kaybı yaşanmamış, ancak başta 
İzm�r, Man�sa, Balıkes�r olmak üzere deprem�n h�ssed�ld�ğ� 
şeh�rler�m�zde büyük b�r pan�k yaşanmıştır.
Bu pan�ğ�n neden�, ülkem�zde yaşadıklarımızdan halen 
çıkarılması gereken ödevler�n çıkarılmamasıdır. Yakın 
tar�hte yaşanan 17 Ağustos 1999 Marmara, 23 Ek�m 2011 
Van depremler� başta olmak üzere ülkem�zde 1900 
yılından bu güne kadar otuza yakın büyük ölçekl� deprem 
meydana gelm�ş ve resm� kayıtlara göre 100 b�n c�varında 
�nsan hayatını kaybetm�ş, ekonom�k, sosyal, kültürel hayat 
büyük yara almıştır. Ancak bu vah�m tablo, kamu �dares�n�, 
merkez� ve yerel yönet�mler� harekete geç�r�c� etk� 
yaratmamış, toplumsal hafızanın zayıflığı, �daren�n adeta 
sığınağı olmuştur.
Son derece açıktır k�, 1999 Marmara deprem�nden gerekl� 
dersler� çıkaran b�r ülke, Van deprem�n�n yıkıcı etk�s�n� 
haf�fleteb�l�r, 12 Haz�ran'da yaşanan deprem g�b� 
durumlarda ortaya çıkan pan�k ve korku atmosfer�n� 
engelleyeb�l�rd�.
Ülkem�z b�r deprem ülkes�d�r ve artık deprem gerçeğ� �le 
yüzleşmem�z gerekl�d�r. Ülkem�zde üç büyük d�r� fay 
kuşağı bulunmaktadır. Deprem gerçeğ�n� yok saymak, 
sorunlardan kaçmak veya üzer�nden geçen zamanı fırsat 
b�lerek gündemden düşürmek bu gerçeğe göre 
yaşanmasını ve gerekl� önlemler�n alınmasını mümkün 
kılmayacaktır.
Yılda 20000 aded�n üzer�nde deprem çözümü yapılan, 
deprem akt�v�tes� kanıtlanmış ülkem�z�n deprem gerçeğ� 
ısrarla göz ardı ed�lmeye devam ed�lmekted�r. Deprem 
gerçeğ� ancak sarsıntılar büyük kent merkezler�nde 
h�ssed�ld�ğ�nde gündemde yer bulab�lmekted�r. Yok 
sayılan sorunların varlığını hatırlatması, sorunun sıradan 
b�r tekrarıyla karşı karşıya olunmadığı anlamını 
taşımaktadır.
Deprem b�r doğa olayıdır. Akt�f deprem bölges� olan 
ülkem�zde, bu gerçekle ancak b�l�m ve tekn�k �le baş 
ed�leb�l�r. Ancak ülkem�zde b�l�m�n ve tekn�ğ�n gösterd�ğ� 
yönde çalışma yürütülmemekted�r. 17 Ağustostan sonra 
oluşturulan Deprem Danışma Kurulu, Ulusal Deprem 
Araştırma Programı, Ulusal Deprem Stratej�s� ve Eylem 
Planı g�b� çalışmalar ve sonuçları bel�rs�z durumdadır. Bu 
yüzden s�yasal �kt�darın ve yerel yönet�mler�n yeterl� 
önlem� almadığı koşullarda, herhang� b�r afet anında ve 
sonrasında yaşanacaklar doğrudan onların sorumluluğu 

altında olacaktır.
D e p re m  a n ı n d a  ve  d e p re m d e n  h e m e n  s o n ra 
toplanılacak alanların durumu s�yasal �kt�darın ülkem�ze 
dayattığı anlayışın tam b�r �z düşümüdür. İstanbul 
örneğ�ne baktığımızda, 1999 Marmara deprem� 
sonrasında 493 olan toplanma alanlarından ger�ye 
bugün sadece 77 tanes� kalmıştır. Çoğunluğu şehr�n 
caz�be merkezler�nde bulunan d�ğer toplanma alanları 
s�yas� �kt�darın rant pol�t�kaları doğrultusunda �mara 
açılmış, AVM'lere, rez�danslara kurban ed�lm�şt�r.
Kamuoyu yaşanan her depremden sonra b�r sonrak� 
deprem�n afete dönüşmemes� �ç�n gerekl� önlemler�n 
alınmasını beklerken, s�yas� �kt�dar depremler� kend� 
ç ı k a r l a r ı n ı  g e r ç e k l e ş t � r m e n � n  z e m � n �  o l a r a k 
kullanmaktadır. Bunun en somut örneğ� �se 2011 yılında 
Van deprem�nden sonra çıkarılan ve ülkem�z�n deprem 
sorunu çözeceğ� bel�rt�len "Afet R�sk� Altındak� Alanların 
Dönüştürülmes� Hakkındak� Kanun"un, kentsel rantı 
yönetme ve dönüştürme aracı hal�ne get�r�lmes�d�r.
Temel sorunların başında Türk�ye'dek� yapı stoku 
bulunmaktadır. Ülkem�zdek� yapı stokunun büyük b�r 
kısmı ruhsatsız ve kaçak, büyük b�r kısmı 20 yaş üzer� 
yapılardan oluşmakta, yarıya yakını oturulamaz 
durumda olan bu yapıların gerekl� mühend�sl�k 
�ncelemeler� yapılarak ya tamamen yıkılması ya da 
depreme karşı güçlend�r�lmes� gerekmekted�r.
Bu temel problem�n çözülmes� �ç�n Mevcut Yapı Denet�m 
Yasası'nın öngördüğü, t�car� yanı ağır basan yapı denet�m 
ş�rket� ve zaman zaman gündeme get�r�len tekn�k 
müşav�rl�k ş�rket� model� yer�ne  et�k değerlere sah�p ve 
uzman yapı denetç�ler�n�n etk�nl�ğ�ne dayalı, meslek 
odalarının sürece etk�n katılımını sağlayacak yen� b�r 
planlama, tasarım, üret�m ve denet�m sürec� model� 
ben�msenmel�d�r.
Depremlere ve d�ğer afetlere karşı bütünlüklü, sağlıklı, 
�nsanca b�r yaşam ve çevre �ç�n gereken önlemler 
�ved�l�kle alınmalı ve halkımız deprem önces�, deprem 
sırası ve deprem sonrası neler yapması gerekt�ğ� 
konusunda eğ�t�lmes� �ç�n gerekl� çalışmalara b�r an önce 
başlanmalıdır.
TMMOB, b�r doğa olayı olan depremler karşısında 
ülkem�z�n yaşadığı korku ve pan�k karşısında end�şel�d�r.
Ya k ı n  z a m a n d a  y a ş a d ı ğ ı m ı z  1 9 9 9  v e  2 0 1 1 
depremler�nden h�çb�r ders�n çıkarılmadığını, rant 
uğruna halkımızın can ve mal güvenl�ğ�n�n tehl�keye 
atıldığını görmekte ve yaşanab�l�r, güvenl� ve sağlıklı 
yerleş�m alanlarının oluşturulması �ç�n afete duyarlı ve 
b�l�msel planlama �lkeler�n� esas alan kentleşme 
pol�t�kalarının hayata geç�r�lmes� gerekt�ğ�n� önemle 
vurgulamaktayız.
Em�n Koramaz
TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı
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İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ODA RAPORU’NA GÖRE
İŞ KAZALARINDA VAHİM ARTIŞLAR VAR

Oda Başkanı Al� Ekber Çakar, 31. İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Haftası dolayısıyla İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� Oda 
Raporunu açıkladı.

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası (MMO), �şç� sağlığı 
ve �ş güvenl�ğ� (İSG) mevzuatını, uygulama sorunlarını 
ve resm� ver�ler�, �k� yılda b�r güncellenen İşç� Sağlığı ve İş 
Güvenl�ğ� Oda Raporu'nda değerlend�rmekted�r. 
Raporda dünyadak� durum, İSG kavramının gel�ş�m�, �ş 
kazaları ve meslek hastalıklarına da�r SGK ver�ler�, kaza 
ve hastalıkların nedenler�, �ş güvenl�ğ�, �ş sağlığı ve 
güvenl�ğ� kurulları, �ş güvenl�ğ� mühend�sl�ğ�, �şyer� 
hek�ml�ğ�, MMO çalışmaları ve çözüm öner�ler� yer 
a l m a k t a d ı r .  R a p o r u n  t a m a m ı n a 
https://www.mmo.org.tr/k�taplar/�sc�-sagl�g�-ve-
g u v e n l � g � - 2 0 1 7 - o d a - r a p o r u  a d r e s � n d e n 
ulaşılab�lmekted�r.

İSG mevzuatını sermaye çıkarları bel�rl�yor
Ülkem�zde toplu �ş c�nayetler�ne dönüşen �ş kazaları ve 
meslek hastalıkları, sermayen�n azam� kâr hırsı ve emek 
aleyh�ne pol�t�kalardan kaynaklanmaktadır. Neol�beral 
serbestleşt�rme, özelleşt�rme, send�kasızlaştırma, 
taşeronlaştırma, esnek/güvences�z �st�hdam b�ç�mler�, 
çalışma koşullarının ağır oluşu, kadın, genç, çocuk 
emeğ� sömürüsü �le kayıt dışı �st�hdam, �ş kazaları ve 
meslek hastalıklarının artmasının başlıca nedenler� 
arasındadır.
İş kazaları sonucu toplu ölümler�n artması neden�yle 
2012 yılında çıkarılan 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenl�ğ� 
Yasası �le �ş güvenl�ğ� uzmanlığı, hek�ml�ğ� ve d�ğer 
sağlık personel�ne �l�şk�n yönetmel�kler�n defalarca 
değ�şt�r�lmes�ne rağmen kazalar ve �ş c�nayetler� artarak 
devam etmekted�r. SGK ver�ler� de bu yönded�r.

Mühend�sl�k ve hek�ml�k dışlanıyor, Bakanlık 
kadroları ve �şverenler kayırılıyor
İSG, tıp, mühend�sl�k ve sosyal b�l�mler �le bağlantılı çok-
b�l�ml� b�r konudur ancak bu d�s�pl�nler ülkem�zde adeta 
cezalandırılmaktadır. Öyle k�, İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� 
Yasası, sorumlulukları �şverenden çok uzmanlara ve 
hek�mlereyüklem�şt�r. İş güvenl�ğ� uzmanı, �şyer� hek�m� 
ve d�ğer sağlık personel�n�n �şyerler�ndek� h�zmet 
süreler� de sürekl� düşürülmüştür. Amaç, uzman, hek�m 
ve d�ğer sağlık personel� �le İSG önlemler�n�n �şverenlere 
mal�yet�n�ndüşürülmes�d�r. Bu personel�n ayda 8 dak�ka, 
12 dak�ka, 16 dak�ka g�b� kısa sürelerle görev yaptığı 
�şyerler�nde �ş kazaları ve meslek hastalıklarının 
azalması mümkün değ�ld�r.
Yasa �le �şyer� hek�m�, mühend�s, tekn�k eleman, hemş�re 
ve d�ğer sağlık personel�ne ver�lecek eğ�t�m h�zmetler�, 

dışarıdan satın alma yoluyla t�car� danışmanlık 
h �zmetler �ne dönüştürülmüştür.  İş  güvenl �ğ� 
mühend�sl�ğ� �le tekn�syenl�k, “�ş güvenl�ğ� uzmanlığı” 
altında b�r tutulmuştur. Özel öğret�m kurumlarına yetk� 
tanınmasıyla mü h e n d � s l � k  m e s l e k  ö rg ü t l e r � n � n 
fonks�yonu dışlanmış, Bakanlık kadroları kayırılmıştır. B�r 
uzmanın b�rden çok �şyer�nde danışmanlık h�zmet� 
vermes� yoluyla tam zamanlı �ş güvenl�ğ� mühend�sl�ğ� 
dışlanmış; uzmanlar ücretl� olarak yanlarında çalıştıkları 
�şverene bağımlı kılınmış; �ş kazalarında �şverenler�n 
sorumluluğu ortadan kaldırılmıştır. Yasadan sonra, 
yüzlerce eğ�t�m kurumu ve b�nlerce Ortak Sağlık ve 
Güvenl�k B�r�m� (OSGB) kurulmuş, fakat yapılan 
düzenlemeler sonucu bazıları kapanmış, ülkem�z 
“eğ�t�m kurumu” ve OSGB çöplüğüne dönüşmüştür.

İş kazalarında sürekl� artış var
SGK her yıl, b�r öncek� yıl veya �k� yıl önces�ne da�r �ş 
kazaları  ve meslek hastalık ları  �stat�st�k ler�n� 

https://www.mmo.org.tr/kitaplar/isci-sagligi-ve-guvenligi-2017-oda-raporu
https://www.mmo.org.tr/kitaplar/isci-sagligi-ve-guvenligi-2017-oda-raporu
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yayımlamaktadır. Bu nedenle raporumuzda 2015 yılı 
ver � ler �  değerlend�r � lm�şt �r.  2016 yı l ı  ver � ler � 
açıklandığında raporumuz y�ne güncellenecekt�r. SGK 
ver�ler�n�n 5510 sayıl ı  yasanın 4-1/a maddes� 
kapsamındak� “akt�f s�gortalılar” �ç�ndek� “zorunlu 
s�gortalılar”ı kapsaması �t�barıyla bu ver�lere göre 
yapılan b�rçok değerlend�rmen�n �ş kazaları ve meslek 
hastalıklarına da�r gerçekler� yeter�nce yansıtmayacağı 
da gözet�lmel�d�r.
SGK ver�ler�ne göre, 2012-2015 yıllarında �ş kazası 
sayılarında sürekl� artış görülmekted�r. İş kazası sayısı 
2012 yılında 74 b�n 871; 2013 yılında 191 b�n 389, 2014 
yılında 221 b�n 366, 2015 yılında 241 b�n 547'd�r. İş 
kazaları 2015 yılında b�r öncek� yıla göre yüzde 10,91 
oranında; 2012'ye göre de yüzde 322,61 oranında 
artmıştır.
2015 yılında b�n 252 �ş kazası sonucu ölüm vakası 
vardır. İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� Mecl�s� (İSGM) 
ver�ler�ne göre de 2015 yılında �ş kazalarında b�n 730, 
2016 yılında b�n 970 emekç� hayatını kaybetm�şt�r. SGK 
2015 ver�ler�nde hayatını kaybeden b�n 252 k�ş�n�n 
762's� (yüzde 60'ı) 50'den az �şç� çalıştıran �şyerler�nde, 
yan� İş Sağlığı Güvenl�ğ� Kurulu kurulması zorunlu 
olmayan �şyerler�nde çalışmaktaydı.
S G K  2 0 1 3 ,  2 0 1 4 ,  2 0 1 5  v e r � l e r � n d e  m e s l e k 
hastalıklarından dolayı ölüm h�ç yoktur! Ancak İSGM 
ver�ler�ne göre 2013'te en az 3, 2014 yılında en az 29, 
2015 yılında en az 13 emekç� meslek hastalıklarından 
dolayı yaşamını kaybetm�şt�r.
İş kazası sayıları �le �ş kazası ve meslek hastalığı sonucu 
ölüm vakaları 1996 yılı sonrasının doruğu düzey�nded�r. 
Eurostat �stat�st�kler�ne göre de Türk�ye, 100 b�n 
çalışan başına ölümlü �ş kazalarında Avrupa'da 
b�r�nc� sıradadır.
SGK �stat�st�kler�nde �ş kazaları ve meslek hastalıkları 
sonucu ölüm gel�r� bağlananlarla �lg�l� ver�ler de 
bulunmakta fakat dosyalar � lg�l �  ölüm yılında 
sonuçlanmadığı �ç�n o yılın ölümler�nden dolayı ölüm 
gel � r �  a lan haksah�b�  sayıs ını  tesp�t  güçlüğü 
bulunmaktadır. 2015 yılı sonu �t�bar�yle �ş kazası sonucu 
ölümler dolayısıyla toplam 80 b�n 267 haksah�b�ne 
ölüm gel�r� bağlanmıştır. Yıllar b�rleşt�r�l�p ortalamalar 
alındığında, ölümler�n açıklananın �k� katı olduğu 
anlaşılmaktadır.
2015 yılı �ş kazalarının faal�yet gruplarına göre 
dağılımında fabr�kasyon metal ürünler� �malatı 19 
b�n 221 �ş kazası �le b�r�nc�, b�na �nşaatı 15 b�n 65 kaza 
�le �k�nc�, ana metal sanay�� 12 b�n 59 kaza �le üçüncü 
sırada yer almaktadır. B�rb�r� �le �l�şk�l� faal�yet 
gruplarının b�rleş�k yorumlanması durumunda �se; b�na 
�nşaatı, özel �nşaat faal�yetler� ve b�na dışı �nşaat 
faal�yetler�n� kapsayan �nşaat sektörü 33 b�n 361 
(yüzde 13,81) kaza �le b�r�nc� sıradadır. Fabr�k metal 
ürünler �le ana metal sanay� 31 b�n 750 kaza (yüzde 

13,15) �le �k�nc�; gıda ürünler� �malatı �le y�yecek ve 
�çecek h�zmet� faal�yetler� 22 b�n 461 kaza (yüzde 
9,95) kaza �le üçüncü; kara taşımacılığı ve boru hattı 
taşımacılığı �le taşımacılık �ç�n depolama ve 
destekley�c� faal�yetler� 16 b�n 21 kaza (yüzde 6,64) �le 
dördüncü sırada yer almaktadır.
B�rb�r �  � le  � l �şk � l �  faal �yet  gruplar ının b�r leş�k 
yorumlandığında en fazla ölüm yaşanan faal�yet 
grupları sıralamasında �nşaat sektörü 433 k�ş� (yüzde 
41,45) �le b�r�nc� sırada; taşımacılık (kara, hava, su yolu, 
boru taşımacılığı ve taşımacılık �ç�n depolama ve 
destekleme faal�yetler� dah�l) 190 k�ş� (yüzde 15,26) �le 
�k�nc� sırada; madenc�l�k (kömür ve l�ny�t çıkartılması, 
metal cevher� madenc�l�ğ�, d�ğer madenc�l�k ve 
taşocakçılığı) 79 k�ş� (yüzde 6,31) �le üçüncü sırada; 
perakende ve toptan t�caret 71 k�ş� (yüzde 5,67) �le 
dördüncü sırada; metal sanay� (fabr�kasyon metal 
ürünler� ve metal ana sanay�) 60 k�ş� (yüzde 4,63) �le 
beş�nc� sırada yer almaktadır.
2015 yılındak� b�n 252 ölüm vakasının 817's� 17 �lde 
gerçekleşm�şt�r ve ölüm vakalarının yüzde 65,26'sı 
oranındadır. 17 �lde gerçekleşen 178 b�n 217 �ş kazası 
da, toplam 241 b�n 547 �ş kazasının yüzde 73,78'�ne 
tekabül etmekted�r. İş kazası sonucu ölümler�n en 
yüksek olduğu 17 �l sırasıyla; İstanbul, Ankara, İzm�r, 
Bursa, Konya, Kocael�, Antalya, Adana, Mers�n, 
Gaz�antep, Den�zl�, Kayser�, Balıkes�r, Hatay, Tek�rdağ, 
Afyonkarah�sar, D�yarbakır'dır. H�ç ölüm yaşanmayan �l 
�se Bayburt olarak görünmekted�r.
Meslek hastalıkları SGK �stat�st�kler�n�n en gayr� c�dd� 
yanını oluşturmaktadır. Dünyada �ş kazaları oranı yüzde 
44, meslek hastalıkları oranı yüzde 56'dır. Fakat 
Türk�ye'de �ş kazaları oranının yüzde 99,998, meslek 
hastalıklarının �se on b�nde 2 oranında olması, SGK 
ver� tabanının sorunlu yapısını göstermekted�r. SGK'ya 
göre meslek hastalıkları 81 �l �ç�nde yalnızca 31 �lde 510 
vakadan �barett�r ve 136'sı s�gortalılığı b�tt�kten sonra 
meslek hastalığı teşh�s� koyulanları kapsamaktadır. İller 
sıralamasının �lk beş� şöyled�r: İstanbul 105 k�ş�, 
Zonguldak 90 k�ş�, Kocael� 56 k�ş�, Ankara 46 k�ş�, İzm�r 
12 k�ş�!
2015 yılında kadınların en fazla �ş kazası yaşadığı 
faal�yet grupları, gıda ürünler�n�n �malatı (3 b�n 930 
kaza), y�yecek ve �çecek h�zmet� faal�yetler� (3 b�n 137 
kaza), tekst�l ürünler�n�n �malatı (2 b�n 948 kaza), b�nalar 
ve çevre düzenlemes� faal�yetler� (2 b�n 917 kaza), 
perakende t �caret  (motor lu  k ara  taş ı t lar ı  ve 
motos�kletler har�ç) (2 b�n 454 kaza), �nsan sağlığı 
h�zmetler� (b�n 993 kaza) g�y�m eşyalarının �malatıdır 
(b�n 634 kaza). Bu yed� faal�yet grubunda yaşanan 19 b�n 
103 �ş kazası, kadınların maruz kaldığı toplam 34 b�n 625 
�ş kazasının yüzde 55,17's� oranındadır. Kadınların en 
fazla �ş kazası yaşadığı �ller sıralamasında İstanbul 9 
b�n 754 �ş kazası �le başı çekmekte, onu İzm�r 3 b�n 544 �ş 
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kazasıyla �zlemekte ve sıralama Bursa 3 b�n 82, Kocael� 
b�n 942, Antalya b�n 872, Ankara b�n 835, Tek�rdağ b�n 
417, Man�sa b�n 376 şekl�nde sürmekted�r. Bu sek�z 
�ldek� 24 b�n 822 �ş kazası, toplam 34 b�n 625 şekl�ndek� 
kadın �ş kazası sayısının yüzde 72's�n� oluşturmaktadır.
Aşağıdak� tablo, 2000-2015 yıllarındak� �ş kazası, meslek 
hastalığı, �ş kazası ve meslek hastalığı sonucu ölüm 
sayılarındak� vah�m artışları yansıtmaktadır. (2012 
yılından �t�barenk� 0 ver�ler� SGK'ya, parantez �ç�ndek�ler 
İSGM'ye a�tt�r.)
İSG sorunlarının doğru çözümlere kavuşturulmasına 
yönel �k  güvenl �k  önlemler �n�n gel �şt � r � lmes� , 
mesleğ�m�z ve Odamızın temel görevler� arasındadır. 

Yıllar İş Kazası Sayısı
Meslek Hastalığı

Sayısı
İş Kazası Sonucu

Ölüm Sayısı
Meslek Hastalığı

Sonucu Ölüm Sayısı
İş Kazı ve Mes. Hastalığı

Toplam Ölüm Sayısı

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

78.847
72.367
72.344
76.668
83.830
73.923
79.027
80.602
72.963
64.316
62.903
69.227
74.871
191.389
221.366
241.547

803
883
601
440
384
519
574
1.208
539
429
533
688
395
371
494
510

731
1.002
872
810
841
1.072
1.592
1.043
865
1.171
1.444
1.563
744
1.360
1.626
1.252

6
6
6
1
2
24
9
1
1
0
10
10
1
0 (3)*
0 (29)*
0 (15)*

737
1.008
878
811
842
1.096
1.601
1.044
866
1.171
1.454
1.573
745 (878)*
1.363
1.626 (1.886)*
1.252 (1970)*

İSG alanı �le �lg�l� ulusal pol�t�kaların oluşturulması, 
kararların alınması ve �şyerler�nde denet�m üzer�ne 
kararlar, Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığı 
taraf ından,  d �ğer  sosya l  taraf lar ın  görüş ler � 
önemsenmeden alınmaktadır. Gel�nen vah�m nokta 
g ö s t e r m e k t e d � r  k � ,  B a k a n l ı k  d o ğ r u  k a r a r l a r 
almamaktadır. Konu sermaye güçler�n�n çıkarlarına 
göre değ�l, çalışanlardan yana, send�kalar, ün�vers�teler, 
TMMOB, TTB'n�n görüşler� ve kamusal denet�m 
eksen�nde çözümlenmey� beklemekted�r.

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

SUR’DAKİ YIKIM DURDURULSUN
Türk Mühend�s M�mar Odaları B�rl�ğ�, D�yarbakır'ın Sur �lçes�nde yıkımların başlamasına �l�şk�n 1 Haz�ran 
2017 tar�h�nde b�r basın açıklaması yaptı.

B�rl�ğ�m�ze bağlı Odaların D�yarbakır b�r�mler�nden, 
D�yarbakır'ın Sur �lçes�nde yıkımlara başlanmış olduğu 
yönünde haberler gelmekted�r.
28 Kasım 2015'ten bu yana süregelen çatışmalarla tar�h� 
kent dokusu ve k�ml�ğ� ger� dönülmez yıkım ve 
tahr�batlar almıştır. 2 Aralık 2015 tar�h�nden bu yana 
devam eden sokağa çıkma yasağı ve olağan üstü hal 
koşullarında yurttaşlarımız elektr�k ve su kes�nt�ler�yle 
tehd�t ed�lerek evler�n� boşaltmaya zorlanmaktadır. Sur 
�lçes� sak�nler� yıllardır yaşadıkları mahalleler�nden 
ayrılmak �stememekted�r.
B�rl�ğ�m�z hukuka aykırı olarak r�skl� alan �lan ed�len ve 
“Acele Kamulaştırma” kararı alınan Sur �lçes�n�n kültürel 
dokusunun korunması �ç�n gerekl� yasal g�r�ş�mlerde 

bulunmuştur.
UNESCO Dünya M�rası L�stes�'ne yer alan, evrensel b�r 
öneme sah�p ve korunması gereken b�r bölge olan Sur 
�lçes�nde başlatılan bu yıkım b�r yer�nden etme 
projes�d�r. Bu yıkım, tar�h� ve kültürel m�rasımızı yok 
etme projes�d�r.
Anayasa �le güvence altına alınmış olan barınma 
hakkını gözetmek devlet�n asl� görevler� arasında �ken 
elektr�k ve sularını keserek �nsanları yerler�nden, 
yurtlarından etmeye çalışmak tek kel�meyle zorbalıktır.
TMMOB tüm yetk�l�ler� yıkımları durdurmaya ve �lçe 
sak�nler�n�n talepler�n� yer�ne get�rmeye davet 
etmekted�r.
Em�n Koramaz
TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı
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ZEYTİNLİK VE MERALARIN YOK EDİLMESİNE
İZİN VERİLMEMELİ

TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n KORAMAZ, 5 
Haz�ran 2017 tar�h�nde Dünya Çevre Günü 
dolayısıyla b�r basın açıklaması yaptı.

 Bugün, Stockholm'de 1972 yılında toplanan, B�rleşm�ş 
M�lletler Çevre ve İnsan Konferansı'nda tem�z ve sağlıklı 
b�r çevrede yaşamanın temel b�r �nsan hakkı olduğu 
kararıyla kabul ed�len 5 Haz�ran Dünya Çevre Günü. 
D ünya Çevre  Günü dolay ıs ıy la  b � r  kez  daha 
hatırlatıyoruz; Kar hırsının �nsanlığın ve gezegen�m�z�n 
geleceğ�n� tehd�t ett�ğ� bugünlerde; gelecek nes�llere 
yaşayab�lecekler� b�r dünya bırakab�lmek �ç�n, ekoloj�k 
b�r kr�ze dönüşen çevre sorunlarının çözümünde, 
bütüncül pol�t �kaların,  hukuksal ve kurumsal 
düzenlemeler�n gel�şt�r�lmes� ve uygulanması gereğ� 
açıktır. ( B�rl�ğ�m�ze bağlı Odaların D�yarbakır b�r �mler 
�nden, D�yarbakır'ın Sur �lçes�nde yıkımlara başlanmış 
olduğu yönünde haberler gelmekted�r. 28 Kasım 
2015'ten bu yana süregelen çatışmalarla tar�h� kent 
dokusu ve k�ml�ğ� ger� dönülmez yıkım ve tahr�batlar 
almıştır. 2 Aralık 2015 tar�h�nden bu yana devam eden 
sokağa çıkma yasağı ve olağan üstü hal koşullarında 
yurttaşlarımız elektr�k ve su kes�nt�ler�yle tehd�t ed�lerek 
evler�n� boşaltmaya AKP'n�n 15 yıllık �kt�darında �se 
b�l�me, doğaya aykırı yasal düzenlemelerle tüm ülke b�r 
rant alanı olarak görülmüş, kentsel ve kırsal alanlar, 
ormanlar, meralar, kıyılar, doğal s�t alanları, tab�at 
varlıkları yalnızca kar hırsıyla tahr�p ed�lm�şt�r. Bu 
tahr�bat z�nc�r�n�n en son örneğ� olan ve TBMM 

gündem�nde bulunan “Sanay�n�n Gel�şt�r�lmes� ve 
Üret�m�n Desteklenmes� Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r 
Kanun Tasarısı” zaman kaybetmeden ger� çek�lmel�d�r. 
Zeyt�nl�kler�n ve meraların adrese tesl�m b�r şek�lde 
yağmalanması �ç�n hazırlandığı açık olan torba yasa 
geleceğ�m�z açısından büyük b�r tehd�tt�r. TMMOB, 
çevre pol�t�kalarının; sanay�, tarım, enerj�, ulaşım ve 
kentleşme pol�t�kalarıyla bütüncül olarak ele alınmasını 
zorunlu görmekted�r. Anayasa'nın 56. maddes�yle 
“Sağlıklı ve dengel� b�r çevrede yaşama hakkı, çevrey� 
gel�şt�rmek, çevre sağlığını korumak ve çevren�n 
k�rlenmes�n� önlemek” güvence altına alınmışken, 
Anayasa'yı tanımayan �kt�darın kar hırsı ülkey� talan 
etmekted�r. Üç beş k�ş�n�n kar etmes� uğruna b�nlerce 
yıldır �nsanlara ve d�ğer canlılara hayat veren zeyt�nl�k ve 
meralarımızın yok ed�lmes�ne asla �z�n ver�lmemel�d�r.

ŞUBE HUKUK BÜROSU ÇALIŞMALARIMIZ 
DEVAM ETMEKTEDİR

Üyeler�m�z�n �ş yaşamları �le �lg�l� yaşadıkları 
sorunların çözülmes� �ç�n şubem�zce sunulan 

hukuk bürosu çalışmalarımız 13. Dönemde de 
devam etmekted�r. Bu h�zmetten faydalanmak 
�ç�n �steyen üyeler�m�z�n şubem�zden randevu 
almaları r�ca olunur. uye-kocael�@mmo.org.tr
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ŞUBE MÜDÜRÜMÜZ GÜLTEKİN KESKİN EMEKLİ OLDU

17 yıl d�le kolay..

B�r a�le olduk MMO da..

Ağabey�m�z.. Büyüğümüz.. Müdürümüz.. Gültek�n 

bey�m�z..

15.02.2000 tar�h�nde şube müdürü olarak 

şubem�zde başladığı görev�nden emekl� olarak,( 

b�l�yoruz k� sadece mesa� saatler� arası �ç�n) 

aramızdan ayrıldı.

Neler paylaştık..

Neler yaşadık..

Büyüdük.. büyüttük de.. hem b�rb�r�m�z�, hem 

şubem�z�..

Emeğ� çok hep�m�ze.. En çok Mak�na Mühend�sler� 

Odası 'na..

B�zler herşey �ç�n sonsuz Teşekkür ed�yoruz… 

M�nnetle… 

Sen� Çok Sev�yoruz. 

BİNA ENERJİ KİMLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU 2020'YE ERTELENDİ
01.01.2011 yılından önce yapı �nşaat 
ruhsatı almış olan b�nalar mevcut 
b�na, bu tar�hten sonra yapı �nşaat 
ruhsatı almış b�nalar �se yen� b�na 
kategor�s�nded�r. 02.05.2007 tar�h ve 
5627 sayılı Enerj� Ver�ml�l�ğ� Kanunu 
v e  B � n a  E n e r j �  P e r f o r m a n s ı 
Yönetmel�ğ� gereğ� tüm b�nalar 
02.05.2017 tar�h�ne kadar Enerj� 
K�ml�k Belgeler�n� almış olmalıydılar. 
İlg�l� yönetmel�k bu tar�hten �t�baren 
Enerj� K�ml�k Belges�n�n alım, satım 
ve k � raya verme �ş lemler �nde 
aranacağını  tanımlamaktadır.  
B � n a l a rd a  E n e r j �  Pe r fo r m a n s ı 
Yönetmel�ğ�ne göre Enerj� K�ml�k Belges� alınması ve bu 
belgey� vermeye yetk�l� k�ş� ve kuruluşlarla �lg�l� 
değ�ş�kl�kler 28 N�san 2017 tar�hl� resm� gazete 
yayınlanmıştır. 

Bu kapsamda B�nalar veya bağımsız bölümlere �l�şk�n 
alım, satım ve k�raya verme �şlemler�nde enerj� k�ml�k 
belges� düzenlenm�ş olması şartı 01.01.2020 tar�h�ne 
kadar aranmayacaktır �bares� en öneml� değ�ş�kl�kt�r.  
Mevcut b�nalar; bu tar�he kadar Enerj�  K�ml�k 

Belgeler�n�, Yetk�l� Enerj� Ver�ml�l�ğ� Danışmanlık 
Ş�rketler�ne (EVD) hazırlatab�lecekler� g�b� Çevre ve 
Şeh�rc�l�k İl Müdürlüğünce tesp�t ed�len ve Bakanlıkça 
Yetk�lend�r�len, b�na projeler�nde görev alab�lecek 
yetk�l� mühend�sl�k f�rmalarına (Serbest Mühend�sl�k 
Müşav�rl�k) da hazırlatab�leceklerd�r.

TMMOB
Mak�na Mühend�sler� Odası 
Kocael� Şubes� 
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SİVAS KATLİAMINI YAPAN GERİCİLİK HEDEF BÜYÜTMÜŞ,
MESAFE KAT ETMİŞ DURUMDADIR

2 Temmuz 1993 tar�h�nde S�vas'ta Madımak 
Otel�nde yakılarak katled�len demokrat, toplumcu, 
yurtsever yazar ve ozanlarımızı sevg�yle, saygıyla 
anıyoruz. 

Madımak'ta o canlarımızı yakan ve yaktıranlar 
dogmat�zm�n, aydınlanma ve b�l�m düşmanı 
karanlığının sürmes�n� �steyenlerd�r. D�nc�-
mezhepç� ger�c�l�k �le m�ll�yetç�l�k, sömürü-baskı 
z�nc�r�ne, emperyal�zme ve faş�zme h�zmet 
etmekted�rler. 

Şubat 1969 Kanlı Pazar, 1977 1 Mayıs, Aralık 1978 
Maraş, Mayıs-Temmuz 1980 Çorum ve 2 Temmuz 
1993 S�vas katl�amlarını yapan ger�c� faş�st 
gelenek, ülkem�zdek� �ler�c�, aydın kes�mlere karşı 
hep tahammülsüz olmuştur. Orhan Yavuz'dan 
Bedrett�n Cömert'e, Turan Dursun ve Hrant D�nk'e 
kadar b�rçok demokrat �nsan bu nedenle 
katled�lm�şt�r. 

24 yıl önce S�vas'ta aydın ve sanatçılarımıza kıyan 
ger�c� faş�st güçler, bugün de �şbaşında, hedef 
büyütmüş, mesafe kat etm�ş durumdadırlar. 
Cumhur�yet, demokras�, la�kl�k ve halkımız bugün 
çok yönlü,  ş �ddetl �  b�r  saldır ı  a lt ındadır. 
D�nselleşt�rme, eğ�t�mde, kamusal, toplumsal 

yaşamda mezhepç� b�r tarzda hâk�m kılınmaktadır. 
D�n, mezhep, �nanma-�nanmama farklılıkları, 
düşmanlık ve çatışma tohumları ekmeye varacak 
tarzda kullanılmaktadır. Mezhepç�l�k, �ç ve dış 
s � y a s e t t e  ö z e l  b � r  y e r e  s a h � p  o l m u ş t u r. 
Emperyal�zm�n ve yerl� ger�c�l�ğ�n kışkırttığı 
çağdışı şer�atçı yapılar, toplu katl�amlarla ülkem�z� 
ve bölgem�z� kana bulamıştır. 

Günümüz Türk�ye's�nde bağımsızlık, la�kl�k, 
aydınlanma, demokras�, eş�tl�k, özgürlük ve adalet 
�stemler� her zamank�nden daha fazla önem 
taşımaktadır. Bu �stemler �ç�n mücadele, emekç�ler, 
kadınlar, gençler, halktan yana bütün �ler�c� güçler 
tarafından ger� adım atmaksızın sürdürülmekted�r. 
Odamız, S�vas katl�amının 24. yılında bu güçlerle 
dayanışma �ç�nded�r. 

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası olarak, 2 
Temmuz 1993 Madımak katl�amını, ger�c�l�ğ� ve 
faş �zm�  lanetl �yor ;  bağımsız ,  eş �t ,  özgür, 
demokrat�k, la�k, başka b�r Türk�ye özlem�n� 
kamuoyu �le paylaşıyoruz. 

Al� Ekber Çakar 
TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Başkanı
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SGK'YA FAKS VE E-POSTA EYLEMİNE ÇAĞRI
TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz, TMMOB ve SGK arasında �mzalanan asgar� ücret protokolünün 

SGK tarafından tek taraflı �ptal�ne �l�şk�n üyelere SGK'ya gönder�lmek üzere d�lekçe örneğ� gönderd�.

Tüm üyelere, SGK'nın almış olduğu tek taraflı fes�h �şlem�n�n ger� alınması ve gerekl� yasal düzenlemeler�n 
yapılması �çer�kl� d�lekçe gönder�ld�. 500 b�n� aşkın mühend�s, m�mar ve şeh�r plancısına gönder�len d�lekçe 

örneğ� �le SGK Başkanlığı e-posta ve faks yağmuruna tutulacak.

D�lekçe örneğ�ne   adres�nden ulaşab�l�rs�n�z.https://www.tmmob.org.tr/sayfa/sgk-�c�n-d�lekce-orneg�

D�lekçey� göndermek �ç�n �let�ş�m b�lg�ler�;
SGK S�gorta Pr�mler� Genel Müdürlüğü Makamı

FAKS: 0 312 432 48 75
E-POSTA: spgm@sgk.gov.tr

https://www.tmmob.org.tr/sayfa/sgk-icin-dilekce-ornegi
mailto:spgm@sgk.gov.tr
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ASANSÖR KONTROL MERKEZİ’NİN
TÜRKAK DENETİMİ TAMAMLANDI

“B�rl�k, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs`ın, 
�nsanca yaşanacak ücret ve çalışma koşulları �le barış, 
demokras� ve özgürlük �ç�n alanlardaydık.

Odamızın akred�te muayene kuruluşu Asansör Kontrol 
Merkez�n�n TS EN ISO/IEC 17020 standardına göre 
TÜRKAK tarafından 10-29.04.2017 tar�hler� arasında 
Adana, Den�zl�, Ed�rne, İstanbul, İzm�r, Kocael� ve Konya 
Şubeler�m�zde gerçekleşt�r�len gözet�m denet�mler� 
başarıyla sonuçlandı.

LPG DÖNÜŞÜM FİRMALARI SEKTÖR
TOPLANTISI ŞUBE EĞİTİM SALONUMUZDA

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Araçlarda yakıt dönüşümü yapan f�rmalar �le 04.05.2017 
t a r � h � n d e  Ş u b e  To p l a nt ı  s a l o n u m u zd a  B � l � m 
San.Tekn.Bakanlığı tarafından "Araçların İmal, Tad�l ve 
Montajı hakkında yönetmel�ğe da�r yayınlanan genelde 
�le (26.04.2017 tar�h�nden �t�baren) yürürlüğe g�ren yen� 
uygulamalar hakkında b�lg�lend�rme toplantısı 
gerçekleşt�r�ld�.

1 MAYIS’TA ÜYELERİMİZLE YAPILAN
KAHVALTI SONRASI ALANLARDAYDIK

MÜHENDİSLİK İDEOLOJİSİ PANELİ
ŞUBEMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mühend�sl�k İdeoloj�s� Panel� KODA (Kocael� Dayanışma 
Akadem�s�)`den Doçent.Dr.  Güven BAKIREZER 
sunumuyla şube eğ�t�m salonumuzda gerçekleşt�r�ld�.

ULUSLARARASI BİR SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜNE
SOSYAL POLİTİKA ARACI OLARAK BAKABİLİRMİYİZ?

SEMİNERİMİZ ŞUBEMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

13.05.2017 cumartes� günü saat 14:00 da Şube Eğ�t�m 
salonumuzda Kocael� Dayanışma Akadem�s�nden 
P r o f . D r.  K u v v e t  LO R D O Ğ LU  n u n  s u n u m u n u 
gerçekleşt�rd�ğ� “Uluslararası B�r S�v�l Toplum Örgütüne 
Sosyal Pol�t�ka Aracı Olarak Bakab�l�r m�y�z?” İs�ml� 
sem�ner gerçekleşt�r�ld�. Sem�ner�m�Ze 16 k�ş� katıldı.

YANGIN SUYU, İÇME SUYU, KULLANIM SUYU
DEPOLARI-PROJE UYGULAMA ESASLARI

EĞİTİMİMİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“Yangın Suyu, İçme Suyu, 
Kullanım Suyu Depoları - 
Proje ve Uygulama Esasları” 
konulu sem�ner, 17 Mayıs 
Çarşamba günü, saat:16:00 – 
18:00 arasında MMO Kocael� 
Şube Eğ�t�m Salonumuzda 
G ö k h a n  K A R A D A Y I 
e ğ � t m e n l � ğ � n d e 
gerçekleşt�r�ld�.
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şube günlüğü

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PANELİ
GEBZE İLÇE TEMSİLCİLİĞİMİZDE

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şube Gebze İlçe 
Tems�lc�l�ğ�m�z tarafından 20 Mayıs 2017 Cumartes� 
günü Gebze T�caret Odası Konferans Salonunda “İşç� 
Sağlığı ve İş Güvenl�ğ�” panel� gerçekleşt�r�ld�. Panele 
MMO Yönet�m Kurulu Üyes� / A Sınıfı İş Güvenl�ğ� 
Uzmanı Bedr� TEKİN ve Avukat Murat ÖZVERİ 
konuşmacı  o larak  k at ı ld ı .  “ İ ş  K azalar ı  neden 
önlenem�yor ? ve İş kazası sonrası hukuksal boyutlar” 
konularının konuşulduğu panel�n �k�nc� bölümünde �se 
panel katılımcılarının soruları cevaplandırıldı.

DOĞU KARADENİZ & BATUM TADI
DAMAĞINDA KARADENİZ YAYLALARI

TURU’MUZ TAMAMLANDI

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU
MÜDÜR KURSUMUZ 23-24-25 MAYIS 2017

TARİHLERİ ARASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cennetten B�r Köşe Karaden�z... Ser�n havasında sıcacık 
�nsanları barındıran Karaden�z... Horonuyla coşturan; 
kemençes�yle, tulumuyla d�nlend�ren; çayın, mısırın, 
fındığın d�yarı, zeng�n mutfağında unutulmayan tatları 
barındıran, tar�h ve doğanın b�rleşt�ğ�, zamansız gelen 
yağmurlarıyla huzur veren eşs�z memleket Karaden�z... 
Gez�m�z 16-22 Mayıs 2017 tar�hler� arası gerçekleşt�r�ld�. 
Gez�m�ze toplam 80 k�ş� katılım gösterd�.

LPG Dolum Tes�sler� Sorumlu Müdür Eğ�t�m� 23-24-25 
Mayıs 2017 tar�h�nde Mustafa MİSTİLİ eğ�tmenl�ğ�nde 
şubem�zde gerçekleşt�r�ld�. Eğ�t�me 11 üyem�z katılım 
gösterd�.

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI VE KOCAELİ
ÜNİVERSİTESİNİN DÜZENLEMİŞ OLDUĞU

ENDÜSTRİ İŞLETME BÖLÜMÜ VAKA ANALİZİ
YARIŞMASI ÖDÜLLERİ VERİLDİ

"Ed�nd�kler� teor�k b�lg�y� gerçek hayat problemler�n�n 
çözümünde kullanarak meslek ve oda �le olan �l�şk�ler�n� 
güçlend�rmek " amacı çerçeves�nde Şube Endüstr� 
İşletme Kom�syonumuz tarafından, Kocael� Ün�vers�tes� 
Endüstr�,  İşletme bölümü öğrenc�ler� arasında 
düzenlenen VAKA ANALİZİ yarışması sonuçları bell� 
oldu. Dereceye g�ren öğrenc� gruplarımıza ödüller� 
dağıtıldı.



şube günlüğü

SİCİL NUMARASI 100 BİN ÜZERİ OLAN
ÜYELERİMİZE YÖNELİK TANIŞMA TOPLANTISI

VE KOKTEYLİMİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Şubem�ze kayıtlı 100 b�n üzer� s�c�l numaraları 
arasındak� üyeler�m�zle b�r araya gelmek üzere 
düzenlenen Üye tanışma toplantısı ve kokteyl�m�z 
25.05.2017 tar�h�nde KYÖD (Kocael� Yüksek Öğren�m 
Derneğ�)nde gerçekleşt�r�ld�.

16. ULUSLARARASI LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR
HAFTASINDA LÖSEMİLİ AİLELERE
MORAL YEMEĞİNDE BULUŞTUK

6. Uluslararası Lösem�l� Çocuklar Haftası nda, farkındalık 
yaratmak amacıyla Lösem�l� Çocuklar Vakfı ve Mak�na 
Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes� olarak İzm�tte, 
lösem�l� çocuklar ve a�leler�yle Maçka Restaurant da b�r 
araya geld�k.

LPG DOLUM TESİSLERİ VE OTOGAZ
İSTASYONLARI SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİ

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

LPG Dolum Tes�sler� ve Otogaz İstasyonları Sorumlu 
Müdür Eğ�t�m� 26 Mayıs 2017 tar�h�nde Mustafa MİSTİLİ 
eğ�tmenl�ğ�nde şubem�zde gerçekleşt�r�ld�. Kursumuza 
9 k�ş� katılım gösterd�.

IV. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ YÜRÜTME
KURULU TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

IV. Enerj� Ver�ml�l�ğ� Kongres� Yürütme Kurulu Toplantısı, 
27 Mayıs 2017 tar�h�nde Oda Merkez�'nde yapıldı.

“MÜHENDİSLİK VE TOPLUMSAL CİNSİYET”
KONULU SEMİNER ŞUBEMİZDE

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

"Mühend�sl�k ve Toplumsal C�ns�yet" konulu sem�ner, 
KODA Kocael� Dayanışma Akadem�s�`nden Yard.Doç.Dr. 
Derya KESKİN DEMİRER`�n sunumunu �le 03.06.2017 
tar�h�nde şube eğ�t�m salonumuzda gerçekleşt�r�ld�.
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şube günlüğü

GÜNEŞ ENERJİSİ - DÜNYADA VE TÜRKİYE’DEKİ
GÜNEŞ ENERJİSİNİN GÜNCEL DURUMU

KONULU SEMİNER ŞUBEMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“Güneş Enerj�s� - Dünyada ve Türk�ye`de k� Güneş 
Enerj�s�n�n Güncel Durumu" konulu sem�ner, 3 Haz�ran 
2017 Cumartes� günü, saat:10:00 – 13:00 arasında 
GENSED Genel Sekreter� Hakan ERKAN`ın sunumuyla 
şube eğ�t�m salonumuzda gerçekleşt�r�lm�şt�r.

ŞUBE VE TEMSİLCİLİK PERSONEL ÇALIŞMA
DEĞERLENDİRME VE GÜNDEM BİLGİLENDİRME

TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Şubem�z çalışmalarında eş güdümü sağlamak, dönem 
çalışmaları hakkında görüş almak amacıyla Bolu, Düzce, 
Sakarya İl Tems�lc�l�kler�m�z, Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z 
ve Şube çalışanlarımız �le Şube Yönet�m Kurulu 
Üyeler�n�n katı l ımıyla Şube Personel Çalışma 
Değerlend�rme ve Gündem b�lg�lend�rme toplantısı 
İmper�al Park Hotel toplantı salonunda gerçekleşt�r�ld�.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDIK

Kocael� Ün�vers�tes� Mühend�sl�k Fakültes�nde 
gerçekleşt�r�len; Odamıza bağlı olan Endüstr�, 
Mekatron�k ve Mak�na Mühend�sl�ğ� bölümler�ne a�t 
öğrenc� üyeler�m�z�n mezun�yet törenler�nde onların 
heyecanlarını paylaşmak ve bölüm 1. 2.ve 3. sü olan 
öğrenc�ler�n tebr�k ve hed�yeler�m�z� sunmak üzere 
yanlarındaydık.

ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE
ad.soyad@mmo.org.tr

şeklinde e-posta adresi almak
için Şubemize başvurunuz.

Başvuru: kocaeli@mmo.org.tr



TEMEL BAKIM SEMİNERİ-3 GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İŞ CİNAYETLERİNE YÖNELİK
BASIN TOPLANTISI YAPILDI

şube günlüğü - gebze

28 NİSAN DÜNYA İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ
GÜVENLİĞİ GÜNÜ DOLAYISIYLA BASIN

AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

SU DEPOLAMA TEKNOLOJİLERİ VE MODÜLER
SU DEPOLARI SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

1 MAYIS BİRLİK MÜCADELE VE DAYANIŞMA
GÜNÜNDE TALEPLERİMİZ İÇİN YÜRÜDÜK

Tems�lc�l�ğ�m�z bünyes�nden kurulan Ar-Ge ve Kal�te  
kom�syonunun katkıları �le gerçekleşt�r�len Temel 
Bakım sem�ner�n�n üçüncüsü  gerçekleşt�r�ld�. Ayhan 
Karadağ'ın sunumunu gerçekleşt�rd�ğ� etk�nl�ğe 20 
üyem�z katılım sağladı.

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z Yürütme Kurulu “28 
N�san Dünya İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ�” dolayısyla 
basın açıklaması yaptı. Tems�lc�l�k lokal�nde 
gerçekleşt�r�len basın açıklamasını Gebze 
Tems�lc�l�k Yürütme Kurulu Başkanı  S�nan YÜCEL 
okudu.

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z de oda üyem�z Mak�na 
Mühend�s� Gökhan KARADAYI'nın anlatımı �le “Su 
Depolama Teknoloj�ler� ve Modüler Su Depoları” 
sem�ner� gerçekleşt�r�ld�.

Gebze Send�kalar B�rl�ğ�n�n öncülüğünde gerçekleşen 1 
Mayıs B�rl�k Mücadele ve Dayanışma m�t�ng�ne katılım 
sağladık.

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z Yürütme Kurulu N�san ayında 
yaşanan �ş c�nayetler�ne yönel�k basın toplantısı 
düzenled�. Yürütme kurulu başkanı S�nan Yücel'�n 
yaptığı açıklamada, Soma katl�amının üzer�nden üç yıl 
geçmes�ne rağmen �ş c�nayetler�n�n azalmadığı 
vurgulandı.

3. GELENEKSEL TAVLA TURNUVASI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Geleneksel olarak düzenled�ğ�m�z tavla turnuvasının 
üçüncüsü tems�lc�l�k lokal�m�zde gerçekleşt�r�ld�. 
Turnuvada 1. Endüstr� Mühend�s� Al� Baş, 2. Endüstr� 
Mühend�s� Begüm Subaşı, 3. Mak�na Mühend�s� İlkay 
Kınacı oldu. 
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İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PANELİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BELEDİYE MECLİSİ MECLİS ÜYELERİ
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

şube günlüğü - gebze

TS 7363 STANDARDI REVİZYONU
SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MAKİNE EMNİYET YÖNETMELİĞİ
YÜKÜMLÜLÜKLERİ EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze beled�yes� �mar kom�syonundak� konular 
hakkında görüş alışver�ş�nde bulunmak üzere Gebze 
Beled�yes� mecl�s üyeler� TMMOB Gebze tems�lc�l�ğ�n� 
z�yaret ett�ler. Beled�ye Mecl�s Üyeler� �le yapılan 
toplantıda Pel�tl� köyünde yapılması planlanan fuar 
alanı ve kentsel dönüşüm konuları konuşuldu. 

Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şube Gebze İlçe 
Tems�lc�l�ğ�m�z tarafından 20 Mayıs 2017 Cumartes� günü 
Gebze T�caret Odası Konferans Salonunda “İşç� Sağlığı ve İş 
Güvenl�ğ�” panel� gerçekleşt�r�ld�. Panele MMO Yönet�m 
Kurulu Üyes� / A Sınıfı İş Güvenl�ğ� Uzmanı Bedr� TEKİN ve 
Avukat Murat ÖZVERİ konuşmacı olarak katıldı. “İş Kazaları 
neden önlenem�yor? ve İş kazası sonrası hukuksal boyutlar”  
konularının konuşulduğu panel�n �k�nc� bölümünde �se panel 
katılımcılarının soruları cevaplandırıldı. 

Doğalgaz-SMM kom�syonumuzun katkıları �le 
doğalgaz sektöründe çalışan üyeler�m�ze yönel�k 
olarak TS 7363 Standardına yönel�k değ�ş�kl�kler 
değerlend�r�ld�. Kom�syon başkanı Barış Madranlı'nın 
sunum yaptığı sem�nere 21 üyem�z katılım sağladı

STRES YÖNETİMİ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z de stres yönet�m� terap�st� El�f 
SİDAR'ın sunumu �le “Stres Yönet�m� “ sem�ner� 
gerçekleşt�r�ld�. Tems�lc�l�k lokal�nde gerçekleşen 
sem�nere 30 üyem�z katılım sağladı

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�zde 03 Haz�ran 2017 Cumartes� günü 
A sınıfı İSG Uzmanı, Emekl� İş Baş Müfett�ş� Özlem Özkılıç'ın 
anlatımı �le “Mak�ne Emn�yet Yönetmel�ğ� Yükümlülükler� ve 
Mak�ne R�sk Değerlend�rme” eğ�t�m� gerçekleşt�r�ld�.

DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME
KURSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze �lçe tems�lc�l�ğ�m�z de MİEM kapsamında Doğalgaz İç 
Tes�sat Mühend�s Yetk�lend�rme Kursu gerçekleşt�r�ld�. 4 gün 
süren eğ�t�m Mak�na Mühend�s� Hakan Yavuz'un anlatımıyla 
gerçekleşt�r�ld� Eğ�t�me 14 üyem�z katılım sağladı.



basın açıklaması

LPG’Lİ ARAÇLARDA KAMUSAL DENETİMİN ORTADAN
KALDIRILMASI ÖLÜMLERE DAVETİYE ÇIKARIYOR

Kamuoyunca b�l �nd�ğ� üzere,  alternat�f  enerj� 
kaynaklarına (LPG, CNG, LNG vb.) dönüşmüş olan 
araçların TMMOB Mak�na Mühend�sler�  Odası 
tarafından yapılan kamusal denet�mler�, T.C. B�l�m 
Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı tarafından 24 Haz�ran 
2017 tar�h ve 30106 sayılı Resm� Gazete'de yayımlanan 
“Araçların İmal, Tad�l ve Montajı Hakkında Yönetmel�kte 
Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Yönetmel�k”te yapılan 
değ�ş�kl�klerle ülkem�zde yaygın olarak yapılan yakıt 
s�stem� tad�latı uygulaması olan araçların LPG/CNG'ye 
dönüştürülmes� �şlem� tümüyle denet�ms�z hale 
get�r�lerek f�rmaların beyanına bağlanmıştır. 
Yönetmel�kte yapılan bu değ�ş�kl�k �le Odamızın 
kamusal denet�m yetk�s� tamamen ortadan 
kaldırılmaktadır. Denet�m ve kontrol sektörde 
faal�yet gösteren ve g�derek denet�ms�z ve 
kontrolsüz b�r şek�lde faal�yet yürütecek olan 
f�rmaların �n�s�yat�f�ne bırakılmaktadır.  Bu 
uygulama �le ülkeye yasa dışı yollardan LPG KİT'� ve 
malzeme g�r�ş� �le standart dışı yerl� üret�m artacak, 
tekn�ğ�ne uygun olmayan LPG araç dönüşümler� 
başlayacak, haksız rekabet koşulları artacak, yetk�l� 
m ü h e n d � s  � s t � h d a m ı  a z a l a c a k ,  s e k t ö r d e 
d�s�pl�ns�zl�k, denet�ms�zl�k ve kontrolsüzlük had 
safhaya ulaşacaktır.
Öncel�k le bel�r tmek �ster�z:  Kamusal denet�m 
mekan�zmasının kaldırılması, 2004 yılı sonu-2005 
yılının �lk aylarındak� LPG'l� araç patlamalarından 
hatırlanacağı üzere, fac�alara ve ölümlere davet�ye 
çıkartmak anlamına gelmekted�r. 
Kamusal denet�m Bakanlık el�yle tamamen ortadan 
kaldırılmaktadır. Araçların LPG'ye �lk dönüşümüne 
�l�şk�n düzenlenen Montaj Tesp�t Raporu p�yasada 
serbestçe düzenleneb�lecekt�r. Gaz Sızdırmazlık Raporu 
uygulaması tamamen kaldırılmakta, standartlara 
uygun dönüşümü yapılmayan ve kontrol ed�lmeyen 
araçlar traf�kte sorun yaratacak ve kazalara sebeb�yet 
verecekt�r.
Tesc�le esas LPG/CNG araçların yakıt s�stem� montaj ve 
son kontroller�ne �l�şk�n sürec�n buğün geld�ğ�m�z 
noktada konunun daha �y� kavranab�lmes� �ç�n 22 yıllık 
uygulamanın dönemsel kes�tler�n�n sonuçları �le b�rl�kte 
değerlend�r�lmes� gerekmekted�r.
1995–1998 Arası Uygulama: Yetk�s�z f�rmalarca yapılan 
dönüşümler ve denet�ms�z yıllar
Yönetmel�ğ�n yürürlüğe g�rd�ğ� ve Bakanlıkça herhang� 
b�r  denet�m mekan�zmasının oluşturulmadığı 
1995–1998 yılları arasında yaklaşık 300 b�n araç LPG' ye 
dönüştürülmüştür. Mühend�s �st�hdam etmeyen, 
dönüşüm f�rmalarında çalışan elemanların eğ�t�lerek 

belgelend�r�lmed�ğ� standart dışı malzemen�n 
kullanıldığı ve projes�z dönüştürülen araçlar ; 
günümüzde olduğu g�b� o dönemde de kamu v�cdanını 
yaralayan b�rçok ölümlü kazaya neden olmuştur. 
1998–2000 Arası: Sektör denet�m altına alınıyor 
LPG araç dönüşümü yapan f�rmalara “İmalat Yeterl�l�k 
Belges�” ver�lmes� �le mühend�slere “Mühend�s Yetk� 
Belges�” ver�lmes�ne �l�şk�n 05.03.1998 tar�hl� Bakanlık 
Protokolü �le odamız yetk�lend�r�lm�şt�r.
Bu protokol  çerçeves�nde sektörde çal ışacak 
mühend�sler�n eğ�t�lerek belgelend�r�lmes� yetk�l� 
dönüşüm f�rmalarının kayıtlarının tutulması projes�ne 
uygun montajının yapılıp yapılmadığı standart 
malzemen�n kullanılıp kullanılmadığı yetk�l� f�rmalarda 
b e l g e l e n d � r � l m � ş  m ü h e n d � s l e r � n  ç a l ı ş t ı r ı l ı p 
çalıştırılmadığı kontroller� yapılarak odamızca kayıt 
altına alınmıştır. 
2000–2004/5 Arası: Denet�ms�zl�k yayılıyor, yılların 
b�r�k�m� artık c�dd� b�r toplumsal sorun oluşturuyor.
27.12.1999 tar�h�nde �mzalanmış olan protokol 
bakanlık tarafından tek yanlı olarak fes�h ed�lm�şt�r. 
Bunun sonucu olarak sektörün denet�m ve kontrolü 
sektörde faal�yet gösteren ve g�derek denet�ms�z kalan 
f�rmaların �n�s�yat�f�ne bırakılmıştır.
Bu uygulama sonucu LPG K�t� ve malzeme g�r�ş� �le 
standartlar dışı yerl� üret�m artmış, yasal olmayan LPG 
araç dönüşümler� hızlanmış, haksız rekabet koşulları 
yaratılmış, yetk�l� mühend�s �st�hdamı azalmış; sektörde 
d�s�pl�ns�zl�k ve denet�ms�zl�k had safhaya ulaşmıştır. 
Geçm�şte dönüştürülmüş ve büyük b�r çoğunluğu 
standart dışı olan b�rçok araca f�rmalarca “Montaj Tesb�t 
Raporu” ve �stenen d�ğer belgeler düzenlenerek bu 
araçlar sözde “yasal statü”ye kavuşturulmaktaydı. Sorun 
öyle büyük b�r boyuta ulaşmıştı k�, b�rçok f�rma başka 
�llerde tesc�ll� ve h�ç görmed�ğ� çok sayıda araca t�car� 
kaygılarla belge düzenlenmekteyd�. Yan� dönüşümü 
yapan f�rma yaptığı �ş�n “standartlara, �l�m ve fen 
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kurallarına uygun olduğunu, standartlara uygun 
malzeme kullanıldığını, dönüştürdüğü aracın gaz 
sızdırmadığını” beyan etmekte, kend� yaptığı �şe kend�s� 
onay vermekteyd�. Dönüştürülen araçların son 
kontrolünde h�çb�r kamusal denet�m�n yapılmadığı, 
b öy l e s �  b � r  b o ş l u k  o r t a m ı n d a ,  s t a n d a r t  d ı ş ı 
dönüştürülen araçların yol açtığı kazalardan dolayı 
b�rçok �nsanımızın yaşamını y�t�rd�ğ�, yaralandığı ve 
tr�lyonlarca l�ra madd� kayıpların oluştuğu b�l�nen b�r 
gerçekl�kt�r. 
Sanay� ve T�caret Bakanlığı LPG'l� araçların denet�m�n� 
MMO'ya devred�yor
LPG'ye dönüşümü yapılan araçların son kontroller�n� 
yapma ve montaj tesb�t raporu düzenleme yetk�s� 2000 
yılı önces�nde olduğu g�b� 11 N�san 2005 tar�h�nde 
odamıza yen�den devretm�şt�r. Başlayan denet�mler 
net�ces�nde yapılan yen� uygulamalar �le sektördek� 
d�s�pl�ns�zl�k ve denet�ms�zl�ğ�n üstüne g�d�lerek, yetk�l� 
f�rmalarca dönüştürülen her araç tek tek MMO'nun 
uzman mühend�sler�nce kontrol ed�lmekte ve Montaj 
Tesb�t Raporu Odamız tarafından gerekl� kontroller 
yapıldıktan sonra onaylanmaktadır. 
Bakanlık kamu sağlığını h�çe sayıyor

Yönetmel�kte yapılan bu değ�ş�kl�kle Odamızın denet�m 
yetk�s� tamamen ortadan kaldırılmakta denet�m ve 
kontrolü, sektörde faal�yet gösteren ve g�derek 
denet�ms�z olarak faal�yet yürütecek olan f�rmaların 
�n�s�yat�f�ne bırakılmaktadır. Bu uygulama �le ülkeye 
kaçak LPG KİT'� ve malzeme g�r�ş� �le standart dışı yerl� 
üret�m artacak, tekn�ğe uygun olmayan LPG araç 
dönüşümler� başlayacak, haksız rekabet koşulları 
yaratılacak, yetk�l� mühend�s �st�hdamı azalacak; 
sektörde d�s�pl�ns�zl�k ve denet�ms�zl�k had safhaya 
ulaşacaktır.
Kamusal denet�m�n tamamen Bakanlık el�yle ortadan 
kaldırıldığı bu durumda; araçların LPG' ye �lk 
dönüşümüne �l�şk�n Montaj Tesp�t Raporu p�yasada 
serbestçe düzenleneb�ld�ğ�nden ve Gaz Sızdırmazlık 
Raporu uygulaması  tamamen k aldır ı ldığında 
standartlara uygun dönüşümü yapılmayan ve kontrol 
ed�lmeyen araçlar traf�kte sorun yaratacak ve LPG 
kaynaklı kazalara sebeb�yet vereceklerd�r.
UYARIYORUZ!
Türk�ye'de 4.300.000 ad. LPG l� araç bulunmakta 
olup, buna heryıl ortalama 300.000 ad. Araç �lave 
olmaktadır.  Yen� yönetmel�kle bu kadar araç 
denet�ms�z olarak traf�kte dolaşacaktır. 
B�l�m, Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı bu yönetmel�k 
değ�ş�kl�ğ�n�; sektörün düzenlenmes� ve denet�m� 
konusunda yıllardır çalışan, LPG-CNG sektörünün 
güvenl� ve büyüyen b�r sektör olmasını sağlayan 
Odamızın görüşüne başvurmadan yapmış ve 
yaptığı değ�ş�kl�klerle kamu sağlığını h�çe sayarak 
c�dd� kazalara yol açacağını b�lmel�d�r.  Bu 
yönetmel�k ac�len ger� çek�lmel� ve LPG-CNG 
sektöründe �lg�l� tüm kurumların görüşler� alınarak 
kamusal denet�m� sağlamalıdır.

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

İZLENEN RANT POLİTİKALARI ÇEVRENİN BİR NUMARALI
DÜŞMANI OLABİLİR

5 Haz�ran Dünya Çevre Günü dolayısıyla çevre ve onunla 
bağlantılı öneml� sorunları ve aralarındak� �l�şk�ler� 
görmek gerek�yor. Z�ra egemen sermaye b�r�k�m� 
pol�t�kaları ve sermaye-rant çevreler�n�n azam� kâr hırsı; 
üret�m�, sanay�y�, doğal çevrey�, enerj�, ulaşım, yapı, 
kentleşme vb. alanları olumsuz olarak etk�lemekte; ülke, 
halk yararı ve ekoloj�k gerekl�l�kler sürekl� olarak 
dışlanmaktadır. Yaşam ve çevre b�r bütün olarak tahr�p 
ed�lmekted�r. Bu durumun son örneğ�, Üret�m Reform 
Paket� olarak lanse ed�len torba yasa tasarısı �le 
zeyt�nl�kler�n ve meraların maden ve sanay� alanlarına 
dönüştürülmes�; kıyıların ve den�z�n doldurulması 
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yoluyla sağlanacak yen� alanların sanay�ye açılması 
g�r�ş�m�d�r.
Sanay�, teknoloj�, tarım, çevre, yapı, kent, enerj�, 
madenler, doğal kaynaklar, ormanlar, haz�ne araz�ler�, 
kıyılar, dereler, ulaşım ve d�ğer alanlara yönel�k 
pol�t�kalar, planlı toplumsal kalkınmayı dışlayıcı b�r 
�çer�ğe sah�pt�r. Bütün bu alanlar b�rer sömürü-rant 
kaynağı olarak görülmekte; yeraltı-yerüstü su 
k a y n a k l a r ı  k � r l e t � l m e k t e ;  ç e v r e  s o r u n l a r ı 
yoğunlaşmaktadır.
Bu �kt�dar dönem�nde çıkarılan onlarca yen� yasa ve 
yüzlerce yasa değ�ş�kl�ğ�, sömürü ve rant alanlarının 
gen�şlet�lmes�ne yönel�kt�r. Öyle k� bütün ülke, kentsel 
ve kırsal alanlar, toplu konut alanları, bütün koruma 
alanları, m�ll� parklar, doğal s�t alanları, meralar, yaylalar, 
kışlaklar b�rer rant alanı hal�ne get�r�lm�şt�r.
Ülkem�z ve halkımıza çok yönlü zararlar veren bu 
pol�t�kaların �ç�nde yanlış h�droelektr�k santraller� 

(HES'ler) ve yanlış term�k santral projeler� de 
bulunmaktadır.  Enerj �  üret �m ve dağıt ımının 
serbestleşt�r�lmes� ve özelleşt�r�lmes�n�n b�rer ürünü 
olan bu proje ve g�r�ş�mler, halkın üret�m ve yaşam 
alanlarını tahr�p eden, �şç�-köylü c�nayetler�ne yol açan; 
yöres�n�, tarımsal üret�m�n�, doğal çevres�n� korumak 
�steyen halktan b�nlerce �nsan aleyh�ne davalar 
açılmasına dek varmıştır.
TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası, ülken�n, sanay� ve 
tarımın, kentsel-kırsal-doğal çevre talanının karşısında 
durmaya, b�l�m ve tekn�ğ� halkın yararına sunmaya, 
sanay�leşme ve çevre uyumu sağlanmış planlı 
toplumsal kalkınma pol�t�kalarını savunmaya devam 
edecekt�r.

Ünal ÖZMURAL 
TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası 
Kocael� Şb. Başkanı

TRAFİK KAZALARINI VE TOPLU ÖLÜMLERİ ÖNLEMEK İÇİN
ARAÇ TEKNİK DENETİMLERİ GELİŞTİRİLMELİDİR

Oda Başkanı Al� Ekber Çakar, 13 Mayıs 2017 tar�h�nde, Muğla'dan Marmar�s yönüne g�derken, 24 
vatandaşımızın hayatını kaybett�ğ� kaza �le �lg�l� b�r basın açıklaması yaptı.

B�l�nd�ğ� üzere 13 Mayıs 2017 tar�h�nde, Muğla'dan 
Marmar�s yönüne g�derken, 24 vatandaşımızın hayatını 
kaybett�ğ� ve ağır yaralıların olduğu b�r traf�k kazası 
meydana geld�.  Bu el�m kazada yaşamını y�t�ren 
vatandaşlarımızın yakınlarının acısını paylaşıyor, yaralılara 
ac�l ş�falar d�l�yoruz.
Konuya �l�şk�n ed�n�len �lk b�lg�lere göre, 03 FR 247 plakalı 
2003 model m�d�büsün frenler�n�n tutmaması sonucu 
sürücünün d�reks�yon hâk�m�yet�n� y�t�rmes�n�n kazaya 
neden olduğu bel�rt�lmekted�r. Ancak b�r kazanın 
oluşab�lmes� �ç�n sürücü kusuru dâh�l b�rden fazla etken�n 
b�r araya gelmes� gerekmekted�r. N�hayet�nde bu olayda 
olduğu g�b�, 2014 yılında alınan D sınıfı sürücü belges�ne 
sah�p sürücünün uzun yol tecrübes�n�n olmaması, b�l�nçs�z 
araç kullanımı, araç frenler�n�n bakımlı olmaması ve 
eşdeğer yedek parça kullanılmaması g�b� etkenler bu tür acı 
kazalara davet�ye çıkarmaktadır.
Ülkem�zde 2016 yılında yaşanan traf�k kazalarından dolayı 
3 b�n 493'ü olay yer�nde olmak üzere toplam 7 b�n 300 k�ş� 
hayatını kaybetm�şt�r. Bu durum, AB ortalamasının (50 
k�ş�/m�lyon nüfus) yaklaşık �k� katıdır.
Hâlbuk� 31 Temmuz 2012 tar�h�nde Resm� Gazete'de 
yayımlanan “Traf�k Güvenl�ğ� Stratej�k Eylem Planı”nda, 
2020 yılı �ç�n, 2010 yılında traf�k kazası neden�yle hayatını 
kaybedenler�n sayısının yarısına �nd�r�lmes� hedeflenm�şt�r. 
(2010 yılında olay yer�nde hayatını kaybedenler�n sayısı 4 
b�n 45 k�ş�d�r.)
Bel�rl� per�yotlarla yapılan araç muayeneler�; bas�t, ucuz ve 
prat�k muayenelerd�r. Bugün AB ülkeler�n�n b�rçoğunda, 
örneğ�n Almanya'da otobüsler yılda 3 defa, kamyonlar yılda 

b�r defa olmak üzere, Araç Muayene Per�yodunun dışında 
ve eğ�t�lerek belgelend�r�lm�ş mak�na mühend�sler� (f�lo 
mühend�sler�) tarafından ara denet�me tab� tutulmaktadır.
Ülkem�zde de bu uygulamayı hayata geç�remed�ğ�m�z 
müddetçe, ne yazık k� kazalara “kader” demeye devam 
ed�lecek ve yaşamını y�t�renler�n sayıları hep fazla olacaktır. 
Bu noktada, bu tür kazaların önlenmes� �ç�n, başta �lg�l�ler 
olmak üzere herkes� kaderc�l�ğe sığınmaya değ�l, aklın ve 
b�l�m�n kurallarını uygulamaya çağırıyoruz. Bu çerçevede 
yen� b�r mevzuat düzenlemes� yapılmalı; t�car� araçların 
per�yod�k bakım, enerj� tasarrufu, sürücü eğ�t�m�, güvenl� 
bakım ve parça kullanımı g�b� konularda MMO tarafından 
eğ�t � lerek  ser t � f �k a  a lmış  “Araç  Tek n�k  D enet �m 
Mühend�sler�”ne denet�m yetk�s� ver�lmel� ve t�car� araçlar 
�k� muayene arasında en az üç kez özel b�r denet�mden 
geç�r�lmel�d�r.

Al� Ekber Çakar
TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Başkanı
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SOMA’YI UNUTMAYACAĞIZ, UNUTULMASINA ASLA
İZİN VERMEYECEĞİZ

Türk�ye'n�n en büyük �ş c�nayet� olan Soma maden fac�asının üçüncü yılı olan 13 Mayıs'ta, TMMOB, 
TTB,KESK,DİSK olarak basın açıklaması gerçekleşt�r�ld�.

13 Mayıs 2014'te aralarında 5 meslektaşımızın da 
bulunduğu 301 maden emekç�s�, Soma Kömür 
İşletmeler� A.Ş. Eynez Kömür Ocağında meydana gelen 
fac�a sonucu hayatını kaybett�.  Ülkem�z�n yaşadığı en 
büyük �ş c�nayet�n�n üzer�nden üç yıl geçt�. Hayatını 
kaybeden maden emekç�ler�n� büyük b�r saygıyla 
anıyor ve yaşanan büyük acıyı unutmayacağımızı, 
unutturmayacağımızı b�r kez daha �fade ed�yoruz.
İş c�nayetler�n� kader ve fıtrat olarak değerlend�ren 
anlayış son bulmadan, bu ve benzer�, adeta gel�yorum 
d�yen fac�aları engellemek mümkün değ�ld�r. Soma'da 
yaşanan kaza değ�l c�nayett�r. 301 maden emekç�s�n�n 
ölümü kader değ�l katl�amdır. Bu katl�amın gerçek 
sorumluları  �se hala kamuoyu önünde hesap 
vermem�şt�r.
Soma davasının başından ber� tak�pç�s�y�z ve davada 
gerçek sorumluların açığa çıkarılması �ç�n sonuna kadar 
tak�pç�s� olacağız. Ne yazık k� böyles�ne büyük b�r 
fac�anın ardından sorumluların görünen b�r kısmının 
yargılandığı Soma davası bu hal�yle kamuoyunu tatm�n 
edecek b�r tablo ç�zmemekted�r.
Soma fac�ası sonrası, tepk�ler� azaltmak �ç�n her zaman 
olduğu g�b� suçlu ve kurban arama sürec� başlamıştır. 
Kazanın akab�nde Başsavcının, “gözaltına alacağımız 
herkes �şç� lerle b�r l �kte öldü” beyanı � le ölen 
mühend�sler� �şaret etm�ş olması, s�stem�n yaratmış 
olduğu bu fac�anın, sadece b�rkaç mühend�se 
yüklenerek çözümlenmek �sten�lmes� ve s�stemden 
kaynaklı  sorunların örtülmek �sten�lmes�nden 
kaynaklanmaktadır.
15 Temmuz sonrasında ortaya atılan “Sabotaj” �dd�aları 
�se �nsan aklı �le açıkça alay etmekted�r.  Dava sürec�n�n 
bulanıklaştırılması �ç�n yapılan g�r�ş�mler, gerçek 
fa�llerden hesap sorulmasının önüne geçmek ve 
k a t l � a m ı n  e s a s  s o r u m l a r ı n ı n  b u l u n m a s ı n ı 
engellemekt�r. 
B�l�msel ve tekn�k ver�ler göstermekted�r k�, katl�amın 
sebeb� yeterl� ve gerekl� önlemler�n alınmamasıdır. 
Ocaktak� yangın esk� �malat panolarında bırakılan 
kömürler�n oks�jenle temas etmes� sonucu �çten �çe 
yanması b�ç�m�nde gerçekleşm�şt�r. Bu yarım yanma 
sonucu karbon monoks�t gazının ocak �ç�nde b�r�kmes� 
ve yangının uzun b�r süre tesp�t ed�lemeden devam 
etmes� sonucu fac�a meydana gelm�şt�r. Bu yangında 
boşalan kızgın malzeme, galer� ek�pmanlarının 
yanmasına neden olmuş, kömürün �çer�ğ�nden ve 
malzemeler�n yanmasından ortaya çıkan zeh�rl� gaz 

basınçla yayılarak maden emekç�ler�n�n ölümler�ne 
neden olmuştur. 
TMMOB olarak, hazırladığımız b�l�msel, tekn�k araştırma 
ve raporlar �le gerçeğ�n objekt�f b�r b�ç�mde açığa 
çıkarılması �ç�n üzer�m�ze düşen� yapmaya çalıştık. 
H�ç kuşku yoktur k� Soma katl�amında sorumluluk 
sadece, yapılan tüm uyarılara karşı üret�m� artırmak �ç�n 
tüm normları h�çe sayan ş�rket�n değ�ld�r. Soma Kömür 
İşletmeler� A.Ş., TKİ, MİGEM, ETKB, ÇSGB ve Hükümet 
yaşanan tüm maden fac�alarında olduğu g�b�  
sorumludurlar ve hesap vermel�d�rler.
Türk�ye'de özell�kle AKP �kt�darı dönem�nde uygulanan 
pol�t�kalarla üret�m; tekn�k b�lg� ve alt yapı olarak  
yeters�z, deney�m� ve deney�ml� uzmanı bulunmayan 
k�ş� ve ş�rketlere bırakılmıştır. Kamusal denet�m�n de 
yeter l �  ve etk �n b�r  b�ç�mde yapılamaması  �ş 
c�nayetler �n�n Soma'da olduğu g�b�  k atl �ama 
dönüşmes�ne neden olmuştur.
Ülkem�z, �ş c�nayetler�nde, �şç� ölümler�nde Avrupa'da 
b�r�nc�, dünyada üçüncü sırada yer almaktadır. Bu tablo 
AKP'n�n �kt�dara gelmes�yle daha da vah�m b�r hal 
almıştır.
Bu fac�a, hem “madenc�l�k” hem de “�şç� sağlığı ve 
güvenl�ğ�” alanında son 15 yıldır ağırlaştırılmış b�r 
b�ç�mde sürdürülen “özelleşt�rme”, “p�yasalaştırma” ve 
“taşeronlaştırma” pol�t�kalarının b�r sonucudur.
Bugün �şç�y� her türlü korumadan uzak bırakan, 
mühend�s ve hek�m� �ş kazaları tazm�natlarından 
sorumlu tutan, �şveren� ve �ş yaşamını denetlemekten 
sorumlu olan devlet� �se her türlü sorumluluktan 
arındıran b�r pol�t�ka �le karşı karşıyayız.
Bugün 13 Mayıs 2017, Türk�ye'n�n yaşadığı en büyük �ş 
c�nayet�n�n yıl dönümü.
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Ülkem�zde madenlerde emekç�ler, her geçen gün daha 
çok �ş c�nayet�ne kurban g�d�yor. Soma'dan bugüne 
değ�şen b�r şey yok, b�zler�n de öfkes� ve acısı çok taze. 
Ç ü n k ü  e s a s  s o r u m l u l a r  h e s a p  v e r m e k t e n 
kaçmaktadırlar. 
Sorumlular hesap vermeden; babalarını, eşler�n�, 
kardeşler�n�, evlatlarını kaybedenler�n yüreğ�n� 
soğutacak somut adımlar atılmadan b�zler�n de öfkes� 
d�nmeyecek, yüreğ� soğumayacak. 
Ocaklarda, galer�lerde b�r avuç kömür �ç�n b�r ömür 
verenler�, başta Soma olmak üzere kaybett�ğ�m�z tüm 

madenc�ler� ve hayatlarını �ş c�nayetler�nde kaybeden 
tüm emekç�ler� büyük b�r saygıyla anıyoruz. 
TMMOB olarak, asl� sorumluluklarını devrederek bu 
c�nayetlere sebep olanların bağımsız yargıya ve 
topluma hesap vermeler �  �ç �n  mücadelem�z� 
sürdüreceğ�m�z� değerl� kamuoyumuzla paylaşıyoruz.
Soma'yı unutmayacağız, unutulmasına asla �z�n 
vermeyeceğ�z.

TMMOB, TTB, KESK, DİSK

15-16 HAZİRAN 1970 BÜYÜK İŞÇİ DİRENİŞİNİ
SELAMLIYORUZ

Oda Başkanı Başkanı Al� Ekber Çakar, 15-16 Haz�ran Büyük İşç� D�ren�ş�n�n 
yıldönümünde b�r basın açıklaması yaptı.

1 5 – 1 6  H a z � ra n  1 9 7 0  B ü y ü k  İ ş ç �  D � re n � ş � n � 
Selamlıyoruz

1970 yılında, dönem�n �kt�darı tarafından TBMM 
gündem�ne get�r�len İş Yasası ve Send�kalar Yasası'nı 
yen�den düzenleyerek DİSK'�, send�kal hakları ve temel 
�şç� haklarını ger�letmeye yönel�k yasa tasarısına karşı 
15–16 Haz�ran günler�nde Kocael� ve İstanbul'da büyük 
b�r �şç� d�ren�ş� gerçekleşm�şt�. 168 fabr�kadan 150 b�n 
�şç�n�n gerçekleşt�rd�ğ� d�ren�şe ş�ddetle müdahale 
ed�lmes� sonucu üç �şç� ve b�r esnaf ölmüş, 200'den fazla 
�şç� yaralanmış ve 16 Haz�ran günü sıkıyönet�m �lan 
ed�lm�şt�. Olayların ardından yüzlerce �şç� ve send�kacı 
sıkıyönet�m mahkemeler�nde yargılanmış 5 b�nden 
fazla �şç� �şten atılmıştı. İk� yıl sonra �se Anayasa 
Mahkemes� söz konusu değ�ş�kl�kler� �ptal etm�şt�.
12 Mart faş�zm� dönem�nde sermaye çıkarları 
doğrultusunda yeter�nce düzenlenemeyen çalışma 
yaşamı, 24 Ocak 1980 ekonom� kararları ve 12 Eylül 
faş�zm� tarafından yen�den b�ç�mlend�r�lm�şt�r. İşç� sınıfı 
ve bütün çalışanların aleyh�ne yapılan düzenlemeler, 
bugünlere dek kes�nt�s�z olarak uygulanmıştır.
S�yas� �kt�dar, 2003 yılından �t�baren söz konusu 
neol�beral emek düşmanı pol�t�kaları uygulamaktadır. İş 
Yasası değ�ş�kl�ğ� �le başlayan onlarca düzenleme, 
emekç�ler�n ücretler�n�, üret�m-çalışma, yaşam 
koşullarını olumsuz yönde etk�lem�şt�r. Taşeronlaştırma, 
e s n e k - g ü v e n c e s � z  � s t � h d a m  b � ç � m l e r �  v e 
send�kasızlaşma yaygınlaşmıştır.
İşç� sağlığı ve �ş güvenl�ğ� h�zmetler� p�yasaya açılmış; 
serbestleşt�rme, kuralsızlaştırma ve kamu denet�m�n�n 
kaldırılmasına yönel�k b�rçok düzenleme yapılmıştır. 
Bugün �şç� c�nayetler�n� meşrulaştıran d�nc�-sermayec� 
b�r yaklaşım egemend�r. Yoğun emek sömürüsü yoluyla 
sağlanan azam� kârları güvenceye alan sermaye b�r�k�m� 

pol�t�kaları, emekç�ler�n aydınlanma kanallarını 
kapatan la�kl�k düşmanı uygulamalarla b�rl�kte 
uygulanmaktadır. 
TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası, bugünkü temel 
asgar� �stemler olan; esnek-güvences�z, taşeron çalışma, 
k�ralık �şç�l�k vb. sömürü yoğun bütün �st�hdam 
b�ç�mler�n�n kaldırılması, kıdem tazm�natları ve zorunlu 
b�reysel emekl�l�k s�gortası g�r�ş�mler� üzer�nden kıdem 
ve emekl�l�k haklarına dokunulmaması �stemler�n� 
desteklemekte; bu yönde b�rleş�k b�r mücadelen�n 
gerekl�l�ğ�ne �nanmaktadır. Z�ra eks�ks�z send�kal haklar, 
güvencel� çalışma, çalışma saatler�n�n azaltılması, 
�nsanca yaşam ve �nsanca emekl�l�k koşulları, her 
çalışanın temel haklarının başında gelmekted�r.
Odamız emekç�lerle dayanışma hal�nded�r ve 15-16 
Haz�ran d�ren�ş�n�n 47. yılında haklarına sah�p çıkan 
emekç� d�ren�şler�n� selamlamakta, �nsanca hakça 
yaşam �stem�n� desteklemekted�r.

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

LEJYONER HASTALIĞI

Akan sularda ve neml� ortamlarda bakter�ler�n oluşum ve çoğalma 
hızı daha yüksekt�r. Bakter�ler�n özell�kle kl�malarda kolayca 
çoğalab�lmes�nden dolayı, lejyoner hastalığına  da kl�ma hastalığı
denmekted�r. Kl�ma mekan�zmasının çalışmaya başlaması �le 
b�rl�kte bakter�ler kolayca ortama yayılab�lmekted�r. Solunan 
havayla b�rl�kte bakter� �nsan vücuduna kolayca yerleş�r. Kl�malar 
dışında dezenfekte ed�lmem�ş sular ve tem�zlenmem�ş arındırma 
c�hazları da tehl�kel� kabul ed�l�r.
Bünyes� zayıf olan �nsanlar lejyoner hastalığına kolayca 
yakalanmaktadır. Hastalık c�dd� boyutlara gelerek  ölümcül
olab�lmekted�r. Bu nedenle hastalıktan korunma yollarını 
uygulamalı; hava ve su �le çalışan c�hazların tem�zl�ğ�ne d�kkat 
ed�lmel�d�r. Günümüzde tedav�s� olan b�r hastalık olmasına rağmen 
�ler� boyutlara ulaştığında tedav� zorlaşab�l�r.
Tedav� sürec�n�n 2-3 haftayı bulduğu da olmaktadır. Tedav�s� özenle 
yapılmamış hastalık ölüme neden olab�l�r. Lejyoner hastalığının 
k�ş�de c�dd� bel�rt�ler� vardır ama başka hastalıklarla da 
karıştırılab�l�r. Hastalığın bel�rt�ler� çoğu zaman zatürre hastalığının 
bel�rt�ler� �le karıştırılmaktadır.
Lejyoner hastalığı Leg�onella pneumoph�la olarak adlandırılan 
bakter�n�n neden olduğu b�r akc�ğer �nfeks�yonudur. Halk arasında 
''zatürre'' olarak b�l�nen bu hastalığa neden olan bakter� �lk olarak 
1976 yılında Ph�ladelph�a'da b�r otelde Amer�kan Lejyonerler�n�n 
toplantısına katılanlarda ortaya çıkan b�r salgın sonucu 
keşfed�lm�şt�r. Bu nedenle enfeks�yon, salgından etk�lenenler�n 
anısına Lejyoner hastalığı olarak ve keşfed�len yen� bakter� de 
Leg�onella pneumoph�la olarak adlandırılmıştır.

Lejyoner Hastalığının Nedenler� Nelerd�r?
Lejyoner hastalığına büyük oranda sıcak-soğuk su s�stemler�, 
yüzme havuzları, kaplıcalar, durgun su, kl�ma ve nem ver�c� her 
şey neden olmaktadır. Bağışıklık s�stem� güçlü olan k�ş�lerde bakter� 
oluşsa da enfeks�yon gel�şme göstermez. Lejyoner hastalığının 
yaşlılarda, s�gara kullananlarda, alkol bağımlılarında, kron�k akc�ğer 
hastalıkları olanlarda görülme �ht�mal� daha yüksekt�r. S�gara 
kullanımı da hastalığın ortaya çıkmasına uygun ortamı hazırlayan 
etkenler arasında yer alır.
Lejyoner hastalığının �lk bel�rt�ler�  üst solunum yolu enfeks�yonu
şekl�nde başlar. Ağrılar, ateş yükselmes� en sıradan bel�rt�lerd�r. 
Karın ağrısı, m�de bulantısı, �shal zaman geçt�kçe daha ş�ddetl� 
b�r hal almaktadır. Zatürreden farklı olarak b�l�nç kaybı ve 

unutkanlık görüleb�lmekted�r. Hastalığın ş�ddet� arttıkça ağrılar ve 
d�ğer rahatsızlıklar çoğalır. Lejyoner hastalığında bel�rt�ler 
bakter�n�n vücuda g�rmes�n�n ardından geçen 2 ve 10 gün arasında 
ortaya çıkmaktadır. Başlangıç aşamasında hals�zl�k, yorgunluk 
yakınmaları çoğunluktadır. Ateş görülen hastaların çoğunda  38,5
sev�yeler� görülmüştür. Üst solunum yolu enfeks�yonu şekl�nde 
başlayan hastalık yavaş yavaş alt solunum yolu bel�rt�ler� 
göstermeye başlar.
Nefes almada güçlük, öksürük başladıktan sonra hasta balgam 
çıkarmakta zorlanır. Bunlar dışında d�ğer yaygın bel�rt�ler kaslarda 
acı ve ağrı �le baş ağrısıdır. Bazı hastalarda nad�r olarak huzursuzluk 
h�ss�, dalgınlık, b�l�nçte bulanıklık hatta komaya varab�lecek kadar 
�lerlem�ş s�n�r s�stem� bulgularına rastlanab�l�r. Elde ed�len bel�rt�ler, 
hastanın ş�kayetler�, akc�ğer f�lm� g�b� detaylar hastalığın 
bel�rlenmes�nde yeterl� değ�ld�r. Akc�ğer enfeks�yonu �le 
karıştırılab�l�r. Bu nedenle teşh�slerde öncel�kl� koşul bel�rt�ler�n 
yanında hastalığın doktorun aklına geleb�lmes�d�r.

Lejyoner Hastalığından Korunma Yolları Nelerd�r?
Oldukça c�dd� b�r hastalık olmasından dolayı lejyoner hastalığından 
korunmak �ç�n çaba göster�lmel�d�r. Hastalığa yakalanmamak �ç�n 
dezenfekte ed�lm�ş alanlarda bulunmaya, evlerde �ş yerler�nde 
kullanılan su �le çalışan s�stemlere d�kkat etmek gerek�yor. 
Ürünler�n su bulunan kısımlarına  özel bakım �şlemler�
yapılmalıdır. Suyun olduğu yerlerde nem oluşacağından bakter�ler 
kolaylıkla üremekted�r. Bunu önlemek �ç�n nem� ortadan 
kaldırmaya yönel�k havalandırma �şlemler� yapılmalıdır. Suların 70 
derece ısıda en az 30 dak�ka boyunca kaynatılması gerek�yor. 
Önceler� klorlama �şlem� çok sık terc�h ed�l�rken kanserojen 
etk�ler�nden dolayı artık yer�n� metal�k �yon�zasyona bırakmıştır.

Lejyoner Hastalığının Tedav�s� Ned�r?
Lejyoner hastal ığının en b� l �nd�k tedav�  yöntem� tüm 
enfeks�yonlarda olduğu g�b�  Tedav�n�n ant�b�yot�k tedav�s�d�r.
doktor kontrolünde yapılması en öneml� detaydır. Ortalama tedav� 
süres� 2-3 hafta c�varındadır. Bunun dışında hasta kend�n� �y� 
h�ssedene kadar tedav�ye devam ed�lmekted�r. Ancak genell�kle 3 
hafta sonunda doktor gerekl� kontroller� yapar. Hastalık zatürre �le 
karıştırıldığı �ç�n çoğu zaman tedav� yanlış �lerlemekted�r ama 
yanlış kısa sürede fark ed�l�r ve doğru tedav� planlaması yapılır. 
Tedav� süres�nce hastalığın c�dd�yet�ne göre hastanede yatış söz 
konusu olab�l�r. Hastanın rahatsızlığına göre ant�b�yot�k tedav�s� 
yanında ağrı kes�c�, ateş düşürücü tedav� yöntemler� de 
uygulanab�l�r. Tedav� süres�nce hasta beslenmes�ne ve tem�z hava 
almaya özen göstermel�d�r. S�gara ve alkol kullanımına son 
ver�lmes� �y�leşme sürec�n� hızlandırab�l�r.

Lejyoner Hastalığının Tar�hçes�
Hastalığın �lk olarak 1976 yılında Amer�ka'nın Ph�ladelph�a 
bölges�nde görüldüğü b�l�nmekted�r. Otelde lejyoner kongres� 
katılımcıları arasında ortaya çıkan hastalık 221 k�ş�y� etk�lem�şt�r. 
Etk�lenen 34 k�ş� hayatını kaybetm�şt�r. Salgına neden olan etken 
CDC'n�n uzun süren yoğun çalışmalarından sonra hayatını 
kaybeden hastaların akc�ğerler�ne yapılan otops� �le �zole 
ed�leb�lm�şt�. Sonuçta ortaya çıkan h�ç tanınmamış b�r gram negat�f 
bakter� olmuştu. Etken�n �s�mlend�rmes� yapıldıktan sonra devam 
ed�len araştırmalarda salgının �lk kez görülmed�ğ� daha önce b�rçok 
otelde ve hastanede ortaya çıktığı bel�rlenm�şt�r. Günümüzde 
hastalığın hastane kaynaklı enfeks�yonlar arasında en c�dd�ler� 
arasında yer aldığı b�l�nmekted�r. Lejyoner hastalığı b�ld�r�m� gerekl� 
olan hastalıklar arasındadır.
Kaynak: b�lg�hanem.com, Memor�al Hosp�tal
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Kültür & Sanat 

 

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI

NE GÜZEL ŞEY HATIRLAMAK SENİ

CHARLIE’NİN ÇİKOLATA FABRİKASI

Ne güzel şey hatırlamak 
sen�. 
Sana tahtadan b�r şeyler 
oymalıyım y�ne:
b�r çekmece
b�r yüzük, 
ve üç metre kadar �nce 
�pekl� dokumalıyım. 
Ve hemen 
fırlayarak yer�mden 
Penceremde dem�rlere 
yapışarak 
hürr�yet�n sütbeyaz 
mav�l�ğ�ne 
sana yazdıklarımı bağıra bağıra okumalıyım...

Nâzım H�kmet'�n seçme ş��rler�nden oluşan Ne Güzel 
Şey Hatırlamak Sen� k�tabı, k�tap ve k�tapla b�rl�kte 
ver�len 4 CD ek�nden oluşuyor.

CD'lerde sanatçı Genco Erkal'ın ses�nden 
d�nleyeceğ�m�z 51 Nâzım ş��r�, şa�r�n hemen bütün 
k�taplarından, ş��r serüven�n�n gel�şmes�n� de gözeten, 
sevda, hasret ve s�yas� ş��rler�nden dengel� b�r seç�m 
yapılarak hazırlandı.

Sayfa Sayısı: 224 • Baskı Yılı: 2016
Yayınev�: Yapı Kred� Yayınları 

Bu kapsamlı çalışmasında 
John Keegan tüm 
zamanların en büyük 
savaşını b�r karmaşık ve traj�k 
olaylar yığını olarak değ�l, 
bell� b�r mantıkla ele alınmış 
olaylar s�ls�les� hal�nde 
aktarıyor. İk�nc� Dünya 
Savaşı'na savaş t�pler�, savaş 
temaları ve l�derler�n s�yasal 
hedefler� �le kararları 
açısından bakmamızı ve 
böylece yönteml� b�r okuma yapmamızı sağlıyor. Her 
b�r� bell� b�r muharebe t�p�n� tems�l eden altı öneml� 
savaşa odaklanıyor: Br�tanya hava muharebes�, G�r�t 
hava �nd�rme muharebes�, M�dway uçak gem�s� 
muharebes�, Fala�se tank muharebes�, Berl�n şeh�r 
muharebes� ve Ok�nawa amf�b� muharebes�. Öne 
çekt�ğ� savaş temaları �se �kmal, üret�m, �şgal, stratej�k 
bombardıman, d�ren�ş ve g�zl� s�lahlar. Keegan daha 

sonra merceğ� l�derler�n karşı karşıya kaldıkları 
stratej�k �k�lemlere tutuyor, aldıkları kararların savaşan 
�nsanların hayatlarını ve savaşın g�d�şatını nasıl 
etk�led�ğ�n� başarıyla aydınlatıyor.
“[John Keegan] b�r asker� tar�hç� olarak, savaşın hem 
s�yasal yönünü hem de asker� yönünü çok başarılı b�r 
şek�lde değerlend�r�yor. Savaşı �k� zaman d�l�m�nde (onu 
hazırlayan koşulların oluşmasından 1943'e dek ve 1943-
45 arasında) ve üç sahnede (Batı Avrupa, Orta Avrupa ve 
Pas�f�k'te) �ncel�yor.”
— Sunday T�mes
Sayfa Sayısı: 656
Baskı Yılı: 2016
Yayınev�: Say Yayınları 

Roald Dahl (1916-1990), 
Norveç asıllı büyük b�r yazar. 
K�taplarını İng�l�zce yazıyor. 
Büyükler �ç�n olduğu kadar 
çocuklar �ç�n de b�rb�r�nden 
güzel pek çok k�tap yazmış. 
Charl�e'n�n Ç�kolata 
Fabr�kası, onun en sev�len 
çocuk k�taplarından b�r�. Bu 
k�tapta küçük Charl�e �le 
tanışacaksınız. Onu çok 
seveceğ�n�z�, onunla arkadaş 
olacağınızı umuyoruz. 
Charl�e, annes�, babası, �k� n�nes�, �k� de dedes�yle 
b�rl�kte büyük b�r kent�n b�t�m�nde küçük b�r tahta 
barakada yaşamaktadır. Yoksuldurlar. Charl�e 
ç�kolataya bayılır, ama alacak parası yoktur. B�r�kt�r�len 
parayla, doğum günler�nde, yılda b�r kez b�r küçük 
ç�kolata g�rer evler�ne. Bu büyük kentte, Charl�e'ler�n 
ev�nden b�le görülen kocaman b�r ç�kolata fabr�kası 
vardır; dünyanın en ünlü ç�kolatalarını üret�r. 
Günlerden b�r gün... Yok, k�tabın konusunu 
anlatmamızı beklemey�n. Okuyun, göreceks�n�z neler 
olacak. Bu k�tabın devamı sayılab�lecek güzel b�r 
k�tabımız daha var: Charl�e'n�n Büyük Cam Asansörü. O 
k�tapta da Charl�e'n�n başka b�r serüven�n� 
�zleyeceks�n�z. 
(Tanıtım bülten�nden)

Sayfa Sayısı: 208
Baskı Yılı: 2016 / �lk baskı 2005
Yayınev�: Can Çocuk Yayınları 



  Teknoloji Günlüğü Hazırlayan: N.Gökhan Duman

HABER
12 yaşındak� kız Albert E�nste�n ve Stephen 
Hawk�ng'� solladı!

En zek� �nsan artık Albert E�nste�n ve Stephen 
Hawk�ng değ�l. 12 yaşındak� H�nt asıllı Rajgaur� 

Pawar, IQ test�nden aldığı skor �le E�nste�n ve Stephen Hawk�ng'� 
ger�de bıraktı.IQ testler�nde zek�l�k sınırı 140 puan olarak 
bel�renm�şt�. Bu testlerden Albert E�nste�n ve Stephen Hawk�ng 
160 puan alarak z�rvede yer alıyordu. Ancak dünyanın en zek� 
�nsanları olarak b�l�nen Albert E�nste�n ve Stephen Hawk�ng, 
tahtını 12 yaşındak� H�nt asıllı Rajgaur� Pawar'a kaptırdı. Rajgaur� 
Pawar �sm�ndek� kız çocuğu yapılan IQ testler�nde 162 puan alarak 
�sm�n� en zek� �nsanlar l�stes�ne astırdı.Rajgaur� Pawar'ın 
Manchester Ün�vers�tes�'nde b�l�m �nsanı olan babası Dr. 
Surajkumar Pawar; "Kızım böyle b�r sonuç elde eden en genç �nsan 
oldu" ded�.Rajgaur� Pawar, IQ test�nden aldığı 162 puan sayes�nde; 
sadece yüksek IQ'lu k�ş�ler�n bulunduğu İng�l�z Mensa 
Topluluğu'na üyel�k tekl�f� almayı başardı.

İnternet geçm�ş�n�z f�rmalara satılacak!

İnternet geçm�ş�n�z ABD'de yürürlüğe g�recek yasa 
�le artık d�ğer f�rmalara satılacak.�nternet sağlayıcı 
ş�rketler�ne web tarama etk�nl�ğ�, uygulama 

kullanımı ya da pazarlamacıların bulunduğu yerler hakkında 
" " b�lg�ler� satmadan önce müşter�ler�n�n �zn�n� almak hassas
zorunda kalmayacak. Bu sayede �nternet sağlayıcıları , 
kullanıcıların k�ş�sel ver�ler�n� d�ğer f�rmalara satab�lecek.Konuyla 
�lg�l� esk� FCC Başkanı Tom Wheeler'�n danışmanlarından G�g� 
Sohn, "Comcast, AT & T ve Charter g�b� ISS'ler k�ş�sel b�lg�ler�n�z� 
�zn�n�z olmadan en yüksek tekl�f sah�b�ne satmakta özgürdür. 
K�mse s�z� koruyamaz" ded�.Yen� yasanın önümüzdek� günlerde D. 
Trump tarafından �mzalanması beklen�yor. Bakalım �nternette 
g�zl�l�ğe önem ver�len kuruluşlar bu konu hakkında ne yapacak?

Türk�ye'n�n �lk d�j�tal kadın ve sağlık as�stanı: 
Pepapp!

İk� yıl önce " !" cümles� �le kullanıma Selam tatlım
sunulan Türk�ye'n�n �lk d�j�tal kadın ve sağlık as�stanı 
Pepapp, kullanıcıları �ç�n özel günler� tak�p 

ederken, bu özel günler�n daha sağlıklı ve rahat geç�r�lmes�n� 
sağlıyor.Kadınların d�j�tal as�stanı olma hedef�yle kullanıma 
sunulan Pepapp, bugüne kadar 1 m�lyon kez �nd�r�ld�. Halen 600 
b�n akt�f kullanıcısı olan uygulama kadınların özel günler�nde 
eğlencel� tavs�yeler ver�rken, onlarla konuşup, aylık döngüler� 
�ç�nde en doğurgan oldukları dönem� hesaplıyor. Uygulama, 
kadınların özel günler� ve yumurtlama dönemler� hakkında b�lg� 
ver�rken, döngü tak�p etme derd�ne de son ver�yor. K�ş�ye özel 
tavs�yeler�yle sadece regl ve yumurtlama dönemler�nde değ�l, her 
zaman key�fl� ve d�kkat çek�c� b�lg�ler sunuyor. Kadınlar güne 
Pepapp Pepapp'la başlayıp, 'la noktalıyor. Onunla f�lm �zl�yor, 
müz�k d�nl�yor, egzers�z yapıyor, uyuyor ve ham�le b�le kalab�l�yor. 
Verd�ğ� tavs�yelerle ham�le kalmak �steyen kadınlara yol göster�yor. 
İstenmeyen gebel�kler� de engelleyen uygulama, kadınları en 
doğru şek�lde yönlend�r�yor. 

Ayrıca uygulama �ç�nde yer alan  bölümünde yaşama da�r Pepz�ne

key�fl� ve b�lg�lend�r�c� makaleler kadınlara sunuluyor: Yemek 
tar�fler�, bakım tüyoları, kend�n� �y� h�ssetmen�n püf noktaları ve 
d a h a  f a z l a s ı  b u  b ö l ü m d e  y e r  a l ı y o r. U y g u l a m a y ı 
AppStore&GooglePlay'den �nd�r�leb�l�rs�n�z.

HGS mob�l uygulaması hayatı kolaylaştırıyor.

HGS Mob�l  Bak �ye Yükleme uygulaması , 
kullanıcılara büyük kolaylıklar sağlıyor.HGS 
M o b � l  B a k � y e  Yü k l e m e  u y g u l a m a s ı  � l e 
vatandaşlar, plaka numarası, TC K�ml�k Numarası, 

verg� numarası veya HGS et�ket numarasını kullanarak tüm HGS 
ürünler�n�n bak�yes�n� görüntüleyeb�lmekte, kred� kartı �le kolay 
ve hızlı b�r şek�lde yükleme yapab�lmekted�r.Aracın HGS 
et�ket�nde ne kadar bak�ye olduğu görüntüleneb�l�r.Aracın HGS 
et�ket� �ç�n m�n�mum bak�ye l�m�t� bel�rlenerek uygulamanın 
kullanıcıyı uyarması sağlanab�l�r, böylece cezalı HGS geç�şler� 
önleneb�l�r.Sık kullanılan araçların HGS et�ketler� uygulamaya 
kayded�leb�l�r, böylece sadece b�rkaç dokunuşta HGS bak�ye 
yüklemes� gerçekleşt�r�leb�l�r.HGS bak�ye faturaları e-posta �le 
alınab�l�r.Geçm�ş yüklemeler görüntüleneb�l�r, tar�he göre 
sıralanab�l�r.Uygulamayı den AppStore&GooglePlay'
�nd�r�leb�l�rs�n�z.

Fuchs�a, Andro�d'�n yer�n� alacak mı?

Fuchs�a OS, akıllı telefonlar ve tabletler �ç�n 
uygun b�r kullanıcı arayüzüne sah�p olacak.. 
L�nux tabanlı b�r çek�rdeğ� kullanan Andro�d'�n 
aks�ne, Fuchs�a, Magenta adlı b�r çek�rdek 

kullanıyordu.Fuchs�a'nın ortaya çıkmasından sonra, Google'ın 
Andro�d projes�n� sonlandırdığı artık yoluna Fuchs�a �le devam 
edeceğ� söylent�ler� yayılmıştı. Bu �dd�alara bugün Andro�d'�n 
mühend�sl�kten sorumlu Başkan Yardımcısı Dave Burke'den b�r 
açıklamaya geld�.Burke'e; Fuchs�a'nın, Andro�d'den bağımsız 
olduğunu ve bunu "erken aşamalı deneysel proje" olarak 
n�telend�rd�ğ�n� bel�rt�yor. Burke, Google'da Fuchs�a'ya benzer 
b�r sürü deneysel projeler�n olduğunu ve bunları gel�şt�rmekten 
mutluluk duyduklarını bel�rt�yor.Dolayısıyla, Google'ın 
Andro�d'�n yer�n� Fuchs�a'ya bırakacağı �le �lg�l� end�şeler�n�z 
varsa, ş�md�l�k end�şelenmen�z gerekecek b�r şey yok. 
Tahm�nler�m�ze göre; Fuchs�a OS gel�şt�rme sürec� b�tt�kten 
sonra IoT yan� nesneler�n �nternet� �ç�n kullanılmaya başlanacak.

WhatsApp'a merakla beklenen özell�k gel�yor

Popüler mesajlaşma uygulaması  �ç�n WhatsApp
en çok beklenen özell�klerden b�r� de  yanlışlıkla 
veya hatalı gönderd�ğ�n�z mesajları �ptal etme 

yeteneğ�. Sadece gönderen�n ver�tabanı üzer�nde çalışan 
�ptal�n aks�ne, bu �ptal özell�ğ� karşı kullanıcının ver�tabanı 
üzer�ndek� mesajı da s�l�yor.Bu fonks�yon �le mesajı s�lmek �ç�n 
çöp kutusu s�mges�ne bastığınızda, �ptal ve s�l seçenekler�n�n 
yansıra ger� al seçeneğ� görülecek. Mesaj gönder�ld�kten sonra 
beş dak�ka �ç�nde s�l�neb�l�r olacak. Bu özell�k henüz akt�f değ�l 
ancak ,  � ler leyen zamanlarda Whatsapp,  bu özel l �ğ� 
kullanıcılarına sunacak görünüyor.
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  DEVR-İ ALEM Hazırlayan: S�bel KAHYA

DOĞU KARADENİZ & BATUM

TADI DAMAĞIMDA
KARADENİZ YAYLALARI

TURU
MMO A�les� bu kez Doğu Karaden�z &
Batum’da Tadı Damağında Karaden�z

Yaylaları Turundaydı...
 Bu yıl, yeş�l� bol, oks�jen� bol olsun 
ded�k.. 3 günlük kısa tat�l� fırsat b�l�p, b�rkaç 
günde ekley�nce Karaden�z Gez�s� nde 
karar verd�k bu yıl.. 

 16 Mayıs 2017 Salı akşamı  saat: 10,30 
İzm�t Yahyakaptan/Arastapark önünde 
üyeler�m�zle, tanışma yerleşme (k� her 
gez�de tanışsak, tanımasak b�r heyecan 
�ç�m�zde var olduğunu söylemel�y�m.) 
durumları sonrası otobüste yerler�m�z� 
alarak  sabahın �lk ışıklarında Amasya da 
Ferhat �le Ş�r�n aşıklar müzes� önünde b�r 
sabah kahvaltısıyla �lk molamızı, gez�m�z�n 
başlangıcını yaptık..  
 Aşıklar müzes� m�? İlk başta görünce 
b�zde şaşırdık  ama Amasya'da gerçekten 
böyle b�r yer var. 2013 yılında açılan Ferhat 
�le Ş�r�n aşıklar müzes� görülmes� gereken, 
ama b�r o kadar da eks�ğ� olan b�r yer.. 
 Şu uğruna dağlar del�nen  Ş�r�n'�n�n 

res�mler�n� görünce “ahh ahh o yıllarda 
yaşamalıymışım Ş�r�n' �ç�n dağı delen bana 
neler yapmazdı” d�yen güzel b�r bayanın 
s e s � y l e  k a h k a l a r ı m ı z  s a n ı r ı m 
b�rçoğumuzun hafızasında güzel b�r repl�k 
olarak yer�n� aldı.
 B � z l e r  g ü n ü m ü z d e  a l ı ş k ı n 
olmadığımız �ç�n böyle dağları delen 
mecnun ve  del�  yüreklere,  el �nde 
kazmasıyla Ferhatı karşımızda görünce 

düşman sanarak “Atagün koşş d�ye 
seslen�ş�m sonrasında o ahşap kılıcıyla 
d ü ş m a n a  k a r ş ı  y e r � n �  a l d ı  k ü ç ü k 
kurtarıcım”.. ve hep�m�z �ç�m�z rahat, kral 
kayalıklarını gezeb�l�rd�k artık..                                                                                                            
 Coğrafyacı dost Strabon' u da z�yaret 

etmeden geçmek olmazdı. Herkesle foto 
çekt�rm�yor, ancak, yakın dostu C�han bey 
�le b�r fotoya  �kna edeb�ld�k. ;-)
 Yeş�lırmak üzer�ne kurulu doğa ve 
t a r � h � n  m u h t e ş e m  b � r l � k t e l � ğ � n � 
göreb�leceğ�m�z şehzadeler şehr� olarak 
b�l�nen Amasya'dak� gez�m�ze bölgede 
kurulmuş olan 11 meden�yete a�t eserler�n 
serg�lend�ğ� Amasya Arkeoloj� Müzes� ve 
Mumya Müzes�, Müzede arkeoloj�k, 
etnograf�k, s�kke, mühür, el yazması ve 
mumya olmak üzere yaklaşık 24.000 
c�varında eser serg�lenmekte. 500 yıllık 
yaşayan b�r tar�h� eser olarak kabul ed�len 
Bayez�d Küll�yes� ve Yeş�lırmak'ın çevres� 
boyunca sıralanan Yalı Boyu Evler�'n�, 
Ardından Saat Kules�, Hazeranlar Konağı 
gez�ler�m�z� yaparak Yeş�lırmak Vad�s� 
k ıyısında yer alan görüntüsüyle ve 
h � k â y e s �  � l e  b ü y ü l e y e n  K r a l  K a y a 
Mezarlarını ve sevdaları tar�he mal olmuş 
Ferhat �le Ş�r�n efsanes�ne konu olan su 
kanallarını panarom�k gördükten sonra 
Amasya'dan ayrıldık. 
 G�resun yolu üzer�ndek� Perşembe 
Yaylası nda öğle yemeğ� ardından Ordu 
daydık… Koşar adım Ordu Boztepe 
t e l e fe r � k  h a t t ı  o r a d a n  m u h t e ş e m 
panoram�k Ordu manzarasıyla buluştuk .. 
ve küçük b�r key�f ve çay molası, ve b�rkaç 
k�lo fındık almayı �hmal etmed�k tab�k�..
 Den�z kenarı nef�s den�z manzaralı 



otel�m�zdek� konaklama sonrası  Bu kez 
y o l u m u z  T � r e b o l u  . .  T � r e b o l u  Ç a y 
Fabr�kasında  yen� hasat çaylarımızı 
yudumlarken  b�r karaden�z horonu 
y a p m a y ı  � h m a l  e t m e d � k . .  e  t a b � 
öğret�c�ler�m�z İsma�l&B�rgül AKYÜZ 
ç�ft�n�n öğret�c�l�ğ� sayes�nde ;-)
 Ardından Trabzon'dak� gez�m�ze �lk 
olarak Komenes A�les� tarafından yapılan 
Ayasofya K�l�ses� �le başladık, sonrasında 
Atatürk'ün Trabzon'a �lk geld�ğ�nde Soğuk 
Su semt�nde gezerken görüp beğend�ğ� 
konağı Trabzon Özel İdares�nce               
 ATATÜRK'e hed�ye ed�len ve Trabzon'a 
3. ve son kez geld�ğ�nde konakladığı 
A t a t ü r k  K ö ş k ü ' n ü  z � y a r e t  e t t � k . . 
Z�yaretler�m�z sonunda Trabzon'un ünlü  
telkâr� sanatını ve yöreye özgü takı ve ev 
ürünler�n�n serg�lend�ğ� mağazaları 
dolaşarak b�rer örnekler�n� “sadece hatıra 
olsun d�ye” ;-) d�ye almaya çalıştık. 
Trabzon'a gelm�şken Akçaabat köftes�n� 
y e m e d e n  o l m a z  d � y e  d ü ş ü n e r e k 
grubumuzun Trabzon lu B�rgül hn ın 
öner�s�yle muhteşem lezzet� yer�nde 
tatma �mkanı bulab�ld�k.. 
 Aman hava kararmadan Gümüşhane 
ye Karaca Mağarasına g�tmel�y�z d�ye 
düştük y�ne yollara…
 Yollar uzun ama otobüs çok renkl� 
olunca Karaden�z Türkü şarkıları derken 
yol nasıl geçt� anlayamadık b�le… Ve 
Karaca Mağarasındayız…
 Aman tanrım ..! Karaca Mağarası'nın 
toplam uzunluğu 256 metre olup, tamamı 
�le yatay b�r mağaradır. Aynı zamanda 5 
salondan oluşuyor. Her salon b�rb�r�ne 
bağlı… Salonları b�rb�r�ne bağlayan 
d u v a r l a r  d a m l a t a ş  s ü t u n u n d a n 
o l u ş m a k t a .  M a ğ a r a y ı  g e z e r k e n 
b�rb�r�nden � lg�  çek�c�  damlataşlar, 
sarkıtlar, d�k�tler ve kals�t kr�taller�, sütunlar 
ve bayraklar karşınıza çıkıyor, Mağara 
güller�n� ve damlataş havuzunu da 
unutmamak gerek…  oluşumu halen 
devam etmekte olduğu �ç�n, ultrav�yole ve 
b�l�mum ışık kaynakları �le zarar vermemek 

amacıyla g�r�ş�nde "�lg�l� makamlardan �z�n 
alınmadan kamera ve fotoğraf çek�m� 
yapmak yasaktır" �bares� bulunan; b�ttab� 
ve ne yazık k� yurdum saçmalıklarına b�r ek 
daha sunup 38 den sonra saymayı 
bıraktığım spot ışıklar �le renklend�r�l�rken, 
b�r yandan da gel�ş�m� körelt�l�p ışığın 
tutulduğu alanların resmen kurutulduğu, 
yurdumun belk�de z�yades�yle b�zlere 
bahşett�ğ�, muhteşem doğa yapılarından 
b�r d�ğer�.. Oks�jen�n fazlasıyla �ç�n�z� 
okşadığı nef�s b�r mağara. Mutlaka g�d�l�p 
görüles� den�leb�l�n�r... 
 Gez�m�z�n 3.gününde Sürmene Bıçak 
Sarayı'nda yapılan el yapımı bıçakları 
gördükten sonra, Sümale Manastırı ve 
Ayder yaylasına doğru düştük yollara… 
 Sümela Manastırı Maçka 'da .. yoğun 
b � r  y a ğ m u r l a  k e n d � m � z �  a k t a r m a 

m�nübüslerle sümelayıgöreb�leceğ�m�z 
b�r düzlüğe atmış olsakta doğa (s�s) b�r 
vak�t �z�n vermed� görmem�ze.. derken 
Sümela göründü s�sler�n dağılmasıyla.. 
(Restorasyon çalışması sebeb�yle ne 
yazıkk� dolaşma �mkanı bulamadık) 
S ü m e l a  m a n a s t ı r ı n ı  h e r  n e  k a d a r 
fotoğraflardan görmüş olsak da uzaktan 
görünce bakakaldık dak�kalarca. Nasıl 
güzel b�r yapıdır. Pek� ne demek Sümela? 
Nasıl bulunmuş? Melas kökünden gelen 
bu sözcük Yunanca s�yah,  karanlık 
demekm�ş. Manastırda bulunan (ş�md� 
Yunan�stan'da) 'S�yah Meryem' �konası 
yüzünden manastırın bu adla anıldığını 
söylen�yor. Dağın adı da buna �thafen Oros 
Melas'mış, (Karadağ). Yağmalanan ve 
yak ılan manastır ın bugün görülen 
f r e s k l e r �  1 7 4 0  y ı l ı n d a  y a p ı l a n 
r e s t o r a s y o n u n  e s e r � y m � ş .  K ü l t ü r 
Bakanlığı'nın restorasyonu �se on yılı aşkın 
süred�r devam ed�yormuş. Yağmurun 
az�zl�ğ�yle ne yazıkk� çok duramadan  
Fırtına vad�s� boyunca �lerley�p doğanın 
es�r� olmuşçasına manzaraya hayranlıkla 
bakıp tem�z hava soluyarak düzgün asfalt 
yolda rahatlıkla Ayder'e doğru tırmandık. 
Vardığımızda Ayder'�n g�r�ş�ndek� �ş yerler�, 

o te l l e r �  ve  d � ğ e r  ya p ı l a ş m a l a r  � l e 
karşılaşınca bu nasıl yayla demeden 
edemed�k. Türk�ye'n�n her yer�nde olduğu 
g�b� nereye talep artarsa oraya yatırım 
yapmak ancak bu yatırımı doğa'yı bozarak 
ve oranın kend�ne has özell�ğ�n� y�t�rerek 
uygulamak kaçınılmaz. 
 Türk�yen�n her yer�nden genç gruplar, 
müz�kler horonlar, halaylar ayrı b�r key�f 
ayder ama hava şar tlar ı  ve zaman 

kısıtlaması ne yazıkk� çok fazla �z�n 
vermed� uzun süre Ayder de zaman 
geç�rmem�ze. .  Buralara  gelm�şken 
Karaden�z kadınlarının bağladıkları 'Keşan 
bez�' olmazsa olmaz ded�ler. Kırmızı-s�yah 
renkler�n hak�m olduğu bu bezden 
başörtüsü, elb�se, çorap hatta masa örtüsü 
b�le yapılıyor. Öyle k� karaden�zde bell� b�r 
süre sonra nereye bakarsanız 'Keşan' 
görmeye başlıyorsunuz(!) e b�zde ed�nd�k 
hemen b�r keşan yemen�s� başımıza.. Çok 
kullanışlı olduğunu söyleyeb�l�r�m, b�r 
bağlama şekl�yle karaden�z d�ğer şekl�yle 
romen kızı oluver�yorsunuz;-)
 D�doo d�doo kalk g�del�m z�ganaya 
ded�k ama çok yağmur olunca geç�t b�ze 
�z�n vermed�.. Z�ganayı b�r başka daha 
g e n � ş  z a m a n l ı  t u r a  b ı r a k t ı k … 
Çamlıhemş�n fırtına deres�nde güzel b�r 
öğle yemeğ� ve ardından b�r horonla.. artık 
Batum sınırı yolculuğumuz başladı. (gerç� 
aramızda vad� boyunca z�pl�ne yapan Sena 
ve Zeynep'e �mrenmed�k değ�l;-)
 Vee BATUM  kapısına vardık k�. . 
Varmaz olaydık.
 Gürc�stan'da kent  uygar l ığının 
gel�şmes� dördüncü yüzyılda başlamış. 
Batum kent�n�n geçm�ş� de ortaçağlara 
kadar g�d�yor. Tar�h boyunca Roma, B�zans, 
Arap, Selçuklu, Osmanlı ve Rus akınlarına 
maruz kalmış. Gürcüler 4. yüzyılda 
Hır�st�yanlığı kabul etm�ş. 17. yüzyılda bazı 
etn�k Gürcüler Müslüman olmuş. 
 Gürcü �şç�ler�n çay toplama mesa� 
dönüşler�ne yakalanmamızla, kapıda 2 
saat kalabalıkta sıra beklemem�z yorucu 
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olmadı değ�l.. Sonrasında  b�raz karanlık 
çökmüş olsada Genel b�r Panoram�k gez� 
sonrası yöresel b�r gürcü geces� ve gürcü 
yemekler�yle yorgunluğumuz atmaya 
çalıştık.  
 Yemekler� damak zevk�m�ze oldukça 
uygun, Mantısı da lezzetl� ancak tembel �ş� 
den�leb�l�n�r. B�z�m Kayser�'de bu mantıyla 
kız evde kalır.. NET!;-)  
 Kend�m�z� konaklama yaptığımız 
R�xos'a attık.. Batum, tem�z, güzel, huzurlu 
b�r şeh�r. Şahane yemekler, �y� plaj, �y� 
oteller var, ancak eğlence ve gece hayatı 
açısından çok şey vadetm�yor. Gece hayatı 
kulüplerde yüksek sesl� müz�k ve pahalı 
�çeceklerden �baret. Canlı müz�k ve kal�te 
açısından yeters�zler. 
 Buradak� �nşaatların çoğunu Türk 
ş�rketler� yapıyor. Şehr�n merkez�nde 
büyük uluslararası otel z�nc�rler�n�n 
k umar hanes �  o lan  dev  ote l ler �ne, 
yen�ler�n�n eklenmes� �le yakın gelecekte 
bölgen�n Las Vegas'ı olmayı hedefl�yor. 
Pırıl pırıl, �y� organ�ze ed�lm�ş ve tam da b�r 
sayf�ye şehr� havası serg�leyen Batum, 
restorasyon çalışmaları �le yakın gelecekte 
yepyen� ve cezbeden b�r yüze sah�p 
olacağı kes�n g�b� görünüyor. 
 P�azza Meydanı, T�yatro Maydanı, 
Avrupa Meydanı, Astronom�k saat, Ermen� 
Apostol�k Kl�ses�, Orta Cam��, St N�ckolas 
Church oldukça d�kkat çek�c� yapılar, 
görülmeye değer.. 
 Ve hızlıca yağan yağmurla beraber 
çıkış kapısı ve oradan Ver el�n� Uzungöl…. 

 Uzungöl'e meşhur cam��n�n yan 
tarafından g�r�yoruz. Etrafının fazlaca 
b e to n l a ş t ı ğ ı n ı  d u yd u ğ u m u z   � ç � n 
h a z ı r l ı k l ı y ı z .  H a y a l  k ı r ı k l ı ğ ı n a 
uğramayacağız.  Y�ne de uğruyoruz! 
 Uzungöl uzun havuza dönmüş. Göle 
nazır b�r kart�ng p�st� var! Ne düşünerek 
yapılmış anlamak çok güç. Yürüyüş 
yapayım, k�tap okuyayım, sess�zl�ğ� 
d�nleyey�m d�yorsanız demey�n :)  vad�n�n 
ortasında bulunan ve yamaçlardan düşen 
kayaların Hald�zen deres�n�n önünü 
kapatmasıyla oluşmuş... Deren�n �k� 
yanında betondan yürüyüş yolları var.  

Uzungöl'de güneşl� gün sayısı çok az onun 
�ç�n yanınızda yağmurlukla g�tmekte fayda 
var.   
 Yolculuğumuzun son günü b�r de 
uyanıyoruz k�…. Bunca s�s l �  puslu 
yağmurlu günler sonrası Karaden�z b�z� 
Güneş le uğurluyor… T�rebolu sabah 
muhteşem manzarasıyla karşımızda… 
B � z � m  o t o b ü s  U z u n g ö l ' ü  d � ğ e r 
otobüsümüz G�resun kales�n� terc�h ett�ğ� 
� ç � n  K a l e  d e n  b a h s e d e m e s e m d e 
res�mlerden  muhteşem manzarayı 
göreb�l�yoruz..
 Gez�m�z�n son günü Samsun…   
 K a r a d e n � z � n  b a ş k e n t  �  o l a r a k 
adlandırılan Samsun da �lk durağımız 
Bandırma Vapuru , Gaz� Müzes�…  
 Büyük önder Atatürk'ün 9.Ordu 
müfett�ş� olarak kurmayları �le b�rl�kte 
İstanbul'dan yola çıktığı Bandırma Vapuru, 
M�ll� Mücadele Açık Hava Müzes� alanında 
serg�len�yor. 19 Mayıs 1919 da Samsun'a 
dem�r atan vapurun aslına uygun �nşaa 
ed� lmes�yle dönüştürülen müzede 
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SUAT SEZAİ GÜRÜ’yü Ölümünün
24. Yılında Özlemle Anıyoruz

(29 Ocak 1954 - 29 Ocak 1993)

TMMOB

tmmob
mak�na mühend�sler� odası

Alnını
dağ ateş�yle ısıtan
yüzünü
kanla yıkayan dostum
sen�n
uyurken dudağında gülümseyen bordo gül
ben�m kalb�m� harmanlayan �syan olsun
ş�md� d�ng�n gövdende
uğultuyla büyüyen sess�zl�k
b�rgün ben�m el�mde
patlamaya sabırsız mavzer olsun

başını omzuma yasla
göğsümde taşıyayım sen�
gövdem gövdene can olsun

söyle bana ey
ölümün açıklayıcı pervanes�
hang� yavru tek başına y�ğ�tt�r
hang� yangın b�r başına söndürülür
ah herkes susuyor
........
ARKADAŞ Z. ÖZGER

29 Ocak 1993'te Oda görev� gez�s�nde geç�rd�ğ� el�m b�r traf�k
kazasında yaşamını y�t�ren Oda Sekreter�m�z Suat Sezg�n GÜRÜ’yü
aramızdan ayrılışının 24. yılında sevg� ve saygıyla anıyoruz.

AŞKLA SANA

Atatürk'ün fotoğrafları �le şahs� eşyaları, 
k u r m a y l a r ı n ı n  v e  m ü r e t t e b a t ı n ı n 
balmumu heykeller� ve çeş�tl� belgeler 
serg�len�yor.  
 Samsun'un olmazsa olmazlarından 
b�r�d�r Am�sos Tepes� g�d�p görmek lazım  
den�ld�ğ� �ç�n burayıda z�yaret etmek üzere 
Telefr�klerle tepeye çıkmaya koyulduk..  
 Samsun'da yol gen�şletme çalışmaları 
sırasında açılan b�r del�k görüldüğü �hbarı 
üzer�ne Müze araştırmacıları �le b�ld�r�len 
yere g�derek hemen çalışmalara başlamış. 
Burada b�r a�le mezarı tesp�t ed�lm�ş. Erkek 
mezarının Pontus krallığının en üst 
düzey�ndek� yönet�c�ler�nden (kral, 
komutan, prens g�b�) b�r�ne, bayan 
mezarlarından b�r�n�n bu ünlü k�ş�n�n 
eş�ne (kral�çeye) d�ğer�n�n de kızına a�t 
olab�leceğ�n� düşünülüyormuş. Am�sos 
Mezar buluntularının büyük çoğunluğu 
som altından süs eşyaları... Lazer kes�m 
deneb�lecek kadar güzel eşyalar... Onlar da 

arkeoloj� müzes�nde... 
 19 Mayıs ın hemen sonrası Samsun da 
olab�lmen�n keyf�yle İzm�t e dönüş 
yolculuğa başlıyoruz.. 
 Otobüsler arası eğlencelerle, Dost ve 
arkadaşlarımızın kulaklarımızın pasını 
s�len şarkı ve türküler�yle yolumuz İzm�t'e 
varıyor.. 
 Yorucu, b�raz hava şartlarının az�zl�ğ� 
olsada b�r başka gez�de b�r arada olmak 
�ç�n ayrılıyoruz b�rb�r�m�zden… 
 Katılan herkese Teşekkür Ed�yoruz..
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şubemizden

CİHAN TAN
EMRE ÇAKIR
UĞUR KARADENİZ
ONUR KARABEKİR
ÖZGÜR ASLANBAŞ
BAHADIR GÖNENÇ
ABDULLAH ŞERİF KUZU
SEDAT KAHVECİ
HARUN DURGUN
MUSTAFA K.ATICIOĞLU
FATİH AZDİKEN

ONUR ÇOLAK
ORHAN GENÇER
HÜSEYİN BAYRAKTAR
SERHAT TUNÇ
MESUT KALKMAZ
BURAK OTAKLI
ALİ ÇAVUŞOĞLU
OĞUZHAN TORTUM
ABDULKADİR TAŞÇI
DOĞAN HACIDARICIOĞLU

ENES AYDIN
SERDAR ÖZTÜRK
HARUN BİLEN
İSHAK ÖZCAN
MUSTAFA KARACAOĞLU
ZİYA ALPAY
FERHAT DÜZENLİ
AHMET FERHAT KARTAY
ALPER GÜLBAHAR
TALİP ÖZTÜRK

HİLAL BİLGİN
HAVVA ÇALIŞKAN
BURAK KÖSEOĞLU
ERHAN AYDOĞAN
BAHRİ DUMANOĞLU
BEGÜM CENGİZ
İSMAİL SUBAŞILAR
ÜMİT NAS
TURGUT BULUT
MESUT YILMAZ

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ
Şubem�ze Mayıs - Haz�ran 2017 tar�hler�nde kayıt yaptırarak üye olan meslektaşlarımıza “ARAMIZA HOŞGELDİNİZ” 
d�yoruz. Oda ve Meslek� çalışmalarında başarılar d�l�yoruz.
          Şube Yönet�m Kurulu



SÜLEYMAN DEMİRÇELİK`İ YİTİRDİK.
B ü y ü ğ ü m ü z ,  A ğ a b e y � m � z , 
Şubem�z�n b�r çok kademes�nde 
görev almış, öncek� dönem Yönet�m 
Kurulu ve Denetleme Kurulu üyem�z  
Süleyman DEMİRÇELİK`� geç�rd�ğ� 
kalp kr�z� sebeb�yle kaybetmen�n 
der�n üzüntüsü �çer�s�ndey�z. A�les� 
ve Tüm MMO Cam�a mızın başı 
sağolsun.
(06.06.2017)

• Üyem�z Ahmet ORUÇ'un babası 28.06.2017 tar�h�nde 
vefat etm�şt�r. Üyem�ze ve kederl� a�les�ne başsağlığı 
d�ler�z.

• Üyem�z Kuzey BOY 20.05.2017 tar�h�nde evlenm�şt�r.   
Üyem�z� tebr�k eder, mutluluklar d�ler�z.

•  Ü y e m � z  M e t � n  B A Ş O Ğ LU 
21.05.2017 tar�h�nde evlenm�şt�r.   
Üyem�z� tebr�k eder, mutluluklar 
d�ler�z.

• Üyem�z Soner ENEKÇİ 
21.05.2017 tar�h�nde 
evlenm�şt�r.   Üyem�z� 
tebr�k eder, mutluluklar 
d�ler�z.






