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Ünal ÖZMURAL
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Başkanı

3

Değerl� Üyeler�m�z ; 

2017 yılının Eylül&Ek�m bülten� �le s�zlere tekrar  merhaba 
d�yoruz.

İç�nde bulunduğumuz koşullarda meslek alanlarımızı 
koruma ve gen�şletme mücadeles� vermek, TMMOB ve 
Odalarımızın h�yerarş�k vesayet altına alınmasına karşı, 
Odamız ve TMMOB'y� b�rl�k �ç�nde koruyarak geleceğe 
taşımak sorumluluklarımız arasında,bu ve benzer� bütün 
olumsuzluk lara karşın şub em�z başarı l ı  meslek � 
çalışmalarını sürdürmeye çalışmaktadır.  

S�zler�nde katkı ve katılımlarıyla B�r Enerj� Kongres�n� daha 
ger�de bıraktık. Kocael� Bak� Komsuoğlu Ün�vers�tes�nde 
gerçekleşt�rd�ğ�m�z Ulusal düzeydek� kongrem�z , ülkem�zde 
dünden bugüne enerj� ver�ml�l�ğ�, teknoloj�k gel�şmeler 
�rdelem�ş, enerj�n�n etk�n, ver�ml� ve tasarruflu kullanımı �ç�n 
toplumsal "farkındalık", "b�l�nç" yaratma sorumluluğunu 
yer�ne get�rmey� amaç ed�nd�ğ�m�z kongrem�zde  16 
oturumda 61 b�l�msel sunum yapıldı, 650 üye ve öğrenc�n�n 
katılımıyla gerçekleşt�r�ld�.  Şube Yönet�m Kurulu olarak 
çalışmalarımıza emek veren, katkı koyan tüm üyeler�m�ze 
destekler�nden dolayı  teşekkür eder�z.

2017 yılında h�zmete almaya düşündüğümüz eğ�t�m 
merkez�m�z�n açılışını gerçekleşt�rd�k.

Bakımcı personel�n yet�şt�r�lmes�ne yönel�k ara tekn�k 
elemanların ve meslektaşlarımızın bakım alanında eğ�t�m 
alacakları b�namız, bu kapsamda H�drol�k-Pnömat�k , 
Mekatron�k- Otomasyon, Kest�r�mc� Bakım, Yangın-Lpg vb. 
konularda teor�k ve uygulamalı eğ�t�mler�n yapılacağı 
alanlar oluşturulacak ve hem meslektaşlarımızın hem de 
ara tekn�k elemanların h�zmet�ne sunulacaktır.

Değerl� Meslektaşlarımız; 

B�l�m Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı`nın K�mya Mühend�sler� 
Odamızın Yönet�m Kurulu`nun görevden alınması �stem� 

üzer�ne açtığı davada K�mya Mühend�sler� Odası Yönet�m 
kurulunun görevden alınması kararı ver�lm�şt�r.

Anayasa`nın 135. Maddes�`ne aykırı olan bu hukuk dışı 
kararı protesto ed�yor ve kınadığımızı bel�rtmek �st�yoruz.

Kamuoyunca b�l�nd�ğ� üzere, B�rl�ğ�m�z TMMOB ve 
Odalarımız, neol�beral dönüşüm programları çerçeves�nde; 
tar�h, kültür, doğa, kent, kır, enerj�, maden, tarım, gıda 
rantları önünde engel oluşturması, sanay�s�zleşt�rme sürec� 
ve özelleşt�rme talanına dur demes�nden ötürü uzunca b�r 
süred�r �kt�darın hedef�nded�r.

Oda ve TMMOB örgütlülüğüne yönel�k �kt�dar kuşatmasının 
d a h a  d a  y o ğ u n l a ş a c a ğ ı  ö n ü m ü z d e k �  g ü n l e r d e 
örgütlülüğümüzü koruma ve gel�şt�rmey� temel b�r pol�t�ka 
olarak ben�mseyen Odamız; Örgütlülüğümüze ve meslek 
alanlarımıza yönel�k saldırılara karşı mücadeles�n� 
sürdürmeye devam edecekt�r. Mühend�sl�ğ�n emeğ�n, b�l�m 
ve tekn�ğ�n temel alınacağı eş�t, özgür, demokrat�k tam 
bağımsız barış �ç�nde b�r Türk�ye  d�leğ�yle dünden bugüne 
aynı kararlılık ve �nançla 19 Eylül Mühend�s, M�mar Ve Şeh�r 
Plancıları Dayanışma Günümüzü de  Kutluyoruz..

Sayın Meslektaşlarımız;

Her düzeyde eş�tl�kç�, özgürlükçü, demokrat�k, la�k; eş�t 
yurttaşlık haklarını, barışı ve halkların kardeşl�ğ�n�; b�l�m�, 
aydınlanmayı, planlama-sanay�leşme -kalkınmayı, kamu 
ve toplum yararını esas alan b�r Türk�ye ve Cumhur�yet 
özlem ve b�l�nc�yle, bütün üyeler�m�z�n ve halkımızın 29 
Ek�m Cumhur�yet Bayramını kutlar,

Saygılarımızı sunarız..



DİSK-KESK-TMMOB-TTB-10 EKİM DER:
10 EKİMİ UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ !

birliğimizden

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 EKİM-DER, 10 Ek�m Anmasına yapılan pol�s müdahales�ne �l�şk�n  10 Ek�m 
Dayanışma Derneğ�'nde b�r basın toplantısı gerçekleştrd�

TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz, DİSK İç 
Anadolu Bölge Tems�lc�s� Tayfun Görgülü,  KESK Eş 
Genel Başkanı Aysun Gezen, TTB Başkanı Raş�t Tükel ve 
Mehtap Sak�nc� Coşgun'un katıldığı toplantıda 
açıklamayı KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen okudu.

10 EKİMİ UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ!

10 Ek�m Ankara katl�amının �k�nc� yıldönümünde 
toplumun v�cdanında, yürekler�m�zde der�n ve 
onulmaz b�r yara açan bu katl�amda kaybett�ğ�m�z 
arkadaşlarımızı anmamız, acımızı �fade etmem�z, 
katl�amı kınamamız b�r kez daha pol�s vahşet� �le 
e n g e l l e n d � .  Po l � s ,  k a t l � a m d a  k a y b e t t � ğ � m � z 
arkadaşlarımızın a� leler�ne,  yaralı lar ımıza,  bu 
katl�amdan etk�lenen ve anmaya katılmak �steyen 
herkese Val�l�k emr�yle plast�k merm�lerle, gazla, 
kalkanlarla, tekmelerle, hakaretlerle saldırdı.

Yüreğ�nde �nsan sevg�s� ve barış özlem� dolu olan 102 
a r k a d a ş ı m ı z ı n  k a t l e d � l m e s � n � n ,  5 0 0 e  y a k ı n 
arkadaşımızın yaralanmasının acısı yürekler�m�zde 
halen tazeyken bugün öfkem�z daha da arttı. Hep�m�z o 
gün o meydandaydık. Her türlü �st�hbar� b�lg�ye rağmen 
h�çb�r önlem alınmadığı �ç�n gerçekleşen patlamaların 
tanığıyız. Kamu görevl�ler�ne kend� güvenl�ğ�n�z� alın, 
alandan uzak durun” d�yerek patlamalardan haberdar 

olduklarının tanığıyız.  Patlamaların 
yaşandığı  alanda yaral ı lar ın ac� len 
hastanelere ulaştırılması �ç�n önlem almak 
yer�ne alanı f�şeklerle gaza boğduklarının 
tanığıyız. Geç gelen ambulansların, 
tomalar la alanı  yık ayarak del � l l ler � 
kararttıklarının tanığıyız.

Müfett�ş raporlarında sorumlulukları 
bel�rt�ld�ğ� halde �st�hbarat b�lg�s�n� 
g�zleyen, arama noktaları oluşturmayan, 
h�çb�r güvenl�k önlem� almayan, katl�amda 
�hmal� ve sorumluluğu bulunan kamu 
görevl�ler�ne val�l�kçe soruşturma �zn� 
ver�lmed�ğ�n�n tanığıyız.

Bugün de k at l �amın �k �nc �  y ı l ında 
gerçekleşt�rmek �sted�ğ�m�z anmaya 
yapılan saldırının, atılan tekmeler�n, 
savrulan hakaretler�n, plast�k merm�ler�n, 

sıkılan gazın tanığı kılındık. AKP �kt�darı katl�amda 
sorumluluğu bulunan s�yas�ler�, kamu görevl�ler�n� 
tesp�t ederek yargılanmalarını sağlamak yer�ne, 10 
Ek�m'� anmak �steyenlere, 10 Ek�m �ç�n adalet talep 
edenlere acımasızca saldırı emr� vererek tarafını b�r kez 
daha gösterm�şt�r.

Bugün yaşanan pol�s vahşet�n� ş�ddetle kınıyoruz. 10 
Ek�m anmasına yönel�k pol�s saldır ısının tüm 
sorumluları hesap vermel�d�r.

10 Ek�m ve ardından gelen süreçte yaşananlar, barış, 
demokras� ve emekten yana b�r Türk�ye taleb�n�n halen 
en ac�l ve yakıcı talep olduğunu ortaya koymuştur. AKP 
�kt�darı OHAL ve KHKlere dayanarak haksız, hukuksuz, 
keyf� b�r b�ç�mde en temel �nsan hak ve özgürlükler�n� 
h�çe saymaktadır. B�zler, bu vahşete, bu saldırganlığa 
boyun eğmeyeceğ�z, bu karanlığı dayanışmayla aşmak 
�ç�n mücadelem�z� yükselteceğ�z.

Bombalar, katl�amlar, pol�s saldırıları emeğ�n haklarını 
savunmamıza, demokras�n�n, barışın tes�s ed�ld�ğ� la�k 
b�r Türk�ye �ç�n mücadele etmem�ze engel olamayacak!

D İ S K- K E S K-TM M O B -T T B - 1 0  E K İ M  BA R I Ş  V E 
DAYANIŞMA DERNEĞİ



birliğimizden
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DİSK-KESK-TMMOB-TTB: OHAL DEĞİL,
ÖZGÜRLÜK VE DEMOKRASİ İSTİYORUZ

19 Ek�m'de sona erecek olan OHAL'�n 5. kez uzatılmasına yönel�k MGK kararına �l�şk�n DİSK, KESK, TMMOB 
ve TTB tarafından 17 Ek�m 2017 tar�h�nde ortak basın açıklaması yapıldı

19 Ek�m'de sona erecek olan OHAL, MGK'nın tavs�ye 
kararı �le beş�nc� kez uzatılmak üzere TBMM Genel 
Kurulu'na gönder�l�yor. 15 Temmuz 2016'da yaşanan 
darbe g�r�ş�m�n�n ardından yasada tanımlanan gerekl� 
koşullar olmaksızın �lan ed�len OHAL, AKP'n�n 
oluşturmak �sted�ğ� yen� rej�m�n �nşasının adım adım 
g e r ç e k l e ş t � r � l m e s �  � ç � n  s ü r e k l � l e ş t � r � l m e y e 
çalışılmaktadır. Açıktır k� OHAL ger�c�, mezhepç�, kadın 
ve emek düşmanı, tek adamın toplumun tamamının 
kader�n� bel�rlemes� üzer�ne kurulu bu yen� rej�m�n 
�nşasına karşı çıkan tüm muhal�f kes�mler�n tasf�yes� �ç�n 
sürdürülmek �stenmekted�r.

12 Eylül darbes� on b�nlerce �şç�n�n yüzlerce �ş yer�nde 
grevde olduğu b�r dönemde yükselen �şç� sınıfı 
mücadeles�ne karşı gerçekleşt�r�lm�ş ve dönem�n TİSK 
başkanı “ş�md�ye kadar b�z ağladık, onlar güldü; artık 
sıra b�zde” d�yerek darben�n gerçekte hang� amaçla 
yapıldığını gözler önüne serm�şt�. Bugün �se darbelerle 
hesaplaşma söylem� �le �kt�dar olan, fakat 12 Eylül darbe 
h u k u k u n a  y a s l a n a r a k  n e o l � b e r a l  � h t � y a ç l a r 
doğrultusunda oldukça saldırgan pol�t �ka ve 
uygulamalarla 12 Eylül'ü dah� ger�de bırakan AKP, grev 
olan yerlere müdahale etmek �ç�n OHAL'� kullandığını 
kamuoyuna açıklamaktan çek�nmem�şt�r. Böylece aynı 
zamanda patronlara OHAL'�n onlar �ç�n çıkarıldığını 
söyleyerek geleb�lecek eleşt�r�lere yönel�k gözdağı 
verm�şt�r.

OHAL süres�nce çıkarılan yasa, düzenleme ve KHK'ler �le 
yaklaşık 130 b�n k�ş� �ş�nden, geleceğ�nden, çalışma 
hakkından ed�lmekle kalmamış, 110'un üzer�nde 
y a s a d a  d e ğ � ş � k l � k  b � z z a t  K H K ' l e r  e l � y l e 
gerçekleşt�r�lm�şt�r. Bu aynı zamanda parlamentonun 
�şlevs�z hale get�r�lmes�, halkın �rades�n�n yok 
sayılmasıdır; haksız, hukuksuz, keyf� uygulamaların her 
türlü denet�mden kaçırılma çabasıdır. Çocuklarımızın 
gel�ş�m�nde, ps�koloj�k durumlarında c�dd� tahr�batlar 
yaratacak yaz saat� uygulaması mahkeme kararı �le �ptal 
ed�ld�ğ� halde başbakan yardımcısının aynı uygulamayı 
KHK �le yen�den get�recekler�n� açıklaması, kararın 
tanınmaması OHAL ve KHK rej�m�n�n mantığını, 
�şley�ş�n� açıkça ortaya koymaktadır. Üstel�k bu 
uygulama, enerj� f�rmalarının �stekler� doğrultusunda, 
kamusal kaynakların bu f�rmalara akıtılması �ç�n 
düzenlenm�şt�r.

OHAL süres�nce �şç�ler�n grevler� yasaklanmış, halkın 
�rades� �le seç�lm�ş m�lletvek�ller�, beled�ye başkanları 
tutuklanmış, düşünce ve �fade özgürlüğü neredeyse 
ortadan kaldırılmış, AKP'n�n haksız, hukuksuz, keyf� 
uygulamalarına eleşt�r� get�ren, muhalefet eden tüm 
kes�mler�n susturulması �ç�n OHAL seferber ed�lm�şt�r. 
Beled�yelere atanan kayyumlara benzer şek�lde 
özyönet�m ve denet�m mekan�zmalarına sah�p emek ve 
meslek örgütler�n�n özerk, �kt�dardan bağımsız yapıları 
yok ed�lmek �stenmekte, örgütlenme özgürlüğü ve 
hak k ı  gasp ed� lmekted�r.  KHK'n�n  kend�s �  � ş 
güvences�ne en büyük tehd�t hal�ne gelm�şt�r; esnek ve 
güvences�z çalışmanın hâk�m kılınması, eğ�t�m, sağlık 
g�b� temel kamusal h�zmetler�n özelleşt�r�lmes� ve kamu 
personel rej�m�n�n de bu doğrultuda dönüştürülmes� 
OHAL ve KHK rej�m� �le hızlandırılmıştır. Bu dönemde 
sınav s�stem�nde yapılan keyf� değ�ş�kl�k lerle, 
müfredatın ve tüm b�r okul hayatının d�nselleşt�r�lmes� 
� l e  ç o c u k l a r ı m ı z ı n  g e l e c e ğ �  v e  h a y a t l a r ı y l a 
oynanmaktadır.

OHAL'e dayanarak hayatın her alanında ger�c�, ant�-
demokrat�k, faş�zan uygulamaların yerleşmes� �ç�n 
adımlar atılmakta, kadınların ve çocukların yasal 
kazanımları ortadan kaldırılmaktadır. Müftülere n�kah 
kıyma yetk�s� vererek meden� kanunu ortadan kaldıran, 
meden� kanunun düzenled�ğ� alanları d�n� bakış açısı �le 
yen�den şek�llend�rmek �steyen yasa tasarısı başta 
kadınlar olmak üzere toplumun tüm kes�mler�n�n 
�t�razlarına rağmen yasalaştırılmak �stenmekted�r.

1 0  E k � m  k a t l � a m ı n ı n  � k � n c �  y ı l d ö n ü m ü n d e 
gerçekleşt�rmek �sted�ğ�m�z anma OHAL'den alınan 
güçle engellen�rken benzer şek�lde her türlü hak arayışı 
baskı ve ş�ddetle bastırılmaktadır. Nur�ye Gülmen ve 
Sem�h Özakça'nın “�ş�m�z� ger� �st�yoruz” d�yerek 
başlattıkları açlık grev� kr�t�k aşamada olmasına rağmen 
hükümet her türlü g�r�ş�me kayıtsız kalmakta, hukuka 
aykırı b�r yargılama sürec� yürütmekted�r. KHK'lere ve 
�hraçlara karşı gerçekleşt�r�lmek �stenen açıklama, 
göster� ve yürüyüşler haksız ve hukuksuz b�ç�mde 
engellenmekted�r. Toplu �ş sözleşmes� dönem�nde 
olduğu g�b�,  2018 yıl ı  bütçes�n�n yasalaşması 
aşamasında da �şç� ve emekç�ler�n eleşt�r� ve talepler�n� 
d�le get�rmes� OHAL bahane ed�lerek engellenmekte, 
val�l�kler�n OHAL'den aldığı güçle keyf� b�r b�ç�mde 
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get�rd�ğ� yasaklarla bastırılmaktadır. Savunma 
harcamalarının f�nansmanı �ç�n hazırlandığı �fade ed�len 
Orta Vadel� Plan �le savaş pol�t�kaları daha da 
der�nleşt�r�lmekted�r.

Tü m  b u  k e y f � ,  h u k u k s u z ,  a n t � - d e m o k r a t � k 
uygulamaların hayata geç�r�lmes�nde gerekçe olarak 
göster�len OHAL kaldırılmalı; demokras�n�n, barışın ve 
emekten yana pol�t�kaların tes�s�  �ç�n gerekl� 
düzenlemeler ac�len hayata geç�r�lmel�d�r.

Tüm muhalefet part�ler�n�, MGK tavs�ye kararı TBMM 
Genel Kurulu'nda gündeme alındığında OHAL'�n 
uzatılmasına onay vermemeye çağırıyoruz.

B�zler DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak emekç�ler�n en 
temel kazanımlarını ve haklarını yok eden, toplumun 
d�nc�, ger�c� eksende yen�den yapılandırılması �ç�n 
araçsallaştırılan, AKP'n�n baskı ve ş�ddet pol�t�kalarının 
temel dayanağı olan OHAL'e karşı mücadelem�z� 
yükselteceğ�z; OHAL'�n kaldırılması �ç�n etk�l� b�r 
mücadele yürüteceğ�z.

Emekç�ler�n yüzyıllardır süren mücadele �le kazandığı 
hakları ve özgürlükler�n� OHAL'e, AKP'n�n tek adam 
rej�m�ne terk etmeyeceğ�z. Demokras�n�n, barışın, la�k 
b�r düzen�n kurulması �ç�n yan yana durmaya devam 
edeceğ�z. Toplumun tüm kes�mler�n� OHAL karşıtı 
mücadeley� sah�plenmeye çağırıyoruz.

12 EYLÜL KARANLIĞI HÜKÜM SÜRMEYE DEVAM EDİYOR
TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz, 12 Eylül Asker� Darbes�'n�n 37. yıldönümü neden�yle 12 
Eylül 2017 tar�h�nde b�r basın açıklaması gerçekleşt�rd�.

12 Eylül 1980 sabahı gerçekleşt�r�len asker� darben�n 
otuz yed�nc� yılındayız. Aradan geçen otuz yed� yıla 
rağmen, 12 Eylül Darbes�'yle gerçek anlamda 
hesaplaşılamadı. Hesaplaşmak b�r yana, 12 Eylül 
karanlığının tüm uygulamaları, b�zat�h� AKP el�yle 
yaşatılmaya devam ed�yor.

12 Eylül karanlığı, kapatılan gazete ve derg�ler, 
susturulan basın, yargılanan gazetec�lerd�. 15 yıllık AKP 
�kt�darında kapatılan gazete ve derg�ler�n, yargılanan 
gazetec�ler�n sayısı 12 Eylül'ü b�le ger�de bıraktı.

12 Eylül karanlığı, şafak baskınları, hukuksuz gözaltılar, 
haksız tutuklamalardı. 15 yıllık AKP �kt�darı boyunca 
aynı baskınlar, aynı gözaltılar, aynı tutuklamalar 
yaşanmaya devam ett�.

12 Eylül karanlığı, tutuklanan part� başkanları, 
yasaklanan s�yasetç�ler,  cezaev�ne gönder�len 
m�lletvek�ller�yd�. AKP �kt�darı, muhalefet part�s� 
başkanlarını ve m�lletvek�ller�n� cezaev�nde adeta 
reh�ne g�b� tutuyor.

12 Eylül karanlığı, toplumsal muhalefet�n baskı ve zorla 
susturulması, örgütlü yaşamın tümüyle ortadan 
kaldırılmasıydı. AKP �kt�darı sokağa çıkan herkes� 
terör�st, hakkını arayan herkes� tehd�t �lan ed�yor.

12 Eylül karanlığı, maskel� muhb�rler, asılsız suçlamalar, 
uzun yargılamalardı. AKP �kt�darı bu yöntemlere trol 
hesapları, g�zl� tanıkları, uydurma del�ller� ekleyerek 
zeng�nleşt�rd�.

12 Eylül karanlığı, parlamentonun tasf�yes�, anayasanın 
askıya alınması ve sıkıyönet�m düzen�yd�. AKP, 

Olağanüstü Hal �lanıyla, parlamentonun yetk�ler�n� 
gasp ett�, Anayasayı askıya aldı ve tüm hak ve 
hürr�yetler� ortadan kaldırdı.

12 Eylül karanlığı, yasama, yargı ve yürütme gücünün 
cuntacı generaller�n el�nde toplanmasıydı. AKP �kt�darı 
tüm gücü sarayda topladı. 12 Eylül'ün beş adam rej�m� 
yer�ne, sarayın tek adam rej�m� kuruldu.

12 Eylül karanlığı, eğ�t�m s�stem�n�n Türk-İslam Sentez� 
anlayışıyla şek�llend�r�lmes�yd�. 15 yıllık AKP �kt�darı 
boyunca eğ�t�m�n her aşaması, tümüyle d�nsel, 
muhafazakâr ve ger�c� �lkeler ışığında yapılandırıldı.

12 Eylül karanlığı, 1402 sayılı yasayla ün�vers�telerdek� 
ve kamu kurumlarındak� sol, sosyal�st, demokrat 
kes�mler�n tasf�yes�yd�. AKP �kt�darı KHK'lar aracılığıyla 
haksız ve hukuksuz yere b�nlerce öğret�m üyes�n� ve 
kamu emekç�s�n� �hraç ett�.

12 Eylül karanlığı, 24 Ocak Kararları �le neol�beral 
düzen�n �nşasıydı. 15 yıllık AKP �kt�darı neol�beral 
pol�t�kaların en rad�kal b�ç�mde uygulandığı, ülkem�z�n 
bütün varlıklarını özelleşt�r�ld�ğ�, tüm h�zmetler�n�n 
t�car�leşt�r�ld�ğ�, tüm zeng�nl�kler�n�n satıldığı dönem 
oldu.

AKP tüm �deoloj�s� ve �kt�dar prat�ğ�yle 12 Eylül 
karanlığının ürünü ve sürdürücüsüdür. B�zler bugüne 
kadar olduğu g�b� bundan sonra da bu karanlıkla 
mücadele etmeye devam edeceğ�z.

Em�n Koramaz
TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı
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İŞ CİNAYETLERİ SON BULSUN,
SORUMLULARDAN HESAP SORULSUN !

Şırnak'ta yaşanan maden fac�ası hakkında TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz tarafından 18 
Ek�m 2017 tar�h�nde basın açıklaması gerçekleşt�r�ld�.

17 Ek�m 2017 tar�h�nde Şırnak'ta asfalt�t (katılaşmış petrol) 
maden�nde yaşanan �ş c�nayet�nde 7 maden �şç�s� yaşamını 
y�t�rm�ş 1 maden �şç�s� de ağır yaralanmıştır. Hayatını 
kaybeden �şç�ler�m�z�n yakınlarına sabır, yaralılara ac�l ş�falar 
d�l�yoruz.

Karadon, Kozlu, Soma, Ermenek ve Şırnak… Son yıllarda 
Türk�ye'n�n farklı yerler�ndek� maden sahalarında b�rb�r� 
ardına yaşanan ve yüzlerce k�ş�n�n hayatını kaybetmes�yle 
sonuçlanan �ş c�nayetler� adeta katl�am boyutuna ulaşmıştır.

Bu katl�amların sorumlusu, sömürü hırsıyla �nsanların can 
güvenl�ğ�n� yok sayan �şletme sah�pler� ve bunlara göz yuman 
s�yas� otor�ted�r. Bu sorumlular mahkeme önünde hak ett�kler� 
cezalara çarptırılmadıkları �ç�n, b�r öncek� fac�anın acısı 
d�nmeden yen�ler� yaşanmaktadır. Şırnak'ta göçüğün 
yaşandığı gün, 301 madenc�n�n hayatını kaybett�ğ� Soma 
Fac�asının sanıklarından b�r�s�n�n tahl�ye olması kabul 
ed�leb�l�r değ�ld�r.

Dün yaşanan fac�anın ardından hükümet, fac�anın yaşandığı 
maden sahasının, �şletme ve �ş güvenl�ğ� r�sk� barındırdığı �ç�n 
2013 yılında mühürlend�ğ�n� açıklamıştır. Bu açıklama, 
hükümet�n ac�z l �ğ�n�n ve maden �ş letmeler �ndek � 
denet�mler�n yeters�zl�ğ�n�n �t�rafı n�tel�ğ�nded�r.

2014 yılında Şırnak'ta yaşanan başka b�r fac�a sonrasında 

TMMOB heyet� tarafından yapılan �ncelemelerde, bölgede 
“kaçak” olarak adlandırılan fakat herkes�n b�lg�s� dah�l�nde 
üret�m yapan çok sayıda ölüm kuyusunun olduğu tesp�t 
ed�lm�şt�r. Bölgede yaşanan yoğun �şs�zl�k neden�yle çok 
sayıda genc�m�z, h�çb�r sosyal güvences� olmaksızın, karın 
tokluğuna, güvenl�ks�z ve denet�ms�z madenlere g�rmek 
zorunda kalmaktadır. Devlet, üret�m�n aksamaması �ç�n bu 
duruma göz yummaktadır.

17 Ek�m'de göçüğün yaşandığı olan ocak, b�r açık �şletmed�r. 
Açık �şletme çukurunda geçen kış aylarından �t�baren c�dd� 
m�ktarda su b�r�km�ş olup tabakaların gevşemes�ne neden 
olmuştur. Bu durum çalışmayı güçleşt�rmekted�r. Emn�yet ve 
�ş güvenl�ğ� açısından zorunlu olan basamak çalışmaları 
yapılmadığı �ç�n her an göçük �ht�mal� yüksekt�r. Sahada h�çb�r 
mühend�sl�k çalışması yapılmamıştır. Yan� yapılan üret�m�n 
mühend�sl�kle, b�l�mle h�ç b�r �lg�s� yoktur.

Başta �şletme sah�b� olmak üzere, göz göre göre yaşanan bu 
katl�amın tüm sorumluları derhal ve etk�l� b�ç�mde 
cezalandırılmalıdır. Kaçak, güvenl�ks�z, denet�ms�z tüm 
maden �şletmeler� derhal kapatılmalıdır. Ruhsatlı olarak 
üret�m yapılan ocaklarda �şç� sağlığı ve �ş güvenl�ğ� tedb�rler� 
en üst düzeye çıkartılmalıdır.

Em�n Koramaz
TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı
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IV. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGREMİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Odamız adına Şubem�z sekretaryalığında düzenlenen IV. Enerj� Ver�ml�l�ğ� Kongres�, 13-14  Ek�m 2017 
tar�hler�nde Kocael� Ün�vers�tes� Prof. Dr. Bak� Komsuoğlu Kongre ve Kültür Merkez�'nde gerçekleşt�r�ld�.

“Enerj� ve Gelecek” ana temasıyla, Türk�ye'de Enerj� Planlaması, Yönet�m� ve Enerj� Ver�ml�l�ğ� sürec�nde gel�nen 
durumun ve çözüm öner�ler�n�n ortaya konulduğu b�r tartışma ortamı yaratılması planlanan ve �k� gün süren 
kongren�n açılış konuşmaları MMO Yönet�m Kurulu Başkanı Al� Ekber Çakar, MMO Kocael� Şube Yönet�m Kurulu 
Başkanı Ünal Özmural ve Kocael� Ün�vers�tes� Mühend�sl�k Fakültes� Dekanı Prof. Dr. İlhan Tek�n Öztürk tarafından 
yapıldı.

2017 yılından bu yana gerçekleşt�rd�ğ�m�z Enerj� Ver�ml�l�ğ� Kongreler�nde Enerj� sektöründek� yasal düzenlemeler 
ve temel pol�t�kalar, ülkem�zde dünden bugüne enerj� ver�ml�l�ğ�, teknoloj�k gel�şmeler �rdelem�ş, enerj�n�n etk�n, 
ver�ml� ve tasarruflu kullanımı �ç�n toplumsal "farkındalık", "b�l�nç" yaratma sorumluluğunu yer�ne get�r�lm�şt�r. 

Bu doğrultuda, IV. Enerj� Ver�ml�l�ğ� Kongres�nde de büyük b�r b�lg� sunumu ve paylaşım ortamı gerçekleşt�r�lm�şt�r. 
"Enerj� ve Gelecek" ana temasıyla Türk�ye'de Enerj� Planlaması, Yönet�m� ve Enerj� Ver�ml�l�ğ� sürec�nde gel�nen 
durumun ve çözüm öner�ler�n�n ortaya konulduğu b�r tartışma ortamı yaşanmıştır.

Kongre boyunca;
"Dünya'da ve Türk�ye'de Enerj� Ver�ml�l�ğ� ve Gelecek" konulu açılış oturumunun ardından,

• Enerj� Ver�ml�l�ğ�nde �kl�m, çevre pol�t�kalar,
• Enerj� santraller�nde ver�ml�l�k,
• Sanay�de Enerj� ver�ml�l�ğ� uygulamaları başlığında 4 
farklı oturum,
• Sanay�de Enerj� ver�ml�l�ğ� uygulamaları - 
Kojenerasyon,
• Soğutma s�stemler�nde Enerj� Ver�ml�l�ğ�,

• Elektr�k üret�m�nde ver�ml�l�k,
• Enerj� Yönet�m� ve ISO 50001,
• Alternat�f Yakıtlar ve Yen�leneb�l�r Enerj�,
• Enerj� Ver�ml�l�ğ� öncel�kl� tasarım ve yatırımlar,
• B�nalarda Enerj� Ver�ml�l�ğ�,
• Ulaşım ve tarımda enerj� ver�ml�l�ğ�

başlıklı toplam 16 oturumda 61 b�l�msel sunum gerçekleşt�r�lm�şt�r.

Enerj� Ver�ml�l�ğ� ve uygulamaları konusunda faal�yet gösteren 9 f�rma kongreye stantlarıyla katılarak katılımcılar ve 
üret�c� f�rmalar b�r araya get�r�lm�şt�r.

650 c�varında katılımın gerçekleşt�ğ� IV. Enerj� Ver�ml�l�ğ� Kongres�'nde, B�l�msel ve Teknoloj�k Araştırma oturumları 
aracılığıyla, konusunda uzman k�ş� ve kuruluşlar, akadem�syenler, ürün ve h�zmet üret�c�ler� b�lg� ve deney�mler�n� 
paylaşmış, mühend�s ve tekn�k elemanlar �le öğrenc�ler buluşmuştur. 
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MMO Yönet�m Kurulu Başkanı Al� Ekber Çakar açılışta 
şunları söyled�:

“TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Yönet�m Kurulu ve 
şahsım adına hep�n�z�  saygıyla selamlıyorum. 
Dördüncüsünü düzenled�ğ�m�z Enerj� Ver�ml�l�ğ� 
Kongres�'ne hoş geld�n�z.

Odamız, 64 yıla varan tar�h�nde, çağdaş, demokrat�k, 
üreten, sanay�leşen b�r Türk�ye yaratılmasına katkıda 
bulunacak çalışmalar gerçekleşt�rmey� �lke ed�nm�şt�r.

Yalnızca örgütlü üyeler�nden aldığı güç �le çalışmalarını 
sürdüren Odamız, meslek alanlarına �l�şk�n olarak kamu 
ve �lg�l� tarafların b�lg�lend�r�lmes�n� sağlamaya yönel�k 
platformlar oluşturmakta, oluşan platformlarda yer 
almakta; bu zem�nlerde oluşan görüşler� �lg�l� yerlere 
ulaştırmadak� tak�pç� tavrını sürdürmekted�r.

Değerl� Katılımcılar,
Enerj� toplumsal yaşamın ve b�z mak�na mühend�sler�n�n 
ağırlıkla çalıştığı, ülke sanay�s�n�n en temel g�rd�s� 
konumundadır.

Enerj� dönüşüm s�stemler�, yalıtım, enerj� performans 
değerlend�rmeler�, enerj� ver�ml� ve çevre uyumlu 
taşıtlar, ısıtma, soğutma, �kl�mlend�rme ve sıhh� 
tes�satların tasarlanması, uygulanması, atık enerj�n�n ger� 
kazanımı; kojenerasyon tekn�kler�n�n kullanımı ve bu 

amaçlara uygun c�haz, ek�pman ve s�stemler�n tasarımı, 
�malatı ve kullanımı; enerj� �le �lg�l� konulardan bazılarıdır 
ve doğrudan mak�na mühend�sl�ğ� meslek uygulama 
alanları arasındadır.

Bu nedenle Oda olarak enerj� ve bağlantılı konularda 
geçm�şten ber� b�r d�z� çalışma yürütmektey�z. Doğalgaz 
Kongres�, Enerj� Ver�ml�l�ğ� Kongres�, enerj� konulu Tes�sat 
Kongreler�, Yen� ve Yen�leneb�l�r Enerj� Kaynakları ve 
Güneş Enerj�s� S�stemler� Sempozyumları; ülkem�zde bu 
alanda yapılan öncü etk�nl�kler arasında yer almaktadır.
Odamızın hazırladığı Türk�ye'n�n Enerj� Görünümü, 
Türk�ye'de Term�k Santrallar, Enerj� Ek�pmanları Yerl� 
Üret�m� Durum Değerlend�rmes� ve Öner�ler, Dünyada ve 
Türk�ye'de Enerj� Ver�ml�l�ğ�, Türk�ye'n�n Doğal Gaz Tem�n 
ve Tüket�m Pol�t�kalarının Değerlend�r�lmes�, ve 
Yen�leneb�l�r Enerj� Kaynakları adlı Oda Raporları da bu 
alandak� öncü çalışmalar arasında yer almaktadır. 
Raporlarımızın referans oluşturan n�tel�kte olduğunu 
ayrıca bel�rtmek �ster�m.

Enerj� Ver�ml�l�ğ� Kanunu ve �k�nc�l mevzuatın hazırlıkları 
ve rev�zyonları sırasında kapsamlı çalışmalar yaparak 
hazırlanan görüş ve öner�ler�m�z �lg�l� kurumlarla 
paylaşılmıştır, bu �şb�rl�ğ�m�z sürmekted�r.

Enerj� konusu, Odamızın eğ�t�m ve belgelend�rme 
çalışmalarında da öneml� b�r yer tutmaktadır. Meslek İç� 
Eğ�t�m Merkezler�m�zde; Mekan�k Tes�sat ve alt dalları, 
Güneş Enerj�s� S�stemler�, Doğalgaz, B�na ve Sanay� Enerj� 
Yönet�c�s�, B�na ve Sanay� Etüt-Proje, Enerj� K�ml�k Belges� 
Uzmanı (Yen� Tasarlanan B�na) Eğ�t�m� g�b� konularda 
kurslar ve sem�nerler düzenlenmekte; bu konularda 
zeng�n b�r yayın faal�yet� de yürütülmekted�r.
Odamız, enerj� ver�ml�l�ğ� çalışmalarında temel 
kuruluşlardan b�r� olarak, Enerj� Yönet�c� Yet�şt�rme 
Kurslarının düzenlenmes�ne özel b�r önem vererek 
yetk �lend�rme sürec�ndek� uzun ve bürokrat�k 
prosedürler� sabırla tamamlamış ve Türk�ye'n�n �lk “Enerj� 
Ver�ml�l�ğ� Yetk�l�” kuruluşu olarak, Kasım 2009'da 
İ s t a n b u l  Ş u b e m � zd e  � l k  s e r t � f � k a  p ro g r a m ı n ı 
düzenlem�şt�r. Eğ�t�mler�m�z ülke genel�ne yayılarak 
bugün 18 Şubem�z�n tamamında sürmekted�r.

Kamu kurumu n�tel�ğ�nde b�r meslek kuruluşu olma 
sorumluluğumuz uyarınca, Kocael�'nde Odamızın öz 
kaynaklarıyla; İzm�r'de İzm�r Yüksek Teknoloj� Enst�tüsü 
�şb�rl�ğ�yle enst�tü bünyes�nde, uygulamalı enerj� 
ver�ml�l�ğ� laboratuvarları oluşturduk. 2010 yılında 
İzm�r'dek� merkez�,  2011 yıl ında Kocael� 'ndek� 
merkez�m�z�, geçen ay da Mers�n'de Güneş Park Enerj� 
Kompleks� Uygulamalı Eğ�t�m Merkez�m�z� h�zmete açtık. 
Böylece Odamız ekonom�k sınaî akt�v�te ve nüfus 
yoğunluğu ağırlıklı Ege, Marmara, Akden�z bölgeler�nde 
enerj� ver�ml�l�ğ� �ç�n öneml� olan eğ�t�m altyapılarını 
gel�şt�rm�şt�r.
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Odamız, enerj� ver�ml�l�ğ� �le bağları bulunan basınçlı 
kaplar, kaldırma ve �letme mak�nalarının per�yod�k 
kontroller�, gaz yakma tes�sler�n�n baca, tes�s ve yerleş�m 
uygunluğu denet�mler�, baca gazı ölçümler� dah�l b�rçok 
konuda “Akred�te A T�p� Muayene Kuruluşu” olarak, 2004 
yılından bugüne, tekn�k mevzuata uyum ve uluslararası 
tanınırlık alanında ülkem�z leh�ne öneml� adımlar da 
atmıştır.

Değerl� Katılımcılar,
Dünya enerj� sahnes�nde enerj� kaynaklarının kullanımı 
ve bu kaynaklar üzer�ndek� hak�m�yet kavgası doruk 
noktaya ulaşmıştır. Enerj� kaynaklarının kullanımı, 
ülkeler�n egemenl�k ve bağımsızlıklarıyla �ç �çe geçm�şt�r.

Ülkem�zde nüfus artışı ve sanay�leşmeye bağlı olarak 
enerj� taleb�m�z hızla artmaktadır. Dünya ortalamasının 
üç m�sl� b�r enerj� taleb� �le karşı karşıyayız. Artan enerj� 
�ht�yacımızın ucuz, sürekl� ve güvenl� b�r şek�lde 
karşılanmasında yaşanan sıkıntılar ülkem�z�n en öneml� 
problemler�nden b�r�d�r.

Stratej�k b�r planlamanın olmaması, �thal doğalgaza 
dayalı elektr�k enerj�s� üret�m tes�sler�n�n teşv�k ed�lmes�, 
kamunun enerj� yatırımlarından çek�lerek mevcut 
zeng�nl�kler�m�z�n değerlend�r�lmemes� sorunlarımız 
arasında yer almaktadır.

Dünya enerj�  sektörü de rad�kal b�r değ�ş�m�n 
eş�ğ�nded�r. Özell�kle fos�l kaynaklara sah�p olmayan ve 
enerj�de dışa bağımlılığı artan sanay�leşm�ş ülkeler, bu 
değ�ş�m sürec�nde; hem güvenl� enerj� kaynaklarına 
yönelmek, hem de yen�leneb�l�r enerj� teknoloj�ler� 
satarak bu yen� dönemde ekonom�ler�n� güçlend�rmeye 
çal ışmakta ve “tem�z enerj �  ekonom�s�” olarak 
adlandırdıkları bu sektörü c�dd� olarak desteklemekted�r.
Gel�şm�ş ülkeler, yen�leneb�l�r enerj� konusunu, enerj� 
güvenl�ğ�n�n yanı sıra, gelecek �ç�n öneml� b�r ekonom�k 
yatırım, �st�hdam ve teknoloj� egemenl�ğ� alanı olarak 
görmekted�r. Dünyanın güçlü ülkeler�, b�r yandan fos�l 
kaynaklar üzer�ndek� pol�t�k etk�nl�kler�n� çatışmalı b�r 
şek�lde sürdürmeye çalışırken yen� teknoloj� pazarındak� 
paylarını artırmak �ç�n de rekabet etmekted�rler.

Bu noktada ülkem�zde em�syon graf�ğ� seyr�n�n aşağıya 
doğru çek�lmes�, karbonsuz ekonom�ye dönüşümün 
planlanması ve uzun er�mde bu hedefe ulaşılmasına 
yönel�k planlama ve uygulamalara �ht�yaç vardır. Bu 
yaklaşım; enerj� ver�ml�l�ğ�nde öneml� artışların 
sağlanmasını, toplumların yüzler�n� güneşe dönmeler�n�; 
fos � l  yak ı t lar ın  paylar ın ın  rad�k a l  b � r  şek � lde 
düşürülmes�n�, yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarına, tem�z 
e n e r j � l e re  d a h a  ço k  yö n e l m e y �  zo r u n l u  h a l e 
get�rmekted�r.

Değerl� Katılımcılar,
Türk�ye bugün doğalgaz, petrol, kömür, petrol koku 
�thalatında ve dünya “net enerj� �thalatında” ön sıralarda 
yer almaktadır. Ayrıca proje stoku gerçek �ht�yacın 
üzer�nded�r.

Toplum yararını gözetmeyen serbestleşt�rme ve 
özelleşt�rme pol�t�kaları kapsamında plansızca ve 
�ht�yacın çok üzer�nde elektr�k üret�m� amaçlı tes�s�n 
yapımı �ç�n l�sans ver�lmekte ve teşv�k ed�lmekted�r. Bu 
projeler�n 35 m�lyar dolar tutarındak� kred�ler�n�n nasıl 
ger� ödeneceğ� sorusunun tek yanıtı, ne yazık k� faturanın 
y�ne halka ödet�leceğ� şekl�nded�r.

Plansız, çevre ve toplumla uyumsuz yatırım alanlarında 
halkın �stemed�ğ� projeler üret�m ve yaşam alanlarını 
tahr�p etmekted�r.

Ülkem�z�n enerj� �ht�yacı esas olarak yen� enerj� arzı ve 
�thal enerj� kaynağına dayandırılmış, fos�l kaynaklı 
�thalata dayalı yüksek mal�yetl� yatırımlar yapılmıştır. Dışa 
bağımlılık yüzde 75,9 g�b� çok c�dd� b�r boyuta ulaşmıştır 
ve bağımlılık oranı her yıl b�raz daha artmaktadır.

Yerl� kaynak üret�m�nde c�dd� b�r atılım yapılmadığı ve 
enerj� ver�ml�l�ğ� potans�yel�n� gel�şt�rmed�ğ� takd�rde, 
söz konusu bağımlılığın önümüzdek� dönemlerde hızla 
yüzde 80'ler�n üzer�ne çıkması muhtemeld�r. Yalnızca 
2017 yılı enerj� g�rd�ler� �thalat tutarının 40 m�lyar dolara 
yaklaşması söz konusu olab�lecekt�r; bunun çok c�dd� b�r 
rakam olduğunu sanırım hep�m�z kabul ed�yoruzdur.

Sadece arz tarafına önem veren enerj� pol�t�kası terk 
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ed�lmed�ğ�; enerj� arzı ve tüket�m�n�n, toplum çıkarları 
doğrultusunda, gerçekç� hedefler �le ver�ml�l�k 
kazançlarına dayalı olarak planlanıp uygulanmadığı 
sürece; yüzde 25 olarak hesaplanan enerj� ver�ml�l�ğ� 
potans�yel�n� ger� kazanmak mümkün olamayacaktır.

Sevg�l� Katılımcılar,
30 yılı aşan neol�beral pol�t�kalar �le enerj� alanındak� 
kamu kuruluşlarının parçalanması, küçültülmes�, 
�şlevs�zleşt�r�lmes� ve özelleşt�r�lmes� ulusal çıkarlarımızı 
oldukça zedelem�şt�r.

Artan enerj� �ht�yacımızın ucuz, sürekl� ve güvenl� b�r 
şek�lde karşılanmasında yaşanan sıkıntılar, ülkem�z�n en 
öneml� problemler�nden b�r�d�r. Bunun en öneml� 
neden�, stratej�k b�r planlama anlayışının olmaması, �thal 
doğalgaza dayalı elektr�k enerj�s� üret�m tes�sler�n�n 
teşv�k ed�lmes�, kamunun enerj� yatırımlarından 
çek�lmes�; zeng�n l�ny�t rezervler�m�z�n ve h�drol�k 
kaynaklarımızın değerlend�r�lmemes�; bu alanlara 
yatırım yapılmaması, yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarımızın 
yeter�nce değerlend�r�lememes�d�r.

Oysa Türk�ye yerl� ve yen�leneb�l�r enerj� kaynakları 
açısından b�rçok güçlü yöne sah�p b�r ülked�r. Güneş, su, 
r ü z g â r ,  j e o t e r m a l ,  h � d r o e l e k t r � k  v e  l � n y � t 
kaynaklarımızdan elde ed�leb�lecek kurulu güç 
olanaklarının �y� değerlend�r�lmes� �le ülkem�z�n yüzde 
75-76 sev�yes�ne ulaşan enerj�de dışa bağımlılığını c�dd� 
ölçülerde azaltması söz konusu olab�lecekt�r.

Sorunların çözümü kamusal planlama ve yerl� kaynak 
kullanımını esas alan enerj� pol�t�kalarının en gen�ş 
katılımla oluşturulup uygulanmasından geçmekted�r. Bu 
pol�t�kalarda enerj� ver�ml�l�ğ� özel b�r yer tutmalıdır.
Türk�ye mutlaka etk�n enerj� ver�ml�l�ğ� pol�t�kaları ve 
enerj�de kaynak çeş�tlemes�ne yönelmek, b�r tür b�r 
“enerj� aydınlanması” gerçekleşt�rmek zorundadır. 
Enerj�n�n ver�ml� ve etk�n kullanımı ulusal, toplumsal b�r 
pol�t�ka hal�ne get�r�lmel�d�r.

Bu noktada ülkeler�n sah�p olduğu en öneml� öz kaynak 
olan enerj� ver�ml�l�ğ�n�n daha da etk�nleşt�r�lmes�, 
kurumlardak� kadroların güçlend�r�lmes�, genel ve 
sektörel hedefler�n ve eylemler�n bel�rlenmes�, halkın ve 
sanay�c�n�n enerj� ver�ml�ğ� önlemler�n� uygulamak üzere 

teşv�k ed�lmes�,  mevzuatın gözden geç�r� lerek 
düzelt�lmes� ve tüm bu çalışmaların yerl� mühend�s ve 
m�mar lar  taraf ından yürütülmes�  gerekt �ğ�n � 
düşünmektey�z.

Sayın Katılımcılar,
Ö n e m l �  b � r  k o n u y a  d e ğ � n e r e k  k o n u ş m a m ı 
tamamlayacağım.

12 Eylül dönem�nde yapılan ve h�çb�r hükümet�n 
�şletmed�ğ� b�r düzenleme uyarınca, TMMOB ve bağlı 
Odalarının, bazı Bakanlıklarca “�dar� ve mal� denet�m” 
yoluyla h�yerarş�k vesayet altına alınması g�r�ş�mler� b�r 
süred�r gündemded�r.

Anayasa'nın kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşları 
üzer�ne olan 135. maddes�nde yer alan “meslek 
kuruluşları üzer�nde Devlet�n �dar� ve mal� denet�m�ne 
�l�şk�n kurallar kanunla düzenlen�r” hükmüne ve TMMOB 
Kanunu ya da başka herhang� b�r kanunda bu yönde b�r 
hüküm bulunmamasına karşın, �kt�dar bürokras�s�, 
Odalarımız ve TMMOB'y� s�yas� �kt�darın h�yerarş�k 
vesayet� altına sokmaya çalışmaktadır.

Odalarımızın tüm �dar� ve mal� faal�yetler�, �nternet 
s�teler� ve d�ğer yayınlarında hem üyelerle hem de tüm 
kamuoyuna açık b�ç�mde duyurulmasına karşın, K�mya 
Mühend�sler� Odamızın Yönet�m Kurulu'na yönel�k 
olarak, B�l�m Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı tarafından 
açılan davada hukuk dışı b�r şek�lde görevden alınma 
kararı ver�lm�şt�r. K�mya Mühend�sler� Odamızın Yönet�m 
Kurulu, bu karar üzer�ne, görev başında olduklarını ve 
Oda Yönet�m Kurulu seç�mler�n�n olağan şek�lde 2018 yılı 
N�san ayında yapılacağını açıklamıştır.

Anayasa'nın 135. Maddes�'ne aykırı olan bu hukuk dışı 
kararı protesto ed�yor ve kınıyoruz.

TMMOB ve bağlı Odaların özerk demokrat�k yapısının 
darbe hukuku �le zedelenmes�ne karşı,  Mak�na 
Mühend�sler� Odası olarak, K�mya Mühend�sler� Odası ve 
TMMOB �le tam b�r dayanışma �ç�nde olduğumuzu 
burada bel�rtmek �st�yorum.

Değerl� Katılımcılar,
Son olarak Odamız adına Kongren�n gerçekleşt�r�lmes�n� 
s a ğ l a y a n  D a n ı ş m a ,  D ü z e n l e m e  v e  Yü r ü t m e 
Kurullarımıza, kongrey� destekleyen ve katkıda bulunan 
tüm kurum, kuruluş ve ün�vers�teler�m�ze, oturumlarda 
b�ld�r� sunacak tüm konuşmacılara, Kocael� Şube 
Başkanı, Şube Yönet�m Kurulu üyeler� ve çalışanlarına, 
Oda Enerj� Çalışma Grubuna, tüm delege ve �zley�c�lere 
Oda Yönet�m Kurulumuz adına �çtenl�kle teşekkür 
ed�yorum.

Kongrem�z�n Türk�ye'n�n sanay� üret�m�n�n ve dolayısıyla 
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enerj� tüket�m�n�n öneml� b�r bölümünün gerçekleşt�ğ� 
Kocael� �l�m�zde yapılmasının, beklenen yararı en üst 
düzeye çıkaracağını umarak etk�nl�ğ�m�z�n başarılı 
geçmes�n� d�l�yor, hep�n�z� saygıyla selamlıyorum.”

MMO Kocael� Şube Yönet�m Kurulu Başkanı Ünal 
Özmural açılışta şöyle konuştu:
“Dünyada yıllık nüfus artışından daha fazla enerj� taleb� 
artışı yaşanmaktadır. Ülkem�z de g�tt�kçe artan b�r enerj� 
taleb�yle karşı karşıya olup, nüfus artışıyla b�rl�kte enerj� 
kullanımı; sanay�, ulaşım ve b�nalarda hızla artmaktadır. 
Sınırlı sayıda ülken�n sah�p olduğu fos�l yakıtların hızla 
tükenmes�, enerj�n�n ver�ml� kullanımını daha da öneml� 
hale get�rmekted�r.

Enerj� Ver�ml�l�ğ�, Ülkem�z artan enerj� taleb�n� r�sk�ne 
karşılık  en kolay, en ucuz ve doğrudan b�r yoldur. Hal� 
hazırda Ülkem�z�n yaklaşık olarak b�na sektöründe %30, 
sanay� sektöründe %40  ve ulaşım  sektöründe %15 
olmak üzere enerj� tasarruf potans�yel� mevcuttur.

Mevcut tes�slerde enerj� ver�ml�l�ğ�n�n artırılması, yen� 
kurulacak s�stemlerde enerj� ver�ml� teknoloj� ve 
e k � p m a n  k u l l a n ı m ı  � l e  e n e r j �  yo ğ u n l u ğ u n u n 
düşürülmes�, ülkem�z ekonom�s�n�n gel�ş�m�ne çok 
öneml� b�r katkı sağlayacaktır. Ayrıca, sanay�leşme ve 
denet�ms�zl�k yüzünden halkın yaşamını tehd�t eden 
çevre k�rl�l�ğ�n�n engellenmes�nde, �kl�m değ�ş�kl�ğ� ve 
küresel ısınma �le etk�n b�r mücadele yöntem� olan enerj� 
ver�ml�l�ğ� dünyanın korunması �ç�n öneml� b�r adımdır.

Petrol, gaz ve kömür tekeller�n�n çok etk�n olduğu 
günümüz dünyasında, b�r�nc�l enerj� tüket�m�nde 
2016'da %85,5 oranında olan fos�l yakıtlara yüksek 
bağımlılık, �zlenen pol�t�kalarda rad�kal değ�ş�kl�kler 
olmadığı sürece, kısa ve orta dönemde kayda değer b�r 
azalma göstermeyecekt�r.

Elektr�ğe hâlâ er�şemeyen dünya nüfusunun %15'�ne 
ulaşan “enerj� yoksunu” 1,1 m�lyar �nsanı, elektr�k 
kullanab�l�r hale get�reb�lmek, yemek p�ş�rmek ve 
ısınmak �ç�n çalı çırpıdan öteye geçemem�ş yüz 
m�lyonlarca �nsanı ,  çağdaş yaşam koşul lar ına 
ulaştırab�lmek �ç�n, enerj� sektörünü özel tekeller�n salt kâr 
egemenl�ğ�nden çıkarıp kamusal b�r düzleme aktarmak ve 
yen�leneb�l�r kaynaklara dayalı, düşük karbon em�syonlu 

b�r ekonom�ye yönelerek, enerj�de demokrat�k b�r 
denet�m�/programı gerçekleşt�rme �ht�yacı vardır.

Fos�l yakıtlı enerj� tüket�m�n�n sebep olduğu hava ve 
çevre k�rl�l�ğ�n�n �nsan ve toplum yaşamına olumsuz 
etk�ler�n� azaltmak; �kl�m değ�ş�kl�ğ�n�n �nsan yaşamını 
tehd�t eden, kuraklıklar, orman yangınları, beklenmed�k 
zamanlarda yüksek yağışlar ve su baskınları, çok sert 
geçen kışlar vb. olumsuz etk�ler�n� azaltmak; hızlanma 
eğ�l�m�ndek� sıcaklık artışını sınırlamak zorunludur.

Par�s İkl�m Değ�ş�kl�ğ� görüşmeler�n�n hedef� olan küresel 
sıcaklık artışını 1,5 veya en fazla 2 sant�grad derecede 
tutab�lmek �ç�n, enerj� arz ve tüket�m�nde c�dd� ve rad�kal 
pol�t�ka değ�ş�kl�kler� gerekl�d�r. Küresel em�syon artışı 
yıllık olarak 40 Gton. B�l�msel çalışmalar dünyanın kr�t�k 
�kl�m değ�ş�kl�ğ� aşamasına gelmeden kaldırab�leceğ� 
em�syon m�ktarının azam� toplam 800 Gton olduğunu 
�şaret ed�yor. Dolayısıyla önümüzdek� 20 yıl çok kr�t�k b�r 
dönemd�r.

Aşırı dışa bağımlılık, artan enerj� faturaları, tem�n�nde 
aksama ve sıkıntılar neden�yle, enerj�, ülken�n güvenl�ğ� 
ve halkın refahı �ç�n b�r sorun kaynağı ve gel�şmen�n ve 
bağımsızlığın önündek� en öneml� engellerden b�r� de 
olab�l�r. Bu nedenle, toplum çıkarlarını korumayı ve 
gel�şt�rmey� amaçlayan demokrat�k enerj� pol�t�ka ve 
programlarını; Önce hayal etmek, Sonra tanımlamak, 
tasarlamak, kurgulamak, planlamak,

Gel�şt�rmek ve uygulamak �ç�n yoğun b�r şek�lde 
çalışmalıyız.

Odamız, 01-02 Haz�ran 2007 tar�hler�nde �lk�n�, 09-11 
N�san 2009 tar�hler�nde �k�nc�s�n� ve 31 Mart-2 N�san 
2011 tar�hler�nde üçüncüsünü gerçekleşt�r�ld�ğ� Enerj� 
Ver�ml�l�ğ� Kongreler�nde; Enerj� sektöründe temel 
pol�t�kaları ve teknoloj�k gel�şmeler� �rdelemek, enerj�n�n 
etk�n, ver�ml� ve tasarruflu kullanımı �ç�n toplumsal 
"farkındalık", "b�lg�lenme" ve "b�l�nç" yaratmaya yönel�k 
yen� açılımlar sunmak, alternat�fler üretme sorumluluğunu 
yer�ne get�rm�şt�r.

13-14 Ek�m 2017 tar�h�nde dördüncüsü düzenled�ğ�m�z 
Enerj� Ver�ml�l�ğ� Kongres�'nde, B�l�msel ve Teknoloj�k 
Araştırma Oturumları, Panel ve Forumlar aracılığıyla 
Ü l k e m � z � n  d ö r t  b � r  y a n ı n d a k �  s e k t ö r l e  � l g � l � 
akadem�syenler, kamu ve özel sektör yetk�l�ler�, sektörde 
ürün ve h�zmet üreten f�rmalar ve �şletmeler�n b�lg� ve 
deney�mler�n� paylaşmaları, mühend�s ve tekn�k 
elemanların buluşturulması amaçlanmıştır.

K�rlenmeden, K�rletmeden, Barış İç�nde, Eş�t, Özgür, Ad�l, 
Aydınlık B�r Dünya Ve Bağımsız Ve Demokrat�k B�r Türk�ye 
D�lekler�mle… Saygılarımla”
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UYGULAMALI EĞİTİM MERKEZİ YENİ HİZMET BİNAMIZ AÇILDI

Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şube Uygulama Merkez�'m�z�n �k�nc�s�; TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı 
Em�n KORAMAZ, TMMOB b�r öncek� dönem Başkanı Mehmet SOĞANCI, Merkez Oda Yön.Krl.Başkanımız  Al� 
Ekber Çakar, Oda Yön.Krl. Başkan Vek�l�m�z Tahs�n AKBABA, Oda Yön.Krl.Sekreter�m�z Yunus Yener, Kocael� 
Şube Yönet�m Kurulu üyeler�m�z, Tems�lc�l�k Yürütme Kurulu Üyeler�m�z ve çalışanlarımızın katılımıyla 
gerçekleşt�r�ld�. 

Uygulamalı Eğ�t�m Merkez� Yen� b�namızda, Mak�ne 
Bakım Müh.ve Bakım Personeller�ne yönel�k olarak; 

* Bakım Müh. ve Bakım Personel� Eğ�t�mler�,
* Tes�sat Elemanları,
* Otomat�k Kontrol Elemanları,
* Ölçme Toleranslandırma,
* Sıkılık (torklama)
* Aktarma Organları,
* Rulmanlar/ Redüktörler

* Yataklar ve Yağlama eğ�t�mler�
* Emn�yet Vent�l� Test ve Kontroller�

 Meslek� Yeterl�l�k Kanunu Kapsamında; 
* Kaynak Personel�
* Isıtma Tes�sat Montajcısı
* Doğalgaz Tes�sat Kaynakçısı
* Boru Montajcı Personel� yetk�lend�rmeler� 
gerçekleşt�r�lecekt�r. 
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ODAMIZ ANKARA ŞUBE 25. DÖNEM DANIŞMA KURULU
IV. TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Odamız Ankara Şubes� 25. Dönem Danışma Kurulu IV. Toplantısı, 26 Ek�m 2017 tar�h�nde MMO Suat Seza� 
Gürü Toplantı Salonu'nda gerçekleşt�r�ld�. 

MMO Ankara Şube 25. Dönem Danışma Kurulu IV. 
Toplantısı'nın açış konuşmasını Ankara Şube Yönet�m 
Kurulu Başkanı Ö. Varlık Özerc�yes gerçekleşt�r�rken, 
Ankara Şube Yönet�m Kurulu Sekreter Üyes� Erhan 
İğnel �  taraf ından Şube çal ışmalar ı  hak k ında 
b�lg�lend�rme yapıldı.Yapılan b�lg�lend�rmen�n 
ardından Oda Başkanı Al� Ekber Çakar ve Oda Yönet�m 
Kurulu Sekreter Üyes� Yunus Yener, Oda çalışmaları ve 
ülke gündem�ne �l�şk�n değerlend�rmelerde bulundu.

Şube Danışma Kurulu Üyeler�'n�n Şube çalışmaları ve 
ülke gündem�ne �l�şk�n görüşler�n� d�le get�rd�ğ� 
toplantıya Oda Yönet�m Kurulu Sayman Üyes� Tahs�n 
Akbaba, Oda Yönet�m Kurulu Başkan Vek�l� Nerg�z 
B�lg�n, Oda Yönet�m Kurulu Üyeler� Bedr� Tek�n, El�f 
Öztürk ve A. Selçuk Soylu, Oda Müdürü Ar�fe Kurtoğlu, 
Ankara Şube Yönet�m Kurulu Üyeler� ve Oda tekn�k 
görevl�ler� katıldı. Yoğun katılımın olduğu MMO Ankara 
Şube 25. Dönem Danışma Kurulu IV. Toplantısı, d�lek ve 
temenn�lerle sona erd�.



şube günlüğü

MÜŞTERİ ODAKLI PLANLAMA EĞİTİMİ
ŞUBEMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ÖĞRENCİ ÜYE TANIŞMA VE KOKTEYLİMİZ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB İKK OLARAK ÖĞRENCİ
ÜYELERİMİZLE BULUŞTUK

Müşter� Odaklı Planlama Sem�ner� 13.Eylül.2017 
tar�h�nde şube  salonumuzda 14:00-17:00 saatler� 
a r a s ı n d a   V e d a t  B O Z K A N  e ğ � t � m e n l � ğ � n d e 
gerçekleşt�r�ld�. Eğ�t�me 8 üyem�z katılım gösterd�. 

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU
MÜDÜRLÜK KURSU 27-29 EYLÜL 2017

TARİHLERİ ARASINDA ŞUBEMİZDE
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdürlük Kursu 27-29 
Eylül 2017 tar�hler� arası şubem�zde Nasuh Mustafa 
MİSTİLİ eğ�tmenl�ğ�nde gerçekleşt�r�ld�. 
Eğ�t�me 7 üyem�z katılım sağladı. 

3 Ek�m 2017 tar�h�nde Kocael� Ün�vers�tes� Mühend�sl�k 
Fakültes� Mak�na, Endüstr� ve Mekatron�k Mühend�sl�ğ� 
B ö l ü m l e r � n d e  ö ğ r e n � m  g ö r e n  m ü h e n d � s l � k 
ö ğ r e n c � l e r � n e  y ö n e l � k  o l a r a k  Ö ğ r e n c �  Ü y e 
Kom�syonumuz tarafından M�marlar Odası Taş 
b�nasında tanışma toplantısı ve kokteyl� düzenlend�.

Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� (TMMOB) 
öğrenc�-üye buluşması dün akşam M�marlar Odası Taş 
B�na'da gerçekleşt�r�ld�. Yen� başlayan dönemde  
öğrenc� üyeler�m�zle tanışmak, Oda ve öğrenc� üye 
faal�yetler�n� öğrenc�lere aktarmak �ç�n düzenled�ğ�m�z 
toplantı ve kokteyle çok sayıda öğrenc� üyem�z katıldı.

Etk�nl�kte Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şube 
Başkanı ve İl Koord�nasyon Kurulu (İKK) Sekreter� Ünal 
Özmural, Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şube 
Müdürü Alpaslan Güven, K�mya Mühend�sler� Odası 
Kocael� Şube Başkanı Hal�m Karabek�r, M�marlar Odası 
Kocael �  Şube Yönet�c�s �  Mel�s  Aloğlu,  Jeoloj � 
Mühend�sler� Odası Kocael� Tems�lc�s� N�yaz� Tem�zkan 
�le Peyzaj M�marları Odası Kocael� Tems�lc�s� Onur 
Öztürk hazır bulundu.

15
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YALIN ÜRETİM SÜREÇ UYGULAMALARI-1
(Yalın Üret�m Prens�pler�, İsraflar ve Ver�ml�l�k,

Ka�Zen, Tert�p Düzen-5S) SEMİNERİMİZ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

IV. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGREMİZ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MMO-TTMD PENCERELERİN ENERJİ
VERİMLİLİĞİNE ETKİSİ SEMİNERİ
ŞUBEMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ARA TEKNİK ELEMAN KURSLARI

Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes�nde 06-07 
Ek�m 2017 tar�hler�nde saat: 10:00 – 17:00 arasında " 
Yalın Üret�m Süreç Uygulamaları-1 (Yalın Üret�m 
Prens�pler�, İsraflar ve Ver�ml�l�k, Ka�Zen, Tert�p Düzen-
5S) " konulu eğ�t�m gerçekleşt�r�lecekt�r. Sem�ner� Vedat 
BOZKAN – Mak.Yük.Müh – (Yalın Üret�m Metodoloj�s� 
Uzm - A Sın ISG Uzm) gerçekleşt�recekt�r. Sem�ner 
programı ve ödeme koşulları �ç�n PDF l�nk�m�z� 
tıklayab�l�rs�n�z.

GELENEKSEL ÜYE KAHVALTIMIZ 08.10.2017
PAZAR GÜNÜ BAŞOL STEAK HOUSE’DA

GERÇEKLEŞTİRLDİ

Üyeler�m�zle dayanışmayı arttırmak ve b�rl�kte 
olab�lmek adına geleneksel olarak düzenled�ğ�m�z "Üye 
kahvaltımız" 08 Ek�m 2017 tar�h�nde Başol Steakhouse 
Tes�sler�nde 110 üyem�z�n katılımıyla gerçekleşt�r�ld�.

DİSK-KESK-TMMOB-TTB-10 EKİM DER:
10 EKİM’İ UNUTMAYACAĞIZ,

UNUTTURMAYACAĞIZ

10 Ek�m Ankara katl�amının �k�nc� yıldönümünde DİSK-
KESK-TMMOB-TTB, olarak Sabr� Yalım Parkında Anma 
etk�nl�ğ� düzenlend�.
DİSK-KESK-TMMOB-T TB'n�n düzenled�ğ�  anma 
etk�nl�ğ�ne TMMOB Mak�na Mühend�sler� Yönet�m, Üye 
ve Çalışanları, CHP İl Başkanı Ceng�z Sarıbay, CHP İzm�t 
İlçe Başkanı Mehmet Üm�t Küçükkaya, AB esk� Bakanı Al� 
Haydar Konca, DİSK Bölge Tems�lc�s� Vedat Küçük, KESK 
Dönem Sözcüsü Yener Çal ışk an,  TMMOB, T TB 
tems�lc�ler�, Halkevler�, çok sayıda STK tems�lc�s� ve 
b�rçok vatandaş katılım gösterd�.  KESK Dönem Sözcüsü 
Yener Çalışkan'ın basın açıklamasını okumasının 
ardından kaybett�kler�m�z�n bulunduğu pankartın 
ç e v r e s � n e  m u m l a r  d � k � l e r e k  a n m a  e t k � n l � ğ � 
gerçekleşt�r�ld�. 

“Enerj� ve Gelecek” ana temasıyla, Türk�ye'de Enerj� 
Planlaması, Yönet�m� ve Enerj� Ver�ml�l�ğ� sürec�nde 
gel�nen durumun ve çözüm öner�ler�n�n ortaya 
konulduğu b�r tartışma ortamı yaratılması planlanan ve 
�k� gün süren kongren�n açılış konuşmaları MMO 
Yönet�m Kurulu Başkanı Al� Ekber Çakar, MMO Kocael� 
Şube Yönet�m Kurulu Başkanı Ünal Özmural ve Kocael� 
Ün�vers�tes� Mühend�sl�k Fakültes� Dekanı Prof. Dr. İlhan 
Tek�n Öztürk tarafından yapıldı.

25 Ek�m 2017 Çarşamba günü 
Saat:14:00-17:00 'de (TTMD)Türk 
Tes�sat Mühend�sler� Derneğ� ortak 
faal�yet� olarak organ�ze ed�len 
“Pencerelerde Enerj� Ver�ml�l�ğ�” 
konulu eğ�t�m sem�ner� Şubem�zde 
Üyeler �m�ze  ÜCRE TSİZ  o larak 

gerçekleşt�r�ld�. Pencereler�n enerj� tüket�m�ne etk�s�n�n 
ö r n e k  u y g u l a m a l a r l a  a n l a t ı l d ı ğ ı  s e m � n e r � n 
eğ�tmenl�ğ�n� Uzman Mak�na Mühend�s� Celal�tt�n 
KIRBAŞ yaptı.

Eylül&Ek�m 2017 tar�hler� arası 11 
Tavan V�nc� Kursu, 7 Kızgın Yağ ve 
Buhar Kazanı, 5 LPG Tanker Şoförü, 
LPG Dolum, LPG Otogaz İst.Taşıt 
Dolum kursları açılmış Toplamda 
302 kurs�yere belge ver�lm�şt�r. 



şube günlüğü

KOCAELİ ANADOLU LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE
YÖNELİK MESLEK TANITIM TOPLANTISI

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KOCAELİ YENİLENEBİLİR GÜBRE
HAYVANCILIK ÜRETİM TEK. TESİSLERİNDE

ŞUBE TEKNİK GEZİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MYK KAYNAKÇI SINAVLARI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

PATLAMADAN KORUNMA DÖKÜMANI
HAZIRLAMA SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRLDİ

Şubem�z sem�ner salonunda Kocael� Atatürk Anadolu 
L�ses� Öğrenc�ler�ne Yönel�k Meslek Tanıtımı toplantısı 
yapıldı. Toplantıya Mak�na ve Endüstr� Mühend�sl�ğ� 
hakkında b�lg� almak �steyen öğrenc�ler katıldı.

Şube Müdürümüz Alpaslan GÜVEN öğrenc�ler�n 
mühend�sl�k �le �lg�l� olarak yöneltt�kler� soruları 
cevaplayarak, mesleğ�n çalışma alanları hakkında 
detaylı b�lg�lend�rme yaptı.

Kocael� Yen�leneb�l�r Enerj� ve Enerj� Ver�ml�l�ğ� 
kom�syonu tarafından 28.11.2017 tar�h�nde Kocael� 
Yen�leneb�l�r Gübre Hayvancılk Üret�m Tek.S�s.ve Paz. 
Enerj� Elk.San. f�rmasının Kandıra şubes�ne Şube Tekn�k 
gez�s� gerçekleşt�r�ld�. 

ŞUBEMİZİN İLK BİLİRKİŞİLİK EĞİTİMİ
TAMAMLANDI

Temel B�l�rk�ş�l�k Eğ�t�mler� “ konusunda bakanlık 
tarafından Odamızın yetk�lend�r�lmes� �le, açmış 
olduğumuz “B�l�rk�ş�l�k Temel Eğ�t�m” kursumuz 27-30 
Ek�m 2017 tar�hler�nde 18 saat� teor�k ve 6 saat� 
uygulamalı olarak gerçekleşt�r�ld�. Kursumuza 15 
üyem�z katılım sağladı.

Şubem�zde Eylül&Ek�m aylarında 
toplamda MYK Kaynakçı sınavı açılmış, 
Eylül 41 Ek�m 29 k�ş� olmak üzere 70 k�ş� 
k a y n a k ç ı  k u r s u n a  k a t ı l m ı ş , 
belgelend�r�lm�şt�r.  

şube günlüğü - sakarya

16-17 Eylül tar�hler� arasında MMO Sakarya İl Tems�lc�l�ğ� 
Eğ�t�m Salonumuzda B Sınıfı İş Güvenl�ğ� Uzmanı Nusret 
Koç tarafından Patlamadan Korunma Dökümanı 
Hazırlama eğ�t�m� ver�ld�.
6 Üyem�z�n katıldığı eğ�t�m çok ver�ml� geçt�.

TAM ZAMANINDA ÜRETİM VE GRUP
TEKNOLOJİSİ EĞİTİMİMİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

20 Eylül tar�h�nde MMO Sakarya İl Tems�lc�l�ğ� eğ�t�m 
salonumuzda Mak. Yük. Müh. Vedat Bozkan tarafından 
Tam Zamanında Üret�m ve Grup Teknoloj�s� eğ�t�m� 
gerçekleşt�r�ld�.
Eğ�t�me  17 üyem�z katıldı.

17
16



şube günlüğü - sakarya

OSGB HİZMETLERİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ
TEMSİLCİLİK EĞİTİM SALONUMUZDA

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

27 Ek�m tar�h�nde MMO Sakarya İl Tems�lc�l�ğ� eğ�t�m 
salonumuzda Mak. Yük. Müh. Vedat Bozkan tarafından 
OSGB İSG H�zmetler� Yönet�m� eğ�t�m�  gerçekleşt�r�ld�.
Eğ�t�me 5 üyem�z katılım katılım gösterd�.

KİMYASALLAR VE TEHLİKE İLETİŞİMİ
EĞİTİMİMİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

28 Ek�m tar�h�nde MMO Sakarya İl Tems�lc�l�ğ� eğ�t�m 
salonumuzda B sınıfı �ş güvenl�ğ� uzmanı Nusret Koç 
tarafından K�myasallar ve Tehl�ke İlet�ş�m� eğ�t�m� 
ver�ld�.

YANGIN TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME
KURSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

GELENEKSEL ÜYE KOKTEYLİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tems�lc�l�ğ�m�z de 07-09 Eylül 2017 tar�hler�nde Mak�na 
Mühend�s� Hakan YAVUZ'un sunumuyla “Yangın Tes�satı 
Mühend�s Yetk�lend�rme Kursu” gerçekleşt�r�ld�. 3 gün 
süren eğ�t�me 21 üyem�z katılım sağladı.

MEKANİK TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME
KURSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tems�lc�l�ğ�m�z de 11-17 Eylül 2017 tar�hler�nde Mak�na 
Mühend�s� Hakan YAVUZ'un sunumuyla “Mekan�k 
Tes�sat Mühend�s Yetk�lend�rme Kursu” gerçekleşt�r�ld�. 
7 gün süren eğ�t�me 20 üyem�z katılım sağladı.

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z geleneksel üye kokteyl�n� 15 
Eylül Cuma günü Beybaba Ç�ftl�ğ�nde gerçekleşt�rd�. 
200 üyem�z�n katıldığı kokteyle Kocael�  şube 
yönet�m�m�zde katıldı. Kokteylde yen� üyeler�m�ze rozet 
takıldı. Kokteyl üyeler�m�z Mehmet Al� Elma ve Volkan 
Okta'nın verm�ş olduğu müz�k d�nlet�s� �le sona erd�

şube günlüğü - gebze



ASANSÖRLER KONUSUNDA TS EN 81-20 VE
81-50 EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ASANSÖRLER HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

GÖZ DUŞU VE SOLÜSYONLARI SEMİNERİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

şube günlüğü - gebze

Asansör Kom�syonumuz, Asansör Avan ve Asansör 
Uygulama proje denet�mler�, TS EN 81-20 ve 81-50 
standartları eğ�t�m�n� tems�lc�l�ğ�m�z de gerçekleşt�rd�. 

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z Yürütme Kurulu ve Asansör 
Kom�syonumuz  "Asansörler�n kullanımı, bakımı ve 
kontroller�" hakkında basın açıklaması yaptı. Basın 
açıklamasını yürütme kurulu başkanı S�nan Yücel 
okudu. 

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z de İSG kom�syonun katkıları 
�le  "Göz Duşu ve Solüsyonları" sem�ner�m�z İş Güvenl�ğ� 
Uzmanı Göktuğ Gül"ün anlatımıyla gerçekleşt�r�ld�. 

19
18

TEMEL İLK YARDIM EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mak�na Mühend�sler� Odası, M�marlar Odası, Elektr�k 
Mühend�sler� Odası ve İnşaat Mühend�sler� Odası Gebze 
Tems�lc�l�kler� olarak üyeler�m�ze yönel�k “Temel İlk 
Yardım B�lg�lend�rme Eğ�t�m�n�” Anadolu Sağlık 
Merkez�nde teor�k ve uygulamalı olarak gerçekleşt�rd�k. 

ASANSÖR AVAN VE ASANSÖR UYGULAMA
PROJELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z Asansör Kom�syonun 
katkıları �le Gebze T�caret Odasında “Asansör Avan ve 
Asansör Uygulama Projeler�nde Yapılan Değ�ş�kl�kler” 
panel� gerçekleşt�r�ld�. Gebze Beled�yes� İmar ve 
Şeh�rc�l�k Müdürlüğünden Tuğrul Bölükbaş, Kocael� 
Büyükşeh�r Beled�yes� İmar ve Şeh�rc�l�k Müdürü Osman 
Günler ve Mak�na Mühend�s� Özgür Kılıç'ın konuşmacı 
olarak katıldığı panele üyeler�m�z�n yanı sıra m�marlar 
ve �nşaat mühend�sler� de katılım sağladı. 



şube günlüğü - gebze

IV. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ İÇİN
KURUMLAR ZİYARET EDİLDİ

13-14 Ek�m tar�hler�nde düzenlenen 4. Enerj� Ver�ml�ğ� 
Kongres�  çal ışmalar ı  k apsamında Gebze İ lçe 
Tems�lc�l�ğ�m�z Yürütme Kurulu tarafından Gebze 
Tekn�k Ün�vers�tes�, TUBİTAK, TSE, GOSB, TOSB, GEPOSB, 
İMES, DOSB ve Gebze T�caret Odası z�yaret ed�ld�. 
Kongre hakkında b�lg�lend�rme yapıldı ve enerj� 
ver�ml�l�ğ� çalışmaları konuları değerlend�r�ld�

10 EKİM ANKARA GAR KATLİAMININ
2. YILINDA BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI

10 Ek�m Ankara katl�amının 2. yılı dolayısıyla Gebze 
Tems�lc�l�k Yürütme Kurulu Başkanımız S�nan Yücel 
tarafından basın açıklaması yapıldı. Katl�amda hayatını 
kaybeden 102 canın hesabının sorulacağını aktaran 
Yücel, 10 Ek�m� unutturmayacaklarını aktardı

IV. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ HAKKINDA
BASIN TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

13-14 Ek�m tar�hler�nde düzenlenen IV Enerj� Ver�ml�l�ğ� 
Kongres� hakkında Gebze Tems�lc�l�ğ�m�z Yürütme 
Kurulu basın toplantısı düzenled�. Enerj� Kongres� 
hakkında b�lg� ver�len açıklamada, enerj� ver�ml�ğ�n�n 
önem�ne d�kkat çek�ld�

ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA MÜHENDİS
YETKİLENDİRME EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z de 16-17 Ek�m tar�hler�nde 
üyem�z Mustafa ÖZ'ün anlatımıyla Asansör Avan 
Mühend�s Yetk�lend�rme Kursu gerçekleşt�r�ld�. Eğ�t�me 
15 üyem�z katılım sağladı.

EĞİTİM-İŞ SENDİKASI TEMSİLCİLİĞİMİZİ
ZİYARET ETTİ

Eğ�t�m-İş send�kası Kocael� 2 Nolu şube başkanı Bülent 
Met�n  ve yönet �m kurulu üyeler �  Gebze � lçe 
tems�lc�l�ğ�m�z� z�yaret ett�ler. Gerçekleşen z�yarette 
eğ�t�m s�stem�nde yaşanan değ�ş�kl�kler değerlend�r�ld�
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ASANSÖR MÜHENDİS YETKİLENDİRME
EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z de 19-21 Ek�m tar�hler�nde 
üyem�z Mustafa ÖZ'ün anlatımıyla Asansör Mühend�s 
Yetk�lend�rme kursu gerçekleşt�r�ld�

GEBZE HABER GAZETESİ GENEL YAYIN YÖNETMENİ
İSMAİL KADI TEMSİLCİLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİ

Gebze Haber Gazetes� Genel Yayın Yönetmen� İsma�l 
Kadı oda çalışmalarımız hakkında tems�lc�l�ğ�m�z� 
z�yaret ett�. Z�yarette, Gebze ve bölgem�zde k� sanay� 
alanları, ulaşım, kentleşme, halk sağlığı g�b� konular 
üzer�ne odamızın çalışmaları paylaşıldı. CUMHURİYET BAYRAMININ 94. YILI

DOLAYISIYLA YÜRÜTME KURULUMUZ BASIN
AÇIKLAMASI YAPTI VE KUTLAMA MESAJI

YAYINLADI
2 9  E k � m  C u m h u r � y e t 
B a y r a m ı n ı n  9 4 .  Y ı l ı 
dolayısıyla yürütme kurulu 
başkanımız S�nan Yücel 
� m z a s ı y l a  b � r  b a s ı n 
açıklaması yapıldı. Yücel 
y a p t ı ğ ı  a ç ı k l a m a d a ; 
“ M a k � n a  M ü h e n d � s l e r � 
Odası Kocael� Şubes� Gebze 
İlçe Tems�lc�l�ğ� olarak; her 
d ü z e y d e  e ş � t l � k ç � , 

özgürlükçü, demokrat�k, la�k; eş�t yurttaşlık haklarını, 
barışı ve halkların kardeşl�ğ�n�; planlama-sanay�leşme-
kalkınmayı esas alan b�r Türk�ye ve Cumhur�yet özlem 
ve b�l�nc�yle, bütün üyeler�m�z�n ve halkımızın 29 Ek�m 
Cumhur�yet Bayramını kutluyoruz.”  ded�
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SOĞUTMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME
EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z de 01-02 Kasım 2017 
tar�hler�nde üyem�z Hakan Yavuz'un sunumuyla 
Soğutma Tes�satı Mühend�s Yetk�lend�rme eğ�t�m� 
gerçekleşt�r�ld�. Eğ�t�me 15 üyem�z katılım sağladı.

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ BAŞLADI
B � l � r k � ş � l � k  K a n u n u  k a p s a m ı n d a  " B � l � r k � ş � l � k 
Yönetmel�ğ�" 03/08/2017 tar�h�nde Resm� Gazete'de 
yayınlanmış ve yürürlüğe g�rm�şt�r. Bu yönetmel�kte 
bel�rt�ld�ğ� g�b� b�l�rk�ş�l�k başvurusu yapacak k�ş�ler 
�ç�n “ Temel B�l �rk �ş� l �k Eğ�t�m�” zorunlu hale 
get�r�lm�şt�r. Odamız, 29.09.2017 tar�h�nde “ Temel 

B�l�rk�ş�l�k Eğ�t�mler� “ konusunda bakanlık tarafından yetk�lend�r�lm�şt�r. Temel eğ�t�m, 18 saat� teor�k ve 6 
saat� uygulamalı olmak üzere en az 24 ders saat�nden oluşmaktadır. Eğ�t�m sonunda katılımcılara “ Katılım 
Sert�f�kası” ver�lmekted�r.

Yeterl� Başvuru sayısı oluştuğunda eğ�t�m takv�m� oluşturulmaktadır.

B�lg� �ç�n : ozge.den�z @ mmo.org.tr /3246933/120
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10 EKİM ANKARA KATLİAMININ 2. YILDÖNÜMÜNDE
DİSK-KESK-TMMOB-TTB, OLARAK SABRİ YALIM PARKINDA

ANMA ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

DİSK-KESK-TMMOB-TTB'n�n düzenled�ğ� anma etk�nl�ğ�ne TMMOB Mak�na Mühend�sler� Yönet�m, Üye ve Çalışanları, CHP İl 
Başkanı Ceng�z Sarıbay, CHP İzm�t İlçe Başkanı Mehmet Üm�t Küçükkaya, AB esk� Bakanı Al� Haydar Konca, DİSK Bölge 
Tems�lc�s� Vedat Küçük, KESK Dönem Sözcüsü Yener Çalışkan, TMMOB, TTB tems�lc�ler�, Halkevler�, çok sayıda STK tems�lc�s� 
ve b�rçok vatandaş katılım gösterd�.  KESK Dönem Sözcüsü Yener Çalışkan'ın basın açıklamasını okumasının ardından 
kaybett�kler�m�z�n bulunduğu pankartın çevres�ne mumlar d�k�lerek anma etk�nl�ğ� gerçekleşt�r�ld�.

ÜLKEDE, BÖLGEDE, DÜNYADA BARIŞ İSTİYORUZ

Ülkede, Bölgede, Dünyada Barış İst�yoruz 1 Eylül Dünya 
Barış Günü, Türk�ye'n�n, ülkem�z�n �ç�nde yer aldığı 
bölgen�n ve dünyanın barış gereks�n�m�n� b�r kez daha 
hatırlatmaktadır. Z�ra ülkem�zde Kürt sorunu, bölgem�zde 
emperyal�st müdahaleler, dünyada nükleer s�lahlanma ve 
savaş tehd�d� söz konusudur. Emperyal�stler ve büyük 
güçler arası ger�l�m �le b�rçok ülke yönet�mler�n�n �ç 
sorunlarını ş�ddet temel�nde ele alışları, halkların yaşamına 
k�tlesel kırım, göç dalgaları ve kuşaklar boyu sürecek acılar 
şekl�nde yansımaktadır. Bu noktada halkların “savaşlara 
hayır”, “ülkede, bölgede, dünyada barış” �stemler� öne 
çıkmaktadır. Bu seslere hem yönet�mler hem de gen�ş 
k�tleler tarafından kulak ver�lmel� ve bu �stemler 
güçlend�r�lmel�d�r. Ülkem�zde �ç ve dış pol�t�kanın, ş�ddet 

eksenl� olarak yürütülmes�, toplumsal atmosfer�n 
m�l �tar�zmle,  m�l l �yetç�l �k le,  mezhepç� d�nc�l �k le 
bel�rlenmes�ne yol açmaktadır. Kürt sorununda serg�lenen 
baskı ve ş�ddet, her �k� tarafta der�n acılara, toplumsal 
yarılmalara yol açmaktadır. Halkımız ve bölge halkları her 
gün ş�ddet ve savaş ortamını soluyor. Oysa gereks�n�m�m�z, 
barış, kardeşl�k, adalet, refah ve mutluluktur. Ne yazık k� 
henüz bu gerekl�l�klerden çok uzakta bulunuyoruz. 
“Evlatlarımızı feda etmeye hazırız” sözler�n� tekrar duymak 
ve acılara alışmak �stem�yoruz. Odamız, TMMOB çatısı 
altında, emperyal�zme, faş�zme, ger�c�l�ğe, halkların 
b�rb�r�ne kırdırılmasına karşı çıkmaya; eş�t, özgür, la�k, 
adalet ve hukukun üstünlüğü temel�nde b�r arada yaşamın 
hâk�m kılınacağı demokrat�k b�r Türk�ye mücadeles�nde 
savaş tamtamlarına karşı barışın yanında yer alacaktır. Barış 
�ç �nde b�r  dünya ve Türk �ye mümkündür d�yor, 
meslektaşlarımızı, halkımızı ve kamuoyunu s�lahların 
susturulması, ölümler�n durdurulması, ad�l b�r barış, 
emperyal�zm�n ve s�yasal �kt�darın Sur�ye'ye müdahaley� 
durdurması, savaş yuvaları olan İnc�rl�k, ABD-NATO 
üsler�n�n kapatılması, bağımsız, eş�tl�kç�, özgürlükçü, barış 
�ç�nde b�r Türk�ye, bölge ve dünya �ç�n tutum almaya 
çağırıyoruz. 

Al� Ekber Çakar 
TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Başkanı
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DÜNDEN BUGÜNE AYNI KARARLILIK VE İNANÇLA 19 EYLÜL
TMMOB MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI

DAYANIŞMA GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ
19 Eylül TMMOB Mühend�s, M�mar ve Şeh�r Plancıları Dayanışma Günü'nde, ülkem�z�n ve 
meslektaşlarımızın yaşadığı sorunlara d�kkat çeken b�r basın açıklaması gerçekleşt�r�ld�. M�marlar Odası 
Tar�h� B�na'da yapılan basın açıklamasında MMO Kocael� Şube Başkanı ve İKK Sekreter� Ünal Özmural, 
Elektr�k Mühend�sler� Odası Kocael� Şube Başkanı Ahmet Özen, K�mya Mühend�sler� Odası Kocael� Şube 
Başkanı Hal�m Karabek�r, M�marlar Odası Kocael� Şubes� Yönet�m Kurulu Üyes� Mel�s Naz Aloğlu �le Jeoloj� 
Mühend�sler� Odası Kocael� Tems�lc�s� N�yaz� Tem�zkan hazır bulundu. TMMOB üyeler�n�nde katılım 
sağladığı etk�nl�ğ�n basın açıklamasını Şube Başkanımız, İKK Sekreter� olarak Ünal Özmural okudu.

Bundan tam 38 yıl önce, 19 Eylül 1979 tar�h�nde 
Türk�ye'n�n 55 farklı �l�nde, toplam 740 �şyer�nde 
TMMOB'n�n çağrısıyla b�r günlük �ş bırakma eylem� 
gerçekleşt�r�ld�. Ekonom�k ve demokrat�k taleplerle 
yapılan eylem çağrısına, d�ğer tekn�k eleman ve 
emekç�ler�n de destek vermes�yle, 100 b�n� aşkın kamu 
çalışanı o gün �ş bıraktı. Maden ocaklarından enerj� 
santraller�ne, fabr�kalardan şant�yelere, l�manlardan 
ün�vers�telere kadar hayatın her alanında etk�s�n� 
gösteren bu eylem, TMMOB'n�n mücadele tar�h�nde 
öneml� b�r yer tutmaktadır. 19 Eylül tar�h�, bu ülke �ç�n 
düşünen, planlayan, üreten mühend�s, m�mar ve şeh�r 
plancılarının kend� öz güçler�n�n farkına vardığı tar�ht�r. 
Bu yüzden bu anlamlı gün, "TMMOB Mühend�s, M�mar 
ve  Ş eh�r  P lancı lar ı  Dayanışma Günü"  o larak 
kutlanmakta ve yen�den hatırlanmaktadır.

Aradan geçen uzun yıllara rağmen bu ülkede emeğ�yle 
geç�nenler�n gündemler� çok değ�şmem�şt�r. İşs�zl�k, 
hayat pahalılığı, düşük ücretler, güvences�zl�k, özlük 
hakları ve örgütlenme sorunları ülkem�zde çalışan 
mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarının öncel�kl� 
sorunları olmaya devam etmekted�r. Neol�beral 
ekonom� pol�t�kaları, özelleşt�rme uygulamaları, sosyal 
devlet anlayışının terked�lmes� ve uluslararası sermaye 
çevreler�n�n artan etk�nl�kler� neden�yle tekn�k 
elemanların ekonom�k ve sosyal durumları g�derek 

daha da kötüleşmekted�r. Kamusal yatırımların ortadan 
kalkması, kamusal çıkarın göz ardı ed�lmes�, rant 
hırsının b�l�m ve tekn�ğ�n önüne geçmes�, sermayen�n 
�ht�yaçlarının halkın �ht�yaçlarının önünde tutulması 
neden�yle mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılığı yıllar 
geçt�kçe s�stemat�k olarak ger�lemekted�r.

Yıllar �ç�nde kötüleşen sadece ekonom�k ve sosyal 
koşullar değ�ld�r. Ülken�n �ç�nde bulunduğu s�yasal 
koşullar da her geçen yıl kötüleşmekte, yurttaşların her 
t ü r l ü  h a k  v e  ö z g ü r l ü ğ ü  g � d e r e k  d a h a  d a 
budanmaktadır. B�r yılı aşkın süred�r devam eden 
Olağanüstü Hal Rej�m�yle yurttaş olarak sah�p 
olduğumuz her türden anayasal ve yasal güvencem�z 
askıya alınmıştır. AKP Hükümet�, OHAL Rej�m�n�, 
kend�s�ne muhal�f toplumsal kes�mler� susturmak ve 
örgütlü kes�mler� bastırmak �ç�n kullanmaktadır. Adalet 
taleb�, toplumun tüm kes�mler�n�n en büyük �ht�yacı ve 
taleb� hal�ne dönüşmüştür.

Son 1 yılda çıkartılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle 
�hraç ed�len kamu emekç�ler� arasında devlet 
kurumlarında ve beled�yelerde çalışan üç b�ne yakın 
mühend�s, m�mar ve şeh�r plancısı da bulunmaktadır. 
Haksız ve hukuksuz b�ç�mde �şler�nden atılan, farklı 
kurumlarda çalışmaları yasaklanan, sosyal güvenceler� 
eller�nden alınan ve yurt dışında çalışmaları engellenen 
b�nlerce üyem�z�n varlığı, bu yılk� TMMOB Mühend�s, 
M�mar ve Şeh�r Plancıları Dayanışma Günü'nü daha da 
anlamlı kılmaktadır. Ömrünü cemaat yapılarıyla, 
devlete egemen olmak �steyen çetelerle mücadele 
ederek geç�ren arkadaşlarımızın el�nden tutmaya, 
onlarla dayanışma göstermeye devam edeceğ�m�z�n 
b�l�nmes�n� �ster�z.

İç�nden geçt�ğ�m�z dönemde, toplum sadece kolluk 
kuvvetler� ve yargı el�yle değ�l, yaşamın her alanını saran 
ger�c� uygulamalarla da zapturapt altına alınmaya 
çalışılmaktadır. Daha b�r yıl önce devlet�n tüm 
kurumlarına yerleşen Gülen Cemaat� mensupları darbe 
g�r�ş�m�nde bulunmamış g�b�, bakanlıklar ve devlet 
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kurumları y�ne farklı cemaat ve tar�katlar arasında pay 
ed�lmekted�r. M�ll� eğ�t�m müfredatı b�l�m dışı ve ger�c� 
b�r anlayışla yen�den yapılandırılmaktadır. Kadınların 
sosyal hayattak� varlığı ortadan kaldırılmak �stenmekte, 
her türden hak ve özgürlükler� ş�ddetle bastırılmaktadır. 
Toplumu b�r arada tutan en öneml� unsur olan la�kl�k 
prens�b� yer�ne mezhepç�, ger�c� uygulamalar devlet�n 
ve sosyal hayatın her alanına egemen hale get�r�lm�şt�r.

Toplumsal yapıdak� bu çürümeye karşı ülkem�z�n 
geleceğ�n� ve meslektaşlarımızın haklarını korumak �ç�n 
mücadele eden TMMOB ve bağlı odalarımız da bu 
süreçte hükümet�n hedef� hal�ne gelm�şt�r. Hükümet, 
O H A L  n e d e n � y l e  y a ş a n a n  k a o t � k  o r t a m d a n 
faydalanarak TMMOB Yasasını değ�şt�rmeye yönel�k 
g�r�ş�mlerde bulunmaktadır. B�rl�ğ�m�ze bağlı odaların 
kamusal sorumlulukla yer�ne get�rd�ğ� meslek� denet�m 
yetk�ler� eller�nden alınarak, ekonom�k ve kamusal gücü 
zayıflatılmaktadır. 

Odalarımıza, �dar� ve mal� denet�m adı altında baskı ve 
şantaj uygulanmaktadır. Bakanlığın denet�m adı 
altındak� hukuksuz ve keyf� uygulamasına �z�n 
vermed�ğ� �ç�n K�mya Mühend�sler� Odası yönet�m 
kurulunun görevden alınması taleb�yle dava açılmıştır. 
B�rl�ğ�m�z�n ve bağlı odalarımızın da müdah�l olduğu 
davanın üçüncü duruşması 25 Eylül tar�h�nde 
görülecekt�r. Bu tür hukuksuz g�r�ş�mler �le Anayasa ve 
TMMOB yasası �le bel�rlenen görevler�m�z� yer�ne 
get�rmem�z engellenmeye, TMMOB ve Oda Yönet�c�ler� 
üzer�nde baskı tes�s ed�lmeye çalışmaktadır. B�rl�ğ�m�z 
tüm b�r�mler� �le K�mya Mühend�sler� Odamızın 
hukuksal ve meşru duruşunun arkasında olmaya 
devam edecekt�r.

B�rl�ğ�m�z�n çalışmalarını ve yetk�ler�n� sınırlandırmaya 
yönel�k adımların en sonuncusu, Sosyal Güvenl�k 
Kurumu �le B�rl�ğ�m�z arasında 2012 yılında yapılan 
asgar� ücret bel�rleme protokolünün feshed�lmes�d�r. 
Ücretl� çalışan mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarının 
hak kaybına neden olacak bu tek taraflı fes�h �şlem�n�n 
�ptal� �ç�n �dare mahkemes�ne açtığımız davanın 
tak�pç�s� olacak, üyeler�m�z�n meslek� ve özlük haklarını 
korumaya devam edeceğ�z. 

B�rl�ğ�m�z� ve odalarımızı hedef alan bu saldırıların 
b�zler� yıldırması ve susturması mümkün değ�ld�r. B�zler 
mesleğ�m�z� b�l�mden, üret�mden ve toplumdan yanan 
kullanan b�r mücadele geleneğ�n�n sürdürücüsüyüz. Bu 
anlayışla TMMOB'n�n eş�t l �kten,  özgürlükten, 
demokras�den, barıştan, la�kl�kten, bağımsızlıktan yana 
tavrını korumaya, gel�şt�rmeye, güçlend�rmeye devam 
edeceğ�z. 

19 Eylül Mühend�s, M�mar ve Şeh�r Plancıları Dayanışma 
Günü, TMMOB'n�n mücadeleyle dolu geçm�ş�ne, 
umutla dolu yarınlarına sah�p çıkma günüdür. 

19 Eylül Mühend�s, M�mar ve Şeh�r Plancıları Dayanışma 
Günü, ülkem�ze, mesleğ�m�ze ve meslektaşlarımıza 
sah�p çıkma günüdür.

19 Eylül Mühend�s, M�mar ve Şeh�r Plancıları Dayanışma 
Günü B�rl�ğ�m�ze, Odalarımıza ve örgütlü mücadele 
geleneğ�m�ze sah�p çıkma günüdür.

B u  a n l a y ı ş l a  t ü m  ö r g ü t l ü l ü ğ ü m ü z ü n  v e 
meslektaşlarımızın dayanışma gününü kutluyoruz.

KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETİM KURULU’NUN
HUKUK DIŞI BİR ŞEKİLDE GÖREVDEN ALINMASINI

PROTESTO EDİYORUZ
TMMOB K�mya Mühend�sler� Odası Yönet�m Kurulu'nun görevden alınması kararına karşı 28 Eylül 2017 
Perşembe günü saat 18.30 da Kocael� İl Koord�nasyon Kurullarımızca, M�marlar Odası Taş B�na da basın 
açıklaması gerçekleşt�r�ld�.

TMMOB K�mya Mühend�sler� Odası Yönet�m Kurulu'nun 
görevden alınması kararına karşı 28 Eylül 2017 
Perşembe günü saat 18.30 da Kocael� İl Koord�nasyon 
Kurullarımızca, M�marlar Odası Taş B�na da basın 
açıklaması gerçekleşt�r�ld�. “

K�mya Mühend�sler� Odası Şube Başkanı M.Hal�m 
Karabek�r'�n okuduğu basın açıklamasında; Mak�na 
Mühend�sler� Odası Kocael� Şube Başkanı ve İKK 
Sekreter� Ünal Özmural, M�marlar Odası Genel Merkez 

Yönet�m Kurulu Üyes� Arsal Arısal, Elektr�k Mühend�sler� 
Odası Kocael� Şube Başkanı Ahmet Özen ve Jeoloj� 
Mühend�sler� Odası Kocael� Tems�lc�s� N�yaz� Tem�zkan 
katıldı. Basın açıklamasında ayrıca CHP Kocael� İl 
Yönet�c�ler� Av. Hüsey�n Acurman, B�lg� Dehmen, Sel�m 
Yıldız, KESK üye ve yönet�c�ler�, KYÖD Başkanı Mehmet 
Toker ve çok sayıda TMMOB üyes� hazır bulundu.
 
TMMOB'NİN ÖZERKLİĞİNİ  VE DEMOKR ATİK 
YAPISINI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ!
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Değerl� Basın Mensupları, Sevg�l� Arkadaşlar
15 yıllık AKP �kt�darı boyunca, TMMOB ve üye Odalara 
karşı planlı b�ç�mde yürütülen baskı pol�t�kalarında yen� 
b�r aşamaya gel�nd�. K�mya Mühend�sler� Odamızı 
“denetleme” k�sves� altında 2014 yılından bu yana 
devam eden sürec�n sonunda, B�l�m, Sanay� ve Teknoloj� 
Bakanlığı'nın açmış olduğu davada, Ankara 24. Asl�ye 
Hukuk Mahkemes� skandal b�r karara �mza atarak, 
K�mya Mühend�sler� Odası Yönet�m Kurulu'nun 
görev�ne son ver�lmes�ne hükmett�. Mahkemen�n, 
h�çb�r hukuk� dayanağı olmayan bu kararını kınıyoruz.

6235 Sayılı Kanun uyarınca kurulan TMMOB ve bağlı 
odaları, Anayasa'nın 135. Maddes�nde tanımlandığı 
b�ç�m�yle kamu kurumu n�tel�ğ�nde b�r meslek 
örgütüdür. Aynı anayasa maddes�ne göre meslek 
örgütler� üzer�nde devlet�n �dar� ve mal� denet�m�ne 
�l�şk�n kurallar kanunla düzenlen�r. AKP, Anayasa'nın 
135. maddes�n� ç�ğneyerek, herhang� b�r kanun 
olmaksızın, Bakanlar Kurulu Kararı �le Odalarımızı keyf� 
b�ç�mde denetlemek �stemekted�r. AKP'n�n amacı 
denet�m yapmak değ�l, Bakanlıklar el�yle TMMOB 
üzer�nde �dar� vesayet oluşturmaktır. H�çb�r bakanlığın, 
TMMOB ve bağlı odalarını vesayet altına alma hakkı ve 
hadd� yoktur. TMMOB ve Odalarımız bakanlıklara a�t 
b�rer alt b�r�m değ�ld�r. TMMOB, anayasal statüsü olan, 
kanunla kurulmuş ve 1954 yılından bu yana varlığını ve 
mücadeles� sürdüren b�r meslek örgütüdür. TMMOB, bu 
ülkedek� 500 b�n� aşkın mühend�s, m�mar ve şeh�r 
plancısının öz örgütüdür.

15 yıllık �kt�dar dönem�ndek� �craatlarının hesabını 
veremeyen, Sayıştay Raporlarını açıklamaya cesaret 
edemeyen, yolsuzluk ve rüşvet �dd�alarını sümen altı 
eden, devlet�n örtülü ödeneğ�n� part� kasası g�b� 
kullanan, ülken�n tüm zeng�nl�kler�n� Varlık Fonu adı 
altında kontroller�ne alan AKP'den “şeffaflık” ve 
“denet�m” öğrenecek değ�l�z. TMMOB ve Odaları, 
ülken�n en açık, en şeffaf �şley�ş�ne sah�p örgütler�d�r. 
Her �k� yılda b�r yapılan genel kurullarımızda seç�len 

denet�m kurullarımız, üçer aylık dönemlerle �dar� ve 
mal� denet�m yapmaktadır. Bu denet�m ve faal�yet 
raporları tüm üyeler�m�z�n ve halkımızın er�ş�m�ne açık 
b�ç�mde yayınlanmaktadır.

Değerl� Basın Mensupları, Sevg�l� Arkadaşlar
2014 yılından bu yana devam eden bu süreç ve 
mahkemen�n K�mya Mühend�sler� Odamız hakkında 
verd�ğ� bu karar hukukla �lg�l� değ�l, tamamıyla AKP'n�n 
s�yasal çıkarlarıyla �lg�l�d�r. OHAL düzen�yle b�rl�kte 
güçler ayrılığını ortadan kaldırarak Yasama, Yürütme ve 
Yargı organlarını doğrudan saraya bağlayan AKP, �nşa 
ett�ğ� bu tek adam rej�m�yle, emek ve meslek örgütler�n� 
de etk�s�zleşt�rmeye çalışmaktadır.

İkt�dara geld�ğ� günden ber� neol�beral pol�t�kalar 
doğrultusunda ülken�n tüm zeng�nl�kler�n� sermayeye 
peşkeş çeken, doğal kaynaklarımızı yağmalayan, 
şeh�rler�m�z ranta kurban eden AKP, TMMOB ve 
Odalarını kend�s�ne engel olarak görmekted�r. Çünkü 
b � z l e r,  a ç t ı ğ ı m ı z  d a v a l a r l a ,  y ü r ü t t ü ğ ü m ü z 
kampanyalarla, hazırladığımız raporlarla AKP'n�n 
neol�beral yıkım programlarına karşı mücadele 
ed�yoruz. Çünkü b�zler ülken�n ve halkın ortak 
menfaatler�n� korumak �ç�n mücadele ed�yoruz.

Değerl� Basın Mensupları, Sevg�l� Arkadaşlar
K�mya Mühend�sler� Odamıza �l�şk�n görevden almak 
kararı AKP �kt�darının TMMOB'ye karşı saldırılarının ne 
�lk�d�r, ne de sonuncusu olacaktır. Bugüne kadar 
devlet�n tüm �mkanlarıyla ve yandaş medyanın tüm 
yalanlarıyla TMMOB örgütlülüğü hedef alan AKP, 
bugüne kadar b�zler� asla yıldıramadı, bundan sonra da 
yıldıramayacak.

B�zler geleneğ�m�zden aldığımız güçle, b�l�me ve akla 
olan �nancımızla halkımızın ve ülkem�z�n çıkarlarını 
savunmaya devam edeceğ�z.

B�zler eş�t, özgür, demokrat�k ve la�k b�r hukuk devlet�ne 
olan �nancımızla mesleğ�m�ze, meslektaşlarımıza ve 
örgütlülüğümüze sah�p çıkmaya devam edeceğ�z.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü, Yaşasın Mücadelem�z!
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sağlık

ÖKSÜRÜĞÜ NE KESER?
Kaynak : İnternet Sağlık S�teler�

Havaların soğumasıyla beraber b�r 
çok k �ş �  �nternet  or tamında 
öksürüğü ne keser, öksürüğü 
anında kesen yöntemler nelerd�r 
d�ye yoğun b�r arayış �çer�s�ne 
g�rd�ler. Öksürüğü kesen b�r çok 
b�tk�sel yöntem mevcuttur. Tab�� 
bu yöntemler�n arasında öksürüğü 
hemen kesen yöntemler  de 
bulunmaktadır. Ancak bu yöntemler� denemeden b�lemey�z. 
B�zlerde s�zler �ç�n öksürüğü hemen kesen şeyler ve öksürüğü 
ne keser sorusunun cevaplarını aradık..

Öksürük havaların soğumasıyla  beraber kend�n� göstermeye 
başladı.  Ancak öksürük sürekl� hale gelmeye başladığında 
muhakkak önlem alınmalı, b�r uzmana danışılmalıdır. Eğer k� 
öksürüğünüzün soğuk algınlığından meydana geld�ğ�n� 
düşünüyorsanız s�ze vereceğ�m�z b�tk�sel yöntemlere 
başvurab�l�rs�n�z. 

Öksürüğü ne keser, öksürük hemen nasıl geçer, �şte doğal 
yöntemler…
Öksürüğe karşı �lk alınması gereken yöntemlerden b�r�s� de 
bulunduğunuz ortamı havalandırmaktır. Bulunduğunuz 
ortamı havalandırmak s�z� b�raz olsun rahatlatacaktır. 
B u  y ö n t e m � n  d ı ş ı n d a  b � t k � s e l  y ö n t e m l e r d e n  d e 
faydalanab�l�rs�n�z.

Bal ve toz zencef�l 
B�r tatlı kaşığı bala toz zencef�l� karıştırarak macun yapıp �ç�n 
(y�y�n), boğazınıza ve öksürüğe çok �y� gel�r. 
 Karab�ber ve bal karışımı 
B�r bardak sütün �çer�s�ne 1er tatlı kaşığı toz karab�ber ve bal 
ekley�n. Bu karışımı günde 2 defa �çeb�l�rs�n�z.
Ayva yaprağı ve ıhlamur
Ayva yaprağı �le ıhlamuru sıcak suyun �çer�s�nde 5 dk kaynatıp 
�ç�n. Bu karışımın öksürüğe �y� geld�ğ� söylenmekted�r.
Karab�berl� zeyt�nyağı
Zeyt�n yağını b�r kabın �çer�s�nde yanmayacak şek�lde ısıtın. 
Daha sonra �çer�s�ne b�r m�ktar karab�ber ekley�p sırtınıza 
sürün. Bu karışımı sırtınıza sürdükten sonra b�r bez yardımıyla 
sarın. Öksürüğü hemen kest�ğ� ve �y� geld�ğ� b�l�nmekted�r.
Sıcak duş 
Sıcak duş, alerj� ve astımdan kaynaklanan öksürğü �y� 
gelmekted�r.
Buhar bonyosu 
Kaynayan suyun �çer�s�ne b�r m�ktar nane aromalı vazel�n 
koyarak buhar banyosu yapın. Bronşları açarak öksürüğü 
kest�ğ� söylenmekted�r.
Soğanlı su yöntem� 
1 tane soğanı 4 e bölüp 1 
bardak su �lave ed�p kaynatın 
5 dak�ka kaynattıktan sonra 
a l t ı n ı  k a p a t ı p  b � r a z 
s o ğ u m a s ı n ı  b e k l e y � n 
� ç e b � l e c e ğ � n � z  ı l ı k l ı ğ a 
geld�ğ�nde suyunu süzdürüp 
bardağa koyun �ç�ne 1 tatlı 

kaşığı bal koyun karıştırıp �ç�n. Yarım saat sonra öksürükten 
kurtulun.
Ballı turp yöntem� 
Turbun �çer�s�n� b�r m�ktar oyun ve turbun d�b�n� del�n. Daha 
sonra turbu bardağın �çer�s�ne yerleşt�r�n ve �çer�ne bal �lave 
ed�n. Turbu o şek�lde ertes� güne kadar beklet�n ve bardağa 
damlamış olan balı tüket�n. 

Sarımsak yöntem� 
B�r bardak kaynar suyun �çer�s�ne b�r d�ş sarımsak ve 2 adet 
tarçın �lave ed�n. 5 dk demlend�kten sonra �ç�n. Öksürüğü 
anında kest�ğ� b�l�n�yor. L�monlu karab�ber yöntem� Yen� 
kes�lm�ş çeyrek l�monun üzer�ne b�raz karab�ber ve tuz 
serperek l�monu bu şek�lde emeb�l�rs�n�z.

Ev yapımı öksürük şurubu
Mutfağınızda bulunab�len 
malzemelerde doğal öksürük 
şurubu hazırlayab�l�rs�n�z. �şte 
ev yapımı öksürük şurubu

Bu kür boğaz ağrısına da ş�fadır. 
Karab�ber ant�oks�dan ve ant� 
kanserojen özell�klere sah�p b�r gıdadır. Arındırılmış tereyağı 
ısıtılıp suyu buharlaşan ve dondurulan tereyağ demekt�r. Kuru 
öksürük �ç�n mükemmel çared�r.
Malzemeler
1 yemek kaşığı kara b�ber Bal Arındırılmış tereyağı

Yapılışı.
Küçük b�r tavaya b�ber� koyun ve kızarana kadar p�ş�r�n.
Havanda tokmakla güzelce ez�n. Soğuk algınlığı �le oluşan 
öksürüğü tedav� etmek �ç�n toz hal�neget�rd�ğ�n�z karab�ber� 
b a l l a  k a r ı ş t ı r ı n .
Yet�şk�nler �ç�n 1/4 yemek kaşığı karab�ber tozu yeterl�d�r. 
Ç o c u k l a r  � ç � n  o r a n  b � r a z  d a h a  a z a l t ı l m a l ı d ı r .
Kuru öksürük �ç�n aynı m�ktarda arındırılmış tereyağı �le 
karıştırın ve tüket�n.
İy�leşene kadar buna devam ed�n.

Ev yapımı boğaz past�l�
Yapılışı:
1/4 bardak gl�ser�ne, 1/4 bardak 
bal, 1 çay kaşığı pul b�ber ve 1/4 
bardak taze l�mon suyu ekley�n.
Ç ı r p ı c ı  k u l l a n a r a k  � y � c e 
karıştırın.
Karışımı ufak b�r kavanoza 
dökün.
B�rkaç saat aralıklarla 1 çay 
kaşığı �ç�n.

· 1 yaşın altındak� çocuklarda denenmemel�d�r.
· Doktorunuza danışmadan alternat�f tedav� yöntemler�n� 
kullanmayın.

Geçm�ş olsun!
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GÜVERCİN DÖNGÜSÜ - Mevs�mler
Gönül Balkır

MUTLAK MUTLULUK BAKANLIĞI
Arundhat� Roy

Mutlak Mutluluk Bakanlığı, 
b�z� yıllarca süren b�r yolculuğa 
çıkarıyor – h�kâye Esk� Delh�'n�n 
k a l a b a l ı k  m a h a l l e l e r � n d e n 
d ı ş a r ı y a  u z a n a r a k  y e n � 
f � l � z l e n m e y e  b a ş l a y a n 
metropollere ve oradan da 
savaşın barış,  barışın savaş 
anlamına geld�ğ�, arada b�r de 
“olağan hal” �lan ed�len Keşm�r 
Vad�s�'ne ve Orta H�nd�stan 
ormanlarına açılıyor.
B�r zamanlar Af�tab olan Encüm, 
e v � m  d e d � ğ �  b � r  ş e h � r 
mezarlığında pare pare olmuş b�r halıyı ser�yor yere.
Gece yarısından sonra b�rdenb�re kaldırımın üzer�nde çöpten 
b�r beş�k �ç�nde b�r bebek ortaya çıkıyor. G�zeml� S.T�lottama 
kend�s�ne âşık olan üç erkeğ�n yaşamında varlığıyla olduğu 
kadar yokluğuyla da yer tutuyor.
Mutlak Mutluluk Bakanlığı, hem sancılı b�r aşk h�kâyes� hem de 
bel�rley�c� b�r protesto n�tel�ğ�nde. Bu h�kâye bazen 
fısıldayarak, bazen haykırarak, gözyaşları ve kahkahalarla 
anlatılıyor. H�kâyen�n kahramanları dünyanın s�lles�yle 
yaralanıp aşkla ve umutla onarılan �nsanlar. O nedenle kırılgan 
oldukları kadar katılar ve asla tesl�m olmuyorlar.  Bu 
büyüley�c�, har�kulade k�tap b�r romanın ne yapab�leceğ�n� ve 
ne olab�leceğ�n� yen�den keşfed�yor. Ve her sayfasında 
Arundhat� Roy'un muc�zev� h�kâye anlatma yeteneğ�n� 
yansıtıyor.
“Parçalanmış b�r h�kâye nasıl anlatılır? Yavaş yavaş h�kâyedek� 
herkese, hayır, h�kâyedek� her şeye dönüşerek. Hem b�r aşk 
h�kâyes� hem kışkırtıcı b�r roman olan Mutlak Mutluluk 
Bakanlığı, olayları bazen fısıldayarak, bazen haykırarak, 
gözyaşları ve kahkahalarla anlatıyor. Dünyanın s�lles�yle 
yaralananlar, aşkla onarıyorlar kend�ler�n�.”  

Sayfa sayısı : 480 • Baskı Yılı : 2017
Yayınev�: Can Yayınları 

Yürek ded�ğ�n Ateş olmalı..
Hem yansın, hem yaksın..

“Ben�  dövüyor lar  mı  yoksa 
sev�yorlar mı bell� değ�l.” d�ye 
söylend� kend� kend�ne. Sonra 
dayanamadı. “Ben� artık sevm�yor 
m u s u n u z ? ” d � y e  s e s l e n d � 
r ü y a s ı n d a  d ö r t  e l e m e n t e .
“Sevg�den m� bahsed�yorsun?” 
ded�ler koro hal�nde. Ş�md� ses 
daha da çok yükselm�şt�.

“ Sevg� kutsaldır. Kutsal kavramlardan öyle destursuz 
bahsed�l�r m�? Sevg�ye özen gerek�r, saygı gerek�r? Sevg�den 
kolaycacık hemen vazgeç�leb�l�r m�?” ded�ler hep b�rl�kte.
“ Bana göre gerçek aşk kend� yuvandan çıkıp h�ç b�lmed�ğ�n 
tanımadığın başka b�r yuvaya konmak demekt�r. Ben�m �ç�n 
aşk, en kutsal uçuş ve en kutsal yaşamdır.” ded� güverc�n.
“Yaşamak, ölmek demekse; aşk belk� de yaşamın en üstün 
noktasıdır. Aynı zamanda aşk en kutsal ölüm değ�l m�d�r? Belk� 
de yaşamın ötes�ne geçmek, sınırları aşmaktır. Hep öte de 
olmayı h�ç düşündün mü?” ded�ler y�ne hep b�rl�kte koro 
hal�nde.
“S�z ne d�yorsunuz?” d�ye bağırdı güverc�n. Her şey sevg� olur 
aşka uçarken. Her şey o uçuşa dönüşür. Tüm dünyan o olur. 
Her yer ve her şey sevg�ye dönüşür, sevg� keser. O zaman, artık 
sen uçmazsın, sadece sevg� uçar. Ben bunu b�lmez m�y�m?”
“Aşktan bahsederken yüzünü,  yüzündek �  ış ığı  b�r 
göreb�lseyd�n? “ ded� koro yen�den.
“Görmeme gerek yok.” ded� güverc�n.
“Ben onu düşündüğüm anda zaten oyum, o oluyorum, ona 
dönüşüyorum.”
………………..
………………..
………………..

Yed�nc� ayın on dördüncü günü �k�nc� b�n�n on b�r�nc� yılı saat 
on b�r on beş.
Döngü sevg�y� ararken,
güverc�n gerçekl�k aşkına uçarmış.

Sayfa sayısı : 245 • Baskı Yılı : 2015
Yayınev�: Kuban Yayıncılık

BULUTLARA ŞİİR YAZAN ÇOCUK
Beh�ç Ak - (Çocuk K�tapları)

“ K u y r u k l a r ı  h a r f  v e 
r a k a m l a r d a n  o l u ş a n 
u ç u r t m a l a r  t a s a r l a ya l ı m , 
gökyüzüne salalım. Bulutların 
üstünde cümleler kuralım.”

Her çocuk bulutlar
kadar yaratıcıdır!

Çok sev�len m�zah ustası, yazar 
Beh�ç Ak'ın çocuk romanları 
koleks�yonu altıya ulaştı.Yaşasın 
Ç Harf� Kardeşl�ğ�! �le başlayan, 
Postayla Gelen Den�z Kabuğu, 
Eve G�den Küçük Tren, Bebek 
Annem ve Çatıdak� Gezegen'le gen�şleyen koleks�yon, 
Bulutlara Ş��r Yazan Çocuk'la taçlandı. “Tekt�p çocuk” 
tehl�kes�ne b�rb�r�nden farklı ve özgün çocuk karakterler 
yaratarak karşı duran sanatçı, modern dünyanın ve sosyal 
medyanın tekdüzel�ğ�n�, sıkıcılığını mav� bulutlarla dağıtıyor. 
İç�nden ş��rler�n, masalların ve hayaller�n geçt�ğ� roman, 
desenler�yle de okumayı keyfe dönüştürüyor.
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YAŞAM NEDİR?
K�myanın B�yoloj�ye Dönüşümü

C a n l ı  v a r l ı k l a r  n a s ı l 
tanımlanab�l�r? Onları cansız 
m a d d e l e r d e n  a y ı r a n 
özell�kler� nelerd�r? İk�s� de 
aynı "ölü" moleküllerden 
o l u ş t u ğ u  h a l d e 
b�rb�rler�nden nasıl bu kadar 
farklı olab�l�rler? Pek� ya �lk 
c a n l ı n ı n  o r t a y a  ç ı k ı ş ı ? 
Dar w�n' �n  evr �m kuramı 
b ü t ü n  c a n l ı l a r ı n 
t e k h ü c r e l � l e r d e n  n a s ı l 
türed�ğ�n� büyük b�r başarıyla 
açıklamasına rağmen, �lk 
canlının nasıl ortaya çıktığı sorusunu yanıtsız bırakır. İşte 
bu k�tap tam da bu kr�t�k sürece odaklanarak, cansız 
madden�n en bas�t canlı varlığa nasıl dönüştüğünü 
açıklıyor.
Canlı varlıklarla cansız maddeler� ayrı ayrı yasaların 
yönett�ğ�n� düşünmek b�r süreks�zl�k yaratır. Oysa 
kuramsal k�myacı Addy Pross böyle b�r süreks�zl�ğ�n söz 
konusu olmadığını, cansız maddeden canlı varlığa geç�ş 
ve ardından canlıların evr�mleşmes� sürec�n�n kes�nt�s�z 
b�r süreç olduğunu, heps�n�n altında tek b�r temel 
�lken�n yattığını söylüyor. Ve bu temel �lkeye dayanan 
kend� kuramı aracılığıyla, canlılarla cansızlar ve k�mya �le 
b�yoloj� arasında sağlam b�r köprü kuruyor.
"Darw�nc� kuramın, o temel b�yoloj�k �lken�n daha genel, 
hem yaşayan hem de yaşamayan s�stemler� kapsayan 
k�myasal b�r evr�m kuramı �ç�ne yerleşt�r�leb�leceğ�n�" 
�kna ed�c� b�r şek�lde gösteren bu öneml� çalışma, 
yaşamı hakkıyla anlamak �steyen herkes�n okuması 
gereken heyecan ver�c� b�r k�tap.

Sayfa sayısı : 192
Baskı Yılı : 2017
Yayınev�: Met�s Yayıncılık 

KOCAELİ BİLİŞİM FUARI
2017 FUAR TEMASI: SANAL GERÇEKLİK

Kocael� Büyükşeh�r Beled�yes� tarafından 23-26 Kasım'da 
gerçekleşt�r�lecek Kocael� B�l�ş�m Fuarı'nda arttırılmış 
gerçekl�k teknoloj�s� Kocael�l�ler� karşılayacak.
Kocael� Büyükşeh�r Beled�yes�'n�n 23-26 Kasım tar�hler� 
arasında Kocael� Uluslararası Fuar Merkez�'nde düzenleyeceğ� 
Kocael �  B� l �ş �m Fuar ı ,  b�rb�r �nden � lg�nç gerçek l �k 
düzenekler�ne ev sah�pl�ğ� yapacak. Bu kapsamda fuarda 
artırılmış gerçekl�k teknoloj�s�ne sah�p d�nozor düzenekler� 
olacak. Bu düzeneklerle her evde b�r Jurass�c Park olacak.
Ana teması 'Sanal ve Artırılmış Gerçekl�k' olarak bel�rlenen 
fuarda; �lkokul çağından ün�vers�teye uzanan genç kuşağa 
ulaşmak, b�l�ş�m öğretmenler�n�n ufkunu gen�şletmek ve 
sektörün önde gelen f�rmalarını Kocael�'yle tanıştırmak 
amaçlanıyor. Fuar kapsamında, sanal ve artırılmış gerçekl�kle 
Türk�ye ve dünyada b�l�ş�m sektöründe teknoloj�n�n geld�ğ� 
son nokta bel�rlenecek. Ayrıca özell�kle savunma alanındak� 
m�ll� kurumlarımızın katılımıyla b�l�ş�mde ülkem�z�n geld�ğ� 
düzey gözler önüne ser�lecek.
B�nlerce metrekarel�k fuar alanında konuşlanacak olan 
yüzlerce b�l�ş�m f�rması, alan �ç� ve alan dışı etk�nl�klerle 
sektöre gönül verenler�n karşısında olacak. Sanal gerçekl�k 
uygulamaları, en gel�şm�ş uçuş s�mülatörler�, 3D yazıcılar, 
mob�l uygulamalar, akıllı şeh�r s�stemler�, �novat�f ürünler ve 
görüntüleme s�stemler�, sosyal medya uygulamaları, gel�şm�ş 
robot�k uygulamalar g�b� projeler�n yanı sıra b�l�ş�m 
sektörünün baş döndürücü hızına eşl�k edecek uygulamalarla 
Kocael� B�l�ş�m Fuarı, adeta b�r b�l�ş�m fest�val�ne dönüşecek. 
Sektörün d�kkat çeken �s�mler� �se düzenlenecek söyleş�lerde 
deney�m paylaşımında bulunacak.

 Sevg�can, bulutlarla haşır neş�r, yağmur altında ıslanmayı 
seven, b�raz �çekapanık b�r çocuktur. Ne Batu kadar zek�, ne de 
Erol kadar yaratıcı olduğunu düşünür... Artık k�mse mektup 
yazmadığı �ç�n, çantasında sadece öteber� taşıyan postacı, 
Sevg�can'ın aklına har�ka b�r f�k�r get�r�r! Ama başkası bunu 
çoktan akıl etm�şt�r b�le. Canı sıkılan Sevg�can, ş��rler yazıp 
sosyal medyada paylaşmaya başlar. Ş��rler�, arkadaşlarını 
olduğu kadar a�les�n� de etk�leyecek kadar �lg� görür...(Tanıtım 
Bülten�nden)
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İSTANBUL KOMEDİ FESTİVALİ
11 - 18 Kasım

1 1 - 1 8  K a s ı m 
tar�hler�nde, 7 farklı 
mekanda gerçekleşecek 
etk�nl�klerde gülmeye, 
çok gülmeye, daha daha 
çok gülmeye hazır olun. 
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  Teknoloji Günlüğü Hazırlayan: N.Gökhan Duman

HABER
B�l�m �nsanları, bakter�ler�n dokunma duyusuna sah�p 
olduğunu ortaya çıkardı.
İsv�çre Basel Ün�vers�tes� araştırmacıları, bakter�ler�n yalnızca 
k�myasal s�nyallere yanıt vermed�ğ�n�, aynı zamanda dokunma 
duyusuna da sah�p olduklarını bel�rled�. Araştırmacılar, klas�k 
anlamda herhang� b�r duyu organına sah�p olmayan bakter�ler�n, 
yüzeyler� nasıl tanıdıklarını ve mekan�k uyarıya san�yeler �ç�nce 
nasıl yanıt verd�kler�n� gözlemled�.Çalışmayı yöneten Prof. Dr. Jurs 
Jenal, Patojen olmayan Caulobacter bakter�ler�n� model olarak 
kullanan ek�b�m�z, �lk kez akter�ler�n b�r 'dokunma duyusuna' sah�p 
olduklarını ortaya koydu. Bu mekan�zma, bakter�ler�n yüzeyler� 
tanımalarını sağlıyor ve hücren�n kend� an� yapışkanını üretmes�ne 
neden oluyor." ded�.Araştırmacılar, yüzen Caulobacter'�n hücre 
zarlarında bakter�n�n sıvı �ç�nde �lerlemes�n� sağlayan  flagellum 
adlı ve dönen motora benzeyen b�r yapıları olduğunu buldu. 
Flagellum'un, �yon kanalları yoluyla hücre �ç�ne doğru oluşan 
proton akışından güç kazandığı bel�rlend�.Yüzen hücreler b�r 
yüzeye dokunduğunda bu yapının etk�lend�ğ�ne ve proton akışının 
kes�nt�ye uğradığına �şaret eden araştırmacılar, böylece b�rkaç 
san�yede bakter�ler�n yüzeye sağlam şek�lde sab�tlenmes�ne 
olanak tanıyan yapışkan b�r madden�n salgılandığını vurguladı. 
Jenal, Bu durum, bakter�ler�n b�r yüzeyle karşılaştığında 
davranışlarını nasıl b�r anda ve bel�rg�n b�r b�ç�mde değ�şt�rd�ğ�n� 
açıklıyor. ded�.

B�r doktor �Phone'u kanser teşh�s� �ç�n kullandı!
ABD'de b�r damar cerrahı, �Phone c�hazlarla da uyumlu çalışan b�r 
mob�l ultrason sayes�nde boğazındak� kanser� tesp�t ett�. Mob�l 
ultrason c�hazı, �Phone'a bağlanarak görüntüler�n� c�haz ekranına 
gerçek zamanlı olarak göndereb�l�yor.Kalp damar cerrahı John 
Mart�n, uzun süred�r boğazında b�r rahatsızlık h�ssed�yordu. 
Çalıştığı kurum olan Connect�cut ş�rket�n�n Butterfly Network 
markası adına üret�len cep boyutunda ultrason c�hazını, boğazında 
test etmeye karar verd�. �Phone'larla uyumlu olarak çalışan c�haz 
Butterfly �Q'nun probunu, boynundan geç�rd� ve skuamöz hücrel� 
kanser� keşfett�.Bu cep boyutunda c�haz, Amer�ka'dak� p�yasaya �lk 
katı hal ultrason c�hazıdır. C�haz yarı �letken üret�m tes�s�nde 
üret�ld�ğ�nden, teknoloj� çok yönlü ve daha ucuzdur. C�haz, b�r yarı 
�letken ç�p üzer�ne yerleşt�r�len çok küçük ultrason�k yayıcı olan 
kapas�t�f m�kro-�şlenm�ş ultrason transdüserler�n� kullanmaktadır. 
Mart�n, Artık c�hazın b�reysel satış �şlemler�ne uygun olduğunu 
d ü ş ü n ü yo r u z .  Ce b � n � z d e n  ç ı k a r t ı p  t ü m  v ü c u d u n u z u 
tarayab�l�rs�n�z. ded�. Butterfly Network, bu yıl 1.999 dolar satışa 
çıkacağını ve önümüzdek� yılın başlarında satışa başlayacağını 
açıkladı. 

Stranger Th�ngs, Tw�tter'da hakkında en çok Tweet atılan 
�nternet d�z�s� oldu.
Bu hafta sonu Tw�tter kullanıcıları StrangerTh�ngs'� çok beğenm�ş 
olacaklar k� Türk�ye saat�yle 28 Ek�m 07:00'da, Amer�ka saat�yle 27 
Ek�m gece 12:00'da d�z�n�n yayınlanmasının hemen ardından 
hakkında 4 m�lyondan fazla Tweet attılar. Evet yanlış okumadınız, 
Tw�tter'da hakkında tam 4 m�lyondan fazla tweet atılan 
StrangerTh�ngs, bu yıl açılış haftasında hakkında en çok Tweet 
atılan �nternet d�z�s� oldu. D�z�yle �lg�l� en çok Tweet atılan saat �se 
Cumartes� günü saat 06:00, yan� d�z�n�n yayınlanmasından tam b�r 
saat öncek� zaman d�l�m� oldu.

YouTube'ta müz�k d�nlerken telefonu kullanmanın yolu!
YouTube'ta müz�k d�nlerken başka b�r uygulamayı kullanmaya 
kalkarsanız müz�k d�nlemeye devam edem�yorsunuz. Maalesef 
gen�ş b�r müz�k arş�v�n� �ç�nde barındırmasına karşın böyle b�r 
sıkıntı söz konusu. Hem Andro�d hem de �OS �ç�n artık çözüm var! 
�OS �ç�n yan� �Phone kullanıyorsanız öncel�kle kullanmıyor 
olsanız da Dolph�n �s�ml� web tarayıcıyı telefonunuza �nd�rmen�z 
gerek�yor. Ardından uygulamayı açıp adres çubuğuna YouTube 
yazıp s�teye g�r�n. Sonra da herhang� b�r v�deoyu açıp başka b�r 
uygulama açın. Ses kes�ld� m�? Durun, daha �şlem b�tmed�! Daha 
sonra �Phone ana ekranındayken aşağıdan yukarı doğru 
ekranda parmağınızı kaydırın ve açılan panelde play butonuna 
basın. İşte heps� bu! Artık YouTube'u arka plandayken de 
kullanab�l�yorusunuz.Andro�d c�hazlarda durum daha da bas�t: 
Chrome'u açın ardından YouTube'a g�r�n. Üç nokta �şaretl� 
butona tıklayın ve request desktop s�te yan� masaüstü 
görünümü �steğ� seçeneğ�ne dokunun. Ardından s�z de artık 
YouTube'a arkaplanda oynatmaya hazırsınız! 

Yen� �Phone'da çent�k olmayab�l�r!
�Phone X'�n en büyük eks�s� olan notch yan� çent�k, yen� �Phone 
modeller�nde olmayab�l�r.Apple, �Phone X model�nde yer 
verd�ğ� TrueDepth ön kameradan dolayı telefonun tasarımında 
�stenmeyen b�r görüntünün oluşmasına neden olmuştu. Notch 
yan� çent�k olarak b�l�nen ekranın üst bölümündek� çıktını, 
söylenene göre 2018 yılında tanıtılacak olan �Phone 
modeller�nde yer almayacak.Apple'a yakınlığı �le b�l�nen KGI 
anal�st� M�ng-Ch� Kuo, �Phone X'te yer alan TrueDepth 
kameranın Apple'a yük olduğunu bu yüzden telefonun 
üret�m�nde sıkıntılar çıktığını bel�rtt�. M�ng-Ch� Kuo'ya göre 2018 
yılında tanıtılacak olan �Phone model�nde TrueDepth kamera 
telefonun önü yer�ne arkasında yer alacak.TrueDepth 
kameranın ön bölümden alıncak olması Notch'un de ortadan 
kalkacağı anlamına gel�yor. Ancak bu çıkıntının y�ne olması 
beklen�yor. Çünkü ah�ze ve sensörler�n konulacağı b�r bölümün 
olması şart. Apple'ın Face ID ve sensörler� ekrana entegre etmey� 
başarması ş�md�k� teknoloj� �le �mkansız görünüyor. 

TÜBİTAK o özell�k �ç�n düğmeye bastı!
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Ar�f Erg�n, yaygın olarak kullanılan 
of�s yazılımlarındak� bağımlılığı ortadan kaldırmak �ç�n kurumda 
açık belge formatına geçecekler�n� bel�rterek, bunun temasta 
oldukları k�ş� ve kurumlara yayılması �ç�n de çalışmalar 
yapacaklar.. Erg�n, yaptığı açıklamada, d�j�tal ortamda 
hazırlanan belge ve dosyaların b�r formatı olduğunu ve bunlar 
üzer�nde �şlem yapab�lmek �ç�n bel�rl� programlara �ht�yaç 
duyulduğunu söyled�.Örneğ�n, M�crosoft Off�ce'te hazırlanan 
b�r çalışmanın doc ya da docx formatında b�ç�mlend�r�ld�ğ�ne 
�şaret eden Erg�n, bu formatların açık kaynaklı gel�şt�r�lm�ş 
L�breOff�ce, OpenOff�ce yada başka gel�şt�r�c�ler�n�n gel�şt�rd�ğ� 
yazılımlarda açılmak �stend�ğ�nde zorluklar yaşandığını 
vurguladı.M�crosoft Off�ce'te hazırlanmış dokümanları açmak 
�st�yorsanız bu yazılımı almanız ve yıllık l�sans ücret� ödemen�z 
lazım. B�r power po�nt göster�m� yapacaksanız, hesaplama 
tablosu hazırlayacaksanız ya da b�r doküman hazırlayıp 
sunacaksınız bel�rlenm�ş Open Document Format g�b� dünya 
çapında standartlar var. Buna geçt�ğ�m�z takd�rde of�s 
yazılımlarında M�crosoft ya da Mac bağımlılığımızı m�n�m�ze 
etm�ş olacağız.   



üyelerimizden

BU PROTOKOLLER 01.01.2017-31.12.2017 TARİHLERİ ARASI GEÇERLİ OLUP, MMO ODA/KURUM ÜYELERİ, ÇALIŞANLARI VE BU KİŞİLERİN 
BİRİNCİ DERECE YAKINLARINI KAPSAR. HİZMET ESNASINDA ODA KİMLİK KARTI GÖSTERİLMESİ ESASTIR.
İnd�r�ml� kuruluşlarımıza
http://www.mmo.org.tr/genel/b�zden_detay.php?kod=30607&t�p�=1&sube=13#. VY07HGeJj6V sayfamızdan ulaşab�l�r ya da Kare Borkod 
uygulamamızı kullanab�l�rs�n�z. 

EVRİM YALÇIN
ŞAHİN SEFİL
MERT ASLANDOĞAN
SERCAN YILMAZ
SEFA ŞAHİN
EMRE VARDAR
AHMET DİNÇSOY
İ.EGEMEN TÜRKOĞLU
YASİN TURHAN
DİLEK EMRE
FÜRGAN KÜÇÜKGÜZEL
ŞAFAK CAN İGİT
GÖKHAN AKMEŞE
TAHA ÖZTÜRK
NESLİHAN BAŞ
SERHAT KORKMAZ

FIRAT CAN ÇELİK
PINAR KILIÇ
KEREM BOYALI
HAKAN TOLGAY
MERVE GÜNDÜZ
ÖZNUR GÜNER
MERVE ÇEVİK
RASİM GİRAY ÇOKA
ŞEHNAZ NİLDA ŞAHAN
AHMET ÇANDIR
YALÇIN ŞAFAK ŞEN
İSMAİL HARBİ
GÖRKEM DEMİR
FURKAN BAYRAM
KEMAL KAYA
HÜSEYİN ALİ DENİZ

MAHMUT MEHMET AYDIN
BURAK ÇİMEN
TARIK SEFA CANBAKIŞ
FATİH TURHAN
ENGİN KOÇER
ÜMİT SERHAT YAĞAR
ÖZGÜR ALTUNKAYA
YADİGAR SARIAL
OĞUZHAN BİNYILDIZ
HİLAL BOZTÜRK
SELİM ÇAYKARA
CEM POLAT
BİLAL ÜLKER
ALİ KAPICI
ONUR HÜRRİYETOĞLU
M.FURKAN DUMAN

HÜSEYİN KÜN
İBRAHİM BARIŞ SELÇUK
RIDVAN KALYONCU
MEHMET BEYAZÇİÇEK
ONUR VARLICA
UFUK TUNA
KADİR CAN KALA
İLKER KARAOĞLU
MUSA TORAK
ABDÜLKADİR SALİH
MUHAMMET TOK
HİLAL KARASAĞIZ
NURİCAN ERTUĞRUL
GÖNÜL UZAL
OZAN KELEŞ

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ
Şubem�ze Temmuz - Ağustos 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



 

BAŞSAĞLIĞITEBRİKLER

ŞENOL ŞAHİN'İ y�t�rd�k. 

• Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z 
9.dönem yürütme kurulu 
sek reter � ,  Üyem�z  Ş enol 
ŞAHİN'� kaybetmen�n der�n 
ü z ü n t ü s ü  � ç e r � s � n d e y � z . 
Kederl� a�les�ne başsağlığı 
d�ler�z.
Cam�amızın başı sağolsun.

• Üyem�z Zek� VARLIK'ın amcası Adnan VARLIK 
16.10.2017 tar�h�nde vefat etm�şt�r. Üyem�ze ve a�les�ne 
başsağlığı d�ler�z. 

• Cam�amıza katkılarıyla tanıdığımız Sakarya İl 
Tem�lc�l�ğ� ne kayıtlı değerl� üyem�z Cav�t KAHYA 
14.10.2017 tar�h�nde vefat etm�şt�r.
Kederl� a�les�ne başsağlığı d�ler�z. 

• Üyem�z Mehmet Gultek�n �n kay�nb�rader� Kocael� 
Barosu Avukat� Mehmet Sam�m Geredel� 01.10.2017 
tar�h�nde  vefat etm�st�r.
Üyem�ze, a�les�ne  ve Kocael� Baro cam�asına başsağlığı 
d�ler�z. 

• Üyem�z S�nan TÜREDİ'n�n babası Al� TÜREDİ 10.09.2017 
tar�h�nde vefat etm�şt�r. 
Üyem�ze ve kederl� a�les�ne başsağlığı d�ler�z.

• Sakarya Tems�lc�l�ğ�nde Tekn�k görevl� olarak çalışan 
arkadaşımız, üyem�z  Hasan KARAGÖZ 'ün 09 Ek�m 2017 
tar�h�nde oğlu DENİZ dünya ya gelm�şt�r. Arkadaşımız  
ve eş�n� tebr�k eder,  küçük DENİZ'e huzurlu ve mutlu 
b�r ömür d�ler�z.   

• Şubem�z Üye İl�şk�ler� b�r�m� sorumlusu olarak 
çalışmakta olan arkadaşımız ve Ayşe YAMAN 16 Eylül 
2017 tar�h�nde evlenm�şt�r. 
Arkadaşımız ve eş�n� tebr�k eder, ömür boyu 
mutluluklar d�ler�z

• Üyem�z Cansel OSMANOĞLU 17 Eylül 2017 tar�h�nde 
evlenm�şt�r. Üyem�z� tebr�k eder, mutluluklar d�ler�z. 

üyelerimizden
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