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SUNUŞ
31. Dönemde Tüm Çalışmalarımızda Birlikte Ürettik…

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 31. Döneminin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle tüm üyele-
rimize, temsilcilik yürütme kurulu, komisyon üyelerimiz, öğrenci üyelerimiz ve çalışanlarımıza teşekkürlerimizi 
sunuyoruz.

Öncelikle 2016 yılında emeğin hak ettiği yere gelmesini, bilimin insanlık yararına kullanılmasını, barışın ve 
kardeşliğin yeryüzünün tüm coğrafyasına hakim olmasını istiyor, mutluluk ve gönenç dolu bir yıl olmasını dili-
yoruz.

Bu dönemde de geçmişte olduğu gibi demokrat, laik, yurtsever, anti-emperyalist bir anlayışla Şube faaliyetleri-
mizi gerçekleştirdik.

Şube Yönetim Kurulu olarak, komisyonlarımızla, temsilciliklerimizle, şube birimleri ve çalışanlarımızla verimli ve 
üretken bir dönemi geride bırakıyoruz. Makina Mühendisleri Odası, Makina, Endüstri, İşletme, Sanayi, Uçak, 
Havacılık, Uzay, Sistem, Mekatronik, Otomotiv ve Enerji Sistemleri Mühendisliği öğretimi alarak Odamıza üye 
olan mühendis sayısı yıl itibariyle ülke genelinde 104.109, İstanbul’da ise 25.910’dir. Odamız bu denli geniş bir 
meslek alanına hitap eden ve üye sayısı itibariyle TMMOB’nin en büyük Odası olan mesleki demokratik bir kitle 
örgütüdür. 

Şube Merkezimiz, 8 İlçe Temsilciliğimiz, 1 Mesleki Denetim Büromuz, akredite olmuş A Tipi Muayene Kurulu-
şumuz, Personel Belgelendirme Kuruluşumuz, Anadolu Yakası Meslek İçi Eğitim Merkezimiz, çok sayıda kurul 
ve komisyonlarımızla güçlü ve yaygın bir örgütlenme ağına sahiptir. Odamız 61 yıllık birikimiyle şekillendirdiği 
faaliyetlerini; şube merkezi, temsilcilikler, iş yeri temsilcileri ve iş yeri ziyaretleri aracılığı ile “üyenin olduğu her 
yere” ulaştırmaktadır. Odamızın düzenlediği kongre, kurultay, sempozyum, meslek içi eğitimler, teknik mevzuat, 
onaylanmış kuruluş ve akreditasyon çalışmaları, mesleki denetim, bilirkişilik ve ekspertizlik, teknik ölçüm hiz-
metleri, uzmanlık alanlarımızla ilgili raporlar ve zengin yayın çalışmaları çok yönlü bir şekilde sürdürülmektedir. 

İstanbul’da 10 Belediye ve 8 OSB (Organize Sanayi Bölgesi) ile protokollerimiz çerçevesinde 33000’i aşkın 
asansör denetimi Şubemiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Yine şubemiz tarafından sektör ve kamu kurumları ile 
işbirliği içerisinde yangın ve baca kontrollerine başlanmıştır.

Öte yandan 2012 yılından bu yana yürütücülüğünü üstelendiğimiz TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 
çalışmaları çerçevesinde CHP’li tüm belediyelerle “Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve 
Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin Ortak Mesleki Denetim ve Teknik İşbirliği Protokolü” 
imzalanmıştır.

Eğitimlerimiz meslektaşlarımızın ihtiyaçlarını ve gelişimleri doğrultusunda çeşitlendirerek sürüyor. Odamızın 
teknik kitaplarının çoğunluğunun hazırlandığı şubemizde oluşturduğumuz kitap komisyonlarımızla, günün ko-
şulları, bilimsel ve teknolojik gereklilikleri tam anlamıyla sağlayabilecek kitaplarımızı güncelleme faaliyetimiz 
sonucu bu dönem 8 kitabımızı güncellenmiş ve 9 kitabımızın güncelleme çalışmaları devam etmektedir. Öte 
yandan bu dönemde 20 kitap basmış bulunuyoruz.

Bu dönem geçmişte olduğu gibi üyeye ve topluma yönelik sempozyum, kongre, panel, söyleşi etkinliklerimizi 
güçlendirerek sürdürdük. Bu çerçevede 7. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisini, 2015 yılında 13. Oto-
motiv Sempozyumunu, 10. Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultayı, 7. Necdet Eraslan Proje Yarışması ve İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu’larını başarıyla düzenledik.

Özellikle temsilciliklerimizin büyük emekleriyle üyelerimize, topluma, kente dair konuların tarafl arını bir araya ge-
tirerek çok boyutlu ele alındığı paneller ve söyleşiler yaptık.  Meslektaşlarımızın çalışma alanlarında, sektörlerde 
var olduğundan hareketle bu alanlarında örgütlenen sektör dernekleriyle özellikle bu dönem kurumsal ilişkiler 
geliştirdik, ortak çalışmalar yaptık. Bu dönem tesisat ve imalat alanında yaptığımız sektör dernekleri toplantıla-
rıyla, üyeye dönük yaptığımız birçok etkinlik ve faaliyetleri ortak etkinlikler şeklinde yaptık. 



Şubemiz üyemizden ve çalışmalarından aldığı güçle toplumun can ve mal güvenliğinin hiçe sayan iktidar yakla-
şımlarına karşı yaptığı kamusal denetim faaliyetleriyle halkımızdan takdir toplamaktadır. Yaptığımız tüm kamu-
sal denetimlerimizi periyodik kontroller, asansör ve LPG’li araçların kontrolleri ve mesleki denetimleri iktidarın 
tüm engellemelerine rağmen yapmaya devam edeceğiz. 

Mesleğimiz, ülkemiz ve dünya açısından zor bir dönemden geçiyoruz. Mesleğimiz açısından son derece antide-
mokratik kararların alındığı, serbest çalışan meslektaşlarımızın mesleki denetimlerinin yok sayılmak istendiği, 
müşavirlik büroları adı altında meslektaşlarımızın özgün üretimleri üzerinden rant elde etmeye ve onları bu 
bürolar için çalışan birer işçi haline getirmeye çalışan düzenlemeler yapmak istediklerini biliyoruz. Yine son 
yıllarda mühendislik mesleği giderek itibarsızlaştırılmaya çalışılarak mühendislerin örgütleri üzerinden meslek-
taşlarımıza saldırılmaya çalışılmaktadır. 

7 Haziran 2015 seçimleri sürecinde başlayan provokasyon ve topluma karşı saldırılar artarak devam etmiş, 1 
Kasım seçimleri öncesinde Suruç ve Ankara’da sözde terör örgütlerince düzenlenen saldırılar sonucu Suruç’ta 
33 gencimiz, Ankara’da 104 arkadaşımız Emek Barış ve Demokrasi mitinginde katledildi. 

2013 Gezi Direnişi ile başlayan geriye gidiş AKP’yi ve Erdoğan’ı ciddi anlamda saldırganlaştırmış,  iç güvenlik 
yasası gibi anayasaya ve uluslararası sözleşmelere aykırı bir yasa gündeme getirilmiş, fi ili antidemokratik hare-
ketlerine hız kazandırmış, şiddetle kendi taraftarlarını konsolide etme yolunda adımlar atmalarına yol açmıştır.  
Seçimlerde halk, Erdoğan-AKP iktidarına, Gezi’den sonra ikinci kez çok net bir biçimde “artık yeter”, “dur” ve 
“hayır” demiştir. 

7 Haziran seçimleriyle sarsılan iktidarını korumak ve güçlendirmek için ülkeyi kana bulayanlardan bugün kimse-
nin şüphesi yoktur. 17-25 Aralık’ta ortaya çıkan büyük yolsuzluklarının hesabının sorulacağı korkusuyla ülkeyi 
ateşe atmaktan çekinmeyenler er ya da geç hesap vereceklerdir.

Bugün iktidarın başlattığı bu provokasyon ve çatışmalı süreç doğu ve güneydoğuda anayasaya aykırı bir şekilde 
sokağa çıkma yasağına dönüşmüş her gün ölümlerin yaşandığı ve artarak süren bir çatışmalı sürece dönüş-
müştür. Bizler barış ve kardeşlik ortamının yeniden tesisini giderek zorlaştıran bu sürecin derhal sona erdirilme-
sini istiyoruz. Ülkemizin her yerine yayılma potansiyeli taşıyan iç savaş benzeri bu korkunç manzaraların son 
bulması için üzerimize düşen her görevi yapmaya hazır olduğumuzu bildiririz.

18.11.2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararı Resmi Gazete`de yayımlanmış ve Odamızın da içinde yer aldığı 
TMMOB`ye bağlı on bir Oda`nın idari ve mali denetimi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı`na devredilmiştir. Bakan-
lar Kurulunun bu kararı, 6235 sayılı TMMOB Yasası`na 1983 yılında, 12 Eylül faşizminin ruhuna uygun olarak 
kanun hükmünde kararname ile eklenen bir maddeye dayandırılmıştır. Bu madde, TMMOB üzerinde Bayındırlık 
Bakanlığının, Odalar üzerinde ilgili bakanlıkların idari ve mali denetimine ilişkindir. İdari ve mali yapımız yürüttü-
ğümüz kamusal mesleki denetim hizmetlerimize, üyelerimize, çalışanlarımıza ve topluma dönük bir yaklaşımla, 
her türlü rantçı, çıkarcı yaklaşım ve girişimden korunmuştur. Bu yapı, şeffaftır, aktır, denetlenirliği denetim kurul-
larına, genel kurullara, örgütlü üyelerimizin birlikte üretme, birlikte karar alma, birlikte yönetme mekanizmalarına 
bağlanmıştır. İşleyişimiz, bütün şeffafl ığıyla basılı çalışma raporlarımızda ve web sitelerimizde yer almaktadır. 
İşleyişimiz, ülkemizin genel bütçesi ve kamu kurum ve kuruluşlarının mali harcamalarının Sayıştay denetimin-
den kaçırıldığı gibi kaçırılmamaktadır. Odamız kararnamelerle değil öz üye gücü ile yönetilmektedir ve bundan 
sonra da öyle olacaktır. 

Siyasi iktidarın meslek alanlarımıza ve odamıza karşı saldırılarına, ülkemizde neoliberal politikaların bir sonucu 
olarak yarattığı, rant ve yolsuzluk ekonomisine, halkımızın büyük çoğunluğunu yoksulluk sınırında yaşamasına 
sebep olan ve temel insan hakkı olan eğitim, sağlık, ulaşım, barınma alanlarındaki özelleştirmelere ve ticarileş-
tirilmelere karşı sözümüzü söyleyeceğiz. 

Şube Yönetim Kurulu olarak birlikite üretme ve bilikte yönetme anlayışımızla, örgütümüzle, duyarlılığımızla, 
ülkemize, mesleğimize ve meslektaşlarımıza karşı sorumluluğumuzun bilinciyle yürüttüğümüz çalışmalarımızı 
siz üyelerimizden aldığımız güç ve destekle sürdürdük. Önümüzdeki (32) Dönemde bayrağı devralacak yeni 
yönetim kurulundaki arkadaşlarımızın bu çalışmaları daha ileriye götüreceğini biliyor, yeni dönemde de yönetim 
kuruluna her türlü katkıyı sunacağımızı bildiriyor 46 yıllık demokrat geleneği sürdürecek olan yeni görev alacak 
Şube Yönetim Kurulumuza başarılar diliyoruz.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
İstanbul Şube Yönetim Kurulu



MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ
32. DÖNEM GENEL KURUL TOPLANTI DUYURUSU

GÜNDEM

1. GÜN: GÖRÜŞMELER (Saat:09.00-17.00)
1. Açılış
2. Başkanlık Divan Seçimi
3. Saygı Duruşu
4. Yönetim Kurulu Başkanının Konuşması
5. Konukların Konuşması
6. Çalışma Raporunun Okunması ve Değerlendirilmesi
7. Ülke, Kent, Meslek ve Meslektaş Sorunları
8. Oda Genel Kuruluna Götürülecek Önerilerin Görüşülmesi
9. Adayların Belirlenmesi

a) Şube Yönetim Kurulu Adayları
b) Oda Genel Kurul Delege Adayları

10. Adayların Tutanağa Bağlı Olarak İlanı

11. Dilekler

2. GÜN: SEÇİMLER (Saat:09.00-17.00)

12. Seçimler

13. Kapanış

ÇOĞUNLUK ARANMAK KOŞULUYLA YAPILACAK GENEL KURUL TOPLANTISI

1. GÜN : 09 Ocak 2016 Cumartesi, Saat: 09.00-17.00

2. GÜN : 10 Ocak 2016 Pazar, Saat: 09.00-17.00

YER : MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

   Kâtip Mustafa Çelebi Mah. İpek Sok. No:9 Beyoğlu/İSTANBUL

09 Ocak 2016 günü çoğunluk sağlanamazsa Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen tarih

ve yerde yapılacaktır.

ÇOĞUNLUK ARANMAKSIZIN YAPILACAK GENEL KURUL TOPLANTISI

1.GÜN  : 16 Ocak 2016 Cumartesi, Saat: 09.00-17.00

YER  : ŞİŞLİ KENT KÜLTÜR MERKEZİ

   Halaskargazi Caddesi No: 168 Şişli/İstanbul

2.GÜN  : 17 Ocak 2016 Pazar, Saat: 09.00-17.00

YER  : ÖZEL KARAGÖZYAN ERMENİ İLKÖĞRETİM OKULU

   Abide-i Hürriyet Caddesi No:140 Şişli/İstanbul
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7

SUNUŞ
Demokrat Makina, Endüstri, İşletme, Sanayi, Uçak, Havacı-
lık, Uzay, Sistem, Makina Teknik Metot, İmalat-Üretim, Üretim 
Tekniği-Sistemleri, Mekatronik, Otomotiv ve Enerji Sistemleri 
Mühendisleri olarak yıllardır tüm çalışmalarımizı siyasal iktidar-
lardan bağımsız politikalar oluşturup hayata geçirerek, ülkeye, 
mesleğimize ve meslektaşlarımızın sorunlarına sahip çıkarak, 
bilimi ve teknolojik gelişmeleri halkımızın hizmetine sunarak 
yürütmekteyiz. Mesleğimizin ve meslektaşlarımızın sorunlarıyla 
ülkemizin sorunlarının birbirinden ayrı düşünülemeyeceği bilin-
ciyle hareket etmekteyiz.

Odalarda hayata geçirdiğimiz emekten ve bilimden yana po-
litikalarımızla, emek karşıtı, demokrasi düşmanı, ırkçı, dinci/
şeriatçı tüm güçlere karşı devrimci, demokrat, ilerici, yurtsever 
ve laik kimliklerimizle hayat verdiğimiz mesleki demokratik kitle 
örgütümüzde, bağımsız, özgür, demokratik, laik, üreten ve eşit 
paylaşan bir Türkiye için mücadele eden 44 yıllık demokrat ge-
leneğin devamıyız.

Çalışmalarımıza; TMMOB, MMO ve İstanbul şubemizin demok-
rat geleneğinin yol göstericiliğinde devam edeceğiz. Geçmiş 
dönemlerde ve bu çalışma döneminde TMMOB, MMO ve Şube 
çalışmalarımıza katkı koyan herkesin emeği önünde saygıyla 
eğiliyoruz.

Bizler dün olduğu gibi bugün de; birlikte üretme, karar süreçle-
rinde yer alma ve birlikte yönetme anlayışı ile şubemizde katı-
lımcı, demokratik bir işleyişi çalışmalarımızın temel ekseni yap-
mayı son derece önemsiyoruz. Bu doğrultuda; mesleğimizin, 
üyelerimizin ve odamızın birikimlerini hayatımızın ve çalışmala-
rımızın içine katmayı ve aynı zamanda üyenin olduğu her yere 
Oda ve Şube çalışmalarını ulaştırmayı hedefl iyoruz.

Ülkemizin karşı karşıya olduğu, emperyalist saldırı, neoliberal 
talan ve gericilik ortamında, bu saldırılara, talana ve gericiliğe 
karşı çıkan -başta emek ve meslek örgütleri olmak üzere- tüm 
örgütlerle bir arada olmaya, birlikte mücadele etmeye devam 
edeceğiz.

Dünyanın pek çok bölgesinde emperyalizme ve sömürüye karşı 
mücadele sürerken, ülkemizde de emek ve demokrasi mücade-
lesi yükselerek devam ediyor: İşçiler, kamu çalışanları, öğrenci-
ler, kısacası bütün bir halk, Gezi Direnişinde görüldüğü gibi eşit, 
özgür, demokratik bir Türkiye için, kamusal alanlara, kensine ait 
olana sahip çıkmıştır. Tüm ezilenler, işçiler, emekliler, işsizler 
doktorlar, eczacılar ve mühendisler daha iyi bir yaşam mücade-
lesini yükselterek sürdürüyorlar.

Biz Demokrat Makina Mühendisleri olarak kendi meslek alanla-

rımızda ve mesleki demokratik kitle örgütümüzde bu mücade-
lenin sesi, soluğu olmaya devam edeceğiz.

Bu düşüncelerle; 31. Dönem için DEMOKRAT MAKİNA MÜ-
HENDİSLERİ olarak Şube Yönetim Kurulu adaylığımızı açık-
lıyoruz.

Tüm meslektaşlarımızı 18 Ocak 2014 Cumartesi günü MMO 
İSTANBUL ŞUBE Genel Kuruluna katılmaya ve 19 Ocak 2014 
Pazar günü SEÇİMLER’de Demokrat Makina Mühendisleri’ni 
desteklemeye çağırıyoruz.

GİRİŞ
MMO mesleki demokratik kitle örgütüdür, demokrat ve yurtsever 
karakterdedir, emekten ve halktan yanadır, anti-emperyalisttir, 
antifaşisttir. Yeni Dünya Düzeni teorilerinin, ırkçılığın ve geri-
ciliğin karşısındadır. Siyasetin dar anlamını aşar, yaşamın her 
olayını siyasetle ilişkili görür. Barıştan yanadır. İnsan hakları 
ihlallerine karşıdır, insanlık onurunun korunmasından yanadır. 
Siyasi iktidarlardan bağımsız politikalar oluşturur. Örgütsel ba-
ğımsızlığını her koşulda korur, gücünü sadece üyesinden ve 
bilimsel çalışmalardan alır. Meslek ve meslektaş sorunlarının, 
ülkenin ve halkın sorunlarından ayrılamayacağını kabul eder. 
Politikaların oluşturulmasında ve uygulanmasında demokratik 
merkeziyetçi yöntemleri uygular. Karar alma süreçlerinde de-
mokratik ve katılımcıdır. TMMOB’ye bağlı Odalar ile birlikte mü-
hendis, mimar ve şehir plancılarının meslek alanlarını düzenler, 
üyesinin ve halkın çıkarlarını korur. Sanayileşme ve demokra-
tikleşme alanlarında durum tespitleri yapar, politikalar ve çözüm 
önerileri üretir. Ülkenin demokratikleşmesi için çaba sarf eder. 
Kamuoyu oluşturmaya yönelik çalışmalar içinde tartışmasız yer 
alır. Demokratik kitle örgütleri ve sivil toplum örgütleri ile ilkeli ve 
demokratik işbirliği içerisindedir.

Mesleki demokratik kitle örgütü Odamız,
• Toplumdan soyutlanmış seçkin mühendis ve mimarların ör-

gütü değildir, aksine toplumun içinde yer alan, onun bir par-
çası olarak toplumla etkileşim içinde bulunan bir kurumdur.

• Temsili demokrasi alanının daraltılması ve biçimsel uygula-
malar yerine, birlikte düşünme, birlikte üretme ve birlikte yö-
netme mekanizmalarını güçlendirici çabalara yönelir.

• Rant gruplarının otoriter, sınanamayan, hesap vermeyen yö-
netimlerinin aksine, örgüt içi demokrasisi güçlendirilmiş, se-
çim dışında da katılım mekanizmalarını yaşama geçiren bir 
yönetim anlayışına sahiptir.

• Profesyonellerin ve uzmanların örgütü anlayışını reddeder; 
kitle örgütü niteliği ile organlarına dayalı çalışmayı yürütür.

• Üye ile ilişkilerini, devlet ve egemen kesimlerle olan ilişkileri-
nin önüne koyar, resmi otorite ile her türlü diyaloga ve işbirli-
ğine açıktır, ama işbirlikçi yaklaşımların karşısındadır.

A. 31. DÖNEM ÇALIŞMA PROGRAMI

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ

DEMOKRAT MAKİNA MÜHENDİSLERİ
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• Örgüt işleyişinin deforme edilmesi anlamındaki hizmet üreti-
mini reddeder, üyelerinin hizmetlerinin niteliğini yükseltecek 
düzenlemeler yapar, norm ve standartları oluşturur ve denet-
ler.

• Egemen kesim ve egemen kesim söylemleri ile ters düşme-
me anlayışlarını reddeder; aksine, üyesinin söz ve kararlarda 
yetki sahibi olmasını sağlar.

• Kamu hiyerarşisi içinde yer edinme ve örgüt etkinliklerini 
buna bağlama anlayışlarının yerine, örgütün kamuoyu önün-
de saygın yerini korumayı ve geliştirmeyi hedefl er, örgüt et-
kinliklerini kendi iç dinamikleri ve kendi kararları ile belirler.

• Mesleki-demokratik kitle örgütü anlayışını yaşama geçirir.
• Her türlü yapılanma ve örgütlerle olan ilişkisinde, anlamsız hi-

yerarşik eşitlik anlayışları yerine, bu yapıların toplum içindeki 
işlevselliklerini ölçü olarak alır.

• Hiçbir üyesinin sorununu dışlamaz, ancak üyesinin büyük ço-
ğunluğunu oluşturan ücretli çalışan mühendis ve mimarların 
konumları gereği, ücretli çalışan kesimlerle ve onların örgüt-
leri ile ilişkilerini güçlü hale getirir.

• Örgütün uluslararası ilişkilerini güçlendirir.
• Dünyayı, ülkeyi ve yaşamı tanıyan, anlayan ve ona göre poli-

tikalar üreterek yaşama geçiren, bir çalışma anlayışı içerisin-
dedir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası çalışmalarını; meslek 
alanlarımızdan hareket ederek insanlarımızın, kentlerimizin, 
ülkemizin, dünyamızın sorunlarına ilişkin görüş ve önerilerini 
üyeleri ile paylaşarak, kamuoyunu bilgilendirmeyi toplumsal bir 
görev ve sorumluluk olarak görmektedir.

2. GÖRÜŞLERİMİZ
2.1 NASIL BİR DÜNYADA VE TÜRKİYE’DE YAŞIYORUZ 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi meslek ve 
meslektaş sorunları ile ülke ve dünya sorunlarının ayrılamaya-
cağı gerçeğinden hareketle çalışma anlayışını ve programını 
oluştururken dünyada ve ülkemizde yaşanan siyasal gelişmele-
rin analizini yapmayı hem bir gereklilik hem de bir görev olarak 
tanımlamaktadır. Bu çerçevede tarihsel süreci incelediğimizde;

Son yirmi yılda siyasi ve ekonomik dengeleri tamamıyla alt üst 
eden ve tek hegemonik sistem olarak uygulana gelen kapitaliz-
min yarattığı krizler genişlemekte ve dünyanın her yerine savaş 
ve yoksulluk olarak yayılmaktadır. 2008 sonunda ABD’de patla-
yan ve gerek üretim fazlası boyutuna sahip olan ve gerekse fi -
nans kapitalin yarattığı hayali şişkinliğinin yarattığı krizler İtalya, 
İspanya ve Yunanistan’da iktidar değişimleriyle sonuçlanırken, 
tüm dünya da halkların, yoksul ve emekçi kesimlerin ayaklandı-
ğı hak mücadelelerinin hızla yaygınlaştığı bir dönemin içinden 
geçiyoruz. Küresel kapitalizmin bu coğrafyadaki ekonomik ve 
siyasi tutkalı olan Avrupa Birliği’nin geleceğini de tartışmalı hale 
getiren krizin sarsıntıları tüm gücüyle devam etmektedir. Ülke-
mizde ve dünyada işten çıkarmaların, çalışma saatleri ve emek-
lilik sürelerinin, esnek ve güvencesiz çalıştırmanın kapitalistler 
açısından cazibesinin alabildiğince arttığı, ücretlerin, devletin 
eğitim-sağlık gibi alanlardaki sosyal varlığının her geçen gün 
daha da azaldığı bir dönem yaşanıyor. Neoliberalizmin ekono-
mik darboğazı halkın sosyal haklarını tırpanlarken, demokra-
tikleşme açısından da gedikler açıyor. Burjuva demokrasisinin 
kriz zamanlarında yaşadığı kapanmanın sınırlarını göstermesi 

açısından kritik öneme sahip bu durum, Yunanistan’da referan-
dumun Almanya-Fransa ittifakınca engellenmesini, İtalya ve 
Yunanistan’da atama yoluyla teknokrat hükümetler kurulmasını 
beraberinde getiriyor. Avrupa’da demokrasi takkesi düşüyor, kel 
görünmeye başlıyor, birçok kentte halk ayaklanmaları gerçek-
leşiyordu.

ABD etrafında oluşan emperyalist çıkar havuzunun, krizden çı-
kışın bir imkanı olarak yeni coğrafyalara ve kaynaklara yönlen-
mesini de bu dönemi karakterize eden gelişmeler arasında say-
mak mümkündür. Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yaşanan siyasi 
gelişmeleri bu bağlamda ele almak gerekmektedir. Bölgedeki 
hareketler, başlangıcında iki temel yönden ‘adalet’ talebiyle 
ortaya çıkmıştır. Büyük gelir dağılım eşitsizlikleri ile iktidarların 
otoriter ve anti demokratik temsil süreçlerine dayanması halk-
larda isyan potansiyelini açığa çıkarmış, sonuç önce Tunus’ta 
Bin Ali rejiminin yıkılması olmuştur. Daha sonra Mısır’a sıçra-
yan ve kanlı bir mücadele sonucunda Mübarek’in devrilmesiyle 
sonuçlanan sürecin kapitalizm açısından yaratacağı tahribatın 
anlaşılması ve başta da söylediğim yeni pazar arayışları, hare-
ketin yönünün başka bir noktaya çevrilmesine neden olmuştur.

Başlangıcında kapitalist üretim ve örgütlenme tarzına özgü 
adaletsizlikleri tasfi ye etme potansiyeli taşıyabilecek hareket-
ler, özellikle Libya müdahalesi sonrası emperyalist-kapitalist 
siyasetin maskelenmiş ‘değişim’ söylemiyle içerilmiştir. Bu-
günlerde Suriye’ye dönük müdahale planları da aynı boyutta 
anlam kazanmaktadır. Halk inisiyatifl erinin etkisizleştirilerek 
yerine NATO gücünün geçirilmesiyle hedef tahtası haline getiri-
len coğrafyada ABD politikalarına daha fazla güdümlü bir siyasi 
modelin oluşturulması öne çıkmaktadır.

İslami karakteri belirgin olan bu iktidar yapılarına rol model ola-
rak gösterilen de neoliberalizm ve İslamcılık’ı layıkıyla harman-
layan AKP iktidarı olmaktadır.

Ortadoğu‘daki emperyalist kuşatma devam ederken Amerika 
Birleşik Devletleri, kendi müttefi kleri ve bölgedeki işbirlikçi dev-
letler üzerinden Suriye‘ye yeni bir askeri müdahale hazırlığını 
gündeme getiriyor.

Suriye‘yi yeniden dizayn etmek adına iki yıldır kanlı bir iç savaşı 
körükleyen ABD emperyalizmi, şimdi de kimyasal silah kulla-
nımını gerekçe göstererek bu ülkeye yönelik doğrudan askeri 
müdahalenin planlarını yapmakta.

Kim tarafından ve ne amaçla olursa olsun kullanımı bir insanlık 
suçu olan kimyasal silahlar, emperyalist güçler tarafından yine 
kanlı bir savaşın gerekçesi olarak kullanılmaya çalışılıyor. Kim-
yasal silahların kim tarafından kullanıldığının objektif bir araş-
tırmayla kamuoyunun bilgisine sunulması ve sorumlularının bir 
an önce yargılanması gerekirken bu silahlar, daha önce Irak ve 
Libya‘da olduğu gibi yine daha fazla kan dökmenin, daha fazla 
vahşetin gerekçesi haline getirilmeye çalışıyor.

Suriye‘yi iki yıldır harap eden müdahalenin emperyalist bir 
savaşa dönüştürülmek istenmesinin ardında tek bir gerekçe 
vardır; o da emperyalizmin daha fazla güç hırsıdır. Daha önce 
Irak‘ta, Afganistan‘da, Libya‘da bugünkü gibi yine “özgürlük ve 
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demokrasi” sözcüklerinin ardına gizlenerek benzer bir vahşe-
tin altına imza atanlar, arkalarında milyonlarca ölüm bıraktılar. 
Sadece 2 yıldır Suriye‘de sürdürülen iç savaş nedeniyle yüz 
binlerce insan hayatını kaybetmiştir. AKP iktidarı bu iç savaşta 
Suriye’deki uluslararası seriatçı paramiliter güçlere silah, para 
ve askeri destek vererek yapilan katliamlarda taşeron rolünü 
üstlenmiştir. Uluslararası siyasette yalnızlaşan AKP iktidarı 
çareyi ülke içnide de piyasacı adımları hızlandırmakta, otori-
ter örgütlenmesini kuvvetlendirmekte, ülkeyi açık bir cezaevine 
dönüştürmekte bulmuştur.

Küresel ekonomik krizin teğet geçtiğine dair yanıltıcı bir algıyla 
bir dönemi tamamlayan iktidar, krizin ve dışa bağımlılığın acı 
sonuçlarını özellikle bu dönem ve gelecekte yaşayacaktır. Cari 
açığın durdurulamaması, TL’nin döviz karşısındaki değerinin 
kronik gerileme trendine girmesi matematiksel ekonomik ger-
çekler olarak göze çarpmaktadır.

Problemleri, onları yaratan düşünce ve iktisadi sistemi daha da 
sert politikalarla uygulayarak aşma yolunu seçen AKP, bunu 
çalışma rejiminde esnekleştirmeye, serbestleştirmeye, güven-
cesizleştirmeye daha fazla yol vererek de derinleştirmektedir.

Ayrıca torba yasa kapsamında işgücü piyasası ucuz işgücü sö-
mürüsünün geliştirilmesiyle sermayenin istekleri doğrultusunda 
yeni yapılandırılmalara tabi tutulmuş, sermayeye yeni destek-
ler sunulmuş ve yıllardır gündemde olan kamu personel rejimi 
doğrultusunda önemli adımlar atılmıştır.

Siyasi iktidar, “Nüfus ve Aile Politikaları Mevzuat Çalışmaları” 
adıyla hazırladığı Kadın İstihdam Paketi ile “emeğin yeniden 
üretimi” alanını sosyal devleti tasfi ye edip kadın üzerinden ya-
pılandırmıştır. Kadını, düzenli, güvenceli işler yerine, anneliğe 
ve ev kadınlığına hapseden; kısmi zamanlı düşük ücretli ser-
maye çalışanı yapan, iş yaşamındaki ve evdeki cinsiyetçi iş bö-
lümünü derinleştirip sosyal hayattan soyutlayarak sadece aile 
içinde tanımlamıştır. Kadınlara kaç çocuk doğurması gerekti-
ği dahi dikte edilerek, ülkenin gelecekteki ucuz ve güvencesiz 
işgücü ihtiyacının karşılanması garanti altına alınmaya çalışıl-
maktadır.

Kadınlar için kısmi zamanlı çalışmayı getiren bu yasa, emeğin,
özellikle de kadın emeğinin sömürülmesine yol açacak olan 
“özel istihdam büroları” üzerinden meşrulaştırılarak tüm işçi ve 
emekçilere daha fazla kölelik koşullarında çalışmayı getiriyor.

Kapitalizmin, cinsiyet ayrımını derinleştirerek sözde iyileştirici 
yönde yapılmış gibi görünen bu düzenlemeler kadının iş yaşa-
mına katılmasına engel olan temel sorunları çözmekten uzaktır.

MMO İstanbul Şubesi, kadını eşit ve özgür bir insan olarak gör-
meyen her türlü uygulamanın karşısında olacaktır.

Kamunun ortak birikimlerini hızla özelleştiren iktidar, usta-
lık evresinde de toplu konut ve kentsel dönüşüm süreçlerine, 
bütün ülkenin imara açılmasına suların, derelerin, ormanların 
satışına yönelmiş, doğayı piyasalaştırma yolunu seçmiştir. Do-
ğanın talanına ve halkın doğal yaşam koşullarının ortadan kal-
dırılmasına yol açan bu sürecin en önemli halkası hidroelektrik 

santraller, kamuoyunda yaygın bilinen adıyla HES’ler olmuştur. 
TMMOB’nin kapsamlı bir rapor yayınlayarak açıklık getirdiği bu 
konuda ortaya çıkan halk muhalefetini yakından izlememiz ve 
desteklememiz oldukça önemlidir.

Darbelerle hesaplaşma, yargının demokratikleştirilmesi savıyla
halka yutturulmaya çalışılan anayasa referandumu ve 12 Ha-
ziran seçimleri sonrasında otoriter tarzı iyice sınırsızlaşan AKP 
iktidarı, dinleyerek, izleyerek, gözaltına alarak ve tutuklayarak 
kendine muhalif tüm kesimleri baskı altına almakta, ülkede ken-
di sesi dışında bir sesin çıkmasına izin vermemektedir.

Bu durum bazı aydın eskilerinin, bazı sanatçıların, medya şak-
şakçılarının ve gerçekte toplumsal tabanları olmayan “yetmez 
ama evet” aymazlığındaki marjinal liberal sol çevrelerin ne ka-
dar yanıldığını bir kez daha ortaya koymuştur.

İşte bu ortamda Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nin yerini alan 
Özel Yetkili Mahkemeler’de gazeteciler, öğrenciler, aydınlar, 
akademisyenler, milletvekilleri hükümsüz şekilde yargılanmak-
tadır. AKP, her toplumsal muhalefet dinamiğini hem aynı hem 
de farklı bir çuvala sokmaktadır. Uzun süreli tutuklamalarla 
anılan Ergenekon operasyonu bunlardan birisidir. Yasal alanda 
siyaset yürüten insanların KCK operasyonuyla alıkonulması, 
Hopa v.b. davalarda görüldüğü gibi sol kamuoyunun terörize 
edilme çabaları, yine bunlara örnek oluşturacak niteliktedir.

Yolsuzluk Düzeni
Uzun süredir odalarımıza müdahale etmek için türlü girişimler-
de bulunulduğu malumunuzdur. Bu süreç 2008 yılında Cumhur-
başkanının emri ile Devlet Denetleme Kurulunun tonlarca evra-
kımızı incelemesi ve TMMOB’yle ilgili herhangi bir kara lekeye 
ulaşamadığı sürecin devamıdır. Sonrasında başka yollarla ve 
en son bakanlar kurulu kararı ile kendilerine göre istediklerini 
elde etmişlerdir.

Bakanların ve bazı bakan çocuklarının yolsuzluk ve rüşvet ope-
rasyonu kapsamında gözaltına alındığı bugünlere denk gelen 
Bakanlar Kurulu Kararı şu anlama geliyor: TMMOB’nin kent-
lerimizi, ormanlarımızı, kıyılarımızı, doğal kaynaklarımızı türlü 
yollarla talan edenlere karşı verdiği hukuki, demokratik müca-
deleyle yarattığı engelleri ortadan kaldırmak gerekiyor. AKP’nin 
niyeti budur. TMMOB’yi etkisizleştirmek yolsuzlukların katmer-
lenmesi demektir. Sürdürülen yolsuzluk operasyonunun önünü 
kesmek için her yolu deneyen AKP’nin, Odalarımız üzerindeki 
“denetim yetkisini” yolsuzluklarını sürdürmek için kullanacağı 
açıktır.

Yeri gelmişken söz etmek gerekir ki; Deniz Feneri yolsuzluğu 
ile ilgili yargılamada yaşanan hukuk skandalları diktatörlüklerde 
görülen uygulamaları aratmamaktadır. İki savcının HSYK tara-
fından görevden el çektirilmesiyle başlayan süreçte siyasi iktida-
rın yakını konumundaki gerçek failler salıverilmiştir. Bu durumun 
tersi bir tutum ise Ergenekon davası sürecinde dava ile birçok 
muhalif kesime uygulanan tutuklamalarda görülmektedir.

İktidar Türkiye’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da emperyalizmin 
taşeron rolünü açık bir biçimde üstlenme ile Kürt sorununu iç içe 
geçirmekte, siyasi kanalları tıkamakta, Kürt-İslam sentezi doğ-
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rultusunda toplumsal taban yaratmaya çalışarak gerçekte mev-
cut bütün çelişkileri derinleştirici yönde adımlar atmaktadır.

4+4+4 Eğitim Sisteminin tamamen ideolojik olduğunu, gerici 
zihniyete karşı mücadele edeceğimizi, karanlığa bırakmayaca-
ğımızı, eğitime sahip çıkacağımızı, geleceğimizi, çocuklarımızı, 
okullarımızı AKP karanlığına bırakmayacağımızı, 4+4+4’ü dur-
duracağımızı söyledik, bu yönde mücadelemize tüm demokrasi 
güçleri ile birlikte devam edeceğiz.

Medya, üniversiteler, ordu, eğitim ve bürokrasinin de iktidar 
aygıtının tam güdümüne girmesiyle birlikte ülkede AKP dışın-
daki sesler temsil ve tepki süreçlerinden dışlanmakta, daha da 
ötesinde kriminalize edilmektedir. Gerici ve İslamcı öğretiler 
hayatın tüm alanlarında kontrolsüz bir şekilde topluma enjek-
te edilmekte, Diyanet İşleri Başkanlığına verilen yeni görevler 
ve en son mollaların Güneydoğu’daki istihdamı vb. yollarla 
muhafazakârlık topluma her düzeyde dayatılmaktadır.

AKP hükümeti, iktidarda olduğu tüm bu dönemler boyunca, ül-
kede din esaslı bir siyasal, sosyal sistemin kurulabilmesi için 
gerilimli bir stratejiyi esas aldı. Bireysel hak ve özgürlükler kap-
samında masumane bir talep olarak formüle ettiği türban ve 
yüksek eğitim hakları elinden alınan İmam Hatip Liseleri’nin 
sorunlarını çözmek olarak sunduğu sorunlardan başlayarak din 
esaslı bir siyasal, sosyal sistem tartışmalarını her zaman gün-
demde tuttu. Bu tartışmalar ya yasa ve yönetmeliklerle uygula-
maya geçirilme ya da tartışmayı daha sonra tekrar canlandır-
mak üzere geri çekme biçiminde yürütüldü. Kamu kurumlarında 
yoğun bir kadrolaşma yaşandı.

TMMOB, MMO ve MMO İstanbul şubesi olarak karşı çıktığımız, 
küresel kapitalizme eklemlenmiş bir avuç işbirlikçinin çıkarla-
rı dışında ülkenin, emeğin ve halkın çıkarlarına yönelik hiçbir 
amacı taşımadığını söylediğimiz, Rant, Yolsuzluk, Sadaka 
Ekonomisi olarak adlandırılan, Türkiye’yi ithalat ve ucuz işgücü 
cennetine dönüştüren işte bu ekonomi politikalarıdır.

Yoksullaşma ve sefaletin kitlelerde yaratacağı hoşnutsuzluğu 
baskı ve zor yöntemleriyle hukuksal zorlamalarla engellemek 
suretiyle iktidarını devam ettirmeyi amaç edinen AKP Van’da 
yaşanan depremde de enkaz altında kalmıştır. Hasarlı evlerine 
girmeleri yönünde insanlara baskı yapan, imamlar aracılığıyla 
halkı evlerine girmeye teşvik eden hükümetin bakanı “Bugün 
itibariyle diyebilirim ki; deprem açısında en güvenilir Van ve 
Erciş’tir. Çünkü buradaki fay kırılmış ve enerjisini boşaltmış-
tır.” dedikten sonra yaşanan 5,6 büyüklüğünde depremde 25 
bina yıkılmış, 40 vatandaşımız yaşamını yitirmiştir. Bugün hâlâ 
depremzedeler soğukta barınma, beslenme ve eğitim sıkıntıla-
rı yaşamaktadır ve AKP hükümeti yandaş olmayan kimseye el 
uzatmadığını Van’da da göstermektedir.

Ülkemizin sorunları içinde kapitalizmin, neo-liberalizmin, İslam-
cı yükselişin ve emperyalist saldırganlığın paylarını saptamak 
doğrudur ama yeterli değildir. Bu ülkenin var olan temel sorun-
larından en önemlisi demokrasi sorunudur.

Ülkemiz emekçileri de bu şartlar altında haklarını koruma ve 
geliştirme mücadelesini sürdürmüşlerdir. Başta mücadele ile 

alınan Taksim Meydanının yeniden emekçilere 1 Mayıs yasağı 
konulması olmak üzere bu dönemde emek mücadelesi belirgin 
bir yükseliş göstermiştir. DİSK ve KESK öncülüğünde birçok di-
reniş ve grev gerçekleşmiş, halen sürmektedir. Belediye işçileri, 
sağlık işçileri, itfaiye işçileri, tekstil işçileri, metal işçileri kısacası 
birçok sektörde emekçiler hak mücadelesi içindedir. Bu dönem-
de deTMMOB, MMO ve Şubemiz emek ve demokrasi mücade-
lesinde yerini alacaktır.

TMMOB ve Odamızın en büyük şubesi olan MMO İstanbul Şu-
besi olarak her zaman içinde en güçlü biçimde yer almaya ça-
lıştığımız demokrasi mücadelesi açısından son derece önemli 
bir dönemin eşiğindeyiz. Hükümetin Odalarımızı, dün olduğu 
gibi önümü deki dönemde de;
• Her türlü emperyalist işgale,
• ABD’nin ve tüm emperyalistlerin halkları birbirine kırdırma 

politikalarına,
• ABD’nin genelde dünyadaki tüm emperyalist uygulamalarına 

ve özelde Ortadoğu’daki BOP (Büyük Ortadoğu Projesi) vb. 
uygulamalarına, karşı duracağız.

• 1919’da Kurtuluş Savaşı ile başlayan ve Cumhuriyetimi-
zin kurulması ile sonuçlanan, 68’lerde yeniden alevlenen, 
78’lerde devam eden Emperyalizme karşı Bağımsız Demok-
ratik Türkiye mücadelesine meslek alanlarımızdan yola çıka-
rak ülke gerçeklerini sorgulayan tavrımızla, katkı ve destek 
vereceğiz.

• Ülkemizde Kürt sorununun barışçı ve demokratik yöntemler-
le çözülmesi için diğer emek, meslek örgütleri ve demokrasi 
güçleri ile birlikte ortak çaba harcayacağız.

• Çatışma ortamına; baskıcı, otoriter yönetim anlayışına karşı, 
özgürlük ve demokrasi; ırkçı ve milliyetçi anlayışın beslediği 
linç kültürüne karşı, bir arada kardeşçe ve barış içinde yaşa-
mı savunacağız.

• Türkiye’nin enerji politikalarına yön vermeye çalışan em-
peryalist enerji tekellerine, çevreye ve doğaya zararlı enerji 
kullanımını destekleyen nükleer çetelere karşı mücadeleye 
etmeye devam edeceğiz.

• Gerek Türkiye’de gerekse diğer ülkelerde, ABD’nin ve tüm 
emperyalistlerin politikalarının bir parçası, bileşeni, uygulayı-
cısı olan girişimlere karşı çıkacak; yurtta barışı dünyada barı-
şı, dünya halklarının kardeşliğini savunacağız.

Sonuç olarak:
TAM BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK ve LAİK bir Türkiye’de kardeş-
lik, eşitlik, özgürlük ve insanca yaşam için, Halkın Eğitim, Sağ-
lık, İş ve Emeklilik hakları için,

Demokratik kitle örgütleriyle dayanışma içinde mücadele ede-
ceğimizi belirtiyoruz.

TMMOB – KHK VE AKP GERÇEĞİ
Değinmeye çalıştığımız bu otoriter siyaset tarzının yansımaları 
iktidarın TMMOB’ye dönük tutumunda da belirgin şekilde öne 
çıkmaktadır.

2008 yılında Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu eliyle 
başlatılan süreç, genel seçimlerden önce başlayan ve Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı’nın kurulmasıyla üst boyuta tırmanan politi-
kalarla bütünleşmiş, bugün ise Odamız ve TMMOB’ye bağlı 11 
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Odanın bakanlıkların idari ve mali “denetim”ine tabi kılınmıştır. 
Bu durum, anayasal bir kurum olan TMMOB’ye ve Odalarımı-
zın yasal dayanaklarına aykırıdır. Kamu yönetimini, ülke imarı-
nı, yapı, kent, eğitim, sağlık, tarım, enerji, su, çevre ve koruma 
alanlarını, din, aile, kadın, çocuk gibi sosyal politika alanlarını 
ve TMMOB ile TTB mevzuatını değiştirmeye yönelik Kanun 
Hükmünde Kararnamelerle önemli değişiklikler yapılmaktadır.

• Küresel sermaye çıkarları, serbestleştirme, özelleştirme, ye-
relleştirme işlevleriyle uyumlu bir düzenleyici devlet düzeni 
uygulamaları söz konusudur.

• Kamu yönetiminde neoliberal dönüşüm doğrultusunda önem-
li adımlar atılmıştır. Uzun süredir işlevsiz kılınan Devlet Plan-
lama Teşkilatı’nın kapatılmasıyla ekonomik, sosyal kalkınma 
perspektifi ne son darbe indirilmiştir.

• Kamu yönetimi yapı, işleyiş ve personel sistemi itibarıyla de-
ğiştirilmiş, memurluğun genellik özelliği ile liyakat ve kariyer 
sisteminden uzmanlık ve sözleşmeliliğe; piyasaya gerekleri-
ne göre örgütlenmiş yeni tipte bir yapıya geçiş yapılmış ve 
geleneksel devlet yapılanmasında yer alan Teftiş Kurulları 
kaldırılmıştır.

• Yeni kurulan bakanlıklardaki personeli de kapsayacak şekil-
de, kapatılan, birleştirilen bakanlıklardaki on binlerce çalışan 
sözleşmeli güvencesiz konuma geçirilmiş; yeni kadrolaşma-
lara ortam hazırlanmıştır.

• Bakanlıkların, ana hizmet, denetim, yardımcı hizmet fonksi-
yonlarında karışıklık yaratılmıştır.

• Özerk kamu tüzelkişiliklerinin özerkliği ortadan kaldırılmakta, 
bazıları da doğrudan bakanlıkların bünyesine alınmaktadır.

• “Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının”, özelde 
TMMOB örgütlülüğünün yerinden yönetime dayalı özerk ya-
pısına son verilmek istenmektedir.

• TMMOB ve meslek odalarının kamusal niteliği, kamu tüzelki-
şiliği ve mesleki denetim fonksiyonları yok edilmek istenmek-
tedir.

• TMMOB ve Odalarının idari, iç işleyiş, mali yapı, üyelik, genel 
kurul ve seçim sistemlerinin değiştirilmesi hedefl enmektedir.

• Kamu idari yapılanması içinde yer alması itibarıyla TMMOB 
üzerindeki genel vesayet, otoriter bir şekle dönüştürülmekte-
dir.

• Mühendis, mimar, şehir plancılığı hizmetlerin mevzuatının 
tamamının düzenlenmesi, bu otoriter kapsam içinde iktidar 
bürokrasisine verilmektedir.

• Sermaye birikimi ve sömürü politikaları, rant alanlarının ge-
nişletilmesinde somutlanmaktadır. Bütün ülke (kentler, kırsal 
alanlar, toplu konut alanları, tabiat varlıkları ve bütün koruma 
alanları, meralar, yaylalar, kışlaklar vb.) rant kapsamı içine 
alınmakta; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yerel yönetimlerin 
yapı, ruhsat v.b. yetkilerini de üstlenmekte; yapı denetimi ya-
sasında yapılan değişikliklerle denetim dışı yapıların sayı tür 
ve dağılımında önemli değişikliklerle yasanın denetim kapsa-
mı daraltılmakta, denetimsiz yapılaşmanın sınırları genişletil-
mektedir.

• Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yerleşme, yapı, arazi, imar ve bi-
lirkişiliğe dair neredeyse tek yetkili konumuna getirilmektedir.

Bu değişiklikler çok kapsamlıdır, ülkemiz ve bizim için yaşam-
sal önemi bulunmaktadır ve bu kanun hükmünde kararname-
ler aracılığıyla yetki ve sorumlukları gasp edilmeye çalışılan 

TMMOB’nin buna tarihsel direnme hakkı olduğu kuşkuya yer 
bırakmayacak denli açıktır.

Piyasacı iktidarın hedefe giden yolda ona engel oluşturan yapı-
ları tasfi ye etme gayreti, kendisine yeni rant alanları yaratma ve 
izlenen sermaye birikim modeliyle bağıntılıdır.

Kamu yararını koruma gayesiyle hareket eden TMMOB’ye dö-
nük tutum, sanayi, mühendislik ve kamu yararı, kamusal dene-
tim konularıyla ilgilidir, onlardan ayrı düşünülemez. Bu yanıyla, 
TMMOB’nin mesleki uzmanlık alanına giren konuları ve bu hiz-
met alanlarını AKP ve düzen rantçılığına terk etmeme müca-
delesi, iktidarın diğer toplumsal alanlardaki benzer uygulama-
larına karşı gelişen muhalefetle de yakın ilişki içerisinde olmayı 
doğal olarak gerektirmektedir.

Önümüzdeki dönem de bu mücadeleyi yükselterek devam etti-
receğiz. Birliğimiz, Odamız ve Şubemiz bu ihtiyacın gereklerini 
gözden kaçırmadan önümüzdeki dönem çalışmalarını yürüt-
melidir. TMMOB’nin en örgütlü yapısı olan Makina Mühendisleri 
Odası’nın ve İstanbul Şubemizin bu süreçte de üzerine düşe-
ni yapacağından, kendini bu anlayışla yeniden inşa ederken, 
mesleki sorumluluklarını da daha fazla uzmanlaştırarak devam 
ettireceğinden kuşku duymuyoruz.

2.2.    KENT ve ÇEVRE
2.2.1. GEZİ DİRENİŞİ HALKIN KENTİNE, DOĞASINA, SAHİP
          ÇIKTIĞI DESTANSI BİR HAK MÜCADELESİDİR
Egemen üretim tarzı olarak kapitalizm kâr güdüsü ve hırsı ile 
insanların doğa ile ilişkisinde hiçbir sınır tanımamaktadır. Do-
ğanın en temel bileşenleri olarak toprak, su ve hava, sömürge-
ci bir tavırla sınırsızca kullanılmakta, hoyratça tüketilmektedir. 
Doğal kaynakların bu hoyratça kullanımı, tüm ekolojik dengeyi 
bozmaktadır. Doğanın kaldırabileceği kirlilik yüklerinin sınırına 
gelindiği her geçen gün daha fazla açığa çıkmaktadır.

44 yıllık demokrat makina mühendisleri geleneğinin oluşturdu-
ğu TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Yöne-
tim Kurulunun geçmiş dönem çalışma programlarında yaptığı 
tespitler ve uyarılar ışığında yürüttüğü mücadelelerin de katkısı 
ile başlayan, kamusal alana, ağacına, parkına, kentine sahip 
çıkma mücadelesi Gezi Direnişi, olarak tarihe düşülen büyük bir 
demokrasi mücadelesi örneği olmuştur.

Bilindiği gibi 27 Mayıs 2013 tarihinde saat 22.30‘da iş makinele-
ri Gezi Parkı‘na girmiş ve fi ili yıkım ve ağaçların sökülme işlemi 
başlatılmıştı. Bunun üzerine Taksim Meydanı ve Gezi Parkına 
sahip çıkma duyarlılığı gösteren demokrasi güçleri, Şubemizin 
de başından beri içinde yer aldığı TMMOB‘ye bağlı Odalarımı-
zın İstanbul Şubeleri başta olmak üzere, meslek örgütleri ve 
doğasever halkımız park alanında buluşarak yıkımın ve ağaç 
katliamının durdurulmasını sağlamıştı. Ancak daha sonra polis 
sabaha karşı saldırarak vahşice müdahale etmişti.

Kentine ve parkına sahip çıkan yurttaşlar olarak bu alçakça 
saldırıya karşı bedenleriyle canları pahasına direnen, gözlerini 
kaybeden ve yaralanan binlerce kardeşimizi selamlıyor, hayat-
larını kaybedenleri saygı ile anıyoruz.
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Kendisini hiçbir hukuk kuralına bağlı görmeyenlere, yurttaşlara, 
demokratik kitle örgütü temsilcilerine, siyasi partilerin genel baş-
kanlarına, milletvekillerine, gazetecilere hiçbir uyarı yapmadan 
insafsızca saldıranlara karşı direnmek bir hak ve bir görevdi, 
bu görevi yerine getirdiğimize inanıyoruz. MMO İstanbul Şubesi 
bundan sonra da direnmeye devam edecektir. Unutulmamalıdır 
ki “Hiçbir iktidar halkına düşman olamaz. İktidar halka düşman 
olursa, halk iktidara direnir.”

Eko sistemin uzun dönemli dengesini hedefl eyen, insan ve do-
ğanın birlikte var oluşuna dayalı bir yaklaşımla çevre, doğa ve 
toplumsal ilerleme - gelişme ve refah arasında uyumu temel 
alan bir sanayileşme, büyüme, kalkınma politikası geliştirmek 
olanaklıdır. Böyle bir politika, gelecek kuşaklar açısından da 
zorunludur.

Bu politikanın temel araçlarından biri tarım, mera, orman, sana-
yi ve konut alanlarının; ekolojik denge - kalkınma - refah ilke ve 
hedefl erine göre kullanım planlamasının yapılmasıdır.

Türkiye’deki sanayileşmenin son 50 yıllık geçmişi göz önüne 
alındığında, başta İstanbul ve İzmir olmak üzere sermayenin 
yoğunlaştığı, toplandığı merkezlerde sanayinin hiçbir kısıt ve 
kural tanımaksızın yer seçtiği görülmektedir. Bu durum büyük 
bir rant ortaya çıkarmış ve kaotik bir kent yapısı oluşmuştur.

Söz konusu kent İstanbul olduğunda durum daha da önemli bir 
hal almaktadır. AKP’nin KHK’lar eliyle son dönemde yaptığı dü-
zenlemeler kurduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yukarıda söz 
ettiğimiz gibi meslek örgütlerini, TMMOB’yi saf dışı bırakarak, 
bilim, doğa ve insan merkezli bir yaklaşım yerine rant merkezli 
bir yaklaşımı temsil etmektedir.

Bu açıdan bakıldığında kentte şu anda gerçekleştirilmesi he-
defl enen planların başında Haliç Port, Galataport, Haydarpa-
şa Port, projeleri gelmektedir. Ayrıca genel seçimler öncesinde 
duyurulan Kanalistanbul Projesi de yeni bir rant projesi olarak 
gündemdedir. Öte yandan İstanbul’un akciğerleri olarak son 
kalan Kuzey Ormanlarını yok edecek bir proje olarak 3. Hava-
alanı ve 3. Köprü Projeleri son hızla sürdürülmektedir. Kentsel 
dönüşüm adı altında yürütülen rant operasyonlarının ise her 
bölgeyi kapsadığını ve bazılarının gün yüzüne bile çıkmadığını 
da belirtmek gerekir.

Öte yandan bu projelere karşı halkın yasal hakkı olan itiraz 
hakkı, fi ili uygulamalarla elinden alınmaktadır. Halkın katılımı, 
yaşayanların kendi yaşam alanlarına ilişkin kararlara katılımına 
tahammülsüzlüğün, hukuksuzluğun yaşandığı son örnek, ka-
muoyunda ODTÜ yolu olarak bilinen yolun imar planının askı 
süresi içinde yapılmasıdır.

TMMOB İstanbul Kent Sempozyumunda da saptandığı gibi; 
bugünkü İstanbul, küresel sermayenin talanına açılan, küresel-
leşmenin egemenlerince, kendine yüklenen yeni roller doğrultu-
sunda, bu politikaların ülkemizdeki uygulayıcıları eliyle yeniden 
yapılandırılan İstanbul’dur. Her gün, bu yeniden yapılandırılma-
ya yönelik yeni bir haber ve yeni bir uygulama ile gelmektedir.

İstanbul’da sayısını karar vericilerin dahi belirtmekte zorlandığı 

birçok proje, farklı dönüşüm metotları, kentin her yerinde süren 
“plan” çalışmaları üzerinde yükselen kentsel dönüşüm – rant-
sal paylaşım uygulamaları her açıdan eleştirilmiş, kentsel dö-
nüşüm mağdurlarının yaşadıkları, bizzat yaşayanlar tarafından 
gözler önüne serilmiştir. Tüm bu rant politikalarına karşı müca-
dele edeceğiz.

Öte yandan İstanbul’da yaşanan ve tüm kenti içine alan bu ye-
niden yapılanma sürecinde; İstanbul’daki sanayii, tüm ekolojik 
dengeleri bozmak, tarım alanlarını tahrip etmek ve birçok top-
lumsal sorunu doğrudan aktarmak pahasına komşu ve çevre 
bölgelere sürülmektedir.

Geçtiğimiz yıllarda İstanbul’da nüfusun planlanmasına dair 
vize gibi parlak(!) fi kirlerin kaynağı olan bu anlayış bugün de 
mega kentin ulaşım sorununa yine aynı yüzeysellikle bakma-
ya ve sorunun kaynağındaki ulaşım planlamasının yanlışlarını 
görmemeye devam ediyor. Başka şehirlerde yaşayan yurttaşlar 
için İstanbul’a gitme ihtiyacını ortadan kaldırmak yerine onu ya-
saklamayı tartışan zihniyet bugün kendi yasakçı anlayışıyla bile 
tezat oluşturmakta, İstanbul’un kendisini taşımaktan çok uzak 
olan kütlesini yeni bir köprü inşaatıyla daha da büyütmeye ve 
geleceğini karartmaya çalışmaktadır.

Ülke düzeyindeki bir kalkınma planının parçası olarak şekil-
lenmiş, bölge planları ile uyumlu havza bazlı çevre planlarının 
yapılması, katılımcı bir çevre örgütlenmesine yaslanan çevre 
yönetimi ve tüm bu sürecin uygulanmasını güvence altına ala-
cak çevre mevzuatı ile olanaklıdır.

Küresel ısınma ile mücadelenin en doğal aracı olarak bilinen 
ormanların korunması ve arttırılması yerine merkezi ve yerel 
iktidarın orman alanlarının tahribi yönünde çabalarının, uygula-
malarının karşısında olacağız.

İstanbul, 2009 yılında en büyük felaketlerinden birini yaşadı. 
1997 yılında dönemin belediye başkanı R. Tayyip Erdoğan ta-
rafından imara açılan Ayamama dere yatağı, TMMOB Mimar-
lar Odası tarafından dava edilmiş, üst mahkeme kararı nihayet 
2007 yılında tecelli etmişti. Bu kararla verilen tüm ruhsatlar iptal 
edilmişti. Buna rağmen gerekli adımlar mahkeme kararına göre 
atılmadı ve facia göz göre göre geliyorum dedi. Bunun üzerine 
bir de işletmelerin kar hırsı ile hiçbir ulaşım mantığına dayan-
mayan kapalı kasalarda işçi taşıma sistemi, geriye yürekleri 
burkan acılar bıraktı. Neoliberal kentin mağdurları olarak, hem 
yapılan yanlış planlara hem de insanlarımızın insanca taşına-
bilmesi için mücadele edeceğiz.

İstanbul’un artık katlanılmaz olan ulaşım / trafi k sorununa bir 
“çözüm” olarak ileri sürülen ama çözüm olmayacağı istatistik-
sel verilerle sabit olan, İstanbul’un kalan son orman alanları-
nı da yok ederek, tüm bölgeyi imara açacağı bilinen 3. Boğaz 
Köprüsü projesine bu dönemde de karşı çıkılacaktır. Bu proje 
bir ulaşım projesi değil, rant projesidir. Neoliberal İstanbul için 
son adım, 3. köprü olacaktır. Ulaşımın toplu çözüm yöntemleri 
içinde, deniz ve demiryolu ulaşımının İstanbul’un coğrafi  yapısı 
ve nüfus yoğunluğuna paralel olarak önemsenmesi ve bu kap-
samda planlanması için mücadele edilecektir.
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E-5 Karayolunun güvenlik şeritlerini alarak, metrobüse tahsis 
edilen yol, hem motorlu taşıtlara ayrılan yolu daralttı hem de 
metrobüs yolundaki kaza olasılığını artırdı. Yakın zaman önce 
İBB Başkanı da bu konuda itirafta bulunarak “Ufak bir kazada 
sistem duruyor. Bunun çözümü metro hattının geliştirilmesidir” 
demiştir. Eğer uyarılarımızı dikkate alarak akılcı ve bilimsel 
çözümlerin arayışlarına girselerdi bu duruma gelinmeyecekti. 
Bizler bu tür projelere dair uyarılarımızı, bilim ve tekniğin yol 
göstericiliğinde yapmaya devam edeceğiz.

Marmaray Projesini Şova Dönüştüren İktidar Halka Yalan
Söylemektedir
Marmaray’da tünel inşaatı sırasında düşey bir sapma oluştuğu, 
bunun üzerine fi rmadan bu tüneli sökerek yenilemesinin isten-
diği, fi rmanın bu maliyeti karşılamak yerine sapmayı dolgu ile 
giderdiği, denetimden sorumlu fi rmanın proje müdürünün bu 
nedenle istifa ettiği kamuoyuna yansıyan bir gerçektir. Bu so-
run bir faciaya davetiye çıkartabilir ve konu uzman kuruluşların, 
meslek örgütlerinin, üniversitelerin denetiminden kaçırıldığı için 
bilinmeyen yanlarının taşıdığı riskler konusunda şimdilik duy-
duğumuz kuşkuları ifade etmekle yetiniyor, ve derhal kamuoyu-
na tüm ilgililerin katılacağı bir toplantı çağrısı ile bilgi verilmesini 
istiyoruz.

Bu süreçte ortaya çıkan Fatih Belediyesinin ve Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığının içinde olduğu usulsüz imar yolsuzlukları ile 
başlayan inşaatın Marmaray tünelinin bir bölümünün yıkılması-
na yol açabileceği gerçeği de ortaya çıkmıştır. Ki bu durum, de-
netimden kaçırılan projelerin hangi usulsüzlük ve yolsuzluklarla 
yürütüldüğünü ortaya koymakta, haklılığımızı pekiştirmektedir.

Ayrıca tünelin Kuzey Anadolu Fay Hattı’na 16 kilometre mesa-
fede olması ve önümüzdeki 30 yıl içinde büyüklüğü7.5 ve üstü 
olan bir depremin beklendiği gerçeği de göz önüne alınırsa kay-
gıların derhal giderilmesi için bir açıklama yapılması gerekmek-
tedir. TBMM gündemine gelen bu konuda yapılan eleştirilerin 
hiçbirinin dikkate alınmaması da kaygı vericidir. Ağustos ayın-
da gündeme gelen ve tüp bağlantılarında olduğu söylenen 15 
cm’lik düşey sapmaya dair TBMM’de verilen soru önergelerine 
halen hiçbir cevap verilmemiştir.

Marmaray’da yine sistem bütünlüğünün bozulması nedeniyle, 
sigorta ve garantiden doğan hakların alınamayacağı yönündeki 
iddialara karşı da herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Çünkü 
sistemin elektronik kumanda merkezi eksik ve dolayısı ile yan-
lış yapılmıştır. Sistemin taahhütçü fi rması 100 milyon dolarlık 
bu merkezin 10 milyon dolarlık geçici bir mekanizma ile çözül-
mesinin yaratacağı risklerden dolayı garanti veremeyeceğini 
ifade etmiştir. Bu noktada yine soruyoruz; sistemin yaratacağı 
faciaların önlenmesi konusunda teknik garantiyi, taahhütü kim 
verecektir? Odamız bu konunun takipçisi olmaya devam ede-
cek, İKK ile birlikte yapılacak ve ilgili sendika ve meslek örgüt-
leri, bilim insanları ile birlikte yapılacak çalışmalar kamuoyuyla 
paylaşacaktır.

Çözüm, akılcı yöntemlerle uzun vadeye yayılan, raya bağımlı 
normal ve seri sistemlerin devreye sokulması ve bu sistemlerin 
otobüs, minibüs, dolmuş ve deniz ulaşımıyla eşgüdümlü şekle 

getirilmesidir. Bunun için İstanbul kent içi ulaşım sorumlularının, 
başta kent plânlamacıları olmak üzere üniversiteler ve meslek
odalarıyla birlikte çalışmaları gerekmektedir. Kamusal yatırım-
ların karar süreçlerinde meslek odalarının, üniversitelerin ve si-
vil toplumun görüşlerini değerlendirmeyen, bilimi dışlayan “rant-
çı” anlayış “can almaya” devam edecektir. İstanbul’da yaşanan 
trafi k sorununun en önemli nedenlerinden biri olan otopark so-
rununu çözecek adımlar atmak yerine, kendi kurduğu İSPARK 
şirketi aracılığıyla ranta dönüştüren yine AKP’nin kente yağma 
alanı gözüyle bakan belediyeciliğinin icraatlarından biridir.

Bu anlayış ışığında Odamızın “Ulaşım Politikası”na dair somut 
çözüm önerileri şu şekildedir:
• İstanbul’un tüm özelliklerini dikkate alan, İstanbulluların de-

mokratik ve bilim insanlarının katılımıyla, bilimsel “Ulaştırma 
Ana Planı” yapılmalıdır. Mesleki demokratik kitle örgütlerinin 
geçmişte yapılan çalışmaları bu amaçla değerlendirilmelidir. 
Bu planın uzun, orta ve kısa erimli hedefl eri ve stratejisi olma-
lıdır.

• Ana plan kapsamında, demiryolu, denizyolu ve karayolu için 
Ulaştırma Planları hazırlanmalıdır. Bunların eşgüdümünün 
nasıl yapılacağı belirtilmelidir.

• Başta metro olmak üzere hafi f raylı sistemler ve deniz yolu 
taşımacılığı yaygınlaştırılmalıdır.

• Demiryoluna göre 2 misli, hızlı suyoluna göre neredeyse 3 
misli daha fazla enerji tüketen karayoluna yapılmakta olan 
bütün yeni yatırımlar durdurulmalıdır.

• Toplu taşımayı özendirici politikalar geliştirmeli, özel araç ye-
rine toplu taşım araçları halkımız tarafından sağlıklı ve gü-
venli bir seçenek haline getirilmelidir.

• Ülkenin ve kentlerin kaderini etkileyecek büyük projeler tartış-
maya açılmalı, meslek odaları, bilim insanları ve üniversiteler 
ile bu konularda faaliyet gösteren meslek örgütlerinin görüş-
leri alınmalı ve karar süreçlerine katılmaları sağlanmalıdır. 
Kasıtlı ve yanlış uygulama yapanlar hakkında verilen yargı 
kararları mutlaka uygulanmalıdır.

• 1/100000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı mutlaka baştan 
gözden geçirilmeli, şehrin kaderini derinden sarsacak planla-
malara son verilmelidir.

• Marmaray’daki eksikliklerin giderilerek işletmeye alınması 
için ilgili tüm kurum ve kuruluşların yer alacağı bir kurul oluş-
turulmalı, tüm uyarılar bilimsel olarak incelenmeli ve kamuo-
yunu tatmin edici bir çalışma yapılmalıdır.

• İstanbul’un ulaşım planlamasında TMMOB ve ilgili odaların 
görüşlerine mutlaka başvurulmalı, bilimsel çevreler sürecin 
parçası haline getirilmelidir.

Birleşmiş Milletler 1977 yılında suyun insan hakkı olduğu kararı 
almış, 1992 yılında suyun alınıp satılabilen bir meta olduğuna 
karar vermiştir. 1996 yılında oluşturulan Dünya Su Konseyi ara-
cılığıyla su bütün dünyada talana açılmıştır. Yüzey sularımızda 
olduğu gibi yeraltı sularımız da işbirlikçi yönetim ve sermaye 
tarafından küresel sermayeye peşkeş çekilmek istenmektedir. 
Oysaki su kıtlığını ve su kirliliğini yaratan küresel kapitalist üre-
tim sisteminin kendisidir. Su piyasa değeri olan bir meta değil, 
insanlığın ve doğanın ortak malıdır; özelleştirilemez ve satı-
lamaz. Suyun ihtiyacı olan herkese yeterince sağlanmasının 
kamusal bir hizmet olarak kalması zorunludur. Dünyadaki ve 
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ülkemizdeki su politikalarını yakından izleyerek ve gündemde 
olan özelleştirmelere tavır alacağız. Çünkü, su kaynakları hal-
kın malıdır. Alınıp satılamaz, ticarileştirilemez, halkın su kulla-
nım hakkı engellenemez.

İstanbul’da İSKİ tarafından abonelere mektuplar gönderilerek 
kullanılmakta olan mekanik su sayaçlarının “Ön ödemeli-Kartlı- 
Kontörlü Su Sayaçları” ile değiştirilmesi konusu da suyun ticari-
leştirilmesi ve “Paran Yoksa Su da Yok” politikasının bir parçası 
olmuştur. “Ön Ödemeli Elektronik Su Sayaçları” vb. uygulama-
lar sosyal devlet ilkesine aykırıdır.

Kenti yağma alanına dönüştürenler yağmuru da felakete dönüş-
türmüştür. Yakın dönemde ard arda yaşanan Batman, Bartın, 
Hatay, Giresun, Doğu Karadeniz Bölgesi, Trakya ve İstanbul 
sel felaketlerinin tümü dere yatakları, su havzaları, düz ova ve 
tarımsal alanlar ile kıyı bölgelerinde olmuştur. Oysa bu alanlar 
planlamailkeleri açısından kentsel gelişmeye açılmaması gere-
ken yerlerdir. İstanbul’un anayasası olan 1/100.000 ölçekli plan 
bütün bu alanlardaki yapılaşmaları engellemesi gerekirken var 
olanı da meşrulaştırmış ve TOKİ eliyle de ekolojik açıdan sakın-
calı bütün alanları yapılaşmaya açmaya devam etmiştir.

Sanayi ve ürünlerinin girdi olarak en temel ihtiyacı madenler ve 
enerjidir. Enerji olarak kullanılan fosil yakıtların yol açtığı küresel 
ısınma olgusu artık bir projeksiyon değil, yaşanmaya başlayan 
bir tehdittir. Küresel ısınmanın sonuçları bugün ilköğretim ders 
kitaplarına dahi girmiş durumdadır: Dünyayı iklim değişikliği ile 
bir bölüm toprakların sular altında kalması, başka bir bölümü 
ise çölleşme olgusu beklemektedir. Ülkemiz toprakları da çöl-
leşme tehlikesi ile karşı karşıyadır.

Enerji açısından dışa bağımlı olan ülkemizde enerjinin verimli 
ve etkin kullanımı hedefl eri olan bir politika haline getirilmelidir. 
Enerji politikalarının üretimden tüketime kamusal çıkarları gö-
zeten bütüncül bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Enerji üretiminde 
verimliliği arttıran, tasarrufu teşvik eden dolayısıyla fosil yakıt 
tüketimini azaltan teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanılması, 
yenilenebilir enerji kaynaklarının (güneş, rüzgar, jeotermal vb.) 
tercih edilmesi kaçınılmazdır. Bu amaçla ülkemiz gerçekleri de 
göz önüne alınarak, kaynakların rasyonel ve verimli kullanımını 
sağlamak üzere planlama, düzenleme, eşgüdüm ve denetleme 
faaliyetleri için ciddi ve uygulanabilir bir stratejiye ihtiyaç vardır. 
Bu stratejinin hazırlık çalışmalarına üniversiteler, bilimsel araş-
tırma kurumları ile birlikte destek vereceğiz.

Sanayide, konutlarda ve taşıtlarda kullanılan yakıtların yol aç-
tığı kirletici gaz emisyonlarını azaltan teknolojileri teşvik etme-
nin ve geliştirmenin yanı sıra, bu kirlilikleri ölçen ve denetleyen 
mekanizmaların kurulması ve çalıştırılması son derece önemli-
dir. Bugün İstanbul’da egzoz gazı ölçümü dışında herhangi bir 
emisyon ölçümünün göstermelik olarak bile yapıldığını söyle-
mek çok zordur. Tamamen ticari olarak özel fi rmalar tarafından 
yapılan egzoz gazı emisyon ölçümlerinin amacına uygun şekil-
de yapılması için özel ölçüm fi rmalarının ve ilgili bakanlıkların 
takipçisi ve denetçisi olacağız. Makina Mühendisleri Odası İs-
tanbul Şubesi olarak, bu alanlarda üzerimize düşen tüm görev-
leri yerine getirmek için sistemli, kalıcı bir çalışma programını 
uygulayacağız.

Ülkemizdeki bazı madencilik çalışmaları, ormanları yok eden, 
yer üstü ve yeraltı sularını kirleten, tüm bölgeyi sürekli bir haf-
riyat alanına ve kimyasal çöplüğe çeviren bir faaliyete dönüş-
mektedir.

Uluslararası fi rmaların hazırlamış olduğu baraj projeleri ile ta-
rih ve ekosistem yok edilmek istenmektedir. Bergama’nın ku-
zey doğusunda yer alan 2000 yıllık tarihe sahip Allianoi, Dünya 
Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme’de 
estetik ve bilimsel açıdan istisnai evrensel değere sahip fi ziki 
ve biyolojik bir oluşum olarak tanımlanan Munzur Vadisi Do-
ğal Parkı, Fırtına Vadisi ve 1200 yıllık tarihi Hasankeyf ve daha 
pek çok tarihi yer sular altında kalacaktır. Şu anda yapılan ve 
yapımı planlanan 2000 HES Projesinden söz edilmektedir. Var 
olan projelerin ürettiği enerji miktarı, çevreye verdiği zararın çok 
çok altındadır. 2023 yılına kadar yapılması planlanan projelerin 
toplam enerji arzına yapacağı katkının % 5 dolayında olacağı 
düşünülmektedir. Durum tamamen bazı çevrelere rant yaratma, 
yaratılan bu rantı paylaşma gayretidir. Ekolojik ve kültürel yapıyı 
bozacak bu rant yatırımları iptal edilmelidir. Makina Mühendis-
leri Odası İstanbul Şubesi, bu açıdan da toplumsal muhalefetin 
bir bileşeni olacaktır.

Sanayinin sıvı, katı atıklarındaki ve gaz emisyonlarındaki kirle-
ticilerin azaltılması ve kabul edilebilir seviyelere indirilmesi için 
arıtma tesisleri, fi ltreler v.b. çözümlerin geliştirilmesi ve uygulan-
ması, ölçüm ve denetimlerinin yapılması gerekir. Evsel atıkların 
toplanması, arıtılması ve deşarjı da aynı sorunun bir parçasıdır 
ve ilgi alanımızda olacaktır. Atıkların ayrıştırılarak toplanması 
bu konuda ilk adım olacaktır. Bu konuda bazı kentlerde yapılan 
çalışmalar örnek olarak incelenmeli ve geliştirilmelidir. İnsanca 
yaşamın sağlanabilmesi ve gelecek nesillere devredilebilmesi 
için, çöp diye tabir ettiğimiz her şeyin aslında dönüştürülebilir 
bir madde olduğunu kabul etmeliyiz.

Doğadaki canlıları öldüren, toprağın vasfını bozan, içme sula-
rına karışarak sağlık sorunları oluşturan genetiği değiştirilmiş 
tohum ve gıdalar, aşırı kâr amacıyla bilinçsiz kullanımı teşvik 
edilen sentetik gübrelerin çevre sorunlarının temel kaynakların-
dan olduğunun bilincinde olarak;

Toprağı, suyu ve havayı kâr ya da rant uğruna sınırsızca kirle-
ten, yaşamın tüm kaynaklarını metaya dönüştüren yaklaşım ve 
uygulamalara karşı çıkacağız. Her bir Odamızın birikiminden 
güç alarak ve tam bir dayanışma içinde tüm meslek odaları, 
emek örgütleri ve gönüllü kuruluşlarla birlikte sağlıklı ve sürdü-
rülebilir bir çevrede yaşama hakkı için mücadele edeceğiz.

2.3 MÜHENDİSLİK EĞİTİMİ, ÜNİVERSİTELER VE ODAMIZ
Neoliberal küreselleşme ideolojisi, toplumsal ve kamusal alan-
ları yeniden tanımlayarak bu alanları bireysel yarar ve piyasa 
süreçlerine bağlı kılmakta, toplumsal ilişkilerin tümüne bağlı 
olarak eğitim alanını da belirlemektedir.

Ülkelerin eğitim politikaları, bilim, teknoloji ve sanayi politikala-
rından ayrı düşünülemez. Türkiye’deki eğitim ve mühendislik 
eğitimi, toplum çıkarlarına göre değil, uluslararası iş bölümünün 
bir sonucu olarak şekillenmiştir. Gelişmiş ülkeler ulusal çıkar-
ları doğrultusunda ulusal yenilenme politikalarını hayata ge-
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çirebilmek için AR-GE çalışmalarına, bilim, teknoloji ve eğitim 
altyapılarına bütçelerinden ayırdıkları kaynakları her geçen gün 
artırmaktadırlar. Oysa bu süreç ülkemizde gelişmiş ülkelerde 
olduğu gibi işlememektedir.

Küresel kapitalist dünyaya entegrasyon çalışmalarının hızla 
yürütüldüğü günümüzde, ülkemize biçilen roller irdelendiğinde 
görülmektedir ki; IMF ve DB‘nin koyduğu şartlar doğrultusunda 
eğitim ve öğretim hizmetleri piyasa ve sermayenin hizmetine 
sunulmakta, eğitim metalaştırılmaktadır. Üniversite yapısında-
ki değişim, “şirket” ve “müşteri odaklı” bir tarza yönelmekte ve 
“müfredat” buna uygun biçimde yeniden yapılandırılmaktadır.

Üniversitelerimizde bilimsel araştırmalara gerekli kaynaklar ay-
rılmayarak, bilimsel gelişmelerin önüne geçilmektedir. Sanayi 
ile ilişkiler toplumun ihtiyaçlarına göre değil, sadece sermaye-
nin ihtiyaçlarına göre yapılanmakta, bilim, piyasa ekonomisinin 
belirlediği amaca yönelik kullanılmaktadır. Dolayısıyla sanayici 
ARGE faaliyetlerine yatırım yapmamakta, ihtiyaç duyduğunda 
üniversitelerin projelerini satın almaya çalışmaktadır.

Eğitim, istihdam ve üretim ilişkilerinin planlı bir şekilde ele alın-
mamasından dolayı lisans eğitiminde edinilen bilgilerin önemli 
bir bölümü çalışma hayatında pratik karşılığını bulamamakta-
dır. Bu durum mesleğe karşı yabancılaşmanın yanı sıra mesleki 
körelmeye de neden olmaktadır.

Öğretim üyelerimizin de çalışma ve ekonomik koşulları gün 
geçtikçe kötüye gitmektedir. Mühendislik bölümlerindeki araştır-
ma görevlileri ve genç öğretim üyeleri mesleki idealleri uğruna 
görevde kalmaktadır. Bu alandaki meslektaşlarımızın birçoğu, 
özel sektöre geçmeye zorlanmaktadır. Bu sürecin sonucunda 
yurt dışına beyin göçü de yaşanmaktadır.

Mühendislik alanındaki eğitimde gerek açılan okullar gerek ar-
tırılan kontenjanlar açısından planlama anlayışının olmaması 
özellikle belirli bölümlerden mezun mühendislerin istihdam so-
rununu artırdığı gibi bu kitlenin mesleki kimliklerinde erozyon 
yaratmaktadır. Üretim süreçlerinde ortaya çıkan değişim, mü-
hendisleri yeniden biçimlendirmekte, mesleki formasyonlarını 
değiştirmekte, istihdamı daraltmaktadır. İşsizliğin artması üc-
ret politikalarını olumsuz yönde etkilemekte ve mühendislerin 
emeği ile orantılı ücret almalarını engellemektedir.

Ülkemizde yürütülen neoliberal politikalar doğrultusunda mü-
hendislik alanlarıyla ilgili birçok konuda olduğu gibi eğitimde de 
bilimsel gerçeklerden uzak ve kaos yaratacak düzenlemelere 
imza atılmaktadır. Son olarak 13.11.2009 tarih ve 27405 sayılı 
Resmi Gazete‘de yayımlanan 2009/15546 sayılı Bakanlar Ku-
rulu Kararı ile kurulan teknoloji fakülteleri bu durumun en somut 
örneklerinden biridir.

Tüm bu olumsuz tanımlamalara rağmen; 50 yıllık deneyim ve 
bilgi birikimi ışığında ve mesleki, demokratik kitle örgütü olma-
nın sorumluluğu ile üyelerinin sorunlarının toplumun sorunların-
dan ayrılamayacağı bilincinde olan; çağdaş, bağımsız, demok-
ratik ve sanayileşen bir Türkiye özlemiyle, halktan ve emekten 
yana tavır alan, bu doğrultuda politikalar üreten ve mücadele 

veren odamız, ülkemizin içinde bulunduğu olumsuz tablonun 
değiştirilmesinin mümkün olduğuna inanmaktadır.

Toplumsal gereksinimleri, üretimi, istihdamı, yaşam boyu eğiti-
mi, ülkenin bilim ve teknoloji altyapısının güçlendirilmesini temel 
alan ulusal eğitim politikalarının yaşama geçirilmesini istemeye 
devam edeceğiz.

MÜHENDİSLİK MESLEĞİ YÖK OLUYOR
Siyasi iktidarın saldırıları sadece meslek örgütümüzle sınırlı de-
ğildir. AKP Hükümeti bugün 1980 askeri darbesinin bir başka 
antidemokratik yapılanması olan ve 30 yıldır özerk-demokratik 
üniversite talebimizin önünde en büyük engel olarak duran 
YÖK aracılığı ile de mühendislik mesleğini direkt hedef alıyor. 
Uzaktan eğitim ile mühendislik formasyonu ve teknik öğret-
menlere mühendislik ünvanı verilmesi, teknik altyapı ve yeterli 
akademik kadro olmamasına rağmen popülist yaklaşımlarla her 
şehire açılan mühendislik fakülteleri, mesleğimize ve meslek 
değerlerimize AKP eli ile yapılan saldırıların son örnekleridir. 
Bu bağlamda mühendislik mesleği, niteliğinin korunması gere-
ken bir mücadele alanı haline gelmiştir. Odamız bu doğrultuda 
meslektaşlarımızın haklarını korumaya devam edecektir.

Bu tespitlerimiz çerçevesinde;
• Eğitim her kademede eşit, parasız ve bilimsel olmalıdır.
• Üniversite eğitimi özerk ve demokratik olmalıdır.
• Öğrenmek, araştırma yeteneğini geliştirmek, teknik eğitim ya-

nında sosyal ve kültürel eğitimleri de tamamlamak, sorgulayan, 
düşünen, dayanışma duygusuna sahip, bilimsel kriterleri önem-
seyen, aydınlanmış öğrencilerin yetişmesi amaç olmalıdır.

• Uygun nitelik ve sayıda öğretim üyesi istihdam edilmelidir.
• Öğretim üyelerinin eğitim dışında ticari faaliyette bulunma-

ması için, eğitim hizmetini üreten öğretim üyelerinin ekono-
mik, sosyal ve mesleki sorunları çözülmelidir.

• Öğretim üyelerinin düşüncelerinden, sendikal eylemlerinden 
ve demokratik taleplerinden dolayı karşılaştıkları her türlü 
ceza ve sürgün uygulamalarına son verilmelidir.

• YÖK tüm kurumlarıyla kaldırılmalı, Üniversitelerarası Kurul 
ve üniversiteler, özerk ve demokratik bir anlayış temelinde 
yeniden düzenlenmeli, üniversitenin bütün bileşenlerinin yö-
netim ve karar sürecine katılmaları güvenceye alınmalıdır.

• Üniversitenin üç temel bileşeni olan öğretim üyeleri, öğrenci-
ler ve üniversite çalışanlarının üniversite yönetimine katılma-
ları sağlanmalıdır.

• Çok sayıda donanımsız üniversite ve bölüm açmak yerine, 
ülkemizde ihtiyaç duyulacak üniversite mezunlarının sayısı 
planlanarak, ülke ihtiyaçlarını gözeten yeterli eğitim kadro-
su ve kütüphane, derslik, laboratuar, yurt vb. altyapısı ta-
mamlanmış kuruluşlar oluşturulmalı; şimdiye kadar açılmış 
bulunan üniversitelerin eğitim düzeyi arttırılmalı, alt yapıları 
tamamlanmalıdır.

• Mühendislik eğitiminde uygulamaya konulan uzaktan eğitim 
programlarına karşı çıkacağız ve takipçisi olacağız.

• Mühendislik ile ilgili yükseköğrenimin planlanmasında yeni 
fakülte ve bölümlerin açılmasında, eğitim programlarının 
oluşturulmasında TMMOB ve bağlı Odaların öneri ve onayı 
alınmalıdır.

• Genel bütçeden eğitime aktarılan pay yeterli seviyeye getiril-
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meli ve üniversite bütçelerinde bilimsel araştırmalara ayrılan 
pay artırılmalıdır.

• Meslek Odalarının denetimi ve üniversitelerin yürütücülüğün-
de öğrencilere staj imkânları sağlanmalıdır.

• Öğrencilerin temel sorunlarından olan yurt konusunda çalış-
malar sürdürülecek, çözüm bulunmaya çalışılacaktır.

3. MESLEKİ ÇALIŞMALARIMIZ
Odamızın örgütsel birikimi, üyelerimizin mesleki birikimlerine 
dayanmakta ve bu birikimlerin üzerinde yükselmektedir. Geç-
miş dönemlerde olduğu gibi 31. dönemde de yaptığımız tüm 
çalışmalarda üyelerimizin mesleki birikimlerini genç meslektaş-
larımızın ve halkın yararına sunmaya devam edeceğiz.

Meslektaşlarımızın ortak ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki et-
kinlikleri kolaylaştırmak, mesleğin kamu yararına uygun ola-
rak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle 
ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, 
meslek disiplinini ve ahlakını korumak; kamunun ve ülkenin çı-
karlarının korunmasında, yurdun doğal kaynaklarının, çevre ve 
tarihi değerlerin ve kültürel mirasın korunmasında, tarımsal ve 
sınai üretimin artırılmasında, ülkenin sanatsal ve teknik kalkın-
masında gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak 
temel amaçlarımızdandır.

Bu amaçlarımıza bağlı olarak:
• Mühendislik faaliyetinin doğru ve nitelikli bir tarzda uygulan-

masını savunacağız.
• Meslek alanlarımızdaki her türlü sahtecilikle mücadele etme-

ye devam edeceğiz.
• Ücretli çalışan üyelerimizin mesleklerini uygulamada yaşa-

dıkları zorluklara karşı etkin mücadele yürüteceğiz.
• Yeni mezun üyelerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağla-

yacak çalışmalar yürüteceğiz, iş bulmaları konusunda aktif 
destek vereceğiz.

• Üyelerimizin haklarını ve mesleki ihtiyaçlarını göz önüne ala-
rak yeni sempozyum, kongre, kurultay konuları belirleyeceğiz.

• Meslek alanlarımızın düzenlenmesi ile ilintili tüm yasal süreç-
lere bilimsel ilkeler, mesleki birikimlerimiz ve kamu çıkarları 
temelinde müdahil olacağız ve kamuoyu yaratmak için uğraş 
vereceğiz.

• Meslek alanlarımızda standartların yerleştirilmesi amacıyla 
çalışmalar yürüteceğiz.

• Mesleğimizle ilgili sektörlerdeki bilimsel çalışmalara katılarak 
görüşlerimizin bu alanlarda etkin olması için çaba sarf edece-
ğiz.

• Meslek alanlarımızla ilgili olan sektörlerdeki dernek, vakıf vb. ku-
rum ve kuruluşlarla kalıcı ilişkiler sağlamaya devam edeceğiz.

• İleri düzeyde tecrübe ve bilgi sahibi olan üyelerimizle sürekli 
ilişki kurarak, bu birikimlerinden Oda çalışmalarında etkin bir 
şekilde yararlanacağız.

3.1 KONGRE VE SEMPOZYUMLAR
Ülkemizin ve üyemizin gündeminde bulunan teknik konularda 
üyemize ve kamuoyuna katkı sunacak çalışmalarımızı, sem-
pozyum, konferans, kongre ve söyleşilerimizi, geçmiş dönem-
lerde Oda ve Şubenin yapmış olduğu diğer etkinlikleri geliştire-
rek sürdüreceğiz.

Bu doğrultuda İstanbul Kent Sempozyumu, sanayi kongresi, 
işçi sağlığı ve iş güvenliği sempozyumu ile ücretli ve işsiz mü-
hendis, mimar ve şehir plancıları kurultayı gibi doğrudan he-
defl erimiz ile, bunların dışında ihtiyaç duyulacak olan kongre, 
sempozyum ve kurultay faaliyetlerimize güncel konuları içeren 
alanlarda devam edeceğiz.

3.2 TEKNİK VE MESLEKİ DENETİMLER
Mesleki denetim faaliyeti, örgütümüzün en temel faaliyetidir. Bi-
lindiği gibi yasalar, üretim yerlerinin ve ticari alanın denetlenme-
sini ilgili yerel yönetimler, çalışma bakanlığı ve ticaret odalarına 
bırakmıştır. Özellikle üretim alanlarının denetim dışında olduğu, 
yılda 2000’e yakın kurban verdiğimiz iş kazalarından ve Davut-
paşa patlaması gibi acılı örneklerden bilinmektedir. Bu nedenle 
önümüzdeki dönem çalışmalarında aşağıdaki başlıklarda özel 
çalışmalar yürütülecektir.

Odamıza üye olmadan mesleğini sürdürmek, yasal olarak suç 
teşkil etmektedir. Bu doğrultuda üye olamayan meslektaşla-
rımızın üyeliğe kazandırılması için çalışmalar yürütülecektir. 
Doğrudan meslek sorumluluğumuza giren işyerleri, çalışmaları 
ve istihdam yönünden denetlenecek, yetersiz durumda olanla-
rın kamuya olumsuz sonuçlar oluşturması engellenecektir.

Meslektaşlarımızın mesleğini gerçekleştirirken yaptıkları tüm 
faaliyetler, toplumsal ve gündelik yaşama olumlu etkileri olan 
ve hayatı teknik düzenlemeler ve çözümlerle kolaylaştıran bir 
süreçtir. Bu kapsamda mühendislik mesleğini yapmadığı veya 
gereği gibi yapmadığı halde sadece imza sorumluluğu alan 
meslektaşlarımızın durumu yakından takip edilecektir. Gerekli 
durumlarda bu meslektaşlarımızla ilgili yaptırımların uygulan-
ması sağlanacaktır.

Teknik ve mesleki denetimlerimizin daha ileri düzeyde yapılabil-
mesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yeni kamusal dene-
tim alanları oluşturacağız.

• Proje, uygulama ve üretim konularında üyelerimizin denet-
lenmesi ve kontrolünü sağlayacağız, teknik ve mesleki dene-
timlerimiz kamu yararına gerçekleştirilecektir.

• Kamu sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren konularda; üyemizin 
eğitilmesini ve kamuoyunun bilgilendirilmesini sağlayacağız.

• Mesleğimizdeki çalışma alanlarının dağılımı ve analizleri ya-
pılarak üye çalışma koşulları gerek ücretler ve gerekse etik 
koşullar açısından düzenli analiz edilecek ve sonuçlarına 
göre yeni politikalar oluşturulacaktır.

• Kamusal denetimlerimizi yaygınlaştırmak amacıyla kamu ku-
ruluşları, meslek odaları ve yerel yönetimlerle işbirliği yapa-
cağız.

• Kamusal denetimin yasal sorumluluğunu taşıyan belediyeler 
ise, üstlendikleri sorumluluklar açısından yeterlilikleri ve ek-
siklikleri yönünden denetlenecektir. Özellikle belediyelerde 
yeterli teknik eleman istihdamı için çalışmalar yürütülecektir.

• Başta Çalışma Bakanlığı olmak üzere, Çevre Bakanlığı ve 
ilgili diğer bakanlıklar çalışmalar yönünden denetlenecek ve 
bunlar düzenli olarak kamuoyuyla paylaşılacaktır.
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3.3. MÜHENDİS YETKİLENDİRME, BELGELENDİRME,
       ENSTİTÜLEŞME
Odamız mühendislerin bilgi birikimlerinin artırılması, gelişen 
teknolojiye uyum sağlanması için meslek içi eğitimi savunmakta 
ve uygulamaktadır. Belgelendirme ise, bu çalışmanın kurumsal 
hale getirilerek, sahteciliğin ve mühendis olmayanların hizmet 
sunmasının engellemesi çabasıdır. Ayrıca belgelendirme çalış-
malarımız sonucunda kamu güvenliği ve sağlığını yakından ilgi-
lendiren pek çok alanda (Doğalgaz, Araçlarda LPG Dönüşümü, 
Asansör, Mekanik Tesisat, LPG İstasyonları, Gıda Güvenliği, 
Enerji Yöneticiliği vb.) meslektaşlarımızın kaliteli hizmet verme-
si ve mühendislik hizmetinin yaygınlaşması sağlanmıştır.

Sürdürülmekte olan Mühendis Yetkilendirme Kursları kamu sağ-
lığı ve güvenliğini ilgilendiren alanlarda çalışan mühendislerin 
meslek içi eğitim ihtiyaçlarını giderme süreci olarak devam etti-
rilecektir. Yapılan eğitim ve seminerler mühendislerin bilgilerinin 
tazelenmesini, yeni teknolojilerden haberdar edilmesini, toplum-
sal duyarlılıklarının artırılmasını hedefl eyecektir. Yapılan etkin-
likleri içeriğinin odamızın bilimden ve emekten yana tutumuna 
uygun olarak geliştirilmesi ve düzenlenmesi hedefl enecektir.

Demokrat Makina Mühendisleri, mesleki gelişimin sürekli olma-
sı için meslektaşlarımızın yapılan kongre, kurultay, sempozyum, 
seminer gibi etkinliklere katılımını yararlı görmekte ve etkinlik-
lere katılımın mesleki sorumluluk doğrultusunda ve gönüllülük 
temelinde sürmesinin sağlanmasını savunmaktadır.

Eğitim ücretleri üyelerimizin maddi olanakları gözönünde bulun-
durularak tespit edilecektir. Öğrenci üyelerimize, işsiz üyelerimi-
ze imkanlar dahilinde ücretsiz eğitim olanakları sağlanacaktır. 
Ücretsiz seminerleri arttırmaya yönelik çalışmalar yapılacaktır.

Odamızın bu noktada önünde duran görev, öncelikle yeni me-
zun üyelerimizin bilgi birikimlerini artırmak ve ‘Sürekli Eğitim’ 
kavramını hayata geçirmektir. Kısa vadede seminerlerin açıl-
ması, bunların paket programlara dönüştürülmesi, uzun vade-
de ise Enstitüleşmek hedefi mizdir. Bu kapsamda geçmiş dö-
nemlerde başlatılan Enstitüleşme çalışmasını yeni dönemde 
de sürdürerek sonuçlandırmak hedefi mizdir.

Enstitü aracılığı ile mühendislik eğitimi veren kurumların yeter-
lilikleri konusunda görüş bildirilmesi, yararlı yeni teknolojilerin 
ülkeye kazandırılması, eğitim alanında kamusal denetim he-
defl enmektedir. MİEM kapsamında yürütülen kurslar ve belge-
lendirmeler, daha etkin ve yaygın olarak sürdürülecek; bilginin, 
teknolojik değişimlerin bağımsız, tarafsız ve kaliteli verilmesi 
sağlanacaktır.

Yapılması planlanan faaliyetler:
• MİEM kapsamında yürütülen kurslar ve belgelendirme çalış-

maları etkin ve yaygın olarak sürdürülecek,
• Eğitim konularının belirlenmesinde Üye talepleri dikkate alı-

nacak, seminerlerde güncel mesleki bilgiler verilecek.
• Üyelerin mesleki alanda belgelendirme süreci daha etkin bir 
şekilde yürütülecek, mesleki bilgi (teori) ve deneyimlerin (pra-
tik) güncel ve sürekliliği sağlanacak, kurumsallaşma çalışma-
ları daha aktif olarak yürütülecek,

• Eğitim çalışmalarının uzun vadede Enstitüleşmesi için alt 
yapı oluşturması sağlanacak,

• Ara teknik elemanlara yönelik eğitimler çeşitlendirilerek sür-
dürülecek ve uygulamalı hale getirilecek,

TMMOB düzleminde tartışılan bir konu olan Yetkin Mühendislik 
ile ilgili görüşlerimizi de kısaca özetleyelim. Yetkin Mühendis-
lik bir unvandır. Yetkin Mühendislik uygulaması, mühendislerin 
hiyerarşik bir ilişkiye sokulmasına neden olacaktır. Bu durum 
özellikle genç mühendislerimiz arasında tedirginliğe yol açmak-
tadır. Odamız yetkin mühendisliği savunmamakta ve uygula-
mamaktadır.

3.4. İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ

Ülkemiz İş Cinayetlerinde Avrupa Birincisi, Dünya
Üçüncüsüdür
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği bütün çalışanları ilgilendiren, ça-
lışma yaşamının en temel unsurlarından biridir. İşçi Sağlığı ve 
İş Güvenliğine ilişkin göstergeler, temel insan hakları, çalışma 
yaşamı ve ülkelerin gelişmişliklerine ilişkin önemli göstergeler 
sunmaktadır.

Şubemiz 30. Dönemde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yerel 
Sempozyumu’nu 15-16 Mart 2013 tarihlerinde gerçekleştirmiş-
tir. Bir de serginin olduğu sempozyuma 60`ı delege olmak üze-
re toplam 987 kişi katılmış, MMO, Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı, TTB, TMMOB`ye bağlı diğer Odalar, İstanbul Barosu, 
üniversiteler, meslek örgütleri, kamu ve özel kurum ve kuruluş-
ları, mühendisler, doktorlar, işçiler, hemşireler, sağlık personeli, 
teknik personel, meslek yüksekokulu ve mühendislik öğrencile-
ri, İş Cinayetlerinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Dayanışma 
Grubu sempozyumda yer almıştır. Bu yöndeki çalışmalarımıza 
31. Dönemde de devam edilecektir.

SGK ve diğer resmi istatistikler bile göstermektedir ki ülkemiz-
de İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğine gereken önem verilmemekte, 
yasa, yönetmelik ve uygulamalarda yetersiz kalınmaktadır. Ge-
rek işveren kesimi gerekse kamu işvereni konumundaki devlet, 
neoliberal ekonomik politikaların da etkisiyle konuya gereken 
özeni göstermemektedir. Bu nedenle ülkemiz iş kazalarında Av-
rupa birincisi, dünyada da üçüncü sırada yer almaktadır.

Son yıllar ülkemizde iş kazaları ve meslek hastalıkları yoğun 
olarak gündemde kalmıştır. Ortalama ayda 100 çalışan cina-
yet boyutuna varan iş kazalarında yaşamını yitirmektedir. Ül-
kemiz bu alanda Avrupa birincisi, dünya üçüncüsüdür. Ülkemiz 
bu alanda Avrupa birincisi, dünya üçüncüsüdür. TMMOB Üyesi 
Harita ve Kadastro Mühendisi Gülseren Yurttaş’ın ölümü, Tuzla 
tersaneleri, Davutpaşa ve OSTİM patlamaları, Marmara Park 
AVM yangını, kot taşlama işçilerinin yakalandığı slikozis has-
talığı ve madenlerde yaşanan kazalar bunların arasındadır ve 
dizginsiz kar hırsı ile insan hayatını hiçe saymanın acı sonuçla-
rının yalnızca bazı örnekleridir.

Riskin yüksek olduğu üretim ve hizmet alanlarında, çalışan sa-
yısına bakılmaksızın iş güvenliğinden sorumlu mühendis çalış-
tırılması zorunlu olmalıdır. Sorumlu iş güvenliği mühendislerinin 
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ilgili meslek odalarına kayıtlı olmaları ve od larca mesleki de-
netime tabi olmaları zorunlu tutulmalı ve meslek içi eğitimler-
le desteklenmelidir. İş Güvenliği mühendislerinin üstlendikleri 
sorumluluğa uygun çalışmalarının maddi koşulları sağlanmalı, 
buna engel teşkil edecek iş yüklemeleri yapılmamalıdır.

Tüm çalışanlara işçi sağlığı ve güvenliği konusunda sürekli 
eğitim verilerek bilinçlendirilmesi sağlanmalıdır. Meslek Has-
talıkları Hastaneleri işlevine uygun olarak yapılandırılmalı ve 
yaygınlaştırılmalıdır. İş güvenliği ile ilgili yasa ve mevzuatları, 
sosyal hukuk devleti gereklerine uygun olarak yeniden oluştu-
rulmalıdır.

İş kazalarının ve ölümlerin yoğun olarak yaşandığı tersaneler-
de ve tüm işyerlerinde iş güvenliği önlemlerinin alınması, işçi 
sağlığının korunması, taşeronlaşmanın önüne geçilmesi için 
diğer emek örgütleriyle birlikte mücadele yürüteceğiz.

Ülkemizde halen geçerli olan İş Kanunu en fazla iş kazası ve 
meslek hastalığının yaşandığı 50’nin altında işçi çalıştıran iş 
yerlerini işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda bir çok zorun-
luluğun dışında tutarak bu alanlarda çalışan işçilerin ölüm fer-
manını hazırlamaktadır. İş Kanunu’na dayanarak hazırlanan ve 
15.08.2009 tarihinde yürürlüğe giren “İşyeri Sağlık ve Güvenlik 
Birimleri İle Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönet-
melik” ise bu alanda yaşanan sorunları daha da büyütmektedir.

Söz konusu yönetmeliğe göre bir mühendislik sahası olan iş 
güvenliği alanında meslek lisesi ve yüksekokul düzeyinde eği-
tim görmüş tekniker ve teknisyenler iş güvenliği uzmanı olabi-
lirken, işyerlerinde uzun yıllar çalışmış olan mühendislerin bilgi 
birikimi yok sayılmakta, alanın mühendislik bilgisi gerektirdiği 
gerçeğine aykırı davranılarak büyük bir hukuksuzluğa imza 
atılmaktadır. Yönetmelikle bu alanda da taşeronlaşmaya zemin 
hazırlanmakta, işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında çalışan dok-
tor, mühendis ve diğer iş güvenliği çalışanları için iş güvencesi 
sağlanmamaktadır. Bu yönetmeliğin iptaline ilişkin TMMOB ve 
Odamızın açtığı davaların takipçisi olacağız.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda TMMOB ve Odamızın 
görüş ve uyarıları dikkate alınmalı, “iş güvensizliği”ni daha da 
arttıracak düzenlemelere bir an önce son verilmelidir.

İşçilerin ve çalışanların ancak iş sağlığı ve güvenliği sürecinin 
içine doğrudan katılımının sağlanması ile güvenli ve sağlıklı bir iş 
yeri ortamının yaratılmasının mümkün olduğu unutulmamalıdır.

3.5 BASIN-YAYIN VE İLETİŞİM ÇALIŞMALARI
Üye, kent ve ülke sorunları konusundaki görüşlerimizin, üye ve 
toplumla paylaşılması için medya ve kitle iletişim araçlarını et-
kin olarak kullanacağız.

Mesleki uzmanlık alanları ile ilgili her türlü araştırma, inceleme, 
demeç verme, bilgilendirme, kamuoyu oluşturma çalışmalarını 
yürüteceğiz. Bu sayede şube faaliyetlerimizi ve gündeme ilişkin 
şube görüşümüzü üye ile paylaşarak güncel konularda yürüttü-
ğümüz politikanın ortaklaştırılmasını sağlayacağız.

Oda adına yayınladığımız Tesisat Mühendisliği Dergisi ile Şube 

Bültenini üyenin ilgi ile takip ettiği yayınlar olarak geliştirece-
ğiz. Elektronik Bülteni, şube etkinlik ve duyurularının üyeye iki 
haftalık periyotlarla duyurulması amacı ile ulaştırmaya devam 
edeceğiz.

Teknik Kitaplar; mesleki uzmanlık alanlarımız ile ilgili kitap ça-
lışmalarımızı daha etkin ve içerik olarak bilginin güncel hale 
getirildiği bir tarzda sürdüreceğiz. 30. Dönemde kurduğumuz 
şube yayın komisyonu ve kitap komisyonlarımız aracılığıyla 
teknik kitaplarımızın güncelleştirilmesini ve üyelerimizin ihtiyaç-
ları yönünde yeni kitaplar 31. Dönemde de çıkarmaya devam 
edeceğiz. Üyenin mesleki gelişmesine katkı koyacak, sürekli 
yenilenen ve gelişen teknolojik bilgilerin üyeye en hızlı, en ucuz 
ve sürekli sağlanması yönündeki çalışmalarımız daha etkin bir 
şekilde sürecektir.

Kongre, Sempozyum, Panel Kitapları; Kongre- sempozyum 
faaliyetlerini güncel konuları içeren alanlarda, bilimsel araştır-
malara dayalı, yeni bilimsel verileri ve incelemeleri içeren bir 
biçimde sürdürecek, bu faaliyetlerde sunulan bildirileri ve ya-
pılan panelleri kitap olarak üyemizin ve toplumun hizmetine 
sunacağız.

Etkinliklerimizin duyurulması veya bir alanla ilgili toplumun bil-
gilendirilmesi amacıyla Broşür, Afi ş, El İlanı çalışmalarımızı da 
sürdüreceğiz.

Günümüzde çok etkin olarak kullanılan internet iletişimi için 
Web sitemizin daha etkin kullanımını gerçekleştirecek, sosyal 
medyanın da kullanımı konusunda çalışmalar yapacağız.

4. KURUMSAL İLİŞKİLER
Odamız bütün siyasal yapılara eşit mesafededir. Halktan ve 
emekten yana örgütlere pozitif ayrımcılık uygulamaktadır.

Üyelerinin çıkarlarını korumak amacıyla kurulan emek örgütleri; 
sermayeden, devletten ve siyasi partilerden bağımsız olmalıdır-
lar. Üyelerinin hak ve çıkarları için mücadele ederken bu hak ve 
çıkarların toplumun genelinden bağımsız olmadığını, toplumsal 
değişim ve gelişme ile doğrudan ilişkili olduğunu gözden çıkar-
mamalıdırlar.

Emek örgütleri, emeğin politikalarından yana olan siyasi par-
ti ve siyasi yapılardan etkilenecek, mücadele birlikteliği içinde 
olacak, karşılıklı olarak diğer emek örgütleri ve bu siyasi par-
tilerle ideolojikpolitik etkileşim içinde olabileceklerdir. Emek ör-
gütünün, herhangi bir partinin kontrolünde olması onun kitlesel-
leşmesinin önündeki en büyük engellerdendir.

Siyasi partilerden bağımsızlığı; onların, ülkenin ekonomik, de-
mokratik, sosyal ve siyasal sorunlarıyla mücadelede ve çözüm 
önerileri üretmede birlikte olamayacağı anlamına gelmez. Eme-
ğin çıkarlarını savunmak amacıyla kurulan örgütler, kuruluş 
amaçları gereği emekten yana tavır almak ve karşıtı sınıftan 
bağımsız olmak durumundadır.

Kurum ve kuruluşlarla ilişkilerimizde ana eksenimiz örgütsel 
bağımsızlık, iş temelinde ilkeli birliktelik anlayışı olacaktır. Mes-
leğimizle ilgili kurum ve kuruluşlarla mesleğin ve meslektaşın 
gelişimi konusunda işbirliği yapılacaktır.
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Özellikle mühendislik eğitiminin niteliğinin yükseltilmesinde 
ve mühendis adaylarının nitelikli yetiştirilmesinde temel unsur 
olan üniversitelerin ilgili bölümleri ile kurumsal ilişkiler gelişti-
rilerek sürdürülecektir. Diğer ülkelerin benzeri meslek örgütleri 
ile ilişkiye geçilerek mühendislik mesleğinin geliştirilmesi için 
bilgi transferi ve ortaklaşa eğitim programlarının düzenlenmesi 
sağlanacaktır.

Emperyalist işgallere ve savaşlara karşı ülke genelinde ve ken-
timizde yürütülen eylemlere Oda Genel Kurulu Kararları ve Oda 
ilkelerimiz ışığında destek olunacaktır.

İMOK (İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu)
Ülke ve kent sorunlarının toplum çıkarları doğrultusunda çö-
zümünde, insan hakları ve demokratikleşme mücadelesinde 
katkıda bulunması amacı ile oluşturulan meslek odaları koor-
dinasyonu sürdürülecek, ortak düşünceler kamuoyuna duyuru-
lacaktır.

İMOK’un ülke ve kent sorunlarının çözümü ile ilgili görevlerini 
daha etkin ve örgütlü olarak sürdürmesi için katkı sunulacaktır. 
Özellikle hekimlerin, eczacıların, mali müşavirlerin ve muhase-
becileri yürüttüğü özlük hakları mücadelesi, toplumsal sağlık 
talebiyle örtüşmüş durumdadır. Halk sağlığını tehdit eden her 
türlü teknik gelişme, meslek alanından doğru mücadele yürü-
teceğimiz bir alan olacaktır. Kendi üyelerimizin yaşantısını da 
doğrudan etkileyen bütün süreçlere müdahil olunacak ve ortak 
mücadelenin geliştirilmesi için mücadele edilecektir.

TMMOB İKK (TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu)
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu; şubelerin ortak faa-
liyetlerinin sürdürülmesinin ve birlikte üretim yapılabilmesinin 
olanaklarının yaratıldığı bir kuruldur. Bu kurul aracılığı ile bugü-
ne kadar yürütülen faaliyetler, halk yararına çalışmalar ve mü-
hendislik mimarlık alanlarında ortak çalışmalar yürütmek için 
sonuna kadar kullanılacaktır.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu’nun çalışmalarına top-
lumun çıkarları doğrultusunda katkı sunulacak ve yaşanılan so-
runlar için kamuoyu oluşturulmasında aktif görev alınacaktır.

TMMOB İKK yapısının günün şartlarına uygun hale getirilmesi 
için çalışma yürütülecek olup, özellikle sanayi sitelerinde ortak 
örgütlenme, halkın sorunları ve kent sorunlarına müdahale için 
ilgili yapıların kurulması sağlanacaktır. Karşımıza çıkacak yerel 
ve genel seçimlerde emekten ve halktan yana bir tutumun ege-
men olması için mücadele edilecektir.

NKP (Nükleer Karşıtı Platform)
TMMOB’nin sözcülüğünü yaptığı, nükleer çetelere karşı yerli ve 
yenilenebilir enerji kaynaklarını savunan NKP (Nükleer Karşıtı 
Platform) çalışmaları devam etmekte, Şubemiz de buraya katkı 
sunmaktadır.

Sektör Dernekleri ile İlişkiler
İstanbul şubesi etkinlik alanında örgütlü bulunan sektör dernek-
leri ile oda ihtisas alanları kapsamında ortak çalışmalar yapma-
ya devam edeceğiz.. 30. Dönemde Sektör Dernekleri temsilci-

leri ile yaptığımız toplantılara devam edilerek 31. Dönemde de 
bir program dahilinde ortak çalışmalar yapılacaktır.

Üniversite İlişkileri
Odamızın her yıl gerçekleştirdiği, Makina Mühendisliği eğitimi 
veren üniversitelerin dekanları ve bölüm başkanları toplantı-
sında çıkan sonuçlar doğrultusunda Şube etkinlik alanı içinde 
bulunan üniversiteler ile var olan ilişkiler daha da geliştirilerek 
kurumsallaştırılacaktır. Özellikle akademisyenleri Oda ilişkile-
rinde etkin hale getirmek amacıyla 30. Dönemde çalışmaları-
na devam eden oda-üniversite-akademisyen çalışma grubunu 
daha etkin ve kurumsal hale getireceğiz.

Belediyelerle İlişkiler
Kamu yararına protokoller çerçevesinde belediyelerle ilişkiye 
geçilecek ve var olan ilişkiler geliştirilmeye çalışılacaktır.

Kent Konseyleri
İlçelerde kurulan Kent Konseyleri vb. oluşumların çalışmaları-
nın takipçisi olacağız. Yerel yönetimlerin halk yararına çalışma-
sı için kamusal denetim ve yönlendirme işlevini yerine getire-
ceğiz.

5. ODA ÖRGÜTLÜLÜĞÜNÜ GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve bağlı oda-
lar “MESLEKİ DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTÜDÜR”. Makina 
Mühendisleri Odası (MMO) örgütlenmesi merkezi bir yapılan-
madır. Değişik mühendislik ve mimarlık alanlarını bir çatı altın-
da toplayan TMMOB ve TMMOB’ye bağlı olan MMO; şube ve 
temsilcilik örgütlenmeleri ile üyelerini bu merkezi yapıya bağlar. 
Demokratik Merkeziyetçilik, örgütsel yapılanma ve çalışma an-
layışımızda önemle sahip çıktığımız bir ilkedir.

Odamız, bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da; üyeleriy-
le; birlikte karar alma, birlikte üretme, birlikte yönetme, birlikte 
uygulama ilkesiyle hareket ederek ülkemizdeki ve dünyadaki 
emek ve demokrasi güçleriyle dayanışma içinde; bağımsızlıkçı, 
eşitlik ve özgürlükçü, barış ve dayanışmacı, laik bir Türkiye ve 
Dünya için çalışmalarını sürdürecektir.

Bilimi ve tekniği emekçi halkımızın yararına sunmayı hedefl e-
yen mesleki demokratik kitle örgütü kimliğimizle emekçilerin 
yanında yer alacağız. Meslek alanlarımızdan yola çıkarak ülke 
gerçeklerimizi sorgulayacak ve çözümler üreteceğiz.

Yönetim Kurulu çalışmalarında, komisyonlarda ve her alanda 
üyelerimizin görüşlerine önem verir, hayata geçirilmesi için 
çaba gösteririz. Birlikte üretme anlayışımızı etkin bir şekilde de-
vam ettireceğiz.

Üyelerimizin haklarını savunurken, ülkedeki gelişmelerle ilgili 
diğer emek örgütleriyle birlikte emekçilerin yanında yer almak-
tayız. Küreselleşme masallarıyla emekçilerin örgütlenmesinin 
yok edilmeye çalışıldığı bir ortamda, emekten yana duruşunu, 
onurlu mücadelesini geçmişten bugüne sürdüren Odamızın de-
mokratik kitle örgütü niteliğini yaşatmak bizlerin asıl görevidir.

Karar alma süreçlerinde en küçük Oda birimi olan işyeri tem-
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silciliğinden başlayarak mesleki denetim büroları, temsilcilikler, 
komisyonlar, danışma kurulu ve yönetim kurulu çalışmalarında 
kolektif iradenin esas alınmasını sağlamaya devam edeceğiz. 
Kurumsal işleyişin her alanında demokratik merkeziyetçilik ilke-
sini hayata geçireceğiz.

5.1 ÖRGÜTSEL BAĞIMSIZLIK
• Oda’nın kurumsal ilişkilerinde bağımsızlık ilkesi göz önünde 

bulundurulur. “Kamu çıkarlarını korumak” hedefi ni zedeleye-
cek veya Oda’yı çalışma programlarından, çalışma ilkelerin-
den ödün vermeye zorlayacak hiçbir ilişkiye girilemez.

• Siyasi yapılarla ve diğer kurumlarla ilişkilerin Oda’nın bağım-
sızlık ilkesinin zedelenmesine yol açmayacak nitelikte olma-
sına özen gösterilir.

• Oda organlarında yer alan herkes, bu organların herhangi bir 
siyasi çalışmada basamak olarak kullanılmayacağını bilir.

5.2 ULUSLAR ARASI FONLAR, AB FONLARI
Her koşulda TMMOB ve MMO’nun örgütsel bağımsızlığını sa-
vunmaktayız. Oda olarak, geçmişte olduğu gibi bundan sonra 
da bağımsızlığımızı zedeleyecek hiçbir kişi veya kurumla çıkar 
ilişkisine girilmeyecek ve bu nedenle örgüt yükümlülük altına 
sokulmayacaktır.

Odamız ve TMMOB, Genel Kurullarında aldığı kararlar doğrul-
tusunda AB Fonlarından yararlanmamaktadır. TMMOB tarafın-
dan bu konuda hatalı girişimlerde bulunan Odalara yönelik uya-
rılar yapılmakta, varsa alınan fonların iadesi sağlanmaktadır. 
TMMOB’nin ve MMO’nun bu anlayışı desteklenecektir.

5.3 DEMOKRAT DANIŞMA KURULU
Demokrat Danışma Kurulumuzun şube çalışmalarını değerlen-
direbilmesi ve yönlendirebilmesi hususunda daha dinamik ve 
üretken bir yapıya kavuşturulması için bugüne kadar yapılan 
çalışmalar, yeni dönemde de sürdürülecektir.

• Demokrat Danışma Kurulunun, demokrat mühendislerin bir-
liğinin, geliştirilmesi ve genişletilmesi için öncelikli görevli ol-
ması konusunda istekli ve yoğun çaba sarf edilecektir.

• Demokrat Danışma Kurulumuz tüm işlevselliği ve demokratik 
yapısı ile çalışmalarını sürdürecektir.

• Demokrat Danışma Kurulu ile ilgili tüm görüşleri yine bu ku-
rulun çatısı altında, demokratik bir ortamda dile getirmek her 
zaman mümkün olacaktır.

• Demokrat Danışma Kurulu’nu geliştirmek yine Kurul Üyele-
ri’nin inisiyatifi nde olacaktır.

• Demokrat Danışma Kurulu’nun, katılan tüm demokrat mes-
lektaşlarımızın farklı görüşlerini dile getirebileceği ve anlayış-
larını ortaya koyabileceği bir zemin olma özelliği her zaman 
korunacaktır.

5.4 İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ, MESLEKİ DENETİM BÜROLARI
• Üyeye ulaşmanın en önemli aracı olan temsilciliklerimizi et-

kinleştirmek, gerektiğinde sayısını arttırmak ve özellikle üye-
ye yönelik şube faaliyetlerini temsilciliklerimize yaymak temel 
hedefi mizdir.

• İlçe temsilciliklerinde çalışmaları kolaylaştıracak çalışma 
grupları oluşturulacaktır.

• İlçe temsilcilikleri kendi bölgelerindeki üniversitelerle ve öğ-
renci üyelerle ilişki halinde olacaktır.

• İlçe temsilcilikleri, üyelerin sosyal, mesleki gelişimine katkı 
sağlayacak etkinlikler düzenlemeye devam edecektir.

• Temsilcilikler tarafından geçmiş dönemlerde yürütülen çalış-
maların sürekliliği sağlanacaktır.

• İlçe temsilciliklerinin kurumsal temsil yetkisi güçlendirilecektir.
• Mesleki, teknik ve eğitim çalışmaları temsilciliklere artan 

oranda aktarılacaktır.
• İlçe temsilcilikleri kendi sorumluluk alanlarındaki işyeri temsilci-

likleri ile irtibat halinde olacak, çalışmaları koordine edecektir.
• İlçe temsilcilikleri kendi sorumluluk alanlarında gerek yerel 

yönetimler ve gerekse diğer demokratik kitle örgütleri ve 
meslek örgütleri ile etkili iletişim içine girmeleri sağlanacak, 
oluşturulacak yerel platformlarda aktif görev almaları sağla-
nacaktır.

5.5 İŞYERİ TEMSİLCİLİKLERİ (ODA VE TMMOB)
• Üyenin yoğun olduğu özel ve kamu işyerlerinde işyeri temsil-

cilikleri oluşturmaya devam edeceğiz.
• İşyeri temsilciliklerinin şube örgütlenme faaliyetinin önemli bir 

parçası haline gelmesi için çalışma yürüteceğiz. İşyeri temsil-
cileri ile periyodik toplantılar gerçekleştireceğiz.

• İşyeri temsilcilerinin belirlenmesinde, öncelikli olarak demok-
ratik işleyişin yerleşmesi için çalışma yürüteceğiz.

• İşyeri temsilcilerinin Oda ile üye arasında iletişimin sağlan-
masında, sorunların odaya iletilmesinde ve çözümünde etkin 
olmasını sağlayacağız.

• İşyeri temsilciliklerinin işyeri ziyaretlerini örgütlemesi ve Oda 
faaliyetlerini üyelere aktarımında öncü olması sağlanacaktır.

• 30. Dönemde devam eden işyeri panosu uygulamasını daha 
etkin ve yaygın bir biçimde uygulamaya devam edeceğiz.

• Farklı mesleki disiplinlerden TMMOB üyelerinin bulunduğu 
iş yerlerinde ve çalışma bölgelerinde (sanayi siteleri vb.) 
TMMOB işyeri temsilciliği kurulması hedefl enecektir. Bu doğ-
rultuda diğer şubeler ve İKK nezdinde çaba sürdürülecektir.

5.6 KOMİSYONLAR
Şubemizin bilgi birikiminin ortaya çıkarılmasında, üyeye ulaş-
tırılmasında komisyon çalışması esastır. Komisyonlarda tüm 
üyeler için gönüllü çalışma kuralı uygulanır. Kolektif üretimin or-
taya çıkması için yapılacak bu çalışmalara şube organizasyonu 
içinde destek vereceğiz.

30. Dönemde 22 dalda Uzmanlık komisyonu kurulmuş ve ko-
misyonlarda 320 üyemiz görev almıştır. 31. dönemde de ihtiyaç 
duyulan yeni uzmanlık komisyonları kurulacak komisyonları-
mızla birlikte çalışacak ve onların uzmanlıklarından yeterince 
faydalanacağız.
Yapılan çalışmaların kalıcı olmasını sağlayacak, komisyon üye-
lerinin üretkenliklerini destekleyecek ve yapılan üretimleri ya-
yınlar aracılığı ile örgüte duyuracağız.

Komisyonları oluştururken; ülke gündemini, toplum yararına 
yönelik çalışmaların organize edilmesini ve üye taleplerini göz 
önüne alacağız.

Ayrıca ihtiyaç duyulan konularda; profesyonel bir kurul niteli-
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ğinde, içinde akademisyenlerin, şube çalışanlarının, aktif üye-
lerin yer aldığı çalışma grupları kuracağız. Merkezi düzeyde 
oluşturulan komisyonlara şubenin katılımı devam edecek olup, 
merkez çalışmasını geliştirmek için şubede aynı konu üzerine 
komisyonlar kurulacaktır.

5.7 BİLİM KURULU
Bilim Kurulu çalışmalarını etkin olarak sürdürecek ve hayata 
geçireceğiz. Gelişen mühendislik bilimi ve teknolojilerinin, Oda 
çalışmalarına daha etkin katkısını sağlamak amacı ile Bilim Ku-
rulumuzu meslekte ihtisas sahibi üyelerimizden oluşturacağız. 
Bu üyelerimizin katkılarının ilgili alanlarda yol gösterici olmasını 
sağlayacağız.

6. ÜYELERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi faaliyetle-
rini üyenin olduğu her yerde yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. 
“Mesleki Demokratik Kitle Örgütü” olma gereğinden hareketle, 
birlikte üretime yönelik, kolektif, katılımcı, paylaşımcı bir anlayı-
şı gerçekleştirmek için çaba göstereceğiz.

Üyelerimiz hakkında en geniş anlamda bilgi sahibi olmak için; 
mesleki faaliyetleri, ekonomik ve sosyal durumları, iş alanları ve 
bu iş alanlarındaki konumları, odaya bakış açıları ve beklentile-
ri gibi birçok konuda veri çalışması yapmaya ve üye ilişkilerini 
bu çalışma sonucu elde edilecek bilgiler üzerinden yürütmeye 
devam edeceğiz.

Şubemizde etkin olarak yapmakta olduğumuz kurs, seminer ve 
belgelendirme çalışmalarını devam ettireceğiz. Bilginin, tekno-
lojik değişimlerin bağımsız, tarafsız ve kaliteli verilmesini sağ-
layacağız.

Meslek içi eğitim çalışmalarını, şubenin bu faaliyet için kullan-
dığı maddi kaynak ve üyelerin ortalama gelir düzeylerini göz 
önünde bulundurarak en az ücretle gerçekleştirmeye devam 
edeceğiz.

Hedefi miz, üyenin bulunduğu her yere oda faaliyetlerini götür-
mek, Oda çalışmalarını aktarmaktır. 30. Dönemde devam eden 
üyelerimizin işyerlerine ziyaretler sürdürülecektir. Bu kapsamda 
üyelerin talep ve eleştirilerini doğru yorumlayıp şube çalışmala-
rını şekillendireceğiz.

İşyeri ziyaretlerinde, üye talepleri doğrultusunda eğitimler dü-
zenlemeye, üyelik yükümlülüklerini yerine getiren üyelerimize, 
bu eğitimleri ücretsiz vermeye devam edeceğiz. Üyelerin yoğun 
olduğu bölgelerde Mesleki Denetim Büroları (MDB) açacak ve 
üyelerimizle birlikte etkinlikler düzenleyeceğiz.

İşyeri ziyaretleri sonucunda, mühendis ihtiyacı olan fi rmaların 
taleplerini üye ilişkileri biriminde bulunan İş-mühendis büromuz 
aracılığıyla karşılayacağız.

30. Dönemde Temsilciliklerimizde sosyal etkinlikler, müze ge-
zileri, piknikler, sinema söyleşileri, halk oyunları, tiyatro vb. bu 
etkinlikleri düzenledik, bu etkinliklerimizi 31. Dönemde de zen-
ginleştirerek devam ettireceğiz.

FERDİ KAZA SİGORTASI uygulamasına kapsamını genişlete-
rek devam ettireceğiz. Yükümlülüklerini yerine getiren üyeleri-
mizle, işsiz ve emekli üyelerimizin yararlandığı bu uygulamanın 
tüm üyelerimizi kapsaması için çabalarımızı sürdüreceğiz.

6.1 HUKUK BÜROSU, HUKUKİ DESTEK
Meslektaşlarımızın sorunları; kamu ve özel sektör olarak fark-
lı nitelikler taşımaktadır. Kamuda çalışan üyelerimizin mesleki 
görevlerini yerine getirme ve özlük hakları açısından önemli 
sorunları bulunmaktadır. Öte yandan özel sektörde ücretli ça-
lışan meslektaşlarımızın çoğunun sendikası ve iş güvencesi 
bulunmamaktadır. Şubemizde meslek alanlarımızda karşılaşı-
lan sorunların çözülmesinde üyelerimize yardımcı olmak için, 
28. Dönemde oluşturduğumuz Hukuk Bürosunun faaliyetlerini 
genişleterek devam ettireceğiz.

Özel sektörde ve kamudaki ücretli mühendislerin haklarının ko-
runması amacıyla her türlü çalışmayı yürüteceğiz. Demokratik 
ve hukuki girişimlere destek olmaya devam edeceğiz.

6.2 EMEKLİ ÜYELERİMİZ
Emekli olan ve çalışmayan meslektaşlarımızın oda ile bağlarını 
korumak ve deneyimlerinin topluma ve diğer meslektaşlarımıza 
aktarılmasını sağlamak hedefi mizdir. Emekli üyelerimizin şube 
çalışmalarına daha fazla katılımı için uğraş vereceğiz.

İhtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak kurslar, sosyal etkin-
likler, sağlık danışmanlığı vb. çalışmalar yürüteceğiz. Emekli 
üyelerimizin, ülkemizdeki emeklilerin sendikalaşma çalışma-
larına katılımlarını destekleyeceğiz. Emekliler için mücadele 
eden derneklerle ilişki kuracağız.

6.3 KADIN ÜYELERİMİZ
Toplumun en küçük birimi olan aileden en geniş örgütlü kurumu 
olan devlete kadar cinsiyet ayrımcılığı her düzeyde yaşanmak-
ta ve kadının ekonomik ve sosyal eşitlik problemleri varlığını 
korumaya devam etmektedir.

Mevcut erkek egemen sistem ve kapitalist düzende kadınlar 
çifte sömürüye tabi olup, cinsel ve sınıfsal eşitsizlik çoğunluk-
la birbirini beslemektedir. Cinsiyet ayrımcılığı aile içi yaşamda, 
eğitim sürecinde ve çalışma hayatı içerisinde en baskıcı hali ile 
kadınları etkilemektedir.

İstihdamda cinsiyet ayrımcılığı en geniş biçimde yaşanmakta, 
kadın mühendisler için çalışmak önemli bir sorun olmaya devam 
etmektedir. Bu cinsiyetçi yaklaşım kadının ezilmesine neden ol-
makta, kadının çalışma yaşamındaki konumu gelişememekte-
dir.IMF ve Dünya Bankası’nın yapısal uyarlama programlarının 
getirdiği özelleştirmeler ve yoksulluğun yaygınlaşması ve derin-
leşmesi sonucunda ilk önce işten atılanlar kadınlar olmaktadır. 
Kayıt dışı çalışanların büyük çoğunluğunu yine kadınlar oluştu-
rurken, yoksulluk ve işsizlik ilk önce kadınları vurmaktadır.

Cinsiyetçi iş ilanları veren, iş yerinde cinsiyet ayrımcılığı uygu-
layan kurumlara karşı etkin mücadele edeceğiz. İşyerlerinde 
daha fazla kadın mühendis çalıştırılması için çaba gösterece-
ğiz. Kadına yönelik mobbing, psikolojik ve cinsel tacizlerin kar-
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şısında olacağız. Her alanda kadına yönelik pozitif ayrımcılığı 
savunacağız.

Tüm mühendislerin çalışmasını kolaylaştıran kreş vb. Uygula-
maların yaygınlaştırılması için çaba göstereceğiz.

Oda çalışmalarımızda ve Oda yönetimlerinde kadın mühendis-
lerin daha etkin olması için hep birlikte mücadele edeceğiz.

TMMOB’nin düzenlediği kadın etkinliklerine katılmak ve alınan 
kararların uygulanması için çalışılacak Şube kadın komisyonu 
faaliyetlerine destek verilecektir.

6.4 ÜCRETLİ MÜHENDİS ÜYELERİMİZ -
      MÜHENDİS ASGARİ ÜCRETİ
Ücretli mühendisler diğer tüm emekçiler gibi düşük ücretler, iş-
sizlik, güvencesiz çalışma koşulları, düzensiz ve yoğun çalış-
ma, yasal hakların verilmemesi sorunlarını yaşamaktadırlar.

Mühendislerin mesleklerini geliştirememek, meslek alanlarının 
dışındaki işleri yapmak, mesleki bilgi ve etiğe ters uygulamalara 
zorlanmak gibi sorunları da bulunmaktadır.

Bu kapsamda;
• Mesleklerini yürütürken karşılaştıkları haksız uygulamalarda, 

üyemizin yanında yer alacağız.
• Üyelerimizin büyük çoğunluğunu oluşturan ücretli mühendis-

lere yönelik olarak geçmişten bugüne artarak sürdürdüğü-
müz komisyon çalışmalarını, hukuki çalışmaları sempozyum 
ve kurultay çalışmalarını devam ettireceğiz.

• Üyelerimizin işyerlerinde yürütecekleri her türlü hak arama, 
sendikalaşma vb. çalışmalarına destek vereceğiz. Bu konu-
da özellikle TMMOB, KESK ve DİSK’in ortak çalışma yapma-
sını destekleyeceğiz.

• İşçi sınıfının bir parçası olan ücretli çalışan mühendislerin 
sendikalaşmasına ve sendikalarda aktif görev almalarına 
destek vereceğiz.

• Çalışma sürelerinin düşürülmesi, işsizlik sigortasının daha 
kapsamlı ve işlevli hale getirilmesi için çaba göstereceğiz.

• Esnek üretim ve esnek istihdam modellerine karşı çıkıp, iş 
güvenceli tam istihdama dayalı politikaların uygulanması için 
çaba göstereceğiz.

• Sendikal hak ve yasalar, İş Yasası, Devlet Memurları Yasası 
ve diğer ilgili yasaları uluslararası sözleşmelere uygun hale 
getirecek düzenlemelerin yapılması için çaba göstereceğiz.

Mühendis Asgari Ücreti
Ülkemizde mühendislik 4 yıllık lisans eğitimi ile kazanılan bir ün-
vandır. Aileler çocuklarını tümüyle paralı hale gelmiş eğitim sis-
temi içinde büyük zorluklarla okutmaktadırlar. Genç mühendis 
adayları ailelerinin ve kendilerinin yaşadığı zorlukların biteceği 
umuduyla bir çok sıkıntıya katlanarak okullarını bitirmektedir-
ler. Ancak sıkıntılar mezuniyet sonrası da devam etmektedirler. 
Üniversitelerimizin eşitsiz yapısı, ülkemizdeki işsizliğe yol açıcı 
politikalar sonucunda genç mezunlar uzun süre işsiz kalmakta 
ya mühendislik dışı işlere yönelmekte, ya da çok düşük ücret-
lerle işe girmeye zorlanmaktadırlar. Doğru düzgün bir yaşam 
umudu ileriye ertelenmektedir.

İster kendi işini kursun, ister ücretli çalışsın onca emeğin, ya-
şanılan sıkıntıların sonunda ulaşılan konum bu sıkıntıları karşı-
lamalıdır. Aksi halde bilimsel ve teknik bilgiyi üretim süreçlerine 
ve toplumsal yaşama taşıyan mühendisler yoğun bir sömürü 
altında kalmakta ve mesleklerinden soğumaktadırlar.

Diğer yandan mühendislik bilgiye dayalı bir meslektir. Sürekli 
kendini yenilemeyi, bilimsel ve teknolojik alandaki yenilikleri ta-
kip etmeyi zorunlu kılar. Bu takip yapılamadığında zarar gören, 
sadece giderek güncel bilgiden uzak kalan ve yaratıcılığını yiti-
ren mühendis değil, genel olarak toplumdur.

Mühendislerin kendi alanlarında bir asgari ücrete ihtiyaç duy-
dukları görülmektedir. Mühendisler için ülkemiz koşullarındaki 
asgari ücret 4 yıllık eğitimi, mühendisliğin sürekliliği için gerekli 
harcamaları da göz önünde bulundurmalıdır.

TMMOB tarafından belirlenen mühendis asgari ücretinin tüm 
mühendislere uygulanması ve ücret seviyesinin alt sınırının in-
sanca yaşama uygun (minimum yoksulluk sınırının üstünde) bir 
düzeye çıkarılması için çaba göstereceğiz.

6.5 İŞSİZ ÜYELERİMİZ
MMO’ya bağlı üye sayısı 95000 olmuştur. MMO üyelerinin 
%25’i işsiz ya da mesleklerinin dışındaki bir alanda çalışmak-
tadır. Son beş yılın ortalamasına baktığımızda yılda ortalama 
5.000 yeni meslektaşımız üniversitelerden mezun olarak ara-
mıza katılıyor. Mühendislerin toplumun diğer bireyleri gibi gide-
rek yoksullaştığı ülkemiz gerçeğidir. İşsizlik ya da meslek dışı 
bir işte çalışma da bunun üzerine gelmektedir.

İşsizliğin doğal olduğu, işsizliğin kader olduğu yalanlarına karşı 
çıkmak için, IMF’nin, çokuluslu tekellerin ve yerli tekelci serma-
yenin, emek düşmanı ekonomik, sosyal ve siyasal dayatmaları-
na karşı çıkmak için, ülkemizin kaynaklarının yağmalanmasına, 
insanımızın yoksullaştırılmasına karşı çıkmak için çabalarımızı 
sürdüreceğiz.

• Şubemizde işsiz üyelere yönelik çalışmalarımıza devam ede-
ceğiz. Üyelerimize iş bulma çabalarımızı, Oda ile üye arasın-
da sağlam bir örgütlülük bağı kurulması anlamında da değer-
lendireceğiz.

• İşsiz üyelerimizin, kurslara ve seminerlere ücretsiz katılımları 
yönündeki çabalarımız devam edecek.

• İş başvurularında üyelere örnek teşkil edecek iş sözleşmeleri 
hazırlanacak ve üyelerimize sunulacaktır.

• Üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumak amacı ile iş söz-
leşme örnekleri üye kayıtlarında muhafaza edilecektir.

6.6 ENDÜSTRİ - İŞLETME MÜHENDİSİ ÜYELERİMİZ
Makina Mühendisleri Odası, çok disiplinli bir odadır. Odamıza, 
makina mühendisliğinin yanı sıra endüstri mühendisleri, işletme 
mühendisleri, uçak, havacılık, uzay, mekatronik mühendisleri 
de üyedirler.

Şubemizde 1500 kadar endüstri ve işletme mühendisi üyedir. 
Bu gerçekten hareketle; Özellikle Endüstri İşletme Mühendisle-
rine yönelik çalışmaların daha nitelikli bir düzeye ulaştırılması 
için katılımcı bir perspektif izleyeceğiz.
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Şubemizde var olan Makina Mühendisliği Bilim Kuruluna ek 
olarak Endüstri Mühendisliği Bilim Kurulu’nun kurulmasını sağ-
layacağız.

Endüstri-İşletme Mühendisliği disiplininin meslek alanının doğ-
ru ve gerçekçi biçimde düzenlenmesi, en önemli problem ola-
rak karşımızda durmaktadır. Bu anlamda, meslek alanımıza 
ilişkin kongre ve sempozyumların düzenlenmesi için özel çaba 
harcayacağız. Bu çalışmalar yürütülürken ilgili disiplinlerdeki 
üyelerimizin aktif olmasını sağlayacak ve her türlü etkinliklerin 
ve taleplerin gerçekleştirilmesi için çaba harcayacağız.

Oda Merkezi tarafından gerçekleştirilecek etkinliklerde etkin 
katkı ve katılım sağlayacağız. Endüstri İşletme Mühendisliği 
Kurultayı ve Öğrenci Üye Kurultayı gibi birincil amacı örgütlen-
me olan etkinliklere endüstri mühendislerinin aktif katılımlarını 
sağlayacak, yapılacak çalışmalara destek vereceğiz.

Endüstri Mühendisliği’ne ilişkin sanayi, üniversiteler ve sektö-
rel kuruluşlar ile kurumsal ilişkileri süreklileştireceğiz. Endüstri 
mühendisliği alanlarında, meslek içi eğitimler ile meslektaşın 
gelişimine katkı sağlayacak alanlarda yeni eğitimler gerçekleş-
tirilmesi için çalışma yapacağız.

Şube çalışmalarımızda Odamız bünyesindeki farklı disiplinler-
den meslektaşlarımızla birlikte üretmeye özen göstereceğiz. 
Üye ilişkileri çalışmalarını, meslek dalları göz önünde bulundu-
rarak şekillendireceğiz.

Oda ve şubemizin gücü oranında ve döneme ilişkin çalışmala-
ra bağlı ihtiyaçlar doğrultusunda endüstri mühendisi istihdamını 
sağlayacağız.

Şube yönetim kurullarında, ilgili komisyonlarda ve tüm çalışma-
larımızda meslek dalı temsiliyetine özen göstereceğiz.

6.7 AKADEMİSYEN ÜYELERİMİZ
Bu dönem yaptığımız kitap çalışmalarında, mesleki komisyon-
larımızda ve her konuda katkı sunmuş olan üniversite akade-
misyenleri ile başlattığımız ortak çalışmalarımıza 31. Dönemde 
de devam edilecektir.

• Üniversitelerde görev yapan meslektaşlarımızla ilişkilerimizi 
geliştirecek ve süreklileştirileceğiz

• Üniversitelerle İlişkiler Komisyonu kuracağız. Üniversitelerde 
çalışan üyelerimizle ortak, kalıcı bir örgütlenme ve ilişki sağ-
layacağız.

• Oda olanakları çerçevesinde akademisyen üyelerimizin bi-
limsel çalışmalarına destek vereceğiz.

• Asistanlar Derneği, Öğretim Elemanları Derneği vb. Akade-
misyenlerin üyesi olduğu derneklerle sürekli ilişki sağlayacak 
ve ortak çalışmalar yürüteceğiz.

• Başta araştırma görevlileri olmak üzere, akademisyen üye-
lerimiz üzerinde kurulan 50/d maddesi gibi anti demokratik 
uygulamalara karşı üyelerimizin haklı mücadelesinin yanında 
yer alacağız.

6.8 SMM ÜYELERİMİZ
Serbest mühendislik ve müşavirlik hizmetleri yürüten üyeler ara-
sında haksız rekabetin önlemeye devam edeceğiz. Tüketicinin 

korunmasını sağlamak üzere, mesleki denetimin kamusal bir 
görev olarak Odamızın temel amaçlarından biri olduğu sapta-
masından hareketle; toplumun güvenliği, sağlığı ve gönenci ba-
kımından gerekli olan yasal düzenlemelere ilişkin görüş ve öne-
rilerin oluşturulması, bu görüş ve önerilerin hayata geçirilmesi 
için gerekli çalışmaları SMM üyelerimizle birlikte yürüteceğiz.

Siyasi iktidar özellikle bu dönemde yaptığı yasal düzenleme-
lerle serbest mühendislik alanının boşaltılması ve teknik mü-
şavirlik kuruluşları aracılığıyla serbest mühendislerin uluslara-
rası ölçekli fi rmalarda ücretli çalışan haline getirilmesi yönünde 
adımlar atmaktadır. Meslek alanımızı serbest çalışan üyeleri-
mizle birlikte korumaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz.

31. Dönemde SMM üyelerimizle etkin ve sürekli ilişkiler sağlan-
ması, ilişkilerin daha ileri noktaya taşınması hedefl erimizdendir.

6.9 KOBİ ÜYELERİMİZ
Türkiye sanayi içinde KOBİ’lerin önemli bir yeri bulunmaktadır. 
KOBİ’ler yatırım yapmakta zorlanmakta, verimli sanayi işletme-
si haline gelenler ise çok uluslu tekellerin eline geçmektedir. 
Türkiye’nin sanayileşememesi mühendislerin bilgi, beceri ve 
teknik gelişme düzeyini önemli ölçüde etkilemekte, ekonomik 
olarak gücünü düşürmektedir.

Uluslararası sermayenin ülkemize yönelik saldırıları ve işbirlikçi 
tekelci sermayenin bu saldırının bir parçası olması karşısında 
yerli küçük işletmeler yok olmaya devam etmektedir. Odamızın 
işveren üyelerinin birçoğunun sahibi olduğu KOBİ’ler ayakta 
durmakta zorlanmaktadırlar.

Yatırımların azalması, mevcut tesislerin teknolojilerini yenileye-
memesi, AR-GE çalışmalarının yeterli olmaması, mühendisleri 
bir teknisyen durumuna düşürmektedir. Ayrıca birçok işletme-
de mühendis istihdamı azalmaktadır. Mühendisler meslek dışı 
alanlarda çalıştırılmakta veya üretiminde egemen olan tekno-
lojinin basit kullanıcısı durumuna düşürülmektedirler. Sanayide 
yapısal dönüşümler gerçekleşmeden ve yapısal dönüşümlere 
yol açacak politikalar köklü olarak uygulanmadan, mühendislik 
eğitimi çağdaş düzeye getirilmeden mühendislerin bu konumla-
rının değiştirilmesi mümkün değildir.

Uluslararası kuruluşların dayattığı yeni liberal politikalar, Avrupa 
Birliği’ne adaylık sürecinin de baskısıyla tek seçenek olarak su-
nulmaya devam edilmektedir. Bugüne kadar izlenen ve büyük 
sermaye kesimlerinin kollanıp geliştirilmesine yönelik politika-
ların yerine, ekonominin ve sanayinin halkımızın çıkarları doğ-
rultusunda planlanmasını savunan, mevcut politikaların gerçek 
yüzünü sergilemeyi bir sorumluluk olarak kabul ediyoruz.

Ülke kaynakları emperyalistler ve işbirlikçileri tarafından heba 
edilmeden, KOBİ’lerin üretimdeki fonksiyonları sürdürülmeli, 
yeterli teşvikle küçük yerli işletmeler korunmalıdır.

6.10 ŞUBE ÇALIŞANI TEKNİK GÖREVLİ ÜYELERİMİZ
Teknik görevliler; şubemizin yaptığı tüm çalışmalarda, mesleğin 
ve meslektaşın gelişimini sağlama, mesleki bilgi birikimimizin 
ve örgütlü gücümüzün kamu yararı doğrultusunda kullanılması 
amacıyla tam zamanlı emek harcayan, üyelerimizdir.
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Teknik görevlilerimiz, şube çalışmalarına emekleriyle katkı ko-
yarken, aynı zamanda oda politikalarının belirlenmesi noktasın-
da söz söylemeli ve birlikte karar alma süreçlerine de etkin bir 
şekilde katılmalıdır. Teknik görevlilerin karar alma süreçlerine 
katılımlarının; odanın örgütsel ve kurumsal yapısını güçlendi-
receğini ve odayla teknik görevliler arasında kopmaz bağların 
oluşmasını sağlayacağını düşünmekteyiz. Bu düşünceden ha-
reketle, teknik görevlilerin karar alma süreçlerine katılımlarının 
mekanizmalarını oluşturacak ve bu mekanizmaların etkin bir 
şekilde işlemesini sağlayacağız.

Şube çalışmalarında görev alan teknik görevlilerimizin, örgütü-
müzde ürettikleri hizmetin etkinliği teknik görevlilerimizin geli-
şiminden geçmektedir. Bu amaçla mesleki gelişimi gözeten ve 
bilgiyi güncel tutan, teknik görevlilerin ihtiyaçları doğrultusunda 
hazırlanan planlı bir eğitim programı çerçevesinde; teknik gö-
revlilerimizin gerek örgüt içinde gerekse de dışarıda düzenle-
nen bilimsel eğitim programlarına, kongre, sempozyum ve di-
ğer bilimsel etkinliklere katılımlarını sağlayacağız.

6.11 ÖĞRENCİ ÜYELERİMİZ
31. Dönemde de üniversitelerde Öğrenci Komisyonları oluştu-
rulmasını öngören örgütlenme modelini sürdüreceğiz. Öğren-
cilere öncelikli olarak öğrenci komisyonları aracılığı ile Oda 
çalışmalarını tanıtacak, staj olanakları sunacak ve sorunlarına 
sahip çıkacağız.

Geçen dönemde ziyaret ettiğimiz işyerlerinde, öğrenci üyeleri-
mize yönelik sağlanan staj olanaklarını artıracağız. Staj sağla-
ma çalışmaları, 31. Dönemde de artarak devam edecektir.

Öğrenci üye yapma çalışmalarımızı sürdürecek, Öğrenci Üye 
Komisyonumuzun Bülten, stand açma vb. çalışmalarını destek-
leyeceğiz. Öğrencilerin akademik, demokratik üniversite müca-
delesini destekleyeceğiz.

7. SONUÇ OLARAK
Burada sunulan program bir çerçeve niteliğindedir. Çalışma 
dönemi süresince gelişmelere bağlı olarak, programa yeni he-
defl er eklenebilecek veya bazı hedefl er diğerlerine göre öne 
çıkabilecektir. Ayrıca bu programın yalnızca önümüzdeki iki yıl-
lık dönemin Çalışma Programı olarak kalmaması, her dönem 
zenginleştirilip-geliştirilerek, ileriye taşınabilmesi dileğimizdir.

Bizler Demokrat Makina Mühendisleri; Ülkemizin içinde bulun-
duğu böylesi bir süreçte TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi’ne, benzeri mesleki demokratik kitle örgütle-
rine, onların örgütlü üyesine ve yöneticilerine önemli görevler 
düştüğünün bilincindeyiz.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası; bir mesleki demokratik 
kitle örgütü olup bağımsız, demokratik, laik bir Türkiye için de-
mokrasi, özgürlük ve barış mücadelesinde yerini almıştır, alma-
ya devam edecektir.

Kitle örgütleri dinamik yapılardır. Yapıları gereği; kamu çıkarla-
rının korunması, emekten, halktan, çevreden, üretimden, tüke-
ticinin korunmasından yana üyelerine ve halka karşı sorumlu-
luğunu yerine getirebilmesi, mesleki gelişimini sağlayabilmesi 

ancak örgütsel bağımsızlığın korunmasıyla ve sürdürebilmesiy-
le mümkündür.

Odamız tüzüğü gereğince; ülke ve toplum yararları doğrultu-
sunda, yurt sanayisinin ulusal çıkarlara uygun yönde gerçek-
leştirilmesini, yurdun doğal kaynaklarının verimli bir şekilde 
işletilmesini, üretimin ve kalitenin arttırılmasını, ulusal bilim ve 
teknoloji politikalarının oluşturulmasını, mesleğinin gelişmesini 
sağlamak amacıyla gerekli inceleme ve araştırmaları yapmak 
ve önerilerde bulunmakla görevlidir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi; yurtse-
verlik ve demokratlık temel ilkesi, demokratik merkeziyetçi ça-
lışma anlayışıyla sadece örgütlü üyesinden aldığı güçle ve ör-
gütümüzün kendi iç dinamikleri ve hukukuyla oluşturulan tüzük, 
yönetmelik, gelenek ve ilkelere sahip çıkarak çalışmalarını sür-
dürecektir. Bu çalışma anlayışı doğrultusunda gerçekleştirilen 
etkinlikler sonucu oluşturulan platformlarda; meslek-meslektaş 
sorunlarının tartışıldığı, ülkenin temel sorunlarına ilişkin görüş-
lerin oluşturulduğu, katılımcılığın sağlandığı çalışmalarını yü-
rütmeye devam edecektir.

Bizler; dün olduğu gibi yarın da, geçen dönemlerde olduğu gibi
gelecekte de;
• Üyesine değer veren ve onun sorunlarına sahip çıkan, çözüm 

üreten çalışma tarzımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz.
• Şubemizde oluşturulan bilgi birikimi ve deneyimin diğer şube-

lerimize ve üyelerimize aktarılması için gerekli çabayı göste-
receğiz.

• Şube çalışmalarında tüm örgütü kucaklayan, katılımcılığı 
esas alan bir hizmet anlayışını sürdüreceğiz.

• Şube Komisyonlarını; hedefl enen çalışmalara göre uzmanlık 
komisyonları olarak oluşturacağız.

• Meslek alanlarımızla ilgili eğitim, belgelendirme, örgütlenme, 
kanunlar, yönetmelikler, standartlar ve ş artnameler konusun-
da, çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

• Mesleki denetimin tarafsız, bağımsız ve kamu yararına çalışan 
Meslek Odalarınca yapılmasını savunmaya devam edeceğiz.

• Çalışma yaşamını olumsuz yönde etkileyen işçi sağlığı ve iş 
güvenliği ile ilgili yasa, tüzük ve yönetmeliklerin günümüz ko-
şullarına uygun olarak, TMMOB ve bağlı Odaların denetimini 
arttırıcı yönde yeniden düzenlenmesi için çaba göstereceğiz.

• Akademik kadroların bilimsel görüş ve çalışmalarını geçen 
dönem olduğu gibi bu dönemde de yapılacak etkinliklere yan-
sıtarak en verimli şekilde değerlendireceğiz.

• Özelleştirmelere ve işten çıkartmalara karşı çalışmalar yürü-
teceğiz. “Kaynak yaratma” adı altında ülkemizin bağımsızlığı, 
gelişmesi ve geleceği için stratejik önemi olan savunma, ulaş-
tırma, iletişim, enerji dağıtımı, madencilik, kentsel hizmetler, 
tarım vb. sektörlerdeki liberal politikalara karşı duracağız.

• Demokratik Kitle Örgütleri, Sendikalar, Meslek Kuruluşları ve 
yerel yönetimlerle var olan ilişkilerin güçlendirilmesi doğrultu-
sundaki çalışmalara devam edeceğiz.

• TMMOB’nin ve İstanbul İKK’nın gerçekleştireceği projelere 
aktif destek vereceğiz.

• İstanbul Ş ubesinin TMMOB örgütlülüğü içindeki yerinin öne-
mini bilerek, DEMOKRAT yapısını koruma ve geliştirme ko-
nusunda yoğun çaba sarf edeceğiz.

SON SÖZ, HER ZAMAN ÖRGÜTLÜ ÜYENİNDİR
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4. TUZLA TEMSİLCİLİK YÜRÜTME KURULU
GÜRCAN ALA BAŞKAN (27.01.2015 tarihinden itibaren)

BEHLÜL BOYALI                                     BAŞKAN (26.01.2015 tarihine kadar)

UYGAR KARATAŞ                                     SEKRETER

NİHAL SARIGÜL                                     SAYMAN

TAHİR YILDIZ                                      ÜYE

Handan ÖZTÜRK ÇAKMAK ÜYE (21.07.2015 tarihine kadar)

NUR ÖZDURMAZ                                      ÜYE (21.07.2015 tarihinden itibaren)

YAŞAR TOPRAK                                      YEDEK ÜYE

ARDA ARLI                                         YEDEK ÜYE

Deniz DÜMER YEDEK ÜYE (10.11.2015 tarihinden itibaren)

Mehmet Gökhan SEÇGEL YEDEK ÜYE

OKTAY TORAMAN YEDEK ÜYE (26.01.2015 tarihine kadar)

AVRUPA YAKASI

5. BAKIRKÖY TEMSİLCİLİK YÜRÜTME KURULU
SEVGİ TORAMAN BAŞKAN

SERHAT ERDOĞAN SEKRETER (22.09.2015 tarihine kadar)

CELAL ŞAKAR SEKRETER

(15.12.2015) tarihinden itibaren ÜYE

YAVUZ DOĞAN SAYMAN

YUSUF ÇETİNKAYA ÜYE

MUSTAFA OĞUZ ÜYE

SIDIKA ECE ALTINIŞIK YEDEK ÜYE

EREN SAĞLANMAK YEDEK ÜYE

EMİN AYDIN YEDEK ÜYE (22.09.2015 tarihine kadar)

KADİR ŞUATAMAN YEDEK ÜYE (22.09.2015 tarihinden itibaren)

ONUR AYHAN KILYAR YEDEK ÜYE (07.04.2015 tarihine kadar)

NAZLI UNCU YEDEK ÜYE (29.12.2015 tarihinden itibaren)

6. BAŞAKŞEHİR TEMSİLCİLİK YÜRÜTME KURULU
ZEKAİ ŞAHİN BAŞKAN

GÖKHAN ALTUN SEKRETER

DİDEM CANATAR SAYMAN

HAKKI AKYOL ÜYE

ERDAL TEKELİ ÜYE

FEHMİ GÖLÇAR YEDEK ÜYE

HÜSEYİN ZENGİN YEDEK ÜYE

HAYRİ YILMAZ YEDEK ÜYE

İBRAHİM ERGİN YEDEK ÜYE

İZZET SALTUK YURTESER YEDEK ÜYE

7. BEYLİKDÜZÜ TEMSİLCİLİK YÜRÜTME KURULU 
EZGİ KILIÇ BAŞKAN

MUSTAFA ERTÜRK SEKRETER

CEMAL BOLAT SAYMAN

HARUN TAŞPINAR ÜYE

ERKAN ASLAN ÜYE

YUSUF ZİYA TÜRKER YEDEK ÜYE (25.08.2015 tarihine kadar)

BANU SOLAK YEDEK ÜYE

VEYSEL KURU YEDEK ÜYE

TUNCAY KORKMAZ YEDEK ÜYE

TAHSİN BEGİMGİL YEDEK ÜYE

B. ŞUBE ORGAN VE KURULLARI
31. DÖNEM ŞUBE YÖNETİM KURULU

ZEKİ ARSLAN BAŞKAN

SÜLEYMAN SOLMAZ BAŞKAN VEKİLİ

NAZMİ CENK CİHANGİR SEKRETER (20.01.2015 tarihine kadar)

ZAFER GÜZEY SEKRETER (20.01.2015 tarihinden itibaren)

AYDIN GÜÇKIRAN SAYMAN (20.01.2015 tarihinden itibaren)

AHMET BATMAZ ASIL ÜYE (02.06.2015 tarihine kadar)

ALİ BİLGİNER ASIL ÜYE

YUSUF ÖZTÜRK ASIL ÜYE

CEMAL AHMET AKÇAKAYA ASIL ÜYE (02.06.2015 tarihinden itibaren)

METE BAY YEDEK ÜYE

ÇETİN KARTAL YEDEK ÜYE

KAMBER KORKMAZ YEDEK ÜYE

BİLGEN ŞİMŞEK AKMAN YEDEK ÜYE (02.12.2014 tarihine kadar)

CAFER YILDIZ YEDEK ÜYE

TEMSİLCİLİKLERİMİZ
ANADOLU YAKASI

1. KADIKÖY TEMSİLCİLİK YÜRÜTME KURULU
SANİ GÜROCAK                                      BAŞKAN

MUHARREM SERKAN ORAN SEKRETER

SAADET SAYIN SAYMAN

İBRAHİM ZAFER                                     ÜYE

MEHTAP ÖNCEL                                      ÜYE (24.11.2015 tarihine kadar)

HALİT TATLISU                                      ÜYE (24.11.2015 tarihinden itibaren)

ÇAĞDAŞ DANACI                                     YEDEK ÜYE

METİN DAĞISTANLI                                  YEDEK ÜYE

NİL RANA ÇETİNDEMİR YEDEK ÜYE

ASIM SAYDAM                                       YEDEK ÜYE

2. KARTAL TEMSİLCİLİK YÜRÜTME KURULU
HÜSEYİN ŞİMŞEK BAŞKAN

ŞEREF PARLAK SEKRETER

HASRET TIN SAYMAN

ALİ ÖZKAN ÜYE

TEMEL SİNAN BAYRAKTAR ÜYE

TEMCİT KIŞKAN YEDEK ÜYE

ESAT ERSOY YEDEK ÜYE

GÜLSER ÜNLÜ YEDEK ÜYE

GÜLDEHEN ALTIKANOĞLU YEDEK ÜYE

ALİ GÜVEN YEDEK ÜYE

3. ÜMRANİYE TEMSİLCİLİK YÜRÜTME KURULU
Özgür SELÇUK BAŞKAN

Erkan ÖZBAKIR SEKRETER

Aydan ADANIR SAYMAN

Hakan Hikmet ÖZTÜRK ÜYE

Zeynep ERDAĞ ÜYE

Mahperi ÖNCEL YEDEK ÜYE

Elif SOYVURAL YEDEK ÜYE

Fatma KAYMAZ YEDEK ÜYE

Gökhan ZENGİN YEDEK ÜYE

Sedat AKSU YEDEK ÜYE
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8. ŞİŞLİ TEMSİLCİLİK YÜRÜTME KURULU
MURAT SONAT BAŞKAN

CİHAT ALTUNTAŞ SEKRETER

ALİ KEMAL TUFANYAZICI SAYMAN

HAMİT EROĞUZ ÜYE

EVREN DEMİRCİ ÜYE (10.03.2015 tarihine kadar)

NEVZAT ŞADOĞLU ÜYE (10.03.2015 tarihinden itibaren)

İSMET YÖREŞ YEDEK ÜYE

NEŞE GÜNDOĞDU YEDEK ÜYE

HÜLYA UZ YEDEK ÜYE

ZEKİ SAĞLAM YEDEK ÜYE

İBRAHİM TATAROĞLU YEDEK ÜYE (04.08.2015 tarihinden itibaren)

C. ŞUBE PERSONELİMİZ

Oda Merkezi ve tüm birimlerimizde 09.09.2015 tarihi itibarıyla 
toplam 124 personelimiz çeşitli görevlerde hizmet vermektedir. 
Çalışanlarımızın 82’i mühendis, 1’i hukukçu, 1’i bilgiişlem tek-
nisyeni, 5’İ ara teknik eleman, 2’si basın yayın görevlisi, 1’si 
reklam görevlisi, 4’ü muhasebe görevlisi, 1’si hizmetli 27’sı büro 
elemanıdır. Ayrıca 1 iş yeri hekimimiz, 1 İş Güvenliği Uzma-
nımız, 1 Bilgi İşlem Danışmanı, 1 Mali Danışman ve 1 Hukuk 
Danışmanımız bulunmaktadır.

İDARİ BİRİM 
Hasan Yılmaz ÖZGER  Şube Müdürü
Dilek İYİDOĞAN KANTAR İdari Birim-Büro Görevlisi

MUHASEBE  
Ahmet OĞUR  Mali İşler Birim Sorumlusu
Hacer YETER ÇELİK  Muhasebe Görevlisi
Tülay NARİN  Muhasebe Görevlisi
Ümit ERTÜRK Muhasebe Görevlisi

ÜYE İLİŞKİLERİ VE ÖRGÜTLENME  
Mak. Müh Tanju YAZICI Birim Sorumlusu
Mak. Müh Mesut GEÇGEL Teknik Görevli
End. Müh Alican ÖZALP Teknik Görevli
Sevilcan YILMAZ DİLBER Büro Görevlisi
Emine GÜVEN GÜMÜŞKAYA Büro Görevlisi
Zeliha ERTUNÇ Büro Görevlisi

İŞ-MÜHENDİS
Asuman SALTIKÇIOĞLU Büro Görevlisi

PROJE DENETİMİ
Mak. Müh. Nilgün İLİK EREN  Birim Sorumlusu

HUKUK
Eyüphan BAŞAR Birim Sorumlusu

EĞİTİM
Mak. Müh. Emre KIRAL Birim Sorumlusu
End.Müh.Selma AYDIN Teknik Görevli
Özcan DOĞAN Ara Teknik Eleman Eğitimleri
 - Büro Görevlisi
Esen YÜCEL TOKSOY Yetkilendirme Eğitimleri
 - Büro Görevlisi

Esen GÖNENÇ ÖNTAŞ LPG Eğitimleri
 - Büro Görevlisi

BASIN-YAYIN
Uzay Müh. Sema KEBAN Birim Sorumlusu
Günay POLAT  Dizgi Baskı Görevlisi
Nuray ERHAN YAĞCI  Reklam Görevlisi
Nihat UÇUKOĞLU Basın-İKK
Emrah TUZCİ Basın

BİLGİ İŞLEM 
Umut ÇANGA  Bilgi İşlem Sorumlusu

DANIŞMA 
Ergin GÜL  Danışma Görevlisi
Saadet ÖZEL ÖZDEMİR Danışma Görevlisi
İslam UĞUR Hizmetli

KONGRE / SEMPOZYUM BİRİMİ 
Uzay Müh. Özgür ARSLAN Teknik Görevli

MMO MUAYENE KURULUŞU 
Mak.Müh. Çağdaş ÇOBAN       Muayene Kuruluşu
        Kaynak Sorumlusu
 
İSTANBUL ŞUBE TEKNİK BİRİM 
Mak. Müh. Ertan DEMİRCİ  Teknik Görevli
Mak. Müh. Ali Kaan UZUNSOY Kontrol Müh.
Mak. Müh. Behlül BOYALI Kontrol Müh.
Mak. Müh. Tuncay MERAL Kontrol Müh.
Mak. Müh. Tuncay TÖNGEL Kontrol Müh.
Mak. Müh. Egemen YILMAZ Kontrol Müh.
Mak. Müh. Erkan DENİZ Kontrol Müh.
Mak. Müh. Soner ÖZTÜRK Kontrol Müh.
Mak. Müh. Gökhan ÖZTÜRK Kontrol Müh.
Mak. Müh. Zafer TUĞCU Kontrol Müh.
Mak. Müh. Erdinç KAYA  Kontrol Müh.
Mak. Müh. Tuncay DİLBER Kontrol Müh.
Mak. Müh Özkan AÇIKGÖZ Kontrol Müh.
Mak. Müh. Ali Alaz ALPASLAN Kontrol Müh.
Mak. Müh. Erdal GÜMÜŞ Kontrol Müh.
Mak. Müh. Turgay ÇAM Kontrol Müh.
Mak. Müh. Mehmet Can ŞİMŞEK Kontrol Müh.
Mak. Müh. Ömer KOÇAĞ Kontrol Müh.
Mak. Müh. Volkan BULUT Kontrol Müh.
Mak. Müh. Hüseyin Can OYMAK Kontrol Müh.
Deniz BULDUM Büro Görevlisi
Çağdaş EREN Büro Görevlisi
Şükran İME Büro Görevlisi
Pınar DOĞAN Büro Görevlisi
 
ASANSÖR KONTROL BİRİMİ 
Mak. Müh. Serdar TURAN Kontrol Müh.
Mak. Müh. Mustafa Kemal KÖKEN Kontrol Müh.
Mak. Müh. Turgay YEŞİLGÖZ Kontrol Müh.
Mak. Müh. Hasan KÜTÜK Kontrol Müh.
Mak. Müh. Barış ÇAKICI Kontrol Müh.
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Mak. Müh. Erdem SARSU Kontrol Müh.
Mak. Müh. Ali Mirkan KONAR Kontrol Müh.
Mak. Müh. Seçkin ZEYBEY Kontrol Müh.
Mak. Müh. Uluç ULUCA Kontrol Müh.
Mak. Müh. Servet Anıl ATALAY Kontrol Müh.
Mak. Müh. Sinan DEMİR Kontrol Müh.
Mak. Müh. Serkan ÇİTELİ Kontrol Müh.
Mak. Müh. Kazım Serdar GÖRAL Kontrol Müh.
Mak. Müh. Hüseyin Can OYMAK Kontrol Müh.
Mak. Müh. Deniz ÇELİK Kontrol Müh.
Mak. Müh. Aydın ARAT Kontrol Müh.
Mak. Müh. Hamza Andaç KOCAĞAÇ Kontrol Müh.
Mak. Müh. Ahmet Temel ÖZKORKMAZ Kontrol Müh.
Mak. Müh. Erdem Ataş Kontrol Müh.
Mak. Müh. Selim Bölükbaşı Kontrol Müh.
Mak. Müh. Ahmet Cihan NARLIÇAY Kontrol Müh.
Mak. Müh. Erkan KIZILTÜRK Kontrol Müh.
Mak. Müh. Hüseyin DEMİR Kontrol Müh.
Mak. Müh. Muğdat BARTU Kontrol Müh.
Mak. Müh. Ahmet Şafak SULU Kontrol Müh.
Mak. Müh Tuba YILMAZ Kontrol Müh.
Mak. Müh. Ferhat PEKCAN Kontrol Müh.
Mak. Müh. Barış BOY Kontrol Müh.
Mak. Müh. Murat ÖKMEN Kontrol Müh.
Mak. Müh. Burcu AKBALIK Kontrol Müh.
Mak. Müh. Handan ÖZTÜRK ÇAKMAK Kontrol Müh.
Mak. Müh. Mehmet OZAN YİTİM Kontrol Müh.
Mak. Müh Ufuk DELİBAŞ Kontrol Müh.
Mak. Müh Ahmet ARSLAN Kontrol Müh.
Mak. Müh Ayberk SARIDEDE Kontrol Müh.
Mak. Müh Deniz DÜMER Kontrol Müh.
Mak. Müh Serkan SEVAT Kontrol Müh.
Mak. Müh Serdar AYDIN Kontrol Müh.
Mak. Müh Baran OKŞAKSIN Kontrol Müh.
Mak. Müh Mehtap ÖNCEL Kontrol Müh.
Mak. Müh Emrah ERTAN Kontrol Müh.
Mak. Müh Serhat ERDOĞAN Kontrol Müh.
Önder MUTLU Büro Görevlisi
Sezgin DEMİRAL Büro Görevlisi
Özgür ÖZER Büro Görevlisi
Anıl GENÇ Büro Görevlisi
Özlem ÖZTÜRK Büro Görevlisi
Ozan LAÇİN Büro Görevlisi

ARAÇ KONTROL – LPG İSTASYONLARI BİRİMİ
 
DUDULLU LPG İSTASYONU
Mak. Müh. Mansur ERDAŞ Kontrol Müh.
Mak. Müh. Naci TEKDAL Kontrol Müh.
Mak. Müh. Mehmet Selim ÖZÇELİK Kontrol Müh.
Deniz ÖZTÜRK Ara Teknik Eleman
Eren KARA  Ara Teknik Eleman

MİMARSİNAN LPG İSTASYONU
Mak. Müh. Önder ÖZKAN Kontrol Müh.
Mak. Müh. Mümin BARUK Kontrol Müh.

Mak. Müh. Namık YÜKSEL Kontrol Müh.
Yücel ÖZTÜRK Ara Teknik Eleman
Murat DOK Ara Teknik Eleman

TEMSİLCİLİKLER

BAKIRKÖY TEMSİLCİLİĞİ
Mak. Müh. Özgür HIR Teknik Görevli
Aysel DEMİRCİ ŞAHİN Büro Görevlisi

BEYLİKDÜZÜ TEMSİLCİLİĞİ
Mak. Müh. Eren DENİZ Teknik Görevli
Elif ATAÇ Büro Görevlisi

ŞİŞLİ TEMSİLCİLİĞİ
Mak. Müh. Veli ÇALIŞKAN Teknik Görevli
Çiçek ÇATALKAYA Büro Görevlisi

KADIKÖY TEMSİLCİLİĞİ
Mak. Müh. Nilgün İLİK EREN Teknik Görevli
Kenan KARADAŞ Büro Görevlisi

KARTAL TEMSİLCİLİĞİ
Mak. Müh. Özgür AKSU Teknik Görevli
Emine YILDIZKAN Büro Görevlisi

ÜMRANİYE TEMSİLCİLİĞİ
Mak. Müh. Özgür ERDOĞAN Teknik Görevli
Hüseyin KAYMAZ Büro Görevlisi

TUZLA TEMSİLCİLİĞİ
Mak. Müh. Volkan ATEŞ Teknik Görevli
Şenay YILDIZ Büro Görevlisi

BAŞAKŞEHİR TEMSİLCİLİĞİ
Mak. Müh. Onur Ayhan KILYAR Teknik Görevli

ÜSKÜDAR MESLEKİ DENETİM BİRİMİ
Mak. Müh. Mahir TAN Teknik Görevli
Döne Günay KARAMAN Büro Görevlisi

DANIŞMANLARIMIZ
Abdurrahman ATALAY Bilgi İşlem Danışmanı
Av. Yalçın ÜNAL Hukuk Danışmanı
Ertuğrul BİLİR İSİG Uzmanı 

İŞ YERİ HEKİMİ
Dr. Erdoğan MAZMANOĞLU
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1.1. ŞUBE YÖNETİM KURULU ÇALIŞMALARI

Yönetim Kurulumuz her hafta salı günü olağan, gerektiğinde 
olağan üstü toplantısını yaparak örgütsel işleyişi sürekli kılmak-
tadır.

18-19 Ocak 2014 tarihinde yapılan Genel kurulumuz sonrasın-
da seçilen Yönetim Kurulumuz, 28.01.2014 tarihinde ilk toplan-
tısını yaparak görev bölümünü gerçekleştirmiştir.

Ülkenin gündeminde mühendisleri ilgilendiren yasal değişik-
liklerin oluşturulmasına yönelik çalışmalar Şubemiz tarafından 
aktif bir şekilde takip edilerek, üyelerimiz bilgilendirilmiş, oluştu-
rulan Şube görüşleri ilgili yerlere gönderilmiştir.

• 2015 Yılı Gelen Evrak Sayısı : 6422
• 2015 Yılı Giden Evrak Sayısı : 9689

• Yönetim Kurulu Toplantı Sayısı : 81
• Yönetim Kurulu Karar Sayısı : 738

45. DÖNEM (NİSAN 2014) MMO GENEL KURULU’NDA
YAPILAN GÖREVLENDİRMELER
Turgut BOZKURT (MMO Onur Kurulu)
Ali Haydar KARAÇAM (MMO Onur Kurulu - Yedek)
Osman SERTER (MMO Denetleme Kurulu)
Seyfettin AVCI (MMO Denetleme Kurulu)
Remzi ÇAKMAKLI (MMO Denetleme Kurulu)  
İsmail ŞAHİN (MMO Denetleme Kurulu - Yedek)
Fikret PALABIYIK (MMO Denetleme Kurulu - Yedek)
Leyla BAHÇECİ  (MMO Denetleme Kurulu - Yedek)

43. DÖNEM (MAYIS 2014) TMMOB GENEL KURULU’NDA 
YAPILAN GÖREVLENDİRME
İlter ÇELİK (TMMOB Yüksek Onur Kurulu)

1.1.1. ŞUBE GÖRÜŞLERİ
Şubemiz ülke ve kent sorunlarına yönelik olarak, meslek alan-
larımızı düzenleyen yasa ve mevzuatlar hakkında konusunda 
uzman kişilerin görüşlerinden yararlanarak Şube görüşü oluş-
turmakta ve Oda merkezine, TMMOB’ye ve kamuoyuna ilet-
mektedir. Görüş iletilen konular:

Görüş İletilen Konular
• Trafi k Kanunu’nun 29. Maddesine dayanarak araçların Tip Onayı Yö-

netmelikleri ile bağlı diğer yönetmeliklerin yayınlanması ve uygulan-
ması kapsamında hazırladığı “Yetkili Teknik Sorumlularla” ilgili Tebliğ 
Taslağı hakkında.

• GAZMER’in Doğalgaz İç Tesisat Piyasası Teknik Esaslar Çalışması 
hakkında

• 45. Dönem Çalışma Programı Taslağı hakkında
• TS 201495962 Yürüyen Merdivenler ve Bantlar İçin Kurallar hakkında
• Şubeler TS 201184450 standart tasarısı hakkında
• TS 13273 Yetkili servisler - Dikiş makinaları için Kurallar

• TS 12683 Yetkili Servisler - Tekstil ve Konfeksiyon Makinalar İçin Ku-
rallar

• TS 12658 Yetkili Servisler - Tarım Alet ve Makinaları - Taşıma ve 
Ulaştırma Ekipmanları İçin Kurallar

• TS 201495962 “Yürüyen Merdivenler ve Bantlar İçin Kurallar” hakkında
• Şubeler “TS 13155 Yetkili Servisler - İnşaat ve Kazı Makinalarına Mon-

te Edilen Hidrolik Kırıcılar İçin Kurallar” standart tasarısı hakkında
• Şubeler “TS 13140 Yetkili Servisler-Deniz Taşıtları Klima Sistemleri 
İçin Kurallar” standart tasarısı hakkında

• ÇED Yönetmelik Revizyonu hakkında
• Şubeler “TS 13070 Yetkili Servisler - Karayolu Taşıtları Klima (İklim-

lendirme) Cihazları İçin Kurallar” standart tasarısı hakkında
• Üyemiz Mustafa BİLGE tarafından hazırlanan Soma Raporu hakkında
• “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” değişikliği 

hakkında
• Türkiye Karbonmonoksit Zehirlenmelerinin Önlenmesi Programı ve 

Eylem Planı Taslağı hakkında
• Köprülü Vinç Operatörü (Seviye 3) Ulusal Yeterlilik Taslağı hakkında 
• İş Sağlığı ve Güvenliği Torba Yasa hakkında
• TMMOB Yasası’ndaki değişiklikler hakkında görüş istenmesi hakkında
• TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası’nın İhtisas Alanla-

rı Yönetmeliği hakkında.
• Bakanlık faaliyetlerinin tabi olduğu mevzuatın sadeleştirilmesi, hiz-

met sunumunda bürokrasinin azaltılması ve Bakanlık faaliyetlerinin 
etkinlik ve verimliliğinin artırılmasına yönelik başlatılan çalışma

• Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Ka-
nun Tasarısı

• İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yön. Değişiklik Yap. Dair Yö-
netmelik Taslağı hakkında.

• Asansör Yıllık Kontrol Faaliyetlerinde Görev Alacak A Tipi Muayene 
Kuruluşlarınca Uyulacak Usul ve Esaslara Dair Tebliğ’indeki yenile-
me çalışmaları ile ilgili olarak, söz konusu tebliğ ekinde yer alacak 
olan kontrol listeleri, kontrol raporu ve bilgi etiketi taslaklarına

• Şubeler-TS 13381 Yetkili servisler - Yenilenebilir enerji kaynaklarını 
kullanarak elektrik enerjisi üreten sistemler için kurallar” standart ta-
sarısı hakkında.

• TST 12361 Yetkili Servisler-Genel Kurallar” standart tasarısı hakkında.
• tst 13385 Yetkili servisler - Gsm rf yineleyici cihazlar için kurallar” 

standart tasarısı hakkında.
• AİTM) Hakkında Yönetmelik kapsamında yakıt sistemi tadilatları son-

rası bazı araç modellerinde teknik açıdan izin verilen azami yüklü küt-
le değerinin bir miktar aşılması sonucu ağır kusurlu kabul edildiği bu 
nedenle mevcut mevzuatlarla nasıl çözülebileceği ile ilgili Odamız

• TÜRSİD tarafından hazırlanan Ulusal Yeterlilik Taslakları Hakkında.
• Fizik Mühendisleri Odası Serbest Müşavirlik ve Mühendislik Hizmet-

leri Uygulama, Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinde Deği-
şiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hakkında

• Kazanlar İle ilgili Ulusal Meslek Standartları Hakkında.
• tst 201499376 Basınçsız Yangın Söndürücü” standart tasarısı hak-

kında.
• tst 12844 Yetkili Servisler - Vanalar İçin - Kurallar” standart tasarısı 

hakkında.
• tst 12355 Yetkili servisler-Kat kaloriferleri ve kombiler için-Kurallar” 

standart tasarısı hakkında.
• tst 201497444 Yetkili Servisler - LCD Ekranlı Gözlükler - Kurallar” 

standart tasarısı hakkında.
• Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sis-

temler İle İlgili Yönetmelik Taslağı hakkında.
• Kamu İhale Tebliğ Hakkında.

1. ŞUBE ORGANLARININ ÇALIŞMALARI
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• Kamu Hizmeti Yükümlülüğü Yönetmeliği Taslağı hakkında.
• Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı-Asansör Yönetmelik ve Tebliğ 

Taslağı Hakkında.
• Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hakkında.
• TS ISO 5660-1 Yangına tepki deneyleri standart tasarısı hakkında.
• Bilirkişi Kanunu Tasarısı hakkında.
• Çevreye Duyarlı Su Pompalarının Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ 

Taslağı Hakkında.
• tst 12650 Yetkili Servisler - İçten Yanmalı Motorlar Tarafından Tahrik 

Edilen Jeneratörler - Kurallar ” standart tasarısı hakkında.
• tst 12578 Yetkili Servisler - Kaldırma ve Taşıma Makineleri İçin Kural-

lar ” standart tasarısı hakkında.
• tst 12710 Yetkili servisler - Takım tezgâhları için - Kurallar” standart 

tasarısı hakkında.
• tst 12865 Yetkili Servisler - Brülörler (Sıvı Yakıtlı, Gaz Yakıtlı ve Çift 

Yakıtlı) - Kurallar” standart tasarısı hakkında.
• tst 13460 Yetkili servisler - Havuz vb. yerlerde suyu fi ltre etme veya 

arıtma sistemi için-Kurallar” standart tasarısı hakkında.
• Türkiye Afet Yönetimi Starteji Belgesi (TAYSB)” taslağı hakkında.
• Mühendislik Mimarlık ve Şehir Plancılığı Staj Yasası Taslağı Hakkında.
• Büyük Endüstriyel Kaza Risklerinin Azaltılmasına Yönelik Dahili Acil 

Durum Planı Tebliğ Taslağı hakkında.
• Demiryolu araçları ve Ana Aksamları Tip Onay Yönetmeliği Taslağı 

hakkında
• Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği hakkında.
• “tkt 2015103786 Bitkisel Atık Yağların Ayrıştırılmasını ve Depolanma-

sını Sağlayan Makinalar” standart tasarısı hakkında.
• Kamu İhale Yönetmelikleri görüş istemi hakkında.
• Binaların Gürültüye Karşı Korunması ve Ses Yalıtımı Hakkında Yö-

netmelik Taslağı hakkında.
• Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Uygulama Rehberi 

hakkında.
• “tst 13231 İş Yerleri-Egzos Gazı Emisyonu Ölçümü Yapan Yetkili İs-

tasyonlar İçin Kurallar” Standart tasarısı hakkında.
• Asfalt Üretim Tesisi Operatörü Ulusal Yeterlilik Taslağı hakkında.
• tst 4457-Karayolları Taşıtlarının Tanımları Standartı hakkında.
• Asansörler İçin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmelik Taslağı hak-

kında.

1.1.2. TMMOB VE ODA KURULLARINA KATILIM
31. Dönem Şube Yönetim Kurulumuz, 45. Dönem MMO Onur 
ve Denetleme Kurulu üyelerimiz ve 43. Dönem TMMOB Yük-
sek Onur ve Denetleme Kurulu üyelerimiz Oda örgütlülüğünü 
esas alan bir anlayış ile Oda çalışmalarına her düzeyde etkin 
katılım sağlamaya devam etmektedir.

1.1.3. TMMOB, MMO VE İSTANBUL İKK’DAKİ KOMİSYON 
          VE ÇALIŞMA GRUPLARINA KATILIM
Odamızın hedefl erinin gerçekleştirilmesi, Şube dinamiklerin-
den merkezi düzeyde yararlanılması için merkez komisyon ve 
çalışma gruplarına etkin katılım sağlanmaktadır.

• 11.01.2014 tarihinde TMMOB Özgürlük, Barış, Demokrasi, Adalet ve 
Emek Mitingi Ankara Sıhhiye Meydanı’nda yapıldı.

• 18-19.01.2014 tarihinde 31. Dönem Şube Genel Kurulumuz ve Se-
çimlerimiz Yıldız Teknik Üniversitesi’nde gerçekleşti.

• 31 Ocak 2014 tarihinde Ankara’da MİEM Sorumluları/PBK Temsilcile-
rine yönelik toplantı düzenlendi. Şube teknik görevlilerimiz M. Erhan 
ÖZKUN ve Selma AYDIN katıldı.

• 3-4 Şubat 2014 tarihlerinde İzmir’de AKM Kalite Yönetim Sistemi ve 

Uygulamaları Eğitimi yapıldı. Şube teknik görevlilerimiz Ş. İlker ÖZ-
GEN ve Fatih AYDINLI katıldı.

• 7-8 Şubat 2014 tarihlerinde Ankara’da AKM Kalite Yönetim Sistemi 
ve Uygulamaları Eğitimi düzenlendi. Şube teknik görevlimiz Ş. İlker 
ÖZGEN katıldı.

• 15.02.2014 tarihinde 2013 yılı 4. Dönem Şube Denetlemesi Şube’de 
yapıldı.

• 8 Şubat 2014 tarihinde Ankara’da 44. Dönem 5. Sekreterler-
Saymanlar Toplantısı yapıldı. Şube Sekreteri Cenk CİHANGİR, Şube 
Saymanı Zafer GÜZEY ve Şube Müdürü Hasan ÖZGER katıldı.

• 21 Şubat 2014 tarihinde Ankara’da düzenlenen Şube Müdürleri Top-
lantısına Şube Müdürümüz Hasan Yılmaz ÖZGER katıldı.

• 28 Şubat 2014 tarihinde Bursa Şube’de Motor Hacmi Eğitimi almak 
üzere Şube teknik görevlimiz Özgür AKSU görevlendirildi.

• Ankara’da düzenlenen Bütçe Uygulamaları Esasları Komisyonu’na 
Şube Saymanı Zafer GÜZEY, Ana Yönetmelik ve Yönetmelikler Ko-
misyonuna Şube Sekreteri N. Cenk CİHANGİR önerildi.

• 22 Şubat 2014 tarihlerinde gerçekleşecek TMMOB 42. Dönem 4. Da-
nışma Kurulu toplantısına Şube Başkanı Zeki ARSLAN, Şube Baş-
kan vekili Süleyman SOLMAZ, Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi 
Kamber KORKMAZ, Denetleme Kurulu üyesi Seyfettin AVCI katıldı.

• 23 Şubat 2014 tarihinde gerçekleşen 44. Dönem 4. Oda Danışma 
Kurulu toplantısına Şube Başkanı Zeki ARSLAN, Şube Başkan ve-
kili Süleyman SOLMAZ, Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi Kamber 
KORKMAZ, Denetleme Kurulu üyesi Seyfettin AVCI katıldı.

• 2014 yılı Odamız Muayene Kuruluşu TÜRKAK Akreditasyon Deneti-
mi 28 Şubat-1 Mart 2014, 10-14 Mart 2014 ve 26 Mart 2014 tarihle-
rinde yapıldı.

• 27 Şubat 2014 tarihinde Doğalgaz Teknik Şartnameleri görüş oluştur-
ma toplantısı Şube’de yapıldı.

• 27 Şubat 2014 tarihinde Araç projelendirme tebliğ taslağı toplantısı 
Şube’de yapıldı. Ali Ekber ÇAKAR, Tahsin AKBABA, Zeki ARSLAN 
katıldı.

• 3 Mart 2014 tarihinde İKK, TMMOB İş Cinayetlerine Karşı Mücadele 
Günü ile ilgili basın açıklaması yaptı.

• 5 Mart 2014 tarihinde Araç Projelendirme Tebliğ Taslağı 2. toplantısı 
Şube’de yapıldı. Ali Ekber ÇAKAR, Tahsin AKBABA, Ahmet BATMAZ, 
Hasan Yılmaz ÖZGER ve kurum temsilcileri katıldı.

• 6 Mart 2014 Şube Danışma Kurulu toplantısı yapıldı.
• 7 Mart 2014 TMMOB İKK Kadın Komisyonun Geleneksel 8 Mart Bu-

luşması, “Her Yerde Direniş, Her Yerde Kadınlar” İMO Karaköy’de 
yapıldı.

• 9 Mart 2014 tarihinde Kadıköy’de düzenlenen 8 Mart mitingine İKK 
Kadın Komisyonu pankartıyla katılım sağlandı.

• 10-14 Mart 2014 tarihlerinde Muayene Kuruluşu TÜRKAK Akreditas-
yon Denetimi yapıldı.

• 11 Mart 2014 tarihinde Marmara Park inşaatında 2012 yılında ölen 11 
işçi için Beylikdüzü’nde İKK olarak basın açıklaması yapıldı.

• 15 Mart 2014 tarihinde Kent ve Ulaşım paneli Şube’de yapıldı.
• 19-22 Mart 2014 tarihlerinde TÜYAP’ta düzenlenen WIN Fuarı’na ka-

tılım sağlandı.
• 19 Mart 2014 tarihinde Anadolu yakası belediyelerinde çalışan mü-

hendislerle asansör projeleri konusunda Kadıköy’de toplantı yapıldı.
• 19 Mart 2014 tarihinde AYSAD ile ortak çalışmalar yapmak üzere top-

lantı yapıldı.
• 20 Mart 2014 tarihinde İstanbul Şube Delegeleri ile Toplantı Şube’de 

yapıldı.
• 21-24 Mart 2014 tarihlerinde İzmir’de düzenlenen TÜRKAK Muayene 

Kuruluşu denetlemesi öncesi hazırlık çalışmalarına teknik görevlileri-
miz Nuri Egemen YILMAZ ve Fatih AYDINLI katıldı.

• 21-22 Mart 2014 tarihinde personele yönelik Temel İlkyardım Eğitimi 
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yapıldı.
• 22-23 Mart 2014 tarihinde Ankara’da yapılan “TS EN 17025 Standardı 

Kapsamında Gürültü Titreşim Ölçümlerinin Akreditasyonu Eğitimi”ne 
eğitici olarak Şube teknik görevlimiz Ş. İlker ÖZGEN katıldı. 

• 27 Mart 2014 Komisyonlar Ortak Toplantısı Şube’de yapıldı.158 kişi 
katıldı.

• 28 Mart 2014 tarihinde Mesleki Yeterlilik Kurumu ile ilgili eğitim çalış-
maları toplantısı İzmir’de yapıldı. Şube Müdürü Hasan Yılmaz Özger 
ve Şube teknik görevlisi Erhan ÖZKUN katıldı. 

• 29 Mart 2014 tarihinde HPKON Yürütme Kurulu Toplantısı Şube’de 
yapıldı.

• 1 Nisan 2014 tarihinde “Çalışma Hayatından Yaşanan Sorunlar ve 
Hukuki Çözüm Yolları” konulu söyleşisi Şube’de yapıldı.

• 4 Nisan 2014 tarihinde Ankara’da yapılan Oda Ana Yönetmelik ve Yö-
netmelik Değişiklikleri ile Bütçe Uygulama Esasları toplantısına Şube 
Sekreteri Cenk CİHANGİR, Şube Saymanı Zafer GÜZEY ve Şube 
Müdürü Hasan ÖZGER katıldı.

• 05.04.2014 tarihinde Ankara’da yapılan Oda Demokrat Danışma 
Kurulu Toplantısı’na Şube Denetleme Kurulu Üyeleri Eşref Rahmi 
NARİN, Halil KÖYBAŞI, Seyfettin AVCI, İsmail ŞAHİN, Fatma ÖZDE-
MİR, Tevfi k PEKER, EİM MEDAK Üyesi Erdem ÖZGÜN, Şube Baş-
kanı Zeki ARSLAN, Şube Sekreteri Cenk CİHANGİR, Şube Yönetim 
Kurulu Üyesi Yusuf ÖZTÜRK, Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri 
Mete BAY, Cafer YILDIZ, C. Ahmet AKÇAKAYA katıldı.

• 7 Nisan 2014 tarihinde İKK ve Yönetim Kurulları Ortak Toplantısı İs-
tanbul Şube’de yapıldı.

• 7 Nisan 2014 tarihinde Şube birim sunumları Avrupa Yakası Bakırköy, 
Anadolu Yakası Kartal’da yapıldı.

• 7-12 Nisan 2014 tarihleri arasında Bursa Uygulamalı Eğitim 
Merkezi’nde düzenlenen Tahribatsız Muayene Eğitimi’ne Şube teknik 
görevlisi İlker DURMAZ katıldı.

• 10-13 Nisan 2014 tarihlerinde düzenlenen Automechanikal Fuarı’na 
katılım sağlandı.

• 12 Nisan 2014 tarihinde İzmir’de gerçekleştirilen 12. Tesisat Mühen-
disliği Kongresi Düzenleme Kurulu toplantısına Şube Başkanımız 
Zeki ARSLAN katıldı.

• 12 Nisan 2014 Automechanika Fuarı’nda Şubemiz tarafından Filo 
Mühendisliği paneli gerçekleştirildi.

• 14 Nisan 2014 tarihinde Avrupa Yakası temsilciliklerine birim sunum-
ları Şube’de yapıldı.

• 15 Nisan 2014 tarihinde Temsilcilik Sekreter Saymanları ile örgütlen-
meye dair toplantı Şube’de yapıldı

• 16 Nisan 2014 tarihinde Endüstriyel Tesislerde İşçi Sağlığı Ve İş Gü-
venliği Paneli Tuzla Temsilcilik tarafından İstanbul Deri OSB’de yapıl-
dı. 130 kişi katıldı.

• 17 Nisan 2014 tarihinde Yerel Yönetim Seçimleri gündemli Danışma 
Kurulu toplantısı Şube’de yapıldı.

• 18 Nisan 2014 tarihinde Üsküdar Mesleki Denetim Bürosu Açılış Kok-
teyli yapıldı.

• 19 Nisan 2014 tarihinde Tehlikeli Sınıfta Yer Alan Personele Yöne-
lik İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi ve sağlık taraması Kadıköy 
Temsilcilik’te yapıldı.

• 19 Nisan 2014 tarihinde Öğrenci Komisyonları ortak toplantısı 
Şube’de yapıldı.58 kişi katıldı.

• 24 Nisan 2014 tarihinde Ceza Soruşturması ve Yargılamasında Şüp-
heli ve Sanık Hakları Söyleşisi Şube’de düzenlendi.

• 24-25 Nisan 2014 tarihlerinde İzmir Şube’de gerçekleşen “Yürüyen 
Merdiven ve Bantlarda Periyodik Kontrol Eğitimi”ne Şubemiz teknik 
görevlileri Fatih AYDINLI, Hale ATAOĞLU, Mustafa Kemal KÖKEN 
katıldı.

• 24-25 Nisan 2014 tarihlerinde Ankara’da Genel Kurul sürecine yöne-

lik yapılan toplantılara Şube Sekreteri Cenk CİHANGİR, Şube Say-
manı Zafer GÜZEY ve Şube Müdürü Hasan Yılmaz ÖZGER katıldı.

• 26 Nisan 2014 tarihinde Oda 45. Dönem Olağan Genel Kurulu ve 
Seçimleri Ankara’da yapıldı.

• 27-28 Nisan 2014 tarihinde Ankara’da düzenlenen “Periyodik Kontrol 
Vasıfl andırma Eğitimi”ne Şubemiz teknik görevlisi Fatih AYDINLI ka-
tıldı.

• 29 Mayıs 2014 tarihinde öğrenci üyelere yönelik Ford Otosan’a teknik 
gezi düzenlendi. 43 öğrenci üye katıldı.

• 1 Mayıs 2014 tarihinde 1 Mayıs mitingi için TMMOB İKK korteji 
Beşiktaş’ta toplandı.

• 2-4 Mayıs 2014 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen “LPG/CNG Sız-
dırmazlık Kontrol ve Montaj Tespit Muayene Personeli Vasıfl andırma 
Eğitimi”ne Şubemiz teknik görevlisi Mehmet Can ŞİMŞEK katıldı.

• 2-5 Mayıs 2014 tarihlerinde İzmir’de düzenlenen “Yürüyen Mer-
diven ve Bant Periyodik Kontrol Muayene Personeli Vasıfl andırma 
Eğitimi”ne Şubemiz teknik görevlisi Serdar TURAN katıldı.

• 4 Mayıs 2014 tarihinde Kartal Temsilcilik tarafından Fener-Balat-
Edirnekapı yürüyüş turu yapıldı.

• 5 Mayıs 2014 tarihinde Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt NUHOĞLU 
makamında ziyaret edildi.

• 6 Mayıs 2014 tarihinde Şişli Belediye Başkanı Hayri İNÖNÜ maka-
mında ziyaret edildi.

• 6 Mayıs 2014 tarihinde Tuzla Temsilcilik Y.K. tarafından Gemi Mühen-
disleri Odası Yönetim Kurulu ziyaret edildi.

• 7-10 Mayıs 2014 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen 
SODEX 2014 fuarına katılım sağlandı.

• 8-10 Mayıs 2014 tarihlerinde TTMD’nin düzenlediği Uluslararası Ya-
pıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu’na Zeki ARSLAN katıldı.

• 09.05.2014 tarihinde Türk Loydu’nun 55. Olağan Genel Kurul Toplan-
tısı düzenlendi. Şemsi BAKIRCI temsilci olarak katıldı.

• 10 Mayıs 2014 tarihinde MMO İstanbul Şube TM Korusu Dönem Sonu 
Konseri Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde yapıldı.

• 12 Mayıs 2014 tarihinde Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat HAZİ-
NEDAR makamında ziyaret edildi.

• 12 Mayıs 2014 tarihinde Silivri Belediye Başkanı ziyaret edildi.
• 14 Mayıs 2014 tarihinde Soma’da yaşanan işçi katliamına karşı DİSK, 

KESK ve TTB ile beraber 14 Mayıs’ta Tünel’den yürüyüş yapıldı.
• 15 Mayıs 2014 tarihinde Soma katliamı nedeniyle Şube önünde 3 

dakikalık saygı duruşu ve 1 günlük iş bırakma eylemi yapıldı. DİSK, 
KESK, TTB ve demokratik kitle örgütleriyle beraber Gayrettepe’den 
Mecidiyeköy’e yürünerek basın açıklaması düzenlendi.

• 17 Mayıs 2014 tarihinde Merkez öğrenci komisyonu toplantısı 
Ankara’da yapıldı. Mehmet Yiğit ÖZGENÇ, Meriç ARAS, Ulaş BİLGE, 
Mesut GEÇGEL katıldı.

• 22 Mayıs 2014 tarihinde Şube Kurumsal Yapısını Güçlendirme Top-
lantısı Şube’de yapıldı.

• 25 Mayıs 2014 TMMOB İKK tarafından düzenlenen Kent ve Demok-
rasi Etkinliği Bakırköy Botanik Park’ta yapıldı.

• 27 Mayıs 2014 tarihinde “İş Hayatında Mühendislerin Karşılaştığı So-
runlar” söyleşisi İstanbul Aydın Üniversitesi’nde yapıldı.

• TMMOB 43. Olağan Genel Kurulu 29-30-31 Mayıs 2014 tarihlerinde 
Ankara’da yapıldı. Şube Başkanı Zeki ARSLAN, Şube Başkan vekili 
Süleyman SOLMAZ, Şube Sekreteri N. Cenk CİHANGİR, Şube Say-
manı Zafer GÜZEY ve Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Aydın GÜÇKI-
RAN, Ahmet BATMAZ, Yusuf ÖZTÜRK ve İstanbul Şube delegeleri 
katıldı.

• 29 Mayıs 2014 tarihinde TIREXPO Fuarı’na katılım sağlandı. Fuarda 
‘Filo Mühendisliği’ semineri düzenlendi.

• 30 Mayıs 2014 tarihinde Ağaoğlu ve Mesa-Kantur inşaatlarında yaşa-
nan iş cinayetleri ile ilgili basın açıklaması yapıldı.
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• 31 Mayıs 2014 tarihinde Gezi Parkı direnişinin yıldönümünde Taksim 
Dayanışması’nın çağrısı ile Taksim Meydanı’na yapılmak istenen yü-
rüyüşe polisin müdahale etmesi nedeniyle oturma eylemi yapıldı.

• 5-8 Haziran 2014 tarihlerinde TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezinde 
WIN Metal Working Fuarı yapıldı. Fuara katılım sağlandı.

• 7 Haziran 2014 tarihinde Win Metal Working Fuarı kapsamında “Ma-
denlerde İş Güvenliği- Soma Paneli” yapıldı. 

• 10 Haziran 2014 tarihinde Can Dündar’ın Gezi Direnişine yöne-
lik hazırladığı Gözdağı Belgeseli gösterimi Bakırköy ve Kadıköy 
Temsilcilik’te yapıldı.

• 11 Haziran 2014 tarihinde Belediyelerde çalışan mühendislere ve 
temsilcilik teknik görevlilerine yönelik Yangın Eğitimi verildi.

• 11 Haziran 2014 tarihinde asansör denetimleri sonuçları hakkında 
basın açıklaması yapıldı.

• 12 Haziran 2014 tarihinde Taksim Dayanışması üyeleri ve İKK Sek-
reteri Süleyman SOLMAZ’ın yargılandığı Gezi Davası Çağlayan’da 
yapıldı.

• 15 Haziran 2014 tarihinde Doğa ve Uçurtma Şenliği Beylikdüzü Tem-
silcilik tarafından MMO Korusu’nda yapıldı. 

• 20 Haziran 2014 tarihinde Oda ve Meslek Tanıtımı Etkinliği Bakırköy 
Temsilicilik tarafından Aydın Üniversitesinde yapıldı.

• 20 Haziran 2014 tarihinde Başakşehir Temsilcilik ve Teknik Birimimi-
zin açılış ve kokteyli yapıldı.

• 20 Haziran 2014 tarihinde Ankara’da yapılan Oda Bilgi İşlem Ça-
lışmaları ile ilgili toplantıya Bilgi İşlem Danışmanımız Abdurrahman 
ATALAY katıldı.

• 21 Haziran 2014 tarihinde Oda Danışma Kurulu toplantısı Ankara’da 
yapıldı. Oda Denetleme Kurulu Üyeleri Osman SERTER, Seyfettin 
AVCI, Remzi ÇAKMAKLI, İsmail ŞAHİN, Leyla BAHÇECİ, Fikret PA-
LABIYIK, Oda Onur Kurulu Üyeleri Turgut Bozkurt, Ali Haydar KARA-
ÇAM, TMMOB YK Üyesi Tevfi k PEKER, Şube Saymanı Zafer GÜ-
ZEY ve Şube Sekreteri Cenk CİHANGİR katıldı.

• 22.06.2014 tarihinde Ankara’da yapılan 45.Dönem 1. Sekreterler-
Saymanlar Toplantısı’na Şube Sekreteri Cenk CİHANGİR, Şube Say-
manı Zafer GÜZEY katıldı.

• 21.06.2014 tarihinde Ankara’da yapılan 45. Dönem Oda Onur Kurulu 
toplantısına Onur Kurulu Üyeleri Turgut BOZKUR, Ali Haydar KARA-
ÇAM, Hukuk Danışmanı Av. Yalçın ÜNAL ve Eyüphan BAŞAR katıldı.

• 21 Haziran 2014 tarihinde UHUM MEDAK ve EİM MEDAK seçimleri 
Ankara’da yapıldı. 

• 27 Haziran 2014 tarihinde Şişli Temsilcilik tarafından tekne gezisi et-
kinliği yapıldı.

• 28 Haziran 2014 tarihinde “Madenlerde Mühendislik Tasarımları, Risk 
Oluşturan Faktörler ve Önleyici Tedbirler” paneli Şube’de yapıldı.

• 28 Haziran 2014 tarihinde HPKON Yürütme Kurulu toplantısı Şube’de 
yapıldı.

• 28 Haziran 2014 tarihinde Mehmet Ayvalıtaş’ın Anıt Mezar açılışı 
Çekmeköy Mezarlığı’nda yapıldı.

• 9 Temmuz 2014 tarihinde Klima kullanırken dikkat edilmesi gereken 
konularla ilgili basın açıklaması yapıldı.

• 15 Temmuz 2014 tarihinde 2.’si düzenlenecek olan Asansör Paneli ile 
ilgili AYSAD ve EMO yöneticileri ortak toplantı düzenledi.

• 15 Temmuz 2014 tarihinde Şube Kurumsal Yapısını Geliştirme 2. 
Toplantısı Temsilcilik Sekreter ve saymanları, Birim sorumluları, ŞYK 
üyeleri ve teknik görevlilerin katılımı ile Şube’de yapıldı.

• 15 Temmuz 2014 tarihinde AYSAD ile Şube’de toplantı yapıldı.
• 22 Temmuz 2014 tarihinde Beşiktaş Belediye Başkanı makamında 

ziyaret edildi.
• 25 Temmuz 2014 tarihinde Bayramda yola çıkan vatandaşlarımızın 

alacağı güvenlik önlemleri ile ilgili basın açıklaması yapıldı.
• 28 Temmuz 2014 tarihinde Tuzla‘dan Topkapı istikametine gitmekte 

olan halk otobüsünde, seyir halinde iken çıkan yangın ile ilgili basın 
açıklaması yapıldı.

• 7 Ağustos 2014 tarihinde “Direnen Ortadoğu Halkları Yalnız Değildir!” 
başlığıyla Gazze, Rojava ve Şengal ile dayanışma için yürüyüş ve 
basın açıklamasına katılım sağlandı.

• 9 Ağustos 2014 tarihinde SMM Kurultayı Düzenleme Kurulu toplantısı 
Şube’de yapıldı.

• 13 Ağustos 2014 tarihinde 3. ayına giren Soma’da yaşanan iş cinaye-
ti ile ilgili basın toplantısı yapıldı.

• 15 Ağustos 2014 tarihinde SMM Yerel Kurultayı Mekanik Tesisat Ça-
lışma Grubu Toplantısı Şube’de yapıldı.

• 16 Ağustos 2014 tarihinde SMM Yerel Kurultayı AİTM Çalışma Grubu 
Toplantısı Şube’de yapıldı.

• 17 Ağustos 2014 tarihinde TMMOB Deprem Duyarlılık Yürüyüşü 
Kocaeli’de yapıldı.

• 18 Ağustos 2014 tarihinde SMM Yerel Kurultayı LPG-CNG Çalışma 
Grubu Toplantısı Şube’de yapıldı.

• 21 Ağustos 2014 tarihinde SMM Yerel Kurultayı Doğalgaz Çalışma 
Grubu Toplantısı Şube’de yapıldı.

• 25 Ağustos 2014 tarihinde SMM Yerel Kurultayı Mekanik Tesisat Ça-
lışma Grubu 2. Toplantısı Şube’de yapıldı.

• 30 Ağustos 2014 tarihinde HPKON Yürütme Kurulu Toplantısı İzmir’de 
yapıldı.

• 31 Ağustos 2014 tarihinde TMMOB İKK-TTB-DİSK-KESK ve demok-
ratik kitle örgütleriyle 1 Eylül Dünya Barış Günü basın açıklaması 
Kadıköy’de yapıldı.

• 3 Eylül 2014 tarihinde SMM Yerel Kurultayı Asansör ve Mekanik Tesi-
sat (3) Çalışma Grubu Toplantıları Şube’de yapıldı.

• 3 Eylül 2014 tarihinde Dudullu OSB Bölge Müdürleriyle HPKON hak-
kında yemekli toplantı yapıldı.

• 3 Eylül 2014 tarihinde Avcılar’da üst geçide çarparak bir kişinin ölü-
müne neden olan damper faciası ile ilgili basın açıklaması yapıldı.

• 4 Eylül 2014 tarihinde Şube Danışma Kurulu toplantısı yapıldı.
• 6 Eylül 2014 EİM Kurultayı ön hazırlık toplantısı yapıldı.
• 7 Eylül 2014 tarihinde Torunlar GYO’ya ait inşaatta 10 işçisinin 

hayatını kaybettiği iş cinayeti ile ilgili DİSK-KESK-TTB ile birlikte 
Mecidiyeköy’de basın açıklaması yapıldı.

• 12 Eylül tarihinde 2014 tarihinde HPKON Yürütme Kurulu Toplantısı 
Şube’de yapıldı.

• 16 Eylül 2014 tarihinde HPKON Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı.
• 17 Eylül 2014 tarihinde Şube İSİG Kurulu tarafından tüm birimlerin 

acil durum personeline eğitim verildi.
• 17 Eylül 2014 tarihinde Otobüs yangınları ile ilgili basın açıklaması 

yapıldı.
• 18 Eylül 2014 tarihinde Sanayi Sitesi Başkanlarına Hidrolik Pnömatik 

Kongresi ve Sergisi’nin yanı sıra İSİG Sempozyumu hakkında da bil-
gilendirme amaçlı yemekli toplantı İOSB Hasırlı Restorant’ta yapıldı.

• 18 Eylül 2014 tarihinde “Asansör ve İnşaat Vinçlerinde Güvenlik ve 
Kamusal Denetim” Paneli Şube’de yapıldı.150 kişi katıldı. 

• 19 Eylül 2014 TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanış-
ma Günü’nde Galatasaray Lisesi önünde basın açıklaması yapıldı.

• 20 Eylül 2014 tarihinde Şube İSİG Kurulu tarafından Tehlikeli Grup’ta 
yer alıp İSİG eğitimine katılmayan personele eğitim düzenlendi.

• 21 Eylül 2014 tarihinde İSİG Meclisi Toplantısı yapıldı.
• 22 Eylül 2014 tarihinde Damper Açılma Kazaları ile ilgili basın açıkla-

ması yapıldı.
• 22 Eylül 2014 tarihinde MMO İstanbul Şubesinde Rojava ve 

Kobane’de yaşanan katliamlara karşı bir platformun kurulması ama-
cıyla ilk adım olan toplantı organize edildi.

• 24 Eylül 2014 tarihinde SMM Kurultayı Mekanik Tesisat Alt Çalışma 
Grubu toplantısı yapıldı.
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• 26 Eylül 2014 tarihinde Dudullu Organize Sanayi Bölgesi Başkanları 
ile Hidrolik Pnomatik Kongresi toplantısı yapıldı.

• 27 Eylül 2014 tarihinde “X. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı” 
Düzenleme Kurulu 1. Toplantısı yapıldı.

• 27 Eylül 2014 tarihinde HPKON Yürütme Kurulu toplantısı yapıldı.
• 27 Eylül 2014 tarihinde yeni mezun üyelerimize dönük Mesleğe ve 

Meslek Odanıza Hoş Geldiniz etkinliği ve kokteyli yapıldı. 113 kişi 
katıldı.

• 27 Eylül 2014 tarihinde HKMO İstanbul Şube üyesi Harita Mühendisi 
Gülseren Yurttaş ölümünün 7. yılında İSKİ şantiyesi önünde bir basın 
açıklaması ile anıldı.

• 27 Eylül 2014 tarihinde İKK’nın da içinde yar aldığı Kobane Dayanış-
ması, Kobane ile dayanışma basın açıklaması ve yürüyüşü gerçekleş-
tirdi. İKK Sekreteri Süleyman Solmaz da burada bir açıklama yaptı.

• 30 Eylül 2014 tarihinde çalışma yaşamında her gün yaşanan iş cina-
yetleri ile ilgili basın açıklaması yapıldı. 

• 1 Ekim 2014 tarihlerinde KESK, DİSK, TTB ve TMMOB tezkereye 
karşı Tünel Meydanı’ndan Galatasaray’a yürüyüş ve basın açıklama-
sı yaptı.

• 2 Ekim 2014 tarihinde Bayramda Yola Çıkacak Sürücülerin Dikkat 
Etmesi Gerekenler, LPG’li Araçlar, Araçlarda Yangın Riski, Trafi k Ka-
zaları Hakkında Basın Toplantısı yapıldı.

• 7 Ekim 2014 tarihinde Tünel’den Galatasaray’a yürüyüş ve “Rojava 
Devriminin Boğulmasına İzin 

Vermeyeceğiz!” basın açıklaması gerçekleştirildi.
• 9 Ekim 2014 tarihinde IŞİD’in Kobanê’de sürdürdüğü kuşatmaya 

karşı iş bırakma eylemi ve Mecidiyeköy’de AKP İl Binası’na yürümek 
amacıyla basın açıklaması yapıldı.

• 11 Ekim 2014 tarihinde 13. Otomotiv ve Üretim Teknolojileri Sempoz-
yumu Düzenleme Kurulu 1. toplantısı yapıldı.

• 11 Ekim 2014 tarihinde SMM Kurultayı Mekanik Tesisat Çalışma Gru-
bu Toplantısı Şube’de yapıldı.

• 11 Ekim 2014 tarihinde HPKON Yürütme Kurulu Toplantılarının 20.si 
Şube’de gerçekleştirildi.

• 15 Ekim 2014 tarihinde İSİG Sempozyumu Tanıtım Toplantısı ve Ye-
meği yapıldı.

• 16 Ekim 2014 tarihinde Şube Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı.
• 17 Ekim 2014 tarihinde 1. Kadın Mühendisler Buluşması Şube’de ya-

pıldı.
• 18 Ekim 2014 tarihinde Apartman Yöneticileri Paneli Türkan Saylan 

Kültür Merkezi’nde yapıldı.
• 18 Ekim 2014 tarihinde Öğrenci üye buluşması Şube’de yapıldı.
• 18 Ekim 2014 tarihinde Öğrenci Üye Kurultayı Yürütme Kurulu top-

lantısı ve Düzenleme Kurulu 1. toplantısı Ankara’da yapıldı.
• 18 Ekim 2014 tarihinde 45. Dönem Öğrenci Üye Komisyonu toplantı-

sı Ankara’da yapıldı. Merkez Öğrenci Komisyon üyeleri Mehmet Yiğit 
ÖZGENÇ, Ulaş BİLGE, Zeynep Nur UYSAL katıldı.

• 18 Ekim 214 tarihinde Makine İmalat Teknolojileri Kongresi Düzenle-
me Kurulu 1. toplantısı Bursa’da yapıldı.

• 18 Ekim 2014 tarihinde 7. Bakım Teknolojilileri Kongresi ve Sergisi 
Düzenleme Kurulu 1. toplantısı Eskişehir’de yapıldı.

• 18 Ekim 2014 tarihinde 9. Kaynak ve Tahribatsız Muayene Kongre ve 
Sergisi Düzenleme Kurulu 1. toplantısı Ankara’da yapıldı.

• 18 Ekim 2014 tarihinde 8. Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği Ku-
rultayı Düzenleme Kurulu 1. toplantısı Eskişehir’de yapıldı. 

• 20 Ekim 2014 tarihinde TMMOB nin 60. Yıl Mühendislik Haftasın’da 
Galatasaray’da odalar stand açtı ve basın açıklaması yapıldı.

• 22 Ekim 2014 tarihinde VII. Ulusal Hidrolik-Pnömatik Kongresi ve 
Sergisi 22-25 Ekim tarihlerinde Harbiye Askeri Müze ve Kültür Mer-
kezinde üyelerimizin katılımı ile yapıldı.

• 8-9 Kasım 2014 tarihlerinde SMM Yerel Kurultayı üyelerimizin katılımı 

ile Şube’de yapıldı.
• 8 Kasım 2014 tarihinde MMO İstanbul Şube Denetlemesi Şube’de 

yapıldı.
• 14-15 Kasım 2014 tarihlerinde YTÜ Davutpaşa Kültür Merkezi’nde 

ISİG Sempozyumu ve Sergisi üyelerimizin katılımı ile yapıldı.
• 21 Kasım 2014 tarihinde Asansör yazılımı çalışmaları toplantısı 

Ankara’da yapıldı. Teknik görevlimiz İlker ÖZGEN katıldı.
• 22 Kasım 2014 tarihinde Odamız 45. Dönem 2. Danışma Kurulu Top-

lantısı Ankara’da yapıldı. ŞYK Başkanı Zeki ARSLAN, ŞYK Sekreteri 
Cenk CİHANGİR, ŞYK Üyesi Cemal Ahmet AKÇAKAYA ve Şube Mü-
dürü Hasan ÖZGER katıldı.

• 22 Kasım 2014 tarihinde SMM Kurultayı 2. Düzenleme Kurulu Top-
lantısı Ankara’da yapıldı. ŞYK üyemiz Cemal Ahmet AKÇAKAYA ve 
teknik görevlimiz Nilgün İLİK EREN katıldı.

• 23 Kasım 2014 tarihinde Odamız 45. Dönem 2. Sekreterler-Saymanlar 
Toplantısı Ankara’da yapıldı. ŞYK Sekreteri Cenk CİHANGİR ve Şube 
Müdürü Hasan ÖZGER katıldı.

• 23 Kasım 2014 tarihinde AKM Birim İrtibat Sorumlusu eğitimi 
Ankara’da yapıldı. ŞYK Sekreteri Cenk CİHANGİR ve Şube Müdürü 
Hasan ÖZGER katıldı.

• 29 Kasım 2014 tarihinde 12. Tesisat Mühendisliği Kongresi Düzenle-
me Kurulu Toplantısı MMO İzmir Şube’de yapıldı. 

• 29 Kasım 2014 tarihinde Şube Kurumsal Yapısını Geliştirme Toplan-
tısı yapıldı.

• 01-05 Aralık 2014 tarihleri arasında Periyodik kontrol faaliyeti yürüten 
teknik görevlilerin katıldığı İş Hijyeni Eğitimi Kocaeli Şube’de düzen-
lendi. Şube teknik görevlimiz İlker ÖZGEN, Tuncay TÖNGEL ve Er-
kan DENİZ katıldı.

• 06 Aralık 2014 tarihinde Meslekte 60. 50. 40. ve 25. yılını doldurmuş 
üyelerimize plaketlerini de sunduğumuz Geleneksel Oda Gecesi The 
Marmara Taksim Oteli’nde üyelerimizin katılımı ile yapıldı.

• 06 Aralık 2014 tarihinde EİM Kurultayı 2. Düzenleme Kurulu Toplantı-
sı Şube’de yapıldı.

• 06 Aralık 2014 tarihinde Otomotiv Sempozyumu Yürütme Toplantısı 
Şube’de yapıldı.

• 4-5-6 Aralık 2014 tarihlerinde Temsilcilik teknik görevliler için Yangın 
Projeleri Eğitimi Şube’de yapıldı.

• 06 Aralık 2014 tarihinde 45. Dönem EİM MEDAK 3. toplantısı Şube’de 
yapıldı. Saadet SAYIN katıldı.

• 8-14 Aralık 2014 tarihleri arasında Periyodik Kontrol Vasıfl andırma 
eğitimleri Ankara’da yapıldı. Teknik görevlilerimiz Umut DEMİR, Tun-
cay DİLBER, Ali Kaan UZUNSOY, Erdal GÜMÜŞ katıldı.

• 11-12 Aralık 2014 tarihlerinde TÜRKAK tarafından Akreditasyon Eği-
timi Ankara’da yapıldı. Teknik görevlimiz Çağdaş ÇOBAN katıldı.

• 13-14 Aralık 2014 tarihinde III. Serbest Müşavirlik Mühendislik Hiz-
metleri ve Mesleki Denetim Kurultayı Antalya’da yapıldı.

• 15 Aralık 2014 tarihinde Zirve Muhasebe Programı hakkında Ankara’da 
eğitim yapıldı. Muhasebe Sorumlusu Ahmet OĞUR katıldı.

• 18 Aralık 2014 tarihinde İSİG Çalışmaları Toplantısı Temsilcilik teknik 
görevlileri ile yapıldı.

• 21 Aralık 2014 Tarihinde BPK Kurulları, SDK Kurulları ve MİEM Eği-
ticileri Toplantısı Ankara’da yapıldı. Üyelerimiz Mustafa Kemal SE-
VİNDİR, Nuri Alpay KÜREKÇİ, Derya Burcu ÖZKAN, Galip TEMİR, 
Serhat GÖKE ve Nafi  BARAN katıldı.

• 26 Aralık 2014 tarihinde Anadolu Yakası Yeni Yıl Kutlama Yemeği 
Bostancı Prenses Otel’de yapıldı.

• 26 Aralık 2014 tarihinde Teknik Görevliler Buluşması etkinliği önce-
sinde yapıldı. Olağan merkezi toplantı Ankara’da yapıldı. Şube teknik 
görevlileri adına Çağdaş ÇOBAN katıldı.

• 27 Aralık 2014 tarihinde TMMOB Sanayi Kongresi 2015 1. Düzenle-
me Kurulu toplantısı Ankara’da yapıldı.
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• 10 Ocak 2015 tarihinde Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesin-
de başta Odalarımızın SMM (Serbest Mühendislik Mimarlık) Hizmeti 
veren üyeleri olmak üzere üyelerimizle toplantı yapıldı.

• 10 Ocak 2015 tarihinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu top-
lantısı Ankara’da yapıldı. ŞYK Saymanı Zafer GÜZEY katıldı

• 12 Ocak 2015 tarihinde İKK Çalışmalarında 1 yıllık dönem değerlen-
dirmesi yapmak amacıyla İKK ve Yönetim Kurulları Ortak Toplantısı 
yapıldı.

• 17 Ocak 2015 tarihinde 45. Dönem Oda Merkez Kadın Komisyonu 1. 
Toplantısı Ankara’da yapıldı. Merkez Kadın Komisyonu Üyeleri Ezgi 
KILIÇ ve Gülser ÜNLÜ katıldı.

• 17 Ocak 2015 tarihinde TMMOB 1. Kadın Sempozyumu üyelerin 
katılımıyla Ankara’da yapıldı. Merkez Kadın Komisyonu Üyeleri Ezgi 
KILIÇ ve Gülser ÜNLÜ katıldı.

• 18 Ocak 2015 tarihinde Genişletilmiş Kadın Çalışma Grubu Toplantı-
sı Ankara’da yapıldı.

• 24 Ocak 2015 tarihinde Şube Genel Üye Toplantısı ve Yılbaşı Kok-
teyli yapıldı.

• Otomotiv Sempozyumu Yürütme Kurulu Toplantısı Şube’de yapıldı. 
Hasan ÖZGER, Zeki ARSLAN Katıldı.

• 27 Ocak 2015 tarihinde Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kongresi 
Düzenleme-Danışmanlar Kurulu 2. Toplantısı Adana’da yapıldı. ŞYK 
Saymanı Zafer GÜZEY katıldı

• 7-8-9.02.2015 tarihlerinde Entegre Yönetim Sistemi (QDMS) Eğitimi 
İzmir Şube’de yapıldı. Teknik Görevlilerimiz İlker ÖZGEN ve Çağdaş 
ÇOBAN katıldı.

• 14.02.2015 tarihinde TMMOB 43.Dönem Olağanüstü Genel Kurulu 
Ankara’da yöneticilerimizin katılımı ile yapıldı.

• 21-22 Şubat 2015 tarihleri arasında Teknik Görevliler Buluşması et-
kinliği Antalya’da yapıldı. Teknik Görevliler katılım gösterdi.

• 27.02.2015 tarihinde TMMOB Sanayi Kongresi 2015 Yürütme Kurulu 
Toplantısı Ankara’da yapıldı Yürütme Kurulu üyeleri Yavuz BAYÜL-
KEN, Dinçer katıldı.

• 28.02.2015 tarihinde 45. Dönem EİM MEDAK 4. Toplantısı Ankara’da 
yapıldı. EİM-MEDAK Üyemiz Saadet SAYIN katıldı.

• 28.02.2015 tarihinde VIII. Ulusal Uçak Havacılık ve Uzay Mühendis-
liği Kurultayı” Düzenleme Kurulu 2. Toplantısı Eskişehir’de yapıldı. 
Hayri ACAR katıldı

• 07.03.2015 tarihinde 2014 yılı 4.Dönem Şube Denetlemesi yapıldı.
• 07.03.2015 tarihinde 12. Tesisat Mühendisliği Kongresi Düzenleme 

Kurulu Toplantısı İzmir’de yapıldı. 
• 14.03.2015 tarihinde TMMOB 43. Dönem 2. Danışma Kurulu Top-

lantısı Ankara yapıldı. Tevfi k PEKER, MMO Denetleme Kurulu Üyesi 
Osman SERTER, Leyla BAHÇECİ, Yüksek Onur Kurulu Üyesi İlter 
ÇELİK katıldı.

• 14.03.2015 tarihinde Öğrenci Üye Komisyonu ve Kurultay Yürütme 
Kurulu Toplantısı Ankara yapıldı. Öğrenci Üyeler Mehmet Yiğit Öz-
genç ve Zeynep Nur Uysal katıldı.

• 11-12-16.03.2015 tarihinde Asansör Kontrol Merkezinin TÜRKAK ta-
rafından gerçekleştirilecek olan 3. Gözetim Denetimi İzmir’de yapıldı. 
Teknik Görevli Fatih AYDINLI katıldı.

• 21.03.2015 tarihinde Kaynak ve Tahribatsız Muayene Kongre Ve 
Sergisi Danışmanlar Kurulu- 2. Düzenleme Kurulu ortak toplantısı 
Ankara’da yapıldı. ŞYK Üyemiz Aydın GÜÇKIRAN katıldı.

• 21.03.2015 tarihinde X. EİM Kurultayı Danışmanlar + Yürütme + Dü-
zenleme Kurulu Ortak Toplantısı Şube’de yapıldı.

• 26-28.03.2015 tarihinde Emisyon-İmisyon Ölçümlerinde Kullanılan 
Standartlar ve Ölçüm Yöntemleri Eğitimi Antalya’da yapıldı. Teknik 
Görevli Erkan DENİZ katıldı.

• 28.03.2015 tarihinde Öğrenci Üye Kurultayı Ankara’da yapıldı. ŞYK 
Saymanı Aydın GÜÇKIRAN ve öğrenci üyeler katıldı.

• 04.04.2015 tarihinde Sekreter-Sayman Toplantısı Ankara’da yapıldı. 
Şube ŞYK Sekreteri Zafer GÜZEY, ŞYK Saymanı Aydın GÜÇKIRAN 
ve Şube Müdürü Hasan ÖZGER katıldı.

• 04.04.2015 tarihinde 45. Dönem 3. Danışma Kurulu Toplantısı 
Ankara’da yapıldı. ŞYK Sekreteri Zafer GÜZEY, ŞYK Saymanı Aydın 
GÜÇKIRAN, Denetleme Kurulu Üyeleri Seyfettin AVCI, Remzi ÇAK-
MAKLI, Leyla BAHÇECİ, Fikret PALABIYIK, İsmail ŞAHİN ve Şube 
Müdürü Hasan ÖZGER katıldı.

• 07.04.2015 tarihinde VII. Necdet Eraslan Proje Yarışması 2015 Bilim 
Kurulu Toplantısı Şube’de yapıldı.

• 08-11.04.2015 tarihinde 12. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi 
İzmir’de yapıldı. Zeki ARSLAN, Zafer GÜZEY, Cemal Ahmet AKÇA-
KAYA, Turgut BOZKURT, Şehriban ÖZDEMİR, Azmi BAKDUR, Nil-
gün EREN, Tanju YAZICI, Nuray ERHAN ve Hasan ÖZGER katıldı.

• 11.04.2015 tarihinde X.EİM Kurultayı Yürütme Kurulu 3.Toplantısı 
Şube’de yapıldı.

• 16-18.04.2015 tarihinde 8. Ulusal İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Kong-
resi Adana’da yapıldı. Zeki ARSLAN, Zafer GÜZEY, Fatih AYDINLI, 
Egemen YILMAZ katıldı.

• 22.04.2015 tarihinde İş Güvenliği Uzmanlığı Yerel Kurultayı Şube’de 
yapıldı.

• 25.04.2015 tarihinde 8. Ulusal Uçak Havacılık ve Uzay Mühendisliği 
Kurultayı 3. Düzenleme Kurulu Toplantısı Eskişehir’de yapıldı. Hayri 
ACAR katıldı.

• 30.04.2015 tarihinde Türk Loydu Vakfı’nın 57. Olağan Genel Kurul 
Toplantısı Vakıfta yapıldı. Osman SERTER katıldı.

• 08.05.2015 tarihinde LPG.CNG eğitim ve gözetim faaliyetleri Eğitimi 
Ankara’da yapıldı. Teknik Görevli İlker ÖZGEN katıldı.

• 09.05.2015 tarihinde 2015 Yılı 1.Dönem Şube Denetlemesi yapıldı.
• 09.05.2015 tarihinde Mühendis ve Makina Dergisi Yayın Kurulu ve 

Yayın Danışma Kurulu ortak toplantısı Ankara Merkezde yapıldı. Ali 
PINARBAŞI ve Erdem İMRAK katıldı.

• 10.05.2015 tarihinde Beylikdüzü Temsilcilik tarafından MMO Korusu 
6. Doğa ve Uçurtma Şenliği yapıldı.

• 17.05.2015 tarihinde Bakırköy Temsilcilik tarafından Kent ve Demok-
rasi Şenliği Botanik Parkı’nda yapıldı.

• 22-23.05.2015 tarihinde 8.Ulusal Uçak Havacılık ve Uzay Mühendis-
liği Kurultayı Eskişehir’de yapıldı.

• İKK tarafi ndan 24.05.2015 tarihinde TMMOB Kent ve Demokrasi 
Şenliği’nin üçüncüsü Kadıköy - Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda ya-
pıldı.

• 11.06.2015 tarihinde Üniversite Bölüm Başkanları Toplantısı ve Ye-
meği İnnpera Otel’de yapıldı.

• 27.06.2015 tarihinde Öğrenci Üye Komisyonu toplantısı Ankara’da 
yapıldı

• 26.06.2015 tarihinde AKM çalışmalarını gözden geçirme toplantısı 
Ankara’da yapıldı. Teknik Görevliler İlker ÖZGEN, Serdar TURAN ve 
Ertan DEMİRCİ katıldı.

• 02.07.2015 tarihinde Asansör tesciline yönelik eğitim Ankara’da ya-
pıldı. Teknik Görevli Mustafa Kemal KÖKEN katıldı.

• 10.07.2015 tarihinde AKM Yönetim Kurulu Üyeleri ve Birim İrtibat Yö-
neticilerine Yönelik Eğitim Ankara’da yapıldı. Hasan ÖZGER ve Zafer 
Güzey katıldı

• 01.08.2015 tarihinde 2015 yılı 2. dönem 6 aylık denetlemesi Şube’de 
yapıldı.

• 13.08.2015 tarihinde Ölçü Dergisi Yayın Kurulu Şube’de toplandı.
• 04.08.2015 tarihinde Asansör Periyodik Kontrol Toplantısı Ankara’da 

yapıldı. İlker ÖZGEN, Serdar TURAN katıldı.
• 20.08.2015 tarihinde Asansör Paneli Perpa Ticaret Merkezi’nde ya-

pıldı.
• 28.08.2015 tarihinde Avcılar Belediyesi ziyareti yapıldı. S. TURAN, E. 
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SARSU, H. ÖZGER katıldı.
• 31.08.2015 tarihinde Sarıyer Belediyesi ziyareti yapıldı. S. TURAN, 

S. SOLMAZ, H. ÖZGER katıldı.
• 03.09.2015 tarihinde Otomotiv Sempozyumu Yürütme Kurulu toplan-

tısı yapıldı.
• 12.09.2015 tarihinde TMMOB 43. Dönem III. Danışma Kurulu Top-

lantısı Ankara’da yapıldı. ŞYK Başkanı Zeki ARSLAN, ŞYK Sekreteri 
Zafer GÜZEY, ŞYK Saymanı Aydın GÜÇKIRAN, Şube Müdürü Hasan 
ÖZGER, MMO Denetleme Kurulu Üyesi Osman SERTER, Seyfettin 
AVCI, Remzi ÇAKMAKLI, İsmail ŞAHİN, Leyla BAHÇECİ ve Yüksek 
Onur Kurulu Üyesi İlter ÇELİK katıldı.

• 13.09.2015 tarihinde Oda 45. Dönem 4. Sekreter-Saymanlar toplan-
tısı Ankara’da yapıldı. ŞYK Sekreteri Zafer GÜZEY, ŞYK Saymanı 
Aydın GÜÇKIRAN ve Şube Müdürü Hasan ÖZGER katıldı.

• 02.10.2015 tarihinde Odamız Merkez Laboratuvarının, İSGÜM tara-
fından yapılan denetimine Teknik Görevliler Tuncay Merak ve Erkan 
DENİZ katıldı.

• 08-10 Ekim 2015 tarihinde 7. Bakım Teknolojileri Kongre ve Sergisi 
Eskişehir’de yapıldı.

• 10.10.2015 tarihinde Ankara Sıhhiye Meydanında yapılması planla-
nan “SAVAŞA İNAT BARIŞ HEMEN ŞİMDİ! EMEK, BARIŞ VE DE-
MOKRASİ MİTİNGİ” yaşanan katliam neticesinde gerçekleştirileme-
di.

• 15.10.2015 tarihinde Asansör Periyodik Kontrol Vasıfl andırma Eğitimi 
Ankara’da yapıldı.

• 17-18 Ekim 2015 tarihleri arasında İTÜ Maçka Yerleşkesi İşletme Fa-
kültesinde gerçekleştirilmesi planlanan X. Endüstri – İşletme Mühen-
disliği Kurultayı Ankara katliamı nedeniyle Aralık ayına ertelendi.

• 24.10.2015 tarihinde Asansör periyodik kontrolü denetlemelerine yö-
nelik eğitim ve hazırlık toplantısı Ankara’da  yapılacak. Serdar Turan 
katıldı.

• 27.10.2015 PK Yazılımı Ön Analiz Toplantısı Şube’de yapıldı.İlker  
özgen, Fatih Aydınlı katıldı.

• 02-12 Kasım 2015 tarihleri arasında AKM’nin yeniden akreditasyonu 
için  TÜRKAK denetimi yapıldı..

• 07.11.2015 tarihinde 2015 yılı 3. Dönem Şube Denetlemesi Şube’de 
yapıldı.

• 13-14 Kasım 2015 tarihleri arasında  XIII. Otomotiv ve Yan Sanayi 
Sempozyumu ve Sergisi “Teknoloji, Çevre ve Güvenlik” temalı olarak 
Türkan Saylan Kültür Merkezi nde üyelerimizin katılımı ile yapıldı.

• 14-15 Kasım 2015 tarihlerinde TMMOB 4. KADIN KURULTAYI 
izmir’de yapılacak. Saadet Sayın katıldı.

• 21.11.2015 tarihinde Geleneksel Plaket Töreni Taksim İnnpera 
Oteli’nde Meslekte 25.40.50 ve 60. Yılını dolduran üyelerimizin katılı-
mı ile yapıldı.

• 22.11.2015 tarihinde Oda 45. Dönem 4. Danışma Kurulu toplantısı 
Ankara’da yapıldı.

• 12.12.2015 tarihinde öğrenci üyelerin katılımı ile Merkez Öğrenci Üye 
Komisyonu toplantısı Ankara’da yapıldı.

• 11-12.12.2015  tarihinde TMMOB Sanayi Kongresi Ankara’da yapıl-
dı.

• 25-26 Aralık 2015 tarihinde X. Endüstri – İşletme Mühendisliği Kurul-
tayı İTÜ Maçka Yerleşkesi İşletme Fakültesinde üyelerimizin katılımı 
ile yapıldı.

• 25.12.2015 tarihinde Şube Yeni Yıl Kokteyli Taksim İnnpera Otelinde 
üyelerimizin katılımı ile yapıldı.

MMO SÜREKLİ KOMİSYONLARINDAKİ
ŞUBE TEMSİLCİLERİMİZ
• Endüstri – İşletme Mühendisliği Meslek Dalı Ana Komis-

yonu (EİM-MEDAK)
Saadet SAYIN

• Uçak – Havacılık ve Uzay Mühendisliği Meslek Dalı Ana 
Komisyonu (UHUM-MEDAK)
Hayri ACAR
Akın ALTUNAY

• Tesisat Mühendisliği Dergisi Yayın Kurulu
Galip TEMİR-Editör
Abdurrahman KILIÇ 
Ahmet ARISOY
A. Metin DURUK
Hasan HEPERKAN
Zeki ARSLAN
Cafer ÜNLÜ
Tevfi k PEKER
Turgut BOZKURT
Üzeyir ULUDAĞ
İ. Cem PARMAKSIZOĞLU

MMO ÇALIŞMA GRUPLARINDAKİ ŞUBE TEMSİLCİLERİMİZ
• Oda Kurumsal Yapısını Geliştirme Çalışma Grubu

Zafer GÜZEY
Hasan Yılmaz ÖZGER

• MMO Muayene Kuruluşu Yönetim Kurulu Üyeliği 
Hasan Yılmaz ÖZGER

• MMO Asansör Kontrol Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği 
Hasan Yılmaz ÖZGER

• Oda Merkez Kadın Komisyonu
Ezgi KILIÇ
Gülser ÜNLÜ

İSTANBUL İKK, KOMİSYON, DÜZENLEME KURULU VE
ÇALIŞMA GRUPLARINDAKİ ŞUBE TEMSİLCİLERİMİZ
• TMMOB İstanbul İKK

Süleyman SOLMAZ-İKK Sekreteri
Çetin KARTAL

• Ölçü Dergisi Yayın Kurulu 
Münür AYDIN

• İstanbul İKK Kadın Komisyonu 
Şebnem CENGİZ
Saadet SAYIN

• İstanbul İKK İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Komisyonu
Zafer GÜZEY

• İstanbul İKK Kent Komisyonu
Cafer YILDIZ
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GELENEKSEL ODA GECELERİ

6 ARALIK 2014 GELENEKSEL ODA PLAKET TÖRENİ
Şubemizin her yıl düzenlemiş olduğu Geleneksel Plaket Töre-

ninin 31. Dönem içerisindeki ilk töreni 06.12.2014 tarihinde The 
Marmara Oteli’nde yapıldı. Çok sayıda mühendisin katılımıy-
la gerçekleşen törenimizde; tamamlayarak plaketlerini almaya 
hak kazandılar. 

2014 / 25.Yıl

30974 ŞABAN ÇETİN
31459 ALİ ABBAS BEKÇİ
31461 TEVFİK ÖZKAN
31466 SELİM SALİH ERDOĞAN
31500 CÜNEYT ALAYBEYİ
31576 KADRİ BAŞARAN
31594 KADRİ ÖZBEY
31702 ÖMER BAYRAKTAR
31710 MURAT ÖZAKIN
31777 YALÇIN ALTINKURT
31809 YUNUS EMRE TOKMAK
31891 MERT GÖKHAN SOĞUKSU
32000 HALİL KÖYBAŞI
32007 BÜLENT PİŞKİN
32047 İBRAHİM ALTUN
32049 BAHTİYAR TOKMAK
32104 AHMET FUAT KABAN
32158 YÜCEL KARA
32452 LEVENT ORHAN
32454 SALİM TAYYAR
32523 NAİM ÇELİK
32525 BÜLENT SEVİNÇEL
32578 MİTHAT KASAPOĞLU

32709 NAFİ BARAN
32782 VASIF TURAN AYAZLI
32796 MEHMET KARATAŞ
32809 ÖMER YEŞİLADA
32885 MUSTAFA TOPALOĞLU
32979 FERUZE AKPINAR
32997 HIDIR KARADAŞ
33095 ALİ GÖRÜRGÖZ
33096 SEHER SAYAR
33106 SEZAİ ERDİL
33229 NUMAN ŞEN
33261 İHSAN ACUNER
33268 HAKAN ASLAN
33289 EKREM KOÇAK
33398 İSMAİL DEMİR
33406 HÜSEYİN DOĞAN
33628 AHMET VOLKAN AKTOLUĞ
33725 GÖKHAN YALINAY
33727 NEVRUZ AYDAN ALKAP
34350 CELAL ÖZCAN
34381 ŞAHİN ÇALIŞKAN
34397 GÜVEN AKÇİÇEK
34443 MUSTAFA KARAKEÇİ
34444 MUSTAFA KOCAMAN
34785 ALİ ÖZGENÇ

35051 İBRAHİM DOKUZLAR
35203 İBRAHİM ERTAN TOYLAN
35257 MUSTAFA ÖKSÜZ
35278 NAİL FEROĞLU
35318 GÜREL TELLAL
35422 ERCAN ALTINBAŞ
35558 SEYİT ALİ KALAFATLAR
35623 LERZAN ÖZTÜRK
35843 SEMA ÇİL
35904 SAMİ KARAÇİL
36488 NUH AYDIN
36681 YAKUP TÜRK
36751 MUSTAFA DAĞCI
37324 FEVZİ YILMAZ
37393 TAYFUN KIZILTOPRAK
37404 CENGİZ KAŞKAYA
37452 İLHAN GÖRMÜŞ
37789 MUSTAFA MURAT ERCAN
38004 DURSUN KARCI
39636 HALUK SAYAR
40325 HAYRULLAH YÜKSEKLİ
40734 MEHMET YENİ
40943 ORHAN DEMİREL
41681 YÜCEL KAPLANOĞLU
42236 FİKRET ALTAY

MMO SEMPOZYUM, KONGRE VE KURULTAYLARI DÜZENLEME KURULLARINDAKİ ŞUBE TEMSİLCİLERİMİZ

SEMPOZYUM, KONGRE VE KURULTAYLAR BİRİM SORUMLU 

TMMOB SANAYİ KONGRESİ-2015 MERKEZ ZEKİ ARSLAN

ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI 2015 MERKEZ AYDIN GÜÇKIRAN

10.ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI İSTANBUL-KOCAELİ ŞEBNEM CENGİZ

SAADET SAYIN

8.ULUSAL UÇAK HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI ESKİŞEHİR HAYRİ ACAR

12. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE FUARI İZMİR ZEKİ ARSLAN

8. ULUSAL İŞÇİSAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KONGRESİ ADANA ZAFER GÜZEY

MAKİNA İMALAT TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ BURSA AYDIN GÜÇKIRAN

ULUSAL HİDROLİK-PNÖMATİK-MEKATRONİK 

KONGRESİ VE SERGİSİ

İSTANBUL OSMAN SERTER

ZEKİ ARSLAN

ASANSÖR SEMPOZYUMU İZMİR İLKER ÖZGEN

7. BAKIM TEKNOLOJİLERİ KONGRE VE SERGİSİ ESKİŞEHİR/KOCAELİ ZEKAİ ŞAHİN

KAYNAK VE TAHRİBATSIZ MUAYENE KONGRE VE SERGİSİ  ANKARA AYDIN GÜÇKIRAN

İSG YEREL SEMPOZYUMU İSTANBUL C.CİHANGİR-Z.GÜZEY

III. SERBEST MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE MESLEKİ 

DENETİM KURULTAYI

İSTANBUL- ANTALYA CEMAL AHMET AKÇAKAYA

ÖZGÜR SELÇUK

V. ULUSAL TIBBİ CİHAZLAR İMALATI SANAYİ KONGRE VE SERGİSİ-

TİSKON

SAMSUN İBRAHİM BELENLİOĞLU

13. OTOMOTİV VE ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ SEMPOZYUMU İSTANBUL-KOCAELİ-BURSA ALİ ÖZKAN

HÜSEYİN ŞİMŞEK
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44589 ZEKİ AYAĞ
45244 KEMALETTİN DOĞAN
48311 FİKRET ERDOĞDU
53268 AYSEN DURAK
55949 COŞKUN HÜNEREL
59836 CANER HASAN ATAÇ
60877 CAVİT EŞREFİZADE
61708 FATMA YÜKSEL
62191 HİKMET TAŞDEMİR
64592 SUAT CEBECİ
65982 HÜSEYİN DEVECİ
67025 ALİ ÖZHAN ÖZTÜRK
67666 KAMİL ÇAKMAKCI
69851 NURUL İSLAM HAN
71318 İBRAHİM NURİ SARIÇOBAN
72291 SUAT YURTÇU
80723 MEHMET KAÇAR
86041 MUSTAFA ÖZTÜRK
93799 AYHAN HÜNER

 
2014 / 40. Yıl

8030 AHMET OLCAY ERGİN
8079 KAYA SAVAŞ
8082 HAMDULLAH TURAN
8118 MEHMET ATALAY
8128 HÜSEYİN İZGÖRDÜ
8143 NECİP İÇTAŞ
8161 SALİH ŞAHİN TAŞCI
8195 ABİDİN YILDIRIM
8206 YUSUF KARAKAŞ
8218 MÜRTEZA AKDEMİR
8255 İLHAN EVSİZLER
8270 ALİ AKGÜN
8273 ERGÜN PARLAKULAŞ
8319 SADİ ÜNAL NAKİPLER
8339 FAHRETTİN AKBAĞ
8342 MEVLÜT MUSTAFA BAYRAK
8349 BURHANETTİN ALTAN
8371 ALİ RIZA EYİKOÇAK
8372 AHMET YÜKSEL BÜYÜKEMRE
8379 AZİZ DOĞAN
8389 TAHSİN AYIK
8403 İSMAİL ÖZYURT
8459 AHMET DİZEN
8461 SAİT DOLAŞ
8471 HAKKI ERÇETİN
8476 FİKRET ÇATAK
8494 SALİH ÖZDEMİR
8497 VEYSEL DURSUN
8510 SELAMİ GÜREL
8517 OSMAN ŞEVKET KIZIL
8519 NEJAT BÜLENT ABABAY
8539 TEMEL DİNEK
8561 RAMAZAN AYSAN
8597 NECDET ELMAS
8602 NURETTİN GÜNGÖR
8620 HAMDİ MAVİŞ
8630 MÜNİP KÖSEOĞLU
8647 ASIM APAYDIN
8649 ATİLLA ÖZEKMEKÇİ

8650 HAMDİ SUAT TUNÇEL
8667 ALİ GEYLANİ
8709 İRFAN SERTLEK
8733 MEHMET VURAL KOÇ
8820 İSMAİL HAKKI ÇETİN
8839 AHMET SÜMER
8849 ORHAN GÜRSES
8852 HÜSEYİN HAYRİ PİŞKİN
8853 İBRAHİM YEKTA GENÇEL
8903 ENGİN ALGÜL
8910 NURİ KÖSEOĞLU
8920 TEKİN TEKEL
8927 MUSTAFA SAHİR TUNCAY
8935 HALİL TULGAR
8936 ORHAN UYAR
8948 CAHİT ALPAN
8971 ALİ FUAT CÜRE
9009 MEHMET AKİF AKİDİL
9013 OSMAN ERDEM
9024 MEHMET DÖVEN
9055 ATTİLA KAHRAMAN
9065 BEDRİ KAMACI
9077 SELİM YALIN
9086 BAYRAM ALİ KAYIKÇİ
9094 MEHMET SANDAL
9108 HASAN DOĞAN
9109 MEHMET FERHAT İREN
9112 MEHMET DURMUŞOĞLU
9122 AHMET ERDEMLİ
9124 MEHMET ERSİN EDİZ
9141 CEVAT HALİT GÜNEŞ
9152 HAMİT ERUĞUZ
9185 ALİ EKİM
9196 BORA IŞIK
9213 ABDURRAHMAN SÜHA YÜCER
9222 AHMET AVCI
9224 HASAN ATEŞ
9228 VURAL EROĞLU
9230 ENGİN POYRAZ
9238 ABDULLAH KARACA
9239 ALİ FUAT PİLAV
9243 KAMİL KÖKGÖR
9251 HÜSNÜ ŞAHİN
9252 KADİR ERARSLAN
9254 SABAHATTİN BİÇEN
9257 ÖMER ÖLMEZ
9329 HALUK ŞAKİROĞLU
9377 ÖZKAN ERALP
9379 MEHMET KEMAL TUTAL
9380 ABDÜLKADİR ÖRÜCÜ
9387 ZEKİ KALUÇ
9390 ABDULLAH ERDAL TÜRKER
9392 TAYYAR BİGE
9395 MUSTAFA ÖZDEMİR
9419 RECEP ÇAKMAK
9468 CENAN GÜNEŞ
9469 KERİM TAŞ
9489 HİLMİ ERDURAN
9516 H.RIZA GÜVEN
9518 YAŞAR TURHAN
9538 MUSTAFA ÇEBİ

9543 KUDRET KİTAPÇI
9552 ZAFER CAN KIBRISLI
9556 NECMETTİN ÇINAR
9567 REMZİ YALÇIN
9572 ENGİN ŞENOL
9609 SALİH ADNAN AKTAN
9620 GÜROL İŞLETMER
9699 MUSTAFA MÜMİNOĞLU
9709 AHMET ARKAİN
9717 ALAETTİN KORKMAZ
9721 MURTAZA YILDIZ
9723 HASAN ALPAY HEPERKAN
9731 ENVER YILMAZ
9732 AHMET ZEKİ ERİŞEN
9758 MUSTAFA PAŞAOĞLU
10052 TUĞRUL OĞUZ
10057 MUHAMMER YİĞİT
10200 MEHMET AZİZ ERMER
10203 SEDAT KOŞUCUOĞLU
10433 AYDIN HALİLOĞULLARI
10667 KAHRAMAN AYHAN
11759 MEHMET ÇAKIR
11792 MEMDUH UZ
12048 MURAT SAKIZOĞLU
12480 İBRAHİM BARUT
12742 NUSRET KENAN EMRE
12897 CAFER BALADIN
13120 CELAL AYHAN ALTUNEL
13122 AHMET MÜNİR KARAKAŞ
13295 SITKI ÖZÇETİN
13879 MEHMET AKKUŞ
15210 HASAN AKAR
16623 HAYRİ SEYHAN
17085 BAHAETTİN ZORLUTUNA
21185 ŞAHABETTİN TUNALI
26743 YILDIRIM BEYAZİT KESTANE
30979 FUAT KUÇANİ
82577 MEMDUH ARACI
92011 MÜNİR ERBAY

 
2014 / 50. Yıl

2008 NİHAVEN KARAMIK
2183 İSMAİL PAKSU
2520 KEMAL ÖZELÇİ
2555 ŞÜKRÜ ONURCU
2605 SERPER GİRAY
2631 ÜNSAL GÖKALP
2672 AKIN ERTAŞ
2680 ERGÜN AŞIK
2698 YAVUZ YILMAZ
2714 ÜZEYİR YILMAZ
2739 HİKMET ERSOY
2757 ATİLLA BELEN
2763 ALİ AVNİ ÇOMU
2786 F.SEVGİ UZGÖREN ARISOY
2807 HÜSEYİN NAMIK GÖKÇE
2812 HASAN BÜLENT TUNCAY
2881 ERTUĞRUL KÜÇÜKKARAMIKLI
2973 SÜLEYMAN ATAGÜN
3056 CENGİZ UZ
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3057 ERDAL OKYAR
3066 OSMAN TACİN ERSOY
3073 MEHMET ARSLAN
3159 ÖMER ÖZER UYSAL
3161 YÜKSEL KIPÇAK
3218 SELAHATTİN ALLAHVERDİ
3238 HÜSEYİN USTA
3240 AHMET ÖZDEMİR
3294 ALİ RIZA SAĞLAM
3304 NURSEL EROL

3566 ERSEN SÖZENER
3596 ALİ İRADE DEMİRCİOĞLU
5663 RIDVAN SERT
6422 MEHMET TÜRKAY BOZKURT
16678 KİRKOR YALÇIN
 
60. Yıl
 
141 ŞERİF İHSAN ABAY
478 SAİM EVİZİ

534 İBRAHİM İLHAMİ KARAYALÇIN
900 ALİ AYHAN TOKEL
904 M. KUDRET SELÇUK
1014 N.YILMAZ AKSU
1063 ALİ NURETTİN AKIN
1175 ERDOĞAN KUBİLAY AKPINAR
1644 HALİL FEVZİ ÖZBİLEN
1840 NEZİHİ ÜNSAL

21 Kasım 2015 GELENEKSEL ODA PLAKET TÖRENİ
Şubemizin her yıl düzenlemiş olduğu Geleneksel Plaket Töre-
ninin 31. Dönem içerisindeki ikinci  töreni 21.11.2015 tarihin-

de Taksim İnnpera Oteli’nde yapıldı.. Çok sayıda mühendisin 
katılımıyla gerçekleşen törenimizde; tamamlayarak plaketlerini 
almaya hak kazandılar. 

2015 / 25. Yıl

20721 ERTUĞRUL MIHÇIYAZGAN
32958 FEVZİ DOĞAN
33164 AHMET UYSAL
33181 MEHMET YAVUZ GÜNGÖR
33542 MURAD HASANBEŞEOĞLU
33550 ÜMİT YAŞAR KOÇAK
33557 YAŞAR SOYKAL
33558 YASİN YAVUZ
33663 METİN BALIKÇI
33706 ÖZKAN ÜNLÜER
33714 MEHMET DEMİROĞLU
33719 UĞUR ERCAN
33740 TUĞYAN CEM KAYA
33890 NECDET KAHRAMAN
33900 İSMAİL TÜRKMEN
33939 METİN KIZILAY
34029 TEVFİK SERBES
34041 MUSTAFA SUAT DEMİRAĞ

34060 HİLMİ ERDEM
34092 MUSTAFA ERNEK
34093 CEVAT ERDEM İMRAK
34109 SALİH KENDİR
34113 SADIK TONGAL
34114 ÖMER SUAT TOPTAŞ
34155 ÖMER İBRE
34162 MUSTAFA GÜNGÖR
34164 HAKAN EKMEN
34166 ERGÜN GÖK
34177 HİKMET KEMAHLI
34190 ALİ BOYLU
34213 YALÇIN ÇINAR
34223 NECMETTİN GÜNER
34225 HAKAN ÇUHADAROĞLU
34232 HÜSEYİN YALÇINKAYA
34275 MEHMET KÖMÜRCÜOĞLU
34325 SELÇUK KAY
34328 TANER DOĞAN
34361 ALİ ERDAL ARTAN

34362 ALİ DOĞAN
34393 VEYSİ KALKAN
34428 HAMİT GÜRSES
34445 SALİH TUNALI
34506 MUSTAFA BOYRAZ
34644 AYDIN TURGUT DOKUTAN
34667 GÜRSEL NAK
34668 YUSUF AY
34784 MURAT KOCAŞALLI
34849 SAVAŞ ASTÜRK
34885 TAHSİN ALŞAN
35079 HASAN SEMİH ZÜMRE
35242 CEVAT ERDOĞAN
35255 METİN KARATAŞ
35357 TÜLAY EKİZ
35419 HÜSNÜ ŞAHİN DEMİRKAN
35632 MUSTAFA YALIN
36150 SADIK BALCI
36529 S.GÜRAY ALKAN
36530 İBRAHİM TEZGEL



38

36649 HURİ MELEK TEZGEL
36680 TURGUT FIRAT
36811 SELİM KÜRTÜNLÜ
36953 SAİT AĞAR
37132 ZEYNEP KAÇMAZ
37341 YUSUF ÖZTÜRK
37394 RECEP YILMAZ
37617 HÜSEYİN YÜCEL ÖZTÜRK
37624 RECEP AZAK
37897 KARUN ALPER TİFTİKÇİ
38010 SUNAY AKAY
38257 MEHMET HAKAN SAYMAN
38385 ERDOĞAN ENGİN
38386 ÖZCAN MUTİ
38558 MURAT ERGİN
38625 SAVAŞ ZOR
38736 SABRİ ATASELİM
38904 TUĞHAN ALPER COŞKUNER
39134 KENAN MİLLİ
39263 CİVAN BABAOĞLU
39289 ZEKAİ ŞAHİN
39508 OLCAY GÜLŞEN
39515 AHMET SEMİH AKBAŞ
40090 ERDOĞAN ATATOP
40511 AYDAN ADANIR
40737 ERDAL DURSUN
40853 BÜLENT ACAR
41307 CEMİL ACAROĞLU
41397 ALİ TUNÇ BORÇBAKAN
42216 AYHAN KARAGÖZ
42934 AHMET KANDAŞ
46693 ERKAN CİVELEK
48500 İLHAN ARA
49013 İSMAİL DULKADİROĞLU
51492 YUSUF ERDİNÇ SAYIN
53862 MUSTAFA BARBAROS ODABAŞI
60297 BEHRAM AKSOY
69961 MÜMİN BARUK
71882 ALTUN ALTUNTAŞ
73428 ÖMER USTA
74484 ERDEM KONAK
93555 ATİLLA İSMAİL KARAMAN
94531 HASAN NUMAN KINALI
102752 YUSUF CİNGİ
34779 ARMAĞAN HAKAN AYTEKİN
34871 TÜRKER PEKGÜÇ
34911 OKTAY DEMİR
36328 KENAN SARI
36631 MUSTAFA ENGİN KILIÇAY

2015 / 40. Yıl

9574 OSMAN YILMAZ
9661 MUSA KAPLAN
9735 ORHAN BARBOL
9802 HİKMET ERKAN ABABAY
9818 İBRAHİM AYBEK
9825 RÜSTEM ÖZKAN
9828 MEHMET BAYRAKCIOĞLU
9829 ÇETİN KAYA
9833 MÜNİF AVKAR

9835 HİKMET BİLGİN
9871 SABRİ BARLAS
9890 OSMAN KARACA
9894 HASAN HÜSEYİN DİKİM
9908 ÜZEYİR ÖZEYRANOĞLU
9942 MUHAMMET HAKKI ÖZSARAÇ
9953 ALİ KİPMEN
9955 TÜRKER SAVAT
9964 AHMET BULUT
9966 FÜRÜZAN EROĞLU
9970 FEHMİ YELKENCİ
9982 ALİ RIZA KALE
10027 AHMET SOYKURUM
10053 MUHAMMET KAMİLOĞLU
10101 DİNÇER KESEN
10146 SADETTİN YOKARIBAŞ
10151 AYTEKİN GÖKSEL
10176 YAŞAR YAVUZ
10214 ADİL KUNİ
10267 ZÜLKAR ÖNEN
10310 HASAN TAHSİN ÖZDEMİR
10314 EDİP GÜZEL
10316 CEMAL İBİŞOĞLU
10321 ALAETTİN AKYILDIZ
10323 HARUN ÜRE
10325 TUNÇ SOYDEMİR
10329 OSMAN GALİP APAYDIN
10331 YAKUP AHSEN AKSU
10342 ÜMİT YILMAZ
10349 SECAETTİN AYKOL
10373 MEHMET LÜTFİ EKİNCİ
10407 AHMET SEMİH ÇEŞMECİ
10421 YAŞAR CELEP
10422 İBRAHİM BEDİZCİ
10425 ŞÜKRÜ DOĞAN
10436 VECDET YAKIN
10437 ALİ DARICILAR
10518 ULVİ ZİYA TAŞYÜZ
10531 SÜMER KAYA
10553 ŞEYHMUS UNCU
10554 SADIK ŞİNASİ GÖÇKAN
10605 EYÜP ERATİK
10612 KAMURAN UYSAL
10649 ALİ AKYAR
10654 ÖMER MUHARREM KILIÇ
10672 İSMET KABATAŞ
10741 METİN CANITEZ
10754 EYÜP SALİH ÇİÇEK
10787 OKAY BÜYÜKLİMANLI
10789 AHMET YILDIRIM UŞAKLI
10791 ERDAL AYDIN
10800 NEVZAT SOYDANTEMİZ
10810 ÖMER ÜSTÜNSES
10830 YAHYA DUT
10833 HALİL DİLİK
10835 ETHEM BÜLENT BİZER
10837 ETHEM CULUM
10838 SALİH BAYRAKLI
10850 NECAT ULUKURTLAR
10882 YUSUF COŞKUN
10938 ÖZKAN KAPTANOĞLUGİL

10939 İBRAHİM TAMAN
10940 MAHMUT KIYAK
10991 ESAT NOYAN KILIÇCIOĞLU
11034 AHMET ÖZYAR
11038 SELAHATTİN YUMURTACI
11043 HÜSEYİN AKTAŞ
11049 MEHMET TOSUN
11107 RAŞİT AYVAZ
11113 HÜSEYİN KARAGÖZ
11117 ALİ ŞÜKRÜ KARAER
11118 MUSTAFA EROL TULPAR
11128 İBRAHİM LEVENT DEVELİOĞLU
11137 HALİL COŞKUN
11145 MUSTAFA ÇETİN ÖZCAN
11146 ERDAL ERİÇYEL
11152 AHMET İLBAŞI
11212 ERKAN KALENDER
11300 OSMAN FEVZİ ŞAYLIMAN
11317 REŞAT SELİMOĞLU
11323 METİN SARI
11329 FAYYAT BOZKURT
11359 ALİ GÜLER
11371 SADETTİN ÖZLÜK
11403 İBRAHİM HALİL ERALP
11414 MAKSUT ALTAŞ
11415 SUAT SEDAT UZUN
11416 ABBAS KOLÇALAR
11431 TALİP TAŞ
11447 AHMET SEMİH ÖZDURMUŞ
11448 FÜSÜN ALTAŞ
11501 İZZET AYTEKİN
11505 NECDET ŞEN
11510 SABRİ SÖNMEZ
11511 İBRAHİM DAŞCI
11558 ERHAN YENAL
11569 KEMAL SEREN
11585 BEHÇET BABADAĞ
11586 NECDET EVİRGEN
11605 ALAETTİN AKKUŞ
11684 HACI ÇİÇEK
11693 HALİL İBRAHİM ÜNAL
11704 ARİF ATLA
11751 MEHMET NACİ TAHMAZ
11753 CEMİL TEKGÜL
11795 EYÜP HERSEK
11835 TEMCİT KIŞKAN
11873 İSMAİL ŞAHİN
11875 MÜJDAT ERTAN SAYIN
11876 SERDAR GEREN
11950 ABDULLAH MOLLAMEHMETOĞLU
11961 ABİDİN TANYERİ
11964 TALİP TAN
12044 ABDULLAH ÖZER
12050 HÜSEYİN ÇALIŞKAN
12316 MEHMET MESUT ÖZGÜRLER
12497 MEHMET CEMAL EĞRİBOZ
12626 VASFİ YAZAL
12628 SÜLEYMAN ÖZGÜN
12750 YILMAZ KUL
12848 MUSTAFA NURİ BAYRAM
12970 ÖMER YAZICI
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13501 UFUK GÜÇLÜ
13831 MESRUR YAZAN
13921 ERŞEN BAYHAN
13926 MUSA ALGIN
13951 ŞÜKRÜ BEKDEMİR
14711 MUSTAFA DEMİRBAŞ
14870 MEHMET ŞAHİN ENGİN
15282 MUZAFFER BAŞARAN
15544 MEHMET KAZAN
15729 ENGİN ELBİNGİL
15752 SALİH ÜNLÜ
15846 ALİ SARDOĞAN
16151 ÖMER KESKİN
16389 İZZET ÜZÜM
17719 AHMET BUÇAN
19795 DURMUŞ SALAR
19796 ABDULLAH ŞENSOY
22519 YILMAZ AKIN

22797 ÜLKÜ FEYYAZ TAKTAK
50623 SAADETTİN MEVLEVİOĞLU
60469 TAHSİN YAZICI
62153 ZAFER KIRIK
71425 İRFAN LAMİ GÜRSOY
96244 ŞAKİR BEZAL
7340 MUNİS TEZBAŞARAN
5433 NEBİ TONGUÇ
10701 TEVFİK BARLAS
10829 MURAT DERELİ
11263 BAHRİ COŞKUN GÜLEN
12598 OSMAN KOBAK

2015 / 50. Yıl

2880 FEVZİ ŞOLT
2908 YAVUZ BAYÜLKEN
2910 CEMİL MİRASOĞLU

2923 HERMAN MİNASYAN
2931 EROL EVREN
3030 ABDULKERİM DERVİŞOĞLU
3067 MAHMUT ERDEM
3249 HAKKI AKÇALAR
3288 ORHAN GÜRKAN
3386 CAHİT KÜTÜKOĞLU
3428 HAYRETTİN DEVELİK
3446 EROL ERDOĞ
3486 FUAT EYCAN
3560 ATİLA BALABAN

2015 / 60. Yıl

1154 İSMET NUSRET KURAL
1233 ZEKİ KOTAN
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1.2. ŞUBE DANIŞMA KURULU ÇALIŞMALARI

Danışma Kurulumuz aylık toplantılarına devam etmekte olup, 
Şube Yönetim Kurulunun çalışmalarına ışık tutacak görüş ve 
önerilerini oluşturmaya ve sunmaya devam etmektedir. Şube 
danışma kurulumuz Ocak 2014-Aralık 2015 tarihleri arasında 
aşağıdaki gündemlerde toplantı yapmıştır.

Danışma Kurulu Sekretaryası:
Üzeyir ULUDAĞ
Halil KÖYBAŞI
Kamber KORKMAZ (YK Adına Gözlemci)

1 Nolu Toplantı / 06.03.2014
1. Bilgilendirme 
2. Ülke ve Dünya Gündemi
3. Danışma Kurulu İlkeleri
2 Nolu Toplantı / 03.04.2014
1. Bilgilendirme
2. Ülke ve Dünya Gündemi
3 Nolu Toplantı / 08.05.2014
1. Bilgilendirme
2. Danışma Kurulu Çalışma İlkeleri
3. Ülke ve Dünya Gündemi

4 Nolu Toplantı / 05.06.2014
1. Bilgilendirme
2. Ülke ve Dünya Gündemi
5 Nolu Toplantı / 03.07.2014
1. Bilgilendirme
2. Danışma Kurulu ilkeleri
6 Nolu Toplantı / 04.09.2014

1. Bilgilendirme
2. Danışma Kurulu ilkeleri
7 Nolu Toplantı / 16.10.2014
1. Yönetim Kurulu Bilgilendirme
2. Danışma Kurulu İlkeleri
3. Ülke ve Dünya Gündemi
8 Nolu Toplantı / 13.11.2014
1. Yönetim Kurulu Bilgilendirme
2. Danışma Kurulu İlkeleri
3. Ülke ve Dünya Gündemi

9 Nolu Toplantı / 04.12.2014
1. Yönetim Kurulu Bilgilendirme
2. Danışma Kurulu İlkeleri
3. Ülke ve Dünya Gündemi
10 Nolu Toplantı / 08.01.2015
1. Yönetim Kurulu Bilgilendirme
2. Torba Yasa Değerlendirme
11 Nolu Toplantı / 05.02.2015
1. Yönetim Kurulu Bilgilendirme
2. TMMOB Olağanüstü Genel Kurulu
12 Nolu Toplantı / 05.03.2015
1. Yönetim Kurulu Bilgilendirme
2. Ülke ve Dünya Gündemi
13 Nolu Toplantı / 02.04.2015
1. Yönetim Kurulu Bilgilendirme
2. Ülke ve Dünya Gündemi
14 Nolu Toplantı / 07.05.2015
1. Yönetim Kurulu Bilgilendirme
2. Ülke ve Dünya Gündemi
15 Nolu Toplantı / 11.06.2015
1. Yönetim Kurulu Bilgilendirme
2. Ülke ve Dünya Gündemi
16 Nolu Toplantı / 06.08.2015
1. Yönetim Kurulu Bilgilendirme
2. Ülke ve Dünya Gündemi
17 Nolu Toplantı / 03.09.2015
1. Yönetim Kurulu Bilgilendirme
2. Ülke ve Dünya Gündemi
18 Nolu Toplantı / 01/10/2015
1. Yönetim Kurulu Bilgilendirme
2. Ülke ve Dünya Gündemi
3. Genel Kurul Süreci-Aday Adaylıkları
19  Nolu Toplantı / 05/11/2015
1. Bilgilendirme,Ülke ve Dünya Gündemi
2. 31.Dönem Şube Çalışmalarının Değerlendirilmesi
3. Aday Adaylıkları
20 Nolu Toplantı / 03/12/2015
1. Bilgilendirme, Ülke ve Dünya Gündemi
2. Nasıl Bir TMMOB-MMO-Şube
3. Uzlaşma Süreci Sonu
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10.01.2014 
ÖZGÜRLÜK, BARIŞ, DEMOKRASİ, ADALET VE
EMEK MİTİNGİ
TMMOB’nin de düzenleyicilerinden olduğu 11.Ocak.2014’te 
Ankara’da yapılan Özgürlük, Barış, Demokrasi, Adalet Ve Emek 
Mitingi’ne 10 Ocak 2014 Cuma gecesi saat 24.00’te Taksim ve 
Kadıköy’den otobüslerle hareket edildi. 

24.01.2014 
BERKİN ZİYARETİ
Arkadaşlarının karne aldığı gün umudun ve yaşamın çocuğu 
Berkin Elvan direniyor!

“Uyan Berkin Seninleyiz!” demek için 24 Ocak 2014 Cuma 
günü saat 09.00’da Eğitim Dayanışması’nın bileşenleri; KESK, 
DİSK Merkez Temsilciliği, TMMOB İKK, İstanbul Tabip Odası, 
Türk-İş İstanbul Şubeleri yöneticileri ve Uluslararası Heyetin de 
katılımıyla Okmeydanı Hastanesi’ne gidildi.

15.02.2014 
CİNSİYETÇİ TRT PROTESTO EDİLDİ
İKK Kadın Komisyonu tarafından 15 Şubat’ta TRT Diyanet’in 
Gıda Mühendisleri Odası’ndan bay Gıda Mühendisi talep et-
mesiyle, TRT kanallarının bu ne ilk ne de son olacak olan tür-
den cinsiyetçi yaklaşımlarına karşı başlatılan kampanya çer-
çevesinde TRT iadeli taahhütlü olarak postalanan dilekçelerle 
RTÜK’e şikâyet edildi. 

17.02.2014 
EĞİTİM DAYANIŞMASI
4-5 Haziran 2013 tarihinde iktidarın Gezi Direnişi’ne yönelik 
uyguladığı şiddeti protesto etmek ve “İnsanca Yaşam, Güven-
celi İş ve Güvenli Gelecek, Demokratik Bir Türkiye” talebiyle 
yurt çapında gerçekleştirilen greve ve eyleme katılan 11 Eğitim 
Sen’li araştırma görevlisi hakkında Marmara Üniversitesi tara-
fından soruşturma başlatılması üzerine Eğitim Sen’in 17 Şubat 
2014 Pazartesi günü yaptığı bir dizi eyleme katıldık.

KESK, DİSK, TMMOB İKK ve TTB İstanbul Tabip Odası temsil-

cilerinin yanı sıra içerisinde İstanbul Milletvekillerinin de bulun-
duğu bir heyetle Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı 
ile saat 11.30’da bir görüşme yapıldı. Daha sonra saat 12.30’da 
Nişantaşı’nda bulunan fakülte binası önünde sendikaların katı-
lımıyla basın açıklaması yapıldı. 

 
03.03.2014 
HER 3 MART’TA; “İŞ CİNAYETLERİNİ DURDURUN”
DİYORUZ
İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusu; insan odaklı bir mesleğin uy-
gulayıcılarının örgütü olan TMMOB’nin önemli çalışma alanla-
rından, mücadele alanlarından birini oluşturmaktadır. Konunun 
önemine bir kez daha dikkat çekmek amacıyla 42. Olağan Ge-
nel Kurulumuz’da, 3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak Kozlu’da 
yaşanan ve 263 madencinin yaşamını yitirdiği facianın yıldö-
nümü, “İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü” olarak kabul 
edilmiştir.

Öncelikle 3 Mart 1992 tarihinde yaşamını kaybeden 263 maden 
işçisi ile birlikte son yıllarda Balıkesir Dursunbey’de biri maden 
mühendisi, 13 maden işçisini; Bursa Kemalpaşa’da yaşamı-
nı yitiren 19 maden işçisini, İstanbul Tuzla’da, Davutpaşa’da, 
Ankara Ostim’de, Zonguldak Karadon’da, Maraş Elbistan’da, 
İstanbul Esenyurt’ta ve saymakla bitiremeyeceğimiz iş cinayet-
lerinde yaşamını kaybeden emekçileri saygıyla anıyoruz…

1.3 ŞUBEMİZİN TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU
      ÇALIŞMALARINA KATILIMI
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 03.03.2014
5. MÜHENDİSLİK VE ŞEHİRCİLİK GÜNLERİ
5. Mühendislik ve Şehircilik Günleri 3-7 Mart 2014 tarihlerinde 
düzenlendi. Sermayenin nesnesi değil, toplumun öznesi olmak 
için geliyoruz! İnsanlığın tarihi boyunca ortak miras olarak bu-
güne taşıdığı bilgi, bilim ve teknik birikimin, toplumcu hassa-
siyetler gözetilerek toplumun ihtiyaçları doğrultusunda kullanıl-
ması ve geliştirilmesi gerektiğini düşünüyoruz…

TMMOB Çevre Müh. Od. İst. Şubesi Öğrenci Komisyonu
TMMOB Elektrik Müh. Od. İst. Şubesi Öğrenci Komisyonu
TMMOB Gıda Müh. Od. İst. Şubesi Öğrenci Komisyonu
TMMOB İnş. Müh. Od. İst. Şubesi Öğrenci Komisyonu
TMMOB Harita Kadastro Müh. Od. İst. Şb. Öğrenci Komisyonu
TMMOB Kimya Müh. Od. İst. Şubesi Öğrenci Komisyonu
TMMOB Maden Müh. Od. İst. Şubesi Öğrenci Komisyonu
TMMOB Makina Müh. Od. İst. Şubesi Öğrenci Komisyonu
TMMOB Metalurji Müh. Od. İst. Şubesi Öğrenci Komisyonu
TMMOB Mimarlar Odası İst. Şubesi Öğrenci Komisyonu
TMMOB Şehir Plancıları Od. İst. Şubesi Öğrenci Komisyonu
İTÜ Tekstil Araştırma-Geliştirme Kulübü
TMMOB ÖĞRENCİ İSTANBUL
Arel Üniversitesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
Bahçeşehir Üniversitesi
Beykent Üniversitesi
Boğaziçi Üniversitesi
Doğuş Üniversitesi
Fatih Üniversitesi
Galatasaray Üniversitesi
İstanbul Teknik Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Okan Üniversitesi
Yeditepe Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi

11.03.2014 
YANAN 11 MARMARA PARK AVM İŞÇİSİ UNUTULMADI
TMMOB İstanbul İl Koordinasyonu ile Emekçi Hareket Partisi, 
İşçi Kardeşliği Partisi, İşçi Ölümlerine Son Platformu, Kaldıraç, 
Özgürlük ve Dayanışma Partisi, RED, Sosyalist Demokrasi 
Partisi, Türkiye Komünist Partisi Marmara Park AVM inşaatında 
kaldıkları çadırda çıkan yangın sonucu hayatını kaybeden 11 
işçi için anma gerçekleştirdiler.

Hırsızlık, Yağma Düzeninden
Vurguncu AKP Hükümetinden
İşçi Ölümlerinin Hesabını Soracağız

11 Mart 2012 tarihinde Esenyurt’ta Marmara Park AVM inşa-
atında çalışan 11 işçi kaldıkları naylon çadırların alev alması 
sonucu yanarak hayatını kaybetti. Bilirkişi raporları dahi o ça-
dırlarda kalmalarının ölüme davetiye çıkarttığını ortaya koysa 
da 11 duruşmadır süren davada patronlar korunmaya devam 
ediyor! Patronlar korunurken, inşaatlarda, madenlerde, tersa-
nelerde işçiler ölmeye devam ediyor!...

12.03.2014
BERKİN ELVAN CENAZESİNİN TAKSİM DAYANIŞMASI 
OLARAK DEFNİ

 
14.03.2014
BASIN AÇIKLAMASI
Yandaş medya yalan haber ile kamuoyunu yanıltmaya devam 
ediyor. 12 Mart 2014 tarihinde Star Gazetesi’nin web sayfasın-
da “Köprüye Karşı Olan Mimarlar Odası’nın Anketinden ‘Evet’ 
Çıktı” başlığı ile asılsız bir haber yayınlanmıştır. 

13 Mart 2014 tarihinde ise yalan haber kaynak dahi gösterilme-
den alınmış ve farklı web sitelerinde paylaşılmıştır. 

Haberde, Mimarlar Odası’sının KONDA’ya bir anket yaptırdı-
ğı, bu anket sonucunda köprüye evet çıktığı, oranlar verilerek 
açıklanmaktadır. Meslek odalarına karşı güvensizlik yaymak ve 
itibarsızlaştırmak amacıyla yayılan haber tamamen asılsız ve 
gerçek dışıdır.

Haberin başlığında Mimarlar Odası anketinden evet çıktığı yazı-
lırken, haberin içeriğinde ise anketi Türk Mühendis ve Mimarlar 
Birliği (TMMOB)’nin ve KONDA’ya yaptırdığı yazılmaktadır…

19.03.2014
TAKSİM DAYANIŞMASI’NI YARGILAMAYA
GÜCÜNÜZ YETMEZ
Meşru, haklı ve tarihi bir kitlesellikle tarafl ı tarafsız herkesin “hak 
verdiği” bir kamusal alan savunusu olan Gezi Parkı Direnişi ile 
ilgili Taksim Dayanışması’na karşı yeni bir “sözde” hukuksal gi-
rişimin başlatıldığını görüyoruz. “Yeni” hazırlanan iddianame, 
İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. 

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri ve TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanvekili Süley-
man SOLMAZ’ın da aralarında bulunduğu 26 kişinin adı geçen 
iddianamede; TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul 
Şube Başkanı Beyza METİN, Mimarlar Odası İstanbul Büyük-
kent Şubesi Yönetim Kurulu kararıyla görevlendirilen ÇED Da-
nışma Kurulu Sekreteri Mücella YAPICI, İstanbul Tabip Odası 
Genel Sekreteri Ali ÇERKEZOĞLU, HDP Genel Başkan Yar-
dımcısı Ender İMREK ve HDK üyesi Haluk AĞABEYOĞLU’nun, 



43

“suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” suçundan, TMMOB Mi-
marlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Sabri ORCAN’ın da aralarında olduğu diğer 21 
kişi hakkında ise “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere katıl-
mak, dağılmamak’ suçundan 1 yıl 6 aydan 3 yıla kadar hapis 
cezasına mahkûm edilmesi talep ediliyor.

Sekreteryası TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şu-
besi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi tarafın-
dan yürütülen Taksim Dayanışması TMMOB İstanbul İl Koor-
dinasyon Kurulu’nun bileşenleri TMMOB’ye bağlı Odalarımızın 
İstanbul Şubeleri, emek ve meslek örgütleri, sivil toplum örgüt-
leri, siyasi partiler ve daha birçok kurumun ve bireyin yer aldığı 
Dayanışmanın adıdır.

Tarih bizi değil sizi yargılayacaktır.
Tarih sizi değil bizi haklı çıkaracaktır.

10.04.2014
3. KÖPRÜ V35 VİYADÜĞÜNDE YAŞANAN İŞ CİNAYETİNİN 
SORUMLULARI HESAP VERMELİDİR. İŞ CİNAYETLERİNİN 
VE DOĞA KATLİAMININ SORUMLUSU AKP HÜKÜMETİDİR
3. Boğaz Köprüsü ve 
Kuzey Marmara Otoyo-
lu Projesi’nin, Reşadiye-
Çamlık bağlantı yolu üzerin-
deki ICA Ortak Girişimi’nin 
yürütücüsü olduğu V35 
viyadüğünde 5 Nisan 2014 
günü saat 20.50 sularında 
gerçekleşen iş cinayetini 
incelemek üzere şantiye 
alanına giden meslek oda-
ları temsilcilerinin yaptığı 
inceleme üzerine yaşanan 
iş cinayeti ve sebepleri şu 
şekilde gözlenmiştir;…

10.04.2014
EMEK, BARIŞ, EŞİTLİK, ÖZGÜRLÜK İÇİN MÜCADELEYE 
DEVAM! 1 MAYIS’TA TAKSİM’DEYİZ!
Biz bu ülkenin tüm değerlerini yaratanlar, biz işçiler, kamu 
emekçileri, hekimler, mimarlar, mühendisler, şehir plancıları 
olarak emek, eşitlik, özgürlük, barış, adalet, bağımsızlık ve de-
mokrasi için 1 Mayıs’ta Taksim’de olacağımızı ilan etmek için 
buradayız.

Özlemini duyduğumuz bu değerlerle inşa edilmiş bir ülkenin ve 
hatta bir dünyanın artık çok uzaklarda bir ütopya olmadığının bi-
linciyle Taksim çağrısı yapıyoruz. Emeğin, eşitliğin, özgürlüğün, 
barışın, adaletin ve demokrasinin egemen olduğu bir ülkenin ku-
rucu özneleri geçtiğimiz 1 Mayıs’tan ve özellikle de Haziran’dan 
beri sokaklarda, meydanlarda, işyerlerinde, okullarda, yoksul 
mahallelerde ayağa kalkıp yüzlerini güneşe döndüler.

21.04.2014
POLİS ŞİDDETİ DEVAM EDİYOR
21 Nisan’da DİSK tarafından yapılmak istenen basın açıkla-
masına polis müdahalesi oldu. Tek amacı demokratik hakkı 
olan basın açıklaması yapmak olan işçilere destek vermek için 
TMMOB İstanbul İKK olarak oradaydık.

 
02.05.2014
1 MAYIS’TA YAŞANAN POLİS TERÖRÜ KINANDI
1 Mayıs 2014′te yaşanan polis şiddeti ve direniş, DİSK Genel 
Merkezi’ndeki basın açıklamasıyla değerlendirildi. TMMOB 
adına İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Süleyman 
SOLMAZ’ın yer aldığı basın toplantısında DİSK, KESK, 
TMMOB ve TTB adına ortak açıklamayı DİSK Genel Başkanı 
Kani BEKO okudu.

Değerli Basın Emekçileri,
Dünyanın dört bir yanında coşkulu 1 Mayıs etkinlikleri düzen-
lendi. Moskova’dan New York’a kadar yüzbinlerce işçi insanca 
bir yaşam için meydanlardaydı. Afganistan’ın Başkenti Kabil’de 
20 yıllık yasaktan sonra ilk kez 1 Mayıs kutlandı. Sadece Kam-
boçya ve Türkiye’de polis halka saldırdı…

Bu daha başlangıç mücadeleye devam! Yaşasın 1 Mayıs! 
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04.05.2014
GÖZALTINA ALINAN ARKADAŞLARIMIZ SERBEST
BIRAKILSIN 
Değerli Basın Emekçileri
Siyasal iktidar tıpkı 2013 1 Mayısı’nda, Gezi Direnişi’nde ve 
birçok toplumsal hak alma mücadelesinde olduğu gibi 1 Ma-
yıs 2014’te de baskı, şiddet ve zorbalıkla halkın ve emekçilerin 
evrensel, anayasal haklarını yok sayarak Taksim Meydanı’nı ve 
1 Mayıs İşçi Bayramı’nı yasaklamıştır. İstanbul’u 39 bin polis ve 
50 toma ile abluka altına almış, insanların toplanma özgürlü-
ğü, ifade özgürlüğü, ulaşım hakkını engellemiş ve hatta yaşam 
hakkına kastetmiş, 274 kişiyi gözaltına almıştır.

Dünyanın dört bir yanında coşkulu 1 Mayıs etkinlikleri düzen-
lendi. Moskova’dan New York’a kadar yüzbinlerce işçi, insanca 
bir yaşam için meydanlardaydı. Afganistan’ın Başkenti Kâbil’de 
20 yıllık yasaktan sonra ilk kez 1 Mayıs kutlandı. Sadece Kam-
boçya ve Türkiye’de polis halka saldırdı. Ancak İstanbul’da, 
1977 yılında Taksim 1 Mayıs alanında yitirdiğimiz kardeşlerimiz 
için yapmak istediğimiz anmaya yönelik olarak dünyanın tanık 
olduğu barbarca bir saldırıya maruz kaldık. 

En az 274 kişiden 171’i şu an hukuk işlevsizleştirilerek gözal-
tında tutuluyor.
…

DİSK, KESK, TMMOB, TTB

14.05.2014
SOMA FACİASI EYLEMİ
Soma’daki katliama sessiz kalmayacağımızı göstermek için, ül-
kemizdeki iş cinayetlerine her fırsatta dikkat çeken Odalarımı-
zı, güvencesiz ve denetimsiz çalışma koşullarına vurgu yapan 
meslek örgütlerini, sendikaları dinlemeyen ve taşeron çalışma-
yı, güvencesiz çalışmayı, uzun ve esnek çalışma koşullarını 
tüm ülkede kurallaştıran AKP hükümeti ve sermayeye karşı, 
insan hayatının bu kadar ucuz olmadığı göstermek ve ölen işçi 
kardeşlerimize sahip çıkmak için DİSK, KESK, TMMOB, TTB 
ve demokrasi güçleri olarak 19.00’da Tünel’den yürüyüş ger-
çekleştirdik. 

15.05.2014
İŞ KAZASI DEĞİL, CİNAYET! ÖFKELİYİZ, HESAP SORUYO-
RUZ, İŞ BIRAKIYORUZ!
Soma’daki katliamın sorumlularını biliyoruz.

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak tüm işçi sınıfını, emek-
çileri ve emek dostlarını, Soma’daki işçi kardeşlerimiz için 
ayağa kalkmaya çağırıyoruz. 15 Mayıs 2014 Perşembe günü 
saat 09.00’da tüm Türkiye’de tüm işyerlerinde 3 dakikalık say-
gı duruşu yapılarak iş bırakma ve illerde Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Müdürlükleri önüne yürüme kararımız polis engeline 
takıldı. Mecidiyeköy’de trafi ği keserek basın açıklaması gerçek-
leştirdik.

SOMA’DA YAŞANAN KATLİAM, ÖZELLEŞTİRME VE
TAŞERON SİSTEMİNİN SONUCUDUR
Soma Holding’e ait kömür madeninde dün saat 15.10’da çıkan 
yangında yüzlerce işçi yerin ikibin metre altında mahsur kal-
dı. Enerji Bakanı Taner Yıldız, Soma’daki maden faciasında şu 
âna kadar 201 işçinin hayatını kaybettiğini, 80 işçinin ise yaralı 
olduğunu açıkladı. Bakan, kayıpların artmasından korkulduğu-
nu da ekledi.

Ülke tarihinin en büyük iş cinayetiyle karşı karşıyayız. Yerin 
yedi kat altına ekmeklerini çıkarmak için giren kardeşlerimizden 
şu an bildiğimiz kadarıyla 301’ini kaybettik. Bu adeta bir toplu 
katliam. Acımız çok büyük, kelimeler tarife yetmez. Manisa’nın 
Soma İlçesi Eynez Bölgesi’nde yaşanan maden katliamında 
yaşamını yitiren tüm kardeşlerimizin yakınlarına başsağlığı ve 
sabır diliyoruz…

KESK İstanbul Şubeler Platformu
DİSK İstanbul Şubeleri

Türk-İş İstanbul Şubeler Platformu
İstanbul Tabip Odası 

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu

17.05.2014 
ÖĞRENCİLERDEN SOMA İŞGALİ
Soma’da katledilen işçilere sahip çıkmak amacıyla üniversite-
de yapılan işgal eylemini destekliyoruz. Hükümetin baskılarına 
karşı direnen genç meslektaş adaylarımızın yanında yer aldığı-
mızı kamuoyuna duyurduk. Ayrıca tüm bileşenlerimizi devrimci 
demokrat üniversite gençliğine sahip çıkmaya ve destek olma-
ya çağırdık.
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21.05.2014
TMMOB ASGARİ ÜCRET ÇALIŞMA GRUBU 
Ücretli mimar mühendis ve şehir plancılarının, TMMOB ve SGK 
arasında imzalanan Asgari Ücret Protokolü’nden yararlanma-
larını sağlamak amacıyla kurulan çalışma grubu toplantısı ger-
çekleştirildi.

25.05.2014
KENT VE DEMOKRASİ ETKİNLİĞİ 
Soma’da ve Gezi’de Yitirdiklerimiz Anısına…

Etkinlik, Bakırköy Botanik Park’ta saat 14.00’te Gezi Direnişi 
Sergisi, Kent ve Doğa Sergisi, Soma Sergisi, Kapının Dışında 
Kalanlar Sergisi ve Çocuk Atölyeleri ile başladı. Binlerce insanın 
gezdiği sergilerin yanı sıra 500’ün üzerinde çocuk da atölyelere 
katıldı. Kadıköy’de yapılan Taşerona Karşı Miting’e gidenlerin 
de katılımıyla 18.00’de başlayan müzik programı 22.00’ye ka-
dar devam etti. 

Etkinlik açılış konuşmasını TMMOB İstanbul İl Koordinasyon 
Kurulu Sekreteri Süleyman SOLMAZ yaptıktan sonra, TMMOB 
Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Nedret DU-
RUKAN tarafından Soma faciası ile ilgili yapılan çalışmaları 
anlatan, olayın nedenlerine değinen bir konuşma gerçekleşti-
rildi. Bu esnada her bir madencinin isminin yazıldığı baretle-
rin sergilendiği alandan gökyüzüne ölen madencileri ve Gezi 
Direnişçileri’ni simgeleyen siyah balonlar uçuruldu. Son olarak 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet SOĞANCI konuştu 
ve etkinlik müzik programı ile devam etti.

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından halkla 
buluştuğumuz etkinlikler düzenlenmektedir. Bu yıl etkinliği-
miz Soma’da yitirdiğimiz 301 maden işçisi kardeşimiz için ve 
Gezi’de yitirdiğimiz canlarımız için yapılıyor. Elbette ki bu kadar 
acının olduğu yerde söz söylemek zor. TMMOB İstanbul İl Ko-
ordinasyon Kurulu olarak “Bu Daha Başlangıç Mücadeleye De-
vam!” diyoruz. Ve biliyoruz ki kaybettiklerimizi anmak, onlar ve 
milyonlarcamız için mücadele etmekten geçiyor. Her Yer Soma, 
Her Yer Taksim, Her Yer Direniş!
 
23.05.2014
ÇOCUKLARINI ÖLDÜREN DEVLET, HALKINA ZULMEDEN 
BİR HÜKÜMET TARİH VE ADALET ÖNÜNDE ER YA DA GEÇ 
HESAP VERECEKTİR!
Dün bir gencimiz daha maalesef kurşunla başından vurulmak 
suretiyle hayatını kaybetti. Okmeydanı Cemevi’nde bir cenaze 
için bulunan 30 yaşındaki Uğur Kurt polis tarafından katledildi. 
Bu olayda aydınlatılması gereken her nokta çevredeki kame-
ralar tarafından tespit edilmiş, kuşkuya yer bırakmayacak bir 
şekilde olayın nasıl gerçekleştiğini ortaya koymuştur: 
1- Gezi Direnişi sırasında hayatını kaybeden Berkin Elvan için 

mahallelerinde eylem yapan gençlere polis her zamanki gibi 
tam donanımlı panzerleriyle, gaz ve plastik mermileriyle sal-
dırı halindeyken, gençlerin molotof kokteyli attığı bir panzer-
den çıkan polisler hiçbir eylemcinin kapısından içeri girme-
diği Cemevi’ne doğru ateş ediyor.

2- Polisler bir ibadethane olduğunu bildikleri Cemevi’nin bah-
çesinde vurularak düşen Uğur Kurt ile ilgilenmek, hayatını 
kurtarmak isteyen insanların üzerine ona yardım etmelerini 
engellemek için bu kez biber gazı mermisi ile saldırıyorlar.

3- Herhangi bir olayda bir cinayet şüphesinde ya da yaralanma 
halinde derhal olay bölgesine ulaşan adli ve idari makamlar 
olay sonrasında intikal ettiğimiz Cemevi’nin bahçesine gece 
henüz gelmemişlerdir. O kadar saat olay yeri incelemesi 
yapma gereği duymamışlar, başta vali olmak üzere her ya-



46

pılan açıklamada neredeyse cinayetin haklı bir cinayet oldu-
ğunu kanıtlamak isteyen bir saldırıyı bahane etmişlerdir.

27.05.2014
TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU  MEYDANDAYIZ!
Taksim Meydanı ve Gezi Parkı başta olmak üzere yaşam ve 
yaşam alanlarımıza müdahale ederek topluma dayatılan proje-
lerin gerçekleştirilmesi uğruna etik, bilim, teknik ve hukuk tanı-
maz iktidarın ısrarlı çabaları, 27 Mayıs 2013 tarihinde amansız 
ve hukuksuz bir şiddete dönüşmüştür.

Taksim Dayanışması’nın “Sağlıklı Kentleşme ve Yaşanılır Kent” 
talebi, ülkenin milyonlarca yurttaşının daha fazla özgürlük ve 
daha fazla demokrasi talebiyle birleşmiş; 31 Mayıs 2013 tari-
hinden itibaren ülkenin dört bir yerine yayılarak yepyeni ve ev-
rensel bir boyut kazanmıştır…..
Taksim Dayanışması

30.05.2014
AĞAOĞLU VE MESA-KANTUR İNŞAATLARINDA
İŞ CİNAYETİ: DEVLET VE SERMAYE EL ELE ÖLDÜRÜYOR
Her fırsatta kentin boş her alanını betonlaştırmakla, ormanları, 
kıyıları, ne varsa imara açarak ülkeyi koca bir şantiyeye çevir-
meyi övünç kaynağı olarak gören iktidar ve iktidarın yandaş 
sermaye grupları maliyet unsuru olarak gördükleri iş güvenliği 
ve eğitimlerini, güvenceli çalışmayı ortadan kaldırarak kârlarına 
kâr katarken olan işçilere oluyor, işçiler birer birer ölüyor.
Son olarak Ağaoğlu Maslak 1453 inşaatında çalışan Hakan Tek 
yüksekten düşen parça nedeniyle, İstanbul Halkalı Tema Park’ta 
Mesa-Kantur inşaatında çalışan bir işçi ise yüksekten düşme 
sonucu hayatını kaybetti. Acılı ailelerine sabır diliyoruz…

11.06.2014 
TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU 
Her şeyi “meta” olarak gören anlayışla 2 Mayıs 2014 tarihinde, 
Başbakan R. Tayyip Erdoğan’ın başkanlık ettiği Özelleştirme 
Yüksek Kurulu kararıyla, içinde arkeolojik sit alanları, fay hattı 
ve Erenköy Tarım İl Müdürlüğü’nün 22 bin metrekarelik arazi-
sinin de bulunduğu toplam 71 adet taşınmaz sessiz sedasız 
“özelleştirme” yoluyla satışa çıkarılmıştır…

Göztepe Dayanışması
TMMOB Mimarlar Odası İst. BK Şb. Anadolu I. Bölge Temsilci-
liği, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İst. Şb., TMMOB Gıda 
Mühendisleri Odası İst. Şb., TMMOB Kimya Mühendisleri Oda-
sı İst. Şb., TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İst. Şb., TMMOB 
Şehir Plancıları Odası İst. Şb., İstanbul Veteriner Hekimler Oda-
sı, KESK Tarım Orkam-Sen İstanbul Şb., Caddebostan Mah. 
Muhtarlığı, Göztepe Mah. Muhtarlığı, Erenköy Mah. Muhtarlığı, 
Göztepe Gezi Dayanışması ve Özgürlük Parkı Halk Forumu

12.06.2014
RANTİYE, İSTANBUL’U PAZARLAMAK İÇİN HAYDARPAŞA 
GARI’NDA!
2003 yılında Türkiye’nin ve İstanbul’un küresel sermayeye pa-
zarlanmasını Haydarpaşa Garı, Limanı ve Kıyı Alanı üzerinden 
başlatan AKP iktidarı, 13 Haziran 2014 Cuma günü Haydar-
paşa Garı’nda gerçekleştirilecek olan “Mega Şehirler ve Ticari 
Başkentler – Newyork’tan İstanbul’a” adlı Forum ile satış ve pa-
zarlama sürecine yeniden hız kazandırmak istiyor…
Kent, Çevre ve Toplum İçin Haydarpaşa Dayanışması

13.06.2014 
SOMA’DA YAPILAN TMMOB MİTİNGİNE KATILDIK

19.06.2014
GEZİ ŞEHİTLERİNE ANIT MEZAR…
TMMOB’ye bağlı Odalarımız tarafından yaptırılan Gezi’nin ço-
cuklarından Mehmet Ayvalıtaş’ın Anıt Mezarı 28 Haziran 2014 
Cumartesi günü açıldı. 

 
12.06.2014
İDDİANEMEYE KARŞI SAVUNMA SON BÖLÜM
Sonuç olarak: İstanbulluların sahip olduğu bir parka sahip çık-
maları haksız bir davranış olarak değerlendirilebilir mi? Kentli 
bilincine sahip olanlara uygulanan şiddet kamu vicdanını rahat-
sız etmez mi? Normal toplumlarda gösterilmesi gereken tepki-
nin gösterilmiş olması demokrasi adına pozitif bir tutumken, bu 
tutumu suç saymanın bizatihi kendisi sorunludur. Bu nedenle, 
iddianamede ileri sürülen suçlamaların hukuki ve maddi bir da-
yanağı bulunmamaktadır. Tarafıma yöneltilen soyut suçlama 
dahi tek başına açılan davanın haksızlığını göstermektedir.

Asıl suç, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının çok şiddetli polis 
saldırısı ile önlenmesi, gaz atılması, insanların yerlerde sürük-
lenmesi, gözaltı işlemleri, gözaltındaki kötü muameleler suçtur. 
Bu suçu işleyenlerin bulunması ve faillerinin cezalandırılması 
gerekir ve bu devletin görevidir. 

O nedenle polisin şiddetine maruz kalmış insanların yargılan-
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ması asla kabul edilemez. Gezi Dayanışması sırasında hayatı-
nı kaybeden gençlerimizin anısı önünde herkesin saygı ile eğil-
mesi ve faillerinin cezasız bırakılmamasıdır asıl adalet, bizlerin 
yargılanması değildir. 

SONUÇ: İddianamede hakkımda ileri sürülen tüm suçlamaları 
reddediyorum. Hukuka aykırı davranmadım, kanunları ihlal et-
medim ve cezalandırılmamı gerektiren bir suç işlemedim. Bera-
at kararı verilmesini talep ederim. 
Saygılarımla, Süleyman SOLMAZ

22.07.2014
FİLİSTİN YÜRÜYÜŞÜ
İKK’nın bileşeni olduğu İMOK (İstanbul Meslek Odaları Koordi-
nasyonu) tarafından 23 Temmuz 2014 günü Kadıköy Altıyol’dan 
İskele Meydanı’na yürüyüş yaparak Filistinliler’e dönük soykı-
rım düzeyine ulaşan İsrail saldırıları protesto edildi.

 
07.08.2014
DİRENEN ORTADOĞU HALKLARI YALNIZ DEĞİLDİR
DİSK İstanbul Merkez Temsilciliği, KESK İstanbul Şubeler Plat-
formu, TMMOB İstanbul İKK ve İstanbul Tabip Odası’nın çağrısı 
ile 7 Ağustos 2014 tarihinde “Direnen Ortadoğu Halkları Yalnız 
Değildir!” başlığıyla Gazze, Rojava ve Şengal için dayanışma 
yürüyüşü gerçekleştirildi. 

13.08.2014
IŞİD KATLİAMINDAN KAÇAN ORTADOĞU HALKLARINA 
YARDIM KAMPANYASI
IŞİD çetecilerinin katliamından kurtulmak için, Türkiye’ye sı-
ğınan Êzidî halkının gündelik ihtiyaçları için Diyarbakır’da, 
TMMOB bileşenleri bir yardım kampanyası başlattı. Bu çerçe-
vede TMMOB İstanbul bileşenleri olarak bizler de İstanbul’da 
yardım toplama merkezleri oluşturduk.

15.08.2014
VALİDEBAĞ KORUSU İLE İLGİLİ İLGİLİ
BİLEŞENLERİMİZİN BAŞLATTIĞI İMZA KAMPANYASI
METNİ YAYGINLAŞTIRILDI

19.08.2014
BASIN AÇIKLAMASI
TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından “Salıpazarı Kruva-
ziyer Limanı Projesi”nin ÇED Yönetmeliği’nin 9. Maddesi gere-
ği “Halkın Katılımı Toplantısı” ilan edildi. 19 Ağustos 2014 Salı 
günü saat 11.00’de TDİ Karaköy Yolcu Salonu’nda yapılacağı 
ilan edilen toplantı öncesinde Mimarlar Odası’nda toplanıldı. 
Buradan ÇED toplantısına gidilerek toplantıda karar alınması 
engellendi. 

Salıpazarı Kruvaziyer Limanı ÇED süreci meşru değildir. 
İstanbul’un tarihi, kültürel ve topografi k açıdan evrensel ölçekte 
değer ve ayrıcalık içeren kıyılarına; kruvaziyer liman bahanesi 
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ile alışveriş otel ve lüks konut vb. gibi yoğun kullanışları getiren 
rant projelerinin “meşrulaştırılması” için Kıyı Kanunumuza ve 
Anayasa’ya aykırılığı Danıştay’ca da tescillenmiş olan Kruva-
ziyer Liman maddesini aplike ederek ülkemizin tüm kıyılarını 
tehdit altına alanlar; Salıpazarı Tophane liman alanında halkı ve 
sivil toplum örgütlerini “Çevre Etki Değerlendirme Toplantıları” 
adı altında sorumluluklarına ortak etmeye çalışıyor…
 
25.08.2014
KADINLAR BARIŞ İSTİYOR
“Ortadoğu’da Savaşı ve Kadın Kırımını Durduralım!” talebiyle 
26 Ağustos Salı günü saat 18.00’de Galatasaray Lisesi önünde 
TMMOB, DİSK, KESK ve TTB’li kadınlar ülke genelinde ger-
çekleştirilen eylem çerçevesinde bir basın açıklaması yaptılar.

 
08.09.2014 
TORUNLAR GYO İŞ CİNAYETLERİNİN SORUMLUSU
SERMAYE VE SERMAYEYE KANAT GEREN AKP’DİR
Bu cinayetin sorumlusu kimdir? Bu cinayetin sorumlusu; her 
fırsatta kentin boş alanlarını betonlaştırmakla, ormanları, kıyı-
ları, ne varsa imara açarak ülkeyi koca bir şantiyeye çevirmekle 
övünenler, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda alınması gere-
ken tedbirleri ise birer maliyet unsuru olarak ele alanlardır. 

DİSK 
TÜRK-İŞ İstanbul Şubeler Platformu

KESK İstanbul Şubeler Platformu
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu

TTB İstanbul Tabip Odası
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19.09.2014
19 EYLÜL BASIN AÇIKLAMASI
19 Eylül 1979 bir günlük iş bırakma eyleminin yıldönümünde 
“TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma 
Günü”nde İstanbul İKK olarak Taksim Galatasaray Lisesi önün-
de basın açıklaması gerçekleştirdik. 

 
24.09.2014
KOBANİ’DE IŞİD SALDIRILARINA VE AKP-IŞİD İŞBİRLİĞİ-
NE KARŞI ACİL TOPLANTI 
Aylardır hem Iraklı Kürtler’e, hem Rojavalılar’a karşı IŞİD’in 
(sözde İslam Devleti) başlattığı saldırılar ve katliamlara karşı, 
hem de herkesçe bilinen AKP’nin IŞİD’e doğrudan desteğinin 
engellenerek teşhir edilmesi amacıyla İstanbul’daki tüm duyarlı 
sendika, meslek odası, sivil toplum kuruluşu, siyasi parti temsil-

cilerinin katılımıyla bir ön toplantı yapıldı. 

27.09.2014
BİR İNSAN, BİR HAYAT, BİR GELECEK KAYBETTİK...
2002-2007 yılları arasında HKMO İstanbul Şube Müdürlüğü 
görevini yürüten, odadaki görevinin ardından İSKİ Melen Çayı 
Boğaz Geçiş Projesi Sarayburnu Şantiyesi’ndeki Müteahhit fi r-
ma Kutay İnşaat Taahhüt Tic. Ltd. Şti. fi rmasının taşeronu olan 

DETEK (Deniz Teknolojisi Ltd. Şti.) adlı fi rmada çalışmaya baş-
layan değerli meslektaşımız ve arkadaşımız Gülseren Yurttaş 
ölüm yıldönümünde (27 Eylül 2007) anıldı.

01.10.2014 
IŞİD PROTESTOSU
AKP’NİN SAVAŞ TEZKERESİNE HAYIR!
BARIŞ HEMEN ŞİMDİ
EMPERYALİST YAĞMAYA VE ROJAVA DEVRİMİNİN
BOĞULMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ!
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15 Eylül 2014 tarihinden bu yana, iki haftayı aşkın bir süredir, 
bir halk, bir şehir, tam bir kuşatma altında, ağır silahlarla ger-
çekleştirilen barbarca bir saldırıya karşı destansı bir direniş ser-
giliyor.

AKP hükümeti, bir yandan “çözüm süreci” diyerek oyalama-
ya çalışırken, diğer yandan, IŞİD denen kanlı çetenin Şengal 
benzeri yeni katliamlar gerçekleştirmesi için her türlü desteği 
veriyor…

Bölgemize barış ve kardeşlik, bizlerin ortak mücadelesi ve da-
yanışması ile gelecek!

07.09.2014
ROJAVA DEVRİMİ’NİN BOĞULMASINA
İZİN VERMEYECEGİZ!
…
Biz aşağıda imzası bulunan kurumlar olarak;
-İŞID’e yardımların engellenmesini
-Rojava’nın statüsünün tanınmasını
-İnsani ve savunma amaçlı yardımların Kobanê’ye ulaşması 
için bir koridorun açılmasını talep ediyoruz. “Her yer direniş her 
yer Kobanê!” şiarıyla…

İstanbul Kobanê Dayanışması

 
14.10.2014
PROF. DR. HAYRETTİN ÖKÇESİZ’LE DAYANIŞMA
Prof. Dr. Hayrettin Ökçesiz ile dayanışma için TMMOB İstanbul 
İl Koordinasyon Kurulu olarak Eğitim Sen’de yapılan basın top-
lantısına katıldık.

14.10.2014
TMMOB 60. YIL KUTLAMALARI
I. Genel Kurulu’nu 18-22 Ekim 1954 tarihinde gerçekleştiren 
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği kuruluşunun 60’ıncı yılı-
nı kutluyor. 60. yıl kutlamaları çerçevesinde TMMOB İstanbul İl 
Koordinasyon Kurulu bileşenleri olarak 20 Ekim 2014 Pazarte-
si günü Galatasaray Lisesi önünde saat 14.00-18.00 arasında 

Odalarımızın stantlarını açtık. Halkımıza meslek alanlarımızla 
ilgili ücretsiz yayınları, broşürleri, bildirileri dağıttık… 

 
21.10.2014
21 EKİM’DE TAKSİM DAYANIŞMASI
İLK DURUŞMASINA ÇAĞRI
HIRSIZLAR VE KATİLLER DURURKEN
TAKSİM DAYANIŞMASI YARGILANAMAZ!
Taksim Dayanışması olarak tarihin gördüğü en büyük soygunu 
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yapan hükümetin yine büyük bir kent suçu işleyerek ve hukuku 
ayaklar altına alarak Taksim Gezi Parkına AVM yapma girişimle-
rine karşı başlatılan mücadelede milyonlarca insana karşı vahşi 
bir şiddet kullanıldı, 11 insanımız katledildi, 20’nin üzerinde in-
sanımızın gözü mermilerle kör edildi ve binlercesi yaralandı.

Bu vahşi şiddet düşkünü teröristler şimdi anayasal ve demokra-
tik haklarını kullanarak barışçıl eylemler dışında hiçbir şey yap-
mayan Taksim Dayanışması bileşenlerine dava açmışlardır.

21 Ekim 2014 Salı 09.00’da Çağlayan Adliyesi’nde duruşma 
öncesi basın açıklamasını İKK organize etti.
 
25.10.2014
BÜTÜN İSTANBUL HALKINI VALİDEBAĞ KORUSU’NU
KORUMAYA ÇAĞIRIYORUZ!
İstanbul’un her bir yeşil alanına, parkına, bostanına; neredey-
se boş olan her bir metrekaresine göz koyan iktidar ve ser-
maye güçleri, bu azgınlıklarını günlerdir Validebağ ve Çamlı-
ca sakinlerine de yaşatmakta. Üsküdar Belediyesi, Validebağ 
Korusu’nun bitişiğinde bulunan oldukça küçük bir alana bir cami 
yapmak için günlerdir halka kök söktürmekte. Üsküdar Belediye 
Başkanı Hilmi Türkmen, bütün yönetmeliklere aykırılığına, cami 
yapımı için yeterli alan olmamasına, bilirkişi raporlarına, açılan 
dava sonucu yürütmenin durdurulması kararının alınmasına ve 
mahallelinin itirazlarına rağmen ayak oyunlarıyla hukuksuz bir 
biçimde ve bütün baskıları, zorbalıkları uygulayarak bu camiyi 
yapmakta ısrar etmektedir. 

29.10.2014
DİREN VALİDEBAĞ! İSTANBUL SENİNLE!
SOMA’DAN DERS ALMADIK İŞ CİNAYETLERİ
DEVAM EDİYOR
28 Ekim 2014 Salı günü saat 12.15 sıralarında özel sektöre ait 
Karaman Ermenek’te IR: 617-1260 ruhsat nolu sahada takriben 
778 kotunda yapılan çalışmalar sırasında sahanın mücavirinde 
bulunan ve daha önce çalışılmış, eski imalatlara yaklaşılması 
nedeniyle, eski imalatta bulunan tahminen 10.000 metreküp su-
yun aniden ocak içerisindeki çalışma alanlarına dolması sonu-
cu ocakta bulunan 18 maden emekçisi su altında kalmıştır…

DİSK İstanbul Bölge Temsilciliği
KESK İstanbul Şubeler Platformu

TMMOB İstanbul il Koordinasyon Kurulu
TTB İstanbul Tabip Odası

  
01.11.2014
DÜNYA KOBANÊ İÇİN AYAKTA!
Emperyalistler ve işbirlikçi bölge devletlerinin büyütüp beslediği 
IŞİD çetelerine karşı, Kobanê’de halkın yürüttüğü direniş kırklı 
günlerini geride bırakıyor
…….
Buradan bir kez daha sesleniyoruz, Ermenek’te yerin altında 
suya gömdüğünüz madencilerin de, Kobanê için sokağa çıkan 
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insanlarımıza karşı giriştiğiniz katliamlar için de hesap sormaya 
devam edeceğiz.

Her Yer Kobanê Her Yer Direniş!
İstanbul Kobanê Dayanışması

 
02.11.2014
HAYDARPAŞA GAR NÖBETİ
Haydarpaşa nöbeti bu hafta HKMO İstanbul Şubesi yürütücülü-
ğünde gerçekleştirildi. 

Kentteki yaşam alanlarımızın yok edilmesine ve Haydarpaşa’nın 
talan edilmesine dur demek için Haydarpaşa Dayanışması’nın 
çağrısıyla her Pazar 13.00-14.00 saatleri arasında gerçekleşti-
rilen oturma eylemleri devam ediyor. Geçmiş yıllar da İstanbul 
dışından eğitim için gelen harita mühendislerinin hatıralarında 
da önemli yeri olan Haydarpaşa Tren Garı ve toplumsal belleği-
miz yok edilmek isteniyor. 

13.11.2014
AÇIKLANAN PAKET BU ÜLKEDE İŞ CİNAYETLERİNİ
DURDURAMAZ!
AKP tarafından dün yeni bir “iş güvenliği paketi” açıklandı. Bu 
paketin ülkemizde yaşanmakta olan iş cinayetlerini engelle-
mekle uzaktan yakından ilgisi yoktur.
….
İş cinayetleri kader değildir!

İş cinayetleri engellenebilir, yeter ki bilimin ve tekniğin gereği 
yapılsın!

Yeter ki taşeron düzeni, güvencesiz çalıştırma son bulsun, sen-
dikal haklar tanınsın!

Yeter ki her çalışmanın öznesi insan ve yaşam olsun!
DİSK, KESK, TMMOB, TTB

27.11.2014
HAYDARPAŞA GARI BİZİMDİR

Haydarpaşa Dayanışması’nın kuruluşunun 10. yılında, Haydar-
paşa Garı’nın çatısının “şaibeli” bir yangında yanışının 4. yıldö-
nümünde Haydarpaşa Garı’na yürüdük. 
 
05.12.2014
LİSE SÖYLEŞİLERİ
Liselerde meslek tanıtım söyleşilerine katıldık. 1.000 civarında 
öğrenciye tanıtım yaptık.

18 Aralık 2014
TMMOB’YE KENDİ YASASI HAKKINDAKİ EYLEMDE
JOPLU, GAZLI MÜDAHALE
TMMOB’den görüş isteyen Çevre ve Şehircilik Bakanlığına ül-
kenin her yerinden gelen TMMOB Üyeleri görüşlerini iletmek 
istediler. Ancak gazlı, joplu polis saldırısına maruz kaldılar. İs-
tanbul İKK olarak katıldığımız eylemin görüntülerine aşağıdaki 
linkten ulaşabilirsiniz. http://www.tmmob.org.tr/video/tmmob-
18-aralik-2014-eylemi
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İSTANBUL İKK`DAN FATİH BELEDİYESİ`NDEKİ
SÜRGÜNLER ÜZERİNE EYLEM
TMMOB İKK ve Tüm Bel Sen, Oda ve Sendika üyesi mühen-
dislerin Yedikule hayvan barınağına sürgün edilmesini protesto 
etti. TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu ve Tüm Bel Sen, 
AKP’li Fatih Belediyesi tarafından sürgün edilen üyelerine iliş-
kin bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına KESK Genel 
Başkanı Lami Özgen’de katıldı.

Eylemde konuşan TMMOB İKK Sekreteri Süleyman Solmaz, 
belediyede yaşanan çağ dışı uygulamaya karşı üçüncü eylem-
lerini gerçekleştirdiklerini, 7 arkadaşlarının görevlerine iade edi-
lirken 5 kişi için durumun sürdüğünü belirtti. Emekçilerin sendi-
kalı oldukları için sürgün edildiklerini ifade eden Solmaz, “Kendi 
yağma ve hırsızlık düzenine uygun olmayan sendikalı, örgütlü 
kamu emekçilerini sürgünle yıldırılmaya çalışıyorlar” dedi.

Tüm Bel Sen Genel Başkanı Ömer Salih Erol da söz alarak 
“insanlık onuruna saldırı” olarak tarif ettiği sürgünlere, hayvan 
barınağındaki sorunlara dikkat çekti. 300 hayvan bulunması 
gereken alanda 3 bin hayvan barındığına dikkat çeken Erol, sa-
dece sürgün edilenlerin değil alanda çalışan taşeron belediye 
işçilerinin de sağlık durumunun büyük tehdit altında olduğuna 
değindi. Kendilerinin satış sözleşmesine imza atan, her şeye 
evet efendim diyen sendikalarla karıştırılmaması gerektiğini 
söyleyen Erol, sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.

6 Ocak 2015
TMMOB’Yİ KAR YAĞIŞI BİLE DURDURAMADI

TMMOB Yasası`nda değişiklikleri de içeren torba yasalara kar-
şı ‘Ülkemize, halkımıza, mesleğimize, örgütümüze sahip çıkı-
yoruz’ kampanyası İstanbul ve ülkenin İKK’lar olan tüm illerinde 
devam ediyor. Olumsuz hava şartlarına rağmen 5 Ocak 2015 
Pazartesi 12.30?da, 6 Ocak 2015 Salı günü 18.30’da belirlenen 
meydanlarda halka broşür dağıtımı gerçekleştirildi.

“İZİN VERECEK MİYİZ?” başlıklı broşürümüzün dağıtımı de-
vam ederken 8 Ocak 2015 Perşembe saat 12.30`da İl Koordi-
nasyon Kurullarımızın bulunduğu illerde, kitlesel olarak Çevre 
ve Şehircilik İl Müdürlükleri önüne siyah çelenk bırakarak basın 
açıklaması yapacağı duyuruldu.

8 OCAK PERŞEMBE GÜNÜ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK
BAKANLIĞI İL MÜDÜRLÜKLERİNE SİYAH ÇELENK KOYDUK
TMMOB üyeleri, TMMOB Yasası’ndaki değişiklikleri de içeren 
torba yasaya karşı tüm Türkiye’de olduğu gibi İstanbul’da da 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yürüyerek siyah çelenk bı-
raktı.

“ÜLKEMİZE, HALKIMIZA, MESLEĞİMİZE VE ODAMIZA SA-
HİP ÇIKIYORUZ” diyen mimar ve mühendisler AKP`nin torba 
yasalarla tüm toplumsal muhalefet dinamiklerini etkisiz hale ge-
tirmesine asla izin vermeyeceklerini belirttiler. TMMOB İstanbul 
İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Süleyman Solmaz`ın okuduğu 
açıklamanın tam metni şu şekilde:

YALANA, TALANA, YAĞMAYA İZİN VERMEYECEĞİZ!
AKP İktidarının tüm ülkeyi yeniden dönüştürme, halka ait tüm 
alanları sermayeye açma, kentsel ve doğal değerleri talan etme 
politikalarında artık son aşamaya gelindi. Siyasal İktidar, hazır-
ladığı torba yasalarla kamusal alanlara el koyma ve rant süreç-
lerinin önündeki son engelleri de kaldırma hazırlığında.

AKP İktidarının gündeme getirdiği son iki torba yasa imar, yapı-
laşma, meslek alanları ve çalışma hayatında önemli değişiklik-
ler getiriyor. Tabi ki bu torbanın içinde AKP`nin rant politikaları-
nın önünde en büyük engel olarak gördüğü TMMOB de var.

Çünkü TMMOB ve Odaları;
AKP`nin kentler üzerindeki oyununa karşı durdu, “Kentsel dö-
nüşüm” adı altında “rantsal dönüşüme” karşı çıktı,

Çünkü TMMOB ve Odaları;
Yayınladıkları raporlar, basın açıklamaları, açtıkları davalarla 
AKP`nin ormanları, kıyıları, meraları; suyumuzu, toprağımızı 
yağmalamasının önünde durdular,

Çünkü TMMOB ve Odaları;
Neoliberal politikalarla bu ülkenin yağmalanmasına karşı, kamu 
yararı için mücadele ettiler.

Çünkü TMMOB ve Odaları;
hukuksal girişimlerle, siyasi iktidarın rant amaçlı politikalarına, 
serbestleştirme, özelleştirme uygulamalarına, yağma ve talana 
“dur” dedi; taşeronlaştırma uygulamalarına, işten çıkarmalara, 
işsizlik, yoksulluk ve düşük ücretlere karşı, yüzlerce işyerinde 
direnen işçilerle bir arada oldu.

İşte bu yüzden TMMOB AKP`nin hedefi nde?

Ülkemizde iş cinayetlerinin ve yolsuzlukların üzerine toprak atı-
lırken; bu canların hesabını soran ve rant dağıtımına karşı top-
lumsal faydanın peşinde koşan TMMOB ve bağlı Odaları iktidar 
tarafından yok edilmek isteniyor. Önce mali denetim tehdidiyle, 
sonra miting meydanlarında hedef göstererek, ardından yetki-
lerini kısıtlayarak TMMOB üzerinde vesayet oluşturmaya çalı-
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şan iktidar, istediğine bir türlü ulaşamayınca şimdi yasasını de-
ğiştirerek TMMOB`nin örgütlülüğünü dağıtmak, parçalanmış bir 
yapıyla ülkemizin mühendis ve mimarlarının toplumdan yana 
gür sesini kesmek istiyor.

Ancak bilinmelidir ki mühendis, mimar, şehir plancıları ve mes-
lek örgütleri; ülke, kamu, halk, meslek, meslektaş yararı bütün-
lüğündeki mücadelesini sürdürecek, AKP gericiliği,  piyasacılı-
ğına ve diktasına teslim olmayacaktır.

Odalarımız ve Birliğimiz TMMOB, 1970`lerden bugünlere dek 
oluşturduğu demokratik mevzileri koruyacaktır. Toplumsal mu-
halefet güçleriyle birlikte eşit, özgür, demokratik, halkının refah,  
kardeşlik ve barış içinde yaşadığı, gericiliğin dogmatizminin alt 
edildiği, bilim ve tekniğin aydınlatıcılığındaki yeni bir Türkiye 
mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.

Şimdi Çevre ve Şehircilik Bakanına sesleniyoruz;
Hazırladığınız yasa değişikliği, meslek alanlarımızın ve örgü-
tümüz TMMOB`nin tüm birikimlerini halkımızın yararına kullan-
maya, AKP iktidarının yarattığı rant düzenini teşhir etmeye, ül-
kemizi aydınlık geleceğe taşımak için var gücümüzle çalışmaya 
devam etmemizi engelleyemeyecektir.

Unutmayın ki; siz TMMOB`yi yok etmeye çalışsanız da TMMOB 
her yerde?

TMMOB Soma`da; Ermenek`te, Zonguldak`ta;

TMMOB, Atatürk Orman Çiftliği`nde;

TMMOB, bu ülkenin toprağının altını üstüne getirenlere karşı 
Kazdağlarında,

TMMOB, emperyal güçlerin dayattığı nükleer santrallere karşı 
Mersin`de, Sinop`ta;

TMMOB, suyumuzun ticarileştirilmesine karşı Karadeniz`de, 
Akdeniz`de, Ege`de;

TMMOB, Alakır vadisinde, Artvin Cerattepe`de, Yırca`da, Di-
yarbakır Hevsel bahçelerinde, Burdur`da, Bartın`da, Sakarya 
Karasu`da; TMMOB, Taksim`de, Gezi`de, Anadolu`da, kentte, 
kırda bu ülke insanının yaşadığı her yerde?

O yüzden bu torba yasaları derhal geri çekin.

Torba yasalarla altyapısı hazırlanan yalana, talana, yıkıma, 
yağmaya İZİN VERMEYECEĞİZ.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

9 Ocak 2015
MİMAR, MÜHENDİS VE ŞEHİR PLANCILARI: JE SUİS 
CHARLIE

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu ve TMMOB’ye bağ-
lı odaların şube başkanları Fransa’da mizah dergisi Charlie 
Hebdo’ya yapılan saldırıyı protesto etti. Protestoda “JE SUİS 
CHARLIE” “BEN ÇARLİ`YİM” yazan dövizler taşındı.

TMMOB`ye bağlı Odaların İstanbul Şube başkanları ve yöneti-
cilerinin katıldığı eylem Fransız Konsolosluğu önünde gerçek-
leştirildi. Yapılan katliama karşı sessiz kalmayacaklarını belir-
ten mimar, mühendis ve şehir plancılar adına açıklama yapan 
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Süleyman 
Solmaz; “Sanata ve eleştirel düşünceye tahammülü olmayan 
gerici faşist zihniyete karşı mücadele etmek tüm insanlığın gö-
revidir. Gerçekleştirilen katliam tüm dünyada özgür düşünceye 
karşı yapılmıştır.” dedi. Açıklamanın ardından konsolosluk önü-
ne karanfi ller bırakılmasıyla eylem sona erdi.

ŞUBE/ODA YÖNETİM KURULU BAŞKANLARI ORTAK
BASIN TOPLANTISI
09 Ocak 2015 Cuma Saat 11.00`de TMMOB İstanbul İl Koor-
dinasyon Kurulu Bileşenleri olan Odalarımızın Şube Yönetim 
Kurulu Başkanları tarafından Makina Mühendisleri Odası İstan-
bul Şubesi Yönetim Katında (3. Kat) ortak bir basın toplantısı ile 
Torba Yasaları değerlendirerek, kamuoyunu yasaların sonuçları 
üzerine bilgilendirdiler. Basın açıklaması metnini İKK Sekreteri 
Süleyman Solmaz okudu.

TMMOB`ye bağlı Odaların İstanbul Şube başkanları ve yöneti-

cilerinin katıldığı eylem Fransız Konsolosluğu önünde gerçek-
leştirildi. Yapılan katliama karşı sessiz kalmayacaklarını belir-
ten mimar, mühendis ve şehir plancılar adına açıklama yapan 
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Süleyman 
Solmaz; “Sanata ve eleştirel düşünceye tahammülü olmayan 
gerici faşist zihniyete karşı mücadele etmek tüm insanlığın gö-
revidir. Gerçekleştirilen katliam tüm dünyada özgür düşünceye 
karşı yapılmıştır.” dedi. Açıklamanın ardından konsolosluk önü-
ne karanfi ller bırakılmasıyla eylem sona erdi.
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10 Ocak 2015
TMMOB’YE BAĞLI ODALARIMIZIN İSTANBUL ŞUBELERİ 
SMM ÜYELERİYLE TORBA YASA TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Yasası’ndaki değişiklikleri de içeren torba yasalara 
karşı ‘Ülkemize, halkımıza, mesleğimize, örgütümüze sahip çı-
kıyoruz’ kampanyamız çerçevesinde; 10 Ocak 2015 Cumartesi 
günü TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından Oda-
larımızın Serbest Mühendislik Mimarlık (SMM) hizmeti veren 
üyelerimizle Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nde bir 
toplantı düzenlendi. Toplantının açılışında TMMOB tarafından 
SMM Üyelerimizin Torba Yasa’da gündeme getirilen TMMOB 
Yasa Değişikliği kapsamında nasıl etkileneceğini anlatan kısa 
fi lm gösterildi. Daha sonra TMMOB İstanbul İl Koordinasyon 
Kurulu Sekreteri Süleyman Solmaz açılış konuşmasını yaptı. 
Solmaz açılış konuşmasında “mesleğimize yapılan saldırının 
aslında TMMOB üyelerinin bilim ve tekniğin gerektirdiği şekil-
de ve halkın yararına faaliyet olarak ürettikleri hizmetlere saldırı 
olduğunu, bu saldırının karşısında bilimi ve tekniği yine halkın 
hizmetine sunmakta kararlı olduklarını dile getirdi. Daha sonra 
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Baş-
kanı Sami Yılmaztürk Torba Yasa ve ortaya çıkartacağı sonuçla-
rı anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından üyelerce 
yapılan konuşmalarda görüş ve öneriler ortaya konuldu.

15 Ocak 2015
TORBACI AKP TMMOB’DEN VE MESLEĞİMİZDEN 
ELİNİ ÇEK
Mimar, mühendis ve şehir plancıları, TMMOB Yasası’ndaki de-

ğişiklikleri de içeren torba yasalara karşı “Ülkemize, halkımıza, 
mesleğimize, örgütümüze sahip çıkıyoruz” kampanyası çerçe-
vesinde, kentlerde sokaklara çıktı. TMMOB İl-İlçe Koordinas-
yon Kurulları tarafından yurdun dört bir yanında gerçekleştirilen 
eylemlerle TMMOB’nin AKP’nin arka bahçesi olmayacağı bir 
kez daha duyuruldu.

Yurdun dört bir yanında olduğu gibi 15 Ocak’da İstanbul 
Kadıköy’de TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafın-
dan gerçekleştirilen eylem, kitlesel bildiri dağıtımıyla başladı. 
Mimar, mühendis ve şehir plancıları dağıttıkları bildirilerle hal-
kın sağlıklı yaşam çevrelerinde yaşama hakkını, yurttaşların 
nitelikli mimarlık, mühendislik, planlama hizmetleri alma hak-
kını savundukları için AKP`nin hedefi nde olduklarını belirttiler. 
Bildiri dağıtımının ardından gerçekleştirilen basın açıklamasın-
da konuşan TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri 
Süleyman Solmaz AKP`nin toplumun tüm muhalif kesimlerine 
yaptığı gibi, TMMOB`yi de susturmaya çalıştığını belirterek; 
“AKP; torba yasa ile kentlerdeki eğitim ve sağlık alanlarını, 
parkları ve hatta mezarlık alanlarını bile özelleştirerek, yandaş-
larına peşkeş çekmek isterken; bizler halka ait olan bu alan-
ların, yapılaşmaya açılmadan korunmasının mücadelesini ver-
meye devam edeceğiz” dedi. Kentlerimizin, kıyılarımızın, doğal 
yaşam alanlarımızın, talan edilmesine izin vermeyeceğiz diyen 
TMMOB üyelerinin, yapılan basın açıklamasından sonra, Ka-
dıköy sokaklarında halkın yoğun ilgi ve desteğiyle gerçekleştir-
dikleri yürüyüşün ardından eylem sona erdi.

22 Ocak 2015
İSTANBUL MESLEK ODALARI KOORDİNASYONU: TMMOB 
İLE BİR ARADA, OMUZ OMUZA!
İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu (İMOK) bileşenleri; İs-
tanbul Barosu Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kocasakal, İstan-
bul Mali Müşavirler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Arı-
kan, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erez, 
İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Semih Güngör, 
İstanbul Veteriner Hekimler Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mu-
rat Aslan ve TMMOB İKK Sekreteri Süleyman Solmaz Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı tarafında hazırlanan, TMMOB’nin faali-
yetlerini etkisizleştirmeye yönelik değişiklikleri de içeren torba 
yasa tasarısı ile ilgili olarak 22 Ocak 2015 tarihinde Taksim Hill 
Otel’de bir basın toplantısı düzenleyerek değerlendirmelerde 
bulundu.

TMMOB İLE BİR ARADA, OMUZ OMUZA!

Değerli Basın Mensupları,
İktidar toplumsal alanda müdahalelerine devam ediyor. Bun-
ların en çarpıcı örneklerinden birisi de; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi’ne yakında sunulacak olan yeni bir torba yasa ile yıllar-
dır her alanda mücadele veren Türk Mühendis ve Mimar Odala-
rı Birliği?ne karşı büyük bir darbe vurmak istenmesidir.

Bu torba yasa içerisinde yer alan TMMOB Yasası ile yapılmak 
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istenen müdahaleye karşı olduğumuzu nedenleriyle, gerekçe-
leriyle tek tek sizlere açıklayacağız.

Her şeyden önce söz konusu torba yasa ve TMMOB yasasında 
değişiklik öngören taslağın dışında 12 yasa değişikliği söz ko-
nusu. Öncelikle bu torba yasa ile neden TMMOB?ye müdahale 
etmek istendiğine bakalım:

3194 Sayılı İmar Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmün-
de Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasa-
rısı adındaki bu torba yasanın dışında İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ismiyle bir başka 
torba yasa da TBMM gündeminde.

Siyasal İktidar, bu torba yasalarla kamusal alanlara el koyma 
ve rant süreçlerinin önündeki son engelleri de kaldırma hazır-
lığında.

AKP bu torba yasalarla;
Doğal ve tarihi sit alanları, ormanlar, meralar, milli parklar, kıyı-
lar tarım alanları yapılaşmaya açılabilecek,

Kentlerdeki eğitim ve sağlık alanları, parklar ve hatta mezarlık-
ları dahi özelleştirilebilecek,

İmar hakkı transferi getirilerek vatandaşların tapulu mülklerine 
para ödenmeden el koyulabilecek

Kısacası, AKP torba yasa ile kentsel rantı tek merkezden yan-
daşlarına dağıtmak üzere ‘parası olana imar hakkı’ getiriyor.

Değerli Basın Mensupları;
TMMOB; hukuksal girişimlerle, siyasi iktidarın rant amaçlı poli-
tikalarına, serbestleştirme, özelleştirme uygulamalarına, yağma 
ve talana “dur” dediği için; taşeronlaştırma uygulamalarına, işten 
çıkarmalara, işsizlik, yoksulluk ve düşük ücretlere karşı, yüzlerce 
işyerinde direnen işçilerle bir arada olduğu için AKP’nin hedef 
haline geldi.

AKP iktidarı, söz konusu yeni yapı düşüncesiyle meslek grupları 
arasında rekabet yaratarak; bilimsel, teknik, mesleki, örgütsel, 
toplumsal gereklilikleri dışlayacak,  kamusal hizmet ve toplum-
sal yarar gibi pek çok önemli ölçütleri ortadan kaldıracaktır.

Değerli Basın Mensupları
Bizler; ortak sorunlar ve amaçlar çerçevesinde yan yana du-
ran, bilimsel ve mesleki platformların gelişmesine, demokratik 
ve organize bir toplum yapısının oluşmasına katkıda bulunmak 
amacıyla bir araya gelen Meslek Odaları olarak Torba Yasa’ya 
ve diğer meslek örgütlerinde de yaratılmak istenen korku algı-
sına karşıyız ve sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Herkes bilmeli ki;
TMMOB ve diğer meslek örgütleri, odalar; AKP gericiliğine, pi-
yasacılığına ve diktasına teslim olmayacaktır.

Toplumsal muhalefet güçleriyle birlikte eşit, özgür, demokratik, 
halkının refah,  kardeşlik ve barış içinde yaşadığı, gericiliğin 
dogmatizminin alt edildiği, bilim ve tekniğin aydınlatıcılığındaki 
Türkiye mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz.

AKP diktatörlüğüne karşı, kamusal alanları korumaya, halkın 
çıkarlarını savunmaya ve bu doğrultuda mücadele etmeye, di-
renmeye devam edeceğiz, TMMOB ile yan yana olacağız.

Bizler İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu olarak: TMMOB 
tarihinin bu yasa gibi yıldırma politikalarına karşı, mücadeleler-
le dolu olduğunu biliyoruz. TMMOB’yle her zaman yan yana, 
omuz omuza ülkemizin bu yasalarla talan edilmesine karşı di-
rendik. TMMOB’yi yalnız bırakmayacağız. Tüm kamuoyu tara-
fından bilinsin ki; meydanlarda ve her alanda TMMOB’yle daya-
nışma içinde olacağız.

İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu
İstanbul Barosu

İstanbul Diş Hekimleri Odası
İstanbul Eczacı Odası

İstanbul Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası
İstanbul Veteriner Hekimler Odası

İstanbul Tabip Odası
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu

10 Şubat 2015
KORE BİZE BİBER GAZI VERME 
Önümüzdeki süreçte biber gazı satın aldığımız ülkelerin başında 
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gelen Güney Kore hükümetinin bu kimyasal silahın satışını dur-
durabilme yetkisini kullanması için; Biber Gazı Yasaklansın İni-
siyatifi  olarak kendileri ile daha önce, mektup, fax ile Türkiye’de 
biber gazı kullanımına dair endişelerimizi paylaşmıştık.

Bu doğrultuda 10 Şubat 2015 Salı günü Güney Kore İstanbul 
Başkonsolosluğu önüne gidip bu talebimizi tekrarladık. Aynı 
gün, Seul’de DAPA önünde ve Londra’da da Güney Kore elçiliği 
önünde bizlerle dayanışma içerisinde olan dostlarımız (Campa-
ign Against Arms Trade, War Resisters International ve World 
Without War) da basın açıklaması yaparak “Kore Türkiye’ye 
Gaz İhracatını Durdur” dediler.

8 VE 13 ŞUBAT’TA LAİK VE BİLİMSEL EĞİTİM 
MÜCADELESİNDE ALANLARDAYDIK

Emperyalist ve kapitalist sistemin çıkarları doğrultusunda 
Türkiye’ye biçilen rol çerçevesinde AKP’nin, muhafazakarla-
şan, gericileşen bir toplum yaratmak hedefi nin en temel ögesini 
eğitim politikaları oluşturuyor.
 
AKP, yolsuzluklarını, tüm ülke kaynaklarını peşkeş çekmesini, 
iş cinayetlerini, ırkçı-gerici politikalarını sorgulamayacak bir ne-
sil yetiştirmek istiyor.
 
“4+4+4” düzenlemesi, ilköğretime başlama yaşının 5’e indiril-
mesi, ilköğretim okullarının ilkokullar, ortaokullar ve imam-hatip 
ortaokulları olarak yeniden düzenlenmesi, din dersinin anao-
kullarına kadar indirilmek istenmesi; sorgulamayan, biat eden 
“yeni nesil” için atılan adımlar oldu.
 
Kendi yarattıkları “yeni Türkiye” için bilimsel düşünmeyi, araş-
tırmayı, sorgulamayı göz ardı edip dini hurafelerle “yeni nesil” 
yetiştirmeyi amaçlayan AKP iktidarına karşı okullarımızı ve ço-
cuklarımızın geleceğini hep birlikte savunacağız.
 
8 Şubat’ta Eğitim-Sen’in Alevi örgütleriyle birlikte düzenlediği 
“Laik, Bilimsel, Anadilinde Eğitim ve Demokratik Yaşam İçin” 
Kadıköy mitingine katıldık. Ayrıca 13 Şubat’ta “Laik ve bilimsel 
eğitim için” düzenlenen boykotta TMMOB olarak yerimizi aldık.

6 Şubat 2015 
TAKSİM 1 MAYIS ALANIDIR, YARGILANAMAZ!
EMEKÇİLER FAŞİZMİ YARGILIYOR!

Devlet şiddetiyle engellenen 1 Mayıs 2014 kutlamalarına ilişkin 
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’ye dava açıldı! 2014 yılının 1 
Mayıs İşçi Bayramı’nda “halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri 
yürüyüşüne kışkırtma” suçu işledikleri iddiasıyla DİSK Genel 
Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, 
KESK Eş Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Soğancı ve dönemin TTB Merkez Konseyi Baş-
kanı Ahmet Özdemir Aktan hakkında açılan davanın ilk duruş-
ması İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 6 Şubat 2014 
tarihinde yapıldı.

Duruşma öncesi tutuksuz yargılanan DİSK, KESK, TTB ve 
TMMOB yöneticileri ve temsilcileri Çağlayan Adliyesi önünde 
bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Çeşitli uluslararası 
sendikaların da temsilcileriyle dayanışma gösterdiği açıklama-
da, “Emekçiler, faşizmi yargılıyor, Taksim 1 Mayıs alanıdır yar-
gılanamaz” yazılı pankartı açılarak, “1 Mayıs’ta 1 Mayıs alanın-
dayız”, “Yaşasın sınıf dayanışması” sloganları atıldı.

Basın açıklamasını DİSK Genel Başkanı Kani Beko yaptı. 
Padişah fermanını yazdı. Ve o ferman bizi bugün Çağlayan 
Adliyesi’ne çağırdı. Biz de bu fermanı yırtmak için bugün bu-
radayız.

Hepinizin bildiği gibi, 2014 1 Mayıs’ı ile ilgili DİSK Genel Baş-
kanı Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, KESK 
Eş Genel Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Baş-
kanı Mehmet Soğancı ve dönemin TTB Merkez Konseyi Baş-
kanı Ahmet Özdemir Aktan hakkında İstanbul 28. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde dava açıldı.

Emek ve meslek örgütlerinin yöneticileri, 2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ederek “Halkı kanuna 
aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma” ile suçlanıyor. 
Oysa 1 Mayıs’ta Taksim’i yasaklamak suçtur! Taksim’de 1 
Mayıs’ı kutlamanın hakkımız olduğunu teslim eden çok sayıda 
ulusal ve uluslararası mahkeme kararı mevcuttur. 
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Türkiye mahkemeleri de 1 Mayıs’ta Taksim alanına yıllardır 
yaptığımız çağrılarla ilgili defalarca “beraat” ve “takipsizlik” 
kararları vermiştir. Verilen mücadeleler sonucu 2010, 2011 ve 
2012’de Taksim’deki 1 Mayıs kutlamalarına herhangi bir saldırı 
olmamış, emeğin birlik-mücadele ve dayanışma bu alanda yüz 
binlerle, coşku içinde, şarkılarla türkülerle kutlanmıştır. 

Her yıl daha fazla katılımla, daha büyük coşkuyla gerçekleşen 
Taksim 1 Mayıs’ı iktidarı rahatsız etmiş ve 2012’deki devasa 
kutlamanın ardından 2013’te saldırılar başlamıştır. AKP hükü-
meti tüm mahkeme kararlarına ve üç yıl boyunca hiçbir olum-
suz durum yaşanmamasına rağmen 1 Mayıs’ta Taksim’i yasak-
layarak suç işlemiştir. İşçileri, emekçileri 1 Mayıs’ta Taksim’e 
çağırmak değil bunu engellemek suçtur. Sadece Taksim’i değil, 
emeğin var ettiği kentlerin neredeyse tüm merkezi meydanları-
nı, “yasaklı meydan” olarak emeğe kapatmak suçtur. 

İşte bu nedenle fermanın çağırdığı zamanda, çağırdığı yerde-
yiz. Bizler bu fermana karşı kendimizi değil davamızı savunmak 
için buradayız. Bu fermana karşı savunma yapmaya değil mil-
yonlarca işçi ve emekçi adına bu fermanı yargılamaya geldik.

• Gün faşizmi yargılama günüdür! 
Çünkü faşizmin amacı emeğiyle geçinenlerin, açlık sınırının 
altında ücretlerle çalışırken sessiz kalması, ölürken bile çığlık 
atmaması, taşeron köleliğinin sürmesidir! Tam da bu yüzden 
grevleri yasaklarlar, işçilere gaz bombalarıyla saldırırlar! 

• Gün faşizmi yargılama günüdür! 
Çünkü faşizmin amacı Anayasal haklarımızı kullanmamızı, 
sendikal örgütlenmemizi, hakkımızı arayıp sormamızı engel-
lemektir! Bu yüzden emek örgütlerini, meslek örgütlerini baskı 
altına alırlar, yandaş örgütlenme ağlarının dışında kalan tüm 
sendikaları, meslek odalarını, demokratik kitle örgütlerini yok 
etmek isterler! 

• Gün faşizmi yargılama günüdür! 
Çünkü faşizmin amacı ayakkabı kutularının, kaçak saraylarının, 
asgari ücretten pahalı kadehlerinin bekasını korumaktır. İşte bu 
yüzden 1 Mayıs’a düşmandırlar, grevlere düşmandırlar; DİSK’e, 
KESK’e, TMMOB’a, TTB’ye düşmanca yaklaşırlar! 

• Gün faşizmi yargılama günüdür! 
Çünkü mücadele ederek, direnerek, mahkemelerde de haklılığı-
mızı tescil ettirerek kazandığımız 1 Mayıs alanımızı savunmak 
ve 1977 başta olmak üzere 1 Mayıs’larda katledilen arkadaş-
larımızın anısını yaşatmak görevimizdir. 1 Mayıs’ı savunmak, 

emeği savunmaktır, eşitliği savunmaktır, özgürlüğü savunmak-
tır, demokrasiyi savunmaktır, barışı savunmaktır. 

Biz bugün burada 1 Mayıs’ı savunurken AKP faşizmini hep be-
raber yargılayacağız. 1 Mayıs’ta Taksim’e omuz omuza yürü-
düğümüz tüm dostlarımızla beraber, işçileri, emekçiler, mühen-
disler, hekimler, hukukçular ve emek dostları, kol kola, omuz 
omuza bu fermanı yırtacak!

12 Şubat 2015
ANKARA YÜRÜYÜŞÜMÜZÜN İSTANBUL AYAĞI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ 

TMMOB Yasası’nda yapılacak olan değişikliklerle birlikte, ya-
şam alanlarımızı ranta ve talana açmayı amaçlayan Torba Ya-
saya karşı yürütülen mücadele kapsamında, Türkiye’nin dört bir 
yanından 9 Şubat günü başlayan Ankara Yürüyüşü’nün İstan-
bul ayağı 12 Şubat’ta gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde Silivri’den başlayan yürüyüş, 11.00’de Bakır-
köy Özgürlük Meydanı’nda buluşma ve bildiri dağıtımı ardından 
İncirli metrobüs durağına ulaştı. Saat 14.00’te Mecidiyeköy’de 
buluşup bildiri dağıtarak, Osmanbey metrosuna kadar yürüyen 
TMMOB üyeleri, buradan metro ile Taksim’e geçti. Metro içinde 
ve koridorlarda süren bildiri dağıtımı ve slogan atma eylemi, 
Taksim metro çıkışında daha büyük bir coşkuyla gerçekleşti-
rildi. Taksim meydanını sloganlarla geçen yüzlerce eylemci İs-
tiklal Caddesi boyunca bildiri dağıtımını sürdürdü. Galatasaray 
Meydanı’nda yapılan basın açıklamasında konuşan TMMOB 
YK Başkanı Mehmet Soğancı, “AKP’nin yeni Türkiye’sinde rant 
var, talan var, ayakkabı kutuları var. Ülkemizin üzerine çöken 
bu AKP karanlığına karşı TMMOB susmadı susmayacak” dedi.

Akşam 18.30 sıralarında İskele Meydanı’nda toplanan mimar, 
mühendis ve plancılarına, CHP İstanbul Milletvekili Kadir Gök-
men Öğüt, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, TTB 
Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen ve Birleşik Ha-
ziran Hareketi üyeleri de destek verdi.

İskele Meydanı’nda gerçekleştirilen ve TMMOB İKK Sekreteri 
Süleyman Solmaz’ın okuduğu basın açıklamasının ardından 
konuşan MMO YK Başkanı Ali Ekber Çakar; “Torba yasalarla ya-
şam alanlarımızın ranta açılmasına ve TMMOB örgütlülüğünün 
dağıtılmasına izin vermeyeceğiz” dedi. Açıklamanın ardından 
Altıyol’a doğru yürüyüşe geçen TMMOB üyeleri, “Mühendisler, 
mimarlar susmayacak” “TMMOB susmadı susmayacak” slo-
ganlarıyla 14 Şubat’ta TMMOB Olağanüstü Genel Kurulu’nda 
olacaklarını belirterek eylemi sonlandırdılar. 

14 Şubat Ankara eylemine katılan binlerce TMMOB üyesinin 
yürüyüşü ise polis tarafından engellendi. 
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8 Şubat 2015
LAİK, BİLİMSEL, ANADİLİNDE EĞİTİM VE DEMOKRATİK 
YAŞAM İÇİN
8 Şubat’ta Kadıköy’de Eğitim-Sen’in Alevi örgütleriyle birlikte 
düzenleyeceği “Laik, Bilimsel, Anadilinde Eğitim ve Demok-
ratik Yaşam İçin” mitingine katılım için saat 12.00’de Eski Et 
Balık Kurumu önünde buluştuk. On binlerce insan AKP’nin 
eğitim alanındaki gerici uygulamalarını protesto etmek için 
Kadıköy’deydi.

Çok sayıda kurum, parti, dergi çevresi ve taraftar grubu Çarşı’nın 
da destek verdiği miting için kitle Kadıköy Boğa Meydanı ve Nu-
mune Hastanesi önünde saat 11.00’de toplandı. Her iki yoldan 
yapılan yürüyüşün ardından on binler Kadıköy İskelesi’ndeki 
miting alanında bir araya geldi.

Mitingde ayrıca 13 Şubat Cuma günü eğitim alanındaki gerici 
uygulamalara dikkat çekmek için yapılacak olan boykotun du-
yurusu da yapıldı. Gezi şehitlerinin, SOMA’da katledilen işçi 
kardeşlerimizin sloganlarla yapılan konuşmalarla hatırlatıldığı 
miting türkülerle bitirildi.

11 Şubat 2015
AKP TMMOB’YE SALDIRIRKEN ÖLDÜRÜCÜ DARBEYİ
MÜHENDİS, MİMARLAR ALMAKTADIR
BASINA VE KAMUOYUNA
TBMM’ye Başbakan imzası ile sunulan “Yabancı İstihdamı Ka-
nunu” tasarısı, ancak bir sömürge ülkesine dayatılabilecek ko-
şulları içermektedir. Yabancıların lehine kendi vatandaşı aley-
hine bir yasa tasarısı düzenleyip ülke parlamentosuna sunmak 
ortalama bir aklın alamayacağı/kabul edemeyeceği bir durum-
dur. Bu nedenle, bu yasayı yerli bir aklın hazırladığına inanmak 
ancak safl ıkla mümkündür.

 Yurttaşlarının çalışma yaşamını geliştirmek, çalışanları ve iş-
sizleri korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye 
uygun ekonomik ortam yaratmakla yükümlü olan Devletin, ya-
bancı kişilerin çalıştırılmasını, uluslararası hukuka uygun olarak 
ve nesnel koşullarla sınırlamak yetkisine sahip olması ve bu 
bağlamda yabancıların çalıştırılmasının izne bağlı kılınması, 
kaynağını Anayasa’da bulan zorunlu önlemlerdir. Meclis’e su-
nulan yasa taslağındaki düzenlemede ise bunun tersine, ya-
bancı uyruklu kişilerin Türkiye sınırları içinde çalıştırılmasında, 
kendi vatandaşlarına göre ayrıcalıklı kurallar getirilmektedir. Bu 
durumu, anayasal kurallarla ve kamu yararı, kamu düzeniyle 
bağdaştırmak olanaksızdır.

Bu yasa tasarısı,
1)  Hizmet sunumunda vatandaşa değil yabancıya öncelik ve-

ren,
2) Vatandaşı için aradığı koşulları yabancıdan istemeyen,

3) Mühendislik, mimarlık, hekimlik vb. hizmetlerde yabancılar-
da akademik ve mesleki yeterlilik aramayan,

4) Ülkemizde işsizlik oranının yüksek olduğu üniversite me-
zunlarını görmek yerine, yabancı şirketlerin ülkeye getire-
ceği -mühendis, mimar, şehir plancısı olduğunu dahi bil-
mediğimiz- kontrol edilmeyen beyana dayalı mühendis ve 
mimarların istihdamına olanak veren,

5) Vergi ödemelerine gerek olmaksızın, yabancıların uzaktan 
(ülkeye gelmeden) hizmet sunmasını sağlayan,

6) Yabancıların serbest meslek mensubu olarak kendi ad ve 
namlarına kolayca hizmet sunmalarının önünü açarak kendi 
vatandaşı aleyhine haksız rekabet ortamı yaratan,

7) Yabancılara nitelikleri bir yana, çalışma ve ikamet izni dahi 
almalarına gerek kalmaksızın muafi yet tanıyan,

8) Kamu yararına dernek ve vergi muafi yeti olan vakıfl arda ya-
bancılara çalışma iznine tabi olmadan çalışma hakkı veren,

9) Ar-Ge ve Serbest Bölgeler konusunda özel hüküm getiren,
bir niteliğe sahiptir.

Ayrıca, bu yasa kapsamında TMMOB yine unutulmamıştır. 
TMMOB Yasası’nın yabancı mühendis ve mimarın taahhüt 
ettikleri işe münhasır kalmak kaydıyla TMMOB’nin görüşünün 
alınmasını koşul olarak düzenleyen 34. maddesi yürürlükten 
kaldırılmaktadır. Bunun açık anlatımı, yabancı uyruklu mü-
hendis ve mimarlardan denklik belgesi istenmeyeceği, kendi 
ülkesinde meslek icra yetkisine sahip olup olmadığının denet-
lenmeyeceğidir. Yurt dışında eğitim almış Türk vatandaşı mü-
hendis ve mimardan denklik belgesi istenirken yabancı uyruklu 
meslek mensubundan istenmeyecektir.

Meclis’e sunulan yasa taslağı, denetimsiz bir sermaye akışı ve 
denetimsiz bir hizmet sunumunu yasalaştırmak anlamına gel-
mektedir.

AKP’YE SORUYORUZ, SEÇİM ÖNCESİ SEÇİM YATIRIMI 
OLARAK HANGİ ÜLKE VE SERMAYE LOBİLERİNİN DESTE-
ĞİNE İHTİYAÇ DUYMAKTASINIZ Kİ, ÜLKENİN SINIRLARINI 
KALDIRIYORSUNUZ

Yabancı hizmet sunucularına mütekabiliyet koşulu olmaksızın 
kapıların bir kez açılması demek bir daha kapanmaması de-
mektir. Bir kez açtığınız kapıyı tekrar kapatmaya kalkıştığınızda 
bu ülkeyi uluslararası tahkim mahkemelerinde belini doğrulta-
mayacağı tazminatlarla yüz yüze bırakırsınız. Bu da yalnızca 
hükümetinizin değil, bundan sonra gelecek bütün hükümetlerin 
iradesinin ebediyen ipotek altına alınması demektir.

AKP Hükümeti, bu yasa tasarısını ivedilikle gündemden kaldır-
maktadır.

Mehmet Soğancı

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı



60

19 Şubat 2015
İÇ GÜVENLİK YASASI, İKTİDARIN BASKICI OTORİTER
YÖNETİM ANLAYIŞINI GÜÇLENDİRECEK, YARGISIZ
İNFAZLARI ARTTIRACAKTIR! 

Meclise getirilen İç Güvenlik Yasa Tasarısı ile ilgili DİSK, KESK, 
TMMOB vE TTB olarak 19 Şubat saat 18.00’da Galatasaray 
Lisesi önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Türkiye’deki egemen rejimin işleyişi uzunca bir süredir büyük 
ölçüde baskıcı, otoriter, ötekileştirici ve pek çok noktada faşist 
rejimleri bile gölgede bırakan özellikler göstermeyi sürdürmek-
tedir. İç Güvenlik Yasası Mecliste iktidarın muhalefet milletvekil-
lerine yönelik şiddeti ile birlikte görüşülmeye başlanmıştır. 

Ülke çapında fi ilen devam eden OHAL ve sıkıyönetim uygula-
malarının olağanlaştırılarak ve süreklileştirilmesinin hedefl endi-
ği tasarı çok açık şekilde yükselen toplumsal muhalefete, sen-
dikal örgütlenmelere, her türlü hükümet protestolarına, Türkiye 
halklarının temel hak ve özgürlükleri için yürüttüğü mücadeleye 
saldırı amacı gütmektedir. 

Meclis’te görüşülen bu tasarı günlük yaşamdan, sendikal-
siyasal mücadele alanlarına kadar bütün alanlarda en temel 
hak ve özgürlükleri, sendikal hakları, toplantı ve gösteri yü-
rüyüşlerini sınırlamakta, eşitlik, özgürlük ve barış mücadelesi 
yürütenleri, hak ve özgürlükler mücadelesini adeta tırpanla biç-
meyi hedefl emektedir. 

Özellikle Gezi Direnişiyle birlikte sokak muhalefetinin önceki 
dönemle kıyaslanamayacak ölçüde arttığı bir dönemden geçil-
mektedir. AKP, kendisine yönelik muhalefeti bastırmak için po-
lisin yetkilerini artırmak istemiş, bunun bahanesi ise 6-8 Ekim 
Kobanê eylemleri olmuştur. 6-8 Ekim olaylarında yaşamını yi-
tirenlerin büyük bir çoğunluğunun polisin uyguladığı şiddet so-
nucu yaşamını yitirdiği gerçeği göz önüne alındığında AKP’nin 
gerekçelerinin foyası da ortaya çıkmaktadır.

Yapılmak istenen değişikliklerin bir kısmının siyasal ve sendikal 
muhalefetin on yıllardır sürdürdüğü mücadele ile kazandığı, is-
tikrar kazanmış temel hakları ortadan kaldırmaya yöneldiği, bir 
kısmının ise hükümetin 17-25 Aralık soruşturmaları sırasında 

kendisini kurtarmak üzere kişiye özel değiştirdiği yasaların ve 
uygulamaların daha şiddetli bir biçimde geri getirilmesi amacı 
taşıdığı açıktır.

Dünyadaki faşist ve baskıcı yönetimlerin iktidarda kalma uğruna, 
tıpkı geçmişte Alman Nazi partisinin yaptığı gibi, bu tür iç güven-
lik yasalarına sıkça başvurduğu bilinmektedir. Basının hükümet 
tarafından büyük ölçüde kontrol altına alınması, yargıya yönelik 
müdahaleler, yolsuzluk soruşturmalarının üzerinin kapatılmak 
istenmesi, Gezi direnişinde yaşamını yitiren gençlerin katillerinin 
korunması, yargısız infazların sürmesi, polis şiddetinin artması, 
tek adam diktasını artıracak başkanlık sistemi dayatmasında-
ki ısrar gibi pek çok gelişme, faşizan politikalarla yetinmeyen 

AKP’nin açıkça faşizme yöneldiğini göstermektedir.

Gezi direnişi sürecinde yaşanan devlet terörü; kolluk güçlerin-
ce uygulanan şiddetin boyutları, ölüm ve yaralanmalar, gözaltı 
ve tutuklamalardaki yoğunluk ile yargılama sürecine yansıyan 
hukuksuzluklar hala tartışılırken, yakın zamanda Kobane’ye 
destek eylemleri sırasında yaşanan benzeri uygulamalar bun-
dan sonraki döneme dair geliştirilecek politikaların ipuçlarını 
vermiştir.

TBMM’ye sunulan 35 maddelik teklif, Nüfus Hizmetle-
ri Kanunu’ndan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na, Noterlik 
Kanunu’ndan jandarmanın İçişleri Bakanlığı’na bağlanmasına, 
Yargıtay tetkik hâkimlerinin seçimine ve yargı mensuplarının 
atanmasına kadar pek çok konuda düzenleme getirilmekle 
beraber, esas olarak Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Ceza Mu-
hakemeleri Kanunu’nda (CMK) yapılan değişikliklerdeki hak ve 
özgürlüklere yönelik kısıtlamalar öne çıkmaktadır. 

İç Güvenlik Yasa Tasarısı genel hatlarıyla incelendiğinde şu 
özellikleri öne çıkmaktadır: 
Arama için belirsiz ‘‘makul şüphe’’ standardına geri dönülerek, 
hiçbir dayanağı bulunmayan “şafak baskınlarının” yaygınlaştırı-
labilmesi amaçlanıyor.

Soruşturma sırasında ‘el koyma’ yetkisi genişletiliyor, gerçek ve 
tüzel kişi muhalifl erin malvarlıkları da tamamen saldırıya açılıyor.

Dinleme, gizli soruşturmacı kullanma ve teknik takip yetkileri 
genişletiliyor, sahte ve hukuk dışı kanıt yaratma faaliyeti siste-
matikleştiriliyor.

Avukatların soruşturma dosyasına ulaşım hakkı, ‘‘gizlilik’’ karar-
ları ile yeniden kısıtlanıyor, savunma hakkını sınırlama eğilimi 
artarak devam ediyor.

Kamu görevlisine “tehdit” temelli ek korumalar ve cezasızlık 
alanı yaratılıyor.

Polise 24-48 saatlik bağımsız gözaltı yetkisi veriliyor, savcıların 
polis gözaltılarıyla ilişkisi kesilerek kaçırma, yok etme, infaz, iş-
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kence uygulamalarının önü açılıyor. Valilerin yetkileri artırılarak 
OHAL dönemine dönülüyor.

Basit bir yanıcı madde olan molotof kokteyli neredeyse “vahim 
ağır silah” seviyesine çekiliyor. 

Yoğun biber gazı saldırılarında bir korunma aracı olarak ağız ve 
burunun çeşitli yollarla kapatılması; “yüzün maske ile kapatıl-
ması” kabul edilerek ağır cezaya bağlanıyor. Toplantı ve gösteri 
yürüyüşü hakkı ortadan kaldırılıyor.

Sosyal medyaya getirilen sınırlamalar arttırılıyor ve önemli bir 
haber alma-iletişim ağı daraltılıyor.

Özel Yetkili Mahkemeler “İhtisas Mahkemesi” adı altında yeniden 
kuruluyor ve rejim kendi yargısını yaratma faaliyetine 17-25 Ara-
lık soruşturmalarıyla kesintiye uğradığı yerden devam ediyor.

Bu teklifi n yasalaşması halinde emekçileri bekleyen tehlikeleri 
şu şekilde sıralamak mümkündür; 
Kayıt dışı gözaltı, işkence ve polis infazı artacak. 

Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı fi ilen ortadan kaldırılabilecek. 

Hukuka aykırı sahte kanıtlarla soruşturmalar yürütülebilecek.

Yeniden “Devlet Güvenlik Mahkemeleri” dönemine dönülecek.

Savunma hakkı fi ilen ortadan kaldırılacak. 

Siyasal iktidarın ve onun emri doğrultusunda hareket eden si-
lahlı kamu görevlilerinin mutlak dokunulmazlığı olacak.

Kendi devletini yaratma yönünde önemli bir mesafe kaydeden 
AKP iktidarı, faşist yasa ve uygulamalarına bir yenisini ekle-
yerek kendini koruyacağını zannetse de, diktatörlerin ve dikta 
rejimlerini hiçbir yasal düzenlemenin koruyamadığı açıktır. Bu 
tür yasa ve uygulamalar, otoriter ve baskıcı yöntemlerle ayakta 
kalmaya çalışan bir iktidarın kendi sonunu hızlandıracaktır.

Dünyadaki faşist ve baskıcı yönetimlerin iktidarda kalma uğruna 
bu tür yasalardan medet umduğunu ancak daha fazla acı, kan 
ve baskılar dışında bir sonucu olmadığını açıktır. İç güvenlik 
yasası gibi tüm saldırı yasaları geri çekilmeli ve anti demokratik 
uygulamalara son verilmelidir.

KESK – DİSK – TMMOB – TTB

3 Mart 2015
İŞ CİNAYETLERİNİ VE İŞÇİ KATLİAMLARINI
DURDURALIM!
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin oluşturduğu “İşçi Cinayetleri-
ni Durduralım Platformu”nun çağrısı ile Beyoğlu Tünel’de yapı-
lan eyleme birçok siyasi örgüt temsilcilerinin yanı sıra direnişçi 
Bross Tekstil, BEDAŞ ve Zet Farma işçileri de katıldı. “Kader 
Değil! Fıtrat Değil! Kaza Değil! Cinayet!” şiarlı pankartın açıldığı 
eylemde “İç güvenlik değil iş güvenliği!”, “Çalışırken ölmek iste-

miyoruz!”, “Soma’yı unutma unutturma!” sloganları atıldı. Basın 
açıklamasının ardından İnşaat Mühendisleri Odası’nda forum 
düzenlendi. TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri 
Süleyman Solmaz’ın okuduğu basın açıklaması şu şekilde:

Bugün, 3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak Kozlu’da yaşanan ve 
263 madencinin yaşamını yitirdiği facianın yıldönümü. 2013 yı-
lında “İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü” olarak ilan ettiği-
miz 3 Mart’ta ülkemizin kanayan yarası haline gelen iş cinayet-
lerine her yıl bir kez daha dikkat çekmeye çalışıyoruz. Öncelikle 
iş cinayetlerinde, işçi katliamlarında kaybettiğimiz canlarımızın 
anısı önünde saygıyla eğiliyor, başta aileleri olmak üzere hepi-
mize başsağlığı diliyoruz.

Hepimizin bildiği gibi ülkemizde her yıl binlerce iş kazası ya-
şanıyor, yüzlerce emekçi hayatını kaybediyor, binlerce emekçi 
yaralanıyor. Her yıl artan iş cinayetleri, ülkemizde işçi sağlığı ve 
iş güvenliği ile ilgili düzenlemelerin ne kadar sorunlu olduğunu 
bir kez daha ortaya koyuyor.

Kimi zaman “ölçülmeyen karbon monoksit oranı”, kimi zaman 
“bakımı yapılmayan cephe asansörü”, bazen “kapatılmayan 
inşaat boşluğu”, bazen de “çadırdaki elektrik kaçağı” olarak 
karşımıza çıkan, oysa asıl nedeni yıllardır uygulanan neoliberal 
politikalar olan iş cinayetlerinde her yıl ortalama 1500 emekçi 
hayatını kaybederken, binlercesi iş göremez duruma gelecek 
derecede sakatlanıyor.

Yalvaç’ta tarım işçisi kadınlar; Soma’da, Ermenek’te ma-
den emekçileri; Davutpaşa ve Ostim’de imalathane işçileri, 
Mecidiyeköy’de, Esenyurt’ta inşaat işçileri iş cinayetlerinde, işçi 
katliamlarında canlarını veriyor. On binlerce emekçinin alın teri-

ne gözyaşı ve kan karışıyor.

Son olarak Torunlar Center’de 10 işçinin hayatına mal olan 
‘asansör faciası’ davasında tutuklu yargılanan 3 kişinin serbest 
bırakılmasında da görüldüğü üzere; bugüne kadar yaşanan iş ci-
nayeti davalarında dahafazla kâr için en temel önlemleri almayan 
patronların yerine, birkaç mühendis ya da iş güvenliği uzmanının 
sorumlu gösterildiği ya da herkesin aklanarak işin içerisinden çı-
kılmaya çalışıldığı bir süreç işliyor. Dolayısıyla verilen cezaların 
yetersizliği ile adeta yeni iş cinayetlerine davetiye çıkarılıyor.

İşçi Sağlığı ve Güvenliği bütün çalışanları ilgilendiren, çalışma 
yaşamının en temel unsurlarından biridir. Bu alana ilişkin göster-
geler temel insan hakları, çalışma yaşamı ve ülkelerin gelişmiş-
liklerine ilişkin en önemli göstergelerin başında gelmektedir.

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

Ülkemiz, iş cinayetlerinde, işçi ölümlerinde dünyada en üst sıra-
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larda yer almaktadır. Bu tablo AKP’nin iktidara gelmesiyle daha 
da vahim bir hal almıştır. 2003 yılında günde ortalama 3 işçi ya-
şamını yitirmekte iken, bugün bu sayı 5-7 işçiye kadar çıkmıştır. 
Ne olmuştur da bu ölümler katlanarak artmıştır? Yatırımlar mı 
artmıştır bu ülkede, yoksa üretim mi? Ülkemizde artan yalnızca 
talan, yağma ve işçi ölümleridir.

Bugün ülkemizde uygulanmakta olan neoliberal ekonomi po-
litikaları sonucunda iş güvencesinin azalması, esnek çalışma 
biçimleri, çalışma koşullarının ağırlaşması; özelleştirme, sen-
dikasızlaştırma ve taşeronlaştırmanın yaygınlaşması; sosyal 
güvenlik ve güvenceden yoksun kayıt dışı işçilik ve çocuk işçi 
çalıştırma, yasal düzenlemelerdeki yanlışlıklar iş cinayetlerinin 
başlıca nedenidir.

Bugün işçiyi her türlü korumadan uzak bırakan, mühendis ve 
hekimi iş kazaları tazminatlarından sorumlu tutan, işvereni ve 
iş yaşamını denetlemekten sorumlu olan devleti ise her türlü 
sorumluluktan arındıran bir politika ile karşı karşıyayız.

Yapılan araştırmalara göre iş kazalarının % 98’i, meslek hastalık-
larının % 100’ü önlenebilir iken; gerekli önlemler alınmadığı için 

maalesef her yıl iş kazaları ve meslek hastalarından dolayı birçok 
insan hayatını kaybetmektedir. Çünkü AKP iktidarı ile çalışma 
yaşamının tüm kuralları değiştirilmiş, dönüştürülmüştür. Çalışma 
yaşamı esnekleştirilmiş, yeni çalışma türleri devreye sokulmuş, 
geçici istihdam, taşeronluk, kısmi süreli çalışma, telafi  çalışması, 
çağrı üzerine çalışma, serbest zaman uygulaması, denkleştirme 
süresi vb. uygulamalara geçilmiş, iş güvencesi kaldırılmış, işlerin 
taşeronlara verilmesi kolaylaştırılmış; işçilerin tamamen patron-
ların belirlediği koşullarda çalışmasının önü açılmıştır.

Bu noktada iş cinayetlerinde ölümleri, yaralanmaları ve meslek 
hastalıklarını “işçinin kaderi”, “işin fıtratı” şeklinde ifade etmek ise 
bilinçli olarak gerçeğin üstünü örten, art niyetli bir yaklaşımdır.

Cinayetlerin sorumluları işyerinde gerekli tedbirleri almayan 
işverenler, yasal düzenlemeleri ve ikincil mevzuatları olması 
gerektiği gibi hazırlamayanlar ve gerekli denetimleri yapmayan 
ilgili bakanlıktır.

Burada altını bir kez daha çizmekte fayda görüyoruz. Emek-
meslek örgütlerinin önerileri dikkate alınmadan hazırlanan 
“yama” tedbirlerle iş cinayetlerinin engellenmesi mümkün de-
ğildir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği için “Önce insan, önce sağlık, 
önce güvenlik” anlayışı taşımayan hiçbir düzenleme sorunlara 
çözüm getirmeyecek, iş cinayetlerini durduramayacaktır.

Çalışma hayatının yeniden düzenlenmesi, çalışma şartları-
nın iyileştirilmesi, işçi ölümlerinin durdurulması için mücadele 
etmeyi temel görevi sayan DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, pi-
yasalaştırılmış değil insan odaklı bir işçi sağlığı ve güvenliği 
düzenlenmesi için önerilerini defalarca gerek iktidarla gerekse 
kamuoyu ile paylaşmıştır. Ne yazık ki; görüşlerimizin hiçbiri dik-
kate alınmamıştır.

Bu olumsuz tabloyu değiştirmek için görüşlerimizi kamuoyuyla 
bir kez daha paylaşmayı görev biliyoruz;
• Özelleştirmeler iptal edilmeli, madencilik sektörü başta olmak 

üzere taşeronluk ve rödevans ile her türlü güvencesiz çalış-
ma uygulamaları kaldırılmalıdır.

• İşçi sağlığı ve güvenliğinin ayrımsız tüm çalışanlar için bir hiz-
met değil, bir hak olduğu ve çalışanların bu hakkına karşı tek 
muhatabın devlet olduğu kabul edilmelidir.

• Sendikalaşmanın önündeki engeller kaldırılmalı, başta ILO 
standartları-sözleşmeleri olmak üzere evrensel sendikal 
normlarla çelişen engeller kaldırılmalı ve örgütlenme teşvik 
edilmelidir.

• Toplu iş sözleşmesi hakkının önündeki başta çifte baraj uygu-
laması olmak üzere tüm engeller kaldırılmalıdır.

• İşçi sağlığı ile güvenliğinin birbirini tamamladığı gerçeğinden 
hareketle, tüm çalışanlar insana yakışır norm ve standartta 
bir sosyal güvenlik şemsiyesi altına alınmalıdır.

• Sigortasız ve sendikasız çalıştırma önlenmeli, yoğun olarak 
kadın ve çocuk işçi emeği sömürüsüne dayalı kayıt dışı çalış-
tırma yasaklanmalı, kayıt dışı ekonomi kayıt altına alınmalıdır.

• Bağımsız denetim mekanizmaları oluşturulmalı, işyeri hekim-
leri ve iş güvenliği uzmanlarının iş güvenceleri mutlaka sağ-
lanmalı, ücretleri oluşturulacak bir fondan karşılanmalıdır. Bu 
meslek gruplarının eğitiminde TTB ve TMMOB yetkili kılınma-
lıdır. İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının ilgili meslek 
odalarına üye olmadan çalışmalarına izin verilmemelidir.

• Denetim raporları; şeffaf olmalı ve ilgili sendikalara, meslek 
odalarına iletilmelidir.

• Yıllardır ihmal edilen meslek hastalıklarının önlenmesi, ge-
rekli taramaların yapılması hastalıkların tespiti için yasal dü-
zenlemeler bir an önce hayata geçirilmelidir.

• Koruyucu sağlık hizmetleri yerine tedavi edici sağlık hizmet-
lerine öncelik verilen uygulamalardan vazgeçilmeli, koruyucu 
sağlık hizmetleri geliştirilmelidir.

• Sendikaların, meslek odalarının, üniversitelerin karar süreç-
lerinde ve yönetiminde etkin katılımının olduğu idari ve mali 
yönden bağımsız, demokratik bir işleyişe sahip Ulusal İşçi 
Sağlığı ve Güvenliği Kurumu oluşturulmalıdır.

İş cinayetlerinin son bulması, ancak ve ancak işçilerin, emek-
çilerin ve tüm halkımızın kendilerini ilgilendiren tüm konularda 
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söz, yetki ve karar hakkının olduğu eşit, özgür ve demokratik bir 
Türkiye ile mümkündür.

Bu yaşamsal taleplerimizin gerçekleşmesi için, emekçi sınıfın 
sendikaları ve meslek örgütleri olarak ortak irade ve eylemlilik 
içinde olduğumuzu duyuruyor; ülkemizin tüm emekçilerini, yok-
sullarını, işsizlerini, kadınlarını, erkeklerini, gençlerini, yaşlıları-
nı, örgütlü örgütsüz tüm insanlarımızı ortak mücadele için “İşçi 
Cinayetlerini Durduralım Platformu”na davet ediyoruz.

İş cinayetlerine ve işçi katliamlarına dur demek için bugün ül-
kemizin 40 noktasında yapacağımız yürüyüşlerle, kitlesel basın 
açıklamaları ile sesimizi yükseltiyoruz. Önümüzdeki günlerde 
imza kampanyalarıyla, kitlesel açıklamalarla, meşaleli yürüyüş-
lerle kampanyamızı büyüteceğiz. Bu gün 40 noktadan başlattı-
ğımız yürüyüşümüze tüm halkımızı davet ediyoruz.

İş cinayetleri ne kader ne de fıtrat!

İş cinayetleri engellenebilir, yeter ki bilimin ve tekniğin gereği 
yapılsın!

Yeter ki taşeron düzeni, güvencesiz çalıştırma son bulsun, sen-
dikal haklar tanınsın!

Yeter ki; her çalışmanın öznesi insan ve yaşam olsun!

DİSK-KESK-TMMOB-TTB

14 Mart 2015
YASANIZ MECLİS’TEN GEÇSE BİLE SOKAKTAN
GEÇMEYECEK

Polise geniş yetkiler veren maddeleri kabul edildikten sonra ko-
misyona geri sevk edilen “iç güvenlik paketi”ne” karşı Taksim’de 
yapılan yürüyüşte yüzlerce kişi hükümete; “Yasanız Meclis’ten 
geçse bile sokaktan geçmeyecek” diye seslendi. 

DİSK, KESK, TMMOB, HDP, HDK, BHH, Halkevleri, Kaldıraç, 
Meclis’te tüm tepkilere rağmen görüşülen ve polise geniş yet-
kiler veren 67 maddesi kabul edildikten sonra diğer maddele-
ri komisyona geri sevk edilen “iç güvenlik paketi”nin tümden 

geri çekilmesi talebiyle Taksim’de yürüyüş düzenledi. Tünel 
Meydanı’nda bir araya gelen yüzlerce kişi “İç Güvenlik Yasasına 
Hayır” pankartını açarak Galatasaray Lisesi’ne doğru yürüyüşe 
geçti. “Meclisten geçen sokaktan geçmez” ve “Hak verilmez 
alınır, zafer sokakta kazanılır” sloganlarıyla yürüyüş boyunca 
tasarıya tepki gösteren yüzlerce kişi “Güvenlik yasaları kölelik 
düzeninizi koruyor”, “Size güvenlik bize hapishane” dövizleriyle 
de tasarının içerdiği tehlikelere dikkat çekti. 

Galatasaray Lisesi önünde sonlanan yürüyüşün ardından ba-
sın açıklamasını Gezi direnişinde yaşamını yitiren Mehmet 
Ayvalıtaş’ın babası Ali Ayvalıtaş yaptı. Ayvalıtaş, AKP hüküme-
tinin her ne kadar yasa tasarısının kalan maddelerini komisyo-
na geri sevk etse de kabul edilen 67 madde ile olağan üstü hali 
olağanlaştırmaya, halka karşı işledikleri suçların tetikçilerini ya-
sal korumaya almaya çalıştığını söyledi. Yasa yoluyla hüküme-
tin anti demokratik politikalarına karşı toplumun vereceği tep-
kilerin bastırılmak istendiğine dikkat çeken Ayvalıtaş, “Ethem’i, 
Mehmet’i, Ali İsmail’i, Uğur’u, Ceylan’ı, Soma’da katledilenleri 
Roboski’yi, ayakkabı kutularında saklananları unutmamız mı 
isteniyor?” dedi. 

Ölümlerin bir daha yaşanmaması için bu yasanın geçmesine 
izin vermeyeceklerini dile getiren Ayvalıtaş, “Besleyip büyüttük-
leri çeteler eliyle Ortadoğu’nun yakılıp yıkılmasını, kadınların 
tecavüze uğrayıp köle pazarlarında satılmalarını, polisleşen 
‘alperen’ esnafl arı ile işledikleri cinayetleri sineye çekip boyun 
eğmemiz isteniyor ama biz de diyoruz ki; bu asla olmayacak, 
yaptığınız yasalar Meclis’ten geçse bile sokaktan geçmeyecek, 
hükümsüz kalacak” dedi.

15 Mart 2015
İKTİDARIN HEKİM KORKUSU 14 MART YÜRÜYÜŞÜNE BA-
RİKAT KURULDU

İstanbul Tabip Odası’nın her yıl gerçekleştirdiği, gelenekselleş-
miş olan Tıp Haftası Yürüyüşü polis barikatıyla engellendi.

Tıp Haftası etkinliklerinin son gününde, 15 Mart 2015 Pazar 
günü 12.00’de Tünel Meydanı’nda toplanan hekimler; “Hekimlik 
İlkelerinden, Nitelikli Sağlık Hizmetinden Ödün Yok” ve “Güven-
celi, Emekliliğe Yansıyan İnsani Ücret, Şiddete Son, Mesleki 
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Yıpranma Hakkı, Halka Ücretsiz, Eşit, Ulaşılabilir, Nitelikli Sağ-
lık Hizmeti” pankartlarının arkasında bir araya geldiler.

İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu (İMOK) bileşeni olan 
meslek odalarından yönetim kurulu üyeleri de hekimlere destek 
vermek üzere Tünel Meydanı’ndaydılar. Burada İMOK adına bir 
açıklama yapan Dönem Sözcüsü, İstanbul Serbest Muhasebe-
ci Mali Müşavirler Odası Başkanı Kazım Mermer; “Bize sağlıkta 
reform diye anlatılanın gerçekte sağlıkta özelleştirme olduğunu 
biliyoruz. Hekim arkadaşlarımızın sadece özlük hakları için de-
ğil, halkın sağlık hakları için mücadele ettiklerini biliyoruz. Bu 
mücadelede yanlarındayız, birlikteyiz” diye konuştu.

Coşkulu kortej “Sağlık Haktır Satılamaz”, “AKP Sağlığa Zarar-
lıdır”, “Sağlıkta Ticaret Ölüm Demektir”, “Parasız, Eşit, Ana-
dilde Sağlık”, “Hekimiz Köle Değil” sloganlarıyla Galatasaray 
Lisesi’ne dek yürüdü. Bu noktada polis barikatlarıyla ve tomay-
la kortejin önü kesildi. Bu fi ili ve hukuksuz engelleme hekimlerin 
tepkisiyle karşılandı.

17 Mart 2015
PROF. DR. RAŞİT TÜKEL’İN REKTÖRLÜK
ADAYLIĞINA DESTEK

Basın açıklamasından önce İstanbul Üniversitesi bahçesinde 
rektörlük binası önünde buluşan öğretim üyeleri ve öğrencilere 
Prof. Dr. Raşit Tükel bir teşekkür konuşması yaptı. Buradan yü-
rüyüşle tarihi kapıdan Beyazıt Meydanına çıkarak burada bek-

leyen kitle ile buluşuldu. Prof. Dr. Raşit Tükel burada yaptığı 
konuşmada üniversiteyi tüm bileşenleri ile birlikte yönetecekle-
rini, iradelerinin takipçisi olacaklarını söyledi. Ardından yapılan 
basın açıklamasında ortak metni İstanbul Serbest Muhase-
beci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Yönetim Kurulu üyesi 
ve İMOK sözcüsü Kazım Mermer okudu. Daha sonra gerçek-
leştirilen Forumda Üniversite Dayanışma Platformu sözcüsü 
Beyza Üstün, İTO Başkanı Selçuk Erez, İTO Yönetim Kurulu 
Sekreteri Samet Mengüç, Öğrenciler ve Üniversite Çalışanları 
#RektörRaşitTükel’e destek konuşmaları yaptılar.

Basın açıklamasında okunan ortak metin:
BASINA VE KAMUOYUNA
Türkiye’de üniversiteler, uzun bir süredir siyasi iktidarın dolaylı 

ya da doğrudan baskısı altında var olma mücadelesi veriyor. 
Bir yandan kadrolaşma diğer yandan piyasalaşma yönünde-
ki dayatmalar, üniversitenin özerkliğini, bilimsel niteliğini ve iç 
barışını olumsuz etkiliyor. Akademisyenler ve öğrenciler soruş-
turmalar ve gözdağı operasyonları ile yıldırılmak isteniyor. Bu 
gidişata dur diyebilmek üniversite bileşenlerinin olduğu kadar 
ülkenin demokratik güçlerinin de temel görevidir. İstanbul Üni-
versitesinde 12 Mart tarihinde yapılan rektörlük seçimleri de-
mokratik, katılımcı ve özerk bir üniversite inşa etme iradesinin 
bir dışavurumu olarak önemli bir dönüm noktasıdır.

Bilindiği üzere Haziran 2015 genel seçimlerinde aday olmak 
için rektörlük görevinden ayrılan Prof. Dr. Yunus Söylet’in ye-
rine kimin rektör olacağını belirleyen seçim, benzer durumda 
olan birçok üniversitede yaşandığı gibi demokratik ve eşit bir 
yarışın zeminini tesis etmeden, adeta yangından mal kaçırırca-
sına gerçekleştirilmiştir. Vekil rektör, bu süreç içinde akademik 
kurullara katılarak seçim kampanyasını yürütmüş ve elindeki 
idari gücü rektör seçilmek için kullanmıştır. Aynı zamanda se-
çimlerin en güçlü adayı olan Raşit Tükel kazansa bile atana-
maz denilerek akademisyenlerin iradelerine ipotek konmak 
istenmiştir. Bu olumsuz şartlara rağmen İstanbul Üniversitesi 
Demokratik Üniversite Girişimi’nin adayı Prof. Dr. Raşit Tükel 
2595 öğretim üyesinin oy kullandığı seçimlerde toplam 1202 
oy alarak açık farkla rektör olarak seçilmiştir. Tabandan gelen 
demokrasi talebi, sandığa yansımış; akademisyenler farklı dü-
zeylerdeki baskılara ve vaatlere aldırış etmeksizin demokratik 
ve özgürlükçü bir üniversite için iradelerini beyan etmişlerdir. 
Tükel’in adaylığında olduğu gibi seçim başarısı da farklı yük-
seköğretim kurumlarından akademisyenlerin ve üniversite bile-
şenlerinin umudunu ve değişim arzusunu güçlendirmiştir. Bizler 
YÖK’ü ve Cumhurbaşkanını bu iradenin gösterdiği doğrultuda 
hareket etmeye davet ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet demokra-
tik muhalefet tarafından kendilerine yöneltilen eleştirilere karşı 
sürekli bir biçimde sandığa işaret etmektedir. Sandığın iradesi-
ne saygı duymanın bir demokrasi eşiği olduğunu mütemadiyen 
dillendirmektedir. Şimdi Cumhurbaşkanı ve YÖK’ün İstanbul 
Üniversitesinin iradesine saygı duyma zamanıdır. Açık farkla 
birinci olan Prof. Dr. Raşit Tükel rektör olarak atanmalıdır. Prof. 
Dr. Raşit Tükel’in İstanbul Üniversitesi Rektörlüğüne atanması, 
35 yıldır süren demokratik üniversite arayışında çok önemli bir 
adımdır ve diğer demokrasi mücadelesi veren kurumlara ilham 
ve cesaret veren bir özelliğe sahiptir.

Bir kez daha hatırlatıyoruz ki; demokratik, özgür, çoğulcu ve 
özerk bir üniversite inşa etmek adına gerçekleştirilecek da-
yanışma, tüm politik dinamiklerin, kurulların ve de kurumların 
birincil sorumluluğudur. Bu sorumluluğun gereğini yerine getir-
mek, akademik özgürlüklere, toplumsal barışa ve ülkede özle-
mini çektiğimiz demokrasiye katkı sağlayacaktır.
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24 Mart 2015
TAKSİM 1 MAYIS ALANI BERAAT ETTİ

2014 1 Mayıs’ı ile ilgili TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Soğancı, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel 
Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Lami Öz-
gen ve dönemin TTB Merkez Konseyi Başkanı Ahmet Özdemir 
Aktan hakkında İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açı-
lan dava sonuçlandı: Beraat.

Beraatla sonuçlanan duruşma sonrasında mahkemeden çı-
kan örgüt yöneticileri adına DİSK Genel Başkanı Kani Beko 
bir açıklama yaparak, kendilerinin beraatının Taksim 1 Mayıs 
Alanının beraatı anlamına geldiğini söyledi. Beko; valiye ve 
yetkililere seslenerek sözde güvenlik gerekçesiyle meydanla-
rı yasaklayan hükümetin Newroz’da Diyarbakır’da iki milyon 
kişi ile yapılan kutlamalarda müdahale olmadığında kimsenin 
burnunun kanamadığını görmeleri gerektiğini, bunun için artık 
inadı bırakıp birlik, mücadele, dayanışma bayramının serbest 
bırakılmasını, Taksim’de yapılacak kutlamalara müdahale edil-
memesini istedi.

Emek ve meslek örgütlerinin yöneticilerinin, 2911 sayılı Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ederek “Halkı ka-
nuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma” ile suçlan-
dığı davanın beraatla sonuçlanması ne anlama geliyor?

Biz dedik ki;
1 Mayıs’ta Taksim’i yasaklamak suçtur! Taksim’de 1 Mayıs’ı 
kutlamanın hakkımız olduğunu teslim eden çok sayıda ulusal 
ve uluslararası mahkeme kararı mevcuttur.

Türkiye mahkemeleri de Taksim 1 Mayıs Alanı’na yıllardır yaptı-
ğımız çağrılarla ilgili defalarca “beraat” ve “takipsizlik” kararları 
vermiştir. Verilen mücadeleler sonucu 2010, 2011 ve 2012’de 
Taksim’deki 1 Mayıs kutlamalarına herhangi bir saldırı olma-
mış, emeğin birlik-mücadele ve dayanışma bu alanda yüz bin-
lerle, coşku içinde, şarkılarla türkülerle kutlanmıştır.

Bu beraat kararı ile yapılan suçlamadaki “Halkı kanuna aykı-
rı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma” ifadesi boşa düş-
müş, Taksim’de 1 Mayıs Kutlamalarının yapılması, buraya işçi, 

emekçilerin, halkın çağırılması tümüyle hukuki güvence altına 
alınması gereken bir hal almış, kutlamaların engellenmesinin 
bir kez daha “suç” olduğu tescil edilmiştir.

Çağrımızdır;
1 Mayıs’ta Taksim’e omuz omuza yürüdüğümüz tüm dostla-
rımızla beraber, işçiler, emekçiler, mühendisler, hekimler, hu-
kukçular ve emek dostları, kol kola, omuz omuza bu fermanı 
yırttık.

Şimdi sıra Taksim’de 1 Mayıs Bayramımızı kutlamaya geldi.

TAKSİM 1 MAYIS ALANIDIR

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin oluşturduğu 1 Mayıs 2015 Ko-
mitesi ve 1 Mayıs çağrıcıları İstanbul Taksim’de bir araya gelerek 
bir basın açıklaması yaptı ve herkesi İstanbul 1 Mayıs meydanı-
na çağırdı. 25 Nisan Cumartesi günü saat 13.00’te yapılan basın 
açıklaması öncesinde İstiklal Caddesi’nde bir yürüyüş yapıldı ve 
1 Mayıs marşı söylendi. DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu 
tarafından okunan açıklamanın tam metni şöyle:

HAYDİ TAKSİM 1 MAYIS ALANINA!
1 Mayıs 2015’e sayılı günler kaldı. İnsanca çalışmak ve in-
sanca yaşamak isteyen milyonlar olarak, demokrasi, özgürlük, 
eşitlik ve barış özlemlerini Türkiye’nin dört bir yanında 1 Mayıs 
alanlarında haykıracağız. Ülkenin dört bir yanında kutlanacak 1 
Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma gününde milyonların kal-
bi, İstanbul Taksim 1 Mayıs alanında atacak.

Çünkü burada işçi sınıfının tarihine, değerlerine, hakkına, hu-
kukuna, 1977’deki kontrgerilla katliamında ve iş cinayetlerinde 
yitirdiğimiz kardeşlerimize saygı göstermeyen bir iktidarın yasa 
dışı bir dayatması ile karşı karşıyayız.

Tüm haklılığımıza, meşruluğumuza, ulusal ve uluslararası mah-
keme kararlarına rağmen 1 Mayıs meydanımız bir kez daha ya-
saklanmak isteniyor. Geçtiğimiz yıllarda, 2013 ve 2014’te, 1 Ma-
yıs ile ilgili AİHM kararına uymayanlar, şimdi de iç hukukta alınan 
mahkeme kararlarını yok sayıyor. Hükümet kendi yaptığı 2911 
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na uymuyor. 1 Mayıs 
ile ilgili açılan her davada kaybediyorlar, her mahkemede iddiaları 
çürüyor ama ülkeyi yönetenler suç işlemekte ısrar ediyor.

Defalarca tekrar ettik, yine söylüyoruz: 1 Mayıs meydanında 1 
Mayıs kutlama isteğimiz basitçe teknik bir tercih değildir. İktida-
rın hukuku ayaklar altına alarak hayata geçirdiği yasakçı tavrı 
da teknik mesele ve ya güvenlik meselesi değildir.

1 Mayıs’ta Taksim’i yasaklamak, bu yağma, talan ve ölüm düze-
nin gayri meşruluğunun ilanıdır.

1 Mayıs’ta Taksim’i yasaklamak, taşeron işçilerin “kadro” ka-
zandığı mahkeme kararlarını uygulamama hukuksuzluğunun, 
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bir seçim öncesinde daha işçinin umudunu sömürme tutumu-
nun devamıdır.

1 Mayıs’ta Taksim’i yasaklamak, Anayasal grev hakkını patron-
ların talebiyle bir gecede gasp etmektir.

1 Mayıs’ta Taksim’i yasaklamak, yasaları ayaklar altına alarak 
sendikalı işçiyi kapının önüne koyan patronu kollamak, işbirlik-
çi/yandaş sendikaya geçmeyen emekçiyi cezalandırmaktır.

1 Mayıs’ta Taksim’i yasaklamak, halkı ve mahkeme kararlarını 
hiçe sayarak zeytinleri sökmek, dereleri kelepçelemektir.

1 Mayıs’ta Taksim’i yasaklamak, kadın cinayetlerinde, nefret 
cinayetlerinde katillere verilen “iyi hal” indirimidir.

1 Mayıs’ta Taksim’i yasaklamak, iktidara geldiğinde 3 olan dolar 
milyarderi sayısını 43’e çıkarırken iş cinayetlerinin kat be kat art-
masıdır! İş cinayetlerinde sorumluluğu olan işverenlerin mahke-
melerde aklanması, gerçek sorumluların yargılanmamasıdır.

1 Mayıs’ta Taksim’i yasaklamak, Soma’da ölen işçilerin yakın-
larına atılan tekmedir, Ermenek’te göçük bölgesine lüks ciplerle 
giderken yeri göğü polis ordusuyla doldurmaktır.

1 Mayıs’ta Taksim’i yasaklamak, “ayaklar baş olursa kıyamet 
kopar” şiarını benimseyen saray, saltanat, servet sahiplerinin 
yoksulluğa mahkûm ettiği milyonlarca işçiden emekçiden kor-
kusudur!

1 Mayıs’ta Taksim’i yasaklamak, başta Kürt sorunu olmak üzere 
ülkenin tüm sorunlarını, şiddetle, baskıyla daha da derinleştiren 
iktidarın son oyunudur.

1 Mayıs’ta Taksim’i yasaklamak, 1 Mayıs 1977’de canlarımızı 
alan kontrgerillanın aklanmasıdır, kontrgerilla geleneğini sür-
dürmektir. 1 Mayıs’ta Taksim’i yasaklamak Roboski’de dökü-
len kan, seçimlerin hemen öncesinde Ağrı’da kurulan iktidar 
tezgâhıdır!

Ve iktidara sesleniyoruz: Mahkeme kararlarına uymayarak bu 
ülkeyi yönetemezsiniz. Ülkeyi ateşe atarak saraylarınızı, sal-
tanatınızı koruyamazsınız. Unutmayın ki körükle gittiğiniz her 
ateş sizi de yakar.

Ve bugün burada bir kez daha ilan ediyoruz: Taksim’deki bu 
bariyerler, bu TOMA’lar yasadışıdır.

Buradan tüm İstanbul halkına bir suç duyurusunda bulunmak 
istiyoruz. 1 Mayıs günü yolların kesilmesi, toplu ulaşım araçları-
nın iptali, tüm kentin gaza boğulması gibi nedenlerle yaşanacak 
olası mağduriyetlerin sorumlusu mahkeme kararlarını hiçe sa-
yan, her sene aynı suçu işlemekte ısrar edenlerdir.

Bu suça karşı çıkalım. Nice mücadeleler sonucu resmi tatil ilan 
edilen bir günü, silahlı adamların gölgesinde ev hapsinde geçir-
meyi kabul etmeyelim. Evlerimizden sokağa çıkalım, mutlaka 
ama mutlaka Taksim’e doğru yola çıkalım. Engellendiğimiz her 
yerde tepkimizi gösterelim. 1 Mayıs günü, ellerimizde çiçekler, 
dilimizde türküler, işçilerle, emekçilerle, arkadaşlarımızla, dost-
larımızla buluşmaya çıkalım.

Gelin tüm meşruluğumuzla, kitleselliğimizle, kararlılığımızla bu 
gayrimeşru zorbalığın karanlığına karşı ışık olalım: 1 Mayıs’ta 
hep beraber baharı yaşayalım ve yaşatalım.

Haydi 1 Mayıs’a! Haydi Taksim 1 Mayıs alanına!

29 Nisan 2015
1 MAYIS 1977, 1 MAYIS 1989 ve 1 MAYIS 1996 
ŞEHİTLERİNİ ANDIK

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulunun da içinde yer al-
dığı 1 Mayıs 2015 Komitesi olarak, 1 Mayıs Mücadele, Birlik 
ve Dayanışma Günü kutlamalarında katledilen işçi ve emekçi-
leri anmak amacıyla 29 Nisan 2015 Çarşamba günü Kazancı 
Yokuşu’nda buluşarak; önce saat 12.30’da 1 Mayıs 1977’de 
katledilenler için Kazancı Yokuşu başına karanfi l bırakıp saygı 
duruşunda bulunduk. Burada yapılan konuşmaların ardından 
saat 13.30’da 1 Mayıs 1989’da katledilen Mehmet Akif Dalcı’yı 
anmak için Şişhane’ye geçildi. Daha sonra saat 15.00’te 1 
Mayıs 1996’da Kadıköy’de katledilen Hasan Albayrak, Dursun 
Odabaş ve Yalçın Levent’i anmak için Kadıköy’e geçilerek bu-
rada anmalar tamamlandı.

29 Nisan 2015
GEZİ’Yİ YARGILAMAYA GÜCÜNÜZ YETMEZ
TAKSİM DAYANIŞMASI DAVASINDA BERAAT
Gezi Parkı’nda başlayıp ülkenin dört bir yanına yayılan Haziran 
direnişi ile ilgili olarak “örgüt kurmak ve yönetmek” suçlamasıy-
la yargılanan Taksim Dayanışması üyelerinin karar duruşması 
29 Nisan 2015 tarihinde Çağlayan Adliyesi’nde görüldü. Yargı-
lanan 26 kişi de “suç unsuru bulunmadığı” gerekçesiyle beraat 
etti.

Aralarında Mimarlar Odası Çevre Etki Değerlendirme Kurulu 
2. Başkanı Mücella Yapıcı, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul 
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Büyükkent Şubesi II. Başkanı Mehmet Sabri Orcan, TMMOB 
İstanbul İKK Sekreteri Süleyman Solmaz, Elektrik Mühendis-
leri Odası İstanbul Şube Başkanı Beyza Metin ve TMMOB’nin 
İstanbul birimlerinden yöneticilerinin de yargılandığı davanın 
karar duruşmasını TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı ve TMMOB’ye bağlı odaların yöneticileri izledi.

İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Mi-
marlar Odası Çevre Etki Değerlendirme Kurulu 2. Başkanı Mü-
cella Yapıcı, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğ-
lu, Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Beyza 
Metin, HDP Başkan Yardımcısı Ender İmrek ve HDK Üyesi 
Haluk Ağabeyoğlu, “suç işlemek için örgüt kurmak”, “kanuna 
aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak, ihtara rağmen 
dağılmama”, “halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü-
ne kışkırtma” ile 5 ile 13 yıl arasında hapis cezası istemiyle; 
TMMOB İstanbul İKK Sekreteri Süleyman Solmaz, TMMOB 
Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Sekreteri Akif Burak Atlar, 
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi II. Başkanı 
Mehmet Sabri Orcan, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul 
Şubesi Üyesi Sabiha Sezi Zaman, TMMOB Mimarlar Odası 
İstanbul Büyükkent Şubesinden Cansu Yapıcı, Kamil Tekerek, 
Aral Demircan, Mustafa Aytaç, Barış Akar, Ercüment Akdeniz, 

Erdem Ateş, Erkan Baş, Hakan Dilmeç, Hakan Çelikkaya, Ha-
luk Yüksel, İsmail Sürücüoğlu, Metin Toprak, Murat Sezgin, On-
gun Yücel, Öner Yakasız ve Volkan Özer hakkında ise Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefetten, 6 aydan 3 yıla 
kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

30 Nisan 2015
TMMOB İSTANBUL İKK 1 MAYIS SERGİSİ AÇILDI
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından Red Fotoğ-
raf Atölyesi’nce hazırlanan Dünden Bugüne Fotoğrafl arla 1 Ma-
yıs Sergisi açılışı yapıldı. Makina Mühendisleri Odası İstanbul 
Şube binasındaki sergi bir hafta süre ile gezilebilecek.

“Dünden Bugüne Fotoğrafl arla 1 Mayıs Sergisi” açılışını 
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, TMMOB 

İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Süleyman Solmaz, 
Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Baş-
kanı Zeki Arslan, Tez Koop İş İşyeri Temsilcisi Emine Gümüş-
kaya birlikte yaptılar. Açılışta konuşan Zeki Arslan 1 Mayıs’ların 

Taksim’in kendileri açısından çok özel olduğunu, 2007 yılında 
Taksim’e ilk çıkan üye ve yöneticileriyle MMO’nun olduğunu 
böyle bir sergiye ev sahibi oldukları için onur duyduklarını belir-
terek sergiyi hazırlayan ve emek verenlere teşekkür etti. Arslan 
saçma ve hukuksuz gerekçelerle Taksim’i yasaklayanlara her 
zaman olduğu gibi yine alanlara çıkarak, Taksim’e yürüyerek 
cevap vereceklerini, birlik, mücadele dayanışma günü 1 Mayıs’ı 
özüne uygun olarak kutlayacaklarını ifade etti. Süleyman Sol-
maz ise konuşmasında bu serginin burada olan olmayan özel-
likle 1 Mayıs’ları yaratan ve fotoğrafl arda olanların eseri olduğu-
nu, hazırlayanlara özellikle teşekkür etmek gerektiğini söyledi. 
1 Mayıs 1977’de kendisinin de yer aldığını bu katliamı anmak 
isteyenler, toplumsal hafıza açısından önemli bir yeri olan 
Taksim’in yasaklanmasının tamamen hukuksuz olduğunu yarın 
anayasal haklarını kullanarak Taksim’e yürüyeceklerini belirtti.
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı da konuş-
masında 2007’den bu yana her 1 Mayıs’a Taksim 1 Mayıs Mey-
danıdır diyerek burada katıldığını, 2007’de Taksim Meydanına 
ilk giren grupta yer aldığını söyledi. Tek tek katıldığımız ve ana-
yasal hakkımızı kullanarak Taksim’de kutlamak için mücadele 
ettiğimiz, birçok defa gaz yediğimiz tüm 1 Mayısları anlatan 
Soğancı daha sonra 1 Mayıs’ın Resmi Tatil ilan edildiğini yüz-
binlerin artarak meydanlarda Emeğin Bayramını kutladığını, 
Türkiye’nin tüm meydanlarında giderek artan kalabalıkların ar-
tık 1 Mayıs’ı kutladığını ifade etti. Sergiyi diğer illere de taşımak 
istediklerini söyleyen Soğancı emeği geçenlere teşekkür etti ve 
çalışanların bayramını kutlayarak konuşmasını tamamladı.

MMO İstanbul Şube çalışanları adına Tez Koop İş İşyeri Temsil-
cisi Emine Gümüşkaya ise kendileri için törenin sürpriz olduğu-
nu, “Dünden Bugüne Fotoğrafl arla 1 Mayıs Sergisi”nin burada 
açılmasının gurur verici olduğunu bu çalışmayı yapan herkese 
teşekkür ettiklerini söyledi. Gümüşkaya tüm çalışanlar olarak 1 
Mayıs’ta Taksim’e yürüyeceklerini herkesi de bu yürüyüşe katıl-
maya çağırdıklarını ifade etti.

1 MAYIS`TA TAKSİM`İ YASAKLAMAK SUÇTUR!
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB başta Başbakan, İçişleri Bakanı 
ve İstanbul Valisi olmak üzere, 1 Mayıs’ta yurttaşların haklarını 
kullanmasını zorla engelleyerek suç işleyen, İstanbul halkının en 
temel özgürlüklerini engelleyerek işkence çektiren kamu görev-
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lileri hakkında bugün suç 
duyurusunda bulunuyor. 1 
Mayıs’ta gerçekleşen hu-
kuksuz uygulamalara iliş-
kin gerçekleştirilen basın 
açıklamasında TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet Soğancı, DİSK 
Genel Başkanı Kani 
Beko, KESK Eş Genel 
Başkanı Lami Özgen, 
TTB Merkez Konseyi 
İkinci Başkanı Prof Dr. 
Mehmet Raşit Tükel ve 
avukatlar yer aldı.

Basın toplantısında yapı-
lan açıklama şu şekilde:

1 MAYIS`TA TAKSİM`İ YASAKLAMAK SUÇTUR!
Emekçilerin mücadelesi ve ödediği çeşitli bedellerle özgürleş-
tirdiği Taksim 1 Mayıs Alanı`nın 2013`te AKP iktidarınca yeni-
den yasaklanması, bu alanı kullanmak isteyen emekçilere tüm 
yasal, anayasal ve uluslararası anlaşmalara aykırı olarak polis 
zoru ile saldırılması, gözaltı yapılması ve yaralama olayları bir 
AKP klasiği haline gelmiştir. Aynı şekilde 1 Mayıs 2015 için; 
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak, 1 Mayıs Birlik, Mücadele 
ve Dayanışma günü anma ve kutlamalarının, Taksim`de yapıl-
ması için yaptığımız başvurunun hukuka aykırı bir şekilde red-
dedilmesi sonrasında, 1 Mayıs 2015 Cuma günü, İstanbul`da 
adeta sıkıyönetim uygulayan, yolları kesen, tüm kent ulaşımını 
durduran ve en temel haklarını kullanmak üzere çağrımıza uya-

rak, ellerinde karanfi lleri, türkülerle, halaylarla ve talepleriyle 
Taksim`e çıkmak isteyen yüzlerce kişiyi, binlerce polisle, onlar-
ca TOMA`yla, biber gazlarıyla, plastik mermileriyle, yurttaşları 
yerlerde sürükleyerek, şiddetle gözaltına alan AKP iktidarı aynı 
hukuksuzluğu sürdürmüştür.

Çeşitli hukuk kurumlarının oluşturduğu “kriz masası”nın tespit 
edebildiği 450`nin üzerinde yurttaş özgürlüğünden çeşitli biçim-
lerde mahrum bırakılmış, birçoğuna işkence yapılmış, hukuk-
suz bir şekilde gözaltında tutulmuşlardır.

Emniyet Genel Müdürlüğü`nün o süreçte yaptığı basın açık-
laması ile de bildirdiği gibi, 1 Mayıs 2015 tarihinde gözaltına 
alınanlara İç Güvenlik Paketi ile yürürlüğe sokulan yeni yasal 
düzenlemeler uygulanmıştır.

Nitekim 1 Mayıs günü ayrıca;
- Hukuka aykırı yakalama işlemlerine müdahale etmek isteyen 

avukatlar ve insan hakları gözlemcilerine yapılan fi ili müda-
halelerle görevlerini yerine getirmeleri engellendiği gibi kimi 
avukatlar darp edilmiştir.

- Avukatların yakalama ve gözaltı işlemlerine itiraz işlemleri, 

avukatların adliyeye, savcılık koridorlarına girişleri polis ba-
rikatlarıyla önlenerek engellenmiş, görevini yapmaya çalışan 
avukatlar, savcının sözlü ve fi ziki saldırılarına maruz kalmış-
lardır.

- Avukatların soruşturma dosyalarını incelemeleri engellene-
rek, gözaltında bulunanlara hukuki yardımda bulunmaları en-
gellenmiştir.

- Gözaltına alınan kişiler uzun süre otobüslerde tutularak, kötü 
muameleye maruz bırakılmışlardır.

- Gözaltı işlemi yapılmadan üç gün boyunca bir depoda hukuk-
suz bir şekilde tutulmuşlardır. Adliye içerisinde tutulan bazı 
kadınlara yönelik çıplak arama, tuvalete götürmeme işkence-
si uygulanmıştır.

- Polis müdahalesi ve gözaltılar sırasında 1 Mayıs katılımcıları-
na saldıran “siviller”e polis teşekkür ederek sırtlarını sıvazla-
mıştır.

AKP iktidarı “İç Güvenlik Paketi”yle katmerli hale getirdiği bas-
kıcı, otoriter polisiye uygulamaları hukuk alanında da kurumsal-
laştırmaya çalışmaktadır.

İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi barışçıl bir gösterinin engel-
lenmesi için AKP Hükümeti`nin ve İstanbul Valiliği`nin engel-
leme gerekçelerini yetersiz ve “farazi” bulmuştu. 2012 yılında 
alınan İHAM kararı, Taksim Meydanı`nda 1 Mayıs kutlamasının 
düzenleyici kurumlar açısından bir hak ve sorumluluk olduğunu 
ifade etmişti. Mahkemenin bu kararının Anayasa`nın 90. Mad-
desine göre bağlayıcı olduğunu yetkililere defalarca söyledik. 
Ancak ülkeyi ve kenti yönetenler suç işlemekte ısrarcı oldular 
ve 2014 1 Mayıs`ıyla ilgili olarak hakkımızda dava bile açtılar. 
Ama bu davada da beraat ettik ve İstanbul 28. Asliye Ceza 
Mahkemesi`nin verdiği gerekçeli kararla bir kez daha 1 Mayıs`ın 
Taksim`de kutlanmasının suç olmadığı karar altına aldı.

Nitekim, Anayasa Mahkemesi`nin 18.06.2013 tarihli Resmi 
Gazete`de yayınlanan ve bireysel başvuru üzerine verilmiş ka-
rarında İHAM kararlarına atıf yapılarak toplantı ve gösteri yü-
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rüyüşü hakkı güvence altına alınmakta, barışçıl amaçlarla bir 
araya gelmiş kalabalıkların toplantı hakkını kullanırken kamu 
düzeni açısından tehlike oluşturmayan ve şiddet içermeyen 
davranışlarına devletin sabır ve hoşgörü göstermesi çoğulcu 
demokrasinin gereği olduğu vurgulanmıştır.

1 Mayıs 2015 Komitesi`ni oluşturan kurumlar DİSK, KESK, 
TMMOB ve TTB olarak 1 Mayıs 2015`te ve devamında yaşa-
nan bu hukuksuzlukları protesto ettiğimizi, bu ihlallerin ısrarlı 
takipçisi olacağımızı çeşitli defalar duyurmuştuk.

Geçmiş yıllarda yaptıklarının hesabını nasıl sormuşsak, sokak-
ları, meydanları bu yasakçı anlayışa teslim etmeyerek direnmiş 
AKP iktidarının demokrasi maskesini düşürmüşsek, bundan 
sonra da aynı anlayışla fi ili ve keyfi  yasaklara meydan okuya-
cağız. Hak, hukuk, adalet tanımayan bu anlayış, daha önce 
yine bizlerin girişimi ile uluslararası mahkemelerde nasıl hesap 
vermişse, bu yaptıklarının hesabını da verecek! AKP iktidarı-
nın işçi düşmanı, demokrasi ve barış düşmanı gerici faşizan 
bir hükümet olarak tarihe kazınması için elimizden ne geliyorsa 
yapacağız.

Başta Başbakan, İçişleri Bakanı, İstanbul Vali ve Emniyet Mü-
dürü olmak üzere, 1 Mayıs`ta yurttaşların haklarını kullanma-
sını zorla engelleyerek suç işleyen, İstanbul halkının en temel 
özgürlüklerini engelleyerek işkence çektiren kamu görevlileri 
hakkında suç duyurusunda bulunacağız.

AKP`nin yargı üzerindeki baskıları nedeniyle göstere göstere 
işlenen bu suçlar cezasız kalırsa, önce Anayasa Mahkemesi`ne 
sonra da İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi`ne başvuracağımızı 
şimdiden ilan ediyoruz.

Şimdiden ilan ediyoruz ki emekçilerin 1 Mayıs alanı olan 
Taksim`i, 1 Mayıs meydanımızı er ya da geç özgürleştirecek ve 
her koşulda önümüzdeki yıl da mutlaka Taksim`de olacağız!

1 Mayıs`ta 1 Mayıs meydanında olmak için, sendikal hak ve 
özgürlükler için, adalet için, eşitlik için, barış için, demokratik bir 
Türkiye için mücadeleye devam!

Yaşasın işçi sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü!

Yaşasın 1 Mayıs!

1 MAYIS BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜNDE 
ONBİNLER ALANLARDAYDI
Emekçiler, 1 Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü 
Türkiye genelinde alanlarda coşkuyla kutlarken, 1 Mayıs alanı 
Taksim yine kapalıydı.

İstanbul`da OHAL Uygulaması
Türkiye genelinde emekçilerin coşkuyla kutladığı 1 Mayıs`ta, 
Taksim yine emekçiye yasaktı. İstanbul`da adeta olağanüstü 

hal uygulamasıyla kentin her iki yakasında yollar kapatılıp ula-
şım araçları iptal edildi. Tüm ülkede bayram havasında geçen 
1 Mayıs, İstanbullulara zulüm olarak yaşatıldı. Ellerinde karan-
fi llerle yola çıkan emekçiler, yine gaz bombaları ve TOMA`larla 
karşılaştılar.  Kullanılan orantısız güç sonucu çok sayıda kişi 
yaralandı, 350 civarında kişi gözaltına alındı.

Ankara
Ankara`da Tren Garı önünde toplanan 30 bine yakın kişi, Sıh-
hiye Meydanı`na yürüdü. Ankara`da son yılların en kitlesel ey-
lemi olan 1 Mayıs kutlamasında taşeronlaşma, işçi cinayetleri, 
yolsuzluklar, Cumhurbaşkanlığı sarayının maliyeti protestoların 
ortak noktasıydı. 1 Mayıs 1977`te Taksim`de ve Gezi direnişi 
sırasında hayatını kaybedenlerin anılmasıyla başlayan miting-
de, Soma`dan maden işçisi Arif Şengül, “Biz Soma`da hala aynı 
sorunları yaşıyoruz. Hala daha çok kar için üretim zorlaması 
var. Yüzlerce kişi işten çıkarıldı” diye konuştu.
 
İzmir
İzmir`de Gündoğdu Meydanı`nda düzenlenen mitinge binlerce 
İzmirlinin yanı sıra Soma`dan madenciler ve madenci aileleri 
de katıldı. “Unutma, Unutturma, SOMA” yazılı pankartın asıl-
dığı kürsüde, Soma katliamında oğlunu yitiren İsmail Çolak bir 
konuşma yaptı. Miting konuşmaların ardından Suavi konseri ile 
devam etti.
 
Eskişehir
Eskişehir‘de etkili olan sağanak yağışa rağmen 1 Mayıs coş-
kuyla kutlandı. KESK, DİSK, TMMOB ve TTB`nin düzenleyicisi 
olduğu miting Sıhhiye Meydanı`nda gerçekleştirildi.

TMMOB Eskişehir birimleri Sakarya Caddesi`nde toplanarak 
TMMOB pankartının arkasında Sıhhiye Meydanı`na kadar yü-
rüdü. Miting yapılan konuşmaların ardından Moğollar konseri 
ile sona erdi.
 
TMMOB`den coşkulu katılım
Türkiye genelinde bayram havasında geçen 1 Mayıs Birlik, Mü-
cadele ve Dayanışma Günü`ne TMMOB üyeleri de geniş katı-
lım gösterdi. 1 Mayıs Adana, Antalya, Artvin, Batman, Edirne, 
Denizli, Hatay, Kocaeli, Kırıkkale, Kırklareli Lüleburgaz, Mersin, 
Tekirdağ, Van, Zonguldak ve birçok kentte kutlandı.
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2 Mayıs 2015
TMMOB İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI KURULTAYI
İSTANBUL YEREL ÇALIŞTAYI YAPILDI

TMMOB tarafından 9 Mayıs 2015 tarihinde düzenlenecek 
TMMOB İş Güvenliği Uzmanları Kurultayı öncesi TMMOB İs-
tanbul İl Koordinasyon Kurulu (İKK) tarafından “İş Güvenliği Uz-
manları İstanbul Yerel Çalıştayı” 2 Mayıs 2015 Cumartesi günü 
saat 09.00-18.00 arasında İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi’nde yapıldı.

İş sağlığı ve güvenliği mevzuatında yaşanan sorunlar ve iş gü-
venliği uzmanlarının yaşadığı sorunlar ve çözüm önerilerinin 
tartışıldığı çalıştayda alınan kararlar, TMMOB İş Güvenliği Uz-
manları Kurultayına iletildi.

13 Mayıs 2015
SOMA’YI UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, Soma’da yaşamını yitiren ma-
den emekçilerini anmak ve iş cinayetlerine dikkat çekmek için 
13 Mayıs’ta kent merkezlerinde kitlesel basın açıklamaları dü-
zenledi. İstanbul’da Tünel’den Galatasaray’a yapılan yürüyüşe 
binlerce insan katıldı.

Tünel’de toplanan DİSK, KESK, TMMOB, TTB, birçok siyasi 
parti ve dernek üyesinin katıldığı yürüyüşte 301 şehit madenci-
nin isimlerinin yazıldığı dövizler en önde taşındı. CHP İstanbul 
Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, HDP İstanbul Milletvekili Sebahat 
Tuncel de yürüyüşe destek verdi.

Yürüyüşte sık sık “Soma’nın katili taşeron devleti”, “Katlia-
mın sorumlusu Ermenek’in, Soma’nın, Torunlar’ın sorumlusu 
AKP’dir” “Soma’nın kömürü AKP’yi yakacak”, “Hırsız, katil AKP” 
sloganları atıldı. Galatasaray’a gelindiğinde şehit madenciler 
için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. DİSK KESK ve TTB adına 
yapılan kısa konuşmaların ardından TMMOB İstanbul İl Koordi-
nasyon Kurulu Sekreteri Süleyman Solmaz ortak basın açıkla-
masını okudu. Basın açıklaması ile anma sona erdi.

SOMA’YI UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ
Değerli basın mensupları
Manisa Soma’da 13 Mayıs 2014’te meydana gelen ve 301’i 
canımızı yitirdiğimiz yüzyılın en büyük iş faciasının yıldönümü 
bugün.

301 canımızın acısı hala yüreğimizde. 13 Mayıs işçi katliamın-
da Soma’da yaşamını yitiren tüm maden emekçilerini saygıyla 
anıyor, yakınlarına ve tüm maden emekçilerine bir kez daha 
başsağlığı diliyoruz.

Bugün, bu acıyı unutturmamak için, böyle acıların bir kez daha 
yaşanmaması için alanlardayız.

Ne yazık ki böylesine büyük bir facianın ardından sorumluların 
görünen bir kısmının yargılandığı Soma davası bu haliyle ka-
muoyunu tatmin edecek bir tablo çizmemektedir.

Ülkemizde Soma gibi bir facia yaşandıktan sonra dahi her ay 
onlarca emekçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirmekte.

Bu kaza mıdır, kader midir? Hayır bu resmen cinayettir! Emek-
çileri güvencesizliğe, taşeronlaşmaya, denetimsizliğe teslim 
edenlerin işlediği cinayet?

Soma’da 13 Mayıs günü yaşanan facianın, bu katliamın sebebi, 
uygulamaya konulan özelleştirme, taşeronlaştırma, rödovans, 
örgütsüzleştirme, sendikasızlaştırma, köleci çalışma sistemi; 
kamu madenciliğinin yok edilmesi ve kamu kurumlarında uzun 
yıllar sonucu elde edilmiş olan madencilik bilgi ve deneyim biri-
kiminin dağıtılması gibi neoliberal politikalardır.

Türkiye’de özellikle AKP iktidarı döneminde uygulanan politika-
larla üretim; teknik bilgi ve alt yapı olarak yetersiz, deneyimi 
ve deneyimli uzmanı bulunmayan kişi ve şirketlere bırakılmıştır. 
Kamusal denetimin de yeterli ve etkin bir biçimde yapılamama-
sı iş cinayetlerinin Soma’da olduğu gibi katliama dönüşmesine 
neden olmuştur.

Bir kez daha söylüyoruz; Soma’da yaşanan kaza değil cina-
yettir. 301 maden emekçisinin ölümü kader değil katliamdır. Bu 
katliamın sorumluları hala hesap vermemiştir.

Bugüne kadar uyarılarımızın hiçbirini dikkate almayan hükü-
met; “Bu işin fıtratında var” diyerek bilim ve tekniğin karşısında 
olduğunu ilan etmiştir.
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Biz, öngörülen ve önlenebilir risklerin ne kaza, ne fıtrat olmadı-
ğını biliyoruz.

Göz göre göre ölümle karşılaşmamanın, çeşitli meslek hasta-
lıklarına yakalanmamanın olanaklı olduğunu biliyoruz. Dünya, 
bunun bilimsel, teknolojik, yasal, demokratik koşullarını çoktan 
sağlamışken, tüm dünyadan ileri olduğunu söyleyenlerin bizi 
ölüme mahkûm etmesini kabul etmiyoruz.

Biz yaşamını alın teriyle kuran emekçiler, güvenceli koşullarda 
çalışmak ve emeğimizin karşılığını almak istiyoruz.

Bir kez daha yineliyoruz;
İşçi sağlığı ve iş güvenliği sorunları piyasacı yaklaşımlarla çö-
zülemez. Sendikaların, meslek odalarının, üniversitelerin karar 
süreçlerinde ve yönetiminde yer aldığı, idari ve mali yönden ba-
ğımsız, demokratik bir işleyişe sahip Ulusal İşçi Sağlığı Güven-
liği Kurumu bir önce oluşturulmalıdır.

Emekçilerin güvencesiz ve kayıtdışı çalıştırılması engellenme-
lidir.

Sendikalaşmanın önündeki ILO standartlarıyla çelişen engelle-
meler kaldırılmalıdır.

İşçi sağlığı ve iş güvenliği kavramlarıyla temelden çelişen ve 
özellikle kamuya ekonomik anlamda da yük olan, işçileri köle-
leştiren taşeron ve rödovans sistemlerine son verilmedir.

Değerli basın emekçileri
İş cinayetlerine, işçi katliamlarına, taşeronlaşmaya, güvence-
siz çalışmaya, denetimsizliğe dikkat çekmek için DİSK, KESK, 
TMMOB ve TTB olarak Mart ayında ‘Kader Değil! Fıtrat Değil! 
Kaza Değil! Cinayet!’ başlığı ile bir imza kampanyası başlattık. 
İmza kampanyasıyla dile getirdiğimiz talepleri 7 Haziran seçim-
lerinden sonra oluşan yeni Meclis’e taşıyacağız.

16 Mayıs Cumartesi günü de Soma’dan bir kez daha haykıra-
cağız;

SOMA’YI UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYA-
CAĞIZ?

DİSK-KESK-TMMOB-TTB

24 Mayıs 2015
TMMOB KENT VE DEMOKRASİ ŞENLİĞİ - III
ANADOLU YAKASI - KADIKÖY - ÖZGÜRLÜK PARKI
Meydanlarımızın, parklarımızın, derelerimizin, ormanlarımızın 
yaşam alanı olmaktan çıkarılarak sermayeye peşkeş çekilme-
sine karşı, TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından 
gerçekleştirilen “Kent ve Demokrasi Şenliği” etkinliğinin Ana-
dolu Yakası programı 24 Mayıs 2015 Pazar günü Kadıköy’de 
gerçekleştirildi.

Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkında sergilerin, çocuk 
atölyelerinin, birçok DKÖ standının yer aldığı etkinlik 14.00’te 
başladı. Binlerce insanın gezdiği İFSAK ve İstanbul İşçi Sağlı-

ğı ve İş Güvenliği Meclisi’nin ortak çalışması olan Çocuk İşçi-
ler Fotoğraf Sergisi, İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube 
Çarpık Kentleşme fotoğraf sergisi, DİSK Basın Müdürü Sanatçı 
Fahrettin Engin Erdoğan’ın Tayyip’li Yılları anlatan 50 parça-
lık karikatür sergisi, Red Fotoğraf Atölyesinin Dünden Bugüne 
1 Mayıs ve Gezi Direnişi Fotoğraf Sergileri büyük ilgi gördü. 
TAKSAV (Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf) 
tarafından organize edilen çocuk atölyelerine yüzlerce çocuk 
katıldı. Ayrıca TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şu-
besi Kent ve Kentlilik Bilinci Çocuk Atölyesi de birçok çocukla 
etkinlik yaptı.

Şenliğin akşam bölüm 18.30’da başladı. TAKSAV Diksiyon 
Eğitmeni, TRT Spikeri Gülsün Gökalp’in sunuculuğunu yaptığı 
gecede ilk olarak Heyula Müzik grubu sahne aldı.

Açılış konuşmasını TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu 
Sekreteri Süleyman Solmaz yaptı. Açılış konuşmasında her yıl 
kentlerimizin talanına, yağmalanmasına, yaşamlarımızın tüm 
anti demokratik uygulamalarla baskı altına alınmasına karşı di-
renenlerin buluşmasını amaçladıklarını, bu şenliği hem kente, 
hem demokrasiye sahip çıkan meslek odaları olarak TMMOB’nin 
bu amaçla düzenlediğini söyledi. Solmaz TMMOB’nin meslek 
alanlarından yola çıkarak ülke ve dünya gerçeklerine halkına 
karşı sorumluluklarını yerine getiren duyarlı bir örgüt olması 
nedeniyle türlü yollarla yasalarla engellenmeye çalışıldığını 
ancak TMMOB’nin efsane başkanı Teoman Öztürk’ün sözüy-
le “bilimi ve tekniği halkımızın hizmetine kullanmakta kararlı” 
olduğunu dile getirdi. Süleyman Solmaz Kent ve Demokrasi 
Şenliğine katkılarından dolayı Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt 
Nuhoğlu’na plaket verdi. Aykurt Nuhoğlu ise TMMOB’nin du-
yarlılığından ve bu şenliği düzenlemesinden dolayı kendilerine 
teşekkür ederek böylesi kamusal faaliyetlere her zaman destek 
olacaklarını söyledi.

Daha sonra sırasıyla İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şube 
Müzik Grubu, Grup Horizon, Moda Gürcü Sanat Evi Korosu, 
Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Kadıköy Şubesi Halk Oyunları 
ekibi, Grup Sol Majör sahne aldılar. Teknik aksaklıklardan ötürü 
son grup olan Mimarlar Odası Halk Müziği Korosu sahne aldı-
ğında başlayan yağmur nedeniyle gece erken bitirilmek zorun-
da kalındı.
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Şenliğe Validebağ Savunması, Kadıköy Savunması, Kadıköy 
Kent Konseyi, Köy Enstitüleri Derneği de standlarını açarak 
destek verdiler.

17 Mayıs 2015
TMMOB KENT VE DEMOKRASİ ŞENLİĞİ - III
AVRUPA YAKASI – BAKIRKÖY - BOTANİK PARK

17 Mayıs Pazar günü Bakırköy Botanik Parkı’nda gerçekleştiri-
len etkinlik çocuk atölyeleriyle başladı. Aileleriyle birlikte alana 
gelen çocuklar için, Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat için 
Vakfı (TAKSAV) bünyesindeki eğitmenlerle birlikte çeşitli atölye-
ler düzenlenerek başlayan etkinlik konserlerle devam etti.

Etkinlikte konuşan TMMOB İKK Sekreteri Süleyman Solmaz; 
“Kentsel dönüşüm adı altında toplumun büyük bir kısmı, başta 
barınma olmak üzere eğitim, sağlık gibi temel haklardan yoksun 
bırakılıyor. Ayrıca Galataport, Haydarpaşaport, 3. Köprü, 3. Ha-
valimanı, Kanal İstanbul gibi projelerle İstanbul’un sermayenin 
ihtiyaçları doğrultusunda yeniden şekillendirilmesi istenmekte-
dir. AKP İktidarı bu rant projeleri ile İstanbul’un dokunulmaması 
gereken orman alanlarını, su havzalarını tarihsel mirasını imara 
açarak geri dönülmez bir yola giriyor. TMMOB olarak doğayı ve 
yaşam alanları talan eden bu rantçı zihniyete karşı mücadele-
miz devam edecek.” dedi.

Solmaz’ın ardından TMMOB YK Başkanı Mehmet Soğancı 
konuştu. Kentlerimizin, yaşam alanlarımızın yok edilmek isten-
mesine karşı mücadeleye devam edeceklerini belirten Soğan-
cı; “TMMOB topluma, doğaya ve kentlere karşı sorumluluğunu 
yerine getirirken çeşitli rant projelerini engellediği için iktidar 
tarafında hedef gösterilmiştir. Ancak TMMOB doğru bildiği yol-
da adımlar atmış, kentin sakini değil sahibiyiz diyerek yaşam 
alanlarımıza sahip çıkmıştır ve sahip çıkmaya devam edecek-
tir” dedi.

Gerçekleşen konserlerin ardından bütün katılımcılara teşekkür 
edilerek, 24 Mayıs’ta Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Park’ında 
yapılacak olan Anadolu yakası şenliğine yapılan çağrının ardın-
dan etkinlik sona erdi.

17 Haziran 2015
TMMOB`YE BAĞLI ODALARLA CHP`Lİ 14 BELEDİYE 
“SAĞLIKLI KENTLEŞME, NİTELİKLİ YAPILAŞMA,
KÜLTÜREL, TARİHİ VE DOĞAL ÇEVRE DEĞERLERİNİN 
KORUNARAK GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ORTAK MESLEKİ
DENETİM VE TEKNİK İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ” İMZALADI

TMMOB`ye bağlı Odalarla CHP`li 14 belediye “Sağlıklı Kentleş-
me, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre Değer-
lerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin Ortak Mesleki Denetim ve 
Teknik İşbirliği Protokolü” imzaladı.

İstanbul Hilton Bosphorus Otelde basın toplantısı şeklinde ger-
çekleşen imza törenine İstanbul`un CHP`li 14 Belediye Başka-
nı ve TMMOB`nin İstanbul Oda Başkan ve Temsilcilerinin yanı 
sıra TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, CHP 
İstanbul il Başkanı Murat Karayalçın katıldı.

Törende ilk olarak CHP’li Belediyeler adına Marmara Belediye-
ler Birliği Dönem Sözcüsü Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç 
konuştu. Daha sonra TMMOB İstanbul il Koordinasyon Kurulu 
Sekreteri Süleyman Solmaz söz aldı Süleyman Solmaz’ın ko-
nuşması aşağıdadır.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın ko-
nuşmasının ardından son konuşmayı CHP İl Başkanı Murat 
Karayalçın yaptı. konuşmalardan sonra söz konusu “Sağlıklı 
Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tarihi ve Doğal Çevre 
Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin Ortak Mesleki De-
netim ve Teknik İşbirliği Protokolü” önce Murat Karayalçın ve 
Mehmet Soğancı daha sonra İKK Sekreteri Süleyman Solmaz, 
Marmara Belediyeler Birliği Dönem Sözcüsü Maltepe Belediye 
Başkanı Ali Kılıç diğer belediye ve oda başkanları tek tek imza-
ladılar. Protokol Metni aşağıdadır.

TMMOB İstanbul il Koordinasyon Kurulu Sekreteri Süleyman 
Solmaz’ın Konuşması:

Değerli Basın Mensupları,
Birlik başkanım, Sayın Karayalçın, Çok Değerli Oda ve Beledi-
ye Başkanlarımız,
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu olarak belediyelerimizle 
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uzun süredir yürütülen çalışmalarla bugün burada imza altına alı-
nacak olan “Sağlıklı Kentleşme, Nitelikli Yapılaşma, Kültürel, Tari-
hi ve Doğal Çevre Değerlerinin Korunarak Geliştirilmesi İçin Ortak 
Mesleki Denetim Ve Teknik İşbirliği Protokolü” öncelikle hizmet 
sunduğumuz halkımıza hayırlı uğurlu olsun sonrasında biz mes-
lek Odalarına ve Belediyelerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum.

Protokolümüz temel görevlerimizi tanımlıyor. Şöyle ki;
TMMOB Yasasında bir amaç tanımlanmış ve tarif edilmiş;
“Meslek ve çıkarları ile ilgili işlerde, resmi makamlar ve öteki 
kuruluşlar ile işbirliği yaparak gerekli yardımlarda ve öneriler-
de bulunmak, meslekle ilgili bütün mevzuatı, normları, bilimsel 
şartnameler, tip sözleşmeler ve bunlar gibi bütün bilimsel evrakı 
incelemek ve bunların değiştirilmesi, geliştirilmesi, ya da yeni-
den konulması yolunda önerilerde bulunmak.”

İşte bu mesleki denetim ve işbirliği protokolü ülke ve toplum 
yararı doğrultusunda atılmış bir adımdır.

Belediyeler gibi kamusal hizmet üreten kurumlarla TMMOB`ye 
bağlı Odalarımızın yaptığı işbirliği protokolü TMMOB`nin temel 
amaçları ile örtüşmektedir:

“?kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunmasında, yurdun doğal 
kaynaklarının bulunmasında, korunmasında ve işletilmesinde, 
çevre ve tarihi değerlerin ve kültürel mirasın korunmasında, ta-
rımsal ve sınai üretimin artırılmasında, ülkenin sanatsal ve tek-
nik kalkınmasında gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde 
bulunmak”

Protokolün Gerekçeleri Açısından Aktüel Değerlendirme:
Dünya Mühendislik Birlikleri Federasyonu?nun (WFEO) üyesi 
olan üst birliğimiz TMMOB ve Odalarımız; mesleki ve kamu-
sal faaliyetlerinden dolayı bilindiği gibi bir süredir iktidarın he-
defi ndedir. KHK`lar eliyle 2011 yılında yeni kurulan bakanlıklar 
ve bundan sonraki süreçte hızlanan kentsel rantın pervasızca 
sömürülmesi, doğa ve çevre katliamlarına yol açan rantsal uy-
gulamalar TMMOB`ye dönük müdahalenin nedenlerini ortaya 
koyar nitelikte gelişmeler sayılmalıdır.

Torba yasa tasarıları, rant eksenli kentsel, kırsal dönüşüm 
alanları olarak kurgulanan yerlerde halkın varlıkları ile bütün 
kamusal alanların tasarrufunun mülksüzleştirme yoluyla el 
değiştirmesini; bu varlık ve alanların ülke ve bölge ölçekli dü-
zenlenecek bütüncül “mekansal strateji plan”ları, “çevre düzeni 
plan”ları, “imar plan”ları ile Yüksek Planlama Kurulu ve Çevre 
ve Şehircilik Bakanlığı üzerinden iktidara bağlanmasını, iktida-
rın kontrolündeki yapı/inşaat sektörü üzerinden metalaştırılarak 
sermaye-piyasa çıkarlarına tabi kılınmasını ve kent ya da yöre 
mimarisini İslami-Osmani mimariye göre düzenleme vb. hedef-
lere yöneliktir. Bugüne kadar yaptıkları yasa tasarılarında ge-
çen “kamulaştırma” kılıfının ardındaki gerçek budur.

6235 sayılı TMMOB Yasası`nın değiştirilmesinin istenmesiyle 

bütün ülkenin rant eksenli olarak imara açılması arasında bir 
bütünlük bulunmaktadır. Çünkü TMMOB bu kente, meslek ve 
mesleki bilimsel teknik gereklerden hareketle yapılan rantsal 
uygulamalara karşı bir direnç noktası olmuştur. Bu nedenle 
TMMOB engelini rantın önünden çekmek, yok etmek hükü-
metin öncelikli adımlarındandır.TMMOB Yasası`nda değişiklik 
öngören hükümler, Anayasa`nın 135. maddesinde tanımlanmış 
kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, kamusal ve 
özerk yerinden yönetim kuruluşu konumlarına son verilmesini 
ve TMMOB`ye bağlı meslek Odalarının özellikle yapı sektö-
ründe yaşamsal önemi bulunan, bilimsel-teknik gerekliliklerle 
belirlenen kamusal denetim fonksiyonlarını ortadan kaldırmayı 
amaçlamaktadır.

Tasarı, Birliğimiz TMMOB ile Odalarımızı bütünlüklü merkezi 
yapılarından ve halkımızdan uzaklaştırarak bölmeyi, parçala-
yarak küçültmeyi, üyelerin Odalarla ilişkisini mesleki denetim 
boyutundan çıkarmayı, kısaca Odaların yapılarını tamamen 
değiştirmeyi hedefl emektedir. Özellikle 2007 yılından sonra 
başlayan, 2011 yılındaki kanun hükmünde kararnamelerle tır-
mandırılan, Taksim Gezi Parkı-Haziran Direnişinin ardından do-
ruğa ulaşan meslek Odalarını etkisizleştirme doğrultusundaki 
adımlar seçimlerden hemen önce yeniden Torba Yasa olarak 
karşımıza çıkmıştır.

Anayasa`nın 135. maddesine açıkça aykırılık oluşturan bu giri-
şimler, TMMOB`nin, bağlı Odalarının ve Şubelerinin devasa rant-
ların önünde engel oluşturması, kısaca sömürü-rant-yağma içe-

rikli ekonomik sosyal dönüşüme direnmesi ile yakından ilişkilidir.

İstanbul`da CHP’li belediyelerle yapılan söz konusu protokol 
özellikle yapı sektöründe yaşamsal önemi bulunan, bilimsel-
teknik gerekliliklerle belirlenen kamusal denetim fonksiyonlarını 
ortadan kaldırmayı amaçlayan anlayışa temelden karşı bir du-
ruş oluşturmak, örnek bir adım atmak anlamına da gelmektedir. 
Dileğimiz tüm belediyelerin meslek odalarının bilimsel ve nite-
likli çalışmalarından faydalanma yoluna gitmesidir. Umarız bu 
vesile ile daha. TMMOB ile CHP`li belediyeler arasında imza-
lanan bu protokol ile yaşanabilir bir kent yaşanabilir bir İstanbul 
için tarihi bir adım atılmış olacaktır.

19 Haziran 2015
İKK KADIN KOMİSYONU 15-16 HAZİRAN’IN 45. YILINA 
SAYGI ETKİNLİĞİ YAPILDI 
İstanbul İKK Kadın Komisyonu 15-16 Haziran’ın 45. yılına saygı 
teması ile yaptığı etkinliğini 19/6/2015 tarihinde Mimarlar Oda-
sı İstanbul Büyükkent Şubesinde gerçekleştirdi. Komisyonu’un 
dönem yürütücüleri Hasret Kitapçıoğlu (HKMO) ve Şirvan 
Avcı(JMO) koordinatörlüğünde yapılan toplantı Saat 19.00 da 
Nedret Durukan’ın(Maden MO) açılış konuşması ile başladı.

Konuşmada; Ülkemizdeki işçi direnişlerinin ve emek mücadele-
sinin tarihine baktığımızda 12 Mart ve 12 Eylül’ün oluş neden-
lerini daha iyi değerlendiriyoruz denilerek, 15/16 Haziran’da sel 
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olup sokakları dolduran emekçiler ve polis kurşunlarına hedef 
olanlar bir kez daha anıldı. Ayrıca maden iş kolunda verilen 
sendikal mücadele, Yeni Çeltek ve Aşkale direnişlerine vurgu 
yapılan konuşmada maden mühendisi Sn. Çetin Uygur’un sü-
regelen mücadelesi ve 2013 yılında kaybettiğimiz maden mü-
hendisi Sn. Zeki Doğan’ın bu mücadeledeki onurlu yerleri bir 
kez daha saygıyla anıldı.

Yeraltı belgeselini izlenmesini takiben fi lmin yönetmeni Sn. Si-
nem Öztürk, bu fi krin nasıl doğduğunu nasıl hayata geçtiğini 
anlatıp, soruları yanıtladı.

Takiben Onur Bütün kitabının oluşum yolculuğu ve içeriği hak-
kında bilgi verdi.

Yrd. Doç. Dr. Berna Güler “21.Yüzyılda Zonguldak’ta Çalışma 
Yaşamı” çalışması üzerinden dünden bugüne Zonguldak ve 
madencilerin durumunu, kapitalist sistemi sorgulayan, maden 
işçilerinin mücadelesinde kadının yerini vurgulayan sunumunu 
soruları yanıtlayarak bitirdi.

50’nin üzerinde kadının katıldığı toplantı ilgi ile izlendi ve ben-
zer toplantıların daha sık yapılması talebiyle sona erdi.

21 Haziran 2015
NKP İSTANBUL BİLEŞENLERİ KONGRESİ TOPLANDI
NKP İstanbul Bileşenleri Kongresi, MMO İstanbul Şubesi top-
lantı salonunda yapıldı. Divan Başkanlığını Şubemiz YK Yedek 
Üyesi Berker Özağaç’ın yaptığı kongrede, temsiliyet ve kongre 
çalışmalarında sorumluluk alma açılarından doyurucu bir ortam 
oluştu. Çok kısa bir zaman içinde yayınlanacak olan Sonuç 
Bildirgesi’nde de görüleceği gibi nükleer karşıtı hareket açı-
sından yeni öneriler ve düşünceler geliştirildi, önemli kararlar 
alındı. Prof. Dr. Hayrettin Kılıç’ın nükleer alandaki gelişmeleri 
aktardığı sunumundan sonra Şubemiz YK Başkanı Beyza Me-
tin açış konuşması yaptı. 

Pazar sabahı saat 11.00’de başlayan Kongre’nin birinci bölü-
münde Prof. Dr. Hayrettin Kılıç’ın sunumu yer aldı. Kılıç su-
numunda; öncelikle son 2 yılda Avrupa’da nükleer santrallar 
üzerine yürütülen risk ve etik tartışmaları aktararak, Avrupa’da 
nükleer santralların geleceğinin nükleer enerji savunucuları ta-

rafından “endişe verici” olarak görüldüğünü belirtti. Akkuyu’ya 
ilişkin onaylanan ve sonrasında hakkında çeşitli davalar açılan 
3500 sayfalık ÇED Raporu’nun büyük ölçüde kes-yapıştır yön-
temle oluşturulmuş ve çoğunlukla gerçeklere dayanmayan uy-
durma verilerle dolu olduğunu vurgulayan Kılıç, ÇED raporun-
da yer alan gerçekdışı bilgilerin en önemli olanlarını göstererek 
bu konudaki doğru verileri aktardı.

Kılıç’tan sonra söz alan Çevre Hukuku Derneği’nden Av. Arif 
Nihat Alpsoy Akkuyu nükleer santraline karşı açılan dava süre-
cine dair gelişmeleri aktardı. Dernek olarak daha önce Akkuyu 
nükleer santraline dava açarak önemli başarılar kazanan Oda-
lara ve TMMOB’a teşekkür eden Alpsoy, açtıkları davanın ÇED 
sürecine ilişkin değil yer lisansına ilişkin olduğunu belirtti ve bu 
konudaki argümanlarının çok güçlü olduğunun altını çizdi.

Bu sunumların ardından kürsüye çıkan EMO İstanbul Şubesi 
YK Başkanı Beyza Metin, Kongre açılış konuşması yaptı. Metin 
konuşmasında, bugüne kadar NKP çalışmalarına EMO olarak 
verilen destek ve dayanışmayı bundan sonra da en etkin bir 
biçimde göstermeye devam edeceklerini belirterek, nükleer 
mücadelenin ihtiyaçlarına daha güçlü bir yanıt verebilmek için 
NKP’nin de gençleşmesi ve yeni insanlara ulaşması gerektiği-
nin altını çizdi.

Öğle arasından sonra basına kapalı olarak gerçekleştirilen 
ikinci gündemde, NKP İstanbul çalışmaları değerlendirildi, önü-
müzdeki dönem yürütülecek çalışmaların ihtiyaçları ve politika-
ları ele alındı ve yürütme seçildi. 

18 Haziran 2015
TRENLERİMİZİ BEKLEMEK İÇİN HAYDARPAŞA 
GARI’NDAYDIK
Haydarpaşa Dayanışması, sözleşme gereği 16 Haziran’da ye-
niden ulaşıma açılması gereken tren hattının açılmamasını, 
Haydarpaşa Garı önünde yaptıkları eylemle protesto etti.

Tren Hattı’nın Marmaray inşaatı bahanesiyle 19.06.2013’de ka-
patılmasının ardından, hattın 16 Haziran 2015’te tamamlana-
cağı sözü dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım tarafından 
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verilmişti. Verilen süre doldu. Marmaray’ın yapımı da tamam-
landı ancak hat boyunca Gebze-Haydarpaşa ile Sirkeci-Halkalı 
yolları arasında ray sökümü dışında herhangi bir işlem yapıl-
madı.
 
Haydarpaşa Dayanışması adına basın açıklamasını Eyüp Muh-
cu okudu.

29 Haziran 2015
TMMOB’YE VE MİMARLAR ODAMIZA SALDIRANLARA!
Birkaç gündür, karanlığın sesi olan görsel ve yazılı basınınızda, 
sosyal medyanızda TMMOB’ye karşı büyük(!) bir kampanya 
yürüttüğünüzü gördük, görüyoruz.

TMMOB sizin kim olduğunuzu, kimliklerinizi biliyor. Geldiğiniz 
ve bulunduğunuz yeri biliyor. Derdinizi de biliyor. Sizler, hepiniz 
birden bu ülkenin karanlığının sesisiniz.

Sizler de TMMOB’yi bilin:
70’lerde Sevgili Başkanımız Teoman Öztürk söylemişti:
Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği, baskı ve zulüm 
yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde, bilimi ve 
tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, emekçi halkımı-
zın hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürme 
yolunda inançlı ve kararlıyız.

TMMOB bugün de söylüyor:
Karanlığa karşı aydınlığı; baskıcı, otoriter yönetim anlayışına 
karşı, özgürlük ve demokrasiyi; ırkçı ve milliyetçi anlayışın bes-
lediği linç kültürüne karşı, bir arada kardeşçe ve barış içinde 
yaşamayı; her şeyin para-kâr olduğu piyasa anlayışına karşı 
eşitliği savunmaya devam edeceğiz.

Eşit, özgür, demokratik bir Türkiye mücadelesinde; temel hak 
ve özgürlüklere sahip çıkmaya devam edeceğiz.

Asla “padişahım çok yaşa” diyenlerle saf tutmayacağız, aksine 
“kral çıplak” demeye her daim devam edeceğiz.

Çabalarınız ve tehditleriniz boşuna:
TMMOB, bağlı odaları ve kadroları asla karanlığınıza teslim ol-
mayacak.

19 Haziran 2015
İKK KADIN KOMİSYONU
15-16 HAZİRAN’IN 45. YILINA SAYGI ETKİNLİĞİ
İstanbul İKK Kadın Komisyonu 15-16 Haziran’ın 45. yılına 
saygı teması ile yaptığı etkinliğini 19 Haziran 2015 tarihinde 
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesinde gerçekleştirdi. 
Komisyonu’un dönem yürütücüleri Hasret Kitapçıoğlu (HKMO) 
ve Şirvan Avcı(JMO) koordinatörlüğünde yapılan toplantı Saat 
19.00’da Nedret Durukan’ın(Maden MO) açılış konuşması ile 
başladı.

Konuşmada; Ülkemizdeki işçi direnişlerinin ve emek mücadele-
sinin tarihine baktığımızda 12 Mart ve 12 Eylül’ün oluş neden-
lerini daha iyi değerlendiriyoruz denilerek, 15/16 Haziran’da sel 
olup sokakları dolduran emekçiler ve polis kurşunlarına hedef 
olanlar bir kez daha anıldı. Ayrıca maden iş kolunda verilen 
sendikal mücadele, Yeni Çeltek ve Aşkale direnişlerine vurgu 
yapılan konuşmada maden mühendisi Sn. Çetin Uygur’un sü-
regelen mücadelesi ve 2013 yılında kaybettiğimiz maden mü-
hendisi Sn. Zeki Doğan’ın bu mücadeledeki onurlu yerleri bir 
kez daha saygıyla anıldı.

Yeraltı belgeselini izlenmesini takiben fi lmin yönetmeni Sn. Si-
nem Öztürk, bu fi krin nasıl doğduğunu nasıl hayata geçtiğini 
anlatıp, soruları yanıtladı.

Takiben Onur Bütün kitabının oluşum yolculuğu ve içeriği hak-
kında bilgi verdi.

Yrd. Doç. Dr. Berna Güler “21.Yüzyılda Zonguldak’ta Çalışma 
Yaşamı” çalışması üzerinden dünden bugüne Zonguldak ve 
madencilerin durumunu, kapitalist sistemi sorgulayan, maden 
işçilerinin mücadelesinde kadının yerini vurgulayan sunumunu 
soruları yanıtlayarak bitirdi.

50’nin üzerinde kadının katıldığı toplantı ilgi ile izlendi ve ben-
zer toplantıların daha sık yapılması talebiyle sona erdi.

İstanbul İKK Kadın Komisyonuna teşekkür ederiz.

22 Haziran 2015
1 MAYIS’TA TAKSİM’İ YASAKLAYAN BAŞBAKAN, İÇİŞLERİ 
BAKANI VE İSTANBUL VALİSİ’NE SUÇ DUYURUSU!
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DİSK, KESK, TMMOB ve TTB; başta Başbakan, İçişleri Bakanı 
ve İstanbul Valisi olmak üzere, 1 Mayıs’ta yurttaşların haklarını 
kullanmasını zorla engelleyerek suç işleyen, İstanbul halkının 
en temel özgürlüklerini engelleyerek işkence çektiren kamu gö-
revlileri hakkında bugün suç duyurusunda bulunuyor. 1 Mayıs’ta 
gerçekleşen hukuksuz uygulamalara ilişkin gerçekleştirilen ba-
sın açıklamasında TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet 
Soğancı, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, KESK Eş Genel 
Başkanı Lami Özgen, TTB Merkez Konseyi İkinci Başkanı Prof. 
Dr. Mehmet Raşit Tükel ve avukatlar yer aldı.

MMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, Suruç’ta 
gerçekleştirilen saldırıya ilişkin 20 Temmuz 2015 tarihinde bir 
basın açıklaması yaptı.

20 Temmuz 2015
SURUÇ KATLİAMINI ÖFKEYLE KINIYORUZ

Suruç’ta bugün Kobane’nin yeniden inşa sürecine destek ol-
maya giden SGDF’li gençlere yönelik alçakça bir saldırı oldu. 
Saldırıda onlarca gencimizi kaybettik. Yüzlercesi yaralandı. 
Kaybettiğimiz gençlerin ailelerinin ve sevdiklerinin acısı bizim 
de acımız. Yaralı gençlerimize acil şifalar diliyoruz.

İçimiz yandı. Öfkemiz çok büyük.

Katilleri de, bu ortamı hazırlayanları da aslında herkes çok iyi 
biliyor. Emperyalizmin çıkarları ile Ortadoğu halklarına kan kus-
turanlar, katilleri bu ülke coğrafyasında kollayanlar, besleyenler 
ve işbirliği içinde olanlar bu katliamın gerçek sorumlularıdır.

Eşit, özgür demokratik bir Türkiye mücadelesi verenler; ‘Kah-
rolsun emperyalizm, yaşasın halkların kardeşliği’ diyenler, bu 
katliamın hesabını er geç soracaktır.

TMMOB Suruç katliamının sorumlularının açığa çıkarılması ve 
hesabının sorulmasına yönelik olarak tüm örgütlü gücüyle mü-
cadelesini sürdürecektir.

Mehmet Soğancı
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

MMO: Suruç Katliamını Lanetliyoruz
Bugün Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde Kobane?nin yeniden in-

şası çalışmalarına destek olmaya giden sosyalist gençlere 
yönelik bombalı saldırıda onlarca genç yaşamını yitirdi, yüzler-
cesi yaralandı. Bu vahim olayın müsebbibi herkes tarafından 
bilinmektedir. Hemen her gün barışın, özgürlüğün, kardeşliğin 
düşmanlığını yapan ve şeriatçı güçleri destekleyen siyasal ikti-
dar, ülkemiz ve Ortadoğu’ya kan kusturmaktadır. Emperyalizm 
ve AKP iktidarı, Ortadoğu?daki savaş ve katliam ortamının baş 
sorumlularıdır. Siyasal iktidar, iktidarını koruma mücadelesini 
uzun süredir sürdürdüğü maceracı dış politikasıyla birleştirmiş-
tir. İktidar, şeriatçı, faşist güçleri kullanarak demokrasi güçlerine 
yönelik terör ortamı oluşturmaktadır.

Suruç katliamının sorumluları açığa çıkarılarak cezalandırılmalı 
ve tarih önünde hesap vermelidir. TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası olarak Suruç katliamını öfke ve lanetle kınıyor; katliamda 
can veren gençlerin aileleri, yakınları, arkadaşları ve demokra-
tik kamuoyuna baş sağlığı, yaralı gençlere acil şifalar diliyoruz.

Ali Ekber Çakar
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı

26 Temmuz 2015
BARIŞ BLOKU BASIN AÇIKLAMASI: SİZE SAVAŞ
YAPTIRMAYACAĞIZ

Suruç katliamı ve ülkenin içine itildiği savaş tehdidine karşı ba-
rış talebini dillendirmek üzere Barış Bloku tarafından düzenle-
nen basın açıklamasına binlerce kişi katıldı. 26 Temmuz 2015, 
Pazar günü 16.00’da Barış Bloğu’nun çağrısıyla Aksaray Metro 
önünde toplanan binlerce kişi “AKP Savaş İstiyor, Barışı Biz 
İnşa Edeceğiz” pankartı açtı. Açıklamada ayrıca Suruç katlia-
mında yaşamını yitiren 32 canın fotoğrafl arının yer aldığı bir 
pankart da taşındı.

Basın açıklaması Barış Bloğu adına Nuray Sancar tarafından 
okundu. Açıklamada; “Barışa sahip çıkacak size savaş yaptır-
mayacağız. Suruç’ta vahşice katledilen 32 barış güvercininin 
ardından barışı da vurmak istiyorlar. 

Kaybettiklerimizin yasını dahi tutamadan tüm ülke bir kez daha 
savaşın karanlığına sürüklenmek isteniyor.  Ama barışın sahibi 
var. Bizler kısa bir süre önce Türkiye’nin Suriye’de yeni bir sa-

vaş macerasına sokulması girişimlerine karşı Barış Bloku çatısı 
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altında toplanan emek ve meslek örgütleri, siyasal ve toplumsal 
kurumlar ve yurttaşlar olarak endişelerimizin haklı çıkmasına 
büyük bir üzüntüyle tanık oluyoruz. Türkiye toplumunun büyük 
çoğunluğunun barış içinde, bir arada yaşama arzusunun taşıyı-
cısı Barış Bloku olarak ülkemizin birilerinin şahsi ikbali uğruna 
bir savaş çıkmazına sürüklenmesine izin vermemeye kararlı-
yız” denildi.

Açıklamada ayrıca Türkiye’nin sonu belirsiz bir sürece itildiğine, 
AKP Hükümeti’nin çözüm ve barış sürecini, çatışmasızlığı sona 
erdiren adımlar attığına dikkat çekildi ve “Barışı bombalayarak, 
ateşkesi bitirerek adeta darbe koşullarında yapılacak bir seçim-
le yeniden mutlak iktidar hayalleri kuruluyor. Barış Bloğu olarak 
savaşlarda kazanan taraf olmadığı gerçeğinden hareketle tüm 
toplumu, halklarımızı ve yurttaşlarımızı barışa sahip çıkarak ül-
kenin geleceğini karartmaya çalışanlara karşı ses çıkarmaya 
çağıyoruz” denildi.

Basın açıklaması kadın, erkek, genç, yaşlı binlerce kişinin hep 
bir ağızdan haykırdığı barış sloganlarıyla son buldu.

5 Ağustos 2015
TUZLA’DA YAŞANAN BÜYÜK ÇAPLI BİR
KİMYASAL KAZADIR

5 Ağustos 2015 günü Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi için-
de meydana gelen büyük çaplı kimyasal kazayla ilgili olarak bir 
basın toplantısı düzenlendi. TMMOB Kimya Mühendisleri Oda-
sı İstanbul Şubesi, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi ve İstanbul Tabip Odası’nın ortaklaşa gerçekleştirdiği 
açıklamada, Kimya Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafın-
dan simüle edilen Nitrik Asit sızıntısının veri dökümü de basın 
mensuplarına dağıtıldı.

11 Ağustos 2015
İSTANBUL NÜKLEER KARŞITI PLATFORM:
NÜKLEER SANTRALLERE VE SİLAHLARA HAYIR
İKK’nın da içinde yer aldığı İstanbul Nükleer Karşıtı Platform, 
Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bombası atılmasının 70. yılında, 
saat 19.00’da Beşiktaş’ta toplanan ve içinde üye ve yöneticile-
rimizin de bulunduğu NKP İstanbul Bileşenleri “Nükleer Santral-
lere ve Silahlara Hayır” dedi. Nükleer Karşıtı Platform İstanbul 

Bileşenleri üyeleri burada Hiroşima ve Nagazaki’ye atom bom-
bası atılmasını, 70. yılında protesto etti. Eyleme Sanatçı Nejat 
Yavaşoğulları da eyleme destek verdi. 

17 Ağustos 2015
GELECEK BÜYÜK MARMARA DEPREMİ GÖLGESİNDE
17 AĞUSTOS KOCAELİ DEPREMİ VE GEÇEN 16. YIL

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından 17 Ağustos 
1999 Depreminin yıldönümünde bir basın toplantısı düzenlen-
di. Jeoloji Mühendisleri Odası İstanbul Şubesinde düzenlenen 
basın toplantısında Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri 
Araştırma Merkezi Başkanı Prof Dr. Şükrü Ersoy, 37. Dönem 
TMMOB Yönetim Kurulu II. Başkanı Yrd. Doç. Dr. Oğuz Gün-
doğdu yer aldı. İKK Sekreteri Süleyman Solmaz’ın da bir ko-
nuşma yaptığı toplantıda JMO İstanbul Şube Başkanı Yüksel 
Yüksel de görüşlerini aktardı.

GELECEK BÜYÜK MARMARA DEPREMİ GÖLGESİNDE
17 AĞUSTOS KOCAELİ DEPREMİ VE GEÇEN 16. YIL
Acılarımızın hala taze olduğu, eksiklerimizin bir tokat gibi yüzü-
müze vurulduğu 17 Ağustos 1999 depreminden sonra geçen 
16 yılda depreme nasıl hazırlandık? Gelecek Büyük Marmara 
Depreminin ayak seslerini duyduğumuz şu günlerde toplum ola-
rak bizler, içinde yaşadığımız evler, üzerine bastığımız taşımız, 
toprağımız, ulusal kurumlarımız afete dirençli hale geldi mi? 
Doğa ile oynadığımız bu kumarı yine kaybetmeye hazır mıyız? 
Gelecek Marmara depremleri İstanbul ve çevresine geçmişte 
olduğundan daha fazla zarar verecek mi? 
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Marmara bölgesinde büyük can kaybına ve maddi hasarlara yol 
açan 17 Ağustos 1999 Kocaeli ve ardından 3 ay sonra gelen 12 
Kasım 1999 depremleri dünyanın en aktif deprem kuşakların-
dan biri üzerinde olan ülkemizin depremlere ne kadar hazırlık-
sız olduğunu bize göstermiştir.

Yaklaşık14,5 milyon insanın yaşadığı 8 ili (Bolu, Bursa, Düzce, 
Eskişehir, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) etkileyen 1999 
Kocaeli depremi 17,480 vatandaşımız hayatını kaybetmesine 
neden olmuştur.Can kaybı sayısı o dönemdeki toplam nüfusun 
% 0.121’i kadardır. Eğer 1999 depremi bugün meydana gelsey-
di ölü sayısının 25 bini aşması beklenirdi.

İstanbul’a yaklaşık 120 km uzaklıktaki bu deprem İstanbul’da 
500’e yakın insanın ölmesine evlerin yıkılmasına, kamu binala-

rın hasar görmesine, hizmetlerin aksamasına neden olmuştur. 
Ya bu deprem İstanbul’a 10-15 km uzakta meydana gelseydi, 
durum ne olurdu? Çünkü İstanbul henüz depremini yaşamadı.
Yaralarını bugün bile sarmaya devam ettiğimiz depremin bir ye-
nisi için öngörülen süre giderek kısalıyor. Küçük depremlerle 
kendisini bize hatırlatan Büyük Marmara Depremi adım adım 
yaklaşıyor. Saygın makalelerle yayınlanmış bilimsel araştırma 
gerçeklerine göre bu deprem M7.5 ya da daha büyük (M7.7) 
olacaktır. Diğer bir deyişle Marmara’da, M7.4 büyüklüğündeki 
Kocaeli depreminden enerji bakımından 1.4 ile 2.8 kat daha 
büyük ve yıkıcı bir deprem beklenmektedir. Beklenen depre-
min zararı Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) tarafın-
dan yapılan hesaplara göre 50.000 ila 60.000 ağır hasarlı bina, 
500.000 ila 600.000 civarında evsiz aile, 70.000 ila 90.000 ci-
varında ölü, 120.000 ila 130.000 ağır, 400.000 hafi f yaralı, 40 
milyar ABD doları civarında maddi kayıp olacağı şeklindeydi.
Bu vahim tablo İstanbul nüfusunun 9 milyon, bina sayısının 750 
bin, konut sayısının 3 milyona yakın olduğu kabulünden yola çı-
karak hesaplanmıştır. Halbuki İstanbul’un günümüzdeki nüfusu 
14.5 milyon, bina sayısı 2 milyonun üzerinde, konut sayısı ise 4 
milyon dolayındadır. Bu koşullardaki senaryo elbette daha kö-
tüdür. En basit hesaplamalarla/kıyaslamalarla bilanço 100.000 
ila 120.000 ağır hasarlı bina, 1.000.000 ila 1.200.000 civarında 
evsiz aile, 140.000 ila 180.000 civarında can kaybı, 240.000 
ila 260.000 ağır, 400.000 hafi f yaralı demektir. Ayrıca 2 milyon 
kişiye de kurtarma operasyonu gerekmektedir.

İstanbul için tasarlanabilecek en kötü senaryo 1509 yılındaki 
M7.7 büyüklüğündeki depremin tekrar etmesidir. Bu Kocaeli 
depreminden 2.8 kat daha güçlü bir deprem demektir. Bu sar-
sıntı Edirne ile Bolu arasında 750 km genişliğindeki bir bölge-
de hissedilmiştir. O dönemde 150 bin kişinin (bazı kaynaklarda 
450-500 bin) yaşadığı İstanbul’da 5000 kişi hayatını kaybetmiş-
tir. 17 bin konuttan 1000 tanesi yıkılmıştır. Ayrıca tarihsel kayıt-
larda 6 metreye varan tsunami dalgalarından söz edilmektedir. 
Marmara’dabeklenen deprem ya bu büyüklükte olursa!

Kuzey Anadolu Fayı, Marmara Denizi içinde M7.7 büyüklü-
ğündeki bir deprem oluşturursa durum ne olur? Yaklaşık bir 

kıyaslama yaparsak2 milyona varan yapı (bina) stokunda 100 
bin binanın yıkılması, 145 bin ile 450 bin arasında can kay-
bının meydana gelmesi demektir.Bu bilançoya 1509 yılındaki 
yapı standartlarının günümüze göre az gelişmiş olduğunu ge-
rekçesiyle itiraz edilebilir. Fakat tarihsel depremlerin yaşandığı 
dönemde, yapı stoku İstanbul merkezinde bulunan ve jeolojik 
olarak Türkiye’nin en sağlam bölgelerinden biri olanPaleozoyik 
(günümüzden 541-252 milyon yıl önce) kayaçlarının üzerinde 
bulunmaktaydı. Günümüzde,  İstanbul yapı stokunun sınırları 
jeolojik olarak sağlam kayaların bulunduğu bölgeyi taşmış, gö-
receli olarak daha az sağlam (genellikle 23 milyon yıl sonrası 
kayaçlar), zemin etütleri açısından daha çok dikkat edilmesi ge-
reken zeminler üzerine taşınmıştır. İstanbul nüfusunun 80 yılda 
18 kat artarak 14,5 milyona varması, yapı stokunun sorunlu ze-
minlere doğru kayması ve kıyılardaki tsunami tehlikesi nedeniy-
le gelecekteki depremler geçmişten daha yıkıcı olacaktır.

İstanbul’da nüfus yoğunluğunun fazla olan kısmı 1. Derece 
deprem bölgesindedir. Mevcut yapı stokunun yaklaşık % 50-60 
ı kaçaktır. İstanbul’da mevcut yapı stokunun yaklaşık % 40’ı 
deprem ömrünü tamamlamıştır, %27 si deprem riskine bağlı 
olarak acilen yıkılması gerekmektedir Sadece %35’inde DASK 
(Doğal Afet Sigortalar Kurumu) vardır.

Kayaçlar bozulması (ayrışma) önemli bir jeolojik sorundur.Sağ-
lam kayaçların yer aldığı İstanbul’un merkezi bölgesinde bu tür 
sorunlara çok dikkat edilmelidir. Dayanıklı sandığımız kayaçla-
rın üst kısımlarıayrışma nedeniyle sert kaya özelliklerini kaybe-
debilir.Jeoloji mühendislerinin dışında birçok teknik insan, mü-
hendis, müteahhit, karar verici ve yönetici bu durumun farkında 
değildir. Yapı temelinin oturacağı zemindeki bu sorunbilerek ya 
da bilmeyerek ihmal edilmekte ve tüm zemin sanki sağlam ve 
dayanıklı kayaç gibi algılanmaktadır.Bu eksik gözlemler gele-
cek afetlere davetiye çıkarılmaktadır. Gerçek niteliği kaybetmiş 
kayaçların bulunduğu bu bölgeler için jeoloji mühendislerine 
danışılmalıdır.

Çok büyük bir insan nüfusunu ve yapı stokunu barındıran İs-
tanbul ve Marmara Türkiye’nin tek deprem bölgesi değildir. 
Anadolu’da da pek çok deprem bölgesi ve deprem bekleyen 
kent bulunmaktadır. Türkiye yaklaşık olarak 21 milyon konut 
bulunmaktadır.Bu konutların yaklaşık % 69’u  (16 milyon konut) 
1. ve 2. derece deprem bölgelerinde bulunmaktadır. Bu riskli 
bölgelerde 55,5 milyon insan (nüfusun % 72’si) yaşamaktadır. 
Bu durum riskimizin ne kadar yüksek olduğunu ortaya koymak-
tadır.Anadolu’daki kentlerimizde yerleşim yeri seçimlerine, dep-
rem zonlarına, yapım standartlarına, güçlendirilen ya da yeni-
den yapılan yapıların oturduğu zeminlerin jeolojik koşullarına 
özellikle dikkat edilmelidir. Zemin özelliklerini ortaya koyacak 
etütler usulen değil, gerektiği biçimde yapılmalıdır.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hak-
kında Kanunla yürürlüğe girenKentsel Dönüşüm Yasasının çık-
masının ardından onlarca bilinmezle beraber 5 Ekim 2012’de 
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İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin pek çok yerinde riskli 
yapıların yıkılmasını öngören yasa önemli bir girişim olmakla 
birlikte şu ana kadar gerektiği gibi uygulanmamıştır. Kim ne 
derse desin, bu yasa tüm çevreler tarafından (vatandaştan po-
litikacıya, mühendisten müteahhitte) içten içe rantsal dönüşüm 
ya da kentsel bölüşüm yasası olarak görülmektedir. Son za-
manlarda vatandaş tek tarafl ı sözleşmelerle müteahhitlertara-
fından adeta bir limon gibi sıkılmaktadır. Bu projeyi insanların 
ölmeyeceği depreme dayanıklı yapıları inşa etmek için bir fırsat 
olarak görmeliyiz. Bu fırsat temiz eller ve akıllı kafalar tarafın-
dan en uygun bir biçimde kullanılmalıdır.

Belediyeler Kentsel Dönüşüm yasasının önemli uygulama, tek-
nik denetim ve gözetim ayaklarıdır. Yasalar yetkiler bir yana, 
belediyeler kentsel dönüşüm ve zemin etütleri konusunda son 
derece önemli sorumluluklara sahiptir. Yapı sektöründe Bele-
diyelerin sık sık rantsal kaygılara sahne olduğu dedikoduları 
buralardaki teknik yetersizlik ve sistemin oturmayışından kay-
naklanmaktadır. Belediyelerin yetki ve sorumluluklarını tam an-
lamıyla yerine getirebilmesi için teknik olarak daha da güçlen-
dirilmeye gereksinimleri vardır. Özellikle imar örgütlenmesinde 
“deprem ve zemin müdürlüklerine” ihtiyaç vardır. Daha çok sa-
yıda jeoloji mühendisliklerine ihtiyaç vardır.

Yapıların üzerine konuşlandığı zeminin jeolojik yapısı hep ihmal 
edilmiştir. Yapılar altındaki toprağınunutulmaması gerektiğini 
bize depremlerhep hatırlatmıştır. Burada doğanın mesaj gayet 
açıktır.

Tarihsel kayıtlar ve güncel araştırmalar, Marmara denizinde 
depremlerle birlikte yıkıcı tsunami dalgalarının da oluşabilece-
ğini göstermektedir.Tsunami, Marmara denizi ile tüm Türkiye 
kıyılarının önemli bir tehlikesidir. Kapalı denizlerde de tsunami 
oluşabilir. Marmara Denizi içindeki Kuzey Anadolu Fayının kolu 
yanal olarak ötelendiğinden tsunami oluşturmayabilir, fakat 
depremlerle birlikte tetiklenebilecek denizaltı heyelanları önemli 
tsunami kaynaklarıdır.Tsunami dalgasının yüksekliği konusun-
da pek çok spekülasyon yapılsa da suyun insanı öldürme derin-
liği 1 metre olduğu unutulmamalıdır! Bu bakımdan tsunami ko-
nusunda bilinçlenmeli ve kıyılarımızı buna göre planlamalıyız.
Jeoloji, Jeofi zik ve İnşaat mühendisleri, mimarlar, planlamacı-
lar, yapı denetim fi rmaları, müteahhitler, yatırımcılar, bina ve ko-
nut sahipleri, karar vericiler, hükümetler, belediyeler, yöneticiler, 
politikacılar, vatandaş, basın, devlet ve meslek örgütleri, sivil 
toplum örgütleri, üniversiteler, Türk Silahlı Kuvvetleri, Kızılay, 
Dask, Afad, Akom gibi kuruluşlar depremin en önemli paydaşla-
rıdır. Tüm bu bileşenler, ülke ve insan sevgisi temelinde, ranttan 
ve mesleki çıkarlardan uzak bir şekilde, çözümün bir parçası 
olmak adına elbirliği ile ortak akıl ve çözüm geliştirmelidir.

Türkiye, başta deprem olmak üzere pek çok afet tehlikesine 
açık bir ülkedir. Son zamanlarda, iklimdeki dalgalanmalara bağ-
lı olarak meydana gelen ani yağışlar, seller, fırtınalar, hortumlar 
ve heyelanlar bu afet çeşitliliğinin birer göstergesidir. “Rüzgâra 

esme, Sulara taşma, Toprağa sallanma” diyemeyeceğimize 
göre afetlere her an hazır olmalıyız?

Sonuç olarak;
• İstanbul ve çevresinin deprem riski giderek artmakta, süre 

kısalmaktadır.
• Marmara Denizinin içinden geçen Kuzey Anadolu Fay kolun-

da beklenen deprem M7.5 ya da M7.7 büyüklüğünde olacak-

tır. Bu deprem, enerji olarak 1999 depreminden 1.4-2.8 kat 
daha büyüktür. En iyimser senaryolarda bile bu deprem çok 
büyük can ve mal kaybı demektir.

• Nüfusu, yapı stoku, 1. ve 2. derece deprem bölgesinde olma-
sı, jeolojik koşulları, denize kıyısı olması, denizel dolgu alan-
ları, dere yataklarındaki taşkın düzlüklerinin yerleşime açıl-
ması, düzensiz yerleşimi, hızlı ve çarpık kentleşmesi, kentsel 
dönüşüm konusundaki sorunlarıİstanbul’u deprem zararları 
konusunda büyük bir risk altına sokmaktadır.

• Deprem potansiyeli olan tek kent İstanbul, tek bölgesi de 
Marmara değildir. Türkiye’nin pek çok bölgesi ve kenti de 
deprem riski altında yaşamaktadır. 

• Deprem ve yapı sorunlarının uygulama, denetim ve gözetimi 
açısından tek sorumlu olan Belediyeler teknik olarak daha 
da güçlendirilmeli, İmar ve Şehircilik Müdürlüklerinde “dep-
rem ve zemin” birimleri kurulmalı, burada jeoloji mühendisleri 
istihdam edilmelidir.

• Deprem sorunlarının önemli bir çözüm ortağı olan jeoloji mü-
hendislerinin yetki ve mesleki gaspları yasal düzenlenmelerle 
önlenmelidir.

• Deprem konusunda yapılacak tüm düzenlemelerde TMMOB 
ve Jeoloji Mühendisleri Odasının da görüşleri alınmalıdır.

• Tsunami hem İstanbul, hem de tüm Türkiye kıyıları için dep-
remle birlikte anılması gereken önemli bir tehlikedir. Bu konu-
da kıyıların planlanması, yönetimi ve halkın bilinçlendirilmesi 
gerekmektedir.

Depremlere dirençli bir toplum umuduyla afetsiz günler diliyo-
ruz.

9 Ağustos 2015
TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU
AKP SAVAŞ İSTİYOR BARIŞI BİZ İNŞA EDECEĞİZ
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Bileşenleri arasında TMMOB’nin de bulunduğu Barış Bloku’nun 
“AKP Savaş istiyor, Barışı biz inşa edeceğiz” sloganı ile düzen-
lediği miting 9 Ağustos 2015’de İstanbul’da Bakırköy Halk Pa-
zarı meydanında binlerce kişinin katılımı ile gerçekleşti. Barış’ın 
sesinin yükseldiği mitinge TMMOB Başkanı Mehmet Soğancı, 
İstanbul İKK Sekreteri Süleyman Solmaz ile TMMOB’ye bağlı 
odaların İstanbul birimlerinin yönetici ve üyeleri de katıldı.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB İstanbul bileşenleri olarak “Milyon-
lar Barış İstiyor. 1 Eylül`de Galatasaray`dayız!” diyerek Galata-
saray Meydanı’nda bir basın açıklaması gerçekleştirdik. Basın 
açıklaması için saat 18.30’da toplanan kitle barış şarkılarına 
eşlik etti. 19.00?da basın açıklamasını düzenleyen dört örgüt 
adına basın açıklamasını TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Ku-
rulu Sekreteri Süleyman Solmaz okudu. Daha sonra 6 Eylül’de 
yapılacak olan Büyük Barış Mitingi’nin duyurularını yapmak için 
mitingi düzenleyen Barış Bloku adına söz alan Gençay Gürsoy 
konuştu. Dört emek ve meslek örgütü adına okunan basın açık-
laması aşağıdadır.

MİLYONLAR BARIŞ İSTİYOR
Barışın Dili Derhal Savaşı Susturmalı!

İkinci Büyük Emperyalist Savaş, 1 Eylül 1939 günü Nazilerin 
Polonya`yı işgaliyle başladı. Ardında elli iki milyon ölü, milyon-
larca yaralı, sakat ve moloz yığını haline gelmiş kentlerle büyük 
bir acı ve gözyaşı bıraktı. İnsanlık tarihinin bu en acımasız, en 
kanlı ve en kirli savaşının başladığı gün, yani 1 Eylül, Dünya 
Barış Günü olarak kabul edildi.

1 Eylül 2015 Türkiye`sinde Dünya Barış Günü`nde Barış Günü-
nüz kutlu olsun diyebiliyor muyuz?

Ülkemiz yeniden yangın yerine döndü. Çatışma, gözyaşı ve 
acı dört bir yanımızı sardı. Böylesi bir ortamda Dünya “Barış” 
Günü’nde söylenebilecek tek şey “Savaşa Hayır Barış Hemen 
Şimdi”dir.

ABD gibi küresel emperyalist güçlerin isteği ve yönlendirmesiy-
le, uzun süredir Suriye ve Irak`ta savaş sürüyor. Hala kadınlar, 
çocuklar, gençler ölüyor, sakat kalıyor, salgın hastalıklar, evsiz-
ler, sığınmacılar çoğalıyor. Çağdışı cihatçı IŞİD vb. örgütler en 
çok kadınların hayatını cehenneme çeviriyor, Ortadoğu halkla-
rına dünyayı dar ediyor.  Milyonlarca savaş mağduru çok kötü 
koşullarda hayatlarını sürdürmeye çalışıyor, binlercesi, çıktığı 
umuda yolculuk adı verilen göç yollarında can veriyor

En tepedeki demokrasi tanımaz, iktidar saplantılı akıl, 
Suriye`deki savaşa nasıl benzin döktüyse, ülkemizde de çatış-
maları başlatıp büyüterek, kan ve gözyaşı üzerinden iktidarını 
sürdürmeye çalışıyor.

Her yer yanıyor, yüreklerimiz de! Hiç iyi değiliz!

Yüksek katılımlı Haziran genel seçimlerinde çıkan sonuç 
Saray`dakinin tüm hesaplarını alt üst etti. Huzuru ve istikrarı 
400 vekil şartına bağlayanlar, istediklerini alamayınca zor kul-
lanmaya başladılar! Son yıllarda tüm ülkeye iyi gelen çatışma-
sızlık bitirildi. Ülkenin en güzel gençleri Suruç`ta katlettirildi. 
Silopi, Tatvan, Nusaybin, Lice, Silvan, Varto`da ve daha pek-
çok yerde büyük çatışmalar yaşandı, ortalık kan gölüne döndü. 
Hastaneler, sağlık çalışanları saldırıya uğradı, aciller dahil sağ-
lık hizmetlerine erişim sağlanamadı.

Bu savaş bizim savaşımız değil, savaşa mecbur olan AKP`nin 
ve halka rağmen yönetim darbesi yaparak anayasal suç işleyen 
Saray`ın savaşıdır.

Bu çılgınlıkta ısrar etmek ülkemizi çıkmaz bir felakete sürük-
leyecek, halklarımızı hedef haline getirecektir. Ortadoğu iç sa-
vaşlarla, etnik ve dini boğazlaşmalarla debelenirken, Türkiye de 
bu kaosun parçası olarak Reyhanlı`da, Roboski`de, Suruç`ta 
yaşanılanlar gibi daha büyük acılarla yüz yüze kalacaktır.

Bizler, bir can daha yitmesin, salgın hastalıklar, sakatlıklar 
toplu ölümler olmasın, insanlar evlerini terk etmesin, doğaya 
kıyılmasın diye bu çılgınlığı durdurmak istiyoruz. Dahası Su-
ruç Katliamı`nı gerçekleştirenlerin, Ortadoğu`da savaş suçu 
işleyenlerin, cihatçı çeteleri besleyenlerin ortaya çıkarılıp ce-
zalandırılması gerektiğini söylüyoruz. Akan kan, toprağa düşen 
canlar üzerinden iktidar ve oy hesabı yapanları bin kez lanet-
liyoruz?

Bizler, Kürt sorununda; ölüm, kan ve gözyaşı dışında bir sonuç 
üretmeyen savaş/şiddet odaklı politikaların derhal terk edilme-
sini, barışçıl ve demokratik yollarla çözüm için gerekli adımların 
acilen atılmasını istiyoruz.

Barışa dair tüm çabalar, eylemler yaşamsaldır.

Ülkenin dört bir yanında barışı sahiplenecek ve barışa ses ve-
receğiz. Bu yıl 1 Eylül Dünya Barış Günü`nde alanlara çıkmak, 
ses çıkartmak, halka gerçekleri anlatmak her zamankinden 

daha önemli ve anlamlıdır.

Hiçbir zaman unutulmasın ki, bu ülkedeki darbelerin, savaşların 
ve ekonomik krizlerin bedelini halkımız ve emekçiler ödemekte-
dir. Savaş naraları atanların çocukları değil, yoksul halkımızın 
çocuklarının kanı akıtılmaktadır. Bu nedenle demokrasi için, 
barış için, adalet için mücadeleyi duraksamadan sürdürmeliyiz, 
sürdüreceğiz.

Biz emek meslek örgütleri DİSK, KESK, TMMOB ve TTB ola-
rak; Çocuklarımız ölmesin barış hemen şimdi diyoruz.

Bunun için 1 Eylül`de ülkemizin dört bir yanında gerçekleşecek 
barış etkinlikleri içinde olacak, saray darbesini ve savaşı dur-
durmak için sesimizi daha çok yükselteceğiz.
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Tüm yurttaşlarımızı barış için ses vermeye, bulundukları iller-
de gerçekleşecek ortak barış eylem ve etkinliklerine katılmaya 
çağırıyoruz.

Kirli hesaplara kurban edilecek bir tek canımız bile yok.

Barışın iyileştirici gücüne hepimizin ihtiyacı var.

“Savaşa Hayır. Barış Hemen Şimdi!”

DİSK İstanbul Bölge Temsilciliği
KESK İstanbul Şubeler Platformu

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu
TTB-İstanbul Tabip Odası

13 Eylül 2015
4. KADIN KURULTAYI İSTANBUL YEREL ÇALIŞTAYI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB’li kadın mühendis, mimar ve şehir plancılarının yoğun 
emekle örgütlediği kadın kurultayının 4.?sü yaklaşırken yerel 
çalıştaylar devam ediyor. İstanbul Yerel Çalıştayı 13 Eylül Pa-
zar günü İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi konferans 
salonunda gerçekleştirildi. Yaklaşık 40 kadın mühendis, mimar 
ve şehir plancısının katıldığı çalıştay yedi saat sürdü.

İki oturum olarak gerçekleştirilen çalıştayın ilk bölümünde 
KESK’e bağlı Eğitim-Sen, TTB ve DİSK’e bağlı Gıda-İş’ten ko-
nuşmacılar sunumlar gerçekleştirdi. Eğitim-Sen 2 No’lu Şube 
kadın meclisinden Burcu Süvari ve Hülya Akpınar eğitimde 
uygulanan cinsiyetçi politikalardan, Milli Eğitim Şurasından, 
imam hatipleştirilen okullardan, okullardaki kadrolaşmalardan 
ve buna karşı verilen mücadelelerden bahsettiler. TTB’den Adli 
Tıp Uzmanı Lale Tırtıl, piyasalaştırılan sağlık sektörü, sektör-
deki feminizasyon, cinsiyetçi uygulamaları anlattı. DİSK’e bağlı 
Gıda-İş’ten Sema Barbaros ise direnişte kadın olmak ve kadın 
işçilerin karşılaştıkları zorluklardan konusunda bir sunum yaptı.

Öğleden sonra gerçekleştirilen ikinci oturumda kadın kurul-
tayına İstanbul yerelinden götürülecek önergeler konuşuldu 
ve TMMOB içerisindeki kadın çalışmalarının değerlendiril-
mesi/eleştiriler/öneriler gerçekleştirildi. İstanbul İKK Kadın 
Komisyonu’nun önceki kurultaylarda alınan kararları hatırlattığı, 

bunların işlemesiyle ilgili durumla ilgili bilgi verdiği bir sunumun 
ardından söz alan katılımcılar hem kadın mimar/mühendis/şe-
hir plancısı olarak karşılaştıkları sorunlardan bahsetti hem de 
TMMOB içerisinde daha güçlü bir kadın örgütlenmesi için öne-
rilerini sundular.

İzmir’deki Kurultay’a birlikte gidilmesi yönünde alınan karar ve 
gelen önerilerin toplu olarak okunmasının ardından çalıştay 
sonlandırıldı.

“SAVAŞA İNAT, BARIŞ HEMEN ŞİMDİ!” DEMEK İÇİN 
10 EKİM’DE ANKARA’DA EMEK, BARIŞ, DEMOKRASİ 
MİTİNGİ’NDEYİZ! 

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 10 Ekim 2015 tarihinde 
Ankara’da yapılacak “SAVAŞA İNAT, BARIŞ HEMEN ŞİMDİ!” 
EMEK, BARIŞ, DEMOKRASİ MİTİNGİ öncesi Türk Mühendis 
ve Mimar Odaları Biriliği’nde bir basın toplantısı düzenledi. Ba-
sın açıklaması metnini TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Soğancı’nın okuduğu toplantıya; Kani Beko (DİSK Genel 
Başkanı), Şaziye Köse (KESK Eş Genel Başkanı), Özden Şe-
ner (TTB Genel Sekreteri) katıldı.

21 Eylül 2015
“SAVAŞA İNAT, BARIŞ HEMEN ŞİMDİ!” DEMEK İÇİN
10 EKİM’DE ANKARA’DA EMEK, BARIŞ, DEMOKRASİ 
MİTİNGİ’NDEYİZ!

Değerli Basın Emekçileri
Ülke olarak tehlikeli bir çatışma ve savaş ortamına doğru hız-
la sürüklendiğimiz bu süreçte DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 
olarak düzenlediğimiz ortak basın toplantısı ile karşınızdayız. 
Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Hoş geldiniz.

Bugüne kadar gerek tek tek gerekse ortak yaptığımız basın 
açıklamaları, basın toplantıları ile ülkemizi adım adım bir uçuru-
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mun kenarına iten gelişmelere dikkat çekmeye çalıştık.  Nefret 
söylemlerini kapkara bir zift yağmuru gibi üzerimize boca ede-
rek savaş çığlığı atanların her türlü baskı ve tehdidine rağmen 
barış ve kardeşlik çağrısından taviz vermedik.

Ülkenin yeniden kan gölüne döndürülmesinin sorumlularını hep 
beraber bulmak için yılmadan, usanmadan “bu savaş kimin sa-
vaşı?” diye sorduk. 

Bu sorunun cevabını ararken öncellikle topraklarımızın her gün 
akan kan ve gözyaşı ile sulanmasından kimin-kimlerin beslen-
diğine, çatışma ve savaş ortamının kimin-kimlerin tercihi oldu-
ğuna ve bu tercihin bedelinin kimler tarafından ödendiğine ba-
kılmasının elzem olduğunu vurguladık. 

Bu kirli savaş ile hangi gerçeklerin üzerini örttüklerini çok iyi gör-
dük. Emperyalizmin taşeronluğu ile Ortadoğu’yu ölüm bataklı-
ğına çevirenlerin, IŞID’e tırlar ile silah yollayanların, ülkemizi 
cihatçı örgütlerin yatağı haline getirenlerin, laikliğe savaş aça-
rak toplumu kuşatan gericilerin, kadına yönelik şiddeti, tacizi ve 
cinayetleri savunanların, kentlerimizi ve doğamızı sermayenin 
dizginsiz rantı ile yağmalayanların, şantiyelerden madenlere 
kadar her yeri işçi mezarlığına çevirenlerin, emeğin sömürüsü 
üzerinden saltanat sürenlerin çökmek üzere olan baskı ve sö-
mürü düzenlerini sürdürebilmeleri için savaş çıkarmak dışında 
başka bir yollarının kalmadığını birlikte anlamış olduk.

Ancak son dönemde halklar arasındaki bağları koparmayı, şid-
det ve linç kültürünü güçlendirmeyi hedef alan gelişmeler, barış 
ve kardeşlikten yana olan tüm kesimlerin görev ve sorumlulu-
ğunu artırmıştır.

Değerli Basın Emekçileri
Bu topraklar kana ve gözyaşına fazlasıyla doymuştur. 35 yıldır 
yaşananlar ölüm, kan ve gözyaşı dışında bir sonuç üretmeyen 
savaş/şiddet odaklı politikalarda ısrarın Kürt sorununu çözeme-
yeceğini tüm açıklığı ile göstermiştir. Buna rağmen ülkemiz yine 
bedeli yoksul halk çocuklarına ödetilen bir çatışma ve savaş 
ortamına itilmekte, ülke adım adım bir iç savaşa sürüklenmek-
tedir. Bir avuç silah tüccarının, savaş baronunun dışında kim-

senin çıkarının olmadığı çatışma ve savaş ortamının bedelini 
Kürt, Türk, Laz, Çerkez, Alevi, Sünni her milliyetten, her inanç-
tan binlerce yoksul halk çocuğu hayatı ile ödemiştir.

Bu koşullarda kin ve nefretten beslenenlere karşı barış ve kar-
deşlik talebini daha ısrarlı bir şekilde sahiplenmek, tüm baskı-
lara rağmen savaşa karşı barışı daha cesurca dile getirmekten 
başka çıkar yol yoktur.

Bizler DİSK, KESK, TMMOB, TTB olarak akıtılan kardeş kanı-
nın son bulması, daha büyük acılar yaşanmasının önüne geçil-
mesi için dün olduğu gibi bugün de görev ve sorumluluk almaya 
hazırız.

Bu görev ve sorumluluğun gereği olarak; akıl tutulmasına iti-
lerek bir kişinin hırsı yüzünden Saray merkezli bir kuşatma ile 
ülkenin yeniden kan gölüne dönmesine seyirci kalması istenen 
halkların vicdanına seslenmek, kalıcı barış ve kardeşliğin tesi-
sinin gerçek mimarı olabilecek bu vicdanı bir kez daha göreve 
çağırmak için 10 Ekim 2015 Cumartesi günü  “Savaşa İnat, Ba-
rış Hemen Şimdi” şiarı ile Ankara’da bu ülkenin bütün demokra-
si güçleri ile birlikte, yüreği barıştan yana atan herkesle birlikte 
merkezi Emek, Barış, Demokrasi Mitingi düzenleyeceğiz. 

Kimliği, kültürü, dili, dini, mezhebi, görüşü ne olursa olsun, üze-
rinde eşit haklara sahip yurttaşlar olarak barış içinde yaşaya-
cağımız, demokratikleşmeye yönelik çözümlerin benimsendiği, 
AKP diktatörlüğünden, tekçi, otoriter, faşizan uygulamalarından 
kurtulmuş bir Türkiye’nin sadece bizim değil milyonların özle-
mi olduğunu biliyoruz. Bunun için çağrısını biz yapsak da 10 
Ekim’de hayata geçirilecek miting yüreği emekten, barıştan, 
kardeşlikten, demokrasiden yana atan herkesin mitingidir.

Çünkü 7 Haziran öncesi  “400 vekil vermezseniz kaos olur” 
diyerek halkları tehdit edenler ne kadar gizlemeye, gerçekleri 
çarpıtmaya çalışsalar da bu savaş işçilerin, emekçilerin, ezilen, 
yoksullaştırılan on milyonların savaşı değildir.

Hangi tarafta olursa olsun yoksul halk çocuklarının hayatını 
hiçe sayanlar, doksanlı yılları artamayan OHAL ve sıkıyönetim 
düzeni ile çocuk, yaşlı demeden sivil yurttaş katliamlarının al-
tına imza atanlar ne kadar uğraşılırsa da, bu savaş halkların 
savaşı değildir.

Bu savaş otoriter faşizan rejimini ilelebet sürdürmeyi planla-
yan AKP’nin ve 7 Haziran seçimlerinden umduğunu bulamayıp 
kaos için düğmeye basan Saray’ın savaşıdır. Bu savaş, yeni, 
tekçi, otoriter, faşist bir rejimi tesis etme savaşıdır. 

Bir an önce engellenemez ise ülkemizi çıkmaz bir felakete sü-
rükleyecek, halklarımızı hedef haline getirecek milliyetçi-ırkçı-
şoven hezeyan karşısında toplumsal bir bariyer oluşturmak, 
barışın kapısını açmak, bu ülkenin ezici çoğunluğunu oluşturan 
işçilerin, emekçilerin, yoksullaştırılan-ezilen halklarının ellerini 
birbirine uzattığında ulaşabileceği kadar yakındır.

Yeter ki barış ve kardeşlik köprüsünü kurmak için doğusuyla, 
batısıyla kuzeyi ile güneyi ile ellerimizi birbirine uzatalım.

Yeter ki vicdanlarımızı, insanlığımızı aramıza kin ve nefret to-
humları ekmeye çalışanlara esir etmeyelim.

Yeter ki siyaset sahnesini halka hesap vermek yerine, çocukla-
rımızın kanı üzerinden hesaplaşmaya çevirmek isteyenlerin kirli 
hesaplarına kurban edilecek bir tek canımızın bile olmadığını 
birlikte haykıralım.

Yeter ki barışa giden yolda sadece kendi evlatlarımıza değil, 
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“benim evladım senin evladın, senin evladın benim evladım” 
diyerek tüm evlatlara sahip çıkalım.

Yeter ki, işçiler, emekçiler, yaşamını alın teri ile kazananlar 
olarak barışın ile emeğin-emekçinin haklarının ve demokrasi-
nin arasında bir zincirin halkaları gibi kopmaz bağlar olduğunu 
görelim.

Bunun için, bugün yeniden hortlatılarak sokakları esir almaya 
çalışan ırkçı-şoven dalga karşısında bu kirli savaşa karşı barış 
ve kardeşlikten yana olan milyonlara sesleniyoruz.

AKP diktatörlüğüne, baskı ve zorbalığa, yolsuzluğa, hırsızlığa, 
iş cinayetlerine, kadın cinayetlerine, doğa ve kentlerimizin yağ-
malanmasına, emperyalizmin savaş ve sömürü politikalarına, 
gericiliğe karşı rahatsızlığı olan milyonlara sesleniyoruz.

Gelin;
Çocuklarımızın cenaze törenlerini dahi ‘başarılı organizasyon’ 
olarak nitelendirecek kadar insanlıktan nasibini almayanların,

Evladını kaybeden aileye basın ordusu ile gidip şov peşinde 
koşanların,

Sıvasız gecekondu çocuklarının tabutu başında hamaset nu-
tukları atanların,

İktidarlarını korumak adına evlatlarımızı kurbanlık koyun olarak 
görenlerin,

Sadece barış ve kardeşliğimizi değil, keskin nişancıları ile ablu-
kaya aldıkları bir kentte katlettikleri üç aylık bebeğin cansız be-
denini de derin dondurucuya koyanların dayattığı savaşa karşı
BARIŞ VE KARDEŞLİK İÇİN KENETLENELİM!

Gelin savaşa karşı barışı; baskı, şiddet ve zora karşı özgürlük-
leri ve demokrasiyi; yolsuzluğa, hırsızlığa ve sömürüye karşı 
emeğin mücadelesini yaşamın her alanında birlikte yükselte-
lim.

Gelin her ölümün bizi birbirimizden daha uzağa savurmasına 
izin vermeyelim.

Gelin bir saniye bile ertelemeden;
BARIŞA VE KARDEŞLİĞE BİRLİKTE SAHİP ÇIKALIM. YÜRE-

Ğİ BARIŞTAN YANA ATAN HERKESİ 10 EKİM’DE ANKARA’DA 
BARIŞA SES VERMEYE ÇAĞIRIYORUZ!

DİSK, KESK, TMMOB, TTB

10.10.2015
ÜZGÜNÜZ, ÖFKELİYİZ, YASTAYIZ VE İSYANDAYIZ! 12-13 
EKİM GÜNLERİ GREVDEYİZ!
Emek, Barış, Demokrasi Mitingi’ni kana bulayan katliamın ar-
dından DİSK, KESK, TMMOB ve TTB yöneticileri TTB’de ortak 
basın toplantısı düzenlediler. Katliamı protesto etmek için 3 gün 
yas 2 gün grev ilan edildi.

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı, DİSK Baş-
kanı Kani Beko, KESK Eş Başkanları Lami Özgen ve Şaziye 
Köse, TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB 
İkinci Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel’in katıldığı basın toplantı-
sında, faşist katliamı protesto etmek için yarından (11 Ekim) 
itibaren yas ve 12-13 Ekim tarihlerinde tüm Türkiye’de grev ilan 
edildi.

Basın açıklamasını okuyan TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. 
Bayazıt İlhan, faşist katliamı protesto etmek için 3 gün yas 2 
gün grev ilan ettiklerini bildirdi.

TTB Merkez Konseyi Üyesi Dr. Hüseyin Demirdizen de, ilk ola-
rak alanda yaşamını kaybedenlerin sayısının 68, daha sonra 
ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını kaybe-
denlerin sayısının 29 olduğunu ve toplam 97 kişinin yaşamını 
yitirdiğini bildirdi. Demirdizen yaralıların sayısının da 400’ü aş-

tığını kaydetti. 

10.10.2015
ÖLEN ARKADAŞLARIMIZI ANMAK, FAŞİST KATLİAMI 
PROTESTO ETMEK İÇİN YARINDAN İTİBAREN YASTAYIZ
12-13 EKİM GÜNLERİ BÜTÜN TÜRKİYE’DE GREVDEYİZ!
Basın Açıklaması 
Üzgünüz, Öfkeliyiz, Yastayız ve İsyandayız!
Bugün Ankara’da Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi için top-
lanmıştık.

Türkiye’nin dört bir yanından gelmiştik.

Emek, Barış, Demokrasi taleplerimizi haykırmak için gelmiştik.
İşçilerin, kamu çalışanlarının, işsizlerin, yoksulların, mağdurla-
rın sesini duyurmak için gelmiştik.
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“Savaşa İnat Barış Hemen Şimdi!” demek için gelmiştik.

Saray’ın saltanatı uğruna aylardır kan dökenlere “Dur!” demek 
için gelmiştik.

Savaşa karşı barışı; baskı, şiddet ve zora karşı özgürlükleri ve 
demokrasiyi; yolsuzluğa, hırsızlığa ve sömürüye karşı emeğin 
mücadelesini hep birlikte yükseltmek için gelmiştik.

Başvurusu Ankara Valiliği’ne yapılmış (ve Valilikçe uygun görül-
müş), bütünüyle barışçıl bir miting için gelmiştik.

Türkülerimizle, halaylarımızla, pankartlarımızla, sloganlarımız-
la ve coşkuyla miting alanına yürüyüşümüz başlarken patlattılar 
bombaları.

Türkiye’nin göbeğinde, Ankara Garı’nın, binlerce polisin gözü 
önünde patlattılar.

Şu ana kadar belirlenebilen seksen altı kardeşimiz hayatını 
kaybetti, yüzlerce kardeşimiz yaralandı.

Üzgünüz, Öfkeliyiz, Yastayız ve İsyandayız!

Hiç kimse bize bu katliamın faili meçhul olduğunu söylemesin.
Bombaları tanıyoruz.

18 Mayıs’ta Adana ve Mersin’deki, 5 Haziran’da Diyarbakır’daki, 
20 Temmuz’da Suruç’taki patlamalardan tanıyoruz; “aynı seri-
den” olduğunu biliyoruz.

Katilleri tanıyoruz.

Katiller; diktatörlük hevesleri 7 Haziran seçimlerinde kursakla-
rında kalanlardır.

Katiller; 400 vekil alamadıkları için ülkeyi iç savaşa sürükleyen-
lerdir.

Katiller; yarattıkları terör ve dehşetin korkusuyla 1 Kasım se-
çimlerinden galip çıkmaya çalışanlardır.

Katiller; aylardır AKrep’lerle, TOMA’larla, tanklarla, toplarla ül-
keyi kan gölüne çevirenlerdir.

Amaçlarını biliyoruz.

Amaçları; bizi korkutarak, bizi yıldırarak, bizi sindirerek on üç 
yıllık zulüm ve hırsızlık düzenlerini sürdürmeye çalışmaktır.

Amaçları; Gezi İsyanı’ndan bu yana diktatörlüğe karşı direnen 
milyonlarca yurttaşın iradesini kırmaktır.

Amaçları; halkın iradesine rağmen KaçAK Saray’daki iktidarla-
rını devam ettirmeye çalışmaktır.

Emek, Barış ve Demokrasi Mitingimiz kana bulayanlara sesle-
niyoruz:

BÜTÜN VAHŞETİNİZE, BÜTÜN ŞİDDETİNİZE, BÜTÜN KAT-
LİAMLARINIZA RAĞMEN EŞİT, ÖZGÜR, DEMOKRATİK BİR 
ÜLKEDE BİR ARADA YAŞAMI VE BARIŞI SAVUNMAKTAN 
VAZGEÇMEYECEĞİZ!

Bizi korkutmaya, bizi yıldırmaya, bizi sindirmeye çalışanlara 
sesleniyoruz:

KORKMAYACAĞIZ, YILMAYACAĞIZ, UNUTMAYACAĞIZ VE 
AFFETMEYECEĞİZ!

DÖKTÜĞÜNÜZ KANDA BOĞULACAKSINIZ!

Ölen Arkadaşlarımızı Anmak, Faşist Katliamı Protesto Etmek 
İçin Yarından İtibaren Üç Gün Yastayız/12-13 Ekim Pazartesi-
Salı Günleri Bütün Türkiye’de Grevdeyiz!

Bütün Sendikaları, Bütün Meslek Örgütlerini, Bütün Siyasi Par-
tileri, Örgütlü-Örgütsüz, Hangi Sendikanın Üyesi Olursa Olsun 
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Bütün İşçileri-Bütün Kamu Çalışanlarını, İnsanlığa Sahip Çıkan 
Bütün Yurttaşlarımızı Katılmaya Çağırıyoruz!

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
Türk Tabipleri Birliği

11 Ekim 2015 
KATLEDİLEN ARKADAŞLARIMIZIN CENAZELERİ
DEFNEDİLİYOR
Bugün Kübra Meltem Mollaoğlu’nun cenazesi Şakirin 
Cami’snden 14.30’da kaldırıldı. 

12 EKİM PAZARTESİ 10.05’TE ÇAPA HASTANE GİRİŞİNDE 
BASIN AÇIKLAMASI-TÜM İŞYERLERİMİZDE ANMA VE SAY-
GI DURUŞU GERÇEKLEŞTİRDİK

Ankara’da emek ve demokrasi güçlerine, eşitlik, adalet, ve 
özgürlük isteyen kitlelere, Emek, Barış Demokrasi mitinginde 
bombalı saldırıda bulunarak 128 insanımızın katleden faşiz-
me karşı emek ve demokrasi güçleri olarak 3 günlük Yas ve 
Grev ilan edilmişti. Bu çerçevede tüm kurumların katılımıyla 12 
Ekim 2015 Pazartesi günü 10.04’te İstanbul Tıp Fakültesi Çapa 
Hastenesi girişinde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Daha 
sonra Oda Yönetim Kurulu üyelerimizin de katıldığı cenaze tö-
renlerine katılındı. Fatma Esen: 12.00 Fatih Kadınlar Pazarı 
Eruhlular Derneği’nden kaldırılacaktır.

• Dicle Deli: 12.00 Siivrikapı Hadım İbrahim Paşa Camisinden 
kaldırılacak, Silivrikapı Mezarlığına defnedilecektir.

• Binali korkmaz: 12.00 Küçükçekmece Garip Dede türbesin-
den kaldırılacaktır.

• Tekin Arslan: 13.00 Kartal Cemevinden kaldırılacak, tuzla Ay-
dınlı köyünde defnedilecektir.

• Günay Doğan: 11.00 Sarıgazi Taşdelen Cemevindenden kal-
dırılacaktır.

• Vahdettin Özkan, Selim Örs, Ahmet Katurman. Aziza Onat 
12.30 Ümraniye Yavuz Selim Camisinden kaldırılacaktır.

• Şirin Kılıçalp: 9.45’te Nurtepe Hacı Ethem Orta Okulu önün-
de anma programı gerçekleştirilecektir.

• Özver Gökhan 12.30’daİstanbul Defterdarlığı önünde anma 
toplantısı ve taziye kabul töreni gerçekleştirilecektir.

13 Ekim 2015
BASIN DUYURUSU
ÜZGÜNÜZ, ÖFKELİYİZ, YASTAYIZ, İSYANDAYIZ HAYATI 
DURDURUYORUZ! 
10 Ekim’de Savaşa İnat Barış Hemen Şimdi Emek Barış ve 
Demokrasi Mitingimiz kana bulandı. Arkadaşlarımız, kardeşle-
rimiz, dostlarımız hayatını kaybetti, yaralandı.

Hayatını kaybeden arkadaşlarımızı anmak, faşist katliamı pro-
testo etmek için DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak tüm top-
lum kesimlerine çağrıda bulunduk. 12-13 Ekim günleri için grev 
kararı aldık ve yas ilan ettik.

DİSK, KESK, TMMOB, TTB`nin çağrısı ile gerçekleşen grev 
ve boykotlar sürerken İstanbul`da bugün (13 Ekim) 10 Ekim 
Ankara katliamında yaşamını yitirenleri anmak için Sirkeci ve 
Cerrahpaşa`da toplanarak Beyazıt Meydanı`na yürümek iste-
yenleri polis engelledi.

Ankara‘daki katliamı protesto etmek için İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi‘nden ve Sirkeci Tren Garı önünden 
Beyazıt‘a yürümek isteyen sendika ve meslek örgütleri, demok-
ratik kitle örgütleri ve vatandaşlara polis izin vermedi. Yürüyüş 
öncesinde gar önündeki kitleye seslenen TMMOB İKK Sekreteri 
Süleyman Solmaz valiliğin yasağının keyfi  ve anayasal hakları 
kısıtlar nitelikte olduğunu belirterek anmalarımızın engellenme-
sinin hangi hukuka ve vicdana sığdığını sordu.

Kortej önünün TOMA ve Çevik Kuvvet ekipleri ile kesilmesi son-
rası oturma eylemi yapan kitle daha sonra buluşmak ve diğer 
anmalara katılmak üzere dağıldı. Cerrahpaşa‘da buluşan kitle-
nin yürüyüşüne İstanbul Valiliğinin izin vermemesine ve sözde 
gerekçelerine tepki gösteren KESK Genel Başkanı Lami Özgen, 
“Sizden güvenlik tedbiri isteyen mi var? Biz kendi güvenliğimizi, 
zincirimizi oluşturabiliriz. Yeter ki bizden uzak durun “ dedi. Yü-
rüyüşe destek veren Türk Tabipler Birliği İkinci Başkanı Prof. Dr. 
Raşit Tükel de, “Yasımızı bile yaşanmasına izin vermeyen bu 
anlayışa karşı sesimizi hep birlikte burada yükseltiyoruz” diye 
konuştu. Bir süre daha bekleyen hastaların olumsuz etkilenme-
mesi için yürüyüşten vazgeçip, eylemi sonlandırdı.

17 Ekim 2015
KADIKÖY’DE BİNLERCE KİŞİ KATLİMIN BİRİNCİ 
HAFTASINDA KARDEŞLERİMİZİ ANDI
10 Ekim Ankara Katliamı’nın üzerinden 1 hafta geçti. Türkiye’nin 
dört bir yanında olduğu gibi İstanbul’da da binlerce kişi TMMOB, 
DİSK, KESK ve TTB’nin çağrısıyla bir araya gelerek katledilen 
insanlarımızı andı, sorumluları hesap vermeye çağırdı.

17 Ekim 2015, Cumartesi günü 15.00`da Kadıköy Beşiktaş İs-
kele Meydanı`nda toplanan binlerce kişi ellerinde “Katili Tanıyo-
ruz” dövizleri taşıdılar. Saygı duruşunun ardından gerçekleşti-
rilen oturma eyleminde tek tek hayatını kaybedenlerin isimleri 
okunurken, her bir can için siyah balonlar gökyüzüne uçuruldu. 
Alana karanfi ller bırakılarak, “Barış şehitleri onurumuzdur” ve 
“Katil devlet hesap verecek” sloganları atıldı.
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YASTAYIZ, İSYANDAYIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ!

Bizler emek ve meslek örgütleri olarak ülkemizin içine sürük-
lendiği kaotik ve militarist ortama dur demek istedik. Ülkemizin 
başkentinde gür bir barış sesi haykırmak istedik.

Bizler emek meslek örgütleri olarak, ülkemizdeki savaş iklimini 
ve ortamını dağıtmak, kendi var oluş ortamımızı korumak, eme-
ğin haklarıyla barış arasındaki dolaysız irtibatı kurmak üzere bir 
miting çağrısı yaptık.

Başka ne yapabilirdik ki?

Yangın yerine dönen ülkemizi dıştan seyretmemiz beklenemez-
di elbette.

Bir sorumluluk üstlendik.

Ankara’da gür bir barış sesi çıkacak iken bu iradeye bomba 
konuldu.

10 Ekim 2015’te Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük katlia-
mı başkent Ankara’da gerçekleştirildi.

Dört emek ve meslek örgütünün çağrısıyla düzenlenen Emek-
Barış-Demokrasi mitingine yönelik bombalı saldırıda çok sayıda 
arkadaşımızı, kardeşimizi, canımızı, dostumuzu, sevdiklerimizi 
yitirdik. Eşimizi, kızımızı, oğlumuzu, yitirdik. Onlarca arkadaşı-
mızın da hastanelerdeki tedavisi sürüyor. Yüreğimiz yanıyor.
Olayın üzerinden 6 gün geçmesine karşın Başbakanlık kayıp-
larımızın adlarını açıklayamamıştır. Hükümeti bu skandala son 
vermeye ve bir an önce katliamda yaşamını yitirenlerin tümü-
nün adlarını kamuoyuna açıklamaya çağırıyoruz.

Öncelikle tüm basın mensuplarına ve kamuoyuna bir konu-
yu hatırlatmak istiyoruz. 100 civarında insanımızı, katillerin 
Ankara’da rastgele seçtikleri bir alanda yitirmedik. O insanları-
mızı “Emek-Barış-Demokrasi” mitingi için buluştukları bir alan-
da gerçekleşen saldırıda yitirdik.

Saldırganların hedefi  oldukça açıktır: Hedef emektir. Hedef ba-
rıştır. Hedef demokrasidir!

Saraylarını, saltanatlarını kurtarmak için Türkiye’yi kanlı bir sü-

recin içine çekenlere karşı ülkenin dört bir yanından gelen Tür-
küyle Kürdüyle, Alevisiyle Sünnisiyle, kadınıyla erkeğiyle, gen-
ciyle yaşlısıyla on binlerin buluştuğu, kucaklaştığı, aynı halaya 
aynı horona durarak “Emek-Barış-Demokrasi” dediği bu alanın 
ismi bizim için artık “Emek-Barış-Demokrasi” meydanıdır!

Bilindiği gibi miting DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından 
düzenlenmiştir.

• Bu dört emek ve meslek örgütü güvencesiz, kölece, ölümüne 
çalıştırmaya karşı mücadelenin örgütüdür.

• Bu dört emek ve meslek örgütü, emeği köleleştirirken doğayı, 
kentleri yağmalayan sermayeye karşı mücadelenin ayrılmaz 
bir parçasıdır.

• Bu dört emek ve meslek örgütü ölüme karşı yaşamı, savaşa 
karşı barışı, düşmanlığa karşı kardeşliği, her türlü ayrımcılığa 
karşı eşitliği savunan, safl arında ırk-mezhep-cinsiyet temelli 

ayrımcılığa asla izin vermeyen ilkelere sahiptir.
• Bu dört emek ve meslek örgütü, kuruluşlarından bugüne 

toplumsal sorumluluklarından kaçmamış, milyonlara köle-
lik, ölüm, yağma ve talandan başka hiçbir şey vaat etmeyen 
baskıcı düzenin karşısında diz çökmemiştir. İşte bunun için 
saldırganların, katliamcıların hedefi ndedir.

Soruyoruz, bu ülkede barış sesinin daha gür, daha çoğalan, 
daha yankılanan bir biçimde çıkmasından “KİM” rahatsız ola-
bilir? Fail mi arıyoruz? Kim saldırdı bize, fail kim? Onu mu arı-
yoruz? Fail bellidir. Failin kim olduğu sadece Türkiye’nin değil, 
dünya halklarının da malumudur! Katliamda kullanılan canilerin 
kimliklerinin ortaya çıkması ise, işte bu malumun ilanıdır!

Biz, savaşın ortasında barış diyen bir taraf olarak inisiyatif üs-
lendik. Böyle davrandığımız için bize bir bedel ödetildi.
Yılmayacağız, sinmeyeceğiz, geri çekilmeyeceğiz.

10 Ekim 2015 Cumartesi günü 10.04’ten sonra, tesadüfen ne-
fes aldığımız her dakika bu ülkeyi yönetenlerin nasıl bir ülke 
vaat ettiklerini apaçık göstermektedir.

• Bombalar patlamadan önce toplanma noktasında neredeyse 
tek bir polis bile yokken, patlamanın ardından onlarca polis, 
TOMA eşliğinde ortaya çıkmış, birçok yaralının son nefesi 
atılan gaz bombaları olmuştur. Yaralılara ilk yardım müdaha-
leleri gaz bombalarıyla engellenmiştir.

• Ambulanslar çok geç gelmiştir.
• Kan anonsu yapanlardan yaralı taşıyanlara kadar herkes he-

def gösterilmiştir.
• Yine patlamadan hemen sonra iktidarın havuz medyası ve 

Ak-Troller hep birlikte ve neredeyse aynı cümlelerle büyük bir 
dezenformasyon ve karalama kampanyası başlatmıştır. Bu 
kampanya çerçevesinde örgütlerimiz ve yöneticilerimiz ikti-
dar sözcüleri, milletvekilleri, havuz medyası ve sosyal medya 
trolleri tarafından gayet organize biçimde hedef gösterilmiş, 
saldırı, ilgisiz olduğu açık olan örgütlerle ilişkilendirilerek he-



87

def saptırılmış, halay çeken gençler “bomba şifrecisi” ilan 
edilmiş, neredeyse ölenlerin suçlandığı bir söylem yaygınlaş-
tırılmıştır.

• Ülkede yürütmenin başında olan Başbakan’ın açıklamaları, 
bu ülkede 80 milyon yurttaşın güvenliğinin kimlerin elinde ol-
duğunun ibret verici örnekleri olarak hafızalardan silinmeye-
cektir. Bu ülkenin Başbakanı Suruç’ta kendini patlatan canlı 
bombanın ismini vererek “adalete teslim edildiğini” iddia ede-
bilmiştir. Bu ülkenin Başbakanı “Canlı bomba listesi elimizde 
ama eylem yapmadan tutuklayamıyoruz” diyebilmiştir. Yas 
ve anma törenlerimize katılan arkadaşlarımız, “makul şüphe-
li” olarak “önleyici gözaltı” adı altında polisin hedefi ndeyken 
canlı bombaların pimi çekmeden tutuklanmamasının itirafı 
ibret vericidir. Açıklamadan anlaşıldığına göre Türkiye’de şu 
anda kimliği ve yeri belli olan ancak hükümetin “yakalamadı-
ğı” canlı bombalar vardır. Bu bir skandaldır ve yasadışı siyasi 
bir tutumdur. Bu tutum bütün muhalifl ere açık bir tehdittir.

• Başbakan ve İçişleri Bakanı şu sorularımıza yanıt vermeli-
dir: Emek, Barış ve Demokrasi mitingimize “bombalı saldırı 
yapılacağı” ihbarının 3 gün önceden geldiği haberleri doğru 
mudur? Bu katliamda kullanılan kişilerin kimlikleri de haber-
lerde iddia edildiği gibi ihbar edilmiş midir? Böylesine ciddi 
bir ihbar neden Tertip Komitesi’yle paylaşılmamıştır? Başta 
1 Mayıs olmak üzere yaptığımız birçok eylemi, “ihbarlar ya-
pıldığı” gerekçe göstererek yasaklayanlar, bu kanlı saldırıya 
karşı neden en küçük bir önlem almamışlardır?

• Yasımız neredeyse yasaklanmıştır. Cenazelerimiz verilme-
miş, Olay yerine karanfi l koymamızdan, çeşitli anmalara 
kadar birçok etkinliğimiz polis engeliyle karşılaşmıştır. Cena-
zelere soruşturma açılmış, “Yastayız, isyandayız!” diyerek iş 
bırakan emekçilere yönelik baskılar artmıştır.

• İlk andan itibaren sosyal medyaya ve daha sonra da medya-
ya sansür başlatılmıştır.

Ancak ne yaparlarsa yapsınlar gerçeklerin üstü örtülemedi, ör-
tülemeyecek!

Biz bıkmadan, usanmadan tüm ülkeye gerçekleri anlatacağız! 
Başbakan’ın aslında “yakalamama” konusunda doğru söyle-
diğini, Ankara katliamındaki bombacıların da isimlerinin tespit 
edilmesine rağmen yakalanmadığını anlatacağız. Gazetelerin 
haberlerinde ve siyasi partilerin raporlarında dahi ismi geçen 
kişilerin MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğü de dahil birçok dev-
let kurumuna çok yakın bir mesafede bu korkunç katliamı ger-
çekleştirdiklerini herkes bilecek! Reyhanlı, Roboski, Diyarbakır 
ve Suruç katliamları örtbas edildiği için bu katliamın yaşandığı-
nı her yerde anlatacağız! Ankara Katliamı’nda adı geçenlerin 
Suruç Katliamı ile bağlantılarını hatırlatıp, Suruç ile ilgili Meclis 
araştırmasını reddedenleri her platformda teşhir edeceğiz!

10 Ekim katliamının üzerinin örtülmesine, Ankara’nın kirli, ka-
ranlık dehlizlerine hapsedilmesine izin vermeyeceğiz. Bedeli ne 
olursa olsun, emek, barış ve demokrasi mücadelemizden geri 
adım atmayacağız.

Bizler emek ve meslek örgütleri olarak, tüm dost kurumlarla bera-
ber arkadaşlarımızın anısını ve mücadelesini yaşatmak için her 
zaman bir arada olacağız, her zaman omuz omuza olacağız!

Buradan bir kez daha tüm halkımıza sesleniyoruz! Bu iktidar bu 
ülkeye sadece savaş, ölüm, baskı, zulüm vaat ediyor! Bu gidişe 
dur demek sizlerin elindedir!

Yastayız, isyandayız, unutturmayacağız!
DİSK İSTANBUL BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

KESK İSTANBUL ŞUBELER PLATFORMU

TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU
TTB İSTANBUL TABİP ODASI 

14.11.2015
FRANSA’DAKİ IŞİD KATLİAMINI PROTESTO EDİYORUZ
Ortadoğu’da topraklarımızdan da beslenen şeriatçı teröristlerin 
Fransa’da yaptıkları katliamı kınamak için saat 17.00’de Fran-
sız Konsolosluğu önünde basın açıklaması gerçekleştirdik. İKK 
adına konuşan Süleyman SOLMAZ Ankara’da bizi katledenler-
le Fransa’da insanları katleden güçlerin aynı güçler olduğunu, 
bu güçleri himaye eden, koruyan, kollayanların bu katliamlar-
dan sorumlu olduklarını ifade etti. 

DİSK İSTANBUL BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ
KESK İSTANBUL ŞUBELER PLATFORMU

TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU
TTB - İSTANBUL TABİP ODASI

İKK KADIN ETKİNLİĞİ
İKK Kadın Komisyonu tarafından 6 Aralık 2015 saat 14.00’te 
EMO İstanbul Şubesinde “Karma Örgütlerde Kadın Mücadelesi 
- Deneyim Paylaşımları ve Mücadele Pratikleri Forumu” ger-
çekleştirildi.
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1.4 KOMİSYON ÇALIŞMALARI

AR-GE KOMİSYONU
                                            
KOMİSYON ÜYE LİSTESİ

Yavuz BAYÜLKEN Komisyon Başkanı

Recai HEPER Komisyon Başkan Yardımcısı

Namık YÜKSEL Komisyon Raportörü

Sevgi TORAMAN Yönetim Kurulu Gözlemcisi

Hamit ERUĞUZ Komisyon Üyesi

Leyla BAHÇECİ Komisyon Üyesi

Metin ÇÖL Komisyon Üyesi

Cevat Erdem İMRAK Komisyon Üyesi

Güven GÜZEY Komisyon Üyesi

Aziz BEYAZ Komisyon Üyesi

Ünal SEL Komisyon Üyesi

İlknur G. TUNCAY Komisyon Üyesi

Deniz ÇOLAK Komisyon Üyesi

Fatih BULUN Komisyon Üyesi

Sarp Cüneyt AKAL Komisyon Üyesi

Onur PAZARCI Komisyon Üyesi

Gülcan YAVUZ Komisyon Üyesi

Başak GÜNDOĞDU Komisyon Üyesi

Bülent UZUN Komisyon Üyesi

Nur ÖZDURMAZ Komisyon Üyesi

Baki POLAT Komisyon Üyesi

Hakkı AKYOL Komisyon Üyesi

KOMİSYONUN AMACI
• Yurtdışındaki Ar-Ge gelişmelerini yakından incelemek ve 

üyeye aktarmak.
• Ülke sanayisinde Ar-Ge çalışmaların ne düzeyde olduğunu 

tespit etmek.
• Sanayinin Ar-Ge ihtiyaçlarını belirlemek.
• Ar-Ge bilgisini geliştirmek isteyenlere gerekli vasıfl arı kazan-

dırmak için çalışmalar yapmak.
• Ar-Ge konusunda Oda politikalarıyla paralel yayınlar hazırla-

mak.
• Ar-Ge yatırım ve desteklerinin yerinde kullanılması için ka-

muoyu oluşturmak.
• Ar-Ge konusunda çalışmayı özendirmek.

GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR
• Komisyon üyeleri arasındaki bilgi paylaşımı için ortak bir mail 

grubu oluşturuldu.
• TÜBİTAK ve TTGV’nin Ar-Ge destekleri incelendi. Yıllara 

göre destek miktarları ve faaliyet alanları tespit edildi.
• Komisyon içi eğitimler düzenlendi.
• Ülkedeki Ar-Ge ve inovasyon yayınları temin edildi. İncelene-

rek komisyon üyeleriyle paylaşıldı.

GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANMIŞ ÇALIŞMALAR
• KOBİ’lerde Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına ilişkin İstan-

bul Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri’nde 
alan araştırması yapılması. Bu araştırma sonunda KOBİ’lerin 
araştırma yeteneği düzeyi ve talepleri saptanarak Ar-Ge gra-
fi ği çıkarılması.

• KOBİ’lerde yönetici düzeyindekilerin eğitim için isteklerinin, 
gereksinimlerinin saptanması ve değerlendirilmesi.

• KOBİ’lerde Ar-Ge ve inovasyona yönelik danışmanlık platfor-
munun oluşturulması ve/veya kriterlerinin çıkarılması.

• Yeni ürün, ürün geliştirme ve üretim süreci geliştirmesine iliş-
kin KOBİ’lerin düzeyinin yükseltilmesi çalışmasının yapılması.

• KOBİ’lere ve mühendislere yönelik yayın çalışması yapılması.
• Tasarım kriterlerine ilişkin eğitim verilmesi. Bu amaçla Ar-Ge 

konusunda eğitim verecek kişilerin belirlenmesi.
• Ar-Ge ve inovasyona ilişkin eğitim kadrosunun, konu ve içeri-
ğe göre saptanıp sürekliliğinin sağlanması.

• MMO-Sanayi-Araştırma Kurumları-Üniversite koordinasyonu 
için çalışma esaslarının saptanması.

ENDÜSTRİ İŞLETME MÜHENDİSLERİ
MESLEK DALI KOMİSYONU
                                            
KOMİSYON ÜYE LİSTESİ

Şebnem CENGİZ Komisyon Başkanı

Mehmet Mustafa ÖZALP Komisyon Başkan Yardımcısı

Evrim TEKİN Komisyon Başkan Yardımcısı

Saadet SAYIN Yön. Krl. Gözlemcisi

Selma AYDIN Komisyon Raportörü 

Neşe GÜNDOĞDU Komisyon Raportör Yardımcısı 

Gürel ÇELİKEL Komisyon Üyesi 

Erdem ÖZGÜN Komisyon Üyesi 

Engin BIÇAK Komisyon Üyesi

Hazal ALKAN Komisyon Üyesi 

Ümit TERZİ Komisyon Üyesi

Salman YÜKSEL Komisyon Üyesi

Diren TOPTAŞ Komisyon Üyesi

Cengiz KAYA Komisyon Üyesi

Ersin ARSLAN Komisyon Üyesi

Savaş AYÇİÇEK Komisyon Üyesi

Cengiz KAYA Komisyon Üyesi

Arda ARLI Komisyon Üyesi

KOMİSYONUN AMACI
• Meslek dalı üyeleri arasında örgütlenme ve dayanışmayı 

güçlendirecek politikaların oluşturulması,
• Meslek dalına özgü çalışmaların yapılması, bilgi ve deney bi-

rikiminin oluşturulması,

• Oda birimlerinde yürütülecek meslek dalı çalışmalarının eş-
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güdümünün sağlanması,

• Meslek dalının geliştirilmesi, düzeyinin yükseltilmesi ve çıkar-

larının korunmasıdır.

GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR
• EİM MEDAK Seçimleri yapıldı ve 7 Asıl 7 Yedekten oluşan 

MEDAK Yönetimi seçildi. Üniversitelerin Endüstri Mühendis-

liği Bölümü mezuniyet törenlerine katılım sağlandı. (YTÜ, İTÜ 

işletme, İTÜ Endüstri, Marmara Üniversitesi, Işık Üniversite-

si, Fatih Üniversitesi, Kültür Üniversitesi…)

• Üniversitelerin Endüstri Müh. Bölümlerinde Oda tanıtımı ve 

Mesleğe Hoş geldiniz etkinlikleri organize edildi. (İstanbul 

Üniversitesi,  Marmara Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi, Ay-

dın Üniversitesi, Arel Üniversitesi, Kemerburgaz Üniversite-

si…).

• X. EİM KURULTAYI Çalışmaları Devam Etmektedir.

GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANMIŞ ÇALIŞMALAR
• X. Endüstri İşletme Mühendisleri Kurultayı İstanbul Yerel Ça-

lıştayı yapılması planlanıyor.

• Endüstri Mühendisi olmayan ancak meslek alanımıza ait iş-

leri yapan kişilerle ilgili anketler hazırlanıp, analizin yapılması 

planlanıyor.

• Üniversitelerin endüstri-işletme mühendisliği bölümlerinde 

okuyan öğrencilerin derslerine EİM MDK üyelerinin katılıp 

komisyonu, mesleği ve odayı tanıtması planlanıyor. 

• Öğrenciler ve sektörden meslektaşların bir araya gelmelerini 

sağlayan sosyal buluşmalar planlanıyor. 

X. EİM KURULTAYI
• Düzenleme Kurulu 1. Toplantısı: 
Bu dönem İstanbul’da düzenlenecek X. Endüstri İşletme Mü-

hendisliği Kurultayı Düzenleme Kurulu 1. Toplantısı, 27 Eylül 

2014 Cumartesi günü MMO İstanbul Şubede, “Kurultay Amaç 

ve Kapsamının Belirlenmesi, Kurultay Sekretaryasının Belirlen-

mesi, Kurultay Tarih ve Süresinin Belirlenmesi, Yürütme Kuru-

lunun Belirlenmesi, Kurultay ile İlgili Genel Görüşme ( Kurultay 

Yerinin Belirlenmesi ve Ana Temanın Oluşturulması), Kurultay 

Takviminin Oluşturulması, Kurultay Bütçesinin Görüşülmesi, 

Danışmanlar Kurulunun Belirlenmesi, Kurultay Kapsamında 

Stant ve Sergi Açılması, Kurultayı Destekleyen Kurumların 

Görüşülmesi, Duyuru Broşürü, Afi ş, Bildiriler Kitabı, Bülten ve 

Reklam Bedellerinin Belirlenmesi, Dilek ve Öneriler” gündemi 

ile gerçekleştirildi. Toplantıya 21 kişi katıldı.

• Yürütme Kurulu 1. Toplantısı:
İstanbul şubede düzenlenmesi planlanan X. Endüstri İşletme 

Mühendisliği Kurultayı Yürütme Kurulu 1. Toplantısı 8 Kasım 

2014 tarihinde, MMO İstanbul şubede gerçekleştirildi. Gündem: 

“Kurultay Ana Temasının Belirlenmesi, Kurultay Danışmanlar 

Kurulunun belirlenmesi, Destekleyen Kurum, Kuruluş ve Üni-

versiteler, Kurultay Kapsam ve Amaç Metni, Bildiri, Duyuru Met-

ni, Sergi ve Stant Çalışmaları, Kurultay Yerinin Belirlenmesi, 

Toplantı Periyodunun Belirlenmesi”. Toplantıya 9 kişi katıldı.

Yürütme Kurulu 1. Toplantısından fotoğrafl ar

• Yürütme Kurulu 2. Toplantısı:
Yürütme Kurulu 2. Toplantısı, 22 Kasım 2014 Cumartesi günü 
MMO İstanbul Şubede gerçekleştirildi. Gündem: “Kurultay Da-
nışmanlar Kurulunun Görüşülmesi, Kurultay Ana Temasının Gö-
rüşülmesi, Kurultayın Kapsam ve Amaç Metni, Destekleyen Ku-
rum, Kuruluş ve Üniversiteler, Kurultay Broşürü kapak tasarımı, 
Toplantı Periyodunun Belirlenmesi”. Toplantıya 9 kişi katıldı.

Yürütme Kurulu 2. Toplantısından fotoğrafl ar
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• Düzenleme Kurulu 2. Toplantısı:
6 Aralık 2014 Cumartesi günü MMO İstanbul Şubede yürütme 
kurulu ile ortak toplantı şeklinde gerçekleştirildi. Gündem: “Yü-
rütme Kurulu 1. ve 2. Toplantı Kararlarının Değerlendirilmesi, 
Danışmanlar Kurulunun Belirlenmesi, Kurultay Takvimin Oluş-
turulması, Kurultay Bütçesinin Görüşülmesi, Kurultay Kapsa-
mında Sergi ve Stant Açılması, Firma Havuzu Oluşturulması, 
Kurultay Kapsamında Panel Konuları ve Panelist Havuzu Oluş-
turulması”. Toplantıya 16 kişi katıldı.
   
Düzenleme ve Yürütme Kurulu Ortak Toplantısı Fotoğrafl arı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ
KOMİSYONU
                                            
KOMİSYON ÜYE LİSTESİ

Devrim KANTAR Komisyon Başkanı

Meltem GÜL Komisyon Başkan Yardıncısı

Zafer GÜZEY Yönetim Adına Gözlemci

Fatih AYDINLI Komisyon Raportörü

Hale ATAOĞLU Komisyon Raportör Yardımcısı

Bilgin CANDEMİR Komisyon Üyesi

Abdullah Erdal TÜRKER Komisyon Üyesi

Murat SAKIZOĞLU Komisyon Üyesi

Mehmet GÜLTEK Komisyon Üyesi

Mehmet AKYOL Komisyon Üyesi

Rahmi BAYSAL Komisyon Üyesi

Ali Haydar YILMAZ Komisyon Üyesi

Mahmut ÇELİKMAKAS Komisyon Üyesi

A. Celalettin Lütfullah SİRER Komisyon Üyesi

Ömer YÜCESOY Komisyon Üyesi

Münür AYDIN Komisyon Üyesi

Ahmet Suat KARAKELLEOĞLU Komisyon Üyesi

İsmail SIĞMAN Komisyon Üyesi

Esat Mahmut ÇAĞLAYAN Komisyon Üyesi

Nejdet ÇAKMAK Komisyon Üyesi

Salih TÜLABOĞA Komisyon Üyesi

Gökhan BERKER Komisyon Üyesi

Engin YÜNÜAK Komisyon Üyesi

Tevfi k Oytun AKA Komisyon Üyesi

İsmail ALAGAŞ Komisyon Üyesi

İsmail Suat AKTAŞ Komisyon Üyesi

Alpay ÇELİKEL Komisyon Üyesi

Nadir KARABACAK Komisyon Üyesi

Hasan AKDEMİR Komisyon Üyesi

Onur BOY Komisyon Üyesi

Ahmet Mert ŞENTÜRK Komisyon Üyesi

Özlem KUTBAY Komisyon ÜYESİ

Can YERLİGİL Komisyon Üyesi

Ertuğrul BİLİR Komisyon Üyesi

Fethi YURTTAŞ Komisyon Üyesi

İbrahim BELENLİOĞLU Komisyon Üyesi

İzzet YAZGAN Komisyon Üyesi

Reyzi Pamir ÖZBEK Komisyon Üyesi

KOMİSYONUN AMACI
Odamız işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili çalışmaları kamu ya-
rarı temelinde, bu alanın doğru bir şekilde düzenlenmesi doğ-
rultusunda sürdürmektedir. Ülkemizde gerçekleşen işçi sağlığı 
ve iş sağlığı politikalarına yön vererek oluşturulan mevzuata 
katkı sunmayı hadefl emektedir.

• Yasal mevzuatla ilgili araştırma yapılması
• İSİG eğitimleri konusunda belirli standartlar oluşturmak için 
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çalışmalar yürütmek, Şube ve Temsilciliklerde yapılan eğitim-
lere katkı sağlamak

• Tuzla Tersaneler Bölgesi ile ilgili çalışmalar
• Organize sanayi bölgeleri ve sanayi siteleri ile ilgili pilot çalış-

ma organize etmek
• Organize sanayi bölgeleri ve sanayi sitelerinde İSİG eğitimle-

ri organize etmek
• Güncel gelişen acil durumlara müdahil olabilmek 
• İSİG Kongresi’ne katkı sağlamak
• Web sitesini kullanmak
• İş güvenliği kütüphanesi oluşturmak
• İSİG konularında broşür çalışmaları yapmak

GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR VE ETKİNLİKLER
• 11 Şubat 2013 tarihinde KOSGEB İkitelli Hüzmet Müdürlü-
ğü’nde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği etkinliği yapıldı.

• 26 Şubat 2013 tarihinde İkitelli OSB Yönetim Binası Konfe-
rans Salonu’nda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği etkinliği yapıldı.

• 30 Nisan 2013 tarihinde SANDER de İşçi Sağlığı ve İş Gü-
venliği etkinliği yapıldı.

• Tuzla ve Esenyurt’ta Bakanlığın 6331 sayılı kanunla ilgili bil-
gilendirme toplantılarına konuşmacı olarak katılım sağlandı.

• 23 Mayıs 2013 tarihinde KOSGEB İkitelli Hüzmet Müdürlü-
ğü’nde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği etkinliği yapıldı.

• 23 Mayıs 2013 tarihinde İkitelli OSB Yönetim Binası Konfe-
rans Salonu’nda İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği etkinliği yapıldı.

• Tuzla Temsilciliğin düzenlediği İSİG paneline katılım sağlandı.
• 6-12 Yaş İlköğretim Öğrencileri İçin Sağlıklı ve Güvenli Ya-
şam Broşürünün revize çalışmaları yapıldı.

• Kasım ayında yapılan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yerel Sem-
pozyumu’na katkı ve katılım sağlandı.

• Komisyon üyeleri tarafından temsilciliklerde seminerler ve 
eğitimler düzenlendi.

• Dönem içerisinde 14 toplantı yapıldı. Toplantılara ortalama 
14 üyemizin katılımıyla yapıldı.

GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANMIŞ ÇALIŞMALAR
• Tuzla Tersaneler Bölgesi başta olmak üzere İstanbul’da bu-

lunan sanayi bölgelerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili 
eğitimler düzenlemek.

• Komisyon çalışmalarını aktif bir şekilde web’de yayınlamak.
• Komisyon çalışmalarına daha fazla üyenin katılımını sağla-

mak.
• Kurulmuş olan mail grubunu forum haline getirebilmek ve bil-

gi alışverişini hızlandırmak.
• TMMOB ve bağlı odaların düzenleyeceği İş Sağlığı ve Gü-

venliği kongreleriyle ile ilgili çalışmalar yapmak.
• Odamızca verilen eğitimlere İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konu-

larında destek sağlamak.
• Üniversitelere yönelik eğitim ve seminer çalışmalarının yapıl-

ması.
• İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği ile ilgili etik çalışmanın sağlanma-

sı için çalışma yapmak.
• Üyelerimize yönelik İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konularında 

anket düzenlemek.

• İstanbul İSG Sempozyumu/Kongre çalışmalarına destek 
sağlamak.

• Mevzuat konusunda kamuyu bilgilendirme çalışmaları yapmak.
• Üyelerinin işçi sağlığı ve iş güvenliğinin çeşitli alanlarında 

yapmış olduğu çalışmalara destek vermek ve katkı koymak.
• Kamu spotu vb. çalışmalar yapmak.

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER
• Yerelde ve ulusal anlamda düzenlenen sempozyum ve kong-

relere daha etkin katılım sağlanmalı.
• Ülkemizdeki en etkin ve güncel konuların ele alındığı bir ko-

misyon olmasından dolayı üye sayısı daha arttırılmalı ve ça-
lışmalara daha fazla üyenin katılımı sağlanmalı.

• Yayınlanacak olan broşür vb. çalışmalara diğer birimlerin 
daha etkin ve daha hızlı katkı koymaları sağlanmalı.

• Kamu sporu vb. çalışmalar için bütçe ayrılmasını sağlanmalı.

KAMU ÇALIŞANLARI KOMİSYONU
                                            
KOMİSYON ÜYE LİSTESİ

Gazi GÜNDOĞDU Komisyon Başkanı

Celal ŞAKAR Komisyon Başkan Yardımcısı

Sani GÜROCAK Yön. Krl. Gözlemcisi

Çağdaş ÇOBAN  Komisyon Raportörü 

Zafer TUĞCU  Komisyon Raportör Yardımcısı 

Erdal TEKELİ  Komisyon Üyesi 

Hikmet ÖKÜT  Komisyon Üyesi 

KOMİSYONUN AMACI
• Komisyonumuz kamuda çalışan mühendislerin yaşadığı 

sıkıntılar hakkında bilgi toplamayı ve bu yaşanan sıkıntılar 
hakkında kamuda çalışan meslektaşlarımızı bilgilendirmeyi 
amaçlamıştır. 

• Kamuda farklı alanlarda çalışan mühendislerin özlük hakları 
hakkında alan ile ilgili kişiler tarafından çalışanlara bilgilen-
dirme yapılması, yaşanan hak ihlalleri ile oda avukatımızdan 
bilgi alınması sağlanması öncelikli amacımızdır.

GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR
• Komisyon üyeleri arasındaki bilgi paylaşımı için ortak bir mail 

grubu oluşturuldu.
• İstanbul diğer odalarda kamuda çalışanlara yönelik komis-

yonlar, konuyla ilgili benzer gündemlerin, çalışmaların olup 
olmadığını araştırdı.   

GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANMIŞ ÇALIŞMALAR
• Odaya kayıtlı kamuda çalışan mühendislere yönelik düzen-

lenecek toplantılar hakkında bilgi verilmesi için komisyonun 
odada kayıtlı kamuda çalışan mühendislerin iletişim bilgileri-
ne ulaşarak, toplantı planlanması.
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KOBİ KOMİSYONU
                                            
KOMİSYON ÜYE LİSTESİ

Gökhan BERKER Komisyon Başkanı

Savaş AYÇİÇEK Komisyon Başkan Yardımcısı

Ahmet BATMAZ Yönetim Kurulu Gözlemcisi

Özgür HIR Komisyon Raportörü 

Zeki SAĞLAM Komisyon Üyesi

İbrahim Halil ERALP Komisyon Üyesi

Ahmet Burçin ÖZENSEL Komisyon Üyesi

Adem ÇELİK Komisyon Üyesi

Recep BAKIRTAŞ Komisyon Üyesi

KOBİ KOMİSYONU ÇALIŞMALARI
TOPLANTILAR
Toplantı: Kobi Komisyonu 1. Toplantısı
09 Nisan 2014 tarihinde İstanbul Şubede yapılan toplantı 7 kişi-
nin katılımı ile gerçekleşmiştir.

Toplantıda: Komisyonun yapacağı çalışmalar, bir önceki dö-
nemdeki hedefl eri ve yapamadıkları, Piyasadaki ürün kata-
loglarının bayındırlık bakanlığının şartnamesine uymaması, 
Piyasa gözetim denetimlerinin devletin elemanları tarafından 
yapılmaması gerektiği, Aile şirketlerinin kurumsallaşması, kobi 
şirketlerinin psikolojik ve sosyolojik boyutu (kuşaklar arası ça-
tışma, ailelerin parçalanması, kardeşler arası yaşanan çatışma, 
birbirlerine söyleyemediği sorunları ortaya çıkarma, aile bireyle-
rinin müdahalesi), Ürün güvenliği ve ürün denetimi aşamasında 
kobilerin görevi, devlet desteklerinin günümüz şartlara uygun 
hale getirilmesi konusu görüşüldü

Toplantı: Kobi Komisyonu 2. Toplantısı
07 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul Şubede yapılan toplantı 8 ki-
şinin katılımı ile gerçekleşmiştir.

Aile şirketlerinin kurumsallaşması patron yapısından kurtulma-
sı, kobilerin aile şirketi mi olmalı yoksa kurum mu olmalı, ku-
rumsallaşacaksa ne kadar kurumsallaşmalı, aile şirketi olarak 
2. Kuşağa nasıl aktarılmalı, Şirketlerin yönetilememesi hak-

kında konuşuldu, Toplantıların verimli geçebilmesi için disipli-
nin oluşturulması, Kobilerde en az 1 tane mühendis çalışması 
gerektiği ve bu mühendisin kobilerin ihtiyacını karşılayabilmesi 
için eğitimi konusunda neler yapılması gerektiği, KOSGEB in 
kobiler için sağladığı kaynakların üretim yapmayan kobilere ak-
tarılması konusu konuşuldu.

Toplantı: Kobi Komisyonu 3. Toplantısı
11 Haziran 2014 tarihinde İstanbul Şubede yapılan toplantı 7 
kişinin katılımı ile gerçekleşmiştir.
Aile şirketlerinin kurumsallaşmasına ilişkin planlanan panelin 
alt başlıkları, panelin yapılacağı yer, bu başlıkların içerikleri ve 
nasıl yapılacakları hakkında konuşuldu.

Toplantı: Kobi Komisyonu 4. Toplantısı
10 Aralık 2014 tarihinde İstanbul Şubede yapılan toplantı 5 kişi-
nin katılımı ile gerçekleşmiştir.

Toplantı: Kobi Komisyonu 5. Toplantısı
Kobi komisyonu başkanı Gökhan BERKER tarafından aile 
şirketlerinin kurumsallaşması adı altında yapılacak panel için 
KOSGEB ile görüşüldü fakat yoğunluktan yer olmadığı ve Bu 
doğrultuda MMO Teknik birimde yapılması konusu konuşuldu. 
Teknik birimin ziyaret edilip panel için uygunluğu kontrol edil-
mesi konuşuldu.

MEKANİK TESİSAT KOMİSYONU
                                            
KOMİSYON ÜYE LİSTESİ

Turgut BOZKURT Başkan

Tevfi k YILDIRIM Başkan Yrd.

İ. Ethem YILMAZKARDEŞLER Başkan Yrd.

Nilgün İLİK EREN Raportör

Özgür ERDOĞAN Raportör Yrd.

C. Ahmet AKÇAKAYA Y.K.Gözlemci

Ali Metin OKTAY Üye

Aydan ADANIR Üye

Behram AKSOY Üye

Burak OLGUN Üye

Burhan TAŞ                                        Üye

Bülent GERDAN Üye

Cevat İŞLİK Üye

Devrim KARACA Üye

Evren DEMİRCİ Üye

İsmet TETİK                                       Üye

Mustafa Türkay ERBAY Üye

Naci ÖZER Üye

Nevzat ŞADOĞLU                                    Üye

Sabri SÖNMEZ Üye

Serhan SEVİ Üye

Zafer  AK                                          Üye

Bekir GÜLSOY Üye

Halil TEKİN Üye

Deniz ALKAN Üye

Mustafa SAYI Üye

Sezai KOCAMUSAOĞLU Üye

Tahir ÜNAL ANGÜN Üye

Yusuf Kerem ANGÜN Üye

Umut ULUÇAY Üye

KOMİSYONUN AMACI
Mekanik Tesisat alanında çalışan üyelerimizin sorunlarını tes-
pit etmek ve çözüm önerileri oluşturmak, gelişen teknolojiyi ve 
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yasal mevzuatı izleyerek üye ve toplumu bilgilendirmek, bunun 
için yayın, toplantı ve bilimsel etkinlikler düzenlemek, yapı stan-
dartlarının (yapı kodları) oluşması ve hayata geçirilmesi için ge-
rekli çalışmaları yapmak.

GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR VE ETKİNLİKLER
Mekanik Tesisat Komisyonu, 31. Dönemdeki ilk toplantısını 
Nisan 2014’te yaptı, günümüze dek 17 toplantı gerçekleştirdi. 
Komisyon aşağıdaki çalışmaları gerçekleştirdi:

• 20 Eylül saat 13.00’te MMO İstanbul Şube’de Cevat İŞLEK’in 
sunumu ile gerçekleştirilen “Kazan ve Yakma Sitemlerinde 
Periyodik Bakım ve Su Şartlandırma” konusundaki teknik 
söyleşiydi.

• 18 Ekim’de Kartal Temsilciliğin, hedef kitle olarak apartman 
ve site yöneticilerini seçtiği, Kartal Türkan Saylan Kültür 
Merkezi’ndeki panele katılındı. Binalarda Temel Tesisatlar 
(Isıtma Tesisatı/kazan, kombi, yoğuşmalı kazan, baca; Sıhhi 
Tesisat/ boyler, hidrofor, su depoları,..) konusu, Mekanik Te-
sisat Komisyonu üyeleri arasında paylaşıldı.

 Isıtma tesisatı; kazan, kombi konusu Cevat İŞİLİK, baca ko-
nusu, Bülent GERDAN tarafından,

 Sıhhi tesisat konusu; boyler, hidrofor, Ünal ANGÜN, su depo-
ları; Sezai KOCAMUSAOĞLU tarafından,

 Split klima konusu; soğutma/ısıtma, Sabri SÖNMEZ, tarafın-
dan hazırlandı. 

 Komisyon üyesi Kerem ANGÜN sunumları biraraya getirdi, ko-
misyon üyelerinin de katıldığı salonda sunumu gerçekleştirdi. 

• Teskon’a “Madenlerde Havalandırma” konusunda bildiri özeti 
gönderildi. Daha sonra bildiri, komisyon adına Dr. Burak OL-
GUN tarafından TESKON’da sunuldu.

• 28 Şubat 2015’te komisyon 3. çalışmasını gerçekleştirdi. Ti-
cari Mutfak Havalandırması konulu teknik sunum komisyon 
üyesi Zafer AK tarafından yapıldı.

• 29 Kasım 2015’te MMO Kadıköy Temsilciliğinin Kozyatağı 
Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdiği “Apartman ve Site Yö-
neticileri” Panelinde Komisyon tarafından “Binalarda Temel 
Tesisatlar” konusu sunuldu.

GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANMIŞ ÇALIŞMALAR
• Yeni dönemde; ısı paylaşımı, kalorimetreler ve ısı pay ölçerler-

de gelinen son durumu irdelemek adına; cihaz üreticileri, uy-
gulayıcıları ve ölçüm fi rmalarının bir araya getirileceği bir panel 
tertiplenecek.

• Isıtma tesisatında doğru cihaz seçimi ve projelendirme (doğ-
ru kazan, boru malzemesi, yoğuşmalı cihaz, yoğuşmalı cihaz 
tesisatı projelendirmesi, vs.) konusunda bir teknik sunum,

• Bep Yönetmeliği’ndeki tutarsızlıklar konusunda bir teknik sunum
• Tip binada sistem seçimi (Örneğin: İstanbul’da 4-5 yıldızlı,150 

odalı bir otel için; Isıtma Soğutma sistemi, Havalandırma sis-
temi, Isı geri kazanımı, Sıcak su eldesi, Gri su, Yenilenebilir 
enerji kullanım durumu, gibi konuların irdelendiği bir teknik 
çalışma,

• “Yüksek Katlı Binalarda Mekanik Tesisat” konusunda bir tek-
nik sunum.

MOTORLU ARAÇLAR KOMİSYONU
                                            
KOMİSYON ÜYE LİSTESİ

Alpay LÖK Komisyon Başkanı

Bilgen ŞİMŞEK AKMAN Yönetim Kurulu Gözlemcisi

Hacı ÇİÇEK Komisyon Üyesi 

Mehmet PANK Komisyon Üyesi

Nurettin ÇOLAK Komisyon Üyesi 

Nuri Egemen YILMAZ Komisyon Ropörtörü

Özgür AKSU Komisyon Ropörtör Yardımcısı

Şinasi EKİNCİOĞLU Komisyon Üyesi 

Ümit ÇEVİK Komisyon Üyesi 

Yiğit ÜNSAL Komisyon Üyesi

KOMİSYONUN AMACI
• Komisyonumuz motorlu araçlar hakkında ve trafi k kazalarının 

önlenmesi, bilinçlendirilmesi için çalışmalar yapmak;
• MMO ve Araç Projesi yapan SMM’ler arasındaki ilişkiyi geliş-

tirmek;
• Sektörün sorunları ile ilgili olarak gerekli yayın, toplantı vb. 

organizasyonların yapılmasına destek olmak;
• Meslek Odaları olarak mühendislerin daha yetkin hale gel-

mesini sağlamak için gerekli eğitim içerikleri ve sistemlerini 
geliştirmek amacıyla kurulmuştur.

GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR
• Motorlu Araçlar Komisyonu, bu çalışmalar kapsamında 

29/04/2014 itibariyle MMO İstanbul Şube’de 22 toplantı ger-
çekleştirdi. 23. toplantı 23 Aralık 2014 tarihinde yapılacaktır.

• Komisyon üyeleri arasındaki bilgi paylaşımı için ortak bir mail 
grubu oluşturuldu. Komisyonumuzun ismi A.İ.T.M yerine Mo-
torlu Araçlar Komisyonu olarak değiştirildi

• SGM2014.. “Yetkili Teknik Sorumlularla İlgili Tebliğ Çalışması” 
hakkında çalışma yapıldı. Çalışma B.S.T Bakanlığına Sektör 
Dernekleri ortak imzasıyla sunuldu

• Araç Proje Mühendisi Yeni Eğitim ve Yetkilendirme Projesi 
için yoğun bir çalışma yapıldı.

• Filo Mühendisliği hakkında panel yapıldı
• 20/03/2014 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesinde öğrenci-

lerle seminer yapıldı
• 27/03/2014 tarihinde Sürdürülebilir “Yola Elverişlilik” için 

”Doğru Yedek Parça/Bakım” ve “Filo Mühendisliği” semineri 
yapıldı

• 26/04/2014 tarihinde “Otobüs Kazalarını Azaltmak için Teknik 
Tedbirler ve Filo Mühendisliği” hakkında BUSWORLD fuarın-
da seminer yapıldı

• 24/06/2014 tarihinde “Eşdeğer Yedek Parça Ve Filo Mühen-
disliği” paneli yapıldı.

• 09/07/2014 tarihinde “Modifi ye Onaylanır mı” konulu bir top-
lantı yapıldı.

• İstanbul’da yaşanan çeşitli otobüs ve kamyon kazaları (yan-
gın, damper açılması ve fren boşalması vb.) basın bildirileri 
hazırlandı
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• 13/10/2014 tarihinde “Otobüs yangınları, nedenler ve önlem-
ler” konulu eğitim bilgilendirme çalışması yapıldı

• “Damper Kaldırma Güvenlik Sistemi” hakkında görüş oluştu-
rulup sektör derneklerine bildiri iletildi

• 08-09 /11/2014 tarihinde gerçekleşen Yerel Kurultay için ça-
lışmalar yapıldı.

• 13-14 /12/2014 tarihinde gerçekleşen SMM Kurultayında su-
numlar yapıldı, Kurultuya katkıda bulunuldu.

GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANMIŞ ÇALIŞMALAR
• 31. Dönem Motorlu Araçlar Komisyonunun yaptığı Araç Proje 

Mühendisi Yeni Eğitim ve Yetkilendirme Projesinin devam et-
tirilmesi ve sistemin oluşturulması.

• Trafi k kazalarını azaltmak amacıyla çeşitli eğitim bildiri ve bi-
linçlendirme çalışmalarına devam edilmesi.



95

PLASTİK MALZEMELER VE
İŞLEME TEKNOLOJİLERİ KOMİSYONU
                                            
KOMİSYON ÜYE LİSTESİ

Ali Feyyaz YÜCEL  Komisyon Başkanı

Fahrettin YURDAKUL  Komisyon Üyesi ve Raportörü

Fehmi GÖLÇAR  Yön. Krl. Gözlemcisi

İbrahim BARUT  Komisyon Üyesi

Aziz BEYAZ  Komisyon Üyesi

Tuncay TÖNGEL  Komisyon Üyesi

KOMİSYONUN AMACI
Plastik sektörünün sorunları, plastik sektöründe hizmet veren 
üyelerin belirlenmesi ve bu alanda faaliyet gösteren kurum, 
kuruluş ve derneklerle birlikte çalışmalar yaparak mühendislik 
ilminin sektörde ön plana çıkarılmasını sağlamaktır. 

Bu amaçla kurulan komisyonumuz kalkınan bir Türkiye özle-
mi içerisinde sektör kuruluşları ile birlikte ve bilimsel tarafsızlık 
içinde çalışmalarını yürütecektir.

GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR VE ETKİNLİKLER
1. “Plastik Malzemeler ve İşleme Teknolojileri”, termoplastik, 

termoset, elastomerler (tabii ve suni kauçuklar), elyaf tak-
viye edilmiş (kompozit) malzemeler olarak görülse de, Bi-
lim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Sanayi Genel Müdürlüğü 
nezdinde Plastik, Kauçuk ve Kompozit Alt Komitesi kurul-
muş ve toplantılarına sektör temsilcileri ile birlikte Odamız 
adına katılımımız gerçekleşmiştir.

2. Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) 2011 yılında 
kurulmuş, kısa sürede tamamlanan çalışmalar sonucunda;

 2.1. Yedi bölgesel derneği (İstanbul / PAGDER [1969], An-
kara / APSD [1980], Bursa / BURPAS [2006], İzmir / 
EGEPLASDER [2001], Kayseri / KAYPİDER [2008], 
Gaziantep / GAPLASDER [2014], Adana / ÇUKURO-
VAPLASDER [2014]), 

 2.2. Kompozit Sanayicileri Derneğini / KSD[2005], Kauçuk 
Derneğini [1984], 

 2.3. Sektörel olarak Zücaciyeciler Derneğini /ZÜCDER [2004] 
bünyesinde barındırmakta; yurt çapında çalışmalarına, 
araştırma ve gelişmelerine devam etmektedir. TMMOB 
MMO İstanbul Şubemizdeki PiT komisyonumuz PAGEV, 
PLASFED, sektörel dernek ve STK’lar ile görüşmelerine 
devam etmekte ve toplantılarına katılmaktadır.

3. Plast Eurasia 2014 Kongresi’ne komisyon üyeleri katıldı, 
TÜYAP’ta gerçekleşen Plast Eurasia 2014 Fuarı’na Oda-
mız ve komisyonumuz katıldı, müteakip toplantıda Kongre 
ve Fuar ile ilgili görüşmeler yapıldı.

4. Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühen-
disliği Bölümü öğrenci ve mezunlarının TMMOB’ye kazandı-
rılması için gereken çalışmalar ve başvurular tamamlandı.

5. Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühen-
disliği Bölümü Endüstriyel İlişkiler dersinde “Plastik Malze-
meler ve İşleme Teknolojileri”nin Dünya, Avrupa Birliği, Al-
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manya ve Türkiye’deki genel durumu ve geleceği hakkında 
sunum yapıldı.

GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANMIŞ ÇALIŞMALAR
1. Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) ve Türk 

Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı 
(PAGEV/1989) ile sektörün ihtiyacı olan mesleki tanıtım ça-
lışmalarını müşterek yürütebilmek adına İstanbul TÜYAP’ta 
Aralık 2014 dönemindeki PAGEV tarafından organize edi-
len PLAST EURASIA Fuarı sırasında görüşmeler yapılmış, 
müşterek toplantılar yapılmasına karar verilmiştir.

2. Sektörde ulusal ve uluslararası araştırma, geliştirme ve ye-
niliklerin takip edilmesi ve ülkemizde ilgili kuruluşlarla işbirli-
ği tesis edilmesi, oluşan haber ve bilgilerin sektör ölçeğinde 
paylaşılması için dijital ortamda ortak bir ağa taşınması ola-
naklarının araştırılması ve bu konularda gerekli mercilerden 
bilgi alınması.

3. Mevcut kitap ve yayınların elden geçirilerek yenileştirilmesi 
ve güncelleştirilmesi.

SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER
KOMİSYONU
                                            
KOMİSYON ÜYE LİSTESİ

BÜLENT ÖNTAŞ Komisyon Başkanı

CİHAN BAKIR Komisyon Başkan Yardımcısı

CAFER YILDIZ Yön. Krl. Gözlemcisi

ÖMER KOÇAĞ  Komisyon Raportörü 

ERDİNÇ KAYA  Komisyon Raportör Yardımcısı 

EŞREF RAHMİ NARİN  Komisyon Üyesi 

MEHMET ŞERAFETTİN GÜNER  Komisyon Üyesi 

İBRAHİM ZAFER  Komisyon Üyesi 

ŞEREF TAMER PEKER  Komisyon Üyesi 

NURDAN YEŞİLYURT Komisyon Üyesi

CAN RODOP Komisyon Üyesi

GÖZDE DEMİREL Komisyon Üyesi

ELİF SOYVURAL Komisyon Üyesi

MURAT AĞTAŞ Komisyon Üyesi

HÜSEYİN İLKADLI Komisyon Üyesi

AYŞE AYDIN Komisyon Üyesi

GÜRHAN ÖNCÜ Komisyon Üyesi

NAİL FEROĞLU Komisyon Üyesi

NEŞE BOZ Komisyon Üyesi

AYLİN OKUTAN Komisyon Üyesi

SIDIKA ECE ALTINIŞIK Komisyon Üyesi

ATALAY KARACAÖRENLİ Komisyon Üyesi

BAKİ POLAT Komisyon Üyesi

KOMİSYONUN AMACI
• Kültürel ve sanatsal faaliyetleri üyelere ulaştırmak,
• Kültürel ve sanatsal faaliyet yürüten üyelere ulaşmak,
• Üyeler ile birlikte sanatsal faaliyetlere katılıp sosyal bağları 

kuvvetlendirmek,
• Sosyal ve kültürel faaliyet alanında üretim yapmak.

GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR
• Komisyon üyeleri arasındaki bilgi paylaşımı için facebook ve 

ortak bir mail grubu oluşturuldu.
• İFSAK çocuk işçiler fotoğraf sergisi gerçekleştirildi.
• Şube ve temsilciliklerde yapılacak etkinliklerin örgütlenmesin-

de komisyonla birlikte hareket edilmesi için çalışma yapıldı.
• Komisyon faaliyetlerini duyurmak için facebook grubu oluştu-

ruldu.
• Ömer Koçağ resim sergisi açıldı.

GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANMIŞ ÇALIŞMALAR
• Yazar ve ozanlar ile söyleşi gerçekleştirmek
• Köy enstitüleri ile ilgili bir söyleşi gerçekleştirmek 
• MMO İstanbul Şube girişinde resim ve fotoğraf sergileri dü-

zenlemek
• İstanbul tarihi yarımadada kültürel gezi yapmak
• Kültürel ve sanatsal faaliyetlerle ilgilenen üyelerle röportaj 

hazırlayıp Oda yayınlarında paylaşmak.
• Komisyon tiyatro çalışmaları için Şahika Tekand ve Hamdi 

Alkan ile irtibat kurmak.
• Üyelerden sanat etkinlikleri potansiyeli olanların tespiti yö-

nünde çalışma yapmak
• Sinema ve belgesel günleri düzenlemek
• Komisyon faaliyetlerini öğrenci üyelerle taşımak
• Belediye etkinliklerinden bize uygun olanların takibi ve üye 
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katılımının sağlanması için ortak organizasyon ve ücretsiz 
etkinliklerden üyelerin etkin olarak haberdar edilmesi 

• Çağdaş Çoban ve arkadaşlarının müzik grubu ile şubede bir 
dinleti yapmaları.

UHUM MESLEK DALI KOMİSYONU
                                            
KOMİSYON ÜYE LİSTESİ

Hayri ACAR Komisyon Başkanı

Akın ALTUNAY Yönetim Kurulu Gözlemcisi

Sema KEBAN Komisyon Raportörü

Celal ŞAKAR Komisyon Üyesi

Cumhur METE Komisyon Üyesi

İbrahim TATAROĞLU Komisyon Üyesi

Özgür ARSLAN Komisyon Üyesi

Suat KOYUNCU Komisyon Üyesi

Vedat Ziya DOĞAN Komisyon Üyesi

UHUM MESLEK DALI KOMİSYONU KOMİSYON
TOPLANTILARI
Toplantı 1 / 24.01.2014
Toplantı 2 / 12.05.2014
Toplantı 3 / 03.07.2014
Toplantı 4 / 23.12.2014

KOMİSYONUN AMACI
MMO Meslek Dalı Ana Komisyonları ve Meslek Dalı Komis-
yonlarının Kuruluş ve Çalışma Yönetmeliği uyarılınca kurulan 
UHUM MDK komisyonu aşağıdaki kuruluş ilkeleri ve amaçları 
çerçevesinde, önerilen görevler çerçevesinde çalışma yürütür.

01. KURULUŞ
Oda yapısı içinde yer alan makina mühendisliği dışındaki mü-
hendislik dalları üyelerinden en az yüz (100)‘ünün, kendi mü-
hendislik dalı için Oda Yönetim Kurulu (OYK)‘ya yazılı olarak 
başvurması veya OYK‘nın gerek görmesi durumunda, OYK ka-
rarı ile Meslek Dalı Ana Komisyonu (MEDAK) kurulur.

OYK‘ya bağlı olarak çalışan MEDAK‘nın kurulacağı yeri de 
OYK belirler.

Nicelik ve örgütlülük düzeyine bağlı olarak, Şube/Bölge/İl Tem-
silciliklerinde, ilgili Yönetim Kurulları kararı ile Meslek Dalı Ko-
misyonu (MDK) kurulur.

02. AMAÇ
MEDAK ve MDK‘larının kurulmasında amaç;
· Meslek dalı üyeleri arasında örgütlenme ve dayanışmayı 

güçlendirecek politikaların oluşturulması,

· Meslek dalına özgü çalışmaların yapılması, bilgi ve deney bi-
rikiminin oluşturulması,

· Oda birimlerinde yürütülecek meslek dalı çalışmalarının eş-
güdümlenmesi,

· Meslek dalının geliştirilmesi, düzeyinin yükseltilmesi ve çıkar-
larının korunmasıdır.

07. MEDAK/MDK GÖREVLERİ
· Meslek dalı üyeleri arasında örgütlenme ve dayanışmayı 

güçlendirmek,
· İlgili kurullar arasında eşgüdüm sağlamak,
· Meslek dalı ile ilgili konularda OYK‘ya danışmanlık yapmak,
· En az bir MDK/MEDAK üyesinin görev alacağı örgütlenme, 

yayın, meslek içi eğitim vb. meslek dalı alt komisyonlarını 
kurmak ve çalışmaları yaygınlaştırmak,

· Meslek dalı üye toplantıları düzenleyerek üyelerin genel eği-
lim ve istemlerini belirlemek, katılım sağlamak,

· Mesleğin gelişmesini sağlayacak araçları oluşturmak,
· Madde 2‘de belirtilen amaçları gerçekleştirecek çalışmaları 

yapmak.

KOMİSYON TOPLANTILARINDA ELE ALINAN KONULAR
Bugüne kadar yapılan toplantılarda; 
• İTÜ’de bulunan Uçak, Uzay Bilimleri Fakültesi öğrencilerine 

yönelik MMO tanıtım, öğrenci üye ve öğrenci staj yeri başvu-
rularını içeren tanıtım etkinlikleri düzenlenmesi, bu çerçevede 
gerçekleştirilecek mezuniyet törenlerine katılınması üzerine 
görüşmeler yapılıp çalışmalar yürütüldü.

• UHUM MEDAK Komisyonu için Hayri ACAR önerildi ve ken-
disi Komisyona Başkan Vekili olarak atandı.

• Uçak, Uzay ve Havacılık mühendislerinin imza yetkileriyle il-
gili bir çalışma yürütülmesi görüşü benimsendi.

• Üniversitelerin durumu, eğitim kalitesi ile ilgili bir çalışma yü-
rütülmesine, “Bakım Mühendisliği” ile ilgili de benzer bir çalış-
ma yapılmasına karar verildi.

• Uçak, Uzay ve Havacılık mühendisliği öğrencileri arasında 
(yeniden) bir öğrenci komisyonu kurulması için çalışma yürü-
tülmesine karar verildi.

• Bu dönem düzenlenecek olan VIII. Ulusal Uçak Havacılık ve 

Uzay Mühendisliği Kurultayı’na sunulacak bildirilerin akade-
mik ağırlığının azaltılması amacıyla sorunların tartışılaca-
ğı bir platform da olması üzerine Kurultay’a konu başlıkları 
önerilmesi ve bu başlıklar üzerinde bildiriler sağlamak üzere 
çalışma yürütülmesi görüşü ele alındı.

• Mühendislik eğitiminin yabancı dilde olması ve mühendislik 
eğitiminde yabancı dil konularının tartışılmasına, bu konuda 
yapılacak çalışmaların Kurultay’a taşınabileceğine değinildi.

• İnteraktif eğitime yönelmenin önemine ve üye kazanmaktaki 
rolüne vurgu yapıldı, bu konuda bir çalışma yapılması ve Oda 
seminer vb. eğitimlerinin de interaktif ortamda verilebileceği 
değerlendirmesi yapıldı.
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YANGIN GÜVENLİĞİ KOMİSYONU
                                            
KOMİSYON ÜYE LİSTESİ

Serhat GÖKE  Komisyon Başkanı

Taner KABOĞLU  Komisyon Başkan Yardımcısı

Esat ERSOY  Yönetim Kurulu Gözlemcisi

Mahir TAN                 Komisyon Raportörü 

Emre KIRAL                                         Komisyon Raportör Yardımcısı 

Mehmet GÜLTEK  Komisyon Üyesi 

Aydan ADANIR  Komisyon Üyesi 

Bülent GERDAN  Komisyon Üyesi 

Mustafa SAYI  Komisyon Üyesi 

Gamze UÇAR  Komisyon Üyesi 

Telat DURSUN  Komisyon Üyesi

Nejat ALTAY  Komisyon Üyesi

Taner TUNA  Komisyon Üyesi

Mustafa ERTÜRK  Komisyon Üyesi

Alpay ÇELİKEL  Komisyon Üyesi

KOMİSYONUN AMACI
Üyelerimizin yangın söndürme ve yangından korunum konula-
rında mevcut bilgi düzeyini yükseltmek, ülkemizde mevcut ve 
taslak aşamasında bulunan yönetmelik ve standartların düzel-
tilmesi ve oluşturulmasına katkıda bulunmak ile yapılacak kitap 
çalışmalarıyla halkımızın yangın konusunda bilinçlendirmesini 
sağlamaktır.

GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR VE ETKİNLİKLER
• Konutlarda yangın güvenliği ile ilgili el broşürü hazırlanmak-

tadır.
• Mevcut Yangın Söndürme Sistemleri kitabımızın revize edil-

mesi ile ilgili kurulan yayın komisyonuna komisyonumuzdan 
destek verilmektedir. 

• 2015 yılı içerisinde “Binaların Yangından Korunması Hakkın-
da Yönetmelik” değişen maddeleri için şube görüşü oluşturul-
ması.

• İtfaiye Daire Başkanlığı’nın yangın proje kontrolleri ile ilgili 
resmi yazı ile bu kontrollerin bundan böyle daire tarafından 
yapılmayacağını belirtmesi üzerine şubemiz yangın proje 
kontrolleri için çalışma başlattı.

• İstanbul şube web sitemizde üyelerimizin yangın söndürme 
sistemleri ile ilgili hem teknik sorularına hem de mevzuatla 
alakalı sorularına cevap bulabileceği bir portal oluşturulması 
için çalışma başlatıldı

GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANMIŞ ÇALIŞMALAR
• Yangın Yönetmeliğinin irdelenmesi ve düzenlenmesi konu-

sunda görüş oluşturmak,

• Konutlarda yangın güvenliği broşür hazırlıkları tamamlandık-
tan sonra halkı bilinçlendirmeye yönelik Konutlarda Yangın 
Güvenliği konulu paneller organize etmek (Kamu Kurum Ku-
ruluşları ve Yerel Yönetimlerle ortak olarak)

• Yangın proje kontrollerine yönelik OSB’ler ve Yerel Yönetim-
lerle sürekli iletişim halinde olmak,

• İstanbul şube web sitemizde üyelerimizin yangın söndürme 
sistemleri ile ilgili hem teknik sorularına hem de mevzuatla 
alakalı sorularına cevap bulabileceği bir portal oluşturulması 
için çalışmayı tamamlamak,

• Oda yayınlarında (Tesisat Müh., Mühendis Makina vb.) yan-
gın söndürme sistemleri ile ilgili uygulamaya yönelik teknik 
yazıların komisyon adına yayınlanması,

• Köpüklü ve gazlı söndürme sistemleri ile ilgili çok fazla yayın 
olmadığı bu konularda çalışma yapılması, konuları komisyo-
numuzun programında yer almaktadır.

• İşçi Sağlığı İş Güvenliği Uzmanlarına Yangın Söndürme Sis-
temleri hakkında eğitim vermek,

• Organize Sanayi Bölgelerinde farkındalık yaratmak adına 
“yangın söndürme sistemleri” konulu panel ve söyleşi düzen-
lenmesi,

Yangın proje kontrollerinin şubemiz tarafından yapılması için 
şube teknik görevlilerinin eğitimi konusuna ağırlık verilerek 
sürdürülmesi.

YAPI DENETİM KOMİSYONU
                                            
KOMİSYON ÜYE LİSTESİ
Mustafa ASAR  Komisyon Başkanı

Şerif AYHAN  Komisyon Başkan Yardımcısı

Aydın GÜÇKIRAN  Yönetim Kurulu Gözlemcisi

Barış ATAÇ                Komisyon Raportörü 

Ali HANCIOĞLU                                       Komisyon Üyesi 

Cemalettin BEŞE  Komisyon Üyesi 

Zeki SAĞLAM  Komisyon Üyesi 

Mahmut ÇELİKMAKAS  Komisyon Üyesi 

İbrahim ZAFER  Komisyon Üyesi 

Şaban Yalçın URLU  Komisyon Üyesi 

Semih HAMMAŞ  Komisyon Üyesi

Ali BİLGİNER  Komisyon Üyesi

Özgür HIR  Komisyon Üyesi

Erhan ÇİNAR  Komisyon Üyesi

Mehmet ATALAY  Komisyon Üyesi

Muhsin GÖKÇEN  Komisyon Üyesi

Sezai KOCAMUSAOĞLU  Komisyon Üyesi

Burhan TAŞ  Komisyon Üyesi

Atilla FİLİZ  Komisyon Üyesi

Muharrem ÜŞÜMÜŞ  Komisyon Üyesi

Hayri YILMAZ  Komisyon Üyesi

Aziz ÖZCAN  Komisyon Üyesi

Fedai ERGÜVEN  Komisyon Üyesi

Mehmet ATALAY  Komisyon Üyesi

İbrahim ERYILMAZ  Komisyon Üyesi

Vural ARICA  Komisyon Üyesi
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İbrahim BARUT  Komisyon Üyesi

Naci ÖZER  Komisyon Üyesi

Şükrü SÜRMEN  Komisyon Üyesi

Yusuf Ziya TÜRKER  Komisyon Üyesi

Hamdi İĞBAR  Komisyon Üyesi

Behram AKSOY  Komisyon Üyesi

Volkan KARADAYI  Komisyon Üyesi

Gökhan ÖZTÜRK  Komisyon Üyesi

Feridun ŞİRİN  Komisyon Üyesi

Atilla SUBAŞI  Komisyon Üyesi

Sedat ERDEMİRCİ  Komisyon Üyesi

Mehmet Bumin AYKIN  Komisyon Üyesi

Abdulhalim DAL  Komisyon Üyesi

Metin BİROL  Komisyon Üyesi

Sabri FETVACI  Komisyon Üyesi

Özcan ÖZTÜRK  Komisyon Üyesi

Yüksel USTA  Komisyon Üyesi

KOMİSYONUN AMACI
Komisyonumuz yapı denetim mesleğindeki meslektaşların yapı 
denetim alanındaki sorunlarını belirlemek ve çözüm üretmek, 
Y.D.K. ve eklerine hakim olunarak, yapı denetim sektöründe ça-
lışan üyelerimize dolaylı  yasal destek sağlamak, Yapı denetim 
yasası ve eklerinde kamu ve üyelerimiz aleyhine hususları tespit 
ederek Şube Yönetim Kurulu’nun bilgilendirilmesini sağlamak, 
çözümünde oda organlarına  yardımcı olmak, yapı denetimle il-
gili kanun, tüzük ve yönetmeliklerin değerlendirilmesi ve gerekli 
çalışmaların yapılması; yapı denetim sektörünün sorunları ile il-
gili olarak gerekli yayın, toplantı vb. organizasyonların yapılması-
na destek olunması; Meslek Odaları olarak mühendislerin daha 
yetkin hale gelmesini sağlamak amacı ile kurulmuştur.

GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇALIŞMALAR VE ETKİNLİKLER
Yapı Denetim Komisyonu, bu çalışmalar kapsamında MMO İs-
tanbul Şube’de dört toplantı yapmıştır. Yapı denetim kanun ve 
yönetmeliklerinin güncel hali klasikleştirilmiştir. Komisyon top-
lantıları yapı denetimde çalışan tüm üyelere duyurularak davet 
gönderilmiştir. Yapılan toplantılar çalıştay olarak değerlendirile-
rek yapı denetim sorunları tartışılmıştır.

GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANMIŞ ÇALIŞMALAR
a) Yapı denetim mühendislerinin özlük hakları ile ilgili çalışma-

lar yapılması.
b) Yapı denetim mevzuatında olabilecek değişiklikleri takip 

ederek sektörde olumlu bir şekilde uygulanabilirliğini sağla-
ma yönünde çalışmalar yapılması.

c) Yapı denetçilerin görev sorumluluklarının belirlenerek doğru 
bir şekilde uygulanırlılığının sağlanması yönünde çalışma 
yapılması.

KENTLEŞME, YEREL YÖNETİMLER,
ULAŞTIRMA VE ÇEVRE KOMİSYONU
                                            
KOMİSYON ÜYE LİSTESİ

Ali Güven OTMAN Komisyon Başkanı

Ahmet Burçin ÖZENSEL Komisyon Başkan Yardımcısı

Cafer YILDIZ Yön. Krl. Gözlemcisi

İbrahim M. TATAROĞLU Komisyon Raportörü 

Mahir TAN Komisyon Raportör Yardımcısı 

Ali Mirkan KONAR Komisyon Üyesi 

Orhan ATİLLA Komisyon Üyesi 

Utku KIZILTAN Komisyon Üyesi 

Selma AYDIN Komisyon Üyesi 

Celal ŞAKAR Komisyon Üyesi

İbrahim Utku BAŞYAZICI Komisyon Üyesi

Ali Metin OKTAY Komisyon Üyesi

Levent BÜYÜKBOZKIRLI Komisyon Üyesi

Onur PAZARCI Komisyon Üyesi

Alpay ÇELİKEL  Komisyon Üyesi

KOMİSYONUN AMACI
• Şubemizin bugüne kadar ürettiği kısa, orta ve uzun vadeli po-

litikaların geliştirilmesi, kentimizin ve ülkemizin ilgili konu ve 
sorunlarını inceleyerek görüş iletilmesi; başta meslektaşlar 
olmak üzere kamuoyuna taşınması ve bu amaçla etkinlikler 
düzenlenmesi, bu politikaların bilimsel altyapısının güçlendi-
rilmesi için çalışmalar yapılması, konuyla ilgili birikim ve do-
nanımın kolay ulaşılabilir hale getirilmesini kapsar.

• Komisyon; kent içi ulaşım, yasa ve yönetmeliklerdeki sorun-
ların tespiti, çevre kirliliği, üretim ve tüketimdeki gelişmeler 
vb. üye ve toplum bilgisine sunulması, konu ile ilgili yayın, 
toplantı ve panellerin düzenlenmesi, ülkemizde yapılan her 
türlü etkinliğin izlenmesi ve üyenin bilgilendirilmesi çalışma-
larını yürütmektir.

HEDEFLENEN ÇALIŞMALAR (Konu Başlıkları)
• Kentsel Dönüşüm, Makina Mühendisliği açısından kentsel 

dönüşümün incelenmesi, deprem açısından tesisatların da-
yanıklı hale getirilmesi, ulaşım, özelleştirmeler, yerel yöne-
timlerle ilişkiler, kent konseyleri ve burada alınacak pozisyon, 
3. Köprü ve 3. Havaalanı projelerin kamusal yaşama etkileri, 
şehir içi trafi ğin kamusal yaşama etkisi gibi konular.

GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR 
• İstanbul ulaşım raporunun oluşturulması,
• 3. Köprü trafi ği ve karbon monoksit salınımı ile ilgili raporun 

hazırlanması,
• Kent Konseyleri’ne Şube’den aktif katılınması,
• Kent Konseyleri çalışmalarının aylık raporlanması,
• Kent içi toplu taşımanın incelenmesi, öneriler sunulması,
• Ulaşım Paneli,
• Kentsel Dönüşüm ve kent Yaşamına Etkileri Haneli.
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etkinlikler yapılması kararı alınmıştır. Ayrıca bu amaçla dü-
zenlenecek başka etkinliklere de katılım benimsenmiştir. 

• Soma faciası ile ilgili IKK’nın 14 Haziran 2014’de İMO’da dü-
zenlediği “Çalışma Yaşamında Taşeronlaşma ve Madencilik” 
başlıklı Panele komisyon üyelerimizin geniş katılımla iştirakı 
sağlanmıştır. 

 18.06.2014 tarihinde, 9 üyenin katılımıyla toplanıldı. “Temiz 

GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANMIŞ ÇALIŞMALAR 
• Kentsel Dönüşüm ve Deprem bakımından doğal gaz ve su 

altyapısı incelenecek durum değerlendirilmesi yapılarak ka-
muoyuna ve üyelerimize sunulacak.

• 3. Köprü, 3. Havaalanı ve Kanal İstanbul gibi projelerin takip 
edilmesi, kamu yararının incelenmesi ve kamuoyuna sunul-
ması,

• Doğal gaz ve su şebekesi incelenecek Şube Yönetim Kurulu’na 
sunulacak.

ENERJİ KOMİSYONU
                                            
KOMİSYON ÜYE LİSTESİ

Azmi BAKDUR Komisyon Başkanı

Muzaffer BAŞARAN Komisyon Başkan Yardımcısı

Mete BAY Yön. Krl. Gözlemcisi

Hale ATAOĞLU Komisyon Raportörü 

M. Erhan ÖZKUN Komisyon Raportör Yardımcısı 

Abdulhalim DAL Komisyon Üyesi 

İbrahim Cengiz SOLAKOĞLU Komisyon Üyesi 

Salih VATANSEVER Komisyon Üyesi 

Hamit ERUĞUZ Komisyon Üyesi 

Nevzat ŞADOĞLU Komisyon Üyesi

Kudret TOSUN Komisyon Üyesi

Can RODOP Komisyon Üyesi

Devrim YILDIRIM Komisyon Üyesi

Emre AYTEKİN Komisyon Üyesi

Halil Hulki YALINKILINÇ Komisyon Üyesi

Sezai KOCAMUSAOĞLU Komisyon Üyesi

İsmet TETİK Komisyon Üyesi

Seçkin ZEYBEY Komisyon Üyesi

KOMİSYONUN AMACI
• Enerji Komisyonu Şube Yönetim Kurulunca enerji ile ilgili dü-

zenlenecek etkinliklere katkı sunulması amacıyla oluşturul-
muştur. 

• Komisyonun hedefl eri; enerji politikalarının geliştirilmesi, ül-
kemizin enerji ile ilgili konu ve sorunlarını inceleyerek görüş 
üretilmesi, enerji ile ilgili teknolojik ve yeni konular hakkında 
çalışmalar yapılması ve bu amaçlı çalışmalar neticesinde 
söyleşi, panel ve seminer gibi etkinlikler düzenleyerek oda 
çalışmalarına katkı sağlamaktır.

GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR VE ETKİNLİKLER
• 30.04.2014 tarihinde 9 üyenin katılımıyla dönem içinde yapı-

lacak faaliyetlerin planlaması yapıldı.
• 21.05.2014 tarihinde 13 üyenin katılımıyla yapılan toplantıda 

güncel olan Soma’da yaşanan facia tartışılmış, bu konuda ko-
misyon üyelerimizin de konuşmacı olarak katılımıyla paneller, 
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Kömür Teknolojileri” başlıklı Seminer ve kojenerasyon tekno-
lojileri panellerinin gerçekleşeceği tarihlerin planlanması ve 
katılımcıları belirlendi. 

• “Temiz Kömür Teknolojileri” konulu Seminer 18 Ekim 2014 
tarihinde  Komisyon Başkan Yardımcımız Mak.Yük. Müh. Mu-
zaffer Başaran tarafından yoğun ilgi ve katılımla gerçekleştiril-
miştir. 

• “Kojenerasyon Uygulamaları” konulu Panel  22  Kasım 2014  
tarihinde Oda merkezinde yapıldı. Yoğun ilgi gören Panelin 
konuşmacıları Kojenerasyon Derneği Başkanı Mak.Yük.Müh.
Özkan Ağış, Doç. Dr. Hasan Hüseyin Erdem (YTÜ); Mak. 
Müh.  Ozkal Kaş”.

• 05.11.2014 tarihinde  üyenin katılımıyla toplanıldı.
• Enerji verimliliği haftasında  Ocak 2015  ikinci haftası içinde  

Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınan müsaadelerle  Kadıköy , 
Şişli’ Beylikdüzünden belirlenen 6 ilköğretim okulunda Enerji 
verimliğiliği ve cevre sunumları yapıldı (Bostancı Atatürk Or-
taokulu, Melehat Şerifzade Ortaokulu’ Şişli ‘Mahmut Şevket 
Paşa Ortaokulu ve Atatürk Ortaokulu’  Beylikdüzü  Bizim kent 
İlköğretim Okulu).

• 11 Mart 2015 “Rüzgar Enerjisi” konulu seminer yapıldı (sunum 
Emre Aytekin).

• 28 Mart tarihinde “Yerli Linyit Kömürünün Gazlaştırılması” (do-
ğalgaza alternatif olarak) konulu Panel  yapıldı. TÜBİTAK’tan 
Doç. Dr. Haydar Livatyalı, TKİ’den AR-GE Daire Başkanı Ma-
den Müh. Mustafa Ziypak ve Komisyon Başkan Yardımcısı 
Mak. Yük. Müh. Muzaffer Başaran Panel konuşmacılarıydı.

• 30 Eylül 2015 tarihinde ETADER (Enerji Tasarrufu Derneği) ile 
Komisyonumuz üyelerinin katılımı ile Oda merkezimizde ortak 
toplantı gerçekleştirilmiştir. 

• 18 Kasım 2015 tarihinde ‘’Sanayide Enerji Verimliliği ve ER-
DEMİR” Semineri verilmiştir (sunum A. Bumin Aykın).

• 29 Kasım 2015 tarihinde Kadıköy Temsilcilik-Kadıköy Bele-
diyesi ile ortak gerçekleştirilen (KOZZY Kültür merkezi’inde) 
“Binalarda Enerji Tasarrufu” Paneli’ne destek verilmiştir (pa-
nelist olarak Cengiz Solakoğlu katılmıştır). Bir önceki yıl aynı 
içerikte Kartal Temsilcilik-Kartal Belediyesi ile Türkan Saylan 
Kültür Merkezi’nde, Beylikdüzü Temsilcilik-Silivri Belediyesi ile 
yapılmıştır.  

• Perpa  Tic. Merkezi Isıtma Sistemleri ile ilgili ön fi zibilite etüdü  
Nisan 2014 tarihinde yapılmış ve Oda Yönetim Kurulu’na ra-
por verilmiştir.

GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANMIŞ ÇALIŞMALAR
Ayrıca Komisyon; 
• Türkiye’nin Enerji Görünümü
• Rüzgâr Enerjisi  
• Güneş Enerjileri
• Isı Pompaları (Toprak-su-hava kaynaklı)
• Türkiye Elektrik Sistemi
• Hidroelektrik Santrallar
• Termik Santrallar
• Kaya Gazı ve Kaya Gazı Teknolojileri
• Yeşil Bina Standartlarının İncelenmesi. Yeşil Binalar ve Leed, 

Bream Sertifi kaları
• Biyokütle-Biyogaz Enerjisi
• Hidrojen Enerjisi
• Karbon Emisyonları
konularında çalışma yapmayı hedefl emektedir.

KADIN MÜHENDİSLER KOMİSYONU

KOMİSYON ÜYE LİSTESİ 

Şebnem CENGİZ Komisyon Başkanı

Başak GÜNDOĞDU Komisyon Başkan Yardımcısı

Ezgi KILIÇ Komisyon Raportörü

İlknur G. TUNCAY Komisyon Raportör Yardımcısı

Bilgen Şimşek AKMAN Yönetim Kurulu Gözlemcisi 

Leyla BAHÇECİ Komisyon Üyesi

Filiz TAMTEKİN Komisyon Üyesi
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Nevruz Aydan ALKAP Komisyon Üyesi

Neşe BOZ Komisyon Üyesi

Şaziye Nalan SEYFİ Komisyon Üyesi

Beyhan Tayat ORMAN Komisyon Üyesi

Beyhan ŞAHİN Komisyon Üyesi

Elif TUNABOYLU Komisyon Üyesi

Saadet SAYIN Komisyon Üyesi

Şengül DEMİRCAN Komisyon Üyesi

Özge GÜRGÖZE Komisyon Üyesi

Alev VOLKAN Komisyon Üyesi

Gülcan YAVUZ Komisyon Üyesi

Nur ÖZDURMAZ Komisyon Üyesi

Hale ATAOĞLU Komisyon Üyesi

Özlem KUTBAY Komisyon Üyesi

Gülser ÜNLÜ Komisyon Üyesi

Esra BOĞA Komisyon Üyesi

Nihal DİNÇ Komisyon Üyesi

Aysun AYKAÇ Komisyon Üyesi

Gizem KIZILASLAN Komisyon Üyesi

GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇALIŞMALAR VE ETKİNLİKLER 
1. Kadın üyelerimize yönelik arama çalışmaları yapıldı. Yaklaşık 

600-700 kişi aranarak, üye güncellenmesi yapıldı.
2. İş Yaşamında Kadın Mühendisler Anketi üyelere mail olarak 

atıldı, sonuçları değerlendirilecek.
3. MMO örgütlenmesinin en önemli unsurlarından olan biz ka-

dın mühendisler, mühendis bakış açısına kadın bakış açısını 
ekleyerek, 17 Ekim 2014 Cuma akşamı I. Kadın Mühendisler 
Buluşması’nı gerçekleştirdik. Yaklaşık 60 kişinin katılımıyla 
gerçekleştirmiş olduğumuz etkinliğimiz; “Namus Nedir?” kısa 
fi lm gösterimi ile başladı. Üyelerimizin kendini tanıtması ve 
taleplerinin dinlenmesiyle devam etti. Çoğunluğu uzun za-
mandır ilk defa Oda faaliyetlerine katılım gösteren meslektaş-
larımızla toplantı sonrası Şube Lokali’nde gerçekleştirdiğimiz 
kokteylimizde muhabbetimiz devam etti. İlerleyen süreçte 
bize desteklerini sürdüreceklerini, bizimle birlikte bu yolda 
yürüyeceklerini dile getiren üyelerimizle iletişimimizi devam 
ettirerek, çalışma programlarımızı oluşturulacağız.

GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANMIŞ ÇALIŞMALAR
ve ÖNERİLER
1. Toplumsal Cinsiyetçilik ile ilgili panel hazırlanacak. Panele 

tüm YK ve ŞYK üyelerinin katılımı sağlanacak.
2. 16 hafta süren KİHEP (Kadının İnsan Hakları Eğitim Prog-

ramı) ile ilgili bir eğitim programını hem komisyon hem de 
tüm kadın üyelerimizin katılımıyla Şube’de gerçekleştirilmesi 
kararımız en kısa sürede uygulamaya geçirilecek.

3. Yasal düzenlemeler ve TMMOB örgütlülüğü gündemlerinin 
değerlendirilmesine. 

4. 2015’te yapılacak Kadın Kurultayı’na yönelik çalışmalar yürü-
tülmesine.

5. Kadın üyelerin YK ve ŞYK’larda temsiliyetinin arttırılması ko-
nusunda çalışmalar yürütülmesine.

6. Bülten’e Komisyon üyelerince yazı yazılmasına.

KAZAN VE BASINÇLI KAPLAR KOMİSYONU

KOMİSYON ÜYE LİSTESİ 

Muammer AYGÜN Başkan

Ümit ÇİFTÇİ Başkan Yrd.

Doğan ÖZDEMİR Başkan Yrd.

Zekai ŞAHİN Y.K. Gözlemcisi

Tuncay MERAL Raportör 

Doğan EROL Raportör

Sercan AYCAN Üye

Sevgi TORAMAN Üye

Zeki SAĞLAM Üye

KOMİSYONUN AMACI
Kazan ve Basınçlı Kaplar komisyonunun  çalışması , muh-
temel kaza risklerine karşı önlem alma,gerekli bilgilendirme 
yapma,,basınçlı kapların güvenli bir şekilde kullanılmasını sağ-
lamak, güvenlik kurallarını oluşturmaktır. Kullanıcı  MMO ve 
Basınçlı kap ile Kazan üretici fi rmaları arasındaki ilişkiyi geliş-
tirmek; Sektörün sorunları ile ilgili olarak gerekli yayın, toplantı, 
v.b. organizasyonların yapılmasına destek olmak; Meslek Oda-
ları olarak mühendislerin daha yetkin hale gelmesini sağlamak 
amacı ile kurulmuştur.

GERÇEKLEŞTİRİLMESİ PLANLANAN ÇALIŞMALAR
• Odamız İstanbul Şubesi bünyesinde faaliyet göstermekte 

olan Basınçlı Kaplar Komisyonunun yapmış olduğu çalışma-
lar kapsamında, İstanbul ve Marmara Bölgesi genelinde “Ba-
sınçlı Kaplardan Kaynaklı Risk Değerlendirmesi” çalışması 
yapmak

• İstanbul’da bulunan basınçlı kap sayısını belirlemek için an-
ket formu  Organize Sanayi   Bölgelerinde uygulamaya baş-
lanacak
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• Basılan broşürler  Organize Sanayi   Bölgeleri fi rmalarına da-
ğıtılmaya ve Posterler Organize sanayi bölgeleri yönetimle-
rinden  izin alınarak asılacak

• Basınçlı kap kazaları nedenini, Kaza olmaması için olması 
gereken emniyet donanımlarını, Periyodik kontrollerin öne-
mini, belirtmek için Organize sanayi bölgelerinde seminerler 
düzenlemek

• Basılan poster ve broşür dağıtımı sonrası kontrol edilen ba-
sınçlı kap sayılarında artış olup-olmadığı takip edilecek

GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR
• Kazan ve Basınçlı kap tanıtım broşür ve posterler yapıldı. 

Poster ve broşürler basıldı.
• Basınçlı hava kullanımında bilgilendirme için Başakşehir 

Temsilcilik’te seminer yapıldı.
• Basınçlı hava hatları konulu Kartal Temsilcilikte söyleşi yapıldı.

KALDIRMA İLETME ve İŞ MAKİNALARI
KOMİSYONU

KOMİSYON ÜYE LİSTESİ 

Ömer YÜCESOY         Başkan

Hüseyin ŞİMŞEK      Y.K. Gözlemcisi

Ali Haydar YILMAZ Başkan Yrd.

Özgür ERDOĞAN    Raportör

Erkan DENİZ              Raportör Yrd.

Zeki SAĞLAM  Üye

Ali Tamer CELASUN     Üye

ŞÜKRÜ SÜRMEN Üye

Memet GÜLTEK Üye

Özgü ÖZTURA    Üye

İsmail GERDEMELİ Üye

GÜRHAN ÖNCÜ Üye

Murat AĞTAŞ Üye

KOMİSYONUN AMACI
Kaldırma ve iletme makinaları ile ilgili olarak gelişen teknolo-
jiyi izlemek, üyelerimize tanıtmak, sektörün sorunları ile ilgili 
olarak gerekli yayın, toplantı vb. organizasyonların yapılması-
na destek olmak. İş Makinalarının kullanımından sorumlu olan 
operatörlerin bilgi ve donanımlarını arttırmak, iş makinalarının 
güvenli çalıştırılması enerji ve zaman tasarrufu açısından son 
derece önemli olduğundan operatörlerin eğitimi için verilecek 
olan kurslarla ilgili gerekli olan çalışmaları yapmak, yayınları 
hazırlamak.

GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇALIŞMALAR VE ETKİNLİKLER 
Komisyon çalışmamızın önceliğini,  geçen dönemlerden buya-

na devam eden İş Makinaları Teknik Terimler sözlüğünü son-
landırmaya, bu sözlüğü İnternet sayfamızda ve medya ortamla-
rında üyelerimize ulaştırılmasına verdik. 

Yönetim Kurulu kararı olarak alınan komisyon üyelerinin kendi 
uzmanlık alanlarında söyleşi ya da seminer düzenlemek amaçlı 
çalışmalar yapıldı. Toplam 12 toplantı sonucunda alınan karar-
lar çerçevesinde;

1. Komisyon Üyemiz. Mehmet GÜLTEK ve Zeki SAĞLAM “İŞ 
MAKİNALARI ve İŞ KAZALARI” konulu sunum hazırladı. Şişli 
Temsilcilikte söyleşi halinde sunuldu, 10 kişi katılım sağladı

2. Komisyon üyemiz Tamer CELASUN, İş Makinaları Teknik Te-
rimler Sözlüğünün güncellenmesi konusunda çalışma yaptı. 
“F” harfi ne kadar gelen sözlük ile ilgili bir değerlendirme ku-
rulu oluşturuldu. Sözlük ile ilgili çalışma kurul değerlendirme-
sinden sonra devam edecek.

3. İsmail GERDEMELİ tarafından “Kule Vinçlerinde risk değer-
lendirmeleri” konulu Kartal temsilcilikte yapılmak üzere su-
num hazırladı.

4. “İş Makinaları ve İş Kazaları ve Forklift Seçimi” başlığı altında 
Kartal Temsilcilikte söyleşi yapıldı. Söyleşiyi komisyon üye-
lerimiz, Zeki SAĞLAM, Özgü ÖZTURA ve Hüseyin ŞİMŞEK 
sundu. Söyleşiye 20 kişi katıldı.

LPG/CNG KOMİSYONU

KOMİSYON ÜYE LİSTESİ 

GÜRKAN TOPUZLAR Komisyon Başkanı

BAKİ KÖSEOĞLU Komisyon Başkan Yardımcısı

YUSUF ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Gözlemcisi

TANJU YAZICI Komisyon Raportörü

NEVZAT TOPTAŞ Komisyon Üyesi

TARIK ÖZER Komisyon Üyesi

MÜNÜR AYDIN Komisyon Üyesi

RECAİ AÇAR Komisyon Üyesi

OSMAN ŞEVKET KIZIL Komisyon Üyesi

Özgü ÖZTURA    Üye

İsmail GERDEMELİ Üye

GÜRHAN ÖNCÜ Üye

Murat AĞTAŞ Üye

KOMİSYONUN AMACI
Odamız LPG/CNG konusunda eğitim ve teknik hizmet çalış-
maları yürütmektedir. LPG/CNG komisyonu; Şube Yönetim 
Kurulunca bu konu ile ilgili çalışmalara katkı sunması, LPG 
dönüşümü sırasında karşılaşılan sorunlara çözüm bulması vb. 
amaçlarla dönüşüm ve gaz dağıtım fi rmalarından, kamu kurum 
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• MTR ve AİTM belgeleri hazırlama esasları
• TÜVTÜRK ile MMO arasında evrak ve uygulama uyumsuz-

lukları
• EGM şubelerinde araç onayı yapılırken meydana gelen yan-

lışlıklar
• Sektördeki merdiven altı oluşumlar ile mücadele
• Gas Turkey 2015 Fuarında tüm katılımcılara açık olarak 

CNG’li araç dönüşüm teknolojileri konulu seminer düzenlen-
di.

ve kuruluşlarından uzman üyelerimizin katılımı ile oluşturulmuş-
tur. Komisyonun hedefl eri LPG/CNG’nin araçlarda kullanımı ile 
ilgili üreticiden son kullanıcıya kadar kamu can ve mal güvenli-
ğini sağlamak için gaz satış ve kullanımı alanında teknik çalış-
malar yapmak, sorunlarını inceleyerek görüş üretmek, gelişen 
teknolojiyi takip ederek ülkenin ve sanayinin gelişimi için bu ko-
nuda söyleşi, panel ve seminer gibi etkinlikler düzenleyerek bil-
gilendirmeler yapmak ve oda çalışmalarına katkı sağlamaktır.

KOMİSYONUN ÇALIŞMA VE ETKİNLİKLERİ
Komisyonumuz LPG/CNG araç dönüşümlerinde karşılaşılan 
sorunlarla ilgili birçok konuda görevli teknik personele yardımcı 
olmakta ve görüş üretmektedir. Bu konu ile ilgili komisyon aşa-
ğıdaki konularda çalışmalarına devam etmektedir.

• Stepne altında egzost susturucusu bulunan araçlara simit 
tank montajı

• LPG montajına engel olan araç ağırlıkları
• CNG’li araç kontrol formlarının düzenlenmesi
• CNG’li araçaların montajına yönelik teknik personelin eğitimi
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2. ÜYE İLİŞKİLERİ ÇALIŞMALARI

2.1 ÜYE İLİŞKİLERİ ÇALIŞMALARI

Birim, öğrenci ve mezun üye adaylarının ilk kabul ve işlemlerinin 
yapıldığı birimdir. Üyenin olduğu her yerde var olmak hedefi yle 
birim faaliyetleri temsilcilikler aracılığı ile de yürütülmektedir.

Birim şu faaliyetleri yürütmektedir;
• Üye kayıt işlemleri
• Öğrenci üye kayıt işlemleri
• Üye kimlik kart ve belgelerin düzenlenmesi
• Kimlik yenileme
• Aidat işlemleri
• İşsizlik, emeklilik işlemlerinin yürütülmesi
• Adres güncelleme
• Şube değişikliği işlemleri
• Periyodik yayın gönderimi ve takibi

2.2 ÜYE İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRME
       İŞ YERİ ZİYARETLERİ 

AMAÇ
• Üye sayısını arttırmak,
• Üye veri tabanının güncelliğini sağlamak. Adresi kapalı üye 

sayısını minimize etmek,

• Örgütlü ve aktif üye potansiyelimizi arttırmak,
• Üye İlişkilerini Geliştirme Çalışma Grubu, Temsilcilik Yürütme 

Kurulları, Şube Yönetim Kurulu, diğer Şube birimlerinin yar-
dımıyla sürekli olarak işyeri çalışmalarını veya işyeri ziyaret-
lerini organize etmek ve yürütmek,

• Üyelerin Şube’ye gelmesini beklemek yerine, Oda’yı üyenin 
bulunduğu her yere taşımak,

• Üye beklenti ve şikâyetlerini almak. Üyeleri Şube çalışmaları-
na dâhil etmek, 

• Eğitim, etkinlik vb. programları üye beklentileri doğrultusunda 
belirlemek,

• İşyeri temsilciliklerini oluşturmak ve ilişkileri sürdürmek,
• Üniversitelerle güçlü ilişkiler kurmak ve öğrenci üye örgütlülü-
ğünü geliştirmek,

• Üyelerle doğrudan ve sıcak ilişki geliştirmek.

Üye odaklı yaklaşımımız, MMO İstanbul Şube Faaliyetlerini 
üyeye daha etkin olarak ulaştırmak, üye talep ve önerilerini ala-

rak yeni faaliyetleri bu önerileri içerecek şekilde 
düzenleyip aynı etkinlikte üyeye yeniden ulaş-
tırma döngüsüne dayanmaktadır. Çalışmaları 
üyeye ulaştırma yöntem ve araçlarımız çeşitlilik 
kazanmıştır. Üyeyi kendi çalışma mekanlarında, 
çalışma şartları içinde tanımak ve odayı kendi-
sine doğrudan bir ilişki içinde tanıtmak, karşılıklı 
olarak önemli avantajlar sağlamaktadır. Üyelerin 
zaman problemi, kurumu yeterince tanımamak-
tan kaynaklanan ilk temas güçlüğü vb. engellerin 
kolay aşılması ve odanın üyelerine verdiği değe-
rin fark edilmesi bu avantajların bazılarıdır.

Bu kapsamda 31. Dönemde üyelerimizle direkt 
temas etmek ve çalışma alanlarındaki durumları-

nı görüşmek adına toplam 210 iş yerleri ziyaret edilmiştir.

Üye İlişkileri Birimi 

Üye ilişkileri Birimi Teknik Görevli  Görevleri

Şube Tanju Yazıcı Üye Birim Sorumlusu-

SMM Birim Sorumlusu

Mesut Geçgel Öğrenci Üye Sorumlusu

Büro Görevlisi

Sevilcan Yılmaz Dilber Üye Birimi- SMM Birimi

Emine Güven Gümüşkaya Üye Birimi- SMM Birimi

Zeliha Kargı Ertunç Üye Birimi- SMM Birimi

Asuman Saltıkçıoğlu Üye Birimi- İş&Mühendis Birimi

2012 2013 2014 2015

Üye Sayısı 22929 23873 24784 25899

Adresi Güncel Üye Sayısı 18264 19265 20935 21911

Üye (Yeni Kayıt) 855 937 1012 1043

Öğrenci Üye (Yeni Kayıt) 554 313 465 347

Aidat Borcu Olmayan Üye Sayısı 5038 4851 7156 4727

Üyelik Belgesi 1996 1645 1773 1788

Şube Bülteni Gönderimi 6000

Tesisat Mühendisliği Dergisi Gönderimi 5300

GERÇEKLEŞEN BÜRO İŞLEMLERİ
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2.3 SÖYLEŞİ, PANEL, TOPLANTI, MİTİNG, 
       TEKNİK GEZİ, SOSYAL ETKİNLİK
 
KARŞILAŞMALAR –BGST 10.02.2014 ve 26.10.2014
Üyelerimizin sosyal, kültürel ihtiyaçlarını gidermek, bu alana 
müdahil olarak birliktelik zeminlerimizi artırmak amacıyla BGST 
tarafından sahnelenen Karşılaşmalar oyununa Şube Üye Birimi 
ve Anadolu Yakası Temsilcilikleri organizasyonları ile iki defa 
katıldık. Toplamda 170 üyemizin katıldığı oyun Kentsel Dönü-
şüme tüm tarafl ar açısından farklı bir bakış getirmektedir. 

PANEL - KENT VE ULAŞIM / 15.03.2014

Etkinlik 15 Mart 2014 Cumartesi günü saat 15.00’de MMO İs-
tanbul Şube binası toplantı salonunda 37 kişinin katılımı ile ger-
çekleşti. Panel MMO İstanbul Şube Başkanı Zeki ARSLAN’ın 
açılış konuşması ile başladı, ardından panelistlerden; Kentleş-
me, Ulaştırma ve Yerel Yönetimler Komisyon Başkanı Ali Güven 
OTMAN, “Kentimizde Kent İçi Ulaşımda Durum” adlı sunumu-
nu yaptı. İkinci panelistimiz olan Yıldız Teknik Üniversitesi’nden 
Doç. Dr. İsmail ŞAHİN ise “Kent İçi Ulaştırma Politikaları ve 
Planlama” adlı sunumunu yaptı. Etkinlik soru cevap kısmı ile 
son buldu.
 
SÖYLEŞİ - “ÇALIŞMA YAŞAMINDA KARŞILAŞILAN HUKU-
Kİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI” / 01.04.2014 
Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Hukuk Birimi’nin 
düzenlediği “Çalışma Yaşamında Karşılaşılan Hukuki Sorunlar 

ve Çözüm Yolları” konulu söyleşi 01 Nisan 2014 Salı günü 55 
katılımcı ile gerçekleştirildi. Sunum BirGün gazetesi yazarı Avu-
kat İzzet Otru tarafından yapıldı.

Yaklaşık 3 saat süren söyleşi, katılımcıların etkin olarak katıldı-
ğı soru cevap kısmıyla son buldu.

TMMOB-SGK PROTOKOLÜ /
MÜHENDİS ASGARİ ÜCRETLERİ
31 Temmuz 2012 tarihinde T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 
ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) arasında 
imzalanan İşbirliği Protokolüne göre SGK bildirimine esas olan 
hiçbir Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı 2015 yılı içerisinde 
brüt 3.000 TL ücretin altında çalıştırılamayacaktır.

GENEL ÜYE TOPLANTISI VE TORBA YASA SUNUMU-
24.01.2015

Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şube 31. Dönem Genel 
Üye Toplantısı, Taksim’de 238 üyenin katılımıyla gerçekleştiril-
di.Üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlik MMO İs-
tanbul Şube YK Başkanı Zeki Arslan`ın konuşmasıyla başladı. 
TMMOB`nin gücünü örgütlü üyesinden aldığını belirten Arslan, 
“Odamız, geçmişte olduğu gibi toplumdan yana çalışmalarını, 
siz örgütlü üyelerimizin bize verdiği güçle sürdürmektedir. Yü-
zünü ranta değil halka dönen, kamu ve toplum yararı için bilim-
sel çalışmalarını sürdüren TMMOB, AKP iktidarının hedefi  ha-
line gelmiştir. Çıkarılmak istenen torba yasalarla susturulmaya 
çalışılan TMMOB, örgütlü üyesinden aldığı güçle yalana, talana 
ve yağmaya karşı mücadelesini, tüm kararlılığıyla sürdürecek-
tir.” dedi. 31. Dönem Çalışma Raporu sunumu, Şube Yönetim 
Kurulu Üyesi Ali Bilginer tarafından gerçekleştirildi. Danışma 
ve Yönetim Kurullarının, komisyonların, temsilciliklerin, birimle-
rin çalışmaları ve mali durum anlatılarak bilgilendirme yapıldı. 
TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Süleyman 
Solmaz tarafından yapılan, içerisinde TMMOB Yasası`na dair 
değişiklikleri de içeren Torba Yasa bilgilendirmesi ve forumla 
devam eden etkinlik gerçekleştirilen kokteylin ardından son bul-
du.
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MESLEKTE 5-10-15-20.YILINI DOLDURAN ÜYELER İÇİN 
ONUR GECESİ ETKİNLİKLERİ 

Mühendislik mesleğinde 5. 10. 15. ve 20. yıllarını doldurmuş üye-
lere, mesleğe yaptıkları katkılarından dolayı Oda Yönetimi tara-
fından teşekkür ve tebrikleri iletmek amacıyla düzenlenen “Onur 
Yılı” etkinlikleri sona erdi. Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Ka-
dıköy, Kartal,  Şişli, Tuzla ve Ümraniye olmak üzere, sekiz temsil-
cilikte gerçekleştirilen etkinliklerde 513 üyeye plaket verildi.

Şube ve Temsilcilik YK Üyeleri‘nin konuşmalarının da yer aldığı 
etkinliklerde, Temsilcilik çalışmaları ve İstanbul Şube Üye İliş-
kileri Birimi çalışmaları hakkında sunumlar gerçekleştirildi. Oda 
adına yapılan sunumlarla birlikte, üyelerin aktif katılım gösterdi-
ği forumlarla mesleğe ve Oda`ya ilişkin fi kir alışverişleri yapıla-
rak, istek ve öneriler alındı. Etkinlikler forumların ardından ger-
çekleştirilen toplu fotoğraf çekimleri ve kokteyllerle sona erdi

2.4 İŞ & MÜHENDİS BİRİMİ ETKİNLİKLERİ

EXCEL ORTA-İLERİ SEVİYEYE GİRİŞ / 09.09.2014 /
Katılımcı 18
Eğitmen: Murat ÖZMIZRAK
Eğitim İçeriği: 1. Formüller 2. Fonksiyonlar 3. İstatistiksel Veri 
Analizi 4. Kayan Ortalamalar 5. Pivot Tabloları 6. Makrolara Giriş

ETKİLİ MÜLAKAT TEKNİKLERİ VE ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA 
/ 16.09.2014 / Katılımcı 19
Eğitmen: Gülay SAVAŞ 
Eğitim İçeriği: Özgeçmiş tanımı, özgeçmişte bulunması gere-
ken başlıklar, özgeçmiş örnekleri, mülakatın tanımı, mülakat 
çeşitleri, işveren açısından mülakat ve beklentiler, aday açısın-
dan mülakat / araştırma – beklentiler, adayın mülakat sırasında 
yapması gerekenler, ikinci mülakat ve sonrası, genel olarak ile-
tişim becerileri şeklindedir.

MÜHENDİSLER İÇİN SATIŞ TEKNİKLERİ / 28.11.2014 /
Katılımcı 23
Eğitmen: H. Bülent CERİT
Eğitim İçeriği: 1. Satış kavramlarına genel bakış 2. İletişim sü-
recinin geliştirilmesi 3. Satış sürecinin geliştirilmesi 4. Satışta 
sunuş stratejileri 5. Sipariş alma 

İŞ & MÜHENDİS ÇALIŞMALARI 
Firmalar tarafından son 5 yılda Şubemizden 4.666 mühendis 
talebinde bulunulmuştur. Firmaların taleplerini alma ve cevap-
lama şu şekilde gerçekleşmiştir.

İş Mühendis’te yapılan çalışmalar 3 ana başlıkta toplanmaktadır. 
I. Firma Mühendis Talep Çalışması
II. Mühendis İş Talep Çalışması
III. Mühendis Etkili Özgeçmiş Hazırlama Çalışması

I. Firma Mühendis Talep Çalışması
Bugün şubemizden mühendis talebinde bulunan ve veri tabanı-
mızdan yararlanan yaklaşık 1.000’in üzerinde fi rma bulunmak-
tadır. Bu fi rmalar İstanbul içi, yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere 3 
kategoridedir.
 
• Düzenli olarak gelen bu talepler; telefon, e-posta ve bire bir 

görüşme ile Şubemize iş arayışında bulunan mühendislerin, 
özgeçmişleri değerlendirilip önerilmesiyle gideriliyor.

• Sitemizde yer alan iş ilanları sürekli güncelleniyor.
• İş ve Mühendis veri tabanımızda yer alan tüm fi rmalara belirli 

aralar ile mühendis talebi olup olmadığı soruldu.
 
II. Mühendis İş Talep Çalışması
Şubemize e-posta veya şahsen iş başvurusunda bulunan üye-
lerimiz ile bire bir ilgilenilmiştir. Bunun geri dönüşü olarak mü-
hendislerin iş talepleri diğer ücretli sitelere veya şirketlere değil 
Odamıza başvurması sağlanmıştır. Mühendislerin iş taleplerini 
giderme şu şekilde giderilmiştir: 

• Üyelerimizin iş taleplerini gidermeleri için internet sitemizdeki 
iş ilanlarına yönlendirildi (İş arayan üyelerimize kullanıcı adı 
ve şifre verildi),

• İş arayan üyelerimiz ile Şube’de birebir mülakatlar yapıldı ve 
bu mülakatlar sonucunda istemiş oldukları alanlara göre fi r-
malara önerildiler,



108

2.5 MESLEKTAŞ BULUŞMALARI

MESLEĞE ve MESLEK ODANIZA HOŞGELDİNİZ /27.09.2014
Yeni mezun üyelerimizin yoğun katılımıyla başlayan etkinliğin 
açılış konuşmasını MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başka-
nı Zeki ARSLAN yaptı. Ardından MMO İstanbul Şube Yönetim 
Kurulu Sekreteri Cenk CİHANGİR tarafından Makina Mühen-
disleri Odası’nın meslek ve üye ilişkileri alanlarında yürütülen 
çalışmalarının anlatıldığı bir sunum gerçekleştirildi.

Mesleki alanda çalışma yürüten katılımcıların ve çeşitli üniversi-
telerden akademisyenlerin de olduğu etkinlik, konukların mesle-
ğe ve çalışma yaşamına ilişkin deneyim ve gözlemlerinin anlatıl-
masıyla devam etti. 150 yeni mezun mühendisin aktif katılımının 
olduğu etkinlik gerçekleştirilen kokteylin ardından son buldu.

• İş arayan üyemizde bire bir mülakat sonucunda eğitiminde 
görülen eksiklikler var ise eğitim birimimiz ile görüşülerek eği-
tim eksiklileri giderilmeye çalışıldı.

• Önerdiğimiz işyeri ile anlaşan mühendis belirli aralar ile aranıp 
teknik desteğe veya dokümana ihtiyacı olup olmadığı soruldu.

III. Mühendis Etkili Özgeçmiş Hazırlama Çalışması
Özellikle genç veya yeni mezun üyelerimizin etkili özgeçmiş 
hazırlamada eksiklikleri giderilmeye çalışıldı. Bu yönde çalış-
malarımız bire bir görüşmelerde mühendisin yazılı özgeçmişi 
alınarak eksiklikleri giderilmeye çalışıldı. 

Diğer taraftan eğitim eksikliği ile ilgili kısımlarda eğitim birimimi-
ze yönlendirildi ve ücretsiz belirli eğitimler alması sağlandı.

2014-2015 yıllarında iş ve Mühendis bürosu özellikle yeni me-
zun olmuş ve mesleki yaşantılarına yeni başlayan mühendisler 
için iş hayatına hazırlıkları konusunda meslek alanlarında uzun 
yıllar çalışmış meslektaşlarıyla buluşturulmak için “Meslektaş 
Buluşmaları” gerçekleştirildi.
Ağustos 2015 tarihi itibari ile 27 Firmadan 57 açık ilan bulun-
maktadır. 

Üyelerimize ait 1940 özgeçmiş güncel olarak iş ve mühendis 
web sayfasındadır. 

Ayrıca sosyal medya hesaplarını aktif olarak kullanmakla bir-
likte ikinci sayısını çıkardığımız iş ve mühendis bülteni online 
olarak dağıtımı yapılmaktadır. 

İŞ VE MÜHENDİS BÜROSU DİĞER ETKİNLİKLERİ
İş arayan üyelerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak adına ücretsiz olarak çeşitli seminerler düzenlenmiştir ve üyelerimizin 
yoğun ilgisi ile bu seminerler diğer dönemlerde de devam etmektedir.

09-09-2014 EXCEL ORTA-İLERİ SEVİYEYE GİRİŞ Murat Özmızrak

16-09-2014 ETKİLİ MÜLAKAT TEKNİKLERİ VE ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA Gülay Savaş

28-11-2014 MÜHENDİSLER İÇİN SATIŞ TEKNİKLERİ H. Bülent CERİT

07-02-2015 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ Derya Çuha

27-02-2015 KOMPOZİT MALZEME VE ŞEKİLLENDİRME YÖNTEMLERİ Bülent Eker

18-04-2015 MÜLAKAT-GÖRÜŞME TEKNİKLERİ VE STRES YÖNETİMİ Kadir Akbulut

07-02-2015 B2B ÇALIŞAN ŞİRKETLER İÇİN PAZARLAMA VE MARKA YARATMA Derya Çuha

23-05-2015 STRES YÖNETİMİ VE ÖFKE KONTROLÜ Kadir Akbulut

06-06-2015 İLETİŞİM ATÖLYESİ-MÜLAKAT TEKNİKLERİ, ÖZGEÇMİŞ HAZIRLAMA, İLETİŞİM Gülay Savaş

17-09-2015 EXCEL İLERİ SEVİYE Devrim Yıldırım

22-12-2015 İŞ VE MÜHENDİS İLETİŞİM ATÖLYESİ-1 KENDİMİZİ TANIYALIM Kadir Akbulut

24-12-2015 İŞ VE MÜHENDİS SEMİNERLERİ İLETİŞİM ATÖLYESİ-2 ÖZGEÇMİŞ 

HAZIRLAMA-MÜLAKAT TEKNİKLERİ

Gülay Savaş

29-12-2015 İŞ VE MÜHENDİS SÖYLEŞİ- İŞ, GÜVENCESİ VE MÜHENDİSLER- İŞ YAŞAMI VE 

SORUN ÇÖZME YAKLAŞIMLARI

Serkan Öngel 

Kadir Akbulut
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İŞ GELİŞTİRME VE SATIŞ / 29.11.2014
Yeni mezun olmuş veya sektör değiştirmek isteyen meslek-
taşlarımızın, mühendislerin çalışma alanlarını daha yakından 
tanımaları amacıyla sektör çalışanlarıyla buluştuğu etkinlik, 
MMO İstanbul Şubesi Üye İlişkileri Birim Sorumlusu İbrahim 
TATAROĞLU’nun oda çalışmaları hakkında yaptığı bilgilen-
dirme ile başladı. Ardından MMO İstanbul Şubesi YK Başkanı 
Zeki ARSLAN katılımcılara teşekkür ederek başladığı konuş-
masında; yeni mezun meslektaşlarımız ve sektör çalışanlarıyla 
bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu, bu tarz buluşma etkin-
liklerinin, çalışma hayatına atılacak olan üyelerimiz açısından 
büyük fayda sağlayacağını ifade etti.

Zeki ARSLAN’ın ardından konuşmasını gerçekleştiren TMMOB 
Yüksek Onur Kurulu Üyesi İlter ÇELİK, meslek hayatındaki 
deneyim ve tecrübelerini aktararak, salondaki katılımcılarının 
sorularını cevapladı. Çelik’in konuşmasının ardından sektör ça-
lışanları konuya ilişkin sunumlarını gerçekleştirdiler.

Vaillant Isı Sanayi Türkiye Satış Direktörü Vedat YAZAR, sunu-
munda satış ve iş geliştirme alanında çalışacak mühendislerin 
sahip olması gereken niteliklere vurgu yaparak, salondakilerin 
konuya ilişkin sorularını cevapladı.

Grundfos Pompa Satış Direktörü Derya ÇUHA, satış ve iş ge-
liştirme alanının mühendislik bilgisiyle pekiştirilmesi gerektiğini 
belirtti. Çuha, gelişen teknoloji ile beraber spesifi k ürünlerde 
mühendislik bilgisine daha fazla ihtiyaç duyulduğunu vurgula-
masının ardından, kendisine yöneltilen soruları cevaplayarak 
konuşmasını sonlandırdı.

Ulus Yapı Tesisat Malzemeleri Genel Müdürü olan Ömer Okan 
SEVER, hizmet sektörüne dair deneyimini aktarırken, kişisel 
yetilerin geliştirilmesinin çalışma yaşamındaki başarı sansı-
nı arttırdığını belirtti. Mekanik tesisat ekipmanlarının sistem 
satışlarının, yeni pazar oluşumları ile başladığını vurgulayan 
Sever’in sunumunun ardından etkinlik sona erdi.

ÇARŞAMBA BULUŞMALARI
Odamıza yeni üye olan meslektaşlarımıza “Hoş Geldin” demek, 
Oda çalışmalarını tanıtmak, üyelerimizin talep ve önerilerini 
dinleyerek birlikte üretmeye ve birlikte yönetmeye, Odaya kayıt 
olduktan hemen sonra başlamak amacıyla yapılan etkinlik 26 
Kasım Çarşamba günü ilki İstanbul Şube Binası’nda 10 yeni 
üyenin katılımıyla gerçekleştirildi.

Oda ve mesleki çalışmalara yönelik konuşmaların olduğu etkin-
likte, Üye İlişkileri Birim Sorumlumuz İbrahim TATAROĞLU, ve 
Şube Müdür Yardımcımız Akın ALTUNAY Oda bilgilendirmesi 
yaptılar. Yapılan konuşmaların ardından MMO İstanbul Şube 
Sekreteri N. Cenk CİHANGİR ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet 
BATMAZ tarafından yeni üyelere “Hoş Geldiniz” plaketleri ve-
rildi. Bu buluşmalar her hafta Çarşamba günleri düzenli olarak 
yapılmaktadır.

TMMOB-SGK PROTOKOLÜ /MÜHENDİS
ASGARİ ÜCRETLERİ
31 Temmuz 2012 tarihinde T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 
ile Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) arasında 
imzalanan İşbirliği Protokolüne göre SGK bildirimine esas olan 
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hiçbir Mühendis, Mimar ve Şehir Plancısı 2015 yılı içerisinde 
brüt 3.000 TL ücretin altında çalıştırılamayacaktır.

MESLEKTAŞ BULUŞMASI
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI (07.01.2015)

Yeni mezun olmuş ve sektörel bilgiler almak isteyen mühen-
dislere yönelik hazırlanan programda iş güvenliği uzmanlığı ile 
ilgili olarak sunumlar yapıldı. Mühendislerin bu alandaki sorum-
lulukları ve alanda çalışma koşulları bilgilendirmelerine değini-
len etkinlik yoğun ilgi gördü.
 
TEKNİK HAFTALAR- MESLEKTAŞ BULUŞMALARI

ISI TEKNİĞİ HAFTASI 19-25 EKİM 2015
Isı Tekniği Haftası etkinlikleri 19-25 Ekim tarihleri arasında ger-
çekleştirildi. Toplam 200 Üyemizin katıldığı etkinik haftası; Isı 
Pompaları, Soğutucu Akışkanlar, Bacalar, Akış Simülasyonları 
ve Isı Yalıtım başlıklı seminerlerin ardından, akademisyenler ve 
sektörün öncüleriyle meslektaş buluşması ve eğitim forumu ile 
son buldu.

İMALAT VE MALZEME HAFTASI 23-28 KASIM 2015 
imalat ve Malzeme Haftası etkinlikleri 23-28 Kasım tarihleri 
arasında gerçekleştirildi. Toplam 150 Üyemizin katıldığı etkinik 
haftası; Demir Dışı Metallerin Basınçlı Dökümü (Arş. Gör. Dr. 

Ali Serdar Vanlı), Talaşsız Şekil Verme-Sac Kalıpçılığı (Feh-
mi Gölçar), Talaşlı İmalat-CNC (Yard. Doç. Dr. Muzaffer Er-
ten), Kaynak-Tahribatlı Tahribatsız Muayene(Prof. Dr. Murat 
Vural),Yeni Teknolojik Malzemeler (Prof. Dr. Bülent Eker) baş-
lıklı seminerlerin ardından, akademisyenler ve sektörün öncü-
leriyle meslektaş buluşması ve eğitim forumu ile son buldu.

İş ve Mühendis E- Bülten
İş ve mühendis birimi iki ayda bir yayınlanmak üzere iş arama 
sürecinde olan mühendislerimize yönelik dosya konularının iş-
lendiği ve meslek alanından haberlerin yayınlandığı ve alanın-
da deneyimli meslektaşlarımız ile röportajların olduğu elektronik 
bir bülten yayın hayatına başlamıştır. 2015 yılı içinde başlayan 
yayının 3. sayısı yayınlandı.
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2.6 ÖĞRENCİ ÜYE ÇALIŞMALARI

“ŞUBE YÖNETİM KURULU & ÖĞRENCİ ÜYE BULUŞMASI” 
/ 19.04.2014
31. Dönem Şube Yönetim Kurulu, Oda faaliyetlerimizin en önemli 
alanlarından olan öğrenci üyelerimizle buluşarak, gelecek dönem 
bu alanda yapılacak çalışmaların güçlendirilmesi ve etkinleştiril-
mesi için Öğrenci Komisyonumuz ile toplantı yaptı. Toplantıya 8 
farklı üniversiteden toplamda 58 öğrenci üyemiz katıldı. 

ÖĞRENCİ ÜYE BULUŞMASI / 19.10.2014
MMO İstanbul Şubesi tarafından organize edilen öğrenci üye 
buluşması 19 Ekim Cumartesi günü şube toplantı salonunda 
gerçekleştirildi.

Üye ilişkileri birimimiz tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen 

Öğrenci Üye Buluşması yüksek bir katılımla gerçekleştirildi. Etkin-
liğe 14 farklı üniversiteden 5 farklı disiplinden 153 öğrenci katıldı.

Etkinliğin açılış konuşmasını Üye İlişkileri Birim Sorumlusu İb-
rahim TATAROĞLU gerçekleştirdi. Oda tanıtımının yapılıp ça-
lışmalarının anlatıldığı sunumun ardından öğrenci üyeler söz 
aldı. Okullarda yürütülen Oda ve mesleki çalışmaların anlatıl-
dığı, geleceğe dair çalışma planlarının konuşulduğu etkinlik, 
gerçekleştirilen kokteylin ardından son buldu.
    
ÜNİVERSİTELERİN MEZUNİYET TÖRENLERİ / 2014
Öğrenci Üyelerimizin meslek Odamıza asil üye olarak kaydedil-
mesini sağlamak, Odamıza henüz üye olmayan meslektaşları-
mızla buluşmak, bu kişilere Oda faaliyetlerini ve birim çalışma-
larını tanıtmak, üniversitelerdeki akademik personel ile bağlantı 
kurmak ve geliştirmek için mezuniyet törenlerine uzun süredir 
katılmaktayız. Bu yıl da üniversitelerin mezuniyet törenlerine 
katılarak yeni mezun meslektaşlarımıza buluştuk, dereceye gi-
ren öğrencilerimize hediyelerini vermek üzere tören alanlarında 
hazır bulunduk.

2014 Yılında katıldığımız mezun etkinlikleri aşağıdadır.

ÜNİVERSİTE BÖLÜM BAŞKANLARI ZİYARETLERİ / 2014
Üniversitelerde öğrenim gören ve Odamız’ın geleceğini oluş-
turacak olan öğrencilere ulaşmak, okul hayatları boyunca yan-

ÜNİVERSİTE TARİH İLGİLİ MESLEK DİSİPLİNLERİ KATILIMCI

OKAN ÜNİVERSİTESİ 31.5.2014 Makina, Endüstri ve Mekatronik Meslek Disiplinleri 60

KOÇ ÜNİVERSİTESİ 13.6.2014 Makina ve Endüstri Meslek Disiplinleri 18

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 26.6.2014 Makina ve Endüstri Meslek Disiplinleri 80

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ 2.7.2014 Makina ve Endüstri Meslek Disiplinleri 20

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 10.7.2014 Makina, Endüstri ve Mekatronik Meslek Disiplinleri 60

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ 4.7.2014 Makina ve Endüstri Meslek Disiplinleri 35

İ.T.Ü. (İŞLETME FAKÜLTESİ) 18.7.2014 Endüstri ve İşletme Mühendisliği Meslek Disiplinleri 25

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ 3.7.2014 Makina ve Endüstri Meslek Disiplinleri 25

IŞIK ÜNİVERSİTESİ 27.6.2014 Makina ve Endüstri Meslek Disiplinleri 35

İ.T.Ü. (UÇAK-UZAY FAKÜLTESİ) 21.7.2014 Uçak ve Uzay Mühendisliği Meslek Disiplinleri 12

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 20.6.2014 Makina ve Endüstri Meslek Disiplinleri 15

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ 14.6.2014 Makina ve Endüstri Meslek Disiplinleri 25

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ 20.6.2014 Makina ve Endüstri Meslek Disiplinleri 4
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larında olarak mesleki niteliklerini artırmak, meslek alanımızı 
onlara tanıtmak ve anlatmak amacıyla, üniversitelerle işbirliği 
içinde olunarak komisyon faaliyetlerinin önünün açmak için üni-
versitelerin ilgili meslek disiplinlerine sahip bölüm başkanları zi-

yaret edilerek faaliyetlerimiz anlatıldı. Bu toplantılara Temsilcilik 
Teknik Görevlilerimiz, Temsilcilik Yürütme Kurulu Üyelerimiz ve 
Şube Yönetim Kurulu Üyeleri aktif olarak katıldı.
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2014 Yılında ziyaret ettiğimiz üniversite bölüm başkanları aşa-
ğıdadır.

 MAKİNA BÖLÜM BAŞKANI TARİH

Beykent Üniv. Prof. Dr. Ahmet CİHAN 15.9.2014

Boğaziçi Üniv. Prof. Dr. Günay ANLAŞ 16.9.2014

Marmara Üniv. Prof. Dr. Paşa YAYLA 23.9.2014

YTÜ Prof. Dr. Ayşegül Akdoğan EKER 25.9.2014

İTÜ - Dekan Prof. Dr. Mehmet Alaittin ARPACI 1.10.2014

Arel Üniv. Prof. Dr. Levon Josef ÇAPAN 10.10.2014

İstanbul Üniv. Doç. Dr. Yunus Ziya ASLAN 13.10.2014

Kemerburgaz Üniv. Yrd. Doç. Dr. Kerem ALTUN 16.10.2014

Arel Üniv. Yrd. Doç. Dr. Volkan ÇAKIR 20.10.2014

Işık Üniv. Prof. Dr. Mehmet DEMİRKOL 30.10.2014

Okan Üniv. Prof. Dr. Orhan ALANKUŞ 30.10.2014

Aydın Üniv. Doç. Dr. Zafer UTLU 31.10.2014

Sabancı Üniv. Doç. Dr. Yusuf MENCELOĞLU 12.11.2014

 ENDÜSTRİ BÖLÜM BAŞKANI TARİH

İTÜ Prof. Dr. Selim ZAİM 11.9.2014

Boğaziçi Üniv. Prof. Dr. Ümit BİLGE 16.9.2014

Marmara Üniv. Prof. Dr. Seniye Ümit OKTAY FIRAT 16.9.2014

Bahçeşihir Üniv. Prof. Dr. Erkan BAYRAKTAR 23.9.2014

Marmara Üniv. Prof. Dr. Paşa YAYLA 23.9.2014

Kadir Has Üniv. Doç. Dr. Zeki AYAĞ 25.9.2014

Arel Üniv. Yrd. Doç. Dr. Volkan ÇAKIR 29.9.2014

Kültür Üniv. Doç. Dr. Rifat Gürcan ÖZDEMİR 1.10.2014

Sabancı Üniv. Prof. Dr. Yusuf MENCELİOĞLU 12.10.2014

Haliç Üniv. Prof. Dr. Kenan ÖZDEN 21.10.2014

Aydın Üniv. Prof. Dr. Mustafa Nafız DURU 31.10.2014

İstanbul Ticaret Üniv. Prof. Dr. Sibkat KAÇTIOĞLU 7.11.2014

MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ TARİH

Bahçeşehir Üniv. Prof. Dr. Oktay ÖZCAN 23.9.2014

Sabancı Üniv. Prof. Dr. Yusuf MENCELİOĞLU 12.10.2014

Aydın Üniv. Prof. Dr. Hüseyin Erol AKATA 31.10.2014

İstanbul Ticaret Üniv. Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul ÇETİNSOY 7.11.2014

 İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ TARİH

İTÜ Prof. Dr. İsmail Hakkı BİÇER 11.9.2014

Bahçeşehir Üniv. Doç. Dr. Yaman Ömer ERZURUMLU 23.9.2014

 UÇAK MÜHENDİSLİĞİ TARİH

İTÜ  Prof. Adil YÜKSELEN 14.10.2014

 ENERJİ SİSTEMLERİ TARİH

Bahçeşehirz Üniv. Prof. Dr. M. Barış ÖZERDEM 23.9.2014

Okan Üniv. Prof. Dr. Ramazan Nejat TUNCAY 30.10.2014

    
ÜNİVERSİTELERDE YAPILAN ODA TANITIM ETKİNLİKLERİ
Üniversitelerde Bölüm Başkanlarını ziyaretlerin ardından; ya-
pılan Oda faaliyetleri ve ilgili meslek disiplinlerini tanıtıcı faali-
yetler anlatıldı. Oda ve Öğrenci üye faaliyetlerini okullarda bu-

lunan yerel kulüpler ile ortaklaşarak en geniş öğrenci toplamına 
tanıtabildik.

KOMİSYON ETKİNLİK TARİH

Haliç Üniv. Endüstri Mühendisliği 3.3.2014

İstanbul Üniv. Makina ve Endüstri Mühendisliği 13.10.2014

Marmara Üniv. Makina Mühendisliği 27.10.2014

Marmara Üniv. Endüstri Mühendisliği 1.10.2014

Bahçeşehir Üniv. Endüstri, Mekatronik, Enerji ve İşletme 

Mühendisliği

20.10.2014

Kemerburgaz Üniv. Makina ve Endüstri Mühendisliği 18.10.2014

Arel Üniv. Makina ve Endüstri Mühendisliği 20.10.2014

Okan Üniv. Endüstri ve Mekatronik Mühendisliği 30.10.2014

ÖĞRENCİ ÜYELERİMİZE YÖNELİK SEMİNERLER
Öğrenci üyelerimizin mesleki niteliklerini artırarak, mezun ol-
duklarında çalışacakları alanların tanıtılması amacıyla düzen-
lenen etkinliklerdir. 2014 yılı boyunca üniversitelerde birçok 
etkinlik yapılmış olup öğrenci üye kaydı alınarak oda ve meslek 
faaliyetleri tanıtılmıştır.

2014 yılında üniversitelerde düzenlediğimiz seminerlerin listesi 
aşağıdadır.

KOMİSYON SEMİNER KONUSU TARİH

İstanbul Teknik Üniv. MAT LAB 3.3.2014

Beykent Üniv. CE İşaretlemesi 4.3.2014

Marmara Üniv. Türkiye’nin Enerji Görünümü 4.3.2014

Beykent Üniv. Türkiye’nin Enerji Görünümü 4.3.2014
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Doğuş Üniv. CERN’e Bekış 4.3.2014

Doğuş Üniv. Mühendislik Eğitimi 4.3.2014

İstanbul Teknik Üniv. Mühendislik Eğitimi ve İTÜ 4.3.2014

Yeditepe Üniv. TÜRKİYE VE DÜNYADA NÜKLEER 

ENERJİ

4.3.2014

Yıldız Teknik Üniv. Excel Uygulamaları 5.3.2014

Arel Üniv. Mühendislik ve Etik 5.3.2014

Doğuş Üniv. Mühendislik Evrimi, Geleceği ve 

TMMOB

5.3.2014

Doğuş Üniv. Kalp Hastalığı Tedavisinde Mühendislik 5.3.2014

Doğuş Üniv. Mühendislik Mesleğinin Algılanışı 5.3.2014

Doğuş Üniv. Mühendis ve Sanayi İş Birliği 5.3.2014

İstanbul Teknik Üniv. 1920’lerden Bugüne Sanayi 5.3.2014

İstanbul Üniv. Meslek Alanları ve Tercihler 5.3.2014

Marmara Üniv. Makina Mühendisliği Tasarım ve İmalat 

Süreçleri

5.3.2014

Yıldız Teknik Üniv. Otobüs Kazaları ve Teknik Tedbirler 5.3.2014

Yıldız Teknik Üniv. Toplumsal Problemlerin Çözümünde 

Endüstri Mühendisliği

5.3.2014

Doğuş Üniv. SQL 6.3.2014

İstanbul Teknik Üniv. Enerji Sorununa 2 Bakış 6.3.2014

Yıldız Teknik Üniv. Soğutma Uygulamalarında Enerji Ve-

rimliliği

6.3.2014

Galatasaray Üniv. Küba’da Endüstri Mühendisliği 7.3.2014

Yıldız Teknik Üniv. Otomotiv Sektörü ve İmalat Süreçleri 20.3.2014

Yıldız Teknik Üniv. Şantiye Mühendisliği 16.4.2014

Beykent Üniv. Excel Uygulamaları 3.5.2014

İstanbul Teknik Üniv. MAT LAB 3.5.2014

Yıldız Teknik Üniv. İleri Excel Uygulamaları 10.5.2014

Aydın Üniv. Mühendislik ve Geleceği 27.5.2014

Beykent Üniv. İleri Excel Uygulamaları 1 13.12.2014

Beykent Üniv. İleri Excel Uygulamaları 2 20.12.2014

Marmara Üniv. İİleri Excel Uygulamaları 21.12.2014

Marmara Üniv. Otomotiv Sektörü ve İmalat Süreçleri 23.12.2014

ÖĞRENCİ ÜYELERİMİZE YÖNELİK TEKNİK GEZİLER
Öğrenci üyelerimizin mesleki niteliklerini artırarak, mezun ol-
duklarında çalışacakları alanların tanıtılması amacıyla düzen-
lenen teknik bilgilendirme gezileridir. 2014 yılı boyunca birçok 
fabrikaya teknik gezi düzenlenmiş öğrenci üye kaydı alınarak 
Oda ve meslek faaliyetleri tanıtılmıştır.

2014 yılında üniversitelerde düzenlediğimiz teknik gezilerin lis-
tesi aşağıdadır.

KOMİSYON TEKNİK GEZİ DÜZENLENEN YER TARİH

İstanbul Ticaret Üniv. Parsat Piston A.Ş. 1.12.2014

Doğuş Üniv. Parsat Piston A.Ş. 5.3.2014

İstanbul Teknik Üniv. Erdemir Demir Çelik 6.3.2014

Yıldız Teknik Üniv. Demirdöküm-Solar Fabrikası Bilecik 7.3.2014

Beykent Üniv. Aroma-Bursa 7.3.2014

Marmara Üniv. Toyota 7.3.2014

Yıldız Teknik Üniv. Toyota 21.3.2014

Yıldız Teknik Üniv. 42 Maslak Şantiyesi 18.4.2014

Marmara Üniv. Ford Otosan 29.4.2014

Yıldız Teknik Üniv. Efes Pilsen A.Ş. 8.5.2014

Marmara Üniv. Efes Pilsen A.Ş. 21.5.2014

İstanbul Teknik Üniv. Standart Pompa 17.11.2014

Yıldız Teknik Üniv. Prettl 25.11.2014

Marmara Üniv. Ford Otosan 24.12.2014

ÖĞRENCİ ÜYELERİMİZE YÖNELİK SOSYAL ETKİNLİKLER
Öğrenci üye faaliyetlerine aktif üye kazandırmak, varolan komis-
yon üyelerinin ilişkilerini geliştirmek ve komisyon çalışmalarının 
planlanması amacıyla üniversitelere yakın yerlerde ve Şube bi-
namızda tanışma ve dayanışma kahvaltıları düzenledik. 

2014 yılında öğrenci üyelerimize yönelik düzenlediğimiz sosyal 
etkinliklerin listesi aşağıdadır.

KOMİSYON ETKİNLİK TARİH

Şube Tiyatro- Karşılaşmalar (BGST) 10.2.2014

Şube Öğrenci Üye Komisyonu - 

Yönetim Kurulu Tanışma Kokteyli

21.4.2014

Beykent Üniv. Tanışma Kahvaltısı 28.4.2014

Yıldız Teknik Üniv. Tanışma Kahvaltısı 29.4.2014

İstanbul Teknik Üniv. Tanışma Kahvaltısı 3.5.2014

İstanbul Teknik Üniv. Tanışma Çayı 25.9.2014

İstanbul Ticaret Üniv. Endüstri ve Mekatronik Mühendisliği 

Tanışma Kahvaltısı

27.9.2014
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Marmara Üniv. Endüstri Mühendisliği Tanışma Kokteyli 1.10.2014

İstanbul Teknik Üniv. Makina Kulübü ve Komisyon Tanışma 

Kahvaltısı

11.10.2014

ŞUBE Öğrenci Üye Komisyonlar Tanışma 

Kokteyli

18.10.2014

Bahçeşehir Üniv. Endüstri, Mekatronik, Enerji ve İşletme 

Mühendisliği Tanışma Kokteyli

20.10.2014

Marmara Üniv. Makina Mühendisliği Tanışma Kokteyli 27.10.2014

Beykent Üniv. Alt Komisyonlar Koordinasyon Kahvaltısı 9.11.2014

Yıldız Teknik Üniv. Alt Komisyonlar Koordinasyon Kahvaltısı 20.11.2014

Marmara Üniv. Endüstri ve Makina Komisyonları Ta-

nışma Kahvaltısı

6.12.2014

ÖĞRENCİLER İÇİN STAJ YERİ TEMİNİ ÇALIŞMALARI
Öğrenci üyelerimizin yapmakla zorunlu oldukları stajları için iş-
yeri bulmalarında kolaylık sağlamak üzere yürüttüğümüz çalış-
madır. Bu çalışmayı yürütürken;

• Veri tabanımızda bulunan fi rmalara STAJ YERİ TANITMA 
FORMU gönderilmesi ve fi rmaların öğrenci üyelerimize staj 
yapmaları için olanak sağlanması, 

• Geri dönüşü olan fi rmaların kabul formlarının kontenjanlarına 
ve branşlara göre ayrılması, 

• Başvuru yapan öğrenci üyelerimizin STAJYER ÖĞRENCİ 
GÖNDERİM FORMU İle fi rmalara yönlendirilmesi amaçlan-
mıştır.

ÖĞRENCİ ÜYE YAZ KAMPI
Öğrenci üyeler arasında dayanışmayı arttırmak ve kolektif ya-
şam bilinci yaratmak, ülke sorunlarına ilişkin TMMOB ve Oda 
görüşlerini aktarmak hedefi yle 1-9 Eylül 2012 tarihlerinde İzmir 
Pamucak’ta yapılan kampa 85 öğrenci üye, Oda ve Şube yö-
neticileri ile teknik görevliler katılım sağladı. Kampta İstanbul 
Şube’den 14 üyemizin 5 farklı üniversiteden katılımcı olması 
önemliydi.

2015 ÖĞRENCİ ÜYELERE YÖNELİK ÇALIŞMALAR
Hem geleceği temsil etmeleri hem de taşıdıkları dinamizm ne-
deniyle öğrenci üyelerin, oda çalışmalarına katılmaları gelişti-
ricidir.

Üniversitelerin, Odamızın meslek alanına giren bölümlerinde 
öğrenci üye komisyonları kurulmuştur. Kurulan Öğrenci üye 
komisyonları tabana yayılarak geniş bir öğrenci örgütlemesi 
sağlamıştır. Öğrenci üyelerle tekil olarak ilişkiler yürütülmekle 
beraber, çalışmalarımız esas olarak mühendislik fakültelerin-
de kurulan Yerel Öğrenci Komisyonları ve bu komisyonlardan 
gelen temsilcilerin oluşturduğu Merkez Öğrenci Komisyonları 
üzerinden yürütülmektedir. 

ÖĞRENCİ STAJ YERİ SAYILARININ YILLARA GÖRE DAĞILIMI

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Staj Yeri
Sayısı

363 390 285 162 201 336
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İstanbul Şube, Makina Mühendisleri Odası Genel Merkezinde 
oluşturulmuş olan Merkez Öğrenci Komisyonunda 3 öğrenci 
üye ve 1 Yönetim Kurulu üyesi, İstanbul İKK’da ise 3 öğrenci 
üye ile temsil edilmektedir.

MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDIĞIMIZ ÜNİVERSİTELER

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ
Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet törenleri 26.06.2015 tarihinde 
Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’nde yapıldı. Törene İs-
tanbul Şube Teknik Görevlisi Mesut GEÇGEL katıldı. Mühen-
dislik eğitimini dereceyle tamamlayan mezunlara odamız ta-
rafından hediye verildi. Bütün mezunlara rozet takma etkinliği 
gerçekleştirildi.

IŞIK ÜNİVERSİTESİ

13.06.2015 Cumartesi saat 17.00 da gerçekleşen törene Ümra-
niye Temsilcilik Teknik görevlisi Özgür ERDOĞAN ve Şubeden 
Ergin GÜL katıldı. Odaya ait ajanda ve broşürler yeni mezun 
öğrencilere dağıtıldı ve kısa bilgilendirmeler yapıldı.

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ
Galatasaray Üniversitesi mezuniyet töreni 26.06.2015 tarihinde 
yapıldı. Törene İstanbul Şube Teknik Görevlisi Mesut GEÇGEL 
katıldı. Mühendislik eğitimini dereceyle tamamlayan mezunlara 
odamız tarafından hediye verildi. Bütün mezunlara rozet takma 
etkinliği gerçekleştirildi. 

KOÇ ÜNİVERSİTESİ
Koç Üniversitesi mezuniyet töreni 19.06.2015 tarihinde yapıldı. 
Mühendislik eğitimini dereceyle tamamlayan mezunlara oda-
mız tarafından hediye verildi. Bütün mezunlara rozet takma 
etkinliği gerçekleştirildi.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Marmara Üniversitesi mezuniyet töreni 11.06.2015 tarihinde 
Göztepe Kampüsü Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşti. Etkinli-
ğe Üye İlişkileri biriminden Mesut GEÇGEL, Kadıköy Temsilci-
likten Nilgün Eren İlik ve Kadıköy Yürütme Kurulu üyesi İbrahim 
ZAFER katıldı. Etkinlikte makine mühendisliği ve endüstri mü-
hendisliğini Dereceyle bitiren arkadaşlarımıza hediyeler verildi.  
Bütün mezun arkadaşlarımızla konuşulup, tebrik edilip ‘’Mesle-

ğe hoş geldiniz!’’ dendi ve meslek odalarına kayıt olmaya davet 
edildi. 

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ
Doğuş Üniversitesi mezuniyet töreni 2 Temmuz tarihinde ger-
çekleşti. Bölümlerini dereceyle bitiren meslektaşlarımıza hedi-
yeleri MMO Kadıköy Temsilcilik Yürütme Kurulu Başkanı Sani 
Gürocak ve MMO Kadıköy Temsilcilik Yürütme Kurulu üyesi 
İbrahim Zafer tarafından verildi. Mezunlara meslek odaları hak-
kında bilgi verildi.
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İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Fakültesi’nin mezu-
niyet törenine şubemiz adına MMO İstanbul Şube Teknik Gö-
revlisi Mesut GEÇGEL ve şube personeli Ergin GÜL katıldı. 
Etkinlikte makine mühendisliği ve endüstri mühendisliğini De-
receyle bitiren arkadaşlarımıza hediyeler verildi.  Bütün mezun 
arkadaşlarımızla konuşulup, tebrik edilip ‘’Mesleğe hoş geldi-
niz!’’ dendi ve meslek odalarına kayıt olmaya davet edildi. 

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

Üniversite yönetimine yapılan başvuruda öğrenci üyelerimizin 
mesleğe adım attığı bu günde kurumsal olarak yanlarında olma 
isteğimiz YTÜ yönetimi tarafından gerekçe gösterilmeden red-
dedilse de Yıldız Teknik Üniversite Komisyonu’muzun yanında 
olduk. Komisyonumuz YTÜ yönetiminin doğru olmayan uygu-
lamalarını mezuniyet töreninde protesto ederek, meslek oda-
larına sahip çıkacaklarını belirterek mezuniyet yeminlerini şu 
şekilde yaptılar: “Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverli-
ği, baskı ve zulüm yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci 
içinde, bilimi ve tekniği, emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, 
emekçi halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı güçlendi-
rerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız!”
 
ODA-ÜNİVERSİTE İLİŞKİLERİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR
İstanbul’daki üniversitelerin mühendislik fakültesindeki bölüm 
başkanlarıyla 11.06.2015 tarihinde Taksim InnPera Hotel’de 
gerçekleştirilen “Oda-Üniversite Buluşması” yemeğinde bu-
luştu. MMO İstanbul Şubesi ile üniversite bölüm başkanları ve 
öğretim üyeleri “Oda-Üniversite İşbirliği” başlığıyla bir araya ge-

lerek, meslek yaşamının ve mühendislik eğitiminin sorunları ve 
çözüm önerilerini konuştular.

M. Barış Özerdem Bahçeşehir Üni. - Enr. Sis. Müh.

Yavuz Selim Özdemir Arel Üni.

Yaman Ömer Erzumlu Bahçeşehir Üni.-İşl. Müh.

Seçkin Polat İTÜ

Bülent Cerit İTÜ

Mehmet Demirkol Işık Üni..

Y. Z. Aslan İstanbul Üniversitesi

İlker Murat Koç İTÜ

Mahmut Akgüm Yeditepe Üniversitesi

Murat Sarıbay Doğuş Üniversitesi

Kenan Özden Haliç Üniversitesi

Günay Anlaş Boğaziçi Üniversitesi

Paşa Yayla Marmara Üniversitesi

Seniye Ümit Fırat Marmara Üniversitesi

İ. Cem Parmaksızoğlu İTÜ

Galip Temir YTÜ

Hayri Acar İTÜ

Ahmet Cihan Beykent Üniversitesi

Alp Tekin Ergenç YTÜ

Eyüp Akaryıldıkz YTÜ

Tevfi k Peker TMMOB

Hasan Y. Özger MMO

Mustafa Bilge İSKAV

İbrahim Tataroğlu MMO

Mesut Geçgel MMO

Zeki Arslan MMO

Ali Ekber Çakar MMO

Recai Heper MMO

Zafer Güzey MMO 

Emre Kıral MMO

Selma Aydın MMO

Namık Yüksel MMO

Sema Kaban MMO

Özgür Arslan MMO 

Saadet Sayın MMO
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MEZUNİYETE 1’KALA ETKİNLİKLERİ

Otomotiv, Enerji, Hidrolik-Pnömatik, İmalat sektöründe çalışan 
tecrübeli meslektaşlarımızın ve üniversitelerden akademisyen 
hocalarımızın sunum yapacağı, mezun durumdaki öğrencilerin 
sorularını cevaplayacağı meslektaş buluşmasıdır. Bunun ya-
nında yapılan birçok etkinlikle beraber verilecek eğitimlerle be-
raber meslektaşlarımızın bilimsel ve teknik yönden kendilerini 
geliştirebileceği MMO İstanbul Öğrenci Komisyonu tarafından 
düzenlenen ‘’Mezuniyete 1’Kala Buluşmaları’’ yapıldı.

Ali Haydar Karaçam ve Şemsettin Işıl, Mezuniyete 1’ Kala bu-
luşmasında Hidrolik-Pnömatik dalına dair sunumunu gerçek-

leştirdi.
   
İMALAT 

YTÜ akademisyenlerinden B.Onur Küçükyıldırım, İmalat dalı-
na dair sunumunu gerçekleştirdi. Bununla birlikte üniversitede 
nasıl akademisyen olunabileceğine dair öğrenci üyelerimiz bu 
etkinlikte bilgilendirildi.
   
MÜHENDİSLİK VE ŞEHİRCİLİK GÜNLERİ 2015 - 
#msgistanbul2015
Öğrenci üyelerimiz tarafından her sene düzenlenen MŞG İs-
tanbul etkinliğinin 6.’sı bu sene de birçok üniversite de 2-8 Mart 
tarihleri arasında eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Öğrenci 
üyelerimiz etkinliği hangi amaçla ve neden düzenlediklerini şu 
şekilde açıkladı;

‘’NEDEN DÜZENLİYORUZ?
İnsanlığın tarihi boyunca ortak miras olarak bugüne taşıdığı bil-
gi, bilim ve teknik birikimin, toplumcu hassasiyetler gözetilerek 
toplumun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılması ve geliştirilmesi 
gerektiğini düşünüyoruz.

Bunun yanı sıra, bireyselliğin ön plana çıktığı bir meslek hayatı-
nın kimseyi kurtarmayacağının farkındayız. İyi birer mühendis, 
mimar, şehir plancısı olmanın yolunun kariyer/sertifi ka peşinde 
koşarak kısa yoldan köşeyi dönmekle bulunamayacağını sa-
vunuyoruz. Ancak hep birlikte üretmenin ve hep birlikte pay-
laşmanın tadını alarak mesleğimizin hakkını verebileceğimizi 
düşünüyoruz.

Sermayenin nesnesi değil, toplumun öznesi olmak için geliyo-
ruz!’’
Etkinlik çerçevesinde MMO öğrenci üyelerimizin de aralarında 
bulunduğu TMMOB’ye bağlı meslek odalarının öğrenci üyeleri 
“Mühendislik ve Şehircilik Günleri” konu başlığıyla YOL TV’de 
“YOL’un Gündemi” programına katılarak etkinliği neden düzen-
lediklerini anlattı.
  
STAJLAR
Öğrenci üyelerimizin mesleki eğitimini tamamlamaları için yap-
maları gereken stajlar için İstanbul’da bulunan fi rmalarla görüş-
meler yapıldı. Bu görüşmelerin ardından tüm öğrenci üyelere 
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cep mesaj ve e-mail ile bilgilendirme yapılarak 168 öğrenci üye-
miz staj için fi rmalara yönlendirilmiştir.

Staj imkanı sağlayan fi rmalar:

Sıra Firma

1 SYSTEMAİR HSK HAVALANDIRMA END. SAN. TİC. A.Ş

2 HAS BIÇAK SAN. VE TİC. 

3 THERMOWAY

4 OMNI METALURJİ END. TİC.

5 İKİ A BRL OTOGAZ DON. SAN. TİC.

6 ÜRET MAKİNA ISI TES.

7 ALFAPRO MÜHENDİSLİK VE PROJE

8 EVAS EV ALETLERİ SAN.

9 MP YENER ÖVÜNÇ ASANSÖR

10 ÇAĞRI END. A.Ş.

11 OTOMASYON VE MAKİNE TEKNOLOJİLERİ

12 TÜNELMAK İŞ MAKİNELERİ

13 KAPSAM MAKİNA İMALAT SAN. VE TİC. LTD.

14 MİLES MAKİNA SAN. TİC. A.Ş.

15 3 ADAM LTD. ŞTİ.

16 VEGAVİZYON REKLAMCILIK

17 MİTA KALIP VE DÖKÜM

18 MERCANLAR MUTFAK EŞYLARI

19 YUMA KİLİT VE MAK. 

20 EKİN MAKİNA PLASTİK SAN.

21 EFETEKS LTD. ŞTİ.

22 ESAN AKÜMÜLATÖR VE MALZEMELER

23 ASKAYA ASANSÖR ÇELİK ELEKT.

24 BESA MEKANİK YAPI VE END.

25 İDEAL MODEL DÖKÜM

26 AMEGA TEKNOLOJİ SAN.

27 CEREN OTOMAT METAL İŞLEME

28 LOYD TERSANECİLİK VE DENİZCİLİK

29 EMA MAKİNA VE YAPI MEK. SİST.

30 G&T MÜHENDİSLİK

31 DATEL TEKNOLOJİK HİZMETLER

32 AKS YAPI TAAH. TİC.

33 IŞIK ISI MÜHENDİSLİK

34 ERSA İNŞAAT PROJE

35 YILMAZ MAKİNA 

36 EGE-PAK 

37 AKÇELİK SAN TİC.

38 BOYUT CNC MAK. 

39 IŞIKKENT MÜHENDİSLİK SAN. TİC.

40 KARMETAL İNŞ. SAN.

41 DAMLA SU ARITMA ISITMA SOĞUTMA

42 AK-KUR BAKIR METAL

43 KPM MÜHENDİSLİK MAK. İNŞ.

44 AKSU TOST MAK. SAN.

45 DİLÇAĞ MÜH.LTD.

46 ERACO İKLİMLENDİRME VE END.

47 ALSAN ALÜMİNYUM FAN SAN.

48 CEMET YAPIŞKAN BANTLAR

49 ESAT ERSOY YANGINDAN KORUNMA

50 KARBOSAN BASINÇLI KAPLAR 

51 ÇINAR BORU PROFİL 

52 YILMAZ REDÜKTÖR

53 ÖZGÜN MAKİNA

54 KALE MUSLUK SAN.

55 EKİN ENDÜSTRİYEL ISITMA

56 PİSA TEKSTİL

57 DOĞAL JEOTERMAL ENERJİ SİS.

58 ARMA KONTROL SİSTEMLERİ MAKİNASAN

59 DİRİCANLAR OTOMOTİV 

60 YEL TENEKE KUTU SANAYİ

61 TAN PROJE TEK. MÜH

62 SESAN YEDEK PARÇA SAN.

63 TEKSAN JENERATÖR ELEK.

64 ALFATEK İHR. İTH. 

65 DHE ENDÜSTRİYEL BASINÇLI HAVA

66 DEMİR VANA VE KONTROL ELE.

TEKNİK GEZİLER, SEMİNERLER SEMPOZYUMLAR
Komisyonlarımız farklı üniversitelerde Şişecam-Trakya Cam 
A.Ş, PRETTL, Toyota fi rmalarına teknik gezi düzenledi.

 
ÖĞRENCİLİĞE VEDA, MESLEĞE MERHABA! 
25 Haziran 2015 tarihinde mezun olan öğrenci üyelerimize 
şube lokalelinde ‘’Öğrenciliğe Veda, Mesleğe Merhaba Gecesi 
ve Rozet Takma Etkinliği’’ gerçekleştirildi. 
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öğrenci üyelerimiz, üniversite de yapmak istedikleri bilimsel ça-
lışmalar engellenirken, okullarına hiçbir bilimsel ve niteliksel an-
lamı bulunmayan bunun yanında son dönemlerde işçi haklarını 
hiçe sayan Ülker fi rmasının üniversiteye gelişini protesto etti.

MMO İSTANBUL ŞUBE ÖĞRENCİ KOMİSYONU RANTSAL 
DÖNÜŞÜME KARŞI!

AKP’nin, TMMOB’ye yönelik baskı ve sindirme politikalarına 
karşı meslek odalarını savunan MMO İstanbul Öğrenci Komis-
yonu, YTÜ Oditoryum Salonu’nda gerçekleşen ve Çevre ve 
Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin katıldığı ‘’Kentsel dönüşüm’’ 
adlı rantsal dönüşüm politikalarının önünü açan etkinliği pro-
testo etti ve meslek odalarına yapılan baskılara karşı meslek 

odalarının yanında olacaklarını aktardı.

MMO 2015 ÖĞRENCİ YAZ KAMPI
4. MMO Öğrenci Üye Yaz Kampı İzmir’de yapıldı. Şubemizden 
12 öğrenci katılım sağladı.

MMO İSTANBUL ŞUBE ÖĞRENCİ ÜYE YEREL KURULTAYI

MMO İstanbul Şubesi Öğrenci Komisyonu tarafından gerçekleş-
tirilen Yerel Öğrenci Kurultayı-2015 ‘’Bilimsel,  Demokratik Eği-
tim, Özerk Üniversite’’ başlığıyla 14.03.2015 tarihinde MMO İs-
tanbul Şube’de gerçekleşti.  Etkinlikte öğrenci üyeler tarafından 
belirlenen divana Can Doğan OLGUN, Eda YILMAZ ve Gizem 
Cömert seçilmesinin ardından şube teknik görevlisi Muhsin İ. 
TATAROĞLU bir sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından öğ-
renci üyeler konuyla ilgili düşüncelerini aktarıp, bir sonuç metni 
hazırlayarak yerel öğrenci üye kurultayını tamamladı.
   
MMO ÖĞRENCİ ÜYE KURULTAYI

28 Mart 2015 tarihinde iki senede bir düzenlenen MMO Öğrenci 
Üye Kurultayı’nın 9.’su Teoman Öztürk Öğrenci Evi konferans 
salonunda gerçekleştirildi. 

Öğrenci Üye Kurultayı, anti-emperyalist mücadelede yaşamını 
yitirenler ile Oda örgütlülüğü ve çalışmalarında yer alan kay-
bettiğimiz değerler için saygı duruşuyla başladı. Kurultay baş-
lığında söz alan öğrenci üyeler, demokratik, bilimsel ve özerk 
üniversite mücadelesinde AKP’nin piyasacı, sermayeci, gerici 
eğitim politikalarına karşı mücadele edeceklerini aktardı.
   
MMO ÖĞRENCİ İSTANBUL ŞUBE ÖĞRENCİ KOMİSYONU 
İŞÇİLERİN YANINDA!
Üniversitelerde piyasacı ve sermayeci politikaları üniversitelere 
atadığı rektörlerle sağlamaya çalışan AKP politikalarına karşı, 
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Üyelerimizin olduğu ancak bir komisyon halinde çalışma yapıl-
mayan üniversitelerde üniversite öğrenci komisyonlarını kurmak 
için tanışma toplantıları yapıldı. 3 Aralık’ta İÜ’nde, 4 Aralık’ta 
Kemerburgaz Üniversitesi’nde gerçekleşen tanışma etkinlikleri-
ne çok sayıda öğrenci üyemiz katıldı. Ayrıca daha önce öğrenci 
üyemiz olmayan öğrenciler bu tanışma toplantılarında meslek 
odalarına öğrenci üye olarak kaydolup üniversitede öğrenci üye 
faaliyeti gerçekleştirmeye başladılar. Ocak aylarında ise Haliç 
ve Doğuş Üniversiteleri’nde tanışma toplantıları yapılması plan-
lanmaktadır.

EĞİTİM

İTÜ’de UUM Kulübü adıyla da faaliyet yürüten İTÜ Uçak Uzay 
Fakültesi Öğrenci Komisyonumuz daha önce anketle tarihini 
belirlediği Başlangıç-Orta-İleri Excel eğitimi 12-13 Aralık 2015 
tarihlerinde eğitmen Devrim Yıldırım Gökçeli tarafından verilen 
eğitim MMO İstanbul Şube’de gerçekleştirildi.  Eğitime 20 öğ-
renci üye katıldı.
 
GELENEKSEL ODA GECESİ

21 Kasım 2015 tarihinde Taksim Inn Pera Otel’de gerçekleşen 
meslekte 25, 40, 50, 60. yıllarını dolduran üyelerimize plaket-
lerini verdiğimiz Oda Plaket Töreni’ne öğrenci üyelerimizde ka-
tılım sağladı. 

ÖĞRENCİ YAYINLARI
YTÜ’de fanzin çalışması yapıldı.

YTÜ ÇAY BOYKOTU

MERKEZ ÖĞRENCİ ÜYE KOMİSYON TOPLANTISI
Merkez Öğrenci Üye Komisyonu 4. Toplantısı 12 Aralık 2015 
Cumartesi günü, Sanayi Kongresi ardından gerçekleşti. 
Merkez Öğrenci Üye Komisyonu’na İstanbul Şube Öğren-
ci Komisyonu’nu temsilen YTÜ’nden Salihcan Alparsas-
lan, Beykent Üniversitesi’nden Gizem Cömert ve Marmara 
Üniversitesi’nden Mertcan Samğar katıldı. Toplantı öncesi Mer-
kez Öğrenci Komisyonu’nda olan üyelerimiz TMMOB Sanayi 
Kongresi’ne de katıldılar. 

YENİ ÖĞRENCİ KOMİSYONLARI VE TANIŞMA
TOPLANTILARI
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2.7 KATILDIĞIMIZ FUARLAR
30. Dönem’de Odamızın ilgi alanında olan ve stand açtığımız 
fuarlar aşağıdaki gibidir. İstanbul Şube olarak katıldığımız bu 
fuarlarda üyelerimize, üye olmayan makina mühendislerine ve 
kamuoyuna Odamız hakkında bilgiler verdik. Odamız tarafın-
dan basımı gerçekleştirilen broşürlerden dağıttık, yayınlarımı-
zın tanıtımını yaptık, üye kaydı ve üye bilgi güncellemeleri yap-
tık. Fuarlar dahilinde sektörle ilgili seminerler verdik.

2015 YILI İTİBARİYLE KATILDIĞIMIZ FUARLAR

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU  YER

14.01.2015 17.01.2015 Enerji Verimliliği,  Enerji Verimli Ürün 
Teknolojileri ve Çevre

Enerji Verimliliği,  Enerji Verimli Ürün Teknolo-
jileri ve Çevre

WOW Kongre
Merkezi Yeşilköy

12.02.2015 15.02.2015 Rulman, Kayış, Sekman, Kasnak Zincir, 
Sızdırmazlık Elemanları ve Teknik 
Hırdavat

Rulman, Kayış, Sekman, Kasnak Zincir, Sızdır-
mazlık Elemanları ve Teknik Hırdavat

İstanbul Fuar
Merkezi Yeşilköy

12.02.2015 15.02.2015 Makine İmalatı ve Metal İşleme 
Teknolojileri

Metal İşleme Makineleri, Özel ve Metal İşle-
ri Dışındaki Makineler, Makine Parçaları, El 
Aletleri, Fabrika Ve Dükkan Yerleşim Aletleri, 
Basınçlı Hava Sistemleri, İş Güvenliği  ve  En-
düstriyel Malzemeler,

Tüyap Fuar ve 
Kongre Merkezi

19.03.2015 21.03.2015 Enerji ve Çevre Teknolojileri Enerji Üretim Teknolojileri, Enerji Dağıtım, İle-
tim ve Kontrol Sistemleri, Bakım Onarım ve 
Servis Hizmetleri, Verimlilik Sistemleri, Çevre 
Teknolojileri, Geri Dönüşüm, Sistem, Danış-
manlık, Proje, İnşaat

İstanbul Fuar 
Merkezi Yeşilköy

19.03.2015 22.03.2015 Endüstriyel Otomasyon Montaj ve Taşıma, Doğrusal Konumlama, Ro-
bot Teknolojisi, Endüstriyel Görüntü İşleme, 
Kontrol, PLC, Scada, Sensör,  Ağlar ve Fıeld 
Bus, Ölçme ve Test,  Endüstriyel Bilgi Sistem-
leri, IT ve Yazılım, Otomasyon

Tüyap Fuar ve 
Kongre Merkezi

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU  YER

20.02.2014 22.02.2014 Rollexpo Turkey 2014 Rulman, Kayış, Sekman, Kasnak Zincir, 
Sızdırmazlık Elemanları ve Teknik

İstanbul Fuar
Merkezi Yeşilköy

19.03.2014 22.03.2014 WIN Otomasyon ‘14 21.Endüstriyel Oto-
masyon Fuarı

Endüstriyel Otomasyon Tüyap Fuar ve 
Kongre Merkezi

17.04.2014 20.04.2014 9.Uluslararası İdeal Home Ev Eşyaları, 
Züccaciye Dekoratif Ürünler ve Çeyiz 
Fuarı

Züccaciye, Hediyelik Eşya, Dekoratif Ev 
Tekstili ve Elektrikli Ev Aletleri

Tüyap Fuar ve 
Kongre Merkezi

07.05.2014 10.05.2014 ISK-SODEX 2014 Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, 
Yalıtım, Pompa, Vana, Tesisat, Su Arıtma, 
Havuz ve Güneş Enerji Sistemleri

İstanbul Fuar
Merkezi Yeşilköy

21.05.2014 25.05.2014 Ankomak 2014- 20.Uluslararası İş Maki-
naları, Yapı Elemanları ve İnşaat Tekno-
lojileri Fuarı

İş Makinaları, Yapı Elemanları ve İnşaat 
Teknolojileri 

Tüyap Fuar ve 
Kongre Merkezi

26.06.2014 28.06.2014 Avrasya Elektrikli ve Mekanik El Aletleri 
Fuarı

Elektrikli ve Mekanik El Aletleri İstanbul Fuar
Merkezi Yeşilköy

14.10.2014 19.10.2014 MAKTEK AVRASYA 2014 (4.) Takım Tezgahları, Metal İşleme Makinaları, 
Kaynak, Kesme, Delme Teknolojileri, Kalite 
Kontrol, Test ve Ölçüm Cihazları

Tüyap Fuar ve 
Kongre Merkezi

04.12.2014 07.12.2014 Plast Eurasia İstanbul 2014 24.Uluslararası 
İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı

Plastik Makinaları, Kimyasallar, Hammad-
deler, Kalıp, Isı, Kontrol Cihazları, Hidrolik-
Pnömatik

Tüyap Fuar ve 
Kongre Merkezi

2014 YILI İTİBARİYLE KATILDIĞIMIZ FUARLAR



122

2.8 KÜTÜPHANE ÇALIŞMALARI

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak kütüphane 
hem üye hemde öğrencinin kullanımıyla gelişmektedir. Kü-
tüphanemiz 4114 kitap, 181 adet broşür ve 80 üzeri CD arşi-
vi  öğrencilere ve üyelerimize sunulmaktadır.Bugün kütüphane 
arşivinin geliştirilmesi için yayınevleri ile çeşitligörüşmeler ya-
pılmaktadır. Ayrıca üyelerimizin kitap bağışları Kütüphanemizin  
arşivi için önemli bir kaynaktır.

İstanbul şube olarak KADIKÖY Temsilcilikte üyelerimiz ve öğ-
rencilerimiz için bir kütüphane kurduk Toplam 744 adet Demir-
baş kitabımız bulunmaktadır.

2015 YILI İTİBARİYLE KATILDIĞIMIZ FUARLAR (DEVAM)

BAŞLAMA BİTİŞ FUARIN ADI KONUSU  YER

02.04.2015 05.04.2015 Elektrik, Doğalgaz, Güneş Enerjisi, 
Rüzgar, Nükleer Enerji, Ekipmanları ve 
Teknolojileri

Elektrik, Doğalgaz, Güneş Enerjisi, Rüzgar, 
Nükleer Enerji, Ekipmanları ve Teknolojiler

Tüyap Fuar ve 
Kongre Merkezi

09.04.2015 12.04.2015 Otomotiv Üretim, Dağıtım ve Tamir Yedek Parça ve Sistemler, Tamir ve Bakım 
Ekipmanları, Aksesuarlar ve Tunıng, Servisler 
ve Araç Yıkama, IT ve Yönetim Sistemleri

Tüyap Fuar ve 
Kongre Merkezi

16.04.2015 18.04.2015 Temiz Oda Teknolojisi, Bakımı ve
Donanımları

Temizoda Uygulamaları için Mühendislik 
Tasarım, İklimlendirme, Havalandırma, Bakım, 
Kontrol ve Ölçümleme, Temizoda Cihaz ve 
Ekipmanları, Elektronik, Otomasyon ve Digital 
Sistemler, Temizlik Ekipmanları

Lütfi  Kırdar Uluslara-
rası Kongre ve Sergi 
Sarayı

11 .06.2015 14.06.2015 GAS TURKEY 2015 Uluslararası  7. 
LPG & CNG & LNG Fuarı

Otomotiv LPG, LNG ve CNG Sistemleri, LPG, 
LNG ve CNG Araç ve Ekipmanları, Tank-
Silindir Sistemleri, LPG Ulaşım, Depolama 
Araç ve Ekipmanları,  Pompalar Ve Ölçüm 
Cihazları, Dağıtım Sistemleri

İstanbul Fuar 
Merkezi Yeşilköy

12.11.2015 13.11.2015 TÜYAK 2015 Yangın ve Güvenlik 
Sempozyumu ve Sergisi

Konaklama ve Sağlık Yapılarında Gü-
venlik

Wow Convention 
Center

03.12.2015 06.12.2015 25. Uluslararası İstanbul Plastik 
Endüstri Fuarı

Plastik Makineleri, Kimyasaları, Ham-
maddeleri, Kalıp, Isı, Kontrol Cihazları, 
Hidrolik Pnömatik

TÜYÜP Fuar ve 
Kongre Merkezi
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2.9 HUKUK BÜROSU 

Ekonomik krizin dünyayı sarstığı şu günlerde ücretli çalışan 
kesimler işten çıkartılmakta, tazminatlarını ve ücretlerini alama-
makta; küçük ve orta ölçekli işletmeler ifl as etmektedir. MMO 
üyeleri de krizden payına düşeni fazlasıyla almaktadır. 

Hukuk Bürosu ağır geçen bu süreçte üyelerimizi hakları konu-
sunda bilinçlendirmekte ve hukuksal olarak her türlü desteği 
vermektedir.

1 Nisan 2008 tarihinden bugüne kadar 1.791 üyemizle 1.847 
görüşme yapılmıştır.

1 Ocak 2014-31 Kasım 2015 tarihleri arasında 394 üyemizle 
408 görüşme yapılmıştır.

Yapılan görüşmelerin %20,96’sını ücret alacakları, %7,33’ünü 
tazminat alacakları; %15,93’ünü işten çıkma/çıkarılma; 
%13,20’sini bilgilenme ve %42,55’ini diğer konular oluşturmak-
tadır.

Konularına göre görüşme sayıları:

Ücret alacakları  100
Tazminat alacakları 35
İşten çıkma/çıkarılma 76
Bilgilenme  63
Diğer konular  203

Görüşme şekline göre görüşme sayıları:
Yüz yüze  106
Telefonla  207
e-posta   49

AYLARA GÖRE BAŞVURU SAYILARI

 Oc Şb Mr Ni My Hz Tm Ağ Ey Ek Ks Ar

2010 42 56 54 23 44 53 31 36 40 33 27 35

2011 58 35 28 40 47 15 31 22 28 43 24 18

2012 42 29 26 23 21 24 19 13 13 69 35 18

2013 44 32 37 34 22 16 22 12 23 15 46 22

2014 41 23 54 46 42 34 23 16 21 15 41 17

2015 19 25 15 21 27 22 20 24 10 11 23  
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DAVALAR:
1. Odamızca kiralanan fakat sonradan belediyece yıkılan Beylik-
düzü (Esenyurt) LPG istasyonu ile ilgili olarak açılan kira davası 
İstanbul 4.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2011/351 E sayılı dosya-
sından karara çıkmış olup odamızdan istenen 3 aylık ödenme-
yen kira talebi mahkemece reddedilerek lehimize sonuçlanmış-
tır. Karar kira talep eden karşı tarafça temyiz edilmiştir.
2. Odamıza SGK tarafından istenilen belge ve evrakları ver-
mediğinden kesilen 5.335.00.TL idari para cezasının iptali için 
açtığımız idari dava lehimize sonuçlanmış olup kesilen cezanın 
iptaline İstanbul 7. İdare Mahkemesince karar verilmiş olup ka-
rar henüz kesinleşme aşamasındadır.
3. Odamıza olan borcunu ödemeyen ERKUŞ KALDIRMA şirke-
tine başlattığımız icra takibine itiraz edilmesi üzerine açtığımız 
itirazın iptali davası lehimize sonuçlanmış olup karara istinaden 
icra takibi yeniden başlatılmıştır.
4. Odamız üye ve çalışanlarından MESUT GEÇGEL’e ilişkin 
açılmış olan kamu davası karara çıkmış olup hakkında beraat 
kararı alınmıştır.
5. Odamız öğrenci üyelerinden TAHİR TEKİN FİLİZ hakkında 
açılan 1 Mayıs davası karar çıkmış olup üyemiz beraat etmiştir.
6. Odamız Ümraniye temsilcisi ÖZGÜR SELÇUK hakkında açı-
lan Validebağ davası devam etmekte olup takip edilmektedir.

7. Odamız çalışanı ÖZGÜR ÖZER’e dönük işyerinde uğradığı 
saldırı davası devam etmekte olup takip edilmektedir.
8. Odamız eski çalışanı KADİR SAFİ’ye dönük işyerinde saldırı 
davası devam etmekte olup takip edilmektedir.

İCRA TAKİPLERİ
Odamıza olan borçlarını ödemeyen fi rma ve şahıslara dönük 
takiplerimiz devam etmekte olup son 2 ay içerisinde bu nitelikte 
olan 9 fi rmaya karşı yeni icra takibi başlatılmıştır.

İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ’NE BAŞVURU: Odamızın alacaklı oldu-
ğu fakat haklarında ifl as müdürlüğünce işlem başlatılan UZEL 
MAKİNA SANAYİ A.Ş. ve KADİR ÇORAP SAN. ve TİC. LTD. 
ŞTİ. hakkında ifl as müdürlüğüne alacak başvuruları Ağustos 
ayında yapılmıştır. 

HUKUK BÜROMUZUN İŞLEYİŞİ 
AVUKAT: Avukatımız Salı ve Perşembe günleri öğleden sonra 
yarım gün büroya gelerek üyelerimiz ile görüşmektedir. 

Çalışma yaşamına ilişkin konular öncelikli olmak şartıyla üye-
lerimizin hakları, görevleri ve sorumluluklarına ilişkin sorularını 
yanıtlanmakta, sorunlarının aşılması için gerekli hukuki yolları 
göstermekte, nereye, nasıl başvuracaklarını ve izlenecek sü-
recin aşamalarını anlatmakta ve haklarını elde edinceye kadar 
tüm süreçte destek olmaktadır.

Avukatımız ayrıca Şubemizin taraf olduğu hukuki sorunları çöz-
mektedir. Dava ve takiplerin açılması ve sonuçlandırılması için 
gerekli işlemlerde olduğu gibi…

BÜRO GÖREVLİSİ: Hukuk Fakültesi mezunu olduğu için avu-
katımızın bulunmadığı zamanlarda onun görevlerini yapmak-
la birlikte; üyelerimiz ile ön görüşme yaparak başvurularının 
alınması ve kayıt edilmesi, Görüşme Bilgi Formunu doldurarak 
üyenin sorununun özetle yazılması, avukatımızla telefon veya 
yüz yüze görüşmek üzere randevu verilmesi, Hukuk Birimi’nin 
ve Bürosu’nun çalışma raporlarının hazırlanması, Yönetim Ku-
rulu toplantılarına sunulmak üzere her hafta özet raporların 
hazırlanması, Şubemiz ile ilgili mahkeme bilgi ve belgelerinin 
bilgisayar sistemine kayıt edilmesi ve dosyalanması vb. hukuk 
bürosunu ilgilendiren işlemleri yapmaktadır.

HUKUK BÜROMUZUN GÖREVİ
I. ŞUBEMİZ ÖZGÜLÜNDE:
1- MMO üyelerinin çalışma yaşamından kaynaklanan Hukuki 

sorunların aşılması için araştırma ve inceleme yapmak
2- Kayıtları tutmak
3- Rapor düzenlemek

II. ÜYELERİMİZ ÖZGÜLÜNDE:
1- Danışmanlık:
Çalışma yaşamına ilişkin konular öncelikli olmak şartıyla üye-
lerimizin hakları, görevleri ve sorumluluklarına ilişkin soruları 
yanıtlanmakta, sorunlarının aşılması için gerekli hukuki yollar 
gösterilmekte ve haklarını elde edinceye kadar tüm süreçte 
destek olunmaktadır.:
2- Psikolojik destek:
Üyelerimizin işten çıkarılmaları veya yıldırılmaya çalışılması 
durumunda hukuki hakları anlatılarak ve rahatlatıcı sözler söy-
lenerek ve odamızın yanlarında olduğunu pratikte göstererek 
ruh hallerinin bozulmaması için psikolojik destek verildi.
3- Örgütlenme:
Hukuksal sorunlarının çözülmesinde destek olunarak odamıza 
üye olmayan mühendisler üye olmaları konusunda ikna edildi. 
Üyenin odayla ilişkisinin sıkılaşması için destek olundu.
4- Propaganda:
Yaptığı işten dolayı kurduğu ilişkilerde oda çalışmaları, örgütlü 
olmanın faydaları gibi konular her fırsatta anlatıldı. Yayınlarımı-
za haberler hazırlandı.
5- Bilinçlendirme:
İçinden geçtiğimiz sürecin üyelerimizin de işlerini kaybetme-
leri olasılığı karşısında işten çıkarılmaları durumunda hakları 
ve nasıl davranmaları gerektiği hakkında 1 e-posta gönderildi. 
Şube merkezinde ve temsilciliklerimizin bazılarında çalışma ya-
şamında hukuki sorunlar ve çözüm önerileri konusunda söyle-
şiler yapıldı. Yapılmayanlarda da yapılacak.
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2.10 KONGRE VE SEMPOZYUMLAR 

ULUSLARARASI KATILIMLI
VII. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ

22-25 EKİM 2014
ASKERİ MÜZE VE KÜLTÜR SİTESİ-HARBİYE

Ülkemizdeki Hidrolik ve Pnömatik Sektörü’nün en önemli orga-
nizasyonlarından, İstanbul ve İzmir Şubelerimizin yürütücülü-
ğünde “VII. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi” 22-25 
Ekim 2014 tarihlerinde Askeri Müze ve Kültür Sitesi - Harbiye 
İstanbul’da düzenlenmiştir.

Kongre hazırlık sürecinde 1 Düzenleme Kurulu Toplantısı ve 
21 Yürütme Kurulu toplantısı yapılmış ve 1 YK değerlendirme 
toplantısı planlanmıştır.

Kongrede 38 Oturumda; 56 Bildiri, 18 Atölye Çalışması, 4 Kurs, 
1 Panel, 2 Yuvarlak Masa toplantısı, 6 Özel toplantı ve 3 Kok-
teyl gerçekleştirilmiştir.

Kongre süresince düzenlenen Sergiye sektörde ürün ve hizmet 
üreten 54 kuruluş katılmıştır.

YÜRÜTME KURULU
Başkan : Şemsettin IŞIL 
Başkan Yrd. : Ertan SOYDAN
Başkan Yrd. : Tuna BALKAN
Abdullah PARLAR A. Haydar KARAÇAM
Ahmet SERDAROĞLU Elif ERZAN TOPÇU
Hasan ÖZGER Mehmet KURTÖZ
N. Cenk CİHANGİR Necip ÇAYAN
Nurtaç AKDAĞ Osman SERTER
Semih KUMBASAR Sinan ÇELİK
Suat DEMİRER Şeniz ERTUĞRUL
Turgay ŞİRVAN Zeki ARSLAN 

KONGRE SEKRETERLERİ
Nilgün İLİK EREN Özgür ARSLAN
 
DÜZENLEME KURULU
Yunus YENER (MMO) Serap ÖZPOLAT ÇETE (MMO)

Çağdaş AKAR (MMO) Hüseyin KALANTAR (Adana Şb.)

Nedim GÖRGÜLÜ (Adana Şb.) Müfi t GÜLGEÇ (Ankara Şb.)

Ümit BÜYÜKEŞMELİ (Antalya Şb.) MURAT KESEN (Bursa Şb.)

Oktay ULUTAŞ (Denizli Şb.) Yaver TETİK (Edirne Şb.)

Deniz ÖZCAN (Eskişehir Şb.) Gurbet ORÇEN (Diyarbakır Şb.)

Ali PERİ (Gaziantep Şb.) N. Cenk CİHANGİR (İstanbul Şb.)

Osman SERTER (İstanbul Şb.) Mehmet ÖZSAKARYA (İzmir Şb.)

Mehmet AYGÜN (İzmir Şb.) Akif AKSOY (Kayseri Şb.)

Özgür ÖKTEM (Kocaeli Şb.) M. Levent ŞAM (Konya Şb.)

Hüseyin MUTLU (Mersin Şb.) Cevdet SAĞLAM (Samsun Şb.)

Fulya BANKOĞLU (Trabzon Şb.) Birhan ŞAHİN (Zonguldak Şb.)

 
DANIŞMANLAR KURULU 
A. Arif YALTIR  A. Tunç ATIL 

A. Yıldırım AKIN Abdullah KAYHAN 

Adnan ÖZKAN  Ahmet AKİDİL 

Ahmet AYDEMİR  Ahmet CERANOĞLU 

Ahmet DİNÇER  Ahmet K. GÜVEN 

Ahmet KARABIYIK  Ahmet KÖYLÜOĞLU 

Ahmet KUZUCU  Ahmet PINARLI 

Ahmet SARAÇ  Ahmet ŞEVKİ OGAN 

Akif SÖNMEZ  Ali EDİZER 

Ali KAVUR  Ali ÖZYAFA 

Altan BAGATUR  Antoine HANNA 

Arden AREVYAN  Aret ARAPOĞLU 

Arman MİNASYAN  Artin ÇANKAR 

Aşkın TIRPAN  Atilla YAVUZ 

Avni ZENGİN  Aygün EROL 

Aytaç GÖREN  B. Emre PLATİN 

Bahadır ÖZTÜRK  Bedri TUÇ 

Behiç ERTÜRK  Bülent ŞENLİYİM 

C. Erhan SAN  Caner ÜNSALAN 

Cem EVREN  Cem SARMAN 

Cengiz OLCAY  Cengiz YILMAZ 

Civan BABAOĞLU  Cüneyt SİPAHİOĞLU 

Daryo KATALAN  Dilara MUMKAYA 

Doğan HACIAHMET  Durmuş KARA 

E. Can KURTOĞLU  Ejmel HAZIROL 

Enver DUYGULU  Enver KAYA 

Ercan KOÇAK  Ercan ÖZSİVRİ 

Erdal ÖZYURT  Erdoğan M. BEŞER 
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Eres SÖYLEMEZ  Ergun BIDIK 

Erol ALKIM ERDÖNMEZ  Erol UYAR 

Ersoy KARAÇAR  Ertuğrul DURAK 

F. Kemal AKYÜZ  Faruk ALYAZ 

Fatih BOTSALI  Fatih KAN 

Fatih ÖZCAN  Ferhan FIÇICI 

Fevzi BEDİR  Fırat ERDOĞAN 

Fikret DALKIRAN  Galip KEÇECİOĞLU 

Gazi DİLEKÇİ  Gökhan DUMAN 

Güner ÇELİKAYAR  Güneş TUNCER 

Gürbüz KANÇAL  H. Cengiz CELEP 

Hagop KÜLEGEÇ  Hakan ÇALIŞKAN 

Hakan ÇEVİKELLİ  Hakkı AKÇALAR 

Hakkı AKDAŞ  Halil YILMAZ 

Haluk AYKUN  Hasan BASRİ BOZKURT 

Hasan ERGENÇ  Hasan F. CİVAN 

Hasan KAMİL TAVİL  Haydar ATILGAN 

Haydar KAYHAN  Hayrettin KARCI 

Hüseyin ÖZKESER  Hüseyin TAŞKIN 

İbrahim ATILGAN  İbrahim GEZEN 

İbrahim GÜNER  İbrahim H. ÇAĞLAYAN 

İbrahim İRDEM  İbrahim YÜKSEL 

İlhan GENÇ  İlhan TUNA 

İlker M. ERGÜLLÜ  İlker MURAT KOÇ 

İsmail ÇÜMEN  İsmail OBUT 

İsmail SEDA GÖRGÖREN  İsmet SEZEN 

Kasım GİRAZ  Kemal NADİRLER 

Kenan GÜRBÜZ  Kenan KURTÖZ 

L. Rafi  BİLAL  Lütfi  MUMKAYA 

M. Sayit EROL COŞKUN  M. A. Sahir ARIKAN 

M. Altan ÜNAL  M. Bülend DEMİRALP 

M. Muhittin COŞKUNER  M. Nurdoğan ÜNGÖR 

M. Selçuk ÖZKUL  Mehmet ARSLAN 

Mehmet KOCABAŞ  Mesut ŞENGİRGİN 

Metin AKKÖK  Metin GÜLEÇ 

Metin PERİNCEK  Mevlüt ATALMIŞ 

Moiz VARON  Muhammed ÇAKAR 

Muharrem YAZICI  Murat BABUÇCU 

Murat CİRAV  Musa ERTUNÇ 

Mustafa EKMEN  Mustafa İLERİ 

Mustafa ÖZÇELİK  Nesrin ÖZGÜLER 

Nihat ÖZİRİ  Nurhan ELBE 

Okan KETEN  Orhan KARSLI 

Osman KOÇAK  Ömer ERDEN 

Ömer ŞAHİNKAYA  Pars KAPLANGI 

Refi k ÇAĞDAŞ  Rıdvan KAYA 

Rıza GÜRBÜZ  Sadettin KAPUCU 

Salih EMANET  Samet ŞATIR 

Sarkis KÜLEGEÇ  Savaş BİBER 

Sedat BAYSEÇ  Selda ÜNVER 

Selim BERGSEN  Serdar BAYDAR 

Serpil UZUN  Servet AKKAYNAK 

Sevda KAYHAN YILMAZ  Seyit TÜRKMEN 

Steven YOUNG  Süleyman KARA 

Şaban YAZICI  Şahin EMİR 

Tanju TAŞER  Tayfun GÜNAL 

Tevfi k ALTAN  Tuncay SOYDAŞ 

Turgay DEMİRER  Ümit ÇİFTÇİ 

Varol ATEŞ  Vedat GÜL 

Veli KAYNAR  Y. Samim ÜNLÜSOY 

Yaşar TAŞBUNAR  Yaşar ERDUN 

Yavuz TAVUKCU  Yunus CEYLAN 

Yusuf ÖZTÜRK  Yücel ERCAN 

Zafer ÖZBALABAN  Zeliha KAMIŞ KOCABIÇAK

ULUSLARARASI KATILIMLI
VII. ULUSAL HİDROLİK PNÖMATİK KONGRESİ VE SERGİSİ

SONUÇ BİLDİRGESİ
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TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına 1999 yılından günü-
müze kadar İstanbul ve İzmir Şubeleri’nin sekretaryalığını üstlen-
diği “Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi”nin yedincisi, 
bu kez “uluslararası katılımlı” olarak, 22-25 Ekim 2014 tarihleri 
arasında dünyanın yedinci büyük kenti olan İstanbul’da 572 ka-
yıtlı delege ve 2.113 ziyaretçinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Kongrede; açılış konferansı, bildiriler, atölye çalışmaları, kurs-
lar, paneller, yuvarlak masa toplantıları, özel oturum toplantıla-
rı, forumlar ve konferanslar ile dinamik bir platform oluşturul-
muş; 56 bildiri sunumu, 18 atölye çalışması, 1 panel, 4 kurs, 
2 yuvarlak masa toplantısı, 6 özel oturum, toplantı ve forum 
düzenlenmiştir. 

Kongrede “Sektörün Geleceği, Gelişmeler, Beklenti ve Talep-
ler” konulu bir panel gerçekleştirilmiş, panelde mevcut durum 
ve sorunların, eğilim ve etkilerinin, beklentilerin; beklentileri ger-
çekleştirmek için yapılması gerekenlerin ve çözüm arayışlarının 
tartışıldığı bir platform yaratılmıştır. Panele İlişkin “Mevcut Du-
rum Analiz Raporu” basılarak katılımcılara dağıtılmıştır. 

Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongreleri’nde bilimsel-teknik nitelikli 
bir başucu kitabı oluşturma anlayışı ile bildiriler ve tüm sunum-
lar derlenmektedir. Bu kongrede de ulaşılan çok yönlü birikimi 
içeren 829 sayfalık “Bildiriler Kitabı” tüm sektör ilgililerinin kulla-
nımına sunulmuştur. 

Kongre kapsamında gerçekleştirilen atölye çalışmaları ve kurs-
lar ile yeni bilgi ve teknolojilerin yaygınlaştırılmasının yanında, 
sektör çalışanlarının doğru ve tam bilgilerle donatılmasına yö-
nelik sürekli eğitimler yapılmıştır. 

Kongre kapsamında; “Sızdırmazlık Elemanları Montaj Teknik-
leri”, “Functionality, SafetyFeatureAndRegulations At Working 
Hydraulics Within Mobile Application”, “Enerji Tasarrufu Servisi 
(Basınçlı Hava Kaçaklarının Bulunması) ve Basınçlı Hava Kali-
tesinin Ölçülmesi”, “Yüksük Sıkma Makinasının Görsel Ortam-
da Çalıştırılması, Uygulanması ve Test Edilmesi”, “Functional-
Safety Of Mobile And Stationary Hydraulic Systems/Mobil ve 
Sabit Hidrolik Sistemlerin İşlevsel Güvenliği”, “Akışkan Durum 
İzleme Sistemlerinde Basınç ve Sıcaklık Dışındaki Bilgilerin Öl-
çümü ve Arıza Analizinde Kullanılması”, “Hydraulic Solutions–
Benefi ts And Possibilities ForHigher Production Rates To A 
Lower Cost”, “Lifecycle Management ForHydraulic Systems 
With The Proper Filter Concept / Temel Endüstriyel Filtreleme 
Bilgileri”, “Otomasyonda Yenilikçi Vakum Teknolojileri”, “Hidro-
lik Sistemlerde Dijital Teknoloji Yoluyla Arıza Arama Teknikleri, 
Devreye Alma ve Ar-Ge Uygulamaları”, “Handling Sistemler”, 
“Ağır Tonajlı Yapıların Kaldırma, Kaydırma, Sıkıştırma Uygula-
maları ve İş Güvenliği”, “Avrupa Makina Direktifl eri (2006/42/
EC) ve Güvenlik Standartlarına (IEC61508) Uyumlu Danfoss 
Oransal Kumanda Valfl eri ve Elektro Hidrolik Aktüatörler”, “Hid-
rolik Pnömatik Sistem Tasarımları ve Analizlerini Yapmalarını 
Sağlayacak / Kolaylaştıracak AMESim Yazılımı”, “Hidrolik Sis-
temlerde Statik Elektriği Önleyen ve Enerji Tasarrufu Yapan 
Filtre Elemanı Teknolojisi”, “Akışkan Bağlantılarında Yeni Tek-
nolojiler (EO-3, Compact Spiral Hortum, Aluminyum Bağlantı 
Elemanları ve Çabuk Kaplinler, Uptc, Transair)”, “Demir Çelik 
Sektöründe Özel Hidrolik Uygulamalar”, “Fabrika Otomasyo-
nunda Haberleşmeli Valf Terminalleri” konularında 18 Atölye 
Çalışması düzenlenmiştir. 

Kongrede düzenlenen kurslarda; “Pnömatik Devre Elemanları 
ve Uygulama Teknikleri”, “Hidrolik Devre Elemanları ve Uygula-
ma Teknikleri”, “Mekatronik”, “Endüstride ve Mobil Makinalarda 
Otomatik Yağlama Sistem Teknolojileri” konuları ele alınmıştır. 

“Sektörün Tarihsel Gelişimi ve Anılar”, “Sektörde Standartlar ve 
Süreç”, Üniversite/Sektör-MMO İşbirliği”, “Sektörde İstihdam 
Olanakları ve Kariyer Planlama”, “Enerji Verimliliği” konu baş-
lıklarında akademisyen ve sektör temsilcilerinin katılımlarıyla 
özel oturumlar organize edilmiştir. Kongrede hidrolik pnömatik 
sektörüne ilişkin aşağıdaki değerlendirmeler yapılmıştır.

Dünyayı saran krizin ülkemize yansımaları ile Türkiye ekono-
misinin yapısal sorunları, daha özelde imalat sanayi, makina 
imalat sanayi ve hidrolik pnömatik sektörünün sorunları iç içe 
geçmektedir.

Serbestleştirme sürecinde sanayide desteklerin büyük ölçüde 

kaldırıldığı, KİT yatırımlarının durdurulduğu, büyük ölçekli sa-
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nayi kuruluşlarının özelleştirildiği, sabit sermaye yatırımlarında 
gerileme yaşandığı, Gümrük Birliği hedefl eri doğrultusunda tüm 
sektörlerde korumacılığın asgariye indirildiği ve sanayimizin 
eşitsiz koşullarda küresel rekabete açıldığı, bilinen gerçeklerdir. 
Bu olgu ve süreçlerin koşullamasıyla, sanayi genelinde öz kay-
naklardan çok ithal kaynaklar girdi olarak kullanılmış, küresel 
güçlerin dayattığı işbölümü ile fason üretim ve taşeronlaşma 
egemen olmuş, kaynak tahsisinin iç ve dış piyasalar yoluyla 
sağlandığı bir modele geçilmiştir. 

Hidrolik pnömatik girdilerini yaygın olarak kullanan demir-çelik, 
makina imalat, iş ve inşaat makinaları, otomotiv, savunma, 
gıda, ambalaj, gemi inşa, sağlık, barajlar, otomasyon ve ro-
bot teknolojileri gibi sektör, teknoloji ve faaliyet alanlarının bu 
olumsuz koşullardan etkilenmesi ve bu etkilerin sürecek olması 
kaçınılmazdır. 

Türkiye’nin hidrolik pnömatik sektörünün teknoloji kullanımı ve 
projelendirme açısından dünyanın gerisinde kaldığı söylene-
mez. Hatta sistem üretme noktasında oldukça iyi durumda ol-
duğumuzu söylemek mümkündür. Ancak üretim açısından aynı 
durum söz konusu değildir. Bu noktada sektörün ana sorun-
ları; yerli üretim, Ar-Ge, sektörle ilgili teknolojik ve endüstriyel 
birikim, sermaye/fi nansman ve kalifi ye işgücü yetersizlikleri ile 
yüksek girdi maliyetleri, ithal ürünlerin yerli üretime göre pazar 
paylarının yüksek oluşu ve dışa bağımlılık olarak sıralanabilir. 

Yerli üreticilerin ihracatta yaşadıkları sorunlar ve çoğunluğu 
KOBİ düzeyinde olan bu fi rmaların kamu desteklerinden yarar-

lanmaları ve bilgilendirilmeleri ile ilgili eksiklikler vardır. Ayrıca 
Uzakdoğu’dan gelen denetimsiz, standartlara uygun olmayan 
ürünler de yerli üretimi olumsuz etkilemektedir. 

Ülkemizdeki hidrolik pnömatik sektör boyutu, gelişmiş ülkelerin 
çok altındadır. Makina imalat sanayinde, uluslararası kriterlere 
göre hidrolik pnömatik ekipmanlarının kullanım oranı yüzde 12 
düzeyinde olması gerekirken, ülkemizde mevcut durumun çok 
daha düşük seviyelerde olduğu bilinmektedir. 

İzlenen bilim, teknoloji ve sanayi politikaları sonucu bugün yerli 
üretimde yüzde 62 oranında ithal girdi kullanılmakta, makina 
imalat sanayinde iç pazar talebinin yüzde 51’i ithal makinalarla 
karşılanmaktadır. Ne yazık ki makina üreticileri yerli devre ele-
manlarını yeterince kullanmamaktadırlar.

Gerekli önlemler alınmazsa çoğu KOBİ niteliğinde olmak üzere 
birçok işyeri tekrar üretimini durdurma, kapanma ya da büyük 
fi rmaların isteklerine tabi olma zorunluluğuyla yüz yüze kala-
caktır. 

Dört gün boyunca paylaşma ve dayanışma zeminlerinin ge-
liştirildiği, sosyal-kültürel etkinliklerle renklendirilen kongre so-
nucunda aşağıdaki tespitlerin kamuoyuna sunulmasına karar 
verilmiştir.

• Türkiye’de yerli üretimin artması, ilgili sektörlerin üretim kapa-
sitelerini arttırmaları, kapasitelerini tam kullanmaları, ithalata 
yüklenmemek ve dışa bağımlılıktan kurtulmak ile olanaklıdır. 
Sektörün gelişimi bu önlemler ve yatırımlarla sağlıklı temelle-
re kavuşacaktır. 

• Yenilikçiliğe önem vermeyen, imal ettiği ürünleri devamlı ola-
rak geliştirme çabasında olmayan, pazar ihtiyaçlarını gözleyip 
yeni modelleri programına almayan, bunları gerçekleştirmek 
için bünyesinde mühendis istihdam etmeyen kuruluşların, 
ciddi sıkıntılar yaşamaları ve zorunlu olarak imalattan çekil-
meleri veya fason üretime yönelmeleri kaçınılmazdır. 

• Benzer bir şekilde CE işareti uyum çalışmaları da çok önemli 
bir mühendislik konusudur. Dışardan alınacak danışmanlık 
hizmeti ile bu işleri yürütmek, her yeni model için yeniden hiz-
met almak çok pahalı bir yöntemdir. Bu nedenle krize karşı 
fi rmalarımızda mühendis istihdamının düşmemesi, artarak 
devam etmesi gerekmektedir.

• Yurtiçi tasarruf oranı ve yatırımlar artırılmalı, sanayi yatırım-
larında fi zibilite ve planlama süreçleri işletilmeli, ithalat po-
litikaları gözden geçirilmeli, yerli yatırımcı özendirilmeli ve 
korunmalı, devletin ekonomideki yönlendiriciliği arttırılmalı ve 
planlamacı bir yaklaşım benimsenmelidir. Dış kredi ve fonlara 
dayalı yatırım çıkmazı terk edilmelidir. 

• Eksenine insanların mutluluk ve refahını, sosyal devlet anla-
yışını oturtan, öz kaynak ve birikimlerimize, bilim ve teknoloji 
politikalarına dayalı bir sanayileşme ve kalkınma planı uygu-
lamaya konulmalıdır. 

• AKDER ve CETOP’tan alınan istatistiki bilgilere göre sektö-
rün 2013 yılı sonu itibariyle pazar büyüklüğünün 512 milyon 
Euro civarında bir değere ulaştığı görülüyor. 2000 yılında bu 
rakam 130 milyon Euro iken 2008 yılında 190 milyon Euro’ya 
yükselmiştir. Bu rakamlara bakıldığında Türkiye’nin dünya-
daki toplam pazar payı 2000 yılında %0,5 iken 2013 yılında 
%1,4’e yükselmiş bulunmaktadır. Yine CETOP verilerine göre 
16 Avrupa ülkesinin dâhil olduğu CETOP bölgesinde pazar 
payımız 2000 yılında %1,5 iken 2013’te %4,7’ye yükselmiştir. 
Sektörün geleceği için tüm dünya pazarına hitap edebilecek 
düzeyde kaliteli, uygun fi yatlı, sürekli geliştirilen ve yüksek 
teknolojili üretim yapabilen kuruluşlar ile en modern ve çağ-
daş bilgilerle donatılmış, makina imalat, tasarım ve sistem 
mühendisliği alanında hizmet sunan kuruluşların sayıları artı-
rılmalıdır.

• Hidrolik pnömatik sektörünün geleceğini, makina imalat sek-
törünün gelişimi belirleyecektir. Makina imalatçılarının tasa-
rım ve uygulamalarda hak eden yerli ürünlere öncelik ver-
mesi ve güven duyması ile yerli imalat sektörünün beklenen 
düzeye ulaşacağı, katma değeri yüksek ürünlerin yerli olarak 
üretilmesinin de ulusal ekonominin yararına olacağı bilinme-
lidir. Bu bağlamda dünya pazarında rekabet edebilen yerli 
üreticilerin sayısı artırılmalıdır.

• Yerli üretimde sertifi kasız, kalite belgesi olmayan, teste tabi 
tutulmayan, hangi koşullarda üretildiği belli olmayan ürünler 
ve taklitçi, kayıt dışı çalışan, merdiven altı üreticiler bulun-
maktadır. Bu fi rmaların denetlenmediği ve haksız rekabete 
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neden olduğu belirtilerek sektörün kendini geliştirebilmesi için 
bu tür fi rmalara ve onların ürünlerine rağbet edilmemelidir.

• Kalitesi belgelenmemiş, sertifi kası olmayan ve haksız reka-
bete neden olan ürünlerin ülkeye girişinin kontrol edilmesi ve 
zorlaştırılması için ciddi önlemler alınmalıdır. Sektör bu ürün-
lerin ülkeye girmemesi konusunda tavır almalı, yerli ürün tüke-
tilmesi konusunda siyasi irade zorlanmalıdır. Özellikle ihracat 
yapan yerli üreticilerin desteklenmesi ve uluslararası pazarlar-
da rekabet edilmesi için yatırımlar ve Ar-Ge çalışmaları des-
teklenmeli, üretim ve istihdam üzerindeki yükler azaltılmalı ve 
kamu ihalelerinde yerli malı kullanımı teşvik edilmelidir. 

• Sektöre yönelik devre elemanları üretiminde yüksek nitelikli 
malzemelerin, ileri üretim teknolojilerinin ve bilgisayar tabanlı 
denetim sistemlerinin giderek artan oranda kullanılmasından 
dolayı, üretici fi rmaların Ar-Ge olanaklarının artırılması ve 
teşvik edilmesi ülke yararına olacaktır. Bu doğrultuda vergi 
mükellefi yetliklerinde belli indirimler yapılmalı, teknoparklar-
dan yararlanmaları konusunda AKDER’in yol göstericiliğinde 
sektör fi rmalarının bir araya gelmesi sağlanarak ortak ARGE 
merkezleri kurulmalıdır. 

• Hidrolik pnömatik sektöründe ihtiyaç olup olmadığına ve ki-
şilerin yeterliliğine bakılmaksızın birçok işletmenin açıldığı, 
birçok meslek için ustalık, kalfalık belgesi vb. aranırken bir 
fabrikanın hidrolik hattını kuran fi rmanın yeterliliğine bakıl-
mamaktadır. Makinaların çalıştırılması ve bakımı ehliyetsiz 
kişilere emanet edilmektedir. Bu saptamalardan hareketle; 
piyasa gözetimi ve denetimi etkinleştirilmeli, sektör dernekle-
ri bu yapının içerisinde yer almalı, mesleki yeterlilik ve eğitim 
konusuna önem verilmeli ve yeterlilik sahibi olmayan kişilerin 
iş yapmalarına engel olunmalıdır.

• Ulusal akışkan gücü sanayinin dünya çapındaki çok ulus-
lu markaların “yukarıdan”, sözde yerli ama aslında Uzak 
Doğu’dan parça olarak getirilip monte edilen düşük kaliteli it-
hal ürünler karşısında “aşağıdan” sıkıştırılmakta olduğu, yer-
li üreticilerimizin hem daha kaliteli hem de daha ucuza imal 
etmek zorunda olduğu, yurt içinde kullanıcıların yerli ürün 
kullanmaları, yerli üreticilerin ihracat çabalarını artırmaları 
gerektiği, bunun başarılması durumunda üretim maliyetleri-
nin düşeceği ve ulusal ürünlerimizin rekabet gücü artacağı 
vurgulanmıştır. 

• Hidrolik pnömatik tahrikli makina üreticilerinin, kullanıcıları-
nın ve bilhassa bu sektörde hizmet veren kuruluşların ihtiyaç 
duydukları, yetişmiş teknik eleman ve makine imalat, tasarım 
ve sistem mühendisliğinde var olan boşluk halen doldurula-
mamıştır. Ülkemizde otomasyonun ve dolayısıyla da hidrolik 
ve pnömatiğin yaygınlaştırılması, teknik kadroların etkin ve 
sürekli olarak eğitilmesine ve bu yolla da bilgi ve kullanım po-
tansiyelinin artırılmasına bağlıdır. Bu kapsamda hidrolik pnö-
matik alanında sektörün desteğiyle, bir üniversite bünyesinde 
“Araştırma Enstitüsü” kurulmalı, hidrolik pnömatik alanında 
üniversitelerde lisansüstü programlar oluşturulmalıdır.

• Bütün dünya teknolojik yarış içerisindedir. Bu yarışın içinde 
bilgi sahibi olmak gerekmektedir. Bilgi sahibi olmanın eğitim-
le mümkün olduğu bilinmeli ve teknik okullarımızda yapılan 

eğitimler üretim odaklı olmalıdır. Sektörümüzün gelişmesi için 
MEB, YÖK ve Akışkan Gücü sektörü temsilcileri ile birlikte 
eğitim programlarında ihtiyaca uygun güncellemeler yapılma-
lı, Endüstri Meslek Liseleri’nde uygulamalı meslek derslerinin 
niteliği geliştirilmeli, atölyelerde mevcut makina ve tezgâhlar, 
en son modeller ile yenilenmeli ve üniversitelerde güncel tek-
nolojiler ve endüstriyel uygulamalar öğretilmeli, altyapı çalış-
maları tamamlanmalıdır. 

• Yetişmiş insan gücü ve kalifi ye eleman konusu şu anda 
sektörün en büyük problemi olarak görülmektedir. Anadolu 
Teknik Liseleri’ndeki hidrolik pnömatik bölümleri kapatılarak 
mekatronik bölümü haline getirilmekte, makina mühendisliği 
bölümlerinde lisans programlarında akışkan gücü hala bir ya 
da iki ders olarak okutulmaktadır. Tüm Ulusal Hidrolik Pnö-
matik Kongreleri’nde, sempozyumlarda ve toplantılarda talep 
edilmesine rağmen Makina Mühendisliği Bölümünde akışkan 
gücü yüksek lisans programı açılmamıştır. 15 yıldır kongre 
düzenleyen bir sektörün bulunduğu ülkede hala yüksek li-
sans programlarının olmaması sektörün önünde büyük engel 
olarak durmaktadır. Üniversitelerimiz bu konuyu en kısa sü-
rede programlarına almalıdırlar. 

• Rekabet edebilmenin ön koşularından birisi; kullanılan tekno-
lojilerin inşaat sahaları, tüneller, maden ocakları, demir-çelik 
tesisleri ve tersaneler gibi yüksek riskli ortamlarda işçiler için 
güvenli çalışma koşullarının sunulmasıdır. Ülkemizin iş kaza-
larında kaybedilen insan sayısı bakımından dünyada üçüncü 
Avrupa’da birinci sırada olduğu belirtilmiştir. Sektörün sundu-
ğu güvenli ürünler ile bu kazaların önüne geçilmesinin müm-
kün olduğu, insan, makina ve tesisin güvenliğini sağlamanın, 
sektörde tasarım ve üretim sürecinde sistem ve donanım se-
çiminde güvenliğin önemli bir kriter olduğu unutulmamalıdır. 

• Sanayide enerji verimliliği, uluslararası rekabet gücü açısın-
dan önemli bir unsurdur. Enerjide sürdürülebilirliğin sağlan-
ması, dışa bağımlılığın azaltılması, enerji maliyetlerinin eko-
nomi üzerindeki yükünün hafi fl etilmesi gerekmektedir. İklim 
değişikliği ile mücadeleye yönelik çalışmalar yapılmalı, ener-
jinin ve enerji kaynaklarının verimli kullanımının tespiti yapı-
larak sektörde, hidrolik pnömatik sistem tasarımlarında ve 
üretiminde enerji verimliliğine önem verilmelidir. Sistemlerin 
enerji verimliliği ölçülebilir olmalı, belgelendirilmeli ve teşvik 
edilmelidir. 

• Enerji verimli sistemler oluşturmak için tasarım, işletme ve 
bakım süreçlerindeki mühendislik hizmetleri, enerji verimliliği-
ne ilişkin mevzuatın sektöre etkileri, kamu ihalelerinde enerji 
verimli sistemlerin teşvik edilmesi, enerji verimliliği kriterleri-
nin belirlenmesi, enerji izleme sistemlerinin kullanılması gibi 
konularda Makina Mühendisleri Odası, AKDER, MİB, üniver-
site öğretim üyeleri ve sektör bileşenlerinin katıldığı bir ça-
lıştay MMO tarafından düzenlenmeli, bu konuyu takip etmek 
üzere sürekli bir komisyon oluşturulmalı, elde edilen sonuçlar 
ilgili bakanlıklara iletilmelidir.

• Yazılım mühendisliğindeki yeni yaklaşımların, yenilikçi maki-
na konseptlerine olanak sağladığı, akıllı mobil cihazlar, uy-
gulamalar ile entegre PLC sistemlerinin çalışma esnekliğini 
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artırdığı, bu yeni yaklaşımların mühendislik çalışmalarını ko-
laylaştıracağı ve rekabette esnekliği arttıracağı tespiti yapıla-
rak sektör, yazılım mühendisliği alanındaki gelişmeleri izle-
meli ve uygulamalara yansıtmalıdır. 

• Tüm gelişmiş ülkelerde rahatlıkla ulaşılabilen pazar bilgilerini 
toparlamaya yönelik gerekli altyapı çalışmaları başlatılmalı 
ve sonuçlandırılmalıdır. CETOP ile ilişkiler daha da gelişti-
rilmeli, bu dönem Türkiye’de olan CETOP başkanlığı daha 
etkin değerlendirilmelidir.

• Makina üretiminin, bütün diğer sektörlerin altyapısını oluştur-
mak gibi stratejik bir özelliği olduğu, Avrupa Birliği, Amerika, 
Japonya, Çin gibi sanayileşmede ileri seviyede olan ülkeler-
de makina imalat sektörü stratejik ve temel bir sektör olarak 
kabul edilmektedir. Bu sektörü korumak, geliştirmek için her 
türlü destek verilmelidir. Ülke ekonomisinin lokomotifi  de ma-
kine imalatı sanayi olması gerektiği vurgulanarak makine 
imalat sektörü gelişmeden, Türkiye’de hiçbir sektörün gele-
ceğinin olmayacağı bilinmelidir. Bu tespitten hareketle sektör 
bileşenleri ve AKDER makina imalat sektöründeki her türlü 
örgütlülüğün içinde olmalı ve desteklemelidir. 

• Türkiye’nin önümüzdeki 10 yıllık dönem için toplam ihracat 
hedefi  500 milyar USD olarak planlanmaktadır. Toplam ihracat 
içinden 100 milyar USD gibi bir kısmın makina imalat sektörü 
tarafından karşılanması beklenmektedir. Bütün bu hedefl er 
dikkate alındığında hidrolik pnömatik sektörü de önümüzdeki 
10 yıllık dönemde paralel bir ivme içinde olmalıdır. Hidrolik 
pnömatik sektörü makina imalat sektörünün ihtiyaçlarına 
cevap verebilecek kalite seviyesine ulaşmalı, makina imalat 

sektörünün lokomotif rolünü üstlenmeli, diğer yardımcı sek-
törler gibi hidrolik pnömatik sektörü de bu frekansı yakalayıp, 
benzer büyümeyi gerçekleştirebilmelidir.

• Son yıllarda gelişmiş ülkelerin, katma değeri daha yüksek 
sektörlere yönelmesi, maliyetlerin yükselmesi, AB ülkelerinin 
çevre vb. yasaları bu ülkelerin üretimleri azaltmasına ve bu 
tür sorunların daha az olduğu ülkelere yönelmesine neden 
olmuştur. Bu ülkeler arasında ülkemiz de bulunmakta ve son 
yıllarda gerek üretim yaptırma ve gerekse yatırım anlamında 
ilgi çekiciliğini sürdürmektedir. Bu anlamda sektör de bu ilgi-
den payını almakta ve cazibe merkezi olmaktadır. Bu sürecin 
bir müddet daha süreceği düşünülürse sektör bu olanak iyi 
değerlendirmeli ve planlamalıdır. 

• Dünyada hızla gelişen ve sanayileşen ülkelere baktığımızda 
(Çin, Tayvan, Kore gibi), uzun vadeli sanayileşme politikala-
rının olduğu ve hangi sektörlerde gelişecekleri konusunda 
planlarının belli olduğu, sanayicilerin yönlendirildiği ve des-
teklendiği görülmektedir. Ülkemizin bir sanayileşme politikası 
olmadığı görülmekte ve sanayimizin henüz hangi sektörlerde 
gelişeceği dâhi bilinmemektedir. Makina İmalatçıları Birliği 
gibi sanayicilerin bir araya geldiği birliklerin bu konuda at-
tığı adımlar diğer sektörler tarafından da örnek alınmalıdır. 
Benzer çalışmalar diğer sektörler tarafından da uygulamaya 

konulmalıdır. Makina, maden, inşaat, gemi, demir-çelik gibi 
hidrolik pnömatik sektörünün ana müşterisi olan sektörlerin 
gelişimi hidrolik pnömatik sektörünü de geliştirecektir. Bu 
sektörlerin gelişmesi için uygulanacak destek ve politikalar 
doğrultusunda bunların alt sektörü olan hidrolik pnömatik 
sektörünün de aynı politika ve desteklerden yararlanması için 
gerekli girişimler ve yasal çalışmalar yapılmalıdır. 

• Bugün, komponent üreten fi rmalarımız yurt içi pazarlardan 
elde ettikleri tecrübeyle ürünlerinin kalite kriterlerini uluslara-
rası pazarlarda kabul görecek seviyeye getirmişler, pazarla-
rını büyütmüşler ve buradan elde ettikleri fonla Ar-Ge’ye, ino-
vasyona daha çok kaynak yaratma fırsatı yakalamışlardır. Bu 
fi rmalarımız, dünya pazarlarında etkinliklerini artırmak, pa-
zarlarını büyütmek ve etkin bir oyuncu olmak için büyük çaba 
sarf etmektedirler. Bu başarıdaki önemli nokta, başlangıçtaki 
yurt içi pazardan edinilen tecrübedir. Ürünler yurt dışında iti-
bar görüyorsa yurt içinde de bu ürünlere itibar edilmesi için 
sanayicimiz yerli imalata önem vermelidir. 

• Yatırım ortamının geliştirilmesi için ülkemizin dört bir kö-
şesinde Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) kurulmaktadır. 
OSB’lerdeki arsa fi yatlarının ve bina yatırımlarının maliyetinin 
yüksek oluşu, bu yatırımı yapan sanayiciyi makina ve tesis 
yatırımından sonra ihtiyacı olan işletme sermayesi yetersiz-
liğiyle karşı karşıya bırakmaktadır. Elinde iyi projeleri olan 
birçok girişimci bunların tümünü karşılayacak fi nansmanı 
bulamamaktan dolayı yatırım yapma cesaretini göstereme-
mektedir. Siyasi irade, bu konuda yapılacak çalışmalarla giri-
şimcinin önünü açmalı, istihdam artırılmalı ve KOBİ’lerin etkin 
hale gelmesini sağlamalıdır. 

• Hidrolik ve pnömatik sektörünün giderek elektronik ile kay-
naştığı, eskiden sadece servo veya oransal valfl erle sınırlı 
olan elektroniğin, şimdilerde eksen kontrol modülleri ve servo-
motor tahrikli hidrolik pompaların kullanılmaya başlamasıyla 
yaygınlaştığı görülmektedir. Teknolojiler arası entegrasyonun 
bu şekilde giderek artacağı gözetilerek sektörün hitap ettiği 
pazar yeniden tanımlanmalı veya revize edilmelidir.

• Mühendislik hizmeti üreten sektör fi rmalarının akreditasyo-
nu, sektörde çalışan mühendislerin uzmanlıklarının meslek 
odaları tarafından belgelendirilmesi, sektörde çalışan ara 
teknik elemanların eğitimi ve belgelendirilmesi, sektörle ilgili 
mevcut regülasyonlar çerçevesinde Bilim Teknoloji ve Sanayi 
Bakanlığı’nın piyasa gözetim denetim faaliyetini yaygınlaştır-
ması, sektör fi rmalarında çalışan mühendisler tarafından ha-
zırlanan projelerin inşaat sektöründeki mimar ve mühendislik 
hizmetleri gibi fi kri mülkiyet hakları çerçevesinde güvence 
altına alınması gerekmektedir. Bu vb. konularda Makina Mü-
hendisleri Odası, AKDER ve sektör bileşenlerinin katıldığı bir 
çalıştay MMO tarafından düzenlenmeli ve bu çalıştayda elde 
edilen sonuçlar ilgili bakanlıklara iletilmelidir.

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
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İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YEREL
SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

14-15 KASIM 2014
YTÜ DAVUTPAŞA KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ 

Bu yıl ikincisi düzenlenen İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yerel 
Sempozyumu çalışanların sağlığı ve güvenliğinin sağlanması-
na katkı sunmak amacıyla 14-15 Kasım 2014 tarihinde Yıldız 
Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre ve Kültür Merkezi’nde 
gerçekleştirilmiştir.

Sempozyum hazırlık sürecinde 3 Danışma Kurulu toplantısı ve 
8 Yürütme Kurulu toplantısı yapılmıştır.

Sempozyuma 87’si delege olmak üzere toplam 1217 kişi ka-
tılmış, düzenlenen sergide 16 fi rma yer almıştır. MMO, Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TTB, TMMOB’ye bağlı diğer 
Odalar, İstanbul Barosu, üniversiteler, meslek örgütleri, kamu 
ve özel kurum ve kuruluşları, mühendisler, doktorlar, işçiler, 
hemşireler, sağlık personeli, teknik personel, meslek yükse-
kokulu ve mühendislik öğrencileri ve ilgi duyanların katılımıyla 
yapılan sempozyumda bir açılış paneli, bir kapanış oturumu, 8 
oturumda toplam 23 bildiri sunulmuştur.

Sempozyum Yürütme Kurulu
Yrd. Doç. Dr. Fatih YILMAZ  Öğr. Gör. Bilgin CANDEMİR
Akın ALTUNAY Devrim KANTAR
Ertuğrul BİLİR Fatih AYDINLI
Hale ATAOĞLU Hasan Yılmaz ÖZGER
Münür AYDIN N. Cenk CİHANGİR
Özgür ARSLAN Zafer GÜZEY
 
Sempozyum Sekreterleri
Fatih AYDINLI Hale ATAOĞLU

Sempozyum Danışmanlar Kurulu
Öğr. Gör. Ahmet YÜCEL  Bahçeşehir Üniversitesi

Doç. Dr. Mahmut EKŞİOĞLU  Boğaziçi Üniversitesi

Hüseyin ÖZŞAHİN  Çevre Mühendisleri Odası

Tuğba CÜRA  Çevre Mühendisleri Odası

Vasfi  SEBER  Elektrik Mühendisleri Odası

Yrd. Doç. Dr. Zeynep ŞENER  Galatasaray Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. O. Murat ANLI  Işık Üniversitesi

Doç.Dr.Gürkan Emre GÜRCANLI İnşaat Mühendisleri Odası

Dr. Yıldız Ertuğ ÜNDER  İstanbul Tabip Odası

Doç. Dr. Serpil KURT  İstanbul Teknik Üniversitesi

Yrd.Doç.Dr.Hanifi  PARLAR  İstanbul Ticaret Üniversitesi

Huriye KUMRAL  Kimya Mühendisleri Odası 

Serkan KÜÇÜK  Kimya Mühendisleri Odası 

Öğr. Gör. Elif SUNGUR  Maltepe Üniversitesi

Prof. Dr. Ayhan MERGEN  Maltepe Üniversitesi

İsmail DOĞANYILMAZ Mimarlar Odası İst. Büyükşehir Şb.

Hikmet TAŞDEMİR  Özyeğin Üniversitesi
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İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ YEREL
SEMPOZYUMU VE SERGİSİ SONUÇ BİLDİRGESİ TASLAĞI
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi’nin dü-
zenlediği İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yerel Sempozyumu 14-15 
Kasım 2014 tarihlerinde Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa 
Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir.

Sempozyum’a 87’si delege olmak üzere toplam 1.217 kişi ka-
tılmış, düzenlenen sergide 16 fi rma yer almıştır. MMO, Çalış-
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, TTB, TMMOB’ye bağlı diğer 
Odalar, İstanbul Barosu, üniversiteler, meslek örgütleri, kamu 
ve özel kurum ve kuruluşları, mühendisler, doktorlar, işçiler, 
hemşireler, sağlık personeli, teknik personel, meslek yükse-
kokulu ve mühendislik öğrencileri ve ilgi duyanların katılımıyla 
yapılan Sempozyum’da; bir açılış paneli, bir kapanış oturumu, 
8 oturumda toplam 23 bildiri sunulmuştur.

Sempozyumun panel ve oturumlarında sunulan bildiriler ile ya-
pılan tartışmalar ve öneriler sonucu oluşturulan sonuç bildirisi 
kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır.

Hızlı gelişen bilim ve teknoloji ile kalkınma ve sanayileşme, 
kuşkusuz toplumlara, ülke ekonomilerine birçok fayda sağla-
maktadır. Ancak çalışma yaşamı ve güvenlik için aynı başarının 
yakalandığını söylemek güçtür. Zira sömürü ve bugün her boyu-
tuyla gördüğümüz maliyet-verimlilik-azami kâr kıskacı, çalışma 
yaşamını, çalışma hakkını ve güvenliği bire bir belirlemektedir. 

Sanayileşme ve kalkınmanın bedeli, asla iyi eğitilmiş işgücün-
den, gerekli önlemler ve etkin kamusal denetimden kaçınma ol-
mamalıdır. Yeterli ölçüde beslenememe, iş kazaları ve meslek 
hastalıklarından gereği gibi korunamama, işsiz kalma korkusu, 
örgütlenmelerin engellenmesi, sosyal güvenliğinden endişe 
duymak, kısaca insanın refahı, mutluluğu ve güvenliğini zede-
lemenin ülke ve halk için sanayileşme ve kalkınma ile hiç bir 
ilgisi yoktur.

Sağlıklı ve güvenli ortamlarda yaşama ve güvenceli çalışma 
hakkının kullanımında, işyerlerinin çalışanların beden bütünlü-
ğü ile sağlığını bozucu etkilerden arındırılması esastır. Çalışma 
yaşamı, esnek üretim ve esnek çalışma temelinde yapılandı-
rılmış; yeni çalışma türleri devreye sokulmuş, geçici istihdam, 
taşeronluk, kısmi süreli çalışma, telafi  çalışması, çağrı üzerine 
çalışma, serbest zaman uygulaması, denkleştirme süresi vb. 
uygulamalara geçilmiş, iş güvencesi kaldırılmış, işler taşeron-
luk uygulamasıyla bölünmüş; işçilerin tamamen patronların be-
lirlediği koşullarda çalışmasının önü açılmıştır. İşçi sağlığı ve iş 
güvenliği politikaları piyasanın acımasız koşullarına terk edil-
miştir. İş güvenliği mühendisliği ve işyeri hekimliği uygulamaları 
daha yerleşmeden geriletilmiş, mevzuat tüm yargı kararlarına 
karşın piyasa ihtiyaçlarına göre düzenlenmektedir. 

Bilimler der ki, işçi sağlığı ve iş güvenliği aynı zamanda hekimlik 
hizmetidir, mühendislik hizmetidir. Hekimler, mühendisler, mi-

marlar, işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasın-
da önemli bir işleve sahiptir. 

İktidarın “yeni Türkiye”si, emekçilerin alın teri ve ölümleri üze-
rinde yükselmektedir. Konya Ermenek’teki maden ocağında 
mahsur kalan 18 işçimiz dâhil iş cinayetleri sonucu İSİG Meclisi 
verilerine göre Ekim ayında en az 160 emekçi daha yaşamını 
kaybetti. Bu yılın ilk on ayında en az bin 600; AKP iktidarı dö-
neminde en az 14 bin 455 emekçi iş cinayetlerinde yaşamlarını 
kaybetti. Bu, gerçekte bir iç savaş bilançosu gibidir, sermayenin 
vahşi emek sömürüsünün bir yansımasıdır. 

İş kazalarının ve iş cinayetlerinin sürekli olarak artması, kısa-
ca işçi sağlığı ve güvenliği politikalarındaki yapısal sorunların 
tamamı, sermayenin azami kâr, azami sömürü politikalarından 
kaynaklanmaktadır. “Kaza” görünümündeki iş cinayetleri, kamu 

işletmeciliği ve kamusal denetim savunumuzun ne kadar önem-
li olduğunu bir kez daha göstermektedir.

Neoliberal değişimin ruhunu yansıtan “Ulusal İstihdam Strate-
jisi” de yapılan ve yapılacak tüm düzenlemelere parça parça 
yedirilerek esnek, güvencesiz çalışma biçimlerini yaygınlaştır-
maktadır. Geçici-kiralık işçilik uygulaması, özel istihdam büro-
larının yaygınlaştırılması, kıdem tazminatlarına göz dikilmesi, 
“bölgesel asgari ücret” uygulaması yoluyla asgari ücretin geri-
letilmesi, 25 yaş altı yeni genç işçilerin güvencesiz ucuz emek 
sömürüsüne tabi tutulması gündemdedir. Bütün bunlar sosyo-
ekonomik kriz öğeleriyle birlikte işçi sağlığı ve güvenliği sorun-
larını daha da derinleştirecektir. 

Sermayenin azami kâr hırsı ve çalışma yaşamına yönelik po-
litikaların emek aleyhine oluşmasından dolayı iş kazaları ve 
meslek hastalıkları sorununun önemi, önümüzdeki dönemde 
de sürecektir. Küreselleşme, serbestleştirme, özelleştirme, 
sendikasızlaştırma, taşeronlaştırma, esnek istihdam politikaları 
ile kamu idari yapısı, personel rejimi, kamu mülkiyeti, kamu iş-
letmeciliği ve kamusal denetim alanlarında gerçekleşen dönü-
şüm ve tasfi ye sonucu, ne yazık ki daha nice olumsuz gelişme 
ve olay yaşanacaktır. 

İşyeri hekimi ve iş güvenliği mühendislerinin eğitimlerini özel 
kuruluşlara bırakan, alanlarının ehli mühendislik ve hekimlik 
örgütlerinin verdiği sertifi kaları görmezden gelen, hizmet sunu-
munu ve eğitim aşamasını taşeronlara devreden, işyeri ortak 
birimlerini tasfi ye ederek işçi sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin 
özel sektör eliyle yürütülmesini hedefl eyen, idari yargı karar-
larını görmezden gelen bir anlayışla oluşturulan mevzuat, bu 
alanda süregelen krizi yoğunlaştıracaktır. 

Sempozyumun panel ve oturumlarında sunulan bildiriler ile 
yapılan tartışma ve öneriler sonucu oluşturulan sonuç bildirisi, 
aşağıda kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. 

1. Hükümet tarafından açıklanan, katılımcı ve demokratik bir 
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yaklaşımla hazırlanmayan paketler deyim yerindeyse günü 
geçiştirmekten, yaşanan büyük iş facialarının, cinayetleri-
nin toplumda yarattığı tepkiyi hafi fl etmekten öte bir amaca 
hizmet etmemektedir. Emek-meslek örgütlerinin önerileri 
dikkate alınmadan hazırlanan “yama” tedbirlerle iş cina-
yetlerinin engellenmesi mümkün değildir. İşçi sağlığı ve iş 
güvenliği (İSİG) ile ilgili ulusal politikaların oluşturulması ve 
karar alma sürecine TMMOB’ye bağlı ilgili meslek odaları-
nın, TTB’nin, üniversitelerin ve sendikaların katılımı sağlan-
malıdır. İSİG alanındaki hizmetler kamusal hizmet olarak 
algılanmalı; ilgili meslek örgütleri, işçi, işveren ve hükümet 
temsilcilerinin katılımıyla idari ve mali bakımdan özerk Ulu-
sal İşçi Sağlığı ve İş Güveliği Kurumu oluşturulmalıdır.

2. İSİG hizmetleri ve uygulamaları bütün iş yerlerini ve tüm ça-
lışanları (ev işçileri, hükümlü ve tutuklular dahil) Kapsama-
lıdır. Başta KOBİ’ler olmak üzere 50’den daha az işçi çalış-
tıran iş yerlerinde de işletme bünyesinde İSİG Kurullarının 
kurulması zorunlu hale getirilmelidir.

3. Eğitim ve öğretim müfredatı, ortaöğrenimden başlanarak 
İSİG konusunu da içerecek şekilde yeniden düzenlenmeli, 
bütün okullarda İSİG eğitimi yapılmalı, üniversitelerin ilgili 
fakültelerinde İSİG kürsüleri kurulmalı, tüm çalışanlar ko-
nuyla ilgili sürekli, hak ve sorumlulukları konusunda bilinç-
lendirilmelidir.

4. Çalışanlar ile işverenler arasında İSİG duyarlılığı ve bilinci-
nin oluşması sağlıklı ve güvenli işyerinin oluşumu ile para-
lellik taşımaktadır. Bunun için de güvenlik kültürü, aile kültü-
rü ve toplumsal işçi sağlığı ve iş güvenliği kültürü bir arada 
oluşturulmalı ve özendirilmelidir.

5. SGK tarafından yayımlanan İş Kazası ve Meslek Hastalıkla-
rı İstatistikleri, özellikle tespit edilen meslek hastalığı sayısı 
gerçekleri yansıtmaktan çok uzaktadır. Meslek Hastalıkla-
rı Hastanesi sayısının artırılması, hekim, işçi eğitimi dahil, 

meslek hastalıklarının tespitine yönelik çalışmalar ivedilikle 
yapılmalıdır.

6. Ülkemizde her konuda olduğu gibi İSİG konusunda da sağ-
lıklı veri ve bilgi toplanamamaktadır. İşyerlerinde kaza ve 
meslek hastalıklarına ait bilgiler bir veri tabanında toplan-
malı, bu bilgilerden ölçme ve değerlendirme amaçlı yararla-
nılmalıdır.

7. Kazaların tekrarlanmasını önleyecek önlemlerin geliştirilme-
si ve sisteme kazandırılmasını hedefl eyen reaktif yaklaşım-
lar yerine, operasyonlardaki tehlikeleri inceleyerek “Nelerin 
yanlış gidebileceğini?” araştıran, önceden öngören, sonraki 
aşamada “daha başka neler olabilir” sorusuna yanıt arayan 
Risk Esaslı Yönetim anlayışı ön plana çıkarılmalıdır.

8. İşyeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının yaptıkları tes-
pitler, gereklilik ve öneriler yerine getirilmeden, iş kazası ve 
meslek hastalıklarından sorumlu tutulmaları, iş güvenliği 
uzmanları ve hekimlerinin belgelerinin askıya alınması ger-
çekle bağdaşmamaktadır. Bu nedenle işyeri hekimleri ve iş 
güvenliği uzmanlarının mesleki bağımsızlıkları ve iş güven-
celeri korunmalıdır.

9. Devletin ilgili birimleri, anayasal ve yasal görevleri olan ka-
musal denetim görevlerinden muaf tutulmuş, bütün sorum-
luluk iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve çalışanlara 
yüklenmiştir. Bu nedenle bakanlık kamusal denetim yüküm-
lülüklerini yerine getirmelidir.

10. Odamız işçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatındaki tüm olum-
suzlukların giderilmesini, iş kazaları ve meslek hastalıkları-
na yönelik önleyici yaklaşımlar geliştirilmesini “iş güvenliği 
mühendisliği”nin çalışma yaşamının sorunlarını çözümleye-
cek şekilde yaşama geçirilmesini, işçilerimizin ve tüm çalı-
şanlarımızın yaşamlarının güvenceye alınması yönündeki 
mücadelesini sürdürecektir.

İSTANBUL 2014 SEMPOZYUM DELEGASYONU
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VII. NECDET ERASLAN PROJE YARIŞMASI 2015
“HİDROLİK ve PNÖMATİKTE YENİLİKÇİ 

TASARIM ve UYGULAMALAR
07 KASIM 2015 - İSTANBUL

2003 yılında, Odamızın 4 sicil no’lu değerli üyesi Uçak Yük-
sek Mühendisi Necdet Eraslan’ı anmak amacıyla başlattığımız 
“Necdet Eraslan Proje Yarışması”nın yedincisini, Hidrolik Ve 
Pnömatikte Yenilikçi Tasarım Ve Uygulamalar temasıyla 7 Ka-
sım 2015 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Zeki Arslan‘ın 
açılış konuşmasıyla başlayan etkinlik, Necdet Eraslan‘ın oğlu 
Prof. Dr. Arsev Eraslan ,”Necdet Eraslan Hakkında” sunum ve 
konuşmasıyla devam etti.

Bu yılki teması “Hidrolik ve Pnömatikte Yenilikçi Tasarım ve Uy-
gulamalar” olarak belirlenen VII. Necdet  Eraslan Proje Yarışma-
sı, MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Arslan’ın 
açılış konuşmasıyla başladı. Açılış konuşmasının ardından, 
hidrolik pnömatik ve otomasyon sektörlerinde deneyimli üye, 
uzman, yönetici ve bilim İnsanlarından oluşan Bilim Kurulu ta-
rafından değerlendirilmiş ve fi nal sunumu yapmaya hak kazan-
mış 6 projenin sahipleri sunumlarını gerçekleştirdiler.

Bilim Kurulu`nun yaptığı değerlendirmenin ardından dereceye 
giren projeler açıklandı: 1.‘lik ödülüne uygun proje bulunmayan 

yarışmada 2.‘lik ödülünü “Tek Milli Elektro Hidrostatik Eyleyici 
Geliştirilmesi ve Denetimi” ile Hakan ÇALIŞKAN ve “Hidrolik 
Sürücü Sistemlerinin Testleri için Elektro-Hidrolik Yük Simülatö-
rü Tasarımı” H. Ulaş AKOVA paylaştılar, 3.‘lük ödülünü ise”Gemi 
Hidrolik Sistemleri Tasarım ve Simülasyon Yazılımı” projeleriy-
le Alper ZİHNİOĞLU, Melek ERTOĞAN ve Şeniz ERTUĞRUL 
ödül almaya hak kazandılar.

Etkinlik; Antoine Hanna, Arsev Eraslan, A. Hayadar Karaçam, 
Fatih Özcan, H. Cengiz Celep, Metin Güleç, Metin Perinçek, 
Mustafa İleri, Necip Çayan, Nurtaç Akdağ, Şemsettin Işıl, Ok-
tay Özcan, Osman Serter, Zeki Arslan`dan oluşan Bilim Kurulu 
üyelerine ve bütün katılımcılara teşekkür belgelerinin verilme-
siyle sona erdi.
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XIII. OTOMOTİV VE ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ
SEMPOZYUMU

13-14 Kasım 2015
TÜRKAN SAYLAN KÜLTÜR MERKEZİ - İSTANBUL

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nca 1984 yılından itibaren 
düzenlenen on iki sempozyumun ardından on üçüncü sempoz-
yumun ana teması “Teknoloji, Güvenlik, Çevre” olarak belirlen-
miştir. Sempozyumda bu ana tema yanı sıra var olan durum ve 
güncel mevzuat, yerli araç üretimi konusu, sektör çalışanlarının 
sorunları ve çözüm önerilerinin ortaya konulduğu bir tartışma 
ortamı oluşturulmuştur.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına, İstanbul, Bursa ve 
Kocaeli Şubelerinin yürütücülüğünde bir yılı aşkın bir sürede yo-
ğun emek harcanarak hazırlanmış olan sempozyumun hazırlık 
sürecinde, Düzenleme Kurulu, Danışmanlar Kurulu, Yürütme 
Kurulu çalışmalara yön vermiş, gelen bildirileri değerlendirmiştir.

XIII. Otomotiv ve Üretim Teknolojileri Sempozyumu Sonuç 
Bildirisi -Taslak-
TMMOB Makina Mühendisleri Odasınca 1984 yılından itibaren 
düzenlenen on iki sempozyumun ardından on üçüncüsü dü-
zenlenen sempozyumun ana teması “Teknoloji, Güvenlik, Çev-
re” olarak belirlenmiştir. Sempozyumda bu ana tema yanı sıra 
var olan durum ve güncel mevzuat, yerli araç üretimi konusu, 
sektör çalışanlarının sorunları ve çözüm önerilerinin ortaya ko-
nulduğu bir tartışma ortamı oluşturulmuştur. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası adına, İstanbul, Bursa ve 
Kocaeli Şubelerinin yürütücülüğünde bir yılı aşkın bir sürede 
yoğun emek harcanarak hazırlanmış olan sempozyumun ha-
zırlık sürecinde; Düzenleme Kurulu, Danışmanlar Kurulu, Yü-
rütme Kurulu çalışmalara yön vermiş, gelen bildirileri değerlen-
dirmiştir.

13-14 Kasım 2015 tarihlerinde, Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde 
ki sempozyumu  119’i kayıtlı delege olmak üzere, 376 kişi ta-
rafından izlenmiştir. Sempozyumda, “2016 Çevre ve Güvenlik 
Mevzuatı”, “Anadol’un Işığında Türkiye’de Yerli Otomobil Üre-
timi” konulu iki panel düzenlenmiş; “Yenilenmiş Parça Kullanı-
mı”, “Formula Student”, “Alternatif Yakıt Teknolojileri”, “Otomobil 
Sporlarında Güvenlik ve Yol Otomobillerine Aktarılan Güvenlik 
Önlemleri”, “Otomotivde İnovasyon”, “Karbon Ayak İzi - Araç Eg-
zoz Emisyon Sistemleri ve Temizliği”, “Eşdeğer Parça ve Üretici 
Standartlarında Onarım ve Bakım” konulu yedi ayrı özel oturum 
düzenlenmiş; altı diğer teknik oturumlarda ise 23 bildiri sunul-
muş; sektör temsilcileri, meslektaşlar, bilim insanları, uzmanlar, 
kamu temsilcileri katkı sunmuşlardır.

Sempozyumumuz genel olarak sanayimizi ve otomotiv sektörü-
nü her aşamada etkileyen büyük bir krizin ardından toplanmıştır. 
Ancak “kriz geçti gitti” demek olanaklı değildir, çünkü sektörün 
yapısal sorunları sürmektedir. Otomotiv sanayimiz, 1980’lerden 
bu yana birçok önemli krizden geçmiştir. Son kriz öğeleri ise, 
dünyada ve ülkemizde, gerçekte kriz öncesinde oluşmaya baş-
lamıştı. Zira dünya otomotiv üretiminde yıllardan beri süren ka-
pasite fazlası, dünya pazarında ve talepte yaşanan daralmanın 
önemli nedenlerinden biri idi. 

DANIŞMANLAR KURULU

DÜZENLEME KURULU
SEMPOZYUM SEKRETERİ

YÜRÜTME KURULU



136

Diğer yandan yakın bir gelecekte belirli bir otomobil ve ticari 
araç üretim kapasitesinin altında üretim yapan fi rmaların re-
kabet edemeyeceği ve dünyada çok az sayıda fi rmanın, 10 
milyon adet/yıl kapasiteli fi rmaların piyasaya egemen olacağı 
yaygın kabul gören bir tesbittir. Bu durumun üretimden ticarete, 
fi nansmandan pazarlamaya, tasarımdan Ar-Ge’ye pek çok şeyi 
değiştireceği ve dünyada otomotiv sektörünün, üreten ana fi r-
malar ve taşeron yan sanayi fi rmaları olarak, keskin bir ayrıma 
gireceği bilinmektedir. Küresel fi rmaların yeni talep yaratmak 
ve ucuz işgücünden yararlanmak için üretim tesislerini başka 
ülkelere (Batı Avrupa’dan Doğu Avrupa, Rusya, Çin, Hindistan, 
Mısır’a doğru) taşımaları yönünde, krizden önce başlayan yö-
nelimin sürdüğü de bir gerçektir. 

Bu noktada 2014 yılı itibarıyla dünya üretiminde 15., AB üre-
timinde 5. sırada olan Türkiye’nin bir “otomotiv üretim merke-
zi” olduğu söylemi, gerçekte, küresel şirketlerin stratejilerinin 
ülkemiz kamuoyunu göz boyaması olmaktadır. “Türkiye Sa-
nayi Strateji Belgesi 2011-2014”te belirtildiği üzere, “Türkiye 
otomotiv ana sanayiinde 4 fi rma dışında tüm fi rmalar yabancı 
ortaklarla ve/veya yabancı fi rmaların lisanslarıyla üretim yap-
maktadır. Bu da Ar-Ge faaliyetlerinin ana fi rma konumundaki 
yabancı fi rmalara bağlı olarak gelişmesi anlamına gelmektedir.” 
Çok açık ki, otomotiv sanayimiz, küresel üretim zincirince be-
lirlenen ihracatta/pazarda ve ithalatta, bağımlılık süreçlerince 
belirlenmektedir. 

Bu nedenle Türkiye’nin otomotivdeki gelişmesi taşeronlaşma-
ya paralel olarak yürümektedir. İhracat, ithalat ve taşeronlaşma 
artmakta, katma değer ise düşmektedir. Ana hammaddeler ve 
ara mallar yönünden dışa bağımlılık söz konusudur. İthal girdi 
oranı yüzde 70’ler seviyesindedir. Katma değerin önemli bir bö-
lümü yurtdışındaki ana fi rmalara akmaktadır. 

1990’lardan itibaren üretici fi rmalar motor aktarma organları, 
elektronik, hidrolik ve pnömatik temel ürünlerden vazgeçip it-
halata yönelmiştir. 

Türkiye’de oldukça gelişmiş bir yan sanayi vardır, ancak bu 
işletmeler KOBİ niteliğinde olup çoğunlukla otomotiv ana fi r-
malarına bağımlıdırlar. Bu bağımlılık; tedarik zinciri, tasarım 
fi nansman ve satış hacmini belirlemekte ve yönetmektedir. Bu 
fi rmalar birkaç ana fi rmayla çalıştıklarından krizlerden hızlı ve 
olumsuz yönde etkilenmektedirler. 

Ana fi rmalar 2008/2009 krizinde siyasi erkin desteği ile ithala-
ta yönelmişler ve yan sanayi fi rmalarını kaderleri ile baş başa 
bırakmışlardır. 

Ayrıca büyük otomotiv fi rmalarında ücretlerin brüt katma de-
ğerden aldıkları paylar ortalama yüzde 15 ile 18 arasındadır. 
Türkiye’nin en büyük fi rmalarının yer aldığı metal işkolunda sa-
dece 2014 verileri bile brüt katma değerin dönem kârı ve ücret 
olarak paylaşılmasında oldukça önemli farklar olduğunu ortaya 
koymaktadır. Kabaca, brüt katma değerden kârın payı yüzde 
40’ı bulurken, ücretin payı yüzde 17’de kalmaktadır. 

Yabancı ana fi rmaların denetiminde olan fi rmalarda, Ar-Ge ino-
vasyon düzeyi yetersizdir.  GSMH içindeki sektör Ar-Ge harca-
maları oranı yüzde 0,96 civarındadır. Mühendis istihdamı da 
yüzde 18,5 ile yeterli bir düzeyde değildir. 

Net ithalatçı grupta görünmesine karşılık, ihracatına biraz yük-
lenmesi halinde “net ihracatçı” gruba geçecek iki önemli sek-
tör otomotiv ve ana metal sanayidir. Bunlardan otomotiv ya da 
“Motorlu Kara taşıtı ve Römork” ithalatı, 2010–2014 döneminde 
yıllık ortalama 18 milyar doları bulmuşken ihracatı da 17 mil-
yar dolara ulaşmış, dolayısıyla ihracatın ithalatı karşılama ora-
nı yüzde 95’e yaklaşmıştır. Nitekim bu sektör, bazı yıllarda net 
ihracatçılar arasına girebilmektedir. Ancak son tahlilde ithalatçı 
(net ithalatçı) olan bazı sektörlerdeki “ihracatçı” görünümün 
özünde “ithalata bağımlı ihracatçılık” olduğunu vurgulamak ge-
rekiyor. Özellikle otomotiv, makina-teçhizat, demir-çelik, kimya 
sanayilerinin ihracata dönük üretimleri analiz edildiğinde, bu 
sektörlerin üretimlerinde ithal girdi kullanımının yüzde 70-80’leri 
bulduğu görülmektedir.

Türkiye imalat sanayinin öteden beri karakteristik özelliklerin-
den biri alt sektörlerde az sayıda fi rmanın hüküm sürmesidir. 
Bu durum, Türkiye ekonomisi içinde önemli bir kırılma sayı-
lan 1980 öncesinin ithal ikameci sanayi dönemi için de eleştiri 
konusuydu. Ancak 1980 sonrası dünya ekonomisine açılımın 
yaşandığı “dışa açık” dönemde dış rekabetin “terbiye” edici ol-
duğu yönündeki bütün iddialara rağmen, monopolistik (tekelci) 
ve oligopolistik (az sayıda fi rma egemenliği) yapılar, sorun alanı 
olmaktan çıkmadı. 

Ulaşım politikası karayolu tercihi üstüne inşa edilen ve hep bu 
politikanın pekiştirildiği Türkiye’nin hızla geliştirilen yabancı ser-
mayeli otomotiv, lastik ve öteki ulaşım sektörlerinde de az sa-
yıda fi rma egemenliği söz konusudur. Sektöre tedarikçi olarak 
katılan otomotiv yan sanayilerindeki fi rma sayısının çokluğuna 
karşın, oligopol fi rmalar bu alt sektörler üstünde alıcı hakimiyeti 

sürdürebilmektedirler.

Otomotiv gibi kurdaki artışla maliyetleri artan ama oligopolistik 
yapısıyla da fi yat artırma kudreti olan sektörler, enfl asyona yu-
karı yönlü etkiler yapmaktadırlar. 

2012-2014 döneminde imalat sanayi alt sektörleri içinde bazı 
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sektörlerin yıllık üretim artış hızları daha yüksek, bazılarının 
ise daha düşüktür. İmalat sanayinin genelinde 2012-2014 dö-
neminde üretim artışı yıllık ortalama yüzde 3,1’dir. İmalat sa-
nayi içinde en yüksek paya sahip gıda sanayinin yıllık üretim 
artışı yüzde 4,5 olarak ölçülürken, ikinci sıradaki tekstil sana-
yinin üretim artışı yüzde 2,9; imalat sanayi katma değerindeki 
payıyla üçüncü sırada olan otomotiv sanayinde ise son 3 yılda 
ortalama üretim artışı yüzde 1,2’de kalmıştır. 

Şimdi, gündemde olan “yerli otomobil” konusunun doğru bir ek-
sende tartışılması gerekmektedir. Bu noktada, yüzde 70 ithal 
girdi ile otomobil üretim yapısına sahip Türkiye’de, adı Türkçe 
olacak bir markadan ibaret otomobil üretmek, acaba gerçekten 
“yerli üretim” mi olacaktır? 

Bilindiği gibi ülkemizde otomotiv sanayinin 50 yılı aşkın bir geç-
mişi bulunmaktadır. Bu geçmişe baktığımızda ülkemizin elinde 
bulundurduğu potansiyel gelişme imkanlarının nasıl harcandı-
ğına da tanık olmak mümkündür. 1960’lı yıllarda planlamaların 
otomotiv ve yan sanayiyi kapsamadaki yetersizliği ile başlayan 
ithal ikameci montaj sanayiine yönelim, 80’li yılların neoliberal 
küreselleşme süreci eşliğinde sürdürülmüş, fi nansallaşan dün-
ya ekonomisinin gereklerine boyun eğdirilerek dışa bağımlılık 
artan bir ivmeyle yükseltilmiştir. 

Küresel üretim merkezlerinin Doğu’ya kaymasıyla birlikte bir 
bütün olarak küresel ekonomide sanayi faaliyetlerinin gerilediği; 
buna karşılık ileri teknolojili hizmetlere, inovasyona ve tasarıma 
dayalı robotik hizmet üretiminin ön plana çıktığı 35 yıl boyunca 
Türkiye’nin de aralarında bulunduğu geç kapitalistleşen ülke-
lerin sanayileşme süreci, yeterince olgunlaşmadan adım adım 
hizmet ağırlıklı sektörlere geçişe yönelmiştir. 

Otomotiv sektörü, küresel üretim ağlarıyla pazarda tutunabilen 
gelişmiş ülkelere ait büyük ölçekli şirketlerin himayesine girmiş-
tir. Araştırma-geliştirme yoğun ve aynı zamanda ileri üretim tek-
niklerinin kullanıldığı sektörde ayakta kalabilenler, bu alanlarda 
rekabet edebilme gücünü elinde tutanlar olagelmiştir. 

Küresel ölçekte kıran kırana bir rekabetin hâkim olduğu otomo-
tiv sektöründe yaratılan küresel üretim zincirlerinin temel özelli-
ği, üretim süreçlerinin az gelişmiş ülkelere kaydırılması ve ana 
fi rmanın katma değerden (tasarım, teknoloji, pazarlama, satış 
sonrası hizmetler vs.) en yüksek payı almasıdır. Bu durum yerli 
üretim imkanları küresel politikalarla tahrip edilmiş ülkeler açı-
sından ciddi bir gelir ve değer kaybına yol açmaktadır. 

Türkiye’de de ülke ekonomisi açısından stratejik öneme sahip 
olan ve aynı zamanda yüksek oranda katma değer sağlama 
potansiyeline sahip otomotiv sektörü,  teknolojik gelişmelere 
bağlı olarak dış sermaye ve ara malına bağımlı sektörlerden 
biri haline gelmiştir. 1990’lı yıllara kadar otomobil imalatı için 
gerekli olan girdilerin pek çoğunun ülke içinde üretimi gerçek-
leştiriliyordu ise de bu tarihten sonra sektörde rekabet gücü ve 
katma değerin artırılması için ithalata dayalı üretime yönelim 
güçlenmiştir. 

Günümüzde araçların motor, elektronik aksam ve aktarım par-
çalarının ithal edildiği, diğer aksam ve parçaların ise yurt içi 

veya yurt dışından karşılandığı bir yapılanma söz konusudur. 
Dolayısıyla, otomotiv sektörü, son 20 yıllık dönemde üretim 
hacmi açısından hızla büyümesine karşın, birim üretim değeri 
içerisinde yurt içi katma değer payının hızla azaldığı ve böylece 
dışa bağımlılığın giderek arttığı bir yapıya kavuşturulmuştur. 

Bu süreç, Türkiye’yi enformalleştirilmiş ve taşeronlaştırılmış bir 
sanayi sektörüne mahkûm ederek, bir ucuz emek ve ucuz itha-
lat cennetine dönüştürmeyi hedefl eyen politikaların doğrudan 
bir sonucu olarak görülmelidir. 

Bu yapısal dönüşümlerin sonucu olarak sektörün bugünkü tab-
losu şöyledir: 
• Türkiye otomotiv sanayiinde dışarıdan sağlanan ara mallar 

arasında;  motor aktarma organları, elektronik aksam, emni-
yet donanımı, bazı plastik ve metal aksam da bulunmaktadır. 
Dolayısıyla sektörün ihracatında yüksek katma değer yaratı-
lamamaktadır. Katma değer zincirinde gelirin önemli bir bölü-
mü yurtdışındaki ana fi rmalarda kalmaktadır. Sektörün katma 
değer oranı toplam imalat sanayine göre yüzde 10,7’dir.

• Teknolojinin geliştirilmesinde ve yüksek katma değerli ürün-
lerin imalatında Ar-Ge çalışmaları büyük önem taşımaktadır. 
GSYH (Gayri Safi  Yurtiçi Hasıla)’dan ayrılacak pay, sanayi 
fi rmalarının yıllık cirolarından gelen fonlar ve üniversitelerin 
çalışmaları o ülkenin Ar-Ge sermayesini oluşturmaktadır. 
Türkiye’de Ar-Ge’ye ayrılan fon GSYH içinde gözle görülmez 
bir haldedir. 

• 1995 yılında bu oran (Ar-Ge Harcamaları/GSYH) yüzde 0,5 
iken 2015 yılında ancak yüzde 0,92’ye ulaşmıştır. Gelişmiş 
sanayi ülkelerinde bu oran yüzde 2,5 ile yüzde 3,52 arasında 
değişmektedir. Sanayisi gelişmiş ülkelerde Ar-Ge personeli 
sayıları 3.100 ile 6.300 arasında değişirken, Türkiye’de bu 
rakam ancak 502 kişiye ulaşabilmiştir. 

• Ülkemizde otomotiv sektörü net ithalatçı konumundadır. İh-
racatta otomotivin payının yüksekliği, birikmiş birçok sorunun 
üzerini örtmek için kullanılıyorsa da, son tahlilde ithalatçı (net 
ithalatçı) sektörün “ihracatçı” görünümünün, özünde “ithalata 
bağımlı ihracatçılık” olduğunu tekrar vurgulamak gerekmek-
tedir.. 

• Ve istihdam konusu: Sektörün dışa bağımlılık zemininde olu-
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şan yapısı, sektörün çalışma koşullarını taşeronlaştırılmış/
parçalanmış işgücü piyasalarındaki sömürü düzenine ve es-
nekleştirme adına güvencesizleştirilmiş istihdam biçimlerine 
mahkum etmiştir. Gelinen son durumu, Mayıs ayında metal 
işçilerinin yaptığı büyük grev ortaya koymuştur. Türkiye’deki 
genel üretim yapısının bir özelliği olan fetişleştirilmiş “rekabet 
gücü” ve “ihracat” kavramlarıyla birlikte “dibe doğru yarışın” 
zeminlerinden biri haline gelen otomotiv sanayiinde çağdışı 
bir üretim ve çalışma rejimi tüm çıplaklığı ile ortadadır. 

• Taşeron, proje bazlı, sözleşmeli gibi esnek istihdam modelleri 
içinde güvencesiz, düşük ücretlerle, uzun çalışma saatleri, 
vasıfsız ve üretim süreci üzerindeki denetimlerini kaybeden 
mühendislerin çalışma koşulları tam da bu sürecin tipik bir 
sonucu olarak karşımızdadır. 

Mevcut durum özetle böyle iken; bilimi ve teknolojiyi esas alan, 
yerli yatırımcıyı özendiren ve koruyan, dış girdilere bağımlı olma-
yan, öznesine sosyal devlet anlayışını oturtan, istihdam odaklı ve 
planlı bir kalkınmayı öngören politikalar reddedilerek dile getirilen 
“yerli otomobil” üretimi gerçekçi midir, diye düşünülmelidir. 

Ülkemiz mühendisliğinin yakaladığı son derece önemli ancak 
yarım kalmış bir başarı olarak tarihimizde yer alan Devrim ve 
Anadol otomobilleri ile diğer projelerin kazanımlarından (Tofaş 
Doblo ,Otosan Connect ve Karsan Newyork taxi) ve onların ba-
şına gelenlerden ders almadan “yerli otomobil” konusunu bugü-
ne uyarlamak mümkün müdür; yerli üretim dinamiklerini tahrip 
edecek politikalarla “yerli otomobil” üretimi mümkün müdür, so-
rularının yanıtları üzerine ciddi olarak düşünülmelidir.

Bu sorulara bilimsel, teknik ölçütler, ülke, kamu, halk yararı adı-
na doğru yanıtlar verilmedikçe, yerli otomobil üretimi konusu, 
2011’den beri sıkça gördüğümüz gibi bir seçim malzemesine 
dönüşmeye, içi boşaltılmış fantastik bir hikayeye dönüşmeye 
devam edecek ve dışa bağımlılığın sürmesine hizmet edecek-
tir. Bugün gereksinim duyduğumuz şey imaj politikaları değil, 
bağımsızlık ve bu temeldeki politikalar olmalıdır. Türkiye’de 
prototip, seri imalat, mühendislik deneyim ve kapasitesi bu-
lunmaktadır ancak bu kapasitenin harekete geçirilebilmesi için 
dışa bağımlılık zinciri mutlaka kırılmalıdır. Bütün enerjimiz bu 
yönde harcanmalıdır. 

Sempozyumda dile getirilen yukarıdaki belirlemeler ve yapılan 
tartışmalardan hareketle sektör ve çalışanlarının sorunlarının 
çözümü için aşağıdaki çözüm önerilerinin kamuoyunun dikkati-
ne sunulması kararlaştırılmıştır:
• Bir ülkenin sanayisinin ayakları üzerinde doğrulması zorunlu-

luk ve sorumluluktur. Ancak bu hiç de kolay değildir, ciddi bir 
kararlılık ve buna uygun bir siyasal erk gerekir. Ülkemizin kay-
naklarının, küresel güçlerin baskısından bağımsız bir şekilde 
değerlendirilmeye yüksek düzeyde ihtiyaç duyulmaktadır. 

• Mühendisliği, bilimi ve teknolojiyi esas alan, Ar-Ge ve inovas-
yona ağırlık veren, yerli yatırımcıyı ve yerlileşmeyi özendi-
ren, koruyan, devletin ekonomideki yönlendiriciliğini benim-
seyerek artıran, dış girdilere bağımlı olmayan, sosyal devlet 
anlayışı ile istihdam odaklı ve planlı bir kalkınmayı öngören 
politikalar uygulandığında, durumun değişeceği kesindir.

• Türkiye’de ulusal markaların azlığı ülkemiz için çok ciddi bir 
risktir. Ulusal bir programla bir vizyon yaratarak Türkiye’nin 
kendi otomotiv sanayisini kurmasını ve geliştirmesini sağ-
lamayı amaçlayan stratejik ulusal bir planlama yapılmalıdır. 
Otomotiv sektöründe bu yönde bir yeniden yapılanmaya ihti-
yaç vardır. Türkiye dışa bağımlı bir üretim mekanı değil, yerli 
üretim ekseninde ve aynı zamanda tasarım ve Ar-Ge merke-
zi olmalıdır.  Bu kapsamda sınai mülkiyeti Türkiye’ye ait ta-
sarımların gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Özellikle Ar-Ge 
çalışmalarının hızlandırılması; fi rmaların Ar-Ge’ye daha fazla 
pay ayırması, yüksek katma değerli ürünlere yönelik yenilikçi 
çalışmaların yapılması gerekmektedir. 

• Türkiye’nin Ar-Ge merkezi olması düşüncesi, kuşkusuz 
Türkiye’de otomotiv sanayinin kalıcılığı ve Türkiye’de ger-
çekleştirilen işlerin niteliğini artırmak açısından son derece 
önemli ve gereklidir. Ancak ulusal otomotiv sanayi yeterince 
geliştirilemezse, üretimde olduğu gibi Ar-Ge’de de taşeronluk 
düzeyinde kalınacaktır. Tasarım geliştirmeye yönelik Ar-Ge 
faaliyetlerine desteğin yan sanayi ve KOBİ’lere de ciddi bi-
çimde yayılması, özellikle yan sanayide kalıp tasarımlarına 
öncelik verilmesi; ana sanayinin yan sanayinin işgücü ve ya-
tırım maliyetlerini paylaşması; yeni projelerde üretim öncesi 
tasarım–geliştirme–prototip–kalıp safhalarında yerli üretimin 
egemen kılınması; kalifi ye eleman, mühendis istihdamı ve 
Ar-Ge çalışmalarını özendirici kredi ve teşvik uygulamaları-
nın gündeme alınması sağlanmalıdır. 

• Sektörün rekabet gücü ile katma değerin artırılması ve itha-
lata dayalı ana girdilerin yerli kaynaklardan temini için üretim 
mekanizmalarının çok güçlü bir şekilde harekete geçirilmesi 
gerekmektedir. 

• İthal araç miktarları düşürülmeli ve yerli ürünlerde katkı oranı 
yükseltilmelidir. 

• Çalışanların iş güvenceleri oluşturulmalı, nitelikli işgücü biri-
kimi tahrip edilmemelidir. Sektörde mühendis istihdamı mut-
laka artırılmalıdır. 

• Üretimi durdurma, işten çıkarma vb. olguların masaya yatırıl-
ması, çalışanların haklarını kesin güvenceye alacak hukuki 
düzenlemelere gidilmesi; istihdamın güvenceli bir şekilde ko-
runması ve geliştirilmesi sosyal bir zorunluluk olarak algılan-
malıdır. 

• Bu gerekliliklerin yerine getirilebilmesi için ekonominin borç-
faiz kıskacından kurtarılması, üretimci, yatırımcı, sosyal dev-
let yaklaşımı ve bağımsızlık temelinde istihdamcı, öz kaynak-
lara dayalı kalkınmacı bir yönelime girilmesi gerekmektedir. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
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X. ENDÜSTRİ - İŞLETME
MÜHENDİSLİĞİ KURULTAYI

25-26 Aralık 2015
İTÜ Maçka Yerleşkesi İşletme Fakültesi - İstanbul

DANIŞMANLAR KURULU
Prof. Dr. Fethi ÇALIŞIR  İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Bülent DURMUŞOĞLU  İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Oktay TAŞ  İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Seçkin POLAT  İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Tufan Vehbi KOÇ  İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Meral AZİZOĞLU  Endüstri Mühendisliği Dergisi Yayın 
 Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Alparslan FIĞLALI  Kocaeli Üniversitesi
Prof. Dr. Ahmet Fahri ÖZOK  Okan Üniversitesi
Prof. Dr. Aşkıner GÜNGÖR  Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Ataç SOYSAL  Doğuş Üniversitesi
Prof. Dr. Berna DENGİZ  Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Cemalettin KUBAT  Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Erdal EMEL  Uludağ Üniversitesi
Prof. Dr. Coşkun ÖZKAN  Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Füsun ÜLENGİN  Sabancı Üniversitesi
Prof. Dr. İ. Kuban ALTINEL  Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. İmdat KARA  Başkent Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Mutlu YENİSEY İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet TANYAŞ Maltepe Üniversitesi
Prof. Dr. Mesut ÖZGÜRLER  Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Osman KULAK  Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. Orhan TORKUL  Sakarya Üniversitesi
Prof. Dr. Rızvan EROL  Çukurova Üniversitesi
Prof. Dr. Semra BİRGÜN  Beykent Üniversitesi
Prof. Dr. Seniye Ümit OKTAY FIRAT Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Şakir ESNAF  İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Türkay DERELİ  Gaziantep Üniversitesi
Prof. Dr. Zerrin ALADAĞ SELÇUK Kocaeli Üniversitesi

Prof. Dr. Ziya ULUKAN  Galatasaray Üniversitesi
Doç. Dr. Ferda Can ÇETİNKAYA Endüstri Mühendisliği Dergisi Yayın 
 Kurulu Üyesi
Doç. Dr. Mehmet ERÇEK  İstanbul Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Sinan GÜREL  Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Şule ÖNSEL  Doğuş Üniversitesi
Doç. Dr. Turan PAKSOY  Selçuk Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Güzin ÖZDAĞOĞLU Endüstri Mühendisliği Dergisi Yayın 
 Kurulu Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Mehmet MİMAN Toros Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa TÜRENGÜL Gelişim Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Özgür YALÇINKAYA Endüstri Mühendisliği Dergisi Yayın 
 Kurulu Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Ümit TERZİ Beykent Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Volkan ÇAKIR İstanbul Arel Üniversitesi
Dr. Coşkun HAMZAÇEBI Karadeniz Teknik Üniversitesi
Altuğ HOCAOĞLU Arçelik A.Ş. Buzdolabı İşletmesi
Aydın KAYNARCA Endüstri Mühendisliği Dergisi Yayın 
 Kurulu Üyesi
Bican YAMAN YAZGAN Kibar Holding
Mustafa DÖRDÜNCÜ MMO Kayseri Şube
Müjdat TİRYAKİ Ford Otomotiv San. A.Ş.
Niyazi OĞUZ MMO İzmir Şube
Nizamettin DURAKOĞLU MMO İzmir Şube
Özgür CENGİZ Edirne Belediyesi
Umut GÜR T.C. Kalkınma Bakanlığı-Sanayi 
 Dairesi Başkanlığı
Seçkin ŞİŞMANOĞLU MMO İzmir Şube
Turgay ŞİRVAN MMO İzmir Şube

DÜZENLEME KURULU
A. Selçuk SOYLU  MMO Genel Merkez
Banu AKIN  MMO Genel Merkez
Nergiz BİLGİN  MMO Genel Merkez
Mahir Ulaş AKCAN  MMO Genel Merkez
A.İlhan DÜZGÜN  EİM MEDAK
Orhan DEMİR  EİM MEDAK
Emel EKİCİ  EİM MEDAK
Altuğ HOCAOĞLU  EİM MEDAK
Demet KURAL  EİM MEDAK
Ergin POLAT  EİM MEDAK
Saadet SAYIN  EİM MEDAK
Onur Sami YALAKİ  EİM MEDAK
Çağdaş YILMAZ  EİM MEDAK
Necdet AKGÜL  EİM MEDAK
Güneş TÜRKMEN  EİM MEDAK
İrfan ATICI  EİM MEDAK
Arif KAYA  EİM MEDAK
Ahmet Nüzhet ALTUNİÇ  EİM MEDAK
Vedat İRŞİ  Ankara Şube
Egemen CEYLAN  Ankara Şube
Ufuk PEKER  Antalya Şube
Devrim TUTKU ATEŞ  Bursa Şube
Ali DENİZ  Denizli Şube
Bekir Musa MAYDA  Diyarbakır Şube
Emine Pınar KESKİN  Edirne Şube
Aysun ALTINAY  Eskişehir Şube
Özge RENKLİDAĞ  Gaziantep Şube
Şebnem CENGİZ  İstanbul Şube
Tayfun ÇAYLAN  İzmir Şube
Mustafa ÇAKIR  İzmir Şube
Emrah AYDEMİR  Kocaeli Şube
Yıldız ŞAHİN  Kocaeli Şube
Ali Cem ÇATAK  Kocaeli Şube
İsmail HAKKI  Konya Şube
Orhan SAĞLAM  Mersin Şube
Mustafa BEYAZİT  Samsun Şube
Hakan ÖNEL  Trabzon Şube
İsmail Anıl ÇOKGÜRSES  Zonguldak Şube

YÜRÜTME KURULU
H. Bülent CERİT  İstanbul Şube
Saadet SAYIN  İstanbul Şube
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Neşe GÜNDOĞDU  İstanbul Şube
Gürel ÇELİKEL  İstanbul Şube
Ahmet İlhan DÜZGÜN  Kocaeli Şube
Levent AYBERK  Kocaeli Şube
Murat KÜREKÇİ  Kocaeli Şube
İnan ACILIOĞLU  Kocaeli Şube
Ali Cem ÇATAK  Kocaeli Şube

KURULTAY SEKRETERİ
Selma AYDIN
Özge Deniz AYDEMİR

TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından İstanbul ve Ko-
caeli Şube yürütücülüğünde onuncusu düzenlenen Endüstri- 
İşletme Mühendisliği Kurultayı, “Yönetim ve Üretim Stratejilerin-
de Toplumcu Endüstri-İşletme Mühendisliği Yaklaşımları” ana 
teması ile 25-26 Aralık 2015 tarihlerinde İTÜ Maçka Yerleşkesi’ 
nde gerçekleştirilmiştir.

X. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı hazırlık çalışmala-
rında 1 yılı aşkın bir süredir yoğun emek harcayan Düzenleme 
Kurulu, Danışmanlar Kurulu, Yürütme Kurulu ve Kurultay Sek-
reteri çalışmalara yön vermiş, gelen bildirileri değerlendirmiştir.

25-26 Aralık 2015 tarihlerinde İTÜ Maçka Yerleşkesi’nde ger-
çekleştirilen X. Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı kapsa-
mında açılış konuşmaları, paneller ve bildiri oturumları gerçek-
leştirilmiştir. Açılış konuşmalarında Makina Mühendisleri Odası 
Sekreteri Yunus Yener, Makina Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Arslan, İTÜ İşletme Fa-
kültesi Dekanı Prof. Dr. Fethi Çalışır, EİM MEDAK Başkanı 
Ahmet İlhan Düzgün ve CHP İstanbul Milletvekili Didem Engin 
söz almıştır. Açılış konuşmaları ardından davetli konuşmacı 
olarak İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’ nden Prof. Dr. Hayri 
KOZANOĞLU “Mesleğe Dair: Mühendislik Eğitiminde Yeni Tek-
nolojiler, Gelişimler ve Endüstri-İşletme Mühendisliği İstihdamı” 
konulu konuşmasını gerçekleştirdi. Davetli konuşmacı sonra-
sında İTÜ Devlet Konservatuarı Senfoni Orkestrası 20 dakikalık 
klasik müzik dinletisi gerçekleştirdi. 

İki gün boyunca açılış konferansı, müzik dinletisi, 9 bildiri otu-
rumu, 4 panel ve 1 vaka analizi yapılan Kurultaya yaklaşık 350 
kişi katılmıştır. Kurultay kapsamında; “Toplumcu Endüstri- İşlet-

me Mühendisliği Yaklaşımları Açısından Mesleğin Bugünü ve 
Geleceği”, “Endüstri ve İşletme Mühendisliği Eğitiminde Yeni 
Yaklaşımlar ve Gelişimler”, “Endüstriyel Yaşamda Endüstri ve 
İşletme Mühendisliğinin Rolü” ve “Mesleki Örgütlenme Dene-
yimleri ve Kapanış Forumu” temalı toplam 4 panele yer veril-
di. Kurultay kapsamında yer alan diğer teknik oturumlarda ise 
toplam 31 bildiri sunulmuş, sektör temsilcileri, meslektaşlar, 
bilim insanları, uzmanlar ve kamu temsilcileri katkı sunmuşlar-
dır. Üniversite 3. ve 4. sınıf öğrencilerinin katıldığı vaka analizi 
yarışmasında ise İstanbul, Kocaeli, İzmir, Ankara ve Kayseri ol-
mak üzere 5 şubeden üniversite öğrencileri yer almışlardır. 
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3. EĞİTİM BİRİMİ ÇALIŞMALARI

Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte sanayileşmenin ön 
koşullarından birinin nitelikli ve yetişmiş insan gücünün varlığı 
olduğu kabul edilmiş bir gerçektir. Bunu sağlayacak en önem 
etken eğitimdir.

Mesleki aşamanın ilk adımı olan üniversite eğitimi sırasında ka-
zanılmış bilgi, meslek yaşamı süresince yeni bilgilerle destek-
lenmedikçe, mühendislerin gelişen teknolojilere uyum sağla-
maları çok güçtür. Bu bağlamda Şubemiz, eğitim çalışmalarını 
daha da geliştirerek;

• Üyelerimizin gelişen teknolojilerle ilgili bilgi açıklarını kapat-
mak,

• Odamızın çalışma ilkeleri ve ülke perspektifi ne uygun yakla-
şımlarını aktarmak,

• Kamusal alanda uygun yetkilendirme kurslarını açmak ve ba-
şarı gösteren üyeleri sertifi kalandırmak,

• Genç üyelerimize sektörel bilgileri aktarmak,
• Yaşam boyu sürekli eğitim anlamında üyelere hizmet götür-

mek amaçları ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Şubemizin Eğitim Birimindeki yaklaşımı;
• Eğitimden gelen, eğitimde kullanılır. Eğitim Çalışmaları, oda 

bütçesinden fi nanse edilir. Gelir amaçlanmaz. Oda-üye ilişki-
lerinde en somut araçlardan birisi olarak eğitim çalışmalarına 
özel bir önem verilmektedir.

• Eğitimden memnun ayrılan her üye, odamızın kazancıdır.
• Eğitim duyurularının kendisi bile, odamızın üye üzerindeki et-

kisine pozitif katkıda bulunmalıdır.
• Kamusal denetim gerektiren; toplum sağlığını ve geleceğini 

ilgilendiren alanlara özel önem verilir.
• Meslek İçi Sürekli Eğitim; üniversitelerde edinilen temel mü-

hendislik eğitiminin yatay amaçlı eğitim olması nedeniyle edi-
nilemeyen bilimsel, yönetsel ve teknolojik bilgilerin kazandı-
rılması amacıyla mesleki eğitimin devam ettirilmesidir.

Eğitim Birimi Bünyesinde;
• MİEM Eğitimleri
• Seminerler
• Standart Kişisel Yetenek Geliştirme Eğitimleri (Catia, Auto-

CAD, Revit MEP, ANSYS....)
• Ara Teknik Eleman Yetiştirme Eğitimleri (LPG Yetkili Perso-

nel, İş Makinaları Operatörlük, Kazancı)
• Yerinde Eğitim Hizmetleri yapılmaktadır.

Şubemiz Eğitim Birimi çalışmalarına yoğun bir şekilde devam 
ederek 31. Dönemde (2014-2015 Aralık ayına kadar) açılan 

2014 YILI AYLARA GÖRE KATILIMCI SAYILARI

Konular Kurs 
Sayısı

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Tem. Ağt. Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam

Mühendis Yetkilendirme 
Kursları

81 93 168 171 129 143 111 90 109 149 93 145 139 1540

Eğitim Seminerleri 88 47 99 59 100 165 157 158 75 180 215 81 50 1386

Kazancı Kursları 24 70 105 39 186 39 115 68 63 41 81 69 876

Lpg Yetkili Personel 
Kursları

14 16 36 5 64  27  16 7 22  17 210

Bilgisayar Kursları 7 20 13 19 20 40 7 119

Enerji Yöneticiliği             

GENEL TOPLAM 214 226 428 274 479 360 429 248 268 399 391 347 282 4131

2015 YILI AYLARA GÖRE KATILIMCI SAYILARI

Konular Kurs 
Sayısı

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Tem. Ağt. Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam

Mühendis Yetkilendirme 
Kursları

67 168 90 102 229 91 92 91 139 88 120 148 1358

Eğitim Seminerleri 131 195 151 286 178 206 142 94 60 224 297 207 2040

Kazancı 24 70 105 39 186 39 115 68 63 41 81 69 876

Kursları 16 66 84 80 66 59 56 53 30 23 517

Lpg Yetkili Personel 
Kursları

9 15 11 14 27 7 31 105

Bilgisayar Kursları 7 20 32 11 8 10 20 101

Enerji 214 226 428 274 479 360 429 248 268 399 391 347 282 4131

Yöneticiliği 3 16 16 15 47

GENEL TOPLAM 233 444 356 468 503 388 250 252 234 382 462 429 0 4168
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3.1 MESLEK İÇİ EĞİTİM MERKEZİ (MİEM)

Ülke ve toplum yararları doğrultusunda meslek alanları ile ilgili 
denetimin yapılabilmesi için ön koşul olan uzman üyelerin ta-
nımlanması, üyelerin mesleki ve bilimsel çalışmalarına, yaptık-
ları işlere ve tamamlayıcı eğitimlerine dayanan uzmanlıklarının 
Makina Mühendisleri Odası tarafından belirlenmesi, belgelen-
dirilmesi ve gerektiğinde uzman üyelerin kamuoyuna önerilme-
sini sağlamak amacıyla Oda Yönetim Kurulu’nun 06.07.1998 
tarih ve 195-3`nolu kararıyla kurulmuş olan Meslek İçi Eğitim 
Merkezi’nde (MİEM) verilmektedir. 31. Dönemde (2014-2015 
aralık ayına kadar ) gerçekleştirilen 148 MİEM eğitimine toplam 
2898 kişi katılmıştır.

447 eğitimde 8299 kişi eğitimlere, 1369 kişi söyleşilere olmak 
üzere toplam 9668 kişi eğitimlerimize  katılmıştır. 

31. Dönemde eğitimlerimizi, sadece Şubemizde değil, temsilci-
liklerimizde ve üyelerimizin yoğun olduğu sanayi bölgelerinde 
açılan mesleki denetim bürolarımızda da gerçekleştirmeye de-
vam etmekteyiz.

Tüm katılımcılara açık olan mesleki ve kişisel gelişime yöne-
lik seminerlerimizi, TMMOB üyelerine indirimli, işsiz ve öğrenci 
üyelerimize ücretsiz olarak gerçekleştirdik.

Eğitim birimi;
• 14 Derslik (368 kişilik)
• 1 Bilgisayar Laboratuarı (20 kişilik)
• 1 Enerji Laboratuarı
• 3 Konferans salonu (253 kişilik) ile üyelere hizmet vermektedir.

Eğitim içeriklerimizin tamamı yenilenmiş, güncellenmiş olarak 
bir kitapçık halinde basılarak üyelerimize dağıtılmış, tüm eği-
timlerimizin hedef ve katılımcı profi li belirlenmiştir. Aynı bilgilere 
http://egitim.mmoistanbul.org web sayfamızdan da ulaşabilirsi-
niz.

Eğitim Alanları 2014 2015* 31. Dönem*

Kazancı Yetiştirme Kurslarına

Katılım

517 1393 1287

Bilgisayar Kursu Katılımı

(AutoCAD,  Catia, Ansys,

Revit-Mep)

101 220 190

Eğitim Seminerleri 2040 3426 2698

Mühendis Yetkilendirme Kurslarına 

Katılım

1358 2898 2542

LPG Yetkili Personel Kursları 105 315 277

Enerji Yöneticisi Eğitimleri 47 47 32

Söyleşiler 704 1369 1021

TOPLAM 4796 4872* 9668*

* 2015 Aralık ayına kadar

GERÇEKLEŞTİRİLEN MİEM KURSLARI 

KURSUN ADI KURS

SAYISI

KATILIMCI

SAYISI

ARAÇ PROJELENDİRME 6 110

ARAÇLARIN LPG’YE DÖNÜŞÜMÜ 1 24

ARAÇLARIN CNG’YE DÖNÜŞÜMÜ 1 31

ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA 10 212

ASANSÖR UYGULAMA 9 169

MAKİNA DEĞERLEME BİLİRKİŞİLİK 3 31

İŞ KAZALARI BİLİRKİŞİLİK 2 20

OTOMOTİV, TRAFİK KAZALARI

BİLİRKİŞİLİK

1 10

DOĞALGAZ İÇ TESİSAT 15 276

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE DOĞALGAZ 

DÖNÜŞÜM UYGULAMALARI

4 63

HAVALANDIRMA TESİSATI 4 76

HAVUZ TESİSATI 1 20

KLİMA TESİSATI 3 39

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU 

MÜDÜR (MÜHENDİSLER İÇİN)

24 472

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU 

MÜDÜR (MÜHENDİS OLMAYANLAR İÇİN)

6 68

MEKANİK TESİSAT 21 436

SOĞUTMA TESİSATI 3 46

YANGIN TESİSATI 8 175

ŞANTİYE TEKNİĞİ 25 609

ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANI 1 11

TOPLAM 148 2898
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MMO Personel Belgelendirme Kuruluşu Hakkında (PBK)
Odamızda Meslek İçi Eğitim ve Belgelendirme Çalışmalarının 
Teknik Mevzuata göre şekillendirilmesi, bağımsız ve tarafsız bir 
belgelendirme faaliyetinin yürütülmesi için Mühendislik Hizmet-
leri Yeterlilik Belgelendirme faaliyetlerini yürüten MMO Perso-
nel Belgelendirme Kuruluşu (PBK) kurulmuştur.

PBK, “TS EN ISO / IEC 17024 Personel Belgelendirmesi Yapan 
Kuruluşlar için Genel Şartlar” standardının şartlarını yerine geti-
rerek akredite olmuştur.

3.2 SEMİNERLER

Önceki yıllarda olduğu gibi 31. Dönemde de Şube binamızda 
düzenlediğimiz ücretli seminerlerimize işsiz ve öğrenci üyele-
rimiz, kontenjan dahilinde ücretsiz olarak katılabilmektedirler. 
Temsilciliklerimizde ve Mesleki Denetim Bürolarımızda düzen-

lediğimiz seminerlere yükümlülüklerini yerine getiren üyelerimiz 
ücretsiz olarak katılabilmektedir.

Tüm katılımcılara açık olan mesleki ve kişisel gelişime yöne-
lik seminerlerimiz, meslektaşlarımızın tüm eğitim taleplerine 
çözüm olacak şeklide 18 konu başlığı altında toplanmış 236 
farklı seminerden oluşmaktadır. Seminer konuları, mesleki ve 
ekonomik gelişmelere göre, meslektaşlarımızın ihtiyaçları doğ-
rultusunda her geçen gün artmakta, seminer içerikleri güncel-
lenmektedir. 31. Dönemde (2014-2015 Aralık ayına kadar) ger-
çekleştirilen 219 seminere toplam 3426 kişi katılmıştır.
 
06 Haziran 2015 tarihinde FRIGO MEKANİK A.Ş.’de “Excel 
Orta ve İleri Seviye” semineri gerçekleştirilmiştir. Eğitmenliğini 
Önder DEMİR’in yaptığı eğitime 16 çalışan katılmıştır.

06 Haziran 2015 tarihinde MMO Beylikdüzü Temsilcilik’te ger-
çekleştirilen “Yangın Yağmurlama (Sprinkler) Sistemleri” semi-
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nerine 25 kişi katılmıştır. Seminerin sunumunu Esat ERSOY 
gerçekleştirdi.

29 Mayıs 2015 tarihinde MMO İstanbul Şube’de gerçekleştiri-
len “Basınçlı Kaplar İmalat ve Tasarım Krtiterleri” seminerine 17 
kişi katılmıştır, sunumu Ali ÖZGENÇ gerçekleştirmiştir.

31 Temmuz 2015 tarihinde MMO Tuzla Temsilcilik’te, Memet 
GÜLTEK’ in sunumunu gerçekleştirdiği, “ADR Hakkında Genel 
Bilgilendirme” seminerine 25 kişi katılmıştır. 
 
SEMİNER KONULARIMIZ

• İMALAT SEMİNERLERİ
o Talaşlı İmalat Teknikleri – Giriş
o Talaşlı İmalat Teknikleri – CNC Programlama
o Yüzey Bitirme İşlemleri
o Plastik Malzemeler 1– Plastiklere Katılan Katkı Maddeleri
o Plastik Malzemeler 2– Plastiklere Uygulanan Testler ve Kalite 
Kontrol Yöntemleri
o Plastik İmalat Teknolojisi
o Plastik Enjeksiyon Kalıpları
o Sac Şekillendirme
o Sac Kalıpları
o Talaşşız Şekillendirme
o Döküm Teknikleri
o Kaynak Teknikleri
o Kaldırma İletme Makinaları
o Akıllı Malzemeler
o Nanoteknoloji Sistemleri
o Lineer Hareket Sistemleri
o Rulmanlar Bilgilendirme

• TESİSAT VE OTOMATİK KONTROL SEMİNLERLERİ
o Temel Hidrolik Devre Elemanları
o Elektro Hidrolik Devre Elemanları
o Temel Pnömatik Devre Elemanları 
o Elektro Pnömatik Devre Elemanları
o Lojik Kontrol
o Otomatik Kontrol ve PLC Uygulamaları
o Otomatik Kontrol Vanaları

o S7-200 Temel Seviye PLC Programlama
o Endüstride Otomatik Kontrol
o Bina Otomasyonu
o Akıllı Binalar
o Isıtma Tesisatı Otomasyonu 
o Mekatronik
o Elektrik Motorları
o Doğalgaz Tesisatı Projelerinde Kullanılan Yazılımlar
o Asansör Kazaları ve Önlemler
o Baca Sistemleri
o Temel ve Uygulamalı Psikrometri 
o Kaynar Su ve Kızgın Yağ Kazanları
o Buhar Tesisatı ve Ekipmanı
o Karbondioksit Üretimi ve Kullanımı, Karbondioksit ile Soğutma
o Pompalar ve Pompa Seçimi
o Santrifüj Pompalar
o Toprak Kaynaklı Isı Pompası
o Mekanik Salmastralar
o Şantiye Mühendisliği
o Proje Teklifi  Hazırlama ve Teklif Değerlendirme

• ENERJİ VE YALITIM SEMİNERLERİ
o Enerji Verimliliği, Enerji Verimliliği Kanunu ve EVD
o Enerji Verimliliği Endüstriyel Uygulamaları
o Binalarda Enerji Verimliliği
o Güneş Enerjisi Sistemleri
o Rüzgar Enerjisi, Teşvikleri ve Kurulum Maliyetleri
o Isı Yalıtım Bilgilendirme 
o TS 825 Standardı’na Göre Binalarda Isı Yalıtımı
o Ses Yalıtımı
o Tesisat Akustiği
o Tesisat Yalıtımı

• KALİTE SEMİNERLERİ
o Kalite Yöneticiliği
o Kalite Yönetim Sistemleri Şartları ve Dokümantasyonu
o Toplam Kalite Yönetimi (TQM)
o Kalite Fonksiyonunun Yayılımı (QFD)
o İstatistiksel Proses Kontrol (SPC)
o FMEA (Hata Modu Etki Analizi) Bilgilendirme
o PPAP Üretim Parça Onay Prosesi
o APQP İleri Ürün Kalite Planlaması
o Ölçme Sistemleri Analizi (MSA) 
o Kalibrasyon Sistemleri
o Geometrik Ölçme ve Toleranslandırma

o 6 Sigma Bilgilendirme
o Poka Yoke (Kusur Önleme) ve 8 D
o Problem Çözme Teknikleri

• STANDART BİLGİLENDİRME ve DENETÇİ SEMİNERLERİ
o ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Standardı Bilgilendirme
o ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Standardı İç Tetkikçi 

Eğitimi
o ISO 9001:2000 KYS Baş Denetçi Eğitimi
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o ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı Bilgilendirme
o ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı İç Tetkikçi Eğitimi
o ISO 14001:2000 Çevre Yönetim Sistemi Baş Denetçi Eğitimi
o Atık Sorunu, Çevre ve ISO 14001 Standardı
o OHSAS 18001 İş Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı Bilgi-

lendirme
o OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi İç 

Tetkikçi Eğitimi
o OHSAS 18001:2000 İş Güvenliği Yönetim Sistemi Baş De-

netçi Eğitimi
o Entegre Yönetim Sistemleri (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 

18001)
o Entegre Yönetim Sistemleri (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 

18001) İç Tetkikçi Eğitimi
o ISO 16949:2000 Otomotiv Yan Sanayi Dizayn ve Üretim 

Standardı Bilgilendirme
o ISO 16949:2000 Otomotiv Yan Sanayi Dizayn ve Üretim 

Standardı İç Tetkikçi Eğitimi
o SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardı Bilgilendirme
o ISO 10006 Proje Yönetimi Standardı Bilgilendirme
o ISO 10002 Müşteri Şikâyetleri Standardı Bilgilendirme
o ISO 17020 Muayene Kuruluşu Akreditasyon Standardı Bilgi-

lendirme
o ISO 17025 Laboratuar Akreditasyonu Standardı Bilgilendirme
o Basınçlı Kap Dizayn Standardı EN13445 Bilgilendirme
o Mühendisler İçin Proses Yönetimi ve CE
o Makinalarda CE Uygulaması 
o Basınçlı Kaplarda CE İşaretlemesi
o REACH, (Registration, Evaluation, Authorisation and Rest-

riction of Chemicals) Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, 
İzni ve Kısıtlanması

• ÜRETİM PLANLAMA VE STOK SEMİNERLERİ
o Üretim Planlama ve Stok Yönetimi 
o Stok Yönetimi ve Envanter Azaltma
o Stok-Risk Yönetimi
o Stok ve Depo Yönetimi
o Depo - Dağıtım Merkezi Yönetimi
o Üretim Planlama ve Malzeme Yönetimi
o Stok Kontrol Yönetiminde JIT Sistemleri
o KANBAN Sistemi ve Uygulamaları
o Yalın Üretim ve Yönetim Yaklaşımları
o Yalın Üretim Sistemleri
o Çizelgeleme ve Sıralama
o Talep Tahminleri
o İş Zaman Etüdü Uygulamaları 

• TEDARİK ZİNCİRİ VE LOJİSTİK SEMİNERLERİ
o Malzeme Yönetimi
o Satın Alma Yönetimi
o Tedarikçi Seçimi ve Tedarikçi İlişkileri
o Tedarik Zinciri Yönetimi
o Tedarik Zinciri Yönetimi ve SCOR Modeli
o Tedarik Zinciri Yönetimi ve ERP Sistemleri 

o İsletme Kaynakları Planlaması: MRP II / ERP
o ERP Yazılım Seçimi ve Uygulanması
o Lojistik Süreçleri Ve Yönetimi

• BAKIM SEMİNERLERİ
o Toplam Üretken Yönetim
o Toplam Verimli Bakım
o İşletmelerde Genel Bakım Uygulamaları
o Bakım Yönetimi
o Otonom Bakım 
o 5S İyileştirmeleri
o Makinalarda Etkin Yağlama

• SÜREÇ YÖNETİMİ ve VERİMLİLİK SEMİNERLERİ
o Mühendisler için İşletmelerde Verimlilik Yönetimi
o Verimlilik Analizi ve Verimlilik Artırma Teknikleri 
o Yeniden Mühendisleme-BPR (Business Process Re-Engi-

neering) 
o Kazien (Sürekli İyileştirme) Yaklaşımları
o Takım Çalışmaları
o Etkin Süreç Yönetimi
o Mühendisler için Süreç Yönetimi
o Mühendisler için Süreç (Proses) Yönetimi ve RFID

• PLANLAMA ve PROJE KONULU SEMİNERLER
o Yöneylem Araştırması ile Karar Analizi
o Strateji Yönetimi ve Oluşturma Teknikleri
o Yatırım Planlama
o Yapılabilirlik (Fizibilite) Etüdü ve Rapor Hazırlama
o Proje Yönetimi 
o MS Project Eğitimi
o Proje Planlaması
o Kapasite Planlama
o Tesis Planlama

• BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SEMİNERLERİ
o Mühendisler için Veri Tabanı Uygulamaları
o İstatistiksel Veri Analizi
o Veri Madenciliği
o Mühendisler için Bilgisayar Programlama
o İleri Excel Uygulamaları
o Simülasyon Teknikleri Uygulaması
o AXAPTA Uygulamaları
o E-Ticareti
o Robotik
o Bulanık Mantık ve Yapay Zeka Yaklaşımları
o Sonlu Elemanlar Yöntemi
o MATLAB ile Çok Disiplinli Sistemlerin Modellenmesi

• SATIŞ PAZARLAMA ve DIŞ TİCARET SEMİNLERLERİ
o Mühendisler için Satış Teknikleri
o Müşteri İlişkileri ve CRM
o CRM Destekli Satış
o Temel Pazarlama Unsurları
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o Mühendisler için Dış Ticaret-İhracat Yönetimi Eğitimi
o Mühendisler için Dış Ticaret-Devlet Teşvikleri Yönetimi Eğitimi
o Mühendisler için Dış Ticaret-Standartlar ve Kalite Belgeleri
o İşletmeler için Avrupa Birliği

• KOBİ, MARKA ve İNOVASYON SEMİNERLERİ
o Marka Yönetimi
o Patent ve İnovasyon
o Mühendisler için Sınai Mülkiyet Yönetimi Eğitimi
o AR-GE ve Yenilik Odaklı Devlet Destekleri Eğitimi
o KOBİ’ler için Kriz Yönetimi
o Fabrika Yönetimi Temel Kavramları

• İŞ GÜVENLİĞİ ve ERGONOMİ SEMİNERLERİ
o İş Kazalarının Araştırılması Teknikleri ve Analiz Metotları
o İş Güvenliği ve Genel Emniyetli Çalışma Kuralları
o İSEÇ Yönetim Sistemi, Emniyetsiz Hareketlerin Tespiti ve 

Genel Emniyetli Çalışma Kuralları
o İş Yerinde Tehlikelerin Belirlenmesi ve Risk Analizinin Yapıl-

ması
o Kaldırma Makinalarında İşaretçi Eğitimi
o Ofi s Çalışanları ve Bilgisayar Kullananlar için Uygulamalı 

Ofi s Ergonomisi
o Bedensel Çalışanlar için Uygulamalı Endüstriyel Ergonomi

• İNSAN KAYNAKLARI SEMİNERLERİ
o İnsan Kaynakları Yönetimi
o İş Değerleme ve Ücret Yönetimi
o Personel Yönetimi
o Başarılı Mülakat Teknikleri

• MALİYET ve FİNANS SEMİNERLERİ
o Maliyet Analizi ve Maliyet Azaltma Teknikleri
o Maliyet Muhasebesi
o Tek Düzen Muhasebe Sisteminde Maliyet Muhasebesi
o Üretimde Maliyet Analizi
o Faaliyet Tabanlı Maliyetlendirme
o Bütçe Yönetimi
o Finansçı Olmayan Mühendisler için Finans Yönetimi
o BASEL II- Firma-Banka-Kredi İlişkileri
o Makina Teçhizat Değerleme Esasları 
o Şirket Değerleme Esasları 

• KİŞİSEL GELİŞİM SEMİNERLERİ
o Etkili İletişim Becerileri
o İletişim ve Empatik Anlayış Geliştirme
o Telefonda Etkili İletişim
o Etkin Sunum Teknikleri
o Etkin Sunumda Teknolojik İpuçları
o Temel Eğitici Eğitimi
o Diyalog Yönetimi
o Yeni Mezunlar için Kişisel Gelişim ve İş Hayatı
o Değişim Yönetimi
o Kişiliğimiz Ve Çatışmalar

o Çatışma Yönetimi
o Kriz Yönetimi
o Motivasyon
o Zaman Yönetimi
o Stres Yönetimi
o Etkili Yöneticilik ve Liderlik İlkeleri
o Mühendisler için Çağdaş Yönetim Teknikleri ve Liderlik
o Raporlama Teknikleri
o Toplantı Yönetimi 
o Ekip Çalışması-Açık Hava Eğitimi
o İş İngilizcesi-Dış Ticaret ve Taşımacılık
o İş İngilizcesi-Teknik Terimler ve Şartnameler
o İş İngilizcesi-Günlük İş ve Yazışmalar
 

3.3 DİĞER EĞİTİMLER

A- Bilgisayar Kursları

Gelişen bilgisayar teknolojisinin bütün mühendislik disiplinlerin-
de aktif rol oynadığı ve vazgeçilmez parçaları olduğu bilinmek-
tedir. Özellikle Bilgisayar Destekli Çizim, Tasarım ve Üretim gibi 
kavramların makina mühendisliği ile içiçe girmiş olması, mü-
hendislerimizi bu konularda bilgi sahibi olmaya itmektedir.

Şubemiz bu kapsamda bilgisayar teknolojisindeki yeniliklerle, 
makina mühendisliğini aynı çizgiye getirmeye gayret etmiştir. 
Şubemizde; AutoCad, Revit-Mep, Ansys Workbench, Ansys 
Fluent, Catia V5 kursları verilmektedir. Ayrıca telep edilmesi ha-
linde fi rmalarda hızlandırılmış yerinde eğitimler verilmektedir. 

Bilgisayar laboratuarımızda 31. Dönemde (2014-2015 aralık 
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ayına kadar) 14 kursta 220 kişi bilgisayar eğtimlerimize katıl-
mıştır.
             

B- LPG Yetkili Personel Kursları
Şubemiz tarafından 31.dönemde düzenlenen (2015 aralık ayı-
na kadar) 23 LPG Personel kursunda 315 kişi eğitim almıştır. 
Bu eğitimler; 16 Aralık 2012 tarihinde değiştirilen yönetmelik 
çerçevesinde revize edilerek verilmektedir.

C- Enerji Yöneticisi Eğitimleri
2012 yılından itibaren çeşitli nedenler ile şube bünyemizde 
gerçekleştirilemeyen Enerji Yöneticisi eğitimlerini 2015 yılında 
tekrar planlamaya başladık. Bu yıl MMO Kocaeli Şube ve eğit-
menler ile görüşülerek, 3 adet enerji yöneticisi eğitimi planlandı. 
Teorik kısımların AYEM (Kadıköy Tems.), uygulama kısımları-

nın MMO Kocaeli Uygulamalı Eğitim Merkezinde olmak üzere 
13-22 Nisan 2015, 15-24 Haziran 2015 ve 19-28 Ekim 2015 
tarihlerinde 3 eğitim gerçekleştirildi. Bu eğitimlere toplam 47 kişi 
katılmıştır.

D- Kazancı Kursları
İş güvenliğinin sağlanması, hava kirliliğinin azaltılması ve enerji 
tasarrufu sağlanmasında kazanların deneyimli ve ehliyetli ki-
şilerce işletilmesinin büyük yararları bulunmaktadır. Şubemiz 
bu nedenle ve ilgili yönetmelikler gereğince kazanların bu ko-
nuda eğitim almış “Kazancı Belgesi” bulunan kişiler tarafından 
işletilmesi için kazancı kursları düzenlemektedir. Bu çerçevede 
Şubemiz tarafından düzenlenen Kazancı Kursları, Buhar Ka-
zanları, Sıcak Sulu Kazanlar, Kızgın Sulu Kazanlar ve Kızgın 
Yağ Kazanları olarak sınıfl andırılmakta ve düzenlenen kurslar 
sonucu başarılı olan katılımcılara “Kazancı Belgesi” verilmek-
tedir.

31. dönemde (2014-2015 aralık ayına kadar)  40 kursta toplam 
1393 kişi kazancı kurslarımıza katılmıştır.
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4. BASIN-YAYIN BİRİMİ ÇALIŞMALARI

4.1 BASIN AÇIKLAMALARI

08.02.2014
Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 31. Dönem Ge-
nel Kurul Sonuç Bildirgesi
24.000 üyesi, 3.200 öğrenci üyesi, 8 ilçe temsilciliği, işyeri tem-
silcilikleri, komisyonları ile örgütlü Şubemizin 31. Genel Kurulu 
sonunda aşağıdaki görüş ve önerilerimizin kamuoyuna duyu-
rulması kararlaştırılmıştır. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Genel 
Kurulu; meslek ve meslektaş sorunları ile ülke ve dünya sorun-
larının birbirinden ayrılmayacağı gerçeğinden hareketle çalış-
ma anlayışını ve çalışma programını oluştururken dünyada ve 
ülkemizde yaşanan siyasal gelişmelerin analizini yapmayı hem 
bir gereklilik hem de bir görev olarak tanımlamaktadır. Bu çer-
çevede; MMO İstanbul Şubesi 31.Dönem Genel Kurulu olarak 
karşı çıktığımız politikalar; emperyalizme eklemlenmiş bir avuç 
işbirlikçinin çıkarları dışında ülkenin, emeğin ve halkın çıkarla-
rına yönelik hiçbir amacı taşımadığını söylediğimiz, Rant, Yol-
suzluk, Sadaka Ekonomisi olarak adlandırılan, Türkiye’yi ithalat 
ve ucuz işgücü cennetine dönüştüren ekonomi politikalarıdır…

08.02.2014
Doğalgaz, Şofben, Soba Zehirlenmeleri Konusunda
Kamusal Denetim ve Bilgilendirme Gerekmektedir
İstanbul Fatih’te 5 vatandaşımız karbonmonoksit zehirlenmesi 
sonucu hayatını kaybetmiştir. Yakınlarına sabır diliyor, bu konu-
da kamuoyuna bir kez daha hatırlatmalarda bulunmak istiyoruz.

Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi tarafından görev-
lendirilen uzmanlar tarafından yapılan incelemelerde birçok 
teknik hatanın bulunduğu görülmüştür. Kombi ile baca ara-
sında kullanılan esnek boru bağlantısının montajının uygun 
olmadığı tespit edilmiştir. Baca bağlantısının yapılmış olduğu 
duvarda çatlakların bulunduğu tespit edilmiştir. Baca bağlantısı 
söküldüğünde bacanın içerisinin tamamıyla kurum dolu olduğu 
görülmüştür. Bu durum baca temizliğinin çok uzun zamandır 
yapılmadığını göstermektedir...

02.05.2014
Sokaklarındaki Polis Bariyerleriyle Büyük Bir Cezaevine 
Dönüştürülen İstanbul’a Halk, Zulüm Karşısında Sinmedi
TMMOB Istanbul İl Koordinasyon Kurulu tarafından Elektrik 
Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi önüne çağrılan TMMOB 
üyeleri de anayasal haklarını kullanarak 1 Mayıs kutlamalarını 
Taksim’de yapmak üzere buluştu. Ancak hükümetin ve devle-
tin şiddetine milyonlarca insan gibi mühendis, mimar ve şehir 
plancıları da maruz kaldı. Odamızın eski yöneticilerinden İsma-
il TÜRKMEN ve MMO Beylikdüzü Temsilciliği Yürütme Kurulu 
üyesi Tuncay KORKMAZ ve oğlu polis tarafından şiddet kul-
lanılarak gözaltına alındı. Yönetici ve üyelerimizin derhal ser-
best bırakılmasını bekliyor, tüm yasal işlemleri yapacağımızı, 
devletin kör şiddetine bir insanımızı bile teslim etmeyeceğimizi, 
direnerek haklarımızı alacağımızın bilincinde olduğumuzu ka-
muoyuna ilan ediyoruz…

11.06.2014
Asansörlerin Ancak %38’i Uygun Halde
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim 
Kurulu Başkanı Zeki ARSLAN tarafından yıllık periyodik kont-
rolleri yapılan asansörlerle ilgili son durumu açıklayan bir basın 
bülteni yayınlandı:

Asansörler, günlük hayatımızda sıklıkla kullandığımız, kullanıcı-
ların can emniyetini bir makinanın hâkimiyetine bıraktığı, tasa-
rımından imalatına, bakımından periyodik kontrolüne kadar her 
aşaması kontrol altında tutulması gereken düşey taşıma araçla-
rıdır. Bu aşamalar sağlıklı işlediğinde asansör kazaları ve asan-
sör arızalarıyla karşılaşma riski en aza inecek, kullanıcılar kon-
for ve kolaylık sağlayan bir taşıma sistemine sahip olacaktır.

Asansörlerle ilgili standart ve yönetmeliklerin amacı; insanların 
ve/veya yüklerin taşınmasında kullanılan asansörlerin hizmete 
alınmasından sonra çevrenin, insanların ve canlıların sağlık ve 
güvenliğini tehdit etmeyecek şekilde kullanımlarını sağlamak 
üzere işletilmesi, bakımı ve yıllık kontrolleri için uyulması gere-
ken kuralları belirlemektir.

Odamız meslek alanımıza giren bu konuda gerek kamusal de-
netim boyutunda asansörlerin kontrollerini uzun yıllardır ger-
çekleştirmiş gerekse de eğitim ve ilgili mevzuatın geliştirilmesi-
ne yönelik birçok çalışmanın içerisinde bulunmuştur…

11.06.2014
Klima Kullanırken Sağlığımızdan Olmayalım
Konfor Arayışınız Sağlığınıza Zarar Vermesin 
Ülkemizin hemen hemen her bölgesinde klimaya ihtiyaç du-
yulmaktadır. Evlerde, işyerlerinde ve arabalarda sürekli klima 
kullanıyoruz, klima kullanımı hızla artıyor. Fakat klimalar bilinç-
siz kullanıldığında sağladığı fayda kadar zarar da verebiliyor. 
Klima kullanımının arttığı sıcak yaz aylarında klima seçiminden, 

montaj yerine, kullanımına, bakımına kadar dikkat edilmesi ge-
reken birçok konu var.



149

Klima Konusunda Dikkat Edilecek Hususlar
Klima seçimi, montajı ve kullanımı son derece önemlidir. Vatan-
daşlarımız özellikle şu hususlara dikkat etmelidirler: Öncelikle 
klima kapasitesi seçimini mutlaka yetkili bir makina mühendisi 
yapmalıdır.

Gereğinden fazla kapasitede seçilmiş klima cihazı dur-
kalk’lardan dolayı daha fazla elektrik tüketimine, fanın büyüme-
sinden dolayı daha fazla gürültü kirliliğine ve ilk yatırım maliyet-
lerinin artmasına neden olacaktır.

Klima seçimleri yapılmadan önce mutlaka ısı kazancı hesabı 
yapılmalıdır. Bu değer tespit edilirken, klimanın kullanılacağı 
odanın hacmi, dış hava sıcaklık ve nem değerleri, pencere ve 
kapıların büyüklüğü ve yönleri, mahallin dış cephe kalınlıkları 
ve kullanılan malzemenin ısıl iletim değerleri, mahalde bulunan 
insan ve aydınlatmadan gelen ısı kazançları gibi birçok veri dik-
kate alınmak zorundadır.

Klima alırken öncelikle klimanın verimliliğine bakılmalıdır. COP, 
klimaların üzerinde bulunan etiket değerlerinden biridir. Perfor-
mans katsayısının İngilizce kısaltması olan COP değeri, klima-
larda verim ve enerji maliyetini belirleyen temel kıstaslardandır. 
Verilen 1 birim enerjiye karşılık daha fazla ısı üretmesini isti-
yorsanız veya yüksek elektrik faturası ödemek istemiyorsanız 
COP değeri yüksek klima tercih etmelisiniz.

Alacağınız klimaların da mutlaka ulusal ve uluslararası stan-
dartlara uygunluk belgeleri olmasına ve Klimaların servis hiz-
metlerini verecek yetkiliye kolaylıkla ulaşılabilir olmasına dikkat 
ediniz… 

14.07.2014
Zeytinburnu’nda Yaşanan Facia Yasal Prosedürlerin İhlali 
ve Denetimsizlik Sonucu Gerçekleşmiştir
İstanbul Zeytinburnu’nda 4 katlı bir binanın giriş katında bir am-
balaj fi rmasında meydana gelen gaz sıkışması kaynaklı patla-
ma sonucu 3 vatandaşımız yaşamını yitirmiş ve birçok kişi ya-
ralanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın yakınlarına 
baş sağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. 

Plastik eşya ve ambalaj malzemeleri satılan, ruhsatsız olduğu 
açıklanan dükkânda, önceki gün saat 12.00 civarında yaşa-
nan patlamanın nedeninin LPG tüpü olduğu düşünülmektedir. 
İGDAŞ işyerinde doğalgaz hattı olmadığını açıklamıştır. Olay 
yerine inceleme yapmak amacıyla giden uzmanlarımız birçok 
olayda olduğu gibi yine olay mahalline alınmamışlardır. Bu ne-
denle olayın teknik raporu ortaya çıkmadan kesin bir açıklama 
yapılamamaktadır.

Öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilgili yerel belediye-
nin işyeri açma ruhsatı konusunda sorumluluklarını yerine getir-
medikleri açıkça görülmektedir. Gerekli denetimleri yapmadık-
ları için de sorumludurlar. Ruhsatsız işyerlerinin sayısının çok 

fazla olduğu herkes tarafından bilinmesine rağmen ilgili beledi-
yeler ve bakanlıklar üç maymunu oynamakta ısrar etmekte ve 
gerekli denetimleri gerçekleştirmemektedirler…

24.07.2014
LPG Kullanan Araçlarda Dönüşüm, Bakım Problemleri ve 
LPG İkmal İstasyonları Konusunda Uyarılar
2012 yılından bu yana LPG’li Araçlardan “Gaz Sızdırmazlık Ra-
poru” İstenmemesi, facialara yol açacak bir karardı. Uyardık, 
Uyarmaya Devam Edeceğiz!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Dü-
zenleme Genel Müdürlüğü’nün 19.12.2011 tarihli Genelgesi; 
22.03.2010 tarihli önceki Genelge’de belirtilen uygulamaya ay-
kırı olarak, Araç Muayene İstasyonlarında (LPG ve CNG takılı 
araçlar için en geç bir ay önceki tarihe ait “Gaz Sızdırmazlık 
Raporu”) aranması zorunluluğunu kaldırmış, gaz sızdırmazlık 
raporu bulunmamasını “ağır kusur”dan “hafi f kusur”a dönüş-
türülmüştü. Bu durum denetimlerin LPG’li araç kullanıcılarının 
keyfi yetine bırakılmasına yol açmış ve 2012 yılı Ocak ayı başın-
dan itibaren gaz sızdırmazlık testlerinde ciddi bir düşüş gerçek-
leşmeye başlamıştı. Problem artarak devam etmektedir. 

Son olarak iki gün önce Mersin’de LPG yakıtı kullanan bir 
aracın yanması sonucu iki çocuk yaşamını yitirmiştir. Ayrıca 
Diyarbakır’da LPG tankeri kaza yanmış burada da şu ana ka-
dar 3 kişi ölmüş ve birçok kişi yaralanmıştır. (Bu konu her ne 
kadar farklı bir mevzuat alanına giriyor olsa da temelde LPG pi-
yasası, dolum, nakil ve diğer kurallar ve standartlarla ilgili olma-
sı bakımından önemlidir). Yakınlarını kaybedenlere başsağlığı 
yaralılara acil şifa dileriz…

24.07.2014
Bayramda Yola Çıkmadan Önce Yapılması Gerekenler
Ülkemizde son 3 yılda karayollarında meydana gelen kazalar 
nedeni ile 11.270 kişi hayatını kaybetmiş, 780.982 kişi yaralan-
mıştır. Rakamları düşündüğünüzde tablonun vahameti ortada-
dır. 

Bayram nedeni ile yola çıkan sürücülerimizi uyarıyoruz! Lütfen 
kurallara uyalım, yetkilileri de göreve çağırıyoruz! Lütfen daha 
fazla özen ve dikkatle çalışın. Bayram tatili ile birlikte trafi k ka-

zaları açısından riskli günlere giriyoruz. 2013 yılında yaşanan 
1.207.354 kazada TÜİK’in 2013 yılı istatistiklerine göre kusurlar 
%88,69’u sürücüden kaynaklı, %8.99’u yayaya bağlı nedenler-
den, %1,05’i yol kusurlarından, %0,42’si yolcu kusurlarından, 
%0,85’i ise araç kusurları olarak tespit edilmiştir. Kazalarda, 
ağır tonajlı araçların neden olduğu trafi k kazası oranı %31, oto-
mobillerin neden olduğu trafi k kazası oranı ise %60 olmaktadır. 
İnsana bağlı trafi k kazalarının sebepleri arasında başta gelen 
hususlar; aşırı hız, hatalı sollama, direksiyon başında uyuma 
ve emniyet kemeri takılmamasıdır. Ölümlü kazalarda emniyet 
kemeri kullananların %24’ü hiç zarar görmeden kazayı atlat-
makta, emniyet kemeri kullanmayanlarda bu oran %6’ya kadar 
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düşmektedir. Emniyet kemeri kullanımının zorunlu olduğu ülke-
lerde ölüm ve yaralanma oranları, kullanımın zorunlu olmadığı 
ülkelere göre %40 daha az olmaktadır…

28.07.2014
Yönetmelikler Uygulanmıyor, Muayene ve Denetimler Ya-
pılmıyor, İnsanlarımız Ölmeye Devam Ediyor
27.07.2014 tarihinde Tuzla’dan Topkapı istikametine gitmekte 
olan 500 T numaralı halk otobüsünde, TEM Kavacık mevkiinde 
seyir halinde iken yangın çıktı. İlk belirlemelere göre, 4 yurttaşı-
mız öldü, onlarcası yaralandı.

26 Haziran 2012 tarihinde ve 28335 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanan, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetme-
likte yapılan değişiklik ile “Yangın algılama ve alarm sistemleri” 
araçlarda tadilat kapsamına alınmıştır. Söz konusu yönetmeli-
ğin yayınlanması, yolcu güvenliği ve araç güvenliği açısından 
atılan önemli bir adım olmuştur. Yayınlanan yönetmelik, İlk defa 
tip onayı alınarak imal edilecek yeni tip M2 (minibüs) ve M3 
(otobüs) kategorisi araçlarda, 1.11.2012 tarihinden itibaren, 
aynı kategorideki tip onayı mevcut araçlarda ise 1.11.2013 ta-
rihinden itibaren, önceden tescil edilmiş araçlar (2005 model 
ve sonrası M2 ve M3 kategorisi araçlar) için ise, 1.1.2014 ta-
rihinden itibaren, yayımlanmış olan Yangın Algılama ve Alarm 
Sistemleri hükümlerine uygun hale getirilmelerini zorunlu kıl-
maktadır...

13.08.2014
3. Ayında Soma Katliamını Unutmadık, Unutturmayacağız!
Değerli Basın Emekçileri,
Öncelikle… Soma’da, diğer iş cinayetlerinde ve demokratik 
haklarını kullanırlarken hayatını kaybeden tüm insanlarımızı 

saygıyla anıyoruz.

Yakın tarihimizin en büyük iş cinayetlerinden birisinin üstünden 
tam 3 ay geçti. Soma Holding tarafından rödovans sistemiyle 
işletilen Eynez Maden Sahası’nda 13 Mayıs 2014 günü saat 
15.00 civarında başlayan yangın yüreğimizi yaktı, bizi nefessiz 
bıraktı ve aramızdan 301 kişiyi öldürdü. Dün (12 Ağustos 2014) 
Zonguldak’ta milyonlarca insanımızın yüreğini ağzına getiren 
bir göçük yaşandı. 9 madenci göçükten saatler sonra sağ ola-
rak çıkarıldı. Ancak, bu olay bize her an yeni katliamlarla karşı-
laşabileceğimizi tekrar gösterdi. 

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin tespit edebildiği 
veriler, bize, ülkemizde iki ayda bir Soma katliamında kaybetti-
ğimiz kadar insanımızın “iş cinayetine” uğradığını göstermekte-
dir. Mayıs ayında Soma Katliamı dışındaki iş cinayetlerinde en 
az 113 kişi, Haziran ayında en az 141 kişi, Temmuz ayında da 
en az 123 kişi olmak üzere Mayıs ayından beri Soma Katliamı 
dışında kaybettiğimiz can sayısı EN AZ 377 KİŞİ olmuştur. Ve 
maalesef biliyoruz ki, ülkemizdeki iş cinayetleri bir anda ortaya 
çıkan ve kısmen görünür olan “iş kazaları” ile sınırlı değildir. ILO 
verilerine göre değerlendirildiğinde “iş kazası” olarak tanımla-

nan olaylarda hayatını kaybedenlerin 5-6 katı kadar insan da 
“işle ilgili hastalıklardan” dolayı hayatını kaybetmektedir. Görü-
leceği gibi Türkiye’de çalışmak, “savaş” kadar tehlikeli bir şekil-
de yürümektedir…

  
22.09.2014
Damper Açılma Kazaları İçin Acil Denetim Yapılmalı!
03.09.2014 tarihinde Avcılar’da glikoz taşıyan tanker yarı-
römorkun hareketi sırasında gövdesinin arkaya devrilmesi so-
nucu üstgeçide takılması nedeniyle gerçekleşen kazada 1 kişi 
yaşamını yitirmiş, biri ağır olmak üzere çok sayıda vatandaşımız 
yaralanmıştı. Kazanın üzerinden 20 gün geçmeden 22.09.2014 
(bugün) Kartal TEM bağlantı yolunda damperi açılan hafriyat 
kamyonu, önce karayolu tabelalarına, sonra üst geçide son ola-
rak da yol kenarındaki bir gecekonduya çarparak durabildi.

Damperli kamyon veya yarı-römorklarda olan yük boşaltmak 
için gövdenin arkaya doğru devrilmesi sisteminin hareketi sı-
rasında kamyon şoförünü ve çevredekileri uyaran sesli ve ışıklı 
uyarı sistemi olması gerekmektedir. Ayrıca kamyonun seyir ha-
lindeyken damperin açılmasını önleyecek tedbirlerin olmaması 
ve periyodik denetimlerle denetlenmemesi sonucu ülkemizde 
her sene sıkça bu tür kazalar olmaktadır... 

30.09.2014
Facia Sözcüğü Bile Durumu Karşılamaya Yetmez Oldu. 
Ama Sorumlular Hala Seyrediyorlar
Dün Metro’da bir vatandaşımızın bedenine iskele demiri sapla-
nıyor ve 37 dakika sağlık hizmeti alamıyor, daha vahimi yapa-
yalnız vagonda terk edilmiş halde duruyor. İş güvenliği ihlalle-
rini, çalışma yaşamının “vahşi kapitalizmin sınırsız kâr güdüsü 
üzerinden yeniden yapılandırılmasını” geçelim; bu nasıl insan-
lık, sorgulanmıyor.

Ümraniye’de yine dün İSKİ kazısında bir işçi toprak altında ka-
larak yaşamını yitiriyor. İş makinası toprak kazıyor ve çukurda 
bir işçi toprak altında kalıyor. Bunlar gerekli önlem alındığı tak-
dirde ilkokul öğrencisinin bile çözebileceği basitlikte problem-
lerdir. Eğer bu şantiyede işin başında mühendis, iş güvenliği 
uzmanı bulunsa idi o işçi canımız yaşamını yitirmezdi. Mesele 



151

bu kadar basit ve açıktır. Peki, mühendis ve iş güvenliği uzma-
nı neden yok? Çünkü bu saydıklarımız maliyet unsuru olarak 
görülmektedir…

02.10.2014
Bayramda Yola Çıkacak Sürücülerin Dikkat Etmesi
Gerekenler, LPG’li Araçlar, Araçlarda Yangın Riski,
Trafi k Kazaları
Türkiye’de geçtiğimiz 3 yılda karayollarında meydana gelen 
kazalar nedeni ile 11.270 kişi hayatını kaybetmiş, 780.982 kişi 
yaralanmıştır. Rakamları düşündüğünüzde tablonun vahameti 
ortadadır. Bayram nedeni ile yola çıkan sürücülerimizi uyarıyo-
ruz! Lütfen kurallara uyalım, yetkilileri de göreve çağırıyoruz! 
Lütfen daha fazla özen ve dikkatle çalışın.

Bayram tatili ile birlikte trafi k kazaları açısından riskli günlere 
giriyoruz. 2013 yılında yaşanan 1.207.354 kazada TÜİK istatis-
tiklerine göre kusurların %88,69’u sürücüden, %8.99’u yayaya 
bağlı nedenlerden, %1,05’i yol kusurlarından, %0,42’si yolcu 
kusurlarından, %0,85’i ise araç kusurlarından kaynaklandığı 
tespit edilmiştir.

Kazalarda, ağır tonajlı araçların neden olduğu trafi k kazası ora-
nı %31, otomobillerin neden olduğu trafi k kazası oranı ise %60 
olarak tespit edilmiştir…

 
08.10.2014
VII. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi
Sayın Sektörel Basın Temsilcisi,
Ülkemizdeki Hidrolik ve Pnömatik Sektörü’nün en önem-
li organizasyonlarından biri olan Ulusal Hidrolik Pnömatik 
Kongreleri’nin yedincisi  “VII. Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi 
ve Sergisi” 22-25 Ekim 2014 tarihlerinde Askeri Müze ve Kültür 
Sitesi - Harbiye İstanbul‘da düzenlenecektir.

Hidrolik Pnömatik Kongresi ve Sergisi ilk kez ülkenin iktisadi ve 
kültürel başkenti sayılan İstanbul’da yapılıyor olacak ve yine ilk 
kez “Uluslararası Katılımlı” olması ve kısaltılmış olarak HPKON 
ifadesinin kullanılması da  diğer önemli yeniliklerimizdendir. 22-
25 Ekim’de düzenlenecek Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongresi’ne 

önceki kongrelere göre daha çok delegenin, fi rmanın ve ziya-
retçinin katılması beklenmektedir. 

HPKON 2014’ü destekleyen basın kuruluşlarına sergi alanında 
info masa tahsis edilecektir. (Firma katılımları sergi boyutunda 
olduğundan HPKON 2014 kapsamında sektörel yayınların info 
masalar ile temsil edilmeleri kararlaştırılmıştır.) İki dergi çalışa-
nına ücretsiz delege kontenjanı tanınmıştır. Bu anlamda ekte 
bulunan formları doldurup göndermenizi beklemekteyiz.

HPKON 2014 için yaptığınız haber çalışmalarını, web siteleri-
niz ve sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilmeniz için ekteki 
veriler, web sitesindeki (http://hpkon.org) bilgiler dışında bilgi 
talebiniz olduğu taktirde bizimle iletişim kurabilirsiniz.

Kurumunuza ait web sitenizde Kongre logosuna ve  tarihine 
yer verilmesini, Kongre web sayfalarına link verilmesini, sizlere 
zaman zaman ilettiğimiz bilgileri varsa üyelerinize mail olarak  
iletmenizi arzu etmekteyiz.

Sizlerin de desteği ile HPKON 2014’ün hazırlıkları hızla devam 
etmektedir. Kongre hazırlık sürecinde şimdiye kadar;

• 56 adet Bildiri Özeti,
• 18 adet Workshop,
• 4 Adet Eğitim Kursu

başvurusu kabul edilmiştir.  Paneller, yuvarlak masa toplantıla-
rı, özel oturumlar belirlenmeye ve Kongre programı oluşturul-
maya başlanmıştır. 

 
Hidrolik Pnömatik sektörünün gelenekselleşen organizasyonla-
rından Ulusal Hidrolik Pnömatik Kongreleri, çağdaş bilgi ve tek-
nolojilerin etkin bir şekilde tartışıldığı ve paylaşıldığı bir platform 
olma niteliğini katkılarınızla daha da geliştirecektir. 
Saygılarımızla.

MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu

09.10.2014
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi;
Ortaçağ Karanlığına Geri Dönmek İsteyen Barbar IŞİD’e 
Karşı Birleşik Mücadeleden Yanadır
Ülkesine, meslektaşlarına, üyelerine ve halkına karşı sorumlu-
lukları olan bir meslek örgütü olarak ülkemizde son dönemde 
yaşanan tehlikeli gidişe ve bu gidişi tırmandıran AKP hükümeti-
ne sesleniyoruz: Emperyal emelleriniz, Kürt düşmanlığı üzerine 
IŞİD’le kurduğunuz dostane ve yardımsever ilişkiniz ülkemizi 
bir yangın yerine çevirmektedir. Bunun baş sorumlusu olan hü-
kümetten bir an önce etkili ve doğru adımlarla halkı kucaklayan 
açıklamalar ve girişimler bekliyoruz. Bu yapılmadığı takdirde 
acıların, kan ve gözyaşının artacağı endişesi içindeyiz.
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Sağduyuya davet!

Ötekine dokunmadan, barış içinde birarada yaşamı savunuyo-
ruz.

Uyarımız herkese ve her kesimedir. Başta şiddetin kaynağı ve 
antidemokratik, hukuksuz uygulamalarla vatandaşına şiddet 
kullanan devlet olmak üzere sokakta şiddeti kullanan tüm ke-
simleri itidale, sorumlu davranmaya çağırıyoruz. Bugün yaşa-
nan acılar daha büyük acılara kaynaklık etmesin. Şiddet sar-
malı kan ve gözyaşı son bulsun. Sorumlular, kamu görevlileri 
ayırt edilmeksizin ortaya çıkartılsın, yargılansın. 

Taksim Gezi Parkı Direnişinde milyonları şiddet ve terörle bas-
tırmaya çalışan iktidar, Kobane’de yaşanan trajediye karşı pro-
testo haklarını kullanan halka karşı aynı şiddeti-terörü devreye 
sokarak “yeni Türkiye’nin” nasıl olacağını bir kez daha göster-
miştir.

Emperyalist barbarlığın yarattığı örgütler eliyle bugün Ortadoğu 
kan gölüne çevrildi. İnsanlar vahşice boğazlanıyor, öldürülüyor. 
Coğrafyamız ortaçağ karanlığına doğru hızla yuvarlanıyor. IŞİD 
denilen çete Kürt, Türkmen, Ezidi, Arap, Alevi, Hristiyan binler-
ce insanı katletti, katletmeye devam ediyor. Kobane ile daya-
nışmak ve AKP’nin IŞİD’e desteğini protesto etmek isteyenlere 
günlerdir şiddet uygulanıyor. Emperyalist saldırganlığa karşı 
ses çıkaranlara bu ülkede şiddet en üst boyutta uygulanıyor.

Türkiye Cumhuriyeti anayasası gereği demokratik tepkilerini 
ortaya koymak isteyen vatandaşlarımıza İçişleri Bakanının da 
ifade ettiği gibi devlet ve sivil faşist çeteler sert müdahalede 
bulunmuş bu da olayların fi tilini ateşlemiştir. Polis ve silahlı çe-
telerin saldırısı sonucu neredeyse bir iç savaş provası yapıl-
mıştır ki bu çatışmalarda 23 yurttaşımız hayatını kaybetmiştir. 
Hayatını kaybeden yurttaşlarımızın yakınlarına başsağlığı ve 
sabır dileriz.  

Evet, her şeyden önce sürecin fi tili, kafa kesen, kadınlara teca-
vüz edip onları kaçıran, Ortaçağdaki insan pazarlarını andıran 
insanlık dışı tutsak arabalarında onları satan -ki kaçırdıkları Ezi-
di, Hristiyan, Alevi ya da başka etnik dinsel aidiyete mensup ka-
dınların sayısı onbin dolayındadır-  çocukların organlarını satan 
-ki üçbinden fazla çocuğunun kaçırıldığı bilinmektedir- IŞİD’i 
destekleyen AKP hükümeti tarafından ateşlenmiştir.

Bölgede halkın ayaklanması ile sonuçlanan bu tehlikeli oyunda 
sağ hükümetlerin her daim kullanageldikleri Türk-İslam sentez-
ci zihniyet de sokaklara salındı. Bu çeteler şu anda sokakta 
gösteri yapanlara anayasal haklarını kullananlara her türlü si-
lahla saldırmaktadır. Bu durum ancak hükümetin müdahalesi 
ile sona erebilir.  6 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edilerek, yıllar 
sonra askerin tekrar sokağa indirilmesi yeni Türkiye’nin şifrele-
rini göstermiştir. Bugün bu ırkçı, şiddet yanlısı eğilimler, sözde 
Müslüman şeriat yanlısı silahlı gruplar desteklenirse gelecekte 

yaşanacak daha büyük acıların önüne geçilmesi mümkün ol-
mayacaktır. 

Geç olmadan topluma barış mesajları verilmelidir. Sürecin so-
rumlusu olan iktidar kimseyi suçlama ve kendisini aklama yo-
luna ve kolaycılığına düşmeden yaraları sarmanın adımlarını 
atmalı, barbar IŞİD ve ülkemizdeki destekçilerine polis ve asker 
eliyle verdiği desteği kesmelidir. Barışa bugün her zamankin-
den daha fazla ihtiyacımız vardır.

Bu durumdan çıkışın Türkiye ve Ortadoğu’da bağımsızlık ile 
gerçek demokrasi ve laikliğin tesisi için mücadele etmek oldu-
ğuna ve AKP’yi alt edecek tek gücün halkımızın birleşik müca-
delesi olacağına inanmaktayız.

Emperyalist Saldırganlığa ve Barbar, Şeriatçı Vahşete Karşı; 
Barış Hemen Şimdi!

MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu

24.10.2014
Ölümle Yaşam Arasındaki Mesafe 30 cm
30 cm ile faciadan dönüldü: 23.10.2014 saat 09:00 civarında 
Barboros Bulvarı Boğaziçi Köprüsüne katılım yapan ara bağ-
lantı yolunda kamyon üstü bir mobil vinç seyir halinde giden bir 
aracın üzerine devrildi. Kazada herhangi bir yaralanma veya 
can kaybı olmazken mal kayıpları meydana geldi. 

Otomobili hasar gören araç sahibi Recep Cengiz`in basında 
yer alan açıklamaları her zamanki ihmal zincirini bir kez daha 
gözler önüne serdi. Recep Cengiz açıklamasına sabah trafi ğin-
de yavaş bir şekilde seyir halinde iken bir gürültü ile aracından 
dışarı çıktığını ve 30 cm ile kurtulduğunu ifade etti. Araç sürücü-
sü toprak zeminde çalışan vincin ayaklarını açmadan çalışması 
sonucu devrildiğini ve kazanın bu nedenle meydana geldiğini 
açıklamasında belirtti. Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütü-
len yol kenarındaki peyzaj çalışmasında tedbirsizlikler sonucu 
meydana gelen ve sadece mal kaybına neden olan kaza bir çok 
soruyu da beraberinde getirmiştir:

• Yol kenarında yapılan çalışmanın trafi ğin en yoğun olduğu 
saatlerde yapılması doğru bir tercih miydi?

• Vincin çalışma alanı içerisinde bulunan yolun herhangi bir ris-
ke karşı kapatılması gerekmez miydi?

• Toprak zeminde çalışan vincin ayaklarını açmadan çalışması 
vinç operatörünün eğitimsizliğinin veya trafi ği aksatmamak 
adına ayaklarını açmadan çalışmak zorunda kalması nede-
niyle plansızlığın, tedbirsizliğin veya denetimsizliğin bir gös-
tergesi değil midir?

Şehrimiz toplu taşıma otobüslerinin gerekli donanımlarının ol-
maması nedeniyle yandığı, damperli kamyonların üst geçitleri 
yıktığı, açılışlara yetiştirmek uğruna hızlı yapıldığından arızala-
nan ve en güvenli bildiğimiz raylı sistemlerdeki araçlara demir 
profi llerin saplandığı, sabah trafi ğinde iş yerine yetişmek için 
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seyir halindeki araçlara mobil vincin devrildiği vb. son zaman-
larda yaşanan birçok kaza ile yaşanamaz bir hal almaktadır.

Plansız kentleşme ve rant politikaları sonucu işçi sağlığı ve iş 
güvenliği temel ilkelerine aldırış etmeden insan yaşamı hiçe sa-
yılarak dikey olarak büyüyen kentimiz yaşanabilir olmaktan çı-
karılmaktadır. Uygulanan bu yanlış politikalar sonucu kentimiz-
de yaşamla ölüm arasındaki mesafe 30 santimetreye inmiştir.

Tüm kamusal hizmetleri özelleştiren ve denetimleri de gereği 
gibi yerine getirmeyen yetkili kurum ve kuruluşlar, ilgili bakan-
lıklar son yıllarda artarak süren bu kazaların sorumlusudurlar. 
Başka kazaların yaşanmaması için yetkililer ilgili tüm kurumlar-
la iş birliği içerisinde acilen gerekli tedbirleri almalı ve kamusal 
denetimleri sağlamalıdırlar.
 

Güvenli Bir Yaşam İçin Kamuoyunun Bilgisine Sunarız.
 

N. Cenk Cihangir
MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Sekreteri

12.11.2014
Neden İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Sempozyumu? İşçi Sağ-
lığı ve İş Güvenliğinde Ne Durumdayız?
İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki sorunlardan kaynaklı ka-
zalar ve hastalıklar ülkemizin önemli sorunlarından birisidir. Gün 
geçmiyor ki bir ölümlü iş kazası gerçekleşmesin. İş cinayetleri 
ise işçi sağlığı alanında son 12 yılın görüntüsünü en çıplak şe-
kilde veriyor. Tuzla’da tersane işçileri; Çağlayan’da kot kumla-
ma işçileri; Davutpaşa ve Ostim’de kimya işçileri; Soma, Kozlu, 
Karadon ve Ermenek’te maden işçileri; Esenyurt ve Torunlar’da 
inşaat işçileri; Isparta ve Düzce’de mevsimlik tarım işçileri... Ve 
daha niceleri... İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi veri-
lerine göre son 12 yılda en az 14 bin 455 işçi yaşamını yitirdi... 
Bu alanda dünya ikincisi ve Avrupa birincisi olduğumuzu artık 
herkes ezberledi. 

Bunun yanında binlerce insan da kalıcı veya geçici olarak sağ-
lıklarını kaybetmiştir. Kaldı ki SGK istatistikleri gerçeğin küçük 
bir kısmını yansıtmakta ve bu durum konuyla ilgili herkes tara-
fından bilinmektedir. Çünkü ülkemizde kayıt dışı çalışma yay-
gındır, etkin bir denetim sistemi olmadığından dolayı kazaların 
çoğu bildirilmemektedir. Meslek hastalıklarının ise çok çok kü-
çük bir kısmı tespit edilebilmektedir. Tespit edilmeme durumu, 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı`nca hazırlanan Ulusal 
İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi`nde 2009-2013 dönemi 
hedefl eri arasında “tespit edilen meslek hastalığı vaka sayısı 
tespitinin %500 artırılması” şeklindeki hedefi n belirlenmesiyle, 
ilgili bakanlık tarafından da kabul edilmiştir. Ancak söz konusu 
Politika Belgesi`nin hazırlandığı 2008 yılının üstünden 4 yıl geç-
miş olmasına karşın “tespit”lerde herhangi bir gelişme yaşan-
mamıştır. Bu durum, resmi olarak kayıtların bile tutulamadığını, 
bu alanda yoğun bir veri eksikliği olduğunu da göstermektedir. 

Ancak, kayıtlara geçemese bile, binlerce insan yaşamlarını ka-

zanmak için çalışırken sağlığını ve hayatını kaybetmektedir. 

Neden Sempozyum?
Daha sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturabilmek için 
atılması gereken adımlardan birisi de, çalışanların yaşam gü-
venliğini ve sağlığını ön plana alan şekilde bilimsel bilginin artı-
rılması, paylaşılması ve yaygınlaştırılmasıdır. 

Yukarıda söz edilen veri eksiklerinin yanında, işçi sağlığı ve iş 
güvenliğinin bütün toplum kesimlerinin gündemine girmesi hu-
kuksal, teknik, tıbbi, toplumsal, organizasyon boyutlarıyla tartı-
şılarak somut fi kirlerin geliştirilmesi gereklidir. Sempozyum bu 
amaçlara hizmet edecektir.

Sempozyumun Kapsamı
Türkiye’de 2012 yılında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu, oluşturulan büyük beklentilerle, çıkarılmış ve 2014 
yılında büyük kısmıyla yürürlüğe girmiştir. 6331 sayılı yasanın 
uygulanmasında pek çok sorun ortaya çıkmıştır. Aynı dönemde 
onbinlerce teknik eleman iş güvenliği uzmanlığı belgesi alarak 
bu alanda iş aramaya ve çalışmaya başladı. Önemli sorumlu-
luklar üstlenerek iş bulanların bir çoğu ciddi bilgi eksikleri ve 
baskılar altında çalışmakta; hukuki, teknik, örgütsel sorunlarla 
boğuşmaktadır. Sorunların çözümleri için bilgi paylaşımına ve 
tüm kesimlerin önerilerinin ortaya konularak tartışılmasına ih-
tiyaç vardır.

Bu yıl Yerel Sempozyum İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 
uygulamasının sonuçlarına ve bu alanda ortaya çıkan bilgi açı-
ğının giderilmesine odaklanmaktadır. Öte yandan işçi sağlığı ve 
iş güvenliği ile ilgili olan tüm konular sempozyumun kapsama 
alanındadır. 

Sempozyum iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri, mühendis-
ler, işçiler, kamu çalışanları, yöneticiler, akademisyenler, üni-
versite öğrencileri, sendikalar, meslek örgütleri, dernekler ve 
diğer kurumlar ile insiyatifl eri çözüm önerilerini tartışmak üzere 
bir araya getirmeyi hedefl emektedir. 

Makina Mühendisleri Odası`nın İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
ile İlişkisi
TMMOB Makina Mühendisleri odası hem yasal görevleri açı-
sından, hem de topluma karşı taşıdığı sorumluluk nedeniyle 
işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında çalışmalar yürütmektedir. 
Üyelerimiz olan mühendisler bir yandan iş kazaları ve meslek 

hastalıklarının azaltılması için sorumluluklar taşımakta, öte yan-
dan kaza ve hastalıklar sonucu sağlıklarını ve hatta hayatlarını 
kaybetmektedir. Toplumsal açıdan ise Birliğimizin 1970`lerden 
beri temel yaklaşımı olan “bilimi ve tekniği emekçi halkın hizme-
tine sunmak” anlayışıyla Odamız da sorumluluk taşımaktadır.

Kitaplar, raporlar ve dergiler, komisyon çalışmaları, hukuksal 
girişimler, eylem ve etkinlikler yanında panel, sempozyum ve 
kongreler düzenlenmektedir.
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Odamız işçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki gelişmeleri 2001 
yılından itibaren iki yılda bir Adana`da düzenlenen İşçi Sağlığı 
ve İş Güvenliği Kongresiyle ele almaktadır. Son olarak 18-20 
Nisan 2013 tarihleri arasında 7. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş Güven-
liği Kongresi, Çukurova Üniversitesi Konferans Salonları’nda 
gerçekleştirilmiştir.

Odamız tarafından, ülkemizdeki sanayi ve hizmetler alanının 
önemli merkezlerinden olan İstanbul`da da bu konuda etkinlik 
yapılması bir ihtiyaç olarak görülmüştür. Bu nedenle İstanbul`da 
odamız tarafından yerel bir sempozyum düzenlenecektir. Sem-
pozyum ile birlikte işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda bir de 
sergi düzenlenecektir. Sempozyum ve sergiye çevre şehirler-
den de katılım sağlanması hedefl enmektedir. 

MMO İstanbul Şube
İSİG Sempozyumu Düzenleme Kurulu

28.11.2014
Doğalgaz, Şofben, Soba Zehirlenmeleri Konusunda
Kamusal Denetim ve Bilgilendirme Gerekmektedir
Kış ayları kapıda ve soğukların yaklaştığı bu dönemde baca 
gazı, şofben zehirlenmeleri de dikkat edilmesi gereken konula-
rın başında geliyor. Her yıl bilgisizlik ve ihmal nedeniyle soba, 
şofben, kombi ve bu cihazların bacalarından kaynaklanan kar-
bonmonoksit zehirlenmesi sonucu birçok vatandaşımız haya-
tını kaybediyor. Anadolu’da bazı ölümlü vakalar yaşanmaya 
başladı bile. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası her yıl bu konuda hem 
kullanıcıları bilgilendirmeye hem de yetkilileri önlem almaya ça-

ğıran açıklamalar yapıyor. Ancak ne yazık ki bu konuda hem 
bakanlıkların ilgili birimleri hem de yerel yönetimler önleyici ted-
birler almaktan uzak bir tavır sergiliyorlar.

Hidrokarbon içeren kömür ve doğalgaz gibi fosil yakıtların soba 
ile baca veya şofben ile baca bağlantılarının yanlış yapımı, 
özellikle lodoslu havaların sık yaşandığı kış aylarında zehirlen-
melere yol açıyor.

Renksiz, kokusuz,  tatsız bir gaz olan karbonmonoksitten kay-
naklanan zehirlenmelerin özellikle uykuda iken farkına varıl-
masının güçlüğü bu zehirlenmeye karşı önlemler konusunda 
daha bilinçli olunmasını gerektiriyor. Soba, şofben, baca zehir-
lenmelerine maruz kalmamak için teknik bazı hususlara dikkat 
edilmelidir.

Kamusal Denetim Yok, Faturayı Vatandaş Ödüyor
Kamusal bir hizmet olan doğalgazın kent içi dağıtımı, 4646 sa-
yılı Doğalgaz Kanununa göre yerel gaz dağıtım şirketleri ara-
cılığıyla yapılmaktadır. Doğalgazın, kullanım mahallerine sağ-
lıklı ve güvenli bir şekilde ulaştırılmasında ve her türlü emniyet 
tedbirlerinin alınıp alınmadığının denetiminde, bu kuruluşlar 

görevlendirilmiştir. Bu kuruluşlar, kendi şartnamelerine göre, 
doğalgazın ilk devreye alınmasında gerekli kontrolleri yapmak-
ta, ancak yıllık kontrol ve denetimler eksik bırakılmaktadır. Bu 
kontroller, herhangi bir yasal çerçeve ile belirlenmemiş olup, 
gazın güvenli kullanımı sadece nihai tüketicinin duyarlılığına 
bağlı kılınmıştır. Bu konu, ivedilikle ulusal düzeyde geçerli ve 
uygulaması zorunlu olacak yasal bir statüye kavuşturularak, 
gaz dağıtım şirketlerinin periyodik kontrol ve denetimleri yap-
ması zorunlu hale getirilmelidir. 

Soğuk kış aylarında başta İstanbul olmak üzere büyükşehirler-
de sık sık yaşanan ölümlü zehirlenme vakalarının önlenmesi 
için alınacak tedbirler yalnızca tüketicinin sorumluluğuna bıra-
kılmayacak kadar önemlidir. 

Doğalgazlı Cihazlarda:
Doğalgaz cihazını bacaya bağlayan atık gaz çıkış borusu peri-
yodik olarak denetlenmeli, yırtık, delik ve benzeri deformasyo-
na uğramış atık gaz boruları standartlara uygun malzemelerle 
mutlaka yenilenmelidir. Bu borular, baca gazlarından, yoğuşma-
dan ve ısıdan etkilenmeyecek kalite ve kalınlıkta olmalı, yuka-
rıda bahsettiğimiz periyodik denetimlerde de, bu husus dikkate 
alınmalıdır. Atık gaz borusu olarak, çok çabuk deforme olan 
esnek alüminyum bağlantı malzemesi kullanımı uygulamasına 
son verilmeli, cihaz bağlantılarında sabit bağlantılar yapılmalı, 
mutlaka esnek bağlantı gereken yerlerde ise, paslanmaz esnek 
çelik boruların kullanılması gerekmektedir.

1 m3 doğalgazın yakılabilmesi için yaklaşık 10 m3 taze havaya 
ihtiyaç bulunmaktadır. Yanma havası bu cihazların konulduğu 
mahallere yerleştirilen havalandırma (ventilasyon) menfezleri 
vasıtasıyla sağlanmaktadır. Bu menfezlerin mutlaka bulunma-
sı ve hiçbir şekilde kapatılmaması gerekmektedir. Ancak yine 
bilinçsizlik ve ihmalden kaynaklı olarak, soğuk hava girişini 
engellemek için bu menfezler kapatılabilmektedir. Bu nedenle 
ortamda yeterli hava kalmaması sonucu, doğalgazın yol açtığı 
boğulmalar da sık görülmektedir.

Şofben mutlaka bacaya bağlanmalı, baca bağlantısı olmayan 
(bina aydınlığına vb. bağlı) şofben asla çalıştırılmamalıdır. 

Cihaz alırken, mümkünse cihaz çalışır halde görülmeye çalı-
şılmalıdır. Alınan cihazın kalite belgesi ve garantilerine dikkat 
edilmelidir.

Şofbenin monte edileceği mekan yeterli büyüklükte olmalıdır. 
Şofben mümkünse banyo, mutfak gibi yerler yerine balkona 
veya başka bir mekana takılmalıdır. Şofbenin montajı mutlaka 
yetkili servis tarafından yapılmalıdır. 

Şofben zehirlenmeleri genellikle gaz kaçaklarından değil, yeter-
li havalandırma yapılmayan yerlerde oksijen oranının düşmesi 
sonucunda karbonmonoksit oranının yükselmesiyle gerçek-
leştiği için şofbenin kullanıldığı yere sürekli temiz hava girmesi 
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sağlanmalıdır. Bacaların her sezon en az bir kez temizlenmesi 
gerekir. Mevcut düzenlemelerde bu konuda da bir boşluk bu-
lunmakta, baca temizliği tüketicinin sorumluluğuna terk edil-
mektedir. Bu durumun da yasalarla güvence altına alınması ve 
kamusal denetimin sağlanması, bir zorunluluktur. 

Enerjide Artan Fiyatlar Binlerce Haneyi Kömür Kullanmak 
Zorunda Bırakıyor
AKP iktidarı döneminde doğalgaz fi yatı konutlarda yüzde 355 
oranında arttı. Temel bir hak olan enerjiden yararlanma olanağı 
yoksul ve düşük gelirli halk kesimleri için ortadan kalkmaktadır.  
Zam oranı 2011 Eylül fi yatlarına göre yüzde 67.7, 2012 Mart 
ayına göre yüzde 45.8, son zamdan önceki 2012 Eylül ayına 
göre ise yüzde 21.5 düzeyindedir. Konutlarda doğalgaz metre-
küp fi yatı Ankara ve İstanbul’da 1.18-1.20 TL düzeyine yükse-
lecektir. Ekim ayında yapılan son zamları önümüzdeki aylarda 
yenileri izleyecektir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanının yapı-
lan bu zammın üç ay süreyle geçerli olacağını söylemesi, Ocak 
ayında yapılacak yeni zamların habercisidir. Söz konusu bu 
zamlarla konutlarda ısınma giderlerinin artması üzerine kömür 
tüketimi de hızla artmakta, birçok ölümlü karbonmonoksit zehir-
lenmesi vakaları kömür kaynaklı olmaktadır.

Kömürlü Sobalarda Dikkat Edilecek Hususlar
• Soba aşırı doldurulmamalıdır. Aşırı doldurulan sobanın du-

man yolu daralır ve soba içinde düzensiz ısı dağılımı olaca-
ğından baca çekişi zayıfl ar. 

• İyi ısınmayan ve alttan yakılan kömür sobalarında karbon 
monoksit zehirlenmesi riski artmaktadır. Soba tutuşturulurken 
yakıtın üstten yanması sağlanmalıdır. Böylece soba içinde 
ortaya çıkan zehirli gazlar yanarak sobayı terk ederler. 

• Kömürü tutuşturmak için üzerine az miktarda kağıt ya da kar-
ton ve bunların üzerine de kolay yanan çıra ve odun konul-
malıdır.

• Sönmekte olan sobaya tutuşması güç yakıtların asla konul-
maması gerekir. Yakıt iyi olsa bile yavaş yavaş ilave edilme-
lidir. Soba yakıtla beslenirken, yeni atılan yakıtın üzerine kor 
halindeki yakıttan bir miktar konulması, sobadaki yakıtın sü-
rekli olarak üstten yanmasını sağlar. 

• Yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt konulmamalıdır.
• Özellikle lodoslu havalarda ölüm olayları artmaktadır. Baca-

lar standartlara uygun değilse lodoslu havalarda soba yakıl-
mamalıdır. 

• Kullandığınız her türlü ısıtma cihazının kalite belgesine haiz 
olup olmadığına, garantilerine ve garanti sürelerine dikkat 
edin. 

• Binaların Yangından Korunması yönetmeliklerine mutlaka 
uyulmalıdır. Bu konuda bina yöneticileri ve yerel yönetimler 
sorumludur.

Karbon monoksit gazının ortamda belirli bir seviyeye ulaşması 
durumunda veya herhangi bir gaz kaçağı durumunda alarm ve-
ren sensörler mevcuttur. Bu aygıtların kullanımının yaygınlaştı-
rılması ve zorunlu hale getirilmesi, bu tür acıları yaşamamızın 
büyük ölçüde önüne geçecektir.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak her 
kış döneminde bacalı cihazların kullanımında dikkat edilecek 
hususlar konusunda kamuoyunu bilgilendirmeye ve bir toplum-
sal bilinç oluşturmaya çalışıyor, bu konuda hazırladığımız bro-
şürleri paylaşıma açıyoruz. Bu broşür, belge ve bilgilere, Oda-

mızın http://www.mmoistanbul.org adresli web sitesinde “Oda 
Broşürleri” bölümünden de ulaşılabilir.  

Doğalgaz uygulamaları konusunda yaşanan bir dizi sıkıntı ve 
sorunun aşılması, gaz dağıtım şirketleriyle, bu hizmetleri veren 
mühendislerin üyesi olduğu Makina Mühendisleri Odası’yla, sıkı 
bir işbirliği ve koordinasyonun tesis edilmesinden geçmektedir. 
Bu koordinasyonu gerçekleştirmekten kaçınan bütün idareler 
doğabilecek her türlü kaza ve yanlış uygulamaların sorumluluk 
ve yükümlülüklerinden kaçınamaz. 

Son bir ayda yurdun değişik yerlerinde en az 25 kişi soba ba-
cagazı zehirlenmesinden dolayı hayatını kaybetti, birçok insan 
tedavi altına alındı ve tedavileri sürmekte. Eğer gerekli önlem-
ler alınmazsa her yıl olduğu gibi yüzlerce yurttaşımız hayatını 
kaybedecek.

Artık bu önlenebilir ölümlü vakaların yaşanmasını istemiyorsak, 
kamusal denetim ve bilgilendirme için yetkili kurumlar, basın-
yayın organları ve bizlere görev düşüyor. Acilen bu konuda adım 
atılmalıdır. Saygılarımızla, kamuoyunun bilgisine sunarız.

N. Cenk Cihangir
MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Sekreteri

02.12.2014
Yine Faciadan Dönüldü: İkitelli Organize Sanayi Bölgesi 
Yakınlarında Freni Boşalan Kamyon Birçok Aracı Ezdi
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi uzmanla-
rının İkitelli Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında gerçekleşen 
kaza yerinde yaptıkları incelemelere göre;

Eğimli bir yolda park edilen kamyonun yokuş aşağı kaymaya 
başladığı, araç sürücüsünün durumu fark edince durdurmak 
için kamyona binmeye çalıştığı esnada bacağını kırdığı ve ara-
ca binmekte başarılı olamadığı, sonrasında kamyonun süratle 
park halindeki otomobillere çarptığı ve sürüklenerek durabildiği 
tanık ifadelerinden tespit edilmiştir.

Araç fren körükleri incelendiğinde sadece en ön dingildeki park 
frenlerinin devreye girdiği, arkadaki üç dingilden park freni olan 
iki dingilin park fren körüklerinin devreye girmemiş olduğu gö-
rülmüş; aynı şekilde aracın sürüklendiği yerde sadece ön las-
tiklerin izi tespit edilmiştir. Arka lastiklerin yerde izi olmadığı gibi 
lastiklerin üzerinde bir aşınma da görülmemiştir.

Sonuç olarak aracı sürücü park ettiğinde el frenini çekmiş an-
cak sadece ön dingildeki park frenleri devreye girmiş arkadaki-
ler devreye girmemiş ve bu da yüklü durumda olan aracı  eğimli 
yolda tutmaya yeterli olmamıştır.
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Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Bir Durum:
Araç muayenesinde park frenleri araçlar yüksüz durumda iken 
test edilmektedir. Yüksüz durumdaki aracın park freni, lastikleri 
bloke ettiğinde park freni performansı yeterli sayılmakta, araç 
yüklü iken performansının yeterli olup olmayacağı belirsiz kal-
maktadır. Bu nedenle Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Ba-
kanlığı tarafından yapılacak düzenleme ile ticari araç muayene-
lerine araçların yüklü durumda gitme zorunluluğu getirilmeli ve 
fren testlerinin yüklü durumda yapılması zorunlu tutulmalıdır. 

Söz konusu kazada da Odamızın defalarca yaptığı açıklama-
larda dile getirdiği kamusal denetim eksikliği kazanın nedeni 
olarak görülmelidir. Açıklanan teknik uzman görüşü kamu adına 
yasal mevzuatlarla zorunlu kılınmalı, teknik muayenelerde kritik 
kararlar meslek örgütleri, sektörel dernekler, üniversiteler gibi 
uzmanlardan oluşan bir heyetle alınmalıdır. Bu durum kazaları 
en aza indirgeyecek kamusal denetimin ilk ve önemli adımıdır.

Bakanlıkları TMMOB`ye bağlı Odaları tasviye etmeye çalışmak 
yerine hergün yaşanan bu kazaları önleyecek bilgi birikimini 
kullanmaya çağırıyor, teknik-bilimsel konularda kamuyu ilgilen-
diren bu kararların ancak uzmanların işbirliği ile alındığında hal-
kın can ve mal güvenliğine katkıda bulunacağını yineliyoruz.

Saygılarımızla kamuoyuna duyurulur.

MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu

23.02.2015
Cinayetlerin Üzerinin Örtülmesine İzin Vermeyeceğiz!
İşçi sağlığı ve iş güvenliği alanındaki yanlış uygulamalardan 
kaynaklı kazalar ülkemizin önemli sorunlarından birisidir.Gün 
geçmiyor ki bir ölümlü iş kazası gerçekleşmesin. Malesef ül-
kemizde her yıl olduğu gibi geçen yılda gerçekleşen iş cinayet-
lerinde yüzlerce insanımız katledildi. Soma’da Ermenek’te ve 
yurdun birçok yerinde yaşanan onlarca iş cinayetinde olduğu 
gibi 6 Eylül 2014’te Mecidiyeköy Torunlar Center inşaatında 
gerçekleşen iş cinayetinde 10 işçi hayatını kaybetmiş, işçi sağ-
lığı ve iş güvenliği konusunda yıllardır dile getirdiğimiz kaygıla-
rımızda malesef bir kez daha haklı çıkmıştık.

Daha sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturabilmek için 
atılması gereken adımlar ne kadar önemliyse, yaşanan iş ci-
nayetlerinde sorumluların tespit edilerek gereken cezaların 
verilmesi de o denli önemlidir. Fakat ülkemizde daha önce de 
yaşadığımız acı tecrübelerden ders çıkarmak ve bir daha ya-
şanmaması için gerekli önlemleri almak yerine, sorumluların 
aklanması için çabalar sarfedildiği ne yazık ki bir gerçektir. Son 
olarak Torunlar Center`de 10 işçinin hayatına malolan “asansör 
faciası” davasında tutuklu yargılanan 3 kişinin serbest bırakıl-
ması da bu gerçeğin somut bir örneği olmuştur.

6 Eylül 2014‘te meydana gelen faciadan sonra 11 Eylül 2014 
tarihinde 4 kişi tutuklanmış bir sanık 25 Aralık tarihindeki ilk du-
ruşmada tahliye olmuştu. 3 sanık ise tutuklanmalarından 162 
gün sonra tahliye edildi. İş cinayetlerinin gerekli yönetmelikler 
ve uygulamalarla önlenebilir bir durum olduğunu kabul etme-
yerek “bu işin fıtratında var” diyen zihniyet, ne yazık ki bir kez 
daha bizleri şaşırtmamış ve 10 insanın hayatını kaybettiği olaya 
ilişkin, sorumluların aklanması ve olayın üzerinin örtülmesi ko-
nusunda var gücüyle çalışmıştır.

Burada asıl sorun tutuklu bulunanların ya da yargılananların 
söz konusu iş cinayetlerinin asli sorumluları olup olmadıklarıdır. 
Savcılık Torunlar İnşaat`ın sahipleri konusunda takipsizlik ka-
rarı verilmesi sürecini jet hızı ile tamamlayarak kamuda oluşan 
acaba bu iş cinayetinde asli sorumlular yargılanacak mı? Bek-
lentisini de hızla çökertmiştir.

Görülmektedir ki taşeronlaşma sermayedarların sorumluluktan 
kaçması için bir koruma kalkanı oluşturmaktadır. Paraya ve pro-
jenin her türlü ilerlemesine müdahale edebilenler, projenin bir 
an evvel bitirilmesi için işçi kanı dökülmesini proje gideri olarak 
görenlerin yargıdan bu şekilde kaçırılması AKP iktidarının her iş 
cinayetini fıtrat olarak gören yaklaşımının bir göstergesidir.

TMMOB Makina Mühendisleri odası hem yasal görevleri açısın-
dan, hem de topluma karşı taşıdığı sorumluluk nedeniyle işçi 
sağlığı ve iş güvenliği alanında çalışmalar yürütmektedir. Top-
lumsal açıdan ise Birliğimizin 1970`lerden beri temel yaklaşımı 
olan “bilimi ve tekniği emekçi halkın hizmetine sunmak” anla-
yışıyla Odamız da sorumluluk taşımaktadır.Taşıdığımız bu so-
rumluluk gereği işçi sağlığını hiçe sayan, yaşanan kazalar son-
rasında, bu acıların bir daha yaşanmaması için önlemler almak 
yerine; “acılı aileleri nasıl sustururuz, insanların konuya dair tep-
kilerini nasıl bastırırız?” diye kafa yoran ve bu yolda insanlara 
her türlü zulmü reva gören AKP iktidarının fırtatı böyledir.

İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre son 
12 yılda en az 14 bin 455 işçi yaşamını yitirdi. Bu alanda dünya 
ikincisi ve Avrupa birincisi olduğumuzu artık herkes ezberledi.
Her yıl yaşanan iş cinayetlerinde binlerce yurttaşımızın hayatını 
kaybetmesinin yanında yüzbinlerce insan da kalıcı veya geçici 
sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Kaldı ki SGK is-
tatistikleri gerçeğin küçük bir kısmını yansıtmakta ve bu durum 
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konuyla ilgili herkes tarafından bilinmektedir. Çünkü ülkemizde 
kayıt dışı çalışma yaygındır, etkin bir denetim sistemi olmadı-
ğından dolayı kazaların çoğu bildirilmemektedir.

Türkiye’de 2012 yılında 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği 
Kanunu, oluşturulan büyük beklentilerle, çıkarılmış ve 2014 
yılında büyük kısmıyla yürürlüğe girmiştir. 6331 sayılı yasanın 
uygulanmasında pek çok sorun ortaya çıkmıştır. Aynı dönemde 
onbinlerce teknik eleman iş güvenliği uzmanlığı belgesi alarak 
bu alanda iş aramaya ve çalışmaya başladı. Önemli sorumlu-
luklar üstlenerek iş bulanların bir çoğu ciddi bilgi eksikleri ve 
baskılar altında çalışmakta; hukuki, teknik, örgütsel sorunlarla 
boğuşmaktadır.

Bütün bunların yanında AKP İktidarı yaşanan iş cinayetlerin-
de, daha fazla kar elde etmek amacıyla en temel önlemleri al-
maktan bile kaçınan patronların yerine ya birkaç mühendis, iş 
güvenliği uzmanı gibi insanları sorumlu göstererek ya da son 
örnekte yaşadığımız gibi herkesi “ak”layarak işin içerisinden 
çıkma çabası içerisindedir. Bu çabalarla da her geçen gün daha 
fazla iş cinayetinin yaşanmasına çanak tutmaktadır.

 Yaşanan tüm bu süreçlerde güvencesiz çalışma, taşeronlaş-
ma, kayıt dışı istihdam, çocuk işçilik, göçmen işçilik ve kadın 
işçilerin sorunları çözülmeden, gerçek sorumlular yargılanma-
dan, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği çalışmalarında tüm meslek 
odaları, sendikalar ve bu alanda faaliyet gösteren tüm bileşen-
lerin görüşleri alınmadan hayata geçirilen yasa, yönetmelik ve 
uygulamalarla iş cinayetlerinin önlenmesi mümkün değildir.

Mesleğimizin ve Birliğimizin bize yüklediği sorumluluk gereği 
iş cinayetlerinin yaşanmaması ve güvenli çalışma ortamlarının 
oluşturulması için geçmişte olduğu gibi bugün de mücadele-
mize devam edeceğiz. İş cinayetlerinin önlenmesinde, binlerce 
insanın hayatını kaybetmesine sebep olan sorumluların gerek-
li cezaları almasının önemini bir kez daha buradan duyuruyor 
ve 10 işçinin hayatına mal olan bu olayın davasının takipçisi 
olacağımızı siz basın emekçileri aracılığıyla kamuoyuna duyu-
ruyoruz.

MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu
 
25.02.2015
Muayene ve Denetimler Yapılmıyor, İnsanlarımız
Ölmeye Devam Ediyor
Ülkemizde son 3 yılda karayollarında meydana gelen kazalar 
nedeniyle 11270 kişi hayatını kaybetmiş 780982 kişi yaralan-
mıştır. Tabloya baktığımızda durumun vahameti ortadadır. Ne 
yazık ki daha önce yayınladığımız bültenlerde yaptığımız uyarı-
lar ve taşıdığımız endişeler hala geçerliliğini korumaktadır.

Son günlerde özellikle İstanbul`da şehir içi otobüslerin kontrol-
den çıkarak kazalara sebep olmaktadır. Son olarak Sarıyer`de 
gerçekleşen kazada, Hacıosman-Kabataş seferini yapan özel 
halk otobüsü kontrolden çıkarak yol kenarındaki ve karşı yön-

den gelen araçlara çarptı.2 kişinin hayatını kaybettiği kazada 8 
kişi yaralandı.

Yaşanan olay da bize göstermektedir ki trafi kte yeterli önlemle-
rin alınmaması, yönetmeliklerin uygulanmaması ya da eksik ol-
ması yaşanan kazalarında sayısını arttırmaktadır. 2009/40/EC 
AB direktifi ne ve “Basit, Çabuk ve Ucuz” Temel Kuralına göre, 
otobüslere yılda bir yapılan Araç Muayenesi otobüsün “yola 
elverişli” ve güvenli olduğu anlamına gelmez. Araç Muayene-
si “Gerek Şart”tır, ancak “Yeter Şart” değildir. Ticari taşıtlar ve 
otobüsler için, yıllık Araç Muayenesinin yanında, kamusal ola-
rak teknik denetim yapılmalıdır. Kamu hizmeti sayılması gere-
ken toplu taşımacılığı özelleştirmeden önce kamunun denetim 
olanakları geliştirilmelidir. Ayrıca bir aracın “sürdürülebilir yola 
elverişliliği” için sadece zorunlu Araç Muayenesinin yapılmış 
olması yeterli değildir. Bu aracın bakımının ve kullanılan yedek 
parçasının araç üreticisinin istediği ve sahip olduğu tip onayla-
rını sürdürecek şekilde yapılmış olması şarttır. Aksi durumda 
araç, zorunlu Araç Muayenesi yapılmış dahi olsa, yola elveriş-
li olmayacaktır. Örneğin onaysız bir fren balatası takıldığında 
araç muayenesinden geçmiş bile olsa tip onayı ve dolayısıyla 
ruhsat şartlarını yitirmiş olacaktır.

Sonuç olarak; tamamen denetimsiz ve kayıt dışı merdiven altı 
tamircilerde merdiven altı parça kullanımıyla bakım yapılan oto-
büslerle can güvenliğini hiçe sayan bu tehlikeli gidişe yetkililer 
tarafından dur denmeli, denetimlerin artırılarak birçok insanımı-
zın hayatına mal olan “kazalar” son bulmalıdır. Halkımızın can 
güvenliğini tehdit eden bu tehlikeye karşı, Odamızın toplumdan 
aldığı sorumluluk çerçevesinde durumun takipçisi olacağını ka-
muoyuna duyuruyoruz. Saygılarımla,
 

Zafer Güzey
MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Sekreteri

25.03.2015
Toplu Taşıma Araçlarındaki Yangınlar Korkutuyor
16 Mart‘ta Malatya‘da yanan Trambüsten sonra dün İstanbul‘da 
bir Metrobüsün yanması medyada çok fazla görülmeyen endi-
şe verici ve kamu güvenliği ve sağlığı açısından üzerinde durul-
ması gereken iki kazadır.

Olay özelinde; 2008 yılında Hollanda‘dan tanesi 1.2 Milyon 
Avro‘dan alınan Phileas marka Metrobüslerden birisinin yan-
ması akıllara şu soruları getirmektedir:

1) Bu otobüslerde 1.1.2014 itibariyle kullanılması zorunlu olan 
“Otomatik Yangın Algılayıcı Sistem yok mudur? Varsa çalış-
mış mıdır?

2) Sık sık arıza yapan ve İstanbul‘un yedi tepeli yol ve yolcu 
şartlarına uygun olmadığı son yedi yıldır ispatlanmış olan 
Phileas marka Metrobüslerin çalıştırılması İETT açısından 
ekonomik ve daha önemlisi İstanbul halkı açısından güvenli 
midir?
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On yedi milyon nüfuslu İstanbul‘un devasa toplu ulaşım soru-
nu için, dünyadaki emsalleri ile karşılaştırıldığında uzmanlarca 
“zorlama” ve “riskli” olarak değerlendirilen Metrobüs Hattı Pro-
jesi, daha büyük felaketlere yol açmadan, Makina Mühendisle-
ri Odası‘nın, Üniversitelerin ilgili bölümlerinden uzmanların da 
katılacağı bir platformda tartışılmalı ve çıkacak sonuçlara göre 
yeniden gözden geçirilmelidir. Gelişmiş ülkelerde son derece gü-
venli ve stressiz bir şekilde gerçekleştirilen toplu taşıma, gelişmiş 
ülkelerde karşılaşılmayan (temelde teknik/bakım kökenli) yangın 
ve diğer kazalar, ülkemizde stresli ve tehlikeli hale gelmiştir.

Öncelikle bu araçlardaki arıza ve yangınların temel nedenlerin-
den birisi ve ilki satın alırken bilimsel – teknik gerekliliklere uy-
gunluk kriterine değil ticari rant kaygılarıyla karar verilmiş olması-
dır. Daha önce yaptığımız pek çok açıklamada ifade ettiğimiz bu 
hususta İBB Başkanı yargılanmaktadır. Ayrıca basına metrobüs 
konusunda yanlış yaptığını da bizzat kendisi ifade etmiştir.

Tekil olgular gibi dursalar da yangınların arka planındaki diğer 
genel nedenler; kamusal denetim eksikliği, kamu işletmelerin-
de ve özel işletmelerdeki iş süreçlerinin taşeronlaştırılması ile 
işe hakim eleman sayısındaki azalma ya da bu türden hiç ele-
man olmaması durumu, bakım, onarım ve yenileme gibi teknik 
gerekliliklerle ilgili kararların nitelikli teknik elemanlarca değil, 
işletme veya fi rma sahiplerinin insafına terk edilerek alınması 

gibi nedenlerdir.

Halk otobüslerinden sonra İETT otobüslerinin de yanması toplu 
taşımanın fıtratında yoktur. İstanbul halkı daha güvenli bir toplu 
taşımaya layıktır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. Saygılarımızla.
 

Zafer Güzey
MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Sekreteri

03.07.2015
MMO İstanbul Şubesi Yangın Tesisatı
Son Kontrollerine Başladı
Ülkemizde; her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, 
yapımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek 
yangınların ve bu yangınlarda oluşabilecek can ve mal kayıp-
larının en aza indirilerek söndürülmesine ilişkin düzenlemeler 
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik’le belir-
lenmiştir. 

Binaların yapısı gereği ve kullanım amacına uygun tehlike sı-
nıfl arına göre oluşabilecek riskler gözönünde bulundurularak 
yangın tesisatları projelendirilmekte ve montajı yapılarak kulla-
nıma alınmaktadır. Çevremizde çoğunlukla varlığı görülen fakat 
yeterliliği veya çalışabilirliği konusunda herhangi bir bilgi sahibi 
olmadığımız yangın tesisatları, iş yerimizden evimize kadar bir-
çok mekânda bulunmaktadır.

Ülkemizde yangın tesisatlarının durumu yaşanan birçok yan-
gın felaketi ile açıkça kendisini göstermektedir. Standart dışı 

ekipman montajı, projesi olmayan tesisatlar, kullanım amacı ve 
tehlike sınıfına uygun olarak tesis edilmeyen binalar nedeniyle 
herhangi bir yangın facia ile sonuçlanabilmekte, can ve mal ka-
yıpları meydana gelmektedir.

İtfaiye Daire Başkanlığı İtfaiye Destek Hizmetleri Müdürlüğü 
tarafından, B.Y.K.H. Yönetmelik’te yer alan değişiklik kapsa-
mında; mimari, makina ve elektrik projeleri için itfaiye onayı, 
yapı kullanma izni (iskan) için itfaiye görüşü düzenleme iş ve 
işlemlerinin 15.09.2014 tarihinden itibaren İstanbul Büyükşehir 
Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığınca gerçekleştirilmeyeceği-
ne ilişkin 09.09.2014 tarih ve 292 sayılı resmi yazısı ile yapı 
ruhsatı vermeye yetkili mercilere bildirilmiştir. 

Odamız meslek alanına giren ve kamunun can ve mal güvenli-
ğini ilgilendiren bu konuda da denetim faaliyetleri yapmaktadır. 
Organize Sanayi bölgeleri veya Belediye gibi ruhsat vermeye 
yetkili idarelerle ile çeşitli protokoller oluşturularak binaların kul-
lanımı öncesi yangın tesisatının projeye uygunluğunu ve siste-
min çalışma durumu kontrol edilmektedir.

Bir binada kurulu olan yangın tesisatının, yangın anında so-
runsuz bir şekilde çalışması, ihtiyacı karşılayacak nitelikte ve 
vaziyette olması gerekmektedir. Bu nedenle yangın tesisatı ve 
söndürme sistemlerinin doğru bir şekilde projelendirilmesi, son 
kontrol ve testlerinin yapılarak uygun olduğu raporlandırıldıktan 
sonra binalara iskân verilmesi söz konusudur.

Odamız, ruhsat vermeye yetkili idarelerle yaptığı protokoller 
neticesinde, 
• Yangın Pompası Performans Testi
• Yangın Tesisatı Test ve Kontrolleri
• Binalardaki Yangın Söndürme Sistemlerinin Proje Onayı ve 

Kontrolü
hizmetleri vermektedir.

Kamusal nitelikte ve toplumun can ve mal güvenliği açısından 
büyük önem arz eden Binalarda Yangın Tesisatlarının Son 
Kontrolleri ile ilgili Odamızın yaptığı çalışmalar hakkında dö-
nem dönem sektörel yayınlarımıza ve ilgili kuruluşlara bilgiler 
verilecektir. Saygılarımızla.

MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu 
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08.06.2015
Metrobüs Kazaları Uyarıcı Olmalı, Raylı Sistem İçin
Adım Atılmalıdır
5 Haziran günü Ayvansaray durağında iki metrobüsün çarpış-
ması sonucu 4’ü ağır 16 yurttaşımız yaralandı. Metrobüs kaza-
ları konusunda daha önce belirttiğimiz kaygılar ne yazık ki boşa 
çıkmadı. Yaşanan  kaza Makina Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi olarak daha önce yaptığımız açıklamalarda belirttiğimiz 
tehlikeleri bir kez daha ortaya koydu, bu nedenle bir kez daha 
hatırlatıyoruz:

Metrobüs gibi yetersiz ve yapım aşamasından bugüne birçok 
problemli durumun üstüne, yetkili kurumların can güvenliğini 
umursamayan ve bu konuda yapılan bütün uyarıları görmez-
den gelen tavırları sonucu yaşanan kazalar devam ediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İETT Yetkilileri, her yönüyle 
planlanmış özel araçlara alternatif ve yenilikçi bir kent içi toplu 
ulaşım sistemi yerine, İstanbul`un nüfusundan az Avrupa ülke-
lerinin kentimize göre minyatür ölçekteki şehirlerinde kullanılan 
demode bir sistemi İstanbul`a uydurmaya çalışmışlardır. Bu ya-
pılırken de her zaman olduğu gibi insanların can güvenliği göz 
ardı edilmiş, yeterli önlemler alınmamıştır.

7 Kasım 2008‘de Odamız tarafından yayınlanan basın bültenin-
de bu konuda şunları belirtmiştik: “Burada yapılan alt yapı ve 
araç yatırımlarına rağmen, paralel otobüs, minibüs ve dolmuş 
hatları işlevlerine eskisi gibi devam edecektir. E-5 Karayolunun 

bir bölümü metrobüse tahsis edildiğinden, E5 karayolunda mo-
torlu araç sıkışıklığı büyük ölçüde artmıştır/artacaktır. Sistem 
yüklendikçe araçların nafi  yükü aşırı derecede artacak, teker-
leklere binen statik ve frenlemeden dolayı çarpma yükleri ve 
tekerleklere binen aksiyal yükler nedeniyle aşırı tekerlek yatak 
yükleri oluşacak, bunlar, normal otobüslerinkini kat kat aşacak-
tır. Direksiyon donanımı, motor, şanzıman, diferansiyel gibi araç 
ana elemanları, otobüsün nafi  yükünün aşırı derecede artması 
nedeniyle her an elden çıkma riski ile karşı karşıya kalınacak-
tır. Hatta, yetkililerin değindiği 50 otobüsle günde 170.000 ila 
350.000 yolcu taşınması durumunda dahi ağırlıklı pik saatler-
de sefer aralıkları aşırı derecede küçülecek ve aşırı nafi  yük, 
dizayn nâfi  yükünün üstünde olacaktır, bu durumda yapımcı 
fi rmaların otobüs için işletme garantisi vermeleri olanaksızdır 
veya gerçeği yansıtmamaktadır.” Çok açıktır ki araçlara ve sis-
teme dair uyarılarımız geçerliliğini korumaktadır.

Etkin ve akılcı plânlanması gereken kent içi kamu ulaşım sis-
temlerinin yerine geçici çözümlere tevessül ederek, can ve mal 
güvenliğine önem vermeyerek ölüme sebep olan başta İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi ve bu işten sorumlu olan yetkililer, “met-
robüsle kentin ulaşım sorununu çözdük” diye medyaya demeç 
veren, ulaşım ve işletme bilgisinden ve İstanbul Kenti‘ni analiz 
etmekten yoksun İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü yetkilileri, 
bu kazalardan sorumlu tutulmalıdırlar. Bu yapılmazsa, plansız 
ve gelişigüzel projelerin “ben yaptım oldu” mantığı ile icrası, 

bunların sebep olacağı can ve mal kayıpları artarak sürecektir.

Çözüm, akılcı yöntemlerle uzun vadeye yayılan raya bağım-
lı normal ve rapid (seri) sistemlerin devreye sokulması ve bu 
sistemlerin otobüs, minibüs, dolmuş ve deniz ulaşımıyla eşgü-
dümlü şekle getirilmesidir. Bunun için İstanbul kent içi ulaşım 
sorumlularının, başta kent plânlamacıları olmak üzere üniversi-
teler ve meslek odalarıyla birlikte çalışmaları gerekmektedir.

Üniversitelerin ve meslek odalarının görüşlerinin değerlendiril-
mediği, rant ekonomisini baz alarak gerçekleştirilen projeler ha-
yata geçirilmeye devam ettiği sürece, İstanbul kent içi ulaşımı 
“can almaya” devam edecektir.

Kamu yararı gözeten bir kurum olarak yetkilileri uyarıyoruz; 
kent ve insana dair kararlarınız ve uygulamalarınız, piyasacı 
rantçı anlayışınız, kente ve insana zarar verir niteliktedir. Kamu 
kaynaklarının maksimum fayda ile değerlendirmek için kamusal 
karar ve denetim süreçlerini işletin. Metrobüs projesinde olduğu 
gibi eksik ve dolayısıyla yanlış kararlarınız “can almasın”. İn-
sanlarımızın can güvenliğini hiçe sayan uygulamalar karşısın-
da sessiz kalmayacağımızı tüm kamuoyuna duyuruyoruz.

MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu

19.08.2015
Serinlemek İsterken Sağlığınızdan Olmayın
Bugünlerde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde 
seyrettiği ve çöl sıcaklarının geldiği açıklamasıyla birlikte ev-
lerde, iş yerlerinde ve araçlarda klima kullanımının da artması 
beklenmektedir. Fakat bilinçsiz klima kullanımı bir yandan sağ-
lığımızı tehdit ederken bir yandan da gereksiz enerji tüketimi 
sorununu ortaya çıkarmaktadır. Bu nedenle klima seçiminden, 
montaj yerine, kullanımına, bakımına kadar dikkat edilmesi ge-
reken bir dizi konu karşımıza çıkmaktadır.

Klima seçimini doğru yapmış olmak tek başına yeterli değildir. 
Bir konfor aracı olarak kullandığımız klimalar ancak doğru kul-
lanıldığında sağlıklı bir yaşam ortamı oluşmasını sağlar. Isıtma 
ve soğutma bakımından yanlış sıcaklık set değerlerinde çalı-
şan, iç ünite bakımları, temizlikleri düzenli yapılmayan, ortam 
içerisinde uygun olmayan hava akımları yaratan klima cihaz-
ları sağlık açısından ciddi riskler yaratabilir. Ayrıca taze hava 
transferi olmayan klima sistemlerinde ortama taze hava girişi 
olmadığından, sürekli aynı kirli hava dolaştırılmış olacağından 
ortamın iç hava kalitesi kolaylıkla bozulur. Bu nedenle, kalp, as-
tım gibi hastalıkları olanların bu ortamlarda uzun süre kalmaları 
tehlikeli olabilir.

Klimaların temizliğinin periyodik olarak yapılmaması sağlıklı bir 
yaşam ortamı için gerekli olan koşulların ortadan kalkmasına 
sebep olmaktadır. Bakımı yapılmayan klimalar,  ideal fi ltreleme 
yapamayacağından toz ve partiküller ortamda kalır,  küf man-
tarları oluşur. Baş ağrısı, sinüzit, kronik yorgunluk, burun kana-
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ması, yüz felci, alerji ve lejyoner, astım gibi hastalıklara neden 
olur. Split klimalar, mevcut ortamdaki havayı sirküle ederek ça-
lışır. Ortamdaki havaya hapşırık ya da öksürük yoluyla salınan 
virüs, klimanın çalışma prensibi gereğince, havayı iç ünitenin 
içinden geçirerek tekrar bulunduğu ortama bırakacağından o 
ortamın sağlıksız olmasına neden olur.

Klimanın sıcaklık ayarı 20-26 derecelerde olmalı, nem düzeyi 
%30-60 olmalı ve klimanın önünde terli oturulmamalıdır. Araç 
klimalarının yüze ve göğse değil, ön cama doğru serinletmesi 
sağlanmalıdır. Terli sıcak havadan klimalı ortama girince vücu-
dumuzda aniden buharlaşma meydana gelir. Bu da bel ve bo-
yun kaslarında tutulma ve ağrıya neden olur. Özellikle çocuklar 
ve yaşlılar aniden soğuk ortama girince vücut dirençleri düşer. 
Bu da hastalanmalarını kolaylaştırır.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi olarak 
toplum yararı ve kamu denetimi anlayışımız gereği meslek 
alanlarımızla ilgili konularda toplumu bilgilendirmeyi görev say-
maktayız. Klima alırken mutlaka yetkili bir Makina Mühendisi 
ile görüşülmesinin; kullanımı, seçimi ve takılması konusunda 
detaylı bilgi alınmasının, hem sağlık hem de enerji tasarrufu 
açısından son derece önemli olduğu unutulmamalıdır!
 

Zafer Güzey
MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Sekreteri

17.09.2015
“Rektör” Yüksek YTÜ Kapılarını MMO’ya Kapattı
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği`ne bağlı Makina Mü-
hendisleri Odası İstanbul Şubemizin her yıl Genel Kurulunu 
yaptığı YTÜ Oditoryumu bu yıl rektörlük talimatıyla yasaklandı. 
İkinci olarak ülkemiz ve sanayimiz açısından son derece önemli 
kongreler, sempozyumlar düzenleyen Odamız tarafından yine 
YTÜ`de yapılmak istenen Otomotiv Sempozyumumuzla ilgili yer 
başvurumuz sonrasında bize tahsis edilen salonlar, tarafımıza 
hiçbir bilgi verilmeksizin Esenler Belediyesi`ne tahsis edilmek 
suretiyle fi ilen yasaklanmıştır. Üniversitelerin, kamusal kurum-
ların gerçek sahipleri, üreten, eğitime, mesleğe ve meslektaş-
larımıza her alanda hizmet sunan Makina Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi olarak YTÜ Rektörü İsmail Yüksek’e soruyoruz: 
kime ne mesaj vermeye, ne yapmaya çalışıyorsunuz?

Kamusal fayda-toplum yararı ekseninde çalışmalarını sürdü-
ren,  mesleki alanda bu güne kadar onbinlerce insanı eğitmiş, 
birçok öğretim üyesinin ve öğrencisinin üyesi olduğu, kamusal 
mesleki denetim görevini birçok alanda sürdüren, mesleki de-
mokratik kitle örgütü olan Odamızın kamusal alandan yani üni-
versiteden yararlandırılmama girişimi akıl dışıdır. Üniversite gibi 
bir kurumun ne kadar demokrasi ile yönetildiğini gözler önüne 
sermektedir. Toplumu yasaklarla ve baskıyla yönetmeye gayret 
eden iktidarın nasıl bir rektör ve üniversite yönetimi istediğini de 
böylece bir kez daha görmüş oluyoruz.

Üniversiteler Kimin?
Her zaman söyledik üniversiteler öğrencilerin, akademisyen-
lerin ve çalışanlarındır. Üniversiteleri merkezi eğitim kurumları 
gibi yönetmeye çalışan 12 Eylül’cü zihniyet halen devam et-
mekte ve özgür eğitim kurumlarını babasının çiftliği gibi yönet-
meye çalışmaktadır. Bizler Yıldız Teknik Üniversitesi Mezunu 
ve halen üniversitede akademisyen olarak da görev yapan 
makina mühendisleri odası üye ve yöneticileri olarak üniversi-
temizin sahipsiz olmadığını bu “darbeci”, “ben yaptım oldu”cu 
zihniyetleri kamuoyu önünde bir kez daha teşhir ederek kınadı-
ğımızı beyan ederiz.

Faşizm dönemlerinin ruhuna uygun bu yasakçı tutum, aslın-
da kendisi gibi olmayanı dışlayan, ötekileştiren ve giderek yok 
edilmesini isteyen köktenci ve aslında saldırgan bir anlayıştır. 
Öte yandan bu yasaklama kamu malının kamusal bir faaliyete 
yasaklanmasıdır ki vergilerimizle yaratılan değerlerin sözde yö-
neticiler tarafından yasaklanarak mahrum bırakılması “düşün-
celerinden dolayı cezalandırmak” anlamı taşımaktadır, açıkça 
nefret suçu kapsamında değerlendirilmelidir. Bizce durum bu 
kadar vahimdir.

Kısaca YTÜ Yönetimi tarafından konuya dair bir açıklama yapıl-
malıdır. Saygılarımızla, kamuoyunun bilgisine sunarız.

MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu

22.09.2015
Trafi k Kazalarını ve Can Kayıplarını En Aza İndirmek İçin…
Dört yılda trafi ğe verdiğimiz can sayısı: 14.794. Sadece geçen 
yıl 3.524 kişi öldü, 285.059 kişi yaralandı ve bu insanlarımızın 
tahmini %20-30`u engelli hale geldi.

Bu tabloyu değiştirmeliyiz!

Bayram nedeni ile gidiş ve dönüş yoluna çıkacak olan sürücü-
lerimizi uyarıyoruz! Lütfen kurallara uyalım, yetkilileri de göreve 
çağırıyoruz! Lütfen kazaların önlenmesi için daha fazla özen ve 
dikkatle çalışalım.

Bayram tatili ile birlikte trafi k kazaları açısından riskli günlere 
giriyoruz. Türkiye`de 2014 yılında ölümlü yaralanmalı trafi k 
kazasına neden olan toplam 193 bin 215 kusura bakıldığında 
kusurların %88,6‘sının sürücü, %9,4‘ünün yaya, %1‘inin yol, 
%0,6‘sının taşıt ve %0,5‘inin yolcu kaynaklı olduğu görüldü.

2014 yılında ölümlü yaralanmalı trafi k kazasına karışan top-
lam 264 bin 936 taşıtın %50,6‘sı otomobil, %16,3`ü motosiklet, 
%15,9`u kamyonet, %3,2`si minibüs, %3,1`i kamyon, %2,6`sı 
otobüs, %2,2‘si çekici, %1,1‘i traktör ve %5‘i diğer taşıtlardan 
oluştuğu tespit edildi.

İnsana bağlı trafi k kazalarının sebepleri arasında başta gelen 
hususlar; aşırı hız, hatalı sollama, direksiyon başında uyuma 
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ve emniyet kemeri takılmamasıdır.

Ölümlü kazalarda emniyet kemeri kullananların %24`ü hiç zarar 
görmeden kazayı atlatmakta, emniyet kemeri kullanmayanlarda 
bu oran %6`ya kadar düşmektedir. Emniyet kemeri kullanımının 
zorunlu olduğu ülkelerde ölüm ve yaralanma oranları, kullanı-
mın zorunlu olmadığı ülkelere göre % 40 daha az olmaktadır.

Trafi k kazalarını en aza indirmek için:
Araç Bakım ve Periyodik Muayeneleri zamanında yapılmalıdır. 
Kazalara sebep olan araç arızalarının önlenmesi için araç ba-
kımlarının ve periyodik muayenelerinin zamanında yapılması 
gerekir. Araçların fren, balata, lastik, ön takım, elektrik sistemi, 
hidrolik sistemi, motor yağı, anti friz vb. konularındaki bakımları 
da yetkili servislerde mutlaka yapılmalıdır.

Frenler: Araçların fren bakımları son derece önemli bir husustur. 
Çünkü bayramlarda yolcu sayısı ve yükü artmaktadır. Aracıyla 
bütünleşmiş sürücüler bu değişimi algılayamayarak kaza yapa-
bilmektedirler. Araçta taşınabilecek yolcu ve yük miktarı aracın 
belgesindeki değeri geçmemelidir. Gereğinden fazla yük aracın 
sürüş kararlılığını etkiler, fren mesafesini aşırı uzatır.

Sürücünün günlük kullanımından daha ağır olan aracını yüksek 
hızlarda kullanması, frenlerin ısınmasına ve fren mesafesinin 
uzamasına neden olur.

Ağırlık merkezinin yükselmesinden dolayı sürüş kararlılığının 
bozulacağını bilmeyen sürücüler kaza yapabilmektedirler. Öte 
yandan bu konuda yasal sınırın üzerinde hızla seyretmek soru-
nu kat be kat büyütmektedir.

Fren bakımlarında disk fren balatası değişmiş araçlarda, trafi -
ğin olmadığı bir boş yerde 4-5 kez tam fren yapılmalı, varsa fren 
zayıfl ığı tespit edilmelidir.

Lastikler: 6 yıldan yaşlı lastikler teknik özelliklerinden çok şey 
kaybeder, fren mesafesini uzatır. Buna dikkat edilmelidir.

Takip Mesafesi: Yüklü araç sürücüsünün önündeki araçla ara-
sındaki takip mesafesini günlük kullanımına kıyasla artırması 
gereklidir. Yüklü araç sürücüsünün alışılmıştan daha yüksek 
ayak kuvveti ile frene basması gereklidir. 

Yasal hız sınırına uyulmalı. Hafi f Ticari Araçlarda (minivan, van, 

panelvan) yasal hız sınırının otomobillerden daha düşük (örne-
ğin bölünmüş yollarda 93 km/h) olduğu unutulmamalıdır. Sürü-
cüler araç kullanırken hiçbir surette cep telefonu kullanmamalı, 
hız ve yola odaklanma konusunun ayrılmaz bir güvenlik sorunu 
olduğu hatırlanmalıdır.

İnsan faktörü nedeniyle meydana gelebilecek trafi k kazalarını 
en aza indirmek için bayram tatilinde şehir dışına çıkan sürü-
cülerin emniyet kemeri takmaları, hız sınırına uymaları, yor-

gun, uykusuz ve alkollü araç kullanmamaları ve hatalı sollama 
yapmamaları gerekir. Yolculuk öncesi iyi uyunarak ve mutlaka 
dinlenmiş olarak yola çıkılmalı, 2 saatte bir kısa süreli de olsa 
mola verilerek dinlenilmeli ve ideal olanı 6 saat, maksimum 8 
saat araç kullanılmalıdır. Yayalarımızın da yollardaki seyahat-
leri sırasında trafi ğe ve trafi k kurallarına azami dikkat etmesi 
çok önemlidir, özellikle yoldan karşıya geçişlerde ve karanlık 
yollarda bu dikkat daha da önemlidir.

Araçlarımızdaki ekipmanlar eksiksiz olmalıdır
Araçlarınızdaki ilk yardım çantası, üçgen refl ektör, yangın sön-
dürme cihazı gibi önem arz eden ekipmanların yola çıkmadan 
önce tam ve eksiksiz olduğu kontrol edilmelidir.

Yollarımızdaki tadilat çalışmalarına dikkat edilmeli
Yeni yol yapımı ve yol tadilatlarındaki ikazların yeterli olmaması 
nedeniyle üzücü kazaların meydana geldiği bir gerçektir. Bu kı-
sımlardaki uyarıcı ve ikaz levhalarının eksiksiz bir şekilde konul-

ması ve dış etkenlerden (rüzgar, kar, yağmur, insan müdahalesi 
vb.) etkilenmeyecek şekilde sabitlenmesi gerekmektedir.

Yol bakım ekipleri bayramda olabilecek üzücü kazaların sonuç-
larını; ilk yardım ekipleri ise can kayıplarını en aza indirmek için 
trafi ğin yoğun olacağı bayram tatilinin başladığı ilk ve son gün-
lerinde hazır beklemelidirler.
10 Numara Yağ Denetimleri…

 Ayrıca bazı araç yangınlarının “10 numara yağ”dan kaynaklan-
dığı yönünde bilgiler mevcuttur. Ülkemizin akaryakıt vergilerinin 
fahiş oranlarda olması bu yasadışı sektörün oluşmasının başlı-
ca nedenidir. Bu konuda denetimler mutlaka artırılmalıdır.

Yaşanan kazalar göstermiştir ki; işletme veya araç sahiplerinin 
yönetmeliğin öngördüğü hükümleri yerine getirmediklerini gös-
termiştir. Yönetmeliğin söz konusu araçlarda uygulanıp uygu-
lanmadığı, 10 numara yağ kullanılıp kullanılmadığı gibi trafi k 
güvenliğini tehlikeye atan hususların takibi ve denetimi hiçbir 
kurum ve kuruluş tarafından yapılmamaktadır. Kısaca, özel ve 
kamuya ait toplu taşıma araçlarında ciddi bir güvenlik sorunu 
görülmektedir.

Yaşanan kazalar yasal denetim ve mevzuat eksikliklerinin yanı 
sıra siyasal iktidarın her alanda olduğu gibi bu alanda da mü-
hendislik hizmetlerini devre dışı bırakması, uzman kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği yapmamasının sonuçlarıdır.

Sonuç olarak; vatandaşlarımızın bayram trafi ğinde dikkatli araç 
kullanmalarını, kurallara mutlaka uymalarını, ilgili makamlarca 
gerekli önlemlerin alınmasını diliyor, bütün yurttaşlarımızın bay-
ramını kutluyoruz. Güvenli yolculuklar…

Zafer Güzey
MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Sekreteri
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4.2 WEB SİTESİ

www.mmoistanbul.org web sitemize 
2014 yılında 431090 ziyaret gerçekleş-
tirilmiştir. 2015 yılında ise ??? ziyaret 
gerçekleşmiştir
 
Üyelerimiz, Web Sitesi aracılığı ile;
• Şube ve Temsilciliklerimizin etkinlikle-

rini takip etmek,
• Odanın süreli ve süresiz yayınlarına 

ulaşmak,
• Şube kütüphanesinde bulunan kitap-

ların listesini inceleyebilmek,
• İş&Mühendis bölümünden yararlana-

rak iş ya da mühendis bulabilmek,
• Anketler yoluyla görüş oluşturulması-

na katkıda bulunmak,
• Oda Web sayfasına ulaşarak etkinlik-

ler hakkında bilgi sahibi olabilmek,
• Odamızın Meslek İçi Eğitim Merkezi ve Eğitim Birimi tarafın-

dan verilmekte olan kursların, seminerlerin içerikleri, katılma 
koşulları, kurs takvimi vb. ayrıntılı bilgiler edinebilmek,

• TMMOB ve Oda’ya ilişkin güncel faaliyetleri ve değişiklikleri 
izleyebilmek

• Sanal Pos Uygulamasıyla Aidatlarını ödeyebilme imkânlarına 
sahiptirler.

4.3 ELEKTRONİK BÜLTEN

Üyelerimizin Odamız faaliyetlerinden haberdar olabilmesini 
sağlamak amacıyla hazırladığımız elektronik bültenlerimiz, 
şube veritabanımızda kayıtlı bulunan üyelerimizin elektronik 
postalarına gönderilmektedir. Bu dönemde şu ana kadar 24 
sayı e-bülten tüm üyelerimize gönderilmiştir.

4.4 YAYINLAR

Meslek alanımıza ilişkin bilimsel araştırmaları, üyelerimizin 
mesleki birikimlerini, güncel konulara ve mesleki kavramlara 
ilişkin tartışmaları ve önerileri yazılı belge haline getirmek ama-
cıyla yürütülen çalışmalarımızdır.

Şube yayın çalışmaları kapsamı içinde;
• Süreli yayınlarımız Şube Bülteni, E-Bülten ve Tesisat Mühen-

disliği dergisi,
• Mesleki ve teknik alanlarımızı kapsayan kitaplar,
• Topluma bilinç kazandırmak ve kamuoyunu bilgilendirmek 

amacıyla basılan broşür ve kılavuzlar yer almaktadır.

Makina Mühendisleri Odası tarafından yayınlarımız konusunda 
ortaya konulan hedef tanımı şöyledir: Kendi meslek alanların-

dan ve ülke gerçeklerinden yola çıkarak yaptığı çalışmalarda 
ortaya çıkan bilgi birikimini derleyerek yayın haline getirmek, 
tüm çalışmalarda olduğu gibi yayın faaliyetlerinde de yeni ve 
güncel bilginin üretilmesi, geliştirilmesi ve paylaşılması. 
31. Dönemde de hem periyodik yayınlarımız, hem de kitap ve 

broşür çalışmalarımız bu hedef doğrultusunda ve olanaklar öl-
çüsünde gerçekleştirilmektedir.

4.4.1 ŞUBE BÜLTENİ
Şube Yönetim Kurulu’nun çalışmaları, meslek sorunları veya 
güncel konulara ilişkin şube veya üye görüşlerinin yer aldığı, 
etkinlik duyuruların yapıldığı, şube yönetiminin çalışmaları açı-
sından yüzünü üyeye döndüğü, 
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şube-üye ilişkilerinin sürekliliği açısından üç ayda bir yayınla-
nan ve üyeye ücretsiz gönderilen Şube Bülteni’nin içeriğinin 
zengin tutulması ve sürekliliğinin korunması örgüt açısından 
önemlidir.

Bu dönemde;
• Ağustos 2014 tarihinde Bülten’in 119. sayısı 8.000 adet 
• Şubat 2015 tarihinde Bülten’in 120. Sayısı 6.000 adet
• Eylül 2015 tarihinde Bülten’in 121. Sayısı 2.000 adet basıla-

rak üyelerimize gönderilmiştir. Ayrıca e-posta yoluyla da ad-
resi güncel olan üyelerimize gönderilmiştir.

• Aralık 2015 tarihinde Bülten’in 122. Sayısı baskıya hazırlan-
maktadır.

TEKNİK BÜLTEN
MMO İstanbul Şube 31. Dö-
nem çalışmaları kapsamın-
da Belediyeler ve OSB’lere 
yönelik olarak yürüttüğü-
müz Şube faaliyetlerinin 
yer aldığı bir Teknik Bülten 

çıkardık. Teknik Bülten’in 
ilk sayısı Ağustos 2015 ta-
rihinde 1000 adet basılarak 
Temsilciliklere gönderildi.

4.4.2 TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ
Tesisat alanında çalışmakta olan üyelerimiz için 1993 yılından 
itibaren Makina Mühendisleri Odası tarafından yayınlanan Tesi-
sat Mühendisliği Dergisi, bu alandaki güncel gelişmeleri içeren 
makaleler, sektörle ilgili haberler, sektöre yönelik akademik ça-
lışmalar ve duyuruları ile bu alanda çalışan makina mühendis-
leri arasında iletişimi ve bilgi birikimi aktarımı sağlamaktadır.

A grubu hakemli dergi sınıfına giren, iki ayda bir yayınlanan ve 
basım adedi 6.000 olan dergimiz Serbest Mühendislik Müşavir-
lik Bürolarına (SMM), ülke çapında Makina Mühendisleri Odası 
üyelerine, fi rmalara, il ve İstanbul ilçe belediyelerine, Sanayi ve 
Ticaret Odalarına, üniversitelerde konu ile ilgili öğretim üyelerine, 
kamu kurum ve kuruluşlarına ücretsiz olarak gönderilmektedir. 
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MMO adına İstanbul Şube tarafından hazırlanan dergimiz, 
2005 yılı 85. sayısından itibaren TÜBİTAK “Mühendislik ve 
Temel Bilimler Veri Tabanı”nda yer almaktadır. Makale takip 
sürecini verimli bir hale getirmek amacıyla elektronik ortamda 
makale sunumu, hakem atama, izleme vb. çalışmaları içeren 
online makale yönetim sistemi http://omys.mmo.org/tesisat 
adresinde uygulamaya geçilmiştir.

Tesisat Mühendisliği Dergisi Yayın Kurulu Üyeleri
Ahmet ARISOY, A. Metin DURUK, Abdurrahman KILIÇ, Cafer 
ÜNLÜ, Galip TEMİR, Hasan HEPERKAN, İ. Cem PARMAKSI-
ZOĞLU, Üzeyir ULUDAĞ, Tevfi k PEKER, Turgut BOZKURT, 
Zeki ARSLAN

Tesisat Mühendisliği Dergisi editörlüğünü Prof. Dr. Galip TEMİR 
yapmaktadır.

Bu dönemde;
TESİSAT 139 / OCAK-ŞUBAT 2014 sayısında 7 makale,
TESİSAT 140 / MART-NİSAN 2014 sayısında 7 makale,
TESİSAT 141 / MAYIS-HAZİRAN 2014 sayısında 5 makale,
TESİSAT 142 / TEMMUZ-AĞUSTOS 2014 sayısında 7 makale,
TESİSAT 143 / EYLÜL-EKİM 2014 sayısında 7 makale,
TESİSAT 144 / KASIM-ARALIK 2014 sayısında 9 makale,
TESİSAT 145 / OCAK-ŞUBAT 2015 sayısında 8 makale,
TESİSAT 146 / MART-NİSAN 2015 sayısında 9 makale,
TESİSAT 147 / MAYIS-HAZİRAN 2015 sayısında 4 makale ve 
Merkezi Sistemler Yuvarlak Masa çözümleri,
TESİSAT 148 / TEMMUZ-AĞUSTOS 2015 sayısında 9 makale 
yayınlanmıştır.
TESİSAT 149 / EYLÜL-EKİM 2015 sayısında 8 makale yayın-
lanmıştır.
TESİSAT 150 / KASIM-ARALIK 2015 sayısında 9 makale ya-
yınlanmıştır.

2014-2015 yıllarında toplam 12 sayı çıkmış, toplam 90 makale 
yayınlanmış ve 6,500 adet olarak basılarak üyelerimize gönde-
rilmiştir.

4.4.3 KİTAP ve BROŞÜRLER
Mesleki uzmanlık alanları ile ilgili kitap çalışmaları ve içerik olarak 
bilginin güncel hale getirildiği teknik yayın faaliyetleri devam ede-
cek, üyenin mesleki gelişmesine katkı koyacak, sürekli yenilenen 
ve gelişen teknolojik bilgilerin üyeye en hızlı, en ucuz ve sürekli 
ulaşması yönündeki çalışmalar daha etkin bir şekilde sürecektir.

Kongre, sempozyum, panel kitapları: Şube tarafından yapı-
lan kongre-sempozyum faaliyetlerinin bilimsel verileri ve incele-
meleri içeren kitaplarının yayın çalışmaları sürdürülecektir.

REVİZE EDİLENLER ve BASKIYA HAZIR OLANLAR
HAVALANDIRMA TESİSATI
Reklam çalışmaları yapılıyor
YALITIM
Bir bölümün revizesi kaldı
KALORİFER TESİSATI
Reklam çalışmaları yapılıyor
BASINÇLI HAVA TESİSATI VE KOMPRESÖRLER
Editör kontrol etti, örnek Proje konulması doğrultusunda öneri 
geldi, reklam çalışmaları yapıldı

KOMİSYON ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLEN /
REVİZE EDİLEREK YENİDEN BASILACAK KİTAPLAR
• HASTANE İKLİMLENDİRME TESİSATI TASARIM VE DENE-

TİM ESASLARI
• HAVUZ TESİSATI
• HAVUZ TESİSATI / ÇEVİRİ
• KLİMA TESİSATI
• MUTFAK TESİSATI
• OTOMATİK KONTROL TESİSATI
• SIHHİ TESİSAT PROJE HAZIRLAMA ESASLARI
• SOĞUTMA TESİSATI
• YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
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TESİSAT 

MÜHENDİSLİĞİ

EL KİTABI

TEKSTİL 

MÜHENDİSLİĞİ

STATİK KİRKOR YALÇIN

EKİM 2014

AYDIN ACEMİ

REVİZE EDİLDİ

TEMMUZ 2014

CAVİT ŞENTÜRK

HAZİRAN 2014

PNÖMATİK DEVRE

ELEMANLARI VE

UYGULAMA 

TEKNİKLERİ

İSİG 2014 BİLDİRİLER

KİTABI

KRENLERDE ÇELİK

KONSTRÜKSİYON

CİLT III

KASIM 2014

TIPKI BASIM

EKİM 2014

M. GÜVEN KUTAY

REMZİ ARSLAN

SERPİL KURT

OCAK 2015

YENİ BASILAN KİTAPLAR

30. DÖNEM

2012-2013 ÇALIŞMA

RAPORU

PANELLER KİTAPÇIĞI-

HASTANE 

İKLİMLENDİRME

MAYIS 2014

BUHARLAŞTIRICILAR OLCAY KINCAY, 

NURİ ALPAY KÜREKÇİ 

- NİSAN 2014

HPKON 2014 

BİLDİRİLER KİTABI

EKİM 2014

ATIK SU ARITMA 

TESİSATI PRATİK 

BİLGİLER EL KİTABI

REVİZE EDİLDİ

ŞUBAT 2015

HPKON PANELLER

KİTABI

EKİM 2014
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6-12 YAŞ İLKÖĞRETİM

ÖĞRENCİLERİ İÇİN

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ

YAŞAM

10 DERSTE ŞANTİYE

TEKNİĞİ

LPG TESİSATI

AYDIN ACEMİ

REVİZE EDİLDİ

MART 2015

TIPKI BASIM

MAYIS 2015

REVİZE EDİLDİ

TEMMUZ 2015

SOĞUTMA 

SİSTEMLERİ

HÜSEYİN BULGURCU

EYLÜL 2015

HİDROLİK DEVRE

ELEMANLARI VE

UYGULAMA 

TEKNİKLERİ

TIPKI BASIN

EKİM 2014

KIZGIN SULU

KIZGIN YAĞLI 

BUHARLI ISITMA 

SİSTEMLERİ

REVİZE EDİLDİ

MART 2015

PANEL MADENLERDE

MÜHENDİSLİK

TASARIMLARI, RİSK

OLUŞTURAN 

FAKTÖRLER

VE ÖNLEYİCİ

TEDBİRLER

MAYIS 2015

VII. NECDET ERASLAN 

PROJE YARIŞMASI 

2015 “HİDROLİK 

VE PNÖMATİKTE 

YENİLİKÇİ 

TEKNOLOJİLER”

KASIM 2015

XIII. OTOMOTİV VE YAN 

SANAYİ SEMPOZYUMU 

VE SERGİSİ

“TEKNOLOJİ  GÜVENLİK 

ÇEVRE”

MALİYET YÜKSEK 

OLDUĞU İÇİN 

BASILMADI. 

CD ORTAMINDA 

DAĞITILDI./09.11.2015

KİTAP KOMİSYONLARI

ATIK SU ARITMA TESİSİ KİTAP KOMİSYONU
ARİF AYKAÇ
CELALETTİN FIRAT TÜRE
ERTUĞRUL DİKTAŞ
İLKER ERDOĞAN
REŞAT ŞENER
UMUT AHMET TECER

BASINÇLI HAVA SİSTEMLERİ
ÜMİT ÇİFÇİ
AYDIN ACEMİ

ENDÜSTRİYEL MUTFAK VE ÇAMAŞIRHANE TESİSATI
NURDOĞAN OTO

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE BUHARLAŞTIRICILAR
ALPAY KÜREKCİ
OLCAY KINCAY

HASTANE İKLİMLENDİRME TESİSATI KİTAP KOMİSYONU 
ALİ BOYLU
TEVFİK PEKER

HAVALANDIRMA TESİSATI KİTAP KOMİSYONU
HÜSEYİN BULGURCU
BEKİR CANSEVDİ
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BURAK OLGUN
ENGİN KENBER
İRFAN ÇELİMLİ
ORHAN ERKEN
ÖMER KÖSELİ
ÖZLEM KAYACAN
SERDAR UZGUR
SERPER GİRAY
TANER YÖNET
TURGAY YAY
ÜZEYİR ULUDAĞ
VOLKAN ŞAHİN
ZEKİ ARSLAN
ERTUĞRUL ŞEN
TİMUR DİZ
GÜNEŞ YÜZÜGÜR

HAVUZ TESİSATI 
ÜZEYİR ULUDAĞ

KALORİFER TESİSATI
İ. CEM PARMAKSIZOĞLU

KIZGIN SULU KİTAP KOMİSYONU 
CAFER ÜNLÜ
ERGÜN GÖK
ERSİN GÜRDAL
GALİP TEMİR
MUAMMER AKGÜN
REZZAN ÖZSARFATİ
SEDAT GÜMÜŞKAYA
TAMER ŞENER

KLİMA TESİSAT KİTAP KOMİSYONU
ARİF HEPBAŞLI
AYDIN YÖRÜKOĞLU
AZİZ ERDOĞAN
E. AYBARS ÖZER
ERDOĞAN ŞİMŞEK
HASAN BAYRAM
HASAN HEPERKAN
HÜSEYİN BULGURCU
İSMAİL CANER
İSMAİL YALÇIN URALCAN
İSMAİL YALÇIN URALCAN
LEVENT ACAR
M. ZİYA SÖGÜT
MELİHA ALALOĞLU
MUSTAFA BİLGE
NECATİ KOÇYİĞİT
NERMİN KÖROĞLU
OKAN ÖZ
SERDAR UZÜGÜR
SINMAZ KETENCİ
TURHAN YÜCEL
ZEKİ AKSU

KRENLER
M. GÜVEN KUTAY
REMZİ ASLAN
SERPİL KURT

LPG TESİSATI
EYÜP AKARYILDIZ

SIHHİ TESİSAT KİTAP KOMİSYONU
COŞKUN ÖZBAŞ
FİKRET GENÇGEL
İ. CEM PARMAKSIZOĞLU
MEHMET AKİF TÜRKDÖNMEZ
N. ALPAY KÜREKCİ

SOĞUTMA SİSTEMLERİ
HÜSEYİN BULGURCU
VOLKAN ŞAHİN
DİLAN KARABULUT
BURAK ASKAR
A. METİN DURUK
HÜSEYİN ONBAŞIOĞLU
İ. CEM PARMAKSIZOĞLU

STATİK
KİRKOR YALÇIN

ŞANTİYE TEKNİĞİ
AYDIN ACEMİ

TESİSAT EL KİTABI
AYDIN ACEMİ

ŞUBE YAYIN KOMİSYONU
AHMET BATMAZ
ALİ PINARBAŞI
AYDIN ACEMİ
İ. CEM PARMAKSIZOĞLU
COŞKUN ÖZBAŞ
GALİP TEMİR
İRFAN ÇELİMLİ
N. ALPAY KÜREKCİ
SERPİL KURT
TURGUT BOZKURT
ÜZEYİR ULUDAĞ
YAVUZ BAYÜLKEN

YALITIM KİTAP KOMİSYONU
AYŞE ERDEM AKNESİL
CEM ALTUN
FEVZİYE AKÖZ
GÜL KOÇLAR ORAL
NEŞE YÖĞRÜK AKDAĞ
TİMUR DİZ
ZERHAN YÜKSEL CAN
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REKLAM ÇALIŞMALARI
22.000’i aşan üyesi ile Makina Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi ürün ve hizmetlerinizin tanıtımını bünyesinde mühendis 
çalıştıran fi rma ve işyerlerine, kobilere ulaştırabilen yayınları ile 
reklam çalışmalarına bu dönemde de devam etti. 2014-2015 
yıllarında çalışması yürütülen yayınlar için alınan reklam sayı-
ları aşağıdaki gibidir.

REKLAM ÇALIŞMASI YÜRÜTÜLEN YAYIN ALINAN
REKLAM 

ADEDİ

AJANDA 2015 27

BASINÇLI HAVA TESİSATI TASARIM VE UYGULAMA 6

BUHARLAŞTIRICILAR 1

HPKON 2014 BİLDİRİLER KİTABI 6

HPKON 2014 PANELLER KİTABI 0

İSİG 2014 YEREL SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI 1

KALORİFER TESİSATI – TIPKI BASIM 24

KIZGIN SULU KIZGIN YAĞLI BUHARLI ISITMA SİS-

TEMLERİ - REV.

7

KRENLERDE ÇELİK KONSTRÜKSİYON CİLT 3 1

LPG TESİSATI - REV. 4

PANEL - HASTANA İKLİMLENDİRME TESİSATI VE 

DENETİM ESASLARI

0

SOĞUTMA SİSTEMLERİ 10

STATİK 0

TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ 0

TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ EL KİTABI 2. BASKI 15

2015 YILI REKLAM ÇALIŞMASI  

AJANDA 2016 18

BASINÇLI HAVA SİSTEMLERİ 4

HAVALANDIRMA TESİSATI 6. BASKI - REVİZYON 6

6-12 YAŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN SAĞLIKLI 
VE GÜVENLİ YAŞAM

1

VII. NECDET ERASLAN PROJE YARIŞMASI 1

XIII. OTOMOTİV VE YAN SANAYİ SEMPOZYUMU VE 
SERGİSİ

0

KALORİFER TESİSATI 8. BASKI – REVİZYON 21

KLİMA TESİSATI 6. BASKI - REVİZYON 5

TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ-2014 

OCAK-ŞUBAT 9

MART-NİSAN 13

MAYIS-HAZİRAN 8

TEMMUZ-AĞUSTOS 9

EYLÜL-EKİM 10

KASIM-ARALIK 10

TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ-2015 

OCAK-ŞUBAT 11

MART-NİSAN 12

MAYIS-HAZİRAN 9

TEMMUZ-AĞUSTOS 10

EYLÜL-EKİM 10

KASIM-ARALIK 9
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4.5 BASINDA ŞUBEMİZ
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5. TEMSİLCİLİKLER

BAKIRKÖY TEMSİLCİLİK

YÜRÜTME KURULU
SEVGİ TORAMAN Yürütme Kurulu Başkanı
CELAL ŞAKAR Yürütme Kurulu Sekreteri
YAVUZ DOĞAN Yürütme Kurulu Saymanı
YUSUF ÇETİNKAYA Yürütme Kurulu Üyesi
MUSTAFA OĞUZ Yürütme Kurulu Üyesi
SIDIKA ECE ALTINIŞIK Yürütme Kurulu Yedek Üyesi
EREN SAĞLANMAK Yürütme Kurulu Yedek Üyesi
KADİR ŞUATAMAN Yürütme Kurulu Yedek Üyesi 
NAZLI UNCU Yürütme Kurulu Yedek Üyesi

Etkinliklerimiz, Ziyaretler ve Katılımcı Sayıları

81 Toplantı, Belediyelerle yapılan 881 Katılımcı
 ortak toplantı

14 Seminer 25 Söyleşi 656 Katılımcı

2 Sosyal Etkinlik 2808 Katılımcı

1 Lise Söyleşisi 125 Katılımcı

1 Panel 34 Katılımcı

64 İş Yeri Ziyareti 84 kişi ile görüşüldü

Toplam Katılımcı Sayısı 4601

SÖYLEŞİLER
Söyleşi: Verimli Basınçlı Hava İçin 7 Adım
28 Nisan 2014 tarihinde sunumunu Eren SAĞLANMAK’ın yap-
tığı “Verimli Basınçlı Hava İçin 7 Adım” konulu söyleşi 7 kişinin 
katılımıyla gerçekleşti.
Söyleşide; basınçlı hava sisteminin daha verimli ve etkin kulla-

nımı için 7 aşamalı eylem planı hakkında bilgi verildi. Basınçlı 
hava sistemleri için blok diyagramlarının oluşturulması, mevcut 
tüketim değerlerinin hesaplanması, işletmenin çalışma rejimine 
göre kontrol stratejilerinin belirlenmesi, değerlerin enerji verim-
liliği yönünden analizi, havanın gereksiz kullanım maliyetleri ve 

bunların sisteme etkileri, doğru ve etkin basınçlı hava için sürekli 
iyileştirme ve farkındalık konuları katılımcılarla birlikte irdelendi.

Söyleşi: Hastane Havalandırma Gereksinimleri ve HVAC 
Performans Testleri
12 Mayıs 2014 tarihinde sunumunu Ali BOYLU’nun yaptığı 
“Hastane Havalandırma Gereksinimleri ve HVAC Performans 
Testleri“ konulu söyleşi 13 kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Söyleşide; havalandırma tanımı, havalandırma esasları, hava 
akış prensipleri ve kanal tasarımı, mekanik ve elektronik fi ltre-
leme, fanlar, blowerlar, terminal üniteler, havalandırma tesisatı 
optimizasyonu konularında bilgi aktarılmıştır. 

Söyleşi: Asansör Bakım Yöntemleri
09 Haziran 2014 tarihinde sunumunu Mehmet YÜCELAY’ın 
yaptığı “Asansör Bakım Yöntemleri” konulu söyleşi 10 kişinin 
katılımıyla gerçekleşti.

Söyleşide; asansör bakımı ve hedefi , koruyucu bakım, muayene, 
bakım prosedürü, bakım defteri, bakım raporu, Asansör bakımı 
ile ilgili hükümler, bakım sözleşmesi, yıllık kontrol, asansörlerde 
yangın güvenliği, asansörlerin yangında güvenliği, asansörler-
de yangından korunma, asansörlerde basınçlama, standartlar-
da yangından korunma konularında bilgi aktarılmıştır. 

Söyleşi: Medikal Gaz Tesisatı
16 Haziran 2014 tarihinde sunumunu Rahmi İMAM’ın yaptığı 
“Medikal Gaz Tesisatı” konulu söyleşi 9 kişinin katılımıyla ger-
çekleşti.
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Söyleşide; medikal gaz tesisatının Türkiye’deki uygulamaların-
dan örnekler verildi, örnekler üzerinden tasarılar değerlendirile-
rek soru cevap şeklinde söyleşi sonlandırıldı.

Söyleşi: Çalışma Yaşamında Karşılaşılan Hukuksal Sorun-
lar ve Çözüm Yolları
15 Eylül 2014 tarihinde sunumunu Yalçın ÜNAL’ın yaptığı “Ça-
lışma Yaşamında Karşılaşılan Hukuksal Sorunlar ve Çözüm 
Yolları” konulu söyleşi,14 kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Söyleşide; üyelerimizin çalışma yaşamında karşılaştığı sorun-

ları değerlendirilip söyleşi soru cevap şeklinde gerçekleşmiştir.

Söyleşi: Dünya Su Krizinde Su Hakkı
29 Eylül 2014 tarihinde sunumunu Nuran YÜCE ve Akgün 
İLHAN’nın yaptığı “Dünya Su Krizinde Su Hakkı” konulu söyle-
şi, 35 kişinin katılımıyla gerçekleşti.
 

Söyleşide; endüstriyel tarım ve sanayinin tüketimini kontrol altı-
na alıp azaltmaya yönelik politikalar, uygulamalar ve teşviklerin 
geliştirilmesi, iklim değişikliğini artıran fosil yakıtlarının kullanı-
mından vazgeçilmesi, enerji ihtiyacı güneş ve rüzgar gibi yeni-
lenebilir kaynaklardan sağlanması, doğayı ve toplumu olumsuz 
etkileyen baraj HES ve su transferi projeleri gibi hidrolik çözüm-
lerden vazgeçilmesi gibi konular hakkında bilgi aktarıldı.

Söyleşi: Fotovoltaik Güneş Enerjisi Sistemleri
13 Ekim 2014 tarihinde “Fotovoltaik Güneş Enerjisi Sistemleri” 
konu başlığıyla sunumu Dursun AYDINER’in yaptığı söyleşi 22 
kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Söyleşide; güneşin oluşumu ve enerjisi, güneş enerjisinin kul-
lanım alanları, güneş enerjisi teknolojileri, fotovoltaik sistemler, 
fotovoltaik sistemle elektrik üretimi, fotovoltaik sistemlerde ta-
sarım ve projelendirme, fotovoltaik sistem kurulumu, bakım ve 
izleme konuları hakkında bilgiler aktarıldı.

Söyleşi: Kazan Yakma Sistemlerinin Periyodik Bakımları ile 
Su Şartlandırılması
03 Kasım 2014 tarihinde “Kazan Yakma Sistemlerinin Periyo-
dik Bakımları ile Su Şartlandırılması” konu başlığıyla sunumunu 
Cevat İŞLİK’in yaptığı söyleşi 21 kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Söyleşide; güvenli ve uygun işletme şartlarının sağlanması, pe-
riyodik bakımlar, 6-12 aylık periyotlarda yapılan genel bakımlar, 
kazan yakma sistemler periyodik bakımlarının değerlendirilme-
si, sıcak su kızgın su ve buhar sistemlerinde su şartlandırması, 
kazan besleme suyu, ön şartlandırma su yumuşatma, ters oz-
mos, buhar kazanlarında korozyon oluşumu konularında bilgi-
lendirme yapıldı.

Söyleşi: AVM’lerde Periyodik kontrol 
05 Kasım 2014 tarihinde Sunumunu Fatih AYDINLI’nın yaptı-
ğı “AVM’lerde Periyodik Kontrol” söyleşisi 6 kişinin katılımıyla 
gerçekleşti.

Söyleşide; AVM’lerde bulunan buhar kazanları, yürüyen merdi-
venler ve asansörlerin periyodik muayeneleri hakkında konuşu-
lup daha sonra soru cevap şeklinde söyleşi sonlandırıldı.
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Söyleşi: Gri Su Geri Kazanım Sistemleri
10 Kasım 2014 tarihinde “Gri Su Geri Kazanım Sistemleri” baş-
lığıyla Sunumunu Mehmet KINCIR’ın yaptığı söyleşi 31 kişinin 
katılımıyla gerçekleştirildi.

Söyleşide; gri su geri kazanım sistemleri, hızlı ve kolay arıtma, 
gri su miktarı, gri su kaynakları, gerekli olan şartlar, geri kaza-
nılmış su kullanım alanları, sistemin çalışma prensibi, sistemin 
uzaktan kontrolü, sistemin bakımı, gri su geri kazanım sistemi-
nin faydaları hakkında bilgiler aktarıldı.

Söyleşi: Endüstriyel Soğutucular
17 Kasım 2014 tarihinde “Endüstriyel Soğutucular” konu baş-
lığıyla Sunumunu Hayati CAN’nın yaptığı söyleşi 16 kişi katılı-
mıyla yapıldı.  

Söyleşide; tasarım genel özellikleri, endüstriyel ürün özellikleri, 
konstrüktif özellikler, yeni ürün kodlama sistemi, soğutma siste-
mi tasarımı, soğutucularda malzeme seçimi, ürün seçim prog-
ramı kullanılarak soğutucu seçiminin yapılması, evaporatörler-
de uygulanabilen teknik özellikler, defrost işlemi, soğutmada 
özel uygulamalar hakkında bilgiler aktarıldı.

Söyleşi: Kazan ve Basınçlı Kaplarda CE İşareti
24 Kasım 2014 tarihinde “Kazan ve Basınçlı Kaplarda CE İşa-
reti” konulu Sunumunu Ali ÖZGENÇ’in yaptığı söyleşi 16 kişinin 
katılımıyla gerçekleştirildi.

Söyleşide; CE işareti nedir, 97/237AT basınçlı ekipmanlar yö-
netmeliği, 2009/142/AT gaz yakan cihazlara dair yönetmelik, 

92/42/AT yeni sıcak su kazanlarına dair yönetmelik, 2009/105/
AT basit basınçlı kaplar yönetmeliği, 2010/35/AT taşınabilir ba-
sınçlı ekipmanlar yönetmeliği hakkında bilgiler aktarıldı.

Söyleşi: Villa, Yüksek Bina, Rezidans, AVM’lerde
Mekanik Tesisat
22 Aralık 2014 tarihinde Villa, Yüksek Bina, Rezidans ve AVM’lerde 
Mekanik Tesisat konu başlığıyla sunumunu Turgut BOZKURT’un 
yaptığı söyleşi 44 kişinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Söyleşide; yapılarda mekanik tesisat, Villalarda mekanik tesi-
sat, Yüksek yapılarda mekanik tesisat, Yüksek yapılar ve rezi-
danslarda mekanik tesisat, Yangın tesisatı, AVM mekanik tesi-
sat tasarımı hakkında bilgi aktarıldı.

Söyleşi: Verimli Basınçlı Hava için 7 Adım
29 Aralık 2014 tarihinde Verimli Basınçlı Hava için 7 Adım konu 
başlığında sunumunu Eren SAĞLANMAK’ın yaptığı söyleşi 16 
kişinin katılımı ile gerçekleştirildi.
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Söyleşide; 7 aşamalı eylem planı, 1. adım-blok diyagramı, 2. 
adım- ölçme ve hesaplama, sistem hattı, 2. adım yapılacaklar 
listesi, sistem basınç profi li, 3. adım stratejinin belirlenmesi, 4. 
adım-yeniden ölçme ve hesaplama, 5. adım-bakım uygulama-
ları, 6. adım-problemli alanların tanımlanması ve giderilmesi, 
7. adım-tüm adımların değerlendirilmesi, basınçlı hava ile ilgili 
pratik bilgiler, basınçlı havada enerji tasarrufu için pratik bilgiler 
hakkında bilgiler aktarıldı.

Söyleşi: Mekanik Tesisatlarda Sismik Koruma
12 Ocak 2015 tarihinde Mekanik Tesisatlarda Sismik Koruma 
konu başlığında sunumunu Okan SEVER’in yaptığı söyleşi 12 
kişinin katılımı ile gerçekleştirildi. 

Söyleşide; dünyadaki ana tektonik levhalar, Dünya sismik ha-
reket tablosu, deprem bölgeleri haritası, Türkiye’deki tektonik 
levhalar, Türkiye’deki büyük depremler, depremlerde tesisat 
hasarları, yapılarda beklenen depreme dayanıklılık performan-
sı, tasarım aşamaları, örnek keşif özeti, tasarım safhaların uy-
gulamaya etkisi, örnek sismik proje plan çizimi, disiplinler arası 
koordinasyon, sismik izolatör yerleşimi, yönetmelikler ve kay-
naklar, döşemeye oturan ekipmanlar, duvara bağlı ekipmanlar, 
tavana bağlı ekipmanlar, asılı borular, hava kanalları, tavalar, 
kolonlar, kaideler hakkında bilgiler aktarıldı.

Söyleşi: Tünel Havalandırma Uygulamaları
9 Şubat 2015 tarihinde Arkun ANDIŞ’ın sunumu ile Tünel Ha-
valandırma Uygulamaları konulu söyleşi 15 kişinin katılımı ile 
yapıldı.

Söyleşide; tünel havalandırma projeleri, projelerde kullanılan 
ana aksiyel fanlar ve jet fanlar, kazı havalandırması, kalıcı ha-
valandırma, kazı esnasındaki havalandırmada amaç, yol ve 
demiryolu tünellerinin havalandırma metotları, yangın anında 
ise jet fanlar, metro tünellerinin havalandırması, karayolu ve de-
miryolu tünellerinin havalandırması konuları anlatıldı.

Söyleşi: Mekanik Tesisatlarda Test, Devreye Alma ve
Balanslama
16 Şubat 2015 tarihinde Gökhan OĞUZ’un sunumu ile Mekanik 
Tesisatlarda Test, Devreye Alma ve Balanslama konulu söyleşi 
20 kişinin katılımı ile yapıldı.

Söyleşide; tanımlar, TAD öncesi, Devreye alma ölçüm ayar ve 
balanslama, hava tarafı test ölçüm ve ayar çalışmaları, su tarafı 
test ölçüm ve ayar çalışmaları, bina otomasyon sistemi ve test-
leri, yangın sistemi testleri, kesin kabul dosyaları, rapor bilgile-
ri, HVAC sistemlerinde doğrulamalar, test-ayar-dengeleme ve 
hand over akış şeması, Hava debisi ölçümleri, toplam fan hava 
debisinin tesis edilmesi, HVAC tesisatların kimyasal yıkama, 
Kimyasal ürün verilmeden önce yapılan ölçümler, toplam ısı 
transferleri ve akış belirleme, üretici verilerine dayanarak akış 
hesaplaması, hava kanalında hız ölçümleri, hava yoğunluğu-
nun etkileri, fan performans ölçüleri konuları anlatıldı.

Söyleşi: Yalın 6 Sigma
23 Mart 2015 tarihinde Cenker ERDAMAR’ın sunumu ile Yalın 
6 Sigma konulu söyleşi 6 kişinin katılımı ile yapıldı.

Söyleşide; altı sigma yönteminin tanımı ve özellikleri, altı sig-
ma yönteminin işletmelerde başarıyla uygulanmasını sağlayan 
Ffaktörler, 6 sigma ve yalınlık, yalın 6 sigmanın fazları, tanım-
lama fazı, ölçme fazı, analiz fazı, iyileştirme fazı, kontrol fazı 
konuları anlatıldı.

Söyleşi: VRF Sistemleri ve Uygulamaları
30 Mart 2015 tarihinde Can TOPAKOĞLU’nun sunumu ile VRF 
Sistemleri ve Uygulamaları konulu söyleşi 24 kişinin katılımı ile 
yapıldı.
 
Söyleşide; kısaltma anlamları, DSD Sistem, Klima sisteminden 
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beklenenler, Merkezi sistemle kıyaslama, Konfor, Mimari uyum, 
İşletme ve bakım kolaylığı, Tasarım ve Montaj kolaylığı, Etkili ve 
esnek kumanda kontrol sistemleri, Dış ortam sıcaklığına bağlı 
performans, Kullanım yerleri, Tasarım şartları konuları anlatıldı.

Söyleşi: Isı Pompası Sistemleri

04 Mayıs 2015 tarihinde Şaban DURMAZ’ın sunumu ile Isı 
Pompası Sistemleri konulu söyleşi 27 kişinin katılımı ile yapıldı.
Söyleşide; ısı pompaları, ısı pompasının çalışma prensibi, ısı 
pompaları için enerji kaynakları, verim-bulunabilirlik, tesir kat-
sayısı, ısıtma sistem sıcaklıkları, ısı kaynakları-toprak, dikkat 
edilecek konular, toprak derinliklerinde ısı depolanması, ısı 
pompası tesisatı, ısı kaynakları-su, su kaynaklı ısı pompası 
uygulamada dikkat edilecek hususlar, su kaynaklı ısı pompa-
sı ara devre eşanjörü, ısı kaynakları- hava, hava kaynaklı ısı 
pompaları, ısı pompası için alternatif enerji kaynakları konuları 
anlatıldı.

Söyleşi: Kojenerasyon Sistemleri Kapasite Seçiminde 
Optimizasyon

07 Eylül 2015 tarihinde Cevher Pippil’in sunumu ile Kojeneras-
yon Sistemleri Kapasite Seçiminde Optimizasyon konulu Söy-
leşi 18 kişinin katılımı ile yapıldı.
 
Söyleşide; kojenerasyon sistemi için mevzuat, kojenerasyon 
sistemi üretim analizi, kojenerasyon sistemi için ısıtma sistemi 
akış diyagramı, trijenerasyon uygulaması için ısıtma soğutna 
sistemi akış diyagramı, kojenerasyon sistem seçimi için opti-
mizasyon, kojenerasyon sistemleri ve hizmet tesisleri, örnek 
hastane projesi, örnek otel projesi,örnek üniversite kampüsü 
projesi, örnek alışveriş merkezi projesi, trijenerasyon uygula-
ması için genel yaklaşım konuları anlatıldı.

Söyleşi: Endüstriyel Atık Su Arıtma Sistemleri

06 Kasım 2015 tarihinde Cemalettin Fırat Türe’nin sunumu ile 
Endüstriyel Atık Su Arıtma Sistemleri konulu Söyleşi 27 kişinin 
katılımı ile yapıldı.

Söyleşide; atık su salımında kirlilik tanımları, atık su arıtımı yor-
dam süreçler, sanayide kimyasal atık su arıtma süreçleri, atık 
su tesisleri mekanik tesisat, sanayide atıksu arıtma süreçleri, 
çamur tesisatı şartları, kimyasal atıksu arıtım metotları, iyonik 
tabaka sıkışması, adsorbsiyon ve yük nötralizasyonu, süpürme 
koagülasyonu, parçacıklararası köprüleme, fi ltre pres seçimi, 
zeta potansiyeli ve jar testleri, jar testi ile belirlenecekler, jar 
testi kontrol listesi, hızlı karıştırmanın hemen arkasından yapı-
lacaklar, kimyasal arıtımda pıhtılaştırma (koagülasyon) malze-
meleri konuları anlatıldı.

Söyleşi: Isıl Sistemlerde Ekserji Yaklaşımı
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16 Kasım 2015 tarihinde Cemalettin Zafer Utlu’nun sunumu ile 
Isıl Sistemlerde Ekserji Yaklaşımı konulu Söyleşi 17 kişinin ka-
tılımı ile yapıldı.
 
Söyleşide; termodinamik bakış açısı ile enerjinin korunumu, 
termodinamiğin birinci yasası, termodinamiğin ikinci yasası, 
termodinamik bakış açısı ile entropi ve ekserji, kullanabilirlik 
(ekserji), günlük hayatta 2. yasa ve verimlilik, tersinirlik, tersin-
mezlik, 1. ve 2. yasa karşılaştırılması, ışık boruları, güneş pili 
sistemleri hakkında bilgi aktarıldı.

Söyleşi: Kızgın Yağ Tesisatı

30 Kasım 2015 tarihinde Cemalettin Cevat İşlik’in sunumu ile 
Kızgın Yağ Tesisatı konulu Söyleşi 26 kişinin katılımı ile yapıldı.
 
Söyleşide; kızgın yağın tarifi , organik ısı taşıyıcılar, kızgın yağ-
dan istenen özellikler, kazan, genleşme tankı, termik yağ re-
zerv tankı, kızgın yağ sirkülasyon pompaları, kızgın yağ tesisatı 
armatürleri, otomatik kontrol ve güvenlik elemanları, zorlanmış 
taşınımlı (pompalı) tesislerde sistem tasarımı, sistemin diğer 
elemanları, üç yollu vana montaj yeri, kızgın yağ debisi hesa-
bı, basınç kayıpları hesabı, ısıtma ile hacim genleşmesi, yağ 
depolama tankı hacmi hesabı, emniyet ekipmanları, kızgın yağ 
tesislerinde genleşme deposu kotu hesabı, pompaların uygun 
çalışabilmesi için gerekli koşullar, kızgın yağ ile ilgili standartlar 
konuları hakkında bilgi aktarıldı.

SEMİNERLER

Seminer: Asansörlerde Risk Analizi

19 Şubat 2014 tarihinde Fatih AYDINLI’nın sunumu ile “Asan-
sörlerde Risk Analizi” konulu seminer 25 kişinin katılımı ile ya-
pıldı.

Seminerde; asansörlerde risk analizi, mevzuat ve standart-
lar, yönetmelikler, asansörlerde bakım ve işletme yönetmeliği, 
asansör yıllık kontrol faaliyetlerinde görev alacak a tipi muayene 
kuruluşlarınca uyulacak usul ve esaslara dair tebliğ, asansör yö-
netmeliği, risk analizi, aynı kuyuda bulunan birden fazla asansör, 
TS EN 81-21 standardı, TS EN 81-80 standardı, kabin güvenlik 
tertibatının hızlara göre sınıfl andırılması konuları anlatıldı.

Seminer: İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme ve Genel 
Emniyetli Çalışma Kuralları 
01 Mart 2014 tarihinde Memet GÜLTEKİN’in Sunumu ile “Pis 
Su ve Yağmur Suyu Tesisatları” konulu seminer 11 kişinin katı-
lımı ile gerçekleşti.

Seminerde; iş güvenliği kavramı, iş kazalarının oluşumu ve kaza 
örnekleri, iş kazalarının araştırılması, genel emniyetli çalışma 
kuralları, sıcak ve ateşli çalışmalar, kazı çalışmaları, yüklerin 
kaldırılması ve taşınması, kazaların önlenmesinde önemli bir 
proaktif uygulama, emniyetsiz hareketlerin gözlenmesi analizi ve 
raporlanması, ilginç emniyetsiz hareket ve kaza örnekleri, çalış-
ma örnekleri üzerinde emniyetsiz hareketlerin tespiti ve düzeltici 
eylemler, ölümcül bir kazanın incelenmesi, standart kişisel koru-
yucu donanım özellikleri ve doğru kullanımı konuları anlatıldı.

Seminer: Atık Su Arıtma Sistemleri

08 Mayıs 2014 tarihinde C. Fırat TÜRE’nin sunumu ile “Atık Su 
Arıtma Sistemleri” konulu seminer 7 kişinin katılımı ile yapıldı.
Seminerde; atık su arıtmanın amacı ve kapsamı, atık su arıtma 
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ile ilgili yönetmelikler, fi ziksel arıtma yöntemleri, kimyasal arıt-
ma metotları hakkında bilgiler aktarıldı.

Seminer: Güneş Enerjisi ile Elektrik Üretimi
23 Mayıs 2014 tarihinde Haydar BOYALI’nın sunumu ile “Gü-
neş Enerjisi İle Elektrik Üretimi” konulu Seminer 10 kişinin ka-
tılımı ile yapıldı.

Seminerde; güneş enerjisi, fotovoltaik paneller, akü sistemleri, 
akü şarj rejülatörü, eviriciler, diğer ekipmanlar konular hakkında 
bilgiler aktarıldı.

Seminer: ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Standardı Bilgilen-
dirme ve İçtetkik
29 Mayıs 2014 tarihinde sunumunu Nermin BİLİMLİ’nin yaptığı 
“Mühendisler için Liderlik ve Yöneticilik” semineri 10 kişinin ka-
tılımıyla gerçekleştirildi.

Seminerde; kapsam, atıf yapılan standartlar, terimler ve tarifl er, 
kalite yönetim sistemi genel şartlar, dokümantasyon şartları, 
yönetim sorumluluğu, planlama, çalışma ortamı, kalite politika-
sı, satın alma, veri analizi, izleme ve ölçme konuları anlatıldı.

Seminer: Asansörlerde Risk Analizi
26 Haziran 2014 tarihinde sunumu Fatih AYDINLI’nın yaptığı 
“Asansörlerde Risk Analizi” konulu seminer 10 kişinin katılımıy-
la gerçekleşti.

Seminerde; mevzuat ve standartlar, mevzuat, yönetmelikler, 
asansör bakım ve işletme yönetmeliği ve risk analizleri konuları 
anlatıldı.

Seminer:  Asansörlerde Son Kontrol
03 Temmuz 2014 tarihinde sunumunu Hitay ÖZEYE’nin yap-
tığı “Asansörlerde Son Kontrol” semineri 12 kişinin katılımıyla 
gerçekleşti.

Seminerde; muayeneler, deney ve doğrulamalar, durak kapıla-
rının kilitleme tertibatı, elektrik güvenlik tertibatı, askı eleman-
ları ve bağlantıları, fren tertibatı deneyi, akım veya güç ile hızın 
ölçülmesi, elektrik tesisatı, sınır güvenlik kesicilerinin çalışması, 
tahrik yeteneğinin kontrolü, kabin güvenlik tertibatı, karşı ağırlık 
veya dengeleme ağırlığının güvenlik tertibatı, tamponlar, alarm 
tertibatı, yukarı yönde hareket eden kabinin aşırı hızlanmasına 
karşı koruma tertibatı, cihazların fonksiyonel testleri, kabinin is-
tem dışı hareketine karşı koruma tertibatı konuları anlatıldı.

Seminer: Güneş Enerjisi ile Elektrik Kullanımı
23 Ocak 2015 tarihinde Haydar Boyalı’nın yaptığı Güneş Ener-
jisi ile Elektrik Kullanımı semineri 8 kişinin katılımı ile gerçek-
leştirildi.

Seminerde; temel kavramlar, Türkiye’de güneş enerjisi, güneş 
enerjisinden yararlanma metodları, güneş enerjisi ile pasif ısıt-
ma, güneşle ısıtma sistemleri, güneş enerjisi ile aktif ısıtma, 
kollektörler, güneş enerjisi ile havalı ısıtma sistemleri, sulu ısıt-
ma sistemleri, doğal dolaşımlı açık devreli sistem, vakum tüplü 
açık devreli basınçlı sistem, cebri dolaşımlı açık devreli sistem, 
doğal dolaşımlı kapalı devreli sistem, boylerler, eşanjörler, gü-
neş enerjisi ısıl planlama ve hesaplamaları, güneşli su ısıtma 
sistemleri konuları hakkında bilgiler aktarıldı.

Seminer: Yangın Senaryoları ve Acil Durum
Kontrol Sistemleri

16 Nisan 2015 tarihinde Esat ERSOY’un sunumu ile Yangın 
Senaryoları ve Acil Durum Kontrol Sistemleri konulu seminer 
16 kişinin katılımı ile yapıldı.



183

Seminer: İş Güvenliği Yönünden Düzenlenmesi Gereken 
Belgeler ve Kontratlar

28 Mayıs 2014 tarihinde Cengiz GÖZTEPE’nin sunumu ile İş 
Güvenliği Yönünden Düzenlenmesi Gereken Belgeler ve Kont-
ratlar konulu seminer 10 kişinin katılımı ile yapıldı.
 
Seminer: Şantiye Mühendisliği ve Sorumlulukları
3 Haziran 2014 tarihinde Münür AYDIN’ın sunumu ile Şantiye 
Mühendisliği ve Sorumlulukları konulu seminer 10 kişinin katı-
lımı ile yapıldı.

Seminerde; yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliği, 
Proje sorumlusu ve işverenin sorumlulukları, çalışanların bil-
gilendirilmesi, Kullanılan makina, araç, ekipman malzeme ve 
çalışma yöntemleri, Yapı işleri listesi, Yapı işine ilişkin bildirim, 

Yapı alanları için asgari sağlık ve güvenlik şartları, acil çıkış yol-
ları ve kapıları, Yangın algılama ve yangın ile mücadele, trafi k 
yolları ve tehlikeli alanlar, yapı alanlarındaki özel asgari şartlar, 
Açık mekanlardaki çalışma yerleri konuları anlatıldı.

Seminer: ADR Kapsamında Karayolu ile Tehlikeli Madde 
Taşımacılığı Genel Bilgilendirme

16 Eylül 2015 tarihinde Yrd. Doç. Dr. Hacer Kayhan’ın sunumu 
ile ADR Kapsamında Karayolu ile Tehlikeli Madde Taşımacılığı 
Genel Bilgilendirme konulu Seminer 15 kişinin katılımı ile ya-
pıldı.
 
Seminerde; Taşımacılık modları ve uluslararası kurallar, ADR 
genel bilgi, ADR taraf devletler, tehlikeli malların karayolu ile 
taşınması yönetmeliği konusunda özet bilgi, ADR sürücü eği-

timleri, tehlikeli madde güvenlik danışmanlığı, ADR’nin temel 
konuları, tehlikeli madde sınıfl arı ve özellikleri, tehlikeli madde-
lerin BM ce kodlandırılması, tehlikeli maddelerin sınıfl andırma 
kodları, ADR muafi yetli taşımalar örnek hesaplama, araç ve 
taşıma türleri, paketleme donanımları, tehlikeli maddelerin am-
balajlanması, güvenlik planı, ADR kısım 9: araçlar, etiketleme, 
işaretleme, levhalama, turuncu renkli plaka kullanımı, yükleme 
ve yük güvenliği, taşıma evrakları konuları hakkında bilgi akta-
rıldı.

Seminer: 5S Sanayide Tertip Düzen
8 Ekim 2015 tarihinde Serbay Ceylan’ın sunumu ile 5S Sanayi-
de Tertip Düzen konulu Seminer 6 kişinin katılımı ile yapıldı.

Seminerde; 5S nedir, 5S uygulama adımları, organizasyonu, 
amaçları, 1S sınıfl andırmak, kırmıza kart uygulaması, malzeme 
tasnif yöntemleri, 2S düzenlemek, adımlar, boyama uygulaması, 
görsel yönetim, 3S temizlik, 4S standartlaştırma, 5S disiplin ko-
nuları hakkında bilgi aktarıldı

Seminer: Klimada Sistem Seçimi
24 Ekim 2015 tarihinde Dr. Veli Doğan’ın sunumu ile Klimada 
Sistem Seçimi konulu Seminer 43 kişinin katılımı ile yapıldı.
Seminerde; kuru termometre sıcaklığı, yaş termometre sıcak-
lığı, bağıl nem, özgül nem, çiylenme noktası, güneş yükünün 
hareketi, soğutma yüküne etki eden faktörler, klimada kullanı-
lan sistemler, tamamı sulu sistemler, avantajları, dezavantajları, 
tamamı havalı sistemler, avantajları, dezavantajları, havalı ve 
sulu sistemler, değişken hava debili sistemler, neden tek kanallı 
VAV sistem, neden çift kanallı VAV sistem, doğrudan genleşme-
li sistemler, hava ve su soğutmalı sistemler, değişken soğutucu 
akışkan debili hava soğutmalı sistemler, hava soğutmalı VRF 
sistemlerinde yaz ve kış çalışması, hava soğutmalı VRF sis-
temlerinde ısı geri kazanım, tüm sistemin soğutma ve ısıtma 
için çalışması, su kaynaklı VRF, su soğutmalı VRF sistemlerin-
de yaz ve kış çalışması konuları hakkında bilgi aktarıldı.

Panel: Restaurant ve Endüstriyel Mutfaklarda
Havalandırma ve Baca Filtre Sistemleri
Panelistliğini Haydar Boyalı, Doğan Özdemir, Ertan Yıldırım 
ve Savaş Çağlı’nın yaptığı panel 21.01.2015 Tarihinde 14.00-
15.30 saatleri arasında Bakırköy Temsilcilikte 34 kişinin katılımı 
ile gerçekleştirilmiştir.
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Avrupa Yakasındaki Belediyelerle Yapılan Ortak Toplantı

29 Ocak 2014 Çarşamba günü saat 14.00’de MMO Bakırköy 
Temsilciliği’nde Avrupa yakası belediyelerinde bina ruhsatı ve 
asansör ruhsatı ile ilgili kısımlarda çalışan meslektaşlarımız ile 
“Oda-Belediye-Üye” üçgeninde yaşanılan sorunları konuşmak 
üzere bir toplantı yapılmıştır

Avrupa Yakası Bakırköy Bölgesinde Bulunan Belediyelerin 
Ziyaretleri
Bakırköy Temsilcilik sınırları içerisindeki belediyeler ziyaret 
edilerek genel itibariyle, asansör kontrolleri için ön görüşmeler, 
belediyelerin odalardan talepleri, yapı ruhsatları hakkında bil-
gilendirmeler ve belediyede çalışan üye mühendislere ajanda 
dağıtımları yapıldı.

2015 yılı için Temsilcilik bölgemizde bulunan belediyeler 
MMO’nun yangın denetimleri hakkında bilgilendirildi. Konuya 
ilişkin gerekli teknik dosyalar hazırlanarak belediyelerin ilgili 
birimleri ziyaret edildi. Ziyaret sırasında denetim kapsamı ve 
yangın protokolü hakkında bilgi aktarıldı. Bilgi aktarımı yapılan 
belediyeler; Bakırköy, Zeytinburnu, Bahçelievler, Güngören, 
Fatih, Bayrampaşa 

Avrupa Yakası Bakırköy Bölgesinde Yürüyen Merdiven
Barındıran AVM’lerin Ziyareti
Bakırköy Temsilcilik sınırları içerisinde yürüyen merdiven bu-
lunduran AVM’ler ziyaret edilip yetkili kişiler ile görüşüldü. Bu 
görüşmede yetkili kişiye yürüyen merdivenlerle ilgili bilgi akta-
rıldı. Odamızın Teknik Birimi tarafından hazırlanan örnek baş-
vuru formu ve broşürler teslim edildi. Toplamda 13 AVM ziyaret 
edildi.

Lise Söyleşileri

28 Mayıs 2014 tarihinde Şebnem CENGİZ, Eren SAĞLANMAK 
ve Celal ŞAKAR’ın katılımı ile  Ataköy Cumhuriyet Anadolu 
Lisesi’nde sayısal bölüm öğrencilerine meslek tanıtımı söyleşisi 
yapıldı. Söyleşiye 125 liseli öğrenci katılım sağladı.

MMO İSTANBUL ŞUBE BAKIRKÖY TEMSİLCİLİĞİ 
TOPLANTILARINDAN GÖRÜNTÜLER

MMO İstanbul Şube Avrupa Yakası Yürütme Kurulları Ortak 
Toplantılarından Görüntü

Yürütme Kurulu Toplantısından Görüntü

 



185

SOSYAL ETKİNLİKLER

ETKNİLİĞİN ADI    TARİH  KATILANLAR

Kent ve Demokrasi Şenliği 24.05.2014 1000

Gözdağı Film Gösterimi 10.06.2014 14

30. Dönem Bakırköy Tem.
Yürütme Kurulu Plaket Töreni 27.10.2014 25

Bakırköy Tem. Genel Üye Toplantısı 15.12.2014 19

Kardeş Türküler dayanışma Konseri 27.12.2014 750

Kent ve Demokrasi şenliği 17.05.2015 1000
 

SOSYAL ETKİNLİKLERDEN GÖRÜNTÜLER

GÖZDAĞI FİLM GÖSTERİMİ

30. DÖNEM BAKIRKÖY TEMSİLCİLİK YÜRÜTME KURULU 
PLAKET TÖRENİ

BAKIRKÖY TEMSİLCİLİK GENEL ÜYE TOPLANTISI

KARDEŞ TÜRKÜLER DAYANIŞMA KONSERİ
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BAŞAKŞEHİR TEMSİLCİLİK

YÜRÜTME KURULU
ZEKAİ ŞAHİN Yürütme Kurulu Başkanı
GÖKHAN ALTUN Yürütme Kurulu Sekreteri
DİDEM CANATAR Yürütme Kurulu Saymanı
HAKKI AKYOL Yürütme Kurulu Üyesi
ERDAL TEKELİ Yürütme Kurulu Üyesi
FEHMİ GÖLÇAR Yürütme Kurulu Yedek Üyesi
HÜSEYİN ZENGİN Yürütme Kurulu Yedek Üyesi
HAYRİ YILMAZ Yürütme Kurulu Yedek Üyesi
İBRAHİM ENGİN Yürütme Kurulu Yedek Üyesi
İZZET SALTUK YURTESER Yürütme Kurulu Yedek Üyesi

GENEL ÜYE TOPLANTISI
04 Ocak 2014 tarihinde Başakşehir İlçe Temsilciliği Genel Üye 
Toplantısı 135 kişinin katılımıyla kahvaltılı olarak yapıldı. Açı-
lış konuşması Temsilcilik Başkanımız Zekai Şahin tarafından 
yapıldı. Zekai ŞAHİN konuşmasında Temsilcilik çalışmaları 
hakkında bilgi verdikten sonra sanayi sitesinde temsilciliğimizin 
olmasının üyelerimiz ve işletmeler açısından ne kadar önemli 
olduğunu vurguladı. Zekai ŞAHİN’in konuşmasından sonra Di-
dem CANATAR tarafından Temsilcilik faaliyet raporu sunuldu. 
Şube başkanımız Zeki ARSLAN’ın oda ve ülke gündemine iliş-
kin yaptığı konuşmadan sonra sırasıyla eski şube başkanımız 
İlter ÇELİK ve üyelerimiz söz olarak çalışmalara ve gündeme 
ilişkin görüşlerini belirttiler. Odamıza yeni üye olan meslektaş-
larımıza rozet takılmasıyla toplantı son buldu.

BASINÇLI HAVA SİSTEMLERİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ
05 Şubat 2014 tarihinde saat 14.00’de ESKOP Sanayi Sitesi 
Başkanlığında Zekai ŞAHİN sunumunda yapılan seminere 10 
kişi katıldı. Seminerde sırasıyla kompresör tipleri, ekipmanla-
rı, sistem kurulumu ve kompresör seçimi hakkında bilgi verildi. 
Uygun kompresör seçiminin işletmelere kazandıracağı enerji 
verimliliği hakkında bilgi verildikten sonra seminere örnek bir 
sistem kurulumu incelenerek son verildi.

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE YANGIN GÜVENLİĞİ
PANELİ VE SERGİSİ
Başakşehir İlçe Temsilciliğimiz ve İkitelli Organize Sanayi Si-
tesi Başkanlığı`nın birlikte düzenlediği panel, 13 Şubat 2014, 
saat 10.00`da İOSB Yönetim Binası Konferans Salonu’nda ya-

pıldı. Panele 120 kişi katıldı. Açış konuşmasını ŞYK Üyemiz 
Cafer YILDIZ yaptı. Cafer YILDIZ konuşmasında; “Hassas bir 
konuyu konuşacağız, yangın bütün değerleri silip götüren bir 
şeydir. Yangını başlatan küçük bir kıvılcımdır. Umarım pane-
limizde bu konuda küçük bir kıvılcımla sizin zihninizdeki yan-
gını başlatır” diye paneli başlattı. Moderatörlüğünü Prof. Dr. 
Abdurrahman KILIÇ’ın yaptığı panelde, MMO İstanbul Şube 
İSİG Komisyonu’ndan Mehmet GÜLEK; MMO İstanbul Şube 
Yangın Komisyonu’ndan Serhat GÖKE, Elektrik Mühendisleri 

Odası İstanbul Şubesi’nden Aydoğan TUMAY, MMO İstanbul 
Şube Yangın Komisyonu’ndan Esat ERSOY, İstanbul İtfaiye 
Müdürlüğü’nden Numan BULBURU sunum yaptı.

Moderatör Prof. Dr. Abdurrahman KILIÇ ise, ateşin icadından 
günümüze kadar olan süreye değindi. Bu süreçte medeniyet-
lerin ateşle olan imtihanı anlatmak için de; “Birçok medeniyet 
ateşle bulunmuş ve ateşle yok olmuştur” dedi.

Panelde; Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi İSİG 
Komisyonu’ndan Mehmet GÜLEK; iş güvenliği uzmanı açısın-
dan yangın güvenliği konusunu, Makina Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi Yangın Komisyonu’ndan Serhat GÖKE; acil 
çıkışlar, kaçış merdivenleri, acil durum aydınlatması ve yön-
lendirmesi konusunu, Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi’nden Aydoğan TUMAY; yangın algılama ve uyarı sis-
temlerini konusunu Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şu-
besi Yangın Komisyonu’ndan Esat ERSOY; yangın söndürme 
sistemleri konusunu, İstanbul İtfaiye Müdürlüğü‘nden Numan 
BULBURU; tehlikeli maddelerin depolanması ve kullanılması 
konusunu anlattı. Panel yaklaşık 1 saatlik soru cevap bölümüy-
le son buldu.

KALDIRMA VE İLETME MAKİNALARI
01 Mart 2014 tarihinde temsilciliğimizde kaldırma ve iletme ma-
kinaları konulu seminer yapıldı. Seminere 7 üyemiz katıldı. Se-
minerde katılımcılara kaldırma ve iletme makinalarının çalışma 
prensipleri, İş güvenliği açısında uyulması gerekenler, periyodik 
kontroller ve yönetmelikler hakkında bilgi verildi. Seminer soru 
cevap ve örneklerin incelenmesiyle son buldu.
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BAŞAKŞEHİR TEMSİLCİLİK, 8 MART KUTLAMASI İÇİN
KADIN ÜYELERİMİZİ İŞ YERLERİNDE ZİYARET ETTİ
Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başakşehir İlçe 
Temsilciliği, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlaması için 
bölgesindeki kadın üyelerini iş yerlerinde ziyaret etti. Ziyaret sı-
rasında kadın üyelerimize ve diğer kadın çalışanlara karanfi l 
vererek, 8 Mart dolayısıyla düzenlenen TMMOB İKK etkinlikleri-
ne davet etti. Kadın üyelerimizin şantiyelerde, imalathanelerde, 
sanayilerde zor çalışma koşullarında başarılı bir şekilde çalış-
tıklarını gözlemlendi.

Kadın üyelerimiz, kadının toplumda her alanda çalışabileceğini, 
kadının ötekileştirilmemesi gerektiği, çalışma ve yaşam alanla-
rının kısıtlanmaması gerektiğini vurguladılar.

 
SEMİNER: ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ
25 Mayıs 2014 tarihinde etkili iletişim becerileri konulu seminer 
Başakşehir İlçe Temsilciliğimizde 8 üyemizin katılımıyla yapıldı.

Seminerde; katılımcılara iletişimin nedenleri, iletişim kavramı, ile-
tişimin neden olduğu örgüt hastalıkları, iletişimin özellikleri ve iş-
levleri, iletişimin anahtar unsurları, bireyler arası ilişkide iletişimin 
önemi, iletişim sürecinin işleyişi ve geliştirilmesi, etkili geri bildi-
rim, bireylerarası ilişkilerde ve örgütlerde gürültü ve başa çıkma 
yöntemi, empatik iletişim, etkili konuşma, etkili dinleme, etkili soru 
sorma, sözsüz iletişim ve beden dili konularında bilgi verildi.

SÖYLEŞİ VE FİLM GÖSTERİMİ: MATRİX FİLM GÖSTERİMİ 
VE “KİŞİSEL GELİŞİM MESAJLARI
09 Haziran 2014 tarihinde saat 20.00’de Başakşehir Temsilcili-
ğimizde Matrix fi lminin gösterimi ve söyleşisi yapıldı. Etkinliğe 
23 üyemiz katıldı. Film izlenirken fi lmdeki mesajlar günlük ha-
yata aktarılarak bazı sorunlara cevaplar arandı. 

MUAYENE KURULUŞU’MUZUN VE
BAŞAKŞEHIR TEMSİLCİLİĞİ’MİZİN AÇILIŞ TÖRENİ
VE KOKTEYLİ YAPILDI
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Muayene Kuruluşu ve 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başakşe-
hir İlçe Temsilciliğinin açılış töreni ve kokteyli 20 Haziran 2014 
Cuma 19.30’da yapıldı. Açılışa üyelerimizin yanı sıra sanayi si-
tesi başkanları ve işletme sahipleri de katıldı.

Şube Başkanımız Zeki ARSLAN, MMO İstanbul Şube Başak-
şehir Temsilcilik Yürütme Kurulu Başkanı Zekai ŞAHİN ve sa-
nayi sitesi başkanları konuştu. Başakşehir Temsilcilik Yürütme 
Kurulu`nda bir önceki dönem görev alan Yürütme Kurulu Üyele-
rine plaket verildi. Muayene Kuruluşu tarafından verilen hizmet-
lerle ilgili sunum yapıldı. Açılış kokteyle son buldu.

İSİG UZMANLARI İÇİN YÜKSEK RİSKLİ İŞYERLERİNDE 
YANGIN GÜVENLİĞİ
17 Eylül 2014 tarihinde İSİG uzmanları için yüksek riskli işyerle-
rinde yangın güvenliği konulu seminer Başakşehir İlçe Temsilci-
liğimizde 18 üyemizin katılımıyla yapıldı.

Seminerde katılımcılara Yangın Yönetmeliği ve Yönetmelikte 
yapılan değişiklikler hakkında bilgi verildi. Yüksek risk taşıyan 
işyerlerinin tanımı yapılarak bu iş yerlerinde alınması gereken 
önlemler ve risk analizi raporlarının düzenlenmesi hakkında bil-
gi aktarıldı. İşçilerin eğitilmesi hakkında bilgi verildikten sonra 
seminer soru cevap bölümüyle son buldu.

KOSGEB DESTEKLERİ
22 Eylül 2014 tarihinde Kosgeb destekleri konulu söyleşi Ba-
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şakşehir İlçe Temsilciliğimizde 15 üyemizin katılımıyla yapıldı.
Söyleşinin sunumu Kosgeb uzmanı üyemiz Fatih ÖZTÜRK ta-
rafından yapıldı. Kosgeb’in destekleri ve yararlanma koşulları 
hakkında bilgi verilen söyleşide özellikle soru cevap bölümü ilgi 
gördü.
 
ÇALIŞMA YAŞAMINDA HUKUKİ SORUNLAR
VE ÇÖZÜMLER

8 Aralık 2014 tarihinde şube avukatımız Yalçın Bey tarafından 
sunumu yapılan söyleşiye 12 üyemiz katıldı.

Yalçın Bey çalışma kanunu ve kanunun temel maddeleri hak-
kında sunum yaparak soru cevap bölümüne geçti. Soru cevap 
bölümünde Yalçın Bey, çalışan ve işveren temsilcilerinin sorula-
rını cevapladı. Söyleşi sonrasında Şube avukatımız Yalçın Bey 
üyelerimizin iş sözleşmelerini inceleyerek yorumlarda bulundu.

ELEKTRİK MOTORLARINDA VERİMLİ SEÇİM KRİTERLERİ

15 Aralık 2014 tarihinde Söyleşi Başakşehir ilçe temsilciliğimizde 
Emre TALMAN’ın sunumunda 10 üyemizin katılımı ile yapıldı.

Söyleşide katılımcılara elektrik motorlarının çalışma prensipleri 
ve uygulama alanları ile ilgili bilgi verildi. Söyleşi elektrik mo-
torlarının doğru seçiminde dikkat edilmesi gereken hususların 
anlatılmasıyla son buldu.

GREV ZİYARETİ

20 Kasım 2014 tarihinde direnişte olan Ülker fabrikası işçilerine 
destek ziyareti yapıldı. Ziyarete Temsilcilik Yürütme Kurulumuz 
ve üyelerimiz katıldı.

MESLEKTE 5-10-15-20 YIL ETKİNLİĞİ
Başakşehir Temsilcilikte 6 Mart 2015 tarihinde düzenlenen 
Meslekte 5-10-15-20 yıllarını dolduran üyelerimizin teşekkür 
belgeleri verildi. Başakşehir Temsilcilik Yürütme Kurulu Başka-
nı Zekai Şahin Üyelerimize odamızın çalışmaları hakkında bilgi 
verdi. Etkinlik 38 üyemizin katılımıyla gerçekleşti.

PLASTİK ENJEKSİYON VE KALIP
TEKNOLOJİLERİ SEMİNERİ

Başakşehir Temsilcilikte 22 Ocak 2015 tarihinde düzenlenen 
seminerde; Plastik enjeksiyon ve kalıp teknolojileri ile alakalı 
olarak tasarım ve üretim kriterleri ile karşılaşılan sorunlar ve 
kalıp teknolojileri anlatıldı. Seminer 9 katılımcı ile gerçekleşti.
 
ASANSÖRLERDE YILLIK PERİYODİK KONTROL SEMİNERİ
Başakşehir Temsilcilikte 2 Nisan 2015 tarihinde düzenlenen se-
minerde, 2008 yılında yayınlanan Asansör Bakım ve İşletme 
Yönetmeliği kapsamında 1 Ocak 2012 tarihi itibari ile uygulan-
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masına başlanılan asansörlerin yıllık kontrollerinde karşılaşılan 
sorunlar, kontrol kriterleri ve ilgili mevzuat ayrıntılı olarak an-
latılmıştır. Seminer Fatih Aydınlı eğitmenliğinde, 20 üyemizin 
katılımıyla gerçekleşmiştir.

    
ÇALIŞMA YAŞAMINDA HUKUKİ SORUNLAR VE 
ÇÖZÜMLER SÖYLEŞİSİ
Başakşehir Temsilcilikte 8 Aralık 2014 tarihinde düzenlenen söy-
leşimizde MMO İstanbul Şubesi Hukuk Danışmanı Yücel Ünal ile 
birlikte üyelerimizin çalışma yaşamlarında karşılaştıkları sorunlar 
ve merak ettikleri her konu ile alakalı sorularına cevap bulunan 
bu söyleşimiz 10 üyemizin katılımıyla gerçekleşmiştir.

ELEKTRİK MOTORLARINDA VERİMLİ SEÇİM KRİTERLERİ 
SÖYLEŞİSİ
Başakşehir Temsilcilikte 15.12.2014 tarihinde düzenlenen söy-
leşimizde Eğitmenimiz Emre Aydın ile elektrik motor seçimle-
rinde dikkate alınması gereken kriterler ve verimliliğin bu seçim 
kriterleri arasında ne kadar önemli olduğu üzerine yapılan söy-
leşimize 10 üyemiz katılım sağlamıştır.

BASINÇLI HAVA SİSTEMLERİ SÖYLEŞİSİ

İkitelli Organize Sanayi Başkanlığı ile birlikte 25 Haziran 2015 
tarihinde İOSB Başkanlığı’nda gerçekleşen söyleşimizde; ba-
sınçlı hava sistemleri uygulamaları, sistem tasarımları, komp-
resör seçimleri, enerji verimliliği ve sistem verimliliği üzerine 
konuşuldu. Pratikte yaşanan sorunlar üzerinden soru cevap 
olarak ve eğitmenimiz, sistemlerde yapılan hatalar üzerinden 
katılımcıları bilgilendirmeye çalıştı. Söyleşi Ümit Çiftçi’nin eğit-
menliğinde 33 katılımcı ile gerçekleşti.

SEMİNER: RULMANLAR

Başakşehir Temsilcilik’te 14.11.2015 tarihinde düzenlenen semi-
ner Eğitmenimiz Cihan Coşgun eşliğinde yapıldı. Özellikle piya-
sada karşılaşılan sorunlar üzerinden gidilen seminerde rulman 
seçimi üzerinde eğitim verildi. Seminerimize 10 kişi katıldı.
            
SÖYLEŞİ: ÖFKE VE STRES KONTROLÜ

Başakşehir Temsilcilik’ te 10.09.2015 tarihinde düzenlenen söy-
leşimizde, eğitmenimiz Gürdal Öztürk eşliğinde Öfke ve stres 
kontrolü söyleşimiz gerçekleşti. Özellikle,  “Matrix ve Farkında-
lık” sunumuyla, kendi iç dünyamızda yaşadıklarımızın gerçek 
hayattaki yansımalarını fark etme imkânına kavuştuk. Söyleşi-
ye 11 üyemiz katıldı.

BAŞAKŞEHİR TEMSİLCİLİK 31. DÖNEM GENEL ÜYE 
TOPLANTISI VE KAHVALTI ETKİNLİĞİ
İOSB Hasırlı Restaurant’ ta 12.12.2015 tarihinde gerçekleşen 
Genel Üye Toplantımız ve Kahvaltı Etkinliğimiz,   31. Dönem 
Yürütme Kurulu Başkanımız Sn. Zekai Şahin’ in açılış konuş-
ması ile başladı. Toplantıda bir çok oda gönüllüsü kaynaşma 
imkânı buldu. Yeni Dönem Seçimlerinde Demokrat Mühen-
dislerden Başkan Adayı olan Sn. Battal KILIÇ da kahvaltıda 
aramızdaydı. Renkli geçen etkinliğimizde 31. Dönem Çalışma 
Sunumunun ardından, yeni üyelerimize rozetleri takıldı. Katılım 
145 kişi ile gerçekleşmiştir.



190

BEYLİKDÜZÜ TEMSİLCİLİK

YÜRÜTME KURULU
EZGİ KILIÇ  Yürütme Kurulu Başkanı
MUSTAFA ERTÜRK Yürütme Kurulu Sekreteri
CEMAL BOLAT  Yürütme Kurulu Saymanı
HARUN TAŞPINAR  Yürütme Kurulu Üyesi
ERKAN ASLAN  Yürütme Kurulu Üyesi
BANU SOLAK  Yürütme Kurulu Yedek Üyesi
VEYSEL KURU  Yürütme Kurulu Yedek Üyesi
TUNCAY KORKMAZ  Yürütme Kurulu Yedek Üyesi
TAHSİN BEGİMGİL  Yürütme Kurulu Yedek Üyesi

TOPLANTI: GENEL ÜYE TOPLANTISI VE
YENİ YIL KOKTEYLİ

8 Ocak 2014 tarihinde, Beylikdüzü’nde nezih bir mekânda yapı-
lan toplantıda katılımcılara Temsilcilik faaliyetleri hakkında bilgi 
sunuldu. Yapılan konuşmalardan sonra yeni üyelerimize Oda 
rozetleri takıldı. Ardından yeni yıl kokteyli yapıldı. Toplantı ve 
kokteyle 130 kişi katıldı.

GENEL KURUL: BÖLGESEL DUYURU ÇALIŞMALARI

16 Ocak 2014 tarihinde, üyelerimizin yoğun olarak çalıştıkları 
sanayi bölgelerine pankartlar asılarak, 18-19 Ocak 2014 tari-
hinde Yıldız Teknik Üniversitesi Beşiktaş yerleşkesinde yapıla-
cak MMO İstanbul Şubesi 31. Dönem Genel Kurulu’nun duyu-
rusu yapıldı.

SEMİNER: AXAPTA ERP YAZILIMLARI BİLGİLENDİRMESİ
17 Ocak 2014 tarihinde, endüstri mühendisi üyelerimiz için, su-
numunu Aydan ALKALP’ın yaptığı bir seminer gerçekleştirildi. 
Seminere 3 kişi katıldı.

TOPLANTI: GENEL ÜYE TOPLANTISI

24 Şubat 2014 tarihinde, yeni Yürütme Kurulu oluşturma ama-
cıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya bölgemizdeki üye-
lerin ilgisi oldukça fazlaydı. Toplantıda bazı katılımcılar görüş-
lerini paylaşırken bazı üyelerimiz de adaylıklarını açıkladılar. 
Toplantıya 35 kişi katıldı.
 
SOSYAL ETKİNLİK: DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ

8 Mart 2014 tarihinde, Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle, 
işyeri Temsilcilerimizin olduğu yerlerde emekçi kadınlara karan-

fi ller dağıtıldı, günleri kutlandı. Ayrıca Temsilcilik Yürütme Kurulu 
üyeleri ve Oda dostları Avcılar, Beylikdüzü ve Beylikdüzü Beledi-
yesi metrobüs duraklarında, sabah erken saatlerde işlerine giden 
kadınlara kırmızı karanfi ller dağıttı. Kadınlar şiir ve etkinlik prog-
ramı içeren kartlarla kadın etkinliklerine davet edildiler.

SOSYAL ETKİNLİK: GREIF FABRİKA İŞÇİLERİYLE
DAYANIŞMA
8 Mart 2014 tarihinde, Temsilcilik Yürütme Kurulu üyeleri, emek-
lerinin hakkını alabilmek ve taşeron çalışmaya son verebilmek 

BEYLİKTDÜZÜ TEMSİLCİLİĞİ ETKİNLİKLERİMİZ, 
ZİYARETLER ve KATILIMCI SAYILARI

3 Genel Üye Toplantısı 318 Katılımcı

12 Belediye Ziyareti 32 Kişi ile görüşüldü

12 Seminer 8 Söyleşi 360 Katılımcı

13 Sosyal Etkinlik 1175 Katılımcı

2 Fuar Katılımı 500 Ziyaretçi

5 Panel 236 katılımcı

86 İş Yeri Ziyareti 147 kişi ile görüşüldü

5 Üniversite Ziyareti 13 kişi ile görüşüldü

Toplam Katılımcı Sayısı 2781
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için fabrikalarını işgal eden Greif işçilerini ziyaret etti. Emek ve 
demokrasi güçleriyle her zaman dayanışma içinde olmaya ça-
lışan kurumumuz Temsilcileri, Dünya Emekçi Kadınlar Günü 
nedeniyle de direnişteki kadın işçilere karanfi ller dağıttı.

FUAR: TÜYAP AUTOMECHANIKA İSTANBUL
ULUSLARARASI OTOMOTİV ÜRETİM,
DAĞITIM VE TAMİR FUARI

10-13 Nisan 2014 tarihleri arasında, TÜYAP’taki fuarda stant 
açıldı. Organizasyonu Şube tarafından gerçekleştirilen fuara 
Temsilcilik tarafından katkı sağlandı.

SOSYAL ETKİNLİK: MARMARA PARK İNŞAATINDA
YAŞANAN İŞ CİNAYETİ ANMA TOPLANTISI

11 Mart 2014 tarihinde, Marmara Park inşaatında çadır yangı-
nında 11 işçinin hayatını kaybetmesinin yıldönümü nedeniyle 
bir toplantı, basın açıklaması ve yürüyüş gerçekleştirildi. Çe-
şitli kurumlarla örgütlerin katıldığı anma toplantısına Temsilcilik 
üyeleri de katılarak bir dayanışma sergiledi ve iş cinayetlerine 
toplumun dikkatini çekti.

SEMİNER: ŞANTİYE MÜHENDİSLİĞİ

12 Mart 2014 tarihinde, sunumunu Münür AYDIN’ın yaptığı bir 
seminer gerçekleştirildi. Seminere 19 kişi katıldı.

SÖYLEŞİ: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARINDA 
YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER

21 Nisan 2014 tarihinde, sunumunu Mustafa ERTÜRK’ün yap-
tığı bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşiye diğer meslek grupları, 
İSG eğitim kurumlarıyla OSGB çalışanları da davet edildi ve 
katılımları sağlandı. Söyleşiye 14 kişi katıldı.

SÖYLEŞİ: VİLLA - YÜKSEK BİNA - REZİDANS - AVM’LERDE 
MEKANİK TESİSAT

28 Nisan 2014 tarihinde, sunumunu S. Cevat TANRIÖVER’in 
yaptığı bir söyleşi gerçekleştirildi. Soru-cevap şeklinde gerçek-
leştirilen etkinliğe ilgi yoğun oldu. Söyleşiye 56 kişi katıldı. 
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SEMİNER: İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENMESİ 
GEREKEN BELGELER VE YAPILMASI GEREKEN
KONTROLLER - İSG UZMAN

29 Nisan 2014 tarihinde, sunumunu Cengiz GÖZTEPE’nin yap-
tığı bir seminer gerçekleştirildi. Seminere 10 kişi katıldı.
 
SOSYAL ETKİNLİK: İŞÇİ BAYRAMI ÇALIŞMALARI

30 Nisan 2014 tarihinde, Avcılar metrobüs durağında bildiri da-
ğıtılarak emekçi halk 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı Taksim’de kutla-
maya çağrıldı.
  
SÖYLEŞİ: HAVALANDIRMA KANALLARININ ETKİN
TASARIMI VE UYGULANMASI

05 Mayıs 2014 tarihinde, sunumunu Celalettin ERİM’in yaptığı 
bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşiye 17 kişi katıldı.

FUAR: CNR ISK-SODEX FUARI

7-10 Mayıs 2014 tarihleri arasında, CNR Fuar Alanı’nda stant 
açıldı. Organizasyonu Şube tarafından gerçekleştirilen fuara 
Temsilcilik tarafından katkı sağlandı.

SÖYLEŞİ: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ
OLUŞTURMA YÖNTEMLERİ

12 Mayıs 2014 tarihinde, sunumunu Mustafa ERTÜRK’ün yap-
tığı bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşiye 9 kişi katıldı. 

SEMİNER: 8 ADIMDA PROBLEM ÇÖZME VE POKE-YOKE 
İLE KUSUR ÖNLEME

13 Mayıs 2014 tarihinde, sunumunu Bülent CERİT’in yaptığı bir 
seminer gerçekleştirildi. Seminere 7 kişi katıldı.
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SÖYLEŞİ: CEBRİ HAVALANDIRMA SİSTEMLERİNİN
İYİLEŞTİRİLMESİ

26 Mayıs 2014 tarihinde, sunumunu Celalettin ERİM’in yaptığı 
bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşiye 16 kişi katıldı.

ZİYARET: FATİH ÜNİVERSİTESİ

2 Haziran 2014 tarihinde, Temsilciliğimiz ve Şube yöneticileri-
miz, Oda-üniversite işbirliğini geliştirmek amacıyla Fatih Üni-
versitesi Mühendislik Fakültesi dekanı sayın Cevdet MELİH’i 
ziyaret etti. 

ZİYARET: AREL ÜNİVERSİTESİ

2 Haziran 2014 tarihinde, Temsilciliğimiz ve Şube yöneticileri-
miz, Oda-üniversite işbirliğini geliştirmek amacıyla Arel Üniver-
sitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Sayın Timuçin İNCE ve öğretim görevlilerini 
ziyaret etti.

KAMU SPOTU: SU TASARRUFU

Haziran ayı içerisinde, yağışların az olması ve yanlış su politi-
kaları nedeniyle barajlardaki su seviyesinin düşmesi Temsilcili-
ğimizin TMMOB İl Koordinasyon Kurulu adına bir çalışma ya-
pıp kamu spotu afi şi hazırlamasını gerektirdi. Hazırlanan afi şler 
muhtarlık panolarında yayınlandı.

SOSYAL ETKİNLİK: MMO KORUSU 5. GELENEKSEL DOĞA 
VE UÇURTMA ŞENLİĞİ

15 Haziran 2014 tarihinde, her yıl Büyükçekmece’deki MMO 
Korusu’nda yapılan şenliğin beşincisi yapıldı. Şenlikte konukla-
ra pilav dağıtıldı. Fidan bakımı, çocuk atölyeleri, yarışma, müzik 
gibi aktivitelerle üye ve Oda dostları bir kez daha bir araya gel-
me fırsatı yakaladı. Şenliğe 200 kişi katıldı.
 
ZİYARET: BELEDİYELER

Haziran ayı içerisinde, Temsilciliğimiz ve Şube yöneticilerimiz, 
Oda-belediye işbirliğini geliştirmek amacıyla Avcılar, Beylikdüzü 
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ve Silivri Belediye Başkanlarını ziyaret etti. Devamında başkan 
yardımcıları Odanın ilgili birimlerinin katılımıyla ziyaret edildi. 
Bu ziyaretlerde belediyelerin oluşturduğu Kent Konseyleri’ne 
katılma talebinin yanı sıra halkın meslek alanlarımızla ilgili bil-
gilendirilmesi, sağlıklı bir kente ve yaşama kavuşması için neler 
yapılabileceği konularında görüşmeler yapıldı. 
  
SOSYAL ETKİNLİK: “ŞENGAL YARDIM BEKLİYOR!”
KAMPANYASI

26 Ağustos 2014 tarihinde, Temsilcilik yöneticileri, TMMOB’nin 
başlatmış olduğu yardım kampanyasını halka anlatmak için sa-
bah saatlerinde Beylikdüzü metrobüs durağında “Şengal Yar-
dım Bekliyor!” broşürlerini dağıttı; halkı emperyalistlerin ve ge-
ricilerin soykırıma varan katliamlarına dur demeye ve katledilen 
Ezidi halkıyla dayanışmaya çağırdı. Üyelerin getirdiği yardım 
malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

SEMİNER: GÜNEŞ ENERJİSİNDE SİSTEM SEÇİMİ

20 Eylül 2014 tarihinde, sunumunu Haydar BOYALI’nın yaptığı 
bir seminer gerçekleştirildi. Seminere 22 kişi katıldı.

PANEL: EVDE, İŞTE, OKULDA, ALIŞVERİŞTE, SOKAKTA; 
GÜNLÜK HAYATTA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

27 Eylül 2014 tarihinde, Beylikdüzü Belediyesi işbirliği ile Beylik-
düzü Kültür Merkezi’nde, moderatörlüğünü Cafer YILDIZ’ın, su-

numunu Cemal BOLAT, Mustafa ERTÜRK ve Zafer GÜZEY’in 
yaptığı bir panel düzenlendi. Panele bölgedeki çok sayıda site 
yöneticisi, çalışanı, sakini ve İSG uzmanından oluşan 90 kişi 
katıldı.

KAMU SPOTU: ASANSÖR GÜVENLİĞİ

Eylül ayı içerisinde, asansör kazalarının yoğun yaşanması 
Temsilciliğimizin TMMOB İl Koordinasyon Kurulu adına bir ça-
lışma yapıp kamu spotu afi şi hazırlamasını gerektirdi. Hazırla-
nan afi şler otobüs panolarında yayınlandı.

TOPLANTI: AREL ÜNİVERSİTESİ’NDE ODA VE MESLEK 
TANITIMI

10 Ekim 2014 tarihinde, Arel Üniversitesi Makina Mühendis-
liği Bölümü’nde öğrencilerle bir toplantı gerçekleştirildi. Aydın 
GÜÇKIRAN, Banu SOLAK ve Emre KIRAL tarafından Oda ve 

meslek tanıtımı yapıldı, sorular yanıtlandı. Öğrenci üyelik statü-
sü ve sağladığı imkânlar anlatıldı.
 
TOPLANTI: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ’NDE ODA VE
MESLEK TANITIMI
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13 Ekim 2014 tarihinde, İstanbul Üniversitesi Makina Fakülte-
si’nde öğrencilerle bir toplantı gerçekleştirildi. Tevfi k PEKER 
tarafından Oda ve meslek tanıtımı yapıldı, sorular yanıtlandı. 
Öğrenci üyelik statüsü ve sağladığı imkanlar anlatıldı.
 
PANEL: SANAYİ YANGINLARINI ÖNLEME VE SÖNDÜRME 
YÖNTEMLERİ

17 Ekim 2014 tarihinde, ISISO Sanayi Sitesi yönetimi işbirliği ile 
sanayi sitesi toplantı salonunda bir panel gerçekleştirildi. Cafer 
YILDIZ moderatörlüğünde, Mustafa ERTÜRK, Serhat GÖKE ve 
Esat ERSOY birer sunum yaptılar. Panelde Sanayi Yangınları-
nın Riskleri ve Müdahalelerde İş Sağlığı ve Güvenliği, Yangın 
Algılama ve Uyarı Sistemleri ile Yangın Söndürme Sistemleri 
konuları ele alındı. Panele 47 kişi katıldı.

TOPLANTI: AREL ÜNİVERSİTESİ’NDE ODA VE
MESLEK TANITIMI

20 Ekim 2014 tarihinde, Arel Üniversitesi Endüstri Mühendis-
liği Bölümü’nde öğrencilerle bir toplantı gerçekleştirildi. Aydın 
GÜÇKIRAN, Selma AYDIN ve Namık YÜKSEL tarafından Oda 
ve meslek tanıtımı yapıldı, sorular yanıtlandı. Öğrenci üyelik 
statüsü ve sağladığı imkânlar anlatıldı.
  
SÖYLEŞİ: MATRIX FİLMİ ÜZERİNDEN KİŞİSEL GELİŞİM

20 Ekim 2014 tarihinde, sunumunu Gürdal ÖZTÜRK’ün yaptığı 
kişisel gelişim konulu bir söyleşi düzenlendi. Söyleşide Matrix 
fi lmindeki simgeler üzerinden kaygı, korku, endişe gibi olumsuz 
duygularla başa çıkma yöntemleri anlatıldı. 11 kişi katıldı.
 
SÖYLEŞİ: DÜNDEN BUGÜNE MÜHENDİSLİK

31 Ekim 2014 tarihinde, Arel Üniversitesi’nde, Makine ve Ta-
sarım Kulübü’nün düzenlediği ve konuşmacı desteği istediği 
“Dünden Bugüne Mühendislik” konulu söyleşide, MMO İstanbul 
Şubesi yönetim kurulu üyesi Aydın GÜÇKIRAN bir sunum yaptı 
ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

SEMPOZYUM: BÖLGESEL DUYURU ÇALIŞMALARI

Kasım ayı içerisinde, Beylikdüzü ve Arnavutköy sanayi bölgele-
rine asılan pankartlarla emekçiler İSİG Yerel Sempozyumu’na 
davet edildi.

SEMİNER: MEKANİK TESİSATTA KULLANILAN VANALAR
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22 Kasım 2014 tarihinde, sunumunu Süleyman TOKAY’ın yap-
tığı bir seminer gerçekleştirildi. Seminere 19 kişi katıldı.

PANEL: ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ISI PAY ÖLÇERLER

28 Kasım 2014 tarihinde, belediyesi işbirliği ile Silivri Belediyesi 
Sergi ve Nikah Salonu’nda, sunumunu İ. Cengiz SOLAKOĞLU 
ve Namık YÜKSEL’in yaptığı bir panel gerçekleştirildi. Panele 
28 kişi katıldı.

Toplantı: Genel Üye Toplantısı

22 Aralık 2014 tarihinde, bölgedeki üyelerin katılımıyla bir top-
lantı gerçekleştirildi. Temsilcilik başkanı Ezgi Kılıç temsilciliğin 
bir yıl içindeki faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Üyelerin eleş-
tiri, öneri ve talepleri değerlendirildi. Torba yasa kapsamında 
TMMOB’ye karşı yapılan saldırılar ele alınıp mücadele yöntem-
leri üzerinde duruldu. Toplantıya 23 kişi katıldı.

Sosyal Etkinlik: TMMOB 60. Yıl Dayanışma Konseri

27 Aralık 2014 tarihinde, Avrupa yakası temsilciliklerin yürü-
tücülüğünde TMMOB 60. Yıl Dayanışma Konseri düzenlendi. 
Kardeş Türküler’in sahne aldığı etkinliğin tüm geliri savaştan 
kaçan insanların sığındığı TMMOB Konteyner Kenti’ne aktarıl-
dı. Etkinliğe 700 kişi katıldı.

Panel: Sanayide İş Güvenliği ve Periyodik Kontroller

05 Şubat 2015 tarihinde ISISO Sanayi Sitesi’nde, site yönetimi 
ile birlikte bir panel düzenlendi. Tüm çalışanların katılımına açık 
olan panelde İSİG Komisyonu’ndan Gökhan Berker ve Teknik 
Birim’den İlker Özgen birer sunum yaptı. Panele 22 kişi katıldı.

Sosyal Etkinlik: Silivri Toplantısı

06 Şubat 2015 tarihinde Silivri bölgesinde çalışan üyelerimiz 
ve yerel kurum temsilcileri ile birlikte bir toplantı gerçekleştirildi. 
Belediye temsilcileri, meclis üyeleri ve üyelerimizin katılım sağ-
ladığı toplantıda oda faaliyetleri anlatıldı ve oda faaliyetlerinin 
bölgeye taşınması için yapılması gerekenler üzerinde duruldu. 
Toplantıya 30 kişi katıldı.

Toplantı: Silivri Toplantı ve Yürüyüşü
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11 Şubat 2015 tarihinde TMMOB tarafından başlatılan çalış-
malar kapsamında, odaların özerk yapısını değiştirmeyi amaç-
layan torba yasa girişimlerine karşı Silivri’de de bir toplantı 
gerçekleştirildi. Yerel demokrasi güçlerinin destek verdiği top-
lantıda açıklama okunduktan sonra şehir merkezine doğru yü-
rüyüşe geçildi. 

Seminer: Buhar Tesisatları ve Enerji Verimliliği

07 Mart 2015 tarihinde buhar tesisatları ve enerji verimliliği 
konulu bir seminer gerçekleştirildi. Sunumunu Serkan Oran’ın 
yaptığı seminere 31 kişi katıldı.

Sosyal Etkinlik: Kartepe Gezisi

15 Mart 2015 tarihinde üyelerimiz ve oda dostlarının katılımıy-
la Kartepe’ye bir gezi düzenlendi. Gezi programı kapsamında 
sabah Maşukiye’de kahvaltı yapıldı, fotoğrafl ar çekildi, sonra 
Maşukiye’ye geçildi. Burada dileyen kızakla kaydı, dileyen otu-
rup çevreyi seyretti, dileyen kar yürüyüşüne katıldı. Gezi man-
galda sucuk ziyafeti sonrası dönüş yolculuğu ile son buldu. Ge-
ziye 65 kişi katıldı.

Tören: Onur Yılı Töreni

20 Mart 2015 tarihinde, meslekte 5, 10, 15 ve 20 yılını dolduran 
üyelerimize, düzenlenen bir törenle Onur Yılı belgeleri takdim 
edildi. Törende açılış konuşmasını temsilcilik başkanı Ezgi Kı-
lıç yaptı. Ardından oda tanıtımı sunumu ve onur belgelerinin 
dağıtımı yapıldı. Odanın eski ve yeni yöneticileri ile mesleğe 
yıllarca katkıda bulunmuş üyelerin bir araya geldiği etkinliğe 30 
kişi katıldı.
 
Seminer: Proje Yönetimi ve MS Project

21-22 Mart 2015 tarihlerinde proje yönetimi ve planlamada kul-
lanılan programlar konulu bir seminer düzenlendi. Sunumunu 
Murat Durucu’nun yaptığı seminere çoğu üretim ve planlamada 
görev alan 17 üyemiz katıldı.

Seminer: Akıllı Binalarda Otomasyon Sistemleri
18 Nisan 2015 tarihinde akıllı binalarda otomasyon sistemleri 
konulu bir seminer düzenlendi. Seminerde BMS Ekipmanları, 
Kurulum ve Çalışma Prensipleri, HVAC & Sıhhi Tesisat ve Ay-
dınlatma Sistemleri BMS Kontrolü, Güvenlik, Konfor, Enerji Ve-
rimliliği ve Tasarruf Açısından BMS’nin Önemi konuları ele alın-
dı. Sunumunu Barış Gökcek’in yaptığı seminere 32 kişi katıldı.

Sosyal Etkinlik: MMO Korusu 6. Doğa ve Uçurtma Şenliği
10 Mayıs 2015 tarihinde yapılan ve geleneksel şenliğimizin al-
tıncısı çocuklara armağan edildi. Etkinlikte Soma’da kaybettiği-
miz maden işçileri anısına fi dan dikimi gerçekleştirildi. Çocukla-
ra “Sağlıklı ve Güvenli Yaşam” kitapları dağıtıldı.
 
Seminer: Yangın Yağmurlama Sistemleri

06 Haziran 2015 tarihinde yangın yağmurlama sistemleri ko-
nulu bir seminer düzenlendi. Sunumunu Esat Ersoy’un yaptığı 
seminere 25 kişi katıldı.
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Panel: Apartman ve Site Yöneticilerini Bilgilendirme Paneli

13 Haziran 2015 tarihinde Beylikdüzü Kültür Merkezi’nde, Asan-
sör, Yangın, Havuz, Su Depoları ve Arıtma Sistemleri konularını 
içeren 4 oturumlu bir panel gerçekleştirildi. Panelde belediye 
Başkan Yardımcısı Mehmet Çakılcıoğlu ve Şube Başkanı Zeki 
Arslan birer konuşma yaptı. Panele 49 kişi katıldı.

Seminer: 3D Yazıcıların Mühendislik Uygulamalarında 
Kullanımı

3D Yazıcıların Mühendislik Uygulamalarında Kullanımı Semi-
neri düzenlendi. Eğitmen Furkan Bakır’ın sunumuyla 19 Eylül 
2015 tarihinde saat 13.00’te gerçekleşen Seminere 14 üyemiz 
katıldı.

Kokteyl: Beylikdüzü Temsilcilik Açılış Kokteyli
2 Ekim 2015 tarihinde Beylikdüzü İlçe Temsilciliğimizin yeni iş-
yerine taşınması sebebiyle bir açılış kokteyli düzenlendi. Şube 
Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Arslan ve Beylikdüzü Temsilcilik 
Yürütme Kurulu Başkanı Ezgi Kılıç’ın konuşmalarıyla başlayan 
etkinlik, yaklaşık 150 kişinin katıldığı kokteyl ile son buldu.

Film Gösterimi: Son Yörükler – Özgür Hayatlar

2 Kasım 2015 tarihinde Son Yörükler – Özgür Hayatlar bel-
gesel fi lm gösterimi gerçekleştirildi. Belgesel fi lmin yönetmeni 
üyemiz Musa Kaplan ile yapılan söyleşi ile etkinlik sonlandı. 
Etkinliğe 21 kişi katıldı.

Seminer: Tehlikeli Madde Depolama ve Taşıma (ADR’ye 
Göre Risk Değerlendirmesi)

7 Kasım 2015 tarihinde eğitmen Memet Gültek’in sunumuyla 
düzenlenen Tehlikeli Madde Depolama ve Taşıma (ADR’ye 
Göre Risk Değerlendirme) Seminerine 14 üyemiz katıldı.

MESLEKİ DENETİM

Ocak 2014 - Kasım 2015 tarihleri arasında toplam olarak 5501 
adet mekanik tesisat, asansör, AİTM ve işyeri ruhsat projesinin 
mesleki denetimi yapıldı.

İŞYERİ TEMSİLCİLİKLERİ
İşyeri temsilciliğimiz bulunan yerlerde oluşturulan panolar 
aracılığıyla oda etkinlikleri hakkında meslektaşlarımızın bilgi 
sahibi olması sağlandı.
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KADIKÖY TEMSİLCİLİK

YÜRÜTME KURULU
SANİ GÜROCAK Yürütme Kurulu Başkanı
M. SERKAN ORAN Yürütme Kurulu Sekreteri
SAADET SAYIN Yürütme Kurulu Saymanı
İBRAHİM ZAFER Yürütme Kurulu Üyesi
HALİT TATLISU Yürütme Kurulu Üyesi
ÇAĞDAŞ DANACI Yürütme Kurulu Yedek Üyesi
METİN DAĞISTANLI Yürütme Kurulu Yedek Üyesi
NİL RANA ÇETİNDEMİR Yürütme Kurulu Yedek Üyesi
ASIM SAYDAM Yürütme Kurulu Yedek Üyesi

“STRESLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ” SEMİNER 

13 Şubat 2014’te Tina DARSA’nın eğitmenliğinde yapılan semi-
nere 10 kişi katıldı.

“BOLU-GÖLCÜK” GEZİ 
Anadolu Yakası’ndaki üyelerimize yaptığımız çağrı ile 16 Şu-
bat Pazar günü saat:09.00’da Kadıköy Temsilciliğimizin önün-
den hareketle Bolu-Gölcük adlı yöreye gezi yaptık. Karşılaşılan 
doğa harikası, 4 saatlik yolu katılımcılara unutturdu. Göl çev-
resinde atılan turun ardından mangalda pişirilenler hep birlikte 
yendi. Saat 18.00’de tekrar dönüşe geçildi. 51 kişinin katıldığı 
geziden herkes yorgun bir o kadar da mutlu ayrıldı. Katılımcı-

lara 03-04 Mayıs’ta yapılacak bir gece kalmalı Eskişehir Gezisi 
hakkında bilgi verildi. 

ANADOLU YAKASI`NDA BELEDİYELERDE ÇALIŞAN
MESLEKTAŞLARIMIZ İLE TOPLANTI

İlki 27 Kasım 2013 yılında yapılan toplantıya; Tuzla, Üsküdar, 
Ataşehir, Maltepe, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal ve Ümraniye be-
lediyelerinde çalışan meslektaşlarımız katılmıştı. Oda-Belediye 
ve üye arasında yaşanılan sorunların ortadan kaldırılması ama-
cıyla başlatılan toplantılarımızın ikincisi 13 Şubat 2014 Perşem-
be, MMO Kadıköy Temsilciliği`nde gerçekleştirildi.

Toplantıya; Üsküdar, Çekmeköy, Ümraniye, Ataşehir, Kartal be-
lediyelerindeki meslektaşlarımız, Kadıköy Temsilcilik Başkanı 
Sani GÜROCAK, MMO İst. Şb. Y.K. Yd. Üyesi Yusuf Öztürk, 
EMO İstanbul Şube`den Nihal TÜRÜT ve F. Kemal ÖZOĞUZ, 
MMO İst Şube SMM`lerinden G. Figen KARAMAN ve Metin 
DAĞISTANLI, Kadıköy Temsilcilik Teknik Görevlisi Nilgün İLİK 
EREN, Kartal Temsilcilik Teknik Görevlisi Özgür AKSU, Ümrani-
ye Temsilcilik Teknik Görevlisi Özgür ERDOĞAN ve Tuzla Tem-
silcilik Teknik Görevlisi Ertan DEMİRCİ katıldılar.

KADIKÖY BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK
MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARETİ

KADIKÖY TEMSİLCİLİĞİ ETKİNLİKLERİMİZ, ZİYARETLER
ve KATILIMCI SAYILARI

121 Toplantı 600 katılımcı

23 Seminer + 16 Söyleşi 460 katılımcı

9 Sosyal Etkinlik (2 gezi,2 konser,2 şiirdinletisi+1 
yemek+2 fi lm gösterimi)

1900 katılımcı

4 okul söyleşisi (2 üniversite+2 lise ) 225 katılımcı

2 panel 300 katılımcı

40 iş yeri ziyareti 55 katılımcı

3 teknik gezi 40 katılımcı

5 üniversite mezuniyet töreni 40 katılımcı

2 AVM ziyareti 3 katılımcı

3 Teknik Gezi 380 katılımcı

3 Enerji Yöneticisi Eğitimi 45 katılımcı

 Toplam 4048 katılımcı

3. SMM ve Mesleki Denetim Kurultayı hazırlığında aktif görev alındı. 
Hipkon ve Teskon' a katılındı.
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21 Şubat 2014 Cuma günü, Kadıköy Belediyesi İmar ve Şe-
hircilik Müdürlüğü, Makina-Elektrik Şefl iği’nde yeni görev alan 
meslektaşımız Bahar ÇELİK’i, işyeri temsilcimiz Kudret PINAR 
TOSUN ile birlikte ziyaret ettik. Oda-Belediye-Üye üçgeninde 
yaşanılan sorunlardan söz edip, Şantiye Şefl iği ile ilgili koşullar 
hakkında bilgilendirme yaptık. 
 
FASIL

08 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sebebiyle; MMO İstanbul 
Şubesi Türk Müziği Korosu, 10 Mart’ta kadın şarkılarından olu-
şan bir fasıl sundu. Fasıla koro üyeleri ile birlikte 30 kişi katıldı. 

2013 yılı Kasım ayında Mustafa SAĞYAŞAR yönetiminde çalış-
malarına başlayan koronun 10 Mayıs Cumartesi günü Bağlar-
başı Kültür Merkezi’nde dönem sonu konseri yapıldı.
 
ISCAR KESİCİ TAKIMLAR TEKNİK GEZİ

13 Mart 2014’te, öğrenci üyelerimizle birlikte Gebze OSB için-
de yer alan ISCAR KESİCİ TAKIMLAR adlı fi rmaya teknik gezi 
yapıldı. Firma üretimi olan kesici takımlar hakkında yapılan 
sunumdan sonra hep birlikte fabrika gezildi ve yemek yenildi. 
Geziye MMO İstanbul Şube adına Kadıköy Temsilcilik Yürüt-
me Kurulu Üyesi İbrahim ZAFER ve Teknik Görevli Nilgün İLİK 
EREN ile birlikte katıldılar.
 
“BARBAROS MAHALLESİ SAKİNLERİ İLE KENTSEL DÖ-
NÜŞÜM” BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Temsilciliğimizin bulunduğu Yenisahra Mahallesi’nin komşu 
sınırları içinde olan Barbaros Mahallesi Sakinleri ile “Kentsel 
Dönüşüm” hakkında 15 Mart 2014 Cumartesi günü toplantı ya-

pıldı. Toplantıya İKK Sekreteri Süleyman SOLMAZ, MMO Ka-
dıköy Temsilcilik Başkanı Sani GÜROCAK ve mahalle sakinleri 
katıldı. 

 
ANADOLU YAKASI’NDAKİ BELEDİYELERDE ASANSÖR 
TESCİL BİRİMİNDE ÇALIŞAN MESLEKTAŞLARIMIZLA 
TOPLANTI
19 Mart 2014 tarihinde yapılan toplantıda, aktif SMM listesinin 
belediyelere Şubat ve Mart aylarında olmak üzere düzenli bir 
şekilde gönderildiği, Oda Web sitesi üzerinden alan yaratılıp, 
belediyelerdeki görevliler tarafından asansör proje detaylarının 
girilebilmesi için bir çalışma yapıldığı bilgisi verildi.

2013 yılının 6. ayında çıkarılan Planlı Alanlar Tip İmar Yönet-
meliği ile asansör kuyu-kabin-kapı ölçülerinde yaşanan kaos-
tan (asansör kuyusu yerine kabin ölçülerinin ifade edildiği) söz 
edildi. Bu konuda belediyelerde farklı uygulamalar yapıldığın-
dan dolayı yaşanan sıkıntılar aktarıldı. Sorunun kaynağı olan 
avan projenin öneminin üyelere anlatılması, bu konuda özellik-
le Mimarlar Odası’nın sürece dahil edilerek MMO, EMO, MO ve 
İMO ile bir araya gelip avan projenin yasallaştırılması için ça-
lışma yapılması gerekliliği üzerine konuşuldu. Yapılan çalışma 
sonucunda çıkan bilgilerin broşür olarak hazırlaması gerektiği 
ifade edildi.

Proje hazırlama ve kontrol kriterleri konusunda Oda’nın bir eği-
tim vermesi görüşüldü. Broşürde bunların da yer alması gerek-
tiği belirtildi.
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Nisan ayında EMO, MMO, İMO ve MO’nun yukarıda görüşü-
len konular ile ilgili çalışma yapılması, Mayıs ayında Belediye 
çalışanlarının da katılacağı bir günlük bir çalıştay ile konunun 
sonuçlandırılması planlandı.

Toplantıya; Maltepe, Tuzla, Kadıköy, Kartal, Ümraniye, Çekme-
köy, Üsküdar Belediyelerinde çalışan makina ve elektrik mü-
hendisleri, EMO’dan Y.K. Sekreteri Kemal ÖZOĞUZ, Y.K. Üyesi 
Nihal TÜRÜT, Asansör Kom. Başkanı Fevzi YILDIRIM, EMO 
üyesi Cemil KOCATEPE, MMO adına Hasan ÖZGER, İlker 
ÖZGEN, Fatih AYDINLI, Özgür AKSU, Ertan DEMİRCİ, Nilgün 
İLİK EREN ve Yapı Denetim Komisyonu Üyesi Mustafa ASAR 
katıldılar. 

“CMAK VİNÇ” TEKNİK GEZİ

17 Nisan 2014’te CMAK Vinç’e ağırlıklı öğrenci üyelerimizin 

katıldığı teknik gezi düzenlendi. Sabah saatlerinde Temsilcilik 
önünden hareket edildi. Fabrikaya öğle saatlerinde ulaşıldı. 
Tanıtım toplantısı ardından birlikte yemek yenildi. Slayt göste-
riminden hemen sonra fabrika gezildi. Geziye MMO İstanbul 
Şube adına Kadıköy Temsilcilik Yürütme Kurulu Başkanı Sani 
GÜROCAK, Yürütme Kurulu Üyeleri İbrahim ZAFER ve Halit 
TATLISU katıldılar. Katılımcıların oldukça memnun ayrıldığı ge-
zinin başından sonuna gösterdikleri ilgi ve misafi rperverlikleri 
nedeniyle, üyelerimiz Osman ÇAKMAK ve Saim GÜR’e teşek-
kür ederiz.
 
31. DÖNEM MMO KADIKÖY TEMSİLCİLİĞİ YÜRÜTME
KURULU 1. TOPLANTISI
19 Şubat 2014 te ilk, 24 Şubat 2014 te 2. kez yapılan aday 
belirleme toplantılarından sonra 18 Şubat 2014 tarih ve 63 
No’lu MMO İstanbul Şube kararı ile 31. Dönem MMO Kadıköy 
Temsilciliği Yürütme Kurulu atandı. İlk toplantı 24 Mart 2014’te 
yapıldı.

“KENT VE DEMOKRASİ ŞENLİĞİ
1. HAZIRLIK TOPLANTISI”
26 Mart 2014 Çarşamba günü yapılan toplantıda; MMO Ka-
dıköy Temsilcilik Başkanı Sani GÜROCAK’ın hoş geldiniz ko-
nuşmasından sonra katılımcılar kendilerini tanıttılar. Geçen 
yıl yapılan etkinlik detayları hakkında, Özgür AKSU ve Nihat 
UÇUKOĞLU bilgi verdi. Daha sonra bu yıl yapılacaklar hak-
kında öneri alındı. Toplantıya 6 oda (maden, ziraat, jeoloji, kim-

ya, elektrik ve makina) ile Anadolu Yakası Temsilcilik Yürütme 
Kurulları’ndan temsilciler ile teknik görevliler katıldılar. Bir son-
raki toplantının 02 Nisan Çarşamba günü saat 19.00’da MMO 
Kadıköy Temsilcilik’te yapılması, bundan sonraki toplantıların 
da etkinliğe kadar her çarşamba günü aynı yer ve saatte yapıl-
ması konusunda fi kir birliği sağlandı. Diğer odaların çağrılması 
konusunda Nihat UÇUKOĞLU görevlendirildi. 28 Mart’ta Kadı-
köy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nden yer için resmi 
izin yazısının alındığı bilgisi verildi.

 
“LEED ve BREEAM SERTİFİKASINDA TÜRKİYE’DEKİ SON 
GELİŞMELER; BU SERTİFİKALARIN ALINMASI
NOKTASINDA MEKANİK TESİSAT SEKTÖRÜNE
DÜŞENLER” TEKNİK SÖYLEŞİ 

31 Mart 2014 Pazartesi günü sunumunu Serkan EMİN’in yap-
tığı etkinliğe 29 kişi katıldı. “Yeşil Bina ve Dünyadaki Yeşil Bina 
Sertifi kaları” hakkında bilgi verildi. LEED ve BREEAM sertifi ka-
landırma sistemlerinin genel kriterleri ve süreçlerinden kısaca 
bahsedildi. Süreç içerisindeki mekanik konu başlıkları detaylı 
bir şekilde açıklandı. Enerji modellemesi, modellemede kullanı-
lacak referans (baz) bina tasarım kriterlerini belirleyen Ashrae 
90.1 Standardı ve enerji verimliliği açısından Standard’ın önemi 
anlatıldı. Mekanik tasarım aşamasında referans alınması ge-
reken tablolar ve nasıl kullanılacağı konusunda bilgi verildi. İç 
hava kalitesi ve termal konfor kriterleri açısından Ashrae 55 ve 
62.1 Standartları’na değinildi.

“ESKİŞEHİR” GEZİ
3-4 Mayıs 2014 tarihlerinde Eskişehir’e düzenlenen gezi-
ye 55 kişi katıldı. Eskişehir’de; Haller, Demir Yolları Müzesi, 
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Tulomsaş’ta yapılan Devrim Arabası, Kurşunlu Külliyesi, Odun 
Pazarı Evleri, Atlıhan Çarşısı, Lületaşı Atölyesi, Çağdaş Cam 
Sanatları, Kent Belleği Müzesi, Balmumu Heykeller Müzesi, 
Şelale Park, Sazova, Kent Park gezildi, Porsuk nehrinde tur 
yapıldı. Kente özgü Eskişehir yemekleri (Balaban Köfte, Çiğ 
Börek) yendi. İki gün süren gezi boyunca zaman zaman bize 
eşlik eden, öncesinde gezi programına katkı sunan Eskişehir 
Şube Müdürü Levent GÜLER’e, Yönetim Kurulu Saymanı Ne-
şet AYKANAT’a ve Yrd. Yönetim Kurulu Üyesi Emrah YİĞİT’e 
teşekkür ediyoruz. 

 
KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANI AYKURT NUHOĞLU
İLE GÖRÜŞME 

5 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleşen görüşmeye Başkan Yar-
dımcısı Mustafa GÜNALP, Zeki ARSLAN, Sani GÜROCAK, Ha-
san ÖZGER ve Nilgün İLİK EREN katıldılar. Belediye Başkanı’nı 
tebrik amaçlı yapılan ziyarette genel olarak Belediye-Oda işbir-
liği çerçevesinde yapılabilecekler görüşüldü.
 
MMO İSTANBUL ŞUBE TÜRK MÜZİĞİ KONSERİ
10 Mayıs 2014’te, Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde, MMO İstan-
bul Şube Türk Müziği Konseri yapıldı

Kasım 2013’te çalışmaya başlayan Türk Müziği Korosu, çalış-
malarını 2014 yılında Şef Mustafa SAĞYAŞAR yönetiminde 
gerçekleştirdi. TMMOB üyeleri ve yakınlarından oluşan koroda; 
İbrahim ZAFER, Halit TATLISU, Nil Rana ÇETİNDEMİR, Elif 

SOYVURAL, Nilgün İLİK EREN, Nizami Oğral PAMUKÇU, Mür-
vet İLİK, Şenol AYAN, Nizamettin KARACA, Ramazan ÜNAL, 
Dicle Sema YILMAZKARDEŞLER, Nagehan ZAFER, Alirıza 
ASLANER, Ayşen ÖĞÜT YILMAZ, Tülin CİVAN, Erdoğan TÜR-
KÖZ, Barbaros F. DEMİRALP, Saadettin MEVLEVİOĞLU, Esra 
Ayna KIZILAY, Rıfkı ÇOKLAR, Erkan KALENDER, Borahan 
ARSLAN, Mete AYDIN ve Gülfe ÇOKLAR yer aldılar.

10 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleşen konser sonunda MMO 
Kadıköy Temsilcilik Yürütme Kurulu Başkanı Sani GÜROCAK, 
katılımcıları tebrik ederek, Şef Mustafa SAĞYAŞAR’a plaket, 
Koro üyelerine de teşekkür belgesi verdi. 

 
“GEZİ GENÇLİĞİ VE DÜNYADA GENÇLİK
HAREKETLERİ” SÖYLEŞİ
26 Mayıs 2014’te, Anadolu Yakası ortak etkinliği olarak Kar-
tal Temsilcilik’te düzenlenen “GEZİ GENÇLİĞİ Ve DÜNYADA 
GENÇLİK HAREKETLERİ” adlı söyleşiye katıldı. EMO İst. 
Başkanı Beyza Metin ile genç meslektaş adayı-öğrenci üyemiz 
Mesut GEÇGEL’in Gezi süreci ile ilgili aktarımlarını yer aldığı 
etkinliğe Kadıköy Temsilcilik olarak katılım sağladık.

 
“TESİSATTA SİSMİK SEMİNER” 
29 Mayıs 2014 tarihinde Deniz HACIKURTES ve Alp 
YÜCERMAN’ın eğitmenliğinde yapılan seminere 18 kişi katıl-
dı. 
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Yakası Asansör Kontrol Birimi sorumlusu Hale ATAOĞLU, Ka-
dıköy Temsilcilik Teknik Görevlisi Nilgün İLİK EREN ve Teknik 
Görevli İlker ÖZGEN katıldılar. Toplantı sonunda belediye ile 
birlikte yapılabilecek çalışmalar ile ilgili işbirliği protokolleri bı-
rakıldı.

01 Temmuz’da Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Mü-
dürü ve birim çalışanları ile toplantı yapıldı. İlker ÖZGEN ve 
Nilgün İLİK EREN’in katıldığı toplantıda, Ataşehir ilçe sınırında-
ki İşletmelerde duman, toz, koku üreten (gıda üretimi, mermer 
atölyeler, boya-cila atölyeler) yerlerin hava kalitelerinin değer-
lendirilmesine yönelik yapılabilecek ortak çalışmalar üzerine 
görüşme yapıldı.

“MARMARAY, HAYDARPAŞA ve HIZLI TREN” SÖYLEŞİ 

17 Haziran 2014 tarihinde gerçekleştirilen ve 20 kişinin katıldığı 
söyleşide; MMO Kadıköy Temsilcilik Başkanı Sani GÜROCAK, 
BTS Genel Sekreteri Hasan BEKTAŞ ve Turgay KARTAL ko-
nuştu.
 
26 Haziran’da Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Makina ve Endüstri Mühendisliği Mezuniyet Töreni’ne ka-
tıldık. 

10 Haziran 2014’te, Can DÜNDAR’ın “GÖZDAĞI” isimli bel-
geseli Bakırköy Temsilcilik ile eş zamanlı olarak Kadıköy 
Temsilcilik’te de izlendi.

 
KADIKÖY BELEDİYESİ BAŞKAN YRD. MUSTAFA GÜNALP 
İLE GÖRÜŞME

13 ve 20 Haziran tarihlerinden gerçekleştirilen toplantılara Ana-
dolu Yakası Asansör Kontrol Birimi sorumlusu Hale ATAOĞLU, 
Kadıköy Temsilcilik Teknik Görevlisi Nilgün İLİK EREN ve Ka-
dıköy Belediyesi İş Yeri Temsilcimiz Kudret TOSUN katıldılar. 
Belediye ile imzalanan 2014 yılına ait Asansör Protokolü ele 
alındı. MMO İstanbul Şube’nin mesleki denetimler ile ilgili yap-
tığı çalışmalar hakkında bilgilendirme şeklinde geçen toplantı 
sonunda Mesleki Denetim Protokolü bırakıldı.

ATAŞEHİR BELEDİYESİ İLE TOPLANTILAR
13 Haziran 2014 tarihinde gerçekleştirilen ziyarette Başkan 
Yardımcısı Hüseyin HIŞMAN, Ruhsat ve Denetim Müdürü M. 
Cemal KÖROĞLU, Ruhsat Şefi  Mehmetali DÜZOVA ile görü-
şüldü. Toplantıya MMO Kadıköy Temsilciliği Yürütme Kurulu 
Başkanı Sani GÜROCAK ve temsilcilik teknik görevlisi Nilgün 
İLİK EREN katıldılar.

18 Haziran’da ikinci kez Ruhsat ve Denetim Müdürü M. Cemal 
KÖROĞLU ile görüşmeye gidildi. Bu kez görüşmeye Anadolu 
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“YÜKSEKTE ÇALIŞMA GÜVENLİĞİ” SEMİNER 

28 Haziran 2014 tarihinde gerçekleştirilen, Memet GÜLTEK 
eğitmenliğinde yapılan seminere 27 kişi katıldı. 

“YÜKSEK KATLI BİNALARDA MEKANİK TESİSAT
TASARIMI” TEKNİK SÖYLEŞİ
30 Haziran 2014 tarihinde gerçekleştirilen, sunumu mekanik te-
sisatın önde gelen isimlerinden Kani KORKMAZ tarafından ya-
pılan söyleşiye 80 kişi katıldı. Etkinlikte; yüksek yapı kavramı, 
tasarım sürecinde mimari, statik, elektrik ve alt yapı gibi disip-
linler arası ilişkilerden söz edildi. Proje tasarımında özellikle ba-
sınç, rüzgâr, baca etkisi, iç hava kalitesi ve enerji optimizasyo-
nu gibi konulara önem verilmesi gerekliliği belirtildi. Tasarımda, 
performans hedefl erinin belirlenmesi, enerji, çevresel konfor, iş-
letme maliyeti, amaca ulaşma yollarının belirlenmesi ve amacın 
karşılandığının doğrulanmasının gerektiği belirtildi. Tasarımın 
bütünleştirilmesi ayrıca bina yükünün düşürülmesi, bu noktada 
da; güneş yüklerinin azaltılması (gölgeleme, cam seçimi, cep-
he cam oranı), aydınlatma yüklerinin azaltılması, güç tüketim 
yüklerinin azaltılması, iklimlendirme yüklerinin düşürülmesi ge-
rekliliği anlatıldı. Son olarak cihaz seçimlerinde, yüksek verimli 
ekipman kullanımına, kısmi yük verimlerine, seçilen cihaz ile 
serbest ısıtma-soğutma yapılabilmesine, ekonomikliğe, evapo-
ratif soğutmaya (soğutma kulelerine-ön soğutma) dikkat edil-
mesi, dışarı atılan her enerjiden yararlanma yoluna gidilmesi 
gerekliliği belirtildi. 

02 Temmuz’da Doğuş Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Makina ve Endüstri Mühendisliği Mezuniyet Törenleri’ne 
katıldık. 

03 Temmuz’da Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakülte-
si Makina, Endüstri ve Sistem Mühendisliği Mezuniyeti’ne 
katıldık.

 
“KENTSEL DÖNÜŞÜMDEKİ YIKIMLARDA ASBEST
SORUNU” PANEL
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13 Eylül 2014’te “Kentsel Dönüşümdeki Yıkımlarda Asbest 
Sorunu” adlı panel yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan, 
Tübitak’tan, Kadıköy Belediyesi’nden, Ataşehir Belediyesi’nden 
de izleyicilerin olduğu panele 68 kişi katıldı. Panelde İstanbul 
Tabip Odası adına Prof. Dr. Zeki KILIÇASLAN, Kimya Mühen-
disleri Odası adına Yahya Kemal KÖSALİ, İnşaat Mühendisleri 
Odası adına Doç. Dr. Emre GÜRCANLI, İBB İl Meclisi Üyesi 
Hakkı SAĞLAM, ÇSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Enstitüsü (İS-
GÜM) Müdürlüğü adına Pınar ATABEK ve ÇSGB İş Teftiş Ku-
rulu İstanbul Grup Başkanlığı adına Başkanvekili Lütfi  ALPSOY 
yer aldılar.

Her katılımcı kentsel dönüşüm ile oluşan yıkımlar ve asbest 
konulu fi ili duruma kendi meslek alanından yaklaştı. İstanbul 
Tabip Odasından katılan Zeki KILIÇASLAN, doğada serbest 
olarak bulunan asbestten de söz ederek, ülkenin belli kesimle-
rinde, özellikle Kapadokya bölgesi çevresinde yaşanan akciğer 
kanseri vakalarının altında bu maddenin yattığı gerçeğini an-
lattı. Panelde; bina yıkım kararı alındıktan sonra herhangi bir 
birimin yıkım öncesinde ya da yıkım sırasında asbest ile ilgili 
bir araştırma istenmediği, bu konuda yasada açıklıklar olduğu 
belirtildi. Konu, katılımcıların soruları ile daha da netleşti. 

L. Alpsoy, “İşverenin çalışma yaptığı herhangi bir yapı veya or-
tamda asbest veya asbestli malzeme bulunduğu şüphesi duyar 
ise 18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayımla-
nan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yö-
netmeliğinin ilgili hükümlerini uygulaması gerektiğini, ilgili yönet-
meliğe göre; belediye mücavir alan sınırları dışındaki hafriyat 
toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları ile mahallin en büyük mülki ami-
ri; il belediye mücavir alanı içerisinde ise il ve ilçe belediyeleri, 
büyük şehirlerde büyükşehir belediyeleri, büyükşehir belediye-
leri dışında ise ilçe belediyelerinin sorumlu olduğunu bildirdi. 

Ataşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü, yıkım-
da asbest ile alakalı hiç bir belge istemediklerini, bu türlü bir 
sorumlulukları olmadığını belirtti. Aynı şekilde İBB’den katılan 
Hakkı Bey’de Büyükşehirin bu konu ile alakalı hiç bir çalışması 
olmadığını belirtti. Paneli izleyenler, sadece şüphe duyularak 
asbest ile alakalı araştırmayı kimsenin yapmayacağını, ayrıca 
şikâyet olması durumunda bile ödenen cezanın küçük bir ra-
kam olduğu için caydırıcı olmadığını söylediler. Yıkım öncesin-
de, oluşacak yıkıntıda asbestten temiz olduğuna dair bir belge 
istenip, yıkıma öyle izin verilmesi gerektiği, Avrupa’da birçok 
ülkede Asbest Free belgesi olmaksızın yıkıma izin verilmediği 
Yahya Kemal KÖSALİ tarafından belirtildi. Panelin bitiminde, bu 
konuda yasal açıklık olduğu, asbestin zararlı etkilerinin bugün-
den yarına ortaya çıkmaması sebebi ile zorunluluk olmadıkça, 
yıkım öncesi ve sonrasında asbest ölçümü yapılmayacağı, olu-
şan atıkların kuralsız bir şekilde bertaraf edileceği, asbestin geri 
dönüşümü olmayan bir malzeme olmasına rağmen dolgu mal-
zemesi olarak kullanılmaya devam edileceği, bu konuda acilen 
yasal düzenleme yapılarak sorumluların belirlenmesi gerektiği 
sonucuna varıldı.

“YANGINDAN KORUNMA TESİSATLARINDA HİDROLİK 
HESAP YÖNTEMİ” SEMİNER 
27-28 Eylül 2014 tarihlerinde düzenlenen, Esat ERSOY eğit-
menliğinde yapılan seminere 19 üye katıldı.

 
“SDS, TEHLİKELİ KİMYASALLAR VE MALZEME
GÜVENLİK BİLGİ FORMLARI” SEMİNER
30 Ekim 2014 tarihinde kimya-tekstil Mühendisi M. Cüneyt GE-
ZEN eğitmenliğinde yapılan seminere 12 üye katıldı.

“İSİG RİSK DEĞERLENDİRME VE ACİL DURUM
PLANLAMASI” SEMİNER
8 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilen semineri Mehmet GÜL-
TEK sundu, 12 kişi katıldı.
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“MEKANİK TESİSAT TASARIMI AÇISINDAN AKILLI
BİNALAR” TEKNİK SÖYLEŞİ

17 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilen, Aydın ACEMİ’nin sun-
duğu teknik söyleşiye 40 üye katıldı.

“Akıllı bina demek, tüm teknolojik yeniliklerin kullanıldığı bina 
demek değildir. Akıllı binalar, gerek ısıtma ve soğutma gerek-
se diğer disiplinler açısından en ekonomik sistemlere sahip 
olmalıdır. Bu çerçevede güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi, hava-
su-toprak kaynaklı ısı pompaları, gri su uygulaması, yağmur su-
larının değerlendirilmesi, deniz suyundan kullanma suyu elde 
edilmesi, doğal havalandırma, güneş bacaları gibi konular akıllı 
bina tasarımında yer almalıdır.”
 
“KAZAN VE YAKMA SİSTEMLERİNDE PERİYODİK BAKIM 
VE SU ŞARTLANDIRMA” TEKNİK SÖYLEŞİ

24 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilen, Cevat İŞLİK’in sundu-
ğu teknik söyleşiye 14 üye katıldı.

13-14 Aralık 2014 te  Antalya’da “3. Serbest Müşavirlik, Mü-
hendislik Hizmetleri ve Mesleki Denetim Kurultayı” yapıldı.

Sekreterliğini İstanbul ve Antalya şube’nin gerçekleştirdiği 
kurultaya İstanbul Şube olarak  kalabalık bir SMM grubu 
ile (mekanik tesisat, LPG-CNG tesisatı, doğalgaz iç tesisat, 
asansör ve AİTM) katılım gösterildi.

26 Aralık 2014’te Bostancı Prenses Otel’de yapılan yeni yıl 
kutlama yemeğine, Anadolu Yakası’ndaki  4 Temsilcilik + 
Üsküdar MDB’nin etkinlik alanınındaki üyeler katıldı. 

Toplamda  230 kişinin katıldığı yemeğe; 98 kişi Kadıköy, 
51 kişi Kartal, 50 kişi Ümraniye, 21 kişi Tuzla Temsilcilik 
etkinlik alanından dahil oldu. emek ücretinin katılımcılar-
ca ödendiği etkinlik, ilk kez kokteyl formatından çıkarılıp 
yemekli eğlence şeklinde denenmişti, yeni format genel 
anlamda başarılı bulundu.

05 Ocak’ta Torba yasa ile ilgili basın açıklaması ve bildiri 
dağıtımı yapıldı.

06 Ocak’ta Beşiktaş-Karaköy iskelesinde TMMOB olarak 
toplanılıp, bildiri dağıtımı yapıldı. Temsilcilik olarak destek 
verdik.

07 Ocak’ta Acıbadem Halk Dayanışması’nın “Geziden gü-
nümüze Kent Mücadeleleri” konulu söyleşisine Halit TAT-
LISU katıldı.

08 Ocak 2015’te Kadıköy Kent Konseyi Engelli Meclisi top-
lantısına Çağdaş DANACI katıldı.

10 Ocak’ta  Mimarlar Odası/ Karaköy’de Torba Yasa ile ilgili 
olarak yapı süreçlerinde yer alan tüm mimar  ve mühendis-
leri kapsayan bir foruma Temsilcilik olarak katılındı.

12 Ocak’ta, EMO Kadıköy Temsilciliği’nde yapılan açılış-
ortak çalışmalar konulu toplantıya temsilcilik adına Serkan 
ORAN  katıldı.

15 Ocak 2015’te, Kadıköy İskele Meydanında Torba Yasa 
ile ilgili TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu yürütücü-
lüğünde, kitlesel olarak “Kentlerimizin, kıyılarımızın, doğal 
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yaşam alanlarımızın talan edilmesine izin vermeyeceğiz!” 
başlıklı basın açıklaması yapıldı, basın açıklaması öncesin-
de ve sonrasında yapılan bildiri dağıtımına tüm temsilcilik 
olarak destek verildi.

 
16 Ocak’ta, Devrim YILDIRIM GÖKÇELİ eğitmenliğinde 
“Enerji Verimliliği Kanunu, Yayınlanan Son Yönetmelik ve 
Tebliğler” konulu sunum yapıldı, 42 kişi katıldı.

19 Ocak’ta, MMO Kadıköy Temsilcilik’te Torba Yasa ve 
2015’te 4 odanın (İMO, MMO, EMO, MO) yapabileceği ortak 
çalışmaların görüşüldüğü, bir toplantı yapıldı.

22 Ocak’ta, MMO Kadıköy Temsilcilik’te, Anadolu Yakası 
SMM’ lerinin çağrılandığı, “Torba Yasa” konulu bilgilendir-
me toplantısı yapıldı. Toplantıya Mimarlar Odası’ndan Sami 
YILMAZTÜRK katıldı. 40 SMM toplantıya katıldı.

 
30 Ocak’ta, Devrim YILDIRIM GÖKÇELİ’nin eğitmenliğinde,  
“ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemlerinde Farkındalık” ko-
nulu seminer yapıldı. 26 kişi katıldı.

13 Şubat’ta Aydın ACEMİ’nin eğitmenliğinde “Kızgın Yağ 
Tesisatı” konulu seminer yapıldı.

27 Şubat 2015’te Murat ÖZMIZRAK’ın sunumu ile İleri Excel 
Uygulamaları konulu seminer yapıldı. 26 kişi katıldı.

06 Martta yine Murat ÖZMIZRAK’ın sunumu ile Excel’de 
Makrolar semineri yapıldı.14 kişi katıldı.

20 Mart 2015’te, T. Ünal ANGÜN’ün sunumu ile “Endüstriyel 
Tesislerde Soğutma (Hava Soğutmalı) Sistem Tasarımları” 
konulu seminer yapıldı. 21 kişi katıldı.

23 Mart 2015’te, Fikret GEÇGEL’in sunumu ile, “Sifonik Sis-
tem” konulu teknik söyleşi gerçekleştirildi. 41 kişi katıldı.

 
27 Mart 2015’te Nuran DOĞAN’ın sunumu ile “Kişisel Koru-
yucu Donanımlar” konulu seminer yapıldı, 17 kişi katıldı. 

27 Mart 2015’te, MMO Kadıköy Temsilciliği’nde  Mühendis-
lik Mesleği’nde 5-10-15-20. yıllarına ulaşmış meslektaşları-
mıza Onur Belgesi verdik.

06 Nisan 2015’te Yücel ERDEN’in sunumu ile “Daire İstas-
yonları Konsepti” konulu teknik söyleşi yapıldı, 24 kişi ka-
tıldı.
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8-11 Nisan 2015’te İzmir’de Yapılan 12. Ulusal Tesisat Mü-
hendisliği Kongresi’ne katıldık. 

17 Nisan 2015’te Nafi  BARAN’ın sunumu ile “İşletmelerde 
Periyodik Bakım, Önleyici Bakım, Kestirmeci Bakım” konu-
lu seminer yapıldı, 15 kişi katıldı.

 
18 Nisan 2015’te, Cevat İŞLİK’in eğitmenliğinde “Kızgın 
Yağ Tesisatı” semineri yapıldı, 23 kişi katıldı.

 

20 Nisan 2015’te, M. Avukat Yalçın ÜNAL’ın sunumu ile 
“Meslekte Karşılaşılan Hukuksal Sorunlar” konulu söyleşi 
yapıldı, 11 kişi katıldı.

27 Nisan 2015’te, Prof. Dr. Güler YALÇIN ve Köy Enstitüsü 
Mezunları’nın katılımı ile “Köy Enstitülerinin 75. Kuruluş 
Yıldönümü Etkinliği” yapıldı, 30 kişi katıldı.

 
30 Nisan 2015’te  Memet GÜLTEK’in sunumu ile “Konutlar-
da Tehlikelerin Belirlenmesi ve Risk Analizi” konulu semi-
ner yapıldı, 16 kişi katıldı.
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04 Mayıs 2015’te, Ali ÖZGENÇ’in sunumu ile “2009/125/AT 
Enerji ile İlgili Ürünler (ERP) (Gaz Yakan Cihazlar ile İlgili, 
Ağustos 2015 Sonrasında Uyulması Gereken Kurallar)” ko-
nulu söyleşi yapıldı. 19 kişi katıldı.  

08 Mayıs 2015’te Güven KUTAY, Prof. Dr. Remzi ARSLAN ve 
Doç. Dr. Serpil KURT, temsilciliğimizi ziyarete geldiler.

11 Mayıs 2015’te, Münevver OLCAYSOY’un sunumu ile “İş 
Geliştirme ve İnovasyon” konulu söyleşi yapıldı. 14 kişi ka-
tıldı.

14 Mayıs 2015’te, Filiz YAVUZ (NKP üyesi, “Beni Akkuyu-
larda Merdivensiz Bıraktın” kitabının yazarı)’un katılımı ile 
“Dünyada ve Ülkemizde Nükleer Enerjinin Dünü, Bugünü 
ve Geleceği” konulu söyleşi yapıldı. 15 kişi katıldı.

15 Mayıs 2015’te, T. Ünal ANGÜN’ün sunumu ile “Klima Te-
sisatı Hesaplama Esasları” konulu seminer yapıldı, 23 kişi 
katıldı.

 
22 Mayıs 2015’te, Özay KAS ve Cevher PİLPİL’in sunumu 
ile “Binalarda Kojenerasyon/Trijenerasyon Sistemleri Uy-
gulamaları” konulu seminer yapıldı. 20 kişi katıldı.

22 Mayıs  2015’te, Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda “Ana-
dolu Yakası Demokrasi Şenliği” yapıldı.

03 Haziran 2015’te, “Hikmetinden Sual Olunmaz Nazım” 
adlı şiir-müzik dinletisi yapıldı. 

Başta Sezai SARIOĞLU olmak üzere Meral DEMİR, Mehmet 
TEKİRDAĞ, Aynur ULUÇ ve Ahmet İMRAN’ın katkı sundu-
ğu etkinliğe 55 kişi katıldı.     
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09 Haziran 2015’te, Göztepe Halis Kurtça Kültür Merkezi’nde 
MMO Kadıköy Temsilciliği Türk Müziği Korosu “Yaza Mer-
haba Konseri” yapıldı.

11 Haziran 2015’te Marmara Üniversitesi Mühendislik Fa-
kültesi Makine ve Endüstri Mühendisliği mezuniyet tören-
lerine, Temsilcilik Yürütme Kurulu Üyesi İbrahim ZAFER, 
teknik görevli Nilgün İLİK EREN ve Mesut GEÇGEL katıl-
dılar.

 
02 Temmuz 2015’te Doğuş Üniversitesi Mühendislik Fakül-
tesi Makine ve Endüstri Mühendisliği Mezuniyet törenleri-
ne Temsilcilik Yürütme Kurulu Başkanı Sani GÜROCAK ve 
Yürütme Kurulu Üyesi İbrahim ZAFER katıldılar.

 
08 Eylül 2015’te Enerji Verimliliği Kanunu, Yayınlanan Son 
Yönetmelik ve Tebliğler konulu seminer yapıldı. Devrim 
YILDIRIM GÖKÇELİ sundu, 17 kişi katıldı.

17 Eylül 2015’te “Mekanik Odalarda Gürültü Önlemleri ve 
Bunların Sismik Koruma Sistemlerine Olan Etkileri” konulu 
seminer yapıldı. Eren KALAFAT sundu, 20 kişi katıldı.

29 Eylül 2015’te Enerji Etüdü konulu seminer yapıldı. Dev-
rim YILDIRIM GÖKÇELİ sundu,10  kişi katıldı.

09 Ekim 2015’te “Sifonik Sistem” konulu seminer yapıldı. 
Çağrı ÖZGÜMÜŞ sundu. Seminere 15 kişi katıldı.

19-28 Ekim tarihlerinde temsilciliğimizde Enerji Yöneticiliği 
Eğitimi yapıldı.15 kişi katıldı.

18 Kasım 2015’te, Asansörlerde İşletme Bakım ve Periyo-
dik Kontrol Yönetmeliği konulu seminer yapıldı.
Asansör konusunda çalışan Serbest Müşavir Mühendisle-
rin hedefl endiği seminere 31 üyemiz katıldı, Mustafa Kemal 
Köken sundu.
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23 Kasım 2015’te “Merkezi Sistemlerde Kullanım Suyu Ba-
sınçlandırması (Dik Tip Hidrofor Sistemi)” konulu teknik 
söyleşi yapıldı. T. Ünal Angün sundu, 30 kişi katıldı.

27 Kasım 2015’te Isı Yalıtımı Mantolama ve EKB İlişkisi ko-
nulu seminer yapıldı. Emre Er sundu, 35 kişi katıldı. 

29 Kasım 2015’te Site ve Apartman Yöneticileri Bilgilendirme 
Paneli yapıldı. 10 ayrı konuda yapılan etkinliğin açılış konuşma-

sını Sani Gürocak, Süleyman Solmaz ve Kadıköy Belediye Baş-
kan Yardımcısı Onur Temürlenk yaptı. Panel moderatörlüğünü 
Nejat Topçu yaptı. 225 kişilik salon sabahtan itibaren dolmaya 
başladı, panel saat 19.30 da, planlanandan 2 saat sonra bitti, 
kapanışta salonda 40 kişi vardı. Katılanlar, halkı düşünen böyle 
bir kurum olduğunu öğrenmekten mutlu olduklarını belirttiler. İlk 
olarak Makina Müh. Kerem Angün’ün sunumu ile “Binalar da 
Temel Tesisatlar (ısıtma tesisatı, kazan, kombi, baca, sıhhi tesi-
sat, boyler, hidrofor)” konusu anlatıldı. Sonra sırasıyla; “Konut-
larda Doğalgazın Güvenli ve Verimli Kullanımı” sunum: Makina 
Müh. M. Yılmaz Sevinç, “Konutlarda Enerji Tasarrufu” sunum: 
Makina Müh. İ. Cengiz Solakoğlu, “Yalıtım” sunum: İnşaat Müh. 
Güneş Yüzügür (İZODER), “Asansör Yıllık Kontrolleri” sunum: 
Makina Müh. M. Kemal Köken, “Bina Güçlendirmesi” sunum: 
İnşaat Müh. Nusret Suna (İMO İst. Şb.), “Binalarda Elektrik Te-
sisatları ve Güvenlik” sunum: Elektrik Müh. Serdar Paker (EMO 
İst. Şb.), “Elektromanyetik Kirliliğin İlçemizdeki çevresel Etkileri” 

sunum: Y. Şehir Bölge Plancısı A. Şule Sümer (Kadıköy Bel. 
Çevre Koruma ve Kon. Md.) ve “Binalarda Yangın Güvenliği” 
sunum: Makina Müh. Serhat Göke tarafından yapıldı. Etkinliğin 
ses ve görüntü kaydı yapıldı, kitapçık olarak basımı da Kadıköy 
Belediyesince üstlenildi.
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KARTAL TEMSİLCİLİK

YÜRÜTME KURULU
HÜSEYİN ŞİMŞEK Yürütme Kurulu Başkanı
ŞEREF PARLAK Yürütme Kurulu Sekreteri
HASRET TIN Yürütme Kurulu Saymanı
ALİ ÖZKAN  Yürütme Kurulu Üyesi
TEMEL SİNAN BAYRAKTAR  Yürütme Kurulu Üyesi
TEMCİT KIŞKAN  Yürütme Kurulu Yedek Üyesi
ESAT ERSOY  Yürütme Kurulu Yedek Üyesi
GÜLSER ÜNLÜ Yürütme Kurulu Yedek Üyesi
GÜLDEHEN ALDIKANOĞLU Yürütme Kurulu Yedek Üyesi
ALİ GÜVEN  Yürütme Kurulu Yedek Üyesi

“YANGIN YÖNETMELİĞİ” Semineri

18 Nisan 2014 Cuma günü, Kartal İlçe Temsilciliği Toplantı 
Salonu’nda Esat ERSOY’un katılımıyla “Yangın Yönetmeliği” 
semineri gerçekleştirildi. Seminere 14 kişi katıldı.
   
“MALİYET MUHASEBESİ ve AZALTMA YÖNTEMLERİ” 
Semineri
16 Mayıs 2014 Cuma günü, Kartal İlçe Temsilciliği Toplantı 
Salonu’nda Ömer Yaman ERZURUMLU’nun katılımıyla “Mali-
yet Muhasebesi ve Azaltma Yöntemleri” semineri gerçekleştiril-
di. Seminere 6 kişi katıldı. Seminer de Ticari İşletmelerde Kar 
ve Zararın Tespiti, Maliyet Kavramları, Genel Üretim Maliyetleri 

ve Üretim Yerleri, Maliyet ve Gelirin Planlanması ve Kar Plan-
lanması ve Kontrolü konuları işlendi.

   
“TOPRAK, HAVA ve SU KAYNAKLI ISI POMPALARI” Semineri

23 Mayıs 2014 Cuma günü, Kartal İlçe Temsilciliği Toplantı 
Salonu’nda Murat BARUT’un katılımıyla “Toprak, Hava ve Su 
Kaynaklı Isı Pompaları” semineri gerçekleştirildi. Seminere 11 
kişi katıldı.
   
“YÜKSEKTE ÇALIŞMA” Semineri

25 Eylül 2014 Perşembe günü, Kartal İlçe Temsilciliği Toplantı 
Salonu’nda Mehmet GÜLTEK’in sunumuyla “Yüksekte Çalış-
ma” semineri gerçekleştirildi. Seminere 12 kişi katıldı.

“ŞANTİYE MÜHENDİSLİĞİ ve SORUMLULUKLARI” Semineri

KARTAL TEMSİLCİLİĞİ ETKİNLİKLERİMİZ ZİYARETLER
ve KATILIMCI SAYILARI

Temsilcilik Toplantısı 152

10 Seminer 130 Katılımcı

20 Söyleşi 422 Katılımcı

2 Sosyal Etkinlik 35 Katılımcı

2 Panel 305 Katılımcı

49 İş Yeri Ziyareti 147 Üye ile görüşüldü

2 Teknik Gezi 42 Katılımcı

2 Üniversite Mezuniyet Töreni 40 Öğrenci ile Görüşüldü

5 Üye Toplantısı ve Etkinliği 664 Katılımcı

Belediye Görüşmesi 5

Toplam Katılımcı Sayısı 1785
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09 Ocak 2015 Perşembe günü, Kartal İlçe Temsilciliği Toplantı 
Salonu’nda Münür AYDIN’in sunumuyla “Şantiye Mühendisliği 
ve Sorumlulukları“semineri gerçekleştirildi. Seminere 19 kişi 
katıldı.
   
“ASANSÖRLERDE RİSK ANALİZİ” Semineri
05 Mart 2015 Perşembe günü, Kartal İlçe Temsilciliği Toplantı 
Salonu’nda Fatih AYDINLI’nın sunumuyla “Asansörlerde Risk 
Analizi” semineri gerçekleştirildi. Seminere 18 kişi katıldı.

“İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN HAZIRLANMASI GEREKEN 
BELGELER ve YAPILMASI GEREKEN KONTROLLER”
Semineri

19 Mart 2015 Perşembe günü, Kartal İlçe Temsilciliği Toplantı 
Salonu’nda Cengiz GÖZTEPE’nin sunumuyla “İş Güvenliği Yö-
nünde Düzenlenmesi Gereken Belgeler ve Yapılması Gereken 
Kontroller” semineri gerçekleştirildi. Seminere 12 kişi katıldı.
   
“KAYNAR SU ve KIZGIN YAĞ TESİSATI” Semineri

11 Temmuz 2015 Cumartesi günü, Kartal İlçe Temsilciliği Toplantı 

Salonu’nda Cevat İŞLİK’in sunumuyla “Kaynar Su ve Kızgın Yağ 
Tesisatı” semineri gerçekleştirildi. Seminere 23 kişi katıldı.

“ASANSÖR YILLIK KONTROLLERİ” Söyleşisi

18 Aralık 2013 Çarşamba günü, Kartal İlçe Temsilciliği Toplantı 
Salonu’nda Fatih AYDINLI’nın sunumuyla “Asansör Yıllık Kont-
rolleri” söyleşisi gerçekleştirildi. Söyleşiye 27 kişi katıldı.

“YANGIN POMPALARI” Söyleşisi

13 Ocak 2014 Pazartesi günü, Kartal İlçe Temsilciliği Toplan-
tı Salonu’nda Esat ERSOY’un sunumuyla “Yangın Pompaları” 
söyleşisi gerçekleştirildi. Söyleşiye 38 kişi katıldı.

“SENDİKAL MÜCADELEDE MÜHENDİSLERİN YERİ ve 
1 MAYIS” Söyleşisi

28 Nisan 2014 Pazartesi günü, Kartal İlçe Temsilciliği Toplantı 
Salonu’nda Kemal BULUT’un sunumuyla “Sendikal Mücade-
lede Mühendislerin Yeri ve 1 Mayıs” söyleşisi gerçekleştirildi. 
Söyleşiye 26 kişi katıldı.
   
“VRF SİSTEMLERİ ve YENİLİKLERİ” Söyleşisi
05 Mayıs 2014 Pazartesi günü Kartal İlçe Temsilciliği Toplantı 
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Salonunda Turgay YAY’ın sunumuyla “VRF Sistemleri ve Yeni-
likler” konulu söyleşi gerçekleştirildi.Söyleşiye 25 kişi katıldı.
   
“GEZİ GENÇLİĞİ ve DÜNYADA GENÇLİK HAREKETLERİ” 
Söyleşisi

26 Mayıs 2014 Pazartesi günü, Kartal İlçe Temsilciliği Toplantı 
Salonu’nda EMO Başkanı Beyza METİN ve MMO Öğrenci Üye 
Mesut GEÇGEL’in katıldığı söyleşide 29 üye ile Gezi ve Genç-
lik Hareketleri üzerine tartışıldı.

“YÜZME HAVUZU PROJELENDİRME ESASLARI-1”
Söyleşisi

23 Haziran 2014 Pazartesi günü Kartal İlçe Temsilciliği Toplan-
tı Salonunda Üzeyir ULUDAĞ’ın sunumuyla “Yüzme Havuzu 
Projelendirme Esasları-1” konulu söyleşi gerçekleştirildi.Söyle-
şiye 21 kişi katıldı.

“YÜZME HAVUZU PROJELENDİRME ESASLARI-2”
Söyleşisi

07 Temmuz 2014 Pazartesi günü Kartal İlçe Temsilciliği Toplan-
tı Salonunda Üzeyir ULUDAĞ’ın sunumuyla “Yüzme Havuzu 
Projelendirme Esasları-2” konulu söyleşi gerçekleştirildi.Söyle-
şiye 11 kişi katıldı.

“YÜKSEK KATLI BİNALAR VE AVM LERDE SULU
SÖNDÜRME SİSTEMLERİ” Söyleşisi

15 Eylül 2014 Pazartesi günü Kartal İlçe Temsilciliği Toplantı 
Salonunda Esat ERSOY’un sunumuyla “Yüksek Katlı Binalar-
da ve AVM lerde Yangın Söndürme Sistemleri” konulu söyleşi 
gerçekleştirildi.Söyleşiye 28 kişi katıldı.

“İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ HUKUKİ 
SORUMLULUKLARI” Söyleşisi

22 Eylül 2014 Pazartesi günü Kartal İlçe Temsilciliği Toplantı 
Salonunda Gökhan BERKER’in sunumuyla “İş Güvenliği Uz-
manlarının Hukuki Sorumlulukları” konulu söyleşi gerçekleştiril-
di.Söyleşiye 26 kişi katıldı.

“ASANSÖRLERDE KARŞI AĞIRLIK ve KARŞI AĞIRLIKTAN 
DOĞAN RİSKLER” Söyleşisi
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24 Kasım 2014 Pazartesi günü Kartal İlçe Temsilciliği Toplan-
tı Salonunda Nafi  BARAN’ın sunumuyla ”Asansörlerde Karşı 
Ağırlık ve Karşı Ağırlıktan Doğan Riskler” konulu söyleşi ger-
çekleştirildi.Söyleşiye 28 kişi katıldı.

“OTOMOTİVDE LOJİSTİK UYGULAMALARI” Söyleşisi

12 Ocak 2015 Pazartesi günü Kartal İlçe Temsilciliği Toplantı 
Salonu’nda Ali FİLİZ’in sunumuyla ”Otomotivde Lojistik Uygula-
maları” konulu söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşiye 10 kişi katıldı.

“ENDÜSTRİYEL KAZANLARDA İŞLETME ve BAKIM” 
Söyleşisi

19 Ocak 2015 Pazartesi günü Kartal İlçe Temsilciliği Toplantı 
Salonu’nda Temel Sinan BAYRAKTAR’ın sunumuyla ”Endüstri-

yel Kazanlarda İşletme ve Bakım” konulu söyleşi gerçekleştiril-
di. Söyleşiye 14 kişi katıldı.

“ATIK ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARININ İŞLETME ve
BAKIMI” Söyleşisi

02 Mart 2015 Pazartesi günü Kartal İlçe Temsilciliği Toplantı 
Salonu’nda Temel Sinan BAYRAKTAR’ın sunumuyla”Atık Isı 
Geri Kazanım Cihazlarının İşletme ve Bakımı” konulu söyleşi 
gerçekleştirildi. Söyleşiye 14 kişi katıldı.

“OTOMOTİVDE YENİLEŞTİRİLMİŞ PARÇA UYGULAMALARI”
Söyleşisi

09 Mart 2015 Pazartesi günü Kartal İlçe Temsilciliği Toplantı 
Salonu’nda Emre Can ÇİÇİN’in sunumuyla ”Otomotivde Yeni-
leştirilmiş Parça Uygulamaları” konulu söyleşi gerçekleştirildi. 
Söyleşiye 10 kişi katıldı.

“ATIK ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARININ SEÇİMİ ve
HESAPLARI” Söyleşisi

16 Mart 2015 Pazartesi günü Kartal İlçe Temsilciliği Toplantı 
Salonu’nda Temel Sinan BAYRAKTAR’ın sunumuyla ”Atık Isı 
Geri Kazanım Cihazlarının Seçimi ve Bakımı” konulu söyleşi 
gerçekleştirildi. Söyleşiye 7 kişi katıldı.
   
“İŞ MAKİNALARI ve İŞ KAZALARI” Söyleşisi
22 Mayıs 2015 Cuma günü Kartal İlçe Temsilciliği Toplantı 



216

Salonu’nda Zeki SAĞLAM’ın sunumuyla ”İş Makinlaları ve İş 
Kazaları” konulu söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşiye 20 kişi ka-
tıldı.

“HAVUZLARDA HİJYEN ve BAKIM” Söyleşisi

15 Haziran 2015 Pazartesi günü Kartal İlçe Temsilciliği Toplantı 
Salonu’nda Üzeyir ULUDAĞ’ın sunumuyla ”Havuzlarda Hijyen ve 
Bakım” konulu söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşiye 15 kişi katıldı.

“ERP YAZILIMI, SEÇİMİ VE UYGULANMASI” Semineri

15 Ekim 2015 Perşembe günü, Kartal İlçe Temsilciliği Toplantı 
Salonu’nda Ayşe Bağ’ın sunumuyla “ERP Yazılımı, Seçimi ve 
Uygulaması” semineri gerçekleştirildi. Seminere 9 kişi katıldı.
    
“ÜRETİMDE MALİYET ANALİZİ VE MALİYET AZALTMA 
TEKNİKLERİ” Semineri

05 Kasım 2015 Perşembe günü, Kartal İlçe Temsilciliği Toplantı 
Salonu’nda Yaman Ömer Erzurumlu sunumuyla “Üretimde Ma-

liyet Analizi ve Maliyet Azaltma Teknikleri” semineri gerçekleşti-
rildi. Seminere 6 kişi katıldı.

“ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI (GÜNEŞ ENERJİSİ VE 
ISI POMPALARI)” Söyleşisi

06 Ekim 2015 Salı günü Kartal İlçe Temsilciliği Toplantı Salo-
nunda Mevlana Balçık sunumuyla ”Alternatif Enerji Kaynakları” 
konulu söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşiye 34 kişi katıldı.

“ENERJİ VERİMLİLİĞİ YAPI VE ISI GRUBU ÜRÜNLERİ &VE-
RİMLİ BAKIM” Söyleşisi

26.10.2015 Pazartesi günü Kartal Temsilciliği Toplantı Salonun-
da Ekrem Erkut ve Tamer Şeker sunumuyla “Enerji Verimliliği 
Yapı ve Isı Grubu Ürünleri &Verimli Bakım” söyleşisi yapıldı. 
Söyleşiye 16 kişi katıldı.

“BASINÇLI BORU HATLARI” Söyleşisi

30.11.2015 Pazartesi günü Kartal Temsilciliği Toplantı Salonun-
da Ümit Çiftçi’nin sunumuyla “Basınçlı Boru Hatları” söyleşisi 
yapıldı. Söyleşiye 23 kişi katıldı.
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FORD GÖLCÜK TESİSLERİ TEKNİK GEZİSİ

MMO Kartal Temsilciliğimiz öncülüğünde düzenlenen Gölcük 
te bulunan Ford Otosan fabrikası teknik gezisi 09 Ekim 2015 
Cuma günü 27 Üyenin katılımı ile gerçekleştirildi.

“İSTANBUL TARİHİ YARIMADA FENER BALAT” Gezisi

04 Mayıs 2014 Pazar günü günü “Tarihi Yarım Ada Gezisi Fener 
Balat Turu” etkinliğimiz 15 katılımcı ile yapıldı. Saat 10.00’da 
Edirnekapı metrobüs durağında başlayan gezimiz; Kariye Mü-
zesi, Tekfur Sarayı, Ahirada Sinogogo, Rum ve Ermeni Evleri, 
Rum Patrikanesi, Bulgar Kilisesi, Zeyrek Mahallesi’ni de gezile-
rek etkinliğe son verildi.

“BİZİ BEKLEYEN TEHLİKE KURAKLIK” Paneli
MMO Kartal Temsilciliğimiz ön-
cülüğünde düzenlenen “Bizi Bek-
leyen Tehlike; Kuraklık” Paneli 7 
Haziran Cumartesi günü Kartal 
Hürriyet Mahallesi Yaşam Kali-
tesini Yükseltme Merkezi’nde, 
Ziraat Mühendisleri Odası, Çevre 
Mühendisleri Odası ve Prof. Dr. 
Mikdat KADIOĞLU’nun katkıla-
rıyla gerçekleştirildi. 

“APARTMAN VE SİTE YÖNETİCİLERİ BİLGİLENDİRME” 
Paneli
MMO Kartal Temsilciliği olarak Maltepe Belediyesi sınırları içe-
risinde bulunan apartman ve site yöneticilierine yönelik 18 Ekim 

2014 Cumartesi günü saat 10.00-17.00 saatleri arasında bigi-
lendirme paneli gerçekleştirilmiştir.

300’e yakın bina yöneticisinin katıldığı etkinliğin açılış konuş-
masını yapan Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şube Kartal 
Temsilcilik Başkanı Hüseyin ŞİMŞEK; “Makina Mühendisleri 
Odası olarak kamuya yönelik hissettikleri sorumluluğun etkisiy-
le böyle etkinlikler yaptıklarını ve yurtdaşların her türlü teknik 
sorunlarında odanın yanlarında olacağından bahsetti. Hüseyin 
ŞİMŞEK’in ardından Maltepe Belediye Başkanı Ali KILIÇ’ın ko-
nuşması ile süren etkinlik; Binalar da Temel Tesisatlar, Konut-
larda Enerji Tasarrufu, Yalıtım, Asansör Yıllık Kontrolleri, Bina 
Güçlendirme ve Deprem, Elektrik Tesisatları, Baz İstasyonları 
ve Elektro Manyetik Alanlar, Binalarda Yangın Güvenliği, Ortak 
Yaşamda Yasalar konularının anlatımı ve katılımcı sorularıyla 
devam etti. Etkinlikte; Elektrik Mühendisleri Odası ve İnşaat 
Mühendisleri Odası’na konuşmacı olarak sağladıkları katkı için 
teşekkür ederiz.

“İSKİ ÖMERLİ SU ARITMA TEKNİK GEZİSİ” 

MMO Kartal Temsilciliğimiz öncülüğünde düzenlenen İSKİ 

Ömerli Su Arıtma Gezisi, 28 Ocak 2015 Çarşamba günü 13 
üyenin katılımı ile gerçekleştirildi.

“MESLEKTE 5-10-15-20. YIL BELGE GECESİ” 
MMO Kartal Temsilciliğimiz mesleğinde 5-10-15-20. yılını dol-
durmuş üyelere yönelik belge verme etkinliğini 31’i üyemiz olan 
60 katılımcı gerçekleştirdi. 
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“İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ ZİYARETİ”

07 Kasım 2014 tarihinde MMO İstanbul Şb. Tuzla Temsilcilik 
Teknik Görevlisi Serdar TURAN, Kartal Temsilcilik Yürütme 
Kurulu Başkanı Hüseyin ŞİMŞEK, Kartal Temsilcilik Yürütme 
Kurulu üyesi Gülser ÜNLÜ ve Kartal Temsilcilik Yürütme Ku-
rulu üyesi Ali GÜVEN eşliğinde Endüstri Mühendisliği Bölüm 
Başkanı Prof. Dr. Sibkat KAÇTIOĞLU, Mekatronik Mühendisliği 
Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul ÇETİNSOYODA ile üni-
versite iş birliği hakkında görüşmeler yapıldı. 

Görüşmede; Oda tanıtımı yapılarak, Oda ve Üniversite işbirliği-
ni kurmak, geliştirmek ve öğrenci üyelik sistemi gibi Oda faali-
yetlerini aktarmak, öğrencilere yönelik staj ve bitirme projelerin-
de Oda -Üniversite işbirliği kurulması konuşuldu.

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYET TÖRENİ

20 Haziran 2014 Cuma günü Maltepe Üniversitesi Endüstri 
Mühendisliği Bölümü’nün mezuniyet törenine katılım gösterildi. 
Mezun olan yeni meslektaşlarımızla tanışıp yeni iş hayatlarında 
başarı dileklerinde bulunuldu ve her konuda yanlarında olduğu-
muz bir kez daha hatırlatıldı. Törene Kartal Temsilcilik Yürütme 
Kurulu Yedek Üyesi Ali GÜVEN ve Kartal Temsilcilik Teknik Gö-
revlisi Özgür AKSU katıldı. 

KARTAL BELEDİYESİ İLE ASANSÖR YILLIK KONTROL 
PROTOKOLÜ İMZALANDI 

05 Şubat 2014 Çarşamba günü, Makine Mühendisleri Odası 
İstanbul Şubesi ile Kartal Belediyesi arasında asansörlerin yıllık 
kontrolü için protokol imzalandı. MMO İstanbul Şube Başkanı 
Zeki ARSLAN ve Kartal Belediye Başkanı Altınok ÖZ tarafından 
imzalanan protokolün imza töreninde MMO Kartal Temsilcilik 
Başkanı Hüseyin ŞİMŞEK, Makina Mühendisleri İstanbul Şube 
önceki dönem Yönetim Kurulu üyesi Orhan ATİLLA, Makina 
Mühendisleri Odası İstanbul Şube Müdürü Hasan ÖZGER ve 
Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Kartal Temsilcilik 
teknik görevlisi Özgür AKSU, Kartal Belediye Başkan Yardım-
cısı Ali APAYDIN, Özel Kalem Müdürü Ömer Fethi GÜRER, 
Kartal Belediyesi Basın Yayın Müdürü Hüseyin GÜLER de yer 
aldılar.

KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ZİYARETİ

22 Nisan 2014 Salı günü yeni dönem seçilen belediye başkan-
larını tebrik ziyareti kapsamında Kartal Belediye Başkanı Op. 
Dr. Altınok ÖZ’ü yerinde ziyaret edilip yeni dönemde başarı 
dilekleri iletildi.Yeni dönem başkanlığında Belediye ve Makine 
Mühendisleri Odası olarak ortak çalışma alanları konusunda fi -
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kir alışverişinde bulunuldu.Ziyaret MMO Kartal Temsilcilik Y.K. 
Başkanı Hüseyin ŞİMŞEK, MMO İstanbul Şube Müdürü Ha-
san Yılmaz ÖZGER, MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu 30. 
Dönem Saymanı Osman SERTER, Kartal Temsilcilik Yürütme 
Kurulu Üyesi Temel Sinan BAYRAKTAR ve Kartal Temsilcilik 
Teknik Görevlisi Özgür AKSU tarafından gerçekleştirildi.
 
MALTEPE BELEDİYE BAŞKANI ZİYARETİ

22 Nisan 2014 Salı günü yeni dönem seçilen Belediye Başkan-
larını tebrik ziyareti kapsamında Maltepe Belediye Başkanı Ali 
KILIÇ’ı yerinde ziyaret edilip yeni dönemde başarı dilekleri iletil-
di.Yeni dönem başkanlığında Belediye ve Makine Mühendisleri 
Odası olarak ortak çalışma alanları konusunda fi kir alışverişinde 
bulunuldu. Ziyaret MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı 
Zeki ARSLAN, MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu Sekreteri 
N.Cenk CİHANGİR, MMO Kartal Temsilcilik Y.K. Başkanı Hü-
seyin ŞİMŞEK, MMO Ümraniye Temsilcilik Y.K. Başkanı Özgür 
SELÇUK, MMO İstanbul Şube Müdürü Hasan Yılmaz ÖZGER, 
Kartal Temsilcilik Yürütme Kurulu Yedek Üyesi Esat ERSOY, 
Kartal Temsilcilik Yürütme Kurulu Yedek Üyesi Ali GÜVEN, Kar-
tal Temsilcilik 30. Dönem Sekreteri Cem ÇAĞLAR, MMO İstan-
bul Şube Teknik Görevlisi Ş. İlker ÖZGEN ve Kartal Temsilcilik 
Teknik Görevlisi Özgür AKSU tarafından gerçekleştirildi.

“KARTAL-MALTEPE-PENDİK BELEDİYELERİ YANGIN 
PROJELERİ KONTROLÜ PROTOKOLÜ KAPSAMINDA
GÖRÜŞMELER” 

Mart ayı içerisinde Temsilcilik bölgemizde bulunan belediyelerle 
“Yangın Tesisat Projelerinin Kontrolü”nün gerçekleştirilmesi ko-
nusunda işbirliği yapılması amacı ile görüşmeler yapıldı.

BARIŞ ve KARDEŞLİK FUTBOL TURNUVASI

Eğitim-Sen ve Öğrenci Veli Derneği’nin düzenlemiş olduğu 
“Barış ve Kardeşlik Futbol Turnuvası-Berkin Elvan’ı Unutma 
Unutturma” etkinliğine TMMOB adına katılım gösterdik.15 gün 
sürecek olan turnuvaya 90’a yakın takım katıldı ve eleme usulü 
Kartal’da oynanan maçlarda gezi direnişi sırasında yaşamlarını 
yitiren gençlerimiz de etkinliklerle anıldı. TMMOB takımımız ilk 
maçında Kartallı Gençler takımı ile eşleşti ve bütün maçlarda 
olduğu gibi dostluk kazandı.

30. DÖNEM KARTAL TEMSİLCİLİK DEĞERLENDİRME
TOPLANTISI

20 Şubat 2014 Pazartesi günü, Kartal İlçe Temsilciliği Toplantı 
Salonu’nda üyelerimizle birlikte 30. Dönem için değerlendirme 
toplantısı yapıldı. 30. Dönem çalışmaları aktarıldı ve üyelerden 
görüş ve eleştiriler alındı.

31. DÖNEM KARTAL TEMSİLCİLİK YÜRÜTME KURULU 
PLAKET TÖRENİ
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13 Nisan 2014 Pazar 10.00’da Kartal Yakacık Ayazma Çay 
Bahçesi’nde 30. Dönem Temsilcilik Yürütme Kurullarına Plaket 
Töreni yapıldı. Kahvaltı eşliğinde yapılan etkinlikte geçmiş dö-
nem yöneticilere plaket verildi. 28 katılımcı ile gerçekleştirildi.

31. DÖNEM KARTAL TEMSİLCİLİK 1. GENEL ÜYE
TOPLANTISI

25 Haziran 2014 Çarşamba günü, Kartal İlçe Temsilciliği Top-
lantı Salonu’nda üyelerimizle birlikte 31. Dönem 1. Genel Üye 
Toplantısı yapıldı. Toplantı Kartal Temsilcilik Yürütme Kurulu 
Başkanı Hüseyin ŞİMŞEK’in açılış konuşmasının ardından 
Temsilcilik Y.K. Sekreteri Şeref PARLAK’ın çalışmaları içeren 
sunumu ile devam etti ve ardından Tuzla Temsilcilik Y.K. Üye-
si Gürcan ALA’nın yönettiği toplantıda üyelerin görüş, öneri ve 
eleştirileri alındı.

“CAM SÜSLEME 
ATÖLYESİ” 
Temsilcilik üye çalışma-
ları kapsamında “Cam 
Süsleme Atölyesi” üye-
miz Rengin ALKIN’ın öğ-
reticiliğinde temsilciliği-
mizde yapılacaktır. Bilgi 
almak ve ön kayıt yaptır-
mak için lütfen temsilcili-
ğimizle irtibata geçin.
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ŞİŞLİ TEMSİLCİLİK

YÜRÜTME KURULU
MURAT SONAT  Yürütme Kurulu Başkanı
CİHAT ALTUNTAŞ Yürütme Kurulu Sekreteri
ALİ KEMAL TUFANYAZICI  Yürütme Kurulu Saymanı
HAMİT EROĞUZ  Yürütme Kurulu Üyesi
NEVZAT ŞADOĞLU  Yürütme Kurulu Üyesi
İSMET YÖREŞ  Yürütme Kurulu Yedek Üyesi
NEŞE GÜNDOĞDU  Yürütme Kurulu Yedek Üyesi
HÜLYA UZ  Yürütme Kurulu Yedek Üyesi
ZEKİ SAĞLAM  Yürütme Kurulu Yedek Üyesi
İBRAHİM TATAROĞLU Yürütme Kurulu Yedek Üyesi

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ENDÜSTRİYEL
UYGULAMALARI SEMİNERİ

05 Nisan 2014 tarihinde, sunumunu Devrim YILDIRIM’ın yap-
tığı “Enerji Verimliliği Endüstriyel Uygulamaları” semineri 14 
kişinin katılımıyla temsilciliğimizde gerçekleştirildi. Seminerde; 
Niçin enerji verimliliği? Enerji verimliliği ve iklim değişikliği, Çev-
rim, Enerji türleri, Enerji yoğunluğu, Yatırım gerektiren önlemler, 
Enerji yönetim sistemi, Enerji yöneticisi görevlendirilmesi, Gö-
nüllü anlaşmalar, Etüt zorunluluğu, Kamu bina ve işletmelerin-
de öncelikli tedbirler, Enerji etüdü nasıl yapılır? Konularından 
bahsedildi. 

RÜZGÂR ENERJİSİ VE YERLİ YAPILABİLİRLİK ANALİZLERİ
27 Nisan 2014 tarihinde, sunumunu Prof. Dr. Bülent EKER’ in 
yaptığı “Rüzgâr Enerjisi ve Yerli Yapılabilirlik Analizleri” semi-

neri 21 kişinin katılımıyla MMO Şişli Temsilciliğinde gerçekleş-
tirildi. Seminerde; Rüzgâr enerjisinin kullanım alanları, Sosyo 
ekonomik etkiler, Türkiye’ de rüzgâr enerjisi, Rüzgârdan elde 
edilebilecek enerjinin belirlenmesi, Rüzgâr Türbinleri, Rotor 
(Kanatlar ve Göbek), Kuyruk borusu ve yelkovan, Fren tertiba-
tı, Enerji iletimi, Rüzgâr türbin kulesi, Rüzgâr potansiyel analizi 
konularından bahsedildi.

FARKLI STANDARTLARA GÖRE YANGIN SETLERİ VE 
POMPA SEÇİM KRİTERLERİ

25 Eylül 2014 tarihinde sunumunu Ülgen ÖZÖREN-in yaptığı 
“Farklı Standartlara Göre Yangın Setleri ve Pompa Seçim Kri-
terleri” semineri 16 üyenin katılımıyla MMO Şişli Temsilciliğinde 
gerçekleştirildi. Seminerde; 
- Yangın nedir?
- Standartlar, sertifi kalar, kuruluşlar
- VdS nedir?
- VdS’e göre yangın pompaları tasarım ve seçim kriterleri
- VdS’e göre jokey pompa seçimi
- VdS yangın seti kumanda panosu özellikleri
- VdS’e göre örnek yangın sistemi tesisat şeması
- NFPA nedir? UL/FM nedir?
- NFPA 20’ye göre yangın pompaları tasarım ve seçim kriterleri
- NFPA 20’ye göre jokey pompa seçimi
- NFPA 20 yangın seti kumanda panosu özellikleri
- NFPA 20’ye göre örnek yangın sistemi tesisat şeması konula-
rından bahsedildi.

ŞİŞLİ TEMSİLCİLİĞİ ETKİNLİKLERİMİZ ZİYARETLER
ve KATILIMCI SAYILARI

11 Seminer 161 Katılımcı

 9 Sosyal Etkinlik 1067 Katılımcı

1 Panel 450 Katılımcı

Üniversite Ziyaretleri 8 Üniversite

Belediye Ziyaretleri 5 Belediye

Fotoğraf Sergisi 1 Sergi açıldı

Genel Üye Toplantısı ve Yılbaşı Kokteyli 125 Katılımcı

Toplam Katılımcı Sayısı 1803
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ve Emniyetli Çalışma Koşulları” semineri 8 kişinin katılımıyla 
Şişli İlçe Temsilciliğimizde gerçekleştirildi. Seminerde; Çalışma 
koşulları, kaldırma kapasitesinin belirlenmesi, Yük hangi yük-
sekliğe kadar kaldırılmalı, İstenilen kaldırma hızı, Yükün has-
sas şekilde kaldırılıp indirilmesi zorunluluğu, Yatay yönde yük 
taşınması, Kumanda şekli ve Emniyetli çalışma koşullarından 
bahsedildi.

KONUTLARDA GÜNEŞ ENERJİSİNDEN
ELEKTİRİK ELDE EDİLMESİ

18 Mart 2015 tarihinde; sunumunu Hamit EROĞUZ, Nevzat 
ŞADOĞLU’nun yaptığı “Konutlarda Güneş Enerjisinden Elektrik 
Elde Edilmesi” semineri 19 kişinin katılımıyla Şişli İlçe Temsil-
ciliğimizde gerçekleştirildi. Seminerde; Türkiye’de ve Dünyada 
Güneş Enerjisi, Türkiye İçin Güneş Enerji Potansiyeli, Güneş 
Enerjisinden Yararlanma Metotları, Güneş Pillerinin Tarihçesi, 
Güneş Pillerinin Çalışma Prensibi, Güneş Pillerinin Avantajları 
ve Dezavantajları, Güneş Pillerinin Çeşitleri, Güneş Pili Üretimi, 
Güneş Pili Hücrelerinin Performansı, Güneş Pli Sistemleri, Off 
Grid Ve On Grid Sistemlerden bahsedildi.

ŞANTİYELERDE İŞ GÜVENLİĞİ

14 Nisan 2015 tarihinde; sunumunu Münür AYDIN’ın yaptığı 
“Şantiyelerde İş Güvenliği” semineri 16 kişinin katılımıyla Şişli 
İlçe Temsilciliğimizde gerçekleştirildi. Seminerde; Yapı İşlerinde 
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, Çalışanların Bilgilendiril-
mesi, Yapı İşleri Listesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Risklerini İçeren 
Çalışmaların Listesi, Yapı İşine İlişkin Bildirim, Yapı Alanları İçin 

YÜKSEK KATLI BİNALARDA YANGIN
SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

16 Ekim 2014 tarihinde; sunumunu Serhat GÖKE’nin yaptığı 
“Yüksek Katlı Binalarda Yangın Söndürme Sistemleri” semineri 
17 kişinin katılımıyla Şişli İlçe Temsilciliğimizde gerçekleştirildi. 

Seminerde; Sprinkler tesisatı için esas alınacak standartlar ve 
kodlar, Yangın Yönetmeliği, TS EN12845 Yüksek yapı sistem-
leri için özel kurallar, Tasarım Kriterleri, Su Beslemeleri, NFPA 
kodlarına göre tasarım, Yangın dolabı sistemleri, İtfaiye su alma 
ağızları konularından bahsedildi.
Fotoğraf 4

YÜKSEK GENLEŞMELİ VE KÖPÜKLÜ
SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
28 Ocak 2015 tarihinde; sunumunu Dursun ŞAHİN’in yaptığı 
“Yüksek Genleşmeli Ve Köpüklü Söndürme Sistemleri “ semi-
neri 12 kişinin katılımıyla Şişli İlçe Temsilciliğimizde gerçekleş-
tirildi. Seminerde; Köpüklü Söndürme Sistemlerinin Sınıfl andı-
rılması, Yüksek Genleşmeli Sistemlerin Tipleri Ve Gereklilikleri, 
Taşınabilir Yüksek Genleşmeli Köpük Yapan Cihazların Kullanı-

mı, Yüksek Genleşmeli Sistemler, Tetikleme Düzenekleri, Sis-
temin Temel Özellikleri Ve Avantajları, Sistemin Dezavantajları, 
Yüksek Genleşmeli Sistemlerle ilgili Sınırlamalar, Personel Gü-
venliği ve Örnek Uygulamalardan bahsedildi.

VİNÇ SEÇİM KRİTERLERİ VE EMNİYETLİ
ÇALIŞMA KOŞULLARI

28 Şubat 2015 tarihinde; sunumunu Zeki SAĞLAM, Özgü 
ÖZTUNA, Cihat ALTUNTAŞ’ın yaptığı “Vinç Seçim Kriterleri 
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Asgari Sağlık ve Güvenlik Şartları, Geçitlerde Güvenlik, Enerji 
Dağıtım Tesisleri ve Elektrik İle Çalışma, Düzen ve Temizlik, İstif 
ve Depolama, Sağlamlık ve Dayanıklılık, Acil Çıkış Yolları ve Ka-
pıları, Yangın Algılama ve Yangın İle Mücadele, Havalandırma, 
Sıcaklık, Çalışma Yerlerinin, Barakaların ve Yolların Aydınlatılma-
sı, Kapılar ve Geçitler, Trafi k Yolları Ve Tehlikeli Alanlar, Yükleme 
Yerleri ve Rampaları, Çalışma Yerinde Hareket Serbestliği, İlk 
Yardım Soyunma Yeri, Elbise Dolabı, Duşlar ve Lavabolar, Din-
lenme ve Barınma Yerleri, Yapı Alanlarındaki Özel Asgari Şartlar, 
Çalışma Yerlerinin Taban, Duvar ve Tavanları, Yürüyen Merdi-
venler ve Yürüyen Bantlar İçin Özel Önlemler, Açık Mekânlardaki 
Çalışma Yerleri, Hava Koşulları, İskeleler, Cephe Platformu ve 
Asılı Erişim Donanımları Şeklindeki İskele Sistemlerinde Özel 
Tedbirler, Kazı İşleri, Kuyular, Yer Altı İşleri, Tünel Ve Kanal İşleri, 
Yıkım İşleri, Asbest İle Çalışma, Çatı İşleri, Beton Döküm İşleri, 
Metal ve Beton İşleri, Karkas ve Prefabrik Elemanlar, Çelik Yapı 
İşlerinde iş güvenliği konularından bahsedildi.

VANALAR/VANALARIN DOĞRU SEÇİME VE KULLANIMI

28 Mayıs 2015 tarihinde; sunumunu Mehmet ÜZER’in yaptığı 
“Vanalar/Vanaların Doğru Seçime Ve Kullanımı” semineri 6 ki-
şinin katılımıyla Şişli İlçe Temsilciliğimizde gerçekleştirildi. Se-
minerde; Vanaların Ana Parçaları, Vanaların Sınıfl andırılması, 
En Çok Kullanılan Vana Cinsleri, Vana Seçim Tabloları, Akış 
Kontrol Şekline Göre Vana Seçim, İşletme Kriterlerine Göre 
Vana Seçim, Debi Faktörlerine Göre Vana Seçim konularından 
bahsedildi.

İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM 

05 Ekim 2015 tarihinde, Kadir Akbulut’un sunumunu yaptığı “İn-
san İlişkileri Ve İletişim” semineri 7 kişinin katılımıyla MMO Şişli 

İlçe Temsilciliğinde gerçekleştirildi. Etkili iletişimin: temelleri, il-
keleri, öncelikleri, dış özellikleri ve yararları konuları üzerinde 
duruldu.

LPG İLE ÇALIŞMANDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKİLEN 
HUSUSLAR

11 Kasım 2015 tarihinde, sunumunu Münür Aydın’ın yaptığı se-
miner MMO Şişli İlçe Temsilciliğinde gerçekleştirildi. 

ASANSÖR İŞLETME, BAKIM VE PERİYODİK KONTROL 
YÖNETMELİĞİ

15 Haziran 2015 tarihinde yayınlanan yeni Asansör İşletme, 
Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği hakkında akıllarda bu-
lunan soruları cevaplandırmak amacı ile düzenlenen panel 09 
Ekim 2015 tarihinde Perpa Ticaret Merkezi A Blok Büyük Top-
lantı Salonunda gerçekleştirildi. Konuşmacı olarak: Bilim Sana-
yi Ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğünden İlyas 
Menderes Büyüklü, MMO AKM Müdürü Berkay Eriş, AYSAD 

Y.K. Başkanı Sefa Targıt, TSE Anadolu Yakası HYB Müdürü 
Metin İnaL, AYSAD Hukuk Danışmanı Ali Osman Özdilek ve 
EMO yetkilileri hazır bulundu. 

Panel, konuşmacıların kendilerini tanıtmaları ve sunumlarının 
arkasından, soru cevap şeklinde devam etti. Panele, belediye-
lerin ilgili bölümleri, asansör sektörünün önde gelen fi rmaları, 
bakımcı ve mühendislerden oluşan 450 dinleyici katıldı. 

10 EKİM ANKARA KATLİAMI PROTESTO EDİLDİ
12 Ekim 2015 tarihinde Perpa Ticaret Merkezi bahçesinde 10 
Ekim katliamı protesto edildi ve basın açıklaması yapıldı. Basın 
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açıklaması sonrası Perpa Ticaret Merkezi koridorlarında pro-
testo yürüyüşü yapıldı.

10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA VE 29 EKİM CUMHURİYET 
BAYRAMI ETKİNLİKLERİ

29 Ekim ve 10 Kasım tarihlerinde Perpa Ticaret Merkezi tarafın-
dan her yıl düzenlenen anma ve kutlama etkinliklerine Yürütme 
Kurulu üyelerimiz katıldılar ve Atatürk büstüne çelenk koydular.

MMO ŞİŞLİ TEMSİLCİLİĞİ GENEL ÜYE TOPLANTISI
VE YILBAŞI KOKTEYLİ

06 Ocak 2014 tarihinde Şişli Temsilciliği Genel Üye Toplantısı 
ve Yılbaşı Kokteyli temsilciliğimizde gerçekleştirildi. Toplantıda 
yapılan açılış konuşmalarının ardından temsilcilik 30. Dönem 
çalışmaları sunumu yapıldı. Toplantının ardından Perpa’da 
bulunan Sera Restorant’a üyelerimiz ile birlikte geçilerek tem-
silcilik yılbaşı kokteyli gerçekleştirildi. Etkinliğe 125 kişi katılım 
gösterdi.

MMO ŞİŞLİ TEMSİLCİLİĞİ 31. DÖNEM
YÜRÜTME KURULU OLUŞTURMA ÜYE TOPLANTISI

20 Şubat 2014 tarihinde temsilciliğimizde yapılan üye toplantı-
sında; temsilcilik çalışmaları hakkında yapılan bilgilendirmenin 
ardından üyelerin 31. döneme ilişkin görüş ve önerileri alındı ve 
son olarak temsilcilik Y.K. adaylıklarının açıklandığı toplantıya 
toplam 28 üye katıldı. Toplantıda, 31. Dönem temsilcilik Yürüt-
me Kurulu için 17 üye aday oldu.
   
MMO ŞİŞLİ TEMSİLCİLİĞİ 31. DÖNEM YÜRÜTME KURULU
ADAY TOPLANTISI

27 Şubat 2014 tarihinde; MMO Şişli Temsilciliği 31. Dönem 
Aday Toplantısı 13 üyenin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantı-
da; temsilcilik yürütme kurulu adayları kendilerini tanıttılar ve 
temsilcilik çalışmalarına sunabilecekleri katkılardan bahsettiler. 

30. DÖNEM ŞİŞLİ TEMSİLCİLİK Y.K. PLAKET GECESİ
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05 Mayıs 2014 tarihinde 30. Dönem Temsilcilik Y.K. Üyelerine 
Plaketlerinin verildiği etkinlik temsilciliğimizde gerçekleştirildi. 
Etkinliğe; eski ve yeni Y.K. üyelerimizden oluşan 17 kişi katılım 
gösterdi. 

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANI ZİYARETİ

07 Mayıs 2014 tarihinde; MMO İst. Şube Başkanı Zeki ARSLAN, 
MMO İst. Şube Y.K. Üyesi Yusuf ÖZTÜRK, MMO Şişli Temsilcilik 
Y.K. Başkanı Murat SONAT, Şişli Temsilcilik Y.K. Üyeleri Hamit 
EROĞUZ, Nevzat ŞADOĞLU, MMO İst. Teknik Görevlileri Emre 
KIRAL ve İlker ÖZGEN in katılımıyla Şişli Belediye Başkanı Hayri 
İNÖNÜ makamında ziyaret edildi. Ziyarette; MMO- Belediye ara-
sında yapılabilecek işbirliği çalışmalarından bahsedildi. 

BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANI ZİYARETİ
12 Mayıs 2014 tarihinde; MMO Denetleme Krl. Üyesi Remzi 
ÇAKMAKLI, MMO İst. Şube Y.K. Üyesi Yusuf ÖZTÜRK, MMO 
Şişli Temsilcilik Y.K. Başkanı Murat SONAT, Şişli Temsilcilik Y.K. 
Üyeleri Cihat ALTUNTAŞ, Nevzat ŞADOĞLU, İsmet YÖREŞ, 
MMO İst.Şube Müdürü Hasan ÖZGER MMO Şişli Temsilcilik 
Teknik Görevlisi Emre KIRAL’ın katılımıyla Beşiktaş Belediye 
Başkanı Av. Murat HAZİNEDAR makamında ziyaret edildi. Zi-
yarette; MMO- Belediye arasında yapılabilecek işbirliği çalış-
malarından bahsedildi. 

KOÇ ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYET TÖRENİ

Temsilcilik Y.K. üyelerimizden; Murat SONAT, Ali Kemal TU-
FANYAZICI, Hülya UZ, Şube Yöneticileri; Yusuf ÖZTÜRK, Ay-

dın GÜÇKIRAN ve Teknik Görevliler: Emre KIRAL, İbrahim 
TATAROĞLU’nun katılımıyla 13 Haziran 2014 tarihinde gerçek-
leşen Koç Üniversitesi Mezuniyet Töreninde yer aldık. Mezuniyet 
töreninde stand açılarak, yeniz mezun olmuş meslektaşlarımıza 
oda çalışmaları ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. Mezuniyet törenin-
de dereceye giren meslektaşlarımıza hediyeleri takdim edildi.

TEKNE GEZİSİ

MMO Şişli Temsilcilik olarak 27 Haziran Cuma akşamı ger-
çekleştirdiğimiz tekne gezisinde üye ve dostlarımızla bir araya 
geldik. Haydarpaşa’dan başlayan yolculuk, Kabataş’taki yolcu-
lar da alındıktan sonra Anadolu Kavağı’na kadar devam etti. 
Anadolu Kavağı’ndaki 35 dakikalık molada hep birlikte bölgeyi 
gezdik. Mola bittikten sonra tekne ile Boğaz’da gezi turumuz 

devam etti. Gezi boyunca süren canlı müzik ile konuklarımız-
la birlikte geçirdiğimiz keyifl i anların sonunda; Kabataş ve 
Haydarpaşa’da yolcuların bırakılmasının ardından etkinliğimiz 
sona erdi. Etkinliğe 125 kişi katıldı.

SARIYER BELEDİYE BAŞKANI ZİYARETİ
10 Temmuz 2014 tarihinde; MMO İst.Şube Başkanı Zeki ARS-
LAN, MMO İst. Şube Yön. Krl. Üyesi Yusuf ÖZTÜRK, MMO 
Şişli Temsilcilik Y.K. Başkanı Murat SONAT, MMO Denetleme 
Krl. Üyesi Remzi ÇAKMAKLI, MMO İst.Şube Müdürü Hasan 
ÖZGER ve Şişli Temsilcilik Tek. Gör. Emre KIRAL’ın katılımıy-
la Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü GENÇ makamında ziyaret 

edildi. Ziyarette; MMO- Belediye arasında yapılabilecek işbirliği 
çalışmalarından bahsedildi. 

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ BÖLÜM BAŞKANLARI ZİYARETİ
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16 Eylül 2014 tarihinde, Boğaziçi Üniversitesi Makine Müh. 
Bölüm Başkanı Prof. Dr. Günay ANLAŞ ve Endüstri Müh. Bö-
lüm Başkanı Prof. Dr. Ümit BİLGE, MMO Şişli Temsilcilik Y.K. 
Başkanı Murat SONAT, Şişli Temsilcilik Teknik Görevlisi Emre 
KIRAL ve Üye İlişkileri Sorumlusu İbrahim TATAROĞLU tara-
fından makamlarında ziyaret edildi. Ziyarette; oda- üniversite 
arasında yapılabilecek ortak çalışmalar, öğrenci üyelere yöne-
lik yapılabilecek etkinlikler ve üniversitenin odadan beklentileri 
konu başlıkları değerlendirildi.

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ ZİYARETİ
14 Ekim 2014 tarihinde, Beykent Üniversitesi Müh. Mim. Fak. 
Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet CİHAN MMO Şişli Temsilci-
lik Y.K. Saymanı Ali Kemal TUFANYAZICI, Şişli İlçe Temsilcilik 
Teknik Görevlisi Emre KIRAL ve Üye İlişkileri Sorumlusu İbra-
him TATAROĞLU tarafından makamlarında ziyaret edildi. Zi-
yarette; oda-üniversite arasında yapılabilecek ortak çalışmalar, 
öğrenci üyelere yönelik yapılabilecek etkinlikler ve üniversitenin 
odadan beklentileri konu başlıkları değerlendirildi.

HALİÇ ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜH. BÖLÜMÜ ZİYARETİ

21 Ekim 2014 tarihinde, Haliç Üniversitesi Endüstri Müh. Bö-
lüm Başkanı Prof. Dr. Kenan ÖZDEŞ, MMO Şişli Temsilcilik 
Teknik Görevlisi Emre KIRAL tarafından makamlarında ziyaret 
edildi. Ziyarette; oda- üniversite arasında yapılabilecek ortak 
çalışmalar, öğrenci üyelere yönelik yapılabilecek etkinlikler ve 
üniversitenin odadan beklentileri konu başlıkları değerlendiril-
di. Öğrenci üyelere yönelik oda tanıtım etkinliğinin planlanması 
kararlaştırıldı.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ HAFTASI PERPA ETKİNLİĞİ
Enerji verimliliği haftası kapsamında; kamuoyunu enerjinin ve-
rimli kullanımı konusunda bilinçlendirmek amacıyla, TMMOB 

Makine Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası iş-
birliği ile Perpa Ticaret Merkezi içerisinde, 12-13-14 Ocak 2015 
tarihlerinde 3 gün süre ile ‘Enerji Verimliliği Haftası Perpa Etkin-
liği’ düzenlendi. Etkinliğin ilk günü olan 12 Ocak 2015 tarihinde 
MMO İstanbul Şube Bşk. Zeki ARSLAN ve EMO İstanbul Şube 
Bşk. Beyza METİN tarafından, Enerji Verimliliği ilgili ortak bir 
basın açıklaması yapıldı. Etkinlikte ziyaretçilere; konu ile ilgili 
çeşitli broşürler ve kitapçıklar dağıtılarak merak ettikleri konular 
hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Perpa Ticaret Merkezi içeri-
sinde bulunan sergi alanında Aydın Üniversitesi’nin geliştirmiş 
olduğu güneş enerjisi ile çalışan yarış araçları ve çeşitli alterna-
tif enerji ile çalışan araçlar sergilendi. Temsilciliğimiz tarafından 
hazırlanan enerji verimliliğini anlatan animasyon fi lm etkinlik sü-
resince Perpa TV vasıtasıyla yayınlanarak ziyaretçilere enerji 
verimliliği konusunda farkındalık yaratılmaya çalışıldı. 

ŞİŞLİ BELEDİYE BAŞKANI ZİYARETİ

27 Ocak 2015 tarihinde; MMO İst. Şube Başkanı Zeki ARSLAN, 
MMO İst. Şube Y.K. Üyesi Yusuf ÖZTÜRK, MMO Denetleme 
Krl. Üyesi Remzi ÇAKMAKLI, MMO İst.Şube Müdürü Hasan 
ÖZGER ve MMO Şişli, Şişli İlçe Temsilciliği Teknik Görevlisi Veli 
ÇALIŞKAN’ın katılımıyla Şişli Belediye Başkanı Hayri İNÖNÜ 
makamında ziyaret edildi. Ziyarette; MMO- Belediye arasında 
yapılabilecek işbirliği çalışmalarından bahsedildi. 

MESLEKTE 5.,10.,15.,20. YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZ 
İÇİN DÜZENLENEN ONUR GECESİ
MMO Şişli İlçe Temsilciliği tarafından, Perpa Ticaret Merkezi B 
Blok Toplantı Salonu’nda, 13 Mart 2015 Cuma günü Şişli İlçe 
Temsilciliği bölgesinde bulunan, meslekte 5.,10.,15.,20. yılını 
dolduran üyelerimizin birbirleri ile iletişimlerini sağlamak, Oda 
ve Temsilcilik faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirme yapmak, 
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üyelerimizin istek ve şikayetlerini öğrenebilmek amacıyla onur 
gecesi düzenlendi. 

45 katılımcının bulunduğu gecede, Oda ve Temsilcilik faaliyet-
lerini anlatan bir slayt gösterisi yapıldıktan sonra, üyelerimizin 
sorularının cevaplandığı bir forum gerçekleştirildi. Gecenin 
sonunda meslekte 5.,10.,15.,20. yılını doldurmuş üyelerimize 
Şube Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Temsilcilik Yürütme Kurulu 
Üyelerimiz tarafından hediyeleri takdim edildi.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ SÖYLEŞİSİ
VE FİLM GÖSTERİMİ

29 Nisan 2015 tarihinde, Perpa Ticaret Merkezi A Blok EMO 
Eğitim ve Toplantı salonunda, DİSK BANK-SEN Genel Başkanı 
Önder ATAY’ın konuşmacı olarak katıldığı ve 1 Mayısın tarihsel 
gelişimi ve önemini anlattığı bir söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşi 
öncesi DİSK tarafından hazırlanan bir belgesel gösterimi yapıl-
dı. Yapılan etkinlikte 15 kişi hazır bulundu. 

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
FOTOĞRAF SERGİSİ

28-29-30 Mayıs 2015 tarihinde, Perpa Ticaret Merkezi sergi 
alanında, 1 Mayıs Emek Ve Dayanışma Günü’nün ülkemizdeki 
tarihsel gelişimini anlatmak ve 70’li yıllardan günümüze kadar 
kutlanan tüm 1 Mayısların nasıl yaşandığını kronolojik bir bi-
çimde fotoğrafl ar aracılığı ile anlatmak amacı ile 3 günlük bir 
fotoğraf sergisi düzenlendi. 

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYETİ TÖRENİ
MMO Şişli İlçe Temsilciliği Y.K. Başkanı Murat SONAT’nın ka-
tılımıyla 13 Haziran 2015 tarihinde gerçekleşen Galatasaray 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mezuniyet Töreninde yeni 
mezunlarla buluşuldu. Oda ve Temsilcilik faaliyetlerimiz hak-

kında bilgilendirme yapıldı, istek ve şikâyetleri hakkında bilgi 
alındı. Mezuniyet töreninde yeni mezun olan meslektaşlarımıza 
hediyeleri takdim edildi.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYET TÖRENİ

MMO Şişli İlçe Temsilciliği Y.K. Üyelerimizden Ali Kemal 
TUFANYAZICI’nın katılımıyla 19 Haziran 2015 tarihinde ger-
çekleşen Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mezuniyet 
Töreninde yer alındı. Mezuniyet töreninde stand açılarak, yeni 
mezun olmuş meslektaşlarımıza oda çalışmaları ile ilgili bilgi-
lendirmeler yapıldı. Mezuniyet töreninde dereceye giren mes-
lektaşlarımıza hediyeleri takdim edildi.

ÜYE ZİYARETLERİ

MMO Şişli Temsilciliği olarak bölgemizde yer alan üyelerimizi 
2014-2015 yılları içerisinde ziyaret ettik. 43 fi rma ziyaretinde 
85 üyemiz ile görüşme imkânı sağlandı. Üye Ziyaretlerinde; 
güncel oda etkinlikleri (panel, söyleşi, eğitim vb.) bilgilendirme, 
üyemizin odamızdan beklentileri, üyenin oda faaliyetleri ile ilgili 
önerileri konu başlıkları ele alınmaktadır.

İŞYERİ PANOLARI
Temsilcilik bölgemiz-
de bulunan işyeri 
panolarının periyodik 
olarak güncelleme 
çalışmaları devam et-
mektedir.
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TUZLA TEMSİLCİLİK

YÜRÜTME KURULU
GÜRCAN ALA Yürütme Kurulu Başkanı
UYGAR KARATAŞ Yürütme Kurulu Sekreteri
NİHAL SARIGÜL Yürütme Kurulu Saymanı
TAHİR YILDIZ  Yürütme Kurulu Üyesi
NUR ÖZDURMAZ Yürütme Kurulu Üyesi
YAŞAR TOPRAK Yürütme Kurulu Yedek Üyesi
ARDA ARLI Yürütme Kurulu Yedek Üyesi
Deniz DÜMER Yürütme Kurulu Yedek Üyesi
Mehmet Gökhan SEÇGEL Yürütme Kurulu Yedek Üyesi

ELEKTRİK MOTORLARI BİLGİLENDİRME ve 
VERİMLİ MOTOR SEÇME TEKNİKLERİ

14 Şubat 2014 Cuma günü 10:00-18:00 saatleri arasında Elk. 
Müh. Serdar PAKER’in sunumuyla “Elektrik Motorları Bilgilen-
dirme ve Verimli Motor Seçme Teknikleri” konulu seminer 15 
katılımcı ile yapıldı. Seminerde; elektron, gerilim, direnç, Ohm 
kanunu, kondansatör, bobin hakkında özet bilgilendirme yapı-
lıp, elektrik motorları konusu detaylandırıldı ve elektrikli motor 
seçiminde dikkat edilmesi gereken kriterler, ihtiyaçların nasıl 
belirlenmesi gerektiği gibi konular anlatıldı.

PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN
ÇALIŞANLARIN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİĞİNE 
GÖRE PATLAMALARDAN KORUNMA DOKÜMANI
HAZIRLANMASI BİLGİLENDİRME
15 Şubat 2014 Cumartesi günü 10:00-18:00 saatleri arasında 
Memet GÜLTEK’in sunumuyla “Patlayıcı Ortamların Tehlikele-

rinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmeliğine Göre 
Patlamalardan Korunma Dokümanı Hazırlanması Bilgilendir-
me” konulu seminer 10 katılımcı ile yapıldı. 6331 Sayılı İş Sağlı-
ğı ve Güvenliği Kanunu ve Kanun Gereği Çıkarılan Yönetmelik-
ler, Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan 
İşyerlerinde Ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük, TS 
EN 60079-10 Serisi Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Elektrikli 
Aygıtlar İçin Tehlikeli Bölgelerin Sınıfl andırılması, Doküman 
Güncellemesi ve Gözden Geçirilmesi vb. konular anlatıldı.

ELEKTRİK MOTORLARI BİLGİLENDİRME ve 
VERİMLİ MOTOR SEÇME TEKNİKLERİ

05 Haziran 2014 Perşembe günü 10:00-18:00 saatleri arasında 
Elk. Müh. Serdar PAKER’in sunumuyla “Elektrik Motorları Bilgi-
lendirme ve Verimli Motor Seçme Teknikleri” konulu seminer 22 
katılımcı ile yapıldı. Seminerde; elektron, gerilim, direnç, Ohm 
kanunu, kondansatör, bobin hakkında özet bilgilendirme yapı-
lıp, elektrik motorları konusu detaylandırıldı ve elektrikli motor 
seçiminde dikkat edilmesi gereken kriterler, ihtiyaçların nasıl 
belirlenmesi gerektiği gibi konular anlatıldı.

HİDROFOR ve POMPA SEÇİM KRİTERLERİ

TUZLA TEMSİLCİLİĞİ ETKİNLİKLERİMİZ ZİYARETLER
ve KATILIMCI SAYILARI

12 Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü Toplantısı 68 Katılımcı

 18 Seminer 3 Söyleşi 288 Katılımcı

3 Üniversite Mezuniyet Töreni ve Ziyareti 57 Katılımcı

1 Sosyal Etkinlik 26 Katılımcı

1 Temsilcilik Üye Toplantısı 16 Katılımcı

 3 Panel 227 Katılımcı

7 İş Yeri Ziyareti 26 Kişi ile 
görüşüldü

Toplam Katılımcı Sayısı 708
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12 Haziran 2014 Perşembe günü 10:00-18:00 saatleri arasında 
Salim MİRASYEDİ’nin sunumuyla “Hidrofor ve Pompa Seçim-
leri” konulu seminer 10 katılımcı ile yapıldı. Seminerde; Pom-
palar, Pompa Seçimleri, Proje Pompa Değerlerinin Bulunması, 
Pompa Yerleşimi, Tesisatta Pompa Dizaynları, Atık Su Pompa 
Debi ve Hesabı, Örnek Seçim Programı gibi konular anlatıldı.

HVAC TESİSATLARINDA VANALAR

20 Haziran 2014 Cuma günü 10:00-18:00 saatleri arasında 
Süleyman TOKAY’ın sunumuyla “HVAC Tesisatında Vanalar” 
konulu seminer 8 katılımcı ile yapıldı. Seminerde; Vanaların 
Sınıfl andırılması, Gruplandırma, Fonksiyonlar, Seçim Kriterleri, 
Basınç Sınıfı, Basınç Sıcaklık Tabloları, Anma Ölçüsü, Hesap-
lanması, Boyutlandırma, Sürgülü Vana ve Tipleri, Küresel Vana 
ve Tipleri, Glob Vana, Kelebek Vana ve Tipleri, Aktüatör Seçimi 
ve Uygulaması, Vana Karşılaştırma, Pislik Tutucu, Çek Valfl er 
ve tipleri, Çek Valf karşılaştırma, Standartlar ve Standartlaşma, 
Testler ve Test Sistemleri, Ürün Montaj Örneği, Balans Vanala-
rı, Balanslama gibi konular anlatıldı.

AYGAZ TEKNİK ELEMAN EĞİTİMİ

01 Haziran 2014 Pazar günü 10:00-18:00 saatleri arasında 
Bülent ÖNTAŞ’ın sunumuyla “AYGAZ Teknik Eleman Eğitimi” 
konulu seminer 18 katılımcı ile yapıldı. 

SANAYİDE SÜREKLİ GELİŞİM İÇİN KAİZEN
7 Ağustos 2014 Perşembe günü 10:00-18:00 saatleri arasında 
Bülent Cerit’in sunumuyla “Sanayide Sürekli Gelişim İçin Kai-

zen” konulu seminer 17 katılımcı ile yapıldı. Seminerde Kaizen 
nedir, Kaizen’in hedefi , Kaizen ve yenilik, Kaizen ve katılım, 
PUKO döngüsü, Kaizen türleri, ortaya çıkışı, 16 büyük kayıp, 
Kaizen ve yönetim, Kaizen ve kalite kontrol, problem çözme 
araçları, Kabetsu Kaizen, Kaizen’de problem çözme için 7 te-
mel prensip konuları anlatıldı.

DEPOLARDA YANGIN TESİSATLARI

02-03 Mart 2015 Pazartesi-Salı günü 10.00-18.00 saatleri ara-
sında Mak. Müh. Taner Kaboğlu’nun sunumuyla “Depolarda 
Yangın Tesisatları” konulu seminer 4 katılımcı ile yapıldı. Se-
minerde depolarda sprinkler sistemleri tasarımı, TS EN 12845 
Hükümleri ve depolarda yangın tesisatı uygulama problemleri 
ve çözümleri gibi konular anlatıldı.

GAZLI KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

27 Mayıs 2015 Çarşamba günü 10.00-18.00 saatleri arasında 
Mak. Müh. Serhat Göke’nin sunumuyla “Gazlı Köpüklü Söndür-
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me Sistemleri” konulu seminer 6 katılımcı ile yapıldı. Seminer-
de yangın sistemlerinde kullanılan temiz gazlar, hidrokarbon 
esaslı gazlar, inert gazlar, ��2 gazlı söndürme sistemleri, ge-
nel sistem kriterleri, örnek çözümler, yangın söndürme sistem-
lerinde kullanılan köpük türleri, köpük su oranlama yöntemleri 
ve sistem türleri gibi konular anlatıldı.

YÜKSEK KATLI BİNALARDA YANGIN TESİSATI

23 Temmuz 2015 Perşembe günü 10.00-18.00 saatleri arasın-
da Mak. Müh. Esat Ersoy’un sunumuyla “Yüksek Katlı Binalarda 
Yangın Tesisatı” konulu seminer 29 katılımcı ile yapıldı. Semi-
nerde yağmurlama sisteminin yatay zonlaması, basınç zonları 
ve basınç düşürücü vanalar, ara seviye su depoları, dilatasyon 
ve sismik koruma, artium boşluklarının çevresine ve cephe iç 
kısmına yağmurlama başlığı gerektiren durumlar, duman kont-
rolü, merdiven basınçlandırma gibi konular anlatıldı.

ADR HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

31 Temmuz 2015 Cuma günü 10.00-18.00 saatleri arasında 
Mak. Müh. Memet Gültek’in sunumuyla “ADR Hakkkında Genel 
Bilgilendirme” konulu seminer 25 katılımcı ile yapıldı. Seminer-
de; çalışma yaşamını düzenleyen mevzuata göre İşyerinde ve 
günlük yaşantımızda tehlike madde – tehlikeli madde ve İSG 
genel sorumluluk kavramı, genel olarak tehlike madde ve teh-
like madde etiketleme – tehlikeli madde kodları ve işaretlerinin 
belirlenmesi, tehlikeli madde taşımacılığında ACİL durum kartı 
– kara nakliyatında meydana gelen kazalar ve kazalara mü-
dahalede dört adım, tehlikeli maddelerin ulusal ve uluslararası 
yasal mevzuata uygun taşınması ve taşınmasında kullanılan 
araçlar ile kara yolu taşınmasında çalışma yaşamını düzenle-
yen yasal mevzuatlar, ADR nedir, genel emniyetli taşıma kural-

ları – işyerinde ve taşımacılıkta risk analizi ve yönetmeliğe göre 
taşımacılıkta risk değerlendirme raporu hazırlanması, yönet-
meliğe göre risk değerlendirme raporu üzerinde örnek çalışma 
gibi konular anlatıldı.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU, EN GÜNCEL
YÖNETMELİKLER ve UYGULAMA ÖNERİLERİ

23 Ağustos 2015 Perşembe günü 10.00-18.00 saatleri arasın-
da Mak. Müh. Devrim Yıldırım’ın sunumuyla “Enerji Verimliliği 
Kanunu, En Güncel Yönetmelikler Ve Uygulama Önerileri” ko-
nulu seminer 14 katılımcı ile yapıldı. Seminerde; Enerji verim-
liliği nedir ve nasıl yapılır, enerji verimliliği ve iklim değişikliği, 
enerji tasarrufu, TEP (ton eşdeğer petrol), enerji türleri, enerji 
yoğunluğu, örnekler, enerji yönetimi nedir ve nasıl oluşur, yö-
netim nedir, enerji verimlilik organizasyonu, P.U.K.O döngüsü, 
SWOT analizi, enerji performans göstergeleri, SET ve enerji 
yoğunluğu nedir, SANKEY diyagramı, enerji yönetiminde ba-
kım, enerji yönetim teknikleri, proses ve sistem optimizasyonu, 
enerji tasarrufu soruları, enerji etüdü nasıl ve niçin yapılır, ama-
cı, etüt örnekleri, gibi konular anlatıldı.

PANELLER

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE İŞÇİ SAĞLIĞI VE
İŞ GÜVENLİĞİ

Tuzla Temsilciliğimiz`in düzenlediği “Endüstriyel Tesislerde İşçi 
Sağlığı ve İş Güvenliği” paneli 16 Nisan 2014 Çarşamba 13:30-
17:00`de, İstanbul Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesinde ya-
pıldı.
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Panel, İDOSB Bölge Müdürü Ekrem BAYRAM ve MMO İst. Şb. 
Tuzla Temsilciliği Y.K. Başkanı Behlül BOYALI`nın açış konuş-
malarıyla başladı.

Panel, MMO İstanbul Şb. İSİG Komisyonu Üyesi Gökhan BER-
KER, ÇSGB İş Teftiş İstanbul Grup Bşk. Yrd. İş Baş Müfettişi 
Lütfi  ALPSOY, İş Güvenliği Uzmanı Ertuğrul BİLİR ve İstanbul 
Tabip Odasından Dr. Şevket AKSOY`un sunumları ile devam etti. 
Oturum Başkanlığını Münür AYDIN yaptı. 130 katılımcı oldu.

Panelin sonunda TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul 
Şubesi Tuzla Temsilciliği Y.K. Üyeleri, panelistlere ve oturum 
başkanına katkılarından dolayı teşekkür plaketi takdim ettiler.
Birgün Gazetesi panel haberi:

RESTAURANT & ENDÜSTRİYEL MUTFAKLARDA 
HAVALANDIRMA VE BACA FİLTRE SİSTEMLERİ

20 Kasım 2014 Perşembe günü saat 14:00-17:30 arasında Ma-
kina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Tuzla İlçe Temsilciliği 
ve Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü 
ortak çalışmasıyla Kadıköy Belediyesi Brifi ng Salonu’nda “Res-
taurant & Endüstriyel Mutfaklarda Havalandırma ve Baca Filtre 
Sistemleri” paneli 87 katılımcı ile düzenlenmiştir.

Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt NUHOĞLU ve Makina Mü-
hendisleri Odası İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Zeki 
ARSLAN tarafından yapılan açılış konuşmalarının ardından pa-
nel moderatörü Behlül BOYALI tarafından oturum başlatılmıştır. 
Panelist olarak Çevre Mühendisleri Odası’ndan Ayten KARTAL, 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden Ertan YILDIRIM, MMO Bi-
lirkişileri Haydar BOYALI ve Doğan ÖZDEMİR’in sunumlarının 
ardından dinleyicilerin soru/cevaplarıyla etkinlik sona ermiştir.

MEZUNİYET TÖRENLERİ

OKAN ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYET TÖRENİ
Okan Üniversitesi Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, 
Mekatronik Mühendisliği ve Otomotiv Mühendisliği bölümlerin-
den mezun olacak olan öğrencilerin Meslek odamıza asil üye 
olarak kaydolmasını sağlamak, oda faaliyetlerini ve birim çalış-
malarını tanıtmak, üniversitelerdeki akademik kadro ile bağlantı 
kurmak ve geliştirmek amacıyla 31 Mayıs 2014 Cumartesi günü 

yapılan mezuniyet törenine MMO İstanbul Tuzla Temsilcilik yü-
rütme kurulu üyelerimiz Gürcan ALA ve Yaşar toprak, temsilcilik 
teknik görevlimiz Ertan DEMİRCİ ve şube üye birimi teknik gö-
revlimiz İbrahim TATAROĞLU ile birlikte katılım gösterilmiştir.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. R. Nejat 
TUNCAY, Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Günseli GÖRÜR ve 
Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yasemin Claire 
ERENSAL ile görüşme yapılmış olup, ortak yapılabilecek çalış-
malar üzerine konuşulmuştur. 

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi girişinde oda standımız açıl-
mış olup ilgili bölümlerden mezun olan öğrenciler ile görüşülüp 
oda rozetleri takıldıktan sonra bölümlerini dereceyle bitiren öğ-
rencilere hediyeleri verilmiştir.

  
ZİYARETLER

İŞYERİ ZİYARETLERİ
Tuzla Temsilcilik faaliyet alanında bulunan Assan Alüminyum iş-
yeri temsilcimiz Barış İnam, Enka Pazarlama işyeri temsilcimiz 
Bahadır KAVUKCU ve Friterm işyeri temsilcimiz Utku SAKALI 
ziyaret edildi. Bu ziyaretlerimizde, işyeri panolarımıza güncel 
bilgilendirme ve duyuru afi şlerimiz asıldı.

ASSAN ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş.
Temsilcimiz: Barış İNAM
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ENKA PAZARLAMA İHRACAT İTHALAT A.Ş.
Temsilcimiz: Bahadır KAVUKCU

FRİTERM TERMİK CİHAZLAR SAN. ve TİC. A.Ş.
Temsilcimiz: Utku Sakalı

OKAN ÜNİVERSİTESİ ZİYARETİ

30 Ekim 2014 tarihinde MMO İstanbul Şb. Tuzla Temsilcilik Tek-
nik Görevlisi Serdar TURAN, Kadıköy Teknik Görevlisi Özgür 
AKSU, Kartal Temsilcilik Yürütme Kurulu Başkanı Hüseyin ŞİM-
ŞEK ve Kartal Temsilcilik Yürütme Kurulu üyesi Ali ÖZKAN ile 
birlikte Okan Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim 
üyesi Prof. Dr. Orhan ALANKUŞ eşliğinde makine ve otomotiv 
mühendisliğine giriş dersinde 43 öğrenciye, MMO oda tanıtımı 
yapılıp, öğrenci üye kaydı hakkında sunum yapıldı. Makine mü-
hendisliği ile otomotiv mühendisliği meslek alanları genel ola-

rak tanıtıldı. Öğrenciler ile soru cevap şeklinde sohbet edildi. 
Bölüm öğrencilerinden öğrenci kayıtları alındı.

İki saatlik ders bitiminden sonra bölüm dekanı Prof. Dr. Rama-
zan Nejat TUNCAY ile öğrenci, üniversite ve oda ilişkilerinin ge-
liştirilmesi üzerine bilgi ve fi kir alış verişinde bulunularak ileriye 
dönük planlamalar yapıldı.
 
SABANCI ÜNİVERSİTESİ ZİYARETİ 

12 Kasım 2014 tarihinde MMO İstanbul Şb. Tuzla Temsilcilik 
Teknik Görevlisi Ertan DEMİRCİ ve Y.K. Üyesi Tahir YILDIZ’ın, 
Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 
Dekanı Yusuf MENCELOĞLU, Öğr. Üyesi Erhan BUDAK, Öğr. 
Üyesi Mustafa ÜNEL ve Öğr. Üyesi Serhat YEŞİLYURT ile yap-
tığı toplantıda; Oda ve Üniversite işbirliğini kurmak, geliştirmek 
ve öğrenci üyelik sistemi gibi oda faaliyetlerini aktarmak, öğren-
cilere yönelik staj ve bitirme projelerinde Oda -Üniversite işbirli-
ği kurulması konuşuldu. 

GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI ZİYARETİ

6 Mayıs 2014 Salı günü, Tuzla Temsilcilik Yürütme Kurulu 
Başkanımız Behlül BOYALI, Yürütme Kurulu Üyelerimiz Yaşar 
TOPRAK ve Gürcan ALA, MMO Denetleme Kurulu Üyemiz Os-
man SERTER ile birlikte Gemi Mühendisleri Odası 44. Dönem 
Yönetim Kurulu’nu ziyaret etti. 

Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sinem DE-
DETAŞ ziyaretten memnuniyetlerini belirterek, odalar arasında 
ortak etkinlikler yapılması için önerilerini sundu.
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ASSAN ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş

17 Ağustos 2015 Pazartesi MMO Tuzla Temsilcilik Yürütme Ku-
rulu Başkanı Gürcan Ala ASSAN Alüminyum’da Üye Ziyaretin-
de bulunulup, iş yerinde bulunan iş yeri temsilcimiz Barış İNAM 
ve üyelerimizden Suat GÜLSUYU ile bir araya geldi. Assan 
Alüminyum’da pano güncellemeleri yapıldı ve üyelerimize peri-
yodik kontroller konusunda bilirkişilik ile ilgili olarak bilgi verildi.

TOPLANTILAR

TUZLA İLÇE TEMSİLCİLİĞİ ÇALIŞMALARI
DEĞERLENDİRME TOPLANTISI

10 Şubat 2014 Pazartesi günü, Tuzla İlçe Temsilciliği Toplantı 
Salonu’nda üyelerimizle birlikte çalışmaları değerlendirme top-
lantısı yapıldı. 30. Dönem çalışmaları aktarıldı ve üyelerden 
görüş ve eleştiriler alındı.
  
DERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLANTISI
08 Temmuz 2015 Çarşamba günü 10.00-11.20 saatleri arasın-
da İstanbul Deri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne, MMO 
İstanbul Şube Müdürü Hasan Yılmaz Özger, Teknik Görevlileri-
miz Ertan Demirci, Serdar Turan ve Volkan Ateş ile birlikte asan-
sörlerin yıllık periyodik kontrolleri yeni yönetmeliği hakkında bir 
toplantı gerçekleştirip, İstanbul Deri Organize Sanayi Bölge 
Müdür Yardımcısı Erdem Düzel, Bölüm Şefi  Mimar Gözde Gür-
soy ve Hüseyin Toskoparan’a konu ile ilgili ve ayrıca periyodik 
kontroller konusunda iyi niyet protokolü yapılması konusunda 
bilgilendirme yapıldı.

İSTANBUL DERİ VE ENDÜSTRİ SERBEST BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTISI
08 Temmuz 2015 Çarşamba günü 11.30-12.30 saatleri arasında 
İstanbul Deri ve Endüstri Serbest Bölgesi (DESBAŞ) Müdürlü-
ğüne, MMO İstanbul Şube Müdürü Hasan Yılmaz Özger, Teknik 
Görevlilerimiz Ertan Demirci, Serdar Turan ve Volkan Ateş ile 
birlikte asansörlerin yıllık periyodik kontrolleri yeni yönetmeliği 
hakkında bir toplantı gerçekleştirip, İstanbul Deri Organize Sa-
nayi Bölge Müdürü, Yavuz Gökçayır ve Yılmaz Yallı’ya konu ile 
ilgili ve ayrıca periyodik kontroller konusunda iyi niyet protokolü 
yapılması konusunda bilgilendirme yapıldı.

Yeni Organize Sanayi Müdürüne başarı dilekleri iletildi ve tebrik 
edildi.

İSTANBUL TUZLA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTISI
08 Temmuz 2015 Çarşamba günü 13.30-14.30 saatleri arasın-
da İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne, MMO 
İstanbul Şube Müdürü Hasan Yılmaz Özger, Teknik Görevlileri-
miz Ertan Demirci, Serdar Turan ve Volkan Ateş ile birlikte asan-
sörlerin yıllık periyodik kontrolleri yeni yönetmeliği hakkında bir 
toplantı gerçekleştirip, İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölge 
Çevre Yönetim ve Çalışma Ruhsat Müdürü Çağlar Kahraman, 
Üyelerimiz Yıldıray Demirkıran ve Oğuz Dursun’a konu ile ilgili 
ve ayrıca periyodik kontroller konusunda iyi niyet protokolü ya-
pılması konusunda bilgilendirme yapıldı.

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTISI
08 Temmuz 2015 Çarşamba günü 13.30-14.30 saatleri arasın-
da İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü-
ne, MMO İstanbul Şube Müdürü Hasan Yılmaz Özger, Teknik 
Görevlilerimiz Ertan Demirci, Serdar Turan ve Volkan Ateş ile 
birlikte asansörlerin yıllık periyodik kontrolleri yeni yönetmeli-
ği hakkında bir toplantı gerçekleştirip, Üyelerimiz Tahir Yıldız’a 
konu ile ilgili ve ayrıca periyodik kontroller konusunda iyi niyet 
protokolü yapılması konusunda bilgilendirme yapıldı.

KİMYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLANTISI
08 Temmuz 2015 Çarşamba günü 13.30-14.30 saatleri arasın-
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da Kimya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne, MMO İstanbul 
Şube Müdürü Hasan Yılmaz Özger, Teknik Görevlilerimiz Ertan 
Demirci, Serdar Turan ve Volkan Ateş ile birlikte asansörlerin 
yıllık periyodik kontrolleri yeni yönetmeliği hakkında bir toplantı 
gerçekleştirip, Kimya Organize Sanayi Müdürü, Yönetim Kurulu 
Üyesi S. Hayrünnaz Akbatı ve Murat Ergene’ye konu ile ilgili 
ve ayrıca periyodik kontroller konusunda iyi niyet protokolü ya-
pılması konusunda bilgilendirme yapıldı. Yeni Organize Sanayi 
Müdürüne başarı dilekleri iletildi ve tebrik edildi.

SOSYAL ETKİNLİKLER

MMO Anadolu yakası Temsilcilikleri olarak, 26 Şubat 2014 Çar-
şamba günü Moda sahnesinde Boğaziçi Gösteri Sanatları Top-
luluğu tarafından sahnelenen “Karşılaşmalar” isimli tiyatro gös-
terisini 26 üyemiz ile birlikte izledik. Oyunda; Türkiye’de özellikle 
son on yılda yaşanan toplumsal dönüşümün farklı kesimlerden 
insanlar üzerinde yarattığı kırılma ve çelişkilere odaklanıyor; bu 
konuyu üç kardeşin kesişen hikâyesinde tartışıyor.

SÖYLEŞİLER

HAVA VE SU SOĞUTMALI VRF’LERDE
YENİ TEKNOLOJİLER

25 Aralık Perşembe günü 19.15-21.30 saatleri arasında 
Mak. Müh. Turgay Yay’ın sunumuyla “Hava Ve Su Soğutma-

lı VRF’lerde Yeni Teknolojiler” konulu söyleşi 18 katılımcı ile 
yapıldı. Söyleşimizde; VRF sistemleri kısaca tanıtılarak, bu 
sistemlerdeki yenilik ve değişimler üzerinde sunum yapıldı. 
Sunum sonrasında ise üyelerimizle soru cevap şeklinde söyle-
şimize devam edildi.

TESİSATLARDA SİSMİK KORUMA

29 Aralık Pazartesi günü 19.15-21.30 saatleri arasında Mak. 
Müh. Okan Sever’in sunumuyla “Tesisatlarda Sismik Koruma” 
konulu söyleşimiz 13 katılımcı ile yapıldı. Söyleşimizde; Dep-
rem ve Yangın Yönetmelikleri anlatılarak, binaların depreme 
dayanıklılık performans seviyelerinin nasıl belirleneceği üzerine 
sunum yapıldı. Sunum sonrasında ise üyelerimizle soru cevap 
şeklinde söyleşimize devam edildi.

SEMİNERLER
DEPOLARDA YANGIN TESİSATLARI

02-03 Mart 2015 Pazartesi-Salı günü 10.00-18.00 saatleri ara-
sında Mak. Müh. Taner Kaboğlu’nun sunumuyla “Depolarda 
Yangın Tesisatları” konulu seminer 4 katılımcı ile yapıldı. Se-
minerde depolarda sprinkler sistemleri tasarımı, TS EN 12845 
Hükümleri ve depolarda yangın tesisatı uygulama problemleri 
ve çözümleri gibi konular anlatıldı.

GAZLI KÖPÜKLÜ SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
27 Mayıs 2015 Çarşamba günü 10.00-18.00 saatleri arasında 
Mak. Müh. Serhat Göke’nin sunumuyla “Gazlı Köpüklü Söndür-
me Sistemleri” konulu seminer 6 katılımcı ile yapıldı. Seminer-
de yangın sistemlerinde kullanılan temiz gazlar, hidrokarbon 
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esaslı gazlar, inert gazlar, ��2 gazlı söndürme sistemleri, ge-
nel sistem kriterleri, örnek çözümler, yangın söndürme sistem-
lerinde kullanılan köpük türleri, köpük su oranlama yöntemleri 
ve sistem türleri gibi konular anlatıldı.

DERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLANTISI
08 Temmuz 2015 Çarşamba günü 10.00-11.20 saatleri arasın-
da İstanbul Deri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne, MMO 
İstanbul Şube Müdürü Hasan Yılmaz Özger, Teknik Görevlileri-
miz Ertan Demirci, Serdar Turan ve Volkan Ateş ile birlikte asan-
sörlerin yıllık periyodik kontrolleri yeni yönetmeliği hakkında bir 
toplantı gerçekleştirip, İstanbul Deri Organize Sanayi Bölge 
Müdür Yardımcısı Erdem Düzel, Bölüm Şefi  Mimar Gözde Gür-
soy ve Hüseyin Toskoparan’a konu ile ilgili ve ayrıca periyodik 
kontroller konusunda iyi niyet protokolü yapılması konusunda 
bilgilendirme yapıldı.

İSTANBUL DERİ VE ENDÜSTRİ SERBEST BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTISI
08 Temmuz 2015 Çarşamba günü 11.30-12.30 saatleri arasında 
İstanbul Deri ve Endüstri Serbest Bölgesi (DESBAŞ) Müdürlü-
ğüne, MMO İstanbul Şube Müdürü Hasan Yılmaz Özger, Teknik 
Görevlilerimiz Ertan Demirci, Serdar Turan ve Volkan Ateş ile 
birlikte asansörlerin yıllık periyodik kontrolleri yeni yönetmeliği 
hakkında bir toplantı gerçekleştirip, İstanbul Deri Organize Sa-
nayi Bölge Müdürü, Yavuz Gökçayır ve Yılmaz Yallı’ya konu ile 
ilgili ve ayrıca periyodik kontroller konusunda iyi niyet protokolü 
yapılması konusunda bilgilendirme yapıldı.

Yeni Organize Sanayi Müdürüne başarı dilekleri iletildi ve tebrik 
edildi.

İSTANBUL TUZLA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTISI
08 Temmuz 2015 Çarşamba günü 13.30-14.30 saatleri arasın-
da İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne, MMO 
İstanbul Şube Müdürü Hasan Yılmaz Özger, Teknik Görevlileri-
miz Ertan Demirci, Serdar Turan ve Volkan Ateş ile birlikte asan-
sörlerin yıllık periyodik kontrolleri yeni yönetmeliği hakkında bir 
toplantı gerçekleştirip, İstanbul Tuzla Organize Sanayi Bölge 
Çevre Yönetim ve Çalışma Ruhsat Müdürü Çağlar Kahraman, 

Üyelerimiz Yıldıray Demirkıran ve Oğuz Dursun’a konu ile ilgili 
ve ayrıca periyodik kontroller konusunda iyi niyet protokolü ya-
pılması konusunda bilgilendirme yapıldı.

İSTANBUL ANADOLU YAKASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTISI
08 Temmuz 2015 Çarşamba günü 13.30-14.30 saatleri arasın-
da İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü-
ne, MMO İstanbul Şube Müdürü Hasan Yılmaz Özger, Teknik 
Görevlilerimiz Ertan Demirci, Serdar Turan ve Volkan Ateş ile 
birlikte asansörlerin yıllık periyodik kontrolleri yeni yönetmeli-
ği hakkında bir toplantı gerçekleştirip, Üyelerimiz Tahir Yıldız’a 
konu ile ilgili ve ayrıca periyodik kontroller konusunda iyi niyet 
protokolü yapılması konusunda bilgilendirme yapıldı.

KİMYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLANTISI

08 Temmuz 2015 Çarşamba günü 13.30-14.30 saatleri arasın-
da Kimya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne, MMO İstanbul 
Şube Müdürü Hasan Yılmaz Özger, Teknik Görevlilerimiz Ertan 
Demirci, Serdar Turan ve Volkan Ateş ile birlikte asansörlerin 
yıllık periyodik kontrolleri yeni yönetmeliği hakkında bir toplantı 
gerçekleştirip, Kimya Organize Sanayi Müdürü, Yönetim Kurulu 
Üyesi S. Hayrünnaz Akbatı ve Murat Ergene’ye konu ile ilgili 
ve ayrıca periyodik kontroller konusunda iyi niyet protokolü ya-
pılması konusunda bilgilendirme yapıldı. Yeni Organize Sanayi 
Müdürüne başarı dilekleri iletildi ve tebrik edildi.
   
SEMİNERLER
YÜKSEK KATLI BİNALARDA YANGIN TESİSATI
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23 Temmuz 2015 Perşembe günü 10.00-18.00 saatleri arasın-
da Mak. Müh. Esat Ersoy’un sunumuyla “Yüksek Katlı Binalarda 
Yangın Tesisatı” konulu seminer 29 katılımcı ile yapıldı. Semi-
nerde yağmurlama sisteminin yatay zonlaması, basınç zonları 
ve basınç düşürücü vanalar, ara seviye su depoları, dilatasyon 
ve sismik koruma, artium boşluklarının çevresine ve cephe iç 
kısmına yağmurlama başlığı gerektiren durumlar, duman kont-
rolü, merdiven basınçlandırma gibi konular anlatıldı.

ADR HAKKINDA GENEL BİLGİLENDİRME

31 Temmuz 2015 Cuma günü 10.00-18.00 saatleri arasında 
Mak. Müh. Memet Gültek’in sunumuyla “ADR Hakkında Genel 
Bilgilendirme” konulu seminer 25 katılımcı ile yapıldı. Seminer-
de; Çalışma yaşamını düzenleyen mevzuata göre İşyerinde ve 
Günlük Yaşantımızda tehlike madde – Tehlikeli madde ve İSG 
genel sorumluluk kavramı, Genel olarak Tehlike madde ve teh-
like madde etiketleme – Tehlikeli madde kodları ve işaretlerinin 
belirlenmesi, Tehlikeli madde taşımacılığında ACİL durum kartı 
– Kara nakliyatında meydana gelen kazalar ve kazalara müda-
halede DÖRT ADIM, Tehlikeli maddelerin Ulusal ve Uluslarara-
sı yasal mevzuata uygun taşınması ve taşınmasında kullanılan 
araçlar ile kara yolu taşınmasında çalışma yaşamını düzenle-
yen yasal mevzuatlar, ADR nedir, Genel Emniyetli Taşıma Ku-
ralları – İşyerinde ve Taşımacılıkta Risk analizi ve Yönetmeliğe 
göre taşımacılıkta Risk değerlendirme Raporu hazırlanması, 
Yönetmeliğe göre Risk değerlendirme Raporu üzerinde örnek 
çalışma gibi konular anlatıldı.

ZİYARETLER
ASSAN ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş

17 Ağustos 2015 Pazartesi MMO Tuzla Temsilcilik Yürütme 
Kurulu Başkanı Gürcan Ala ASSAN ALÜMİNYUM’da Üye Ziya-
retinde bulunulup, iş yerinde bulunan iş yeri temsilcimiz Barış 
İNAM ve üyelerimizden Suat GÜLSUYU ile bir araya geldi. As-
san Alüminyum’da pano güncellemeleri yapıldı ve üyelerimize 
periyodik kontroller konusunda bilirkişilik ile ilgili olarak bilgi ve-
rildi. 

SEMİNERLER
ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU, EN GÜNCEL
YÖNETMELİKLER ve UYGULAMA ÖNERİLERİ

23 Ağustos 2015 Perşembe günü 10.00-18.00 saatleri arasın-
da Mak. Müh. Devrim Yıldırım’ın sunumuyla “Enerji Verimliliği 
Kanunu, En Güncel Yönetmelikler Ve Uygulama Önerileri” ko-
nulu seminer 14 katılımcı ile yapıldı. Seminerde; Enerji verim-
liliği nedir ve nasıl yapılır, enerji verimliliği ve iklim değişikliği, 
enerji tasarrufu, TEP (ton eşdeğer petrol), enerji türleri, enerji 
yoğunluğu, örnekler, enerji yönetimi nedir ve nasıl oluşur, yö-
netim nedir, enerji verimlilik organizasyonu, P.U.K.O döngüsü, 
SWOT analizi, enerji performans göstergeleri, SET ve enerji 
yoğunluğu nedir, SANKEY diyagramı, enerji yönetiminde ba-
kım, enerji yönetim teknikleri, proses ve sistem optimizasyonu, 
enerji tasarrufu soruları, enerji etüdü nasıl ve niçin yapılır, ama-
cı, etüt örnekleri, gibi konular anlatıldı.

DERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLANTISI
16 Ekim 2015 Cuma günü 14:00-15:00 saatleri arasında İstan-
bul Deri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne, MMO İstanbul 
Şube Müdürü Hasan Yılmaz Özger, Asansör Birim Sorumlusu 
Serdar Turan, Teknik Birim Teknik Görevlisi Ali Kaan Uzunsoy 
ve Tuzla Temsilcilik Teknik Görevlisi Volkan Ateş ile birlikte 
asansörlerin yıllık periyodik kontrolleri konusunda, İstanbul Deri 
Organize Sanayi Bölge Müdür Yardımcısı Erdem Düzel, Bölüm 
Şefi  Mimar Gözde Gürsoy’dan gelen talep doğrultusunda asan-
sör yıllık periyodik kontrollerin devam etmesi konusu ve ayrıca 
periyodik kontroller konusunda iyi niyet protokolü yapılması ile 
ilgili bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

KİMYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 
TOPLANTISI
16 Ekim 2015 Çuma günü 15:15-16:00 saatleri arasında Kim-
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ya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne, MMO İstanbul Şube 
Müdürü Hasan Yılmaz Özger, Asansör Birim Sorumlusu Serdar 
Turan, Teknik Birim Teknik Görevlisi Ali Kaan Uzunsoy ve Tuz-
la Temsilcilik Teknik Görevlisi Volkan Ateş ile birlikte Periyodik 
Kontrol İyi Niyet Sözleşmesi, Kimya Organize Sanayi Müdürü 
Ender Kahya, Teknik Danışman M.Feyzullah Tanrıyar ve Alt 
Yapı Biriminden Murat Ergene ile birlikte imzalandı.

İSTANBUL DERİ VE ENDÜSTRİ SERBEST BÖLGE 
MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTISI

16 Ekim 2015 Çuma günü 16:15-17:00 saatleri arasında İstan-
bul Deri ve Endüstri Serbest Bölgesi (DESBAŞ) Müdürlüğüne, 
MMO İstanbul Şube Müdürü Hasan Yılmaz Özger, Asansör Bi-
rim Sorumlusu Serdar Turan, Teknik Birim Teknik Görevlisi Ali 
Kaan Uzunsoy ve Tuzla Temsilcilik Teknik Görevlisi Volkan Ateş 
ile birlikte periyodik kontroller konusunda, İstanbul Serbest Böl-
ge Organize Sanay Müdürü Rabiye Gayretli, Dış Ticaret Uz-
manı Yavuz Gökçayır ve DESBAŞ sorumlusu Yılmaz Yallı’ya 
bilgilendirme yapıldı. DESBAŞ ve İDOSB ile ortaklaşa bir Panel 
yapılması konusunda görüşüldü. Yangın kontrolleri konusunda 
DESBAŞ ile bir çalışma yapılması konusunda görüşüldü.

BİRLİK ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLANTISI
26 Kasım 2015 Perşembe günü 09:30-10:00 saatleri arasın-
da İstanbul Deri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne, MMO 
İstanbul Şube Teknik Birim Teknik Görevlisi Ali Kaan Uzunsoy 
ve Tuzla Temsilcilik Teknik Görevlisi Volkan Ateş ile birlikte or-
ganize sanayi bölge müdürlüğüne ait ekipmanların periyodik 
kontrolü ile ilgili Muhasebe biriminden Nadir Akın ve İs Sağlığı 
güvenliği Uzmanları ile bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

KİMYA ORGANİZE SANAYİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLANTISI
26 Kasım 2015 Perşembe günü 10:30-11:30 saatleri arasında 
Kimya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğüne, MMO İstanbul 
Şube Teknik Birim Teknik Görevlisi Ali Kaan Uzunsoy ve Tuz-
la Temsilcilik Teknik Görevlisi Volkan Ateş ile birlikte Periyodik 
Kontrollerin Kimya Organize Sanayi Bölgesindeki son durum-
ları ile ilgili Teknik Danışman M.Feyzullah Tanrıyar ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri ziyaret edildi.

SEMİNER: 
TOPRAK, HAVA VE SU  KAYNAKLI ISI POMPALARI

15 Ekim 2015 Perşembe günü 10:00 18:00 saatleri arasında 
Mak. Müh. Osman Murat Barut ’un sunumuyla “Toprak, Hava 
ve Su Kaynaklı Isı Pompaları” konulu seminer 17 katılımcı ile 
yapıldı. Seminerde Isı Pompası İle İlgili Genel Bilgiler, Çalışma 
Prensibi, Isı Pompası Elemanları ve Isı Pompası Tipleri, Top-
rak Kaynaklı Isı Pompaları, Isıl Duyarlılık Testi, Basit Isı Kaybı /
Kazancı Hesabı, Isı Pompası Seçimi, Enerji Verimliliği Yasası / 
Enerji Performansı Yönetmeliği gibi konular anlatıldı.

KİŞİSEL GELİŞİM VE İŞ HAYATI

12 Kasım 2015 Perşembe günü Gülay Savaş’ın sunumuyla “Ki-
şisel Gelişim ve İş Hayatı” konulu seminer yapıldı. Seminere 9 
kişi katıldı..
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ÜMRANİYE TEMSİLCİLİK

YÜRÜTME KURULU
ÖZGÜR SELÇUK  Yürütme Kurulu Başkanı
ERKAN ÖZBAKIR  Yürütme Kurulu Sekreteri
AYDAN ADANIR  Yürütme Kurulu Saymanı
HAKAN HİKMET ÖZTÜRK  Yürütme Kurulu Üyesi
ZEYNEP ERDAĞ  Yürütme Kurulu Üyesi
MAHPERİ ÖNCEL  Yürütme Kurulu Yedek Üyesi
ELİF SOYVURAL Yürütme Kurulu Yedek Üyesi
FATMA KAYMAZ  Yürütme Kurulu Yedek Üyesi
GÖKHAN ZENGİN  Yürütme Kurulu Yedek Üyesi
SEDAT AKSU  Yürütme Kurulu Yedek Üyesi

ÜYE ÇALIŞMALARI
Ümraniye Temsilcilik üye çalışmaları başlığında hedefl enen 
çalışmalar; bölgede bulunan üyelerin Oda ile bağını kuvvetlen-
dirilmesi, etkinliklere katılımının arttırılması hedefl enmiştir. Bu 
çalışmalar kapsamında;

İŞYERİ ZİYARETLERİ HEDEFİ:
Temsilcilik bölgesinde yer alan üyelere, Y.K. üyelerinin de ka-
tıldığı ziyaretlerin sayısını arttırmak amaçlı çalışmalar yapmak, 
yakın çevredeki üyelerin yanında, bölgeye uzak fakat temsilcilik 
alanımızda bulunan yerlerdeki üyelere de ulaşmak ve gerekir-
se bu bölgelerde toplantılar yapmak için çalışmalar yapmayı 
hedefl emekteyiz.

Sonuç: Yürütme Kurulu’ndan üyelerin de katılımı ile geçek-
leştirilmesi düşünülen ziyaretler yürütme kurulunun ziyaretlere 
katılım konusunda hedefl enenin altında çalışmalar yapılmıştır. 
Y.K. üyelerinin de katılıma olumlu yaklaşmalarına rağmen bi-
lindiği gibi sorumlu oldukları bir işyerleri olmasından dolayı zi-
yaretleri temsilcilik görevlisi tek başına yapmak durumundadır. 
2014 yılı başından bu yana yapılan ziyaret sayısı 28 fi rma ve 
35 üye ile tamamlanmıştır. Ayrıca bölgemizde bulunan beledi-
yeler ve kamu kuruluşları ile de iletişim halinde bulunmak he-
defl erimizden birisidir. Bu çerçevede Y.K. üyelerimiz ile birlikte 
Sancaktepe Belediyesi’ne ziyarette bulunmuş ve oda Belediye 
çalışmalarının ortaklaştırılması özellikle projeler konusunda be-
lediyenin daha tarafsız ve özenli davranması gerektiği konusu 
görüşülmüştür. Diğer bir ziyarette Bölgemiz SGK Müdürlüğüne 
yapılmıştır.

YAKIN ÜYELERİN AKTİF HALE GETİRİLME HEDEFİ: 
Bölgemizde yer alan aktif üyelerimizi oda çalışmalarına katmak 
amaçlı etkinliklerimiz devam ediyor. Özellikle genel üye toplan-
tılarının daha fazla katılımla gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Ge-
çen sene yapılan genel üye çalışmalarımız hem katılım, hem 
bilgi alışverişi ve verimlilik bakımından başarılı geçtiğine inan-
maktayız. Temsilcilikte yaptığımız sosyal etkinliklerle de yakın 
üyelerimize ulaşarak bu etkinliklere katılımı sağlanmaya çalı-
şılmaktadır.

İŞYERİ TEMSİLCİLERİ ÇALIŞMALARI HEDEFİ:
İşyeri temsilcilerinin iyi belirlenip oda ile işyeri arasında iyi bir 
köprü kurması hedefl enmiştir.

Sonuç: 
Geçmiş yıllardan bu yana maalesef etkili bir şekilde kullana-
madığımız bu alan bu senede aynı şekilde başarıya ulaşama-
mıştır. Temsilcilik bölgemizde 4 işyeri temsilcisi seçtiğimiz işyer-
lerine düzenli ziyaret yapılmaya ve duyuruların düzenli olarak 
kendilerine ulaştırılmaya çalışılmaktadır. Fakat temsilcilerimizin 
gerek çalışma koşulları, gerekse işyerlerinin yönetiminden çe-
kinmeleri sebebiyle birçok etkinliğe katamıyoruz.

SÖYLEŞİ SEMİNERLER HEDEFİ: 
Söyleşilerin ayarlanması konusunda içerik olarak zengin ve 
üyeyi odaya çekebilecek söyleşi programı oluşturmak ve bunu 
her pazartesi yapabilmek hedefi  koyulmuştur. Seminerlerin 
bölgemize hitap edecek başlıklarda yapılması için çalışmalar 
yapılmıştır.

Sonuç: Söyleşi ve seminer konusunda temsilcilik olarak katı-
lımı arttırmak amaçlı çalışmalar yapılmaktadır. Söyleşilerin bir 
teknik, bir sosyal olmak üzere ayda en az iki defa yapılması ka-
rarı alındı. Teknik söyleşilerinde belirli aralıklarla bölgemizdeki 
SMM’lerin isteğiyle gözetim kriterleri kapsamında yapılmasına 
çalışılmaktadır. 

ŞANTİYELERDE İŞ GÜVENLİĞİ– SEMİNER

ÜMRANİYE TEMSİLCİLİĞİ ETKİNLİKLERİMİZ ZİYARETLER
ve KATILIMCI SAYILARI

SEMİNER 141

SÖYLEŞİ 101

KOSGEB SEMİNER 131

TEKNİK VE SOSYAL GEZİ 40

TOPLANTI 29

 3 Panel 227 Katılımcı

7 İş Yeri Ziyareti 26 Kişi ile görüşüldü

Toplam Katılımcı Sayısı 708
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10 Ocak 2014 Cuma günü yapılan seminerde şantiyelerde iş 
güvenliği konusu işlendi. İş güvenliği yasası kapsamında şan-
tiyelerde alınması gereken tedbirler ve yasa ile ilgili bilgilendir-
me yapıldı. Münir AYDIN tarafından verilen seminere 17 kişi 
katıldı.

AKILLI BİNALARDA YANGIN GÜVENLİĞİ – SEMİNER

28 Mayıs 2014 Çarşamba günü yapılan seminere 9 üye katıl-
dı. Seminerde Güncel Yangınların Değerlendirilmesi, UL, FM, 
VdS, LPCB vb. Onayı, İnteraktif Algılama, Yangın Yalıtımı ve 
Yangın Duvarı, Duman Kontrolü, Acil Aydınlatma ve Yönlendir-
me, Acil Durum Asansörü, Deprem Sonrası Yangınlar ve Sismik 
Koruma, Basınçlandırma Sistemi, Yağmurlama (Sprinkler) Sis-

temi, Hidrolik Hesap, Yangın Senaryosu konuları anlatıldı.

İSİG KAPSAMINDA YÜKSEKTE ÇALIŞMA - SEMİNER

18.09.2014 Perşembe günü yapılan seminere 10 üyemiz katıl-
dı. Seminerde İSİG kapsamında Yüksekte çalışma esnasında 
alınması gereken önlemler ile ilgili bilgi verildi. Semineri Makine 
Mühendisi Memet GÜLTEK sundu.
 
BİNALARDA ISI YALITIMI - SEMİNER 

12 Mart 2015 tarihinde yapılan semineri Emre ER sundu. Bina-
larda ısı yalıtımı, önemi ve gerekçeleri anlatıldığı seminere 15 
üye katıldı.

KOSGEB KADIN GİRİŞİMCİ DESTEKLERİ - SEMİNER

16 Mart 2015 tarihinde gerçekleşen semineri Elif FİDAN sundu. 
KOSGEB’in kadın girişimciler için yaptığı destekler anlatıldı. 
Sonrasında bu desteklerden yararlanan üyelerimizin yaşadık-
ları süreçler anlatıldı. Seminere 18 kişi katıldı.
 
PATENT VE İNOVASYON - SEMİNER
25 Mart 2015 tarihinde Zafer GÜZEY tarafından sunumu yapı-
lan seminerde, Patent süreçleri, gereklilikleri anlatıldı. Semine-
re 7 üye katıldı.

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ - SEMİNER

16 Mayıs 2015 tarihinde yapılan semineri Haydar BOYALI sun-
du. 15 üyenin katılım sağladığı seminerde Güneş enerji sistem-
leri, kullanım alanları ve avantajları anlatıldı.

DAİRE İSTASYONLARI VE MERKEZİ-BÖLGESEL ISITMA 
SİSTEMLERİNDE KULLANIMI – SÖYLEŞİ
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17 Mart 2014 Pazartesi günü yapılan söyleşide; daire istasyon-
ları genel sistem tanıtımı, daire istasyonlarının kontrol ilkeleri, 
anlık sıcak su temininde daire istasyonları, daire istasyonları ve 
ana bileşenleri kontrolörleri, daire istasyonlarının performansı, da-
ire istasyonlarının kurulumu, Evofl at daire istasyonu proje boyut-
landırma programı ve kullanımı konularında bilgi verilen söyleşiyi 
Temel Furkan AKYOL sundu. Yapılan söyleşiye 18 kişi katıldı.

1 MAYIS SÖYLEŞİSİ VE 1 MAYIS TÜRKÜLERİ– SÖYLEŞİ

28 Nisan 2014 Pazartesi günü yapılan söyleşide 1 Mayıs tarihi, 
toplumdaki yeri ve önemi, mühendisler için anlamı ve günümüz 
1 Mayıs konuları hakkında söyleşi yapıldı. Söyleşi sonrasında 
Suphi ARAS bağlama eşliğinde türküler söyledi.

3B DİZAYN -CLİCK2CAST SİMÜLASYON - SÖYLEŞİ

05 Mayıs 2014 Pazartesi günü yapılan söyleşiye 11 kişi katıldı. 
Söyleşide metal enjeksiyon yöntemlerinin 3D programla nasıl ani-
me edildiği ve bu sırada analizlerinin yapılması konusu anlatıldı.
 
3D PRİNTER VE KULLANIM ALANLARI

29.09.2014 Pazartesi günü yapılan söyleşiye 11 üye katıldı. 
Söyleşide 3D printerler, kullanım alanları, maliyetleri ve getirdiği 
kolaylıklardan bahsedildi. Söyleşiyi Hakan YILDIZ sundu.

YALIN ÜRETİM YÖNTEMLERİ - 1-2

15 Aralık 2014 tarihinde yapılan söyleşiye, 28 kişi katıldı. Yalın 
üretim yöntemlerinin anlatıldığı söyleşiyi Sedat AKSU sundu.
 
İŞ HUKUKU - SÖYLEŞİ

14 Mart 2015 tarihinde yapılan söyleşide, İş hukuku, işçi ve iş-
verenlerin hakları, işten çıkarma vs. konuların hukuksal yanları 
anlatıldı. Av. Yalçın ÜNAL tarafından sunumu yapılan söyleşiye 
10 üye katıldı.
 
SU SAYAÇLARI, KALORİMETRE, GİDER PAYLAŞIMI VE ISI 
PAY ÖLÇERLER – SÖYLEŞİ

15 Haziran 2015 tarihinde gerçekleşen söyleşiyi Şeref IŞILDAK 
sundu. Söyleşiye 13 üye katılım sağladı.
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SEMİNER: HASTANE KLİMALARI VE TEMİZ ODALAR

08 Ekim 2015 tarihinde gerçekleşen semineri Murat Günaç 
sundu. 32 katılımcı ile yapılan seminerde Hastane klima sis-
temleri, temiz oda kurulum ve dikkat edilmesi gereken konular 
anlatıldı.

SEMİNER: ASANSÖRLERDE SON KONTROL

05 Kasım 2015 tarihinde gerçekleşen semineri Hitay Özeye 
sundu. 20 katılımcı ile yapılan seminerde Asansörlerde yapılan 
son kontrol yöntemleri, kontrol esnasında dikkat edilmesi gere-
kenler ve standartlar anlatıldı.

WİTTUR ASANSÖR FİRMA ZİYARETİ VE FABRİKA GEZİSİ– 
TEKNİK GEZİ

01.09.2014 Pazartesi günü Wittur Asansör fi rmasına ziyaret 
gerçekleştirildi. Ziyaret başlangıcında fi rma çalışanları ile tanı-
şıldı ve üyelerle görüşme yapıldı.

Sonrasında fi rma üretim hattı gezildi. Üretim hattı fi rma çalışanı 
ve YK üyemiz Sedat AKSU tarafından tanıtıldı. Toplam 1 saat 
süren gezide Sac kesim, montaj ve üretilen ürünlerin test alan-
ları gezildi ve bu konularda bilgiler alındı. Ziyarete Y.K. Üyeleri 
Özgür SELÇUK, Zeynep ERDAĞ, Erkan ÖZBAKIR, Mahperi 
ÖNCEL; Teknik Görevli Özgür ERDOĞAN ve Asansör Birim so-
rumluları Hale ATAOĞLU ve İlker ÖZGEN katıldı. 
 
2-İDOSB VE KOSGEB ÇALIŞMALARI: 
Bölgemizde yer alan KOSGEB ve İDOSB yönetimi ile ortak 
çalışmalar yapılmaktadır. KOSGEB ile birlikte planladığımız 
eğitimleri kendi salonlarında gerçekleştiriyoruz. İDOSB ve 
KOSGEB yönetimiyle kurduğumuz ilişkiler sayesinde odanın 
yapmış olduğu önemli çalışmaların duyurularını kendi üyelerine 
de duyurmaları sağlanarak bu etkinliklere katılım sayısı arttırıl-
maya çalışılmıştır. KOSGEB eğitim salonunda yapılan tadilat 
sebebi ile bu yıl 3 seminer gerçekleştirilmiş ve bu seminerlere 
131 katılım sağlanmıştır.

RİSK DEĞERLENDİRME – KOSGEB SEMİNER

17 Ocak 2014 tarihinde yapılan seminer KOSGEB ile ortak ya-
pılan çalışmalar kapsamında gerçekleşti. İş güvenliği uzmanı 
Hüseyin Avni YARDIMCI tarafından sunumu yapılan seminere 
45 kişi katıldı.

YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİ-KOSGEB SEMİNER

27 Mart 2014 Perşembe günü yapılan seminerin ilk bölümünü 
Doç. Dr. Zehra YUMURTACI sundu. 2. Bölümünü Prof. Dr. Ol-
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cay KINCAY’ın sunduğu seminere 66 kişi katıldı. Seminerde; 
yenilenebilir enerji sistemlerinin tanımı, rüzgâr enerjisi, hidrolik 
enerji ve güneş enerjisi konuları anlatıldı.

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE YANGIN GÜVENLİĞİ

02.10.2014 Perşembe günü yapılan seminer 5’i üye toplam 20 
kişi katıldı. Serhat GÖKE’nin sunduğu seminerde Endüstriyel 
tesislerde yangın, alınması gereken önlemler ve yönetmelikler 
anlatıldı. 

OSB’LERLE HPKON KONULU TOPLANTI

26 Eylül 2014 Cuma günü HPKON Kongresi ve Sergisi ile il-
gili MMO İstanbul Şube İstanbul’daki Organize Sanayi Bölge 
Müdürleri ile yemekli toplantıda bir araya geldi. Toplantıya Tüm 
OSB Müdürleri ve İstanbul Şube Yönetimi katıldı. 

3- TOPLUMSAL MÜCADELE VE TOPLUMU BİLGİLENDİR-
ME ÇALIŞMALARI

17 AĞUSTOS DEPREME DUYARLILIK YÜRÜYÜŞÜ 

17 Ağustos Depreminin yıldönümünde Kocaeli’de 17 Ağustos 
2014 gece 02.00’de TMMOB tarafından yapılan meşaleli yürü-
yüşe temsilcilik olarak katılım sağladık.

VALİDEBAĞ KORUSUNUN İMARA AÇILMASINA KARŞI 
YAPILAN ETKİNLİKLERE KATILDIK

Validebağ Korusu’nun imara açılmasına karşı yapılan müca-
delede MMO olarak destek verilmekte. Temsilcilik Y.K. Üyesi 
Zeynep ERDAĞ yapılan forum ve etkinliklere düzenli olarak 
katılmaktadır. 

ÜMRANİYE SGK MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET

Ümraniye Temsilciliği olarak bölgemiz SGK müdürlüğü ile bir 
toplantı yapıldı. Toplantıya Temsilcilik Başkanı Özgür SELÇUK, 
Temsilcilik Y.K. Üyesi Zeynep ERDAĞ, Teknik Görevli Özgür 
ERDOĞAN ve İstanbul Şube Y.K. Üyesi Ali BİLGİNER Katıldı. 
Toplantı Ümraniye Sosyal Güvenlik Merkez Müdürü Coşkun 
BİLGİN ile gerçekleşti.
 
ÜMRANİYE TEMSİLCİLİK - SANCAKTEPE BELEDİYE 
BAŞKANI İLE GÖRÜŞME
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ANADOLU YAKASI BOWLİNG TURNUVASI

Temsilcilikler arasında yapılan turnuvaya katılım sağlandı.

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYET 
TÖRENİNE KATILIM SAĞLANDI

Ümraniye Temsilcilik ve Üsküdar MDB ortak olarak İstanbul Şe-
hir Üniversitesi’nin 2014 Mezuniyet Töreni’ne katılım sağlandı. 
Mezuniyet töreninde mezun olan ve dereceye giren öğrencilere 
hediyeler verildi.

IŞIK ÜNİVERSİTESİ 2014 MEZUNİYET TÖRENİNE 
KATILIM SAĞLANDI

27 Haziran 2014 Cuma günü Işık Üniversitesi’nin Mezuniyet 
Törenine katılım sağladık. Törende dereceye giren adaylara 
hediyelerini verdik. Oda çalışmaları ile ilgili bilgiler verdik.

10 Ekim 2014 Cuma günü saat 16.30’da Sancaktepe Belediye-
si’ne, Başkan ile görüşme amaçlı ziyaret yapıldı. Saat 17.00 gibi 

Başkan İsmail ERDEM Bey ile görüşme yaptık. Toplantıya Kartal 
Temsilcilik YK Başkanı Hüseyin ŞİMŞEK, Ümraniye Temsilcilik 
YK Başkanı Özgür SELÇUK, Ümraniye Temsilcilik Y.K. Saymanı 
Aydan ADANIR ve Teknik Görevli Özgür ERDOĞAN katıldı. 

Toplantı kısa bir tanışma konuşması ile başladı. MMO İstanbul 
Şube ve Temsilcilik çalışmaları ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Di-
ğer belediyelerle ilişkilerden ve yapılan protokollerden bahse-
dildi. Belediye Başkanı ile yapılan kısa bir konuşmadan sonra 
kendisinin yönlendirmesi ile Başkan Yardımcısı Mehmet GENÇ 
ile görüşmeye devam ettik. 

Mehmet Genç, odanın verdiği eğitimler ile ilgili bizlerden bir 
mail istedi. Ortak yapılabilecek konuları belirlemek amaçlı bir 
başlangıç olarak eğitimlerden faydalanabileceğini belirtti. 

Bölgedeki asansörlerin denetimi ile ilgili çalışmalardan bahse-
dildi. Mekanik tesisat projelerinin oda onayından geçirilmesi 
için Belediyenin de özenli davranması gerektiği belirtildi. Top-
lantı yoğunluk sebebi ile yarım saat kadar sürdü.
 
SOSYAL ETKİNLİK ÇALIŞMALARI

TEMSİLCİLİK KAHVALTI – SOSYAL ETKİNLİK

31 Ağustos 2014 Pazar günü Temsilcilik Y.K. üyeleri, teknik gö-
revli ve üyelerimizle birlikte bir kahvaltı gerçekleştirildi. Kahval-
tıya 20 kişi katıldı.

30 DÖNEM YÜRÜTME KURULLARI PLAKET YEMEĞİ

11 Haziran 2014 Çarşamba akşamı, 30. Dönemde Ümraniye 
Temsilcilikte görev alan üyelerimize plaketleri verildi.
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IŞIK ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYET TÖRENİ

13 Haziran 2015 tarihinde Işık Üniversitesi mezuniyet törenine 
katılım sağlandı. Törende yeni mezun öğrencilere oda broşür-
leri ve ajandalar verildi.

IŞIK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ ÜYE ETKİNLİĞİ

06 Mayıs 2015 tarihinde Işık Üniversitesinde masa açıldı. Öğ-
renci üye kayıtları alındı ve oda çalışmaları ile ilgili bilgilendirme 
yapıldı
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ÜSKÜDAR MESLEKİ DENETİM BÜROSU

ÜSKÜDAR MESLEKİ DENETİM BÜROSU AÇILIŞ KOKTEYLİ

Üsküdar Mesleki Denetim Bürosu Açılış Kokteyli 18 Nisan 2014 
Cuma günü saat 19.30’da Üsküdar Mesleki Denetim Bürosu’nda 
63 kişinin katılımı ile gerçekleşti. Açılış MMO Merkez Başkan 
Vekili Yunus YENER ve MMO İstanbul Şube Başkanı Zeki 
ARSLAN’ın açılış konuşmaları ile başladı, ardından Kadıköy 
Temsilcilik Yürütme Kurulu Başkanı Sani GÜROCAK’ın konuş-
ması ile devam etti. Kokteyl üyelerimizin sohbeti ile devam etti 
ve saat 22.00 itibarıyla son buldu.

FOROĞRAF ATÖLYESİ

Fotoğraf atölyesi kursu yapılan duyuru çalışmasının ardından 
30.10.2014 tarihinde 20 kişinin katılımı ile Üsküdar Mesleki De-
netim Bürosu’nda atölye eğitmeni Özcan YAMAN’ın sunumu ile 

başladı. Atölye haftanın her Perşembe günü Mesleki Denetim 
Bürosu’nda atölye hocasının yaptığı programa göre teorik ve 
pratiğe yönelik uygulamalar ile devam etmektedir. Atölyenin 3-4 
ay sürmesi öngörülüyor.

SEMİNER: ZAMAN YÖNETİMİ

Zaman yönetimi semineri 25.06.2014 Çarşamba günü saat 
10.00’da Üsküdar Mesleki Denetim Bürosun’da eğitmen Yusuf 
Ziya EREN’in sunumunda gerçekleşmiştir. Seminere 6 kişi ka-
tılmıştır.
 
SEMİNER: İLERİ EXCEL

İleri Excel semineri 04.07.2014 Cuma günü saat 10.00’da Üs-
küdar Mesleki Denetim Bürosu’nda başlamıştır. Eğitmenliğini 
Yusuf Ziya EREN’in yaptığı seminere 6 kişi katılmıştır.
 
SÖYLEŞİ: MOTORLU ARAÇLARDA TİP ONAY SÜREÇLERİ 
VE YÖNETMELİKLER
Motorlu Araçlarda Tip Onay Süreçleri ve Yönetmelikler konulu 
söyleşi 27.05.2014 Salı günü saat 19.00’da Üsküdar Mesleki 
Denetim Bürosu’nda eğitmen Nurettin ÇOLAK’ın sunumunda 
gerçekleşmiştir. Söyleşiye 10 kişi katılmıştır.

SÖYLEŞİ: KONUTLARDA ENERJİ TASARRUFU
Konutlarda Enerji Tasarrufu konulu söyleşi 20.11.2014 Perşem-
be günü saat 19.00’da Üsküdar Mesleki Denetim Bürosu’nda 
eğitmen İbrahim Cengiz SOLAKOĞLU’nun sunumunda ger-
çekleşmiştir. Söyleşiye 9 kişi katılmıştır. 

ÜSKÜDAR MESLEKİ DENETİM BÜROSU ETKİNLİKLERİMİZ 
ZİYARETLER ve KATILIMCI SAYILARI

10 Seminer 119 Katılımcı

 3 Toplantı 65 Katılımcı

12 İş Yeri Ziyareti 23 kişi ile görüşüldü

 6 Üye Ziyareti 6 kişi ile görüşüldü

1 AVM ziyareti 3 kişi ile görüşüldü

Toplam Katılımcı Sayısı 216

7 İş Yeri Ziyareti 26 Kişi ile görüşüldü

Toplam Katılımcı Sayısı 708
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ÜSKÜDAR MESLEKİ DENETİM BÜROSU’NUN
TEMSİLCİLİĞE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 1. TOPLANTISI

İstanbul Şube Yönetim Kurulumuzun aldığı karar gereği Üskü-
dar Mesleki Denetim Bürosu’nun Temsilciliğe Dönüştürülmesi 
için üyelerimizin katılımı ile gerçekleşecek bir dizi toplantılar 
planlanmıştır. Bu toplantılardan birincisi 10 Ağustos 2015 Pa-
zartesi saat 19.00’da Üsküdar Mesleki Denetim Bürosu’nda 
Gerçekleşmiştir. Toplantıya İstanbul Şube Başkanımız Zeki 
ARSLAN, Ümraniye Temsilcilik Yürütme Kurulu Başkanımız 
Özgür SELÇUK, Kartal Temsilcilik Yürütme Kurulu Başkanı 
Hüseyin ŞİMŞEK, Kadıköy Temsilcilik Yürütme Kurulu Başkanı 
Sani GÜROCAK ve 15 üyemiz katılmıştır.

 
MESLEKTE 5-10-15-20.YILINI DOLDURAN ÜYELERİMİZ 
İÇİN ONUR GECESİ

Meslekte 5-10-15-20.Yılını dolduran üyelerimiz için “Onur Ge-
cesi” etkinliği 25.03.2015 Çarşamba günü saat 19.30’da Üskü-
dar Mesleki Denetim Bürosu’nda gerçekleşmiştir. Onur Gecesi 
Etkinliğine İstanbul Şube Başkanımız Zeki ARSLAN, Ümraniye 
Temsilcilik Yürütme Kurulu Başkanımız Özgür SELÇUK, Kartal 
Temsilcilik Yürütme Kurulu Başkanı Hüseyin ŞİMŞEK, Kadıköy 
Temsilcilik Yürütme Kurulu Başkanı Sani GÜROCAK ve 37 
üyemiz katılmıştır.
 
SEMİNER: 661/2009 AT MOTORLU ARAÇLARIN GENEL 
GÜVENLİĞİ
661/2009 Motorlu Araçların Genel Güvenliği Semineri 
07.01.2015 Çarşamba günü saat 10.00’da Üsküdar Mesleki 
Denetim Bürosu’nda başlamıştır. Eğitmenliğini Ümit ÇEVİK’in 
yaptığı seminere 6 katılım gerçekleşmiştir.

                               
SEMİNER: YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİ

Yangın Algılama ve İhbar Sistemleri Semineri 27.02.2015 Cuma 
günü saat 10.00’da Üsküdar Mesleki Denetim Bürosu’nda baş-
lamıştır. Eğitmenliğini Serhat GÖKE’nin yaptığı seminere 12 
katılım gerçekleşmiştir.
 
SEMİNER: KONAKLAMA AMAÇLI YAPILARDA YANGIN 
SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Konaklama Amaçlı Yapılarda Yangın Söndürme Sistemleri 
Semineri 04.03.2015 Çarşamba günü saat 10.00’da Üsküdar 
Mesleki Denetim Bürosu’nda başlamıştır. Eğitmenliğini Taner 
KABOĞLU’nun yaptığı seminere 9 katılım gerçekleşmiştir.
 
SEMİNER: 2007/46 AT MOTORLU ARAÇLAR VE 
RÖMORKLARI
2007/46 AT Motorlu Araçlar ve Römorkları Semineri 08.04.2015 
Çarşamba günü saat 10.00’da Üsküdar Mesleki Denetim 
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Bürosu’nda başlamıştır. Eğitmenliğini Nurettin ÇOLAK’In yap-
tığı seminere 5 katılım gerçekleşmiştir.

 
SEMİNER: SPRİNKLER SÖNDÜRME SİSTEMLERİNDE
HİDROLİK HESAPLAMALAR

Sprinkler Söndürme Sistemlerinde Hidrolik Hesaplamalar Se-
mineri 20.05.2015 Çarşamba günü saat 10.00’da Üsküdar 
Mesleki Denetim Bürosu’nda başlamıştır. Eğitmenliğini Taner 
KABOĞLU’nun yaptığı seminere 15 katılım gerçekleşmiştir.
 
SEMİNER: MOTORLU TAŞIT FRENLERİ VE MEVZUAT

Motorlu Taşıt Frenleri ve Mevzuat Semineri 10.06.2015 Çarşam-
ba günü saat 10.00’da Üsküdar Mesleki Denetim Bürosu’nda 
başlamıştır. Eğitmenliğini Alpay LÖK’ün yaptığı seminere 15 

katılım gerçekleşmiştir.

SEMİNER: İŞ GÜVENLİĞİNDE YÖNETMELİĞE GÖRE RİSK
DEĞERLENDİRME BİLGİLENDİRME EĞİTİMİ

İş Güvenliğinde Yönetmeliğe Göre Risk Değerlendirme Bilgi-
lendirme Eğitimi Semineri 07.07.2015 Salı günü saat 10.00’da 
Üsküdar Mesleki Denetim Bürosu’nda başlamıştır. Eğitmenliğini 
Mehmet GÜLTEK’İn yaptığı seminere 9 katılım gerçekleşmiştir.
 
SEMİNER: İŞ GÜVENLİĞİ YÖNÜNDE DÜZENLENMESİ 
GEREKEN BELGELER VE YAPILMASI GEREKEN 
KONTROLLER

İş Güvenliği Yönünde Düzenlenmesi Gereken Belgeler ve Ya-
pılması Gereken Kontroller Semineri 12.08.2015 Çarşamba 
günü saat 10.00’da Üsküdar Mesleki Denetim Bürosu’nda baş-
lamıştır. Eğitmenliğini Cengiz GÖZTEPE’nİn yaptığı seminere 7 
katılım gerçekleşmiştir.

10 EKİM BARIŞ MİTİNGİ VE ÜSKÜDAR MESLEKİ DENETİM 
BÜROSU’NUN TEMSİLCİLİĞE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 
2. TOPLANTISI
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İstanbul Şube Yönetim Kurulumuzun aldığı karar gereği Üskü-
dar Mesleki Denetim Bürosunun Temsilciliğe Dönüştürülmesi 
için üyelerimizin katılımı ile gerçekleşecek bir dizi toplantılar 
planlanmıştır. Bu toplantılardan ikincisi 5 Ekim 2015 Pazartesi 
saat 19:00’da Üsküdar Mesleki Denetim Bürosunda Gerçekleş-
miştir. Ayrıca 10 Ekim Barış Mitingi gündemli toplantıda ger-
çekleşmiştir. Toplantıya Ümraniye Temsilcilik Yürütme Kurulu 
Başkanımız Özgür Selçuk, Kartal Temsilcilik Yürütme Kurulu 
Başkanı Hüseyin Şimşek, Kadıköy Temsilcilik Yürütme Kurulu 
Başkanı Sani Gürocak ve 13 üyemiz katılmıştır.

SEMİNER: FİLO MÜHENDİSLERİ İÇİN FREN EĞİTİMİ

Filo Mühendisleri İçin Fren Eğitimi Semineri 03.11.2015 Salı 
günü saat 10:00’da Üsküdar Mesleki Denetim Bürosunda baş-
lamıştır. Eğitmenliğini Alpay Lök’ün yaptığı seminere 7 katılım 
gerçekleşmiştir.
 
SEMİNER: YÜKSEK KATLI BİNALARDA SPRİNKLER 
YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

Yüksek Katlı Binalarda Sprinkler Yangın Söndürme Sistemleri 
Semineri 19.11.2015 Perşembe günü saat 10:00’da Üsküdar 
Mesleki Denetim Bürosunda başlamıştır. Eğitmenliğini Serhat 
Göke’nİn yaptığı seminere 34 katılım gerçekleşmiştir.
 
DEKA MÜHENDİSLİK YANGIN GÜVENLİK SİSTEMLERİ TİC. 
LTD. ŞTİ. İŞYERİ ZİYARETİ
Üye Üsküdar bölgesi SMM üyeleri kapsamında 20 Kasım 2015 
günü işyerinde ziyaret edildi. Görüşmede kendisine SMM Ku-
rultayı ve kurultayda öne çıkan değerlendirmeler hakkında bilgi 
verildi ve Odanın faaliyetleri aktarıldı, Üyenin beklentileri ve gö-
rüşleri alınarak ziyaret sonlandırıldı.

VAİLLANT ISI SAN TİC. LTD. ŞTİ. İŞYERİ ZİYARETİ

Üye Üsküdar bölgesi SMM üyeleri kapsamında 25 Kasım 2015 
günü işyerinde ziyaret edildi. Görüşmede kendisine SMM Ku-
rultayı ve kurultayda öne çıkan değerlendirmeler hakkında bilgi 
verildi ve Odanın faaliyetleri aktarıldı, Yılbaşı Kokteyl Davetiye-
si takdim edildi, Üyenin beklentileri ve görüşleri alınarak ziyaret 
sonlandırıldı.
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6. SMM / PROJE DENETİMİ
    ÇALIŞMALARI

SMM Birimi 31. Dönemde de faaliyetlerine devam etmektedir. 
01.01.2014  tarihinden itibaren SMM faaliyetlerini aktif olarak 
devam ettiren fi rma sayısı 508, ilk tescil yaptıran fi rma sayısı 
61 olarak gerçekleşmiştir.

SMM Birimi faaliyetleri kapsamında bulunan işlerden biri de 
üyelerimizin sahip oldukları yetki belgelerinin her yıl yenileme 
ve uzmanlık belgelerinin vize işlemlerinin yapılması olup her 
sene olduğu gibi bu sene de 2016 yılına ait çalışmaları Aralık 
ayının ikinci haftasından itibaren başlayacaktır.

Kasım 2013 yılında, Anadolu Yakası’ nda  başlayıp daha sonra 
belirli aralıklar ile Avrupa Yakasında’ da devam ettirilen, Elekt-
rik Mühendisleri Odası’ nın da katıldığı, belediyelerde çalışan  
meslektaşlarımız ile “Oda-belediye ve üye” arasında yaşanılan 
sorunların ortadan kaldırılması amacıyla  yapılan toplantılar so-
nuç vermeye başlamıştır.

Her ay Belediyelerin İmar Müdürlüklerine, Ruhsat Birimlerine 
SMM’lerimizin aktifl ik durumları yazı ile bildirilmektedir. Mer-
kezi olarak hazırlanan yazılım ile internet üzerinden ruhsatlar 
kolayca çekilebilmektedir. Böylece ruhsat kontrolleri bilgisayar 
ortamında kolayca yapılabilmektedir.TMMOB Makina Mühen-
disleri Odası Serbest Müşavirlik Mühendislik Büroları Tescil ve  
Mesleki Denetim  Yönetmeliği’ne aykırı davranan üyeler ile ilgili 
olarak; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel 
Müdürlüğü’ne, Yapı Denetim Üst kurulu’na İBB Çevre ve Şe-
hircilik İl Müdürlüğü’ne, İlçe Belediyeleri Çevre ve Şehircilik İl 
Müdürlüklerine yazılı bilgi verilmektedir. Ayrıca oda-belediye 
çalışanları arasındaki e-posta grubuna da güncel bilgi geçil-
mektedir. Amaç; yapılan çalışmalar ile SMM oda kaydı olma-
yan, ilgili alanda uzmanlık belgesi sahibi olmayan meslektaşları 
engelleyerek haksız rekabetin önüne geçmek, mühendis olma-
dan bu alanda üretim yapanları tamamen ortadan kaldırmaktır.

DENETİMİ YAPILAN TESİSAT PROJELERİ

ARAÇ PROJE DENETİMLERİ

SMM birimi 31. Dönemde de faaliyetlerine devam etmektedir.  
31. Dönem 01.01.2015-20. 28.12.2015 tarihleri arasında SMM 
faaliyetlerini aktif olarak devam ettiren fi rma sayısı 518, ilk tescil 
yaptıran fi rma sayısı 75 olarak gerçekleşmiştir. 

Konular (01.01.2015 – 28.12.2015) Toplam

SMM (Aktif Büro Sayısı) 508

SMM (İlk Tescil) 75

Denetimi Yapılan Tesisat Pro. Sayısı 15865

AİTM Proje Denetimi 17464

LPG Sızdırmazlık 48151

Şantiye Şefl iği 265 

 

08-09 Kasım 2014 tarihlerinde Serbest Müşavirlik, Mühen-
dislik Hizmetleri (SMMH) ve Mesleki Denetim Yerel Kurulta-
yı gerçekleştirildi
Kurultay öncesinde Kurultay Yürütme Kurulu tarafından, farklı 
özgünlüklere, sorunlara sahip olan, bu nedenle de farklı analiz-
ler, yaklaşımlar ve çözümler gerektiren 5 farklı alan belirlendi. 
Her bir alanda yerel kurultaya hazırlık çalışmaları yapacak alt 
çalışma grupları oluşturuldu. Mekanik, Doğalgaz, Asansör, Araç 
İmal Tadil Montaj (AİTM) ve LPG-CNG alanlarında, sorunların 
ve dolayısıyla da çözümlerin adresi tüm Serbest Mühendis, Mü-
şavir (SMM) üyelerimizin sürece katılması için yoğun çaba har-
candı. 8-9 Kasım 2014 tarihlerinde MMO İstanbul Şubesi`nde 
farklı toplantı salonlarında yapılan, tartışılan ve benimsenen 
konular ulusal kurultaya sunulmak üzere kayıt altına alındı.
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MEKANİK TESİSAT ALANI

Yerel Kurultay’ın mekanik tesisat alanındaki oturumları 35 SMM 
08-09 Kasım 2014 tarihlerinde Serbest Müşavirlik, Mühendislik 
Hizmetleri (SMMH) ve Mesleki Denetim Yerel Kurultayı gerçek-
leştirildi.

Kurultay öncesinde Kurultay Yürütme Kurulu tarafından, farklı 
özgünlüklere, sorunlara sahip olan, bu nedenle de farklı analiz-
ler, yaklaşımlar ve çözümler gerektiren 5 farklı alan belirlendi. 
Her bir alanda yerel kurultaya hazırlık çalışmaları yapacak alt 
çalışma grupları oluşturuldu.Mekanik, Doğalgaz, Asansör, Araç 
İmal Tadil Montaj (AİTM) ve LPG-CNG alanlarında, sorunların 
ve dolayısıyla da çözümlerin adresi tüm Serbest Mühendis, Mü-
şavir (SMM) üyelerimizin sürece katılması için yoğun çaba har-
candı. 8-9 Kasım 2014 tarihlerinde MMO İstanbul Şubesi`nde 
farklı toplantı salonlarında yapılan, tartışılan ve benimsenen 

konular ulusal kurultaya sunulmak üzere kayıt altına alındı.

DOĞALGAZ ALANI
Doğalgaz alanındaki toplantı Şube binasının A sınıfında yapıldı. 
Şube Doğalgaz Komisyonu Başkanı Seyfettin AVCI`nın açılış 
konuşması ile başlayan yerel kurultayda, Doğalgaz Komisyon 
çalışmaları ve İstanbul`da doğalgaz sektöründe çalışan mes-
lektaşların yaşadığı sorunlar hakkında bilgilendirme yapıldı. 
Doğalgaz alanındaki oturumlarda aşağıdaki konular üzerinde 
tartışıldı ve görüş oluşturuldu.

1. EPDK`nın tek tip şartnameye geçmesi,
2. Doğalgaz sektöründe çalışan mühendislerin SMM olması, 

meslek itibarının yükseltilmesi ve ayrıca sorunlu işler yapan 
mühendislerin oda tarafından sicilinin tutulması,

3. Mühendis olmayan fi rmaların “Mühendis” tabelasını kullan-
masının engellenmesi,

4. Doğalgaz sektöründe çalışan mühendislerin başka ustalara 
da proje çizmesini engelleyici önlemler alınması,

5. Eskiden yapılan bacalı cihazların bacalarının yeniden kont-
rol edilmesi, varsa sorunların giderilmesi,

6. Yeni yapılan bacaların sorumluluk ve yetki konusunun 
EPDK tarafından net olarak belirlenmesi,

7. 15 yılı geçmiş doğalgaz tesisatlarının geriye dönük kontrol-
lerinin yapılması,

8. MMO`nun mühendis için verdiği doğalgaz yetkilendirme 
eğitiminin ustalar için de (kaynak, plastik füzyon v.b.) veril-
mesi.

ASANSÖR ALANI

8 Kasım 2014 Cumartesi saat 11.00’de Şube binasının A sı-
nıfında yapılan asansör alanındaki oturumlara 17 SMM üye 
katıldı. Oturumlar teknik görevli Hale ATAOĞLU`nun “Asansör” 
konulu bilgilendirme amaçlı sunumu ile başladı. Oturumları yö-
netmek için yapılan oylamada İsmail TÜRKMEN divan başkanı 
olarak seçildi.

Asansör Alt Çalışma Grubu`nun hazırladığı çalışmalar Kurul-
tay katılımcılarına sunuldu. Oturumlarda ele alınan ve aşağıda 
belirtilen her bir konu hakkında katılımcılar eleştiri ve çözüm 
önerilerinde bulundu.

1. Asansör yetkilendirme eğitimlerinin yeterliliği,
2. Mesleki denetim ve onaylama kavramının değerlendirilmesi,
3. Profesyonel mühendislik,
4. Elektronik imza kullanımı,
5. İnteraktif bilgi paylaşımı,
6. Meslek etiği.
 
AİTM ALANI
AİTM alanındaki oturumlar 08 Kasım 2014 Cumartesi saat 
13.30`da Şube binasının C sınıfında, 14 SMM üyenin katılımıy-
la gerçekleştirildi. Oturumlar Şube Yönetim Kurulu başkanı Zeki 
ARSLAN`ın açılış konuşması ile başladı. Şube Yönetim Kuru-
lu üyesi Bilgen Şimşek AKMAN, konuyla ilgili bir durum analizi 
yaptı. Devamında oturumları yönetmek için divan başkanlığına 
Bilgen Şimşek AKMAN seçildi. Öncelikle oturumlarda AİTM Alt 
Çalışma Grubu`nun çalışmaları sunuldu.

Aşağıdaki gündem maddeleri ele alınıp katılımcı SMM üyelerle 
birlikte tartışıldı, çözüm yolları arandı.
1. Mesleki denetim ve onaylama kavramı,
2. Mesleki denetim kriterlerinin oluşturulması,
3. Mesleki denetimin SMM`in bağlı olduğu Şubede yapılması,
4. SMM hizmetlerinde sınırlandırma,
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5. Fatura, makbuz, sözleşme kontrolü,
6. Denetimin elektronik ortamda yapılması,
7. Az kadro ile çok proje yapan SMM`lerin denetlenmesi,
8. SMM Proje Hizmetleri Asgari Ücret tablosu`nun yeniden dü-

zenlenmesi,
9. Mesleki denetim ücretleri,
10. Mühendislik eğitimi, akreditasyon,
11. Meslek etiği,
12. SMM mesleki sorumluluk sigortası,
13. Oda’nın SMM`lere yönelik katkıları.

LPG-CNG ALANI

LPG-CNG alanındaki yerel kurultay 9 Kasım 2014 Pazar günü 
saat 10.00`da, Şube binasındaki Büyük Salon`da yapıldı. Ku-
rultaya 25 SMM üye katıldı. Kurultay Şube Yönetim Kurulu 
üyesi Yusuf ÖZTÜRK`ün açılış konuşması ile başladı. Şube 
LPG-CNG Komisyonu Başkanı Gürkan TOPUZLAR, “Ulusal, 
Yasal Mevzuat Ve LPG-CNG Dönüşüm Sektörü” hakkında du-
rum analizi yaptı. Divan başkanı olarak oturumu Recai AÇAR 
ve yardımcısı Eşref Rahmi NARİN yönetti. Kurultay katılımcıla-
rı, LPG-CNG Alt Çalışma Grubu`nun SMM üyeler ile paylaştığı 
çalışmalar hakkında değerlendirmeler yaptı. Aşağıdaki konu-
lar oturuma katılan üyelerin önerileri ile zenginleştirildi, çözüm 
önerileri tartışıldı.

1. Dönüşüm yapılan araçların kapalı otoparklara alınması,

2. Yetkisiz fi rmaların merdiven altı dönüşüm yapmaları,
3. Standart dışı malzeme kullanımı,
4. Doğalgaz dönüşümünde ön hazırlık ve standartların belir-

lenmesi,
5. SMM fi rmalarının denetlenmesinin sıklaştırılması,
6. SMM yetki belgesinin fi rma girişlerine görünür bir şekilde 

asılmasının sağlanması,
7. Oda’nın elektronik ortamda belge kütüphanesi oluşturması,
8. Sektör kuruluşları, dernekler, SMM üyelerimiz ve dönüşüm 

işi yapan fi rmalarla düzenli toplantılar yapılması,

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) üçüncüsü-
nü düzenlediği Serbest Müşavirlik, Mühendislik Hizmetleri 
(SMM) ve Mesleki Denetim Kurultayı, 13-14.12.2014 tarihle-
rinde Antalya Belek’te Maritim Pine Beach’ta yapıldı

MMO`nun 18 Şubesinde yapılan yerel kurultaylardan sonra ya-
pılan ulusal ölçekli kurultay iki gün sürdü. Kurultaya, yerel ku-
rultaylardan seçilen 300 delege katıldı. Sekretaryalığını MMO 
merkezi adına, Antalya Şube ile birlikte yaptığımız Kurultayın 
açılış konuşmaları, MMO Antalya Şube Yönetim Kurulu Baş-
kanı Ümit Büyükeşmeli, MMO İstanbul Şube Yönetim Kurulu 
Başkanı Zeki Arslan, TTMD Yönetim Kurulu Başkanı Bahri 
Türkmen, MMO Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar ve 
MMO Yönetim Kurulu Sekreteri Ercüment Çervatoğlu tarafın-
dan yapıldı.



252

 
Kurultay, açılış konuşmalarının yapılmasının ardından Meka-
nik Tesisat, Doğalgaz, AİTM, LPG–CNG ve Asansör uzmanlık 
dallarını kapsayan beş ayrı konu üzerinden beş ayrı salonda 
sürdü. Kurultayın ikinci gününde beş alanın ortak bir toplantısı 
da yapıldı. Kurultayda ayrıca yasal mevzuat ve mevcut durum 
analizi, SMM Uzmanlık ve Belgelendirme Yönetmeliği, mesleki 
denetim uygulamaları ve SMM sorunları, SMM üyelerinin hak-
ları, mesleki sorumluluk sigortası ve profesyonel mühendislik 
konuları irdelendi.

Kurultayda yapılan oturumlar ve son oturumda yapılan değer-
lendirmelerde, 3194 Sayılı İmar Kanunu, Yapı Denetimi Hak-
kında Kanun, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal 
ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanun Tasarısı`nda yer alan ve TMMOB Yasası`nda 
öngörülen kapsamlı değişikliklerin, TMMOB ve Oda yapısında 
yaratacağı olumsuzlukların arasında SMM Hizmetlerinin ve 
Mesleki Denetimin bitirilmesi ve binlerce SMM üyemizin bü-
rolarının kapanması ve işsiz kalacak olmaları hususu özellikle 
vurgulandı. Kurultayda, bu konuya dair bir basın açıklaması ya-
pılması kararı da aldı.



253

7. ASANSÖR KONTROL BİRİMİ

18.11.2008 tarih ve 27058 sayılı Resmi Gazete’de yayımla-
narak yürürlüğe giren Asansör Bakım ve İşletme Yönetmeliği; 
Belediye, Organize Sanayi Bölgesi(OSB) yönetimleri ve ruhsat 
vermeye yetkili kurumların sorumluluğunda bulunan asansör 
yıllık kontrollerine yeni düzen getirmiştir. Getirilen yeni düzen-
lemeyle 01.01.2012 tarihinden itibaren Belediyeler, OSB yö-
netimleri veya ruhsat vermeye yetkili kurum asansörlerin yıllık 
kontrolleri konusunda Akredite Olmuş Muayene Kuruluşlarıyla 
protokoller yaparak yıllık kontrollerin gerçekleştirilmesini A tipi 
Muayene Kuruluşlarına devretmişlerdir. Türkiye genelinde ol-
duğu gibi İstanbul’da da Şubemiz Belediye ve OSB’lerle pro-
tokoller gerçekleştirerek asansörlerin periyodik kontrollerini 
yapmaktadır. Asansör yıllık kontrolleri, Makina Mühendisleri 
Odası’nın Asansör Kontrol Merkezi (AKM) bünyesinde gerçek-
leşmektedir. İstanbul Şube bünyesinde AKM personeli olarak 
19 Makina Mühendisi görev almaktadır.

İstanbul’da asansör kontrolleri konusunda 3 eğitim gerçekleştir-
miş, bu eğitimlere 47 kişi katılmıştır. 

2014 Mayıs ayı itibariyle AKM birimi Kadıköy Temsilcilik bina-
sındaki yeni adresine taşınmış, iletişimin daha rahat gerçekleş-
tirilebilmesi için bulut santral sistemine geçilmiş ve numarası 
“0 850 33 33 256” olarak değiştirilmiştir. Sarıyer ve Bakırköy 
Belediyeleri hariç tüm belediyelerin başvuruları, rapor gönde-
rimleri ve ödemelerin faturalandırılması buradan yapılmaya 
başlanmıştır. OSB’lerin organizasyonu ise Tuzla Temsilcilik, 

Başakşehir Temsilcilik ve AKM-Kadıköy üzerinden yürütülmek-
tedir.  2014’ün ilk 10 ayında 6852 asansörün ilk kontrolü 2942 
asansöre de eksiklik kontrolü yapılmıştır. 

2014 Mayıs ayı itibariyle Asansör bilirkişilikleri AKM birimi üze-
rinden yapılmaya başlanmış ve 58 asansöre bilirkişilik raporu 
düzenlenmiştir.

Asansörlerin yıllık kontrolü konusunda her yıl olduğu gibi bu 
yıl da tarama ve bilgilendirme çalışmalarımız devam etmiş bu 
kapsamda Maltepe belediyesinde tarama çalışması, Kadıköy 
Belediyesinde binalara Belediye ile işbirliği içerisinde yazı gön-
derimi çalışması yapılmış. Yine belediyelerde bina ve apartman 
yöneticilerini bilgilendirme kapsamında sunum ve seminerler 
düzenlenmiştir. 

18 Ekim 2014 Cumar-
tesi 10.00`da, MMO 
İstanbul Şube Kartal 
Temsilciliğimiz tarafın-
dan organize edilen 
Apartman ve Site Yö-
neticileri Bilgilendirme 
panelinde “Asansör 
Yıllık Kontrolleri ve Ba-
kımlar” başlığında Ş. 
İlker Özgen tarafından 
bilgilendirme sunumu 
gerçekleştirilmiştir. 

Tablo 2 – Yıllara Göre Kontrol Edilen Asansörlerde Etiketlerin Yüzde Dağılımı

Tablo 1 – Yıllara Göre Kontrol Edilen Asansörlerin Etiket Dağılımı
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19 Şubat ve 26 Haziran 2014 tarihlerinde Fatih AYDINLI’nın su-
numu ile “Asansörlerde Risk Analizi” konulu seminere toplam 
35 kişi katılmıştır.

29 Ocak 2014 Çarşamba günü saat 14.00’de MMO Bakırköy 
Temsilciliğinde Avrupa Yakası Belediyelerinde Bina Ruhsatı ve 
Asansör Ruhsatı ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.

Temsilcilikler ile birlikte fi rma ziyaretleri gerçekleştirilmiş bu 
kapsamda Ümraniye Temsilciliğimiz ile birlikte 1 Eylül 2014 Pa-
zartesi, Wittur Asansör fi rması ziyaret edilmiştir. 

2014 yılında birim, faaliyet alanını genişleterek Yürüyen Merdi-
venlerin Periyodik Kontrolü konusunda çalışmalara başlamıştır. 
Öncelikle 4 mühendis, yetkilendirme eğitimi için İzmir’e gönde-
rilmiş ve temsilcilerimiz bilgilendirilmiştir. Temsilcilikler üzerin-
den Üniversite, işyeri ve AVM yöneticilerini bilgilendirme çalış-
maları başlatılmıştır. Bu konuda bilgilendirme amacıyla broşür 
bastırılmıştır.
 
Bu çalışmaların neticesinde Haziran ayından itibaren 11 farklı 
yerde toplam 148 Yürüyen Merdiven kontrol edilmiş, 48 adet 
yürüyen merdiven de kontrol sırasına alınmıştır.

Tablo 3 – Belediyelere göre Asansör Kontrol Sayıları
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ASANSÖR KONTROL BİRİMİ 2015 YILI
Asansör Kontrol Merkezi Makina Mühendisleri Odası Ana Yö-
netmeliğinde yer alan amaçlar doğrultusunda Asansörlerin Uy-
gunluk Değerlendirilmesine ilişkin denetim ve belgelendirme 
işlerini yapan, tüm çalışanları MMO Ana Yönetmelik ve Yönet-
melikleri kapsamında tarafsız olmakla mükellef olan kar amacı 
gütmeyen bağımsız bir merkezdir. MMO tarafından destekle-
nen güçlü mali yapısı ile çalışanların ücretleri ve çalışmaları 
garanti altına alınarak her türlü çıkar çatışmasının ve fi nansal 
baskıların önüne geçilmiştir.

23.04.2015 tarih 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
6645 sayılı Kanunun ilgili maddeleriyle 5393 sayılı Belediye 
Kanunu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve 634 sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununda düzenleme yapılarak ve 24 Haziran 2015 
tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
giren Asansör İşletme Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği 
ile; Asansörlerin bakımları ve periyodik kontrollerinin yapılması 
ve kontrol sonucunda güvenli olmadığı tespit edilen asansörle-
re yönelik gerekli önlemlerin alınmasına ilişkin hususlar yasal 
bir dayanağa kavuşturulmuş yetkilerin usulüne uygun kullanıl-
maması durumunda bina sorumlularına, ilgili idare ve yetkili 
servislere yönelik olarak cezai hükümler getirilmiştir.

Asansör Kontrol Birimimiz İstanbul ilinde 2015 yılı içerisinde 
9 büyük ilçe belediyesi ve 9 Organize sanayi bölgesi ile Pro-
tokoller yaparak asansörleri 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Asansör 
İşletme Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği esaslarına ve 
15 Temmuz 2015 tarih ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de ya-
yımlanan Asansör Periyodik Kontrolleri İçin Yetkilendirilecek A 

Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ’e (SGM: 2015/24) göre 
periyodik kontrollerini gerçekleştirmektedir.

Asansör periyodik kontrollerini gerçekleştirdiğimiz belediye ve 
OSB ler;

BAKIRKÖY BELEDİYESİ İSTANBUL ANADOLU YAKASI OSB

KADIKÖY BELEDİYESİ İKİTELLİ OSB

AVCILAR BELEDİYESİ BİRLİK OSB

KARTAL BELEDİYESİ BEYLİKDÜZÜ OSB

SARIYER BELEDİYESİ İSTANBUL ENDÜSTRİ VE TİC. SER. BÖL.

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYESİ İSTANBUL DERİ OSB

MALTEPE BELEDİYESİ İSTANBUL TUZLA OSB

SİLİVRİ BELEDİYESİ DUDULLU (OSB)

ADALAR BELEDİYESİ TUZLA KİMYA OSB

Protokol yapılan Belediye OSB lerdeki tahmini asansör sayı-
ları;

2012 yılından itibaren kontrolü yapılan asansörlerin uygunluk 
durumları ve aldıkları etiketler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir;

Periyodik kontrollerin yanı sıra Kamuyu bilgilendirme, bilinçlen-
dirme adına belediyeler ile birlikte ortak panel, seminer, söyle-
şiler yapılmıştır. Yapılan panel ve seminerler ile toplamda 1200 
e yakın bina yöneticisi/sorumlusu na ulaşılmış olup yapılan pe-
riyodik kontroller hakkında detaylı bilgilendirme bilinçlendirme 
aktarılmış, kamunun bu bağlamdaki bilgi düzeyi arttırılmaya 
çalışılmıştır.

2012-2015 Arası Yıl Kırmızı Sarı Mavi Yeşil Top.

Toplam
Yıllık 

Kontrol 
Sayısı

27908 2012 4883 949 0 1030 6862
%70

kırmızı
%15 
yeşil

Toplam 
Eksiklik 
Kontrol 
Sayısı

13754 2013 6614 812 0 2399 9820
%67

kırmızı
%25 
yeşil

Toplam 
Kontrol
Sayısı

41660 2014 6595 1007 0 3508 11110
%59

kırmızı
%32 
yeşil

2015 7838 1073 473 4484 13868
%58

kırmızı
%33 
yeşil

%3,4 
mavi
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Ayrıca onlarca yerel, ulusal yazılı ve görsel basına periyodik kontroller, yaşanan kazalar hakkında röportaj ve bilgilendirmeler 
yapılmıştır.
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8. MUAYENE KURULUŞU
    ÇALIŞMALARI

25 Nisan 2013 tarihli ve 28628 Sayılı Resmi Gazete’de yayın-
lanan, İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik İşa-
retleri Yönetmeliği’nin 7. Maddesinin a bendine göre her türlü 
basınçlı kap (hava tankı, hidrofor, genleşme tankı, sıcak su ka-
zanı, buhar kazanı, otoklav, boyler vb.) ve her türlü kaldırma 
ve iletme makinaları (gezer vinç, köprülü vinç, monoray vinç, 
caraskal, kule vinç, mobil vinç, forklift, transpalet, platform, araç 
kaldırma lifti, servis asansörü, cephe asansörü, yapı iskelele-
ri, yürüyen merdiven, yürüyen bant vb.) gibi iş ekipmanlarının 
bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım 
süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk 
değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yet-
kili kişilerce kontrol edilmesini ve gerekli testlerin yapılmasını 
zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda faaliyetini sürdüren Muaye-
ne Kuruluşu 25.04.2013 tarihinde yayımlanan “İş Ekipmanları 
Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” kapsa-
mında tüm form, rapor, talimat ve prosedürlerini hızlıca revize 
ederek faaliyetini sürdürmektedir.

Yeni form, rapor, talimat ve prosedürler İş Ekipmanlarının Kul-
lanımında Sağlık ve Güvenlik İşaretleri yönetmeliğinin Ek – III 
bölümünün 1.7 maddesinde belirtildiği formatta düzenlenmiş 
ve yönetmelikte belirtilen standartlara göre revize edilmiş ve şu 
an mevcut kullanılabilirlik durumu değerlendirilmiş ve sahada 
kontrol esnasında kullanılmaya başlanmıştır. Yapılan değerlen-
dirmeler sonucu gerek kullanılabilirlik gerekse işletme mevcut 
koşulları da göz önüne alınarak gerekli görüldüğü taktirde re-
vizyon çalışmaları yeniden yapılacaktır.

İş Ekipmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönet-
meliği ile kontrol içeriği ve periyot aralıklarında bazı değişiklikler 
bulunmakta ve kontrol kriterlerinde standartlara atıfl ar yapılmak-
tadır. Detaylı bilgi ve değerlendirme yapmak amacı ile ; www.
mevzuat.gov.tr adresinden yönetmeliğe ulaşılabilmektedir.

Bilindiği gibi; TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Türk Akre-
ditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından A Tipi Muayene Kurulu-
şu olarak 17 Mayıs 2004 tarihinde akredite edilmiştir. TMMOB 
Makina Mühendisleri Odası tarafından daha sonra 2008 yılında 
çalışması yapılarak Asansör Kontrol Merkezi adıyla Onaylan-
mış Kuruluş çalışması yapılmıştır. 2013 yılı içerisinde başlatılan 
çalışmalar sonucu Muayene Kuruluşu ve Onaylanmış Kuruluş 
birleştirilerek AB-0130-M numarasıyla tek bir çatı altında çalış-
malarına ve hizmetlerine devam etmektedir. 

Akreditasyon sürecine 2004 yılında giren odamız, her geçen 
sene zarfında kamu yararına ürettiği faaliyet alanlarını geliştir-
mektedir. Son yapılan çalışmalar ile birlikte Makina Mühendis-
leri Odası teknik hizmet alanına bir çok kapsam ekleyerek hızlı 
bir büyüme göstermiş ve kapsamlarını genişletmiştir. 

Akreditasyon kapsamında; basınçlı kaplar ve kaldırma-iletme 
makinalarının periyodik kontrolleri, insan taşımak üzere tasarla-
nan kablolu taşıma sistemlerinin kontrolleri, asansör yıllık ve pe-
riyodik kontrolleri, Yangın tesisatı ve yangın pompası periyodik 
kontrolleri, baca sızdırmazlık kontrolleri, gaz yakma tesislerinin 
baca, tesis ve yerleşim uygunluğu denetimleri, iş makinalarının 
periyodik kontrolleri, kaynaklı imalat ve çelik konstrüksiyonlar 
için kaynak prosedürlerinin değerlendirilmesi ve onayı ve imalat 
kontrolü, boru hatlarının imalat ve montaj kontrolleri, metalden 
işlenmiş parçaların imalat süreci kontrolleri ve malzeme değer-
lendirme ve onaylaması, kazanlar ve basınçlı kapların imalat 
süreci kontrolleri, depolama tanklarının imalat süreci kontrolleri 
ve periyodik kontrolleri, yürüyen merdiven / bant son muayene 
periyodik kontrol / muayenesi, asansörlerin at tip incelemesi 
(Modül B) asansörün son muayenesi birim doğrulaması (Modül 
G), ultrasonik muayene (UT), görsel muayene (VT), radyografi k 
fi lmlerin değerlendirilmesi ve onayı (RT), sıvı penetrant (PT), 
manyetik parçacık muayenesi (MT), yorulma test ve analizleri 

bulunmaktadır.

Meslek alanlarımız ile ilgili olarak Odamız kamu yararı temelin-
de ürettiği teknik hizmetlerini ticari ve mali baskılardan arındıra-
rak halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması adına yapmakta 
ve bu kapsamda üretilen hizmetlerin yaygınlaşması ve gelişme-
si amacıyla sürekli olarak çalışmalar yürütmektedir.

Bu kapsamda faaliyet gösteren odamız Muayene Kuruluşu Tek-
nik Hizmetleri “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu”nun 
yürürlüğe girmesi ile birlikte endüstri ve sanayi işletmelerinin 
güveni ile birlikte artarak devam etmektedir. Muayene faaliyet-
leri konusunda uzmanlaşmış Makina Mühendisleri tarafından 
yapılan kontroller kamunun hem can hem de mal güvenliğini 
yaptığı nitelikli kontrollerle güven altına almaktadır.

Geçtiğimiz yıllara göre kanun ve yönetmelikler kapsamında ya-

pılan periyodik kontroller, kamu ve özel işletmelerin bu kapsam-
da yapılan çalışmalarda Makine Mühendisleri Odası’nı bir gü-
ven ve tercih unsuru olarak gördüğünü açıkça göstermektedir.

Ayrıca Muayene Kuruluşumuz ülke genelinde çeşitli kamu ve 
özel kurumlarla yapmış olduğu merkezi protokoller ve OSB’ler 
ile yaptığı protokoller sonucunda periyodik kontroller gerçek-
leştirmektedir. Son olarak Ocak 2015’de ISISO Sanayi Sitesi 
Yönetimi ve Ekim 2015’de Kimya Sanayicileri Organize Sana-
yi Bölgesi yönetimi ile “Teknik Hizmetler, Eğitim ve Bilirkişilik 
İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır. Bu protokol kapsamında oda 
örgütlülüğünün arttırılması, tanıtımının yapılması ve sanayi böl-
gelerindeki iş güvenliği, çevreye yönelik testlerin yaptırılması, 
eğitim verilerek çalışanların bilinçlendirilmesi amaçlanmaktadır. 
Yapılan eğitim çalışmaları ile yurt sanayinin ulusal çıkarlar yö-
nünde gelişmesi, iş güvenliği ile ilgili tedbirlerin sağlanarak iş 
kazalarının en aza indirgenmesi amaçlanmaktadır. 

Muayene Kuruluşumuzun hizmet kapsamına giren ve İş Ekip-
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manlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetme-
liğinin EK – III 2.2 maddesiyle zorunlu hale getirilen Yürüyen 
Merdiven ve Bant kontrolleri konusunda özellikle AVM müdürleri 
ve yerel yönetim yöneticileriyle toplantılar gerçekleştirilerek konu 
hakkında hem teknik bilgi hem de mevzuat bilgisi verildi. Muaye-
ne Kuruluşumuz tarafından özellikle kamuya açık yerlerde kulla-
nılan bir çok fi rma ve kurumda kontroller gerçekleştirilmiştir. 

Yıllar 2011 2012 2013 2014 2015

Periyodik Kontrol Yapı-

lan Firma Sayıları

1959 2320 2626 2722 2225

7.2 Baca Gazı Analizi Ve İş Hijyeni Ölçümleri
Makina Mühendisleri Odası Muayene Kuruluşu İstanbul Şube 
faaliyet alanı içerisinde İSEÇ (İş Sağlığı, Emniyet, Çevre) 
Yönetim Sistemleri Uygulamaları, Sanayiden Kaynaklı Hava 
Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Çevresel Gürültünün Değer-
lendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Çalışanların Gürültü ile 
İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik ve Çalışanla-
rın Gürültü ile İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetme-
liklerine göre işletmelerde baca gazı analizi, gürültü ve titreşim 
ölçümlerini yapmaktadır. 20.08.2013 tarihinde yayımlanan İş 
Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında 
Yönetmelik İle TS EN ISO/IEC 17025 “Deney ve Kalibrasyon 
Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar” Standardı’na 
göre revizyon çalışmaları tamamlamış ve akredite olmuştur. 
Şube Teknik Birimimiz gerekli vasıfl andırma süreçlerini tamam-
layarak bu konudaki faaliyetini merkez laboratuvarımız kap-
samında devam ettirmektedir. Baca Gazı Emisyon Ölçümleri 
konusunda Makina Mühendisleri Odası Merkez Laboratuvarı, 
Çevre Analizleri Yeterlilik Sertifi kası alarak Çevre Bakanlığı ta-
rafından baca gazı emisyon ölçümleri yapmak üzere kuruluş 
olarak yetkilendirilmiştir. Bu kapsamda Solunabilir Ortam Tozu, 
Kişisel Toz Maruziyeti, Aydınlatma, Termal Konfor, Ortam Gü-
rültüsü, Kişisel Gürültü Doz Ölçümü, Titreşim konularında hiz-
met verilmektedir.

Yıllar 2011 2012 2013 2014 2015

Gürültü ve Titreşim 
Ölçümleri Sayıları

53 43 71 65 27

Bacagazı Emisyon 
Ölçümleri Sayıları

16 27 59 62 50

7.3. Baca Uygunluk Kontrolleri
Ağustos 2015 tarihinde; İstanbul Gaz Dağıtım Şirketi (İGDAŞ) 
ile yapılan görüşmeler neticesinde Muayene Kuruluşumuz, sa-
nayi tesislerindeki doğalgaz yakıcı cihazların bacalarını kontrol 
etmeye başlamıştır. İGDAŞ tarafından sanayide yılda yaklaşık 
1000 gaz açımı gerçekleştirmektedir. 3 Ağustos 2015 tarihin-
den itibaren sanayi tesislerinde, oda kontrolünden geçmeyen 
bacalara bağlı yakıcı cihazlara İGDAŞ tarafından gaz açımı 
yapılmayacaktır.

Baca kontrolleri ilgili standartlara göre yapılmaktadır. Bu kont-

roller 3 aşamadan oluşmaktadır. 1. aşamada bacaların proje ve 
hesaplarının kontrolü, 2. aşamada malzeme ve montaj kontrolü 
ve 3. aşamada bacaların sızdırmazlık kontrolü yapılmaktadır. 
Her aşamada tespit edilen uygunsuzluklar ayrı ayrı raporlandı-
rılmaktadır. Uygunsuzluk tespit edilmeyen veya uygunsuzlukla-
rı giderilen bacalara uygunluk raporu verilmektedir. 

7.4 Yangın Tesisatı Periyodik Kontrolleri
Ülkemizde her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin, tasarımı, ya-
pımı, işletimi, bakımı ve kullanımı safhalarında çıkabilecek yan-
gınların ve bu yangınlarda oluşabilecek can ve mal kaybının en 
aza indirilerek söndürülmesine ilişkin düzenlemeler “Binaların 
Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” ile belirlenmiştir. 
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik İşaretleri 
Yönetmeliği’nin Ek-III 2.3 maddesi ise yangın tesisatlarının pe-
riyodik kontrollerini zorunlu kılmaktadır. 

Muayene kuruluşu hizmet alanına giren ve kamunun can ve 
mal güvenliğini ilgilendiren bu konuda da denetim faaliyetleri 
yapmaktadır. Organize Sanayi bölgeleri veya Belediye gibi ruh-
sat vermeye yetkili idareler ile çeşitli protokoller oluşturularak 
binaların kullanımı öncesi yangın tesisatının projeye uygunlu-
ğunu ve sistemin çalışmasını kontrol etmektedir. Beylikdüzü 
Belediyesi ile bina ve tesislerde iskân aşamasında kontroller 
gerçekleştirilmektedir.  Ayrıca hâlihazırda iskânı olan bina ve 
tesislerde de periyodik kontroller gerçekleştirilmektedir.

Bu kontroller kapsamında, yangın tesisatı projelerinin ilgili stan-
dart ve mevzuata uygunluğu, yapılan tesisatın projesine uygun-

luğu kontrol edilmektedir. Yangın tesisatı periyodik kontrolleri 
kapsamında yangın pompası (motopomp) performans testleri 
de yapılmaktadır. Kasım 2015’de başarıyla tamamlanan TÜR-
KAK denetiminden sonra akreditasyon kapsamında kontroller 
yapılmaya başlanacaktır.

7.3. Motor ve Şasi Numarası Tespiti
Motorlu araçların kabin incelemesi ve motor ve şasi numaraları-
nın orijinalliğinin tespiti, Odamız teknik görevlileri tarafından ya-
pılarak gerekli raporlar hazırlanmaktadır. Kasım 2015 itibariyle 
araçların azami yüklü ağırlıklarının tespiti çalışması yapılmaya 
başlanmıştır. Anadolu yakası (Kartal ve Tuzla Temsilcilik) 2, Av-
rupa yakasında ise (İkitelli Muayene Kuruluşu) 2 teknik görevli 

bu konuda faaliyet yürütmektedir.

Yıllar 2011 2012 2013 2014 2015

Motor - Şasi Numaralarının 
Orjinalliğinin Saptanması 
Sayıları

171 182 181 249 153

7.4. Bilirkişilik Hizmetleri
I.  Kazan dairelerinin Türk Standartlarına ve mevzuatına uy-

gunluğunun tespiti,
II.  Sıcak Su, Kızgın Su, Kızgın Yağ ve Buhar Kazanlarının ve 

diğer gaz yakan cihazların doğalgazla emniyetli çalışabilir-
liğinin tespiti,

III.  Sıcak Su, Kızgın Su, Kızgın Yağ ve Buhar Kazanlarının ve 
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diğer gaz yakan cihazların baca hesaplarının kontrolü,
IV.  Merkezi Kalorifer tesisatlarında proje dışı yapılan değişik-

liklerin tespiti,
V.  Asansörler, kaldırma ve iletme makinaları, basınçlı kaplar, 

mekanik tesisatlar, mekanik sistemler vb. meslek alanımı-
za giren her türlü konularda tekniğe uygun kurulum, kaza, 
hata tespiti vb. konular,

VI.  Lunapark ve oyun eğlence alanlarının incelemesi konula-
rında Şubemiz tarafından görevlendirilen uzman üyeleri-
miz ve şube teknik görevlileri tarafından yapılmaktadır.

2013 yılı içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumu İcra Müdürlüğü ile 
TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Arasında 
Eksperlik İncelemelerine İlişkin Protokol” imzalanmış olup İcra 
yolu ile kurumda bulunan tüm makina, araç ve ekipmanın değer 
tespiti Muayene Kuruluşumuz tarafından yapılmaktadır.

Yıllar 2011 2012 2013 2014 2015

Bilirkişilik Hizmetleri Sayıları 370 320 291 302 235

7.5. Hizmet İçi Denetimler
Muayene Kuruluşumuz tarafından yapılan kontrollerin tüm 
Şube birimlerinde nitelik bakımından birbirine eş düzeyde ol-
masını sağlamak amacıyla belirli periyotlarda hizmet içi dene-
timler yapılmaktadır. Hizmet içi denetimlerimizin amacı kontrol 
kalitesini artırmak, eksik noktalarımızı tespit etmek ve bu doğ-
rultuda gerekli eğitim ve düzeltici önleyici faaliyetleri yapmaktır. 
Bu denetimler sayesinde kullanılması gereken kişisel koruyucu 
ekipmanlarının kullanılmasını, kontrol mahallinde gereken işçi 
sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin alınmasını, gerekse kontrol 
esnasında kullanılacak olan ölçüm cihazlarının en verimli ve 
en doğru şekilde kullanılması ve kontrollerin sağlıklı ve güvenli 
yapılmasını sağlamaktır. Denetimler İstanbul Şube faaliyet ala-
nı içerisinde olduğu gibi diğer illerdeki tüm Muayene Kuruluşu 
personelini de kapsamaktadır. Muayene Kuruluşumuz 2011 yılı 
içerisinde 11, 2012 yılı içerisinde 14 ve 2013 yılı içerisinde 17, 
2014 yılında 11 personelin sahada iç hizmet denetimlerini ger-
çekleştirmiştir. 2015 yılı için iç hizmet denetimleri planlanmıştır. 
Kontrol mühendislerinin denetlenmesi sonucunda tespit edilen 
çeşitli uygunsuzluklar ile ilgili düzenleyici ve önleyici faaliyetler 
gerçekleştirilmiştir. Hizmet içi denetimlerimiz sonucu muayene 
kuruluşumuz örgütün tümünü kapsayacak şekilde düzeltici faa-
liyetler organize etmekte ve hayata geçirmektedir. Yıl içerisinde 
yapılan eğitimlerin yanı sıra örgüt genelinde uygulama birliğinin 
sağlanması amacıyla Muayene Kuruluşumuz birçok teknik bül-
ten hazırlamış ve çalışmalara katılmıştır. Bu çalışmaların bazı-
ları aşağıda listelenmiştir.

•  Periyodik Kontrol Çalışma Usul ve Esasları
•  Periyodik Kontrollerde Kullanılan Ekipmanlar
•  Kalibrasyon ve Ara Doğrulamaların Yapılması Hakkında Ge-

nelge
•  MMO Teknik Hizmetler Sunum Kılavuzu
•  Gürültü ve Titreşim Ölçümlerinin Yapılması Hakkında Kılavuz
•  Kontrol Form ve Rapor Düzenleme Hakkında Kılavuz

•  Asansör Muayenelerinde Aydınlatma Şiddeti Ölçümleri Hak-
kında Kılavuz

7.6. Muayene Kuruluşu Eğitim

7.6.1 İç Eğitimlerimiz
Muayene Kuruluşumuz ürettiği periyodik kontrol ve teknik öl-
çüm hizmetlerinde görev alan personelin bilgi ve deneyimle-
rinin arttırılması amacıyla sürekli olarak iç ve dış eğitimler dü-
zenlenmektedir.

Eğitim Süre
(Saat)

Yürüyen Merdiven/Bant İmalat ve Periyodik Kontrolü

- EN 115-1 + A1 16

TS EN ISO IEC 17020:2012 Standart Eğitimi 8

Kazanlar – İş Ekipmanların Kullanımında Sağlık ve Güvenlik 
Şartları Yönetmeliği ve Yönetmelikte Belirtilen Standartlar

16

Basınçlı Kaplar – İş Ekipmanların Kullanımında Sağlık ve 
Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve Yönetmelikte Belirtilen 
Standartlar

16

Kaldırma İletme Makinaları – İş Ekipmanların Kullanımında 
Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve Yönetmelikte Be-
lirtilen Standartlar

16

İş Makinaları Periyodik Kontrol Vasıfl andırma Eğitimi 8

Asansör yıllık kontrol eğitimi 24

Hidrolik Asansörlerinde Yıllık Kontrol Eğitimi 8

İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları 
yönetmeliği, Vinçlerin periyodik kontrolleri, form revizyonları 
hakkında bilgilendirme eğitimi

8

Periyodik Kontrol Vasıfl andırma Eğitimleri 64

OBYS Sistemi Bilgilendirme Eğitimi 2

CNG araçlarının yakın sistemi uygunluk kontrolü ve CNG 
araçlarının gaz sızdırmazlık periyodik kontrolü eğitimi

8

LPG araçlarının yakın sistemi uygunluk kontrolü ve LPG 
araçlarının gaz sızdırmazlık periyodik kontrolü eğitimi

8

TÜRKAK Periyodik kontrol DÖF eğitimi 8

Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği ile 
ilgili A Tipi Muayene Kuruluşlarınca Uyulması Zorunlu Olan 
Usul Ve Esaslara Dair Tebliğ Eğitimi

8

Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği, 
Yetkilendirilecek A Tipi Muayene Kuruluşlarına Dair Tebliğ 
(SGM: 2015/24) Ve Periyodik Kontrol Kriterleri Eğitimi

16

7.6.2 Örgüt Genelinde Teknik Görevlilere Yönelik
Düzenlenen Eğitimler
Bilindiği üzere Odamız bünyesinde periyodik kontroller hari-
cinde; proje onayı, LPG araç kontrolleri vb. konularda hizmet 
üreten birçok teknik görevli bulunmaktadır. Bu teknik görevli-
lerin odanın diğer hizmetleri konusunda da bilgi sahibi olması 
ve deneyim kazanması amacıyla şubelerde bir günlük eğitim-
ler düzenlenmiştir. Bu kapsamda yakın şubelerinde katılımıyla 
odanın ve muayene kuruluşunun yapısı, çalışma şekli, akredi-
tasyon, periyodik kontrol konusundaki mevzuatlar anlatılmış ve 
periyodik kontrolü sıklıkla yapılan iş ekipmanlarının kontrolleri 
cihaz başında örneklenmiştir. 
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Periyodik Kontroller İçin Fotoğrafl ar
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Eğitimlerden

 
 

 

Baca kontrol fotoları:
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Kimya OSB protokol fotoları:

Yangın kontrolü fotoları
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9. ARAÇ KONTROLLERİ

9.1 ARAÇLAR ÜZERİNDE YAPILAN DENETİM

Odamız “Araç, İmal Tadil ve Montaj Yönetmeliği” ve “Yakıt 
Sistemi Uygunluk Raporu, Montaj Tespit Raporu ile Gaz Sız-
dırmazlık Raporu Düzenleyecek ve Gaz Sızdırmazlığı Kontrol-
lerini Yapacak Kurum/Kuruluşların Görevlendirilmesinde Dair 
Genelge” kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile 
alternatif yakıtlı araçların kontrollerine dair yaptığı protokolden 
aldığı yetki ile LPG, CNG ve LNG dönüşümü yapılan araçların 
kontrollerini gerçekleştirmektedir. İstanbul’da bu denetim, Şu-
bemize bağlı Dudullu, ve Mimarsinan istasyonlarında yapılmak-
tadır. Araçların LPG/CNG tesisatlarını ve projelerini teknik gö-
revlilerimiz kontrol etmekte ve raporlandırmaktadır. Kontroller 
yeni montaj araçların kontrolleri, tadilat kontrolleri ve rutin gaz 
sızdırmazlık kontrolleri olarak üç başlıkta yapılmaktadır. 

Şubemizin LPG’li araçlar üzerinde yaptığı kamusal denetimin 
verileri aşağıdaki tabloda verilmiştir. 2012 yılından sonra sızdır-
mazlık rapor alımında belirgin bir düşüş görülmektedir.

11 Nisan 2005 tarihli AİTM yönetmeliği ile Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı LPG’ye yeni dönüştürülen araçlar üzerinde montaj 

denetimi ve Montaj Tespit Raporu onay yetkisini Odamıza dev-
retmiştir. Bu tarihten itibaren Şubemiz Araç Kontrol İstasyon-
larında, 430.570 aracın ilk kontrolü sonrası, ilgili standart ve 
yönetmeliklere uygun görülerek Montaj Tespit Raporları onay-
lanmıştır. 2002 yılından günümüze ise toplamda 1.166.965 adet 
Gaz Sızdırmazlık Raporu düzenlenmiştir. Şubemiz ve Odamız 
etki alanlarında diğer akredite kuruluşlar tarafından da Gaz Sız-
dırmazlık Raporu verilebilmektedir.

Geçen 10 yıllık süre zarfında Odamızın da büyük katkıla-
rıyla sektörün kalitesi ve bağlı olarak talep sürekli artmış ve 
Avrupa’nın en büyük hacimli Araç LPG sektörlerinden biri ha-
line gelmiştir. Tablodan görüldüğü üzere 2012’ye kadar araç 
sayılarında sürekli artış olmuştur. Denetim sürecinin etkinliği ile 
büyüyen sektör, 2012 yılı itibarı ise sektörü yöneten yasa ve yö-
netmeliklerde yapılan değişiklikler ile geriye yani 2005 yılından 
önceki denetimsiz sürece dönmeye başlamıştır.

01 Ocak 2012 tarihi itibariyle Ulaştırma Karayolu Genel 
Müdürlüğü’nün TUV-TURK Muayene İstasyonlarını mevzuata 
aykırı olarak daha etkin kılma çabası LPG/CNG kontrollerinde 
teknik kontrol ve periyodik kontrol algısını değiştirmiş ve sızdır-
mazlık raporu ihtiyari bir belgeye dönüştürülerek araç muaye-
nelerinde hafi f kusur sayılmaya başlanmıştır. 

Tablo -1 2006–2015 Sızdırmazlık Raporu ve Yeni Montaj Sayıları

LPG ve Egzoz Sayıları Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık TOPLAM

2002 Sızd. Raporu 1009 868 880 1009 1692 1466 1708 1803 1413 1628 2133 2282 17891

2003 Sızd. Raporu 1755 916 1376 2121 1978 1706 2288 1399 1296 1481 1180 2302 19798

2004 Sızd. Raporu 1145 1041 1303 1930 1706 2478 2098 1899 2046 1432 1953 3809 22840

20
05

Sızd. Raporu

Yeni Montaj

5767

0

8303

0

14299

0

10200

1307

10702 10515 8360 6698 5658 5383 5001 7867 98753

3171 3116 2737 2349 2080 2018 1697 2258 20733

20
06

Sızd. Raporu

Yeni Montaj

3613

1030

4108

1256

6792

2094

6607 8313 9352 9056 7712 6128 5849 6755 9797 84082

2285 3100 3822 3695 3159 2307 2071 2259 2918 29996

20
07

Sızd. Raporu

Yeni Montaj

5973

1911

5840

2218

8483

3070

8927 10577 10542 10744 8581 6896 7487 7856 8846 100752

3406 4374 4460 4291 3615 2956 3163 3621 3623 40708

20
08

Sızd. Raporu

Yeni Montaj

7158

3212

6492 7914

3440

9369 10964 12379 13195 9747 8642 7899 8477 8561 110797

3034 4242 4939 5992 6057 4210 3593 3272 3170 2588 47749

20
09

Sızd. Raporu

Yeni Montaj

7302

2246

6744 8529 9848 10532 12532 11950 9144 8138 9012 8002 10618 112351

2174 2473 3182 3402 4385 4135 3309 3062 3628 3149 4194 39339

20
10

Sızd. Raporu 8122

3557

8234

3533

11297

3957

12165

5273

12120

5118

14424

6372

13121

6010

10139

4644

9172

4361

9437

4370

8945

4273

10452

5245

127628

56713Yeni Montaj

20
11

Sızd. Raporu

Yeni Montaj

8771

3328

9771

3632

10671 11699 13324 14346 12349 11011 10172 10244 8728 11310 132396

4182 4730 5426 5608 4380 4215 3975 3878 3291 4190 50835

20
12

Sızd. Raporu

Yeni Montaj

7476

3241

4736

2820

5883 5912 9579 10788 7378 6281 5633 5685 5764 5300 80415

3871 3937 4752 4712 3937 3519 3256 3484 3527 2174 43230

20
13

Sızd. Raporu

Yeni Montaj

4749

2922

4338

2767

4932

3336

5518

3608

5815 5225 6822 4646 5559 3912 4689 4636 60831

3909 3501 4752 3240 3948 2645 3135 3067 40830

20
14

Sızd. Raporu

Yeni Montaj

4117

2484

3321

2160

3999 4256 4553 5285 5130 4417 4083 3077 4607 6025 53380

2591 2671 2819 3220 3268 2720 2468 2240 2876 3684 33180

20
15

 Sızd. Raporu 3616 3196 4231 4102 4886 4696 4889 4298 3650 3137 4340 45041

    Yeni Montaj 2021 1817 2397 2500 2977 2749 2960 3665 2017 1796 2358 27257
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Sonraki süreçte ise AİTM Yönetmeliği’nde 26.06.2012 tarihinde 
yapılan “LPG, CNG ve LNG yakıt sistemine dönüştürülen araç-
ların periyodik muayenelerinde; Bakanlık tarafından yetkilendi-
rilmiş kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenen Gaz Sızdırmaz-
lık Raporu aranır. Yetkilendirilmiş araç muayene istasyonlarınca 
düzenlenen onaylı araç muayene raporu da Gaz Sızdırmazlık 
Raporu yerine geçer.” değişikliği ile AİTM yönetmeliği gereği 
daha önceden araç muayenesinde zorunlu evrak olan gaz sız-
dırmazlık raporu tümüyle araç sahiplerinin inisiyatifi ne bırakıl-
mıştır. 

Araçlar üzerinde yapılan sızdırmazlık denetimlerinin bu şekilde 
kesintiye uğraması nedeniyle araçlar üzerindeki tadilatlar de-
netlenememekte ve sektörde kayıt dışı, merdiven altı uygula-
maların önü daha da açılmaktadır.

2012 içinde yapılan bu iki önemli değişiklik sonucu kontrole ge-
len araç sayısında önemli azalma olmuş ve rakamlar itibarı ile 
2006 yılına dönüldüğü görülmüştür. Odamız kamusal denetim 
sürecinin devamlılığı için 2013 yılında Bakanlık ile yaptığı gö-
rüşmeler sonucu Gaz Sızdırmazlık Raporu düzenleme ve Mon-
taj Tespit Raporu onaylama konusunda ilgili genelge kapsamın-
da 1 Mayıs 2013 tarihinden itibaren yeniden yetkilendirilmiştir. 
Ayrıca çalışmalarını tamamlayarak Gaz Sızdırmazlık Kontrolleri 
konusunda 2013 yılında akredite olmuştur. Bakanlığın Odamız 
haricinde başkaca kurumları da yetkilendirdiği bilinmektedir. 
Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan uygulama sonucu Gaz 
Sızdırmazlık Raporunun araç muayenelerinde hafi f kusur sa-
yılması nedeniyle alternatif yakıt ile çalışan araçların denetim 
mekanizması sekteye uğramakta ve bu araçlar denetlenmediği 
için trafi k güvenliği adına tehlike oluşturmaktadır. Son zaman-
larda birçok kurum ve kuruluş tarafından kapalı otoparklarda 
park edilmesi dile getirilen bu araçların denetim mekanizmala-
rındaki eksikliklere ilişkin olarak Odamız ilgili idarelerle görüş-
mekte ve bu konu ile ilgili görüşlerini de zaman zaman kamuo-
yu ile paylaşmaktadır.

9.2 ŞUBE KONTROL İSTASYONLARIMIZ

Dudullu LPG – CNG Sızdırmazlık İstasyonu

Mimarsinan LPG – CNG Sızdırmazlık İstasyonu

9.3 SIZDIRMAZLIK PROGRAMI

Oda kontrol noktalarında kontrol edilen araçların bilgileri üze-
rinden istatistiki veri alınması için planlanan ve kullanıma başla-
nan sızdırmazlık programı 2010 yılı Ocak ayı itibariyle hizmete 
girmiş bulunmaktadır. 

2005 yılında Araç Takip Programı ile odanın veri tabanında top-
lanan ülke genelinde LPG’li araçların bilgileri, 2010 yılı itibariyle 
online Sızdırmazlık Programına aktarılmıştır. Yine bu dönemde 
LPG’li araçların izlenebilirliğini sağlamak amacıyla LPG’li araç-
lardaki tank ve regülatör değişimleri de Tadilat Projeleri kanalıy-
la Sızdırmazlık programında kayıt altına alınmış ve belgelendi-
rilmiştir. Bu belgelendirme ile Oda kontrol noktalarında yaklaşık 
63.000 tank değişimini kayıt altına almıştır.

Şubemin bünyesinde 2 istasyonumuzda online ve koordinas-
yonlu olarak araç kontrollerini ve raporlandırılmasını yapmak-
tayız.

Sızdırmazlık Programı
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9.4 RANDEVU SİSTEMİ

Randevu Sistemi

LPG/CNG araç kontrol istasyonlarımızda araç sahiplerinin 
muayene için bekleme sürelerini en aza indirgemek, iş akışını 
iyileştirerek daha verimli bir çalışma ortamı sağlamak, daha gü-
venli bir çalışma ortamı tesis etmek amacıyla oluşturduğumuz 
randevu sistemi, Şube etkinlik alanı içerisinde yer alan istas-
yonlarımızda 11 Temmuz 2011 tarihi itibariyle geçilmiştir. http://
lpgrandevu.mmo.org.tr adresinden randevu alınmaktadır.

Randevu sistemimiz sürekli olarak değerlendirilmekte ve hiz-
met kalitesi olarak randevu doluluk oranı 3 gün ile sınırlandırıl-
maya çalışılmaktadır.

9.5 SONUÇ

2012 yılında yaşanan karmaşık mevzuat sürecinden sonra 2013 
yılında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile protokol yaparak 
Gaz Sızdırmazlık Raporu konusunda Odamız yetkilendirilmiştir. 
Ulaştırma Bakanlığı’nın uygulamaları ve mevzuat değişiklikleri 
sonucu araç sahiplerinin inisiyatifi ne kalan rutin ve tadilat kont-
rolleri geçmiş dönemlerle kıyaslandığında neredeyse yok se-
viyesine ulaşmaktadır. Odamız kontrol istasyonlarında ağırlıklı 
olarak yeni montaj araçların kontrolleri yapılmaktadır.

Bakanlığın montaj onayı konusunda başkaca kurum ve kuru-
luşları yetkilendirdiği veya bu yetkilendirme yolunun açık oldu-
ğu bilinmektedir. Kamusal denetimden kaçmak isteyerek sek-
törde yeni yeni oluşmaya başlayan trafi k güvenliği anlayışını 
değiştirmek isteyen, Odamızı hariç bırakmaya çalışan ve bu 
denetim mekanizmalarının içerisine girerek “Denetim” sürecinin 
içini boşaltmaya çalışan kişi kuruluşların önümüzdeki dönemde 
yetkileneceği düşünülmektedir. 

MMO İstanbul Şube olarak yaşanan sıkıntıları kayıt altına aldı-
ğımızı ve dönem dönem kamuoyu ile paylaştığımızı bildiririz.
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