
Ocak - Şubat 2018 • Yıl: 24 • Sayı: 84
TMMOB

T M M O B M A K İ N A M Ü H E N D İ S L E R İ O D A S I K O C A E L İ Ş U B E S İ YAY I N O R G A N I D I R





içindekiler

www.mmo.org.tr/kocael� 0850 495 0 666 / 0262 3246933 e-posta: kocael�@mmo.org.tr

MMO KOCAELİ ŞUBESİ
Körfez Mah. İzzet Uzuner Sok.

No. 14  İzm�t / KOCAELİ
Tel: 0 262 324 69 33 - 34

322 70 42 - 325 48 64 - 323 15 08
Faks: 0 262 322 66 47

SAKARYA İL TEMSİLCİLİĞİ
Cumhur�yet Mah. Kayın Sok.
No. 13 Yılmazer İş Merk. D. 6

SAKARYA
Tel: 0 264 279 63 93

Faks: 0 264 282 14 17

BOLU İL TEMSLCİLİĞİ
Bahçel�evler Mah.

Atatürk Bulvarı
Aksoy Apt. No. 15/1  BOLU

Tel: 0 374 215 39 12
Faks: 0 374 213 12 23

DÜZCE İL TEMSİLCİLİĞİ
Azm� M�ll� Mah. Gazhane Cad.

Özsoy İş Merk.
No. 4 K. 2 D. 10-11  DÜZCE

Tel: 0 380 523 68 69
Faks: 0 380 512 26 26

GEBZE İLÇE TEMSİLCİLİĞİ
Hacı Hal�l Mah. Adl�ye Cad.

TMMOB B�nası
No. 25/4  Gebze /KOCAELİ

Tel: 0 262 644 33 69
Faks: 0 262 646 29 43

Gönder�len yazıların yayınlanıp 
yayınlanmamasına TMMOB 
Mak�na Mühend�sler� Odası 

Kocael� Şubes� Yönet�m Kurulu 
karar ver�r. Yayımlanan yazılardak� 

sorumluluk yazarlarına, �lan ve 
reklamlardak� sorumluluk �lan ve 
reklam veren k�ş� veya kuruluşa 
a�tt�r. Bültene gönder�len çev�r� 

yazıların kaynağı mutlaka bel�rt�l�r. 
Gönder�len yazılar yazara ger� 

ver�lmez.

Baskı Aded� : 1.000

Yerel Sürel� Yayın
MMO Kocael� Şubes� Yayın Organıdır.
MMO Üyeler�ne ücrets�z gönder�l�r.

Tasarım, Tekn�k Hazırlık ve Baskı:
ACL OFSET LTD. ŞTİ.

Yen�yalı Mah. Hürr�yetBulvarı
No. 198/B  Körfez / KOCAELİ

Tel: 0 262 527 00 41
www.aclofset.com.tr

MMO Kocael� Şube
Yayın Kurulu:

Alpaslan GÜVEN

Hüsey�n Cemal HÜSEYİN

Basın Yayın Halkla İl�şk�ler
S�bel KAHYA

BÜLTEN

Mak�na Mühend�ler� Odası
Kocael� Şubes� Adına Sah�b�:

Murat KÜREKÇİ

Sorumlu Yazı İşler� Müdürü:
Mehmet Al� ELMA

Ocak - Şubat 2018
Yıl: 24 • Sayı: 84

Bana ver�len mühend�sl�k ünvanına layık olmaya; onun bana sağladığı yetk� ve yükled�ğ� sorumluluğu b�lerek,
hang� şartlar altında olursa olsun onları ancak �y�ye kullanmaya; yurduma ve �nsanlığa yararlı olmaya,

kend�m� ve mesleğ�m� madd� ve manev� alanlarda yükseltmeye çalışacağıma namusum ve şeref�m üzer�ne yem�n eder�m.

MÜHENDİSLİK YEMİNİ

TMMOB

Yönet�mden

TMMOB Teröre de Savaş Sev�c�l�ğ�ne de Karşıdır

Çocuklarımıza Yaşattıklarınızdan Utanın

Şubem�z�n Genel Kurul ve 14. Dönem Seç�mler� Gerşekleşt�

Enerj� Ver�ml�l�ğ� Kongres� Sonuç B�ld�r�s� Açıklandı

Şubem�z�n 14. Dönem Yönet�m Kurulu Görev Dağılımı Yaptı

Mak�na Mühend�sler� Odası Oda Genel Kurul Delege L�steler�

Özelleşt�rmelere, Snsy�s�zleşmeye, Ç�ftç�n�n Yıkımına
Karşı Çıkmak Yurtsever B�r Görevd�r

Şube Günlüğü

Kültür Sanat

Sağlık

Ç�zg�lerle Gündem

Teknoloj� Günlüğü

Eğ�t�m Takv�m�

Yazılı Basında Şubem�z

Üyeler�m�zden

2

3

4

5

9

12

13

14

15

22

24

25

26

27

27

28



yönetimden

2

Murat KÜREKÇİ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Başkanı

3

Değerl� Meslektaşlarım,
S�zler�n de b�ld�ğ� g�b� 13-14 Ocak 2018 tar�hler�nde 
Şubem�z�n 13. Olağan Genel Kurulunu gerçekleşt�rd�k. Tek 
l�ste olarak g�rd�ğ�m�z seç�mlerde Demokrat Mak�ne 
Mühend�sler� olarak b�zlere gösterd�ğ�n�z �lg� ve güven �ç�n 
teşekkür eder�z.

Hala, Olağanüstü Hal şartlarında, Kanun Hükmünde 
Kararnamelerle yönet�l�yorken, bu duruma �ç-sınır 
güvenl�ğ�m�z gerekçes�yle komşu Ülke Sur�ye'de yer alan 
Afr�n'de g�rd�ğ�m�z savaş eklenm�ş durumda. Bölgem�z ve 
ülkem�z emperyal oyunların ve kuşatmaların bu kadar 
�ç�ndeyken odalarımız da bu OHAL ve savaş durumundan 
nas�b�n� fazlasıyla almaktadır. Türk Tab�pler B�rl�ğ�n�n 
yaptığı “Savaş b�r halk sağlığı sorunudur” açıklamasının 
ardından B�rl�ğ�m�z�n de �ç�nde bulunduğu Akadem�k 
Odalar ve B�rl�kler� üzer�ndek� baskıcı ve hedef göster�c� 
s � y a s �  d � l  d u r u m u  b � z l e r  a ç ı s ı n d a n  d a h a  d a 
anormalleşt�rm�şt�r. Bu durum odalarımıza/b�rl�kler�m�ze 
yapılan �lk saldırı değ�ld�r. Bazılarını sayacak olursak, daha 
önce defalarca TMMOB Yasası değ�şt�r�lmeye çalışılmış, 
Devlet Denetleme Kurulunun hazırladığı b�nlerce sayfalık 
denetleme raporları hazırlanmış, Odalarımız üzer�nde 
İdar� ve Mal� Denet�m adı altında h�yerarş�k b�r yapı 
kurulmak �stenm�ş, K�mya Mühend�sler� Odamız Yönet�m 
kurulunun görevden alınması �ç�n dava açılmıştır. 
Yapılmak �stenen sadece, B�rl�kler�m�z�n unvanının 
başında yer alan “Türk/Türk�ye” �s�mler�n�n kaldırılması 
değ�ld�r. İşç� ve Kamu çalışanları send�kalarında yapıldığı 
g�b�, yen� yandaş b�rl�kler�n�/odalarını/şubeler�n� 
kurdurup, onların muhatap alınması ve farklı sesler�n 
susturulması amaçlanmaktadır.  Unutulmasın k � , 
Odalarımızda bugüne kadar yaptıklarımızın ve yönet�m 
anlayışımızın, üye/meslektaş tabanında karşılık bulması 
sonucu yönet�m kurullarında devamlılığımız s�zler�n onayı 
�le gerçekleşm�şt�r. K�mse yönetme erk�n� b�zlere  
bahşetmem�şt�r. 

Odalarımızı/B�rl�kler�m�z, Anayasamızın 135. Maddes�nde 
“Kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşları ve üst 
kuruluşları; bell� b�r mesleğe mensup olanların müşterek 
� h t � y a ç l a r ı n ı  k a r ş ı l a m a k ,  m e s l e k î  f a a l � y e t l e r � n � 
kolaylaştırmak, mesleğ�n genel menfaatlere uygun olarak 

gel�şmes�n� sağlamak, meslek mensuplarının b�rb�rler� �le ve 
halk �le olan �l�şk�ler�nde dürüstlüğü ve güven� hâk�m kılmak 
üzere meslek d�s�pl�n� ve ahlâkını korumak maksadı �le 
kanunla kurulan ve organları kend� üyeler� tarafından 
kanunda göster�len usullere göre yargı gözet�m� altında, g�zl� 
oyla seç�len kamu tüzelk�ş�l�kler�” olarak tanımlanmaktadır.

Anayasal varoluş hakkımız,  yasamızdan aldığımız yetk� ve 
s�z üyeler�m�zden aldığımız güçle, bundan önce olduğu 
g�b� bundan sonra da çalışma �lkeler�m�z doğrultusunda, 
her şey�n başına �nsan ve çevrey� koyarak; meslek 
alanlarımızın gel�şt�r�lmes�ne; meslektaş sorunlarımızı 
çözmeye; sanay�leşmeden ve demokrat�kleşmeden yana 
olmaya; kamu sağlığı ve güvenl�ğ�n� korumaya; halktan, 
ülkeden, kentten yana mühend�sl�k pol�t�kalarını 
savunmaya devam edeceğ�z. 

Değerl� meslektaşlarımız,
14. Dönem de yapacaklarımız hususunda, özetle, öncel�kl� 
olarak; 
Mühend�sler; �şs�zl�k, esnek ve güvences�z çalışma, düşük 
ücret ve yeters�z zamlar, yasal çalışma saatler�nden çok 
daha fazla çalıştırılmalar, meslek� yeters�zl�kler, olumsuz 
rekabet süreçler� g�b� öneml� sorunlar yaşamaktadırlar. 
Odamızın, ülkem�z�n, halkımızın geleceğ� olan öğrenc� 
üyeler�m�z ve onların gereks�n�mler�n�n karşılanması çok 
öneml�d�r. Bu dönem meslektaşlarımızla ve meslektaş 
adaylarımızla dayanışmayı artırma n�yet�ndey�z.
Y�ne kente da�r, kent sah�pler� olarak meslek alanımızdan 
doğru üretmeye ve kent halkıyla paylaşmaya devam 
edeceğ�z. Kent� daha yakından �zleyeceğ�z. 
Ülke sorunlarına meslek� demokrat�k k�tle örgütü 
n�tel�ğ�m�zle duyarlı olmaya devam edeceğ�z.
Sem�nerler, MYK, MİEM ve PBK kapsamındak� meslektaş ve 
ara tekn�k eleman eğ�t�mler� �le Enerj� ve Bakım Uygulamalı 
Eğ�t�m merkezler�m�z� daha etk�n hale get�receğ�z. 
Kongre, söyleş� ve panel ve sosyal etk�nl�kler bu dönemde 
önemseyeceğ�z.

14. Dönem�n (2018-2019) b�rl�kte üret�p, b�rl�kte 
yöneteceğ�m�z; katılımcı demokrat�k yönet�m anlayışının 
egemen olab�ld�ğ�; umut dolu b�r dönem olmasını 
d�l�yorum. 



birliğimizden

TMMOB TERÖRE DE SAVAŞ SEVİCİLİĞİNE DE
KARŞIDIR

TMMOB Yürütme Kurulu, Başbakan Yardımcısı ve hükümet sözcüsü Bek�r Bozdağ'ın TMMOB'y� hedef alan 
açıklamalarına �l�şk�n olarak 27 Ocak 2017 tar�h�nde b�r basın açıklaması gerçekleşt�rd�.

B�l�nd�ğ� üzere TMMOB Yürütme Kurulu 22 Ocak'ta 
Afr�n operasyonuyla �lg�l� “Ülkede, Bölgede, 
Dünyada Barış. İht�yacımız Budur!” başlıklı b�r 
açıklama yapmıştır. Açıklamamızda; ülkem�z�n, ABD 
�le Rusya arasındak� etk�nl�k mücadeles�n�n tehl�kel� 
tuzaklarından uzak durması gerekt�ğ�; Afr�n harekâtını 
destekleyen ana muhalefet part�s�n�n b�le ş�ddetl� b�r 
şek�lde eleşt�r�lmes�n�n, yıllardır ülkem�z �ç�nde 
oluşturulmaya çalışılan kutuplaştırıcı pol�t�kanın 
sürdüğünü gösterd�ğ� bel�rt�lm�ş ve Türk�ye'n�n savaşın 
değ�l, barışın parçası olması gerekt�ğ�n� d�le get�r�lm�şt�r.
24 Ocak'ta Türk Tab�pler B�rl�ğ�'n�n meslek� toplumsal 
sorumluluk �ç�nde yaptığı, “Savaş B�r Halk Sağlığı 
Sorunudur” başlıklı açıklamasının ardından sosyal 
medyada adeta b�r l�nç g�r�ş�m� başlatılmıştır. Ardından 
Cumhurbaşkanı'nın 26 Ocak'ta yaptığı konuşmasında 
TTB'y� suçlaması ve hedef göstermes� üzer�ne, TMMOB 
Yürütme Kurulu, “Türk Tab�pler� B�rl�ğ� Yalnız Değ�ld�r” 
başlıklı b�r açıklama yaparak dayanışmasını �fade 
etm�şt�r.

En son 27 Ocak'ta, Başbakan Yardımcısı ve hükümet 
sözcüsü Bek�r Bozdağ, açıklamalarımızın �çer�ğ�ne 
değ�nmeks�z�n, TTB �le TMMOB yönet�mler� hakkında 
beş ayrı tw�tter paylaşımı yaparak örgütler�m�z� hedef 
gösterm�şt�r. Bozdağ, gerçeklere aykırı b�r şek�lde, 
“bugüne dek terör örgütler�n�n, terör�stler, terör 
saldırıları ve terör örgütü katl�amlarına da�r en ufak 
b�r eleşt�r� dah� yapmadığı, ama dara ve zora 
düştükçe onlara destek verd�ğ� açıktır” d�yeb�lm�şt�r.
Bozdağ'ın Fethullah cemaat�ne geçm�şte verd�ğ� 
d e s te ğ � n  h e r ke s � n  m a l u m u  o l d u ğ u  k a d a r, 
TMMOB'n�n teröre yaklaşımı da çok açıktır. TMMOB, 
terörü, b�rçok açıklamamızda bel�rtt�ğ�m�z üzere, 
k�mden ve nereden gel�rse gels�n kınamıştır. 
TMMOB'n�n terörü kınadığı b�rçok açıklaması 
mevcuttur. TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n 
Koramaz'ın bu çalışma dönem�m�z�n �ç�nde yaptığı;

• İstanbul Beyazıt'tak� bombalı saldırı üzer�ne 7 
Haz�ran 2016 tar�h�nde “İstanbul Beyazıt'tak� 
Saldırıyı Kınıyoruz”;
• D�yarbakır, Van, Elazığ'dak� patlamalar üzer�ne 18 
Ağustos 2016 tar�h�nde “D�yarbakır, Van, Elazığ… 
Saldırıları Lanetl�yoruz”;
• Gaz�antep'tek� canlı bomba saldırısı üzer�ne 21 

Ağustos 2016 tar�h�nde “Gaz�antep'tek� Saldırıyı 
Lanetl�yoruz”;
• Ardı ardına gerçekleşen terör saldırıları üzer�ne 26 
Ağustos 2016 tar�h�nde “Artık Yeter Tüm Terör 
Saldırılarını Lanetl�yoruz”;
• Şemd�nl�'de 9 Ek�m 2016 günü gerçekleşt�r�len 
karakola yönel�k terör saldırısı üzer�ne “Şemd�nl�'dek� 
Terör Saldırısını Lanetl�yoruz”;
• Adana'dak� terör saldırısı üzer�ne 24 Kasım 2016 
t a r � h � n d e  “ A d a n a ' d a k �  Te r ö r  S a l d ı r ı s ı n ı 
Lanetl�yoruz”;
• İstanbul'dak� terör saldırısı üzer�ne 11 Aralık 2016 
tar�h�nde “Artık Yeter!”;
• Kayser�'dek� terör saldırısı üzer�ne 17 Aralık 2016 
t a r � h � n d e  “ K a y s e r � ' d e k �  Te r ö r  S a l d ı r ı s ı n ı 
Lanetl�yoruz”;
• Rusya'nın Ankara Büyükelç�s� AndreyKarlov'a 
düzenlenen su�kast üzer�ne 20 Aralık 2016 
tar�h�nde “AndreyKarlov'a Düzenlenen Suıkastı 
Kınıyoruz”;
•  İstanbul'da yen� yıl  kutlamaları sırasında 
düzenlenen terör saldırısına �l�şk�n 1 Ocak 2017 
tar�h�nde “Re�na'da Yaşanan Terör Saldırısını 
Lanetl�yoruz”;
• İzm�r'de meydana gelen terör saldırısına �l�şk�n 6 
Ocak 2017 tar�h�nde “Artık Yeter! Halkımızın Can 
Güvenl�ğ�ne Yönel�k Tüm Saldırıları Kınıyoruz”

başlıklı açıklamalar, TMMOB'n�n k�mden ve nereden 
gel�rse gels�n terörü kınadığı açıklamalarından 



birliğimizden

yalnızca bazılarıdır. Bu nedenle güneş balçıkla 
sıvanamaz, gerçekler karartılamaz d�yoruz.

Sayın Bozdağ b�zler �ç�n “Türk Tab�bler B�rl�ğ� 
yönet�m�,Türk tab�bler�n�;Türk Mühend�s ve M�mar 
O d a l a r ı  B � r l � ğ �  y ö n e t � m � ,Tü r k  m ü h e n d � s  v e 
m�marlarını tems�l edemez ve adlarında “Türk” �sm�n� 
kullanamazlar”; “TTB ve TMMOB yönet�m�n�n hala 
terör sev�c�ler�n el�nde olması,tab�bler,mühend�sler 
ve m�marlar �ç�n utanç ver�c�, Türk�ye �ç�nse kabul 
ed�lemez, b�r durumdur”; “Türk Tab�bler B�rl�ğ� �le 
Tü r k  M ü h e n d � s  v e  M � m a r  O d a l a r ı  B � r l � ğ � 
yönet�mler�,ya görevler�n� bırakmalıdır ya da 
adlarındak�“Türk”�sm�n� çıkarmalıdır veyahut da 
m�llet�n� ve devlet�n� seven tab�bler �le mühend�s ve 
m�marlar,terör sev�c� bu yönet�mler� değ�şt�rmel�d�r” 
d�yerek objekt�f olarak ayrımcılık/bölücülük 

yapmakta, nefret suçu �şlemekte, meslektaşlarımızı 
ve halkımızı b�rb�r�ne düşürücü, kutuplaştırıcı b�r 
g�r�ş�mde bulunmaktadır.

Sayın Bozdağ ve kamuoyu b�lmel�d�r k�, b�l�mden 
aldığı güçle, halkımızın, ülkem�z�n refah ve esenl�ğ� 
�ç�n çalışan mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarının 
örgütü olan TMMOB  “ülkede, bölgede, dünyada 
barış” yanlısıdır.

B � z l e r,  a k l ı m ı z ,  b � l � n c � m � z ,  v � c d a n ı m ı z 
doğrultusunda ülkem�ze, halkımıza, çocuklarımıza 
karşı sorumluluklarımızı yer�ne get�r�yor ve teröre 
de savaş sev�c�l�ğ�ne de hayır, yaşasın �nsan yaşamı, 
yaşasın barış d�yoruz.
 
 TMMOB Yürütme Kurulu

ÇOCUKLARIMIZA YAŞATTIKLARINIZDAN UTANIN !!!
TMMOB Kadın Çalışma Grubu çocuk ham�lelere �l�şk�n 23 Ocak 2017 tar�h�nde b�r basın açıklaması yaptı.

B�l�nd�ğ� üzere geçt�ğ�m�z günlerde 
İstanbul Küçükçekmece �lçes�nde, Kanun� 
Sultan Süleyman Eğ�t�m ve Araştırma 
Hastanes�'ne 01 Ocak – 09 Mayıs 2017 
tar�hler� arasında 115 çocuk ham�len�n 
başvurduğunu, bu çocuklardan 35'�n�n 15 
yaş altı olduğunu, ses çıkartamayan o 
çocukların ses� olmayı becereb�lm�ş koca 
yürekl� b�r sosyal h�zmetler görevl�s� 
kadından öğrend�k.

Konunun gündeme oturuşundan kısa b�r 
süre sonra �se olaydan haberdar olmamızı sağlayan ve 
savcılığa ş�kayette bulunan hastane görevl�s� hakkında 
soruşturma başlatıldığını, olayda �hmal� olan kamu 
görevl�ler� hakkında soruşturma yürütülmes�ne Val�l�ğ�n 
�z�n vermed�ğ�n� de öğrend�k. Üstel�k İstanbul Val�s�n�n 
konuya �l�şk�n "15 yaş altı gebel�klerde kanunen 
b�ld�rmek zorunlu. 15 yaş üstü, 18 yaş altı gebel�klerde �se 
eğer ceb�r, ş�ddet ve başka türlü baskılar varsa 
b�ld�r�lmes� zorunlu, d�ğerler� ş�kayete tab�. B�z�m bu 
verd�ğ�m�z karar b�r �dar� karardır...” açıklamasını da 
utançla d�nled�k.

Bu süreç �ç�nde A�le ve Sosyal Pol�t�kalar Bakanı 
sess�zl�ğ�n� korurken haber�n yayınlanmasının ardından 
yazılı b�r açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, konunun daha 
önce �ncelend�ğ�n� söylem�ş ve "soruşturmaya gerek 
olmadığı" görüşünü tekrarlamıştır. Gel�şen kamuoyu 
sonucunda da başsavcılık, soruşturmanın başlatıldığını 
bel�rtm�şt�r.
S�yasal �slamın kadın üzer�nde gel�şt�rd�ğ� c�ns�yetç� 

söylem,  çocuklar üzer�nde de yıkıcı etk�ler 
yapmaya devam ed�yor.  2017 yılının son 
üç ayında 20 çocuk öldürüldü, yüzlerces� 
yatılı yurtlarda, okullarda, evler�nde, 
sokakta ş�ddete ve tecavüze maruz kaldı. 
Bu süreçte “kamu adına görev yürütenler”, 
savcılar, val�ler, bakanlar, m�lletvek�ller� 
sess�z kaldılar, en kötüsü de normalleşt�r�c� 
oldular.

Neol �beral  s �stem bunal ımını  tüm 
dünyada savaş, kaos, yoksulluk ve bunları 

yönetecek faş�st �kt�darlar aracılığıyla aşmaya çalışırken, 
toplumsal d�zayna da kadın ve çocuklardan başladı. 
Kap�tal�st ataerk�l düzen�n, kend� devamlılığını 
sağlayarak kadın ve çocuklar üzer�nde s�stemat�k d�nc�, 
ger�c� baskıları toplumsal yaşamda çocuk �st�smarları, 
kadına yönel�k her türlü ş�ddet, tac�z, tecavüz, toplumsal 
etk�nl�klerden dışlanıp eve/a�leye hapsed�lme ya da ucuz 
emek şekl�nde vücut buluyor.

Bu son olayda da devlet�n aygıtlarıyla çocuk �st�smarını 
görmezden geld�ğ�n�, engel olmak �steyenler� de 
cezalandırmaya çalıştığını gördük.

B�z TMMOB'l� kadınlar olarak, s�yasal �kt�darın kadına ve 
çocuğa yönel�k her saldırısında veya kadına ve çocuğa 
yönel�k saldırıları meşrulaştırdığında karşısında 
olacağımızı b�r kere daha OHALDE DE BU HALDE DE 
tekrarlıyoruz.

TMMOB Kadın Çalışma Grubu

4
5
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ŞUBEMİZİN GENEL KURUL VE 14. DÖNEM SEÇİMLERİ
GERÇEKLEŞTİ

Şubem�z�n 13. Olağan Genel Kurulu ve Şube Seç�mler�, 13-14 Ocak 2018 tar�hler�nde Endüstr� Meslek L�ses� 
Toplantı salonunda gerçekleşt�. 13 Ocak Cumartes� günü Genel Kurul gerçekleş�rken, 14 Ocak Pazar günü 
yönet�m kurulu seç�mler� yapıldı. Em�n OKTAY başkanlığında, Mustafa MİSTİLİ (Başkan Yardımcısı), Ulaş 
YARAMIŞ ve Özge Den�z AYDEMİR'den oluşan d�van tarafından yönet�len Genel Kurul, Şubem�z Yönet�m 
Kurulu Başkanı Ünal ÖZMURAL'ın konuşması �le başladı.

Ünal Özmural konuşmasında Genel başlıklarıyla; 
Değerl� meslektaşlarım, Türk�ye'dek� 520 b�n� aşkın 
mühend�s, m�mar ve şeh�r plancısının tems�lc�s� olan 
TMMOB örgütlülüğünün demokrat�k yapısının 
güvences� olan genel kurullar sürec�ne g�rd�k. 
Şubeler�m�zde başlayan bu süreç,  Oda Genel 
Kurullarımız ve n�hayet 31 Mayıs-3 Haz�ran 2018 
tar�hler�nde toplanacak olan TMMOB 45. Genel Kurulu 
�le tamamlanacak.

İç�nden geçt�ğ�m�z bu zor dönemde MMO ve TMMOB 
örgütlülüğü olarak demokras�ye, özgürlüklere, 

bağımsız l ığa,  la �k l �ğe ve toplumculuğa olan 
bağlılığımızdan asla tav�z vermed�k. 15 Temmuz Darbe 
g�r�ş�m�ne nasıl karşı çıktıysak, AKP'n�n darbe 
bahanes�yle yürürlüğe koyduğu s�v�l darbes�ne de aynı 
kararlılıkla karşı çıktık. Güçler ayrılığına ortadan 
kaldırarak tek adam rej�m�n� f��len uygulamaya geç�ren 
OHAL Rej�m�ne karşı emek ve demokras� güçler�yle 
b�rl �kte ortak basın açık lamaları ,  eylemler ve 
kampanyalar gerçekleşt�rd�k.

Kanun Hükmünde Kararnamelerle haksız ve hukuksuz 
b�ç�mde �şler�nden atılan mühend�s, m�mar ve şeh�r 
plancılarının �şler�ne ger� dönmeler� �ç�n g�r�ş�mlerde 
bulunduk. Güçler ayrılığını ortadan kaldıran, hukuk 
devlet� anlayışını yok eden, halk �rades�n� yok sayan 
KHK'ların �ptal ed�lmes� �ç�n mücadele ett�k.

OHAL Rej�m� boyunca f��len uygulamaya konan tek 
adam rej�m�n� hukuk� zem�n�n� sağlamaya yönel�k 
Anayasa Değ�ş�kl�ğ� Referandumu sırasında TMMOB 
Örgütlülüğünün yürüttüğü çalışma, bundan sonrak� 
mücadeleler�m�ze örnek oluşturacak b�r k�tlesell�k ve 
coşkuya ulaşmıştır.
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Referandum süres�yle sınırlı olmaksızın toplumsal ve 
meslek� alanda yürüttüğümüz tüm çalışmalarda, 
neol�beral saldırganlığa, kentler�n yağmalanmasına, 
ormanların tahr�p ed�lmes�ne, kıyılarımızın satılmasına, 
çevren�n katled�lmes�ne, hukukun ç�ğnenmes�ne, 
l a � k l � ğ � n  o r t a d a n  k a l d ı r ı l m a s ı n a ,  e ğ � t � m � n 
muhafazakârlaştırılmasına karşı öneml� b�r toplumsal 
d�nam�k olduğunu gördük. Ve b�zler MMO ve TMMOB 
Örgütlülüğü olarak, açtığımız davalarla, yürüttüğümüz 
kampanyalarla, hazırladığımız b�l�msel raporlarla, 
kamuoyuna yönel�k yaptığımız açıklamalarla bu 
toplumsal muhalefet hareketler�n�n en ön saflarındak� 
yer�m�z� aldık.

B�rl�ğ�m�ze ve odalarımıza yönel�k s�stemat�k b�ç�mde 
yürütülen tüm bu saldırılara karşı mücadelem�z� tüm 
meşru zem�nlerde yürütmeye devam ed�yoruz.

Değerl� meslektaşlarım,
Geçt�ğ�m�z �k� yıl boyunca üyeler�m�ze meslek�, 
ekonom�k ve sosyal alanlarda sah�p çıkma mücadeles� 
verd�ğ�m�z g�b�, meslek� gel�şmeler�n toplumsal çıkarlar 
�ç�n kullanılması doğrultusunda da büyük gayret 
gösterd�k. Kocael� şubes� olarak dağıtmış olduğumuz 
13 dönem faal�yet raporunda da anlaşılacağı üzere 
gerek meslek� alanda k� gerekse toplumsal problemlere 
çözüm üretme adına b�rçok faal�yetde bulunduk. 
Zaman geld� HAYIR kampanyasında demokras� �ç�n 
sokaklarda b�r aradaya geld�k, zaman geld� ögrenc� 
problemler�n�n tartışıldığı panallerde öğrenc�lerleyd�k , 
zaman geld� �şten atılan �şç�lerleyd�k, zaman geld� b�r 
üyem�z�n cenazes�nde b�r aradaydık zaman geld� enerj� 
ver�ml�l�ğ� kongres�nde, zaman geld� yurt �ç� ve yurd dışı 
gez�lerde b�r arada olduk.

İy� kötü b�r çok anı beraber paylaştık.

Tek amacımız vardı; B�rb�r�n� seven b�rb�r�ne saygı duyan 
b�rb�r�ne �nan ve güvenen b�r ötgütlü yapı �ç�nde daha 
özgür daha demokrat�k daha çevrec�, bağımsız ,la�k b�r 
Türk�ye yaratmak. Bu amacımızı gerçekleşt�rmek �ç�n; 
Çalışma dönem�m�z boyunca meslek� ve özel 
hayatlarından feragat ederek MMO Örgütlülüğünü 
büyütmek �ç�n geces�n� gündüzüne katan şube 
yönet�m kurulundak �  ark adaşlar ıma,  onur ve 
denetleme kurullu üyeler�ne; şube çalışanlarına ve 
tems�lc�l�klerde görev alan dostalarıma; �şyer� 
tems�lc�ler�m�ze; omuz omuza emek harcadığımız b�ze 
d e s t e k  o l a n a  o d a m ı z ı n  ö r g ü t l ü  ü y e l e r � n e ; 
kom�syonlarda görev alan arkadaşlarıma, panel ve 
sempozyum düzenleme ve yürütme kurullarında görev 
alan arkadaşlarıma; b�zler� etk�nl�kler�m�zde yalnız 
bırakmayan basın emekç�ler�ne; ün�vers�teden �hraç 
ed�len ancak Kocael� y� terketmeyerek b�r�k�mler�n� 
b�zlerle paylaşmaya devam ederek onur mücadeles� 

veren KODA nın değerl� akadem�syen dostlarımıza, 
yönet�m kurulumuz ve şahsım adına sonsuz teşekkürler 
ed�yorum.

MMO ve TMMOB n�n eş�t l �kten,  özgürlükten, 
demokras�den, barıştan, la�kl�kten yana bağımsız b�r 
Türk�ye yaratmak adına, toplumcu mücadele ç�zg�s�n� 
yarınlara taşıyab�lmek �ç�n, k�ş�sel �ht�raslarını ve dar 
grup çıkarlarını örgütümüzün �ht�yaçlarının önüne 
koymadan mücadele edecek tüm �ler�c�, çağdaş, 
y u r t s e v e r  m e s l e k t a ş l a r ı m ı z ı n  o r t a k  a k l ı n a , 
dayanışmasına ve b�rl�ktel�ğ�ne �ht�yacımız var.Genel 
kurul süres�nce üyeler�m�z�n bu sorumlulukla hareket 
edeceğ�ne �nancım tamdır. Bu �nanç ve kararlılıkla, 
Türk�ye'n�n �ç�nden geçt�ğ� bu karanlık dönemde, 
ülkem�ze, mesleğ�m�ze ve değerler�m�ze sah�p çıkmak 
konusunda en ufak b�r tereddüt yaşamadan mücadele 
eden s�zlere başarılar ve kolaylıklar d�l�yor hep�n�z� sevg� 
ve saygıyla selamlıyorum.

YAŞASIN MMO ÖRGÜTLÜLÜLÜĞÜ- YAŞASIN TMMOB 
ÖRGÜTLÜLÜGÜ

G�tmek gerek�r bazen,
Fazla yormadan,
Çok bıktırmadan,
Eğer vakt�yse,
Ardına b�le dönüp bakmadan
..... (Can yücel)

Ardından 14.dönem Yönet�m Kurulu Başkan adayı 
Murat KÜREKÇİ, Danışma Kurulu Üyeler�m�z ve Öğrenc� 
Üye Kom�syonlarımızın konuşmalarıyla Genel 
Kurulumuz devam ett�.

Murat KÜREKÇİ konuşmasında Genel başlıklarıyla;

SEVGİLİ MESLEKTAŞLARIM, SAYGIDEĞER TMMOB 
DOSTLARI,
Öncel�kle bu dönem�nde ben�mle b�rl�kte Yönet�m 
Kurulu üyel�ğ� g�b� onurlu b�r göreve tal�p olan tüm aday 
arkadaşlarımı kutluyor,  b�zden önce bu görev� yürüten 
13. dönem yönet�m kurulu üyeler�ne Başkan Ünal 
ÖZMURAL şahsında teşekkür ed�yorum.
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Değerl� konuklar, Sevg�l� Meslektaşlarım,
Her genel kurul sürec�nde, önümüzdek� dönem�n daha 
da zorlu olacağı d�llend�r�l�r. Bu durum tesp�t� gerçekten 
de doğrudur.

Son süreçte, �nsana da�r, hak-hukuk-adalet-düşünce ve 
� f a d e ,  ö r g ü t l e n m e ,  g r e v  y a p a b � l m e  v s  t ü m 
özgürlükler�m�z�n çepeçevre kuşatılmışlığını; ülkem�z�n 
ekonom�k-sosyal  ve s �yasal  bağımsızl ığımızın 
kuşatılmışlığından ya da Ortadoğu'da �nsanlığın 
b�rb�r�ne kırdırılmasından ayrı göremey�z. Uluslararası 
büyük sermayen�n serbest ve hızlı dolaşımının önündek� 
tüm engeller; �nsanlığa zulmederek, �nsanlığı yok ederek 
kaldırılmaktadır. Savaşlarla kend�ler�ne yen� sömürü 
alanları açmakta, s�lah, �laç, �nşaat, enerj� vs neredeyse 
tüm sektörlerde karteller�n-tröstler�n karları katlanarak 
artmaktadır.  Adeta bölgem�zdek� tüm ülkeler yen�den 
d�zayn ed�lmekted�r.  Yen�den d�zayn ed�len bölgede, 
emperyal�st anlayış, ülkem�z�n de s�yasal-sosyal-
ekonom�k yapısını değ�şt�rmekte, özell�kle yapılan 
referandumlarla demokras� ve cumhur�yet kazanımları 
hızla yok ed�lmekted�r. Bu durumda,  Cumhur�yet� ve 
demokras�y� yen�den kazanmanın mücadeles�n� vermek, 
elzem ve ortak paydamız hal�ne gelmekted�r.

15 seney� aşkın süred�r ülkem�z� tek başına yöneten tek 
part� �kt�darı, halka her gün daha fazla verg� yansıtmakta, 
zam ve zulüm yapmaktadır. Referandumlar ve meşhur 15 
Temmuz Darbe G�r�ş�m� sonrası 20 Temmuz 2016 günü 
�lan ed�len ve artık olağan b�r durum hal�ne gelen 
OHAL'�n ant�demokrat�k uygulamaları tüm hızıyla devam 
etmekted�r. Kamu yönet�m� d�ye b�r kavramdan, 
yerellerde halkın seçt�ğ� beled�ye başkanlarından, �lçe-�l 
mecl�sler�nden, parlamentodan bahsetmek artık abesle 
�şt�gal hal�ne gelm�şt�r.  Halkın seçt�ğ� part� genel 
başkanlarının, m�lletvek�ller�n�n, beled�ye başkanlarının 
cezaevler�nde bulunduğu, parlamentonun tümden 
�şlevs�zleşt�r�ld�ğ�, artık kanun dah� yapılmasına gerek 
duyulmadığı, ülken�n KHK'larla yönet�ld�ğ�, …bu s�stem 
artık kurumsal hale gelm�şt�r. Öyleyse bugün duyarlı her 
vatandaşın, kend�s�ne demokrat�k b�r kurum n�telemes� 
y a p a n  h e r  k u r u m u n  b � r � n c �  d e re ce d e  g ö re v � 
demokras�n�n kazanılması �ç�n mücadele etmekt�r.

Bu tesp�tten hareketle, OHAL'de bugüne kadar 
TMMOB'ye yapılan her tür saldırı ve yok etmeye yönel�k 
a d ı m l a r d a n  d a h a  f a z l a s ı  v e  d a h a  s e r t � y l e 
karşılaşacağımızı söylemek kehanet değ�ld�r. Mühend�s-
m�mar-şeh�r plancısı demeden, sayıları yüzb�nlerle �fade 
ed�len kamu emekç�s� �şler�nden ed�lm�şt�r, Maalesef 
send�kalı olmak, sadece �kt�darın tarafındak� send�kaya 
üye olmak anlamına gelmekted�r. Greve g�tmek �se 
mümkün değ�ld�r. Esnek çalıştırma, güvences�zleşt�rme 
�y�den �y�ye ete kem�ğe bürünmüştür. Esnek çalışma 
s�stem�nden en çok zarar görenler arasında y�ne 
maalesef b�z�m meslektaşlarımız da yer almaktadır. … 
Yüzb�nlerce mühend�s-m�mar-şeh�r plancısının varlığı; 

b�r taraftan plansızlığı, kaynak �srafını ve umut tac�rl�ğ�n� 
göster�rken, d�ğer taraftan sermayen�n önüne ucuz 
tekn�k �ş gücü sunmayı ve g�zl� �şs�zl�k yaratarak �şs�zl�k 
�stat�st�kler�n�n düşük görünmes�n� sağlamaktadır. Şube 
üyeler�m�z�n yaklaşık % 90-92's� ya �şs�z ya da ücretl� 
çalışan meslektaşlarımızdan oluşmaktadır.   Düşük ücret 
ve yeters�z zamlar, yasal çalışma saatler�nden çok daha 
fazla çalıştırılmaları g�b� durumlara; özetle ekonom�k-
demokrat�k-özlük haklarındak� meslektaşlarımızın 
aleyh�ne durumlara karşı, sürekl� ve daha güçlü ses 
ver�lecekt�r. Kıdem tazm�natlarına el atılması, geç�c�-
k�ralık �şç�l�k g�r�ş�mler� vs. heps� b�r bütün olarak 
düşünüldüğünde, aslında b�zler�n de kol emekç�ler�nden 
fark l ı  b�r  durumda olmadığımız görünür hale 
gelmekted�r. O halde, bu durum durum değ�ld�r. B�zlere 
düşen görev; dünden daha fazla emeğ�m�z�n hakkını, a�t 
olduğumuz yerden, aynı durumdan muzdar�p k�tlelerle 
b�raraya gelerek omuz omuza mücadeley� yükseltmekt�r. 

Sunduğumuz bu çok kısa değerlend�rme sonrası 
odamıza/şubem�ze a�t y�ne kısa b�r değerlend�rmeye de 
gereks�n�m vardır.

MMO Kocael� Şubes�n�n yaptıkları/yapacakları MMO 
G e n e l  M e r k e z �  v e  T M M O B ' n � n  y a p t ı k l a r ı 
/yapacaklarından kopuk olmayacaktır. Şubem�z / 
Odamız, ülkem�zde ve kentler�m�zde, emek ve 
demokras� güçler�yle dünden daha fazla b�rl�kte, 
yanyana, omuz omuza duracaktır. Şubem�z/Odamız, 
kafa-kol emeğ� demeden emekten yana tavrını 
gel�şt�rerek, görünür ve etk�n hale get�recekt�r. Öneml�-
önems�z, küçük-büyük demeden yapılacak her meslek� 
faal�yet ülkem�z�n, halkımızın çıkarına olacak; b�l�m�n-
teknoloj�n�n gel�şmes�ne h�zmet ed�lecekt�r. Şubem�z�n 
attığı adımlar elbette meslektaşlarımızın leh�ne olacaktır.  
Meslektaşlarımızın meslek b�lg�s�n�n sürekl� gel�ş�m� �ç�n 
ç a l ı ş ı l a c a k t ı r.  M e s l e k t a ş  d a y a n ı ş m a s ı n a  h e r 
zamank�nden daha fazla �ht�yaç duyulmaktadır. Gel�şen 
sanay�  � le  b�r l �kte meslek ler �m�ze da�r  eğ�t �m 
programlarının yeters�zl�ğ� akadem� tarafından da �fade 
ed�lmekted�r. Mesleğ�m�z çoktan mult�-d�s�pl�ner b�r hal 
almış ve mühend�sl�k b�lg� ömrü çok  kısalmıştır. Bu 
durum öğrenc�l�k sonrası meslek hayatımızdak� 
gel�şmeler�n tak�b� �ç�n Odalarımıza daha fazla �ş 
yüklemey�, eğ�t�m yapmayı zorunlu kılmaktadır. Özetle 
tüm alanlarda yoğun b�r faal�yet dönem� B�rl�ğ�m�z, 
O d a m ı z  v e  Ş u b e m � z �  b e k l e m e k t e d � r.  Te m e l 
sorumluluğumuzun her zamank�nden daha fazla 
güçler�m�z� b�rleşt�rmek olduğu aş�kardır.

Mak�na Mühend�sler� Odamızın enerj� pol�t�kalarına 
yönel�k hazırladığı Oda görüşünün yer aldığı "Türk�ye'n�n 
E n e r j �  G ö r ü n ü m ü "  a d l ı  M M O / 5 5 8  yay ı n  n o l u 
Raporundak� tesp�t� b�r kez de buradan paylaşmak 
� s t � y o r u m .  K e z a  e n e r j �  m e s e l e s �  Ü l k e m � z 
sanay�leşmes�n�n ve çağdaş b�r toplum olab�lmen�n 
önündek� en büyük meselelerdend�r. 
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“Enerj�n�n üret�m ve kullanımının toplumsal yarar 
doğrultusunda olması, ekonom�k ve sosyal gel�şm�şl�ğ�n 
b�r gösterges�d�r. Aynı zamanda enerj�, temel �nsan� 
gereks�n�mler arasında yer almaktadır. Özell�kle elektr�k 
enerj�s�, �nsan yaşamında tartışmasız b�r öncel�ğe 
sah�pt�r. Günlük yaşamın b�rçok alanında vazgeç�lmez, 
sına� üret�m, t�car�  ve evsel kullanımda �kame 
ed�lemezd�r. ...Gel�şen teknoloj� ve artan enerj� açığı 
bütün ülkelerde olduğu g�b� ülkem�zde de, yerl� ve 
yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarına ağırlık ver�lmes�n�, yen� 
enerj� kaynakları üzer�nde daha fazla düşünülmes�n� ve 
hızlı b�r şek�lde alternat�fler�n üret�lmes�n� gerekl� hale 
get�rm�şt�r. B�r�nc�l enerj� tüket�m�nde % 70'ler� aşan, 
elektr�k üret�m�nde % 60'lara yaklaşan dışa bağımlılık 
sorununu yaşanmaktadır. …ülkem�zde yıllardır �zlenen 
özelleşt�rmec� pol�t�kalarla enerj�de dışa bağımlılık daha 
da fazlalaşmış ve kamunun etk�nl�k alanı daraltılmış 
enerj� f�yatları artmış, düşük gel�rl� a�leler�n çağdaş 
yaşamın gerekler�ne uygun şartlarda enerj� kullanım 
�mkanları sınırlanmıştır.

…Yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarının, Türk�ye'n�n enerj� 
bağımsızlığında öneml� b�r rol üstleneb�leceğ� kes�nd�r. 
…"
2017 yılında toplam 2006 �şç� �ş kazalarında yaşamını 
y�t�rm�şt�r. ILO ver�ler� her ölümlü yılında kazaya karşılık 6 
m e s l e k  h a s t a l ı ğ ı n a  b a ğ l ı  ö l ü m  b e k l e n d � ğ � n � 
göstermekted�r. Bu durumda 2017 yılında ülkem�zde 
12.000 k�ş�n�n meslek hastalıkları sonucu yaşamını 
y�t�rd�ğ� tahm�n ed�leb�l�r. Ancak SGK ver�ler�ne göre 
neredeyse h�ç k�mse meslek hastalıkları sonucu 
ölmem�şt�r.   Bu sayılar ülke tar�h�nde bu alanda yen� b�r 
rekordur. Türk Ceza Kanununda kend�l�ğ�nden ölümler�n 
dışındak� her ölüm hal� �le �lg�l� b�r hukuk� tanım 
mevcuttur: Kanunun "Hayata Karşı Suçlar" Bölümünün 
85. maddes� "Taks�rle öldürme" suçunu ve 81. maddes� 

�se  "Kasten öldürme" suçunu tanımlamaktadır. İş 
Kazalarındak� ölümler doğal ölümler olmadığına ve 
bunlarla �lg�l� çeş�tl� düzeylerde �şveren kusurluluğu da 
tanımlanab�ld�ğ�ne göre �ş c�nayet� demek yerl� yer�nde 
olacaktır.   Ancak bu k�m� zaman meslektaşlarımızın da 
ölümüne sebep olan bu c�nayetlerde önlem alma 
yükümlülüğünü taşıyan, �şyer�n� �dar� ve mal� yönden 
yöneten k �ş � ler  yer �ne  y �ne  meslektaş lar ımız 
suçlanmaktadır.  Bu durum kabul ed�lemez b�r 
hukuksuzluk hal�d�r.

Etk�nl�k alanımızda bulunan tüm �l-�lçelerde, yerel 
yönet�mler�n �zlenmeler�  �ç�n “�zleme grupları” 
oluşturulacak ve özell�kle mesleğ�m�z� �lg�lend�ren 
konular başta olmak üzere süreçlere müdah�l 
olunacaktır. Şubem�z�n tek başına ya da TMMOB İKK 
b�leşenler�yle b�rl�kte yereller�m�ze dönük proje (enerj�, 
ulaşım vs konularında) çalışmaları yapılacaktır. 
Yereller�m�z� �lg�lend�ren şube raporu/raporları 
hazırlayacağız. 14. Dönemde (2018-2019) Yerel ve 
Başkanlık seç�mler� yapılacaktır. Bunlara ek ya da b�rl�kte 
genel seç�mler yapılab�l�r.  Bütün seç�mler �ç�n “Nasıl b�r 
kent, nasıl yerel yönet�m?”,  “Nasıl b�r ülke?” �sted�ğ�m�z� 
kamuoyuna sunacağız; etk�nl�kler düzenleyeceğ�z ve 
görüşler�m�z� paylaşacağız. Öncel�kle, İnsana ve 
D o ğ a m ı z a  s a h � p  ç ı k a c a ğı z .  Ye re l  k ay n a k l a r ı n 
kullanılmasında halkın çıkarlarını koruyan b�r anlayışı 
daha güçlü ve görünür kılacağız.

Buradan son söz yer�ne "Demokrat geleneğ�m�z� 
sürdüreceğ�m�z�" ve "demokrat mühend�sler�n �lkeler�n�, 
programlarını"  14. Dönem Yönet�m Kuruluna özgü 
anlayışıyla devam ett�receğ�m�z� �fade ed�yorum. 

YAŞASIN MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODAMIZ VE 
BİRLİĞİMİZ TMMOB

ŞUBE DÖNEM BAŞKANLARIMIZ
                                               Serhat GİRGİN, Çınar ULUSOY  , Ned�m KARA,

Ünal ÖZMURAL , Murat KÜREKÇİ
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ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ SONUÇ BİLDİRİSİ AÇIKLANDI

Odamız adına Kocael� Şube yürütücülüğünde, 13-14 Ek�m 2017 tar�hler�nde Kocael� Ün�vers�tes� Prof. Dr. 
Bak� Komşuoğlu Kongre ve Kültür Merkez�'nde yapılan IV. Enerj� Ver�ml�l�ğ� Kongres� sonuç b�ld�r�s� 
açıklandı.

IV. Enerj� Ver�ml�l�ğ� Kongres� Sonuç B�ld�r�s� açıklandı

IV. Enerj� Ver�ml�l�ğ� Kongres�, TMMOB Mak�na 
M ü h e n d � s l e r �  O d a s ı  K o c a e l �  Ş u b e s � n � n 
yürütücülüğünde, 13-14 Ek�m 2017 tar�hler�nde Kocael� 
Ün�vers�tes� Prof. Dr. Bak� Komşuoğlu Kongre ve Kültür 
Merkez�nde, 800 c�varında k �ş�n�n katı l ımıyla 
gerçekleşt�r�lm�şt�r.

Kongre, 5 kamu kuruluşu, 12 s�v�l toplum kuruluşu, 28 
ün�vers�te ve 21 özel sektör kuruluşunun desteğ� �le 
gerçekleşm�şt�r. Etk�nl�ğe, TMMOB �le bağlı Odaların 
yönet�c�ler�, MMO Genel Merkez ve Şube Yönet�c�ler�, 
Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı Meslek� H�zmetler Genel 
M ü d ü r l ü ğ ü  v e  Ye n � l e n e b � l � r  E n e r j �  G e n e l 
Müdürlüğü'nden uzmanlar,  Ün�vers �telerden 
akadem�syenler, ürün ve h�zmet üret�c�ler�, sektör 
dernek tems� lc � ler � ,  k amu kurumlar ı  ve  özel 
kuruluşlardan uzmanlar, mühend�s ve tekn�k elemanlar 
�le ün�vers�te öğrenc�ler� katılmıştır.

IV. Enerj� Ver�ml�l�ğ� Kongres�n�n ana teması “ENERJİ VE 
GELECEK” olarak bel�rlenm�şt�r. Açılış oturumunda 
“Dünya'da ve Türk�ye'de Enerj� Ver�ml�l�ğ� ve Gelecek” 
başlığı altında Türk�ye'de Enerj� Ver�ml�l�ğ�'n�n Dünü, 
Bugünü ve Yarını ele alınarak Ülkem�z�n Enerj� 
Görünümü  ortaya konulmuş, 21. Yüzyıl Enerj� 
D e n g e l e r � n d e  Te m � z  v e  T ü k e n m e z  E n e r j � 
Kaynaklarının Yarattığı  Parad�gma Kayması 
�rdelenm�ş, Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı'nın B�nalarda 
E n e r j �  Ve r � m l � l � ğ �  Ko n u s u n d a k �  Ça l ı ş m a l a r ı 
paylaşılmıştır.

Kongrede; Enerj� Ver�ml�l�ğ� Kanununun yürürlüğe 
g�rmes�nden bu yana enerj� ver�ml�l�ğ�nde ülke olarak 
geld�ğ�m�z nokta,  uygulamadak �  sorunlar  � le 
çözümler�ne yönel�k öner� ve görüşler tartışmaya 
açılmıştır.

Ayrıca, sunulan çeş�tl� tebl�ğlerle; Türk�ye'de enerj� 
sektörünün durumu, enerj� ver�ml�l�ğ� ve �st�hdam, 
enerj� ver�ml�l�ğ� ve �kl�m-çevre pol�t�kaları, enerj� 
santraller�nde ver�ml�l�k, sanay�de enerj� ver�ml�l�ğ� 
uygulamaları, kojenerasyon, soğutma s�stemler�nde 
enerj� ver�ml�l�ğ�, elektr�k üret�m�nde ver�ml�l�k ve ISO 
50001 enerj� yönet�m� standardı, alternat�f yakıtlar ve 
yen�leneb�l�r enerj�, enerj� ver�ml�l�ğ� öncel�kl� tasarım ve 
yatırımlar, b�nalarda enerj� ver�ml�l�ğ�, ulaşım ve tarımda 
enerj� ver�ml�l�ğ� konularında b�lg� ve görüşler 

katılımcılarla paylaşılmıştır. 

Kongrede; 16 Oturumda 61 b�l�msel sunum �le b�lg� 
paylaşımı gerçekleşt�r�lm�şt�r. Oturumlarda yapılan 
tartışma ve sunulan b�ld�r�ler � le �fade ed�len 
görüşlerden hareketle, Ülkem�zdek� enerj� ver�ml�l�ğ� 
çalışmaları �le �lg�l� olarak, aşağıdak� genel öner�ler �le 
sanay�, konut ve ulaştırma sektörler�ne yönel�k öner�ler, 
�lg�l� tüm k�ş�, kurum ve kuruluşlar �le kamuoyunun 
d�kkat�ne sunulmaktadır.

Sonuç ve öner�ler:
1. Enerj� �nsan yaşamının zorunlu ve ortak b�r 
gereks�n�m� olarak toplumsal yaşamın vazgeç�lmez b�r 
öğes�d�r. Sosyal devlet anlayışı; enerj�n�n toplum 
yararını gözetecek b�ç�mde planlanmasını, üret�m�n� ve 
arzını gerekt�r�r. Bunlar da ancak toplum çıkarlarını 
gözeten kamusal n�tel�kte b�r h�zmet ve pol�t�kalar �le 
mümkün olab�l�r. Enerj� yoksunlarına ve enerj�y� 
kullanma �mkanı olmayanlara kamusal destek 
sağlanmalıdır. Enerj� masraflarının a�leler ve küçük esnaf 
üzer�ndek� baskısını azaltacak gerekl� önlemler alınarak 
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bu kes�mler desteklenmel�,  enerj�  g�rd�ler�  ve 
ürünler�ndek� yüksek verg�ler düşürülmel�d�r.

2. Bugüne değ�n �zlenen, sadece arz tarafına önem ve 
değer veren enerj� pol�t�kaları terk ed�lmel�d�r. Artan 
enerj� �ht�yacını karşılamada bugüne kadar akla �lk 
gelen ve uygulanan yol olan, plansız b�r şek�lde çok 
sayıda yen� elektr�k üret�m tes�s� kurmak yöntem� 
yer�ne; taleb� ve üret�m� yöneterek, enerj�y� daha ver�ml� 
kullanıp, sağlanan tasarrufla yen� tes�s �ht�yacını 
azaltma pol�t�ka ve uygulamaları hayata geç�r�lmel�d�r. 
Enerj� arzı ve tüket�m�, toplum çıkarları doğrultusunda, 
gerçekç� rakamsal hedefler �le ver�ml�l�k kazançlarına 
dayalı olarak planlanıp uygulanmadığı sürece; bu 
öneml� kaynağı ger� kazanmak mümkün değ�ld�r.

3. Türk�ye'n�n 475 m�lyon ton CO2 eşdeğer�n� geçen 
seragazı em�syonlarının yüzde 70'den fazlası enerj� 
kaynaklı olup, 2015 yılında enerj� sektöründen 
kaynaklanan sera gazı em�syonlarında 1990 yılına göre 
yüzde 153,1 oranında artış gözlenm�şt�r. Küresel ısınma 
ve buna bağlı �kl�m değ�ş�kl�ğ�nden en çok zarar 
görecek ülkelerden b�r� olan Türk�ye, küresel ısınmanın 
çözümüne yönel�k hem uluslararası alanda yapılan 
�şb�rl�ğ�n�n parçası olmalı, hem de alınan bu kararlar 
doğrultusunda ulusal düzeyde pol�t�ka ve stratej�ler 
gel�şt�rmel�d�r.

4. En öneml� tem�z enerj� seçeneğ� olan enerj� 
ver�ml�l�ğ�, hem yatırım büyüklüğü, hem de toplam 
enerj�dek� payı neden�yle artık dünya'nın “b�r�nc� yakıt”ı 
hal�ne gelm�şt�r ve makro�kt�satçılar tarafından mevcut 
en güçlü enerj� kaynağı olarak tanımlanmaktadır. 
Ülkem�zdek� bu potans�yel� sağlıklı olarak tanımlayacak 
b�r ver� ve değerlend�rme alt yapısı yoktur. Enerj� 
ver�ml�l�ğ�ne gereken önem�n ver�lmes� �ç�n en kısa 
sürede b�l�msel yaklaşımlar ve güçlü ver� alt yapısıyla 
ülkem�z �ç�n de bu tanımlamanın yapılması zorunludur.

5. Enerj� ver�ml�l�ğ� artık sadece enerj� tüket�m�ndek� 
azalma �le �fade ed�lmemekte ve “Çoklu Yarar”ları �le 
gündeme get�r�lmekted�r. İthalat katkısı, sera gazı 
em�syonlarındak� azalma, genel ekonom� üzer�nde 
olumlu etk�, �st�hdam, enerj� f�yatlarının düşmes�ne 
katkı sağlanması, yerel hava k�rl�l�ğ�nde ve dolayısı �le 
bölgesel k�rl�l�ğ�n yarattığı halk sağlığı problemler�nde 
azalma, enerj� satın alma gücünü arttırarak enerj� 
yoksulluğunun azalt ı lması  dolayısı  � le yaşam 
standardında yükselme, kaynak ver�ml�l�ğ�nde artış yan� 
suyun ve hammaddeler�n daha �y� kullanımını ve 
atıkların değerlend�r�lmes�, sanay�dek� üret�m artışı; 
enerj� ver�ml� yapıların değer artışı, enerj� ver�ml�l�ğ� 
artışı �le sağlanan çoklu ekonom�k ve sosyal yararlardır. 
Enerj� ver�ml�l�ğ�ne destek vermekten kaçınan Mal�ye 
Bakanlığı g�b� kuruluşları �kna etmek üzere enerj� 
ver�ml�l�ğ�n�n ülkem�ze sağlayacağı faydalar detaylı 
araştırmalarla ortaya konmalıdır.

6. Kalkınmada; enerj� kullanımını azaltan, enerj�y� 
ver�ml� kullanan, enerj�y� yerl� ve yen�leneb�l�r 
kaynaklarla, yurt �ç�nde üret�len ek�pmanlarla tem�n 
eden b�r modele geç�ş sağlanmalıdır.

7. Yarattığı katma değer� görece düşük, yoğun enerj� 
tüketen, esk� teknoloj�l�, çevre k�rl�l�ğ� yaratab�len sanay� 
sektörler� (ç�mento, seram�k, ark ocak esaslı dem�r-çel�k, 
tekst�l vb.) yer�ne enerj� tüket�m� düşük, �thalata bağımlı 
olmayan, katma değer� yüksek, yerl� üret�me dayalı, �ler� 
teknoloj�l� sanay� dalları (elektron�k, b�lg�sayar donanım 
ve yazılım, robot�k, av�yon�k, lazer, telekomün�kasyon, 
gen mühend�sl�ğ�, nano-teknoloj�ler vb.) terc�h 
ed�lmel�d�r.

8. Tüm programlar ve pol�t�ka uygulamalarının 
�zleneb�lmes� �ç�n b�l�msel ve güven�l�r b�r ver� toplama 
ve değerlend�rme s�stem� b�r an önce hayata 
geç�r�lmel�, endüstr�yel �şletmeler ve b�nalardak� enerj� 
ver�ml�l�ğ� çalışmaları, sağlanan tasarruflar bölge ve 
sektör bazında ortaya konmalıdır. Geleceğe yönel�k 
p ro j e k s � yo n l a r  � l e  y ı l l ı k  r a p o r l a r  h a z ı r l a n ı p 
yayınlanmalıdır. Gel�şmeler sağlıklı b�r ver� tabanı �le 
�zlenmel�d�r. Envanter ve anal�zler, geleceğe yönel�k 
projeks�yonlar �le yıllık raporlar �lg�l� kurum ve 
kuruluşların katılımı �le hazırlanıp şeffaf b�r b�ç�mde 
kamuya açık şek�lde yayınlanmalıdır. Kanun çıktığından 
ber� gerçekleşmeyen hususlarla �lg�l� denet�m ve 
değerlend�rmeler yapılmalı ve mevzuata aykırı 
davrananlara yaptırımlar uygulanmalıdır.

9 .  S t r a t e j �  B e l g e s � n d e  b e l � r t � l e n  h e d e f l e r � n 
gerçekleşt�r�lmes�ne yönel�k olarak AB ülkeler�nde 
uygulanan zorunlu uygulama planları ve alternat�f 
önlemler �ncelenmel� ve ülke koşullarına uygun 
p o l � t � k a l a r  b e l � r l e n m e l � d � r .  H e d e f l e r � n 
gerçekleşt�r�leb�lmes� ve uygulamaları çek�c� hale 
get�rmek �ç�n yeterl� kamu fonu ve yen� f�nansman 
modeller� oluşturulmalıdır.

10. Düzenl� bakım onarımlar �le elektr�k üret�m 
tes�sler�n�n ver�ml�l�ğ� arttırılmalıdır. Bu çalışmaların 
yerl� mühend�sl�k �le yapılması yerl� teknoloj�ler�n 
gel�şt�r�lmes�ndek� �lk adım olacaktır. Benzer olarak 
elektr�k trafoları öneml� kayıp noktasıdır. Buralarda 
alınacak önlemler ve uygulanacak teknoloj�ler 
başlangıçta mal�yet� yüksek olsa da öneml� tasarruf 
noktalarından b�r�s�d�r.
 
11. Ülkem�zde sık sık değ�şen ve b�rb�r� �le tutarsız 
düzenlemeler, enerj� ver�ml�l�ğ�n�n toplumsal ve 
k u r u m s a l  o l a r a k  � ç s e l l e ş t � r � l m e s �  s ü r e c � n � 
gec�kt�rmekted�r. Bu nedenle �lg�l� kanun, yönetmel�k, 
d�ğer yasal düzenlemeler a stratej�k b�r yaklaşımla, 
bütüncül olarak toplum yararı gözet�lerek ve �lg�l� tüm 
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kes�mler�n görüşler� alınarak yen�den düzenlenmel�d�r.

12. Zorunlu enerj� etütler�n�n yapılması mevcut 
durumun gözle görünür hale gelmes�ne yardımcı 
olacaktır. Ancak enerj� ver�ml�l�ğ�n� artırmak �ç�n daha 
öneml� olan gerekl� yatırımların yapılmasıdır. Yatırımlar 
�ç�n mevcut desteklere başvuruların kolaylaştırılması, 
mal� destekler�n m�ktarının artırılması, değerlend�rme 
sürec�n�n kısaltılması ve yen� teşv�k programlarının 
oluşturulması sağlanmalıdır.

13. Kamu b�nalarının enerj� etütler� kapsamında 
kamuya a�t b�na ve tes�sler�n envanter� çıkarılmalıdır. 
Stratej�de bel�rlenen hedefler�n gerçekleşt�r�lmes� �ç�n 
kısa ve orta vadede yapılacaklar bel�rlenmel�, 
uygulamalar tak�p ed�lerek raporlanmalıdır.

14. 2000-2015 yılları arasında yapı kullanma �zn� belges� 
alınan yapı sayısının 1.313.960 olduğu, 2015 yılı sonu 
�t�barıyla toplam yapı sayısının 9.152.635 olarak tesp�t 
ed�ld�ğ� göz önüne alındığında enerj� k�ml�k belges� 
alan b�na sayısı oldukça düşüktür. Mevcut ve yen� 
b�nalara EKB düzenlenmes�n�n ve bu konudak� 
farkındalığın artırılmasına yönel�k çalışmaların 
yapılması gerekmekted�r.

15. Enerj� ver�ml�l�ğ�ne yönel�k eğ�t�m, b�l�nçlend�rme ve 
farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar 
yaygınlaştırılmalı, çeş�tlend�r�lmel�, sosyal medya etk�n 
olarak kul lanı lmalıdır.  Enerj �  Ver �ml� l �ğ� ,  tüm 
mühend�sl�k eğ�t�m programlarına zorunlu ders olarak 
konulmalıdır. 

16.Enerj� tüket�m� b�r bütündür, özell�kle sanay�, term�k 
santral, soğutma ün�teler� g�b� b�r�mlerden atılan ısı, 
başka b�r tüket�m �ç�n kaynak teşk�l edeb�lmekted�r. 
Enerj� anal�zler�n�n yaşamımızın her alanına sokularak 
kayıp noktalarının kazanç alanlarına dönüştürülmes� 
�ç�n yen� yaklaşımlara �ht�yacımız vardır.

1 7 .  Ö z e l l � k l e  s a n a y �  s e k t ö r ü n d e  a t ı k  ı s ı n ı n 
değerlend�r�lmes�, kompresör, fan ve pompalarda hız 
kontrolu, ısı yalıtımı g�b� uygulaması kolay ve teknoloj�s� 
b � l � n e n  o n l a r c a  ö n l e m  h a l a  u y g u l a n m a y ı 
beklemekted�r. YEGM her yıl temat�k teşv�k ve 
uygulama programları �le bu alanlara d�kkat çekmel�d�r.

18.  B�na ve sanay�  etüt ler � ,  enerj �  yönet�c �s � 
görevlend�r�lmes�, k�ml�k belgeler�, yasal zorunluluğu 
yer�ne get�rmek �ç�n yapılmaktadır. Bu çalışmaların 
etk�nleşt�r�lmes� ve amacına uygun olarak kullanılması 
sağlanmalıdır.

M e vc u t  f � n a n s m a n  m e k a n � z m a l a r ı n a  � l � ş k � n 
b�l�nçlend�rme ve farkındalık oluşturma faal�yetler� 
artırılmalı, prosedürler bas�tleşt�r�lmel� ve süreç 

hız landır ı lmal ıd ı r.  Yen�  f �nansman model ler � 
gel�şt�r�lmel�d�r. KOSGEB'�n enerj� ver�ml�l�ğ� konusunda 
destekler�nden yararlanma oldukça düşük sev�yeded�r. 
Bunun b�r neden� KOBİ'ler�n enerj� ver�ml�l�ğ� mevzuatı 
ve teşv�kler� konusunda ya çok az ya da h�ç b�lg� sah�b� 
olmamaları �le enerj� etüt raporlarının YEGM tarafından 
kontrol ed�l�p onaylanma sürec�n�n uzun sürmes�d�r. 
KOSGEB'�n enerj� ver�ml�l�ğ� konusundak� mevcut 
d e s t e k l e r � n � n  e t k � n l � ğ �  v e  g ö r ü n ü r l ü ğ ü n ü n 
artırılmasının yanı sıra KOBİ'lerde enerj� ver�ml�l�ğ� �ç�n 
y e n �  f � n a n s m a n  m o d e l l e r � n � n  g e l � ş t � r � l m e s � 
gerekmekted�r. 

1. Dünyada tem�z enerj� dönüşümü yaşanmaktadır. 
B�nalar bu dönüşümün k�l�t alanlarından b�r�s�d�r. 
B�naların en az enerj� �le ısıtılacak ve soğutulacak şek�lde 
yapımı, tasarım aşamasından �t�baren planlandığında 
küçük b�r ek mal�yet �le b�nanın 50 yıla varan ömrü 
boyunca çok az enerj� tüket�m� sağlanmaktadır. Bu 
anlayışın Kentsel Dönüşüm �ç�n ön şart olarak kabul 
ed�lmel�, standardın ötes�nde ve ekonom�k mal�yet 
unsurlarını göz önüne alan b�na �nşaatları teşv�k 
ed�lmel�d�r.

2. Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı Yen�leneb�l�r Enerj� Genel 
Müdürlüğü “Yeş�l Sert�f�ka Türk�ye Projes� (YeS-TR)” �le 
Doğayla uyumlu, araz� seç�m�nden yıkımına kadar 
yaşam döngüsü çerçeves�nde değerlend�r�len, �kl�m 
ver�ler�ne ve yöreye uygun, �ht�yacı kadar enerj� ve su 
tüketen, yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarını kullanan, 
bütüncül b�r yaklaşımla tasarlanan yeş�l b�na ve 
yerleşmeler�n belgelend�r�lmes� amacıyla ulusal b�r 
sert�f�kalandırma s�stem� kurulmasına yönel�k 
çalışmalar başlatılmış olup, projen�n hedefler�ne 
u l a ş m a s ı  � ç � n  d e n e t � m  m e k a n � z m a l a r ı  � l e 
desteklenmel�d�r.

3. BEP TR yazılımının b�r�nc� ve �k�nc� vers�yonu 
arasındak� fark neden�yle belgelerdek� farkların nasıl 
değer lend�r � leceğ�  bel � rs �zd� r.  Ayr ıca  b� r �nc � 
vers�yonundak� sorunlara rağmen uzunca b�r süre 
�şlemde tutulan ve öneml� değ�ş�kl�ğe g�d�len yazılımla 
düzenlenen belgeler�n durumu açık değ�ld�r. B�na 
k�ml�k belges� mevcut durumu tesp�t ed�yor ancak sınıfı 
yükseltmek zorunluluğu bulunmuyor. Esk� ve yen� 
b�nalarda sınıf yükseltme zorunlu olmalıdır.

4. Beled�yeler, enerj� ver�ml�l�ğ� çalışmalarında örnek 
uygulamaları öncel�kle kend� b�nalarında yaparak 
rehber olmalı, mühend�s odalarıyla �şb�rl�ğ� yaparak 
kentl�lere danışmanlık h�zmet� ve tekn�k destek 
vermel�d�r.

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
KOCAELİ ŞUBE



mmo’dan

ŞUBEMİZİN 14. DÖNEM YÖNETİM KURULU
GÖREV DAĞILIMINI YAPTI

Şubem�z�n 14 Ocak 2018 tar�h�nde gerçekleşen Yönet�m Kurulu Seç�mler�'n�n ardından bel�rlenen 14.Yönet�m 
Kurulumuz, 17 Ocak 2018 tar�h�nde mazbatasını alarak �lk toplantısını gerçekleşt�rd�. Şube Yönet�m Kurulu �lk 
toplantısında görev dağılımı yapıldı.  Şubem�z�n 14. Dönem Yönet�m Kurulu üyeler� şu �s�mlerden oluştu; 

14. Dönem Yönet�m Kurulu'nda Murat KÜREKÇİ başkanlık görev�n� devralırken, Başkan Vek�ll�ğ� görev�n� Emrah 
AYDEMİR, saymanlık görev�n� �se A.Fahr� ALOĞLU üstlend�. Şube Yönet�m Kurulu Sekreterl�ğ� görev�ne �se Mehmet 
Al� ELMA get�r�ld�.

Şubem�z�n 14. Dönem Yönet�m Kurulu şu �s�mlerden oluştu:

ASIL YEDEK

Murat KÜREKÇİ

Emrah AYDEMİR

Mehmet Al� ELMA

A. Fahr� ALOĞLU

Ebru TAŞ BARDAK

Hüsey�n ÇELİK

Selçuk KARSTARLI

Hüsey�n Cemal HÜSEYİN

Umut BUYRUK

Serkan DEMİR

Orhan DEMİR

Ömer BOZKURT

Taylan ÖZKAN

Onur BAHÇACI

13
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Şube Yönet�m Kurulu Mazbatasını Alırken



mmo’dan

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBE 2018-2019
ÇALIŞMA DÖNEMİ

                  ODA GENEL KURUL ASIL DELEGE LİSTESİ
SIRASICILNO ADISOYADI SIRA SICILNO ADISOYADI SIRA SICILNO ADISOYADI

1 13316 İSMAİL YALÇIN 24 35803 ÇINAR ULUSOY 48 69298 EBRU TAŞ BARDAK

2 16001 BEDRİ YECAN 25 41321 ÖZGÜR KAYA 49 71819 ÖMER AYDIN

3 16746 MESUT NÖBETÇİGİL 26 41339 SEMİH MEMİŞOĞLU 50 73264 MEHMET BABAOĞLU

4 18109 MUSTAFA DEMİR 27 41684 HASAN KARAGÖZ 51 73265 EROL PERÇİN

5 22994 HASAN ÇELİK 28 42959 ALİ BAŞ 52 76767 BARIŞ İNCE

6 23507 OSMAN MURAT ATAMAN 29 42985 SALİM AYDIN 53 77127 SİNAN YÜCEL

7 23866 YUSUF KENAN SARIOĞLU 30 44530 YASİN ÇELİK 54 79214 ALİ CEM ÇATAK

8 24134 SONER BİÇER 31 44787 MURAT KÜREKCİ 55 81499 TANFER YEŞİLTEPE

9 25514 AKIN TURAN 32 45818 ALPASLAN GÜVEN 56 82190 ERDEM SİNAN SAPAZ

10 25524 YAVUZ ÖVEÇ 33 45842 NEDİM KARA 57 84489 ÖMER BOZKURT

11 25706 ABDULLAH FAHRİ ALOĞLU 34 51403 ÇETİN SÖZAL 58 84808 ÖMER DEMİRTAŞ

12 25755 EMİN OKTAY 35 53171 İLBEYİ KILAVUZ 59 86079 TAYLAN ÖZKAN

13 27286 SERHAT GİRGİN 36 53234 BORA FIRINCI 60 86423 SAVAŞ KORA

14 27594 ÜNAL ÖZMURAL 37 56204 HÜSEYİN CEMAL HÜSEYİN 61 87898 VOLKAN ÇAĞLAYAN

15 29109 BÜLENT NACİ DEVECİ 38 56421 ÇETİN TEMEL 62 88895 SEVDA SARAÇ

16 29353 VEDAT DEDEOĞLU 39 56696 ÖZKAN BEYAZ 63 90382 ONUR BAHÇACI

17 29634 AHMET İLHAN DÜZGÜN 40 62613 EMRAH AYDEMİR 64 91628 MEHMET İLKAY KINACI

18 30364 GÜLTEKİN KESKİN 41 62938 UMUT BUYRUK 65 92188 SALİH KARA

19 32111 MUSTAFA CAN 42 63402 SERKAN DEMİR 66 93575 ALİ ŞAHİN

20 32817 LEVENT TANRISEVER 43 63629 HÜSEYİN ÇELİK 67 94666 MEHMET RIZA ADALI

21 33391 MAHMUT KÖSE 44 63961 CAN BULUT YILMAZ 68 98639 METİN BAŞOĞLU

22 33840 ADNAN ÇEMŞİT 45 64945 SELÇUK KARSTARLI 69 34587 MUAMMER HAKKI ERSÖZ

23 69293 HÜSEYİN MANTO 46 65116 BARIŞ BÜLENT MUZOĞLU 70 35609 ORHAN DEMİR

47 67600 MEHMET ALİ ELMA

                  ODA GENEL KURUL YEDEK DELEGE LİSTESİ
1 3501 İBRAHİM KAYGUSUZ 24 44910 KAYHAN KOCA 48 84677 ÖZGÜR KILIÇ

2 5068 İBRAHİM HAKKI UZMAN 25 44986 GÜRKAN ÜNLÜ 49 85732 ASLIHAN BALCI

3 9116 MUSTAFA NASUH MİSTİLİ 26 45069 SELİM YİRMİBEŞOĞLU 50 86075 HÜRDOĞAN GÜNEŞ

4 9411 SÜLEYMAN ONAY 27 45461 MUSTAFA GÜNDÜZ 51 87073 ALİ POYRAZ

5 10549 SÜLEYMAN CAN 28 45471 TÜLAY ERTOZAN 52 89701 BARIŞ KUTLAY

6 11227 MUSTAFA PÜRSÜNLÜ 29 45937 HÜSEYİN TUNÇ SÖKMENER 53 93040 SERKAN SAĞLAMLI

7 14338 MAHİR DÖNMEZ 30 47216 UĞRAŞ GÜRDAL ÇİFTÇİ 54 93470 BARIŞ KARA

8 15440 MUZAFFER YEŞİLDAĞ 31 47958 YILDIZ ŞAHİN 55 94572 SUPHİ ÇAKIR

9 17334 MEHMET ALİ KARAKAYA 32 47960 AZİZ ARMAĞAN ARICI 56 94664 SİNAN DİLBER

10 17442 ZERRİN ALADAĞ 33 48276 BÜLENT USTAOĞLU 57 94831 TANER TAŞKIRAN

11 18024 METİN POLAT 34 50787 HAYRİ TOLGA ASALKAN 58 95225 ALİ CESUR

12 21856 MEHMET ÖZCAN TARAS 35 58979 MURAT AKIN 59 96215 CANSEL OSMANOĞLU

13 21962 MEHMET SOLAKOĞLU 36 61731 ALP KÖROĞLU 60 96461 DİLAN YILMAZ

14 22141 AHMET S. KAVURMACIOĞLU 37 65113 EROL ERTUNÇ 61 97196 HAMDİ EROL

15 24865 OĞUZ AKTEPE 38 67077 ÖZGE DENİZ AYDEMİR 62 99325 SEVİNÇ PEHLİVAN ÇAKAN

16 25279 FARUK ÖZCAN 39 67996 BİRKAN SÜNGÜ 63 100395 ÇAĞDAŞ ÜNLÜ

17 28365 RAMAZAN MECİT 40 68545 İSMAİL KARAKAYA 64 101358 ALİ CAN YOLDAŞ

18 33270 FARUK GÜRPINAR 41 69752 MUSTAFA ÖZ 65 103362 SERHAN ARSLAN

19 36424 ENGİN KIRŞAVOĞLU 42 75062 BARIŞ ÇANKAYA 66 103507 BURCU GİZEM ÖZMEN

20 36922 ADNAN ÇAKMAN 43 77129 YÜCEL GÜNDOĞDU 67 104637 CÜNEYT GÜNEY

21 41143 TÜRKER SELÇUK 44 77543 DEĞER ŞEŞENOĞLU 68 105535 ÖZDEN OĞUZ

22 42410 TÜLİN TOSUNOĞLU 45 78585 ÖZCAN İLTER 69 107647 MAHİR TEK

23 111710 MUSTAFA KİRAZ 46 81789 LEVENT AYBERK 70 109449 ANIL KARATAŞ

47 109687 ŞÜKRAN BEGÜM SUBAŞI



mmo’dan

ÖZELLEŞTİRMELERE, SANAYİSİZLEŞMEYE, ÇİFTÇİNİN YIKIMINA
KARŞI ÇIKMAK YURTSEVER BİR GÖREVDİR

Oda Yönet�m Kurulu Başkanı Al� Ekber Çakar, Şeker Fabr�kalarının özelleşt�r�lmes� üzer�ne yazılı b�r 
açıklama yaptı.

İkt�darın son özelleşt�rme hamles�, Özelleşt�rme İdares� 
Başkanlığı portföyünde bulunan Türk�ye Şeker 
Fabr�kaları  AŞ' ye bağlı  14 Şeker Fabr�kasının 
özelleşt�rme �hales�n�n �lanı oldu. Söz konusu fabr�kalar, 
Bor, Çorum, Kırşeh�r, Yozgat, Erz�ncan, Erzurum,  Ilgın, 
Kastamonu, Turhal, Afyonkarah�sar, Alpullu, Elb�stan, 
Muş ve Burdur şeker fabr�kalarıdır.

Şeker fabr�kalarının kuruluşu, 1925 yılında Alpullu Şeker 
Fabr�kasının temel�n�n atılışına ve 1926 yılının başında 
� lg� l �  kanunun çıkarı l ış ına kadar g�tmekted�r. 
Cumhur�yet�n �lk dönemler�nde başlanan şeker 
fabr�kalarının yapımına 1950'l� yıllarda da devam 
ed�lm�ş, ancak 2000'l� yıllarda özelleşt�r�lmeler� 
gündeme gelm�şt�r.

Odamız bu sürece, şeker fabr�kalarının özelleşt�r�lmes� 
�le bağlantılı olarak 2004 yılında yaptığı, “Carg�ll 
Emperyal�st Talanın Yen� B�r Adıdır” başlıklı açıklama �le 
d�kkat çekm�ş ve emperyal�st çevreler�n dayattığı 
“yapısal uyum programları” çerçeves�nde yürütülen 
özelleşt�rmeler�n, kamu kaynaklarımızın talanına yol 
açtığını, ç�ftç�m�z�, köylümüzü, emeğ� �le geç�nen 
halkımızı mağdur edeceğ�n� bel�rtm�şt�r.

O zamandan bugünlere gel�nceye dek, kend� kend�ne 
yeten ve �hracat yapab�len b�r yapıdan, yabancı 

sermaye leh�ne yapılan yasa değ�ş�kl�kler�yle, şeker �thal 
eder duruma gelen ülkem�z�n, bu son özelleşt�rme 
adımı �le b�rl�kte, daha fazla dışa bağımlı hale gelmes�, 
ne yazık k� çok yakındır.

Yapılacak olan bu özelleşt�rmeler �le Türk�ye'n�n öz 
kaynağı olan şeker pancarı üret�m�ne, ülkem�z�n 
ç�ftç�s�ne ve tarımına ağır b�r darbe daha �nd�r�lm�ş 
olacaktır.

Özel leşt �rmeler �n ülkem�z�n,  üret�c� ler �m�z�n, 
mühend�sl�ğ�n, tarımın ve sanay�n�n aleyh�ne olduğunu 
her zaman bel�rten Odamızın düzenled�ğ� kongre ve 
sempozyumlarda, bu durumun aynı zamanda 
sanay�s�zleşmeye de yol açtığı tesp�tler� yapılmıştır. 
Büyük ölçekl� kamusal üret�m�n tasf�yes� ne yazık k� 
böyles� b�r sonuç da üretmekted�r. Bu nedenle 
özelleşt�rmelere karşı çıkmak, ülkes�ne ve halkına karşı 
sorumlu olan her yurttaşın yurtsever b�r görev�d�r.

Al� Ekber Çakar
TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Başkanı
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şube günlüğü

YÖNETİM KURULUMUZ İLİMİZDEKİ
SİYASİ PARTİ VE STK’LARI AĞIRLADI

ODA DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA
KATILDIK

50. YIL İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNİ
UEM’DE AĞIRLADIK

CHP, KESK, EMEP, ÖDP, HDP, Kocael� Demokras� 
Platformu, Kocael� Dayanışma Akadem�s� ve STK 
yönet�m kurulu üyeler� şubem�ze z�yarette bulunarak, 
14.dönem Yönet�m kurulumuza yen� dönemde başarı 
d�lekler�n� sundular. 

MMO 46. Dönem Oda Danışma Kurulu V. Toplantısı, 3 
Şubat 2018 tar�h�nde Ankara Alba Otel'de “tanışma, 
ülke gündem� ve Oda çalışmalarının değerlend�r�lmes� 
�le d�lek ve temenn�ler” gündemler�yle gerçekleşt�r�ld�. 
Toplantıya Şb. Yönet�m Kurulu Başkanımız Murat 
KÜREKÇİ, Şb.Başkan Vek�l�m�z Emrah AYDEMİR, 
Şb.Sekreter�m�z Mehmet Al� ELMA, Şb.Saymanımız 
A.Fahr� ALOĞLU, Şb.Ynt.Krl.Üyem�z Hüsey�n ÇELİK  Şube 
Müdürümüz Alpaslan GÜVEN katıldı.

ÜYE KAHVALTIMIZ 4 ŞUBAT 2018 PAZAR
GÜNÜ BAŞOL STEAKHOUSE TESİSLERİNDE

GERÇEKLEŞTİRİDİ

Uygulamalı Eğ�t�m merkez�m�zde 50.yıl Cumhur�yet 
İlkogret�m Okulu öğrenc�ler� m�saf�r�m�zd�..

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 öğrenc�lere yönel�k sunum gerçekleşt�r�ld�. 
Şube Müdürümüz Alpaslan Güven öğrenc�lere buhar 
kazanı, kompresör ve pompalar �le �lg�l� tanıtım yaparak, 
Enerj� Ver�ml�l�ğ� �le �lg�l� b�lg�ler aktarıldı.

14.dönem �lk Üye Kahvaltımız 04 Şubat Pazar günü 
BAŞOL STEAKHOUSE Tes�sler�nde gerçekleşt�r�ld�. 
Kahvaltımıza 110 üyem�z katıldı.   



şube günlüğü

ÜYELERİMİZLE SODEX FUARINA KATILDIK

ODA SEKRETER SAYMANLAR TOPLANTISINA
KATILDIK

TEMSİLCİLİKLERİMİZDE ÜYE EĞİLİM BELİRLEME
TOPLANTILARIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK

17
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(SODEX) Isıtma Soğutma Kl�ma Fuarı �ç�n Şube ve 
Tems�lc�l�kler�m�zden araç kaldırıldı. Fuar etk�nl�ğ�m�z 
60 üyem�z�n katılımıyla gerçekleşt�.

Yen� Dönem Yönet�m Kurulu üyeler�m�zle Üye Eğ�t�l�m 
bel�rleme toplantılarımız Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�zde 
09 Şubat 2018, Düzce Bolu  İl Tems�lc�l�kler�m�zde 10 
Şubat 2018,  Sakarya İl Tems�lc�l�ğ�m�zde 17 Şubat 2018 
tar�hler�nde gerçekleşt�r�ld�.
Toplantılarımıza Şube Yönet�m Kurulu Üyeler�m�z, 
Tems�lc�l�k Yürütme Kurulu üyeler�m�z �le Tems�lc�l�k 
üyeler�m�z katıldılar..

ÜYE EĞİLİM GEBZE

Üye eğ�l�m bel�rleme toplantılarına devam ett�kler�n� ve 
üyelerle b�r araya gelmen�n önem�n� bel�rten şube 
başkanımız Murat KÜREKÇİ 14. Dönem Çalışma 
Programına �l�şk�n üyeler�n�n öner� ve katkılarını �fade 
ederek,  katılan tüm üyelere teşekkür ett�.

ÜYE EĞİLİM SAKARYA

ÜYE EĞİLİM DÜZCE

ÜYE EĞİLİM BOLU

Odamız 46. Dönem IV. Sekreterler Saymanlar Toplantısı, 
17 Şubat 2018 tar�h�nde MMO Suat Seza� Gürü Toplantı 
Salonu`nda gerçekleşt�r�ld�. "Tanışma,Oda Kurumsal 
İşley�ş�, Çalışmaları ve Mal� Durumu Üzer�ne Görüşme ve 
Genel Kurul Hazırlık Çalışmaları" gündemler�yle 
gerçekleşt�r�len toplantıya Şube sekreter�m�z Mehmet 
Al� ELMA, Şube Saymanımız A.Fahr� ALOĞLU ve Şube 
Müdürümüz Alpaslan GÜVEN katıldı.



şube günlüğü

14. YÖNETİM KURULUMUZLA İLK PERSONEL
TOPLANTIMIZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ARDUINO TANITIM SEMİNERİ

ENDÜSTRİDE FLANŞ HAZIRLAMA VE
TORKLAMA EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

UYGULAMALI EĞİTİM MERKEZİMİZDE ŞUBAT
AYI EĞİTİMLERİMİZ TAMAMLANDI

Şubem�z çalışmalarında eş güdümü sağlamak, yen� 
dönem çalışmaları hakkında görüş almak amacıyla 
Bolu, Düzce, Sakarya İl Tems�lc�l�k ve Şubem�zde görevl�,  
büro görevl�ler� ve tekn�k görevl�ler �le Şube Yönet�m 
Kurulu Üyeler�n�n katılımıyla 14. Çalışma Dönem�n�n �lk 
Personel Toplantısı18.02.2018 tar�h�nde KYÖD (Kocael� 
Yüksek Öğren�m Derneğ�) nde gerçekleşt�r�ld�.

19-20 Şubat 2018 tar�hler�nde Uzman Üyem�z Hasan 
VENEDİKOĞLU tarafından MMO Uygulamalı Eğ�t�m 
Merkez�m�zde “ENDÜSTRİDE FLANŞ HAZIRLAMA ve 
T O R K L A M A ” k o n u l u  “ E ğ � t � c � n � n  E ğ � t � m � ” 
gerçekleşt�r�lm�şt�r. Ülkem�z sanay�s�nde bakım ve proje 
uygulamalarında flanşlı  bağlantıların hazırlık , 
uygulama ve kal�te kontrol aşamalarının, referans ve 
prosedürler �n�n,  standar tlara uygun k al �tede 
yapılmasını tem�n etmek üzere sahada çalışanlara 
yönel�k konuların, teor�k b�lg� ve uygulamaların 
anlatıldığı eğ�t�me 10 Mak�na Mühend�s� üyem�z 
katılmıştır.

Farklı �ht�yaçlara çözüm üreteb�lmek �ç�n tasarlanmış 
çeş�tl� kartları ve modüller� kullanarak robot�k 
s�stemler�n tasarımına dönük temel başlangıç sev�yes�  
Ardu�no tanıtım sem�ner�m�z şubem�zde 30 üyem�z�n 
katılımıyla gerçekleşt�r�ld�.

Uygulamalı Eğ�t�m Merkez�m�zde Şubat 2018 ay'ı 
eğ�t�mler�m�z tamamlandı. Enerj� Yönet�c�s� eğ�t�m�m�ze 
9 k�ş�, Etüd Proje Eğ�t�mler�m�ze toplamda 18 k�ş� katılım 
sağladı. 



YENİ YIL ÜYE KOKTEYLİ DÜZENLEDİK

SAKARYA VALİSİ TEMSİLCİLİĞİMİZİ
ZİYARET ETTİ

şube günlüğü - sakarya

YÖNETİM KURULU TOPLANTIMIZI
GERÇEKLEŞTİRDİK

GELENEKSEL ÜYE KALVALTIMIZI
GERÇEKLEŞTİRDİK
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09  Ocak 2018 tar�h�nde yen� yıl üye kokteyl� düzenled�k.

18 Ocak 2018 tar�h�nde Sakarya Val�m�z Sayın İrfan 
Balkanlıoğlu Sakarya Tems�lc�l�ğ�m�ze �ade-� z�yarette 
bulundu.

30 Ocak 2018 Kocael� şube yönet�m kurulu �le b�rl�kte �lk 
toplantımızı gerçekleşt�rd�k.   
Kocael� şube yönet�m kurulu,Sakarya Tems�lc�l�k 
yürütme kurulu ve tems�lc�l�k personel�m�zle b�rl�kte 
gerçekleşt�rd�ğ�m�z toplantıda tems�lc�l�k çalışmaları 
hakkında görüşüldü.

11 Şubat 2018'de Geleneksel üye kahvaltımızı Ev�n Park 
Restaurant Cafede gerçekleşt�rd�k



ÜYE ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ GRUP BALANS KONSERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

şube günlüğü - gebze

KOCAELİ ŞUBE 13. DÖNEM GENEL KURULU
İÇİN ÜYE ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KOCAELİ ŞUBE 14. YÖNETİM KURULU
TEMSİLCİLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİ

İSG KOMİSYONU BASIN TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tems�lc�l�ğ�m�z üyes� mesleketaşlarımıza oda ajandaları 
yürütme kurulumuz tarafından �ş yer� z�yaretler� �le 
tesl�m ed�ld�

Kocael� Şubem�z Müz�k Grubu BALANS Gebze Osman 
Hamd� Bey Kültür Mekez�nde sahne aldı. Üyelerm�z ve 
a�leler�n�n yoğun katılım gösted�ğ� konsere yaklaşık 350 
k�ş� katıldı.

Tems�lc�l�ğ�m�z yürütme kurulu, 13-14 Ocak 2018 
tar�hler�nde gerçekleşen Kocael� Şube 13. Dönem Genel 
Kuruluna davet �ç�n üyeler�m�z� z�yaret ett�

Kocael� Şubem�z 14. Dönem Yönet�m Kurulu 
Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z� z�yaret ett�. Önümüzde 
k� dönem çalışmaları hakkında görüşme yapıldı

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z İSG Kom�syonumuz 2017 
yılında yaşanan �ş c�nayetler� ve alınması gereken 
önlemler konusunda basın toplantısı gerçekleşt�rd�.



şube günlüğü - gebze

GEBZE KAYMAKAMI MUSTAFA GÜLER
ZİYARET EDİLDİ

TOYOTA ÜRETİM SİSTEMİ EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİ

ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN
DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ MÜHENDİS

YETKİLENDİRME KURUSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Yürütme Kurulu 
Başkanımız S�nan Yücel tarafından z�yaret ed�ld�. Gebze 
Kaymakamımıza görev�nde başarılar d�lend�. 

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z de 03-04 Şubat 2018 
tar �hler �nde “ Toyota Üret �m S�stem�” eğ�t �m� 
gerçek leşt � r � ld � .  Vedat  Bozk an' ın  sunumuyla 
gerçekleşen eğ�t�me 16 k�ş� katılım sağladı

14. DÖNEM ÜYE EĞİLİM BELİRLEME TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z 14. Dönem üye eğ�l�m 
bel�r leme toplantısı  09 Şubat 2018 tar�h�nde 
gerçekleşt�r�ld�. Kocael� Şube yönet�c�ler�n�n de katıldığı 
toplantıya 60 üyem�z katılım sağladı

Gebze Tems�lc�l�ğ�m�z de 16-19 Şubat 2018 tar�hler�nde 
Endüstr�yel ve Büyük Tüket�ml� Tes�sler�n Doğalgaza 
D ö n ü ş ü m ü  M ü h e n d � s  Ye t k � l e n d � r m e  K u r s u 
gerçekleşt�r�ld�. Hakan Yavuz'un verd�ğ� eğ�t�me 10 
üyem�z katılım sağladı

YEREL YÖNETİMLER, SORUNLAR, BEKLENTİLER
ÇÖZÜMLER PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z tarafından düzenlenen Yerel 
Yönet�mler, Sorunlar, Beklent�ler, Çözümler” temalı 
panel�m�z 24 Şubat 2018 Cumartes� günü 14.00-16.00 
saatler� arasında Gebze Kültür Merkez� Kardelen N�kah 
S a l o n u n d a   ya k l a ş ı k  2 7 0  k � ş � n � n  k at ı l ı m ı y l a 
gerçekleşt�r�ld�.
Panel�m�z�n açılışını Gebze Tems�lc�l�ğ� Yürütme Kurulu 
Üyem�z Sevda SARAÇ yaparken, Açılış konuşmasını 
Şube Başkanmız Murat KÜREKÇİ  gerçekleşt�rd�.



şube günlüğü - gebze

Gebze de kentsel dönüsüme tab�� olan hürr�yet ve 
yavuz sultan mah. de yasayanlar ad�na Av. Recep 
dursun k�sa b�r konusma yapt�. Sırasıyla panel�stler�m�z 
Tuncel�-Ovacık Beled�ye Başkanı Fat�h Mehmet 
MAÇOĞLU,  TMMOB Esk� Başkanı-Çankaya Beled�yes� 
Esk �  Başkanı  Bülent TANIK : ' ın yapmış oldugu 
konuşmalar sonrası  panel�m�z soru cevap şekl�nde 
devam ett�.

ÜYE EĞİLİM BELİRLEME TOPLANTIMIZ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

şube günlüğü - düzce

10 Şubat 2018 Tar�h�nde Tems�lc�l�ğ�m�zde Üye Eğ�l�m 
bel � r leme toplantıs ı  21 Üyem�z�n k at ı l ımıyla 
gerçekleşt�r�lm�şt�r.

şube günlüğü - bolu

ÜYE EĞİLİM BELİRLEME TOPLANTIMIZ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

10.02.2018 tar�h�nde Düzce İl Tems�lc�l�ğ� üye eğ�l�m 
bel�rleme toplantısı 42 üyem�z�n katılımıyla tems�lc�l�k 
eğ�t�m salonumuzda gerçekleşt�r�ld�.

ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE
ad.soyad@mmo.org.tr

şeklinde e-posta adresi almak
için Şubemize başvurunuz.

Başvuru: kocaeli@mmo.org.tr



  
 

Kültür & Sanat 

 

SAKLI SEÇİLMİŞLER

TEMMUZ: BİR GAZETECİNİN ÜÇBUÇUK
HAFTASI
Mevlüt SOYSAL

B�r K�tle İlet�ş�m Kurumunun Tar�h�: TRT
Özden CANKAYA
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"Tokmağın davula vurmasıyla 
yer�nden oynayıp sağa sola 
uçuşan toz tanec�kler�nden 
farksızım ş�md�. Uçtuğum b�r 
gerçek.
Pek�, düşeceğ�m yer?”
2016... Temmuz... Kanlı b�r �şgal 
g�r�ş�m� ve sonrasında 
yaşananlar... Ergenekon ve 
Balyoz kumpasları sürec�nde yaşanan dramların travmasını 
henüz atlatamayan b�r gazetec�, tesadüf o k�,
15 Temmuz'dak� �şgal g�r�ş�m� sonrasında da mağdur olur.
B�r gece vakt� aldığı kötü haber�n ardından yaşama 
tutunmak �ç�n çabalar. Yed�ğ� yumruk yüzünü kızartırken, 
�y�leşmek �ç�n tar�h, edeb�yat, felsefe ve müz�ğ�n sonsuz 
dünyasında dolaşır.
Yaşadıklarını an be an, durmaksızın yazar.
“TEMMUZ”, Türk�ye'n�n yakın tar�h�n�n en öneml� olayının 
yarattığı �kl�m�, b�r gazetec�n�n sürece tanıklığı üzer�nden 
�rdel�yor.
Çokça zaman acı h�kâyeler� yazan gazetec�, bu defa kend� 
h�kâyes�n� yazıyor.
“Kafka'nın Dava'sı çünkü Türk�ye... Hep�m�z b�r gün Josef 
K.'ya dönüşeb�l�r�z. B�r Josef K. g�b� acılı romanlara �lham 
kaynağı olab�l�r�z.
 Başımıza gelen onlarca şey�n sebeb�n� soranlara, yalnızca 
şunu der�z: B�lm�yorum.”

Sayfa sayısı : 320      Baskı Yılı : 2018
Yayınev�: Tar�hç� K�tapev�

B�r f�lm düşün.
İlk sahne sıradan b�r olayla başlar.
F�lm �lerled�kçe gel�şmelere 
�nanamazsın.
Dehşete kapılırsın.
F�lm b�ter. Etk�s�nden 
kurtulamazsın.
Korkarsın.
Bu k�tabın yazım sürec�nde ben 
bunları yaşadım.
İlk sahne:
Altı yıl önceyd�.
Medyaya her cümles� yalan olan b�r 
haber sızdırıldı.
Peş�ne düştüm..
 
B�r Soner Yalçın Araştırması
 (Tanıtım Bülten�nden)

Sayfa sayısı : 504     Baskı Yılı : 2018
Yayınev�: Kırmızı Ked�

Tar�h�n her dönem�nde ve her 
toplumda, yurttaşların, ortak s�yasal , 
toplumsal ve ekonom�k konuları 
tartışab�ld�kler� b�r “kamusal alan”ın 
varlığına gereks�n�m duyulmuştur. 
Toplum �ç�n önem taşıyan konular, bu 
kamusal alanlarda özgürce 
tartışılab�lmel�d�r k�, yurttaşlar konuya 
�l�şk�n tüm b�lg�lere sah�p olsunlar ve 
kanaat oluştursunlar.
Ülkem�zde tar�hsel süreç �ç�nde 
toplumun, ülkeye ve dünyaya �l�şk�n 
gerçekler� öğrenmes� ve tartışması 
h�çb�r zaman olması gereken b�ç�mde 
gerçekleşemem�şt�r. Uzun yıllar boyunca, toplumun haber, 
eğ�t�m ve eğlence kaynağı olan TRT kurumu, yaşanan pol�t�k 
çek�şmelerden, sosyal çalkantılardan ve ekonom�k güçlüklerden 
etk�lenm�ş, özgürce tartışılan b�r kamusal alan olmayı 
gerçekleşt�remem�şt�r.
TRT, devlet tekel�n�n olduğu dönemlerde, Cumhur�yet 
tar�h�m�z�n hem öneml� b�r yapıtaşı hem de yakın tanığı olan b�r 
kurumdur. Bu k�tap, 1927-2000 yılları arasında TRT'n�n kurumsal 
serüven�n� anlatmayı amaçlıyor. TRT'n�n yayıncılık anlayışının ve 
yayın pol�t�kalarının, değ�ş�k s�yasal dönemlerde, asker� 
yönet�mlerde ve sosyal çatışmaların yoğun yaşandığı zaman 
d�l�mler�nde nasıl etk�lend�ğ�ne ve �let�ş�m özgürlüğü açısından 
yaşananlara tanıklık etmeye çalışıyor. TRT'n�n 1927-2000 yılları 
arasındak� serüven�, b�r kurumsallaşma tar�h� olduğu kadar, 
toplumumuzun, s�yasal, kültürel, sanatsal ve b�r anlamda da 
�let�ş�m özgürlüğü açısından yaşadıklarının tar�h�d�r.

Sayfa sayısı : 443     Baskı Yılı : 2015
Yayınev�: İmge K�tabev�

MUCİZE - R. J. PALACIO
KADERİNDE SIRADIŞI OLMAK VARSA 
SIRADAN KALAMAZSIN…
 
Merhaba, adım August. S�ze nasıl 
göründüğümü anlatmayacağım.
Aklınıza ne gel�yorsa muhtemelen 
ondan daha kötü görünüyorumdur.
 August (Augg�e) Pullman yüzünde 
f�z�ksel b�r bozuklukla doğduğu �ç�n, 
normal b�r okula g�dem�yordu… 
ş�md�ye kadar. Yakında Beecher 
Ortaokulu'nda beş�nc� sınıfa 
başlayacak ve ömrünüzde b�r kere 
b�le “yen� çocuk” olduysanız, bunun ne kadar zorlu olduğunu 
tahm�n edeb�l�rs�n�z. Dondurma yemek ve Xbox'ında oyun 
oynamak g�b� sıradan şeyler� seven Augg�e aslında sadece 
sıradışı yüzü olan, sıradan b�r çocuk. Pek�, yen� sınıf arka-
daşlarını, görünüşünün ardında kend�s�n�n de onlar g�b� 
olduğuna �kna edeb�lecek m�?

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 : 336     Baskı Yılı : 2015
Yayınev�: Pegasus Yayınları



  
 

Kültür & Sanat 

 

ŞEHİRLERE ALIŞAMADI
Yapı Kred� Kültür Sanat

SABAHATTİN ALİ’NİN ŞİİRLERİ
“Yolculuklar bana zevk ver�r. Bu zevkte varacağım 
hedef�n zevk� dah�l değ�ld�r. Yolculuk, bu b�r yerde 
durmadığını, hareket ett�ğ�n� b�lmek şuuru, bu b�r yere 
bağlanıp kalmaktan kurtuluş başlı başına tatlı b�r 
şeyd�r.” 

Sabahatt�n Al�

Yapı Kred� Kültür Sanat, 14 Şubat - 27 N�san tar�hler� 
arasında öneml� b�r edeb�yat serg�s�ne ev sah�pl�ğ� 
yapacak. Küratörlüğünü Sevengül Sönmez'�n yaptığı 
"ŞEHİRLERE ALIŞAMADI  -Sabahatt�n Al�'n�n Şeh�rler�" 
serg�s�, Sabahatt�n Al�'n�n yaşamı boyunca bulunduğu 
Anadolu şeh�rler�ne ve Berl�n'e onun gözünden 
bakmayı amaçlıyor. Sabahatt�n Al� Arş�v�'nden çıkan 
yen� belge ve fotoğrafların yanı sıra Tar�h Vakfı Arş�v� ve 
Ömer Koç Koleks�yonu'ndak� belgelerle zeng�nleşen 
s e r g � ;  Cu m h u r � ye t ' � n  � l k  y ı l l a r ı n d a  A n a d o l u 
şeh�rler�ndek� yaşamı ve II. Dünya Savaşı önces�n�n 
Berl�n'�n� Sabahatt�n Al�'n�n çekt�ğ� fotoğraflar ve 
eserler� aracılığıyla anlatıyor. K�tapları Yapı Kred� 
Yayınları'ndan yayımlanan şa�r, öykü, roman ve oyun 
yazarı, eleşt�rmen ve edeb�yat düşünürü Sabahatt�n 
Al�'n�n yaşamına b�r gezg�n gözüyle tanık olacaksınız.

KÜLTÜR SALONLARI 

SABANCI KÜLTÜR MERKEZİ
TEL: 262 3224404

SÜLEYMAN DEMİREL KÜLTÜR MERK.
TEL: 3115900

HALK EĞİTİM SAHNESİ 
TEL: 262 3255316

DİLOVASI BEL.KÜLTÜR MERK.
TEL: 262 7545518

 
 

 

 
 

GEBZE OSMAN HAMDİBEY KÜLTÜR MRK.
TEL: 262 6448196

SAKARYA AFA KÜLTÜR MERKEZİ
TEL:264  2721880

BOLU NECİP FAZIL KÜLTÜR MRK.
TEL: 374 4442658

DÜZCE KÜLTÜR MERK
TEL: 380 5249433

 

 
 

 

 
 



sağlık

TIKAYICI PERİFERİK ARTER
HASTALIĞI VE TEDAVİSİ

(Bacak Atardamar Tıkanıklığı)

Op. Dr. Seyhan YILMAZ
Kalp Damar Cerrah�s� Bölümü

Der�nce Eğ�t�m ve Araştırma Hastanes�
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Arter'�n d�l�m�zdek� anlamı atar damar olup kalpten pompalanan 
oks�jenden zeng�n kanı vücudumuza taşıyan s�stemd�r. Bey�n, 
böbrekler, karac�ğer, barsaklar, kollar ve bacaklar, kısaca tüm 
organlar arteryel s�stem tarafından sağlanan oks�jenden zeng�n 
kan �le canlılıklarını devam ett�r�rler. Arterlerde oluşan daralma 
veya tıkanıklık sonucunda Tıkayıcı Per�fer�k Arter Hastalığı 
adını verd�ğ�m�z, �lg�l� organın veya dokunun canlılığını tehl�keye 
sokan durum ortaya çıkar. Arterlerde oluşan daralmalara 
çoğunlukla arter �ç yüzey�nde b�r�ken kolesterol hücreler�nden 
zeng�n plaklardan oluşan ateroskleroz (damar sertl�ğ�) neden 
olmaktadır.  Per�fer�k arter hastalığı 50 yaşından yaşlı k�ş�lerde 
%13 oranında görülmekted�r.

RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?
1. S�gara �ç�c�l�ğ�
2. D�abetes Mell�tus (Şeker Hastalığı)
3. Yüksel LDL kolesterol düzeyler�
4. H�pertans�yon
5. Obez�te
6. A�lede Ateroskleroza bağlı hastalık 
h�kayes�n�n olması
7. Erkek c�ns�yet
8. Kron�k Böbrek Yetmezl�ğ�
9. İler� yaş

BELİRTİLERİ NELERDİR?
Per�fer�k arter hastalarının çoğunda bel�rt�ler görülmemekle 
b�rl�kte yürüme esnasında bacaklarda oluşan ve �st�rahatle 
kaybolan kramp tarzında ağrı (aralıklı topallama) hastalığın 
başlangıç-orta sev�yeler�nde görülmekted�r. Hastalığın �ler� 
sev�yeler�nde �se �st�rahat hal�nde dah� h�ssed�len bacak ağrısı en 
öneml� bel�rt�s�d�r ve �st�rahat ağrısının olması atar damar 
hastalığının çok �ler� sev�yede olduğunu �fade eder. Bacak ağrısına 
ek olarak bacak ve ayaklarda soğukluk, üşüme h�ss�, bacak ve ayak 
sırtındak� tüyler�n dökülmeye başlaması, ayaklarda renk 
değ�ş�kl�ğ�, bacaklarda uyuşukluk, baldır kaslarında güçsüzlük, ve 
ayak tırnaklarında kalınlaşma d�ğer bel�rt�ler olarak sayılab�l�r. 
Hastalığın çok �ler� evreler�nde ayak ve parmaklarında açık yaralar 
ve ayak parmaklarından başlayan gangrenler de gözleneb�l�r.
Herhang� b�r ş�kayet� olmayan per�fer�k arter hastalarında ölüm 
r�sk� %4 ve bacak ağrısı gel�şme r�sk� %7-15 �ken; aralıklı topallama 
ş�kayet� olan hastalarda ölüm r�sk� 5 yılda %30, amputasyon r�sk� 
�se %4 ve �ler� evre hastalığı olan hastalarda ölüm r�sk� 5 yılda %50, 
amputasyon r�sk� �se %25 olarak b�ld�r�lmekted�r.

TANISI NASIL KONULUR?
Hastaların t�p�k ş�kayetler�, yürürken kısa aralıklarla d�nlenme 
gerekt�ren bacak ağrılarının veya d�nlenmeyle geçmeyen 
�st�rahat ağrısıdır. Per�fer�k arter hastalığından şüphelen�len 
hastada Damar cerrah�s� uzmanı tarafından yapılan bacak ve ayak 
nabızlarının muayenes� ve ayakb�leğ� ve kol basınçlarının 
ölçümler�n� de �çeren f�z�k muayene �le hastalığın tanısı büyük 
ölçüde doğrulanab�lmekted�r. İler� evre �ncelemelerde hek�m�n 
görüşüne göre, Arteryel doppler ultrason, BT anj�ograf�, MR 
anj�ograf� ve Anjograf� g�b� tanısal görüntüleme tetk�kler� 
yapılab�l�r. 

TEDAVİ SEÇENEKLERİ NELERDİR?
Tedav�de b�r�nc�l hedef toplumun ve hastanın, hastalığın r�sk 
faktörler� açısından ve r�sk faktörler�n�n önlenmes� açısından 

b�l�nçlend�r�lmes�d�r. Tedav�n�n amaçları: ş�kayetler�n g�der�lmes�, 
s�stem�k aterosklerozun ve hastalığın kompl�kasyonlarının 
kontrol altına alınmasıdır. Per�fer�k Arter hastalığında tedav� 
seçenekler� hastanın kl�n�ğ�ne, görüntüleme tetk�kler�ne ve 
Damar Cerrah�s� uzmanının görüşüne uygun olarak; Konservat�f 
tedav�, G�r�ş�msel tedav� ve  Cerrah� olarak sayılab�l�r.

1. Konservat�f Tedav�: R�sk faktörler� mutlaka azaltılmalıdır. 
S�garanın bırakılması, l�p�d düzeyler�n�n düzelt�lmes� (LDL 
kolesterol <100 mg olacak şek�lde), d�yabet hastalığının kontrol 
altında tutulması, h�pertans�yonun kontrol altına alınması 
(arteryel tans�yon <140/90 mmHg olmalı), yürüme egzers�zler� ve 
İlaç tedav�s� [ Asp�r�n, Clop�dogrel, Pentoks�f�l�n, S�lostazol g�b� 
ant�agregan ve vasod�latatör �laçlar, Stat�n (l�p�d düşürücüler) ve 
ağrı kes�c�ler ] konservat�f tedav�n�n öneml� b�leşenler�d�r. 

2. G�r�ş�msel Tedav�: Darlık/Tıkanıklık olan arter bölges�ne 
çoğunlukla c�lt üzer�nden yerleşt�r�len b�r kateter yardımıyla 
Balon gen�şletme ve/veya Stent yerleşt�rlmes� esasına dayanır. 
Damarda darlık/tıkanıklık oluşturan plakları tem�zlemeye yönel�k 
Aterektom� c�hazları da son zamanlarda yaygın olarak 
kullanılmaktadır. G�r�ş�msel tedav� çoğunlukla lokal anestez� 
eşl�ğ�nde uygulanmakta olup sonrasında med�kal tedav� 
(ant�koagülan, ant�agregan ) kullanımı gerekl�d�r.

3. Cerrah� Tedav�: Genell�kle Darlık/Tıkanıklık olan arter bölges�n� 
baypas edecek şek�lde atardamarın sağlıklı kısımları arasında 
köprü greft yerleşt�r�lmes� esasına dayanır. Bu amel�yat esnasında 
köprü greft�n d�k�leceğ� arter bölges�nde saptanan arter� daraltan 
plaklar olması hal�nde bu plaklar Endarterektom� den�len 
yöntemle d�rekt olarak damardan ayrılarak tem�zlen�r. Cerrah� 
tedav� hastanın ek hastalıklarına bağlı olarak, sp�nal/ep�dural 
anestez� veya genel anestez� eşl�ğ�nde yapılab�l�r. Cerrah� 
tedav�den sonra da med�kal tedav� (ant�koagülan, ant�agregan 
�laçlar) kullanımı gerekl�d�r.
Ayak-Bacak Yaralarının tedav�s�
Ayak yarası bulunan hastaların tedav�s�nde mult�d�s�pl�ner b�r 
yaklaşıma �ht�yaç olup hastalar aşağıdak� prens�plere uygun 
olarak tedav� ed�lmel�d�r:
a. Lokal yara bakımı ve basının rahatlatılması
b. Enfeks�yon tedav�s�: Enfeks�yon mümkün olduğu kadar erken 
saptanmalı ve tutulan sev�ye �y� bel�rlen�p agres�f olarak tedav� 
ed�lmel�d�r. 
c. Kurtarma g�r�ş�mler�: Ayağın tamamının veya b�r kısmının 
korunması olarak tanımlanır. 
d. Amputasyon
Anj�yojen�k büyüme faktörler�, kök hücre nakl�, doku ve gen 
mühend�sl�ğ� uygulamaları Per�fer�k Arter Hastalığının 
gelecektek� tedav�s�nde umut vaad eden alanlar olarak 
düşünülmekted�rler.





  Teknoloji Günlüğü Hazırlayan: N.Gökhan Duman

HABER
TÜRK DOKTOR MANDALİNA KABUKLARINDAN  
KANSERİ  ÖNLEYEN İLAÇ ÜRETTİ!
Man�sa'da Doç.  Dr.  Özlem Tokuşoğlu  ve 
öğrenc� ler � ,  mandal �na k abuğundan suda 

çözüleb�len sağlıklı tablet ürett�. Suda çözülen mandal�na 
tabletler�n�n yüksek ant�oks�dan ve C v�tam�n� olduğunu, kan 
şeker�n� düşürüp, kolesterolü düzenled�ğ�n�, bel�rl� kanser t�pler� 
ve tümör oluşumlarını önlemeye yardımcı olduğunu d�le get�rd�. 
Ürett�kler� tablet�, patent tesc�l� �le koruma altına aldıklarını ve Gıda 
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan gelecek onayın ardından 
tabletler�n sağlık �çeceğ� ve gıda takv�yes� olarak market raflarında 
yer alacağını söyled�.

E-DEVLET ALT-ÜST SOY BİLGİSİ SORGULAMA 
HİZMEYİ AÇILDI!
Türk�ye'n�n d�j�talleşmede en büyük adımı olan e-
Devlet, geçt�ğ�m�z günlerde alt-üst soy b�lg�s� 

sorgulama h�zmet� �le karşımıza çıkmıştı. Alt-üst soy b�lg�s� 
sorgulama h�zmet� sayes�nde, e-Devlet kullanıcıları 1800'lü yıllara 
kadar soyağaçlarını sorgulayab�l�yordu.Yoğun b�r �lg� gören alt-üst 
soy b�lg�s� sorgulama h�zmet�, b�r sürel�ğ�ne askıya alınmıştı. Bu 
olaylardan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşler� Genel Müdürlüğü bu 
h�zmet�n çok yakında yen�den devreye g�receğ�n� açıklamıştı. 
Yen�den düzenleme yapılarak alt-üst soy b�lg�s� sorgulama h�zmet� 
sayfası kullanıma açıldı.

NORTHVOLT, AVRUPA'NIN EN BÜYÜK PİL 
TESİSİNİ KURMAYA HAZIRLANIYOR
Bataryada Tesla'nın en büyük rak�b� olan Northvolt, 
Avrupa'nın en büyük p�l tes�s�n� kurmak �ç�n 

harekete geçt�ğ�n� duyurdu.Proje �ç�n gerekl� 63 m�lyon doları, 
Avrupa B�rl�ğ� Yatırım Bankası'ndan f�nanse etmek �steyen ş�rket�n 
başvurusu onay aldı.Tes�s tamamlandığı zaman Avrupa'nın en 
büyük p�l fabr�kasına sah�p olacak Northvolt, bölgedek� ş�rketler�n 
�thalata bağımlılığını azaltmayı amaçlıyor.Fabr�ka İsveç'te 
kurulacak. Görünüşe göre Northvolt'un adını, bundan sonra daha 
çok duyacağız. 

FACEBOOK AKILLI HOPARLÖR GELİYOR!
Şu sıralar herkes�n gündem�nde olan akıllı hoparlör, 
müz�k seven �nsanlar �ç�n büyük b�r heyecan 

oluşturuyor. Apple ve Amazon'un bu teknoloj�ye yatırım yapması, 
Facebook CEO'sunuda harekete geç�rd� .  Çıkacak olan 
Facebook'un hoparlörü, d�ğer markaların k� g�b� yen� b�r 
teknoloj� �le gelecek. Sızıntılara göre çıkması beklenen akıllı 
hoparlör, 15 �nçl�k ve dokunmat�k ekrana sah�p olucak .2 ayrı 
model �le gelecek.2019 yılının başında çıkması muhtemel 
gözüküyor.

YERLİ BAZ İSTASYONU ULAK SAHA TESTİNDEN 
GEÇTİ! 
Ulaştırma, Den�zc�l�k ve Haberleşme Bakanlığı'nın 

desteğ�yle Savunma Sanay�� Müsteşarlığı'nın koord�nasyonunda, 
ASELSAN ana yüklen�c�l�ğ�nde, Netaş �le Argela'nın katkılarıyla 
Türk mühend�sler tarafından �lk m�ll� baz �stasyonu ULAK 
gel�şt�r�ld�. Türk�ye'n�n en ücra köşes�ne b�le 4,5G h�zmet�  
sağlayacak ULAK'ın, en kısa zamanda canlı şebekede kullanılmaya 
başlanması hedeflen�yor.

J A P O N YA' D A  R O B AT L A R  YA Ş L I L A R I N 
BAKIMINI         ÜSTLENECEK
Uzun ömür lü  o lmalar ıy la  b � l �nen Japon 
toplumunda, 2025 yılında 370 b�n hasta bakıcı 

açığı olacağı öngörülürken, Japon Hükümet� bu açığı teknoloj� �le 
kapatmayı planlıyor.The Guard�an gazetes�n�n haber�ne göre, 
Japon robot�k sektörünün, yaşlı Japonların yataklarından 
tekerlekl� sandalyeler�ne geçmeler�ne  yada banyo yapmalarına 
yardım edecek bas�t robotlar gel�şt�rmek �ç�n çalışmalara 
başladığı, ancak hükümet daha gen�ş b�r kullanım alanı �ç�n 
büyük b�r potans�yel gördüğü �fade ed�ld�.

5G TEKNOLOJİSİ İLE İNTERNET HOZO 20 
KATINA ÇIKICAK
İnternet hızını 20 katına çıkacak olan 5G 
teknoloj�s�, 2020 yılına kadar h�zmete sunulacak. 

5G; 4G'den tamamen daha hızlı ve stab�l b�r vers�yon olarak 
h�zmete sunulacak. 5G'de mob�lde 10, W�-F�'de �se 20 Gbps'e 
yükselerek 20 katı hıza kadar oluşan b�r �nternet sunulacak. 
Ayrıca bu hız, san�yeler �çer�s�nde b�r ver� �nd�rmen�ze de olanak 
verecek.

GÖRME ENGELLİLER İÇİN “ENGEL ALGILAMA 
CİHAZI” GELİŞTİRİLDİ
Engell� b�r k�ş�n�n açık rögar kapağına takılıp 
düşmes�ne üzülen 6'ncı sınıf öğrenc�s� Metehan 

Selv�, öğretmen�n�n desteğ�yle engeller� önceden algılayarak 
uyarı veren b�r c�haz gel�şt�rd�.
Yozgat Çözüm Kolej� öğrenc�s� Metehan Selv�, b�l�ş�m 
teknoloj�s� öğretmen� Büşra Karabacak'ın desteğ�yle, engell� 
b�reyler�n yürüme esnasında önler�ne çıkan engeller� önceden 
haber veren "Engel Algılama C�hazı" projes� hazırladı.Engel� 24 
sant�metreden 2 metreye kadar algılayab�len c�haz, ses ve 
t�treş�mle engell�y� uyarıp, engele takılmasının önüne geç�yor. 
Büşra Karabacak, gazetec�lere yaptığı açıklamada, "Elektron�k 
devreler ve algılama sensörü kullanarak bu düzeneğ� kurduk. Bu 
düzenek önüne b�r engel çıktığı zaman ses ve t�treş�mle uyarıyor. 
Bu da görme engell� vatandaşımızın yaralanmasını veya kaza 
yapmasını önlüyor." ded�.

ÜNLÜ MİLYARDENDEN BİTCOİN UYARISI!
Ünlü m�lyarder Charles Munger'den B�tco�n �le 
�lg�l� �lg�nç b�r uyarı geld�. M�lyarder �şadamı 
B�tco�n'� "zeh�r"e benzett� ve uzak durulması 

gerekt�ğ�n�n altını ç�zd�.Yatırımlarınıda bu alanda h�çb�r zaman 
değerlend�rmey� düşünmed�ğ�n�de d�le get�rd�.

YENİ NESİL HİBRİT SOĞAN ÜRETİLDİ!
Pamukkale Ün�vers�tes�'nde, yerl� türden h�br�t soğan üretmek 
�ç�n 6 yıldır sürdürülen çalışmalardan olumlu sonuç alındı.
Pamukkale Ün�vers�tes� (PAÜ) B�tk� Genet�ğ� ve Tarımsal 
B�yoteknoloj� Uygulama ve Araştırma Merkez�nde (BİYOM) 
yaklaşık 6 yıl devam eden çalışmanın ardından tamamen yerl� 
h�br�t soğan çeş�d� yet�şt�r�ld�.BİYOM Müdürü Prof. Dr. Fevz�ye 
Çeleb� Toprak, 10 yıl önce kurulan merkezde sebzeler üzer�nde 
modern ıslah çalışmaları yürüttükler�n� söyled�.Bu kapsamda 
TÜBİTAK'ın da desteğ�yle hazırlanan projeyle "F1 h�br�t" soğan 
çeş�tler�n�n üret�lmeye başlandığını hatırlatan Toprak, "H�br�t 
soğan çeş�d�nde ülkedek� saf d�ş� ve erkek soğan hatları kullanıldı. 
Bu çalışmayla �lk defa tamamen yerl� h�br�t soğan çeş�d� üret�ld�." 
ded�.
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• Öncek� dönemler�m�zde Yönet�m Kurulu Başkan vek�ll�ğ� 
yapmış, Değerl� üyem�z, ağabey�m�z Oğuz AKTEPE'n�n eş�, 
Üyem�z Kaan AKTEPE'n�n annes� JALE AKTEPE 13.01.2018 
tar�h�nde vefat etm�şt�r.      
Kederl� a�lem�z�n acısını paylaşıyor, başsağlığı d�l�yoruz. 

• Değerl� Üyem�z Betül ACAROĞLU'nun annes� 14.01.2018 
tar�h�nde vefat etm�şt�r.  Üyem�ze ve kederl� a�les�ne başsağlığı 
d�ler�z.

• Değerl� Üyem�z Prof.Dr. Sedat KARABAY'ın annes� Münevver 
KARABAY  05.02.2018 tar�h�nde vefat etm�şt�r.
Üyem�ze ve kederl� a�les�ne başsağlığı d�ler�z. 

• Değerl� Üyem�z Met�n ÖZTUNA'nın oğlu Tunç ÖZTUNA 
04.02.2018 tar�h�nde vefat etm�şt�r.  Kederl� a�lem�z�n acısını 
paylaşıyor, başsağlığı d�l�yoruz. 

• Sakarya İl Tems�lc�l�ğ� Tekn�k Görevl� ve üyem�z Hasan 
KARAGÖZ'ün babası Müm�n KARAGÖZ 10.02.2018 tar�h�nde 
vefat etm�şt�r. Kardeş�m�ze ve a�les�ne başsağlığı d�ler�z.

• Şube Eğ�tmen�m�z, Değerl� üyem�z Fevz� ACAR'ın babası 
Abdullah ACAR 12.01.2018 tar�h�nde vefat etm�şt�r. Üyem�ze 
ve kederl� a�les�ne başsağlığı d�ler�z. 

ÇAKIR İSMAİL KÖROĞLU
ENGİN GÜNGÖR
ÖZLEM KAHRAMAN
SERCAN ŞİMŞEK
MERT GÜVERCİN
OKAN BİLGİLİ
BERKANT ACAR
BUĞRA BULUT
BERTAN TİRYAKİ
KADİR SAKARYA
MURAT KÜÇÜK
YUNUS CEYLAN
MUHAMMED TALHA AŞKAR
EKİN ŞENGÜN
M.HAKKI ÖZGÜRLER

EKİN ŞENGÜN
FARUK BAYRAM
GÖKHAN TAŞDELEN
SERTAÇ BAŞARAN
ALPARSLAN BAYRAKTAR
SEMİH GÖÇER
ZEKERİYA IŞIK
SERTAP NUR ÇELİK
MUSTAFA ERCAN
MAHMUT TÜRLÜ
AYBÜKE N.AKBAYRAK
MERT SABIRLI
ALİ ÖZCAN
TOLGA AVCI
ALİCAN ULUSOY

ERAY AKIN
M.MERT ÖZPINAR
SERTAN ALTÜRK
SEMİHA GÜL
MURAT AK
M.ESAT KIZILIRMAK
ÖMER TALHA BAYRAM
SİBEL KATIRCI
METE KÖKÜMER
SİNAN ORUÇ
TANER AYDIN
KÜBRA OKTAN
BURAK ELDEM
İSMET ANADOLU

ZAFER KORKMAZ
GÜLDEN CİHANGİR
SALİH DEMİRAL
SEMİH ÇELİK
ENEZ ÇAĞATAY ADA
İBRAHİM CİHAT GÜNER
SUAT KALAYCIOĞLU
OKAN İZKÜBARLAS
MEHTAP DEMİR
ÇİĞDEM IŞIK
MURAT KAMA
METİN BAL
METİN KORKMAZ
NURÇİN ŞEN

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ
Şubem�ze Ocak - Şubat 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 01.03.2017-01.03.2018 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. 






