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Değerli Meslektaşlarımız,
Mesleğini bilimden, teknikten, üretimden, halktan yana kullanan ve kurulduğu günden bu 
yana mesleğimiz, geleceğimiz, ülkemiz için mücadele eden Birliğimiz ve bağlı Odalarımız yine 
hedef gösterilmekte; Odalarımızın ekonomik ve kamusal gücü zayıflatılmaya çalışılmaktadır.
Bu anlamda yaşanan son örneklerinden biri de; 29 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazetede 
yayımlanan Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
değişikliğiyle 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 28. Maddesi gereği mimar ve mühendislerce 
yürütülmesi zorunlu olan şantiye şefliği hizmeti de teknik öğretmen ve teknikerlere 
açılmıştır. Ayrıca son KHK’lar ile halen 3 bine yakın mühendis, mimar ve şehir plancısı 
işlerinden ihraç edilmiştir. 
Bildiğiniz gibi TMMOB ile SGK arasında 2012 yılının Temmuz ayında imzalanmış olan 
“işbirliği protokolü”,  tüm iyi niyetli girişimlerimize rağmen SGK tarafından 2017 yılının 
Nisan ayında tek taraflı olarak feshedilmiştir. Kayıt dışılığın önlenmesinde önemli bir yeri 
olan bu protokol ile üyelerimizin hak kayıplarının önüne geçilmiş, SGK’nın da pirim kaybına 
uğraması engellenmişti. SGK tarafından tek taraflı feshedilen protokol, üyelerimizin kayıt dışı 
çalıştırılmasına neden olacaktır.
Şube olarak toplum yararı ve kamu güvenliği doğrultusunda hizmet üretmeye; bilimi ve 
tekniği kamusal-toplumsal hizmet niteliği doğrultusunda geliştirmeye devam edeceğiz. 
Kamuoyuna tarafsız ve bilimsel temellerle gerçekleri aktaran, gerektiğinde etkin biçimde 
hukuk yolunu kullanarak, yapılan yanlışlarla mücadele eden Şubemiz, bu mücadeleyi 
önümüzdeki dönemde de sürdürecektir.
Değerli Üyelerimiz,
Odamızın kuruluşunun 64. Yıldönümünü dolayısıyla düzenlediğimiz “Geleneksel Gecemizi”, 
bu yıl 21 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirdik. Mesleğinde 60, 50, 40 ve 25 yılını tamamlayan 
üyelerimize, Şubemizin kuruluşunun da 44. Yılına denk geldiğimiz bugünde, Onur Yılı 
Plaketlerini takdim ettik.
Bülten içeriğinde de ayrıntılarını görebileceğiniz; üyelerimize yönelik düzenlemiş olduğumuz 
eğitim, seminer ve söyleşiler, son iki aylık süreçte de kesintisiz olarak devam etmiştir. 
Şube Komisyonları aracılığı ve MİEM gözetim kriterleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz 
bu etkinlikler ile üyelerimizin mesleki yetkinliğinin üst seviyelere taşınması ve uzmanlık 
alanlarımızla ilgili son teknolojik gelişmelerin, mevzuat değişikliklerinin üyelerimize 
aktarılması hedeflenmiştir.
Değerli Üyelerimiz,
Bu sayımızla beraber bir yılı daha geride bırakıyoruz. Şube çalışmalarımız boyunca, 
meslek ve meslektaş sorunlarının ülke ve toplum sorunlarından ayrılmayacağı temel 
ilkesine inanarak, sanayileşmiş, kalkınmış, özgür bir Türkiye sevdasıyla mücadele ettiğimiz 
meslektaşlarımızla, bundan sonra da birlikte yürümekten büyük mutluluk duyarak, üreten, 
hakça bölüşen, eşitlikçi, demokratik, barış ve kardeşlik içinde yaşamaya devam eden Türkiye 
dileklerimizle yeni yılınızı kutluyor, saygılar sunuyoruz.

TMMOB Makina Mühendisleri
Odası Ankara Şube 26. Dönem

Yönetim Kurulu

26. Dönem 
  Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı
Sadettin ÖZKALENDER

  Yönetim Kurulu 
  Başkan Vekili

Cemal GEDİKOĞLU

  Yönetim Kurulu           
Sekreter Üyesi

Seyit Ali KORKMAZ

Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi
Selim ULUKAN

Üye
Mehmet Serdar ULU

Üye
Elif CANLI  

Üye 
Sevim ERSOY

Yedek Üye
Aytekin ÇAKIR

Yedek Üye
Tülay YENER

Yedek Üye
Niyazi KANTAR

Yedek Üye
Utku HATİPOĞLU

Yedek Üye
Nuray YAZICIOĞLU

Yedek Üye
Eren ŞAHİN

Yedek Üye
Anıl UÇAR
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“Patlamadan 
Korunma Dokümanı 
Hazırlama”
Konulu Seminer 
Gerçekleştirildi

“Bilirkişilik Eğitimleri Sona Erdi

Sunumu Makina Mühendisi ve A Sınıfı 
İş Güvenliği Uzmanı Abidin Özler tara-
fından yapılan “Patlamadan Korunma 
Dokümanı Hazırlama” konulu seminer, 3 
Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirildi.

Bilirkişilik Kanunu kapsamında gerçek-
leştirilen Temel Bilirkişilik Eğitimleri 
sona erdi.
Bilirkişilik Kanunu kapsamında gerçekleş-
tirilen Temel Bilirkişilik Eğitimleri, 5-6-7 ve 

8 Kasım 2018 tarihinde yapılan eğitimler-
le sona erdi. Eğitim programlarına katı-
lanlara sertifikaları, Şube Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Selim Ulukan tarafından, 8 
Kasım 2018 tarihinde verildi. 

Açılış konuşması MMO Ankara Şube Yö-
netim Kurulu Üyesi Niyazi Kantar tarafın-
dan yapılan seminere 47 kişi katıldı. Semi-
ner sonunda katkıları için Abidin Özlere, 
teşekkür plaketi verildi.

Öğrenci Üye Kurultayı 
Ankara Şube Öğrenci Üye Yerel Kurultayı, 
“Hayal Ettiğin Üniversite Seninle Müm-
kün” başlığıyla 23 Aralık 2018 tarihinde 
Şube Toplantı Salonu‘nda gerçekleştirildi.
Şube Yönetim Kurulu Üyesi M. Serdar Ulu’nun açılış konuşmasıyla başlayan ku-

rultayda, MMO Yönetim Kurulu Sekreter 
Üyesi Elif Öztürk de bir konuşma yaptı. 
Şube Yönetim Kurulu Sekreteri Seyit Ali 
Korkmaz ve Şube Teknik Görevlisi Ege-
gün Ünveren’in de katıldığı kurultayda, 
sunumların ardından, oluşturulan Serbest 
Kürsüde öğrenci üyeler konularla ilgili 
fikirlerini paylaştılar.
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Sunumu İş Müfettişi Hüseyin Baran Akın-
bingöl tarafından yapılan “Makina Emni-
yeti ve İş Ekipmanları Kapsamında Risk 
Yönetimine Giriş” konulu seminer, 9 Ka-
sım 2018 tarihinde gerçekleştirildi.
Açılış konuşması MMO Ankara Şube Yö-
netim Kurulu Üyesi Niyazi Kantar tarafın-
dan yapılan seminere 80 kişi katıldı. Semi-
ner sonunda katkıları için Hüseyin Baran 
Akınbingöl’e teşekkür plaketi verildi. 

“Makina Emniyeti ve İş Ekipmanları 
Kapsamında Risk Yönetimine Giriş” Konulu 

Seminer Gerçekleştirildi

Sunumu Havacılık ve Uzay Mühendisi Harun Özkanaktı tarafından yapılan “Uçak, 
Havacılık ve Uzay Mühendisliği” konulu seminer, 23 Kasım 2018 tarihinde gerçekleş-
tirildi.
MMO Ankara Şube Öğrenci Üye Komisyonu tarafından organize edilen etkinliğin açı-
lış konuşması, Şube Teknik Görevlisi Ali Göktaş tarafından yapıldı. Etkinliğe 30 öğrenci 
katıldı. 

“Uçak, Havacılık ve Uzay 
Mühendisliği” Semineri Gerçekleşti
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Akıllı Bina Teknolojileri Elektrik Sistemleri
Fuarına Katıldık

22-25 Kasım 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen “Akıllı Bina Teknolojileri Elektrik Sis-
temleri Fuarı”nda, Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak stant açıldı
Oda yayınlarının satışının yapıldığı standda görev alan Şube teknik görevlileri Ali 
Göktaş, Evrim Özgür ve Corç Işıldar ayrıca katılımcıları Şube çalışmaları hakkında bil-
gilendirdi.

Ankara Şube Bültenleri

Ankara Şube Bültenleri’nin tümüne www.mmo.org.tr/ankara adresinden ulaşabilirsiniz
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Çalışmalarını 10 yıldır sürdürmekte olan 
MMO Ankara Şube Tiyatro Topluluğumuz 
TAKSAV tarafından düzenlenen ve bu yıl 
23.sü gerçekleştirilen Uluslararası Ankara 
Tiyatro Festivalinde “Yaşar Ne Yaşar Ne Ya-
şamaz” adlı oyununu sergiledi.
28 Kasım 2018 Çarşamba günü Çağdaş Sa-
natlar Merkezinde sergilenen oyuna pek çok 
tiyatrosever katıldı. Büyük beğeni toplayan 
oyunun sonunda MMO Şube Yönetim Kuru- lu Üyesi Elif Canlı kısa bir konuşma yaparak 

MMO Ankara Şube Yönetim Kurulu adına Yö-
netmen Serkan Gülsoy, topluluk oyuncuları 
ve festival organizatörlerine teşekkür etti ve 
her birine çiçeklerini sundu.
Tiyatro gösterisine MMO Şube Yönetim Ku-
rulu Sekreteri Seyit Ali Korkmaz, Şube Mü-
dürü Cenk Lişesivdin, teknik görevli Egegün 
Ünveren, Şube çalışanlarımız ve yakınları da 
katılım sağladı. 
Göktaş, Evrim Özgür ve Corç Işıldar ayrıca 
katılımcıları Şube çalışmaları hakkında bilgi-
lendirdi.

Şube Tiyatro Topluluğumuz,
23. Uluslararası Ankara Tiyatro Festivalinde

“Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz” Oyunuyla Sahne Aldı 
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“Endüstriyel
Mutfak ve 
Çamaşırhanelerde 
Mekanik Tesisat” 
Konulu Seminer 
GerçekleştirildiSunumunu Makina Mühendisi Kadir Ser-

dar Sağlamtunç’un yaptığı “Endüstriyel 
Mutfak ve Çamaşırhanelerde Mekanik 
Tesisat” konulu seminer, 10 Aralık 2018 
tarihinde MMO Suat Sezai Toplantı Salo-
nunda gerçekleştirildi.
Açılış konuşmasını Şube Yönetim Kurulu 
M. Serdar Ulu’nun yaptığı seminere, 32 
üyemiz katıldı

26. Dönem Şube Danışma Kurulu 
Toplantısı Gerçekleştirildi

MMO Ankara Şube 26. Dönem Şube Da-
nışma Kurulu Toplantısı, 13 Aralık 2018 
tarihinde gerçekleştirildi
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz, Oda Yönetim Kurulu Başkanı 
Yunus Yener, Oda Yönetim Kurulu Sek-
reteri Elif Öztürk’ün de katıldığı toplantı 
yüksek katılımla gerçekleştirildi.
26. Dönem Şube çalışmaları, hedefler ve 
ülke gündemi başlıklarıyla toplanan Da-
nışma Kurulu’nun açılış konuşması, Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Öz-
kalender tarafından yapıldı. Daha sonra 
Şube Sekreteri Seyit Ali Korkmaz Şube 
çalışmalarıyla ilgili bilgilendirme yaptı. 

Toplantıda, MMO Yönetim Kurulu Başka-
nı Yunus Yener ve TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz tarafından, Oda 
ve TMMOB çalışmalar hakkında bilgi ve-
rildi.
Konuşmaların ardından söz alan Danışma 
Kurulu Üyeleri ise Şube çalışmaları ve ülke 
gündemine ilişkin görüşlerini dile getirdi-
ler. Şube Danışma Kurulu Toplantısı dilek 
önerilerle sona erdi.
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“Kriz, Teknoloji ve Mühendisler” Konulu 
Söyleşi Gerçekleştirildi

Sunumu Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu ta-
rafından yapılan ‘’Kriz, Teknoloji ve Mü-
hendisler’ konulu söyleşi, 14 Aralık 2018 
tarihinde gerçekleştirildi. 
5 Aralık 2005 tarihinde yitirdiğimiz, Şube-
miz üyesi ve Makina Mühendisleri Odası 
ile TMMOB Genel Kurul delegesi Mustafa 

Aydoğan anısına düzenlenen söyleşiye 27 
kişi katıldı.
Açılış konuşması Şube Yönetim Kurulu 
Sayman Üyesi Selim Ulukan tarafından 
yapılan söyleşi sonunda, katkılarından 
dolayı Hayri Kozanoğlu’na teşekkür pla-
keti verildi

“İskelelerde Güvenli Çalışma
Kurma-Sökme-Kullanma ve Denetleme 

Teknikleri“ Konulu Eğitim Gerçekleştirildi
Şubemiz İSG Komisyonunun düzenlediği 
ve Bora Çelebioğlu tarafından sunulan 
“İskelelerde Güvenli Çalışma Kurma-Sök-
me-Kullanma ve Denetleme Teknikleri” 
eğitimi, 22 Aralık 2018 tarihinde gerçek-
leştirildi.
Eğitimde Çelebioğlu tarafından iskele 
çeşitleri, donanımları, kurma teknikleri, 
standartlar, çalışırken dikkat hususlar, risk  
değerlendirmesi gibi konularda ayrıntılı 
teknik bilgiler verildi.
Bir gün süren ve interaktif olarak gerçek-

leştirilen eğitim katılımcılar tarafından 
hem içerik hem de sunum açısından son 
derece olumlu beğeniler aldı. Eğitim so-
nunda Şube Yönetim Kurulu Üyesi Serdar 
Ulu tarafından katkılarından dolayı Sayın 
Bora Çelebioğlu’na teşekkür plaketi verildi.
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Ülke ve toplum yararları doğrultusunda meslek alanlarıyla ilgili denetimin 
yapılabilmesi için üyelerin mesleki çalışmalarına dayanan uzmanlıklarının 
belirlenmesi ve belgelendirilmesi amacıyla yürütülen Meslek İçi Eğitim Merkezi 
(MİEM) eğitimleri sürüyor. Kasım, Aralık 2018 MİEM eğitimleri kapsamında, 
aşağıda belirtilen kurslar düzenlenmiştir.

MİEM EĞİTİMLERİ
 

MİEM	  EĞİTİMLERİ	  

TARİH	   EĞİTMEN	   KURS	  ADI	   KATILIMCI	  SAYISI	  

01.11.2018	   TUNA	  GÖNÜLLÜ	   PERİYODİK	  KONTROL	  MUAYENE	  PERSONELİ	  
TEMEL	  EĞİTİMİ	   14	  

02.11.2018	   MEHMET	  KARIN	   LPG	  DOLUM	  TESİSLERİ	  ve	  OTOGAZ	  
İSTASYONLARI	  SORUMLU	  MÜDÜR	  EĞİTİMİ	   9	  

03.11.2018	   EMİNE	  İREM	  AKI	   TEMEL	  BİLİRKİŞİLİK	  KURSU	   11	  

05.11.2018	   BULKAN	  KARAÇOBAN	   ASANSÖR	  YETKİLİ	  SERVİS	  TEKNİK	  
SORUMLUSU	  EĞİTİMİ	   10	  

05.11.2018	   EMİNE	  İREM	  AKI	   TEMEL	  BİLİRKİŞİLİK	  KURSU	   7	  

15.11.2018	   HAKAN	  YAVUZ	   MEDİKAL	  GAZ	  TESİSAT	  MÜHENDİS	  
YETKİLENDİRME	  KURSU	   5	  

15.11.2018	   HAKAN	  YAVUZ	   DOĞALGAZ	  İÇ	  TESİSAT	  MÜHENDİS	  
YETKİLENDİRME	  KURSU	   36	  

17.11.2018	   EMİNE	  İREM	  AKI	   TEMEL	  BİLİRKİŞİLİK	  KURSU	   19	  

20.11.2018	   HAKAN	  YAVUZ	   ENDÜSTRİYEL	  VE	  BÜYÜK	  TÜKETİMLİ	  
TESİSLERİN	  DOĞALGAZA	  DÖNÜŞÜMÜ	   27	  

26.11.2018	   VOLKAN	  İNAN	   ASANSÖR	  PERİYODİK	  KONTROL	  MUAYENE	  
ELEMANI	  KURSU	   18	  

03.12.2018	   ÖNDER	  YILMAZ	   MEKANİK	  TESİSAT	   21	  

15.12.2018	   SADRETTİN	  UZUNGET	   ASANSÖR	  AVAN	  PROJE	  HAZIRLAMA	  
MÜHENDİS	  YETKİLENDİRME	  KURSU	   15	  

18.12.2018	   MEHMET	  KARIN	   LPG	  OTOGAZ	  İSTASYONLARI	  SORUMLU	  
MÜDÜR	  KURSU	  (3	  GÜN)	   20	  
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LPG TEKNİK PERSONEL EĞİTİMLERİ

BİLGİSAYAR KURSLARI

İŞ MAKİNALARI

LPG	  TEKNİK	  PERSONEL	  EĞİTİMLERİ	  

TARİH	   EĞİTMEN	   KURS	  ADI	   KATILIMCI	  SAYISI	  

15.11.2018	   TOLGAHAN	  YILDIRIM	   LPG	  TAŞIMA	  PERSONELİ	  (TANKER	  ŞOFÖRÜ)	  
KURSU	   13	  

17.11.2018	   TANER	  IRMAK	   LPG	  TAŞIMA	  PERSONELİ	  (TANKER	  ŞOFÖRÜ)	  
KURSU	   6	  

22.11.2018	   MEHMET	  KARIN	   LPG	  TAŞIMA	  PERSONELİ	  (TANKER	  ŞOFÖRÜ)	  
KURSU	  (MİLANGAZ)	   5	  

29.11.2018	   MEHMET	  KARIN	   LPG	  DOLUM	  TESİSİ	  BOŞALTIM	  PERSONELİ	  
KURSU	  (MİLANGAZ)	   1	  

10.12.2018	   MEHMET	  KARIN	   LPG	  DOLUM	  TESİSİ	  BOŞALTIM	  PERSONELİ	  
KURSU	  (MİLANGAZ)	   11	  

24.12.2018	   TOLGAHAN	  YILDIRIM	   LPG	  OTOGAZ	  İSTASYONLARI	  TAŞIT	  DOLUM	  
PERSONELİ	  (POMPACI)	  KURSU	   28	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

BİLGİSAYAR	  KURSLARI	  

TARİH	   EĞİTMEN	   KURS	  ADI	   KATILIMCI	  SAYISI	  

15.11.2018	   MUSTAFA	  KÖKAĞAÇ	   SOLIDCAM	   8	  

24.11.2018	   UMUR	  BARIŞ	  DUMANAY	   CATIA	   18	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

İŞ	  MAKİNALARI	  

TARİH	   EĞİTMEN	   KURS	  ADI	   KATILIMCI	  SAYISI	  

08.12.2018	   HÜSEYİN	  KAYA	   TAVAN	  VİNCİ	  (MKE)	   16	  

10.12.2018	   HÜSEYİN	  KAYA	   TAVAN	  VİNCİ	  (MKE)	   15	  

12.12.2018	   HÜSEYİN	  KAYA	   TAVAN	  VİNCİ	  (MKE)	   20	  

14.12.2018	   HÜSEYİN	  KAYA	   TAVAN	  VİNCİ	  (MKE)	   17	  

16.12.2018	   HÜSEYİN	  KAYA	   TAVAN	  VİNCİ	  (MKE)	   17	  

18.12.2018	   HÜSEYİN	  KAYA	   TAVAN	  VİNCİ	  (MKE)	   13	  

20.12.2018	   HÜSEYİN	  KAYA	   TAVAN	  VİNCİ	  (MKE)	   16	  

22.12.2018	   HÜSEYİN	  KAYA	   TAVAN	  VİNCİ	  (MKE)	   17	  

24.12.2018	   HÜSEYİN	  KAYA	   TAVAN	  VİNCİ	  (MKE)	   19	  

26.12.2018	   HÜSEYİN	  KAYA	   TAVAN	  VİNCİ	  (MKE)	   15	  

28.12.2018	   HÜSEYİN	  KAYA	   TAVAN	  VİNCİ	  (MKE)	   7	  
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Makina Mühendisleri Odası (MMO) 
Ankara Şubesi, MMO’nun kuruluşunun 
64. yıldönümünde, mesleğinde 25, 40, 
50, 60 yılını dolduran mühendisleri 
plaketlerle onurlandırdı.

Odamızın
Kuruluşunun 64.Yılı, 
Geleneksel Gece ile 
Kutlandı
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21 Aralık 2018 tarihinde Wonders’de düzenlenen geleneksel geceye; Yenimahalle 

Belediyesi İmar Müdürü Mehmet Ali Topuz,  MMO ve Şube Yönetim Kurulu üyeleri 

ile Denetleme ve Onur Kurulu üyeleri, MMO üyesi mühendisler, şube çalışanları ve 

konuklar katıldı. Çankaya Belediyesi ise gönderdiği çelenk ile onur plaketi alan 

üyelerimizi kutladı.

Açılış konuşmasını MMO Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Özkalender’in 

yaptığı gecede, MMO Yönetim Kurulu Başkanı 

Yunus Yener ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı 

Emin Koramaz da birer konuşma yaptılar. 

Konuşmaların ardından, meslekte 60, 50, 40 ve

25 yılını dolduran MMO Ankara Şubesi üyelerinin 

plaketleri sahiplerine takdim edildi. Gece sonunda 

kuruluş yıldönümü pastası kesilerek,  toplu 

fotoğraf çekimi yapıldı.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 04.05.2018 tarih ve 30411 sayılı Resmi Ga-
zete’de yayımlanan Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği esaslarına göre Asansör 
Kontrol Merkezimizin denetlemesi gerçekleştirildi.

07 Kasım 2018 tarihinde ofis denetimi ve 08 Kasım2018 tarihinde de saha denetimi şek-
linde Kahramanmaraş’ta gerçekleştirilen denetleme başarı ile tamamlandı. 

Asansör Periyodik Kontrollerine Yönelik 
Bakanlık Denetlemesi Gerçekleşti

47. Dönem Oda Danışma Kurulu 2. Toplantısı 
Gerçekleştirildi

MMO 47.  Dönem  Oda  Danışma  Kuru-
lu 2. Toplantısı 17 Kasım 2018 tarihinde 
MMO Suat Sezai Gürü Salonu’nda “Ülke 
Gündemi ve TMMOB/Oda Çalışmaları 
üzerine görüşme ile Dilek ve Öneriler” 
gündemleriyle gerçekleştirildi. 

Endüstri-İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komisyonu 47.Dönem 3.Toplantısı 18 
Kasım 2018 tarihinde Oda Merkezi’nde “Eğitim ve Yayın çalışmaları, Görüş ve Öneri-
ler” gündemi ile gerçekleştirildi. Toplantıya Şubemizi temsilen Şube Yönetim Kurulu 
Üyesi Tülay Yener katıldı.

Eim Medak  47. Dönem 3. Toplantısı Yapıldı
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SMM Çalışma Grubu Toplantısı Yapıldı

İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma Proje (İSGAP) 
Kapanış Toplantısına Katılım Sağlandı

SMM Çalışma Grubu ilk toplantısı 24 Kasım 2018 tarihinde “SMM üyelerimizin yaşa-
mış olduğu problemlerin çözümü, mevzuat üzerinde değişiklik gereksinimleri değer-
lendirmek ve çalıştaya yönelik hazırlık yapılması” gündemleri ile Oda Merkezi’nde 
gerçekleştirildi. Toplantıya Şubemizi temsilen Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin 
Özkalender katıldı.

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Baş-
kanlığı) tarafından, “Ülkemizde Sığınak 
Politikasının Belirlenmesi ve Mevzuatı-
nın Hazırlanması” projesi kapsamında 
Antalya’da 26-30 Kasım tarihleri arasın-
da ulusal düzeyde Sığınak ve Erken Uyarı 
Çalıştayı gerçekleştirildi. 
40 kurum ve kuruluştan 85 temsilci ve  
AFAD’dan 42 personelin katılımıyla 5 gün 
boyunca devam eden çalıştayda; Ola-
sı Riskler, Neden Olabileceği Etkiler, Yer 
Seçimi ve Güvenlik Koşulları, Sığınakla-

rın Tasarımı, Yapısal Koşullar, Teknik Do-
nanım Koşulları, Sağlık Koşulları ve Atık 
Yönetimi, Mevcut Sığınakların Durum 
Tespiti, Sığınağa Dönüştürülebilecek Ya-
pılar, Sığınak Yönetimi, Fizyolojik  İhti-
yaçlar, Psiko-Sosyal İhtiyaçlar,  Standart  
Oluşturma,  Veri Toplama,  Denetim, Bi-
linç Oluşturma, Yaygınlaştırma Yöntemi 
v.b. konular değerlendirilmiştir. Çalıştaya 
Odamızı temsilen Oda Yönetim Kurulu 
Üyesi Harun Erpolat katıldı.
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Enerji Çalışma Grubu, 
Sinop Nükleer Santral 

Projesi Üzerine Japonya 
Basınına Konuştu

Japonya’nın önde gelen TV yayıncılarından 
TBC (Tokyo Broadcasting Corporation); Ja-
pon şirketlerince finanse edilmesi öngörü-
len Sinop Nükleer Santral Projesinin gele-
ceği hakkında Makina Mühendisleri Odası 
Enerji Çalışma Grubu Başkanı Oğuz Türkyıl-
maz ile röportaj gerçekleştirdi.

Japonya’nın önde gelen TV yayıncılarından 
TBC (Tokyo Broadcasting Corporation), 17 
Aralık 2018 tarihinde Sinop Nükleer Güç 
Santrali (NGS) konusunda Enerji Çalışma 
Grubu Başkanı Oğuz Türkyılmaz ile röportaj 
yaptı. TBC Ekibi tarafından Oda Merkezi’n-
de gerçekleştirilen röportajın kaydında Oda 
Yayın Birim Sorumlusu Aylin Sıla Aytemiz, 
Oda Enerji Birim Sorumlusu Derya Baran ve 
Oda Basın Danışmanı Hülya Aydın da hazır 
bulundu.
TBC tarafından, Japonya liderliğinde ulus-
lararası bir konsorsiyumun yapımını üst-

lendiği Sinop’taki nükleer santralin mevcut 
durumunun Odamız tarafından nasıl değer-
lendirildiği, özellikle Fukuşima kazası sonra-
sı projenin yatırım tutarını gözden geçiren 
yatırımcıların maliyetin iki katından daha 
fazla arttığı saptamasının doğru ve gerçek-
çi bulunup bulunmadığı ve bu artışın olası 
nedenleri; Fukushima felaketinden bu yana 
dünyada nükleer santralların güvenlik öl-
çütlerinin daha yükseltilmesinden bahisle, 
Türkiye’de nükleer güvenlik önlemlerinin 
durumu ve son yıllardaki enerji politikaların-
da nelerin değiştiği vb. sorular sorulmuştur.
TBC’nin Sinop NGS hakkında hazırladığı 
belgesel içerisinde yer bulacak olan röpor-
tajda; Oğuz Türkyılmaz genel olarak enerji, 
özel olarak nükleer enerji politikaları ve uy-
gulamaları ile ilgili bilgi ve belgelerin şeffaf 
ve erişilebilir olması gereğinin altını çizmiş, 
santrallarda gerekli bakım, onarım ve iyileş-
tirme çalışmalarının yapılması halinde 150 
GWh ilave elektrik üretim yapılabileceği, 
yapım aşamasındaki lisanslı santral proje-
lerinin de devreye girmesi ile üretim kapasi-
tesinin 500 GWh’a ulaşacağı, enerjinin daha 
verimli kullanılması ile tüketimde asgari % 
25-30 tasarruf sağlanabileceğini belirtmiştir. 
Yakıtından teknolojisine dışa bağımlı, yatı-
rım ve üretim maliyetleri çok yüksek olan, 
atık ve risk sorunları çözülmemiş, söküm 
maliyetleri ilk kuruluş maliyetlerini geçen 
nükleer santrallara ihtiyaç olmadığı vurgu-
lanmış ve son söz olarak, Sinop nükleer güç 
santralının yapımından vaz geçilmesinin 
Türkiye’nin de Japonya’nın da hayrına ola-
cağı söylenmiştir

MİEM Sorumluları Toplantısı Gerçekleştirildi
Odamız Meslek İçi Eğitim Merkezi Sorumluları Toplantısı, 20 Aralık 2018 tarihinde 
Oda Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
Şube MİEM sorumlularının katılımı ile 
gerçekleştirilen toplantıda MİEM çalışma 
esasları, eğitim notları ve kitapları, sınav 
soruları ve sınav değerlendirme kriterleri-
ne yönelik konular görüşüldü. Toplantıya 
Şubemiz adına Şube Teknik Görevlileri 
Egegün Ünveren ve İ. Yiğit Çiçek katıldı.



Kasım - Aralık 2018 TMMOB’den 19

TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sos-
yal Tesisi 2018-2019 dönemi “Eğlenirken 
Tanışıyoruz” Açılış Etkinliği 4 Kasım 2018 
Pazar Günü; tanışma atölyeleri, çeşitli et-
kinlikler ve “Döneme Merhaba” konseri ile 
gerçekleştirildi.
Öğrencilerin birbirini tanımasını kolaylaş-
tırmak, aralarındaki dayanışma ve güven 
duygusunu güçlendirmek amacıyla yapılan 
tanışma atölyelerinin ardından öğrencilerin 
sunumu ile birlikte TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Emin Koramaz ve Yenimahalle Bele-
diye Başkanı Fethi Yaşar’ın konuşmaları ger-
çekleştirildi.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Ko-
ramaz, TMMOB’nin ve ülkenin aydınlık gele-
ceği olan öğrencilerin, TMMOB Teoman Öz-
türk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde birlikte 
bir hayat ördüklerini, dayanışma ve güven 
duyguları ile kurulan ilişkilerin ülkenin üze-
rine çökertilen karanlığın dağıtılması için bir 
umut olduğunu söyledi. Gericiliğin, tarikat 
ve cemaat ağlarının sardığı eğitim alanında 
öğrencilerin büyük bir mücadele verdikle-
rini, bu mücadele sayesinde eğitim ve üni-
versiteler üzerindeki baskının aşılabileceğini 

TMMOB
Öğrenci Evi
Yeni Dönemi 

aktaran Koramaz, yeni dönemde öğrencilere 
başarı dileklerini iletti.
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ise 
eğitimin ve dayanışmanın önemini vurgular-
ken, Yenimahalle Belediyesi’nin öğrencilerin 
yanında olduğunu, öğrencilerin ihtiyaçları 
konusunda ellerinden geleni yapacaklarını 
belirtti.
Konuşmaların ardından TMMOB Teoman 
Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi öğrenci-
leri tarafından oluşturulan müzik grubunun 
konseri ile etkinlik devam etti.
Konserin ardından Yenimahalle Batıkent’te 
düzenlenen 8. Geleneksel Batıkent Kültürevi 
Sinan Kayış Futbol Turnuvası final maçında 
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi Futbol 
Takımı Sahaya çıktı. 32 takımın katıldığı tur-
nuvanın şampiyonluğunu kazanan TMMOB 
Teoman Öztürk Öğrenci Evi Futbol Takımı’na 
madalyalarını TMMOB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Emin Koramaz taktı.
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TMMOB Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar,
Şehir Plancılarının Sorunları Çalıştayı Düzenlendi

TMMOB Kamuda Çalışan Mühendis, Mi-
mar, Şehir Plancılarının Sorunları Çalıştayı 
15 Aralık 2018 Cumartesi günü İnşaat Mü-
hendisleri Odası Rüştü Özal Salonu’nda dü-
zenlendi.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Kora-
maz’ın açılış konuşmasıyla başlayan Çalıştay 
kapsamında;
- Kamu personel rejiminin tarihsel dönüşü-
mü, farklı çalışma statülerinin irdelenmesi, 
gündeme getirilen 657 sayılı Kanunda hak 
ve özlük kayıplarına sebebiyet verecek deği-
şiklikler, yıllar itibarıyla kamu personel sayısı 
ve statü değişikliklerinin saptanması, yıllara 
göre ücret durumunun ortaya konulması, 
farklı kurumlardaki ücret ve statü farklılık-
larının belgelenmesi, Yerel Yönetimlerde ça-
lışan üyelerimizin sorunlarının saptanması, 
Kamu Personel Hukuku’nun örnek kararlarla 
irdelenmesi, Odalar İşyeri Temsilciliklerinin 
işlevi ve sorunların saptanması,
- Kamuda çalışan Mühendis, Mimar, Şehir 
Plancıları için TMMOB tarafından başlatı-
lan özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik 
kampanyanın sürekliliğinin sağlanması ve 
öneriler üzerinden çalışmalar yapılması,

- OHAL sürecinde çıkarılan KHK’lar ve mes-
lektaşlarımızın da içinde bulunduğu kamuda 
yaşanan mağduriyetler, baskılar, disiplin so-
ruşturmaları, ihraçlar, hak kayıpları hakkında 
sürecin takipçisi olunması,
- TİS görüşmelerinde haklarımızın iyileşti-
rilmesine yönelik somut taleplerin ortaya 
konulması gibi başlıklar değerlendirmeye 
sunuldu.
Dört sunumun gerçekleştirildiği Çalıştay-
da Divan Başkanlığı görevini Ali İhsan İlhan 
üstlendi. İlk oturumda Prof. Dr. Onur Kara-
hanoğulları “Kamu Kavramı, Kamu Hizmeti 
ve Kamu Personel Rejimi” üzerine bir sunum 
gerçekleştirdi.
İkinci oturumda “Kamu Çalışanlarının Özlük 
Hakları, Mali ve Sosyal Durum Analizi” başlı-
ğı altında Kamu Yönetimi Uzmanı ve Makina 
Mühendisi Haydar Şahin ve Avukat Emre Ba-
turay Altınok birer sunum yaptılar.
Üçüncü oturumda KESK Eş Genel Başkanı 
Aysun Gezen “Kamu Çalışanlarının Sendikal 
Hakları ve Mücadele Süreci” üzerine bilgi 
verdi.
Öğle arası sonrası son oturumda Maden Mü-
hendisi Erşat Akyazılı “KHK ile İhraç Edilen 
Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Du-
rumu” üzerine sunumunu gerçekleştirdi ve 
ardından forum kısmına geçildi. Foruma yö-
neticisi Ali İhsan İlhan’a yardımcı olmak üze-
re Elektrik Mühendisi Betül Taşar ve Maden 
Mühendisi Can Aydemir hazır bulundular. 
Forumda çalıştaya katılım sağlayan kamuda 
çalışan mühendis, mimar ve şehir plancıla-
rına söz verildi ve sunumlara ilişkin sorular 
yanıtlandı.
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TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kuru-
lu’nun çağrısıyla TMMOB ve SGK arasın-
da imzalanmış ve sonrasında SGK tara-
fından hukuksuz bir biçimde tek taraflı 
fes edilmiş asgari ücret protokolünün ye-
niden uygulamaya girmesi için 20 Aralık 
Perşembe Günü PTT Kızılay Şubesi önün-
de buluşulup SGK’ya faks çekildi.
Eylem öncesinde konuşan TMMOB An-
kara İKK Sekreteri Özgür Topçu, “SGK ile 
Birliğimiz arasında bir asgari ücret pro-
tokolü imzalanmıştı. Daha sonra bu pro-
tokol 2017 yılında SGK tarafından haksız 
ve hukuksuz bir şekilde feshedildi. Biz bu 
haksız ve hukuksuz fesih işleminden sonra 

Ankara İKK, SGK‘ya Toplu Faks Gönderdi
TMMOB olarak hukuki mücadelemizi baş-
lattık ve dava açtık. Dava sürecimiz devam 
etmektedir. Ayrıca bu fesih işlemi bize 
bir şeyi daha gösterdi. Bu fesihten sonra 
AKP iktidarı, aslında emekten yana değil 
sermayeden yana taraf olduğunu bir kez 
daha bizlere kanıtlamış oldu. Biz bugün 
TMMOB`nin başlatmış olduğu “Emeğimi-
ze, haklarımıza ve mesleğimize sahip çıkı-
yoruz” kampanyası kapsamında bu pro-
tokolün tekrar yürürlüğe konulması için 
SGK`ya faks çekiyoruz Türkiye`nin dört 
bir yanından. Bu asgari ücret protokolüne 
ilişkin her türlü mücadelemizi sürdürece-
ğimizi bir kez daha bildiriyoruz” dedi.

Dijital Dönüşüm Uygulaması
 “MAKİNA MOBİL” Kullanımda!

Değerli Üyelerimiz, 26. Dönem projelerimizden     
“Dijital Dönüşüm”ün bir ayağı olan “Makina Mobil”i 
hayata geçiriyoruz.
Üyelerimizin şube faaliyetlerinden haberdar 
olabilecekleri ve daha hızlı iletişim kurabilecekleri bir 
platformu sizlerin hizmetine sunuyoruz.
Makina Mobil uygulamasını aşağıda bulunan 
bağlantıları kullanarak ya da yukarıdaki  kara kodu 
okutarak mobil cihazınıza indirebilirsiniz.
• IOS işletim sistemi için https://goo.gl/pBb1du
• Android işletiş sistemi için https://goo.gl/SmKQTX
evrin.ozgur@mmo.orf.tr (0312) 425 21 41/317
egegun.unveren@mmo.org.tr. (0312) 425 21 416/320
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Değerli Basın Emekçileri ve Meslektaşlarım,
Ülkemizde uzun süreden beri derin bir ekono-
mik kriz yaşanıyor. Halkın alım gücünü düşü-
ren, işyerlerinin kapanmasına neden olan, iş-
sizliği ve yoksulluğu artıran ekonomik kriz her 
geçen gün hayatlarımızı daha fazla etkiliyor.
Yaşadığımız bu krizin sadece döviz kurundaki 
yükselmelerden kaynaklanmadığını ve ABD 
ile yaşanan gerilimlere bağlı olmadığını daha 
önceki açıklamalarımızda dile getirmiştik. Bu-
gün geldiğimiz noktada kur baskısının ortadan 
kalkmasına, ABD ile ilişkilerin normalleşmesi-
ne rağmen, ekonomik göstergeler krizin etkisi-
nin daha da arttığını göstermektedir.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Ekim 
Ayı itibariyle Tüketici Fiyat Endeksi % 25.24, 
Üretici Fiyat Endeksi % 45 düzeyine çıkmıştır. 
Bakanlar Kurulu tarafından başlatılan Enflas-
yonla Topyekûn Mücadele Kampanyasına rağ-
men fiyat artışları kontrol altına alınamamış ve 
son 15 yılın en yüksek düzeyine ulaşmıştır.
Enflasyondaki bu artışın yanı sıra, yine TÜİK 
tarafından açıklanan veriler, ülke ekonomisinin 
hızla durgunluğa doğru sürüklendiğini göster-
mektedir. Sanayi Üretim Endeksi Eylül ayında 
bir önceki aya göre % 2.7 azalmıştır. Fabrika-
ların üretimi durdurması, yatırım projelerinin 
iptal edilmesi, şirketlerin konkordato ilanları 
ve toplu işçi çıkarmaları olarak hayatlarımıza 
yansıyan bu veri, Ağustos Ayında % 11.1 olarak 
açıklanan işsizlik oranının Eylül ayından itiba-
ren çok daha yüksek düzeylere ulaşacağının 
habercisidir.
Ekonomik göstergeler esas alınarak yapılan 
tüm analizler, 2018 yılın üçüncü çeyreğinden 
itibaren ekonomik büyümenin duracağını ve 
2019 yılı içinde Türkiye ekonomisinin küçülece-
ğini işaret etmektedir.
Halkın yaşamını sürdürmesini güçleştiren bu 
ekonomik krizin nedeni, yıllardır uygulanan 
yanlış ekonomi politikalarıdır. Yurt dışından 
sağlanan sıcak para akışına dayalı rant eko-
nomisi, ülkemizde düzenli ve giderek daha sık 
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aralıklarla krizlere neden olmaktadır. Yaşanan 
her kriz, halkın daha fazla yoksullaşmasına, 
ülke varlıklarının değersizleşmesine neden ol-
maktadır. Emeğiyle geçinen kesimlerin krizler 
karşısında dayanma gücü azalmakta, krizlerin 
toplumsal maliyeti artmaktadır. İşsiz kaldığı 
için, borcunu ödeyemediği için, ailesinin geçi-
mini sağlayamadığı, çocuklarına bakamadığı 
için depresyona girenlerin, kendini yakanların, 
intihar edenlerin haberleri hepimizin yüreğini 
acıtmaktadır.
Yanlış ekonomi politikalarıyla ülkeyi bu duru-
ma sürükleyen yöneticilerin kriz karşısındaki 
tutumu, krizin toplumsal sonuçlarını daha da 
derinleştirmektedir. Uzun süre varlığı inkar edi-
len bu kriz karşısında siyasal iktidarın çözüm 
önerisi, ekonominin küçültülerek krizin bedeli-
ni emeğiyle geçinen yoksul kesimlere ödetmek 
olmuştur. Temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları, 
vergiler ve kredi maliyetleri artarken, yoksul 
kesimlere sağlanan sosyal yardımlar, burslar ve 
sağlık yardımları giderek azaltılmaktadır. Kriz 
gerekçesiyle insanlar işsiz bırakılmakta, ücret-
ler baskı altına alınmaktadır. Ülkemiz, sadece 
parası olanın para kazanabildiği bir rant ekono-
misine mahkum edilmektedir. İşsizlik fonunda 
toplanan kaynak, işsiz kalanların hayatlarının 
idamesi için değil, bankaların ihtiyaçları için 
kullanılmaktadır.
Halkın günlük yaşamı bu denli kötüleşmişken, 
siyasal iktidar halkın sorunlarına çözüm bul-
mak yerine, 2019 yılında gerçekleşecek yerel 
seçimler öncesinde pembe bir tablo yaratma-
ya çalışmaktadır. Benzerleri daha önceki kriz 
dönemlerinde de gördüğümüz ve devlet hazi-
nesini boşaltma pahasına atılan bu spekülatif 
adımlar, kur ve faizlerde kısa dönemli düzel-
meler yaratsa da, uzun dönemde krizi daha 
da derinleştirmektedir. Nasıl ki 24 Haziran 
Seçimleri öncesinde yaratılan suni ekonomik 
büyüme Ağustos ayında büyük bir patlamaya 
yol açtıysa, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde 
yaratılmak istenen bu pembe tablo da, seçim-
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ler sonrasında büyük ekonomik-toplumsal pat-
lamalara neden olacaktır.
Ülkemiz bu denli büyük bir krizle boğuşurken, 
iktidar sahipleri “savurganlık” ve “yolsuzluk” 
içinde yaşamaktadır. AKP’li Belediyelere kadar 
uzanan bu savurganlık ve yolsuzluklar, Sayış-
tay Raporlarında açık biçimde tespit edilmiştir. 
Halkı tasarrufa çağıran yöneticiler, büyük bir 
şatafat içerisinde yaşamaya devam etmekte-
dir. Ülkeyi yönetenler lüks içerisinde yaşarken, 
halkın yoksulluğa mahkum edilmesini kabul 
etmiyoruz. Krizin bedelinin emekçilere ve yok-
sullara ödetilmesine hayır diyoruz!
Değerli Basın Emekçileri,
Yaşanan ekonomik krizden en fazla etkilenen 
kesimler arasında Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları da yer almaktadır. Gerek kamuda, 
gerek özel sektörde her türlü mühendislik, 
mimarlık ve şehir planlama hizmetlerini, plan-
lama, projelendirme, uygulama ve denetleme 
işlerini yürüten tüm meslektaşlarımız krizden 
olumsuz biçimde etkilenmektedir. Meslektaş-
larımız, ülkemizdeki kriz ortamının yarattığı 
pahalılık, geçim sıkıntısı ve borçlanma gibi or-
tak sorunlardan etkilendiği gibi, mesleğimize 
özgü sorunlarla da boğuşmak zorunda kalmak-
tadır.
Kamuda çalışanlarımız siyasi baskı ve sürgün 
tehdidi altında, düşük ücret, kadro sorunu, 
özlük haklarının ihlal edilmesi, düşük ek gös-
tergeler gibi birçok sorun ile yüz yüzedir. Gü-
vencesiz-sözleşmeli istihdam modellerine yö-
nelme, atamalarda liyakatin ortadan kalkması 
ve nihayet hukuksuz-keyfi ihraçlar gibi neden-
lerle kamudaki teknik personelin iş yükü artar-
ken, iş riski de giderek büyümektedir.
Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın ta-
mamına yakını yatırımların durması, projelerin 
iptal edilmesi, reel sektörün tıkanması gibi so-
runlardan etkilenmiştir. İşsizlik, esnek çalışma, 
güvencesizlik, sağlıksız çalışma koşulları ve 
reel ücret kaybı gibi sorunlar özel sektörde ça-
lışan tüm meslektaşlarımızı tehdit etmektedir.
Değerli Basın Emekçileri,
TMMOB, ülkemizde bulunan mühendis, mimar 
ve şehir plancılarının mesleki-demokratik kitle 
örgütüdür. Meslektaşlarımızın ortak ihtiyaçla-
rını karşılamak, mesleki etkinliklerini kolaylaş-
tırmak ve mesleki çıkarlarımızı ülke çıkarları 
doğrultusunda koruyup geliştirmek örgütümü-
zün kuruluş amaçları arasında yer almaktadır. 
TMMOB örgütlülüğü olarak bizler, Anayasa’nın 
bizlere verdiği özel sorumluluk ve yetkilerin bi-
linciyle, kriz karşısında emeğimize, mesleğimi-
ze ve haklarımıza sahip çıkacağız. Meslektaş-
larımızın ekonomik kriz altında ezilmesine izin 
vermeyeceğiz.

Bu doğrultuda, 2019 Yılı Merkezi Yönetim Büt-
çe Görüşmelerini ve Asgari Ücret Tespit Ko-
misyonu çalışmalarını da içeren önümüzdeki 
bir buçuk aylık dönemde, Mühendis, Mimar ve 
Şehir Plancılarının mesleki, ekonomik ve özlük 
haklarının korunup geliştirilmesi için bir dizi 
faaliyet yürüteceğiz. Basın açıklamalarından 
Meclisin Plan ve Bütçe Komisyonu faaliyetle-
rine, kurum ziyaretlerinden çalıştaylara kadar 
uzanan farklı çalışmaları kapsayan bu kampan-
ya dönemi hedefleri şöyle özetlenebilir:
Kamuda çalışan meslektaşlarımızın ücret, ata-
ma, özlük hakları ve düşük ek gösterge sorun-
larının ortadan kaldırılarak insanca yaşanabilir 
bir ücret ve çalışma yaşamının sağlanması.
Birliğimiz ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında 
2012 yılında imzalanan protokolün tekrar uy-
gulanması sağlanarak, ücretli çalışan meslek-
taşlarımızın ücretlerinin yükseltilmesi, sigorta 
primlerinin gerçek gelir üzerinden yatırılması-
nın sağlanması.
OHAL döneminde hukuksuz biçimde ihraç edi-
len meslektaşlarımızın bütün hakları ile birlikte 
işlerine iade edilmesi.
TMMOB Örgütlülüğünü hedef alan baskıların 
ve yasal düzenleme girişimlerinin ortadan kal-
dırılması.
Teknik emeği değersizleştiren ve işsizliğe 
mahkum eden neoliberal politikalar karşısında 
mesleki haklarımızın korunması ve kriz karşı-
sında emeğin haklarının savunulması.
Değerli Basın Emekçileri,
2019 Yılı Ocak ayına kadar sürecek bu kampan-
ya dönemi boyunca kamuoyuna dönük bilgi-
lendirme faaliyetlerimizin yanı sıra, Mecliste 
Bulunan Siyasi Partilerin Grup Başkan Vekille-
riyle, Sosyal Güvenlik Kurumu’yla, ilgili bakan-
lıklarla görüşmeler gerçekleştireceğiz.
Bunların yanında 45. Genel Kurulumuzda alı-
nan kararlar uyarınca;15 Aralık 2018 tarihinde 
Kamuda Çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir 
Plancıları Çalıştayı, 22 Aralık 2018 tarihinde 
Ücretli Çalışan-İşsiz Mühendis, Mimar ve Şe-
hir Plancıları Çalıştayı ve 5 Ocak 2019 tarihinde 
OHAL KHK’ları ile İhraç Edilen Mühendis, Mi-
mar ve Şehir Plancıları Çalıştayı gerçekleştire-
ceğiz. Bu çalıştaylardan elde edilecek veri ve 
önerileri kamuoyu ve ilgili kurumlarla paylaşa-
cağız.
Bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgen-
lerin değil, halkın hizmetine sunmak için ça-
balayan mühendis, mimar, şehir plancıları ve 
onların örgütü TMMOB olarak kriz koşullarında 
haklarımıza, mesleğimize ve örgütümüze sa-
hip çıkacağımızı bir kez daha dile getiriyor, bu 
yoğun çalışma programında tüm TMMOB ör-
gütlülüğüne başarılar diliyorum.
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Otomobil imal etmeden uçak tasarlayan, imal eden ve son-
rasında elde edilen kazanımları çok kolay sıfırlayan bir ülke-
yiz.  Demiryolculuğu da bu anlayıştan nasibini alan değerle-
rimizden. 
10. Yıl Marşı’nda “demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan” 
dizesi Cumhuriyetin kurucu kadrolarının, “demiryolculuğu” 
medeniyete ulaşmada önemli bir unsur olarak görmelerinin 
sonucu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Ümit Sarıaslan “Demir Ağlardan Örümcek Ağlarına” kitabın-
da, “Trencilik ve İbrikçilik” isimli yazısında özetle şöyle der:
“…Tarihin treninin taşıyıp getirdiğini (ve götürdüğünü) gö-
ren cumhuriyet kurucuları, imparatorluğun tren politikasının 
“vesayet ekonomi politiği”nin biçimlendirdiği raylarını tam 
tersi yönde, yeniden döşeyeceklerdir. 24 Mayıs 1924, Ana-
dolu topraklarındaki imtiyaz demiryolculuğunun sonlandı-
rıldığı, aynı zamanda ulusal demiryolculuğumuzun kurulup, 
kurumsallaşmasının da başladığı tarihtir. Bu tarihten başla-
yarak tren, cumhuriyetin varlık nedenine, yeni yönetimin ku-
rulup kurumsallaşmasında, bir anahtara dönüştürülecektir. 
Demiryolları cumhuriyetle özdeşleşecektir. İmparatorluğun 
bağrına saplanarak, onu ölümün kucağına ulaştırmanın ara-
cına dönüşen raylar, bu kez bağımsızlığın ve uygarlığın gün 
günden bayındırlaştırılan coğrafyasına döşenecektir. Ne var 
ki 1923 karşılaşmasında hesabı kesilen emperyalizm, pusuya 
yatacak, demiryollarının demirden bir kararlılıkla döşenme-
sinin ardındaki “irade” sulandırılacak; dün imparatorluğu 
batıran “batı sermayesi “, yakın geçmişte açılan ilk ödün ka-
pısından yurda dalacaktır. 1945 yılında emperyalizmin yurda 
girmesiyle birlikte trenin ve demiryolculuğun da ipi çekile-
cektir. Demiryolu ve tren, kargışlı iki kavrama dönüştürüle-
cek, Truman doktrinleri, Marshall planları kumpasına alınan 
Türkiye, çağdaş Tanzimatçılığın ekonomi-politiğine “strate-
jik ayak” olarak bağlanacaktır...”[1].
1945 yılı ile birlikte demiryollarına olan bakış değişime uğra-
maya başlamışsa da 1960’lara kadar olan dönemde, bu poli-
tikaya ters olduğu düşünülecek örneklerde karşımıza sürpriz 
olarak çıkacaktır.
İşte Karakurt ve Bozkurt kardeşlerin başarı öyküsü de bu 
sürprizler arasındadır. İki kardeş lokomotifin ortaya çıkışı o 
tarihler için ülkenin buhar çağı ile tanışma süreci olarak de-

ğerlendirilebilir. Demiryolculuğun bir kenara itilmeye başlan-
dığı bu zaman diliminde, Eskişehir Cer Atölyesi’nde üretilen 
iki küçük buharlı lokomotif, “Mehmetçik” ve “Efe” yarattık-
ları mühendislik birikimi ile büyük buharlı lokomotiflerinin 
AR-GE dönemi olmuşlardır. Bu durum Cer atölyesinin gururu 
olarak ifade bulurken, Karakurt ve Bozkurt’un doğuşu için 
umut olmuştur.
Karakurt Buharlı Lokomotifinin doğum yeri, Eskişehir Cer 
Atölyesi’nin kısa tarihçesi Türkiye Lokomotif ve Motor Sana-
yii AŞ.nin (TÜLOMSAŞ) web sayfasından derlenen bilgilere 
göre şöyledir:
Eskişehir’in demiryoluyla tanışması 1894’te İstanbul-Bağdat 
demiryolu hattının kentten geçmesiyle başlar. Aynı tarihte 
Almanlar tarafından Anadolu-Bağdat demiryoluyla ilgili bu-
harlı lokomotif ve vagon tamiri ihtiyacını karşılamak üzere 
Eskişehir’de Anadolu-Osmanlı Kumpanyası adı verilen küçük 
atölye kurularak bugünkü TÜLOMSAŞ’ın temeli atılır. Ana-
dolu-Osmanlı Kumpanyası’nın adı 20 Mart 1920’de Kuva-i 
Milliye tarafından “Eskişehir Cer Atölyesi” olarak değiştirilir. 
Eskişehir Cer Atölyesi’nde, 1925-1928 yıllarında Köprü, De-
miryolu Makası, Kantar ve yol emniyeti ile ilgili malzemeler 
üretecek, Kazanhane, Çarkhane, Marangozhane gibi birim-
ler hizmete girerek dışa bağımlılığın kırılması adına önemli 
yol kat edilir. Bu suretle, tamirat vasfı yanında imalâtçılık 
vasfı daha bariz bir hüviyet almıştır.
Usta şair Nazım, sanki Cer Atölyesi’nde çalışan Sabri Ustanın 
ağzından anlatır, sanayileşmeyi, 1923 yılında yazdığı “Maki-
nalaşmak İstiyorum” şiirinde;
trrrrum,
trrrrum,
trrrrum!
trak tiki tak!
makinalaşmak istiyorum!
beynimden, etimden, iskeletimden geliyor bu!
her dinamoyu

Rayların
Unutulan

İkizleri

Karakurt
S. Melih ŞAHİN

1961 yılında hizmet vermeye başlayan ΄΄Bozkurt΄΄adlı Türkiye΄nin yerli ilk buharlı lokomotifi.
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altıma almak için çıldırıyorum!
tükrüklü dilim bakır telleri yalıyor,
damarlarımda kovalıyor
oto-direzinler lokomotifleri!
trrrrum,
trrrrum,
trak tiki tak
makinalaşmak istiyorum!
mutlak buna bir çare bulacağım
ve ben ancak bahtiyar olacağım
karnıma bir türbin oturtup
kuyruğuma çift uskuru taktığım gün!
trrrrum
trrrrum
trak tiki tak!
makinalaşmak istiyorum!
Aydın Engin, Türk Tarih Vakfı Yayını olan “Çarklardan Çiple-
re” isimli kitaptaki “Eskişehir Cer Atelyesi’nden Tülomsaş’a” 
başlıklı öyküsünde, bu emektar ve üretken demiryolu atöl-
yesinin kazanhanesinde buharlı lokomotifin “kalbi” sayılan 
“buhar kazanı” üretiminin başarıldığını anlatır. Bu atölyede 
üretilen ilk buhar kazanının çeliğine, alnının terini katmış 
1911 doğumlu emekli “cer” işçisi Sabri Altınkap, 1994 yılın-
da 83 yaşında iken kendisiyle konuşan gazeteciye, o günlerin 
heyecanını ve gururunu şu sözlerle anlatır: “Efendi, buhar 
kazanı bu, buhar kazanı! Yani makinenin [lokomotifin] kalbi! 
‘Cer’ ne demektir bilir misin? ‘Cer,’ kuvvet [lokomotifin çe-
kiş, çekme gücü] demektir. Cer Atölyesi’nde ‘cer’in kendisini 
yapacağız şimdi anlayacağın. Ben on altı yaşındayım efendi 
o sıra (1927). Kazan lafı duyuldu ya mahallede, [Eskişehir’in 
eski kent merkezi] Odunpazarı’nın arkasında oturuyoruz o 
sıra, yetişkin usta muamelesi yapılır oldu bana. Buhar kazanı 
bu efendi! Üstünde Grup (Krupp) yazmıyor, Tüsen (Thyssen) 
yazmıyor, ‘Cer’ yazıyor Cer!” [2]. 
Cer, “kuvvet” demektir, ama aynı zamanda onu yapan fab-
rikanın ismidir. O isim aynı zamanda başarabilmenin gücü 
demektir, cumhuriyet demektir, bağımsızlık demektir ve 
geleceğe umutla bakabilmek demektir, o kuşağın gözünde.
Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları Birliği’nin 
Moment dergisinin Nostalji köşesinde yayımlanan “Türki-
ye’nin ilk lokomotifi: Karakurt” başlıklı yazıda Eskişehir Cer 
Atölyesi’nin gelişimi özetle şöyle anlatılır:
“… Ulusal Kurtuluş Savaşının kazanılmasının ardından Ata-
türk,” Asıl savaş iktisadi savaştır” diyerek, endüstrinin çekir-
değinin bile bulunmadığı ülkede mücadelenin yeni başladı-
ğını bildiriyordu. Genç Türkiye Cumhuriyeti denize döktüğü 
düşmana hala bağımlıydı. Tarlaları pazarlara, madenleri fab-
rikalara, fabrikaları limanlara bağlayan demiryollarının tüm 
ihtiyaçları, başta Almanya olmak üzere, Belçika, İsveç ve Çe-

koslavakya’dan karşılanıyordu. 1923 yılında 800 metrekare 
kapalı alana ulaşan Eskişehir Cer Atölyesi’nde 1928 sonuna 
kadar, köprü, demiryolu makası, kantar ve yol emniyeti ile 
ilgili malzemeler üretecek birimler hizmete sokuldu ve dışa 
bağımlılık bir nebze de olsa azaltılmaya çalışıldı. Artık, yılda 
3-4 lokomotif ve 30 yolcu ve yük vagonunun tamiri yapılabi-
liyordu. II. Dünya Savaşı sırasında, Cer Atölyesi’nde bir sefer-
berlik başlatıldı. Önce askere alınan işçilerin yerine altı aylık 
kurslarla yeni işçiler eğitildi. Gündüzlü ve yatılı Çırak Sanat 
Okulları açıldı. Atölyede kalan bir avuç uzman işçi, bir yan-
dan demiryollarına ve orduya eksiksiz bir destek sağlarken, 
bir yandan yeni işçi ve çıraklara öğretmenlik yaptı, diğer yan-
dan da henüz hiçbir sanayinin olmadığı ülkemizde seferberli-
ğin zor koşullarının doğurduğu güçlükleri aşabilmek için yeni 
projelerin peşinde koştu. Bu insanüstü özverinin sonucunda 
daha önce yapılmayan birçok makine parçalarının, hatta ta-
kımların imalatı gerçekleştirildi. Yine bu dönemde, Cer Atöl-
yesi bünyesinde kurulan Kaynak Evi aynı zamanda Türkiye’de 
dünya standartlarında kaynakçı yetiştiren bir merkez oldu. 
1946 yılında II. Dünya Savaşı sona erip seferberlik kaldırılın-
ca geri dönen işçilerle birlikte artan üretim kapasitesi ile Cer 
Atölyesi, adı hâlâ atölye olsa da bir fabrika haline gelmişti. 
Yeni tesislerin eklenmesiyle büyüyen Cer Atölyesi’nde 1951 
yılında Türkiye’de ilk mekanik kantar imalatı, lisans veya 
know-how [teknik bilgi] alınmaksızın gerçekleştirildi. Tür-
kiye’nin gözde kurumlarından biri haline gelen Atölye, artık 
gerçek bir atılıma hazırdı. Sonunda beklenen fırsat geldi. 
Halkın demiryolu sevgisini artırmak üzere Eskişehir Cer Atöl-
yesi’ne iki küçük buharlı lokomotif üretme talimatı verildi. 
Lokomotifler Ankara’daki Gençlik Parkı’nda işletilecekti. 4 
Nisan 1957’de Eskişehir’de Çukurhisar Çimento Fabrikası’nın 
açılış törenine katılan Başvekil Adnan Menderes, 5 Nisan’da 
da Cer Atölyesi’ni ziyaret etti. Fabrikaların bütün müştemi-
latı ile bilhassa Çırak Okulunu inceleyen; sanatkârlarla, işçi 
sendikaları ve federasyon heyetleriyle görüşen Menderes, 
daha sonra Gençlik Parkı için üretilen “Mehmetçik” ve “Efe” 
adlı minyatür trenlerin lokomotiflerinden birine bindi. Baş-
vekil küçük lokomotiften o kadar memnun kalmıştı ki; “Bu 
lokomotifin büyüğünü sizden istesem yapabilir misiniz?” 
diye sordu. Cer Atölyesi zaten yıllardır bu talimatı bekliyor-
du. 1958 yılında, Atölye, Eskişehir Demiryolu Fabrikası adıyla 
yeni ve büyük hedefler için organize edildi. Bu hedef ilk yerli 
lokomotifi imal etmekti.
Yaklaşık 3 yıl süren çalışmanın ardından 1961 yılında, tasarı-
mından üretimine tamamen Türk işçi ve mühendislerin eme-
ğinin eseri olan 56201 plakalı Karakurt, yola çıkmaya hazırdı. 
1915 beygir gücünde, 97 ton ağırlığında, 70 km/h hız yapabi-
len ilk Türk buharlı lokomotifiydi Karakurt…” [3].
Tasarımında Skoda CKD lokomotiflerinden de esinlenen Ka-
rakurt’un görseline Türkiye’nin Trenleri isimli web sitesinden 
ulaşılabilir [4]. Karakurt, başka bir gurur abidesi olan ilk yerli 
tasarım Devrim otomobillerini, Eskişehir’den Ankara’ya taşı-
ma onurunu da yaşamıştı.   
Teknik özellikleri aşağıda yer alan Karakurt, 25 yıl olarak 
öngörülen hizmet süresinden 10 yıl erken, 1976 yılında de-
miryollarına veda etti. Halen Eskişehir’de bugün TÜLOMSAŞ 
adını alan Eskişehir Cer Atölyesi’nde, Türkiye’nin yerli tekno-
loji geliştirme çabalarının bir anıtı olarak aynı dönemin ürünü 
Devrim otomobiliyle birlikte sergilenmektedir.        
Bozkurt Buharlı Lokomotifi’nin doğum yeri, Sivas Cer Atöl-
yesi’nin kısa tarihçesi Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii 
A.Ş. (TÜDEMSAŞ) web sayfası ve diğer kaynaklardan derle-
nen bilgilere göre şöyledir: 

Karakurt
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Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. (TÜDEMSAŞ), 
TCDD’nin kullanmakta olduğu buharlı lokomotif ve yük va-
gonlarının onarımını yapmak gayesiyle 1939 yılında “Sivas 
Cer Atelyesi” adı altında işletmeye açılmıştır. Sivas Cer Atel-
yesi’nde 1939 - 1953 yılları arasında demiryolu araçlarının 
sadece bakım ve onarımları yapılır. Kuruluşundan tam 14 
yıl sonra, Sivas Cer Atölyesi, Sivas Demiryolu Fabrikası adını 
alarak yerli lokomotif ve yük vagonu üretmek üzere yeniden 
organize edilmiştir. 1953 yılında yük vagonu imalatına baş-
lanır ve zaman içinde, üretim kalitesini artıran işçi ve mü-
hendisler yük vagonu konusunda uzmanlaşırlar. Hedeflerini 
büyüterek, bakımını yaptıkları buharlı lokomotifi yüzde yüz 
yerli parçalarla imal etmek için hazırlıklara başlarlar. Bu re-
organizasyon çalışmasından sonra, 1959 yılında yapım çalış-
malarına başlanan ve tamamı Türk işçi ve mühendislerinden 
oluşan ekip tarafından çok kısa bir sürede bitirilen Bozkurt 
Lokomotifi 29 Ekim1961 yılında hizmete girmiştir. 
Karakurt’un ikizi olarak, 1961 yılında Sivas Cer Atölyesi’nde 
56202 seri numarasıyla imal edilen Bozkurt lokomotifi de 25 
yıl dolu dolu hizmet ettikten sonra, 1994 yılında emekliye ay-
rıldı. Bozkurt da Karakurt gibi doğduğu yerde Sivas’ta üretil-
diği fabrika önünde, Türk sanayisinin gelişimini gösteren bir 
abide olarak sergileniyor.
Bozkurt, teknik özelliklerinin de yer aldığı tabelada, üretildi-
ği günden bugüne kadar geçen zamanı, duygularını anlatır 
gibidir: 
Ben Sivas demiryolu fabrikalarında Türk işçi ve mühendisinin 
el birliğiyle imal ettiği Bozkurt isimli 56202 nolu, tamamen 
yerli ilk lokomotifim. 20 Kasım 1961 tarihinde TCDD’nin hiz-
metine girdim. Güzel yurdumu arkamda binlerce ton yükle 
doğudan, batıya, kuzeyden güneye yüzlerce kez geçtim. 
Hizmet sırasında geçirdiğim sayısız hastalık demiryolu per-
sonelince iyileştirildi.
Yaklaşık 25 yıllık hizmetin sonunda ekonomik ve teknik öm-
rümü doldurduğum gerekçesiyle emekliğe ayırdılar. İmal 
edildiğim, adı sonra değiştirilen ve gelişen TÜDEMSAŞ’ta 25 
yıl hizmet ettiğim raylarımın üzerine oturttular, boyadılar, 
bir gelin gibi süslediler. Etrafım çiçek ve çimenlerle donatıldı. 
Bulunduğum yerden kuşların cıvıltısı içinde, üretimi ve onarı-
mı yapılan vagonların servise verilişini mutlulukla izliyorum. 
Rahatım, mutluyum, ilginize teşekkür ediyorum. 
O günün şartlarında %75-80 parçası yerli olan her iki lokomo-
tif de bandaj, fren ve ışık teçhizatından başka bütün aksam-
lar (silindirler, biyeller, pistonlar, kazan, gövde vb.) yerli ya-
pılmıştı. Aslen İlk buhar silindiri 1939’da (o tarihte ülkemizin 
en büyük ve modern dökümhanesi olan) Sivas fabrikasında 
dökülerek işlenmiş, 1940’dan itibaren muvman ve hare-
ket aksamı ile pompalar yapılmaya başlanmıştır. 1940’dan 
1952’ye kadar lokomotifin diğer parçalarının imalatı üzerin-
de uzmanlık bir hayli artmış, 1952’den itibaren de kazan ima-
linde modern yöntemler uygulanmaya başlanmıştı. 
Cemal Üner Devlet Demiryolları’nda lokomotif imalatının 
durumunu aşağıdaki gibi özetler [5]:
“…Demiryol Fabrikaları şimdiye kadar 2 adet buhar loko-
motifi imal etmiştir. Bunlardan birisi Eskişehir’de, diğeri ise 
Sivas’ta yapılmıştır, imalat için lüzumlu malzemenin çok güç 

ve çok uzun bir zaman zarfında tedarik edilmesinden dolayı 
bu lokomotiflerin imali de maalesef 5 yıl gibi uzun bir zaman 
sürmüş ve bunlar ancak 1961’de servise girebilmiştir. Malze-
mesizlikten dolayı imalatın tamamlanamaması bazılarınca 
yanlış tefsir edilmiş ve (Demiryolu Fabrikalarında 2 lokomo-
tifin imali 5 yıl kadar devam etti) gibi mugalatalı [çelişkili] 
cümleler bile sarf edilmiştir. İmalat yönünden hakikatlerin 
bu şekilde tahrif edilmesi genel olarak yapıcılık gücünü za-
yıflatmakta ve dolayısıyla nefse itimatsızlığı da devam et-
tirmektedir. Çok kere umumî efkârdaki [kamuoyu] bu gibi 
yanlışlıkları düzeltmek için bir hayli zaman israf edilmekte-
dir. Bu sebepten bu iki lokomotifin imali ve arızasız çalışması 
manevî bakımdan büyük faydalar sağlamıştır. Halbuki bizde 
ilk buharlı lokomotif imal edildiği zamanlarda Amerika ve Av-
rupa’nın bir çok memleketlerinde buhar devri kapanmış veya 
kapanmak üzere idi…”
“…Bu imalatın önemli bir cephesi de var. Şöyle ki bu 2 loko-
motifin imali, Diesel lokomotifi imalinin programa alınması-
na muhakkak ki çok yardım etmiştir. Şayet bu iki lokomotif 
imal edilmemiş olsaydı, dizel lokomotifi imalinin kabul edil-
mesi çok zor olacak ve belki de hiç mümkün olmayacaktı. 
Yani bu lokomotiflerin imal edilmesi ilgililere emniyet ve iti-
mat sağlamıştır…”
Cemal Üner’in yazısı daha birçok önemli noktaya işaret et-
mektedir. Yaşanan deneyim gelecekte ülke sanayisinin gün-
deminde olacak birçok projenin ülke sınırları içinde kalmasını 
sağlayacaktır.
Sonuç olarak, “Karakurt ve Bozkurt kader ortakları Devrim 
Otomobili’nden daha şanslıydılar. Çünkü onlar 1976 ve 1994 
yılına kadar kullanımda kaldılar. İkiz kardeşler bugün doğ-
dukları cer atölyelerinin bahçelerinde, onları üretenlerin gu-
rurunu gösteren birer abide olarak dinleniyorlar, kendilerini 
ziyarete gelen konukları ile huzurlu gelecekten umutlu…” 
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Sicil No Adı Soyadı

Kasım-Aralık 2018 Tarıḣlerıṅde Aramıza Yenı ̇Katılan Üyelerıṁıże “Hoş Geldıṅıż” Diyoruz...
Sicil No Adı Soyadı

118339
118398
118400
118401
118402
118403
118405
118406
118407
118340
118439
118500
118501
118502
118503
118504
118505
118506
118507
118509
118510
118511
118512
118513
118515
118609
118608
118607
118606
118523
118615
118605
118604
118603
118602
118617
118610
118614

SERHAN AK
İBRAHİM KAPLAN
BERK BAĞCI
GÜLBEYAZ KARATAŞ
EMRULLAH AKKAYA
YASİN METİN
SEZAİ AKAY ÇİFTÇİ
ORÇUN KEREM BOZKURT
ALİ ABBAS KILIÇ
FEYZA GARİPAY
ALTUĞ GÜLŞEN
İLAYDA SEÇKİN
GÖKHAN YABUTLU
ŞEYMA BELİNA ÖZBEK
MAHMUT EMRE TÜRKOĞLU
MUSA KANDEMİR
ECE KÜÇÜKGEDİK
ANIL HALİL KOZAN
NURULLAH DOĞU
NURİ SÖNMEZ
BERAT ÖZTÜRK
ALP TEKİN KALEMCİ
KENAN ÇETİNKAYA
EMİN ÖZDEMİR
HÜSEYİN İLHAN
MEHMET OĞUZ TUTKUN
MUSTAFA ARINMIŞ
SELİN SEL
MAHMUT ÇETİN
ATAKAN ŞEN
OZAN ÖZTÜRK
SELÇUK AKKUŞ
ARDA ALAN
FATİH AY
BUĞRA BATAN
AHMET DEMİR BAYKA
MESUT CEM BEŞİBİRLİK
YUSUF DEMİREL

ELİF DÖNÜŞ KOŞUCU
ÖZGE AĞLAMAZ
CENNET TİRİŞ
ALİ UMUT YALGİN
UĞUR TUĞRUL ÇELİK
GÜRAY ÜNAL GÜNEŞÜLKE
AHMET ALTAN
ALİ GÖKHAN OĞUZ
BEDİRHAN GÜLERYÜZ
FURKAN KILIÇ
İSMAİL ÇİNAR
ERHAN ÇAKIR
MUSTAFA FIRAT DURMAZ
YİĞİT BULGUR
NUR BENGİ ERDEM
BURAK GÜMÜŞ
MUZAFFER KOÇAK
CANSU AYDOS
MİTHAT KUTAY CAN
BARIŞ KAYNAK
MUSTAFA BERK AYAZ
CEM EJDER
GÖZDE ERASLAN
EMİR ÖZKAN
OSMAN YILMAZ
YASİN ÇETİNBAŞ
VİSAM MİNKARA
EZGİ DEVECİ
DENİZ BARAN
SELMAN KAHRAMANER
SEYYİT AYDIN
SİNEM YİĞİT
CANBERK AKAR
BESTE TIRIL
ABDULLAH SELMAN GÖKÇEN
YUNUS EMRE KURUM
ERHAN ERSOY

118613
118612
118611
118695
118692
118694
118693
118725
118696
118726
118727
118728
118729
118730
118731
118732
118733
118827
118828
118829
118830
118831
118832
118833
118834
118835
118836
118837
119000
119001
119002
119003
119004
119005
119006
118965
119007



28 Kasım - Aralık 2018Duyurular

Geçmiş dönem Yönetim Kurulu Üyemiz (11452) İsmet Erdoğan vefat etmiştir. 
Ailesine ve dostlarına başsağlığı dileriz.

Üyemiz (20927) Bülent Kaleli vefat etmiştir.
Ailesine ve dostlarına başsağlığı dileriz.

Üyemiz (25903) Şölen Şen vefat etmiştir.
Ailesi ve dostlarına başsağlığı dileriz.

Üyemiz (31676) Cemal Beyaztaş vefat etmiştir.
Ailesi ve dostlarına başsağlığı dileriz.

Üyemiz (11825) Mehmet Gül’ün annesi vefat etmiştir.
Ailesi ve dostlarına başsağlığı dileriz.

Üyemiz (31720) Atılla Bıyıklıoğlu’nun dedesi vefat etmiştir.
Ailesi ve dostlarına başsağlığı dileriz.

Şube Başkanımız Sadettin Özkalender’in kayınvalidesi vefat etmiştir. 
Ailesi ve dostlarına başsağlığı  dileriz.

Üyemiz (22432) Ferhan Çavdar’ın babası ve üyemiz (15756) Yavuz Çavdar’ın
kayınpederi vefat etmiştir. Ailesine ve dostlarına başsağlığı dileriz.

Üyemiz (15047) Müseyip Üstün’ün babası vefat etmiştir. 
Ailesine ve dostlarına başsağlığı dileriz.

Üyemiz (48026) Baki Sinan Çetin’in annesi vefat etmiştir.
Ailesine ve dostlarına başsağlığı dileriz.

Şube çalışanımız Mahir Tuna’nın babaannesi vefat etmiştir. 
Ailesine ve dostlarına başsağlığı dileriz.

Şube çalışanımız Aziz Taşkaya’nın halası vefat etmiştir.
Ailesine ve dostlarına başsağlığı dileriz.
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TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
ANKARA ŞUBESİ İLE
ANKARA METROPOL AVŞAR SİNEMALARI
ARASINDA PROTOKOL İMZALANDI
Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi ile
Ankara Metropol Avşar Sinemaları arasında işbirliği 
doğrultusunda, Makina Mühendisleri Odası üyelerine, 
çalışanlara, TMMOB Öğrenci Evi Misafirlerine (öğrencileri) 
ve öğrenci üyelerine, Ankara Metropol Avşar Sinemaları’nda 
gösterime sunulan filmlerin aşağıdaki belirtilen indirimli 
fiyatlar üzerinden uygulanması doğrultusunda,
protokol imzalanmıştır.

Öğrenci Üyelere 10.00 TL
TMMOB Öğrenci Evi Misafirlerine (Öğrencileri) 10.00 TL
Üyelerine (Eş ve çocuklarına) 12.00 TL

AYRICALIĞINIZIN TADINI ÇIKARTIN!

Metropol

AVŞAR
SİNEMA



Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak,
firmalarla yaptığımız görüşmeler sonucunda,

siz üyelerimize özel fiyatlarla indirimli olarak yararlanabilmesi için 
protokol imzalanmış ve hizmet alabileceğiniz 
"Protokol Firma Kataloğu" oluşturulmuştur. 

MMO Ankara Şubesi olarak anlaşma yaptığımız firmaların tam listesine
web sitemizden ulaşabilirsiniz. 




