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Sunuş...

Değerli Arkadaşlar,
Öncelikle, Oda çalışmalarında görevi başında yitirdiğimiz tüm değerlerimizi ve yitirdiğimiz sevgili 

Galip Akalın Abi’mizi saygı ve özlemle anıyoruz. 
Şube Genel Kurulumuz 23-24 Ocak 2010 tarihlerinde  yeni hizmet binamızda  yapıldı. Birinci gün   

yapılan divan oluşturulması, açılış konuşmaları, ve adayların belirlenmesinin  ardından ikinci  gün yapılan 
seçimler ile Genel Kurul süreci tamamlanmış oldu.

Bundan önceki dönemlerde olduğu gibi Odamızın 43. Çalışma Döneminde de Yurt genelindeki  MMO 
Şubelerinin Genel Kurullarından süzülerek,  demokrat, çağdaş mühendislerin yönetimlere geldiği; Ülke, 
Kamu, Toplum, Meslek ve Meslektaş Çıkarlarını Koruyan,  Halktan, Emekten, Bağımsızlıktan, Barıştan, 
Demokrasiden, Sanayileşmeden, Kalkınmadan yana Yurtsever Demokrat Toplumcu anlayışın hakim 
olduğu örgütümüzde yeni bir çalışma dönemine girdik. 

Zonguldak Şube olarak; kurulduğumuz günden beri olduğu gibi, TMMOB ve Odamız ilke ve program-
ları, tüzük ve yönetmelikleri çerçevesinde; Şube etkinliklerini üst düzeye çıkarmak, her yaştan üyesiyle 
aktif bir iletişim içinde ortak etkinlikler düzenlemek , yeni  mezun olmuş genç meslektaşlarımızla ve 
meslektaş adayı öğrencilerle etkin birliktelikler sağlamak, TMMOB çatısı altındaki diğer meslek disiplin-
leriyle  ortak tabanlı çalışmalara katkı koymak, mesleğimizi  hak ettiği konumuna yüceltmek, anlayışıyla 
gerçekleştirdiğimiz tüm şube etkinliklerimizde 42. Dönemde birlikte çalıştığımız Oda Yönetim Kurulumuza 
verdikleri destek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. 43. Dönemde Oda Organlarında görev ala-
cak arkadaşlarla da aynı anlayışla çalışarak Odamızı daha ileri noktalara getireceğimize olan inancımız 
tamdır. 

Yeni bir çalışma dönemine girerken Şube Yönetim Kurulu olarak Örgütümüze egemen olan; 
•·         Emeği en yüce değer sayan,
•·         Bilimsel düşünceyi rehber edinen,
•·         Çağdaş ve demokratikleşmeden yana olan,
•·         Düşünce ve inançlara saygılı, hoşgörülü ve sevecen olan,
•·         Doğrulardan yana ve haksızlıkların karşısında olan,
•·         Gerçekleri söylemekten ve yanlışlıkları eleştirmekten çekinmeyen,
•·         Ülke sorunları ile yakından ilgilenen ve çözüm yolları arayan,
•·         Ülke ve halkın çıkarlarını kendi çıkarının üstünde tutan,
•·         Zorluk ve yoksunluklarla savaşmaktan yılmayan,
•·         Ayrılıkları değil, buluşma noktalarını öne çıkaran, 
•·         Farklı duruş noktalarında ama yan yana olan,
 Mevcut anlayışların yeni başarılarla daha da güçlendirileceğine inanıyoruz.
Odamız, şubeleri ve tüm alt birimleri; hangi koşullarda olursa olsun, öncelikle gönüllülük ilkesi teme-

linde görev üstlenir ve bu görevlerinde tam anlamıyla demokratik katılımcılığı esas alır.  Odamızı geliş-
tiren, büyüten en önemli değer Oda ile üyeler arasındaki ilişkidir.  Odamız saygınlığını ve meslek alan-
larındaki konumunu, sahip olduğu örgütlü güçten, üyelerinin örgütüne sahip çıkmasından, üyelerimizin 
mesleki çıkarlarını koruyan bir örgüt olunmasından almaktadır. Bu nedenle Oda çalışmalarında, üyelerle 
ve meslektaş adayımız olan öğrencilerle olan ilişkilerin daha ileri noktalara taşınmasına yoğunlaşılmalıdır.                                                          
Örgütümüze ve örgütlülüğümüze karşı, dışarıdan ve içeriden her türlü saldırının açıktan yapıldığı ve 
önümüzdeki dönemde de bu saldırıların artarak devam edeceğini biliyoruz. 

Tüm bu saldırılar karşısında diyoruz ki ;  
Gün; TMMOB’ye, Odamıza, Mesleğimize , haklarımıza ve geleceğimize sahip çıkma günüdür. 
Dikkat ve direncimizden vereceğimiz bir anlık ödün; emperyalizme, gericiliğe, teröre, mafyaya, huku-

ku yok sayan işbirlikçi politik iradeye ve yasa dışılığa nefeslik yaratmak olacaktır. 
Güçlü olmak, sesimizi duyurabilmek ve başka bir Türkiye ve dünyanın mümkün olduğu gerçeğini 

somutlayabilmenin yolu; Ülkemize, Kurumlarımıza, Bilime, Çağdaşlaşmaya TMMOB’ye ve Odamıza sahip 
çıkmaktan, örgütlü ve bir arada mücadeleden geçmektedir.

Gün ; enerjimizi iç tartışmalarla tüketmeden;  savaşsız, sömürüsüz, demokratik, laik ve çağdaş bir 
gelecek için paylaşımcılığın arttırılması ve tabana yayılan güç birliği etrafında buluşma ve birleşme zama-
nı olarak değerlendirilmelidir.

Siyasi İktidarın saldırılarının artacağı zor ve yorucu bir sürecin bizleri beklediğinin bilincinde olarak; 
meslek alanlarımızın korunmasında, karanlıkların aydınlıklara çıkmasında, haksızlıkların, adaletsizliklerin, 
sömürü ve baskıların son bulmasında, tüm emek ve demokrasi güçlerine ve bu gücün içinde örgütlü 
duruşuyla güven veren Odamızın Organlarında, 43.dönemde  görev ve sorumluluk alacak arkadaşları-
mıza tekrar başarılar diliyor hepimize kolay gelsin diyoruz. 

MMO Zonguldak Şubesi
Yönetim Kurulu
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MMO ZONGULDAK ŞUBE 9. DÖNEM OLAĞAN 
GENEL KURULU YAPILDI

Şube Genel Kurulumuz 23-24 Ocak 2010 tarihlerinde Şubemizde yapıldı. 1. Gün yapılan divan oluşturulması,  
açılış konuşmaları, ve adayların belirlenmesinin ardından 2. gün yapılan seçimler ile Genel Kurul süreci 
tamamlandı.

Genel Kurulda Divan Başkanlığına Nusret KARA, Başkan Yardımcılığına Ahmet Ümit YOLDAŞ, Yazmanlıklara 
ise Selahattin Serdar GÜNAY ve Güneş YILDIZ seçildi.

Genel Kurul Gündemi aşağıdaki şekilde belirlendi

GÜNDEM

1) Açılıs 

2) Divan Oluşumu

3) Saygı Durusu

4) Sube Baskanının Konusması 

5) Konuk Konusmacılar 

6) Çalısma Raporunun Okunması ve Değerlendirilmesi

7) Dilek ve Temenniler

8) Sube Yönetim Kurulu ve Oda Genel Kurul Delege Adaylarının Belirlenmesi

9) Kapanış

Genel Kurula gönderilen mesajların okunması ile devam edildi.

MMO Başkanı Emin KORAMAZ, Zonguldak Milletvekilleri Köksal TOPTAN, Fazlı ERDOĞAN, Polat TÜRKMEN, 
Ali İhsan KÖKTÜRK ve Ali KOÇAL, Zonguldak Valisi Erdal ATA, TTK genel Müdürü Burhan İNAN, Genel Müdür 
Yardımcıları Çetin ONUR, Mustafa ŞİMŞEK, MMO İzmir, Edirne, Kocaeli Şube Başkanları Genel Kurulun 
başarılı geçmesi temennilerinde bulundular. 
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Saygı Duruşundan sonra Şube Başkanımız kürsüye davet edildi.

Şube Başkanımız Atıf METE‘nin Genel Kurulda yapmış olduğu açılış konuşmasının özeti aşağıdadır.

Sayın Divan,

Sevgili Meslektaşlarım,

Değerli Konuklar,

Değerli basın emekçileri,

Şubemizin 9.0lağan Genel Kuruluna hoş geldiniz. Sizleri Şube Yönetim Kurulumuz ve şahsım adına sevgi,  
saygı ve dostlukla selamlıyorum.

Sözlerime başlarken, Oda çalışmalarında görevi başında yitirdiğimiz tüm değerlerimizi ve sevgili Galip 
Akalın‘ Abimizi saygıyla anıyorum.

Şubemiz için ayrı bir yeri olan sevgili Suat Sezai Gürü‘nün anısı ve mücadelesi “üreten, sanayileşen, 
hakça bölüşen, demokratik” bir Türkiye uğraşımızda her zaman bizimle olacaktır. Şubemizin bu günlere 
taşınmasında emeği geçen tüm yöneticilerimize de şükranlarımızı sunuyorum.

Ayrıca, Uğur Mumcu, Bahriye Uçok, Hirant Dink gibi demokrasiden, barıştan ve kardeşlikten yana fikirleri 
yüzünden katledilen aydınlarımızı da saygı ve özlemle anıyorum.

Bugün burada, Şubemizde son iki yılda yürütülen 
çalışmaları, dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri ve 
bu gelişmelerin mesleğimiz, meslektaşlarımız, ülkemiz 
ve halkımız üzerindeki etkilerini değerlendireceğiz. 
Bu değerlendirmeler ışığında yeni dönem çalışma 
programının çerçevesini çizecek, geleceğe ilişkin 
izlenmesi gereken politikalarımızı oluşturacağız.

8.Dönem ve önceki dönemlerde yapılan tüm 
çalışmaların, harcanan emeklerin tek bir amacı vardır. 
Bu amaç ülkemizin sanayileşmesi ve demokratikleşmesi, 
halkımızın çağdaş ve mutlu bir yaşam sürmesidir. 
Üzerinde insanlarımızın bağımsız, özgür, barış 

içerisinde, ülke olanaklarını hakça bölüşerek refah içerisinde yaşadığı bir Türkiye‘ dir.

Geçtiğimiz döneme Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu tarafından odamızın bağlı olduğu 
TMMOB ve diğer meslek birilikleri denetimden geçirilmiştir. Devlet Denetleme Kurulu‘nun bu 
denetleme sonunda hazırladığı rapor ise ancak özeti basına sızdırıldıktan sonra öğrenilmiştir. Rapor 
TMMOB tarafından istendiğinde ise gizlilik bahanesiyle verilmemiştir. Özetten anlaşıldığı kadarıyla, 
İktidar,  birliğimizin emekten, halktan yana tutumundan rahatsız olarak bir saldırı hazırlığındadır. 

Önümüzdeki dönemde birliğimizi işlevsizleştirecek, üyesinin, halkın çıkarlarını savunmaktan 
alıkoyacak, kamusal yaklaşımını yok edecek girişimlere karşı var gücümüzle mücadele etmeliyiz.

Dün olduğu gibi önümüzdeki dönemde de; 

•      Her türlü emperyalist işgale,

•      ABD‘nin ve tüm emperyalistlerin halkları birbirine kırdırma politikalarına,

 Sayın konuklar, değerli meslektaşlarım;
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•            ABD‘nin  genelde  dünyadaki  tüm  emperyalist  uygulamalarına  ve  özelde  Ortadoğu‘daki  BOP( 
Büyük Ortadoğu Projesi ) vb. uygulamalarına, karşı durmaya, 

•            1919‘da  Kurtuluş  Savaşı  ile  başlayan  ve  Cumhuriyetimizin  kurulması  ile  sonuçlanan,  68‘lerde 
yeniden alevlenen, 78‘lerde devam eden Emperyalizme karşı Bağımsız, Demokratik Türkiye 
mücadelesine meslek alanlarımızdan yola çıkarak ülke gerçeklerini sorgulayan tavrımızla, katkı ve 
destek vermeye,  

•            Ülkemizde  Kürt  sorununun  barışçı  ve  demokratik  yöntemlerle  çözülmesi  için  diğer  emek, 
meslek örgütleri ve demokrasi güçleri ile birlikte ortak çaba harcamaya, 

•            Çatışma  ortamına;  baskıcı,  otoriter  yönetim  anlayışına  karşı,  özgürlük  ve  demokrasi;  ırkçı 
ve milliyetçi anlayışın beslediği linç kültürüne karşı, bir arada kardeşçe ve barış içinde yaşamı 
savunmaya, 

•            Türkiye‘nin  enerji  politikalarına  yön  vermeye  çalışan  emperyalist  enerji  tekellerine,  çevreye  ve 
doğaya zararlı enerji kullanımını destekleyen nükleer çetelere karşı mücadele etmeye,  

•            Geleceğimiz  olan  gençliğimizin  eğitim  çarkları  arasında  ezilerek;  hayata,  kendine  güvensiz 
ve yenik başlamasına, F tipi dershanelerin turnikelerinden geçirilip,  maddi açıdan soyulmasına ve 
zihninin hurafelerle doldurulmasına engel olmak için dershaneleri besleyen sınav sistemine karşı 
mücadeleye, 

•        Bilimin,  mühendisliğin  ve  halkın  çıkarlarının  temel  alındığı,  planlamaya  dayanan,  insanca 
yaşanabilir bir Türkiye için mücadele etmeye,

•            Geleceğimiz  olan  gençliğimizin  eğitim  çarkları  arasında  ezilerek;  hayata,  kendine  güvensiz 
ve yenik başlamasına, F tipi dershanelerin turnikelerinden geçirilip,  maddi açıdan soyulmasına ve 
zihninin hurafelerle doldurulmasına engel olmak için dershaneleri besleyen sınav sistemine karşı 
mücadeleye, 

•        Bilimin,  mühendisliğin  ve  halkın  çıkarlarının  temel  alındığı,  planlamaya  dayanan,  insanca 
yaşanabilir bir Türkiye için mücadele etmeye, 

MMO Zonguldak Şubesi olarak, geçmiş dönemlerde olduğu gibi gelecek dönemde de hiç kuşkusuz 
devam edecektir.  

Değerli arkadaşlar,

Ülkemizde ve dünyada olumsuz koşulların yaşandığı bu iki yıl boyunca, MMO Zonguldak Şubesi olarak 
mesleki bilgi birikimimizi kamuoyunun doğru bilgilenmesi için seferber ettik.

Yüreği ülkemiz ve halkımızdan yana atan tüm demokratik oluşumlarla birlikte İMF politikalarımn seçeneksiz 
olmadığını, başka bir Türkiye ve dünyanın mümkün olduğunu her platformda dile getirdik. Bu doğrultuda 
düzenlenen tüm etkinliklerde aktif görev üstlendik. Oda çalışma ilkeleri ışığında, birlikte karar alma, 
birlikte üretme ve birlikte yönetme anlayışı ile mesleğin geliştirilmesi ve korunması, üreten, sanayileşen, 
demokratik bir Türkiye ve üzerinde insanların barış ve refah(gönenç) içinde yaşayacağı bir dünya için en 
doğrusunu ve en iyisini yapmaya çalıştık.

Meslek alanlarımıza giren konularda ülke politikalarının şekillenmesine katkıda bulunmak, görüş ve 
önerileri yetkililere iletmek, halkı ve kamuoyunu bilgilendirmek, üyelerimize, bilimsel ve teknik konulardaki 
gelişmeleri tanıtmak için Makina Mühendisleri Odası adına bu çalışma döneminde (2008-2009) Zonguldak 
Şube olarak onlarca etkinlik düzenledik.

Bu etkinliklerde sunulan bildiriler, panel konuşmaları ve sonuç bildirgeleri kitaplaştırılarak ilgililerin ve 
kamuoyunun kullanımına sunulmaktadır. Böylece bilim insanlarının ve uzmanların yoğun emek harcayarak 
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oluşturduğu bilgi, erişilebilir ve ulaşabilir hale gelmekte, bilgi bu etkinliklerimizde paylaşılmakta 
paylaşıldıkça da değerlenmektedir. 

Böylece bilim ve teknolojinin, sanayi ve toplumun kullanıma sunulmasının araçları yaratılmaktadır.

Bu kapsamda; Zonguldak‘ta Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şubesi ile birlikte bir ilki 
gerçekleştirdik.

TMMOB çalışma ilkeleri ışığında, birlikte üretme ilkesi ürünü olan ve Birlik çatısı altında farklı iki meslek 
disiplininin ortak çalışması sonucunda Maden ve Makina Mühendisleri Odalarının Zonguldak Şubeleri 
olarak 4-6 Kasım 2009 tarihlerinde Zonguldak Karaelmas Üniversitesi‘nde “Türkiye 2. Maden Makinaları 
Sempozyum ve Sergisi”ni gerçekleştirdik. 

Birincisi Kütahya‘da düzenlenen bu sempozyumun ikincisinin,  160 yıllık kömür madenciliği geçmişine 
sahip, çeşitli maden makinaları ile techizatının üretilmesi ve geliştirilmesinde öncülük etmiş olan 
Zonguldak‘ta düzenlenmesini çok anlamlı ve yararlı olduğuna inanıyoruz.

Başarılı, amacına ulaşan bir sempozyum oldu. Emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu tip 
ortak çalışmaların önümüzdeki dönemde de devam ettirilmesinin gerekliliğine inanıyoruz.

Her defasında içerik ve niteliğini yükselterek sektör tarafından da ciddi bir etkinlik olarak kabul edilen 
ve kurumsal bir yapıya ulaştırdığımız  Demir-Çelik kongrelerinin beşincisini 2010 Ekim yada Kasım ayında 
gerçekleştirmeyi planlıyoruz.

Yrd.Doç.Dr. Mustafa EYRİBOYUN‘un başkanlığında Şube Enerji Komisyonu tarafından hazırlanan “Çatalağzı 
Termik Elektrik Santralının Atık Isısı İle Bölgesel Isıtma İmkanları” konusunda ön çalışmayı yerel yönetim 
yetkilileri ve kamuoyu ile paylaştık. Bu ön çalışmanın projelendirilerek hayata geçirilmesi;  ısınma 
maliyetlerini azaltarak halkımızın  refah düzeyini  artıracak diğer yandan emisyonları azaltarak da halkımızın 
yaşam kalitesini artıracaktır. Ayrıca yerli kaynaklar kullanılarak ısınmada dışa bağımlı olmayacağız.  

Makina Mühendisleri Odası olarak, böyle bir sistemin kurulmasını ülkemizin ve bölgemizin geleceği için 
önermekteyiz.
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Odamızın mesleki teknik etkinliklerinin yürütülmesine ilişkin ilkelerin temel hedeflerinden biri 

“Meslek alanlarımıza ilişkin gelişmelerin ve yeniliklerin izlenmesi, üyelerimizin bu gelişmelerden 
yararlanmasının sağlanması” dır.  Bu ilke doğrultusunda Zonguldak Şubesi olarak geçen dönemde olduğu 
gibi bu çalışma döneminde de üyelerimizin çalışma alanlarını ilgilendiren etkinliklere (kongre, kurultay, 
sempozyum, fuar, vb.) katılmalarını sağladık. Bunun ileriki dönemlerde de sürdürülmesi gerektiğine 
inanıyoruz.

 7.Dönem çalışma programında belirttiğimiz ve sizlerle paylaştığımız gibi şubemizin ve temsilciklerimizin 
hizmet binası sorunlarını çözmüş bulunmaktayız. Şu anda tüm il ve ilçe temsilciliklerimiz kendi hizmet 
binalarında daha modern şartlarda çalışmalarını sürdürmektedir. Şube hizmet binamızı, tüm ihtiyaçlarımıza 
yanıt verebilecek şekilde  modern hale getirerek 18 Nısan 2009 tarihinde, MMO Yönetim Kurulu Başkanı 
Sn. Emin KORAMAZ‘ın da katıldığı törenle hizmete açtık. Şube Konferans Salonumuzu, emek ve demokrasi 
mücadelemizde birlikte olduğumuz demokratik kitle örgütlerinin kullanımına da açtık. Böylece bir boşluğu 
doldurmuş olduk.   

 Zonguldak Karaelmas Üniversitesi ile ortak etkinliklerimiz nedeniyle oda-üniversite ve makine bölümü 
öğrencilerimizle olan ilişkiler  geliştirilmektedir.  Yönetim Kurulu  olarak Makina Bölümü öğrencilerimizi 
çok önemsiyoruz. Her öğrenim yılında Hazırlık bölümünde iken Öğrencilerimizle “Oda çalışmalarını tanıtma 
ve tanışma” etkinliği, Mezun olan genç meslektaşlarımıza da “Mesleğe hoş geldin” etkinliklerini geleneksel 
hale getirdik. Bu etkinlikleri, geleceğimize sahip çıkmak açısından çok önemsiyoruz.

Ayrıca, etkinlik alanlarımızdaki belediyelerle yapılan ortak çalışmalar ve protokollerle oda- yerel yönetim 
ilişkileri, Şubemiz ile diğer meslek örgütleri ve sendikalarla ortak etkinlikler düzenlenerek örgütsel ilişkiler 
geliştirilmektedir.

Tüm bu etkinliklerin yanı sıra; demokrasi, insan hakları, kamunun tasfiyesi ve özelleştirmeler, savaş ve 
şiddet, çalışanların ekonomik ve özlük hakları, meslek alanlarımızı da saran issizlik, yoksulluk, mesleki 
alanda yaşanan sorunlar karşısında örgütlü mücadelemizin gücüne inanıyor ve üreterek büyüyen, paylaşarak 
gelişen bir ülkede, insanca ve barış içinde yaşamak için odamıza sahip çıkalım diyoruz.

Yeni bir çalışma dönemine girerken 8. Dönem Şube Yönetim Kurulu olarak ; 

Örgütümüze egemen olan; 

•·         Emeği en yüce değer sayan,

•·         Bilimsel düşünceyi rehber edinen,

•·         Çağdaş ve demokratikleşmeden yana olan,

•·         Düşünce ve inançlara saygılı, hoşgörülü ve sevecen olan,

•·         Doğrulardan yana ve haksızlıkların karşısında olan,

•·         Gerçekleri söylemekten ve yanlışlıkları eleştirmekten çekinmeyen,

•·         Ülke sorunları ile yakından ilgilenen ve çözüm yolları arayan,

•·         Ülke ve halkın çıkarlarını kendi çıkarının üstünde tutan,

•·         Zorluk ve yoksunluklarla savaşmaktan yılmayan,

•·         Ayrılıkları değil, buluşma noktalarını öne çıkaran, 

•·         Farklı duruş noktalarında ama yan yana olan,

 Mevcut anlayışların yeni başarılarla sürdürülmesini diliyoruz.
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 Değerli meslektaşlarımız, 
 Sözlerimi tamamlarken,
Bu dönem şube çalışmalarında emeği geçen, katkı koyan ve destek veren herkese 8.Dönem Şube Yönetim 
Kurulu olarak teşekkür eder, 9.Dönem Şube Genel Kurulu‘nda,  Şube organlarında görev alacak tüm 
arkadaşlara başarılar dileriz. Genel Kurulumuzun verimli geçmesini diliyor, saygılar sunuyorum.

Genel Kurula Konuk Konuşmacıların konuşmaları ile devam edildi. Konuşmalar özetle aşağıda 
verilmektedir. 

Erdoğan KAYMAKÇI

(Maden Mühendisleri Odası Zonguldak Şube Başkanı)

Kapitalist küreselleşmenin kendi yarattığı küresel kriz ile karşı karşıya 
kalmış durumdayız. 
Yaşadığımız sorunların, üretim ve yatırımı dışlayan, yerli kaynak kullanımını 
reddeden, üretim ve ihracatı ithalata bağımlı kılan, yüksek cari açık, yüksek 
dış borç ve sıcak para politikalarına dayalı, o pek övünülen “büyüme”yi 
döviz kuru ve finans hareketleri ile sağlayan ekonomi politikalarından 
kaynaklandığı TMMOB ve bağlı odalarının gerçekleştirdiği etkinliklerde 

defalarca dile getirilmiştir.
Bu Genel Kurulun ülkemizin, sektörünüzün ve sektörümüzün, üyelerinizin ve üyelerimizin sorunlarının 
çözümü doğrultusunda en iyi kararları alacağına inanıyor, yeni seçilecek yönetim kuruluna şimdiden başarı 
dileklerimi ileterek yönetim kurulumuz adına hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Orhan YILMAZ

(Kesk Şubeler Platformu)

Bugün ülkemiz siyasi yelpazesine  baktığımızda linç kültüründen  
beslenenlerin  birbirleri ile yarış ettiğini,akan her damla kanın neredeyse 
kutsandığı bir vampirlik yarışı görmekteyiz. 
AKP’den kurtuluşun yolu TEKEL işçileri ile birlikte olmak,kamu emekçileri 
ile omuz omuza mücadele etmekten geçer.Tek çare sınıfını bilmek ve 
safa girmektir.
TEKEL İşçileri ile ilgili Zonguldak Makina Mühendisleri Odası yönetimi ve üyelerinin göstermiş olduğu 
duyarlılığa sendikam EĞİTİM SEN ve sözcülüğünü yaptığım KESK şubeler platformu adına teşekkür 
eder,seçilecek arkadaşlara görevlerinde başarılar dilerim.

Tahsin KUMKUMOĞLU

(KESK - ESM Zonguldak Şube Başkanı)

Ülkemizin dışa bağımlılığının azaltılabilmesi ve çağdaş toplumlar 
içerisinde hakkımız olan onurlu yeri almak için kendi öz kaynaklarımıza 
yönelerek özellikle madencilik alanında yatırım olanaklarımızı, ülkemiz 
hammadde gereksinimlerini karşılamaya yöneltmek zorundayız. 
Bizler şiddetin ve silahların teslim aldığı bir gelecek, çetelerin teslim 
aldığı bir ülke değil, barışın kardeşliğin ve bir arada yaşama arzusunun 
egemen olduğu bir ülke istiyoruz.

Genel kurulunuzun barış, demokrasi ve özgürlük mücadelesine katkı sunacağı dileğiyle başarılar dilerim.
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Kenan KASIM

(Mühendis Mimarlar Derneği Başkanı)

Dünyamız ve ülkemiz son yıllarda ekonomik ve sosyal yönden 
adına Küreselleşme denilen kapitalizmin neo-liberal ekonomik 
politikalarıyla hızlı şekilde toplumlar ve sınıflar olumsuz çözülmeler 
yaşıyorken, bütün dünyanın yer altı ve yer üstü kaynakları en 
zengin ülkelerde toplanmaya başladı.

En önemli mesele işsizlik ve terör ağırlığını sürdürüyor.

Sürekli farklı gündemlerle önemli sorunlar göz ardı ediliyor, hak 
talep edenler susturuluyor.

Yoksullukla insan hakları ekseninde mücadele edecek sosyal politikalara ihtiyacımız olduğunu ifade ederek 
daha çağdaş bir dünyada ve ülkemizde yaşamak hakkımız olduğunu vurguluyorum. Kongrenin başarılı 
geçmesi dileklerimle hepinize saygılar sunuyorum.

Konukların konuşmalarından sonra Genel Kurula, çalışma raporunun Şube Sekreterimiz Birhan ŞAHİN 
tarafından okunması ile devam edildi. Daha sonra da bu konuda 
isteyen üyelere söz verildi. Suat KİBAR, Tufan TELATAR, Sıtkı 
KULOĞLU, Murat ERKAYA, Mustafa DANAPINAR, Rıdvan SEVİNÇ, 
Emine USLU sırayla söz alarak görüş, eleştiri ve önerilerini dile 
getirdiler.

Gündemin 8. Maddesinin gereği olarak, Şube Yönetim Kuruluna 
aday olan asil ve yedek üyeler ile Oda Genel Kurul Delegeliğine 
aday olan asıl ve yedek üyelerin adaylık başvuruları alındı. 
Genel Kurulun ikinci günü olan 24 Ocak 2010 Pazar günü 
Şubemizde saat 10:00 – 17:00 arasında yapılan seçimler 

sonucunda Şube Yönetim Kurulu ve Oda Genel Kurul Delegeleri aşağıdaki şekilde belirlendi.

Mühendis ve Makina Dergisi
adreslere gönderilmeye başlanmıştır.
Dergileri eline ulaşmayan üyelerimizin
adres bilgilerini güncellemeleri
gerekmektedir.

Üyelerimiz arasındaki iletişimi artırmak amacıyla hazırladığımız;
“Üyelerimizden Haberler” sayfamızda yayınlanmak üzere doğum, düğün, hastalık, 
vefat vb. haberlerinizi zonguldak@mmo.org.tr e-posta adresine
veya 0 372 – 253 69 64 no.lu telefonumuza bildirmenizi bekliyoruz.

Cep telefonuna bilgi mesajı ulaşmayan 
üyelerimizin telefon bilgilerini
güncellemeleri gerekmektedir. 
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Daha sonra, yeni seçilen Şube Yönetim Kurulu kendi arasında görev dağılımı yaparak yönetim aşağıdaki 
şekilde oluşturuldu.

1 ATIF METE MELİH BAŞÖREN

2 HÜSEYİN TORAMAN UFUK ERTEK

3 BİRHAN ŞAHİN DENİZ KÜÇÜKALİ 

4 AHMET ZOROĞLU FATMA ÖZTÜRK

5 NECATİ AKKAŞ EBRU FURTUN

6 HALİL BAYRAM 
BALIKÇI BURAK HAMDİ TAŞKIRAN 

7 SONER SİNOPLU EMİNE FİSUN 
MÜFTÜOĞLU

43. DÖNEM ODA GENEL KURUL DELEGELERİ
ASIL YEDEK

1 MEHMET KOPAÇ ATIF METE
2 HANDAN BAYCIK BİRHAN ŞAHİN
3 MUSTAFA EYRİBOYUN AHMET ZOROĞLU
4 AHMET SOYKURUM HÜSEYİN TORAMAN

5 G. SÜLEYMAN KURTAY NECATİ AKKAŞ

6 ALİ SOYDAŞ HALİL BAYRAM 
BALIKÇI

7 NUSRET KARA SONER SİNOPLU
8 ESAT ZAMAN E.FİSUN MÜFTÜOĞLU
9 GÜRSEL YAYLA MELİH BAŞÖREN
10 ZAFER KALAFAT FATMA ÖZTÜRK
11 MURAT ERKAYA SAFİYE SAVTEKİN
12 MUSTAFA DANAPINAR İSMAİL ADABAŞ
13 SITKI KULOĞLU EMİNE USLU
14 A.ÜMİT YOLDAŞ A.YAŞAR SULU
15 İ. ANIL ÇOKGÜRSES EROL BERKER
16 ERFAİN TEKİN NECLA YILDIZ

Başkan : Atıf METE

Başkan Vekili : Hüseyin TORAMAN

Sekreter : Birhan ŞAHİN

Sayman : Ahmet ZOROĞLU

Üye : Necati AKKAŞ

Üye : Halil Bayram BALIKÇI

Üye : Soner SİNOPLU

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
ASIL                YEDEK
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İL / İLÇE TEMSİLCİLİKLERİMİZDE
ÜYE EĞİLİM BELİRLEME TOPLANTILARI YAPILDI

Kdz. Ereğli İlçe Temsilciliği

Kastamonu İl Temsilciliği Bartın İl Temsilciliği

Karabük İl Temsilciliği

24 Şubat 2010 tarihinde Kdz. Ereğli İlçe Temsilciliğimizde, 27 Şubat 2010 tarihinde Karabük ve Kastamonu 
İl Temsilciliklerimizde ve 4 Mart 2010 tarihinde Bartın İl Temsilciliğimizde, üye eğilim belirleme 
toplantıları yapılarak üyelerimizin sorunları tartışıldı, Temsilcilik Yürütme Kurullarına aday olmak isteyenler 
belirlendi. 

Şube Yönetim Kurulumuzca İl/İlçe Temsilcilik Yürütme Kurulları aşağıdaki şekilde görevlendirildi.

ASIL YEDEK
62598 - Sıtkı KULOĞLU 6801 - Ali Yaşar SULU                           

17453 - Ahmet Ümit YOLDAŞ 41234 - Hüseyin AĞLAR

60618 - Emine USLU 38059 - Nevin İNAM 

40934 - Abdulkadir OKUR 66870 - Tunay ERDOĞAN

37201 - Suat DEMİRCİ 15187 - Cevat YILDIZHAN

Kdz. Ereğli İlçe Temsilciliği Yürütme Kurulu’na
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Yeni dönemde görev yapacak Temsilcilik Yürütme Kurulları TMMOB Makina Mühendisleri Odası Örgüt 
Kuruluş Görev ve Yetki Yönetmeliği’nin  35.03 maddesine göre toplanarak görev dağılımları aşağıdaki 
şekilde oluşturuldu.

Karabük il Temsilciliği Yürütme Kurulu’na

Kastamonu İl Temsilciliği Yürütme Kurulu’na

Bartın İl Temsilciliği Yürütme Kurulu’na

Kdz. Ereğli İl Temsilciliği Yürütme Kurulu

Kastamonu İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Karabük İl Temsilciliği Yürütme Kurulu

Bartın İl Temsilciliği Yürütme Kurulu

ASIL YEDEK
34264 - Mustafa DANAPINAR 59612 - İlker ÇAVUŞOĞLU                           
34416 - İsmail ADABAŞ 70245 - Cantekin ULUKAYA
51443 - Atilla GÖKKAYA 40648 - Mehmet ÖZKUL 
51398 - Mustafa ÖZGÜMÜŞ 34529 - Hikmet BULUT
16866 - Kasım KÖSE  8008  - Salim YALÇINKAYA

ASIL YEDEK
26737 - Erfain TEKİN 40875 - Güran ÜNAL
36088 - Necla YILDIZ 17874 - İbrahim EROL
28756 - Erol BERKER 18066 - Nail ŞANLI
38358 - İsmail Anıl ÇOKGÜRSES 63647 - Mahmut Bilge ÖZMEN
27514 - Halit TİRYAKİ 65989 - Murat VURANGÜNEŞ

ASIL YEDEK
52488 – Murat ERKAYA 72856 – Egemen ULUSAL
66890 – Gürhan BALTA 62087 – Alper DAĞLIOĞLU
59742 – Serkan ASLANBÖLÜK 50173 – Yeliz ŞEKERCİ
61149 – Olcay KELEŞ 51270 – Oğuz SARIUSTA
42361 – Durmuş ÇOMAK 69734 – İbrahim TEMÜR

Başkan Sıtkı KULOĞLU

Sekreter Ahmet Ümit YOLDAŞ

Sayman Emine USLU

Üye Abdulkadir OKUR                           

Üye Suat DEMİRCİ

Başkan Murat ERKAYA 

Sekreter Gürhan BALTA

Sayman Olcay KELEŞ

Üye Serkan ASLANBÖLÜK

Üye Durmuş ÇOMAK

Başkan Erfain TEKİN 

Sekreter Necla YILDIZ

Sayman Erol BERKER

Üye İ.Anıl ÇOKGÜRSES   
Üye Halit TİRYAKİ

Başkan Mustafa DANAPINAR

Sekreter İsmail ADABAŞ 

Sayman Atilla GÖKKAYA

Üye Kasım KÖSE

Üye Mustafa ÖZGÜMÜŞ
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İŞ YERİ TEMSİLCİLERİMİZ BELİRLENDİ

PSİKROMETRİ SEMİNERİ DÜZENLENDİ

9. Dönem İş Yeri Temsilcilerimiz aşağıdaki şekilde oluşturuldu.

13 Şubat 2010 tarihinde Şubemizde Yrd. Doç. Dr. Mustafa EYRİBOYUN tarafındanTemel ve Uygulamalı 
Psikrometri semineri verildi. Seminerde Psikrometrik Diyagramın kullanılması ve konu ile ilgili tanımlar 
hakkında bilgi verildi. Seminere katılan üyelerimize MİEM Gözetim Kriterleri kapsamında20 puan verildi.

TTK Genel Müdürlüğü Aysel SARI

TTK Maden Makinaları İşletme Müdürlüğü Uğur ÖZKARA

Kozlu TİM Ufuk AĞAR

Makina İkmal Selahattin Serdar GÜNAY

Üzülmez TİM Seymen AŞKAR 

İş Güvenliği Mehmet BURUNSUZ

Karadon TİM Fuat SÖNMEZ

Karaelmas Üniversitesi Handan BAYCIK

Valilik Zeki EYEOĞLU

Belediyeler Kudret ÖZDEMİR

ÇATES Muzaffer GÜHER

Serbest ÇALIŞANLAR Yavuz ÇETİNTAŞ

EREN Enerji Doğuş SERT
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KARDEMİR GENEL MÜDÜRÜ ZİYARET EDİLDİ

FUARLARA KATILDIK

20 ŞUBAT’TA TEKEL İŞÇİSİNİN YANINDAYDIK

V. Demir Çelik Kongresi Hazırlık Çalışmaları kapsamında KARDEMİR Genel Müdürü Sayın Fadıl DEMİREL 
11 Şubat 2010 tarihinde makamında ziyaret edilerek V. Demir Çelik Kongresi ile ilgili görüş alışverişinde 
bulunuldu.

İstanbul TÜYAP‘ta düzenlenen Türkiye ve Avrasya Bölgesi imalat endüstrisinin en önemli fuarı olan WIN - 
World of Industry Fuarına 6 Şubat 2010 Cumartesi günü ve 24 -27 Mart 2010 tarihlerinde Bursa TÜYAP’ta 
düzenlenen Isıtma, Soğutma, Havalandırma ve Doğalgaz Teknolojileri Fuarlarına günübirlik üyelerimiz ile 
birlikte katılım sağladık. 

20 Şubat tarihinde Şube Başkanımız Atıf METE ve Yönetim Kurulu Üyemiz Soner SİNOPLU Ankara’da eylem 
yapan tekel işçilerini ziyaret etti. 

İstanbul TÜYAP Bursa TÜYAP
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YANGIN TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME 
KURSU DÜZENLENDİ

KOZLU BELEDİYESİ İLE ASANSÖR PROTOKOLÜ 
İMZALANDI

ÖĞRENCİ ÜYELER

19-21 MART 2010 tarihlerinde Kastamonu İl Temsilciliğimizde Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme 
Kursu düzenlendi. Açılan kursa 20 üyemiz katılıdı. Kurs sonrasında yapılan sınavda başarılı olan üyelerimiz 
belge almaya hak kazandı.

2 Mart 2010 tarihinde Şubemiz, Kozlu Belediyesi ve Elektrik Mühendisleri Odası Zonguldak İl Temsilciliği 
arasında Kozlu Belediyesi Sınırları içerisinde bulunan asansörlerin İşletme Ruhsatı ve Yıllık Periyodik 
Kontrollerinin yapılabilmesi için işbirliği protokolü imzalandı.

Öğrenci üyelerimize yönelik kurslar ve teknik gezilerimiz bu dönemde de devam etmektedir. 13 – 21 Şubat 
2010 tarihinde 28 öğrenci üyemize Autocad Kursu,  6-14 Mart 2010 tarihlerinde   30 öğrenci üyemize 
ve 20-28 Mart 2010 tarihlerinde ise 27 öğrenci üyemize Solid Works Kursu düzenlendi. Kurslar sonunda 
öğrenci üyelerimize katılım belgeleri verildi.
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ODA DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILDIK

22 Şubat 2010 tarihinde KARDEMİR’e teknik gezi düzenlendi. Teknik geziye 45 kişilik öğrenci grubu 
katıldı. 

13 Mart 2010 tarihinde Ankara Dedeman Otel’de gerçekleştirilen 
Oda Danışma Kurulu Toplantısına Şubemizden Atıf METE,Hüseyin 
TORAMAN, Birhan ŞAHİN, Ahmet ZOROĞLU, Necati AKKAŞ, Halil 
Bayram BALIKÇI, Soner SİNOPLU, Deniz KÜÇÜKALİ ve Ayhan 
HİLALCI katıldı. Danışma Kurulu Toplantısında Şube Başkanımızın 
yapmış olduğu konuşma özet olarak aşağıdadır.
Sayın Oda Başkanım, Oda Yönetim Kurulu Üyelerim, Sayın Danışma 
Kurulu Üyesi Arkadaşlarım, Zonguldak Şube Yönetim Kurulu adına 
hepinizi sevgi, saygı ve dostlukla  selamlıyorum.
Geçmiş dönemlerde Oda Denetleme Kurulu Üyeliği yapmış Galip 
Akalın Abimizi saygı ve özlemle anarak sözlerime başlamak 
istiyorum.
Öncelikle Oda Sekreterimizin sunumunu yaptığı 23 aylık dönemdeki 
başarılı çalışmalarda emeği geçen herkese Şube Yönetim Kurulu 
olarak teşekkür ediyoruz.
Değerli arkadaşlar, 
Bundan önceki dönemlerde olduğu gibi önümüzdeki çalışma 

döneminde de Yurt genelindeki  MMO Şubelerinin Genel Kurullarından süzülerek,  demokrat, çağdaş 
mühendislerin yönetimlere geldiği ; Ülke, Toplum, Kamu,  Meslek ve Meslektaş çıkarlarını koruyan,  Halktan, 
Emekten, Bağımsızlıktan, Barıştan, Demokrasiden, Sanayileşmeden, Kalkınmadan yana Yurtsever Demokrat 
Toplumcu anlayışın hakim olduğu örgütümüzde yeni bir çalışma dönemine girdik. 
Öncelikle yeni dönemde, Şube Genel Kurullarında seçilerek görev alan arkadaşlarımızı kutluyor, başarılar 
diliyorum.
Önümüzdeki  Dönemde  nöbet değişimi yapacak olan Oda Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyesi arkadaşlara, 
Oda Organlarında görev alan arkadaşlara, Oda çalışmalarına koydukları  emek ve  katkılarından dolayı 
teşekkür ediyor Şube Yönetim Kurulumuzun saygılarını sunuyorum. Ayrıca  önümüzdeki çalışma döneminde 
Oda Organlarında görev alacak arkadaşlara da şimdiden başarılar diliyoruz. 
Yaşadığımız günler; bağımsızlık, demokrasi, sanayileşme ve hakça paylaşma mücadelesinin her zaman 
olduğundan daha fazla önem taşıdığı günlerdir. Bizler, ancak bu mücadelemizde başarılı olursak mesleğimizi 
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uygulayabileceğimiz ortamları da yaratmış olacağımıza inanıyoruz.
Örgütümüze ve örgütlülüğümüze karşı, dışarıdan ve içeriden her türlü saldırının açıktan yapıldığı bir 
dönemdeyiz. 
Bu konuda Cumhurbaşkanlığın, Devlet Denetleme Kurulu‘na meslek örgütleri ile ilgili bir araştırma- inceleme 
raporu hazırlatmasını biz çok önemsiyoruz.
Rapor özetle, meslek kuruluşlarını siyasetle uğraştıkları gerekçesiyle Başbakanlığa ihbar etmektedir. Oysa 
meslek kuruluşlarına siyaset yasağı darbeci rejimin hazırladığı 82 Anayasası‘yla yürürlüğe girmiştir. Bu 
yasak daha sonra 1995 yılında kaldırılmıştır. Her fırsatta 82 Anayasası‘na karşı olduklarını söyleyip bu 
Anayasanın demokratik bir yönde dönüşümünü, hatta yeniden yazımını savunanların, 82 Anayasası‘nı aşan 
bir tarzda anti-demokratik bir tutumla yetki kullanmaya yönelmeleri, demokrasiden ne anladıklarını yeteri 
bir açıklıkla ortaya koymaktadır. 

Değerli arkadaşlar;
Yeni bir çalışma dönemine girerken Zonguldak  Şube Yönetim Kurulu olarak ; 
Örgütümüze egemen olan; 
• Emeği en yüce değer sayan,
• Bilimsel düşünceyi rehber edinen,
• Çağdaş ve demokratikleşmeden yana olan,
• Düşünce ve inançlara saygılı, hoşgörülü ve sevecen olan,
• Doğrulardan yana ve haksızlıkların karşısında olan,
• Gerçekleri söylemekten ve yanlışlıkları eleştirmekten çekinmeyen,
• Ülke sorunları ile yakından ilgilenen ve çözüm yolları arayan,
• Ülke ve halkın çıkarlarını kendi çıkarının üstünde tutan,
• Zorluk ve yoksunluklarla savaşmaktan yılmayan,
• Ayrılıkları değil, buluşma noktalarını öne çıkaran, 
• Farklı duruş noktalarında ama yan yana olan,
Mevcut anlayışların yeni başarılarla sürdürüleceğine olan inancımız tamdır. 
Hepimize kolay gelsin diyor, saygılar sunuyorum. 
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Şube’den...

ŞUBE KOMİSYONLARIMIZ OLUŞTURULDU

9.Dönem Şube Komisyonlarımız aşağıdaki şekilde oluşturuldu.

KOMİSYON ADI

1
YAYIN KOMİSYONU :
Atıf METE, Birhan ŞAHİN, Hüseyin TORAMAN, Handan BAYCIK, 
E. Fisun MÜFTÜOĞLU

2
SMM KOMİSYONU: 
Necati AKKAŞ, Burak Hamdi TAŞKIRAN, Y.Eser GÜNDAŞ, Yavuz ÇETİNTAŞ, 
Mustafa KOLTUK, Levent MEKİKOĞLU

3
ASANSÖR KOMİSYONU: 
Hüseyin TORAMAN, Fatma ÖZTÜRK, Melih BAŞÖREN, Serpil KARAKUŞ, 
Kudret ÖZDEMİR, Taner DERELİOĞLU, Hikmet ÇEMREK

4 ÇEVRE KOMİSYONU : 
Atıf METE, Ahmet ZOROĞLU, Ebru FURTUN, Hasan ÇÖĞENDEZ, Sebahat MANGALTEPE          

5
SOSYAL VE KÜLTÜR ETKİNLİKLERİ KOMİSYONU: 
Halil Bayram BALIKÇI, Fisun MÜFTÜOĞLU, Deniz KÜÇÜKALİ, 
Zeki EYEOĞLU, İbrahim KOÇ, Sebahat MANGALTEPE, Zafer KALAFAT

6 İŞ SAĞLIĞI VE  GÜVENLİĞİ KOMİSYONU : 
Ahmet ZOROĞLU, Ebru FURTUN, Mehmet BURUNSUZ, Turgut AYDIN, Hikmet ÇEMREK

7 ÖĞRENCİ ÜYE KOMİSYONU : 
Birhan ŞAHİN, Soner SİNOPLU, Deniz KÜÇÜKALİ, Bora FIRINCI

8
ENERJİ KOMİSYONU : 
Atıf METE, Hüseyin TORAMAN, Birhan ŞAHİN, Ufuk ERTEK, Muzaffer GÜHER, Gültekin KARA, 
Zafer KALAFAT, Adnan TOPUZ, Yılmaz KALAYCIOĞLU, Hasan ÇÖĞENDEZ

9
ULAŞIM VE TRAFİK KOMİSYONU : 
Atıf METE, Necati AKKAŞ, Soner SİNOPLU, Zeki EYEOĞLU, İbrahim KOÇ, Turgut AYDIN,   
Sebahat MANGALTEPE, Yılmaz KALAYCIOĞLU, Gürsel YAYLA, Zafer KALAFAT   

10 İŞSİZ VE ÜCRETLİ MÜHENDİSLER KOMİSYONU: 
Ahmet ZOROĞLU, Melih BAŞÖREN, Ebru FURTUN, Emine USLU, Gültekin KARA
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Oda’dan...

ODAMIZ ENERJİ YÖNETİCİLİĞİNDE 
“B SINIFI YETKİ BELGESİ”Nİ ALDI

Odamıza, 28 Eylül 2009 tarihinde yapılan Enerji 
Verimliliği Koordinasyon Kurulu toplantısında enerji 
verimliliği konusunda “B Sınıfı Yetki Belgesi” verilmesi 
kararı alınmıştı. Oda Merkezi’nde 28 Ekim 2009 
tarihinde yapılan bir törenle yetkilendirme anlaşması 
imzalanarak “B Sınıfı Yetki Belgesi” verildi.

Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürü (EİE) M. 
Kemal Büyükmıhçı, Başkan Vekili Erdal Çalıkoğlu, 
Enerji Kaynakları Etüt Dairesi Başkanı Yusuf Korucu, 
Eğitim ve Etüt Şubesi Müdür Vekili Hakkı Buyruk’un 
katılımıyla yapılan imza töreninde TMMOB Genel 
Sekreteri Hakan Genç ve TMMOB Yönetim Kurulu 
Üyesi İlker Ertem, Makina Mühendisleri Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Başkan Vekili Şuayip 
Yalman, Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Tahsin Akbaba 
ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Yazıcı, Baki Çınar, 
Bedri Tekin ve Çağdaş Akar ile Ankara Şube Yönetim 
Kurulu üyeleri, Oda ve Şube Müdürleri ve Oda Teknik 
Görevlileri hazır bulundular. 

Törenden önce bir konuşma yapan MMO Başkanı 
Emin Koramaz, enerji verimliliğinin  Oda’nın hizmet 
alanlarına girmesi nedeniyle Oda çalışmalarında 
çok önemli bir yer tuttuğunu vurguladı. Enerji 
verimliliğinin ülke ekonomisine ve çevreye de olumlu 
katkılar sunduğuna dikkat çeken Emin Koramaz, 
“Odamız, Enerji Verimliliği Kanunu’nun tasarı 

sürecinden yayımlanmasına ve bugüne kadarki tüm 
süreçlere destek verdi. İki yılda çok adımlar atıldı. 
Oda olarak önerilerimizin tamamı Kanun’da yer almasa 
da çoğu yankı buldu. Bundan sonraki süreçte de talep 
olduğu takdirde yardıma hazırız. İstanbul merkezli 
başlayan çalışmaları Türkiye geneline yaymak için 
çalışmaları sürdürecek ve ‘A Sınıfı Yetki Belgesi’ için 
gerekli olan lavoratuvarların fizibilite çalışmalarını 
devam ettireceğiz. Başta Elektrik İşleri Etüt İdaresi 
Genel Müdürü Kemal Büyükmıhçı ve Genel Müdür 
Vekili Erdal Çalıkoğlu, Enerji Kaynakları Etüt Dairesi 
Başkanı Yusuf Korucu, Eğitim ve Etüt Şubesi Müdür 
Vekili Hakkı Buyruk olmak üzere tüm Elektrik İşleri 
Etüt İdaresi teknokratlarına ve çalışanlarına teşekkür 
ediyoruz” dedi. 

MMO Başkanı Emin Koramaz’ın ardından bir konuşma 
yapan EİE Genel Müdürü Kemal Büyükmıhçı ise Odaya 
verilen “B Sınıfı Yetki Belgesi”nin iş birliklerinin 
artması açısından önemli olduğunu ifade ederek 
şöyle konuştu: “Asıl espiri el ele, kol kola, aynı 
disiplinle yola devam etmek. Sadece yetkilendirme 
konusundaki çalışmalar değil, enerji verimliliği konusu 
içinde stratejik iş birlikleri arzuluyoruz. Konuya bu 
çerçeveden bakmanızı istiyoruz. Önümüzdeki dönemde 
enerji verimliliği alanında meslek odaları ile bu tür iş 
birliklerini arttıracağız.”  
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Oda’dan...

EMİN KORAMAZ’DAN ENERJİ VERİMLİLİĞİ HAFTASI ÇAĞRISI: 

DİKKATLERİMİZİ
“ALÇAKTA ASILI MEYVE”YE YÖNELTELİM

MMO Başkanı Emin Koramaz, Enerji Verimliliği Haftası 
nedeniyle yaptığı basın açıklamasında enerjide dışa 
bağımlılığın azaltılmasını ve dikkatlerin sanayi, bina 
ve ulaşım sektörlerindeki tasarruf potansiyeline 
yöneltilmesini istedi. 

İzlenen yanlış politikalar sonucu, kriz öncesi yüzde 
75 düzeyine ulaşan ve 2008 yılında değeri 48 milyar 
dolar olan enerji sektörü ithalat bağımlılığı, dünyadaki 
enerji fiyatlarını ülkemiz ekonomisi ve halk üzerinde 
önemli bir baskı unsuru haline getirmiştir. Genel enerji 
talebimizdeki yüksek bağımlılık yanı sıra elektrik 
üretiminde yüzde 60 oranında ithalata bağımlı olan 
ülkemizde elektrik fiyatları sürekli artmakta, ithalatta 
yaşanacak bir aksamanın Türkiye’yi karanlıkta 
bırakabileceği korkusu yaşanmaktadır. Ayrıca, dünyayı 
saran krizin özel sektör kuruluşlarınca yürütülen enerji 
yatırımlarında ertelemelere, uzun vadede daha etkili 
enerji krizlerine ve ekonomide daralmalara neden 
olması şaşırtıcı bir sonuç olmayacaktır. 

Enerji üzerinden alınan dünyadaki en yüksek vergiler 
ve hane halkı gelirinin gittikçe düşmesi nedeniyle 
enerji harcamalarımız; halkımız ve dünya piyasalarında 
rekabet etmeye çalışan sanayicimiz üzerindeki en ağır 
yük haline gelmiştir. 

Bu durum ve eğilimlerin değiştirilmesinin ancak 
kararlı bir siyasi irade, stratejik yaklaşımlar ve radikal 
önlemlerle orta ve uzun vadede mümkün olabileceğini 
sürekli olarak vurguluyoruz. Enerji verimliliğinin 
artırılması, söz konusu sarmaldan sıyrılmak için kısa 
vadede herkes tarafından uygulanabilecek bir çözümdür. 
Dünyada “alçakta asılı meyve” olarak adlandırılan 
enerji verimliliği vatandaşlardan kurumlara, şirketlere 
kadar herkesin kendi çapında yapacağı çalışmalar ve 
alacağı önlemlerle küçümsenmeyecek boyutta enerji 
tasarrufu sağlayacaktır. 

Emin KORAMAZ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası

Yönetim Kurulu Başkanı

Elektrik İşleri Etüt İdaresi tarafından sanayimizde 
en az yüzde 15, binalarımızda en az yüzde 35 ve 
ulaşımımızda en az yüzde 15 tasarruf potansiyeli olduğu 
belirtilmektedir. Bu noktada enerji verimliliğinde 
kararlı ve başarılı adımlar atabilirsek, 2020 yılı talep 
tahmini gerçekleşme oranı en az yüzde 20 (45 milyon 
ton petrol eşdeğeri enerji) azaltılabilecektir. Bu miktar 
yerli ve temiz kaynaklarımızdan üretebileceğimiz 
elektrik enerjisinin 2,5 katı ve ortalama 30 milyon 
konutun yıllık enerji ihtiyacını karşılayabilecektir. 

Türkiye’nin bu potansiyelin boyutunu bile bile oldukça 
yüksek politik ve ekonomik bedellerle elde ettiği bir 
kaynağı heba etme lüksü yoktur. Bu nedenle, kamu ve 
özel sektör yönetimlerini ve vatandaşlarımızı enerjiyi 
daha verimli kullanmak üzere azami ölçüde dikkatli 
davranmaya, bu yönde gerekli önlemleri almaya davet 
ediyoruz. 

Odamız, 2009 yılı sonu itibarıyla, Enerji Verimliliği 
Yasası uyarınca Enerji Yöneticisi Eğitimi ve 
Belgelendirmesine yönelik yetkilendirilmiş bir kuruluş 
olarak İstanbul’da “Bina ve Sanayi Enerji Yöneticisi 
Eğitimleri” vermeye başlamıştır. Eğitimlerin Ankara, 
İzmir, Kocaeli ve Adana Şubelerimize yaygınlaştırılması 
için de çalışmalar sürdürülmektedir. 

TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak son yıllarda 
ard arda yapılan verimlilik artışını destekleyecek 
düzenlemelere çok olumlu bakıyor ve destekliyoruz. 
Ancak uygulama ve denetimin sağlıklı olarak yapılması 
çok önemlidir. Bu noktada meslek disiplinimiz ve 
ülke yararları açısından üzerimize düşenleri yapmaya 
devam edeceğimizi, uzmanlık alanlarımızla ilgili olarak 
gerek duyulduğunda yasalarla bize verilmiş yetkiler 
çerçevesinde destek vermeye hazır olduğumuzu bu 
vesileyle belirtmek ister, Enerji Verimliliği Haftası 
etkinliklerinin başarılı olmasını dileriz. 
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MESLEKİ ETKİNLİK / UYGULAMA 

PUANLARI TABLOSU 

DOKÜMAN KODU: MİEM.F.09-3 

YÜRÜRLÜK TARİHİ: 26.12.2008 

REVİZYON NO: 02 

REVİZYON TARİHİ: 28.12.2009 

 

Sayfa 1 / 2 

 

SIRA 
YAPILAN FAALİYET 

PUANI 
Mesleki Etkinlikler 

1 
BEK tarafından listelenen 1.Grup Etkinliklerde 
(Kongre, Sempozyum ve Konferanslarda) 
Bildiri yayımlanması / Panelist olma (her bir etkinlik) 

40 Puan * 

2 
BEK tarafından listelenen 1.Grup Etkinliklere 
(Kongre, Sempozyum ve Konferanslara) katılım (her bir etkinlik) 30 Puan 

3 
BEK tarafından listelenen 2.Grup Etkinliklerde 
(Kongre, Sempozyum ve Konferanslarda) 
Bildiri yayımlanması / Panelist olma (her bir etkinlik) 

20 Puan * 

4 
BEK tarafından listelenen 2.Grup Etkinliklere 
(Kongre, Sempozyum ve Konferanslara) katılım (her bir etkinlik) 10 Puan 

5 
Şube etkinlik alanında düzenlenen, ilgili alandaki Seminer, Eğitim veya 
Söyleşilerini sunan (her bir etkinlik) (3.Grup Etkinlikler) 30 Puan * 

6 
Şube etkinlik alanında düzenlenen, ilgili alandaki Seminer, Eğitim veya 
Söyleşilere katılım (her bir etkinlik) (3.Grup Etkinlikler) ** 20 Puan 

7 Oda Periyodiklerinde Makale Yayımlanması (her bir makale) 40 Puan 

8 BEK tarafından listelenen Ulusal, Hakemli Periyodikler ile Sektör Derneklerinin 
Periyodiklerinde Makale Yayımlanması (her bir makale) 

10 Puan 

9 
İlgili Alanda Kitap Yayınlanması 
(Hakem incelemesi sonucunda) 40 Puan 

10 İlgili alandaki Oda/Şube Uzmanlık Komisyon ve Kurullarında görev alma 10 Puan 

 

*  Aynı isimli ve içerikteki sunumlardan bir kez puan alınabilir. 
 
** Şube Yönetim Kurulu kararı alınarak Oda Merkezine bildirilmesi şartı ile yerel bazda yapılan TMMOB 

ve bağlı Odaları ile Odaların Şubeleri, Üniversiteler ve Sektör Dernekleri’nin konuyla ilgili etkinlikleri 
bu grupta kabul edilecektir. Bu gruptaki etkinlikler ücretsiz olacaktır. Ücretli etkinliklere puan 
verilebilmesi için üyenin yazılı talebi alınması gerekmekte olup, BEK tarafından etkinlikle ilgili 
inceleme sonucuna göre karar verilecektir. 
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MESLEKİ ETKİNLİK / UYGULAMA 

PUANLARI TABLOSU 

DOKÜMAN KODU: MİEM.F.09-3 

YÜRÜRLÜK TARİHİ: 26.12.2008 

REVİZYON NO: 02 

REVİZYON TARİHİ: 28.12.2009 

 

Sayfa 2 / 2 

Yetki-
lendirme 
Alanları 

YAPILAN FAALİYET PUANI 
***** Mesleki Uygulamalar *** 

Mekanik 
Tesisat 
ve 
Dar 
kapsamlı 
alanlar 

 Mekanik Tesisat alanlarında (dar kapsamlı alanlar dâhil) Serbest 
Mühendis ve Müşavirlik (SMM) Büro Tescil Belgesi sahibi olan 
firmalarda çalışanlar **** 

 4708 sayılı yapı denetimi kanunun kapsamında faaliyet yürüten 
yapı denetim firmalarında çalışanlar 

 Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarında dar kapsamlı alanlar dâhil mekanik tesisat 
projelerinin tasarımı, uygulaması ve kontrolörlüğünde çalışanlar 

 Dar kapsamlı alanlar dâhil Mekanik Tesisat hizmetleri konularında 
faaliyet yürüten (yüklenici, taşeron vb.) firmalarda çalışanlar 

 Alışveriş merkezleri, hastaneler, oteller vb. büyük yapılarda 
Mekanik Tesisat hizmetleri alanında çalışanlar 

 İlgili alanda Üniversite öğretim görevliliği, MİEM eğiticiliği, 
Periyodik yayın hakemliği, yayın kurulu üyeliği 

40 Puan 

 
Asansör 
 

 Asansör alanlarında Serbest Mühendis ve Müşavirlik (SMM) Büro 
Tescil Belgesi sahibi olan firmalarda çalışanlar 

 Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarında asansör projelerinin kontrolörlüğünde çalışanlar 

 İlgili alanda Üniversite öğretim görevliliği, MİEM eğiticiliği, 
Periyodik yayın hakemliği, yayın kurulu üyeliği 

40 Puan 

Araçlar 
 

 Araç Projelendirme ve Araçların LPG ve CNG’ye Dönüşü 
alanlarında Serbest Mühendis ve Müşavirlik (SMM) Büro Tescil 
Belgesi sahibi olan firmalarda çalışanlar 

 Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşlarında araç projelerinin kontrolörlüğünde çalışanlar 

 AİTM (Araç İmal Tadil Montaj) alanında firma yetkili mühendisi 
olanlar 

 İlgili alanda Üniversite öğretim görevliliği, MİEM eğiticiliği, 
Periyodik yayın hakemliği, yayın kurulu üyeliği 

40 Puan 

İş Güvenliği 

 Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarında İş 
Sağlığı ve Güvenliği alanında çalışanlar, İş sağlığı ve güvenliği 
eğitimi verenler, İş sağlığı ve güvenliği kurullarında görev alanlar 

 İlgili alanda Üniversite öğretim görevliliği, MİEM eğiticiliği, 
Periyodik yayın hakemliği, yayın kurulu üyeliği 

40 Puan 

Planlama ve 
Yatırım 
Hizmetleri 

 Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kuruluşlarında Stratejik 
Planlama ve Yatırım Hizmetleri alanlarında çalışanlar ile bu alanda 
yapılan çalışmalarda görev alanlar 

 İlgili alanda Üniversite öğretim görevliliği, MİEM eğiticiliği, 
Periyodik yayın hakemliği, yayın kurulu üyeliği 

40 Puan 

 

***  Belge sahibinin ilgili alanda puan alabilmesi için Odaya ilişkin yükümlülüklerini yerine getiriyor 
olması zorunludur. (SMM Bürosunun projelerini Odaya onaylatıyor olması, üyenin aidatlarını 
yatırmış olması vb.) 

**** Mekanik Tesisat alanında 1 yıl süreli tasarım/uygulama deneyimini sağlaması için üye çalıştıran 
SMM bürolarının sahip/ortak/çalışanlarına 10 puan eklenir. 

***** Birden fazla alanda uygulama yapanlar sadece 1 uygulama alanı için puan alabilirler 
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TMMOB’dan...

AKP İktidarı Torba Yasa operasyonuyla Türkiye’yi müstemleke durumuna düşürdü...

CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMI
YABANCI YASA MADDESİNİ İVEDİLİKLE

İADE ETMELİDİR!
TBMM’de kabul edilen “Amme Alacaklarının Tahsil 
Usulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun”a eklenen bir maddeyle yabancı mühendis, 
mimar ve şehir plancılarının akademik ve mesleki 
yeterliliğini kanıtlamasına gerek kalmadan Türkiye’de 
çalışmalarına imkân tanındı. TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Mehmet Soğancı, TBMM’de 27 Ocak 2010 
tarihinde kabul edilen düzenleme üzerine 30 Ocak 
2010 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.
Siyasal iktidar ülke vatandaşı aleyhine, yabancılar 
lehine düzenleme yaparak, dünyada hiçbir ülkede 
örneği olmayan bir ilke imza attı. 
TBMM’nin 27 Ocak 2010 tarihli oturumunda siyasal 
iktidarın talebi ile ele alınan ve “Torba Yasa” olarak 
nitelendirilen “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü 
Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun”un 8. maddesine “......Mesleki hizmetler 
kapsamında çalışacak yabancılara akademik ve 
mesleki yeterlilik ile ilgili işlemleri tamamlanıncaya 
kadar, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla 
bir yılı geçmemek üzere ön izin verilebilir. Mesleki 
eğitim alanı dışında istihdam edilecek yabancı 
uyruklu personel için bu Kanun’da belirtilen görüşler 
alınmaz. Bu kişiler, akademik ve mesleki yeterlilik ile 
lisans talep ve yeterlilik uygulamasına tabi değildir” 
biçiminde bir düzenleme Yasa’nın adı ile hiçbir ilgisi 
olmamasına karşın eklenmiştir ve bu ek ne yazık ki 
yasallaşmıştır.
Bu Yasa maddesinin içeriği 2004 yılında “Yabancıların 
Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama 
Yönetmeliği” maddesi olarak düzenlenmişti. Konuya 
ilişkin TMMOB tarafından açılan davada Danıştay söz 
konusu maddeyi iptal etmişti. AKP Hükümeti, Danıştay 
kararını by-pass etmek için yönetmelik düzenlemesini 
yasa teklifi haline getirmiş ve 23 Mayıs 2007 tarihinde 
5565 sayılı “Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında 
Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa” TBMM’de 
kabul edilmişti. Yani Anayasa’nın 138. maddesi ihlal 
edilerek teklif yasalaşmıştı. Dönemin Cumhurbaşkanı 
tarafından incelenen 5565 sayılı Yasa, Anayasa’nın 

çalışma özgürlüğünü düzenleyen 49’uncu, temel hak 
ve özgürlüklerin yabancılar için uluslararası hukuka 
uygun olarak yasayla sınırlanabileceğini düzenleyen 
16’ncı, hukuk devleti ilkesini düzenleyen 2’nci, eşitlik 
ilkesini düzenleyen 10’uncu ve hiçbir etkinliğin ulusal 
çıkarlara aykırı olamayacağı kuralından hareketle 
176’ncı maddesine aykırılığı tespit edilerek TBMM’ye 
iade edilmişti.
TBMM’ye, Anayasa’ya ve hukuka aykırı olduğu 
gerekçesiyle iade edilen Yasa, 2007 yılından bu 
yana Meclis gündeminde bekletilmişti. Ancak Siyasi 
İktidar, 27 Ocak 2010 gecesi  Anayasa’ya aykırı olduğu 
bilinmesine karşın Torba Yasa içinde saklayarak 
konunun yeniden yasalaşmasını sağlamıştır. 
Demokrasi ve yönetişim ilkesini ağzından 
düşürmeyenlerin, komisyon toplantılarına sorunun 
muhatabı olan TMMOB’yi çağırmamaları da ayrıca altı 
çizilmesi gereken bir durumdur. 
Siyasal İktidar bu yasa maddesi ile diplomalarına 
bakmaksızın, mühendis ve mimar olduğunu beyan 
eden tüm yabancılara çalışma izni vererek halkın can 
ve mal güvenliğini tehlikeye atmaktan çekinmemiş ve 
geleceğimizi hiçbir kayıt ve denetime tabi olmaksızın 
meslekleri belli olmayan yabancıların sözlü beyanlarına 
teslim etmeyi tercih etmiştir. Siyasi İktidar ülke 
vatandaşı mühendis, mimar ve şehir plancılarını kendi 
ülkesinde yabancı durumuna düşürmüştür.
Ülkemiz mühendis ve mimarlarına dünyada hiçbir 
ülkede böyle bir olanak tanınmaz iken ve böyle 
bir uygulamanın dünyada örneği yokken bu yasa 
maddesi ile ülkemiz açıkça “müstemleke” durumuna 
düşürülmüştür. 
Kamuoyunun da bildiği üzere son yıllarda hukukun 
üstünlüğünü ve kamu yararını savunma görevi 
“parmakla sayılacak” kişi ve kuruluşta kalmış 
görülmektedir. Hukuka saygı ve kuvvetler ayrılığı 
ilkesine uygun davranma, yürütmeden beklenen hukuki 
ve haklı bir istem olmakla birlikte, bugün ne yazık 
ki TBMM aritmetiği yasama organının yürütmeden 
bağımsızlığını gölgelemektedir. Bu durum hukuk 
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devletinde olmazsa olmaz olan yargı bağımsızlığını ve 
yargı kararlarına uygun davranmayı engellemektedir.
Bu yasa maddesi ile akademik ve mesleki yeterliliğini 
kanıtlamasına gerek olmaksızın her yabancının 
mühendis ve mimar unvanını kullanabilmesinin önü 
açılarak, yabancılar için 6235 sayılı TMMOB Yasası ve 
3458 sayılı Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Yasa’nın 
uygulanmayacağı teminat altına alınmıştır.
Bu yasa maddesi her şeyden önce ülke mühendis ve 
mimarlarına yönelik bir darbedir. Uluslararası sermaye 
lehine; fakat ülke mühendis ve mimarları aleyhine 
bir yasanın kabulünü, bağımsız ve demokratik sosyal 
hukuk devleti anlayışı ile örtüştürmek olanaklı 
değildir. 
Mühendis ve mimarların kendi ülkelerinde yabancı 
konumuna düşürülüp, haksız rekabete teslim edilmesi 
ve ülkemizin kıt kaynakları ile yetiştirilen insan 
gücümüzün yok sayılması kabul edilemez.   

•    19736 sicil numaralı üyemiz Fatmagül KOLTUK’un annesi, 9872 sicil numaralı üyemiz Mustafa KOLTUK’un 
kayınvalidesi,
•    16138 sicil numaralı üyemiz Tufan TELATAR’ın kayınpederi,
•    38120 sicil numaralı üyemiz A. Fuat SÖNMEZ’in kardeşi, 
•    21426 sicil numaralı üyemiz Mehmet Burunsuz’un kayınvalidesi, 31121 sicil numaralı üyemiz Gursel YAYLA 
nin yengesi,
•    14298 sicil numaralı üyemiz Dursun Kızılkaya’nın babası,
vefat etmiştir.
Ailesine, yakınlarına ve tüm dostlarına başsağlığı dileriz.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını 
denetlemek üzere Devlet Denetleme Kurulu’nu 
harekete geçiren Cumhurbaşkanı’ndan haklı 
istemimiz; bir önceki Cumhurbaşkanı tarafından 
tespit edilen iade gerekçelerini dikkate almasa 
dahi, Devlet Denetleme Kurulu raporunda yer alan 
tespitlere uygun olarak Yasa’nın ilgili maddesini 
TBMM’ye ivedilikle iade etmesidir. Cumhurbaşkanı en 
azından Devlet Denetleme Kurulu’nun “mühendislik 
ve mimarlık hizmetinin akademik ve mesleki yeterlilik 
denetiminden muaf olamayacağı” tespitine uygun 
davranmalıdır.
TMMOB ve örgütlü gücü bu yasa maddesini ve 
uygulamalarını sonuna kadar takip edecek ve gereğini 
yapacaktır.

Mehmet SOĞANCI
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

BAŞSAĞLIĞI
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ARAMIZA YENİ KATILAN ÜYELERİMİZ
SİCİL NO ADI SOYADI BRANŞI MEZUN OLDUĞU OKUL

76919 ÖMER DUYAR MAKİNA MÜHENDİSİ SELÇUK ÜNİ.

76974 GÖKHUN GENÇEL MAKİNA MÜHENDİSİ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ.

76987 KAZIM ŞENER MAKİNA YÜKSEK MÜH. ORTADOĞU TEKNİK ÜNİ.

76986 FİRDES TOPCUOGLU MAKİNA MÜHENDİSİ KOCAELİ ÜNİ.

77095 NURULLAH YOLAL MAKİNA MÜHENDİSİ SAKARYA ÜNİ.

77145 HÜSEYİN CİVAN MAKİNA MÜHENDİSİ ERCİYES ÜNİ.YOZGAT

77146 HARUN GÜRBÜZ MAKİNA MÜHENDİSİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİ.

77328 SERDAR BIÇKIN MAKİNA MÜHENDİSİ SAKARYA ÜNİ.

77327 OĞUZHAN BİLGİÇ MAKİNA MÜHENDİSİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİ.

77474 İBRAHİM ÖZÇETİN MAKİNA MÜHENDİSİ ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİ.

77475 RECEP KORKUT MAKİNA MÜHENDİSİ KOCAELİ ÜNİ.

77556 YÜCEL YILDIRIM MAKİNA MÜHENDİSİ HARRAN ÜNİ.

77578 MEHMET YASİR ARAT MAKİNA MÜHENDİSİ ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİ.

77577 DOĞA CAN GEMİCİ MAKİNA MÜHENDİSİ BAŞKENT ÜNİ.

77756 ATİLLA ÖZDEMİR MAKİNA MÜHENDİSİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİ.

77877 TANER BAHADIR MAKİNA MÜHENDİSİ ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİ.

78186 NİHAL EKMEKCİ MAKİNA YÜKSEK MÜH. GAZİANTEP ÜNİ.

78306 ÖZAL ÖZDEMİR MAKİNA MÜHENDİSİ BALIKESİR ÜNİ.

78351 MUSTAFA ÜNAL MAKİNA MÜHENDİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİ.DENİZLİ

78525 ERAY GÜLER MAKİNA MÜHENDİSİ ATATÜRK ÜNİ.

78526 EREN BOSTANCI MAKİNA MÜHENDİSİ KARADENİZ TEKNİK ÜNİ.

78926 ELİF KOÇ MAKİNA MÜHENDİSİ ERCİYES ÜNİ.

78925 ERDEM ALP MAKİNA MÜHENDİSİ KIRIKKALE ÜNİ.

79206 ELFESİYA ALPDOĞAN MAKİNA MÜHENDİSİ ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİ.
79469 SUDİ KALAMAN MAKİNA MÜHENDİSİ AFYON KOCATEPE ÜNİ.
79348 ÇAĞRI ÇELEN MAKİNA MÜHENDİSİ SAKARYA ÜNİ.

79392 ÖZER BOSTANCI MAKİNA MÜHENDİSİ TRAKYA ÜNİ.

79393 KIVANÇ USTA MAKİNA MÜHENDİSİ YILDIZ TEKNİK ÜNİ.

79470 TANER DERELİOĞLU MAKİNA MÜHENDİSİ ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİ.

79471 DOĞUŞ SERT MAKİNA MÜHENDİSİ ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİ.

79472 GAMZE BARIN MAKİNA MÜHENDİSİ ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİ.


