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Değerl� Meslektaşlarım,

Gündem�n çok hızla değ�şt�ğ� b�r dönem� yaşamaktayız. “Afr�n” 
operasyonu henüz b�tm�şken, emperyal aktörlerden ABD-
İng�ltere-Fransa �tt�fakı attığı b�rkaç füzeyle, Sur�ye orj�nl� 
Ortadoğu ve Ön Asya (BOP) projes�n�n yen� b�r düzeye geld�ğ�n� 
dünyaya �lan etm�şt�r. Bu yen� durumda TL, dolar ve avro karşısında 
c�dd� b�r değer kaybına uğramış ve paramız henüz döv�z karşısında 
denges�n� oluşturamamıştır. 

D�ğer yandan �ç pol�t�kada son ana kadar “seç�mler�n �lan ed�len 
olağan tar�h�nde yapılacağı” söylemler�, ülkem�z Olağanüstü Hal 
şartlarında ve Kanun Hükmünde Kararnamelerle yönet�l�yorken 
yer�n� baskın b�r seç�me bırakmış ve “24 Haz�ran günü 
Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seç�m” kararı alınmıştır. Bu durum 
seç�m ekonom�s�ne g�rd�ğ�m�z�n de açıktan s�nyaller� topluma 
ver�lmekted�r: “Düzenlenecek Torba Yasa �le Emekl�lere 2 d�n� 
bayramda �kram�ye, yaşlılık maaşlarının 500 Tl olması, öğrenc� affı 
v.s.”

Bu arada, İkt�dar part�s�n�n seç�m vaatler� bu kadarla da sınırlı değ�l.  
Hazırlanan “Ulusal İst�hdam Projes�” “nde, “İşgücü p�yasasının 
esnekleşt�r�lmes�” açıkça �fade ed�lmekted�r. Bu da �şs�zl�k ver�ler�n�n 
Ocak 2018 ayı �t�bar�yle  % 10,8 olduğu b�r dönemde daha da fazla 
�şs�zl�k, daha da fazla açlık anlamına gelmekted�r. 

Böyles� b�r dönemde b�z mühend�slere düşen görev; �şs�zl�k, esnek 
ve güvences�z çalışma, düşük ücret, yeters�z zamlar ve yasal 
çalışma saatler�nden çok daha fazla çalışmamızı sağlayan 
pol�t�kaları savunan ve uygulayanlara karşı, mesleğ�m�ze sah�p 
çıkarak seç�me katılmak ve sandıklara sah�p çıkmaktır.

Demokrat�k parlamenter s�stem�n var olacağı, kuvvetler ayrılığının 
sağlanacağı, temel hak ve özgürlükler�n yaşam bulacağı, adalet�n 
yen�den tes�s ed�leceğ�, eş�t, la�k b�r Türk�ye'n�n varlığı �ç�n bu 
ülken�n aydınlık yüzlü meslektaşlarıma böyles� b�r dönemde daha 
fazla �ş düşüyor. 

Değerl� meslektaşlarım, 
Geçt�ğ�m�z kısa süreçte "Özel Öğrenc� Barınma H�zmetler� 
Yönetmel�ğ�" değ�şt�r�lm�ş ve Bu değ�ş�kl�k �le 200 den az öğrenc�s� 
olan çok sayıda yurt �ç�n otomat�k söndürme s�stem� zorunluluğu 
ortadan kaldırılmış, yurtlarda yanıcı n�tel�kte ucuz malzemeden 
dekorat�f veya başka amaçlar �le g�yd�rmeler yapılmasının önü 
açılmıştır. La�k, parasız, eş�t ve kamusal eğ�t�m hakkını savunan 
“Mak�na Mühend�sler� Odası olarak her zaman çocuklarımızın sağlık 
ve güvenl�ğ�nden yana tavır aldık, almaya devam edeceğ�z.

Sevg�l� meslektaşlarım, 
Kocael� Ün�vers�tes� Tıp Fakültes�n�n 2,9 km yakınındak� Umuttepe 
Ormanları'na yapılmak �stenen Çöp Fabr�kası �le �lg�l� “Halkın Katılımı 
ÇED Toplantısı”, salondak� vatandaşların, S�v�l Toplum Kuruluşlarının, 
S�yas� Part� Tems�lc�ler�n�n, Meslek Odaları olarak tepk�ler�ne rağmen 
gerçekte YAPILAMAYAN ÇED Toplantısı “Yapıldı” şekl�nde kayda 
geç�r�ld�.  Planlanan bölgen�n, ormanlık alan olması, Umuttepe 
yerleşkes� ve hastanes�n�n bulunması, hak�m kuzeyl� rüzgarlar �le 
çöp fabr�kasının sebep olab�leceğ� olumsuz hava koşulları yapımı 
devam eden Şeh�r Hastanes�n� ve tüm kent� etk�s� altına alacaktır. 
Tüm bu olumsuzluklar neden�yle �ş �şten geçmeden kent 
yönet�c�ler� kararlarından vazgeçmel� ve Kocael� Halkının çıkarı �ç�n 
Kocael� Akadem�k Odalar �le b�rl�kte çalışmalarını ortaklaştırmalıdır.

Değerl� meslektaşlarımız,
Her yıl DİSK-KESK-TTB �le b�rl�kte �l�m�zde düzenled�ğ�m�z 1 Mayıs 
M�t�ng�, alanın Kocael� Val�l�ğ� tarafından, �kt�darla �l�şk�ler� herkesçe 
b�l�nen Memur-Sen'e ver�lmes� ve kent�n emekç�ler�ne, kent�n 
dışında kalan İNTERTEKS Fuar Alanının öner�lmes� neden� �le 
yapılamaz hale gelm�şt�r. Bu nedenle bu yıl TMMOB olarak “1 Mayıs 
B�rl�k, Mücadele ve Dayanışma Günü” nde Gebze Send�kalar B�rl�ğ� 
�le b�rl�kte Gebze Kent Meydanında coşkuyla kutladık. 

Değerl� meslektaşlarımız,
Yen� süreçte İl-İlçe Tems�lc�l�k Yürütme Kurulları �le Kom�syonlar 
atanmış ve etk�nl�k alanımızın her yer�nde etk�nl�kler yaygın hale 
get�r�lm�şt�r.Bu kısa sürede; çeş�tl� eğ�t�mler, tekn�k gez� ve 
h�zmetler�n yanı sıra; GAP gez�s�, üye kahvaltıları, Türk Sanat Müz�ğ�, 
T�yatro g�b� sosyal etk�nl�kler, ortaokul, l�se ve ün�vers�te 
öğrenc�ler�ne Enerj� Ver�ml�l�ğ� vs konularda yaygın sunumlar; y�ne 3 
Mart İş C�nayetler� Gününde İnsan Hakları Parkında Basın 
Açıklaması,  Şeker Fabr�kalarının Özelleşt�r�lmes�, Yurtlara �l�şk�n 
yapılan yönetmel�k değ�ş�kl�ğ�” �le �lg�l� çeş�tl� konularda basın 
açıklamaları ve Bülten �çer�s�nde konu ed�len b�r d�z� etk�nl�kler 
yapılmıştır.

Sevg�l� meslektaşlarımız,
Önümüzde geleceğ�m�z� bel�rleyecek çok öneml� b�r seç�m var. Bu, 
seç�m olmanın ötes�nde; geleceğ�m�ze, emeğ�m�ze, haklarımıza, 
demokras�m�ze, adalete sah�p çıkma �ş�d�r.  

Özgür yarınlarımız �ç�n seçme hakkımızı kullanmaya, oylarımıza 
sah�p çıkmaya davet ed�yorum.…



birliğimizden

KOCAELİ GEBZE’DE 1 MAYIS BİRLİK MÜCADELE VE DAYANIŞMA
GÜNÜ KİTLESEL VE COŞKULU BİR ŞEKİLDE KUTLANDI

1 Mayıs kutlamaları �ç�n TMMOB İl Koord�nasyon Kurulu 
pankar tı  arkasında toplanan Şubem�z üye ve 
çalışanlarının da arasında bulunduğu çok sayıda 
send�ka, s�yas� part� ve s�v�l toplum kuruluşu Gebze 
Trafo Meydanında buluştu.  Hazırlıklarını tamamlayan 
kortejler  1 Mayıs" pankartları taşıyarak kent meydanına  
yürümeye başladı. Kent Meydanında toplanan 
kalabalığa Send�kalar B�rl�ğ� Dönem Sözcüsü Süleyman 
AKYÜZ tarafından yapılan konuşmanın ardından  B�ray 
KOÇAK Grup 6,5 müz�k d�nlet�s� eşl�ğ�nde halaylar 
çek�lerek etk�nl�k son buldu.

Yaşasın 1 Mayıs.

Yaşasın Örgütlü Mücadelem�z.

Yaşasın B�rl�ğ�m�z TMMOB.

ANTİDEMOKRATİK SEÇİM DÜZENLEMELERİNE HAYIR !
Seç�m kanunlarında yapılan ant�demokrat�k değ�ş�kl�klere �l�şk�n olarak TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı 
Em�n Koramaz 13 Mart 2018 tar�h�nde basın açıklaması gerçekleşt�rd�.

Ülkem�z�n geleceğ� açısından en öneml� gündemlerden 
b�r� olan seç�m yasasına �l�şk�n düzenlemeler, dün gece 
yarısı alelacele TBMM Genel Kurulu'nda kabul ed�ld�. 
Taslak çalışmalarından Genel Kurul görüşmeler�ne 
kadar her aşaması g�zl� kapılar ardında ve halktan 
kaçırılarak kabul ed�len bu yasa, seç�m güvenl�ğ�n� 
olduğu g�b�, parlamentonun saygınlığını da tümüyle 
ortadan kaldırmıştır.

Seç�m kanunlarında yapılan bu ant�demokrat�k 
değ�ş�kl�klerle halk �rades� gasp ed�lmek �stenmekted�r.
B�l�nmel�d�r k�, seç�m güvenl�ğ� demokras�ler�n en 
öncel�kl� şartıdır. 16 N�san Anayasa Referandumunu 
şa�bel� hale get�ren “Mühürsüz” oyların Mecl�ste kabul 
ed�len değ�ş�kl�kle yasallaştırılması, bundan sonrak� 
tüm seç�mler� şa�bel� hale get�rm�ş, seç�m güvenl�ğ�n� 
ortadan kaldırmıştır.

Bugüne kadar örneğ� olmayan b�r �tt�fak örneğ�, 
bölünen seçmenler, taşınan sandıklar ve seçmen 
�rades�n� baskı altına almaya yönel�k pol�s�ye 
düzenlemeler, demokras� tar�h�m�z�n yüz karası olarak 
kayıtlara geçm�şt�r.

Halk �rades�n�n sandığa yansımasının önüne geçecek 
her türden uygulama ve düzenlemeye karşı çıkıyoruz! 
Seç�mler�n güvenl�ğ� ve demokras�n� geleceğ� �ç�n 
OHAL derhal kaldırılmalı, ant�demokrat�k düzenlemeler 
�ptal ed�lmel�d�r. Halkın kend� geleceğ�ne özgür 
b�ç�mde karar vereb�leceğ� demokrat�k b�r ortam 
yarat ı lmal ı  ve  demok rat �k  b�r  seç�m k anunu 
hazırlanmalıdır.

Em�n Koramaz
TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı
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ÖLMEK, SAKAT KALMAK İSTEMİYORUZ !
İŞ CİNAYETLERİNE SON !

İş c�nayetler�n� önlemek �ç�n atılması gereken �lk adım, İşç� 
Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� konusuna kamusal b�r anlayışla 
yaklaşmaktır. Başta, 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenl�ğ� Kanunu olmak üzere bu alana �l�şk�n 
tüm yasalar,  kamusal b�r bakış açısıyla yen�den 
düzenlenmel�d�r.

İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� �le �lg�l� ulusal pol�t�kaların 
oluşturulması, kararların alınması ve �şyerler�nde denet�m 
bugüne k adar d�ğer  sosyal  taraf lar ın görüşler � 
önemsenmeden tek başına Çalışma ve Sosyal Güvenl�k 
Bakanlığı (ÇSGB) tarafından alınmıştır. Gel�nen nokta 
göstermekted�r k�; ÇSGB doğru kararlar almamakta, 
u yg u l a y a m a m a k t a d ı r.  B u  n e d e n l e  S e n d � k a l a r, 
Ün�vers�teler, TMMOB, TTB, ÇSGB ve Sağlık Bakanlığı'nın 
katılımı �le �dar� ve mal� yönden bağımsız, çoğunluğunu 
emek örgütler�n�n oluşturduğu ulusal b�r Enst�tü 
oluşturulmalıdır.

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Konsey� b�leşenler�, hükümet 
ve �şveren ağırlıklı b�r yapıdan çıkartılmalı, çalışan ve 
meslek örgütler� ağırlıklı hale get�r�lmel�d�r. Bu konsey�n 
kararları tavs�ye n�tel�ğ�nden çıkarılarak bağlayıcı ve 
fonks�yonel b�r yapıya kavuşturulmalıdır.

Sosyal hukuk devlet�nde �ş yasaları çalışanların hakkını 
korumak ve gel�şt�rmek amacını temel �lke ed�n�rken, 4857 
sayılı İş Yasası �le başlayan 6331 sayılı Yasa ve Send�kalar ve 
Toplu İş Sözleşmes� Yasası �le devam eden süreçte yapılan 
bütün düzenlemeler �şverenler�n çıkarları doğrultusunda 
şek�llend�r�lm�şt�r. Esnek ve kuralsız çalışmayı, geç�c� �ş 
�l�şk�s�n�, taşeronlaştırmayı yasal hale get�ren, kıdem 
tazm�natlarını, fazla mesa� ücretler�n�, send�kal hak ve 
yetk�ler� budayan bu yasa ve d�ğer düzenlemeler �ptal 
ed�lmel� ve konunun taraflarının katılımı �le demokrat�k b�r 
yasa çıkarılmalıdır. İş mevzuatı, eksen� “�nsan” olan çağdaş 
b�r yapıya kavuşturulmalıdır. İş Yasası �le İş Sağlığı ve 
Güvenl�ğ� Yasası başta olmak üzere, tüm mevzuat ve 
denet�m mek an�zması  İşç�  Sağlığı  ve Güvenl�ğ� 
Enst�tüsünün görüşler �  doğrultusunda yen�den 
düzenlenmel�d�r.

BM İnsan Hak lar ı  Evrensel  Beyannames�n�n 23. 
maddes�nde bel�rt�len “Herkes�n, kend� özgür seç�m�yle 
bel�rled�ğ� b�r �şyer�nde, ad�l ve elver�şl� çalışma 
koşullarında çalışma hakkı vardır” yaklaşımına uygun 
olarak, �ş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne 
geç�leb�lmes� �ç�n �şyerler�nde “önce �nsan, önce sağlık, 
önce �şç� güvenl�ğ�” anlayışı yerleşt�r�lmel�, üret�m 
süreçler�nde �şç� sağlığı ve �ş güvenl�ğ� önlem ve 
uygulamalarına öncel�k ver�lmel�d�r. Yapılacak tüm 
düzenlemelerde �şyerler�nde �şç� sağlığı ve �ş güvenl�ğ�n�n 
sağlanmasında asıl sorumluluğun �şverende olduğu 
gerçeğ�nden uzaklaşılmamalıdır.

Yapılacak düzenlemelerde çocuk ve genç �şç�l �k 
yasaklanmalı, kadınları koruyucu hükümler yer almalıdır. 
Dünyada ve ülkem�zde ürkütücü boyutlara ulaşan çocuk 
emeğ� sömürüsü ortadan kaldırılmalı, çocuk �şç�ler örgün 
eğ�t�me yönlend�r�lmel�d�r.

Kadınlara ve kadın emeğ�ne yönel�k tüm olumsuz 
uygulamalar  kaldırılmalıdır. Çalışma yaşamında  eş�t �şe 
eş�t ücret uygulamaları �le �st�hdamda fırsat eş�tl�ğ� 
sağlanmalıdır.

6331 sayılı Yasa �le �şverenler�n önlem alma yükümlülüğü 
ve devlet�n denet�m görev� azaltılarak, sorumluluk �ş 
güvenl�ğ� uzmanları, �şyer� hek�mler� ve çalışanlara 
yüklenm�şt�r. İşyer� hek�mler� ve �ş güvenl�ğ� uzmanlarının 
yaptıkları tesp�tler, saptadıkları gerekl�l�k ve öner�ler yer�ne 
get�r�lmeden �ş kazası ve meslek hastalıklarından sorumlu 
tutulmaları ve belgeler�n�n askıya alınması, gerçeklerle 
bağdaşmamaktadır. İşyer� hek�mler� ve �ş güvenl�ğ� 
uzmanlarının meslek� bağımsızlıkları ve �ş güvenceler� 
korunmalıdır. Bakanlık kamusal denet�m yükümlülükler�n� 
yer�ne get�rmel�d�r. Hek�mler de �ş müfett�ş� olarak 
�st�hdam ed�lmel�d�r.

Meslek hastalıkları sadece tazm�nat olarak ele alınmamalı 
öncel�k önlemeye ver�lmel�, meslek hastalıklarının tesp�t�, 
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tedav�s� ve tazm�n� yönündek� tüm yasal ve �dar� engeller 
kaldırılmalıdır.  Meslek Hastalıkları Hastanes� veya 
kl�n�kler�n�n sayısı artırılmalı, hek�m ve �şç� eğ�t�m� dâh�l, 
meslek hastalıklarının tesp�t�ne yönel�k çalışmalar 
�ved�l�kle yapılmalıdır.

Taşeron s�stem�ne son ver�lmel�d�r.

Emekç�ler�n gelecek kaygısı h�ssetmeyeceğ�, güvenl� b�r 
çalışma �l�şk�s� yaratılmalıdır. Bunun �ç�n de İş Kanunu'nda 
yer alan “telaf� çalışması”, “denkleşt�rme”, “çağrı üzer�ne 
çalışma”, “kısm� sürel� çalışma”, “asıl �şveren-alt �şveren 
�l�şk�s�”, “geç�c� �ş �l�şk�s�” g�b� esnek ve kuralsız çalışma 
hükümler� derhal kaldırılmalıdır.

Send�kal hak ve özgürlükler�n kullanılması önündek� her 
türden yasal ve f��l� engel kaldırılarak �şç�ler�n kend�ler�n� 
örgütlü ve güvende h�ssetmes� sağlanmalıdır.

B�zler TMMOB olarak bugüne kadar olduğu g�b� bundan 
sonra da, �nsan yaşamının her şeyden önce geld�ğ�n� 
vurgulamaya devam edeceğ�z. İşveren�n kar hırsının, s�yas� 
�kt�darın pol�t�k öncel�kler�n�n emekç�ler�n hayatlarını 
çalmasına �z�n vermeyeceğ�z.

Bu anlayışla, devlet ve �şveren� İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� 
konusunda sorumlu davranmaya, tüm kamuoyunu da �ş 
c�nayetler�ne karşı duyarlı olmaya davet ed�yoruz.

ÜLKEMİZİN VE COĞRAFYAMIZIN GELECEĞİNİ TEHLİKEYE
ATAN NÜKLEER MACERASINDAN DERHAL VAZGEÇİLMELİDİR!

TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz Akkuyu Nükleer Enerj� Santral� ÇED raporuna �l�şk�n 
karara karşı açılan davanın hala devam etmes�ne rağmen bugün gerçekleşt�r�lecek temel atma tören�ne 
�l�şk�n 3 N�san 2018 tar�h�nde b�r basın açıklaması yaptı.

Projes�nden �hale sürec�ne,  ÇED 
Raporundan �nşaat faal�yetler�ne 
k a d a r  h e r  a ş a m a s ı  b ü y ü k 
hukuksuzluk lar la  dolu  olan 
Akkuyu Nükleer Enerj� Santral� 
sürec�nde bugün b�r kez daha 
hukuk ayaklar altına alınarak 
t e m e l  a t m a  t ö r e n � 
gerçekleşt�r�lecek.
Öncel�kle b�l�nmel�d�r k�, TMMOB 
olarak Akkuyu Nükleer Enerj� 
Santral� ÇED raporuna �l�şk�n 
karara karşı açtığımız dava hala 
devam etmekted�r.  Santral�n 
yaratacağı çevresel r�skler, projen�n �ptal�n� gerekt�recek 
n�tel�kte ve c�dd�yetteyken hukuk� süreç görmezden 
gel�nerek gerçekleşt�r�lmek �stenen temel atma tören� 
AKP �kt�darının hukuk tanımazlığını b�r kez daha 
gösterm�şt�r. AKP �kt�darı, hukuku tanımadığı g�b�, 40 yılı 
aşkın süred�r Akkuyu'da Nükleer Santrale karşı d�renen, 
mücadele eden Mers�n halkının �rades�n� de yok 
saymaktadır.
Nükleer santraller, dünyamızın geleceğ� açısından 
büyük b�r r�sk oluşturmaktadır. Gerek kaza r�sk�, gerekse 
atıkların yayacağı radyasyon, canlı hayatını tehd�t 
etmekted�r. Dünya tar�h� nükleer santrallerde yaşanan 
en küçük kazaların b�le ne denl� büyük toplumsal ve 
çevresel fac�alar yarattığının örnekler�yle doludur. İşyer� 
kazalarının çokluğu ve deprem faal�yetler�n�n 
yaygınlığıyla b�l�nen ülkem�z, Nükleer Santraller�n 
b�l�nen r�skler�n� daha da artırmaktadır.
Türk�ye'n�n Nükleer Santrale �ht�yacı yoktur. TEİAŞ'ın 

uzun döneml� tahm�n raporları, 
Türk �ye'n�n mevcut elektr �k 
üret�m tes�sler�n�n, ülkem�z�n 
�ht�yacı olan elektr�ğ� üretmeye 
yeterl� olduğunu göstermekted�r. 
Yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarının 
devreye alınmasıyla b�rl�kte, 
nükleer santral tümüyle gereks�z 
b�r yatırım hal�ne dönüşecekt�r. 
B u n a  r a ğ m e n  A K P  � k t � d a r ı ,  
mevcut elektr�k mal�yet�nden 3 
kat daha pahalı b�r satın alma 
garant�s�  vererek,  ülkem�z�n 
geleceğ�n� de �potek etmekted�r.

AKP İkt�darının Nükleer Santral konusundak� ısrarı ve 
aceles�n�n sebeb� ülkem�z�n nükleer enerj�ye olan 
�ht�yacı değ�ld�r. Ülkem�z�n nükleer santrale �ht�yacı 
yoktur.
Ülkem�z nükleer santral macerası �le uluslararası 
bağımlılık �l�şk�ler� �çer�s�ne zorla sürüklenmekted�r.
TMMOB; Mers�n'de ve S�nop'ta nükleer santrale karşı 
d�renen halkın yanındadır.
TMMOB; doğanın, toplumun ve ülken�n geleceğ�nden 
yanındadır.
TMMOB geleceğ�m�z� tehd�t eden �hanet projeler�n�n 
karşısında olmaya devam edecekt�r.
Mers�n'de, S�nop'ta yada başka b�r yerde nükleer santral 
�stem�yoruz.
Ülkem�z�n ve coğrafyamızın geleceğ�n� tehl�keye atan 
nükleer macerasından derhal vazgeç�lmel�d�r! 

Em�n Koramaz
TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı
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ORMANLARIMIZ KENTİN CAN DAMARLARIDIR

 Kurumsal olarak destekled�ğ�m�z Kocael� Akadem�k Odalar 
B�rl�ğ�n�n Kocael� �l� İzm�t ve Der�nce �lçeler� sınırları �çer�s�nde 
Kocael� Büyükşeh�r Beled�yes� tarafından yapımı planlanan 
Atık Bertaraf ve Enerj� Üret�m Tes�s� Projes� �le �lg�l� 1 yıldan 
fazladır sürdürülen çalışmalarda sona yaklaşıldı. 

Kocael� Ün�vers�tes� tıp fakültes�ne 1,5 km yakınındak� 
Umuttepe Ormanları'na yapılmak �stenen 03.04.2018 
tar�h�ndek� Çöp Fabr�kası �le �lg�l� gerçekleşt�r�len halkın 
katılımı ÇED Toplantısı , başından sonuna olaylı geçt�. ÇED 
toplant ıs ı ,  sa londak �  vatandaş lar ın ,  S �v � l  Toplum 
Kuruluşlarının, S�yas� Part� Tems�lc�ler�n�n, Meslek Odaları 
olarak tepk�ler�m�ze rağmen “Yapıldı” şekl�nde kayda geç�r�ld�.

Katılımcılar,  yapılması planlanan tes�s�n Ün�vers�te 
Hastahanes� bölges�nde olumsuz hava koşulları oluşturacağı, 
İl�m�z �ç�n hak�m rüzgarların bu olumsuz hava koşullarını 
kente taşıyacağını �fade ett�ler. Ayrıca; �dd�a ed�ld�ğ�n�n ters�ne 
orman araz�s� olan bölgede b�r ekos�stem�n yok olacağı, İl su 
havzalarının tes�sten olumsuz etk�leneceğ� ve halen yüksek 
olan kanser vakalarının daha da artacağı end�şes� bel�rt�ld�. 

Bölgen�n �dd�a ed�ld�ğ�n�n ters�ne ormanlık araz� olduğunun 
göster�lmes� amacıyla düzenlenen p�kn�ğe üyeler�m�zle 
katılarak sonrasında yapılan basın açıklamalarıyla konunun 
önem� kamuoyu �le paylaşıldı. 
Atık Bertaraf ve Enerj� Üret�m Tes�s� Projes� �le �lg�l� görüşler 
ortaklaştırılmıştır.

MEVCUT DURUM NEDEN DURDURULMALIDIR

 TESİSİN YERİ YANLIŞTIR

Tes�s�n yer� �ç�n öngörülern alan, orman varlığı, çevre (hava, su 
ve toprak) k�rl�l�ğ�ne hassas�yet�, kente ve bölgeye d�rekt 
olumsuz etk�ler� �le yakınında yer alan yerleş�m ve tes�sler 
neden�yle YANŞLIŞ BİR TERCİHTİR.

TESİSİSİN ÇALIŞMA MODELİ YANLIŞTIR
Tes�s İÇİN SEÇİLEN ÇALIŞMA MODELİ Dünya da terk ed�len 
esk� b�r modeld�r. 

Bu modelde çok aşamalı uygulamalar olmadan hammadde, 
kaynak ve gel�r kazancından vazgeç�lmekted�r. 

Günlük oluşan yakılacak çöp m�ktarı azaltılmamaktadır. 
Dolayısıyla daha düşük kapas�tel� ve daha ucuz kurulum 
mal�yetl� tes�s kurulamamaktadır. 

SIFIR ATIK PROJESİ İLE UYUŞMAMAKTADIR. 
Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı'nın yürüttüğü Sıfır Atık Projes� �le 
resm� kurumlarda başlatılan ve tüm ülkeye yayılması 
planlanan; ayrıştırma, ger� dönüşüm ve yen�den kazanım 
adımlarının h�çb�r� tes�s projes� kapsamında d�kkate 
alınmamıştır. Tüm atıklar toplanıp b�r arada yakılacaktır. 

İŞLETME MALİYETİ ÇOK YÜKSEK OLACAKTIR. 
Çöpler�n bertarafı aşamasında;  evsel atıkların �ç�nde 
ayrıştırılmadan kalan “ıslak çöpler�” yakarken s�steme ayrıca 
enerj� ver�lmes� gerekecekt�r. Bu enerj�n�n fatrası Kocael� 
halkına yansıyacaktır. 

NASIL OLMALIDIR?

KOCAELİ'DE EVSEL ATIK BERTARAF TESİSLERİ MUTLAKA 
KURULMALIDIR.
İl�m�zde atık depolama alanları kapas�teler�n� doldurmak 
üzered�r. 

Kentsel atığı azaltma, yen�den kullanma, ger� dönüştürme, 
�y�leşt�r�p yen�den kazanma ve n�hayet�nde öncek� adımların 
mümkün olmadığı düşük m�ktarı  bertaraf etme adımlarını 
kapsayan b�r atık yönet�m s�stemler� bütünü �l genel�nde 
yayılmış şek�lde kurulmalıdır.   

Bu sayede Kocael�'n�n tüm çöpünü �l�n her yer�nden b�r 
noktaya taşımak gerekmeyecek, �şletme mal�yet� azalacaktır. 

RESMİ VE SİVİL YETKİLİLERDEN OLUŞACAK KOMİSYON 
KURULMALIDIR. 
Tes�s�n çalışma model� ve tüm etkenler ve b�l�msel ver�ler göz 
önünde bulundurularak, çağın gerekl�l�kler� ve geleceğe 
yönel�k, en �deal sürdürüleb�l�n�r yöntem�n seç�leceğ�; �lg�l� 
tüm resm� kurum kademeler�n�n yetk�l�ler�, meslek odaları, 
s�v�l toplum kuruluşları, yerel halk tems�lc�ler�nden oluşacak 
kom�syon kurularak şeffaf b�r şek�lde kararlar alınmalıdır. 

TESİS EN UYGUN YERE İNŞA EDİLMELİDİR. 
Kurulacak kom�syon çevresel-ekonom�k-sosyal etk� sıralaması 
�le tes�sler �ç�n en �deal yerler� bel�rlemel�d�r.
Yanlış yere kurulacak b�r tes�s�n sonradan taşınma �ht�mal� 
yoktur. 
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MMO 47. OLAĞAN GENEL KURULU SONUÇLARI VE
SONUÇ BİLDİRİSİ AÇIKLANDI

Demokrat Mühend�sler Yunus Yener Başkanlığında yen�den görev başında

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası'nın (MMO) 47. 
Olağan Genel Kurulu ve seç�mler�, 24-25 Mart 2018 
tar�hler�nde Ankara'da yapıldı. 24 Mart'ta Kocatepe 
Kültür Merkez�nde yapılan genel kurulun seç�mler� 25 
Mart'ta Oda merkez b�nasında yapıldı. 108 b�n 400 üye 
�ç�nde her yüz üyey� b�r delegen�n tems�l ett�ğ� genel 
kurul seç�mler� b�ne yakın delegen�n katılımıyla yapıldı.
Genel kurulda Odanın 47. dönem yönet�m, onur ve 
denetleme kurulları �le MMO'yu TMMOB genel kurulu, 
yönet�m kurulu, yüksek onur ve denetleme kurullarında 
tems�l edecek 100 delege, blok l�ste olarak seç�mlere 
g�ren Demokrat Mühend�sler'den oluştu.

Seç�mler sonucunda,
Oda Yönet�m Kurulu asıl üyel�kler�ne Yunus Yener, 
Abdullah Selçuk Soylu, El�f Öztürk, Bedr� Tek�n, Harun 
Erpolat, İsma�l Odabaşı, Yılmaz Yıldırım, yedek 
üyel�klere Haydar Şah�n, Haydar D�r�k, Serap Özpolat 

Çete, Vedat İrş�, Özgür Dem�rtaş, Pınar Uraz, Fatma D�lek 
Öznur,  

MMO'yu TMMOB Yönet�m Kurulunda tems�l etmek 
üzere şu ank� TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n 
Koramaz, Tevf�k Peker, Hüsey�n Atıcı,  

TMMOB Yüksek Onur Kurulu'na Sal�m Mel�h Şah�n, 
TMMOB Denetleme Kurulu'na İlter Çel�k,

MMO Denetleme Kurulu asıl üyel�kler�ne Erdal Taş, 
Satılmış Göktaş, Hüsey�n Kaya, Osman Çakıl, F�kret 
Çaral, Kahraman Dağdev�ren, Muharrem Tanju Sarıca, 
Haydar Sancar, Mustafa Varel, Oğuz Kepez, Orhan Tevf�k 
Okuducu, Aydın Güçkıran, Ahmet İlbaşı, Levent 
Tanrısever, Gürsel Yayla, yedek üyel�klere Hüsey�n 
Kalantar, Alaadd�n Eks�n, Taşkın Koçak, Güner Mutlu, 
N�hat Çapoğlu, Servet Tet�k, Süleyman Noyan, İbrah�m 
Özçakır, Al� Aluç, Saadet Sayın, Ezg� Kılıç, Muharrem 
Üşümüş, Gültek�n Kesk�n, Mahmut Köse, Ad�l Kesten,

MMO Onur Kurulu asıl üyel�kler�ne İbrah�m Mart, 
İbrah�m Sem�h Oktay, Başar Küçükparmak, Zafer Güzey, 
Ünal Özmural, yedek üyel�klere Mehmet Selçuk 
Göndermez, Nerg�z B�lg�n, Rıza Erhan Kutlu, Gafur Onur, 
Nac� Erçolak  seç�ld�ler. Oda Yönet�m Kurulu görev 
dağılımını �lk toplantısında yapacaktır. Yönet�m Kurulu 
Başkan, Sekreter ve Sayman üyeler�n�n de bel�rleneceğ� 
görev dağılımı ayrıca kamuoyuna duyurulacak.

Genel kurulda oyb�rl�ğ� �le ben�msenen sonuç b�ld�r�s� 
aşağıda örgütümüzün ve kamuoyunun b�lg�s�ne 
sunulmaktadır.

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
47. OLAĞAN GENEL KURUL SONUÇ BİLDİRİSİ

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası (MMO) 47. Olağan 
Genel Kurulu, 24 Mart 2018 tar�h�nde Ankara Kocatepe 
Kültür Merkez� 'nde 850 delegen�n katıl ımıyla 
gerçekleşm�şt�r. 108 b�n 400 üyes�, 28 b�n 779 öğrenc� 
üyes�, 18 Şube, 55 �l, 43 �lçe tems�lc�l�ğ�, meslek� denet�m 
büroları, uygulamalı eğ�t�m merkez�ler�, meslek �ç� 
eğ�t�m merkezler�; akred�te muayene, personel 
belgelend�rme, deney ve kal�brasyon laboratuarı 
kuruluşları ve �şyer� tems�lc�l�kler� �le büyük b�r 
örgütlüğe sah�p olan Odamızın 47. Olağan Genel 
Kurulu, aşağıdak� sonuç b�ld�r�s�n� örgütümüze ve 
kamuoyuna sunar.

B�l�nd�ğ� üzere bu �kt�dar dönem�nde sanay�, tarım, 
enerj�, ulaşım, sağlık, eğ�t�m, yerel yönet�m vb. kamusal 
h�zmetler serbestleşt�rme-özelleşt�rmelere tab� 
tutulmuş; bar�z b�r sanay�s�zleşme sürec� yaşanmış ve 
ülkem�z rant cennet� hal�ne get�r�lm�şt�r. Kamusal 
üret�m, h�zmet ve denet�m fonks�yonlarının tasf�yes� �le 
b�rl�kte; kamu �dar� yapısı ve personel rej�m�, neol�beral 
ve total�ter b�r �çer�kle kökten b�r şek�lde değ�şt�r�lm�şt�r.

Türk�ye ekonom�s� geç�rd�ğ� dönüşümler sonucu 
bugün; üret�m, yatırım, tasarruf, �st�hdam, dış talep 
bağımlılığı, car� açık, sermaye hareketler�n�n serbestl�ğ�, 
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aşırı borçlanma ve rant yağması �le hayl� kırılgan b�r 
yapıdadır.  Büyük dış borç yükü ve toplumsal 
gereks�n�mlere yönel�k olmayan “büyük/çılgın 
projeler”�n kaynak �ht�yacı �ç�n, kamusal kaynak ve 
varlıkların Varlık Fonu'nda toplanması ve g�zl�ce �potek 
ed�leb�lmes� b�le söz konusudur.

Bu pol�t�kalara paralel olarak send�kal alan zayıflatılmış, 
güvences�z çalışma b�ç�mler� yaygınlaştırılmış, kıdem 
tazm�natlarına el atılmış, b�rçok emek düşmanı 
uygulama ve yoksulluk, ülkem�z� sarmıştır.

Geçen yılk� Anayasa referandumu �le de parlamenter 
tems�l� demokras�, sosyal hukuk devlet�, la�kl�k, temel 
� n s a n  h a k l a r ı  v e  s � y a s a l  ö z g ü r l ü k l e r � n  r a f a 
kaldırılmasının önü tamamen açılmıştır.

Ş�md� de �kt�dardan düşmemek �ç�n, sonucun önceden 
bell� olacağı seç�mlere yönel�k uyum yasaları, mevzuat 
değ�ş�kl�kler� yapılmakta; toplumsal muhalefet�n bütün 
kanatlarına saldırılmakta; m�ll�yetç�-ümmetç� b�r 
cepheleşme s�yaset� �le toplum, s�yasal, etn�k, d�nsel-
mezhepsel düşmanlıklara, demokras� düşmanı b�r 
zem�ne yönlend�r�lmekted�r.

ABD emperyal�zm�n�n �cazet�yle, 28 Şubat ve 2001 
kr�zler�n�n sunduğu avantajlarla �kt�dara gelen ve 
uzunca b�r süre Fethullah Gülen cemaat�yle koal�syon 
hal�nde olan �kt�darın “demokras� tramvayından” nasıl 
�nd�ğ�n�, ülkem�z�n 15 Temmuz darbes�ne nasıl 
get�r�ld�ğ�n�; 15 Temmuz darbes� fırsat b�l�nerek �lan 
ed�len OHAL �le anayasal düzen�n nasıl tamamıyla 
askıya alındığını, TBMM'n�n yok sayılarak KHK'lar �le 
ülken�n nasıl yönet�ld�ğ�n�; başta akadem�syenler ve 
kamu emekç�ler� olmak üzere b�rçok meslektaşımızın 
h u k u k s u z  b � r  ş e k � l d e  g ö r e v l e r � n d e n  n a s ı l 
uzaklaştırıldığını; �kt�darının devamını savaş ve kaosta 
gören anlayışın Kürt sorununu “çözüm ve barış” söylem� 
�le bugüne kadar nasıl yönlend�rd�ğ�n�; kadınlara 
yönel�k ş�ddet ve c�nayetler �le �ş c�nayetler�n�n nasıl 
arttığını; Türk-İslam sentezc�, total�ter-faş�st b�r rotaya 
nasıl oturduğunu hep b�rl�kte gördük.

Ülkem�z dış pol�t�ka alanında, Sur�ye'ye yönel�k 
emperyal�st müdahaleler�n de yönlend�rmes�yle ve �ç 
s�yaset-seç�m hesapları �le savaş bataklığına her geçen 
gün daha fazla saplanmaktadır. İkt�darın ÖSO g�b� 
c�hatçı çeteler �le beraber Sur�ye topraklarına müdahale 
etmes� Türk�ye halklarının b�rl�kte yaşama �rades�ne 
yapılmış b�r darbed�r. Barış �ç�nde b�rl�kte yaşaması 
gereken halkların arasına düşmanlık tohumları 
ek�lmekted�r. İç ve dış pol�t�ka, toplumsal muhalefete 
kapatılmaya çalışılmakta; her şey �kt�darın sürekl�l�ğ�n� 
sağlamaya, seç�m ve faş�zm�n kurumsallaşması 
hesaplarına bağlanmaktadır.

Bu olumsuzluklara muhalefet edenler �le TMMOB ve 
Odalarımız; mevzuat düzenlemeler� ve her türlü 
ant�demokrat�k uygulama �le uzun b�r süred�r tasf�ye 
ed�lmeye çalışılmaktadır.

Burada görülmes� gereken; demokras�y�, sosyal hukuk 
devlet�n� ve la�kl�ğ� yok etme çabaları �le kamu 
yönet�m�n�, ülke �marını, yapı, kent, ulaşım, eğ�t�m, 
sağlık, tarım, enerj�, maden, su, çevre ve koruma alanları 
�le TMMOB ve d�ğer meslek b�rl�kler�n�n mevzuatını 
yen�den düzenlemeye yönel�k adımların �ç �çe geçm�ş 
olduğudur. Mühend�sl�k eğ�t�m� ve uygulamalarının 
n�tel�ks�zleşt�r�lmes� �le mühend�s �şs�zl�ğ� arasında da 
bağlantılar bulunmaktadır. Ülkem�zde gerçekleşen 
ekonom�k-s�yas�- �deoloj �k-kültürel-toplumsal 
dönüşümler �le kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek 
kuruluşlarının dönüştürülmes� arasında açık b�r şek�lde 
yapısal bağlantılar bulunmaktadır.

Ancak bel�rtmek �ster�z k�; MMO 47. Olağan Genel 
Kurulu, kamusal meslek� sorumlulukları yer�ne 
get�rmek, meslek ve meslektaş yararları �le demokrat�k 
mevz�ler�m�z� korumak, özelleşt�r�len tüm kamusal 
h�zmetler�n tekrar kamu el�yle ve toplum çıkarlarını 
gözeten b�r anlayışla ver�lmes�n� sağlamak, Oda-
TMMOB ç�zg�s�n� sürdürerek geleceğe taşımak �ç�n 
kararlılıkla mücadele etmede tam b�r görüş b�rl�ğ� 
�ç�nded�r.

Odamız, yen� çalışma dönem�nde, yukarıda sıralanan 
sorunların köklü b�r tarzda aşılması ve �nsanca başka b�r 
yaşam, başka b�r Türk�ye �ç�n; eş�tl�kç�, özgürlükçü, barış 
�ç�nde, demokrat�k, la�k, sanay�leşm�ş, kalkınmış, tam 
bağımsız b�r Türk�ye �ç�n bütün yurtsever, demokrat, 
devr�mc� güçler �le b�rl�kte mücadeleye kararlılıkla 
devam edecekt�r.

Yaşasın MMO Örgütlülüğü!

Yaşasın TMMOB!
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mmo’dan

Kocael �  Şube Öğrenc�  Üye Kom�syonumuzun 
düzenlem�ş olduğu MMO GÜNLERİ Panel�m�z 08-09 
Mar t 2018 tar�hler�  arası  Kocael�  Ün�vers�tes� 
Mühend�sl�k Fakültes� "B" Savaş AYBERK Konferans 
Salonu'nda  gerçekleşt�r�ld�.

Mühend�sl�k yaşantımızda karşılaşab�leceğ�m�z 
durumları deney�ml� mühend�slerden d�nley�p, çeş�tl� 
konularda tekn�k b�lg�ler kazandırmayı amaçlandı. 
Meslektaş adayı öğrenc�lere mezun olduklarında 
çalışab�lecekler� alanlar hakkında tecrübeler aktarıldı. 
Öğrenc� Üyem�z Eda KÖSE n�n açılışını yaptığını 
etk�nl�ğ�m�z,  Şb. Başkanımız Murat KÜREKÇİ n�n 
konuşmasıyla devat ett�.

Etk�nl�ğ�n 1.gününde (08.03.2018) "Mühend�sl�kte 
C�ns�yet Eş�ts�zl�ğ�" konu başlığında MMO İstanbul Şb. 
Kadın Kom�syonu adına Aysun AYKAÇ ve UZER Mak�na 
ve Kalıp Sanay� A.Ş. çalışanı Günnur BABACAN, 
"Elektromekan�k ve Robot�k" konu başlığında 
HİDROPAR Hareket Kontrol Teknoloj�ler� Merkez� 
çalışanı Tolga CANKURT, "Türk�yede Enerj� Ver�ml�l�ğ�" 
konu başlığında MMO Şb.adına Şb.Müdürü Alpaslan 
GÜVEN deney�mler�n� paylaştı. 

Etk�nl�ğ�n 2.gününde (09.03.2018) "Endüstr� 4.0 ve Yalın 
Üret�m" konu başlığında  MMO Kocael� Şb.EİM Meslek 
Dalı Kom�syonu Üyes� Kad�r NOZOĞLU, "İşç� Sağlığı İş 
Güvenl�ğ�"  Yönet�m Kurulu Üyeler� Hüsey�n Cemal 
H Ü S E Y İ N   ve  S e l ç u k  K A R S TA R L I ,  " O t o m o t � v 
Sektöründek� Gel�şmeler" konu başlığında Ford Otosan 
çalışanı M�that KOÇ  b�lg� aktardı. 

Etk�nl�k Mak�na Mühend�sl�ğ�, Endüstr� Mühend�sl�ğ�, 
M e k a t ro n � k  M ü h e n d � s l � ğ � ,  E n e r j �  S � s t e m l e r � 
Mühend�sl�ğ�,  Otomot�v Mühend�sl�ğ� bölümü 
öğrenc�ler�n�n yoğun �lg�s�yle tamamlanmıştır.

MMO  GÜNLERİ ETKİNLİĞİMİZ GERÇEKLEŞTİ



şube günlüğü

ÖĞRENCİLERE UEM BİNAMIZDA ENERJİ
YÖNETİMİ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRDİK

MMO GÜNLERİ ETKİNLİĞİMİZ GERÇEKLEŞTİ

YAPILARDA ENERJİ TÜKETİMİNE MODERN
YAKLAŞIMLAR SEMİNERİMİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“Enerj� Kom�syonumuz tarafından organ�ze ed�len 
Ortaokul Öğrenc�ler�ne yönel�k Enerj� Ver�ml�l�ğ� 
Sem�ner� gerçekleşt�r�ld�. Sem�ner�m�ze 7.boru ve Hızır 
Re�s Ortaokullarından yaklaşık 50 öğrenc� katıldı. 
Şube Başkanımız  Murat Kürekc�, Yönet�m Kurulu 
üyem�z Taylan Özkan, Enerj� Kom�syonu üyem�z 
Ertuğrul Kemaloğlu'nun hazırladığı 'Enerj� Ver�ml�l�ğ�' 
konulu sunumu Cansel Osmanoğlu gerçekleşt�r�ld�. 
Öğrenc�lere buhar kazanı, kompresör ve pompalar �le 
�lg�l� tanıtımlar yapılarak, Enerj� Ver�ml�l�ğ� �le �lg�l� 
b�lg�ler aktarıldı.”

Kocael �  Şube Öğrenc�  Üye Kom�syonumuzun 
düzenlem�ş olduğu MMO GÜNLERİ Panel�m�z 08-09 
Mar t 2018 tar�hler�  arası  Kocael�  Ün�vers�tes� 
Mühend�sl�k Fakültes� "B" Savaş AYBERK Konferans 
Salonu'nda  gerçekleşt�r�ld�.

Yapılarda Enerj� Tüket�m�ne Modern yaklaşımları 
sem�ner�m�z 09 Mart 2018 tar�h�nde Sarp DEMİRÇELİK 
e ğ � t m e n l � ğ � n d e  ş u b e  e ğ � t � m  s a l o n u m u z d a 
gerçekleşt�r�ld�. 18 üyem�z katılım gösterd�.

ÜYE KAHVALTIMIZ 11 MART PAZAR GÜNÜ
SIRÇAKÖŞK TESİSLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Geleneksel olarak üyeler�m�z arasındak� �let�ş�m� 
güçlend�r mek amacıy la  düzenled�ğ�m�z  Üye 
kahvaltımız 11 Mart Pazar günü Baş�skele SIRÇAKÖŞK 
Tes�sler�n�n Teraskatında gerçekleşt�r�ld�. 160 üyem�z 
katılım gösterd�.

14. DÖNEM İLK ŞUBE DANIŞMA KURULU
TOPLANTIMIZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

14 Mart 2018 tar�h�nde Şubem�z Toplantı salonunda 
Oda Genel Seç�mler� , 2 aylık şube çalışmaları ve  Şube 
Çalışma Programı taslağının görüşüldüğü Şubem�z 14. 
Dönem 1.Danışma Kurulu toplantısı 90 Danışma Kurulu 
üyes�n�n katılımıyla gerçekleşt�r�ld�.
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şube günlüğü

WIN EURASIA 2018 FUARINA ÜYELERİMİZLE
BİRLİKTE KATILDIK

ARDUINO EĞİTİM SEMİNERLERİMİZİN
İLKİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK

ÜYE EĞİLİM DÜZCE

4 adımda oluşan Ardunıo eğ�t�m�m�z�n �lk� üyeler�m�z�n 
ve çocuklarının yoğun �lg�s�yle başladı. 
Sem�ner�m�ze 25 k�ş� katılım sağladı.

WIN EURASIA 2018 fuarına Şubem�zden, ve Sakarya, 
Gebze tems�lc�l�kler�m�zden araç kaldırıldı. Fuar 
etk�nl�ğ�m�z 90 üyem�z�n katılımıyla gerçekleşt�.

HAVA KAYNAKLI ISI POMPALARI SEMİNERİ / 
21 MART 2018 TARİHİNDE ŞUBEMİZDE

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“Hava Kaynaklı Isı Pompaları ” konulu sem�ner�m�z, 21 
Mart 2018 Çarşamba günü Saat:14:00 – 17:00 arasında 
Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes� Konferans 
Salonunda gerçekleşt�r�ld�. 
Sem�ner�m�ze 22 üyem�z katılım sağladı.

ŞUBE BİLİRKİŞİLİK KURSUMUZUN 4.SÜ
TAMALANDI

Temel B�l�rk�ş�l�k kurslarımızın 4.sü 06-09 N�san 2018 
tar�hler� arası şubem�zde gerçekleşt�r�ld�. Teor�k 
Eğ� tmenl �ğ�n �  Prof  Dr.  G önül  BALKIR ,  Prat �k 
Eğ�tmenl�ğ�n� Hüsey�n Cemal HÜSEYİN'�n yaptığı 
kursumuza 15 k�ş� katılım gösterd�.

DÜNYA TİYATROLAR GÜNÜNDE ÜYE VE 
MİSAFİRLERİMİZLE BİRLİKTEYDİK

Kocael� Yerel T�yatro Grubu olan OYUN İSTASYONU 
"Yalancı Aranıyor" adlı oyunuyla, 27 Mart 2017 tar�h�nde 
üye ve m�saf�rler�m�z �ç�n �ç�n sahne aldı. 
Yaklaşık 300 k�ş� katılım gösterd�ğ� etk�nl�ğ�m�zde 
T�yatro Oyunu  key�fle �zlen�ld�. .
Etk�nl�ğ�m�zde LÖSEV de m�saf�r�m�zd�.
Gece n�n konuşmasını Şube Başkanımız Murat KÜREKÇİ 
gerçekleşt�r�rken, LÖSEV a�le kom�tes� Başkanı Ahmet 
KÖSE'de katılım göstererek, katkılarından dolayı 
şubem�ze teşekkür ve plaketler�n� sundu.



şube günlüğü

UYGULAMALI MMA (Elektrot) ve OKSİASETİLEN
(Oks�jen) KAYNAK KURSLARIMIZ TAMAMLANDI

UYGULAMALI EĞİTİM MERKEZİMİZDE
ATATÜRK VE KAZIM KARABEKİR İLKÖĞRETİM

OKULLARIMIZI AĞIRLADIK

“Enerj� Kom�syonumuz tarafından organ�ze ed�len 
Ortaokul Öğrenc�ler�ne yönel�k Enerj� Ver�ml�l�ğ� 
Eğ�t�m�m�z bu kez Atatürk ve Kazım Karabek�r 
Ortaokulu  öğrenc�ler�yle gerçekleşt�r�ld�. 
Yaklaşık 50 öğrenc�n�n katıldığı eğ�t�m sem�ner�m�zde 
Enerj� Kom�syonu üyem�z İlhan ATALAY  'Enerj� 
Ver�ml�l�ğ�'  sunumunu gerçekleşt�r�rken , Öğrenc�lere 
buhar kazanı, kompresör, pompalar �le �lg�l� tanıtımlar 
yapılarak, Doğalgaz, Aydınlatma ve Enerj� Ver�ml�l�ğ� �le 
�lg�l� b�lg�ler aktarıldı.”

SEDAŞ f�rmasının Kocael�, Bolu, Düzce, Sakarya ve 
�lçeler�nde arıza bakım görevl�s� olarak çalışan 75 
personel�ne, toplam 96 saat süren Kaynakçı Eğ�t�m� 
ver�ld�.

SOLAREX İSTANBUL GÜNEŞ ENERJİSİ VE
TEKNOLOJİLERİ FUARINA ÜYELERİMİZLE

BİRLİKTE KATILDIK

SOLAREX Solarex İstanbul |  Güneş Enerj�s� ve 
Teknoloj�ler� Fuarı na Şubem�zden, ve Sakarya, 
tems�lc�l�ğ�m�zden araç kaldırıldı. Fuar etk�nl�ğ�m�z 25 
üyem�z�n katılımıyla gerçekleşt�.

MMO Kocael� Şube olarak TİG(Argon), MMA(Elektrot) ve 
Oks�-Aset�len(Oks�jen) kaynak yöntemler�nden 
uygulamalı eğ�t�m çalışmalarını gerçekleşt�rd�ğ�m�z 
Uygulamalı Eğ�t�m Merkez�(UEM) Kaynak Atölyem�zde 
gerçekleşt�rd�ğ�m�z bu eğ�t�m, toplam 12 gün sürdü.

Eğ�t�m süres�nce Oks�-Aset�len ve Elektr�k Ark kaynak 
yöntemler�, teor�k ve uygulamalı olarak anlatıldı.

ÜYE KAHVALTIMIZ 08 NİSAN 2018 TARİHİNDE
FORD OTOSAN SOSYAL TESİSLERİNDE

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Geleneksel Üye Kahvaltımız 08.N�san.2018 tar�h�nde 
Vehb� Koç Vakfı Ford Otosan Sosyal Tes�sler� nde 
gerçekleşt�r�ld�.
Yaklaşık 120 üyem�z katılım gösterd�.

ZEYBEK, HARMANDALI KURSUMUZUN
İLK DERSİ TAMAMLANDI
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şube günlüğü

ENDÜSTRİYEL MUTFAK HAVALANDIRMASI
VE EGZOZ DEBİSİ HESABI SEMİNERİMİZ

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“ŞARKILARDA AŞK” NAĞME VE SAZ KONSERİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kocael� Şube DANS KURSLARIMIZ başladı..
Sosyal Etk�nl�kler kapsamında başlattığımız Harmandalı 
Zeybek kursumuz;  mak�na mühend�s� aynı zamanda 
zeybek,harmandalı kurs eğ�tmenl�ğ�  yapan üyem�z 
CANSEL OSMANOĞLU nun eğ�tmenl�ğ�nde başladı. İlk 
ders�m�z 09.04.2018 tar�h�nde  Çarşı yapıda bulunan 
UEM Enerj� Ver�ml�l�ğ� b�namızın lokal�nde gerçekleşt�. 
25 üye l�m�tle açtığımız kursumuz tamamen dolu �d�.

“ENDÜSTRİYEL MUTFAK HAVALANDIRMASI ve EGZOZ 
DEBİSİ HESABI” konulu sem�ner�m�z, 13 N�san 2018 
Cuma günü saat:14:00 – 17:00 saatler� arasında Mak�na 
Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes�nde ÜCRETSİZ olarak 
gerçekleşt�r�ld�.

Türk Tes�sat Mühend�sler� Derneğ� (TTMD) �le MMO 
Kocael� Şube ortak etk�nl�ğ� olarak gerçekleşt�r�len 
sem�ner� DOĞU İKLİMLENDİRME f�rması uzmanlarından 
Mak.Müh. Süleyman KAVAS ve Mak. Müh.Taner IŞIK 
tarafından ver�ld�.

Geleneksel Türk Müz�ğ�'n�n yaşatılması, yen� nes�ller 
başta olmak üzere Türk Müz�ğ�'n�n daha fazla k�tlelere 
duyurulması amacıyla kurulan Nağme ve Saz grubu, 
"Şarkılarda Aşk " temasıyla, 15 N�san 2018 Pazar günü 
üye ve üye dostlarımıza ücrets�z konser gerçekleşt�rd�. 

Kocael� İl Kültür Müdürlüğü �le b�rl�kte organ�ze 
ett�ğ�m�z konser�m�ze 200 üye ve mus�k� dostlarımız 
katıldı. Türk Müz�ğ�n�n en güzel parçaları, Tango 
göster�s� �zleyenlere key�fl� dak�kalar yaşattı..

ÇÖP FABRİKASI KURULMASI PLANLANAN
ORMANLIK ALANDA FARKINDALIK

YARATMAK AMACIYLA PİKNİKTEYDİK

Umuttepeye yapılması planlanan çöp fabr�kasının 
kurulacağı alanın ÇED raporunda �dd�a ed�lenden farklı 
olduğunu göstermek �ç�n Akadem�k Odalar B�rl�ğ� ve 
Yerel HalkPlatformu olarak Umuttepe Ayvazca 
mevk��nde 15.04.2018 tar�h�nde düzenlenen P�kn�ğe, 
Şube yönet�ler�m�z, üyeler�m�z ve dostlarımızla katıldık. 

VRF & ISI POMPALARI SEMİNERİMİZ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

VRF Isı Pompaları Sem�ner� 24.04.2018 tar�h saat 14:00-
16:00 saatler� arasında gerçekleşt�r�ld�. Eğ�tmenl�ğ�n� 
ALARKO f�rmasından D�lara ÇAYIR'ın yapmış olduğu, 
ü ye l e r � m � ze  ü c re t s � z  o l a ra k  g e rçe k l e ş t � r � l e n 
sem�ner�m�ze 35 üyem�z katıldı.



DİNLERİN VE MEDENİYETİN COĞRAFYASINA
(GAP) YOLCULUĞUMUZU TAMAMLADIK

şube günlüğü 

14. DÖNEM 2. ŞUBE DANIŞMA KURULU
TOPLANTIMIZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bu yıl k� planlanan DİNLERİN VE MEDENİYETİN 
COĞRAFYASINA BUTİK BİR YOLCULUK... GAP TURU ..      
(ŞANLIURFA, MARDİN, GAZİANTEP, HATAY) 18-23 N�san 
2018 Turumuz  gerçekleşt�r�ld�. Dünyanın en büyük 
moza�k müzes� Zeugma  Gaz�antep Bakırcılar Çarşısı  
Halfet� Tekne Turu Tar�h� yen�den yazan Göbekl�tepe 
Tapınağı  Harran, Balıklıgöl ve Şanlıurfa Sıra Geces�  
Otant�k Mard�n Sokakları  Bab�l ve Pers Krallıkları'nın 
�z�nde Dara Harabeler�  B�r dünya m�rası Hasankeyf 
rotaları gez�len turumuz 51 üye ve a�leler�n�n katılımıyla 
tamamlandı.  Katı lan,  varl ık lar ıyla gücümüzû, 
moral�m�z� ve mot�vasyonumuzu daha da pek�şt�ren 
üyeler�m�ze teşekkür eder�z.

26 N�san 2018 tar�h�nde Şubem�z Toplantı salonunda 
Oda Genel Seç�mler� , 3 aylık şube çalışmaları, Şube 
Çalışma Programı taslağı ve 1 Mayıs M�t�ng�n�n 
görüşüldüğü Şubem�z 14. Dönem 2.Danışma Kurulu 
toplantısı 53 Danışma Kurulu üyes�n�n katılımıyla 
gerçekleşt�r�ld�.

TESİSAT YALITIMI MALZEME SEÇİM KRİTERLERİ
SEMİNERİMİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tes�sat Yalıtımı ve Malzeme Seç�m Kr�terler� sem�ner�m�z 
26.04.2018 tar�h�nde şube Eğ�t�m salonumuzda İnşaat 
Mühend�s� Bengül BÖKE DİZ �n eğ�tmenl�ğ�nde 
gerçekleşt�r�ld�. 
Üyeler �m�ze  ücrets �z  o larak  gerçek leşt � r � len 
sem�ner�m�ze 17 üyem�z katıldı.
Eğ�t�m sonrası katılan üyeler�m�z ve eğ�tmen�m�zle 
b�rl�kte UEM b�nası z�yaret ed�ld�.

şube günlüğü - sakarya

İL TEMSİLCİLİĞİ OLARAK SAKARYA VALİSİNİ
MAKAMINDA ZİYARET ETTİK

Öncek� gün gerçekleşt�rd�kler� toplantı �le göreve gelen 
14. Dönem Mak�ne Mühend�sler� Odası Sakarya 
Tems�lc�l�k Yürütme Kurulu Sal�m Aydın Başkanlığında 
Sakarya Val�s� İrfan Balkanlıoğlunu makamında z�yaret 
ett�.

CHP SAKARYA İL BAŞKANLIĞI TEMSİLCİLİĞİMİZİ
ZİYARET ETTİ

CHP Sakarya İl Başkanı Erdoğan Isır �le Adapazarı İlçe 
Başkanı Fatma Kurtuluş ve beraber�ndek� İl ve Merkez 
İlçe Yönet�m Kurulu Üyeler� Mak�ne Mühend�sler� Odası 
Sakarya İl Tems�lc�ğ�ne seç�len Sal�m Aydın ve 
Yönet�m�ne Hayırlı olsun z�yaret�nde bulundu.
Z�yaret kapsamında CHP Sakarya İl Başkanı Erdoğan Isır 
ve Adapazarı İlçe Başkanı Fatma Kurtuluş Meslek� s�v�l 
toplum örgütler�n�n şehr�n öneml� d�nam�kler�nden 
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şube günlüğü - sakarya

b�r�s� olduğunu Sakaryanın sorunlarının çözümünde 
s�yas� görüşü ne olursa olsun toplumsal b�rl�ktel�k ve 
hoşgörünün sağlanması �ç�n resm� kurumlar s�yas� 
part�ler s�v�l toplum kuruluşları ve vatandaşların ortak 
akıl çerçeves�nde hareket etmes� gerekl�l�ğ�n�n önem�n� 
vurgularken yen� seç�len Sal�m Aydın Başkanlığında k� 
Yönet�m Kurulunu tebr�k ederek çalışmalarında 
başarılar d�led�. 

İL TEMSİLCİLİĞİ OLARAK SAKARYA BÜYÜKŞEHİR
BELEDİYE BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİK

Sakarya Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı Zek� Toçoğlu, 
Sakarya Mak�ne Mühend�sler� Odası �le b�r araya geld�. 
Başkanlık makamında gerçekleşt�r�len z�yarette 
Sakarya Mak�ne Mühend�sler� Odası Başkanı Sal�m 
Aydın ve yürütme kurulu yer aldı.

KALİTE SÜREÇ KONTROLÜ SEMİNERİMİZİ
GERÇEKLEŞTİRDİK

Uzman üyem�z Mak�na Yüksek Mühend�s� Vedat 
Bozkan'ın sunumuyla Kal�te Süreç Kontrolü (FMEA) 
sem�ner�m�z� gerçekleşt�rd�k. 

TEMSİLCİLİĞİMİZ SATSO ZİYARETİ

MMO Sakarya Tems�lc�l�k Yürütme Kurulumuz SATSO’yu  
z�yaret ett�.

GELENEKSEL ÜYE KAHVALTIMIZI
GERÇEKLEŞTİRDİK

2 2  N İ S A N  2 0 1 8  t a r � h � n d e  İ M R E N  G R İ L  C A F E 
RESTAURANTTA GERÇEKLEŞTİRDİĞİMİZ geleneksel üye 
kahvaltımıza 79 k�ş�l�k katılım gerçekleşm�şt�r.

İL TEMSİLCİLİĞİ OLARAK BİLİM SANAYİ VE
İL MÜDÜRLÜĞÜNÜ ZİYARET ETTİK

B�l�m, Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı Sakarya İl Müdürü 
Vek�l� Özcan Kesk�n ve beraber�ndek� heyet, MMO 
Sakarya İl Tems�lc�l�ğ�n� z�yaret ett�. Z�yaret esnasında 
Mak�na Mühend�sler� Odası Sakarya İl Tems�lc� Sal�m 
Aydın başkanlığındak� yen� yürütme kurulunu tebr�k 
ederek çalışmalarında başarılar d�leyen Kesk�n; Mak�na 
Mühend�sler� Odası �le b�rl�kte çalışmaktan, şehre değer 



şube günlüğü - sakarya

şube günlüğü - bolu

İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ
BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRDİK

TMMOB Bolu İl Koord�nasyon Kurulu tarafından 
Tems�lc�l�ğ�m�zde “İş C�nayetler�'ne Karşı Mücadele 
Günü”  basın açıklaması gerçekleşt�r�lm�şt�r.

katacak projeler üretmekten duyacakları memnun�yet� 
d�le get�rd�. Z�yaretler�nden dolayı Özcan Kesk�n ve 
heyet�ne teşekkür eden Başkan Aydın; kamu yararına 
olan tüm çalışmalarda ayrım gözetmeks�z�n bütün 
kurum ve kuruluşlarla b�rl �kte hareket etmek 
�sted�kler�n� bel�rtt�. Üyeler�ne ve ülkeye karşı 
sorumluluklarının b�l�nc�nde olarak çalışacaklarını 
vurguluyan Başkan Aydın; B�l�m, Sanay� ve Teknoloj� İl 
Müdürlüğü �le ortak çalışmalar yapmaktan mutlu 
olacaklarını bel�rtt�.

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİNDE
MAK. MÜH. BÖLÜMÜ TANITIMI YAPILDI

19.04.2018 Tar�h�nde 33 Öğrenc� katılımıyla Abant İzzet 
Baysal Ün�vers�tes� Mak�na Mühend�sl�ğ� Bölümü 1. Sınıf 
öğrenc�ler�ne Odamız ve çalışmaları hakkında 
b�lg�lend�rme gerçekleşt�r�ld�. 

YÜRÜTME KURULU ÜYELERİMİZ BOLU ORGANİZE
SANAYİ İLE GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRDİ

11.04.2018 Tar�h�nde 
Y ü r ü t m e  K u r u l u 
Ü y e l e r � y l e  B o l u 
O r g a n � z e  S a n a y � 
Müdürüyle Odamız ve 
çalışmaları hakkında 
g ö r ü ş m e 
gerçekleşt�r�lm�şt�r.

II. EMEK SEMPOZYUMUNA KATILIM
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

26-27.04.2018 Tar�hler�nde A.İ.B.Ü. gerçekleşt�r�len II. 
Emek Sempozyumuna katılım gerçekleşt�r�lm�şt�r.

MASA TENİSİ TURNUVASINA TEMSİLCİLİĞİMİZ
KATILIM SAĞLAMIŞTIR

İl�m�zde düzenlenen Bolu İl� Kurumlar Arası Masa Ten�s� 
Turnuvasına Tems�lc�l�ğ�m�z adına katılım sağlanmıştır.

ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE
ad.soyad@mmo.org.tr

şeklinde e-posta adresi almak
için Şubemize başvurunuz.

Başvuru: kocaeli@mmo.org.tr
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TEMSİLCİLİĞİMİZ VALİLİK ZİYARETİ

27.03.2018 tar�h�nde Mak�na Mühend�sler� Odası 
Kocael� Şubes� Düzce İl Tems�lc�l�ğ� yen� dönem 
yürütme kurulu olarak Düzce Val�s� Sayın Zülk�f Dağlı'ya 
nezaket z�yaret�nde bulunulmuştur.
Kend�s�yle Düzce �l�ndek� mühend�sler�n sorunları, �mar 
ve şeh�rc�l�k alanındak� eks�kl�kler ve özell�kle asansör 
montaj ve bakımı hakkında b�lg� alışver�ş�nde 
bulunulmuştur. Yapılan görüşmede val� tarafından 
Düzce'dek� asansörler hakkında tems�lc�l�ğ�m�z�n b�r 
rapor hazırlaması �stenm�ş ve 04.04.2018 tar�h�nde 
rapor kend�s�ne ulaştırılmıştır.

TEMSİLCİLİĞİMİZ TEL MAKİNA FİRMASINA
TEKNİK GEZİ DÜZENLEDİ

Düzce tems�lc�l�k öğrenc� üyeler� 08 Mart 2018 tar�h�nde 
Tel Mak�na f�rmasına 17 k�ş�yle tekn�k gez� düzenled�ler.

şube günlüğü - düzce

ÖĞRENCİ ÜYE MMO GÜNLERİ SEMİNER
PROGRAMI GERÇEKLEŞTİRDİK

Düzce öğrenc� üyeler� 08.03.2018 tar�h�nde Kocael� 
Ün�vers�tes�'nde gerçekleşt�r�len MMO Günler� Sem�ner 
Programına 17 öğrenc�yle katıldı.

UYGULAMALI EĞİTİM MERKEZİ ZİYARETİMİZ

08.03.2018 tar�h�nde 17 öğrenc�n�n katılımıyla Düzce 
Tems�lc�l�k Öğrenc� Üyeler� Uygulamalı Eğ�t�m 
Merkez�n� z�yaret ett�.

şube günlüğü - gebze

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ MÜHENDİS YETKİLENDİRME
KURSU ERÇEKLEŞTİRİLDİ

 Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z de 24-26 Şubat 2018 
tar�hler�nde Şant�ye Şefl�ğ� Mühend�s Yetk�lend�rme 
Kursu gerçekleşt�r�ld�. Muammer Hakkı Ersöz'un 
sunumuyla gerçekleşen eğ�t�me 10 üyem�z katılım 
sağladı



şube günlüğü - gebze

“YEREL YÖNETİMLER, SORUNLAR, BEKLENTİLER,
ÇÖZÜMLER” PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z tarafından 24 Şubat tar�h�nde 
Gebze Kent Kültür Merkez� Kardelen salonunda 
gerçekleşen panele 300'e yakın k�ş� katıldı. Panel�m�ze 
Tuncel�-Ovacık Beled�yes� Başkanı Fat�h Mehmet 
Maçoğlu ve TMMOB Esk� Başkanı, Çankaya Beled�yes� 
Esk� Başkanı Bülent Tanık katıldı. Panel�m�z, tems�lc�l�k 
yürütme kurulu başkanı S�nan Yücel ve Kocael� şube 
başkanı Murat Kürekç�'n�n açılış konuşmaları �le başladı.

ŞEKER FABRİKALARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİNE
KARŞI BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze tems�lc�l�ğ�m�z yürütme kurulu başkanı S�nan 
Yücel şeker fabr�kalarının özelleşt�r�lmes�ne karşı basın 
açıklaması yaptı.Yücel yaptığı açıklamada şeker 
fabr�kalarının özelleşt�r�lmes�n�n ülke çıkarlarına aykırı 
olduğunu ve TMMOB'un, halkımızın alın ter�n�n ürünü 
o l a n  k a m u s a l  b � r � k � m l e r � n ,  y e r a l t ı ,  y e r ü s t ü 
kaynaklarımızın ve bütün varlıklarımızın talanına 
kararlılıkla karşı durmaya devam edeceğ�n�, bütün 
saldırılara karşın ülke, halk, meslek, meslektaş yararını 
savunmaya devam edeceğ�n� vurguladı.  

GEBZE İLÇE TEMSİLCİLİĞİ 14. DÖNEM YÜRÜTME
KURULU GÖREVE BAŞLADI.

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z 09 Şubat tar�h�nde yapılan 
üye eğ�l�m toplantısı sonrası 14. Dönem yürütme 
kurulunu bel�rled�. Yürütme kurulu kend� �çer�s�nde 
görev dağılımını yaptı. 

Başkan: S�nan YÜCEL
Sekreter: Yas�n ÇELİK
Sayman: Erdem S�nan SAPAZ
Üye: Sevda SARAÇ
Üye: Mehmet İlkay KINACI
Üye: Mehtap DEMİR
Üye: Barış İNCE
Üye: Barış KUTLAY
Üye: Can Bulut YILMAZ
Üye: Gürkan ÜNLÜ

MEKANİK TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME
KURSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z de 10-16 Mart 2018 
tar�hler�nde Mekan�k Tes�sat Mühend�s Yetk�lend�rme 
Kursu gerçekleşt�r�ld�. Hakan Yavuz'un sunumuyla 
gerçekleşen eğ�t�me 14 üyem�z katılım sağladı.

İTFAİYE PERSONELİNE ASANSÖRLERDE
İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ VERİLDİ

Gebze, Darıca, Çayırova ve D�lovası �tfa�yeler� 
personel�ne “Asansörlerde İş Güvenl�ğ�” eğ�t�m� ver�ld�. 
Üyem�z Özgür Kılıç tarafından gerçekleşt�r�len eğ�t�m 2 
gün sürdü. Gerçekleşt�r�len eğ�t�me 34 �tfa�yec� katılım 
sağladı. 
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şube günlüğü - gebze

HAVALANDIRMA TESİSATI MÜHENDİS
YETKİLENDİRME KURSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

13. DÖNEM YÜRÜTME KURULU ÜYELERİNE
TEŞEKKÜR ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z 13. Dönem yürütme 
kurulunda görev alan Gülnaz Aydın, Alper Savah�l, Al� 
Suat Yıldız ve Tanfer Yeş�ltepe �ç�n odamıza verm�ş 
oldukları  emeklerden ötürü teşekkür yemeğ� 
düzenlend�.

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z de 18-19 Mart 2018 
tar �hler �nde Havalandırma Tes�satı  Mühend�s 
Yetk�lend�rme Kursu gerçekleşt�r�ld�. Hakan Yavuz'un 
sunumuyla gerçekleşen eğ�t�me 10 üyem�z katılım 
sağladı

GEBZE KAYMAKAMLIĞI VE GEBZE TİCARET
ODASI ZİYARET EDİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z 14. Dönem yürütme kurulu 
tarafından Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze 
T�caret Odası Başkanı Na�l Ç�ler z�yaret ed�ld�. Oda 
çalışmalarımız hakkında b�lg� ver�ld�

ÇÖZÜM TEMEL LİSESİ MÜHENDİSLİK TANITIM 
ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Gebze de bulunan Çözüm Teme L�ses� öğrenc�ler�ne 
yönel�k olarak, mühend�sl�k meslekler�n�n tanıtım 
sem�ner� düzenlend�. Yürütme Kurulu Başkanı S�nan 
Yücel, Yürütme Kurulu Üyes� Mehtap Dem�r ve 
Tems�lc�l�k Tekn�k Görevl�s� Tanfer Yeş�ltepe'n�n katıldığı 
sem�nerde mühend�sl�k meslekler�n�n tanıtımı yapıldı.

Gebze �lçe tems�lc�l�ğ�m�z 14. Dönem kom�syonları 
bel�rlend�. Üyeler�m�z�n talepler� doğrultusunda 
Doğalgaz-SMM, Endüstr�-İşletme Mühend�sler�, 
Asansör, Kadın, Enerj�, Teknoloj�, İşç� Sağlığı ve İş 
Güvenl�ğ�, Sosyal Etk�nl�kler kom�syonları kuruldu

14. DÖNEM KOMİSYONLARIMIZ
ÇALIŞMALARINA BAŞLADI



şube günlüğü - gebze

YANGIN TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME
KURSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z de 31 Mart-02 N�san 2018 
tar�hler�nde Yangın Tes�satı Mühend�s Yetk�lend�rme 
Kursu gerçekleşt�r�ld�. Hakan Yavuz'un sunumuyla 
gerçekleşen eğ�t�me 12 üyem�z katılım sağladı

MEDİKAL GAZ TESİSATI MÜHENDİS
YETKİLENDİRME KURSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z de 31 Mart-02 N�san 2018 
t a r � h l e r � n d e  M e d � k a l  G a z  Te s � s at ı  M ü h e n d � s 
Yetk�lend�rme Kursu gerçekleşt�r�ld�. Hakan Yavuz'un 
sunumuyla gerçekleşen eğ�t�me 7 üyem�z katılım 
sağladı

ROBOTEL SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

G e bze  İ l ç e  Te m s � l c � l � ğ � m � z  E n d ü s t r � - İ ş l e t m e 
Mühend�sler� Kom�syonunun katkıları �le “Robotel, 
Türk�ye'n�n yardım el�” sem�ner� düzenlend�. Zeynep 
Karagöz'ün sunumuyla gerçekleşt�r�len etk�nl�ğe 20 
üyem�z katılım sağladı. 

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SANAYİ VE
TEKNOLOJİ ZİRVESİNE KATILDIK

Gebze Tekn�k Ün�vers�tes�nde 11-14 N�san tar�hler�nde 
gerçekleşen Sanay� ve Teknoloj� Z�rves�'ne katıldık. 
Ün�vers�te yerleşkes�nde kurduğumuz standımızda oda 
çalışmalarımıza yönel�k tanıtım ve üyel�k �şlemler� 
yapıldı

RAFTİNG ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

G ebze İ lçe  Tems� lc � l �ğ�m�z  sosyal  etk �n l �k ler 
kom�syonunun katkıları �le 3. Geleneksel raft�ng 
etk�nl�ğ�m�z gerçekleşt�r�ld�. Düzce Melen Çayında 
gerçekleşen raft�ng etk�nl�ğ�m�ze 48 k�ş� katılım sağladı. 
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şube günlüğü - gebze

YENİ ÜYE TANIŞMA TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�ze son 5 ay �çer�s�nde kayıt 
olmuş üyeler�m�ze yönel�k olarak yen� üye tanışma 
toplantısı gerçekleşt�r�ld�. Tems�lc�l�k kom�syonlarımızın 
da katıldığı etk�nl�k sonunda yen� kayıt yaptıran 
üyeler�m�ze oda rozetler� takıldı.

28 NİSAN DÜNYA İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ
GÜVENLİĞİ GÜNÜ BASIN TOPLANTISI

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z İSG kom�syonun katkıları �le 
28 N�san Dünya İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� günü 
dolayısıyla basın toplantısı ve “Babamın Kanatları” 
f�lm�n�n göster�m� yapıldı. Basın açıklamasını İSG 
kom�syonu başkanı Kam�l KILIÇ okudu. 

1 MAYIS BİRLİK MÜCADELE VE DAYANIŞMA
GÜNÜ YÜRÜYÜŞ VE MİTİNGE KARILDIK

Gebze Send�kalar B�rl�ğ� öncülüğünde Gebze Trafo 
Meydanında başlayan 1 Mayıs yürüyüşüne Kocael� 
Şube, Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ� ve Sakarya İl Tems�lc�l�ğ� 
olarak katıldık

Gebze de bulunan GOSB, TOSB ve GEPOSB bölge 
müdürlükler� yürütme kurulumuz tarafından z�yaret 
ed�ld�. Oda ve sanay� �şb�rl�ğ� konusunun görüşüldüğü 
z�yaretlerde �ş arayan meslektaşlarımız �ç�n �ş ve 
mühend�sl�k öğrenc�ler�  �ç�n staj konularında 
sanay�c�den destek talep ed�ld�.

OSB BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ ZİYARET EDİLDİ



basın açıklaması

İŞ CİNAYETLERİNİ VE İŞÇİ KATLİAMLARI DURDURALIM

Değerl� basın emekç�ler�, sevg�l� arkadaşlar
3 Mart tar�h�, ülkem�z�n en öneml� maden fac�alarından b�r� 
olan ve 263 madenc�n�n yaşamını y�t�rd�ğ� 1992 Kozlu 
Maden Fac�asının yıldönümüdür. TMMOB olarak b�zler, 
ülkem�zdek� �ş c�nayetler�ne d�kkat çekeb�lmek, �şç� 
sağlığının ve �ş güvenl�ğ�n�n önem�n� vurgulamak �ç�n 
Kozlu Fac�ası'nın yıldönümünü İş C�nayetler�ne Karşı 
Mücadele Günü olarak bel�rled�k ve 2013 yılından bu yana 
her 3 Mart'ta meydanlara çıkıyoruz.

Acımasız sömürü koşulları, güvenl�ks�z çalışma ortamı, 
alınmayan tedb�rler, uyulmayan kurallar ve uygulanmayan 
denet�mler neden�yle �ş başındayken hayatını kaybeden 
tüm emekç�ler�n anıları önünde saygıyla eğ�l�yor, a�leler�ne 
b�r kez daha baş sağlığı d�l�yoruz.

Ülkem�zde çalışma yaşamında yaşanan ölümler uzun 
zamandan ber� s�stemat�k b�r hal almıştır. Bu yüzden 
yaşanan ölümler kamuoyu tarafından kaza değ�l, c�nayet 
olarak adlandırılmaktadır. Bu c�nayet�n fa�ller�, kâr hırsını 
can güvenl�ğ�n�n önünde tutanlardır. Bu durumu 
görmezden gelen, gerekl� denet�mler� yapmayan, 
sorumluları hak ett�kler� b�ç�mde cezalandırmayanlar da �ş 
c�nayetler�n�n müşterek fa�ller�d�r.

Basına yansıyan rakamlara göre geçt�ğ�m�z yıl ülkem�zde 
en az 2006 k �ş� ,  �şyerler�nde çalışırken hayatını 
kaybetm�şt�r. Yan� ülkem�zde her 4 saatte b�r emekç�, ev�ne 
ekmek götüreb�lme gayret�n�n bedel�n� hayatıyla 
ödemekted�r. Daha ucuza, daha çok ve daha hızlı üret�m 
yapab�lmek �ç�n k�m�ler� tersanede, k�m�ler� �nşaatta, 
k�m�ler� boyahanede, k�m�ler� madende, k�m�ler� tarla 
yolunda, k�m�s� yüksek ger�l�m hattında can vermekted�r.

Değerl� Arkadaşlar,
İş c�nayetler�n�n her yıl artması, ülkem�zde �nsan hayatına 
ver�len önem�n g�derek düştüğünü gösterd�ğ� kadar, �ş 
sağlığı ve güvenl�ğ� alanına �l�şk�n yasal mevzuatın ve 
denet�mler�n yeters�zl�ğ�n� de gözler önüne sermekted�r.

İş c�nayetler�n� önlemek �ç�n atılması gereken �lk adım, �şç� 
sağlığı ve �ş güvenl�ğ� konusuna kamusal b�r anlayışla 
yaklaşmaktır. Başta, 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenl�ğ� Kanunu olmak üzere bu alana �l�şk�n 
tüm yasalar,  kamusal b�r bakış açısıyla yen�den 
düzenlenmel�d�r.

H e r  ş e yd e n  ö n ce  e m e k ç � l e r � n  g e l e ce k  k aygı s ı 
h�ssetmeyeceğ�, güvenl� b�r çalışma �l�şk�s� yaratılmalıdır. 
Bunun �ç�n de İş Kanunu'nda yer alan “telaf� çalışması”, 
“denkleşt�rme”, “çağrı üzer�ne çalışma”, “kısm� sürel� 
çalışma”, “asıl �şveren-alt �şveren �l�şk�s�”, “geç�c� �ş �l�şk�s�” 
g�b� esnek ve kuralsız çalışma hükümler� derhal 
kaldırılmalıdır.

Çalışma yaşamını esnekleşt�ren, �ş güvences�n� ortadan 
kaldıran, �şveren�n �şç�ye karşı sorumluluklarını haf�fleten, 
�ş-�şveren �l�şk�s�n� dolaylı hale get�ren her türden yasal 
düzenleme �ptal ed�lmel�d�r. Send�kal hak ve özgürlükler�n 
kullanılması önündek� her türden yasal ve f��l� engel 
kaldırılarak �şç�ler�n kend�ler�n� örgütlü ve güvende 
h�ssetmes� sağlanmalıdır.

Değerl� Arkadaşlar,
İşç� sağlığının korunması ve �ş güvenl�ğ�n�n sağlanması 
devlet�n ve �şveren�n sorumluluğundadır. Ne var k�, devlet 
kurumları da, �şverenler de, konuya bu sorumlulukla 
yaklaşmamaktadır. 2012 yılında çıkarılan 6331 sayılı İş 
Sağlığı ve Güvenl�ğ� Kanunu'na rağmen �ş c�nayetler�n�n 
her geçen yıl artması, Soma'da, Ermenek'te, Elb�stan'da, 
Ş�rvan'da, Şırnak'ta, 3. Haval�manı'nda b�rb�r� ardına 
yaşanan �ş fac�alarının neden� devlet�n ve �şveren�n bu 
sorumsuz tutumudur.
Eks�kl�kler�yle yasalaşan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� 
Kanunu, zaman �ç�nde yapılan değ�ş�kl�klerle tamamen 
�şlevs�z hale get�r�lm�şt�r. Kanun, TMMOB ve TTB başta 
olmak üzere meslek örgütler�n�n katkı ve öner�ler�yle, 
kamusal b�r bakış açısıyla yen�den düzenlenmel�d�r.

Bu düzenlemeyle b�rl�kte;
• İşyerler�ne ver�lecek �şç� sağlığı ve �ş güvenl�ğ� h�zmetler� 
b�r kamu h�zmet� olarak ele alınmalı, �şç� sağlığı ve �ş 
güvenl�ğ� t �car�  kuruluşların kâr alanı olmaktan 
çıkartılmalıdır.
• İşç� sağlığı ve �ş güvenl�ğ� alanına �l�şk�n düzenleme ve 
denet�mler Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığı'nın yanı 
sıra, Sağlık Bakanlığı, ün�vers�teler, send�kalar, TTB ve 
TMMOB'den oluşan �dar� ve mal� yönden bağımsız b�r 
enst�tü tarafından yer�ne get�r�lmel�d�r. Çalışma yaşamına 
�l�şk�n tüm düzenlemeler bu enst�tü tarafından yen�den ele 
alınmalı ve kararlaştırılmalıdır.

• İşyerler�nde �şç� sağlığı ve �ş güvenl�ğ� alanında görev 
ver�len mühend�s ve m�marların �şç� sağlığı ve �ş 
güvenl�ğ�n�n sağlanması konusundak� görevler�n�n b�r 
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basın açıklaması

danışmanlık h�zmet� olduğu kabullen�lmel� ve asıl 
sorumluluğun devlet ve �şverende olduğu b�l�nc� 
yerleşt�r�lmel�d�r.

B�zler TMMOB olarak bugüne kadar olduğu g�b� bundan 
sonra da, �nsan yaşamının her şeyden önce geld�ğ�n� 
vurgulamaya devam edeceğ�z. İşveren�n kar hırsının, s�yas� 

�kt�darın pol�t�k öncel�kler�n�n emekç�ler�n hayatlarını 
çalmasına �z�n vermeyeceğ�z. Bu anlayışla, devlet ve 
�şveren� �şç� sağlığı ve �ş güvenl�ğ� konusunda sorumlu 
davranmaya, tüm kamuoyunu da �ş c�nayetler�ne karşı 
duyarlı olmaya davet ed�yoruz.
 
Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ�

8 Mart Uluslararası Emekç� Kadınlar Günü Kutlu Olsun!
MMO, Kadınların Ger�c�l�ğe Karşı Mücadeles�n�n Yanındadır.

07.03.2018 tar�h�nde saat 13.00 de Şube Toplantı Salonumuzda 8 Mart Uluslararası Emekç� Kadınlar Günü” �le �lg�l� Yönet�m 
Kurulumuz ve çalışanlar olarak basın açıklaması gerçekleşt�r�ld�.
Oda Yönet�m Kurulu Toplantı Salonunda yapılan Açıklamayı, Çalışan Kadın arkadaşlarımız adına Şb. Tekn�k Görevl� çalışanımız 
Özge Den�z Aydem�r yaptı. Açıklamaya, Şube Başkanımız Murat Kürekç�'n�n yanı sıra yönet�m kurulu üyeler� ve tüm şube 
çalışanları katıldı. 
Günün anlamı gereğ�, Tüm Kadın Üyeler�m�z�n 8 Mart Dünya Emekç� Kadınlar Günü'nü kutlamak adına sembol�k olarak Şb Kadın 
çalışanlarımız ve Kocael� Ün�vers�tes� Kadın Öğret�m Görevl�ler� z�yaret ed�lerek günler� kutlandı. 

8 Mart Uluslararası Emekç� Kadınlar Günü'nün köken�nde, 
19. yüzyılda, kadın �şç�ler�n düşük ücretlere, �nsanlık dışı 
çalışma koşullarına karşı haklı �syanları bulunmaktadır. 
Ancak 19. yüzyıldan bugüne yan� 21. yüzyıla dek, kadınlar 
üzer�ndek� sömürü ve baskı artarak sürmekted�r. Bu 
nedenle kadınların her alandak� eş�tl�k ve özgürlük 
mücadeleler�, 8 Mart 1857 tar�h�nde 40 b�n dokuma �şç�s� 
kadının daha �y� yaşam ve çalışma koşulları �ç�n başlattığı 
mücadele ateş� büyüyerek devam etmekted�r.

Türk�ye'de a�le, eğ�t�m, çalışma yaşamı ve �st�hdam 
sorunları başta olmak üzere toplumsal yaşamın her 
alanında kadınlara yönelm�ş eş�ts�z uygulama ve 
pol�t�kalar, özell�kle �ç�nde bulunduğumuz bu dönemde 
hızla artmış, yaşamı tehd�t eder boyutlara ulaşmıştır. 
S�yasal �kt�darın kurmaya çalıştığı ger�c� rej�m�n �nşasında 
kadın eş�ts�zl�ğ� ve sömürüsüne öneml� b�r rol ver�lm�ş,  
kadına yönel�k ş�ddet g�derek tırmanmıştır. Bu dönemde 
kadın c�nayetler�ndek� korkutucu artış, b�l�nmel�d�r k� 
�kt�darın açıklamalarında ve uygulamalarındak� kadını 
�fade etme b�ç�m�nden bağımsız değ�ld�r.

S�yasal �kt�dar, yukarıdan aşağıya yaşam alanlarına 
müdahalelerle tüm toplumu d�nsel ger�c�l�kle kuşatırken, 
bedenler�nden emekler�ne kadar kadınları denetlemeye, 
kaç çocuk doğuracağından k�m�nle evleneceğ�ne, hang� 
okullarda okuyup, ne tür meslekler ed�neceğ�ne, g�y�m�ne, 
kuşamına yönel�k kararları s�yasal gücüyle kend�s� 
vermeye kalkmış, kadınların kend� yaşamlarını bel�rleme 
özgürlüğünü eller�nden almıştır. Aynı anda devlet, kamu 
h�zmet üret�m�nden vazgeçt�kçe, sosyal harcamaların 
yükü, ev �şler�, hasta ve çocuk bakımı vb. �şler kadınların 
üzer�ne yıkılmıştır.

Kadınların her alanda eş�t yurttaş olab�lme mücadeles�, 
ülkem�z�n la�kl�k, demokrat�kleşme ve özgürleşme 
mücadeles�d�r. Kadınların toplumsal yaşamda, ekonom�k 

ve s�yas� alanda daha ş�ddetl� b�r sömürü ve eş�ts�zl�ğe tab� 
kalması, sadece kadınların değ�l, ülken�n geleceğ�n� 
düşünen herkes�n sorunudur.  Unutulmamalıdır k�, eş�t, 
özgür, demokrat�k b�r Türk�ye mücadeles�, kadınların 
örgütlü mücadeles� �le b�rl�kte başarıya ulaşab�lecekt�r.
Odamız, bu onurlu mücadeleler�nde kadınlarla b�rl�kte, 
dayanışma �ç�nde olmayı sürdürecekt�r. Bu ves�leyle 8 Mart 
dolayısıyla b�rçok kentte kadınların özgürlük yürüyüşler�n� 
engellenmeye yönel�k ant�demokrat�k yasakları protesto 
ed�yoruz.

B�rl�k ve dayanışmanın en güzel günler�nden b�r� olan 8 
Mart'ta, ülken�n farklı b�rçok yer�nden ger�c�l�ğe, 
sömürüye, baskıya, ş�ddete, tac�z ve tecavüzlere HAYIR 
sesler�n� yükseltecek olan kadınların 8 Mart'ı kutlu olsun.

Baskı ve ş�ddet sonucu yaşamlarını kaybeden tüm 
kadınları sevg�yle, saygıyla anıyoruz.

TMMOB 
Mak�na Mühend�sler� Odası
Kocael� Şb. 
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BASINA VE KAMUOYUNA
"Yurtlarda yen� çocuk ölümler� �stem�yoruz. Kamusal h�zmet olarak 

güvenl� ve çağdaş yurt anlayışının yanındayız." 
29 Kasım 2016 tar�h�nde Adana'nın Aladağ �lçes�ndek� Özel 
Aladağ Tahs�l Çağındak� Talebelere Yardım Derneğ� 
Ortaöğret�m Kız Öğrenc� Yurdu'nda çıkan yangın sonucu, yurt 
yetk�l�s�n�n 6 yaşındak� kızı v�le b�r� eğ�tmen olmak üzere 12 
k�ş� yaşamını y�t�rm�ş, bazı öğrenc�ler yaralanmıştı. Bu vahşet, 
ne yazık k� �lkokul öğrenc�ler�ne yönel�k yurt yapmanın yasak 
olduğu ülkem�zde ve M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı'nın �zn�yle açılan 
b�r yurtta gerçekleşm�şt�.

Bu olayın ardından 06/05/2017 tar�h ve 30058 sayılı Resm� 
Gazetede yayınlanan "Özel Öğrenc� Barınma H�zmetler� 
Yönetmel�ğ�"n�n "b�nalarda aranacak şartları bel�rleyen 
"Kurum B�naları" başlıklı 9. Maddes�n�n 6.ve 8.fıkraları 
aşağıdak� g�b� yayınlanmıştı.

“(6) Kurum b�nalarının �ç ve dış duvarları �le tavan 
döşemeler�nde ahşap ve yanma özell�ğ� yüksek 
malzemelerden yapılmış g�yd�rmeler kullanılamaz.
(8) Kurum b�nalarında yangın �kaz amacıyla duman ve 
ısıya duyarlı, gaz kaçaklarını algılayan sensörler, alarm 
s�stem� �le kurum kontenjanının yüzden fazla olması 
hal�nde otomat�k söndürme s�stem�n�n bulunması 
zorunludur.”

Ancak bu yurt katl�amını gözardı eden  MEB, Bakanlar Kurulu 
kararıyla “Özel Öğrenc� Barınma H�zmetler� Yönetmel�ğ�'nde 
skandal b�r değ�ş�kl�k yaparak, yurt açma koşullarının 
zorlaştırılarak, denet�mler�n arttırılması talepler�ne kulaklarını 
tıkamış, ve aks�ne şartları kolaylaştırma yoluna g�derek 
16/03/2018 tar�h ve 30362 sayılı Resm� Gazetede yayınlanan 
“Özel Öğrenc� Barınma H�zmetler� Yönetmel�ğ�nde Değ�ş�kl�k 
Yapılmasına Da�r Yönetmel�k” �le 9. Madden�n 6. fıkra 
tamamen yürürlükten kaldırarak, 8. Fıkradak� 100'den fazla 
öğrenc� �fades� 200'den fazla olarak değ�şt�rm�şt�r.
Bu değ�ş�kl�k �le 200 den az öğrenc�s� olan çok sayıda yurt �ç�n 
otomat�k  söndürme s �stem�  zorunluluğu or tadan 
kaldırılmış,yurtlarda yanıcı n�tel�kte ucuz malzemeden 
dekorat�f veya başka amaçlar �le g�yd�rmeler yapılmasınınönü 
açılmıştır. 

Ayrıca yönetmel�ğ�n Geç�c� 2. Maddes�ne aşağıdak� fıkra 
eklenerek bazı vakıf ve dernekler�n açacağı yurtlar �ç�n �nşaat 
ruhsatı ve yapı kullanma �zn� aranmayacağı bel�rt�lm�ş, 
yapının sağlamlığı �le �lg�l� olarak yapı proje müel�fler�n�n 
düzenleyeceğ� rapor yeterl� görülmüştür. Son derece sakıncalı 
bu değ�ş�kl�k �le hükümete yakın vakıf ve derneklere �mt�yazlar 
get�r�lm�şt�r.  

“(8)  18/10/1982 tar�h ve 2709 sayılı Türk�ye Cumhur�yet� 
Anayasasının 121.maddes� �le 25/10/1983 tar�hl� ve 2935 
sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4.maddes�ne göre 
çıkarılan kanun hükmünde kararnameler doğrultusunda 
kapatılan özel öğret�m kurumları veya özel öğrenc� 
yurtlarının haz�neye veya Vakıflar Genel Müdürlüğüne 

devred�len b�nalarında, Bakanlar kurulunca kamu 
yararına çalıştığına karar ver�len vakıf ve dernekler 
tarafından bu yönetmel�kte bel�rlenen kurumlardan 
herhang� b�r�n�n açılmasının �stenmes� hal�nde, bu 
b�naların �nşaat ruhsatı veya yapı kullanma �zn� 
aranmadan, b�nanın sağlam ve dayanıklı olduğuna �l�şk�n 
çevre ve şeh�rc�l�k �l müdürlükler�, yapının proje 
müell�fler� ya da yetk�l� serbest proje büroları veya 
ün�vers�teler�n �lg�l� bölümler�nce düzenlenen tekn�k 
rapor �le tekn�k raporu düzenleyen serbest �nşaat 
mühend�s�n�n gerçerl�l�ğ� devame den serbest �nşaat 
mühend�sl�ğ� belges� �le �şyer� tesc�l belges� �stenerek 
01/08/2019 tar�h�ne kadar açılış �şlemler� yapılır. “

İst�smar, ölüm, ş�ddet g�b� kabul ed�lemez suçlar �le  sıklıkla 
ülke gündem�ne gelen ve çoğunluğu çeş�tl� cemaatlerce 
�şlet�len yurtlara �l�şk�n düzenlemelerde �nsan hayatına da�r 
yükümlülükler�n azaltılması son derece kaygı ver�c�d�r. 

Unutulmamalıdır k� Aladağ'da yaşanan katl�amın sorumlusu 
sadece o yurdu �şletenler değ�l, aynı zamanda �lçedek� devlet 
yurdunu kapatarak halkı bu tür yurtlara mecbur bırakan, 
kaçak yurtların faal�yetler�ne göz yuman, yurtları sağlık ve 
güvenl�k açısından denetlemeyen kamu otor�tes�d�r. 

Mak�na Mühend�sler� Odası olarak çoğunluğu cemaatler�n 
örgütlenme aracına dönüşmüş yurtların kamu el�yle 
�şlet�lmes�n�n sağlanmasının, y�ne başta �lk ve orta öğren�m 
çağındak� çocuklar �ç�n mevzuata ve çağın gerekl�l�kler�ne 
uygun, sağlık ve güvenl�k tedb�rler�n�n alındığı yurtların kamu 
el�yle açılmasının sağlanmasının gerekt�ğ�n�; mevzuatta  
yapılan ve yangın güvenl�ğ� açısından zaf�yet� artıran 
değ�ş�kl�kler�n de �ptal�n�n gerekl�l�ğ�n� önemle kamuoyuna 
bel�rtmek �ster�z.

La�k, parasız, eş�t ve kamusal eğ�t�m hakkını savunan “Mak�na 
Mühend�sler� Odası olarak her zaman çocuklarımızın sağlık ve 
güvenl�ğ�nden yana tavır aldık, almaya devam edeceğ�z.

TMMOB 
Mak�na Mühend�sler� Odası 
Kocael� Şube Yönet�m Kurulu adına
Murat KÜREKCİ
Başkan
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ŞEKER FABRİKALARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ
KALKINMACI YERLİ ÜRETİM POLİTİKALARININ TERK EDİLMESİNİN

YENİ BİR ÖRNEĞİDİR!
Şeker sektörü, Cumhur�yet�n �lk kurulduğu yıllarda 
şeker�n� Rusya'dan almak zorunda kalan b�r ülken�n 
akılcı ve b�l�msel pol�t�kalarla hem tarımını, hem 
sanay�s�n� hem de kırsal kes�m�n ekonom�k, sosyal ve 
kültürel gel�şm�şl�ğ�n� sağlamasının  öneml� ve başarılı 
b�r örneğ�d�r. 

Endüstr�yel b�r ürün olan şeker pancarı sanay� üret�m�ne 
sağladığı kazanç yanında, yem üreterek hayvancılığa 
öneml� katkı sağlayan, alkol üret�m� �le d�ğer sektörlere 
katkı sunan,  kırsalda ve fabr�kalarında çalışan 
yüzb�nlerce �nsana da �st�hdam olanağı sağlayarak, 
ülkem�z�n kend� kend�ne yeterl�l�ğ�ne öneml� b�r katkı 
sağlamıştır.
Daha 2000'l� yılların başlarında ülkem�z, şeker�n doğal 
hammaddes� olan şeker pancarı üret�m�nde Fransa, 
Almanya ve ABD'n�n ardından dünya dördüncüsü �d� ve 
Avrupa B�rl�ğ� ülkeler� arasında üçüncü sırada yer 
alıyordu. Ancak Carg�ll g�b� uluslararası tekeller�n 
pazarlarını gen�şletmek �ç�n IMF, DTÖ ve Dünya 
Bankası'nın serbestleşt�rme-özelleşt�rme yönergeler�n� 
uygulayan  pol�t�kalar sonucu bugün ülkem�z şeker 
�thal eder duruma düşmüştür. 

Yıllar �çer�s�nde teknoloj�s� yen�lenmem�ş, yen�leme 
yatırımları �ç�n bütçe ayrılmamış, �y�ce kısılan pancar 
kotası neden� �le fabr�kalar sadece yılın kısa b�r 
dönem�nde çalışarak ver�ms�z hale get�r�lm�şt�r. 
Bu da şekerle �lg�l� asıl sorunun şeker fabr�kalarında 
değ�l kamuyu yöneten anlayışın kend�nde olduğunu 
göstermekted�r. 

Unutmamak gerek�r k� şeker fabr�kaları aynı zamanda 
yem ve alkol üret�m� de yapan öneml� �şletmelerd�r ve 
tarım ve hayvancılık �ç�n öneml� b�r yere sah�pt�r. 

Türk�ye'n�n 2001 yılında yaşadığı ekonom�k kr�zde 
IMF'n�n Kemal DERVİŞ aracılığıyla uygulamaya soktuğu 
Şeker Kanunu �le �lk darbes� vurulan şeker sektörüne, 
� k � n c �  d a r b e d e  A K P  d ö n e m � n d e  v u r u l a r a k 
özelleşt�rmeyle sektör yok ed�lmeye çalışılmaktadır. 
Hükümetçe 21.02.2018 tar�h�nde alınan b�r kararla 14 
şeker fabr�kasının satışının önü açılmıştır.

Öncel�kle bel�rtmek �ster�z k�, şeker fabr�kalarının satışı 
ülke ve halk çıkarlarına tamamen aykırıdır. Cumhur�yet 
dönem�yle b�rl�kte gündeme gelen m�ll�leşt�rme, 
devletleşt�rme, kamulaştırma ve kamusal üret�m 
pol�t�kalarına ağırlık ver�lmes� g�b� ülke ve halk yararına 
öneml� sonuçlar üretm�ş olan pol�t�kalar gözet�ld�ğ�nde, 

serbestleşt�rme ve özelleşt�rme pol�t�kalarının, 
kalkınmacı yerl� �malat sanay� üret�m�n�n tasf�yes� 
anlamına geld�ğ� çok açık olarak görüleb�lmekted�r 

Özelleşt�r�leceğ� �fade ed�len bu fabr�kalar b�r süre sonra 
asl� unsurlarının dışında değerlend�r�lecek ve fabr�kalar 
kapanacaktır. Bu fabr�kalarda çalışan 5 b�n c�varındak� 
çalışan �şler�nden olacak, 50 b�n c�varındak� üret�c� �se 
doğrudan etk�lenerek pancar ek�m� yapamayacaklardır. 
İşs�zl�k ve kırsaldan göç artacağı g�b� ger� kalan 
fabr�kalarında satışının önünü açacaktır.

Bu anlamda ülkem�z sanay�s� ve tarımı kaybederken, 
kazanan b�r kısım sermayedar ve Ülkem�z�n en ver�ml� 
tarım araz�ler�ne hukuka aykırı olarak açtıkları 
fabr�kalarda mısır n�şastasının k�myasal yollarla 
parçalanmasından elde ed�len n�şasta bazlı şekerler 
(NBŞ) üreten ABD'n�n küresel ş�rket� Carg�ll  olacaktır.

2002 yılından bu güne kadar Her yıl Bakanlar 
Kurulu'nun devreye g�rmes�yle sürekl� artan NBŞ kotası 
daha da artacak ve ülkem�z �nsanı Kron�k hastalıkları 
salgına dönüştüren daha fazla n�şasta bazlı şeker 
kullanacaktır. 

Sonuç olarak, “yerl�l�k, m�ll�l�k” üzer�ne b�rçok söz ed�p �ç 
düşman ve halk arasında kutuplaşma yaratanların bu 
satış kararı sonucu, şeker pancarı ç�ftç�s� ve çalışanı 
başta olmak üzere ülke sanay�s�, tarımı ve halkımız son 
derece olumsuz etk�lenecekt�r. 

Yapılması gereken şeker fabr�kalarının modern�ze 
ed�lerek, güvenl� ve üretken tes�sler hal�ne get�r�lmes�, 
pancar üret�m�n�n artırılarak NŞB şeker üret�m�n�n ve 
şeker �thalatının azaltılmasının sağlanması olmalıdır. 
Ülkem�z�n ve halkımızın yoksullaştırılmasına b�r kez 
daha hayır d�yoruz. 

TMMOB, halkımızın alın ter�n�n ürünü olan kamusal 
b�r�k�mler�n, yeraltı, yerüstü kaynaklarımızın ve bütün 
varlıklarımızın talanına kararlılıkla karşı durmaya 
devam edecek, bütün saldırılara karşın ülke, halk, 
meslek, meslektaş yararını savunmaya devam 
edecekt�r. 27.02.2018
 
TMMOB 
Mak�na Mühend�sler� Odası 
Kocael� Şube Yönet�m Kurulu adına
Murat KÜREKCİ
Başkan
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TÜRKŞEKER - FABRİKA KURUN FABRİKALAR

Erdoğan ÖZ
Mak�na Mühend�s�

26
27

GİRİŞ;
Türk�ye Şeker Fabr�kaları sadece şeker üreten tes�sler 

değ�ld�r; onlar Türk�ye Cumhur�yet� n�n kuruluş yıllarında 
tarım toplumundan sanay� toplumana geç�ş çalışmalarının 
lokomot�f�d�rler, onlar sadece şeker üretmekle kalmayıp 
sanay� toplumunun �ht�yacı olan tekn�k elemanların 
yet�şt�ğ� okul görev�n�de üstlenm�şlerd�r, onlar sadece 
şeker üretmekle kalmamış aynı zamanda “fabr�kalar 
kuran fabr�kalar” dır.

Dolayısıyla; onlar ve onları kuranlar b�zlere karşı görev 
ve sorumluluklarını fazlası �le yer�ne get�rm�şlerd�r, ş�md� 
b�zlere düşen; onlara sah�p çıkmak, onların yerl� ve yabancı 
tekeller�n el�ne geçerek yok ed�lmeler�ne engel olmaktır.

TARİHÇE / İLK FABRİKALAR;
Türk�ye de �lk şeker fabr�kası kurma g�r�ş�mler� Osmanlı 

İmparatorluğu nun son dönemler�ne (1844 – 1995) rastlar, 
ancak bu g�r�ş�mler�n h�çb�r�s� olumlu sonuçlanmamıştır.

Şeker Fabr�kalarının �lk kuruluşları Türk�ye Cumhur�yet� 
n�n �lk kuruluş yıllarında, genç Cumhur�yet�n gerçek 
bağımsızlığın ancak “kend� �ht�yaçlarını kend�n üret” �lkes� 
�le olab�leceğ� �nancının b�r sonucu olarak gerçekleşm�şt�r. 
Bu bağlamda �lk çalışmalar Uşak lı b�r ç�ftç� olan Molla 
Ömeroğlu Nur� (Şeker) tarafından başlatılmıştır.

Uşak Şeker Fabr�kası;
Uşak ta 06.11.1925 tar�h�nde temel� atılan �lk şeker 

fabr�kası 13 ay g�b� kısa b�r sürede, 17.12.1926 tar�h�nde 
üret�me başlamıştır. Uşak Şeker Fabr�kası nın kuruluşu 
600.000 TL sermayel� b�r ş�rket olan Uşak Terakk� Z�raat 
Anon�m Ş�rket� tarafından gerçekleşt�r�lm�şt�r, bu ş�rket�n 
ortakları arasında dönem�n devlet bankaları, Çekeslovak 
Skoda Ş�rket� ve özel k�ş�ler vardı.

Alpullu Şeker Fabr�kası;
Uşak ta �lk fabr�kanın  çalışmaları devam ederken – aynı 

dönemde – İstanbul ve Trakya bölges�nde özel şahısların 
ve m�ll� bankaların �şt�rakler�yle şeker yatırımları devam 
etm�ş, 22.12.1925 tar�h�nde temel� atılan Alpullu Şeker 
Fabr�kası 26.11.1926 tar�h�nde – 11 ayda – tamamlanarak 
üret�me başlamıştır. 

Alpullu Şeker Fabr�kası 500.000 TL sermayel� İstanbul 
ve Trakya Şeker Fabr�kaları A.Ş. tarafından kurulmuştur, bu 
ş�rket�n kurucuları;  T. İş Bankası, T.C. Z�raat Bankası, Trakya 
İller� Özel İdareler� ve Trakya Köylüler� d�r. Fabr�ka 
Masch�nenfabr�k Buckan R. Wolf �s�ml� Alman ş�rket� 
tarafından kurulmuştur. 

Esk�şeh�r Şeker Fabr�kası;
01.02.1933 tar�h�nde temel� atılan fabr�ka - aynı yıl 

�çer�s�nde – 05.12.1933 tar�h�nde devreye alınmış olup 
fabr�kayı Alpullu Şeker Fabr�kasını kuran Alman Ş�rket 
kurmuştur, aynı ş�rket daha sonra Turhal Şeker Fabr�kası 
nıda kuracaktır. Fabr�ka 3.000.000 TL sermayel� Anadolu 
Şeker Fabr�kaları T. A. Ş tarafından kurulmuş olup bu 
ş�rket�n sah�pler� �se; T. İş Bankası, T. C. Z�raat Bankası, Sanay� 
ve Maad�n Bankası dır.

Turhal Şeker Fabr�kası;
Fabr�kayı Türk�ye İş Bankası ve Z�raat Bankası toplam 3 

M�lyon sermaye ve eş�t h�sseyle 1934 yılında kurmuşlardır.

1935 yılında dönem�n koşulları d�kkate alınarak bu 
dört fabr�ka nın b�r ş�rket altında toplanmasına karar 
ver�lm�ş 06.07.1935 tar�h�nde  Sümerbank, Türk�ye İş 
bankası ve T.C. Z�raat Bankası tarafından eş�t h�sselerle 22 
m�lyon TL sermayel� “Türk�ye Şeker Fabr�kaları Anon�m 
Ş�rket�” kurulmuştur.

Şeker üret�m faal�yetler� 1950 yılına kadar bu dört 
fabr�ka tarafından yapılmıştır. Artan şeker �ht�yacının yerl� 
üret�mle karşılanab�lmes� �ç�n 1951 yılında hazırlanan 
“Şeker Sanay�� n�n Tevs� Proğramı” �le yen� şeker 
fabr�kalarının yerl� �mkanlar �le – bu dört fabr�kada 
kazanılan b�lg� b�r�k�m� ve tecrübe �le - kurulacağı dönem 
başlamış oldu.

FABRİKA KURAN FABRİKALAR DÖNEMİ;
Şeker Sanay�� �lk kuruluşundan �t�baren kend� 

mak�nalarını kend�s� üretmey� amaçlamıştır. Şeker  üret�m 
proses� �ç�n gerekl� mak�naların ve yedek parçaların �malatı  
�ç�n �lk çalışmalar 1933 yılında Esk�şeh�r Şeker Fabr�kasında; 
t e z g a h l a r  a t ö l y e s � ,  d e m � r h a n e ,  t e n e k e h a n e , 
marangozhane ve sandık haneden oluşan atölyeler�n 
kurulması �le başlamıştır, bu atölyeler �ler�de kurulacak “ 
Fabr�ka Kuran Fabr�kalar” ın da �lk temeller�n� oluşturur. 

İk �nc�  Dünya Savaşı  yı l lar ında ve sonrasında 
karşılaşılan, gerekl� yedek parçaların �thal zorlukları hatta 
�mkansızlıkları bu konuda dışarıya bağımlı olmanın 
zorlukları ve r�skler�de “fabr�ka kuran fabr�kalar” ın 
kurulumunu hızlandırmıştır. 

1951-1956 yıllarını arasında toplam onb�r yen� şeker 
fabr�kası kurularak, 1956 yılında fabr�ka sayısı onbeşe 
ulaşmıştır. 1962 yılında Ankara Şeker Fabr�kası ve 1963 
y ı l ı n d a  d a  K a s t a m o n u  Ş e k e r  Fa b r � k a s ı ,  k e n d � 
�mkanlarımızla gel�şt�r�len mak�na fabr�kası ve atolyelerde  
%65 yerl�l�k oranıyla �mal ed�lerek �şletmeye alınmışlardır. 

Ülkem�z�n nüfus artışına paralel olarak artan şeker 
�ht�yacını  karşılamak amacıyla yen� şeker fabr�kaları 
kurulması kaçınılmaz olmuş; 1977'de Afyon, 1982'de Muş 
ve Ilgın , 1983'de Bor, 1984'de Ağrı ve 1985 yılında da 
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Elb�stan Şeker Fabr�kaları %95'e varan yerl�l�k oranıyla ve 
y�ne kend� �mkanlarımızla mevcut beş mak�na fabr�kasında 
�mal ed�lerek �şletmeye alınmışlardır.

Daha sonra sırasıyla 1989 yılında Erc�ş, Ereğl� ve 
Çarşamba Şeker Fabr�kaları, 1991 yılında Çorum, 1993 
yılnda Kars, 1998 yılında Yozgat ve 2001 yılında �se Kırşeh�r 
Şeker Fabr�kaları �şletmeye açılmıştır.

Atölye ve Fabr�kalarda kazanılan bu tecrübelerle 
yapılan ek�pman �malatlarının kal�te ve f�yat yönünden 
�thal ed�lenlerden daha avantajlı olduğu görülmüş, 
fabr�kalar günden güne gel�şt�r�l�p büyütülmüştür. 1962 
yılından sonra kurulan tüm Şeker Fabr�kalarının tamamı 
kend� Mak�ne Fabr�kalarımızda üret�len mak�nalarla 
k e n d �  m ü h e n d � s  v e  � ş ç � l e r � m � z  t a r a f ı n d a n  
projelend�r�lm�ş ve kurulmuştur. Ülkem�z �ç�n yapılan 
şeker fabr�kalarının yanı sıra yurt dışında da şeker 
fabr�kaları kurulumları başarı �le tamamlanmıştır. 
Türk�ye Şeker Fabr�kaları A.Ş (Türkşeker)  Mak�ne 
Fabr�kaları d�ğer sanay� kollarına da mak�na ve tes�s 
yapmaktadır. Yakın zamana kadar �thal ed�len petrol, 
petrok�mya ve ç�mento sanay�n�n öneml� mak�naları 
h�drol�k ve term�k santraller�n türb�n, alternatör ve buhar 
kazanı g�b� öneml� ek�pmanları  artık Şeker Sanay�n�n 
Mak�ne Fabr�kalarında �mal ed�lmekted�r.

Türkşeker e a�t başta Ankara, Esk�şeh�r, Erz�ncan, Turhal 
Mak�ne Fabr�kaları ve Atolyeler�; enerj�,   petrok�mya, 
k�mya, ç�mento sanay�m�z�n bugünlere gelmes�nde çok 
büyük katkı sağlamışlardır. 

Atatürk bu �lk fabr�kaları şeh�rler�n en göz önünde olan 
merkez� bölgeler�nde kurmuştur, bunun neden� topluma 
“b�zde yapab�l�r�z” mesajı vererek genç cumhur�yet�n 
gücünü göstermekt�r. Y�ne herb�r fabr�kanın t�yatro - 
konferans salonları g�b� halka açık sosyal tes�sler� vardır, 
a m a ç  s a d e c e  ü r e t � m  d e ğ � l  t o p l u m u n  s o s y a l 
gel�ş�m�şl�ğ�n�de yükseltmekt�r. Evet Türkşeker Fabr�kaları 
sadece şeker üreten fabr�kalar değ�ld�r, onların satılması �le 
b�rçok ekonom�k ve sosyal değerde yok ed�lecekt�r.

Kend� tarımsal üret�m�m�z olan şeker pancarını temel 
g�rd� olarak kullanan şeker fabr�kaları; bulundukları 
bölgede yöre halkı ve esnafın o bölgede tutunmasını 
sağlayarak �ç göçün dengelenmes�ne katkı sağlar, melas ve 
et�l alkol g�b� ara ürünler� �le maya üret�m�ne ve �laç 
endüstr�s�ne hammadde g�rd�s� sağlar, küsbe ve posası 
hay van yem� olarak değer lend�r � l � r.   Türkşeker 
Fabr�kalarının - yabancı tekeller�n arzuları doğrultusunda - 
özelleşt�rme adı altında yok ed�lmeler� ülkem�ze yapılmış 
en büyük �hanett�r.   

KLİMALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Ü l k e m � z d e  e l e k t r � k 
enerj�s�  tüket�m� yaz 
aylarında rekor kırmakta 
ve  b u  d u r u m  e n e r j �  
güvenl�ğ�m�z�  tehd�t 
e t m e k t e d � r .  Y a z 
dönemler�nde k l �ma 
kullanımının elektr�k tüket�m� artışındak� etk�s� büyüktür. 
Y a t ı r ı m  v e  � ş l e t m e  m a l � y e t �  g ö z  ö n ü n d e 
bulundurulduğunda, yanlış kullanımı ve per�yod�k 
bakımlarının �hmal ed�lmes� enerj� tüket�m�m�z� artıracağı 
g�b� sağlığımızı da tehd�t edecekt�r.
Bu sebeple, terc�hen kl�maya �ht�yaç duyulmayacak pas�f 
önlemler alınması �ç�n;
1-) B�na yalıtımı
2-) B�nanın güneş almasını sınırlayıcı önlemler (Güneş 
s�per�, gölgel�k, b�na çevres�n�n ağaçlandırılması)
3-) B�na m�mar�s�n�n doğal havalandırmaya uygun 
tasarlanması öncel�kl� olmalıdır. Gece hava sıcaklığı 
n�speten düşük olacağından toplu yaşam alanları gece 
boyunca kapalı tutulmayıp, havalandırılmalıdır.

Enerj� mal�yetler�n�n devamlı arttığı, tasarruf tedb�rler�n�n 
alındığı günümüzde mevcut kl�maların ver�ml� çalışmasını 
ve doğru �şlet�lmes�n� sağlamak amacıyla aşağıdak� 

konulara mutlak 
ö n e m 
göster�lmel�d�r. 
1-) Kl�ma alımında, 
kl�ma kapas�tes�n�n 
ve kurulacağı yer�n 
seç�m�nde mutlaka 
b�r uzmandan yardım alınmalıdır. 
2-) Enerj� ver�ml�l�ğ� yüksek ürünler terc�h ed�lmel�d�r.
3-) Kl�ma sıcaklık set değer� yaz ayları �ç�n 24-25 C 
ayarlanmalıdır. (20 C gereğ�nden fazla düşüktür ve 
fazladan düşük ayarlanan her 1 derece �ç�n elektr�k 
tüket�m� yaklaşık yüzde 10 artacaktır.)
4-) Kl�maların per�yod�k bakımları mutlaka yapılmalıdır. İç 
ve dış ün�te tem�zl�kler�, su g�der� kontrolü, akım ve basınç 
kontrolü, var �se bozulmuş boru �zolasyon tam�ratları, fan 
tem�zl�kler� mutlaka d�kkate alınmalıdır.
5-) Dış ün�ten�n güneş veya başka b�r kaynak �le ısınması 
engellenmel�. Gerek�yorsa hava akımına engel olmayacak 
şek�lde gölgel�k yapılmalıdır. D�rekt olarak güneş ışığına 
maruz kalan c�hazlar enerj� tüket�m� daha fazla olacaktır.
6-) İç ün�ten�n önünde hava akımını engelleyecek eşya 
olmamalıdır.
7-) Sıcaklığın düşük nem oranının yüksek olduğu 
zamanlarda kl�ma nem alma modunda çalıştırılmalıdır.

komisyonlarımızdan
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SOSYAL ADALET VE ŞEHİR
Dav�d HARVEY

KIRLANGIÇ ÇIĞLIĞI
Ahmet ÜMİT

MUCİZE VE BEN
R. J. PALACIO / Ser�n�n İk�nc� K�tabı

A c ı y ı  g ö r d ü m .  G ö z l e r � n � n 
ortasında b�r ç�çek g�b� büyüyen 
�r�s�n önce ağır ağır büzülmes�n�, 
ardından çığlık g�b� ansızın 
patlamasını gördüm. T�treyen 
dudaklar, bal mumuna dönüşen 
yüzler�, çöken yanakları, �r�leşen 
e l m a c ı k  k e m � k l e r � n � ,  b � re r 
mağara g�b� der�nleşen göz 
çukurlarını, kurumuş ağızların 
�ç�nde pelteleşen d�ller� gördüm.
Anladım k� benl�ğ�m�z�n farkına 
vardığımız an, acının pençes�nde 
kıvrandığımız andır.
Çığlık değ�l, ürper�ş değ�l, evet, nereden geld�ğ�n� b�lmed�ğ�m 
o vahş� �n�lt�y� kalb�m�n der�nl�kler�nde duydum. Soluksuz 
kaldım, boğazım kupkuru, alnım ateşler �ç�nde, tuhaf b�r 
hülyaya kapılmışım g�b� sürüklend�m o d�ps�z boşlukta. 
Hayatın en karanlık sırrıyla yüzleşt�m.
Karanlığın her aşamasından geçt�m, akan kanın ses�n� 
duydum, ölümün ser�nl�ğ�n� damarlarımda h�ssett�m.
Geçm�ş�n kamburunu çoktan söküp attım sırtımdan.
İnsanın �nsanı öldürdüğü o �lk ânı gördüm, kat�l�n zafer 
haykırışını, kurbanın korku çığlığını �ş�tt�m.
Her an uyanmaya hazır o muhteşem dürtüyü bastırmak, 
�nsanlığın en masum hal�ne, en saf doğasına dönmemek �ç�n 
yıllarca �hanet ett�m kend�me. Kend�mle b�rl�kte bütün 
dünyayı da kandırdım. Neredeyse başaracaktım ama 
bırakmadılar, ben�m adıma onlar öldürmeye başladılar.
İşte bu yüzden ger� döndüm...

Sayfa sayısı : 400 • Baskı Yılı : 2018
Yayınev�: Everest Yayınları

Sosyal b�l�mler�n gel�ş�mde öyle 
bazı dönemler vardır k� mevcut 
bakış açılarını der�nden sarsan, 
dönüştüren k�taplar çıkar ortaya. 
Sosyal Adalet ve Şeh�r bunlardan 
b�r � .  Mek an çal ışmalar ında 
k l a s � k l e ş m � ş  b � r  y a p ı t . 
Kentsell�kle �lg�l� kap�tal�st ve 
sosyal�st formülasyonların ayrı 
bölümler hal�nde eleşt�rel b�r 
�ncelemes�n� yapan Harvey, b�r 
anlamda tar�hsel maddec�l�ğ�n 
m e k a n  ç a l ı ş m a l a r ı n a 
uygulanmasının �lk örneğ�n� 
verm�ş, sosyal adalets�zl�ğ�n 
mekan üzer�ndek� bölünme ve farklılaşmalarla nasıl 
örtüştüğünü gösterm�şt�r.
Zeng�nl�k ve yoksulluk coğrafya üzer�nde nasıl dağılır? Farklı 

yerler, konumlar ya da bölgeler arasında ad�l b�r dağıtım 
mümkün mü? Hang� araçlarla mümkün? Bu araçların kend�s� 
ad�l m�? B�r kente �lk gelenler� "efend�", son gelenler� "parya" 
yapan ned�r?
Kap�tal�zm popüler b�l�nçte genell�kle b�r "köşe dönücülük" 
olarak görülür; Sosyal Adalet ve Şeh�r kap�tal�zm�n gel�ş�m�ne 
coğrafya üzer�nde de bakılab�leceğ�n�, bakılması gerekt�ğ�n�, 
kap�tal�zm�n aynı zamanda mekan üzer�nde oynana b�r "köşe 
kapmaca" da olduğunu kanıtlıyor.

Sayfa sayısı : 296 • Baskı Yılı : 2016
Yayınev�: Met�s Yayıncılık

Muc�ze ve Ben üç farklı bakış 
açısıyla Augg�e'n�n dünyasına 
yepyen� b�r pencere açarak 
okuldan öncek� hayatı �le beş�nc� 
sınıfta yaşadıklarının b�l�nmeyen 
yönler�ne ışık tutuyor. Okurlar bu 
kez zorba Jul�an, Augg�e'n�n en 
esk �  dostu  Chr �stopher  ve 
o k u l d a k �  y e n �  a r k a d a ş ı 
Charlotte'ın gözünden tek ortak 
noktaları olan Augg�e'y� görecek. 
Bu üç muc�zev� h�kâye, sıradışı 
yüze sah�p sıradan çocuktan 
ayr ı lmak �stemeyenler  �ç �n 
haz�ne n�tel�ğ�nde. 

-Madalyonun Öbür Yüzü-

Muc�ze'n�n sayfalarında tanıştıkları andan �t�baren ona 
bulaşıcı hastalık taşıyormuş g�b� davranan Jul�an �le 
Augg�e'n�n arkadaş olmayacakları ortadaydı. Ancak Jul�an'ın 
h�kâyes�ne h�ç değ�n�lmed�, okurlar o ve düşünceler� hakkında 
yalnızca tahm�n yürüttü. Şu ana dek. Jul�an'ın h�kâyes� 
yaşananların öbür yüzünü anlatıyor. Jul�an, Augg�e'ye neden 
bu kadar kaba davranıyor? Ve yaptıklarını telaf� etme fırsatını 
bulab�lecek m�?
Taşındıkları güne kadar Chr�stopher, Augg�e'n�n en �y� 
arkadaşıydı; tüm amel�yat ve hayal kırıklıklarında, �y� ve kötü 
gününde yanındaydı. Yıldız Savaşları maratonu yaptıkları ya 
da b�rl�kte Plüton'a g�tt�kler� zamanlardak� g�b�. Çocukluk 
anıları �le Chr�stopher'ın kötü b�r gününün anlatıldığı ş�md�k� 
zaman arasında geç�şlerle aktarılan Plüton, ayrı düşen �k� 
çocuğun, dostlukların çaba göstermeye değd�ğ�n� 
keşfetmeler�n�n h�kâyes�.

Ser� 1 New York T�mes çoksatanı

USA Today Çoksatan İlk Yüz L�stes�
TIME, Tüm Zamanların En İy� 100 Çocuk, Gençl�k K�tabı

Sayfa sayısı : 320
Baskı Yılı : 2017
Yayınev�: Pegasus Yayınları
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  DEVR-İ ALEM Hazırlayan: S�bel KAHYA

DİNLERİN VE MEDENİYETİN 
COĞRAFYASINA (GAP) 

YOLCULUĞUMUZU TAMAMLADIK..

MMO A�les� bu GAP                       
(Şanlıurfa-Mard�n-Gaz�antep-Hatay)            

Turun daydı..

Her yıl Geleneksel olarak düzenled�ğ�m�z 
Kültür Turlarımızda Bu yıl,otant�k ve 
yöresel kültürü �ç�nde barındıran 3 günlük 
kısa tat�l� fırsat b�l�p, b�rkaç günde 
ekley�nce Gap Gez�s�'nde karar verd�k, 
b�rkaç ay önces�nden planlayıp düştük 
yollara.. 

18 N�san 2018 Çarşambaı akşamı  saat: 
07,30 İzm�t Yahyakaptan /Arastapark 
önünde üyeler�m�zle, tanışma yerleşme 
(k� her gez�de tanışsak, tanımasak b�r 
h e y e c a n  � ç � m � z d e  v a r  o l d u ğ u n u 
söylemel�y�m.)   durumları  sonrası 
otobüste yerler�m�z� alarak  sabahın �lk 
ışıklarında b�r sabah kahvaltısıyla �lk 
molamızı, Adana da vererek gez�m�z�n 
başlangıcını yaptık.. 
Uzun b�r yolculuk sonrası Peygamberler 
Şehr� Urfa'ya vardık ve  gez�m�ze Hz. 
İbrah�m Peygamber�n ateşe atıldığı yer 
olarak b�l�nen   Hal�l-ül Rahman gölü yan� 
Balıklı göl den başladık .”Efsaneye göre Kral 

Nemrut, yıldızlarda, b�r adamın ona ve 
putperestl�ğ�ne savaş açacağını haber 
veren b�r  �şaret görür.  Bu adam Hz. 
İbrah�m'd�r.Ancak sadece Nemrut'un 
putperestl�ğ�ne başkaldırmamış, aynı 
zamanda kızı  Zel�ha'ya da gönlünü 
kaptırmıştır.  Kral  Nemrut bu durum 
karşısında Hz. İbrah�m'�n yakılması emr�n� 
ver�r. Bugün Balıklı Göl'ün bulunduğu yere, 
k e n t � n  h e r  y e r � n d e n  g ö r ü l e b � l e c e k 

büyüklükte b�r ateş yakılır. Ateş�n karşısına 
denk düşen tepeye yaptırılan 2 büyük sütun 
arasındak� mancınıkla İbrah�m ateşe 
fırlatılır.Ancak atrş göle, odunlar �se 
balıklara dönüşür.  O gün bugündür 
buradak� göl kutsal sayılır.İç�ndek� balıklar 
da kutsaldır. Her k�m bu balıklardan yerse 
onun kör olacağına �nanılır. O günden 
sonra gölün adı Hal�l'ür Rahman olur. 
"Allahın Dostu" anlamına gelen bu �s�m Hz. 
İbrah�m'�n kutsallığını yansıtır. Bugün bu 
göl her �k� �s�mle de anılıyor. İbrah�m �ç�n 
a ğ l a ya n  N e m r u t ' u n  k ı z ı  Z e l � h a ' n ı n 
gözyaşlarından �se Balıklı Göl'ün hemen 
yanında küçük b�r göl daha oluşur, bu gölün 
adı �se "Zel�ha'nın gözü" anlamına gelen 
"Ayn-Zel�ha"..
Urfa ya ulaştığınızda büyükçe b�r Orta 
Anadolu �lçes�ne geld�ğ�n�z �zlen�m�ne 
varıyorsunuz çabucak .  Türk �ye'n�n 
doğusu �le batısı arasındak� sosyo-
ekoom�k ve sosyo-kültürel gel�şm�şl�k 
sev�yeler�ndek�, zaten b�l�nd�k uçurumu 
gözler�n�zle h�ssetmek �nsana apayrı 
duygular yaşatıyor. Şehr�n hemen dış 
k ı s ı m l a r ı n d a  y a  d a  ş e h � r l e r a r a s ı 
karayollarında; yol kenarına çömelm�ş 
oturan, b�r el� şakaklarına dayalı, d�ğer el� 
sarma tütünden s�gara tutan , fak�rl�ğ�n ve 
çares�zl�ğ�n adeta resm�n� gözler�m�z�n 
önüne seren, başı poşulu, yüzler� kavuran 
güneş�n �zler�n� taşıyan yöre �nsanları, 
bugüne kadar gördüğümüz fotoğraf 
kareler�n�n h�ç de m�zanpaj olmadığını 

gösterd� b�zlere.. 

Çek�len fotoğrafların ardından yürüyerek 
Hz. İbrah�m Peygamber�n doğduğu 
mağara, Sonrasında Urfa çarşısında 
dem�rc� ler,  bakırcı lar,  yemen�c� ler, 
baharatçılar çarşılarını gezerek poşu, 
şalvar, �sot, salça, b�ber, bakır g�b� yöreye 
özgü ürünler� alma �mkânımızoldu. Çarşı 
�çer�s�nde “eşkıya” f�lm�ne de set olmuş 
aynı zamanda toprak ağalarının dom�no 
oynadıkları yer olan Gümrük Han' ve 
burada �ç�len sıcak çaylar ve yed�ğ�m�z 
enfess patlıcan kebapları sonrası Harranı 
görmek üzere yola koyulduk.. 
Harran,Urfa'nın küçük b�r �lçes�. Urfa �le 
arası 45 km. Mezopotamya �le Akden�z'� 
b�rleşt�ren yol üzer�nde öneml� b�r durak. 
B�l�nen en esk� ün�vers�teye a�t kalıntılar 
var. İslam kültüründe öneml� b�r yere 
sah�p olan Harran Ün�vers�tes�'nden 
b�rçok İslam f�lozofu ve b�l�m adamı 
yet�şm�ş.

Harran'da d�kkat� çekenlerden b�r� de 
Harran Evler � .  Başk a h�çb�r  yerde 
göremeyeceğ�n�z bu evler Anadolu 
�nsanının �kl�m ve coğrafya şartlarına göre 
yaptıkları görülmeye değer yerlerden 
b�r�.. Kon�k kubbel� evler�n 300 yıla 
dayanan geçm�şler� var. Evler tar�h� 
kalıntılardan çıkan tuğlalardan yapılmış. 
D ı ş a r ı d a n  � l k  b a k ı ş t a  ç a d ı r  g � b � 
görünüyorlar. Ama tuğla �le örülmüş, 



çamurla sıvanmış heps�. Evler yazın ser�n 
k ışın sıcak olması  sebeb�yle �k l �m 
koşullarına çok uygun. Üç yılda b�r dış ve �ç 
cepheler� çamurla sıvanıyormuş. Evlerden 
b�r� düzenlenerek müze hal�ne get�r�lm�ş 
ve t�p�k Harran yaşantısını, kültürünü 
göreb�l�yorsunuz.

B�zler� ağırlayan evler�ne davet eden 8 eşl� 
Aş�ret ağasının ev�n�n rehberl�ğ�n� oğlu  
yaparken, halen başlık parasının orada 
uygulandığını, esmerlere 70 b�n l�ra başlık 
ver � ld�ğ�n� ,  grubun sar ış ını  İ lk nur 
arkadaşımıza dönerek “s�ze 250 b�n 
ver�rler ” cümles�nde b�zlere her ne kadar 
k a b u l  e d � l e s �  g e l m e s e d e ,   e t n � k 
yaşamlarındak� bu durumu espr�yle 
karşılayarak gez�m�z boyunca İlknur'a 
y a p t ı ğ ı m ı z  ş a k a l a r l a ,  k a h k a l a r l a 
güldüğümüz anıya dönüştürdük..

7 tane aş�ret�n yer aldığı, çoğunlukla 
kadınların değ�l erkekler�n çalıştığı (hatta 
kadınlar evde Seda Sayan'ı, B�nb�r Gece'y� 
ve magaz�n haberler�n� �zl�yormuş) çok 
fak�r görünmeler�ne rağmen oldukça 
varlıklı oldukları b�ze söylend�. Aslına 
b a k a r s a n ı z  o r a l a r  h a l a  b � z � m 
telev�zyonlardan gördükler�m�z g�b� 
değ�l, bell� k� m�lenyum çağına Harranlılar 
da ayak uydurmuş.

E tab� grubun da b�r ağası, oğlu, gel�n�, 

torunu lazımdı.. B�zde bunu fotoğraf 
kares�yle yaşatmaya çalıştık 

Mesut bey'�n üzer�ne ağa tanımıyoruz 
artık  MMO AŞİRET GRUBU  
A r d ı n d a n  a k ş a m  s ı r a  g e c e s � n d e 
Hamamdan rev�ze ed�lm�ş b�r mekanda 
Sıra geces�ne katıldık. Ç�ğ köfteler halayla 
y�ne çok key�fl� ve etn�k b�r gece geç�rd�k.. 
Grubumuzun Urfalı olan Avn� bey ve D�lek 
arkadaşımız evsah�pl�ğ�n�n hakkıkını verd� 

2 . g ü n  y o l u m u z u  g ö b e k l � t e p e  y e 
çev�r�yoruz.. Bölge halkı tarafından daha 
önce de b�l�nen Göbekl� Tepe 1994 yılında 
A l m a n  a r k e o l o g   K l a u s  S c h m � d t 
tarafından anlamlandırılmış. Yöre halkının 
gel�p d�lek d�led�kler� b�r tepe �ken 
sonrasında dünya arkeoloj �  tar �h� 
açısından çok öneml� b�r bölge hal�ne 
gelm�ş

Yapılan karbon testler�ne göre M.Ö. 9600 
yılına a�t olduğu �fade ed�len bu dev 
anıtların dünyanın b�l�nen �lk tapınakları 
olduğu söylen�yor. Kazılar halen devam 
ed�yor ve öneml� b�r bölümünün  de 
üzer�nde �skeleler kurulu olduğu �ç�n 
aslında çok da b�r şey görem�yorsunuz. 
Göbekl� Tepe'n�n �nsanlık tar�h� açısından 
önem�n� kavrayab�lmek �ç�n yazının M.Ö. 
5000 yılında bulunduğunu söylemek 
yeterl� sanırım.

Henüz tekerleğ� b�le bulmayan, avcılık ve 
toplayıcılık yapan taş devr� �nsanı 15 ton 
ağırlığındak� blok kayaları 500 metre 
kadar taşımış ve 24 farklı tapınağın her b�r� 
farklı zamanlarda olmak üzere 1000 yılı 
aşkın zamanda yapılmış.  O tar�hte 
Göbekl� Tepe'ye en yakın olan  yerleş�m 
yer�  Neval� Çor� 35 k�lometre ötedeym�ş. 
Dolayısı �le Göbekl� Tepeye gelm�şler, bu 
b ü y ü k  � n ş a at  p ro j e s �  � ç � n  b u ra d a 
yaşamışlar sonra �se  üzer� kapatarak terk 
ed�p g�tm�şler. T kafalı tek parça blok 
kayaların �nsanı ya da onların tanrılarını 
sembol�ze ett�ğ� düşünülüyor. Öyle k� bazı 
sütunların üzer�nde kazınmış eller� 
göreb�l�yorsunuz. Turna kuşları, yılan, t�lk� 
ve  boğa bolca  k ul lanı lan  hay van 
f�gürler�…

Ve ardın dan MARDİN e ulaşıyoruz.. 
Mard�n b�r masal şehr� g�b�.. . Mard�n'e 
g � r � ş t e  A r t u k l u  m � m a r � s � n � n 
başyapıtlarından KASIMİYE MEDRESESİ n� 

gez�yoruz. Hem dış m�mar�s� hem de �ç  
m�mar�s� göz dolduruyor ve yapıldığı 
dönemlerde d�n� ve fenn� �l�mler öğreten 
b�r medrese olduğunu öğrend�k.

Mard�ne gelm�şken görülmes� gereken en 
öneml�  yer lerden b�r �  de DEYRUL 
ZAFARAN MANASTIRI ded�ler, (adını 
Safran ç�çeğ�nden almış) rotamızı bu kez 
Manastıra çev�rd�k ,  Süryan�ler �ç�n 
önem�n� sürdürmeye ve gerçeküstü 
atmosfer� �le z�yaretç�ler�n� ağırlamaya 
devam ed�yor, Mezopotamya nın �lk 
tapınaklarından b�r�n�n üzer�ne kurulu 
olan Manastır belk� b�n yıldır �badet 
ed�lmes�ne alışık, bozkırın ortasında 
yükselen ortaçağ yapılarını andırıyor, 
Rah�pler ve öğrenc�ler�n yaşama b�ç�m�de 
yüzlerce yıl öncek� g�b�..  

Anlatılan öyküsüne gel�nce; “Bundan 
yaklaşık 4000 yıl önce, Güneş'e tapanlar 
kend�ler�ne b�r tapınak aramışlar, öyle b�r 
tapınak yapmak �stem�şler k� bütün 
Mezopotamya ovası önler�nde uzansın 
ama dağların arasında da kaybolsun.” 
Bunu gerçekleşt�rmek �ç�nde Mard�n'den 
4 km uzağa tapınaklarını kurmuşlar. 
Güneş tapınağıyla başlayan serüven , 
pagan �nanışından sonra Hr�st�yanlık 
Ortodoks Süryan� tapınağına dönüşmüş.. 
Güneşe tapanlar ın tapınak olarak 
kurdukları dönemde Deyrulzafaran böyle 
b�r yapı değ�lm�ş, küçük b�r yeraltı 
tapınağıyken, tek tanrılara geç�ş sonrası 
tapınak bugünk� hal�n� almış.. 

kültür & sanat
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Tapınağın köşes�nde �nc�k boncuk satan  
S e r a p  v e  8  k a r d e ş l �  h � k a y e s � y l e 
bellekler�m�zde yer�n� aldı..  

B u r a d a  M e z o p o t a m y a  O v a s ı ' n ı n 
görüntüsü b�zler� büyülüyor . Sonra 
Mard�n sokaklarında gezmeye başlıyoruz. 
Ulu Cam� Mahalles�, Abbaralar, Şeh�d�ye 
Cam�, PTT Ev� (şahtana ev�) gez�ler� 
sırasında kend�m�z� başka b�r dünyada 
bulduğumuz söyleyeb�l�r�z.. Ver�len 2,5 
saatl�k serbest zaman sonrası M�dyat tak� 
otel�m�ze hareketle yöresel eğlence ve 
yemeklerle günümüzü tamamlamaya 
g e ç m � ş k e n ,  b � r  b a ş k a  j o l l y  t u r 
m�saf�rler�n�n p�sttek� danslarından 
bahsetmeden geçmemek lazım.. Müz�kle 
p�yes� b�r ara da b�zlere sunan Esen hn, 

(Tavuk Teyze) Tavuk dansı çok uzun yıllar 
bellekler�m�zde kalacak sanırım..  

Gez�m�z�n 3.günü M�dyat'ta uyanıyoruz. 
M�dyat'ı daha çok d�z�lerden, d�z�lerdek� 
konaklarıyla hatta en öneml�s� Serm�yan 
M�dyat'ın yazıp yönett�ğ� Hükümet Kadın 
f�lm� �le b�l�r�z. Hükümet Kadın sadece f�lm 
konusu değ�l gerçekten yaşanmış, gerçek 
h�kayed�r. Türk�yen�n �lk Bayan Beled�ye 
Başkanı M�dyat'ta göreve gelm�şt�r.

Görülmes� gereken yerler�n başında 
M�dyat Devlet Konuk Ev� gel�yor. Şu 
meşhur Sıla d�z�s�n�n çek�ld�ğ� ev Konak 
�nce taş �şç�l�ğ� �le camların ve balkonların 
s�yah dem�rler �le örülü aheng� �çer�s�nde 
sırasıyla avluları aşarak konağın en üst 
katına varıp M�dyat'ı ayaklarımızın altına 
al ıp Açık Hava Müzes�n�  �z lemeye 
koyuluyoruz. Konuk ev�nden çıktıktan 
sonra M�dyat'ın el nakışlı  evler�ne 
hayranlıkla baka baka m�st�k ortamda 
çarşıya varıyoruz. Telkar� olarak b�l�nen 
geleneksel  taş  �şç � l �ğ�n�  yak ından 
tanımaya �mkan veren, Telkar�'n�n merkez� 
konumunda b�r çarşı burası. B�z sabahın 
erken saatler�nde burada olduğumuzdan 
dükkanların heps� henüz açılmamışken, 
m�dyata veda ett�k.. B�ze Telkar� bayağı 
yett� d�yeb�l�r�z  telkâr� künye almayan 
bayan kalmadı d�yeb�l�r�z…

Mard�n de gez�lecek yer çok ama, b�z�m 
v a k t � m � z  a z  v e  r o t a  H a s a n k e y f  e 
yönel�yoruz.. 

Tanrı evren� ve �nsanları, �nsanlar 
meden�yetler�, meden�yetler ben� 
yarattı.

Adım, Hasankeyf. 12000 yaşındayım.
Henüz Asurlular yokken, Urartular 
yokken, Sümerler, Bab�ll�ler, Gut�ler, 
Hurr�ler, bunların h�çb�r� yokken ben 
vardım.
Daha İbrah�m doğmamışken, Zerdüşt 

doğmamışken, Yunus, Musa, İsa ve 
Muhammed doğmamışken, ben 
vardım.
Avesta yokken, Tevrât yokken, İnc�l ve 
Kur'ân yokken, ben vardım.
Heps�n� gözler�mle gördüm, yaşadım. 
Gözler�m�n önünde doğdular, 
gözler�m�n önünde büyüdüler, 
mücadele ett�ler ve gözler�m�n önünde 
yayıldılar.
Gördükler�n�z �ç�nde benden daha esk� 
olan tek şey, ben� beslemek ve 
doyurmak �ç�n yaratılan D�cle Nehr�'n�n 
ş��r g�b� akan sularıdır
Kaç yaşındaydım ben, b�l�yor musunuz? 
Tam 12 b�n yaşındaydım ve vefâsız 
�nsanoğlu, 12 b�n yaşında.
Mezopotamya ded�ğ�n�z ne k�, torunum 
yaşında sayılır.

Bu kadar zeng�n b�r tar�he ve esere sah�p 
olmasına karşın Hasankeyf acılar �ç�nde, 
D�cle açmış kol lar ını  ağlamakta… 
Sah�ps�z bırakılan tar�h� yerler, eserler, 
�nsanımızın kend� tar�h�ne sah�p çıkmayışı 
ve bu kadar güzel ve öneml� tar�h 
dokusuyla bezel� bu yer� kend� hal�ne ve 
kader�ne terk etm�ş olması çok üzdü 
b�zler�… Yapılacak barajın konumu 
neden�yle sular altında kalacak olan bu 
eşs�z yöre burada yaşayan halkı da �k�ye 
bölmüş durumda…Yöre halkı yapılacak 
olan barajın kend�ler� �ç�n b�r kazanç 

kaynağı ve toprakları �ç�n b�r şans olarak 
görmekte ama d�ğer kes�m �se b�raz daha 
esk�ye saygı göster�p bu güzell�ğ�n yok 
olmasına karşı çıkmakta.

D�cle 'n�n soğuk sular ında yapı lan 
muhteşem Artuklu Köprüsüne Yapılış 
tar�h� kes�n olarak b�l�nm�yor. Ama 
ayaklarında yer alan kabartma f�gürlerden 
Artuklular dönem�ne a�t olduğu kabul 
ed�l�yor. Günümüzde sadece �k� kemer ve 
�k� orta ayak var, ve �k� ayak arasındak� 
mesafe 40 mt. Gerçekten çok etk�ley�c� ve 
aslında bana göre Hasankeyf bu köprü �le 
taçlandırmış kend�n�…

Ve y�ne çok kom�k b�r şey; bu köprü 
ayağında b�r a�le yaşıyor, evet evler� bu 
köprü ayağının üzer�nde. Adamın el�nde 
200 yıllık Osmanlı tapusu varmış ve devlet 
adama en az 10 dava açmış ve heps�n� de 
adam kazanmış. Ş�md� burada y�ne 
yaşamına devam etmekte. Çok c�dd� 
paralar tekl�f ed�lm�ş ama son güne kadar 
çıkmayacağım dem�ş buradan. Uydu 
anten� b�le kurmuş bu köprüye, tar�h� 
b�l�nmeyen bu muhteşem esere, uydu 
anten� kurmuş… S�z zahmet etmey�n, ben 
ağladım ;( :-/ 

Ve Rotamız Halfet�, Gaz�antep, Hatay….. 

…..devamı gelecek sayıda….. 

kültür & sanat
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Soğuk kış günler�n�n ardından güneş�n sıcaklığını 
h�ssett�rd�ğ� bahar aylarında havada uçuşmaya 

başlayan polenler alerj�k hastalıkları olan k�ş�ler�n 
kâbusu olab�l�yor.

Uzm. Dr .H�şam ALAHDAB
Gögüs Hastalıkları Uzmanı 

ANADOLU SAĞLIK MERKEZİ 
JOHN HOPKINS MEDICINE

Bahar alerj�s� ned�r?
Bahar aylarında hava sıcaklıklarında ve mevs�m 

koşullarında yaşanan değ�ş�m vücutta bazı alerj�k 
reaks�yonlara neden olab�l�yor. Bu reaks�yonlar bahar 
alerj�s� olarak adlandırılıyor.

Bahar alerj�s� bel�rt�ler�
Özell�kle bahar aylarında ortaya çıkan ç�çek tozları; 

astım, bronş�t, alerj�k nezle, göz nezles�, kaşıntı g�b� 
rahatsızlıkların tekrarlamasına ve artmasına sebep 
olab�l�yor. Ancak alerj�k rahatsızlıkları olan k�ş�ler�n, 
korkmanın aks�ne alab�lecekler� bas�t önlemlerle 
korunarak bu dönem� kolayca atlatab�lmeler� mümkün.

Vücut bahar ayını şaşırarak karşılıyor!
İnsan vücudunun kend�ne özel b�r yapısı var. 

Buradak� dengeler çok hassas. İç ve dış etkenler 
vücudun b�yoloj�k yapısını yakından etk�l�yor. Dış 
etkenlerden en öneml�s� �se sıcaklık ve soğukluk 
farklılıkları. Kış şartlarına uyum sağlayan vücut 
havaların ısınmasıyla ve baharın gelmes�yle b�rl�kte yen� 
b�r uyum sürec�ne g�r�yor ve yaza hazırlanmaya 
başlıyoruz. Bu dönemde vücudun şaşkınlığı da başlıyor. 

 Bu şaşkınlığa b�r de bahar mevs�m�nde karların 
er�mes�, yağışların artması ve havaların ılımasıyla 
b�rl�kte artış gösteren poz�t�f ve negat�f elektr�k yükler�n� 
de ekleyeb�l�r�z. Bu elektr�k yükler�nden poz�t�f olan 
vücuda z�ndel�k ver�rken,  negat�f olan �se yorgunluk, 
hals�zl�k ve gerg�nl�klere neden olab�l�yor. Havadak� 
elektr�k yükü kırsal kes�me oranla şeh�rlerde hava 
k�rl�l�ğ�, traf�k ve çeş�tl� çevresel faktörler neden�yle çok 
daha fazla görüleb�l�yor. 

Bahar hastalıkları mevs�m geç�şler�nde artıyor
Mevs�m geç�şler�nde, çevre ve ev ortamlarında olan 

ısı değ�ş�mler�, havadak� �yonların artması, rutubet g�b� 
değ�ş�mler, ağaçların ve b�tk�ler�n ç�çeklenmes�yle artan 
polenler, �nsanı f�z�ksel ve ruhsal yönden etk�leyeb�l�yor. 
Bu aylarda bahara özel hastalıklar hal�ne gelen bahar 
yorgunluğu ve alerj�k rahatsızlıkların yanı sıra, soğuk 
algınlığı, saman nezles�, astım, s�n�r bozukları, 
depresyon ve pept�k ülser g�b� m�de rahatsızlıkları da 
artış göster�yor. 

Küf mantarları alerj�y� alevlend�r�yor
Baharın gelmes�yle b�rl�kte alerj�k hastalıklar 

yoğunlaşmaya başlar. Bahar mevs�m� özell�kle polen 
alerj�s� bulunan k�ş�ler �ç�n oldukça sıkıntılıdır. Hemen 
her b�tk� ç�çek açar ve polenler�n� saçar. Polen �se alerj� 
nedenler� arasında ön sıralarda yer alır. Saman nezles�, 
alerj�k konjukt�v�t, ürt�ker türünde der� alerj�ler�, astım 
türünde nefes darlıkları polen alerj�s� neden�yle artar. 

Baharda alerj� yaratan sadece polenler de değ�ld�r. 
Bahar yağmurları ve ısınan havalar neden�yle küf 
mantarları da yoğunlaşır. Küf de alerj� nedenler� 
arasında öneml� yer tutmaktadır. 

Bahar alerj�s� nasıl geçer?
Alerj� tedav�s�nde temel kural, alerj� yaratan 

maddeden (alerjen) olab�ld�ğ�nce uzak durmaktır. 
Bunun �ç�n öncel�k le alerj�  yaratan madden�n 
b e l � r l e n m e s � 
g e r e k � y o r.  A l e r j � 
t e s t l e r � n � n 
y a p ı l m a s ı y l a 
b e l � r l e n e n 
alerjenlerden uzak 
durarak ortaya çıkan 
ş � k a y e t l e r �  d e 
önlemek mümkün. Yaşam kal�tes�n� yakından etk�leyen 
polen alerj�s� �ç�n b�rçok gel�şm�ş ülkede meteoroloj� 
bültenler� sırasında polen haberler� de ver�lmekted�r. 
Bölgelere göre hang� b�tk �ler�n, günün hang� 
saatler�nde polen saçtığı b�l�nd�ğ� takd�rde, o polenlere 
karşı alerj�s� olan hastaların o saat d�l�m�nde dışarı 
çıkmamasıyla alerj�ler�n�n alevlenmes� kontrol 
ed�leb�lmekted�r. 

Alerjenler�n bel�rlenemed�ğ� ya da bel�rlenen 
alerjenlerden uzak durmanın mümkün olmadığı 
hallerde ortaya çıkan tabloya uygun �laçların 
kullanılması �le de hastanın bel�rt�ler�n� azaltıp rahat 
ett�rmek mümkün olab�lmekted�r. 

 Alerj�k r�n�t tedav�s�nde temel yöntem tüm alerj�k 
hastalıklarda olduğu g�b� alerjenden korunmaktır. 
Polen alerj�s�nde bu pek kolay değ�ld�r ve tam olarak 
gerçekleşt�r�lemez. 

• Polenler�n en fazla uçuştuğu sabahları saat 05.00 �le 
10.00 arası açık havaya çıkmayın. Ancak ağız ve burnu 
kapatan maskelerle çıkab�l�rs�n�z. 

• Polen zamanı açık havada spor yapmayın. 
• Saçlar tozu tutar. Bu nedenle her akşam saçlarınızı 

yıkayıp duş alın. Böylece üzer�n�zdek� tozlardan 
arınab�l�rs�n�z. 

• Çocuklar sokaktan geld�ğ� zaman üstler�n� hemen 
değ�şt�rmeler�n� sağlayın. 

• Arabada g�derken camları açmayın. Hava değ�ş�m� 
�ç�n kl�madan yararlanın. 

• Tat�l �ç�n den�z kenarını terc�h ed�n. 
• Dışarıda gözlük ve şapka kullanın. Gözlükler� her 

gün akar suyun altında yıkayın. 
• Alerj�ye karşı doktora başvurun. 
• Ç�m b�çmekten kaçının ya da maske takıp yapın. 





Teknoloji Günlüğü Hazırlayan: N.Gökhan Duman

HABER
W�k�ped�a'dan "Türk�ye'y� özled�k" kampanyası
B�r yılı aşkın b�r süred�r Türk�ye'den er�ş�m� mahkeme 
kararıyla engellenen  W�k�ped�a'dan yen� b�r adım geld�.  
Dünyanın en popüler b�lg� paylaşım platformu W�k�ped�a, 
Türk�ye �le �lg�l� b�r v�deo yayınladı " .   "Türk�ye'y� özled�k
mesajıyla yen� b�r sosyal medya kampanyası başlatan  
W�k�ped�a'nın v�deosunda Türk�ye olmadan dünya kaybeder 
mesajına yer verd�.  Söz konusu v�deoda Anıtkab�r başta 
olmak üzere Türk�ye'n�n çeş�tl� bölgeler�nden çek�lm�ş 
görüntüler eşl�ğ�nde Türk�ye hakkında b�lg�ler paylaşıldı ve 
çeş�tl� d�llerde "Türk�ye'y� özeld�k" mesajına yer ver�ld�. 
 
Kanser�n 8 çeş�d�n� tesp�t eden yöntem gel�şt�r�ld�
ABD'de bulunan Johns Hopk�ns Ün�vers�tes�'ndek� b�r ek�p, 
kanser�n sek�z çeş�d�n� tesp�t eden b�r yöntem gel�şt�rd�. 
B�l�m �nsanlarının hedef�; yıllık b�r test tasarlayarak kanser� 
erken b�r evrede teşh�s etmek ve kanserden ölüler�n önüne 
geçmek. 
Kanser Arama' ( ) test�, genell�kle The Cancer Seek
kanserlerde ortaya çıkan 16 gendek� mutasyonlara ve 8 farklı 
protes�n salınımına bakıyor.Yumurtalık, karac�ğer, m�de, 
pankreas, yutak, kolon, akc�ğer ve meme kanser� olan, daha 
d�ğer dokulara hastalıkları sıçramamış 1005 hastada bu test 
denend�.Test genel olarak kanser vakalarının �n� yüzde 70'
tesp�t ett�.  Tıp Okulu'ndan Johns Hopk�ns Ün�vers�tes� Dr. 
Cr�st�an Tomasett�, "Erken teşh�s�n bu alanı çok hayat� ve 
sonuçlar heyecan ver�c�. Kanser�n ölümlülüğü üzer�nde 
�nanılmaz b�r etk�s� olab�l�r" ded�.

"B�lemed�ğ�m�z tek şey deprem�n zamanı"
Boğaz�ç� Ün�vers�tes� Kand�ll� Rasathanes� ve Deprem 
Araştırma Enst�tüsü Müdürü , olası Prof. Dr. Haluk Özener
Marmara Deprem�'ne �l�şk�n, "Ne kadar çok enerj� b�r�k�rse, 
deprem�n büyüklüğü daha fazla olacaktır. B�lemed�ğ�m�z tek 
şey; ne zaman? Ş�md� burada bu sohbet� yaparken de olab�l�r 
ve olursa 7'n�n üzer�nde olur, k�mse de şaşırmasın ama bu 
deprem 5, 10, belk� 50 sene sonra da olab�l�r. Ama deprem�n 
bugün olmasıyla 50 sene sonra olması arasında enerj� farkı 
olacak. 7'n�n üzer�ndek� herhang� b�r deprem Marmara'da 
yıkıma ve can kayıplarına yol açacaktır." ded�. 

Vatandaşlık Alan İlk İnsansı Robot Türk�ye'ye Geld�
Dünyanın vatandaşlık alan �lk �nsansı (humano�d) robotu 
Soph�a bu yıl 5'�nc�s� düzenlenen Market�ng Meetup �ç�n 
Türk�ye'ye geld�. İstanbul'da gerçekleşt�r�len etk�nl�kte Yapı 
Kred�'n�n yen� reklam yüzü olacağı açıklanan Soph�a, 
kend�s�ne yönelt�len "Robotlar �şler�m�z� el�m�zden alacak 
mı?" sorusuna "Ad�l dağıtılırsa dünya hep�m�ze yeter. Bu 
dünyada herkes �ç�n yeterl� kaynak var" yanıtını verd�.

"YAPAY ZEKALAR İŞİNİZİ ELİNİZDEN ALMAYACAK"
Yapay zekânın �nsanların �şler�n� kolaylaştıracağını bel�rten Sof�a, 
şunları söyled�: "N�hayet�nde b�r�ler�n� �şe alma kararını veren 
robotlar değ�l müdürler�n�z. K�mse �ş�n�z� çalmıyor. Yönet�c�ler 
karar ver�yor k�m�n �şe alınacağına. Kızacaksanız onlara kızın. Ama 
�nsanların �şler�yle tanımlanmaması gerekt�ğ�n� düşünüyorum.” 
ded�

" T.C. VATANDAŞLIĞINI DÜŞÜNECEK
"Türk�ye Cumhur�yet�'n�n vatandaşı olmak �ster m�s�n�z?" 
şekl�ndek� soruya yanıt veren Soph�a'yı gel�şt�ren Hanson 
Robot�cs'�n Ürün Gel�şt�rme Müdürü Matthew Chav�ra, "Böyle b�r 
tekl�f olursa kes�nl�kle değerlend�r�r�z" d�ye yanıt verd�.
Yapı Kred�'n�n reklamında oynayaCak Soph�a'nın yen� reklam 
yüzler� olacağını söyleyen Yapı Kred� Genel Müdür Yardımcısı 
Yakup Doğan, "Sof�a yen� b�r ürünümüz �ç�n reklam f�lmler�m�zde 
Gary ve Met�n �le b�rl�kte oynayacak" ded�. Soph�a, b�rl�kte 
reklamda oynayacağı  tanıdığını Ahmet Kural ve Murat Cemc�r'�
söyled�.

R E H BE R :
S�ber zorbalık yaygınlaşıyor (S�ber Zorbalık ned�r, nasıl 
önlen�r?)
S�ber zorbalık �let�ş�m teknoloj�ler�n� kullanarak b�r b�rey veya 
gruba, özel ya da tüzel b�r k�ş�l�ğe karşı yapılan tekn�k veya �l�şk�sel 
t a r z d a  z a r a r  v e r m e  d a v r a n ı ş l a r ı n ı n  t ü m ü  o l a r a k 
tanımlanıyor.B�rden fazla k�ş�n�n elektron�k �let�ş�m araçlarını 
kullanmak suret�yle bel�rl� b�r zaman �çer�s�nde ve sürekl� olarak, 
kend�s�n� savunma gücüne sah�p olmayan b�r k�ş�ye yönel�k 
g e rç e k l e ş t � r � l e n  k a s ı t l ı  s a l d ı rg a n  d av r a n ı ş l a rd ı r  d a 
d�yeb�l�r�z  öfke dolu kırıcı mesajlarla alay etme, .S�ber zorbalıkta
sataşma, tehd�t etme g�b� davranışlar bu zorbalığa örnek 
göster�l�rken sahte hesaplarla özel b�lg�ler� ele geç�rme ya da 
bunları yaymaya çalışmak g�b� durumlarla da sıkça karşı karşıya 
kalınıyor. ; S�ber zorbalığın görülme b�ç�mler�n� onl�ne kavga, 
zarar verme, �ft�ra, başka k�ml�ğe bürünme, başkasının b�lg�ler�n� 
�nternet ortamında �z�ns�z kullanma, dışlama, s�ber tehd�t ve s�ber 
tac�z olaral sıralayab�l�r�z.Özell�kle son dönemde ülkem�zde 
adından oldukça bahsed�len bu kavram gelecek açısından da en 
büyük tehl�ke olarak durmaktadır. Yapılan araştırmalar, s�ber 
zorbaların �st�smar ett�ğ� yaş sınıfının genell�kle  13 yaşın altındak�
k�ş�lerden oluştuğunu göstermekted�r. Normalde sosyal medya 
platformlarında yaş sınırı olmasına rağmen b�rçok çocuk yaşını 
büyük göstererek �nternet ve sosyal medya dünyasıyla 
t a n ı ş m a k t a d ı r .  B u  d u r u m  s � b e r  z o r b a l a r ı n  e l � n � 
kolaylaştırmaktadır. Sosyal medyanın hayatımızı kolaylaştıran 
vel� n�metler�n�n yanı sıra sahte hesaplarla açıp kend�s�n� oldukça 
farklı prof�llerle tanıtıp yet�şk�n �nsanları kandıran b�r durum söz 
konusuyken çocukların bu zorbalığa kalması olduk kolay 
olmaktadır.  A�leler�n s�ber zorbalara karşı Alınacak önlemler �se;
ç o c u k l a r ı n ı  k o r u m a l ı  v e  s ü r e k l �  g ö z e t � m  a l t ı n d a 
tutmalıdır.Çocuklarının vücut mahrem�yet�n� açıkça gösteren 
fotoğraflarını paylaşmaktan kaçınmalıdır.Çocuklarınızın sosyal 
medya kullanımını sınırlandırın.Kullandığı sosyal medya 
hesaplarını sürekl� gözet�m altında tutun.Çocuğunuza a�t her 
b�lg�y� sosyal medya platformlarından paylaşmayın.Çocuğunuzla 
arkadaş olun.Ve son olarak onları sanatsal ve sport�f faal�yetlere 
yönlend�r�n.
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MELİH GÜLER
MUHAMMET BAYRAM
UĞUR ÇINAR
İLKER ER
RIDVAN ALEMDAR
MERT ACAR
ÇAĞRI KORKMAZ
HAKAN ŞAHİN
BURAK ŞENCAN
MUHAMMED ALİ KIRAY
ARDA ULUDAĞ
ÖMER HAZAR ERSOY
HÜSEYİN CİNASOĞLU
ARIN ÖBEKCAN
M. ZÜBEYR SIKAR
MEHMET BALANDI

ALİ YAVUZ
ERCAN BOZTEPE
MEHMET AKIN ÇINAR
FURKAN SÜREKLİ
ŞEHMUS YAŞAR
HAKAN DEMİR
ŞÜHEDA KOLAT
MUSTAFA ŞAHİNLİ
İLYAS MERT COŞKUN
ÖZGE ŞAHİN
MUHAMMET KOŞ
ERAY NOGAL
ONUR SAĞLAM
HÜSEYİN BAHADIR YÜCEL
ALKAN KAYA
EZGİ ALUMERT

TOLGA CENGİZ
TAHA JANKAT YÜCE
ALİ RIZA DUMLU
MEHMET BAHÇE
ÖZLEM ÖZÇELİK
TELAT CAMKUR
ADEM GÖKMEN
KAAN KARACA
SAKİNE BÜŞRA ZORLU
NEHİR TÜRKÜLER ÖZ
ALİ HATDAR GÜNDÜZ
AYŞEGÜL EKŞİ
ÖMER NURETTİN ZOR
SERHAT TÜRKER
SELİM CAN ERAS

ATİLLA TOPRAK
ÇAĞRI BABA
MEHMET KEFELİ
HAKAN DEMİRER
HİDAYET AKYÜZ
OZAN TÜRKOĞLU
UĞUR CEM SARI
YUSUF UMUT TOPÇU
SAİT SELÇUK
İMDAT ZİYA AKCANCA
CEM ÇETİN
FERHAT ÖZKAN
ABDULLAH TANTA
OĞUZHAN ÇİFTÇİ
ASLIHAN KARABULUT

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ
Şubem�ze Mart - N�san 2018 tar�hler�nde kayıt yaptırarak üye olan meslektaşlarımıza “ARAMIZA HOŞGELDİNİZ” 
d�yoruz. Oda ve Meslek� çalışmalarında başarılar d�l�yoruz.  Şube Yönet�m Kurulu

BU PROTOKOLLER 01.03.2018-01.03.2019 TARİHLERİ ARASI GEÇERLİ OLUP, MMO ODA/KURUM ÜYELERİ, ÇALIŞANLARI VE BU KİŞİLERİN 
BİRİNCİ DERECE YAKINLARINI KAPSAR. HİZMET ESNASINDA ODA KİMLİK KARTI GÖSTERİLMESİ ESASTIR.
İnd�r�ml� kuruluşlarımıza
http://www.mmo.org.tr/genel/b�zden_detay.php?kod=30607&t�p�=1&sube=13#. VY07HGeJj6V sayfamızdan ulaşab�l�r ya da Kare Borkod 
uygulamamızı kullanab�l�rs�n�z. 

 • Değerl� Üyem�z Eng�n KIRŞAVOĞLU'nun annes� 13.03.2018 tar�h�nde vefat etm�şt�r.  Üyem�ze ve kederl� a�les�ne 
başsağlığı d�ler�z.
 • Değerl� Üyem�z Gökmen TURAN'ın annes� 15.03.2018 tar�h�nde vefat etm�şt�r. Üyem�ze ve kederl� a�les�ne 
başsağlığı d�ler�z. 
 • Değerl� Üyem�z Dursun DÖĞER'�n annes� 24.04.2018 tar�h�nde vefat etm�şt�r.  Kederl� a�lem�z�n acısını 
paylaşıyor, başsağlığı d�l�yoruz. 
 • Değerl� üyem�z Uğural DALGIÇOĞLU nun annes�  28.04.2018 tar�h�nde vefat etm�şt�r. Üyem�ze ve kederl� 
a�les�ne başsağlığı d�ler�z. 






