




TMMOB Makina Mühendisleri Odası 
Denizli Şubesi XIII. Dönem  Yönetim Kurulu

Kıymetli Meslektaşlarımız

2020 yılının ilk şube bülteninnde sizlerle gecikmeli olarak buluşuyoruz. Hepimizin yakından ta-
kip ettiği süreçlerle ilgili değerlendirmelerimiz, bu zor süreçte yürüttüğümüz çalışmalarımız ve 
bu sürece gelene kadar şubemizce gerçekleştirilen etkinlikler, hizmetler vb. hakkında görüşler 
bildireceğiz.

Değerli Üyemiz,

Şubemiz örgütsel bütünlüğünü koruyarak 13. Dönem Genel Kurulu ve Seçimeri’ni 8-9 Şubat 
2020 tarihlerinde gerçekleştirdi. Demokrat Mühendisler grubumuzun tek liste olarak girdiği se-
çimlerde yönetim kurulumuza desteklerini esirgemeyen üyelerimize teşekkürü borç biliriz.

Yeni oluşan yönetim kurulumuz ile çalışmalarımıza son sürat başlamış ve devam ederken, hatta 
tam temsilcilik yürütme kurullarnın belirlenmesi arefesinde herkesin yakından takip ettiği bir 
pandemi ile karşı karşıya kaldık, bir çok etkinliğimizi ertelemek ve iptal etmek zorunda kaldık. 

Çin’in Vuhan şehrinde doğan ve tüm dünyayı sarsan bu pandemi için bizler de oda olarak bulun-
duğumuz alanlar içerisinde daimi hizmetlerimizi aksatmadan bu süreci atlatmaya ve bu süre-
ci atlatacak yetkinliğe evrilmeye çalıştık. Uzun zamandır İstanbul Şubemizin yürütücülüğünde 
gerçekleşen dijital dönüşüm çabaları bu zamanda meyvelerini verdi. Temasın ve izolasyonun 
minimuma indirilmesi gereken zamanlarda üyelerimizin ve şubemiz personelinin sağlıklarını 
düşünerek başta ‘Üyelik Belgesi’ ve ‘Şantiye Şefliği’ belgeleri olmak üzere bir çok hizmetimizi 
online platformlara taşıdık. Yeni üyelik başvurusu, SMM başvurusu, aidat güncelleme ve ödeme 
işlemleri başta olmak üzere çalışmalarımızı çoğunluğunu bu platformda sürdürmeye başladık. 

Değerli Üyemiz,

Şube yönetim kurulu olarak; geçtiğimiz dönemde üzerinde çokça durduğumuz meslek içi eğitim 
faaliyetlerimiz de online platformlara taşındı. Aylık olarak internet üzerinden görüntülü olarak 
verilen eğitimleri takip etmek için lütfen makina.mmo.org.tr adresine kayıt olunuz.

Kıymetli Meslektaşlarımız,

Covid-19 süreci bizlere önemli bir gerçeği bir kez daha göstermiş oldu. Kapitalizmin neoliberal 
döneminde onlarca yıldır serbestleştirmeci-özelleştirmeci dönüşümlerle yapılan kamucu sosyal 
politikaların tasfiyesinin toplumlardaki hayati yansımalarına şimdi Covid 19 salgınının etkileri ek-
lendi. Özel olarak ülkemizde neoliberal, bilim ve laiklik düşmanı dinci politikalar eşliğinde başta 
eğitim ve sağlık olmak üzere bütün toplumsal hizmetlerin birer sömürü-kâr alanı haline getiril-
mesi ile yoksullaşma ve işsizliğin artma süreci, Covid-19 salgını ile daha üst boyutlara ulaştı.

1928 yılında çıkarılan Umumi Hıfzıssıhha Kurumu Kurulmasına Dair Kanun uyarınca halk sağlığı-
na yönelik olarak kurulan Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi’nin devamı niteliğindeki ve çok sayıda 
aşı çalışmasıyla başarılı bir geçmişi olan Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü/Müessesi’nin iktidar 
tarafından 2011 yılında kapatılması; kamu hastanelerinin zayıflatılması, özel hastanelerin teşvik-
lerle yaygınlaşması, hasta sayısı-kâr garantili “şehir hastaneleri”nin kurulması ve kamu personel 
rejiminin değiştirilmesi bugünkü acı tablonun altında yatan gerçekliklerden yalnızca bazılarıdır.

Değerli Üyelerimiz,

Bu süreçte gerekli sağlık kurallarına uyacağımız ve sosyal medyadan kutlayacağımız 1 Mayıs için 
program ayrıca bildirilecektir.  Sağlıklı ve güzel yarınlarda görüşmek üzere lütfen evde kalın.
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Ünalan Mahallesi Aytaş Apartmanı No: 26/B
Merkez - UŞAK
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Nazilli-Aydın
Tel: 0256 313 17 15 - Faks: 0256 313 17 15
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Tel: 0252 282 03 37 Ortaca - MUĞLA

KUŞADASI MESLEKİ DENETİM BÜROSU

Camikebir Mah. Kemal Arıkan Caddesi 
No: 34/207 Kuşadası - AYDIN

DİDİM MESLEKİ DENETİM BÜROSU

Söke Yolu Üzeri Abalı Kavşağı No: 1 
Didim - AYDIN

SÖKE MESLEKİ DENETİM BÜROSU

Konak Mahallesi 2. Hasırcılar Sk. No: 4/201 
Söke - AYDIN
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MMO Denizli Şubesi
Sırakapılar Mh. Saltak Cd. No: 83
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TMMOB MMO Denizli Şubesi 
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Sevgili Üyelerimiz,

Zor günlerden geçiyoruz. Bu zorlukları her ulustan, her inançtan, her cinsiyetten 
insan hep birlikte yaşıyor. COVİD 19 virüsü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde 
de hızla yayılıyor, ölümlere yol açıyor.

Birarada bulunulduğu sürece virüsün yayılma olasılığı daha da artıyor. Bu neden-
le Odamızın üyelere yönelik çalışmalarının üyenin Odaya gelmeden yerine getiri-
lebilmesi için çalışma düzenimizi değiştirdik.

Salgın konusunda yaşanacak gelişmeler ve resmi makamlar tarafından yapılacak 
bilgilendirmeler doğrultusunda, salgın kontrol altına alındığında yapılacak ikinci 
bir duyuruya kadar Odamız tarafından alınan önlemler şu şekildedir;

•	 Odamız ve Şubelerimizde çalışan arkadaşlarımızın sayısı sağlık açısında 
en aza indirilmiştir ve genel olarak evden çalışmaya yönlendirilmişlerdir.

•	 Bu süreçte üyelerimizden ricamız hem kendi sağlıklarını korumak hem 
de başkalarının sağlıklarını korumak açısından Oda ve Şubelerimizi ziyaret 
etmemeleridir.

•	 Bizlere telefon ile ulaşılabilir, ilgili işlemlerinizi  makina.mmo.org.tr  ve 
makina mobil uygulamamız üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

•	 Belgelerinizi internet üzerinden yapacağınız başvuru ile alabilirsiniz.

•	 Üyelik hizmetleri (üyelik, üyelik belgesi, SMM başvurusu, eğitim/semi-
ner başvurusu, aidat ödeme ve aidat muafiyet başvurusu vb.) de online plat-
formlar üzerinden yapılacaktır.

Üyelerimizin ve halkımızın sağlığı konusunda taşıdığımız sorumluluk gereğince 
geçici olarak uygulamaya koyduğumuz bu önlemler nedeniyle oluşacak aksak-
lıklar için şimdiden özür diliyor, tüm üyelerimizin üzerlerine düşen sorumluluğu 
yerine getireceğine ve bu durumu anlayışla karşılayacağına inanıyoruz.

Bizim için değerlisiniz, 

CORONA Günlerini, Dayanışma İle Birlikte Aşacağız. 

Sağlıklı ve güzel günlerde birlikte olmak dileğiyle

 
#EvdeKal

#EvdeKal
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ÜYELERİMİZE YÖNELİK 
WEBİNARLARIMIZ BAŞLADI

Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle eğitim faaliyetlerimizi büyük oranda 
dijital platformlarımız üzerinden gerçekleştirmekteyiz.

Yine bu süreçte, üyelerimizin bilgi birikimlerine katkı sağlamak ve dayanışma gös-
termek amacıyla çeşitli webinar programları hazırladık.

Webinarlarımızı incelemek ve ücretsiz kayıt yaptırmak için bağlantıya tıklayabilirsi-
niz: https://makina.mmo.org.tr/egitimler/12

ÜYE PORTALIMIZ YENİLENDİ

Portal Kullanimi Santiye Şefligi Belgesi Basvurusu ve Portal Kullanimi Üye Belgesi 
Basvurusu belgelerinin PDF formatına Şube web sitemizden ulaşabilirsiniz.
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XIII. Dönem Şube Olağan Genel Kurulu 
ve Seçimlerimizi Gerçekleştirdik

Şubemizin XIII. Dönem Genel Kurulu ve Seçimleri 8-9 Şubat 2020 tarihlerinde Mer-
kezefendi Kültür Merkezi›nde ve Şubemiz Hizmet Binası›nda gerçekleştirildi.

Genel Kurulumuz;  X. ve XI. Dönem Şube Başkanımız Tefik DEMİRÇALI’nın Divan Baş-
kanı seçilmesi ile başladı. Divan başkan yardımcılığına Sidem KANER, divan yazman-
lıklarına ise Mustafa ÖZKAN ve Büşra ŞENGÜL seçildiler.

Şube Başkanımız Prof.Dr. Harun Kemal ÖZTÜRK›ün açılış konuşmasının ardından, 
konuk konuşmalarına geçildi.

Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyemiz Mehmer SARICA tarafından 24 aylık faaliyet 
raporu, Şube Yönetim Kurulu Sayman üyemiz Cihan DELİGÖZ tarafından mali rapor 
genel kurula sunuldu.

Adayların belirlenmesi ile seçimlerde buluşmak üzere genel kurul kapatıldı. 

9 Şubat 2020 Pazar günü yapılan seçimlerde yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri 
aşağıdaki şekilde belirlendi. 

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
 
ASIL ÜYELER

Prof. Dr. Harun Kemal ÖZTÜRK

Umut Cüneyt İYİOL

Cihan DELİGÖZ

Ali PALA

Mehmet SARICA

İlker BİTİŞYILMAZ

Nail Emre GÜLBAHÇE

YEDEK ÜYELER

Cemre DOĞAN İLHAN

Hatice Elvan ERKAN

Süleyman DEMİRCİ

Beycan TEKKOYUN

Sefa AKGÜL

Burak ÖKÜNÇ

Özge TANER

ŞUBE HABER
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XIII. Dönem ŞYK Görev Dağılımı Yapıldı

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi  
XIII. DÖNEM ŞUBE YÖNETİM KURULU

ŞYK Başkanı Prof.Dr. Harun Kemal ÖZTÜRK 
ŞYK Bşk. Vekili Umut Cüneyt İYİOL 

ŞYK Sekreteri Cihan DELİGÖZ 
ŞYK Saymanı Ali PALA 

ŞYK Üyesi Nail Emre GÜLBAHÇE 
ŞYK Üyesi Mehmet SARICA 

ŞYK Üyesi İlker BİTİŞYILMAZ 

ŞYK Üyesi Süleyman DEMİRCİ 
ŞYK Üyesi Burak ÖKÜNÇ 

ŞYK Üyesi Cemre DOĞAN İLHAN 
ŞYK Üyesi Beycan TEKKOYUN 

ŞYK Üyesi Özge TANER 
ŞYK Üyesi Sefa AKGÜL 

ŞYK Üyesi Hatice Elvan ERKAN

ŞUBE HABER
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  ASIL DELEGELER  YEDEK DELEGELER

1 30137 HARUN KEMAL ÖZTÜRK 1 56498 CEMRE DOĞAN İLHAN
2 74573 UMUT CÜNEYT İYİOL 2 112636 HATİCE ELVAN ERKAN
3 52766 CİHAN DELİGÖZ 3 52630 SÜLEYMAN DEMİRCİ
4 71097 ALİ PALA 4 59593 BEYCAN TEKKOYUN
5 32954 MEHMET SARICA 5 95281 SEFA AKGÜL
6 43992 İLKER BİTİŞYILMAZ  6 94491 BURAK ÖKÜNÇ
7 104140 NAİL EMRE GÜLBAHÇE 7 113543 ÖZGE TANER
8 9774 VELİ ÖNDER 8 14060 AHMET KASAP
9 13799 BEKİR ZİVER KÖSEMETİN 9 17399 MAHMUT YURTSEVEN
10 14592 HÜSEYİN CAHİT CENGİZ 10 18953 İSMET OLUK
11 15775 MUSTAFA TUNÇ 11 25807 MUSTAFA KARUL
12 17583 HASAN HÜSEYİN CİHAN 12 30272 SEMAYİ YAMAN
13 18941 ŞEREF HAZER 13 30936 HALİL MAVİ
14 20411 DİLEK ÇELİKMEN 14 34291 ALİ ULVİ AVANOĞLU
15 22123 TEFİK DEMİRÇALI 15 34977 KUBİLAY AVLAYICI
16 23857 NUSRET YAĞCIOĞLU 16 38479 ŞAHİN YÜCE
17 28440 MEHMET TUNÇ ERLAÇİN 17 44181 MEHMET GÜNLÜK
18 29687 GÜLLÜ GÜRSOY 18 49304 HASAN AKYER
19 30022 METİN ERKAL 19 51310 BİLGE TATMAN
20 32953 BEHİÇ AKKAN 20 55206 HASAN KARADABAN
21 34976 ZEKİ ALTINTAŞ 21 57905 ALİ HARUN İMREK
22 43442 İSKENDER ERBİL 22 57927 BURAK SÜCÜLLÜ
23 45021 CEMAL MERAN 23 60953 SİDEM KANER
24 45575 OĞUZ ALİ AVCI 24 61900 FAHİL ÖZGÜL
25 47538 OSMAN SARIHAN 25 65956 ZEKAİ GÖKSEL PARLAR
26 50601 AŞKINER GÜNGÖR 26 70935 ETHEM KAYHAN KAYMAKÇI
27 50964 FERAH GÜMÜŞ 27 77518 İBRAHİM USTA
28 52884 ÖNER ATALAY 28 79418 TARIK GÜRBÜZ
29 53411 BUĞRA AYKAN 29 80669 ALİ EKİCİ
30 54896 BEHİCE ÇETİNKAYA DİLBAZ 30 80777 SERDAR KARAKAYA
31 57118 GÜNEŞ ACARBULUT 31 87604 VELİ ÇALIŞKAN
32 57194 İBRAHİM EMRE ŞENYER 32 90701 UMUT AYDIN
33 57903 ÖZAY KARAGÖZ 33 97667 MUSTAFA CEMAL ÖZKAN
34 60288 OSMAN ERSÖZ 34 100248 DENİZ SEVİNÇ
35 61154 RAMAZAN İNAN 35 105518 SÜHA SERGİN
36 63758 NURİ KURUN 36 105828 EMRAH NALBANT
37 66790 OLCAY POLAT 37 105983 EMRE AYDINLI
38 68099 MEHMET ORÇUN ÇİĞDEM 38 108025 AKIN SATI
39 70463 OZAN BAYIK 39 112772 ALİ BAYHAN

XIII. Dönem Genel Kurul Delegeleri

XIII Dönem Genel Kurulu ve seçimlerinde Genel Kurul Delegesi olarak asıl ve yedek üye seçilen 
üyelerimizin listesi aşağıdaki gibidir. Listede 39 asıl, 39 yedek üye bulunmaktadır. 

ŞUBE HABER



9bülten Ocak-Mart 2020/1

Temsilciliklerimiz ve Mesleki Denetim Bürolarımıza 
XIII. Dönem Atamaları Gerçekleşti

MESLEKİ DENETİM BÜROLARI

Didim Mesleki Denetim Bürosu Kubilay Avlayıcı

Kuşadası Mesleki Denetim Bürosu Mustafa Karul

Ortaca Mesleki Denetim Bürosu Mahmut Yurtseven

Söke Mesleki Denetim Bürosu İbrahim Usta

‘Yapılan değerlendirmeler sonucunda şubemize bağlı temsilcilikler ve mesleki denetim büroları-
na aşağıdaki üyelerimizin atanmasına karar verilmiştir.’

İLÇE TEMSİLCİLİKLERİ

Bodrum İlçe Temsilciliği Fethiye İlçe Temsilciliği Marmaris İlçe Temsilciliği

Semayi Yaman Mustafa Tunç Ali Ulvi Avanoğlu

Hüseyin Cahit Cengiz Ahmet Kasap Buğra Aykan

Hilmi Cumhur Geçin İsmail Saraç Özgür Han

Milas İlçe Temsilciliği Nazilli İlçe Temsilciliği

Veli Önder Mustafa Akkaya

Serap Türker Bekir Ziver Kösemetin

Mustafa Koban Arif Şentürk

Mehmet Günlük Halil Mavi

Mustafa Alver Hüseyin Öztürk

İL TEMSİLCİLİKLERİ

Aydın İl Temsilciliği Muğla İl Temsilciliği Uşak İl Temsilciliği

İsmail Ece Münnami Özyurt Ozan Bayık

Mehmet Tunç Erlaçin Mehmet Orçun Çiğdem Akın Satı

Dilek Çelikmen Hüseyin Çakır Murat Kazancılar

Osman Ersöz Sinan Sunal

Özgür Kanlı Arzu Aygın

ŞUBE HABER
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TMMOB AYDIN İKK: ASANSÖR KONTROL HİZMETİ 
RANTÇI DEĞİL HALKÇI OLMALIDIR

TMMOB Aydın İl Koordinasyon Kurulu, Efeler-Kuşadası-Didim-Germencik-Çine Belediye-
leri ile MMO arasında fesedilen asansörlerin periyodik kontrolleri anlaşmaları üzerine 31 
Mart 2020 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

Makina Mühendisleri Odası tarafından kamusal denetim anlayışı ile gerçekleştirilen dene-
timlerin, özel firmalara verilmiş olması adı geçen belediyelerin kamu yararı önceliğini ihmal 
ve ihlal ettiklerini göstermektedir ve kabul edilemez.

BASINA VE KAMUOYUNA

TMMOB; Anayasanın 135. Maddesi ve 6235 Sayılı Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) 
Kanununa göre 1954 Yılında kurulmuş, kamu kurumu niteliğinde tüzel kişiliğe sahip bir meslek 
kuruluşudur ve 66 yıldır da varlığını kamusal faaliyetlerle sürdürmektedir.

TMMOB; Makina Mühendisleri Odası (MMO) Mesleki faaliyetlerini ülke genelinde merkezi plan-
lama ile yürütmektedir. Asansörlerin Yıllık Periyodik kontrollerinin yürütülmesi işi yönetmelikle 
Belediyelere ve İl Özel İdarelerinin sorumluluğuna verilmiştir. 2008 yılında başlatılan ilgili Ba-
kanlıkla birlikte yürüttüğümüz mevzuat çalışmalarında bütün karşı çıkışlarımıza bu işin kamusal 
bir görevlendirme ile yapılması gerekliliğini belirtmemize rağmen ilgili Bakanlık bu işi piyasaya 
açmıştır. İlk uygulamada ücretlendirme protokolle belirlendiği için MMO dışında yapılan proto-
kollerde çok yüksek ücretler talep edilmiş ve bu iş halkın cebinden kaynak aktarmanın bir fırsatı 
olarak görülmüştür. MMO’ nın ve Halkçı belediyelerin olması en azından “piyasa”yı regüle etmiş 
ve sonrasında ücret her yıl bakanlıkça belirlenir hale gelmiştir.

Bu doğrultuda MMO; Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği esaslarına uygun olarak Bakanlık 
tarafından A Tipi muayene kuruluşu olarak yetkilendirilmiş ve 370’ in üzerinde İlgili İdare/İl Özel 
İdaresi ile protokoller imzalayıp kamu yararı gözetilerek halkın can ve mal güvenliği öncelikli 
olmak üzere söz konusu Asansör Periyodik Kontrollerini bünyesinde 500 ‘ün üzerinde Makina 
Mühendisi ile tarafsız ve kar amacı gütmeyen bir anlayışla gerçekleştirmektedir.
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MMO, AYDIN ili Efeler-Kuşadası-Didim-Germencik-Çine ilçelerinde bulunan asansörlerin periyo-
dik kontrollerini 2012 yılından bugüne kadar var olan bilimsel ve teknik işbirliği ve dayanışmala-
rımızın yanında problemsiz bir şekilde yürütmekte idi. Ancak gelinen noktada; özellikle EFELER 
BELEDİYESİ sorumluluk alanı içerisinde bulunan Asansörlerin periyodik kontrolleri için bilimin 
rehberliğinde ve kamu yararı doğrultusunda kamusal denetim yapan MMO ile yapmış olduğu 
protokolü, tek taraflı olarak fesih etmiş ve ilimiz dışından (ADANA) yeni kurulmuş ve kar amacı 
taşıyan özel bir firmayla protokol imzalamıştır.

MMO tarafından eğitilerek yetkilendirilmiş mühendisler tarafından yapılan kar amacı güdülme-
den, kamusal denetim anlayışı ile gerçekleştirilen bu denetimlerin özel firmalara verilmiş olması 
adı geçen belediyelerin kamu yararı önceliğini ihmal ve ihlal ettiklerini göstermektedir.

Didim ve Kuşadası Belediyelerinde Odamızca bakanlığın belirlediği taban ücret teklif edilirken, 
ilgili belediyeler tavan ücret veren özel kuruluşları tercih etmiş, halkımızın cebinden fazladan üc-
ret çıkmasına sebep olmuştur.

Söz konusu idarelerce alınan bu karar “HALK” kavramı yerine “MÜŞTERİ” kavramı, HALKÇI be-
lediyecilik yerine RANTÇI belediyecilik yönetim anlayışının tercih edildiğini göstermektedir. Kaldı 
ki; EFELER BELEDİYESİ’nin protokol imzaladığı firma, halkın hayatını ilgilendiren bu hassas ko-
nuda internet aracılığıyla tecrübesi olmayan ASANSÖR KONTROL ELEMANI aramaktadır.

Yaşanan süreç; Toplumsal çıkarları göz ardı ederek kamusal hizmetlerin pervasızca özel firmalara 
verilmesi, halkçı belediyecilik anlayışı ile uyuşmamaktadır. Kentlerimizin ve halkımızın “toplum-
cu, demokratik ve halkçı bir yerel yönetim” anlayışına ihtiyacı vardır. Bunun yolunun var olan 
protokolleri yenilemeyip, herkesin kendi sağlığıyla uğraştığı bu günlerde fırsatçılık yaparak yan-
gından mal kaçırır gibi özel firmalara vermekten değil, aksine yeni mesleki ve teknik işbirliklerini 
geliştirerek emekten, adaletten, demokratik laik cumhuriyet değerlerinden yana dayanışmanın 
büyütülmesinden geçtiğini bir kez daha hatırlatırız.

Tüm bu bilgilendirmeler ışığında ilgili ilçelerin Belediye Başkanları’na Soruyoruz!

17 yıldan beri haklı bir şekilde yandaş beslemekle, yolsuzluklar, adam kayırmacılıkla eleştirdiğiniz 
AKP iktidarıyla, aynı uygulamaları yapar duruma geldiğinizin farkında mısınız?

Son olarak; Efeler Belediyesi tarafından Odamıza bildirilen fesih yazısında belediyenin iletmiş 
olduğu sebepler gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlıkça belirlenen ilgili idare payı belediyeye ak-
tarılmıştır. İlçe sınırları içerisinde tarama çalışması yapılarak belediyenin bildiği mevcut asansör 
sayısından daha fazla sayıda asansöre ulaşılmıştır.

Bizler, TMMOB’ye bağlı odalar olarak; Kentlerimizde var olan sorunların aşılmasını, sağlıklı, yaşa-
nabilir ve güvenli kentsel çevrelerin üretilmesini, kentsel yaşam kalitesinin iyileştirilmesini, kent 
halkının, emek ve meslek örgütlerinin demokratik katılımını ve denetimini sağlayacak bir anla-
yışın geliştirilmesini, öncelikli ve temel gereklilik olarak görmekteyiz. Bu anlayışla, kentlerimizin 
yönetiminde kamu yararının, bilimin ve hukukun esas alınması için, düşünce, uyarı ve önerilerini 
kamuoyu ile paylaşmaya devam edecek ve eleştiri hakkını sonuna kadar kullanacak ve bu anla-
yışı benimsemiş belediyelerle işbirliği içinde dayanışmaya devam edeceğiz.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

TMMOB AYDIN İL KOORDİNASYON KURULU
ZİRAAT MÜH ODASI AYDIN ŞB.
ÇEVRE MÜH.ODASI AYDIN İL TEMS.
GIDA MÜH.ODASI AYDIN İL TEMS.
JEOLOJİ MÜH.ODASI AYDIN İL TEMS.
JEOFİZİK MÜH.ODASI AYDIN İL TEMS.
KİMYA MÜH.ODASI AYDIN İL TEMS.

MADEN MÜH.ODASI AYDIN İL TEMS.
MAKİNA MÜH.ODASI AYDIN İL TEMS.
MİMARLAR ODASI AYDIN İL TEMS.
METEOROLOJİ MÜH.ODASI AYDIN İL TEMS.
PEYZAJ MİMARLARI ODASI AYDIN İL TEMS.
ŞEHİR PLANCILARI ODASI AYDIN İL TEMS.
ZİRAAT MÜH ODASI AYDIN ŞB.
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İş Hayatına Hazırlık Seminerleri / 2

İş Cinayetleri Basın Açıklaması

İş Cinayetleri Paneli

Değerli Meslektaşlarımız, Mühendislik; bilimsel 
bilgi ve teknolojiyi kullanarak doğal kaynakları in-
sanlık için yararlı araçlara dönüştürme mesleğidir. 
Böylesine önemli bir üretim sürecinde yer alan 
mühendisler ve mühendis adayları ‘hiç bitmeyen 
bir öğrenme’ süreci içerisindedirler. Odamızın 
kuruluş amaçlarından birisi olan ve sürekli üze-
rinden durduğumuz bu konuda hazırladığımız 

temel eğitimler/seminerler programının ikincisine katılmanızın sizlere bilginin öğrenilmesi ve ta-
kibi konusunda önemli yararlar sağlayacağı düşüncesindeyiz. Bu düşünceler ışığında eğitimleri 
takip etmenizi dileriz.

Not: Eğitimlere devam sağlayan katılımcılara sertifika verilecektir. 

Not2: Eğitim değerlendirme toplantısı sonucu yapılan seminerlerin değerlendirilmesi ve yeni 
programların hazırlığı üzerine görüşülecektir.

3 Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü 
kapsamında TMMOB Aydın İl Koordinasyon 
Kurulu tarafından bir basın açıklaması yapıldı.

3 Mart 1992 tarihinde Zonguldak Kozlu’da ya-
şanan ve 263 madencinin yaşamını yitirdiği 
facianın yıldönümü, Birliğimiz tarafından “İş Ci-
nayetlerine Karşı Mücadele Günü” olarak kabul 
edilmiş olup; her yıl bu tarihte Birlik bünyemiz-
deki İKK›lar tarafından çeşitli etkinlikler ile anıl-
maktadır.

TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu olarak 3 
Mart İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü kapsamında Şubemiz İ. Yener Acar Konf. Salonu’nda 
‘İş Cinayetleri’ konulu bir panel düzenlenmiştir. 

Solid Works Eğitimi Aldılar
Adnan Menderes Üniversitesi’nde öğrenim gö-
ren öğrenci üyelerimiz temsilciliğimizde Solid 
Works eğitimi aldılar. 

ETKİNLİKLER
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Baklan Belediyesi ile 
Asansör Protokolü İmzalandı

Bozkurt Belediyesi ile 
Asansör Protokolü İmzalandı

Çal Belediyesi ile 
Asansör Protokolü İmzalandı

Milas Belediyesi ile 
Asansör Protokolü İmzalandı

Baklan Belediyesi ile imzalanan protokol çerçe-
vesinde, ilgili ilçenin sınırları içerisinde yer alan 
asansörlerin yıllık periyodik kontrolleri 4  yıl 
süresince Odamız A Tipi Muayene Kuruluşu 
Asansör Kontrol Merkezi tarafından gerçekleş-
tirilecek.

Bozkurt Belediyesi ile imzalanan protokol çerçe-
vesinde, ilgili ilçenin sınırları içerisinde yer alan 
asansörlerin yıllık periyodik kontrolleri 4 yıl süre-
since Odamız A Tipi Muayene Kuruluşu Asansör 
Kontrol Merkezi tarafından gerçekleştirilecek.

Protokolün  imza törenine Bozkurt Belediyesi 
adına Başkan Sn. Birsen Çelik, Şubemiz adına Yö-
netim Kurulu Başkan Vekili U. Cüneyt İyiol, YK Sekreter Üyesi Mehmet Sarıca, YK Sayman Üyesi 
Cihaz Deligöz, Şube Müdürü Behice Çetinkaya Dilbaz ve AKM Teknik Yöneticisi Ethem Kayhan 
Kaymakçı katıldılar.

Çal Belediyesi ile imzalanan protokol çerçeve-
sinde, ilgili ilçenin sınırları içerisinde yer alan 
asansörlerin yıllık periyodik kontrolleri 4  yıl 
süresince Odamız A Tipi Muayene Kuruluşu 
Asansör Kontrol Merkezi tarafından gerçekleş-
tirilecek.

Milas Belediyesi ile imzalanan protokol çerçe-
vesinde, ilgili ilçenin sınırları içerisinde yer alan 
asansörlerin yıllık periyodik kontrolleri 4  yıl 
süresince Odamız A Tipi Muayene Kuruluşu 
Asansör Kontrol Merkezi tarafından gerçekleş-
tirilecek.
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Yönetim Kurulu ve Personel ile 
hizmetlerin işleyişi toplantısı

Aydın İl Temsilciliğimizden Basın Açıklaması

Asansör Firmaları ile Toplantı Yapıldı

Şubemiz 13. Dönem Yönetim Kurulu ile birim so-
rumlusu personellerin katılımı ile teknik hizmet-
lerin işleyişi, akreditasyon süreci vb. gündemi ile 
24 Şubat 2020 tarihinde bir toplantı gerçekleşti-
rildi.

Açıklama metni aşağıdaki gibidir.

Değerli Efeler Halkı;

Tüm dünyaya yayılan ve insan sağlığını tehdit eden Koronavirüs (COVID-19) riski artmaya devam 
ederken TMMOB Makina Mühendisleri Odası Denizli Şubesi Aydın İl Temsilciliği olarak başta T.C. 
Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi kamu sağlığı kurumları tarafından sağlanan 
bilgileri devamlı izliyor ve bunlara dayanarak kararlar alıyoruz. 2012’den günümüze kadar Efeler 
ilçe sınırlarında herhangi bir çıkar gözetmeden vatandaşların can ve mal güvenliği açısından yap-
makta olduğumuz asansör kontrollerini devam ettirmekteyiz.

Sizlerin sağlığı için kontrol başvurularınızı https://akmbasvuru.mmo.org.tr/ internet sitesinden 
ve kontrol ödemelerinizi https://akmodeme.mmo.org.tr/ internet sitesinden yapabilir, soruları-
nızı contact form mail adresine iletebilir ve ya 0(256) 215 01 12 numaralı telefonu arayarak sora-
bilirsiniz.

Koronavirüs'ten (COVID-19) etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz.

Aydın İl Temsilciliğimizde Bilim, Sanayi ve Tekno-
loji İl Müdürlüğü, Efeler Belediyesi, Koçarlı Bele-
diyesi ve Aydın’da ticari faaliyet yürüten asansör 
firmalarının yetkilileri ile asansörlerin kontrolleri-
ne yönelik 24.02.2020 tarihinde bir toplantı ger-
çekleştirildi. Toplantıya şubemiz Asansör Kontrol 
Birim Sorumlusu Ethem Kayhan Kaymakçı ve 
Aydın İl Temsilciliği’nden teknik görevlilerimiz de 
katılım sağladılar. 

aydın �l tems�lc�l�ğ�

ETKİNLİKLER
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Sanayi Odası Başkanı
Müjdat Keçeci’yi Ziyaret Ettik

PAÜ Rektörü Hüseyin Bağ’ı 
Ziyaret Ettik

Mühendislik Fakültesi Dekanı 
Yahya Tülek’i Ziyaret Ettik

Teknoloji Fakültesi Dekanı 
Ali Aydın'ı Ziyaret Ettik

Ticaret Odası Başkanı
Uğur Erdoğan'ı Ziyaret Ettik

Şubemiz Yönetim Kurulu olarak, Denizli Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Müjdat 
Keçeci’yi makamında ziyaret ettik. 13. Dönem 
için bilgi alışverişi sağladık. Misafirperverlikleri 
için teşekkür ederiz.

Şubemiz Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, PAÜ 
Rektörü Prof.Dr. Sayın Hüseyin Bağ’ı maka-
mında ziyaret ettik. Misafirperverlikleri için te-
şekkür ederiz.

Şubemiz Yönetim Kurulu Üyeleri olarak,PAÜ 
Mühendislik Fakültesi Dekan’ı Sayın Prof. Dr. 
Yahya Tülek’i makamında ziyaret ettik.

Şubemiz Yönetim Kurulu olarak, PAÜ Tekno-
loji Fakültesi Dekanı Prof.Dr Sayın Ali Aydın’ı 
makamında ziyaret ettik. 13. Dönem için bilgi 
alışverişi sağladık. Misafirperverlikleri için te-
şekkür ederiz.

Şubemiz Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, Deniz-
li Ticaret Odası Başkanı Sayın Uğur Erdoğan’ı 
makamında ziyaret ettik.

ETKİNLİKLER
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Merkezefendi Belediyesinden 
Şubemize Nezaket Ziyareti

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürünü 
Ziyaret Ettik

Pamukkale Kaymakamı Hayrettin 
Balcıoğlu’nu Ziyaret Ettik

Merkezefendi Kaymakamı
Adem Uslu'yu Ziyaret Ettik

Pamukkale BelediyeBaşkanı 
Avni Örki'yi Ziyaret Ettik

Merkezefendi Belediye Başkanı Sayın Şeniz 
Doğan 4 Mart 2020 tarihinde şubemizi ziyaret 
ederek yeni seçilen yönetim kurulumuza teb-
riklerini iletti.  Görüşmede kurum ilişkilerinin 
güçlendirilerek sürdürülmesi, teknik işbirliği vb. 
konuları üzerinde görüşüldü.

Şubemiz Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, De-
nizli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sayın Sefa 
Gökalp’i makamında ziyaret ettik. Misafirper-
verlikleri için teşekkür ederiz.

Şubemiz Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, 
Pamukkale Kaymakamı Sayın Hayrettin 
Balcıoğlu’nu makamında ziyaret ettik. Misafir-
perverlikleri için teşekkür ederiz.

Şubemiz Yönetim Kurulu olarak, Merkezefendi 
Kaymakamı Adem Uslu’yu makamında ziyaret 
ettik. Odamız ve Denizli için bilgi alışverişinde 
bulunduk. Misafirperverlikleri için teşekkür 
ederiz.

Şubemiz Yönetim Kurulu Üyeleri olarak, Pa-
mukkale Belediye Başkanı Sayın Avni Örki’yi 
makamında ziyaret ettik. Misafirperverlikleri 
için teşekkür ederiz.

ETKİNLİKLER
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Denizli'nin Avdan Mahallesi’nde kurulması planlanan termik santral için hazırlanan Çevresel Etki 
Değerlendirmesi (ÇED) raporu, mahalli kamuoyunda büyük tepki çekti. Tavas'a bağlı Avdan ve 
mahalli çevre halkı, kurulacak santral için hazırlanan ÇED raporunun kendilerinin görüşleri alı-
narak tamamlanması gerektiğini, bu toplantıların yapılmadan nihai hale getirilmesi girişiminin 
açıkça yasaya aykırı olduğunü ileri sürdü.

Konu hakkında açıklama yapan farklı kesimler, “ÇED raporunu nihai hale getiriyor. Bu girişim, 
kanunların çok açık bir şekilde çiğnendiğinin resmidir” dedi.

Avdan Mahallesi’nde Avdan Madencilik tarafından kurulması planlanan 300 MW’lık termik sant-
ralin son şekli verilen ÇED Raporu, İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca yeterli bulundu 
ve nihai kabul edildi. Bunun üzerine bölge toprakları üzerinde yerleşik yurttaşların raporla ilgili 
itirazlarını 10 gün içerisinde Bakanlığa sunmaları istendi. Konu ile ilgili mücadelesini sürdüren 
mahalle halkı, ÇED raporuna itirazlarını içeren imzalı dilekçelerini Çevre Şehircilik İl Müdürlüğüne 
teslim etti.

Bu arada ÇED raporunda, proje alanına yakın alanlarda zeytincilik faaliyetlerinin sürdürüldüğü 
kabul edilerek bunlara zarar vermeyecek teknolojinin kullanılacağı iddia edilmesine karşılık, Yasa 
açık bir şekilde, zeytin sahalarına 3 km’den yakın mesafede bu tarz tesislerin kurulmasını ya-
saklamaktadır. Termik santralin kurulmak istendiği yerde 50 bin civarı zeytin ağacı bulunduğu 
belirtilmektedir. 

Konuya son olarak tepki gösteren kurum Denizli Barosu oldu. Yayınlanan basın açıklamasında, 
"Yöre halkıyla birlikte yaşam hakkına yapılan bu olumsuz girişimle mücadele edeceğimizi, hu-
kuksal desteğimizi sürdüreceğimizi, Tavas ovasında kesilmesi planlanan tek mirasımız Zeytin 
ağaçlarımızın takipçisi olacağımızı tüm kamuoyu ile paylaşırız." açıklamasına yer verildi.

Bir kaç yıldır ertelenen Avdan Termik Santralı için ÇED Raporu çıktı

AVDAN'DA SANTRAL TEPKİSİ ARTIYOR
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Geleceğimize, topraklarımıza, ovalarımıza ve sağlığımıza sahip çıkıyoruz. 

Tavas- Avdan ovasının yok olmaması için yapılması planlanan Termik santral ile ilgili çalış-
malar acilen durdurulmalıdır.

Tüm dünya ve ülkemiz Korona virüs salgınına karşı korunma ve mücadeleye odaklanmışken 
insan ve doğa sağlığının çok önemli olduğu bu dönemde Salda Gölünden sonra Tavasın ve 
Denizli’nin akciğeri sayılan bu bölgemizde Termik Santral yapılacak olması insanlığa ve do-
ğaya karşı büyük bir sorumsuzluktur.

Dünyada çevreye, doğaya ve canlılara verdiği zarar yüzünden artık kullanılmayan termik 
santraller, TÜRKİYE’ de hala kullanılmakta ve yenilerinin yapılmasında ısrar edilmektedir.   

Avdan’da Termik Santral yapılması planlanan bölge Denizli’nin en verimli sulu-susuz tarım ve 
hayvancılık yapılan arazileri barındırmaktadır. Kurulma çalışmaları yürütülün Termik Sant-
ral ile oluşacak uçucu küllerin asit yağmurlarına dönüşmesi sonucu insan, hayvan, tarım ve 
endemik bitkilerin yaşamı ile bölgenin su ve toprak ekosistemini tamamıyla olumsuz etkile-
yecektir. Ayrıca Koruma altına alınmış olan Zeytin ağaçlarının yok olmasına neden olacaktır.

ÇED raporunun aksine etki alanı daha büyük bir bölgeyi kapsayacağı açıktır. Tavas ve Kale 
ilçelerimizin dışında Denizli, Aydın ve Muğla bölgesini de olumsuz etkileyecektir. Kömür-
lü Termik Santralin yapacağı hava, su ve gıda kirliliği bölgede önemli halk sağlığı sorunları 
meydana gelmesine neden olacaktır.  

Termik Santral; Denizli ve çevre köylerdeki doğal güzelliklerin bozulması, turizm faaliyet-
lerindeki canlılığın azalması, konutların ve arazilerin değerinin düşmesi, işsizlik ve göçlerin 
artması sonucunu doğuracağından, bölgenin ekonomik yapısında da bozulmalara sebep 
olacaktır.

Bu kapsamda TMMOB bileşenleri olarak konu ile ilgili her türlü faaliyetin ve hukuki sürecin 
takipçisi olacağız. Bölgemizde insan ve çevre sağlığını tehdit edecek tarihi, doğayı, verimli 
arazileri ve ormanlarımızın korunması için sonuna kadar mücadele edeceğimizi kamuoyu-
nun bilgisine sunarız.

TMMOM 
DENİZLİ İL KOORDİNASYON KURULU adına 
MEHMET SARICA

TMMOB DENİZLİ İL KOORDİNASYON KURULU BASIN AÇIKLAMASI

TAVAS-AVDAN TERMİK SANTRALİNE HAYIR!

Denizli'nin Tavas İlçesine bağlı Avdan Mahallesinde kurulmak istenen termik 
santrale karşı il düzeyinde gelişen tepkilere bir yenisi eklendi. TMMOB Denizli 
İl Koordinasyon Kurulu santralin ÇED raporuna konu olan  etki alanına dair ka-
muoyuna yönelik bir basın açıklaması yayınladı.
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SALDA GÖLÜ'NDE ÖLÇÜSÜZ TAHRİBAT
ULUSAL KORUMA ALTINDAKİ SALDA GÖLÜ MİLLET BAHÇESİ PROJESİNE KURBAN EDİLİYOR

Türkiye'nin göller bölgesinde yer alan ve jeolojik özellikleriyle çok önemli olan Salda Gölü, geç-
tiğimiz hafta vandalca bir girişimle tahrip edildi. Millte Bahçesi projesi olarak planlanan gölün  
çevresinde milyonlarca yılda oluşmuş olan beyaz kumlar, düzenleme gerekçesiyle iş makinaları 
ve kamyonlarla başka bir bölgeye taşındı. Yapılan tahribatın kamuoyunda yarattığı infial neti-
cesinde durdurulan inşaat faaliyeti, ne yazık ki jeo-kimyasal özellikleriyle eşsiz olarak nitelenen 
gölün beyaz kumlarının zarar görmesini önleyemedi.

Turkuaz rengi ve beyaz kumsallarıyla Türkiye’nin nazar boncuğu göllerinden biri olan Salda 
Gölü’nde başlatılan talanın ulusal kamuoyunda büyük tepki çekmesinin ardından, Burdur Valiliği 
sorumlu firma hakkında idari ve adli süreç başlatıldığını duyurdu.

Basında yer alan son haberlere göre, yüklenici firma tarafından iş makinesi ve kamyonlar ile baş-
ka noktaya taşınan kumların eski yerine alınması için çalışma başlatıldı. Kumlar, bu kez iş maki-
nesi yerine küreklerle kamyonlara yüklenerek, taşındı.

Bölgedeki göllerde yaklaşık 30 yıldır bilimsel çalışmalar yürüten Dr. Erol Kesici, canlı niteliğindeki 
biyomineralizasyonla oluşan kumların iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek taşınmasının mil-
yonlarca canlının ezilerek yok edilmesi anlamına geldiğine dikkat çekti. 

Burdur’un Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü, Jeolojik ve kimyasal özellikleri, barındırmış ol-
duğu endemik türler ile Önemli Doğa Alanı ve Önemli Kuş Alanı kriterlerini sağlayan Uluslararası 
Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından koruma altına alınan kritik türlere ev sahipliği yapan 
Uluslararası ve Ulusal düzeyde öneme sahip bir alandır. Bölgede yapılan çalışmalar dünyada 
Mars gezegeninin yüzey özelliklerini (magnezyum yüklü beyaz kayalar) taşıyan iki bölgeden bi-
rinin Salda Gölü olduğunu göstermektedir.

ÇEVRE-EKOLOJİ
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T.C. DENİZLİ MERKEZEFENDİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA

Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclisinin 17.02.2020 tarih ve 167 sayılı meclis kararına istina-
den “Çetin İnşaat Malzemeleri Ltd. Şti’nin, Merkezefendi ilçe sınırları içerisinde bulunan, Be-
reketler Mahallesi, M22a21a-3b pafta, 7959 no.lu parselle ilgili hazırlattığı, Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığının UİP-886,495 Plan İşlem Numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama İmar planı değişikli-
ği’’ 13.03.2020 tarihinde Merkezefendl Belediyesinde askıya çıkarılmıştır.

Plan değişikliğine konu olan söz konusu parsel mevcut 1/1000 ölçekli uygulama İmar planın-
da E: 1,50 / En çok: 5 kat / TAKS: 0,40’ı geçemez yapılaşma şartında “Ticaret + Konut Alanı” 
olarak planlıdır. İlgili meclis kararıyla alınan, «parselin tamamı kullanılarak sadece ‘Otel’ ya-
pılması halinde kat adedi ‘en çok 10 kat’” plan notunun eklenmesi, bu parseli çevreleyen 2, 
4 ve 5 katlı yapı yoğunluğunun yer aldığı bölgede plan bütünlüğünde aykırılık oluşturacak 
ve bölgenin genel silueti açısından olumsuz bir görüntü yaratacaktır, imar planı değişikliği 
gerekçelerinde yer alan «Kent bütününde yer alabilecek turizm tesislerinin sadece kent mer-
kezinde veya sadece karayolu kenarında gerçekleşecek yatırımlara bağlı kalmadan birtakım 
mekânsal saçaklanmalar ile kent içinde de kendinde ideal bölgelerde yer bulabilmesi gereklili-
ği” hedeflenmesinde, yapıların yer alacağı bölgelerin yapı bütünlüğüne ve karakterine uygun 
olarak planlama kararları alınması gerekmektedir. Bu yapı bütünlüğü aranmaksızın mahalli 
olarak parsel bazında yapılan değişiklikler planlamadaki eşitlik ilkesine aykırı düşmektedir.

Yukarıda belirttiğimiz gerekçeler doğrultusunda Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclisince 
alınmış olan 17.02.2020 tarih ve 167 sayılı meclis kararının ve ilgili Çevre ve Şehircilik Bakan-
lığının UİP-886,495 Plan İşlem Numaralı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin 
iptal edilmesi hususunda gereğini arz ederiz. 13.04.2020

TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU
adına sekreter
MEHMET SARICA

TMMOB DENİZLİ İL KOORDİNASYON KURULU DİLEKÇEYLE İTİRAZ ETTİ

İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİNE İTİRAZ
TMMOB Denizli İl Koordinas-
yon Kurulu, Denizli Büyükşehir 
Belediye Meclisinin kararına is-
tinaden, Merkezefendi Beledi-
yesinde askıya çıkarılan 1/1000 
ölçekli uygulamalı imar plan 
değişikliğine 13.04.2020 tarihli 
dilekçe ile itiraz etti. Dilekçede, 
" parsel bazında yapılan deği-
şiklikler planlamadaki eşitlik 
ilkesine aykırı düşmektedir" de-
nilerek imar planı değişikliğinin 
iptal edilmesi istendi. İlgili di-
lekçe aşağıdaki gibidir.
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BİZLER, ÇAĞDAŞ, ATATÜRKÇÜ, LAİK, İLERİCİ, DEVRİMCİ, DEMOKRAT ÇİZGİMİZLE, ŞUBEMİZİN KURULU-
ŞUNDAN BU YANA HEP BİRLİKTE HAYATA GEÇİRDİĞİMİZ EMEKTEN, BİLİMDEN, HALKTAN, KAMU YA-
RARINDAN, BARIŞ VE KARDEŞLİKTEN, MESLEK VE MESLEKTAŞ ÇIKARLARINDAN YANA POLİTİKALA-
RIMIZI GELİŞTİREREK, ÇAĞDAŞ, BAĞIMSIZ, DEMOKRATİK VE SANAYİLEŞEN BİR TÜRKİYE MÜCADELESİ 
İÇİNDE YER ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ.

Odamıza kayıtlı, Makina, Endüstri, İşletme, Sanayi, Uçak, Havacılık, Uzay, Sistem, Makina 
Teknik Metot, İmalat-Üretim, Üretim Tekniği Sistemleri, Mekatronik, Otomotiv ve Enerji Sis-
temleri mühendisleri olarak; yıllardır tüm çalışmalarımızı siyasal iktidarlardan bağımsız olarak 
oluşturup hayata geçirmekte, ülkemize, mesleğimize ve meslektaşlarımızın sorunlarına sahip 
çıkarak, bilimi ve teknolojik gelişmeleri halkımızın hizmetine sunarak yürütmekteyiz. Mesle-
ğimizin ve meslektaşlarımızın sorunlarıyla, ülkemizin sorunlarının birbirinden ayrı düşünüle-
meyeceği bilinciyle hareket etmekteyiz.

***

Bizler, dün olduğu gibi bugün de; birlikte üretme, karar süreçlerinde yer alma ve birlikte yönetme 
anlayışı ile şubemizde katılımcı, demokratik bir işleyişi çalışmalarımızın temel ekseni yapmayı 
son derece önemsiyoruz.

Bu doğrultuda; mesleğimizin üyelerimizin ve Odamızın birikimlerini hayatımızın ve çalışmaları-
mızın içine katmayı ve aynı zamanda üyenin olduğu her yere Oda ve Şube çalışmalarını ulaştır-
mayı hedefliyoruz. Ayrıca, Çağdaş, Bağımsız, Demokratik ve Sanayileşen bir Türkiye mücadele-
sinde, emperyalizme, yeni liberal talana ve gericiliğe karşı, emek ve meslek örgütleri ile bir arada 
olmaya, birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.

TMMOB
Makina Mühendisleri Odası 

Denizli Şubesi

XIII. Dönem Şube Çalışma Programı

ŞUBE HABER
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Biz de kendi meslek alanımızda ve meslek örgütümüzde bu mücadelenin sesi olacağız.

Yeni dönem, aynı zamanda üreten, sanayileşen, kalkınan, demokratikleşen, insanca, hakça bir 
yaşam ve barışın egemen olduğu bir Türkiye amacımıza yönelik gelişmelerle dolu olması için, 
mücadele etmemiz gereken bir dönem olacaktır.

Yeni dönemde de, daha güçlü bir Şube, MMO ve TMMOB için; üreten, sanayileşen ve hakça bö-
lüşen bir Türkiye için, tüm enerjimizi ortaya koyacağız.

XIII. Dönem Şube Yönetim Kurulu olarak bizler, önümüzdeki bu zorlu dönemden de, tüm örgütlü 
üyelerimizin desteği ve katkısı ile başarılı bir şekilde çıkacağımıza inanıyoruz.

ÇALIŞMA ANLAYIŞIMIZ VE İLKELERİMİZ
Makina Mühendisleri Odası kurulduğu günden bu yana mesleki demokratik meslek örgütüdür, 
demokrat ve yurtsever karakterdedir, emekten ve halktan yanadır, antiemperyalisttir, anti-fa-
şisttir, ırkıçılığın ve gericiliğin karşısındadır. Barıştan yanadır. İnsan hakları ihallerine karşıdır, 
insanlık onurunun korunmasından yanadır. Örgütsel bağımsızlığını her koşulda korur, gücünü 
sadece üyesinden ve bilimsel çalışmalardan alır. Oda çalışmalarının oluşturulmasında ve uygu-
lanmasında demokratik merkeziyetçi yöntemleri uygular. Karar alma süreçlerinde demokratik 
ve katılımcıdır. TMMOB'ye bağlı Odalar ile birlikte mühendis, mimar ve şehir plancılarının meslek 
alanlarının düzenlenmesine katkı sağlar, üyesinin ve halkın çıkarlarını korur. Sanayileşme ve de-
mokratikleşme alanlarında çözüm önerileri üretir. Bu temel kurallar çerçevesinde çalışma anlayı-
şımız ve ilkelerimiz aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 

1. Meslek Odamız, ülkemizin, bölgemizin, kentimizin, toplumumuzun sorunlarının çözümü-
ne etkin, katılımcı bir organizasyon ortamı olarak değerlendirilir.

2. Oda/Şube çalışmaları; belirlemiş olduğumuz çalışma anlayış ve ilkeleriyle yürütülür. Yeni 
dönemde yeni yönetim kurulu bileşenleri bu çalışma anlayış ve ilkelerini benimseyen mesleki 
birikimi olan üyelerden oluşur.

3. Meslektaşlarımızın, mesleki, ekonomik, demokratik, özlük hak ve çıkarlarının her düzlem-
de korunması ve geliştirilmesi doğrultusunda çalışmalar yapılır.

4. Mesleki uzmanlık alanlarımızın düzenlenmesi, uygulama alanlarının geliştirilmesi yönünde 
merkezi ve yerel yasal düzenleme süreçlerine müdahil olunur.

5. Ülkemizde, demokrasi kültürünün yerleşmesi, kurum ve kuruluşlarıyla yaşam bulması için 
meslek odamızın etkin ve işlevsel bir rol üstlenmesine yönelik çalışmalar geliştirilir.

6. Ülkemizde sanayileşme, enerji, bilim ve teknoloji politikalarının oluşturulmasında çevreyi 
koruyucu ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını özendirici çalışmalar yapılır. 

7. Bilim ve teknolojideki gelişmelerin zaman geçirmeksizin ülke sanayisinde uygulanabilirli-
ğinin sağlanması için meslektaşlarımıza, sürekli meslek içi eğitim yoluyla mesleki yeterliliklerinin 
sürdürülmesi ve geliştirilmesi için ortamlar hazırlanır.

8. Mühendislik eğitiminde; eğitimde bütünselliğin ve gelişimin sağlanması yönünde çağdaş 
eğitime yönelik köklü çözüm önerilerinin üretilmesi, öğrenci üyelerimizin mesleki, sosyal, kültü-
rel gelişimleri için Şubemizde ortamlar yaratılır.

9. Toplumumuzda yoğun olarak yaşanan depolitizasyon sürecinde, "meslek ve meslektaş 
sorunlarının, ülke ve toplum sorunlarından ayrılamayacağı" ilkesiyle üyelerimizin toplumsal du-
yarlılıklarının arttırılması yönünde çalışmalar yapılır.

10. Üyelerimize sosyal, kültürel, sanatsal gereksinimlerini karşılayacak, bu alanlardaki geli-

ŞUBE HABER
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şimlerini sağlayacak ortamlar oluşturulur.

11. Daha güçlü, daha etkin bir örgüt için, üyelerimiz arasında Oda-üye ilişkilerinde bulunması 
gereken dayanışma ruhunu güçlendirecek katılım ve paylaşım mekanizmaları geliştirilir. İlgili ku-
rumlarla da ilişkiye geçilerek ortak eğitim, danışmanlık ve onaylanmış kuruluş hizmetleri kamu 
yararı gözetilerek hayata geçirilir.

12. Ülkemizin sanayisinde ve istihdamında en büyük paya sahip KOBİ'lerin kalite ve teknolojik 
alt yapısının gelişimine katkıda bulunacak projeler geliştirilir.

13. Daha etkin ve güçlü bir Oda/şube yaratılması yönünde örgüt içi demokrasi anlayışımızın 
gereği "Yerinden Yönetim ve Etkin Merkezi Koordinasyon" ilkesi doğrultusunda "birlikte üretme, 
birlikte yönetme" anlayışıyla katılım, paylaşım, iletişim mekanizmaları arttırılarak ve geliştirile-
rek uygulamaya geçirilir.

14. Odamızın/Şubemizin bağımsız, özerk, emekten, halktan ve eşitlikten yana olan kurumsal 
yapısıyla ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla, diğer meslek odaları, sivil toplum örgütleri 
ve uzmanlık dernekleriyle ilişkiler kurulur.

15. Birlikte karar almak, birlikte üretmek, birlikte yönetmek" anlayışı gereği uzmanlık alanımı-
za ilişkin tüm süreçlere müdahil olma ve Oda görüşlerinin hayata geçirilmesi noktasında üyeleri-
mizin siyasette, sivil toplum örgütlerinde, sektör dernek ve odalarında aktif olmaları özendirilir.

16. Oda/Şube kurumsal yapısının geliştirilmesi hedefine yönelik olarak, gelişe ihtiyaçlar ve alt-
yapı doğrultusunda Şube organizasyonu yeniden yapılandırılır ve geliştirilir.

17. Oda/Şube kurumsal yapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesinde en belirgin etken olan ça-
lışanlarımızın, kişisel ve mesleki gelişimini sağlamaya yönelik olarak kurum içi ve kurum dışı eği-
timlere katılmaları özendirilir.

YENİ DÖNEMDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK ÇALIŞMALAR
Bu çalışma anlayışımız ve ilkelerimiz doğrultusunda önümüzdeki dönem, aşağıda başlıklar halin-
de sıraladığımız çalışmalar yapılacaktır.

1. ODA/ŞUBE ÖRGÜTSEL YAPISININ GELİŞTİRİLMESİ

1.1. Üye İlişkileri

Şube Yönetim Kurulu olarak; Odamızın gücünü üyelerimizin oluşturduğu bilinciyle, üyelerimizle 
örgütsel ilişkinin ve iletişimin etkin şekilde sürdürülmesi yönünde çalışmalar yapacak, çağdaş 
iletişim yöntem, teknik ve araçları etkili şekilde kullanılacaktır. Bu kapsamda;

1. Teknolojik, Siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki gelişmelerin ülkemize, odamı-
za, şubemize ve üyelerimize etkilerini, üyelerimizle ve paydaşlarımızla konuşma olanakları sağla-
yacak, üyelerin oda aidiyet duygularının geliştirilmesini ve oda çalışmalarına katılımını arttıracak, 
etkili oda politikalarının oluşumunu sağlayacak söyleşi, konferans, çalıştay, seminer düzenlene-
cektir.

2. Kamuda ve özel sektörde çalışan üyelerimizin mesleki koşullarının iyileştirilmesi, sorunla-
rının çözülmesinde kurumsal kimliğimizle etkili olma yönündeki çalışmalar devam edecektir.

3. Üyelerimize özel sektörde ve kamuda yeni iş alanları yaratılması ve mevcut iş alanlarının 
korunması için çalışmalar devam edecektir.

4. Kadın üyelerimizin meslek yaşamına ve Oda çalışmalarına aktif katılımı özendirilecektir. 
Oda organlarında ve Oda delegeliği seçimlerinde kadın üyelerin daha fazla temsili hedeflenecek-
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tir. Her alanda kadına yönelik pozitif ayrımcılık savunulacaktır.

5. Şubemiz bünyesinde toplumsal cinsiyet eşitsizliği eğitimleri ve atölye çalışmaları düzenle-
necektir.

6. Cinsiyetçi iş ilanları veren, iş yerinde cinsiyet ayrımcalığı uygulayan kurumlara karşı etkin 
mücadele edeceğiz. Kadına yönelik mobbing, psikolojik ve cinsel tacizlerin karşısında olunacak-
tır.

7. Odamıza yeni üye katılımını özendirici, tanıtıcı çalışmaları gerçekleştirmek üzere üniversi-
telerde bulunan ilgili bölüm, kulüp ve dernekleri ile ilişkiler geliştirilecektir.

8. Üyelerin topluma ve mühendislik mesleğine katkılarının arttırılması, etik ve bilinçli mü-
hendisliğin özendirilmesi, meslek ve iş bilincinin kazandırılması amacıyla üyeler arası iletişimin 
artması sağlanacaktır.

9. İşsiz üyelerin Oda etkinlik ve çalışmalarına katılımını sağlayan destekler sürecektir. İşsiz 
üyeler ve yeni mezun üyelere ücretsiz ve ihtiyaçlarına göre eğitim uygulamaları geliştirilerek sür-
dürülecektir. İş başvurularında üyelere örnek teşkil edecek iş sözleşmeleri hazırlanacak ve üyele-
rimize sunulacaktır.

10. Üyelerimize iş bulma çabalarımız. Oda ile üye arasında sağlam bir örgütlülük bağı kurul-
ması anlamında da değerlendirilecektir. Üyelerimizin hak ve menfaatlerini korumak amacı ile iş 
sözleşme örnekleri bulundurulacaktır.

11. Daha etkin oda için üyelerin uzmanlık komisyonlarında görev alması teşvik edilecektir. Uz-
manlık komisyonlarının şube ile üye arasında köprü olması sağlanacaktır.

12. Serbest Mühendislik ve Müşavirlik (SMM) faaliyeti yürüten üyelerimizin ekonomik ve 
mesleki koşullarının iyileştirilmesi, meslektaşlar arası haksız rekabetin önlenmesi, niteliklerinin 
artırılması, mesleki denetim faaliyetlerinin yeniden uygulamaya konulması ve sorunlarının çözü-
müne ilişkin çalışmalar sürdürülecektir.

13. TMMOB tarafından belirlenen mü-
hendis asgari ücret uygulamasının yaşama 
geçmesi konusunda her türlü çalışma yapıla-
caktır.

14. Üyelerimizle olan ilişkilerin ve bilgilen-
dirme süreçlerinin hızlı, yaygın ve etkin olması 
için günümüzün çağdaş iletişim araçlarından 
sosyal medya ve ağlar geliştirilerek aktif bir 
şekilde kullanılacaktır.

15. Üyelerimiz ile etkin iletişim için işyeri 
temsilcilikleri açılacaktır. Üyelerimizin çalıştığı 
işyerlerinde etkinlikler düzenlenecek ve bu an-
lamda üyeler ve işyerleri ile sürekli, canlı ileti-
şim kurulacaktır.

16. Üyelerin ve/veya üye adaylarının bek-
lentilerini ve ihtiyaçlarını doğru algılayarak, 
odaya kayıtlı olan endüstri-işletme mühen-
dislerinin sayısını artırmak amacına yönelik 
çalışmalar yapılacak, bunu sağlamak amacı ile 
Denizli'de diğer odalarla ve kuruluşlarla birlikte 
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çalışılması planlanacaktır.

17. EİM MEDAK ile koordineli çalışarak endüstri mühendisliği meslek örgütlenmesine, meslek 
sorunlarının tartışılmasına ve çözümlerin üretilmesine, mesleğin tanıtılarak güçlendirilmesine 
yönelik faaliyetler sürdürülecek, bu amaca yönelik olarak etkili faaliyetlerin organize edilmesine 
devam edilecektir.

18. Endüstri mühendisi üyelerimizin birbirlerini tanımalarını sağlamak, odaya olan ilgiyi artır-
mak ve meslek örgütlenmesi hedefine katkı sağlamak amacı ile düzenlenen Endüstri mühendis-
leri ile buluşma etkinlikleri yapılacaktır.

19. Sanayi, Uçak, Havacılık, Uzay, Sistem, Makina Teknik Metot, İmalat-Üretim, Üretm Tekni-
ği-Sistemleri, Mekatronik, Otomotiv ve Enerji Sistemleri Mühendislik alanlarındaki üyelerimizin 
sorunlarının tartışıldığı çalışmalar yapılacaktır. Odamıza üye meslek alanlarındaki meslektaşları-
mız ile dayanışma sağlamak için programlar düzenlenecektir. Bu amaçla bir komisyon kurulacak-
tır.

20. Üyelerin talep ve gereksinimlerinin karşılanmasında etkin demokratik mekanizmaların ya-
ratılması, bu mekanizmaların koordinasyonuyla elde edilecek verilerin meslek - meslektaş, ülke 
ve toplum sorunlarının çözümüne yönelik politikalar üretilmesi ve uygulanabilir kılınmasını sağ-
layacak bir anlayışın sürdürülmesine özen gösterilecektir.

21. Bölgemiz etkinlik alanında üyelerimizin katkı ve katılımı ile elde edilen verilerden oluştu-
rulan meslek, meslektaş, ülke ve toplum sorunlarının çözümüne ilişkin görüş, öneri ve projele-
rin Oda Merkezi (Oda Danışma Kurulu, Başkanlar Kurulu, Sekreterler - Saymanlar - Müdürler 
Toplantıları, Teknik Görevliler Ortak Toplantıları, TMMOB Danışma Kurulu vb.) birlikte üretme ve 
yönetme zeminlerine Şubemiz aktif katkı ve katılımda bulunacaktır.

22. Diğer Oda - Örgüt Birimleriyle ilişkilerde yukarıda belirtilen ilke ve anlayış doğrultusunda 
ülke genelinde Oda örgütsel yapısının bütünselliğinin korunarak, hizmet standardizasyonu ve 
eşit gelişimin arttırılarak sağlanması hedefi göz önünde bulundurulacak, diğer Oda örgüt birim-
lerine çok yönlü katkımız sürdürülecektir.

23. TMMOB adına Odamızca ve Odamız adına Oda birimleri tarafından gerçekleştirilen Ulu-
sal-Ulus- lararası Kongre Sempozyum ve Kurultayların nitel ve nicel açıdan zenginleştirilmesine 
Şubemizce katkıda bulunulacaktır.

24. Kongre Sonuç Bildirgelerine yansıyan önerilerin, yaşam bulması amacıyla Oda Merkezi 
Koordinasyonunda yasal düzenleme süreçlerine ülke genelinde Oda birimlerinin katılımı ile top 
yekûn müdahil olma çalışmalarına katkıda bulunulacaktır.

1.2. Şube Danışma Kurulu Çalışmaları

a. Şube Danışma Kurulu çalışmaları sistematik, tanımlı, belirli bir katılım mekanizması olarak 
geçmiş dönemlerde olduğu gibi "Danışma Kurulu Çalışma Esasları" çerçevesinde sürdürülecektir.

b. Şube örgütünün çalışmalarının tüm yönleriyle ele alınıp değerlendirilmesi, çalışmalara yön 
verilmesi. Oda örgütlülüğünün geliştirilmesi ve üyelerin Oda çalışmalarına katılımlarının sağlan-
dığı bir platform olarak değerlendirilecektir.

c. Çalışmalarımızda etkin merkezi koordinasyonu ve üyelerimizin karar ve uygulama süreç-
lerine katılımını sağlamak doğrultusunda Şube Danışma Kurulu birlikte üretme anlayışıyla etkin-
leştirilerek

1.3. İl-İlçe Temsilcilikleri ve Mesleki Denetim Büroları Çalışmaları

a. Şube etkinlik alanındaki üyelerimizin Odamızdan çok yönlü beklentilerinin karşılanması. 
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Oda - Üye ilişkilerinin geliştirilmesi, il - ilçe Temsilciliklerinin kurumsal yapısının daha da güçlen-
dirilmesiyle mümkündür. Bu amaç doğrultusunda; İl - İlçe Temsilcilik çalışmalarında; temsilcilik 
yürütme kurulları ile mesleki denetim büroları sorumluları etkinlik alanında görev yapan üyele-
rin de görüşleri alarak belirlenecektir.

b. Temsilciliklerimizin bulunmadığı yerleşim birimlerindeki üyelerimizin meslek içi eğitimine 
katkıda bulunmak üzere temsilciliklerde eğitim etkinlikleri düzenlenmesi için çalışmalarda bulu-
nulacaktır.

c. İl - İlçe Temsilciliklerinin teknik hizmet gereksinimleri hızlı biçimde karşılanacaktır.

1.4. Uzmanlık Komisyonları Çalışmaları 

Şubemizin bilgi birikiminin ortaya çıkarılmasında, üyeye ulaştırılmasında komisyon çalışması 
esastır. Komisyonlarda tüm üyeler için gönüllü çalışma kuralı uygulanır. Kolektif üretimin ortaya 
çıkması için yapılacak bu çalışmalara şube organizasyonu içinde destek verilecektir. Uzmanlık 
komisyonları günün ihtiyaç ve gereksinimlerine gore oluşturulacak veya proje bazında sürekli 
komisyonlar oluşturulacaktır. Bu dönemde de ihtiyaç duyulan yeni uzmanlık komisyonları kuru-
lacak. Şube Yönetim Kurulumuz komisyonlarımızla birlikte çalışılacak ve onların uzmanlıkların-
dan yeterince faydalanılacaktır.

1.5. Öğrenci Üye Örgütlülüğü

Öğrenci Üye Örgütlülüğü; Oda/Şube örgütlülüğünün gelişerek devamlılığının sağlanması ve ge-
leceğin kazanılmasında önemli role sahiptir. Öğrenci üyelerimizin oda organlarını ve yapısını ta-
nımalarını, toplumsal etkinliklerini oda çatısı altında düzenlemelerinin zemini olan Öğrenci Üye 
Komisyonu ve alt çalışma gruplarının çalışmaları yeni dönemde de zenginleştirilerek sürdürüle-
cektir. 

2. MESLEKİ VE TEKNİK HİZMETLER 

Meslektaşlarımızın ortak ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki etkinlikleri kolaylaştırmak, mesleğin 
kamu yararına uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halk-
la olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak, meslek disiplinini ve ahlakını korumak 
ayrıca kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunması, yurdun doğal kaynaklarının, çevre ve tarihi 
değerlerin ve kültürel mirasın korunması, tarımsal ve sınai üretimin artırılması, ülkenin sanatsal 
ve teknik kalkınması için gerekli görülen tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak temel amaçla-
rımızdandır. Bu amaçlar doğrultusunda mesleki ve Teknik hizmetlerimiz gerçekleştirilmeye de-
vam edilecektir.

a. Mühendislik faaliyetinin doğru ve nitelikli bir tarzda uygulanmasını savunulacak, Meslek alan-
larımızla ilgili sektörlerdeki dernek, vakıf vb. kurum ve kuruluşlarla kalıcı ilişkiler sağlamaya de-
vam edilecektir.

b. İleri düzeyde tecrübe ve bilgi sahibi olan üyelerimizle sürekli ilişki kurarak, bu birliklerden Oda 
çalışmalarında etkin bir şekilde yararlanılacaktır.

c. Ülkemizde yıllardır uygulanan, üretim ekonomisi yerine rant ekonomisini esas alan politikalar 
temelinde kamu kaynaklarının kamu yararı dışında siyasi ve ekonomik rant amacıyla kullanımı 
sonucu sanayi sektörü daralmıştır. Bunun sonucu olarak işsizlik ve gizli işsizlik katlanarak artmış 
ve üyelerimiz arasında gelir dağılımındaki uçurum derinleşmiştir. Ulusal bilim, teknoloji ve sa-
nayi politikalarının eşitlikçi, demokratik ve katılımcı bir toplum yapısı hedeflenerek bütünlüklü 
bir anlayışla ve ülkemizin “rant ekonomisinden üretim ekonomisine geçişini sağlama hedefiyle” 
oluşturulması amacıyla çalışmalar sürdürülecektir. 

d. Şubemiz, etkinlik alanında bulunan üyelerimizin sahip olduğu bilgi ve deneyimlerinin;  üyelere,  
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sanayiye  ve  topluma  kazandırılması  doğrultusunda  “sürekli eğitim ve hizmet” anlayışıyla çok 
yönlü çalışmalarda bulunulacaktır. 

e. Sektör dernekleri, Sanayi ve Ticaret Odaları ve üniversiteler ile ortaklaşa yukarıda belirtilen 
amaç ve hedefler doğrultusunda birlikte üretme zeminleri yaratılarak çalışmalar yapılacaktır.

f. Mesleğimizin ve sanayimizin sorunlarının tartışılacağı, çözüm önerilerinin üretileceği etkinlikler 
düzenlenmeye devam edilecektir.

g. Odamızca yürütülen basınçlı kaplar ve kaldırma makinalarının periyodik kontrol çalışmalarının 
bölge düzeyine yaygınlaştırılması ve bu alanda Odamız etkinliğinin arttırılması ve hizmetlerin 
zamanında aksamadan gerçekleştirilmesi amacıyla protokol çalışmaları sürdürülecektir.

Mesleki Denetim Çalışmaları

• Mühendislik hizmetlerini yerine getirmekte olan üyelerimizin çalışma alanlarının genişletilmesi, 
haksız rekabet koşullarının engellenmesi ve yapılan hizmetlerin teknik şartnamelere, standart-
lara uygun olarak gerçekleştirilmesi doğrultusunda Odamız mesleki denetim etkinliğinin arttırıl-
masına çalışılacaktır.

• Şubemiz etkinlik alanındaki asansör, doğal gaz tesisatı ve diğer mekanik tesisatlar ile Araç İmal 
Tadil, araçlarda Lpg/ Cng dönüşüm konularında çalışan meslektaşlarımızın gerçekleştirdiği hiz-
metlerde mesleki denetimin etkinleştirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar sürdürülecektir. Proje, 
uygulama ve üretim konularında üyelerimizin denetlenmesi ve kontrolünü sağlayıp, teknik ve 
mesleki denetimlerimizi kamu yararına gerçekleştirceğiz.

• Odamıza üye olmadan mesleğini sürdürmek, yasal olarak suç teşkil etmektedir. Bu doğrultuda 
üye olmayan meslektaşlarımızın üyeliğe kazandırılması için çalışmalar yürütülecektir. Çalışma 
yerleri, çalışmaları denetlenecek, yetersiz durumda olanların kamuya olumsuz sonuçlar oluştur-
ması engellenecektir.

3.  EĞİTİM ÇALIŞMALARI

Odamızda ve Şubemizde kurumsallaşan Meslek içi Eğitim Merkezi (MİEM) eğitimleri sayesinde 
teknisyen ve ara teknik elemanlara yönelik programları oluşturularak üyelerimizin, öğrenci üye-
lerimizin, ara teknik elemanların mesleki gelişimine sürekli katkıda bulunacak şekilde çalışmala-
rına devam edecektir.

3.1. Üyelere Yönelik Eğitim Çalışmaları

a) Eğitim konularının belirlenmesinde Üye talepleri dikkate alınacak, seminerlerde güncel mes-
leki bilgiler verilecektir.

b) Üyelerimiz ile ilişkilerin geliştirilmesi önce-
likli konularımız arasında yer almaktadır. Bu 
kapsamda etkinlik ve programlar düzenlene-
cektir.

c) Bilim ve teknolojinin hızla gelişimine bağ-
lı olarak sanayide bağlı olarak sanayide ileri 
teknoloji gereksiniminin arttığı günümüzde 
üyelerimizin “sürekli eğitim” istemleri her ge-
çen gün artmaktadır. Uluslararası rekabet or-
tamında ülkemizin kalkınmasının temeli olan, 
sanayimizin özlediğimiz düzeye ulaşması için 
Odamıza düşen görev daha da artmıştır. Öğ-
renci üyelerimize, işsiz üyelerimize imkanlar 
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dahilinde ücretsiz eğitim olanakları sağlanacaktır. Ücretsiz seminerleri arttırmaya yönelik çalış-
malar yapılacaktır.

d) Şubemiz Meslek İçi Eğitim Merkezi bünyesinde uzmanlık alanına giren birçok konu başlığında 
seminer ve kursların yıllık ve aylık programlar halinde gerçekleştirilmesine devam edilecektir. 
Ayrıca MİEM kapsamında personel belgelendirme çalışmalarına destek verilecektir. Şubemiz ta-
rafından düzenlenen MİEM ve diğer eğitimlere çok sayıda üye, öğrenci üye ve ara teknik elema-
nın katılması nedeniyle ülke genelinde tam bir kurumsallaşma örneği veren MİEM’in bu yapısının 
geliştirilerek korunması hedeflenmektedir.

e) Üyelerimizin uluslararası bilgi merkezlerine ulaşması doğrultusunda Internet uygulamaları-
nın yaygınlaştırılması yönünde çalışmaların yanı sıra, uzmanlık alanlarına giren konularda ulusal, 
uluslararası yayınların toplanacağı merkez kütüphanesine katkı çalışmalarımız devam edecektir.

f) Ayrıca üyelerimize özellikle teknolojik alanlarda yönlendirici ve açılım sağlayabilecek bilgilere 
ulaşabilecekleri iletişim ağları konusunda destek verilecektir.

g) Üye ve öğrencilerin “sürekli eğitim” anlayışıyla mesleki, sosyal, kültürel gelişimine katkıda bu-
lunmak amacıyla bilgilendirme toplantıları, söyleşi ve paneller düzenlenecektir.

h) Enerjinin etkin kullanılması, tasarruf sağlanması, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yü-
künün hafifletilmesi ve çevrenin korunması için alternatif enerji kaynaklarının ve enerji verimli-
liğinin arttırılması ve dışa bağımlı uygulamalarının azaltılması amacıyla meslek içi eğitim prog-
ramlarında enerji içerikli kurslara yer verilecektir.

i) Öğrenci üyelerimizin iş hayatına hazırlanmasına yönelik eğitimler, seminerler toplantılar dü-
zenlenmeye devam edilecektir.

3.2. Ara Teknik Elemanlara Yönelik Kurslar

a) Sanayinin gereksinimi olan her kademedeki teknik personelin eğitimine yönelik çalışmalar 
geliştirilerek sürdürülecektir. Mevcut eğitimlerin yanı sıra işletmelerden gelen talepler doğrultu-
sunda yeni eğitim programlan oluşturulacaktır.

b) LPG ikmal istasyonları sorumlu müdür kurslarının ve ara teknik eleman eğitimlerinin Odamız-
ca düzenlenecek eğitim programlarına katılması ve belgelendirilmesi hedeflenmektedir. Oda-
mızın, toplumun can ve mal güvenliği açısından büyük önem taşıyan bu sorumluluğu başarıyla 
yerine getirmesinde Şubemizin kurumsal desteği sürecektir.

c) Sanayi Tipi Kazanların İşletilmesinde Yardımcı Personel Yetiştirme Kursları Sürdürülecektir.

d) İş Makinaları Kullanıcısı Eğitimlerimiz, Iş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Güvenlik Şartları 
Yönetmeliği kapsamında  sürdürülecektir.

e) Soğutma Tesislerinin işletilmesinde Yardımcı personel yetiştirme Kursu düzenlenecektir.

f) Teknisyenlere yönelik Isıtma, Soğutma, Klima ve Havalandırma kursu düzenlenmesi üzerine 
hazırlık çalışması yapılacaktır.

g) LPG, CNG, Malzeme Seçimi, Isıl İşlemler, imalat Teknikleri, Hidrolik, Pnömatik, Kaynak vb. ko-
nularda eğitim etkinlikleri düzenlenecektir.

h) ra teknik elemanlara yönelik eğitimler çeşitlendirilerek sürdürülecek ve uygulamalı hale geti-
rilmesi yönünde çalışma başlatılacaktır.

3.3. Topluma Yönelik Eğitim Çalışmaları

a. Toplumun yaşamını birinci derecede ilgilendiren “Planlı, sağlıklı, güvenli, sürdürülebilir bir 
kentleşme” hedefinde uzmanlık alanımıza giren tüm konularda kamuoyuna yönelik çalışmala-
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rımıza hız kazandırılacaktır.

b. “Isı Yalıtımı”, “Enerji Tasarrufu”, “Asansör Kontrolleri”, “Doğal Gaz Güvenli 

Kullanımı”, “LPG’Iİ araçların Güvenli Kullanımı”, alternatif enerjiler ve çevre korunması bilincinin 
geliştirilmesi amacıyla kampanyalar, seminer programları ve broşür dağıtımı çalışmaları gerçek-
leştirilecektir.

c. Toplumsal sorumluluk ilkemiz çerçevesinde kentimizin ve ülkemizin sosyal, 

kültürel ve sanatsal yaşamının gelişmesine katkıda bulunacak çalışmalarımızın daha organize ve 
etkin kılınması hedeflenecektir.

4. BÜRO HİZMETLERİ

a. Şubemiz düzeyinde Odamızca verilen büro ve teknik hizmetlerin üyelerimize ve toplum yara-
rına daha etkili sunulur hale getirilmesine çalışılacaktır. Bu çalışmaların Şubemiz İş ve Staj Ola-
nakları bölümünün geliştirilerek ve uzman üyelerimizin katkılarıyla yerine getirilmesine özen 
gösterilecektir. 

b. Büro çalışanlarına verilecek eğitim ile iş akışını kolaylaştırıcı bir tarzda çalışanların kendi ara-
larındaki ve çalışanların üyelerimizle iletişim etkinliğini arttırıcı eğitimleri almaları sağlanacaktır.

5. TMMOB’YE BAĞLI DİĞER ODALAR, BELEDİYELER, 
KURUM VE KURULUŞLARLA İLİŞKİLER

Odamız bütün siyasal yapılara eşit mesafededir. Halktan ve emekten yana örgütlere pozitif ay-
rımcılık uygulamaktadır. Kurum ve kuruluşlarla ilişkilerimizde ana eksenimiz örgütsel bağımsızlık 
, iş temelinde ilkeli birliketlik anlayışı olacaktır. Mesleğimizle ilgili kurum ve kuruluşlarla mesleğin 
ve meslektaşın gelişimi konusunda işbirliği yapılacaktır. Odamızın her yıl gerçekleştirdiği, Maki-
na Mühendisliği eğitimi veren Üniversitenin Dekanları ve Bölüm Başkanları toplantısında çıkan 
sonuçlar doğrultusunda Şube etkinlik alanı içinde bulunan Üniversiteler ile var olan ilişkiler daha 
da geliştirilerek kurumsallaştırılacaktır. Kamu yararına protokoller çerçevesinde belediyelerle 
ilişkiye geçilecek ve var olan ilişkiler geliştirilmeye çalışılacaktır. Oda'nın kurumsal ilişkilerinde 
bağımsızlık ilkesi göz önünde bulundurulur. "Kamu çıkarlarını korumak" hedefini zedeleyecek 
veya Oda'yı çalışma programlarından, çalışma ilkelerinden ödün vermeye zorlayacak hiçbir ilişki-
ye girilemez. Siyasi yapılarla ve diğer kurumlarla ilişkilerin Oda'nın bağımsızlık ilkesinin zedelen-
mesine yol açmayacak nitelikte olmasına özen gösterilecektir.

5.1. TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu Çalışmaları

TMMOB’nin örgütsel bütünlüğü içerisinde  TMMOB’ye bağlı odaların Denizli birimleri  ile karşılıklı 
işbirliği ve dayanışma arttırılarak sürdürülecektir. Kentimiz, bölgemiz ve ülkemize ilişkin sorun-
ların çözümüne yönelik ortak çalışmalarda bulunulacaktır. Bu çerçevede oluşturulacak çalışma 
gruplarında aktif rol alınacaktır. TMMOB Denizli il Koordinasyon Kurulu bazında birlikte üretme 
anlayışıyla meslek, meslektaş, kent ve toplum sorunlarının çözümüne ilişkin diğer platformlarda 
aktif katkı ve katılımda bulunulacaktır.

5.2. Yerel Yönetimlerle İlişkiler

a. Enerji verimliliği, Yapı Denetimi vb. Yasa çalışmalarının halkın yararına, demokratik kitle ve 
meslek örgütlerinin katkı ve katılımına açık, halkı müşteri gibi değil kamu hizmetinin gerçek sa-
hibi gibi gören anlayışlara sahip olmasını sağlayacak önerilerimizin kamuoyu oluşturacak şekilde 
etkili duyurusu yönünde çalışmalar yapılacak ve bu yönde oluşan platformlara katkı ve katılımda 
bulunulacaktır.

b. “Çağdaş, Planlı, Sağlıklı ve Demokratik Bir Kent Yaşamı” için görüş ve öneriler oluşturularak, 
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kamuoyu ve tüm ilgililer bilgilendirilecektir. Kentlilerin ulaşım, ısınma, enerji, su, konut, kana-
lizasyon, eğitim, sağlık, kültür, dinlenme, eğlenme vb. temel ihtiyaçları konularında çalışmalar 
yapılacaktır.

c. Kentimizin güvenli, verimli ve sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam ortamına kavuşması amacına 
yönelik olarak uzmanlık alanımıza giren konularda yerel yönetimler ile ilişkiye geçilerek mesleki 
denetim çalışmaları sürdürülecektir.

d. Çağdaş, planlı, sağlıklı ve güvenli bir kentleşme için Şubemiz, TMMOB il Koordinasyon Kurulu 
bünyesinde yerel yönetim çalışmalarına ilişkin görüş, eleştiri ve öneri oluşturup, kamuoyu ve 
yerel yönetimlere sunacaktır.

5.3. Üniversitelerle İlişkiler

a. Mühendislik eğitiminin niteliğinin yükseltilmesi yönünde çalışmaların gerçekleştirilmesi ge-
rekmektedir. Bunun için üniversitelerle ilgili mühendislik bölümleriyle kurumsal ilişkiler daha da 
geliştirilecektir. Mühendis adaylarıyla üniversitelerde yerinde ilişki kurulup geliştirilmesi sağla-
nacaktır.

b. Ülkemizde bilim ve teknoloji üretebilir bir toplumsal yapı yaratılması hedefinde üniversite, sa-
nayi, toplum üçgeninde iletişimin işler ve işlevsel kılınması için Oda etkinliğinin daha da arttırıl-
masına yönelik çok yönlü çalışmalar gerçekleştirilecektir.

c. Üniversitelerin toplumsal gereksinimlere ve geleceğin öngörülerine yanıt verecek bilimsel ça-
lışmaları yapabilmeleri için özerk, demokratik ve katılımcı yönetim modellerine sahip olmalarını 
sağlayacak çalışmalara destek verilecektir.

d. Öğretim üyelerinin hak ettikleri ekonomik koşullara ulaşmak, yeterli bilimsel ve teknik dona-
nımlara sahip olmak amacıyla yürüttükleri mücadelelerine destek olunacaktır.

e. Üniversitelerdeki eğitim programlarının, sanayi ve toplumun gereksinimlerini karşılayacak şe-
kilde kalitesinin arttırılması amacıyla ülkemizdeki üniversitelerin öğretim elemanlarını bir araya 
getirecek platformların oluşturulmasına destek olunacaktır.

f. Üniversitelerde geliştirilen bilimsel teknik çalışmaların sanayide uygulama alanları bulabilmesi 
için ilgili kurumlarla ilişkiye geçilecektir.

g. Mesleki davranış ilkelerinin mühendisler tarafından yaşamın her alanında uygulanabilmesi 
amacıyla konunun üniversite eğitim programlarına girmesi için çalışmalar yapılacaktır.

h. Ülkemizde bilim ve teknoloji üretilebilir bir toplumun yapısı yaratılması hedefinde üniversite, 
sanayi, toplum üçgeninde iletişimin işler işlevsel, etkin kılınması için Oda etkinliğinin daha da 
arttırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.

i. Sektör Dernekleri, Sanayi odaları ve bölgemizdeki üniversiteler ile “birlikte üretme” zeminleri 
yaratılacaktır.

j. Öğrenci üyelik sayısının arttırılmasına çalışılacaktır. Öğrenci üye Komisyonumuzun etkinliğinin 
daha da arttırılması yönünde çalışmalar yapılacaktır.

k. Öğrencilerin ders kitabı gereksinimlerinin karşılanması doğrultusunda öğretim üyesi üyeleri-
mizin hazırladığı yayınların basım çalışmaları gerçekleştirilecektir.

6. BASIN-YAYIN HİZMETLERİ

a. Üye, kent ve ülke sorunları konusundaki görüşlerimizin, üye ve toplumla paylaşılması için 
medya ve kitle iletişim araçları etkin olarak kullanılacaktır.

b. Sosyal platformları ve sosyal medyayı ürettiklerimizin toplumun tüm katmanlarına duyu-
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rulmasının en büyük aracı olarak görüyoruz. Bu nedenle, Odamız çalışmalarının üyelerimiz ve 
halkımız ile paylaşılması ve duyurulması için sosyal medyanın etkin kullanımı için çalışmalar ya-
pılacaktır. 

c. Gerek üye İlişkilerinde gerek odamızın kurumsal kimliğinin ve tüm etkinliklerinin tanınırlığının 
arttırılması yönünde halkla ilişkilerin bilimsel yöntem ve araçları etkin olarak kullanılacaktır.

d. Şubemizin tüm basılı yayın ve dokümanlarının içerik ve kalitesinin geliştirilmesine ve Şube 
Bültenlerinin bu yönde zenginleştirilerek 3 aylık periyotlarla yayınlanmasına devam edilecektir.

e. Üyelerinin bilgi ve deneyimlerinin yayına dönüştürülerek üyelerimize, mühendislik öğrencileri-
ne taşınması amacıyla Şube-Oda yayını olarak başlatılan kitap basım çalışmaları sürdürülecektir.

f. Oda Merkezi tarafından yayınlanan süreli veya süresiz yayınların içeriğinin zenginleştirilmesine 
katkıda bulunulacaktır.

g. Şube çalışmalarının yerel, ulusal ve sektörel basın-yayın organlarında etkili şekilde yer alması 
hedefiyle medya kuruluşları ile iletişimin etkinleştirilmesi çalışmalarına devam edilecektir.

7. SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

a. Türk Sanat Müziği Korosunun çalışmaları sürecektir. Odamızın kuruluş yıldönümlerinde aralık 
ayı içerisinde düzenlenen “Geleneksel Oda Kuruluş Yıldönümü Gecesi” etkinliği sürdürülecektir.

b. Üyelerimizin tanışma ve kaynaşmalarını, dayanışma duygularını geliştirici turlar, geziler dü-
zenlenecektir. Yeni mezun meslektaşlarımıza “Mesleğe Hoş Geldiniz etkinliği” düzenlenecektir.

c. Üyelerimizin mesleki, sosyal, kültürel gelişimine katkıda bulunmak amacıyla aylık periyotlarla 
ücretsiz söyleşi, konferans ve bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir.

d. Üyelerimiz ve yakınlarının dinlenme ve eğlenme gereksinimlerini karşılama üzere tarihi ve tu-
ristik geziler düzenlenecektir.

e. Üyelerimizin teknik bilgi ve görgülerini arttırmak üzere işyerlerine, fuarlara teknik gezi düzen-
lenecektir.

f. Üyelerimizle ortak sinema, tiyatro vb. etkinliklere katılımlar organize edilecek, edebiyat ve mü-
zik günleri düzenlenecektir.

ŞUBE HABER



32 tmmob makina mühendisleri odası denizli şube yayını

COVİD-19 olarak bilinen solunum yolu bulaşıcı hastalığının, Dünya Sağlık Ör-
gütü tarafından “pandemi” ilan edilmesi sonrası, işçilerin çalışma şekli, çalışma 
düzeni, işçiye ücretli/ücretsiz izin kullandırılıp kullandırılmayacağı, bu izinlerin 
ne şekilde kullandırılacağı vb. hakkında yanıtlanması gereken çok sayıda soru 
bulunmakta olup, bu süreçte işverence üstlenilmesi gerekli yükümlülükler ile 
işçilerin İş Hukuku kapsamında sahip oldukları haklar aşağıdadır.

Salgın Sebebiyle İşyerinde Alınması Gereken Önlemler 
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun hükümlerine göre işyerinde COVİD-19’a yönelik 
olarak da risk değerlendirmesinin yapılması, risk değerlendirmesinde kararlaştırılan önlemle-
rin alınması, işyerindeki çalışanlar ve çalışan temsilcilerinin işyerinde karşılaşılabilecek sağlık ve 
güvenlik riskleri ile düzeltici ve önleyici tedbirler hakkında bilgilendirilmesi zorunludur.

Eğer işyerinde çalışan sayısı 50’den fazla ise işyerinde kurulması zorunlu olan İş Sağlığı Güven-
liği kurullarının COVİD-19’a yönelik olarak işe gidiş, geliş, işyeri ve çalışma alanlarında alınacak 
önlemleri belirlemesi ve önerdikleri tedbirlerin alınmasını sağlamaları ve izlemeleri gerekmek-
tedir. Ayrıca alınan kararlar çalışanlara duyurulmalıdır. 

Çalışmaktan Kaçınma Hakkı
İşyerinde ciddi ve yakın bir tehlike söz konusu ise, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 

COVİD-19 PANDEMİ SÜRECİNDE 
İŞ HUKUKU AÇISINDAN ÇALIŞAN 

HAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
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“Çalışmaktan Kaçınma Hakkı” başlıklı 13’üncü maddesi gereği; çalışanlar İş Sağlığı Güvenliği 
Kurulunun olduğu işyerlerinde kurula, kurulun bulunmadığı işyerlerinde ise işverene başvura-
rak durumun tespit edilmesini ve gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebilir ve gerekli tedbir-
ler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabilir. İşçinin çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ile 
kanunlardan ve iş sözleşmesinden doğan diğer hakları saklıdır.

Çalışmaktan kaçınma hakkı, sadece yasal değil aynı zamanda Anayasa ile “herkes yaşama 
maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir” ifadesi ile güvence altına 
alınmış olan yaşam hakkının da doğrudan bir sonucudur. Bu nedenle; özellikle de işyerinde 
somut bir COVİD-19 vakasının varlığı karşısında; gerekli tedbirler alınana ve aynı zamanda ka-
rantina koşulları da sağlanana kadar çalışmaktan kaçınma hakkının kullanılması bir iş bırakma 
değil, ciddi ve yakın tehlike karşısında sağlıklı bir şekilde hayatta kalabilmek için işçilerce alınan 
bir TEDBİRDİR. Söz konusu olan yasanın gereğinin işçilerce yerine getirilmesidir.

“Sağlık Sebepleri” ile İşçinin Haklı Nedenle Fesih Hakkını Kullanması  
İş Kanunu’nun, “İşçinin Haklı Nedenle Derhal Fesih Hakkı” başlıklı 24’üncü maddesi;

“Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden 
önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:

I. Sağlık sebepleri:

a) İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı 
veya yaşayışı için tehlikeli olursa,

b) İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi 
bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa” şeklindedir.

İlgili madde gereğince çalışan, sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işve-
renin veya başka bir çalışanın COVİD-19 hastalığına yakalanması durumunda, iş sözleşmesini 
derhal haklı nedenle fesih etme hakkına sahiptir. Burada hasta olan kişiyle yakın temas gerekli 
koşul olup uzak temas işçiye haklı fesih hakkı doğurmaz. Bu durumda kıdem tazminatını iste-
yebilir, ancak iş akdini kendisi feshettiği için ihbar tazminatını hak edemez.

Ancak COVİD-19, işyeri koşullarında daha önce yaşanmamış yeni bir durum olduğundan ve 
virüsle enfekte olmuş kişiler ilk etapta belli olmadığından ve her yakın temas risk içerdiğinden, 
bu konunun geniş değerlendirilmesi ve işyerindeki her işçinin sağlık nedeniyle iş akdini feshe-
dip edemeyeceği hususu da hukuken değerlendirilebilir. Bu tür bir salgın daha önce yaşanma-
mış yeni bir durum olduğundan konu henüz net olmayıp sürecin devamındaki yargı kararları 
ile netleşecektir. 

“Zorlayıcı Neden” ile İşçiye ve İşverene Tanınan İş Sözleşmesinin 
Feshi Hakkının Kullanılması

4857 sayılı İş Kanunu’nun, sosyal felaketi de kapsayan hukuki aracı “zorlayıcı neden” kavra-
mıdır. Nitekim 4857 sayılı İş Kanunu’nun M. 24/bent III’ü işçiye, M. 25/bent III’ü ise işverene, 
zorlayıcı sebebin varlığı halinde bir haftalık sürenin sonunda iş sözleşmesini derhal fesih hakkı 
tanınmıştır. Zorlayıcı sebep sözleşme yapılırken öngörülemeyen, ortaya çıktığında direnileme-
yen, bu itibarla da sözleşmenin ifasında mutlak bir imkansızlığa yol açan harici bir olay olup 
geçici nitelikte ise, iş sözleşmesini askıya alıcı etki gösterir.  Bu zorlayıcı nedenin her zaman 
işçinin kendisine ilişkin olması şart değildir. Sel, deprem, çığ gibi doğal olaylar veya sıkıyönetim, 
karantina gibi kanuni düzenlemelerle işyerine gidilememesi durumunda M. 25/bent III uygula-
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ma alanı bulacaktır. Zorlayıcı nedenlerin bir haftaya kadar devamsızlığa neden olması halinde 
işverenin fesih hakkı doğmayacak ve İş Kanunu M. 40 uyarınca bir hafta boyunca işçiye yarım 
günlük ücret ödeme yükümlülüğü devam edecektir. Bu ücrete çalışılmış günlerden sayılan haf-
ta tatili ücreti de dahildir.

İş Kanunu M. 24/bent III’de yer alan “işçinin zorlayıcı nedene dayalı haklı feshi” için de benzer 
esaslar geçerlidir. Sel, deprem, yangın gibi maddi engeller veya devletçe işyerine el konulma-
sı, ithalat yasağı nedeniyle hammadde sağlanamaması gibi engeller nedeniyle faaliyetin bir 
haftadan fazla durması hâlinde işçinin haklı nedenle fesih hakkı doğar. İşyerinin idari merci-
lerce kapatılması veya faaliyetinin bir haftadan fazla süre için askıya alınması bu kapsamda 
değerlendirebilir. COVİD-19 salgını nedeniyle, işin yapılması ile ilgili oluşan bazı yeni durumlar 
ve zorlayıcı sebepler de bu kapsamdadır.

Zorlayıcı sebebin varlığı halinde, iş sözleşmesinin ilk etapta alacağı görünüm, askı halidir. 

Zorlayıcı sebebin, sokağa çıkma yasağına tabi olanlar ve olmayanlar açısından ayrı ayrı değer-
lendirilmesi gerekir. Zorlayıcı sebep kavramı, işyerinde işin bir haftadan fazla süre ile durma-
sını gerektiren olay/olgu olarak tanımlanmaktadır. Ancak zorlayıcı sebebin genel itibariyle bir 
salgın hastalık ile ortaya çıktığı düşüncesi, doğrudan tüm iş sözleşmeleri üzerinde aynı etkiyi 
doğurmayacaktır. Bu noktada, her bir işyeri veya sektör özelinde, özellikle devlet tarafından 
alınan tedbirler de dikkate alınarak değerlendirme yapılması gerekir.

COVİD-19 salgını nedeniyle sokağa çıkması devlet tarafından yasaklanan altmış beş yaş üstü 
bireyler ve yaş ayırt edilmeksizin kronik hastalığı bulunan bireyler için, İş Kanunu M. 24/III ben-
dinde düzenlenen bir sürenin dolmasından sonra zorlayıcı sebebin oluşacağını belirtmek, bu 
aşamada doğru görünmektedir. Böyle bir durumda bir haftanın dolması sonrası iş sözleşmesi 
askıda kalacak, ücret ödeme ve iş görme yükümlülükleri askı hali nedeniyle karşılıklı olarak 
geçici bir süre için duracaktır. Bunun dışında, merkezi hükümet tarafından geçici süreyle fa-
aliyet dışı bırakılan kuaförler, lokantalar, eğlence yerleri vb. işyerlerinde çalışan işçiler için de 
aynı durum geçerlidir. Bu askı hali, işçinin iş sözleşmesini, kıdem tazminatının ödenmesi talepli 
feshetme hakkını kullanana kadar devam edecektir. 

Sokağa çıkma yasağı kapsamında olmayan işçiler için ise bu aşamada daha farklı bir değerlen-
dirme yapmak gerekir. Örneğin, işyeri salgın hastalıkla mücadele kapsamında kapatılan, işye-
rinin bulunduğu bölge/şehir karantina altına alınan veya genel sokağa çıkma yasağı nedeniyle 
faaliyeti duran bir işyerinde, kanunda belirlenen bir haftalık sürenin dolması akabinde işçinin 
haklı nedenle fesih hakkından bahsedilebilir. Ancak bugün itibarıyla böyle bir durum henüz 
gerçekleşmediği için, sokağa çıkma yasağına tabi olmayan işçilerin zorunlu nedenle fesih hak-
kının henüz doğmadığı söylenebilir. 

İşçiler için tarif edilen “zorunlu durum”  tespiti işverenler açısından da geçerlidir. Dolayısıyla, 
işverenler açısından da (şu an itibariyle) ikiye ayrılmış bir tablo söz konusudur. Sokağa çıkma-
sı devlet tarafından yasaklanan altmış beş yaş üstü bireyler ve yaş ayırt edilmeksizin kronik 
hastalığı bulunan bireyler için, İş Kanunu’nun M. 24/III bendinde düzenlenen bir haftalık süre-
nin dolmasının akabinde zorlayıcı sebebin oluşacağının kabulü gerekir. Böyle bir durumda bir 
haftanın dolması sonrasında iş sözleşmesi askıda kalacak, ücret ödeme ve iş görme yükümlü-
lükleri karşılıklı olarak geçici bir süre için duracaktır. Bu askı hali, işveren iş sözleşmesini kıdem 
tazminatı ödeyerek feshetme hakkını kullanana kadar devam edecektir.
 

İşverenin Hak Eden İşçilere Zorunlu Olarak Yıllık İzin, 
İdari İzin veya Toplu İzin Kullandırması

Yıllık iznin kullanım zamanını belirlemek işverenin inisiyatifinde olduğundan, işveren bir yılı aş-
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kın süredir çalışmakta olan işçilerini, salgın hastalık sebebiyle yıllık izine gönderebilir. 

Yıllık izne hak kazanmamış personel için ise, bir sonraki yıla ait izinleri işveren tarafından “avans 
izin” olarak kullandırılabilir. Bu kapsamda kullandırılacak yıllık izinde de yine form doldurulmalı 
ve işverence bu izinlerin "avans" olarak kullandırıldığı belgelenebilir olmalıdır.

Aynı şekilde işverenin idari izin kullandırması da inisiyatifine bağlı olup, kullandırılan idari izin, 
yıllık izinden mahsup edilemeyeceği gibi bu süre için ücret ve SGK prim ödemesinin de yapıl-
ması gerekir.

Toplu izin hususu ise, Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği'nin 10.maddesinde, “işveren veya işveren 
vekili Nisan ayı başı ile Ekim ayı sonu arasındaki süre içinde, işçilerin tümünü veya bir kısmını 
kapsayan toplu izin uygulayabilir.” şeklinde düzenlenmiştir.

Bu kapsamda toplu izin dönemi, henüz yıllık ücretli izin hakkını kazanmayan işçileri de kap-
sayacak şekilde belirlenebileceği gibi, toplu izin kullandırılması durumunda, kullandırılan bu 
izinlerin çalışanların yıllık ücretli izinlerinden ve izin hak etmeyenlerin ise bir sonraki yılık izin 
hakkından mahsup edilmesi uygulamasına da gidilebilir. 

İşverenin, İşçilerine “Ücretsiz İzin” Kullanmalarını Teklif Etmesi
Salgın hastalık sebebiyle işveren, işçilerine belirli bir süre için ücretsiz izin kullanmalarını teklif 
edebilir. Ancak ücretsiz izin teklifi, işveren tarafından tek taraflı olarak gerçekleştirilebilecek bir 
husus olmayıp, tarafların karşılıklı mutabakatına bağlı olduğundan tek taraflı uygulama olana-
ğı bulunmamaktadır.

Bu kapsamda işveren tarafından ücretsiz izin kullandırma talebinin, İş Kanunu M.22 doğrultu-
sunda yazılı olarak işçiye bildirilmesi, işçinin de bu teklifi altı iş günü için de yazılı olarak kabul 
etmesi gerekir. Aksi takdirde işçi tarafından kabul edilmeyen bu teklifin herhangi bir geçerliliği 
olmayacaktır. Bu teklifin işçi tarafından kabul edilmesi halinde ise, ücretsiz izin süresince ücret 
ve SGK primleri ödenmeyecektir.

Yerleşik Yargıtay içtihatları uyarınca işveren tarafından işçinin rızası alınmaksızın ücretsiz izne 
çıkarılması, iş akdinin işveren tarafından feshi olarak kabul edilmekte olup, işçiye kıdem ve ih-
bar tazminatı ödenmesi gereken fesih hallerindendir. Bu nedenle, işçiden açıkça ve yazılı olarak 
ücretsiz izin talebi gelmediği takdirde, işçileri ücretsiz izne göndermek, işten çıkarma şeklinde 
değerlendirilecek ve işveren tarafından bu yönteme başvurulması halinde, iş güvencesi olan 
işyerlerinde işe iade davaları ile tüm işyerlerinde kıdem ve ihbar tazminatının talep edildiği tek 
taraflı fesih davaları açılabilecektir. 

Ancak, hazırlanan bir yasa taslağı ile ücretsiz iznin yolu açılmaktadır, bu taslak yasalaştığında 
bu bölümdeki bilgiler güncellenecektir.

İşveren Tarafından, Ücretsiz ve Ücretli İzin Alternatifleri ile 
Sonuç Alınamaması ve Zorunlu Nedenlerle (Salgın Hastalık) 

İşin Durdurulması veya İşyerinde Normal Çalışma Sürelerinin 
Önemli Ölçüde Altında Çalışılması Kararı Verilmesi Halinde 

“Telafi Çalışması” Yoluna Gidilmesi  
Söz konusu bu husus, İş Kanunu’nun 64.maddesinde; “zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal 
bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle 
işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edil-
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mesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde” şeklinde düzenlenmiştir.

Bu kapsamda işyerinde belirlenecek ve işveren tarafından duyurulacak tarihler arasında işin 
durdurulduğunu, hangi tarihte işe başlanacağını, hangi tarihler arasında ve kaçar saat telafi ça-
lışması yaptırılacağının çalışanlara ilan edilmesi, takip eden süreçte yazılı onay alınması gerekir.

Çalışılmayan süre içerisinde çalışanlara ücretlerinin ödenmesine ve SGK primlerinin yatırılma-
sına devam edilmesi gerekmekte olup, daha sonradan günlük toplam çalışma süresi 11 saati 
aşmayacak ve günde 3 saatten fazla telafi çalışması yaptırılmaması kaydıyla telafi çalışması 
yaptırılabilir. Telafi çalışması için ilave ücret ödenmesi gerekmemektedir. 

İşverenin İş Kanunu Kapsamında “Zorlayıcı Sebep” Bulunması 
Halinde Yarım Ücret Ödemesi Uygulamasına Gitmesi

Mevcut durumda her ne kadar COVİD-19 salgını sebebiyle örneğin, işyerinde hammadde te-
dariki yapılamaması veyahut salgın hastalık sebebiyle işçilerin işyerine gelememesi zorlayıcı 
sebep olarak değerlendirilebilecek ise de bahse konu durumun hukuki mahiyeti net değildir. 
Bu kapsamda İş Kanunu M.25/3’de belirtilen şekilde değerlendirerek yapılacak yarım günlük 
ücret ödemesinin, salgın hastalık sonrası işçi tarafından yargıya taşınması halinde, geriye kalan 
ücretini talep edip edemeyeceği hususu yargı kararları ile netleşecektir. 

İşverenin, “Beyaz Yakalı” Personeline Uzaktan Çalışma Yaptırması
İşverenler nezdinde özellikle “beyaz yaka” olarak tabir edilen işçilerden iş sözleşmesine ve ya-
pılan işin niteliğine göre “uzaktan çalışma” talep edilebilir.

Bu kapsamda uzaktan çalışma uygulaması, İş Kanunu’nun 14. Maddesinde yer alan "İşçinin, 
işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edimini evinde ya da 
teknolojik iletişim araçları ile işyeri dışında yerine getirmesi esasına dayalı ve yazılı olarak ku-
rulan iş ilişkisi" hükmüne dayanmaktadır.

Ancak uzaktan çalışma talebi işveren tarafından işçiye yazılı olarak yapılmalı (iş sözleşmesinde 
böyle bir madde bulunmaması halinde ek protokol ya da e-mail vb. gibi yollarla) ve işçinin konu 
ile ilgili muvafakati alınmalıdır. Yazılı olarak yapılacak uzaktan çalışma talebinde, işin tanımı, 
nasıl yapılacağı ne zaman başlayıp ne kadar süre devam edeceği, işin ifa edileceği yer, ücret ve 
ücretin ödenmesine ilişkin hususlar, işveren tarafından sağlanan ekipmanın neler olacağı ve 
bunların korunmasına ilişkin yükümlülükler, işverenin işçiyle iletişim kurması ile genel ve özel 
çalışma şartlarına ilişkin hükümler yer almalıdır.

İşçinin, uzaktan çalışma ile ilgili olarak muvafakatinin bulunmaması halinde ise somut olayın 
şartlarına göre yıllık izin, idari izin veya ücretsiz izin gibi hususların değerlendirilmesi gerekir.

İşverenin Tedbir Amaçlı Geçici Süreyle İş Yerini Kapatması Halinde 
İşçiye Ücret Ödeme Yükümlülüğünün Devam Etmesi  

Bu durumda işçi işin görülmesi için hazır olduğu halde işveren tarafından iş durdurulmuş olaca-
ğından, işverenin ücret ödeme yükümlülüğü devam eder. İşçinin ücretinden kesinti yapılamaz.
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IX. ULUSLARARASI BAKIM TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ
SONUÇ BİLDİRİSİ

IX. Uluslararası Bakım Teknolojileri Kongresi ve Sergisi (BTKS), TMMOB Makina Mühendisleri 
Odası Denizli Şubesi yürütücülüğünde 26-28 Eylül 2019 tarihlerinde Pamukkale Üniversitesi 
Kongre ve Kültür Merkezinde “Teknolojik Dönüşüm ve Bakım Mühendisliği” ana temasıyla ba-
şarıyla gerçekleştirilmiştir.

Kongremiz, geçmiş kongrelerden edinilen tecrübe ve bilgi birikimi ile daha kapsamlı ve uluslara-
rası boyuta taşınmıştır.

Türkiye’nin ve dünyanın çeşitli üniversitelerinden öğretim üyeleri, ülkemizdeki birçok üniversi-
teden öğrenciler, sanayi kuruluşlarından teknisyenler, bakım konusunda çalışan mühendisler, 
işletme yetkilileri ve konuya ilgi duyan kişiler katılım göstermiştir.

Üç gün süren kongrede 71 bildiri sunulmuş, 19 seminer ve 3 ayrı konuda kurs verilmiştir.

Kongrede bildiri, kurs ve seminerleri 1.000’in üzerinde delege izlemiş, 1.500’ün üzerinde katılımcı

sergiyi ziyaret etmiştir.

IX. Uluslararası BTKS, sanayide dijital dönüşüm koşulları ve “Teknolojik Dönüşüm ve Bakım 
Mühendisliği” gereklilikleri çerçevesinde Güvenilirlik Mühendisliği, Sanayi Devrimlerinde Ba-
kımın Gelişimi, Bakımcı, Bakım Mühendis Yetkilendirme ve Bakım Teknikleri, Toplam Üretken 
Bakım(TPM), Dördüncü Sanayi Devriminde Bakım, Türkiye’de ve Dünyada Bakım alanında Mü-
hendislik ve Çalışma Şartları konularının işlendiği bir etkinlik olmuştur. Kongremiz çağdaş bilgi 
ve teknolojinin etkin şekilde tartışıldığı bir platform olarak Bakım alanında Mühendislik Meslek 
Disiplininin gelişmesi ve kurumsallaşması yönündeki çalışmalara ivme kazandırmayı amaçlayan 
bir içerikle yapılmıştır. Bu alanda çalışan Mühendislerin Eğitim ve Belgelendirilmesinde ana re-
ferans olacak Bakım Mühendislik Hizmetleri Kılavuzu’nun içeriği de bu etkinlikte tartışılmıştır.

Kongre oturumlarında sunulan bildiriler ile yapılan tartışma ve öneriler sonucu ortaya çıkan aşa-
ğıdaki görüş ve önerilerin kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir.

1. Bakımlı bir sistemi işletmek, kamu yararını gözetmenin temel ilkelerinden biri olarak ele alın-
malıdır. Bakım, sadece dar anlamda üretim açısından ele alınmamalı, işçi sağlığı ve iş güvenliği, 
enerji verimliliği ile çevrenin korunması açısından da önemsenmelidir.

2. Dünyada sürdürülen bakım alanındaki etkinliklere, ülkemizde bu konuda çalışmalar yürüten 
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mühendislerin, bakım personeli ve işletme yetkililerinin katılımları için yasal düzenlemeler yapıl-
malı ve destekler sağlanmalıdır.

3. TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından üyelerine meslek disiplinleri içerisinde uzman-
laşmaları için çeşitli eğitimler verilmekte ve bu eğitimler sonunda belgelendirilmeler yapılmakta-
dır. Bakım Mühendisi yetkilendirmesi ile ilgili süreç tamamlanmış, yönetmelik TMMOB’ye iletil-
miştir. Mevzuat süreci tamamlandığında Odamız üyesi mühendislerin belgelendirilmesi alanında 
önemli bir adım atılmış olacaktır.

4. İş kazalarında Avrupa’da ilk sırada yer aldığımız ve enerjide dışa bağımlı olduğumuz gerçek-
liğinden hareketle iş kazalarının azaltılması ve üretkenliğin artırılması için firmaların kendilerine 
uygun bakım sistemlerini oluşturması ve tesislerin uygun bir şekilde işletilmesi gereklidir. Bu 
kapsamda tüm makina ve cihazların bakımları kayıt altında tutulmalı ve denetlenmelidir. 4857 
sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunu’na göre yapılacak ikincil düzenlemeler-
de bu denetlemelerin “TMMOB’ye bağlı ilgili Meslek Odalarınca yapılması” ibaresi yer almalıdır.

5. Mevzuatta zorunlu olduğu halde, üreticileri tarafından, yazılım ve donanımların kullanım-ba-
kım kılavuzlarının hala Türkçe olarak yayımlanmadığı görülmektedir. Yazılım ve donanımların; 
doğru ve güvenli kullanımı ile ilgili bakım talimatlarının oluşturulması için Türkçe kullanım kıla-
vuzları hazırlanmalı; kullanım kılavuzu bulunan ürünlerin satın alınmasına dikkat edilmeli, şart-
name ve sözleşmelerde yer almasına özen gösterilmeli, ilgili mercilerce de takibi yapılmalıdır.

6. Üretimde yaşanacak aksaklıkların giderilmesi ve diğer bakım işlerinin sağlıklı yürümesi için 
sorumluluğun paylaşılması gerekmektedir. Etkin bir bakım faaliyetinin yürütülebilmesi için tüm 
personelin katılımı ve üst yönetimin destekleyici tutumu sağlanmalıdır.

7. Bakımcı; makinanın bakımını planlamanın yanı sıra makinayı oluşturan parçaların ömürlerini  
de tespit etmek zorunda olmalı ve kestirimci bakımda bakımcının en yakın desteği olan makina 
kullanıcısının da bakım operasyonlarında görev alması sağlanmalı ve otonom bakım uygulama-
ları devreye alınmalıdır.

8. Yalnızca arızaya müdahale etmek şeklinde anlaşılan bakım anlayışı terk edilmeli, Yetkili Mü-
hendis istihdamı ve üretkenliği sağlanmalı, önleyici faaliyetler sistematik ve nitelikli olmalıdır.

9.  Bakım hizmetleri alanında bilgi eksikliğini gidermek maksadıyla MMO, üniversiteler ve sanayi 
işbirliğiyle, özellikle pratiğe yönelik yayınlar artırılmalıdır.

10. Bakım çalışmalarını “maliyet unsuru” olarak gören anlayış terk edilmeli; kuruluşlar güvenliğe 
ve üretime dair riskleri en aza indirecek planlı ve kontrollü bakım politikaları geliştirmelidir.

11. Bakım hizmetleri alanında Mühendis ve personellerin eğitim ve belgelendirmesi için taraflar-
ca ortak bir dil geliştirilmesi ve eğitimin sürekliliği, tartışılmaması gereken konulardır. Mühendis 
ve her kademedeki bakım personeli, teknolojik gelişmeler göz önünde bulundurularak sürekli 
olarak eğitilmeli, mesleki gelişime önem verilmelidir.

12. Sanayinin fason yapısı değiştirilmeli; yerli girdi oranını yeniden artıran, kredi mekanizmasını 
KOBİ’lere yönelik olarak yaygınlaştıran, istihdamı ön plana çıkaran, eksenine insanlarının mutlu-
luk ve refahını, sosyal devlet anlayışını oturtan, öz kaynak ve birikimlerimize, bilim ve teknoloji 
politikalarına dayalı, bölgeleri de içeren bir sanayileşme ve kalkınma planı uygulamaya konul-
malıdır.
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