2-) “e-Kitap” sekmesini tıkladıktan sonra, okumak istediğin yayının üstünü tıklayınız.
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3-) Yayının üstünü tıkladıktan sonra, yeni sekmede yayının “EPUB” hali çıkacaktır. Sayfanın
altında bulunan “İNDİR“ butonunu tıklayınız.
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4-) İndirme işlemi bittiğinde ekranın sağ altında beliren “Şurada Aç” butonuna bastıktan
sonra yeni sayfada açılacak olan “iBooks “ uygulaması butonuna basınız.

5-) “Kitaplar” sekmesi altında okumak istediğiniz yayın “iBooks” uygulamasında
açılacaktır. Okumak istediğiniz yayının üzerine tıklayınız.

6-) Uygulamanın ayarları için, ekranın üstündeki orta kısma tıklayınız. Uygulamanın içinde
“Kütüphane”, “İçindekiler”, “Renk ve Metin Ayarlan”, “Kitap İçerisinde Ara”, ”Sayfayı
İşaretle” ayarları bulunmaktadır. Bunlardan herhangi birini seçerek istediğiniz ayarlamaları
yapabilirsiniz. Yayının bir sonraki sayfasına geçmek için sağdan sola doğru parmağınızı
kaydırınız.
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I İs t' ıbul’da TMM OB Yasası’nın Değiştirik isine
ve Yürüyüş Düzer
R e n k v e M e tin

İ ç in d e k i l e r
Kitaplık K ü t ü p h a n e

^ılı TMMOB Yasası'nı değiştirerek
15 Aralık 2012 Cumartesi günü
üyüş ve panel düzenlendi.
na Mühendisleri Odası İstanbul Ş
ıkleri yürüyüşle panelin gerçekle;
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S ay fay i İş a re tle

Üyelerin bilgilendirilmesi amacıyla Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi'nde düzenlö
açılış konuşmasını İstanbul IKK Sekreteri Süleyman Solmaz yaptı. Panelde; Jeofiz^
Odası'ndan Oğuz Gündoğdu, Maden Mühendisleri Odası'ndan Murat Turan, Makina b
Odası'ndan Yavuz Bayülken, Mimarlar Odası'ndan Sabri Orcan konuşmacı olarak yer
Birçok hükümet tarafından TMMOB'ye dönük baskı ve susturma politikalarır
kesitler ve örneklerle anlatan panelistler, nasıl mücadele edilmesi gerektiği, h;
politikalarla bu sürecin aşılabileceğini tartıştılar. Panelistlerden sonra söz alan
sürecin birlik ve beraberliği güçlendirerek aşılabileceğini belirttiler.

*

TMMOB'nin baskı ve zora karşı her dönemde meydanlarda ve alanlarda önce
demokrasi güçleri, sonra da halkla buluşarak bu süreçleri aştığı ve yine halkla birv
mizle birlikte bu sürecin üstesinden gelinebileceği belirtilen konuşmalardan sonra İstanbul'daki
Odalarımızın Şubeleri olarak daha fazla işbirliği içinde olunacağı da ifade edildi.
Birçok hükümet tarafından TMMOB'ye dönük baskı ve susturma politikalarını TMMOB tarihinden
kesitler ve örneklerle anlatan panelistler, nasıl mücadele edilmesi gerektiği, hangi araçlarla ve
politikalarla bu sürecin aşılabileceğini tartıştılar. Panelistlerden sonra söz alan konuşmacılar da
sürecin birlik ve beraberliği güçlendirerek aşılabileceğini belirttiler.
TMMOB'nin baskı ve zora karşı her dönemde meydanlarda ve alanlarda önce üyesi, sonra
demokrasi güçleri, sonra da halkla buluşarak bu süreçleri aştığı ve yine halkla birlikte tüm üyeleri
mizle birlikte bu sürecin üstesinden gelinebileceği belirtilen konuşmalardan sonra İstanbul'daki
Odalarımızın Şubeleri olarak daha fazla işbirliği içinde olunacağı da ifade edildi. ■

bu bölümde 34 sayfa kaldı
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7-) ”aA” butonuna bastığınızda ’ Ekraıı Parlaklığı”, “Font Boyutu” , ”Font Ailesi”,
“Tema”, “Sayfalı ya da kayan Görüntü ” seçenekleri çıkacaktır. Bu seçeneklerde istediğiniz
ayarlamaları bu butona basarak yapabilirsiniz.
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Üyelerin bilgilendirilmesi amacıyla Mimarlar Odası Büyükkent Şubesi'nde düzenlenen panelin
I açılış konuşmasını İstanbul İKK Sekreteri Süleyman Solmaz yaptı. Panelde; Jeofizik Mühendisleri
I Odası'ndan Oğuz Gündoğdu, Maden Mühendisleri Odası'ndan Murat Turan, Makina Mühendisleri
| Odası'ndan Yavuz Bayülken, Mimarlar Odası'ndan Sabri Orcan konuşmacı olarak yer aldılar.
Birçok hükümet tarafından TMMOB'ye dönük baskı ve susturma politikalarını TMMOB tarihinden
I kesitler ve örneklerle anlatan panelistler, nasıl mücadele edilmesi gerektiği, hangi araçlarla ve
politikalarla bu sürecin aşılabileceğini tartıştılar. Panelistlerden sonra söz alan konuşmacılar da
| sürecin birlik ve beraberliği güçlendirerek aşılabileceğini belirttiler.
TMMOB'nin baskı ve zora karşı her dönemde meydanlarda ve alanlarda önce üyesi, sonra
I demokrasi güçleri, sonra da halkla buluşarak bu süreçleri aştığı ve yine halkla birlikte tüm üyeleriI mizle birlikte bu sürecin üstesinden gelinebileceği belirtilen konuşmalardan sonra İstanbul'daki
| Odalarımızın Şubeleri olarak daha fazla işbirliği içinde olunacağı da ifade edildi.
Birçok hükümet tarafından TMMOB'ye dönük baskı ve susturma politikalarını TMMOB tarihinden
I kesitler ve örneklerle anlatan panelistler, nasıl mücadele edilmesi gerektiği, hangi araçlarla ve
politikalarla bu sürecin aşılabileceğini tartıştılar. Panelistlerden sonra söz alan konuşmacılar da
| sürecin birlik ve beraberliği güçlendirerek aşılabileceğini belirttiler.
TMMOB'nin baskı ve zora karşı her dönemde meydanlarda ve alanlarda önce üyesi, sonra
I demokrasi güçleri, sonra da halkla buluşarak bu süreçleri aştığı ve yine halkla birlikte tüm üyeleriI mizle birlikte bu sürecin üstesinden gelinebileceği belirtilen konuşmalardan sonra İstanbul'daki
I Odalarımızın Şubeleri olarak daha fazla işbirliği içinde olunacağı da ifade edildi. ■

bu bölümde 34 sayfa kaldı

8-) Yayının içinde bulunan görseli büyütmek için görselin üzerine çift tıklayınız. Tam
ekrandan çıkmak için görselin sol üst köşesinde bulunan “X” butonuna tıklayınız.
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İstanbul’da TMMOB Yasası’nın Değiştirilmesine
Karşı Panel ve Yürüyüş Düzenlendi
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