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MMO 12. OLAĞAN ŞUBE GENEL KURULU ve SEÇİMLERİ GERÇEKLEŞTİ.

13 Ocak 2018 tarihinde yapılan ve demokrasi şöleni şeklinde geçen MMO Gaziantep Şube 12.
Olağan Genel Kurulunun ardından, 14 Ocak 2018 Pazar günü ise Şube Seçimleri gerçekleşti.
Seçimlere, Hüseyin OVAYOLU Başkanlığındaki ÇAĞDAŞ MÜHENDİSLER GRUBU ve Gürcan ÜLGEY
Başkanlığındaki DİNAMİK MÜHENDİSLER GRUBU olarak iki liste halinde girildi. Yoğun katılımın olduğu
seçimde, ÇAĞDAŞ MÜHENDİSLER GRUBU Blok liste olarak seçimleri kazandı. Resmi olmayan seçim
sonuçlarına göre Çağdaş Mühendisler Grubu Başkan Adayı Hüseyin OVAYOLU 430 oy, Dinamik
Mühendisler Grubu Başkan Adayı Gürcan ÜLGEY ise 286 oy aldı.
Seçim sonuçlarına göre, 11. Dönem Şube Başkanlığı görevini yürüten Hasan Fehmi BELINAR, 11.
Dönemde birlikte çalıştığı 11. Dönem Başkan Vekili Hüseyin OVAYOLU’na bayrağı devretmiş oldu.
Yapılan seçim sonucunda, Şube Yönetim Kurulu yeni üyeleri aşağıdaki şekilde oluştu.
Şube Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri
Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Hüseyin OVAYOLU
Başkan
Kerem CİRO
Y. Üye
Aykut KOCALAR
Başkan Vekili
Yunus Emre KÜLEKCİ
Y. Üye
Esra ELİTAŞ
Sekreter Üye
Serap ASLAN
Y. Üye
Çetin KÜLAH
Sayman Üye
Kemal KESKİN
Y. Üye
Ekrem NACARKAHYA
Üye
Aydın KALEOĞLU
Y. Üye
Mustafa Aydın ADEMOĞLU Üye
Meymet AY
Y. Üye
Mustafa Devrim BİLGEL
Üye
Ali İSLAM
Y. Üye
Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından, söz alan OVAYOLU, bilimsel ve etik değerler ışığında
toplum, meslek ve meslektaş yararına çalışan, meslek ve meslektaş sorunlarının, ülkenin ve halkın
sorunlarından ayrılamayacağını kabul eden, karar alma süreçlerinde demokratik ve katılımcılığı
savunan, ilerici ve çağdaş yönetim anlayışı ile MMO Yönetimine kaldıkları yerden devam edeceklerini
belirterek, Şube Genel Kuruluna ve Seçimlere katılan tüm meslektaşlarına teşekkür etti.
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Meslektaşlarının, Çağdaş Yönetim anlayışlarını destekledikleri, geçmişten bugüne ve bugünden
geleceğe etkin, güçlü, çağdaş, laik ve demokratik bir meslek odasına sahip çıktıkları ve 12. Dönem
yönetimine layık görülükleri için grubundaki tüm arkadaşları adına tüm meslektaşlarına teşekkür eden
OVAYOLU; önümüzdeki dönem ve dönemlerde üyelerini yanlarında görmek, tüm etkinlik ve
faaliyetlerde birlikte olmak istediklerini belirtti.

İLERİCİ ve ÇAĞDAŞ BİR YÖNETİM ANLAYIŞI İLE BİRÇOK GÖREV BİZLERİ BEKLİYOR !...
Bir dönemini daha başarıyla tamamlamanın gururunu yaşayan Şubemiz, 13 Ocak 2018 Cumartesi
günü 12. Olağan Genel Kurulu’nu ve 14 Ocak 2018 Pazar günü 713 üyemizin katıldığı Şube Yönetim
Kurulu ve Delege Seçimlerini bir demokrasi şöleni şeklinde gerçekleştirmiştir. Seçimleri ÇAĞDAŞ
MÜHENDİSLER GRUBU blok liste olarak kazanmıştır.
Çağdaş Yönetim anlayışımızı destekleyen, geçmişten bugüne ve bugünden geleceğe etkin, güçlü,
çağdaş, laik ve demokratik bir meslek odasına sahip çıkan, Genel Kurulumuza ve Seçimlerimize katılan
tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz.
Seçim sonucunda göreve gelen Şube Yönetim Kurulu ilk toplantısını 23 Ocak 2018 tarihinde
gerçekleştirerek, görev dağılımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.
Hüseyin OVAYOLU
Başkan
Kerem CİRO Y. Üye
Aykut KOCALAR
Başkan Vekili
Yunus Emre KÜLEKCİ Y. Üye
Esra ELİTAŞ
Sekreter Üye
Serap ASLAN
Y. Üye
Çetin KÜLAH
Sayman Üye
Kemal KESKİN
Y. Üye
Ekrem NACARKAHYA
Üye
Aydın KALEOĞLU
Y. Üye
Mustafa Devrim BİLGEL
Üye
Meymet AY
Y. Üye
Mustafa Aydın ADEMOĞLU Üye
Ali İSLAM
Y. Üye
Makina Mühendisleri Odası olarak;
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Ülke sanayimizin geliştirilmesi ve bağımsızlaştırılması için, Ülke ve toplum yararına olan her konuda
üzerimize düşen görev ve sorumluluk bilinci ile çalışmalarımız geçmiş dönemlerde olduğu gibi artarak
devam edecektir. Sanayiye yönelik mesleki ve teknik hizmetlerimizi artırarak mesleki
sorumluluğumuzu yerine getirmeye ve üye ihtiyaçları doğrultusunda Oda çalışmalarını artırarak,
birlikte üretme ve birlikte yönetme anlayışı ile Oda - Üye ilişkilerini daha üst boyutlara taşımaya gayret
edilecektir. Üniversite-Sanayi arasında köprü kurarak, sanayimizin Ar-Ge çalışmalarına ağırlık
vermesine, özellikle Makina İmalat, Tekstil Makinaları Üretimi ve Enerji Sektörüne Yönelik yeni ve
teknolojik yatırımlar yapmasına katkıda bulunulacaktır.
Demokratikleşmenin ve Sanayileşmenin ülkenin genel sorunlarından ayrılmayacağı düşüncesiyle,
her dönem olduğu gibi bu dönemde de ülkemizin diğer sorunları, çalışmalarımız kapsamına alınarak,
gündemde tutulmaya ve kamuoyu duyarlı hale getirilmeye çalışılacaktır.
Üyelerimizden ve bilimsel çalışmalarımızdan aldığımız güçle, biliyoruz ki bu dönemde de ilerici ve
çağdaş bir yönetim anlayışı ile birçok görev daha bizleri bekliyor.
Atmış dört yıllık onurlu bir geçmişe sahip olan Odamız, her zaman olduğu gibi;
* Hukukun üstünlüğüne inanan, ilerici, çağdaş, laik, demokratik ve sanayileşen ülkeden yana
tavır koyan,
* Ülke ve kent sorunları ile yakından ilgilenen ve çözüm yolları üreten,
* Ülke ve vatandaşların çıkarlarını, kendi çıkarının üzerinde tutan,
* Düşünce ve inançlara saygılı olarak, ayrılıkları değil, buluşma noktalarını öne çıkaran,
* Hiçbir üyesinin sorununu dışlamadan, işsiz üyelere iş bulunması konusunda planlı ve düzenli
çalışmalar yapan,
* Üyelerinin mesleki konularda, iş imkânlarının artırılması yönünde araştırma ve çalışmalar
yapan, üyelerinin çalışma hayatında özlük, ekonomik, sosyal ve mesleki koşullarının iyileştirilmesi için
azami ölçüde çaba sarf eden,
* Kadın üyelerin Oda çalışmalarına aktif katılımı sağlayıp, meslek yaşamlarında etkinliklerinin
artırılmasına ve yaşadıkları sorunların çözümüne yönelik çalışmalar yapan,
Bilimi rehber edinen, özgürlük ve barıştan yana tavır koyan bir anlayış ile Odamızın tüzük ve
yönetmeliklerine bağlı kalarak, çalışmalarına devam edecektir.
Saygılarımızla
Hüseyin OVAYOLU
MMO Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
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ÇAĞDAŞ BİR TÜRKİYE, EMEKÇİ KADINLAR İLE VAR OLACAKTIR !...
KADIN MESLEKTAŞLARIMIZIN ve TÜM KADINLARIMIZIN, 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR
GÜNÜNÜ KUTLUYOR, EMEKLERİNİN KARŞILIĞI HİÇ BİR ŞEKİLDE ÖDENMEYECEK OLAN TÜM
KADINLARIMIZA, BU ANLAMLI GÜNDE SEVGİ ve SAYGILARIMIZI SUNUYORUZ.
Kadın haklarının savunulması, korunması
ve geliştirilmesi, öncelikle kadının yaşam
hakkının güvence altına alınması, kadına
yönelik her türlü şiddetin ve ayrımcılığın
ortadan kaldırılması ile mümkündür. Kadının
öneminin ve değerinin farkında olanlar için, 8
Mart tarihi kadın sorunlarının ve bu sorunlara
yönelik çözüm metotlarının ortaya konulabileceği çok önemli bir gündür.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, 900’lü yılların başında Kadın Hakları diye başlamış, emekçi
kadınlar günü diye devam etmiş, ancak günümüzde içi boşaltılarak, farklı noktalara çekilmiştir. Kadın
sorunlarının, kadına yönelik şiddetin, ayrımcılığın veya bu sorunlara yönelik çözüm önerilerinin
tartışılması yerine, maalesef basit bir kutlama gününe dönüştürülmüştür. Bilinmelidir ki kadınlarımızın
sorunu çözülmeden, toplumun sorunları çözülemez ve sağlıklı kuşakların yetişmesi sağlanamaz.
21. Yüzyılda Ülkemizde hala, görücü usulüyle evlenmek zorunda kalan, nikâhsız veya dini nikâhla
yaşayan, hamilelik döneminde doktor yüzü görmeyen, okuma – yazma bilmeyen, iş hayatında ikinci
sınıf muamele gören, aynı iş kolunda dahi erkeklere göre daha az ücret ile çalışan, iş kollarının büyük bir
kısmında kadın olduğu için yönetici olamayan, iş hayatında evlilik ve doğum nedeni ile işten ayrılmak
zorunda olan, yoğun bir şekilde aile içi şiddete maruz kalan kadınlar vb. sorunlar karşımıza yoğun bir
şekilde çıkmaktadır. Bu sorunların en önemlisi ise kadınların eğitim sorunudur. Eğitim çağdaş
toplumlarda her bireyin eşit koşullarda alması gereken en doğal vatandaşlık hakkıdır. Ancak Ülkemizde
kadınlarımızın eğitim olanaklarının, erkeklere oranla çok daha kısıtlı durumda olduğunu görebiliyoruz.
Kadınlarımızın toplum yaşamına katkıda bulunabilmeleri için öncelikle eğitim seviyelerinin
yükseltilmesi gereklidir. Bunun yanında kadınlarımızın toplum içerisinde her alan ve kademede
kendilerini temsil etmeleri sağlanmalıdır.
İçi boşaltılarak kutlanılan 8 Mart’lar yerine, kadın sorunlarının tartışıldığı ve çözüme
kavuşturulduğu 8 Mart’lar dileyerek, kadın meslektaşlarımızın ve tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya
Emekçi Kadınlar Gününü kutluyoruz. 07 Mart 2018
Saygılarımızla
Hüseyin OVAYOLU
MMO Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
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KENTİMİZİN İHTİYACI; YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
Kapatılan Zirve Üniversitesinin yerine, kentimizde açılması düşünülen yeni devlet üniversitenin
nasıl bir üniversite olması gerektiği, sosyal bilimler ağırlıklı mı, yoksa teknik bir üniversite ağırlıklı mı
olması konusu, son günlerde yoğun bir şekilde tartışılmaktadır.
Teknik bir Meslek Odası olarak bu konu
hakkındaki görüşlerimizi kamuoyu ve ilgililer
ile paylaşma ihtiyacı duymaktayız. Bu konu
hakkında farklı çevrelerden, farklı görüşler
ve öneriler sunulmaktadır. Hepsine saygı
duymaktayız. Ama yeni açılması düşünülen
üniversitenin hangi birimler ağırlıklı açılırsa
açılsın Ülkemize, kentimize maksimum yarar
sağlayacak nitelikte ve düzeyde olması ve bu
fizibilitenin iyi yapılması gerektiğini
düşünmekteyiz.
Teknik bir üniversitenin açılmasının yarar sağlayacağını düşünmekteyiz. Biz biliyoruz ki teknik
üniversite mezunları o kentin sanayisine ciddi anlamda katkı sağlamakta ve geleceğine yön
vermektedir. Üye dağılımımıza baktığımızda teknik üniversite mezunlarının kentimizde iş hayatına
atılmadıkları, kentimizi ve sanayimizi pek fazla tercih etmedikleri görülmektedir. Orta Doğu Teknik
Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi gibi birçok teknik üniversite
mezunlarının genellikle mezun oldukları illerde veya büyükşehirlerde iş hayatına atıldıkları
görülmektedir. Bu açıdan bakıldığında teknik üniversitenin açılmasının kentimize ve sanayimize
kesinlikle yarar sağlayacağı kanaatindeyiz.
Ancak biz bir adım daha ötesinin düşünülmesini ve kurulacak üniversitenin Yüksek Teknoloji
Enstitüsü olarak kurulmasının daha yararlı olacağı kanaatindeyiz. Amerika’da, Avrupa’da ve Ülkemizde
örnekleri olan bir Yüksek Teknoloji Enstitüsünün kurulmasından yanayız. İzmir’de bulunan İzmir Yüksek
Teknoloji Enstitüsü, Gebze’de bulunan Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü gibi bir enstitünün kentimizde
de kurulması tercihimizdir. Lisans mezunu mühendis yerine, ileri düzeyde yüksek lisans, master ve
doktora çalışmalarının daha yoğun yapılabildiği, teknik alt yapısı ve donanımları ile ar-ge çalışmalarına
daha fazla olanak sağlandığı bir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün kentimize daha yararlı olacağını
düşünmekteyiz.
Ancak kurulması aşamasında her ne kadar teknik bir üniversite olmasa da teknik bir üniversite
altyapısı olan Gaziantep Üniversitemizin altyapısından, laboratuvar imkânlarından ve öğretim
görevlilerinden faydalanılması da gerekmektedir. Yeni kurulacak üniversitenin adının teknik bir
üniversite olması veya yüksek teknoloji enstitüsü olması da yeterli değildir. Bu tip üniversiteler,
teknoloji ve çağa uygun ciddi laboratuvar ve alt yapı ile donatılmalıdır. Eğitim ve araştırmada,
uluslararası normlarda, öğrenci merkezli, proje esaslı eğitim yöntemleri ile öğrencilerin araştırmacı,
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yenilikçi, yaratıcı, girişimci, ekip çalışmasında başarılı, kendi teknolojimizi üretecek çağdaş bireyler
olarak yetiştirilmesi de hedeflenmelidir.
Bilindiği gibi, kentimiz sanayisinde tekstil sektörü başı çekmektedir. Çağa uygun, yeni ve teknolojik
tekstil makinaları, halı makinaları vb. makinaların, kentimizde tüm dünya ile rekabet edecek düzeyde
üretilmesi mümkündür. Sanayicilerimizin de, öğrencilerimizin de, mühendislerimizin de bu üretim için
yeterli olduklarını, kurulacak Yüksek Teknoloji Enstitüsünün de öncülük edeceğini düşünüyoruz. Ayrıca
kentimizde savunma sanayisi ile ilgili atılımların yapılması ve bu yönde girişimlerin yapılması da
gereklidir. Bu konuda da Yüksek Teknoloji Enstitüsünün öncü olabileceğin kanısındayız.
Saygılarımızla
Hüseyin OVAYOLU
MMO Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

YİNE BİR ASANSÖR KAZASI ve YİNE BİR ÖLÜM !...
Çağdaş ve planlı bir kentleşme oluşumunda ortaya çıkan çok katlı binaların ve binalarda kullanılan
asansörlerin önemi ve kullanımı her geçen gün artmaktadır. Gün geçtikçe yoğunlaşan asansör kullanımı
nedeni ile asansörlerin montajı, bakımı, onarımı, denetimi ve kullanımı her geçen gün önem
kazanmaktadır. Denetimler artıkça, bir taraftan yeni montaj asansörlerin standartlara uygun kurulması
ve mevcut asansörlerin iyileştirilmesi sağlanmaktadır. Yeni asansörlerin standartlara uygun kurulması
ve mevcut asansörlerin iyileştirilmesi sağlanırken, asansörlerin montajı, bakımı ve onarımını yapacak
personellerin tecrübeli ve MYK kapsamında eğitimli olması da gerekmektedir. Asansörler ciddi bir iş
olup montaj, bakım ve onarımlarının her aşamasında gerekli standartlara uyulması, gerekli iş güvenliği
önlemlerinin alınması, montaj ve bakım personelinin eğitimli ve tecrübeli olması zorunludur.
Aksi taktide kazalara davetiye çıkarılabilmektedir. Maalesef geçtiğimiz Cuma günü ilimizde bir
asansör kazası meydana gelmiş ve bir kişi hayatını kaybetmiştir. Yapılan araştırmaya göre kaza
asansörün bakımı ve onarımı sırasında meydana gelmiş ve bakımcı bir personel hayatını kaybetmiştir.
Hayatını kaybeden bakımcı personele Allah’tan rahmet, ailesine ve asansör firmasına başsağlığı
diliyoruz.
Olay incelendiğinde kazanın tamamen bakımcı personelin ihmali, eksik bilgisi ve tecrübesizliğinden
kaynaklandığı anlaşılmaktadır. Denetimler sırasında kırmızı etiket alan ve kullanımı yasaklanan
asansöre yapılan bakım, onarım ve revizyon işlemleri sırasında kazanın oluştuğu anlaşılmıştır. Yapılan
araştırmaya göre asansörün fren blokları ve halatlarının değiştirilmesi sırasında kaza meydana
gelmiştir.
Asansörlerin bakım ve onarımlarında işlem sırası çok önemlidir.
Öncelikle asansörün fren bloklarının değiştirilmesi, çalışır duruma getirilmesi ve olası tehlikeli
durumlarda frenin devreye girmesi sağlanmalıdır. Kabinin fren bloklarının devrede olup olmadığı
kontrol edildikten sonra, kabin, kuyu boşluğunda sağlam güvenilir bir şekilde caraskal ile askıya alınır
(kuyu tavanına asılır) ve halatların değiştirilmesi işlemine başlanır. Halatlar sırası ile tek tek değiştirilir.
Asansörlerde halatın kopması ve kabinin düşmesi gibi bir ihtimal yok denecek kadar azdır. Çünkü
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emniyet katsayısı asansörlerde o kadar fazla dikkate alınmaktadır ki asansörlerde kullanılan minimum
dört halatın birden kopması mümkün görünmemektedir. Hatta emniyet katsayısına göre tek bir halat
bile yaklaşık kabin ve karşı ağırlığın en az 4 katı yükü taşıyabilmektedir. Ki minimum 4 halat, bazen
asansörün cinsine, taşıma kapasitesine ve kullanım yüksekliğine göre 5 - 6 halat kullanıldığı durumlarda
halatların kopup kabinin düşme ihtimali yok denecek kadar azdır.
Meydana gelen kazada ise, ne yazık ki fren blokları değiştirilmek üzere sökülmüştür. Fren
bloklarının montajı yapılmadan ve kabin güvenliği alınmadan halat değişim işlemine geçilmiştir. Kabin
kuyu boşluğunda askıya alınmış ve halatlar tek tek sökülmesi gerekirken dördü birden sökülmüş ve
halatların değişim veya gergi işlemine başlanmıştır. Maalesef fren bloklarının olmadığı kabin de
sökülen dört halattan sonra kabinin tüm yükü caraskal ile askıya alınan zincire yüklenmiş ve zincirinde
kabin ağırlığına dayanımı yetersiz olduğu için askıya alınan zincirin kopması nedeni ile kabin, üzerinde
ki bakımcı personel ile birlikte 7. kattan aşağı düşmüştür. Kaza incelendiğinde olabilecek tüm
olumsuzlukların üst üste yapıldığı ve kazaya davetiye çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Asansörlerin montajı,
bakımı, onarımı ve kullanımı aşamasında standartlara ve gerekli iş güvenliği şartlarına uyulmadığı
durumlarda, bu tür kazalar kaçınılmazdır. Maalesef yaşanılan kazada, bakım ve onarım için işlem
sırasına uyulmadığı, iş güvenliği önlemlerinin alınmadığı ve bakım personelinin yeterli bilgi ve eğitime
sahip olmadığı gözlemlenmiştir. Hayatını kaybeden bakımcı personele tekrar Allah’tan rahmet, ailesine
ve asansör firmasına başsağlığı diliyor, bu tür kazalar ile karşı karşıya kalınmaması için yukarıda
belirtilen kurallara titizlikle uyulmasını diliyoruz.
Saygılarımızla
Hüseyin OVAYOLU
MMO Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

MMO’DAN BİR İLK DAHA ! “MAKİNA OFİS” ÜYELERİMİZİN HİZMETİNDE !..
Üyelerimizin ihtiyaçlarını göz önünde
bulundurarak projelendirdiğimiz, Makina Ofis,
Şubemizde, üyelerimizin hizmete girdi.
Son dönemlerde, Avrupa’da ve Türkiye’de
gittikçe yaygınlaşan ortak çalışma ofislerine benzer
bir yapı oluşturarak, Şube Hizmet Binamızda,
üyelerimizin yararlanabileceği, günlük çalışma ve iş
toplantılarını düzenleyebileceği Makina Ofis,
Şubemizde hizmetine girdi.
Üyelerimize yönelik çalışma ofisi olarak
planlanan Makina Ofis’te üyelerimiz, bire bir iş
görüşmelerini, yeni iş bağlantılarını,
misafir/müşteri ağırlamalarını, teknik konularda
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bilgi paylaşımı ve araştırmalarını, meslektaşlar ile görüşmelerini, proje çalışmalarını vb. tüm teknik
çalışmalarını yapabileceklerdir. Bir çalışma ofisinde bulunması gereken bilgisayar, yazıcı, internet,
teknik yayın, doküman, kırtasiye vb. ofis ihtiyaçları da Makine Ofis’te bulunmaktadır.
Özellikle home ofis olarak çalışan, emekli olup iş hayatına devam eden, herhangi bir iş yeri olmayıp
danışman olarak hizmet üreten veya bir iş görüşmesi için şehir merkezini tercih eden üyelerimize,
oldukça faydalı olacağını düşündüğümüz, kentimizde bir ilk olan Makina Ofis’in üyelerimize hayırlı ve
yararlı olmasını diliyoruz.
Saygılarımızla
Hüseyin OVAYOLU
MMO Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

MMO’DA İLKLER DEVAM EDİYOR !...
Üyelerinin ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran Makina
Mühendisleri Odası Gaziantep’te bir ilk olan MAKİNA
MOBİL’i üyelerinin hizmetine sundu. Akıllı mobil cihazların
kullanımının artması ile insanların iş, ekonomi ve sosyal
yaşamında olmazsa olmazlar arasına giren mobil
uygulamalar nedeni ile MMO yeni bir uygulamayı
üyelerinin kullanımına sundu.
Bu kapsamda Makina Mühendisleri Odası, teknoloji ve
iletişim çağında, üyelerin Odası ile daha hızlı etkileşime
geçmesini, Odalarına daha kolay ulaşımını sağlaması için
“MAKİNA MOBİL” uygulamasını başlattı.
Güncel bilgi, görsel uygulamalar, teknik bilgiler, hızlı
bildirimler ile zenginleştirilen MAKİNA MOBİL’in üyelere
oldukça faydalı olacağı öngörülmektedir.
Google Play ve App Store‘den indirilebilen Makina Mobil Uygulaması ile üyeler, eğitim, etkinlik,
komisyon, yayın, haber, anlaşmalı kurumlar, iletişim, makina tv, aidat, iş mühendis, takvim, bildirim vb.
birçok sekmeye ulaşabilmektedirler.
Uygulama ile iş arayan mühendisler hızlı bir şekilde en uygun işe yerleştirilebilecek, karekod
uygulaması ile Odada katıldıkları eğitim, seminer vb. etkinliklerde imza yerine karekod
okutabileceklerdir. Üyeler, Oda ile ilgili her türlü işlemlerini bu uygulama üzerinden hızlı bir şekilde
gerçekleştirebileceklerdir.
Üyelere birçok kolaylık sağlayacak özellikler, süreç içerisinde geliştirilmeye devam edecektir. Üyeler
için oldukça faydalı olacağı düşünülen, MAKİNA MOBİL, Gaziantep’te bir ilk olarak MMO’da hizmete
girdi.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu

tmmob
makina mühendisleri odası
gaziantep şubesi

12. Dönem
Çalışma Raporu

Basın Açıklamaları

106

MÜHENDİS MİLLETVEKİLLERİ İSTİYORUZ !...
Çağımız teknoloji çağı. Teknolojik gelişmelerin hızla yaşandığı sanayi, imalat, üretim, endüstiyel
tasarım, ulaşım, iletişim, elektronik, internet, tarım, sağlık ve turizm alanlarında ilerlemenin önü
açılmıştır. Ülke sanayimizin gelişmesi, uluslararası rekabet gücünün artması için gelişen teknolojiye
ayak uydurmak zorunludur. Bu zorunluluğu gerçekleştirecek mesleklerin başında da Mühendislik
Mesleği gelmektedir.
Ülke sanayisinin gelişmesi ve ülkenin kalkınması, teknolojinin gelişmesi ile paraleldir. Bazı ülkeler
uzay teknolojilerini geliştirirken, sanayisinde endüstri 4.0’ı uygularken, bazı ülkeler ise işsizlik sorunları
ve geçim problemleri ile uğraşmaktadır.
Makina Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi olarak, teknoloji çağında ülke yönetiminde söz sahibi
insanların mühendis olmasını arzuluyoruz.
Bu kapsamda 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak seçimlere yönelik, aday adayı olma süreci
başlamış ve aday belirleme sürecine girilmiş iken, hangi siyasi görüşten olursa olsun, Makina ve
Endüstri Mühendisi olan meslektaşlarımızın aday olmasını istiyor, önemsiyor ve destekliyoruz.
Başta Ülke sanayisi olmak üzere, Ülkemizin her anlamda gelişimine katkı koyacak, yön verecek
mesleklerin başında, Makina ve Endüstri Mühendisliği olmak üzere, diğer tüm mühendislik
disiplinlerinin olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda Makina ve Endüstri Mühendislerimizi millekvekili
olarak mecliste görmek istiyoruz.
Makina Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi olarak kentimizi ve mesleğimizi, Makina ve Endüstri
Mühendislerimizin en iyi bir şekilde temsil edeceğine, tüm meclis çalışmalarına artı değer
katacaklarına, Ülke Sanayimizin gelişimine yön vereceklerine inanıyor, aday olmalarını istiyor ve
destekliyoruz. 28 Nisan 2018
Saygılarımızla
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu

MÜCADELE, DİRENİŞ, BİRLİK, ZAFER ve ÖZGÜRLÜKTÜR, 19 MAYIS!...
19 Mayıs 1919, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıktığı, milli mücadelemizin
başladığı gündür.
19 Mayıs 1919, Cumhuriyetimizin temelinin atıldığı tarihtir.
Anlamı, vurguladığı ve barındırdığı değerleri ile en önemli Milli Bayramlarımızdan biridir 19 Mayıs.
Bir liderin ülkesine, insanlarına bırakabilecek olduğu en güçlü, en ileri görüşlü değer ne olabilirdi
diye düşündüğümüzde, Atatürk’ün bu ülkeye armağan ettiği ve asla içini boşaltamayacakları en büyük
değerlerimizdendir 19 Mayıs.
İçinde özgürlük, bağımsızlık, uğraş, sonsuz emek, vazgeçmeyiş, yoktan var ediş, direniş,
dayanıklılık, güven, akıl, plan, strateji, disiplin, dayanışma, birlik ve zafer var olan bir değerler
bütünüdür 19 Mayıs.
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Gençliğe armağandır, 19 Mayıs.
Makina Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi olarak, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve
silah arkadaşlarını şükranla, minnetle ve saygıyla anıyor, tüm ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk’ü Anma
Gençlik ve Spor Bayramını kutluyoruz.
Saygılarımızla
Hüseyin OVAYOLU
MMO Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

ENDÜSTRİYEL RAF SİSTEMLERİNİN KONTROLÜ ZORUNLUDUR!...
Endüstriyel Raf Sistemleri, işletmelere azami istifleme ve depolama alanı oluşturmak ve depoların
maksimum hacimde kullanılmasını sağlamak amacı ile kurulan konstrüksiyonlardır.
Endüstride yoğun bir şekilde kullanılan depolama ve raf sistemlerinde, günlük kullanım, raf
konfigürasyonundaki değişiklikler, çarpma kaynaklı oluşan hasarlar taşıma kapasitelerini
düşürmektedir. Ayrıca, belli bir kullanım sonrasında raflarda oluşan, deformasyonlar ve raf
malzemelerinde ki metal yorgunluğu da rafların taşıma kapasitelerini düşürmektedir. Akabinde
endüstiriyel raflar öngörülen yükleri taşıyamamakta ve kazaların oluşumuna neden olabilmektedir. Bu
nedenle sanayimizde yoğun olarak kullanılan endüsriyel rafların periyodik kontrolü hayati önem
arzetmektedir.
Depolama sistemlerinde kullanılan endüstriyel rafların periyodik kontrolü, can ve mal güvenliği
açısından gerekli bir durum olduğu gibi, TS EN 15635 standardına göre de yılda en az 1 defa yaptırılması
yasal bir zorunluluktur.
Endüstriyel raflar kuruldu bitti ve bundan sonra emniyetli bir şekilde kullanılacak diye bir şey
yoktur. Gün geçtikçe ve kullanıldıkça bu raflarda oluşan deformosyonlar ve hasarların tespiti için yıllık
periyodik kontroller gereklidir. Bunun akabinde ise tespit edilen eksiklikler ve hasarlar için gerekli
bakım ve onarımlar yapılmalıdır.
Endüstriyel rafların standartlara uygun olarak kurulmamaları, endüstriyel raf elemanlarında oluşan
deformasyonlar, endüstriyel raflara maksimum taşıma kapasitesi üzerinde yapılan yüklemeler,
yüklerin raf üzerine uygun pozisyonda istiflenmemesi, istifleme elemanları ve rafların güvenliğinden
sorumlu bir eğitimli personel olmaması, bakım ve periyodik kontrollerin uygun şekilde ve uygun
periyodda yapılmaması, istifleme makinalarının çarpması vb. nedenler endüstriyel raflarda kazaların
oluşumun nedenleri olarak sayabiliriz.
TS EN 15635 standardına göre; depolama ve raf sistemlerinin zeminden başlayarak tüm cıvata ve
kaynak bağlantıları, ayak ve kirişleri, çapraz bağlantıları, emniyet pimleri detaylı bir şekilde muayene
edilmelidir. Muayene sonucunda ölçülendirilen raf sistemleri bilgisayar destekli olarak dinamik ve
statik yükler altında simüle edilerek raporlandırılmalıdır. Gerçekleştirilen kontroller sonucunda
raflarda tespit edilen uygunsuz bölümlere Kırmızı Etiket (kullanımı sakıncalı), Turuncu Etiket (30 iş günü
içerisinde düzeltilmesi gereken uygunsuzluk), sorunsuz bölümlere ise Yeşil Etiket (kullanımında sakınca
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yoktur) iliştirilmelidir. Bu şekilde kullanıcıların ve istifleyicilerin görebileceği, kullanmayacağı ve önlem
alabileceği yerlere iliştirilen etiketler sayesinde raflarda meydana gelebilecek iş kazalarının önüne
geçilebilecektir.
Gün geçtikçe üretim kapasitesi artan kentmiz sanayisinde de ciddi oranda endüstriyel raflar
kullanılmaya başlanmıştır. Değişik kentlerde rafların devrildiği, çöktüğü, can ve mal kayıplarının
yaşandığı iş kazalarını duymaktayız. İlimizde de olası endüstriyel raf kazalarının önüne geçilmesi,
ölümlerin ve yaralanmaların, mal ve can kayıplarının yaşanılmaması için endüstriyel rafların periyodik
kontrollerinin yaptırılması hususunda, gerek sanayicilerimizi, gerekse de denetleyicileri uyarıyoruz.
23 Mayıs 2018
Saygılarımızla
Hüseyin OVAYOLU
MMO Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

NİHAYET CUMHURUN İSTEĞİ OLUYOR !...
Aklın Yolu Birdir !...
Daha önce birçok kez, Kamil Ocak Stadyumu yerinin ne olacağına ve bu alanın nasıl
değerlendirileceğine, Gaziantep halkının karar vermesi gerektiğini söylemiştik. Kamil Ocak
Stadyumunun yeri ile ilgili ilimizdeki kurumlar, yerel yönetimler, meslek odaları ve bu kente gönül
vermiş tüm sivil toplum kuruluşlarının içerisinde olduğu bir çalıştay düzenleyelim ve bu çalıştay
sonucunda ortak akıl ile en doğru kararı verelim diye belirtmiştik. En doğru kararı Gazianteplilerin, yani
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bu kentte yaşayanların, kısacası Cumhurun vereceğini söylemiştik. İçerisinde, sanat merkezleri, park,
yeşil alan, kitap kafe, merkez metro istasyonu vb. mahaller oluşturulmasının ve yaşayan bir kent
meydanı olmasının bu kente maksimum yarar sağlayacağını öngörmüştük.
Uzun bir süredir bekleyiş içerisinde olmamızın sebebi, Kamil Ocak Stadyumunun yeri ile ilgili
hazırlanmakta olan projeyi görmek ve akabinde düşünce ve görüşlerimizi yapılmasını istediğimiz
çalıştayda kamuoyu ile paylaşmaktı.
Her ne kadar bir çalıştay olmasa da, bu kente azami yarar sağlayacak yeni bir fikir
Cumhurbaşkanımız tarafından geçtiğimiz günlerde ortaya atıldı. Kamil Ocak Stadyumunun yerinin
tamamının Millet Bahçesi, Millet Meydanı olarak yapılacağının planlandığı belirtildi.
Nihayet Cumhurbaşkanımızın doğru bilgilendirildiğini düşünüyor ve Cumhurbaşkanımızın ortak
aklın öngördüğü karara, talebe ve isteğe duyarsız kalmadığını görebiliyoruz.
Bu doğrultuda öncelikle Kamil Ocak Stadyumunun yerinin mülkiyet hakkının yerel yönetim ve
idarelere devredilmesi gerektiğini belirtmek isteriz. Devir işleminin de 24 Haziran seçimlerinden önce
yapılması uygun olacaktır.
Beğendik market yerinin kitap kafe, park, yeşil alan, oturma alanları olarak değerlendiren yerel
yöneticilerimizin, Kamil Ocak Stadyumunun yerinin tamamının benzer bir uygulama olarak
değerlendirmesi gerektiğini düşünüyor ve destekliyoruz. Kentin nefes alabileceği bu merkezi noktayı,
trafiği sıkıntıya sokacak AVM, rezidans, işyeri, konut, cami gibi projelerden kesinlikle uzak durulması
gerektiğini belirtmek istiyoruz.
Kamusal alanların kullanım süreleri bitince, yine kamusal alan olarak değerlendirilmesi ve halkın
hizmetine sunulmasının doğru olacağına inanıyoruz. Her ne kadar ayrıntıları verilmemiş olsa da, Millet
Bahçesi, Millet Meydanı fikrini destekliyoruz. Ancak ayrıntıları ve detayları gördükten sonra,
fikirlerimizi ve görüşlerimizi kamuoyu ile paylaşacağız. Bu alanın tamamının yapılaşmaya ve
betonlaşmaya kesinlikle açılmadan, Millet Bahçesi, Millet Meydanı olarak değerlendirilmesini bekliyor
ve bu çerçevede yaşayan kent meydanı haline dönüşmesini arzuluyoruz.
Millet Bahçesi, Millet Meydanının içeriği ile ilgili her ne kadar ayrıntılı bilgi verilmese de, içeriğinde
neler yapılacağı Gaziantep’te yaşayan kentin sahibi olan Gazianteplilerden fikir alınmasının önemli
olduğunu düşünüyor, bu konuda üzerimize düşen her konuda katkı koymaya hazır olduğumuzu ve
ortaya atılan bu fikri desteklediğimiz gibi, takipçisi de olacağımızı belirtiyoruz. 26 Mayıs 2018
Saygılarımızla
Hüseyin OVAYOLU
MMO Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yapı Ruhsatlarında Proje Müelliflerinin
İmza Zorunluluğunu Kaldırarak Sahteciliğin Önünü Açmıştır !...
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 31 Mayıs 2018 tarihinde MAKS/Mekansal Adres Kayıt Sistemi’nde
değişiklik yaparak Yapı Ruhsatlarındaki proje müelliflerinin imza bölümlerini kaldırmıştır. Böylelikle
Yapı Ruhsatı alımı aşamasında proje müelliflerinin ilçe belediyelerine giderek imza atma zorunluluğu
ortadan kaldırılmıştır.
Çok uzun bir süredir bürokrasiyi azaltma adı altında sürdürülen ancak
vatandaşların konforlu, güvenli, sağlıklı konutları ucuz bir şekilde edinmesini değil, ülkemizde kural dışı
yapılaşmanın önünü açan imar düzenlemelerine bir yenisi daha eklenmiştir. Bina üretim süreçlerinde
her türlü mühendislik ve mimarlık çalışmalarını gereksiz gören, yapı güvenliği ve konforunu
müteahhitlerin insafına bırakan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, son düzenlemeyle proje müelliflerini de
yapı üretim süreçlerinden koparmaya çalışmaktadır. Belirtmek isteriz ki bu yeni uygulamayla sahte
müellifliğin önü iyice açılmıştır. Belediyelere teslim edilen projelerdeki isimlerin gerçek olup olmadığı,
Serbest Müşavirlik Mühendislik - SMM Bürosu sahiplerinin mühendis, mimar olup olmadıklarının
tespit edilmesi bundan sonra imkânsız hale gelecek ve bu konuda sahtecilik yaygınlaşacaktır. Bununla
birlikte, son uygulamalarla iyice yerlerde sürünen proje ücretlerinin ödenmesi de müteahhitlerin
insafına bırakılacaktır. Paralarını alamayan proje müelliflerinin yaşama şansı kalmayacak ve bürolarını
kapatmak zorunda kalacaklardır. Bu durumda tasarım süreçlerindeki son teknolojik gelişmeler ile
çağdaş bilgi ve becerilerin bina yapım süreçlerine aktarılması imkânsız hale gelecek, projeler bu sorunlu
mevzuata uygun ama vatandaşlara güvenilir konforlu yapı sunmaktan uzak olacaktır.
Kısaca bu durum yapı üretim süreçlerinde bilimsel zorunlulukların ve mühendislik, mimarlık
hizmetlerinin doğru bir şekilde uygulanmasını tümüyle müteahhitlerin insafına bırakmaktadır. Burada
bilime, tekniğe, standartlara uygun bina ve yapı üretimine özen gösteren, mühendislik ve mimarlık
hizmetini dikkate alan, önemseyen müteahhitleri de ayrı tutmak gerekir. Ancak mevcut uygulama
bilimden uzak, tekniğe uygun olmayan binaların artmasına neden olacaktır. Bu uygulamanın sadece
mühendis ve mimarlara değil, standartlara uygun bina üretimi yapan müteahhitlere de zararı olacaktır.
Artık teknoloji çağındayız. Bürokrasinin azaltılması, süreçlerin kısaltılması, iş yükünün azaltılması
kesinlikle gereklidir. Yeni uygulamada karekod ve barkot numarası uygulaması doğru bir durumdur.
Ancak bunlar yapılırken sahteciliğin önü açılmamalı, proje ve yapı kalitesinin düşürülmesine izin
verilmemelidir. Yeni sistem e-imza ile desteklenebilir, e-devlet üzerinden farklı bir uygulama
getirilebilir. Fakat müellifin imzası ve bilgisi olmadan yapı ruhsatı verilmesini kesinlikle uygun
bulmuyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı, kamu yararı olmayan, vatandaşlarımızın güvenli, sağlıklı
ve konforlu yapıları kullanmaktan uzaklaştıracak, sahteciliği yaygınlaştıracak, meslek etiği ve meslek
haklarımıza aykırı bu tür uygulamalardan bir an önce vazgeçmeye davet ediyor ve mühendislikmimarlık mesleklerinin bilimsel birikimlerini yapı üretim süreçlerine aktarmayı sağlayacak şekilde
mevzuat düzenlenmesi talep ve ısrarımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz. 29 Haziran 2018
Saygılarımızla
Hüseyin OVAYOLU
MMO Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
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MESLEĞİMİZE ve MÜHENDİSLİK ÜNVANIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ.
Mühendislik, bilimsel araştırma sonuçlarını teknolojik olgulara dönüştürmek, teknolojiyi
toplumun ihtiyaçları ve gereksinimlerine sunmak, ekonomi ve teknoloji arasında köprü kurmak üzere
yapılan sistemli çalışmalardır. Bilimsel çalışmalara dayalı teknik bilgileri uygulayan, konusunda
akademik eğitim almış uzman kişilere mühendis denir. Mühendis teknik, sosyal ve ticari sorunlara
çözüm geliştiren, matematik ve bilimi kullanarak uygulayan, meslek etiği kurallarına uygun hizmet
üreten ve alanında uzmanlaşmış çözümleyici kişidir.
Akademik eğitim almış mühendislerin unvanlarını ve mesleklerini korumak, etkinliğini artırmak,
sorunlarını çözmek ve diploma ile alınmış bu akademik unvanı korumak ve sahip çıkmak, meslek odası
olarak ana gözevlerimizdendir.
Mühendislik, sorumluk ve uzmanlık isteyen, her önüne gelenin kullanabileceği basit bir unvan ve
meslek değildir.
Ancak görüyoruz ki birçok firma bünyesinde mühendis bulundurmamasına veya kendisinin
mühendis olmamasına rağmen şirket unvanlarında, tabelalarında, kartvizitlerinde, mühendislik
firması, mühendislik bürosu gibi unvanları kullanmaktadır.
Özellikle son dönemlerde Gaziantep’te bu unvanı kullanan firmaların artığını görmekteyiz. Makina,
elektrik, inşaat, ziraat vb. birçok mühendislik disiplininde bu unvanları kullanan firmalar ne yazık ki
artmıştır. Nasıl avukat olmayan birisi avukatlık bürosu açamıyor ise, eczacı olmayan birisi eczane
açamıyor ise, doktor olmayan birisi muayenehane açamıyor ise, mühendis olmayanların da gerçek ve
tüzel mühendislik firması veya mühendislik bürosu açamaması gerekmektedir. Bu durum tüketiciyi ve
vatandaşları etik olmayan bir yöntemle ticari olarak aldatma ve yanıltmadır.
Firma sahibi veya hâkim ortak mühendis değil ise ya da firma bünyesinde tam zamanlı çalışan
mühendis yok ise, şirketlerin unvanlarında ve tabelalarında mühendislik unvanını kullanamaması
gerekmektedir.
Bu akademik unvanlar kolay elde edilememektedir ve her önüne gelen istediği gibi
kullanamamalıdır.
Bu yanlış uygulama mesleğimize, unvanımıza ve ilgili sektörlere ciddi zarar vermektedir.
Mühendislik, eğitimi, bilgisi ve hesapları ile yapılması gereken işler, kara düzen yapılır ise sonuçlarının
kamusal anlamda ciddi sıkıntılar yaratacağı, mal ve can güvenliği açısından tehlikeli durumlar
doğuracağı da bilinmelidir.
Bu nedenle yetkililerden, bu konuda ki yasal düzenlemelerin ivedilikle yapılmasını bekliyoruz.
Vatandaşlarımızı da bu şekildeki aldatıcı unvan kullanan firmalar ve kişiler ile iş yapmamaları
konusunda uyarıyoruz. 11 Temmuz 2018
Saygılarımızla
Hüseyin OVAYOLU
MMO Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
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MMO’ DAN BİR İLK DAHA ! “İNDİRİMLİ MARKET ANLAŞMALARI”

4

Makina Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi, bu dönem başlattığı Anlaşmalı Kurumlar
çalışmalarına yenilerini eklemeye devam ediyor.
Üyelerine sağlık, eğitim, akaryakıt, kargo vb. giderlerinde, yaptığı anlaşmalarla indirimler
kazandıran MMO, bu kez de İndirimli Market Anlaşması imzalayarak üyelerinin bütçelerine katkıda
bulunmaya devam ediyor.
Üyelerinin bütçelerine katkıda bulunmak amacı ile yerel marketlerimizden, SEMBOL CENTER ve OLİ
CENTER ile sözleşme imzalayan MMO, üyelerine yönelik tüm alışverişlerde Sembol Markette % 5 - Oli
Markette % 4 indirim tanınmasına olanak sağladı.
MMO Gaziantep Şube Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin OVAYOLU , Sembol Center Yönetim Kurulu
Başkanı Mehmet DENİZ ve OLİ Center Yönetim Kurulu Başkanı Adnan YORGUNER tarafından imzalanan
“İndirimli Market Sözleşmeleri” tüm MMO Gaziantep Şube üyeleri kapsamaktadır. Üyelerinin
bütçesine faydalı olacağını belirten OVAYOLU, Oda Üyelerinin menfaatleri doğrultusunda benzer
çalışmalara devam edeceklerini belirterek, sözleşme imzalayarak bu imkânı sağlayan SEMBOL CENTER
ve OLİ CENTER camiasına da teşekkürlerini iletti. 09 Ağustos 2018
Saygılarımızla
Hüseyin OVAYOLU
MMO Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
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ÖĞRENCİ SERVİSLERİMİZ,
TEKNİK AÇIDAN UYGUN MU, GÜVENLİ Mİ, YETERİNCE DENETLENİYOR MU ?
Geleceğimiz olan çocuklarımız, 17 Eylül 2017 Pazartesi günü itibarı ile 2018 – 2019 Eğitim - Öğretim
Yılına başlıyorlar. Öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiasına şimdiden başarılar
diliyoruz.
Ancak, geçtiğimiz yıllarda Öğrenci Servisleri ile ilgili yaşadığımız tatsız olayların tekrar yaşanmaması
amacıyla gerekli önlemlerin alınması ve denetimlerin yapılması için ilgilileri ve yetkilileri uyarmak ve
öğrenci velilerini bilgilendirmek için aşağıdaki bilgilerin kamuoyuna yayılması ciddi önem taşımaktadır.
Çocuklarımızı emanet ettiğimiz Öğrenci Servislerinde tüm velilerin ilk önceliği elbette ki güvenlik.
Çocuklarımızı gözümüz arkada kalmadan, gönül rahatlığı ile servislere emanet edebilmeliyiz.
Geçtiğimiz yıllarda yaşadığımız tatsız olayların yaşanmaması için denetim mekanizmalarının sağlıklı bir
şekilde kurulması ve işletilmesi gerekmektedir.
Öncelikle Okul Servis Araçlarının teknik açıdan güvenliği çok önemlidir. Bunun yanında, servis
şoförlerinin ve rehber personellerin trafik güvenliği, ilk yardım, iletişim ve ilgili mevzuat konularda
eğitimlerle desteklenmesi de gerekmektedir.
Çocuklarımızı gözümüz arkada kalmadan, gönül rahatlığı ile emanet ettiğimiz Servis Araçlarında
olması gerekli ve zorunlu şartları kamuoyunun bilgisine sunuyoruz. Bu şartların sağlanması konusunda
da gerekli denetim ve kontrolleri yapması için de yetkililere çağrı yapmak istiyoruz.
* Okul servis araçlarının arkasında "OKUL TAŞITI" yazısını mutlaka bulunmalıdır.
* Okul servis aracının arkasında, öğrencilerin iniş ve binişleri sırasında yakılmak üzere en az 30 cm
çapında kırmızı ışık veren bir lamba bulunmalı ve bu lambanın yakılması halinde üzerinde siyah renkte
büyük harflerle "DUR" yazısı okunacak şekilde tesis edilmiş olmalı, lambanın yakılıp söndürülmesi
tertibatı fren lambaları ile ayrı olmalıdır. Ayrıca DUR yazısı süs olsun diye bu araçlara konulmamaktadır.
Öğrenci servisleri, öğrenci indirip bindirirken çevredeki diğer araçların durarak öğrencilerin iniş ve
binişlerinde tam güvenlik sağlanmalıdır.
* Okul servis araçlarında, öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler sabit olmalı, iç
düzenlemesinde demir aksam açıkta olmamalı, varsa yaralanmaya sebebiyet vermeyecek yumuşak
maddeler ile kaplanmalıdır.
* Okul servis araçlarının kapıları şoför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde otomatik olmalıdır.
Taşıtlarda her öğrenci için bir emniyet kemeri bulunmalı ve kullandırılmalıdır.
* Okul servis araçları temiz, bakımlı ve güvenli durumda bulundurulmalı ve 6 ayda bir bakım ve
onarımları yaptırılmakla birlikte; taşıtların cinsine göre Karayolları Trafik Yönetmeliğinin öngördüğü
periyodik muayeneleri de yaptırılmış olmalıdır.
* Okul servis araçlarında ilgili yönetmeliklerde belirtilen standart, nitelik ve sayıda araç, gereç ve
malzemeler her an kullanılabilir durumda bulundurulmalıdır.
* Araca ait tescil belgelerinde gösterilen oturacak yer adedi, aracın içerisine görülebilecek bir yere
yazılarak sabit şekilde monte edilmelidir.
* Gerektiği hallerde okul veya işyeri ve öğrenci velileriyle haberleşebilmek için telsiz veya mobil
telefon bulunmalıdır.
* Taşıtlarda görüntü ve müzik sistemleri taşıma hizmeti sırasında kullanılmamalıdır.
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* Taşıt içi düzeni sağlamak, okul öncesi eğitim ve ilköğretim öğrencilerinin inme ve binmeleri
sırasında yardımcı olmak üzere 20 yaşını doldurmuş ve en az ilköğretim mezunu rehber personel
bulundurulmalıdır. Rehber personel, öğrencilerin servise inip binmelerinde yardımcı olmalı, araçtan
indiklerinde binalarına veya evlerine güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamalı, araca bindiklerinde
araç hareket etmeden yerlerine güvenli bir şekilde oturmasını ve emniyet kemerlerini takmasını
sağlamalıdır.
* Emniyet kemerleri bu araçlarda süs olsun diye konulmamaktadır. Kesinlikle kullanılmalıdır. Aynı
serviste hem lise hem de ilkokul öğrencisi taşınabildiği için emniyet kemerlerinin yükseklik ayarı
öğrencilerin boyuna göre yardımcı rehber personel tarafından ayarlanmalıdır.
* Şoför ve Rehber Personel, Türk Ceza Kanununun 103, 104, 109, 188, 190, 191, 227 ve 5326 sayılı
Kabahatler Kanununun 35 inci maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş
olmalıdır.
* Şoförler; E Sınıfı Sürücü Belgesi için 3 yıllık, B Sınıfı Sürücü Belgesi için 5 yıllık sürücü belgesine
sahip olmalıdır.
* Şoförler, son beş (5) yıl içerisinde; bilinçli taksirli olarak ölümlü trafik kazalarına karışmamış
olmalı, alkollü olarak araç kullanma ve hız kurallarını ihlal nedeniyle, sürücü belgeleri birden fazla geri
alınmamış olmalıdır.
Şoförler, "Yurtiçi Yolcu Taşımacılığı Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi" ne sahip olmalıdır.
* Okul servis araçları, Karayolları Trafik Kanununun öngördüğü Zorunlu Karayolu Mali Sorumluluk
Sigortasını yaptırmak mecburiyetindedirler.
* Okul Servis araçlarının kaportası, camları, dikiz aynaları, dış görünüşü, dış yüzeyi, kabin içi,
lastikleri, koltukları, iç aydınlatması, dış aydınlatması, motoru, aktarma organları, frenleri,
reflektörleri, yangın söndürücüleri, kapıları ve ilgili yönetmeliklerde zorunlu olan tüm aksamlarının
kontrol edilmesi, ilgili ve yetkili kurumlarca rapor edilmesi gerekmektedir.
* Bunların yanında yeni yürürlüğe giren ve önümüzde ki yıla ertelenen koltuk sensörü uygulaması
da faydalı olabilecek bir durumdur. Koltuk sensörü sayesinde öğrencinin koltuğa oturduğu, emniyet
kemerini taktığı şoför tarafından önündeki ekrandan takip edilebilecektir. Ancak teknoloji ne kadar
ileler ise ilerlesin, araçtaki yardımcı rehber personelin iyi, eğitimli ve işini severek yapması, olası
sorunların önüne geçebilecek en önemli etken olduğu da unutulmamalıdır.
* Önemli diğer bir hususta korsan olarak tabir edilen ve yetkisiz çalışan servislere öğrenci
verilmemesi konusunda tüm velilerimizi ve yetkilileri uyarıyoruz.
Sonuç olarak Makina Mühendisleri Odası olarak uzmanlık alanımıza giren bu konuda, gerek
denetim, gerekse kontrol ve işleyiş konusunda üzerimize düşen her türlü göreve de talip olduğumuzu
ilgili ve yetkili kurumlara hatırlatıyoruz.
Önümüzdeki süreçte herhangi bir sıkıntı yaşanmaması ümidi ile yeni eğitim öğretim yılının başarılı
ve verimli geçmesini diliyor, ilgili yönetmelik ve şartların kâğıt üzerinde kalmaması, gerekli kontrol ve
denetimlerin yapılması, bu konuya ilgili ve yetkili kurum ve kuruluşların azami önem göstermelerini
bekliyoruz. 06 Eylül 2018
Saygılarımızla
Hüseyin OVAYOLU
MMO Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
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OSB’DEKİ ÇATILARDA GÜNEŞ PANELLERİ GÖRMEK İSTİYORUZ !...
SANAYİMİZİN ENERJİSİ GÜNEŞ OLSUN !...
Enerji; üretim için olmazsa olmaz temel unsurların başında gelmektedir. Gerek dünyada gerekse
ülkemizdeki artan nüfus, modern hayatın getirdiği yenilikler, sanayi ve teknolojideki gelişmeler, enerji
ihtiyacını hızla arttırmaktadır. Diğer taraftan sınırlı enerji kaynaklarının, dünya üzerindeki dengesiz
dağılımı ve ülkelerin paylaşım hırsları, insanlığı yeni ve temiz enerji kaynakları bulmaya zorlamıştır.
Bu çerçevede bütün dünya, güneş, jeotermal, rüzgâr gibi alternatif enerji kaynaklarından mümkün
olduğunca daha fazla faydalanmak ve mevcut enerji kaynaklarını verimli kullanmak üzere bir dönüşüm
sürecinden geçmektedir.
Ülkemiz, güneş enerjisi ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli bakımından oldukça
zengin bir konumdadır. Bu kaynaklara ivedilikle yönelmek artık bir zorunluluk haline gelmiştir.
Enerjiyi; ithal etmek yerine, kendi öz kaynaklarımız ile üretmek, enerjiyi tasarruflu kullanmak, iyi
yönetmek ve enerji tasarrufunu sağlayan yeni teknolojiler geliştirmek bir zorunluluk haline gelmiştir.
Yeni ve yenilebilir enerji kaynaklarına yönelmenin, Ülkemiz için sağlayacağı kazanımlar
tartışılamayacak kadar büyüktür. Ülkemizdeki ithal olan fosil yakıta dayalı enerji kullanımı; Ülkemizin
dışa bağımlılığını artırırken, çevre kirliliğinin de önemli ölçüde artmasına neden olmaktadır. Ülkemiz %
70 oranında enerjide dışa bağımlıdır. Bu şartlarda ve bu enerji maliyetleri ile dünya piyasası ile rekabet
etmemiz mümkün değildir. Ülkemizin enerjide ki dışa bağımlılık oranını rüzgâr, güneş ve su gibi yerli ve
aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynakları ile aşmamız gerekmektedir. Enerjide dışa bağımlılığın
ortadan kalkması bugün Ülkemizin birçok sorununun kendiliğinden çözülmesi anlamına gelmektedir.
Ülke olarak enerjiye inanılmaz miktarlarda ücret ödemekteyiz.
Enerjimizi kendimiz üretmemiz, ekonomik güç ve daha müreffeh bir Türkiye anlamına gelir.
Ekonomik açıdan güçlü bir Türkiye için enerjimizi yerinde üretmeli ve yerinde tüketmeliyiz.
Fabrikalarımızın çatıları boş dururken, helikopter dahi inemeyecek arazilere Güneş Enerjisi Santralleri
(GES) kurmak doğru değildir. Sanayicilere gerekli ek destekler verilerek kendi çatılarında GES
kurabilmeleri teşvik edilmelidir. Artık, OSB’deki firmaların çatılarında güneş panellerini görmek
istiyoruz. GES’lerin amortisman süreleri önemlidir ancak iletim hatlarında ki kayıplar, arazi ve alt yapı
için gerekli ek yatırımlar vb. diğer giderler düşünüldüğünde dağ başı araziler, fabrika çatıları ile
kıyaslanamamaktadır. Yerinde üretim yaparak rekabet gücünün artmasını sağlamalıyız.
Sanayicilerimizde, devletimizde, bu konuda el ele vererek boş duran fabrika çatılarda GES’lerin
kurulması için çalışmalar başlatmalıdır. Ancak ve ancak enerjimizi kendimiz üreterek, özellikle de güneş
enerjisinden faydalanarak içinde bulunduğumuz kriz ve olası krizleri aşabiliriz. İvedilikle bu doğrultuda
enerji yatırımların yapılmasını ve desteklerin bu yönde geliştirilmesini bekliyoruz. 12 Eylül 2018
Saygılarımızla,
Hüseyin OVAYOLU
MMO Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
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ŞİMDİ ÜRETİM ZAMANI, ÜRETİM DİŞLİLERİNİ DURDURMAYALIM !...
Döviz kurlarındaki azami artış ve dalgalanma sanayimizi ve üretim sektörümüzü olumsuz yönde
etkilemeye devam ediyor. Özellikle ihracata dayalı hammadde fiyatlarındaki artış, üreticilerimizi zor
duruma düşürmüş durumdadır. İthal olan hammadde fiyatlarındaki artışların, nihai ürünlerin
fiyatlarına yansıtılması, iç piyasada sıkıntılar yaratmaya başladı. Bunun üzerine üreticilerin üretim
kapasitelerini düşürdüğünü, rölantiye aldığını görmekte ve işçi-personel azaltmaya başladığını
duymaktayız. Ancak krizi aşmanın en temel unsurunun üretim olduğu bilinmelidir. Üretimi kısarak, işçi
ve işgücünden tasarruf ederek kriz atlatılamaz. Şimdi üretim dişlileri durdurma zamanı değil. Şimdi
üretim zamanıdır.
Uzun vadede ise ekonomik dar boğazdan Ülke olarak çıkmak için aşağıdaki önerilerimizi
paylaşıyoruz.
ENERJİMİZİ KENDİMİZ ÜRETMELİYİZ; Ülkemiz % 70 oranında enerjide dışa bağımlı. Bu şartlarda ve
bu enerji maliyetleri ile dünya piyasası ile rekabet etmemiz çok zor. Artık tüm dünya hem temiz, hem de
doğal ve çevreci olan enerji yatırımlarına yöneliyor. Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılık oranını rüzgâr,
güneş ve su gibi yenilenebilir enerji kaynakları ile aşmamız gerekiyor. Ülkemiz, gerek rüzgâr ve güneş,
gerekse su bakımından ve doğal enerji yatırımları açısından potansiyeli olan zengin bir ülke. Enerjide
dışa bağımlılığın ortadan kalkması bugün Ülkemizin birçok sorununun kendiliğinden çözülmesi
anlamına gelir. Ülke olarak enerjiye inanılmaz ödemeler yapıyoruz. Enerjimizi kendimiz üretmemiz,
ekonomik güç ve daha müreffeh bir Türkiye anlamına geliyor. Ekonomik açıdan güçlü bir Türkiye için ilk
şart enerjimizi kendimiz üretmemiz. Yerinde üretim yaparak rekabet gücümüzün artmasını
sağlamalıyız. Özellikle OSB’de yeni kurulacak fabrikaların çatıları Güneş Enerjisi Santraline uyumlu
projelendirilmelidir. Çatı statik hesapları, çatı makas dizaynı, aşık aralığı, çatı yönü vb. parametreler
fabrika çatılarında GES kurulabilecek şekilde planlanmalıdır. İvedilikle bu doğrultuda enerji yatırımların
yapılmasını ve desteklerin bu yönde geliştirilmesi gerekmektedir.
HERKES ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMALI; Beton ekonomisine yapılan yatırımlar bu gün patlak verdi ve
sistem tıkanmaya başladı. Yıllardır söylediğimizi tekrar söylüyoruz. Üretmemiz gerek. Üretmeli,
özellikle katma değeri yüksek ve dış piyasaya satılabilecek ihracat ağırlıklı ürünlere ağrılık vermeliyiz.
Bu doğrultuda devlet, sanayici, mühendisler ver herkes üzerine düşeni yapmalıdır. Devlet bu konuda
üretim yapan ve yapacak sanayicilere destek vermeli, sanayiciler aldıkları desteği bu yönde ve doğru bir
şekilde kullanmalı ve biz mühendislerde sanayicileri ve yatırımcıları doğru yönlendirerek, katma değeri
yüksek ve ihracat ağırlıklı ürünlerin imalatına yönlendirmeliyiz. Gaziantep sanayicisinde,
yatırımcısında ve mühendisinde bu girişimcilik ruhunun olduğunu biliyoruz.
SIRADAN ÜRÜNLERE DESTEK VERİLMEMELİ; Sıradan ve katma değeri düşük, hammaddesi ithalata
dayalı ürünler için yeni yatırımlar yapılmamalı ve artık bu yatırımlara destek verilmemelidir. Yeterince
işletme ve üretim kapasitesine ulaşmış durumdayız. Ancak bu yatırımlar döviz kurlarının artması ve
dolayısı ile hammadde fiyatlarının artması nedeni ile zaten düşük olan kar marjları ile üretim yapılırken,
sektör şimdi daha sıkıntılı bir durumdadır. Bu neden ile artık yatırımların ve desteklerin sıradan ve
katma değeri düşük üretimlere yapılmaması gerekmektedir.
TARIM ÜLKESİ İKEN TARIMDA DIŞA BAĞIMLI HALE GELDİK; Son yıllarda tarımda uygulanan yanlış
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politikalar çiftçiyi üretime küstürürken, Ülkemizi tarımda da dışa bağımlı hale getirdi. Bugün Ülkemiz,
buğday, mısır, pamuk, soya, patates, fasulye, mercimek, nohut, vb. birçok tarım ürününü ithal ediyor.
Bunlara bir de canlı hayvan ithalatı da eklendi. Nereden nereye geldik.
Tarım ülkesi iken bugün neredeyse ithal etmediğimiz tarım ürünü kalmadı ve tarımda da dışa
bağımlı hale geldik. Tarımda, üretimin ve rekabet gücümüzün artırılabilmesi için, ivedilikle teknolojik
tarım makinaları üretimine ağırlık vermeliyiz ve endüstriyel tarıma yönelmeliyiz. Teknolojik tarım
makinası üreten sanayicilerimiz, yerli tarım firmalarımız ve çiftçilerimiz desteklenmeli, kendi
kendimize yetecek konuma gelinmeli ve ihracat yapacak konuma gelmeliyiz. Bunun için bu kapasiteye,
işgücüne ve gerekli her şeye sahibiz.
ÇOK ÇALIŞIP TASARRUF ETMELİYİZ; Toplum olarak lüks yaşamaya alıştık. Son model otomobiller,
son model telefonlar, elektronik cihazlar, lüks evler vb. Bunun yanında bunların birçoğu ithal ve kredi ile
edindik. Şimdi bunların borcunu ödüyoruz. Toplumumuzdaki en düşük gelirli asgari ücretli ithal
telefonunun, orta gelirli arabasının, gelirli yüksek olan sanayicimizde yeni aldığı son model makinanın
taksitini ödüyor. Sistem bu şekilde gelişti. Hepimiz borçluyuz, vatandaşımızda, devletimizde borçlu.
Şimdi çok çalışıp tasarruf etmeliyiz. 19 Eylül 2018
Saygılarımızla,
Hüseyin OVAYOLU
MMO Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

MMO’DAN YANGIN KONFERANSI !...
Sanayideki gelişmeler, yeni üretim teknolojileri, yeni enerji kullanımları, çok katlı ve çok amaçlı
binalar gün geçtikçe artmaktadır. Bu süreçte yeni üretim sistemlerine ve yeni binalara uygun ciddi
önlemlerin alınması da gerekmektedir. Bu önlemlerin başında ise yangın güvenliği gelmektedir.
Yangın, ne zaman ve nerede başlayacağı belli olmayan ve ne kadar süreceği de önceden
kestirilemeyen bir tehlikedir. Yangınlar, ölüm ve yaralanmaların yanında, büyük maddi hasarları da
beraberinde getirmektedir. Yangında can ve mal kaybını önlemenin birinci koşulu, yangının çıkmasını
önlemek ve buna uygun tedbirleri almak, ikinci koşulu ise yangın çıktığında erken müdahale ederek
yangının büyümesini, yayılmasını önlemek ve söndürülmesini sağlamaktır.
Yangın bir kader değil, elektronik algılama ve söndürme sistemleriyle önlenebilen bir felakettir.
Çıkış sebebi ne olursa olsun, günümüz teknolojisi yangın felaketlerinin önlenmesine ve büyümesine
engel olacak olanaklara sahiptir. Ancak ülkemizdeki uygulamalar, denetim eksikliği ve yetersiz mevzuat
düzenlemeleri yangınların, katliamlara dönüşmesine yol açmaktadır.
Alınması gereken önlemlerin başında yangın algılama ve uyarı sistemleri, yangına müdahale
edebilecek yangın tüpleri gibi gerekli donanların binalarda bulunması, yangın merdivenleri olması ve
kullanılabilir halde açık olarak tutulması gelmektedir. Yangının çıkmaması için gerekli önlemleri almak,
yangının büyümesini ve söndürülmesini sağlamak ve yangın esnasında insanların güvenli bir şekilde
binadan tahliyesi için gerekli önlemleri almak, yapı sektöründe mekanik tesisat alanına giren bir
uzmanlık alanıdır.
Bu çerçevede, 27 Eylül 2018 tarihinde 13.30 – 17.30 saatleri arasında, Şubemiz Konferans
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Salonunda “YANGIN GÜVENLİĞİNDE MEKANİK TESİSAT TASARIM ESASLARI ve ENDÜSTRİYEL
TESİSLERDE YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ KONFERANSI” düzenliyoruz.
Konferansa konunun uzmanları, İstanbul Teknik Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Dr. Kazım
BECEREN ve TÜYAK - Türkiye Yangından Korunma ve Eğitim Vakfı Başkanı Mak. Müh. Taner KABOĞLU
konuşmacı olarak katılacaklardır.
Konferansta Yangın Güvenliği, Yangın Güvenliğinde Mekanik Tesisat Esasları, Söndürme Sistemleri
Genel Tasarım Esasları, Duman Kontrol Sistemleri Genel Tasarım Esasları, Endüstriyel Tesislerde
Söndürme Sistemleri Tasarımı, Endüstriyel Tesislerde Söndürme Sistemleri Uygulama Esasları konuları
detaylı bir şekilde ele alınacaktır.
Özellikle kentimize ve sanayimize oldukça yararlı olacağını düşündüğümüz konferansımıza, tüm
üyelerimizi, ilgili kamu kurum ve kuruluşların görevli ve yetkililerini, mühendis ve mimarları, teknik
elemanları ve ilgilenen herkesi bekliyoruz. 24 Eylül 2018
Saygılarımızla,
Hüseyin OVAYOLU
MMO Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

EN UCUZ ENERJİ, TASARRUF EDİLEN ENERJİDİR !...
Enerji; insan yaşamı ve sanayi üretimi için olmazsa olmaz temel unsurların başında gelmektedir.
Gerek dünyadaki gerekse ülkemizdeki artan nüfus ve teknolojideki gelişmeler, enerji ihtiyacını hızla
arttırmaktadır. Modern hayatın getirdiği yenilikler ile insanlar daha büyük ve konforlu evlerde
yaşamak, ferah iş ortamlarında çalışmak istemektedir. Bu da enerji tüketimini arttırmaktadır. Artık
enerjiyi tasarruflu kullanmak, iyi yönetmek, enerji tasarrufunu sağlayan yeni teknolojiler geliştirmek
ve kullanmak bir zorunluluk haline gelmiştir.
Özellikle binalarda, hoyratça kullanılan enerji savurganlığına son verilmelidir. Enerji tasarrufuna ve
verimliliğine önem verilmeden binalar yapmak ve bu binalarda büyük miktarlarda gereksiz enerji
tüketerek yaşamak müsrifliktir. Günümüzde binalar, yüksek konfor, maksimum yalıtım, düşük enerji
tüketimi, sessizlik, minimum bakım, maksimum emniyet, tam güvenlik, uzun ömür gibi beklentilere
tam anlamı ile karşılık vermelidir. Bu kapsamda binaların ısıtılması, soğutulması ve aydınlatılmasında
enerji tasarrufuna ciddi önem verilmelidir. Enerji maliyetlerinin her geçen gün artması ve insanların
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daha az enerjiden daha fazla yararlanma imkânlarının olması, teknolojinin bu şekilde gelişmesi,
yalıtımı daha ciddi bir şekilde dikkate alma zorunluluğunu getirmiştir. Yalıtımlı olarak yapılan bir
binadaki ilk yatırım maliyeti çok kısa sürede kendini amorti ederek, uzun vadede çok ciddi avantajlar
sağlamaktadır. Standartlara uygun bir ısı yalıtımının yapıldığı binada % 40, hatta % 50’lere varan bir
enerji tasarrufu sağlanabilmektedir. Uygun yapılan bir yalıtımının, hem vatandaşlarımızın bütçesine,
hem de Ülkemizin ekonomisine olan katkısı tartışılmayacak kadar büyüktür. Yeni yapılacak olan
binalarda bu hususların dikkate alınması gerektiği gibi, eski binalarda da mantolama yöntemi ile aynı
verimin alınabileceği de unutulmamalıdır. Elektrikli aletlerde, özellikle kullandığımız beyaz eşyalarda,
A Sınıfı, B Sınıfı, C Sınıfı, D Sınıfı gibi ibareler bulunmakta ve tüketicilere en az enerji tüketimi olan A
Sınıfı cihazlar önerilmektedir. Tüketicilerin bu konunun bilincinde olduğunu, A sınıfı cihazların daha
pahalı olmasına rağmen daha fazla kullanıldığını görebilmekteyiz. Aynı önemin binalarda da
gösterilmesi gerekmektedir. Yapı teknolojilerinde ve tesisat mühendisliği alanındaki gelişmeler son
yıllarda büyük bir ivme kazanmıştır. Binaların daha iyi yalıtılması, yüksek verimli kazanların ve ısıtma
tesisatının, soğutma ekipmanlarının üretilmesi ve kullanılması, atık ısının geri kazanımı, kojenerasyon
tekniklerinin kullanımı, bölgesel ısıtma tesislerinin kurulması, enerji verimliliği anlamında önem
taşıyan konulardan bazılarıdır ve mesleki faaliyetlerimiz arasında bulunmaktadır. Isı yalıtımı Makina
Mühendisliği meslek disiplininin konusu olup, vatandaşlarımızın yalıtım konusunda mühendislik
firmalarından hesap, proje ve uygulamalar konusunda destek almasını ve enerji savurganlığına son
verilmesini diliyoruz.
Isıtma Tesisatı, Soğutma Tesisatı, Isı Yalıtım Projesi ve diğer tüm hesap ve projelerin kağıt üzerinde
kalmamasını, proje ve hesaplamalarda ki değerlere, yalıtım malzeme cinslerine, malzeme türlerine,
kalınlıklarına, cihaz kapasitelerine, standart malzeme kullanımına, azami önem gösterilmesini
bekliyor, bu konuda uygulayıcı firmaların, yapı denetim şirketlerinin ve denetleyici yetkili kurum ve
kuruluşların görevlerini tam yapmaları gerektiğini hatırlatıyoruz.
Çünkü gereksiz harcanılan enerji, hepimizin emeğidir, milli servetimizdir. 22 Ekim 2018
Saygılarımızla
Hüseyin OVAYOLU
MMO Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

SANAYİMİZİ ENDÜSTRİ 4.0’A HAZIRLAMALIYIZ !...
Çağımız teknoloji çağı. Teknoloji çok hızlı gelişiyor. Sanayi, imalat, üretim, endüstiyel tasarım,
ulaşım, iletişim, elektronik, internet, tarım, sağlık ve turizm alanlarında ki ilerleme, teknoloji gelişimi ile
her geçen gün artıyor. Ülke olarak sanayimizin gelişmesi, uluslararası rekabet gücümüzün artması için
gelişen teknolojiye ayak uydurmak zorundayız. Çağımızın yeni endüstriyel vizyonu dördüncü sanayi
devrimi, diğer adıyla Endüstri 4.0’dır. Gelişmiş ülkelerin birçoğu endüstri 4.0 konusunda araştırma
geliştirme yapmaya başlamış ve sanayisinde endüstri 4.0’ı uygulama yönünde ciddi mesafe
katetmişlerdir.
Endüstri 4.0, terim olarak dördüncü sanayi devrimi anlamına gelmektedir. İlk sanayi devrimi su ve
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buhar gücü ile üretim mekanizmasının üzerine kuruluyen, onu ikinci sanayi devrimi olan elektrik
enerjisi izlemiştir.
Daha sonrasında ise üçüncü sanayi devrimi olan dijital devrim gerçekleşerek elektronik kullanımı
artmıştır. Şimdiki süreç ise endüstri 4.0, yani diğer adıyla dördüncü sanayi devrimidir. Yakın süreçte
endüstri 4.0, entegrasyonunu tamamlayayarak firmalar tarafından uygulanabilir hale gelecektir.
Endüstri 4.0, işçi gücünden, teknoloji kontrolüne geçen sistemler ile makine kontrolünün artmasına,
otomatik sistemler dolayısıyla ihtiyaç olan iş gücü azalmasına etki edecektir. İstihdam yönünden
problemler açacak olmasına karşın, kalkınma bakımından ciddi büyüme getirecektir. Üreten
sektörlerde ve bu ürünleri taşıyan/dağıtan sektörlerde hat safhada otomasyon ve otonomlaşma
görülecektir. Üretim sektörleri bir yandan ürün üretirken, diğer yandan fabrikalarda otomasyon,
entegrasyon ve otonomlaşma katmanları oluşacaktır.
Kısacası endüstri 4.0 ile endüstri yeni bir boyut kazanacaktır. Bilişim teknolojileri ile endüstri
faaliyetleri bir araya gelecek ve akıllı fabrikalar oluşacaktır. Akıllı fabrikalar ile üretim süresi, maliyeti,
ihtiyaç duyulan enerji miktarı azalacak ve üretim miktarı ve kalitesi artacaktır.
Sonuç olarak önümüzdeki süreçte, endüstri 4.0 evrimi/devrimi kaçınılmaz görünmektedir.
Gelişmiş ülkeler kendilerini geleceğe taşıyacak sürdürülebilir bir ekonomik plan arayışında iken, bu
doğrultuda çalışmalarına ağırlık vermiş iken, bizlerin aklına şu soru geliyor. Ülke olarak kurulmakta olan
yenidünya düzeni içinde biz neredeyiz. Kaynakların giderek kıtlaştığı bir dünyada hak ettiği geliri, kendi
gücüyle kazanıp, çevre ya da uydu ülke olmaktan kurtulup merkez ülke konumuna yükselebilecek
miyiz? Küresel koşulları şekillendirmek için, gelişmiş ülkeler uzun sürelerdir bu konu üzerinde
çalışmaktadırlar. Ama henüz kimse amaçlarına tam olarak ulaşmış değildir. Yola erken çıkmış ülkelerin
tümünde, bu yöndeki çalışmaları sürükleyici ve birleştirici stratejik planları ve devlet politikaları
mevcuttur.
Geç kalınmadan bu konuya ağırlık verilmesini istiyoruz. Bu konuda stratejik bir plan ve devlet
politikamızın oluşturulmasını bekliyoruz. Özellikle de ekonomimizin büyük bir kısmını oluşturan
KOBİ’lerimizi yeniçağa ayak uydurmaları için yönlendirmek ve geliştirmek zorunda olduğumuzu
düşünüyoruz.
KOBİ’lerimizin endüstri 4.0’a ayak uydurmada sıkıntılarının olduğunu ve bu sıkıntıların dikkate
alınarak çalışmaların bu doğrultuda yürütülmesi gerektiğini düşünüyoruz. KOBİ’lerimizin bir çoğu,
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endüstri 4.0 uygulamalarını gerçekleştirecek bilişim teknolojilerine, altyapıya, veri ve sistemlerine
sahip değillerdir. İşyerlerinde bölümler arası eşgüdümü sağlamakta güçlük çekmektedirler. Ar-Ge,
üretim, satış, bilgi işlem ve finans bölümlerinde birbirlerinden kopuk biçimde ve geleneksel
yöntemlerle çalışmaktadırlar. Radikal bir dönüşüm için hazır değillerdir, çünkü endüstri 4.0’ın
uygulamalarını kullanabilip çalıştırabilecek nitelikli işgücüne sahip değillerdir. KOBİ’lerin birçoğu bilgi
işlem gereksinimlerini ve yazılım sistemlerini dış tedarikçilerden karşılamaktadırlar. Buna karşın
verilerinin bu iş ortakları tarafından yeterince korunup korunmadığı konusunda emin değillerdir. Siber
güvenlikle ilgili endişeler mevcuttur.
Ülke olarak bu devrime ayak uydurmak için, sanayimizi, özellikle de KOBİ’lerimizi hazırlamak, ilgili
kurumları, mühendislerimizi, teknikerlerimizi ve tüm çalışanlarımızı bu doğrultuda eğitmek ve
geliştirmek zorundayız. KOBİ’lerin sayısal ticarette küresel anlamda kendi başlarına var olmalarını
sağlayıcı uygulamalar geliştirilmeli, KOBİ’ler, e-ticaret, bilişim, sayısal üretim teknolojileri, süreç
yönetimi ve uluslararası üretim standartları konularında desteklenmeli, daha nitelikli ara eleman
yetiştirmek için mesleki ve teknik liselerde yeni eğitim müfredatı oluşturulmalı, eğitim birimleri uygun
laboratuvar ve ekipmanlarla donatılmalı, mühendislik, bilişim, işletme vb. fakültelerin
müfredatlarında endüstri 4.0 konusu yer almalı vb. çalışmalar ile hiç zaman kaybedilmeden işe
koyulmalıdır.
Sonuç olarak Ülke olarak yeniçağa ayak uydurmak ve bu fırsatı lehimize çevirmemiz zorundayız.
Devletin stratejik inisiyatifi öncülüğünde, devlet - üniversite - sanayi ve meslek odaları işbirliği ile iyi
planlanmış üretim ve ilerleme politikalarına ihtiyaç vardır. Bu konuda başta devletimiz olmak üzere,
sanayicilerimize, kobilerimize, üniversitelerimize, eğitimcilerimize, biz mühendislere ve ilgili herkese
görev düştüğünü hatırlatıyor ve göreve davet ediyoruz. 01 Kasım 2018
Saygılarımızla
Hüseyin OVAYOLU
MMO Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

SİS’E DİKKAT !...
HAVA KİRLİLİĞİ, SİS İLE BİRLEŞİNCE ZARARLI ETKİSİ DAHA DA ARTMAKTADIR…
Çevre sorunlarının başında hava kirliliği gelmektedir. Artan enerji kullanımı, endüstrinin gelişimi ve
şehirleşme ile ortaya çıkan hava kirliliği, başta insan sağlığı olmak üzere tüm canlıları tehdit etmektedir.
Araştırmalar, havanın şimdi ki hızla kirletilmeye devam edilmesi ve önlem alınmaması durumunda, çok
yakın gelecekte insan ve hayvanların, hatta bitkilerin dahi yaşama olanağı kalmayacağını
göstermektedir. Özellikle kötü yanma sonucunda bacalardan, atmosfere atılan, is, kurum ve kül insan
sağlığına ciddi zararlar vermektedir. Bu zarar kışın rüzgarsız ve rutubetli günlerde daha çok artmaktadır.
Kirli hava insanı yavaş yavaş zehirleyip ömrünü ve çeşitli hastalıklara karşı direnme gücünü
azaltmaktadır.
Bu olumsuzluklara bir de bu yıl kentimizde sis eklendi. Yaklaşık son 20 – 25 gündür kentimiz sis
altında. Sis bulutunun yerde veya yere yakın seviyede oluşması ile yatay görüş mesafesini düşüren
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meteorolojik bir olaydır. Özellikle hava ulaşımında ciddi sıkıntılara yol açan sis, sağlığımızı da tehdit
etmektedir. Sis, hava kirliliğinin daha da fazla hissedilmesine neden olmakta ve hava kirliliğinin canlılar
üzerindeki etkisini arttırmaktadır.
Sis ile hava kirliliği birleşince daha fazla zararlı olmaktadır. Uzmanlar, sisli havalarda, hava kirliliği de
var ise kalp, astım, bronşit, KOAH hastalarının daha dikkatli olması gerektiğini ve bu hastaların mümkün
olduğu kadar dışarı çıkmaması gerektiğini belirtmektedir. Hava kirliliği ile mücadele, bizim ve gelecek
kuşaklarımızın sağlığı yönünden üzerinde önemle durulması gereken çok hassas bir konudur. Hava
kirliliği ile savaş, her şeyden önce onu doğuran nedenlerin ortadan kaldırılması veya azaltılması ile
mümkündür. Günümüzde mevcut teknoloji ile konutlardaki ısınma cihazlarını, motorlu araçları ve
sanayi tesislerini kullanmadan yaşamamız mümkün değildir. O halde hava kirliliğinin azaltılması için, bu
gazların zararsız hale getirilmesi veya zararının en aza indirilmesi gereklidir.
Gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için kirlenmeleri mutlaka önlemek, yeşil alanları ve çevreyi
koruyup çoğaltmak gereklidir. Bu duyarsızlık ve doğa tahripleri devam ederse, kuşkusuz kaybedilen
geleceğimizi geri getirmemiz mümkün olmayacaktır.
Hava kirliliği için kısa vadede alınması gerekli önlemler;
• Kalorifer kazanı kullanıcılarının eğitilmesi ve uygun yakma tekniklerinin öğretilmesi gereklidir.
Kalorifer kazanlarının; tekniğine uygun olarak yakılması ve işletme kurallarına uygun olarak
çalıştırılması, kent içindeki hava kirliliğinin önlenmesi yönünde en basit, ancak çok önemli bir mücadele
yöntemidir. Kentimizde halen katı yakıt kullanan birçok bina olduğu düşünüldüğünde yastıklama
yöntemi ile ciddi bir rahatlama sağlanması mümkün olacaktır. Ayrıca işini iyi bilen bir kalorifer ateşçisi
ile bilmeyen bir kalorifer ateşçisi arasında % 20’lere varan bir yakıt tasarrufu da söz konusudur.
• Binaların ve sanayi tesislerinin baca gazı emisyon ölçümleri yapılmalıdır. Baca gazı emisyonu sınır
değerlerin üzerinde olan binalara yaptırım uygulanmalıdır. Emisyon değerleri uygun olmayan bacalara
filtre sistemi uygulama zorunluluğu getirilmelidir.
• Vatandaşlarımızın standartlara uygun ve kaliteli yakıt kullanımı sağlanmalıdır. Kaçak ve
standartlara uygun olmayan yakıt satışı yapan firmalar tespit edilmeli ve gerekli cezai işlem
uygulanmalıdır.
• Kazan, soba ve baca temizlikleri zamanında yapılmalıdır.
• Araçlardaki egzoz emisyon denetimleri artırılmalı ve egzoz emisyonu uygun olmayan araçlara
yaptırım uygulanmalıdır.
Uzun vadede alınması gerekli önlemler;
• Şehir merkezlerindeki yoğun trafiğin çevre yollara aktarılması sağlanmalıdır.
• Sanayi tesislerinin ve iş merkezlerinin mümkün olduğu kadar yerleşim merkezleri dışına
kurulmasına özen gösterilmelidir.
• Özel vasıta kullanımı yerine toplu taşımacılığın yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.
• Konforlu, hızlı olan raylı ve elektrikli toplu taşıma araçları geliştirilmelidir. Kentimizde güzergâhı,
kapasitesi, sistemi, modeli çok tartışılmasına rağmen hafif raylı sistem yapıldı ve yaklaşık 10 yıldır
kullanılmaya devam edilmektedir. Kendi dışında diğer trafik akışını ciddi bir şekilde etkileyen, sıkışıklığa
neden olan ve önümüzdeki yıllarda daha büyük sıkıntı yaratacağı kesin olan bu sistem üzerinde daha
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fazla ısrar edilmemelidir. Ekonomik ve çevreci olan raylı sistemler, kentimizde tam tersi çalışmaktadır.
Raylı sistemin diğer araçlarla kesiştiği kavşaklarda çok ciddi araç kuyrukları oluşmakta, araçlar
dakikalarca yeşil ışık beklerken boşuna çalışarak önemli ölçüdü yakıt tüketmekte ve ciddi bir şekilde de
havayı ve çevreyi kirletmektedir. Bu nedenle hafif raylı sistem yerine artık yer altı metrosunun
kentimizde de bir an önce faaliyete geçmesi gerekmektedir.
• Özellikle hava kirliliğinin yoğun olduğu yerlerde ağaçlandırma yapılarak yeşil alanların artırılması
sağlanmalıdır.
• Yeni yerleşim birimlerinde mümkünse merkezi ısıtma sistemleri kurulmalı ve enerji tasarrufu için
bina yalıtımlarına özen gösterilmelidir.
• Şehir planlamasında, meteorolojik faktörler, özellikle rüzgâr durumu dikkate alınmalıdır. Örneğin
genellikle rüzgâr batıdan doğuya doğru esiyorsa, sanayiyi batıya kurmak çokta akılcı olmamaktadır.
• Kentimizde, diğer yakıtlara oranla daha temiz baca emisyonuna sahip olan doğal gaz kullanımı
yaygınlaştırılmalıdır. Doğal gaz kullanımının artırılması için, doğal gaz ücretlerinde indirim
uygulanmalıdır. Dar gelirli vatandaşlara dağıtılan kömür yerine, bu vatandaşların konutlarında doğal
gaz geçişleri için maddi destek olunmalı ve teşvik edilmelidir. Hatta en az kömür yardımı kadar doğal gaz
faturalarına destek olunmalıdır.
• Vatandaşlarımız, çevre ve hava kirliliği konusunda bilinçlendirilmeli, hatta ilköğretimden
başlamak üzere tüm okulların eğitim programlarında çevre konularına daha kapsamlı yer verilmelidir.
• Üniversitelerde, kamuda ve özel sektörde teknoloji geliştirme amaçlı ar-ge çalışmalarına ağırlık ve
destek verilmelidir. Çevrenin ve doğal hayatın korunmasına ilişkin gerekli araştırma ve planlamalar
yapılmalıdır.
• Çevre - enerji konularında yasa ve yönetmeliklerin düzenlenmesi, geliştirilmesi ve var olan
yasaların uygulanması sağlanmalıdır.
• Tarım alanlarına, sanayi tesisleri kesinlikle kurulmamalı, çarpık kentleşme ve kıyı
yağmalanmasının önüne geçilmeli, sanayi atıkları kontrol altında tutulmalı, arıtma tesisleri şart
koşulmalı ve denetlenmeli, atıklar için geri dönüşüm projeleri ve teknolojileri kullanılmalıdır.
• Ülkemizin enerji politikalarının belirlenmesinde dışa bağımlı olan ve çevreyi kirleten enerji
kaynakları ve teknolojileri yerine ulusal kaynaklarımıza dönük yatırımlar ve çevresel etkileri yok
denecek kadar az olan enerji kaynakları (güneş, akarsu, rüzgâr, jeotermal vb.) ön plana çıkarılmalıdır.
04 Ocak 2019
Saygılarımızla
Hüseyin OVAYOLU
MMO Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

MÜHENDİS OLMADAN ÜRETİM OLMAZ, EKONOMİK KRİZ AŞILMAZ!...
Ciddi bir ekonomik kriz döneminden geçiyoruz. Fakat ekonomik kriz bazı kesimler tarafından
görünmez kılınmaya çalışılmaktadır. Ekonomi küçülürken, fiyat artışları devam etmektedir. Döviz
kurlarındaki artışlar ve dalgalanma sanayimizi ve üretim sektörünü olumsuz yönde etkilemeye devam
etmektedir.
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Enflasyonla Topyekûn Mücadele Kampanyasına, Enflasyon sepetinde etkisi yüksek kalemlerde
yapılan vergi indirimlerine rağmen, yıllık enflasyon %21’in üzerinde seyretmektedir. Fabrikaların
üretimi azaltması, durdurması, yatırım projelerinin iptal edilmesi, şirketlerin konkordato ilanları ve
toplu işçi çıkarmaları nedeniyle işsizlik giderek artmaktadır. Beton ekonomisine yapılan yatırımlar
sonucunda sistem tıkanmaya başlamıştır. İnşaat sektörü ciddi sıkıntı içerisindedir. İnşaat sektörüne
bağlı alt sektörlerde krizden ciddi bir şekilde etkilenmektedir. Dolayısı ile çoğunluğu üretim, imalat ve
inşaat sektöründe çalışan mühendislerimiz de bu krizden ciddi bir şekilde etkilenmektedir.
Ancak yetkililer tarafından yapılan açıklamalara bakılır ise, ihracatta büyüme, üretimde artış
gerçekleşiyor. Bu nasıl oluyor. Madem ihracatta artış var, üretim kapasitesi artıyor peki neden beyaz
yakalı mühendisler işten çıkarılıyor. Neden bu kadar mavi yakalı işçi işten çıkarılıyor. Neden tüketim
ürünlerindeki fiyat artışları devam ediyor, döviz kurlarındaki artışlar ve dalgalanma devam ediyor.
Bunların hepsinin aynı anda gerçekleşmesi ekonomi bilimine aykırı, tekniğe aykırı. Burada ters bir
durum var. Çünkü kriz var ama yokmuş gibi gösteriliyor.
Ekonomik krizi aşmanın en temel unsurunun üretim olduğu bilinmelidir. Üretimi kısarak, işçi ve
işgücünden tasarruf ederek kriz aşılamaz. Mühendisleri, işçileri işten çıkararak kriz aşılmaz. Kriz ancak
ve ancak üretim ile aşılır. Bu nedenle mühendis ve işçi çıkarmalara son verilmesi ve üretime ağırlık
verilmesi gerektiğini bir kez daha hatırlatıyoruz.
Diğer bir konu ise mühendis asgari ücretleri;
Ocak ayı tüm çalışanların zam ayıdır. Bu kadar fiyat artışlarından sonra emeği ile geçinen işçiler ve
mühendisler maalesef mevcut enflasyonda boğulmaktadır. İşçilerin asgari ücretleri, Asgari Ücret
Komisyonu ve bu komisyonu oluşturan ilgili bakanlıklar, kurumlar, sendikalar ve temsilcileri aracılığı ile
görüşülüyor ve iyi ya da kötü bir şekilde sonuca bağlanıyor.
Peki beyaz yakalı mühendislerin asgari ücretleri ne durumda. TMMOB ile SGK arasında yapılan
protokol ile kısmi olarak düzeltilen mühendis asgari ücretleri ne yazık ki protokolün iptalinden sonra
yine işverenin insafına kalmış durumdadır. Protokol iptali sonrası mühendisler hak ettiğini alamıyor,
aldığı ücret SSK bordrolarına yansımıyor ve dolayısı ile emeklilikle ciddi hak kaybına uğruyorlar.
Devletin uğradığı vergi kaybı ise bu işin önemli ve farklı bir boyutu.
Üretimin olduğu her yerde mühendis vardır ve olacaktır. Maden üretim katlanarak büyüyor, madem
ihracatlarımız artıyor, bunun başrolünde mühendisler olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle
mühendislerin işten çıkarılması yerine, üretimde daha fazla görev almaları, üretimin artırılması ve hak
ettikleri ücretleri almasını bekliyoruz. 16 Ocak 2019
Saygılarımızla
Hüseyin OVAYOLU
MMO Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
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TEMİZ HAVA SOLUMAK İSTİYORUZ !...
Çevre sorunlarının başında hava kirliliği gelmektedir.
Artan enerji kullanımı, endüstrinin gelişimi ve şehirleşme ile ortaya çıkan hava kirliliği, insan sağlığını
olumsuz yönde etkilemektedir. Özellikle kötü yanma sonucunda bacalardan, atmosfere atılan, is,
kurum ve kül insan sağlığına ciddi zararlar vermektedir.
Geçmiş kışlarda olduğu gibi bu kış da kentimizde hava kirliliğini ciddi bir şekilde yaşadık. İlgili
kurumların hazırladığı raporlara göre ülkemizdeki hava kirliliği önceki yıllara göre artarak devam
etmektedir. Önlem alınmaması durumunda ise çok yakın gelecekte insan ve hayvanların, hatta
bitkilerin dahi yaşamında ciddi sıkıntılar yaşanılacaktır. Hava kirliliği ile savaş, her şeyden önce onu
doğuran nedenlerin ortadan kaldırılması veya azaltılması ile mümkündür. Hava kirliliği sorunu ancak ve
ancak mevcut durum tespiti ile çözülebilir. Hava kirliliğinin tespiti yapılıyor olsa da çözümü için gerekli
adımların maalesef atılmadığını görebiliyoruz.
Hava kirliliğinin en önemli etkenlerinden birinin de artan enerji fiyatları olduğunu düşünüyoruz.
Doğal Gaz ve Elektrik fiyatlarındaki ciddi artışlar, özellikle dar gelirli vatandaşların ısınmada odun ve
kömür kullanmak zorunda bırakmıştır. Bu durum da kentimizdeki hava kirliliğinin artmasında en büyük
etkenlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.
Kentimizde temiz hava solumak istiyoruz. Ama her geçen gün kentimizin havasının giderek
kirlendiğini de görebiliyoruz. Geçtiğimiz yıllarda ilgili kurumlarca başlatılan, hatta zorunlu tutulan
Doğal Gaza geçiş sürecini hepimiz biliyoruz. Alınan karar gereği kentimizdeki birçok mahallede kömür
kullanılması yasaklanarak, kademeli olarak ilgili kurumlarca belirlenen mahallelerde, doğal gaz
kullanılması zorunlu hale getirilmiştir. Ancak bir taraftan doğal gaz kullanımı yaygınlaştırılırken, bir
taraftan da doğal gaz fiyatlarına ciddi artışlar ile vatandaşlarımızı zor durumda bırakmıştır. Evinde doğal
gaz tesisatı ve sobası olan vatandaşların dahi doğal gaz faturalarından kaçmak için ısınmada kömür
kullandığını görebiliyoruz.
Geçmişte söylemiştik, tekrar söylüyoruz.
Gerçekten ihtiyacı olan vatandaşlarımıza kömür dağıtmak yerine, doğal gaz geçiş sürecinde destek
olunsun, doğal gaz sobası dağıtılsın, doğal gaz abonelik ücretlerinde indirim uygulansın, hatta doğal gaz
faturalarının bir kısmına destek olunsun ve zehir solumaya bir son verilsin. Bu kent ve insanımız bunu
hak etmiyor.
Hatalı kentleşme politikaları, temiz hava sağlayacak hava koridorlarına çok katlı binaların
yapılması, kent merkezlerinde ki yeşil alan miktarlarının azalması, toplu taşımanın yetersizliği, ısınma
amaçlı kömür kullanımı, denetim yetersizliği vb. etkenler Ülke genelinde kentlerde hava kirliliğine
neden olan unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Geç kalmadan ilgililerden hava kirliliğine çözüm
üretecek politikalar ve somut çözüm önerilerini bekliyoruz. Gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için
bu kirlenmeleri mutlaka önlemek, yeşil alanları ve çevreyi koruyup çoğaltmak gereklidir. Bu duyarsızlık
ve doğa tahripleri devam ederse, kuşkusuz kaybedilen geleceğimizi geri getirmemiz mümkün
olmayacaktır. 21 Mart 2019
Saygılarımızla
Hüseyin OVAYOLU
MMO Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
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GİZLİ TEHLİKE;
HATALI GİYDİRME CEPHE UYGULAMALARI!...

Yapı sektörü bir bütün olarak değerlendirilmeli, güvenlik, dayanım, konfor, estetik, uzun ömür,
yalıtım, enerji tasarrufu, yangın vb. tüm parametreler göz önüne alınarak ve değerlendirilerek üretim
yapılmalıdır. Her bir parametre çok önemlidir ve yapının kullanımına göre, yönetmelik ve standartlar
çerçevesinde tüm parametreler titizlikle dikkate alınmalıdır.
Yapı sektöründe, yalıtım, mekanik tesisat, yangın ve yangın tesisatı meslek disiplinimize giren ana
konulardır. Tüm parametreler birlikte değerlendirilmeli ve optimum yarar sağlayacak şekilde yapıların
üretimi yapılmalıdır. Çok iyi yalıtım değeri olan bir malzeme, yangın tehlikesi doğurabilir, dayanımı çok
iyi olan bir malzeme, yalıtım konusunda çok kötü olabilir, çok iyi ısıtan ve işletilmesi ekonomik olan bir
kazan çevreyi olumsuz etkileyebilir vb. birçok durum söz konusudur. Burada ki birincil öncelik, yapının
kullanımına göre ilgili yönetmelik ve standartların dikkate alınmak zorunda olmasıdır.
Enerji verimliliği ve son yıllarda enerji fiyatlarındaki artıştan dolayı, eski yapılara giydirme cephe
(mantolama) şeklinde yalıtım yapılmakta, yeni yapılar da yalıtımlı bir şekilde üretilmektedir. Ancak
burada Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmelik titizlikle dikkate alınmalıdır.
Son dönemlerde meydana gelen ve dış cephelerde hızla yayılan yangınlarda, yönetmeliklere aykırı
olarak estetik görünüme sahip yanıcı dış cephe kaplamalarının tercih edilmesi, hatalı malzeme
seçimleri ve yanlış uygulamalar önemli rol oynamaktadır. Bilgi eksikliği veya ekonomik gerekçelerle
yönetmeliğe aykırı malzemelerin tercih edildiği, yani estetik ve ekonomik kaygıların yangın
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güvenliğinin önüne geçtiği uygulamaları görebiliyoruz.
Türkiye’de yangınların sayısı her yıl ortalama % 10 artmaktadır. Bugün yapıların bir kısmında yangın
güvenlik önlemleri alınmış olsa da, büyük bir kısmında maalesef alınmamış durumdadır. Başta yüksek
katlı binalar olmak üzere tüm yapıların cephe ısı yalıtım uygulamalarında yanıcı malzemelerin
kullanılması ilgili yönetmeliklerce yasaklanmıştır.
Yangının ortaya çıkış nedenlerini önlemek kadar, yangının kontrol altına alınıp genişlemesine izin
vermeyecek malzeme ve yöntemlerin kullanılması hayati öneme sahiptir. Yangına dayanıksız yapı
malzemelerinin kullanılması olası bir yangın tehlikesi karşısında, alevlerin hızla yayılmasına, zehirli
gazların açığa çıkmasına ve söndürmenin imkânsız hale gelmesine neden olmaktadır. Bunun yanında
yangın, sadece yangının meydana geldiği binada tehlike yaratmamaktadır. Yangın, kolay tutuşabilir dış
cephe malzemelerinden kaynaklı komşu binalara da hızla riayet edebilmektedir. Bu nedenle özellikle ısı
yalıtım uygulamalarında zor yanıcı veya hiç yanmaz sertifikalı malzemelerin kullanılmasına ve yalıtım
malzemelerinde yangın tehlikesine karşı ilave önlemler alınmasına dikkat edilmelidir. Gerek yeni konut
üretiminde ve endüstriyel yapı üretiminde, gerekse de bu yapıların iyileştirilmesinde tüm bu teknik
detay ve hususların dikkate alınmasını bekliyoruz.
Sonuç olarak bir taraftan yapıların durumunu iyileştirirken, diğer taraftan olumsuz koşulların
oluşmasına neden olmayacak şekilde üretim yapılmasını bekliyor, bu konuda hem sektörü ve
vatandaşlarımızı hem de denetleyici ilgili kurum ve kuruluşları uyarıyoruz. 12 Nisan 2019
Saygılarımızla
Hüseyin OVAYOLU
MMO Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

BİZ UYARIYORUZ SONUÇLARI FACİALARA YOL AÇABİLİR !...
Biz Uyarıyoruz Sonuçları Facialara Yol Açabilir !...
Ne LPG’li Araçlar, Ne de Kapalı Otoparklar Bu Değişikliğe Hazır Değil !...
Denetim ve Kontrol Mekanizması MMO’ya Tekrar Verilmeden, Yapmayın Bunu !...
Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat KURUM tarafından yapılan açıklama
ile LPG dönüşümlü araçların kapalı otoparklara girebilmesi için çalışma yapıldığı duyurulmuştu.
Basında çıkan haberlere göre, LPG’li araçların merdiven altında değil, orijinal ve güvenliği tescilli
yerlerde dönüşümünün yapılmış olması, bu dönüşümün TSE standartlarında yapıldığına dair araçta
gerekli belgeler/etiketler bulunması ve özellikle LPG’li araçların kapalı otoparklarını kullanacakları
AVM’lerin yangın yönetmeliği ve güvenlik konusunda gerekli donanıma sahip, denetimlerini düzenli
yaptırmış olması durumunda, LPG’li araçların kapalı otoparkları kullanabileceği ve bu konuda
çalışmalar yapıldığı belirtilmişti.
Yapılan açıklamalar teknik açıdan kesinlikle mümkün. Standartlara uygun özellikle de 2009 yılından
itibaren zorunlu olarak yürürlükte olan ECR-67 01 regülasyonuna uygun dönüşümü yapılmış araçların,
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güvenlik önlemleri alınmış kapalı otoparklara girebilmesi teknik açıdan mümkündür. Zaten Avrupa’da
ve gelişmiş birçok ülkede LPG’li araçların, güvenlik önlemleri alınmış kapalı otoparklara girebilmesi
mümkündür.
Ülkemizde, kapalı otoparklardan yararlanamayan LPG’li araçlar, uygun park yeri bulmak için uzun
arama sürelerine maruz kalmakta, yol kenarlarına ve kaldırımlara park edilmekte ve trafik tıkanıklığına
sebep olmaktadır. Kapalı otoparklara park edememe konusunun çözüme kavuşturulması hem
ekonomik, hem de ekolojik açıdan sürdürülebilir bir kent yaşamına da önemli katkılar sağlayacaktır.
Günümüzde bu konuda toplumsal bir ihtiyaç ve talep olduğu da ortadadır.
Ancak, burada unutulan bir şey var.
LPG’ye dönüştürülmüş araçlara yönelik yapılan kamusal denetimler, T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından 24 Haziran 2017 tarih ve 30106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Araçların İmal,
Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile tamamen ortadan
kaldırılmıştı. Yönetmelikte yapılan bu değişiklik ile Ülkemizde araçların LPG’ye dönüştürülmesi işlemi
tümüyle denetimsiz hale getirilmiş, Makina Mühendisleri Odası’nın uzun yıllar uyguladığı kamusal
denetimler ortadan kaldırılmış, denetim ve kontrol sektörde faaliyet gösteren ve yeni uygulama ile
giderek denetimsiz ve kontrolsüz bir şekle dönüşen firmaların inisiyatifine bırakılmıştı. Odamız
tarafından uzun yıllar ve uğraşlar sonucunda disipline edilen sektör ve standartlara uygun montajlar,
2018 yılının başından beri yaklaşık 1,5 yıldır yeni uygulama ile başıboş bir şekilde devam etmektedir. Bu
uygulama ile standart dışı ve tekniğine uygun olmayan LPG araç dönüşümleri artmış, haksız rekabet
koşulları oluşmuş, sektörde disiplinsizlik, denetimsizlik ve kontrolsüzlük had safhaya ulaşmıştır.
Sektörde, haksız rekabet koşullarının artması ile yetkili ve düzgün çalışan, standartlara ve tekniğine
uygun montaj yapan firmalar bir bir azalmış, merdiven altı, korsan ve yetkisiz firmalar türemeye
başlamıştır. Böylesine önemli ve neredeyse yılın 365 günü çalışan ve işleyen bir sistemi, hem montaj
aşamasında, hem de kullanım aşamasında kontrol ve denetimden yoksun bırakmanın doğru olmadığı
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gibi, bir de bu araçların kapalı otoparklara girebilmesinin önünün açılması çok büyük bir tehlike olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Sistem dört dörtlük montaj edilse bile çalışan bir sistemdir, zamanla arızalanan, yıpranan
ekipmanları ve emniyet tertibatları olacaktır ve belirli periyotlarla kontrol ve denetime tabi tutularak
bu olumsuzlukların giderilmesi teknik açıdan zorunludur. Önümüzde seyir halinde giden, trafik ışığında
beklerken yanımızda duran veya park halinde bulunan bir LPG’li araç patlar ise telafisi mümkün
olmayan maddi ve manevi zararlar korkusuna bir de kapalı otoparklar korkusu eklenmemelidir. Bu
şekilde denetimsiz araçların yoğun olduğu bir ortamda, kapalı otopark olayı gündeme gelir ise
tehlikenin şimdikinden çok daha büyük olacağı kaçınılmazdır.
Sonuç olarak LPG dönüşümlü araçların kapalı otoparklara girebilmesi teknik açıdan mümkündür.
Ancak ve ancak Sayın Bakanımızın da söylediği gibi bu araçların standartlara uygun bir şekilde
montajının yapılması ve kapalı otoparkların gerekli yangın, havalandırma ve güvenlik önlemlerinin
alınmış olması durumunda mümkündür. Ama yaklaşık 1,5 yıldır denetimsiz olan sektörde maalesef
standart dışı birçok montaj olduğunu görebiliyoruz. Kamusal denetimlere tekrar başlanılmadan,
standart dışı montajı yapılan bu araçların teker teker kontrolünün yapılarak standart hale getirilmeden
kapalı otopark olayının gündeme getirilmesinin yanlış olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Yetkilileri
uyarıyor, kamu sağlığının, mal ve can güvenliğinin dikkate alınmasını, MMO tarafından kamusal
denetimlere tekrar başlanılmasını ve akabinde kapalı otopark sürecinin gündeme getirilmesini
bekliyoruz. 19 Nisan 2019
Saygılarımızla
Hüseyin OVAYOLU
MMO Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
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GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ,
TÜBİTAK'IN GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ ÜNİVERSİTE ENDEKSİ SIRALAMASINDA GERİLEDİ…
Gaziantep Üniversitesi, Acilen Gaziantep Sanayisi ile Entegre
Edilmeli…
TÜBİTAK öncülüğünde gerçekleştirilen Ülkemizdeki 164
üniversitenin çeşitli kriterlere göre harmanlandığı Girişimci ve
Yenilikçi Üniversite Endeksi sıralamasında Gaziantep Üniversitesi
maalesef geriledi.
Üniversitelerde, yenilikçiliğin ve girişimciliğin tetiklenmesi
amaçları ile 2012 yılından itibaren TÜBİTAK tarafından Girişimci ve
Yenilikçi Üniversite Endeksi çalışmaları devam etmektedir. Bu
çalışma ile ülkemizin en girişimci ve yenilikçi 50 üniversitesi sıralanmaktadır. Endeks, üniversiteleri
girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre sıralayarak, üniversiteler arası girişimcilik ve
yenilikçilik odaklı rekabetin artmasına ve girişimcilik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlamaktadır.
TÜBİTAK tarafından her yıl yapılan ve Türkiye’de ki bütün üniversitelerin yer aldığı çalışmada
üniversiteler; bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, işbirliği ve etkileşim,
girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ekonomik katkı ve ticarileşme gibi göstergeler ele alınarak
değerlendirilmektedir.
Ülkemizin köklü üniversitelerinden olan ve ilimizde bulunan Gaziantep Üniversitesi, Girişimci ve
Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde çizgisini, 2012 yılından 2017 yılına istikrarlı bir şekilde üst sıralara
doğru tırmandırırken, 2018 yılında geriledi. 2012 ve 2013 yılında yirmi sekizinci, 2014 yılında yirmi
beşinci, 2015 yılında yirmi dördüncü, 2016 yılında on altıncı, 2017 yılında on beşinci sırada yer alan
Gaziantep Üniversitesi, 2018 yılında ise yirmi üçüncü sıraya geriledi.
2012 yılından itibaren yapılan sıralamada sürekli ilk sıralarda yer alan ODTÜ’nün akademik
altyapısına sahip ve bu geleneği devam ettiren Gaziantep Üniversitesinin gerilemesine neden olan bir
kaç hususu ilgililerle paylaşmak istiyoruz.
Üniversitemizin, özellikle mühendislik fakültesinde ki laboratuvar eksikliğini görebiliyoruz.
Özellikle mühendislik ağırlıklı ve teknik bir üniversite olması nedeni ile yeni laboratuvar yatırımlarının
yapılmadığını ve kurulduğu yıllarda kullanılan laboratuvarların aynı şekilde devam ettiğini
söyleyebiliriz. Teknolojinin gelişimine paralel olarak, her türlü test, analiz ve deneylerin yapılabileceği,
öğrencilere en iyi uygulamalı eğitim ortamının sağlanabileceği, aynı zamanda sanayiye hizmet
verebileceği, yeni laboratuvar yatırımları konusunda girişimlerin ivedilikle yapılmasını bekliyoruz.
Üniversitemizde yetkin ve çok değerli hocalarımızın olduğunu biliyoruz. Ancak iyi bir üniversite
olabilmek için bunun tek başına yeterli olmadığını da biliyoruz. Ayrıca yeni akademisyenlerin
yetiştirilmesi gerektiğini de düşünüyoruz.
Diğer ve en büyük sorunlardan bir tanesi de sıralama sorunu. Gaziantep Üniversitesinin
mühendislik fakültelerine maalesef 240.000’inci olan öğrenciler bile girebiliyor. Bu da eğitim kalitesini
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düşürmekte ve nitelikli mühendis olarak mezun olma konusunda sıkıntılar yaratmaktadır. Bu neden ile
sıralamanın ivedi olarak 100.000’lere kadar çekilmesi gerektiğini düşünüyoruz.
Sanayi kenti Gaziantep’in katma değeri yüksek teknolojik ürünler üretebilmesi için yetkin ve
nitelikli mühendislere ihtiyacı olduğu kaçınılmaz bir geçekliktir. Önlem alınmaması durumunda
önümüzdeki süreçte bu gerilemenin, kentimize ve sanayimize olumsuz etkileri ile karşı karşıya
kalabiliriz. Ülke genelindeki orta öğretim ve üniversite giriş sınavlarındaki kentimizin başarısız
tablosunun, üniversitemize de yansımaması için acil önlem alınması gerektiğini düşünmekteyiz.
Gelişmiş bir kent ve gelişmiş bir sanayi ancak ve ancak gelişmiş üniversitelerle olur. Aksi mümkün
değildir. Kente, sanata, kültüre, spora ve sanayiye öncülük eden, mezunları ile kentte yön veren,
evrensel boyutlarda bilgi üreten, bilgiyi ileri teknolojik ürünlere dönüştüren, sanayinin gelişimine katkı
sunan bir Gaziantep Üniversitesi için başta kentimizin yöneticileri, üniversitemizin yöneticileri,
hocalarımız, yerel yönetimlerimiz, tüm kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları, STK’lar kısacası bu
kente yaşayan herkese yani hepimize görevler düşmektedir. 29 Haziran 2019
Saygılarımızla
Hüseyin OVAYOLU
MMO Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

MÜLTECİ ÜLKESİ TÜRKİYE, MÜLTECİ KENTİ GAZİANTEP!...
Suriye’de, Mart 2011’de başlayan ve iç savaşa dönüşen rejim karşıtı protestolar nedeniyle,
nüfusunun yarısından fazlası komşu ülkelere kaçtı ya da ülke içinde göç etmek zorunda kaldı. Yüz
binlerce insan öldü, 5,5 milyondan fazla Suriyeli ülkesini terk ederek başka ülkelere sığındı.
En çok Suriyeli sığınmacıya ev sahipliğini Ülkemiz yaptı ve dünyada en çok mülteci bulunduran ülke
konumuna geldi. Maalesef Ülkemiz mülteci ülkesi, kentimiz de mülteci kenti konumuna geldi. Ülkemiz,
bu denli kapsamlı bir göç dalgasına hazırlıksız olmasına rağmen Suriye’deki yıkıcı iç savaşın
başlamasından bu yana 3,5 milyondan fazla Suriyeliyi kabul etti. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel
Müdürlüğü’nün 13 Haziran 2019 verilerine göre şehirlerimizde yaşayan Suriyeli sayısı 3 milyon 504 bin
382 kişiyi buldu. Bu verilere göre en çok Suriyeli barındıran şehir 546 bin 296 kişi ile İstanbul oldu.
Gaziantep ise 437 bin 844 kişi ile ikinci sırada yer aldı. Nüfus oranına göre ise Kilis % 80,61 ile birinci
sırada, % 21,58 ile Gaziantep ikinci sırada yer aldı. Ülke genelinde Suriyeli sayısı nüfusa oranla % 4,41
oldu. İç İşleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yaptığı açıklama ile Ülkemizdeki Suriyeli sayısının 3,6 milyonu
geçtiği, toplamda ise 4,9 milyon yabancı insan bulunduğu belirtilmektedir. İstisnaların dışında
İstanbul’a Suriyeli kaydı alınmayacağı ve İstanbul’un Suriyeli kaydına kapalı olduğu da belirtilmektedir.
Sonuç olarak Dünyada en fazla mülteci bulunan ülke Türkiye ve akabinde dünyada en çok mültecinin
yaşadığı 2 kentten birisinin Gaziantep olduğunu teyit etmektedir. Ancak İçişleri Bakanlığı tarafından
alınan bu karar Gaziantep’in 1. Kent olması yönünde alınmış bir karardır.
Sonuç olarak, gerek yeni mültecilerin Ülkeye girişi ile gerekse Suriyelilerin Türkiye’de doğan
çocukları ile bu sayı her geçen gün artmaktadır. 2011’den bu yana mültecilerin sığınma, acil ihtiyaçları

tmmob
makina mühendisleri odası
gaziantep şubesi

12. Dönem
Çalışma Raporu

Basın Açıklamaları

132

ve sağlık hizmetlerinden faydalanmaları sağlandı, zaman içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlara göre yeni
çözüm yolları uygulanmaya çalışıldı ve hala yapılmaya devam edilmektedir. Türkiye’nin muhatap
olduğu göç dalgasının henüz bitmemiş olması ve Türkiye’de barınmakta olan Suriyelilerin büyük
çoğunluğunun ileride ülkelerine geri dönmeyecekleri gerçeği ciddi bir sorun olarak karşımızda
durmaktadır.
Kilis ilinden sonra, nüfusa oranla en çok Suriyeli barındıran kentimiz de, Ülkedeki ekonomik kriz ile
birlikte ciddi sıkıntılar yaşamaya başlandı ve bu sorun katlanarak büyümeye devam etmektedir. Kentte,
sığınmacılar ile yerel halk arasında ki farklı kültür ve yaşam tarzından kaynaklanan sorunlar
yaşanmaktadır. Suriyeli sığınmacılara yapılan yardımlar, kiraların yükselmesi, işsizlik oranının artması
da ekonomiyi olumsuz etkilemektedir. Her ne kadar Suriyeliler, küçük çaplı açtıkları işletmeler ile
ekonomiye katkı sunuyor olsa da işgücü piyasasına girmeleri ile yerel işçilerin ve esnafın iş fırsatlarını
ellerinden alındığı da bir gerçektir. Kentte işsizliğin artması ve esnafın kepenk kapatması devam
etmektedir. Güvenlik açısından ise kitlesel tepkiler yaşanıyor ve önümüzdeki süreçte yaşanabilecek
olması da ciddi bir problem olarak karşımızda durmaktadır. Ayrıca düşük gelir seviyesine sahip,
dışlanmışlık hissi içinde yaşayan sığınmacı gençlerin ileriki dönemlerde pek çok suçun kaynağını
oluşturabilecekleri de bir gerçektir.
Sanayide 6. kent konumunda olan kentimiz maalesef eğitimde 63. sırada. Nüfusa oranla her beş
kişiden birinin Suriyeli olması hatta Suriyeli mültecilerde ki çocuk sayısının oldukça fazla olması,
okullarımızdaki Suriyeli yoğunluğunu artırmakta ve eğitimdeki gerilemeye maalesef çözüm
bulunamamaktadır. Aynı durum üniversitemizdeki eğitime de yansımaktadır. Mühendislik eğitiminde
de ciddi anlamda gerileme durumu söz konusu olmuştur. Suriyeli sığınmacılar artık Türkiye'nin ve
kentimizin bir gerçeğidir ve çözüm bekleyen en büyük sorunlarımızdan biridir. Bu sorun sosyolojik
gerçekler üzerinden tartışılmalı, toplumsal bir sorun olarak ele alınmalı, çözüm önerileri geliştirilmeli,
çalışma hayatı, eğitim, barınma, sağlık, belediye hizmetleri, toplumun alıştırılması gibi alanları
düzenleyecek bütüncül bir politika ile çözülmelidir.
Çözüm önerimiz; ivedilikle yabancıların ülkelerine dönüşü için gerekli çalışmalar uluslararası
düzeyde başlatılmalıdır. Yabancıların bu hızla ülkemize iltica etmesi ve çoğalması sürdürülebilir bir
durum değildir. Bu göç dalgası bu şekilde devam ederse önümüzdeki süreçte Türkiye Cumhuriyeti her
anlamda ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacaktır. 12 Temmuz 2019
Saygılarımızla
Hüseyin OVAYOLU
MMO Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ ZAMLARI DURMAK BİLMİYOR !...
2019 Temmuz Ayı İtibarı ile Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları, Tarife Uygulamaları, Maliyetleri Artıran
Etkenler ve Yapılması Gerekenler Üzerine Oda Raporu, yayınlanarak kamuoyunun bilgisine
sunulmuştur. Toplum çıkarları yerine özel şirketleri kollayan politikalar nedeni ile Elektrik ve Doğal Gaz
fiyatlarında yeni zamlar gündemdedir.
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Başkanlık ve milletvekilleri seçimleri öncesinde artırılmayan elektrik fiyatları, 2018 yılı içinde Ocak,
Nisan, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında yapılan zamlarla 2017 yılı sonuna göre 2018 yılı sonunda;
konutlarda yüzde 45, diğer tüketici gruplarında yüzde 71–72 oranlarında artmıştır. 31 Mart yerel
yönetim seçimlerini göz önüne alarak, Ocak 2019’da elektrik fiyatlarına zam yapılmamış ve yalnızca
konut abonelerine yüzde 10 indirim uygulanmıştır. Bu indirim ile konutlarda elektrik fiyat artış oranı
yüzde 30,5’e çekilmiş olsa da, elektrik fiyatlarının yıllık enflasyondan konutlarda yüzde 50,2 ve diğer
tüketici gruplarında yüzde 250’yi aşan oranda daha yüksek olduğu gerçeğini değiştirmemiştir.
2019 Temmuz ayı başında yapılan yüzde 15 oranında zamla, son bir buçuk yıl içinde tüm tarife
grupları için elektrik fiyatları yüzde 50 – 98,2 oranlarında artmıştır. 1 Temmuz zamlı tarifeleri ile birlikte;
asgari yaşam standartlarında (4 kişilik) bir ailenin aylık 230 kWh olan elektrik enerjisi tüketiminin
Haziran ayında 123,63 TL olan fatura tutarı, Temmuz zamları ile birlikte yüzde 15’lik artışla 142,17 TL’ye
yükselmiştir. Kamu kaynaklarını özel sermaye şirketlerine aktarmaya yönelik enerji politikaları ile
2018'de yaklaşık 32 milyar TL özel şirketlere transfer edilmiştir. Yalnız az sayıda şirketin çıkarına olan
alım garantili yüksek fiyatlarla yerli kömür santrallarına tanınan alım garantisi, yerli kömür, ithal kömür
ve doğal gaz santralları için oluşturulan kapasite mekanizması ile ilave ödeme yapılması gibi bedeli
milyarlara varan uygulamaların yanı sıra amaçlarının çok dışına çıkmış olan ve yatırımcılara kâr
garantisi sağlayan, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması vb. uygulamalar; elektrik
maliyetlerinin ve fiyatların yükselmesine neden olmaktadır. Bu uygulamaların mevcut haliyle
sürdürülmesi, yeni zamların gerekçesi olacaktır.
Doğalgaz fiyatları ise, 2018 yılı Nisan, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında yapılan zamlarla, 2017
sonuna göre konutlarda yüzde 25 - 37, küçük sanayi kuruluşlarında yüzde 29,5, büyük sanayi
kuruluşlarında yüzde 100, elektrik üretimi için yakıt olarak doğalgaz kullanan santrallerde yüzde 146
oranında artmıştır. Doğalgaz satış fiyatlarında sürdürülmekte olan sübvansiyon, elektrik üretim
tesislerinde önemli ölçüde, büyük sanayi kuruluşlarında kısmen kaldırılmıştır. 2019 başında, doğalgaz
satış fiyatlarında, konutlara ve küçük sanayi kuruluşlarına yüzde 10, elektrik üretim tesislerine yüzde
8,8 indirim yapılmıştır. 01.07.2019’da ise elektrik üretimi için satılan doğal gazın fiyatı yüzde 6.45
oranında artırılmıştır. Konut tüketici fiyatlarına uygulanan sübvansiyonu göz ardı etmeksizin, Ankara,
İstanbul ve Bursa gibi konut abonelerinin en çok olduğu kentlerde, bu indirim sonrasında dahi fiyatların
2017 sonuna göre yüzde 18,5 - 29,13 oranında artmıştır. Odamız, uzun süredir ihtiyaç sahiplerine,
çağdaş yaşam koşullarını sağlayacak miktarda ücretsiz elektrik ve doğalgazın kamu tarafından temin
edilmesini savunmaktadır. Ancak toplum yararını gözeten bu önerimiz, yok sayılmaktadır. Asgari ücret
ile yaşamını idame ettiren bir ailenin aylık asgari elektrik, doğal gaz ve su faturaları bu gün itibarı ile
maaşının yüzde 20’sini aşmıştır.
Elektrik Fiyatlarında Artış Oranları (2017 Sonu-2019 Temmuz)
Fatura Toplamı (TL/kWh)
Mesken
Ticarethane
Sanayi (AG)
Sanayi (OG)
Tarımsal Sulama (AG)
Ticarethane (OG)

2017 (Eki-Kas-Ara)
0,411962
0,415424
0,347865
0,311847
0,366099
0,39397

2019 (Tem-Ağu-Eyl)
0,618134
0,822018
0,684929
0,617758
0,724453
0,780668

Artış Oranları
50 %
98 %
97 %
98 %
98 %
98 %
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Bütün bu verilerin gösterdiği enerji yoksulluğu ve yoksunluğunun ciddi bir sorun olduğudur. Bu
sorunu çözme yönünde:
* Elektrik yardımının kapsamının genişletilmesi,
* Kömür yardımı yerine doğal gaz desteğinin sağlanması,
* Yerel yönetimler tarafından düşük gelir gruplarına ücretsiz su desteği verilmesi,
* Kamusal kaynaklardan sağlanan bu desteklerin kötüye kullanımını önlemek ve uygulamanın
toplum çıkarları gözetilerek denetlenmesi,
* Yenilenebilir enerji kaynaklarına (rüzgâr, güneş ve su) yönelinmesi,
* Elektrik üretimi için gerekli olan ekipman, teçhizat ve malzeme üretim sanayisinin geliştirilmesi ve
desteklenmesi,
* Çatılarda Güneş Enerjisinden elektrik üretiminin desteklenmesi ve teşvik edilmesi,
* Enerji tasarrufu için yapılan çalışmaların arttırılması gerekmektedir.
Günümüzde yaşamı idame ettirmek için vazgeçilmez olan elektrik, doğal gaz gibi enerji
kaynaklarının nihai tüketiciye yeterli, kesintisiz ve ödenebilir koşullarda sunulması için, öncelikle
sektörde toplumsal yararı gözeten, bütünleşik politikaların ve uygulamaların yaşama geçmesi, enerji
yatırımlarının; tüketiciye, çevreye ve ekonomiye gereksiz yükler getirmeyecek şekilde, toplum
çıkarlarını gözeten kamusal bir planlama dâhilinde yapılması gerekmektedir. Bu temel gereklilikler
yerine getirilmediği takdirde nihai tüketicinin doğrudan ya da dolaylı olarak karşı karşıya kalacağı
zararları bütünüyle önlemek mümkün olamayacaktır. Birçok şirketin kâr hırsına terk edilmiş bu
düzensiz ve plansız yapının, öncelikle mevcut dağınıklıktan kurtarılması, kamusal hizmeti esas alan,
toplum çıkarlarını gözeten özerk bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir.
Yurtiçi doğalgaz arama ve üretim faaliyetlerinin yoğunlaşması, yerli doğalgaz üretiminin de mutlaka
artırılması gerekmektedir. Bu noktada, karasal alanların yanı sıra denizlerdeki aramalara mutlaka hız
verilmeli ve bir “Master Plan” dâhilinde ülke karasında ve denizlerinde arama seferberliğine
girişilmelidir. Akdeniz’i kendi çıkarları doğrultusunda parsellemeye yönelen ülkelerin girişimlerine
kararlı bir şekilde karşı çıkılmalı, Türkiye; Lübnan, Suriye, Libya, Mısır vb. ülkelerle işbirliği içinde,
Akdeniz’de münhasır ekonomik bölgesini ve kıta sahanlığını ilan etmeli, egemenlik haklarını titizlikle
savunmalıdır. Kendi egemenlik alanları içinde petrol ve gaz bulunma olasılığının olduğu bölgelerde
sismik çalışmalar yoğunlaştırılmalı, sismik çalışmaların sonuçlarına göre deniz sondajlarına
yönelmelidir. Mevcut gaz alım anlaşmaları kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde incelenmeli, ülke aleyhine
hükümlerin iptali yeniden görüşme konusu yapılmalıdır.
Temel bir ihtiyaç olan doğalgazın fiyatları üzerindeki KDV yüzde 18’den yüzde 1’e düşürülmeli, ÖTV
kaldırılmalıdır. Raporun incelenmesini, elektrik ve doğalgaz maliyetlerini azaltmaya yönelik önerilerin
dikkate alınmasını bekliyoruz. Raporun bütününe aşağıdaki linkten ulaşılabilir. 20 Temmuz 2019
https://www.mmo.org.tr/merkez/basin-aciklamasi/elektrik-ve-gaz-fiyat-artislarini-irdeleyen-odaraporu-aciklandi
Saygılarımızla
Hüseyin OVAYOLU
MMO Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
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GELECEĞİN MESLEĞİ MÜHENDİSLİK !...
Üniversite tercihlerinin yapıldığı bu günlerde, tercih yapacak öğrencilerimize bazı öneriler sunmak
istiyoruz.
Dünyamız teknoloji ve inovasyon çağı olarak gelişmeye devam ediyor. Sanayi, imalat, üretim,
endüstriyel tasarım, ulaşım, iletişim, bilgisayar, elektronik, internet, tarım, sağlık alanlarında ilerleme
hız kesmeden devam ediyor ve büyük teknolojik gelişim ve yenilikler yaşanıyor. Teknolojik yenilikler
birçok mesleğe olan ihtiyacı azaltarak bir kısmının yok olmasına neden oluyor bir yandan da farklı
meslek gruplarının da oluşmasını sağlıyor.
Bu değişim içerisinde değişmeyen en temel meslek mühendislik olarak karşımıza çıkıyor.
İnsanlığın her türlü ihtiyacını karşılamaya yönelik yüzyıllardır hizmet üreten, barınma, ısınma,
sağlık, beslenme, ulaşım vb. ihtiyaçlarını karşılamak için, kısacası yaşamı kolaylaştırmak için
mühendisler hizmet üretmişler ve üretmeye devam etmektedirler. Çevremizde gördüğümüz her nesne,
her araç, her gereçte mühendislerin katkısı yadsınamaz bir gerçekliktir. Otomobilden uçağa,
bilgisayardan iletişim araçlarına, yol ve köprülerden binalara, hemen hemen hepsinin tasarımında ve
üretiminde mühendisler rol oynamışlardır. Gün geçtikçe insanlığın ve toplumun ihtiyaçları değişmekte
ve yeni gereksinimler oluşmaktadır. Bu ihtiyaç ve gereksinimlere cevap verilirken, bu süreçte başrol
olacak kişiler yine mühendisledir. Şu an dünyada ki ilk yüz firmanın mühendislik kökenli firma olduğu da
bilinmektedir.
Evet yukarıda belirtilen gerçekliklerden dolayı, geleceğin mesleği mühendisliktir ve dünya var
oldukça en değerli meslekler arasında yer alacaktır. Özellikle de makina, elektrik, elektronik,
mekatronik, bilgisayar başta olmak üzere diğer mühendislik disiplinleri de gelecekte ön planda yer
alacaktır.
Ama mühendislik mesleğini tercih etmenin, okulu bitirip mühendis olmanın yeterli olmadığını da
bilmek gereklidir.
Ne yazık ki Ülkemizdeki birçok üniversitemizde mühendislik eğitimi yeterli değildir. Yetkin ve
nitelikli mühendisler yetiştirilememektedir. Eğitim kalitesi gün geçtikçe düşmektedir. Öncelikle
mühendislik mesleği seçilecek ise, sıralaması maksimum 50.000 olan fakülteler tercih edilmelidir.
Öğrencilik sırasında temel mühendislik eğitiminin yanında mümkün olduğunca mühendis adayları
kendilerini teknik ve sosyal olarak da donatmalıdır. Yabancı dil artık mühendisin olmazsa olmazıdır.
Mühendis, matematik, fizik ve diğer temel bilimleri iyi bilmelidir. Devamlı araştırmak, kendisini
geliştirmek, yeni tasarımlar yapmak, proje geliştirmek ve üretmek zorundadır. Mühendislik bir bakıma
problem çözme sanatıdır. Daha önce yapılmamışları hayal etmek ve yapmak temel hedefidir. Sıradan
mühendis olunacak ise olmamak daha iyidir.
Ülke olarak teknolojik ve enerjideki dışa bağımlılığımızı azaltmak için, kendi
hammaddelerimizi, yani mühendislik öğrencilerimizi işleyerek katma değer kazandırmamız, Ülkemizin
geleceği açısından son derece önemlidir. Bu neden ile sıralamada 240.000’inci öğrencileri alan
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mühendislik fakültelerinin maksimum 50.000’lere çekilmesini, eğitimdeki kalitenin artırılmasının,
yetkin ve nitelikli mühendisler yetiştirilmesi gerektiğini hatırlatmak istiyoruz.
Bu vesile ile tercih yapacak tüm öğrencilerimizin, kendi ilgi, özellik ve becerilerine uygun, severek ve
isteyerek yapabileceği mesleğe göre tercih yapmalarını ve başarılı bir üniversite hayatı geçirmelerini
diliyoruz. 26 Temmuz 2019
Saygılarımızla
Hüseyin OVAYOLU
MMO Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

BİR FACİA DAHA UCUZ ATLATILDI. DEFALARCA SÖYLEDİK BİR KEZ DAHA SÖYLÜYORUZ,
ÖĞRENCİ SERVİSLERİ DENETLENMELİ !...
28 Kasım 2019 Perşembe günü Zonguldak’ın Ereğli
ilçesinde Kdz. Ereğli Endüstri Meslek Lisesi’nde eğitim
öğrenim gören öğrencileri taşıyan ve içerisinde 9 lise
öğrencisinin bulunduğu öğrenci servis aracı akşam
öğrencileri köylerine götürdüğü sırada seyir
halindeyken yandı. Öğrenciler ve ailelerinin büyük bir
korku ve panik yaşamasına neden olan servis aracı
yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araç ise
kullanılamaz hale geldi. Tek teselli ise can kaybı olmayışı.
Geçtiğimiz yıllarda da öğrenci servisleri ile ilgili birçok kez yaşadığımız tatsız olaylar ne yazık ki
tekrar ediyor. Velilerimizi, öğrencilerimizi ve kamuoyunu böylesine önemli olan bu konuda
bilgilendirmek istiyoruz. Okul servislerimizde güvenlik, mevzuat ve denetim eksikleri bulunmaktadır ve
bunlar mutlaka kamusal denetim anlayışı ile giderilmelidir.
Ülkemizde sadece okul servis araçları nezdinde her yıl meydana gelen trafik kazaları ve ihmallerle
birçok çocuğumuz hayatını kaybetmekte, yaralanmakta veya sakat kalmaktadır. Kamusal bir alan olan
toplu taşımacılıkta kullanılan her türlü araçta, standart dışı mevzuata aykırı güvenlik seviyesini
düşürücü hiçbir durum söz konusu olmamalıdır. Araçta bakım ve parça değişimi yetkili servisler eliyle
yapılmalı ve takip edilebilir olmalıdır. Ayrıca bu araçlar normal teknik muayenenin yanında yaşına bağlı
olarak daha kısa periyotlarda yetkili yapılar eliyle bu alanda yetişmiş belgeli teknik elemanlarca daha
detaylı teknik muayeneden geçirilmelidir.
Yıllardır defalarca söylediğimiz bu konuyu tekrar kamuoyunun ve ilgililerin dikkatine sunuyoruz.
Okul Servis Araçları ile ilgili denetim mekanizmalarının sağlıklı bir şekilde kurulması ve işletilmesi
gerekmektedir. Çocuklarımızı gözümüz arkada kalmadan, gönül rahatlığı ile emanet etmek istediğimiz
Servis Araçlarında olması gerekli ve zorunlu şartlar vardır ve bunlar da kamusal denetim ve kontroller
ile sağlanabilir.
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Okul servis araçlarında, "OKUL TAŞITI" yazısı, “DUR” ışıklı tabelası, camlarının sabit olması, emniyet
kemeri standarttı ve kullanımı, kapıların hâkimiyetinin sürücüde olması, haberleşebilmek için telsiz
veya mobil telefon bulundurulması, görüntü ve müzik sistemlerinin taşıma hizmeti sırasında
kullanılmaması, ilgili yönetmeliklerde belirtilen standart, nitelik ve sayıda araç, gereç ve malzemeler
bulundurulması, sürücülerin haiz olması gerekli şartlar, rehber personel bulundurulması gibi zorunlu
kurallar ilgili yönetmeliklerde belirlenmiştir. Ayrıca, aracın kaportası, dikiz aynaları, dış görünüşü, dış
yüzeyi, kabin içi, lastikleri, koltukları, iç aydınlatması, dış aydınlatması, mekanik aksamları, motoru,
aktarma organları, frenleri, reflektörleri, yangın söndürücüleri gibi ilgili yönetmeliklerde zorunlu olan
tüm aksamlarının kontrol edilmesi, ilgili ve yetkili kurumlarca rapor edilmesi gerekmektedir.
Makina Mühendisleri Odası uzmanlık alanına giren bu konuda, gerek denetim, gerekse kontrol ve
işleyiş konusunda üzerimize düşen her türlü göreve de talip olduğumuzu ilgili ve yetkili kurumlara
hatırlatıyoruz. Önümüzdeki süreçte herhangi bir sıkıntı yaşanmaması ümidi ile ucuz atlatılan bu son
kazadan ders çıkarılması gerektiğini belirtiyor, ilgili yönetmelik ve şartların kâğıt üzerinde kalmaması,
gerekli kontrol ve denetimlerin yapılması, ilgili ve yetkili kurum ve kuruluşların bu konuya azami önem
göstermelerini bekliyoruz. İlgili kurumlara, daha önce birçok kez söyledik ve tekrar söylüyoruz.
TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak trafik kazalarının azaltılması, karayolu güvenliğinin
geliştirilmesi ve can kayıplarının ortadan kaldırılması, en aza indirilmesi için teknik esaslara ve
standartlara uygun ek teknik denetimleri kamusal denetim anlayışla yapmak üzere her türlü desteği
vermeye, işbirliği ve çalışmaya hazır olduğumuzu da belirtiyoruz. 29 Kasım 2019
Saygılarımızla
Hüseyin OVAYOLU
MMO Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
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ASANSÖRLERİN PERİYODİK KONTROLLERİ KAMUSAL HİZMET VE KAMUSAL DENETİM
FAALİYETİDİR,PİYASANIN İNSAF'INA TERK EDİLEMEZ.
Halkımızın konutlar, işyerleri, hastaneler, AVM’ler gibi birçok yerde kullandığı asansörlerin sayısının
ülkemizde 500 binin üzerinde olduğu düşünülmektedir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerine göre,
Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında 2018 yılında toplam 434 bin 717 asansörün periyodik
kontrolü yapılmıştır.
Kontroller sonucu;
• 223 bin 433 asansöre (yüzde 51) güvensiz anlamında kırmızı etiket,
• 21 bin 122 asansöre (yüzde 5) kusurlu anlamında sarı etiket,
• 102 bin 405 asansöre (yüzde 24) hafif kusurlu anlamında mavi etiket ve
• 87 bin 757 asansöre de (yüzde 20) kusursuz anlamındaki yeşil etiket yapıştırılmıştır.
Kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olan Odamız, asansörlerin yıllık periyodik kontrollerinin
kamusal denetim anlayışıyla, tekniğine uygun olarak, deneyimli ve uzman makina mühendisleri
tarafından yapılması için akredite olmuş özel bir organizasyona sahiptir. Odamız bünyesinde çalışan bütün
mühendisler, TMMOB’nin belirlediği “Mühendis Asgari Ücreti” üzerinden çalışmaya başlamaktadır (2019
yılı için 4.500, 2020 yılı için 5.000 TL) ve geniş sosyal haklara sahiptir. Odamız bu özel organizasyonuyla
asansör bulunan binaların sorumlularının bilinçlendirilmesi için ülke genelinde birçok il-ilçe belediyesinde
eğitim düzenlemeye, neler yapılması gerektiğini ifade etmeye; toplumun can ve mal güvenliğinin
sağlanması için yapılacak çalışmalara destek vermeye ve bu yönde kamuoyunu bilgilendirmeye devam
edecektir.
2008 yılında başlatılan ve ilgili Bakanlıkla birlikte yürütülen mevzuat çalışmalarında bütün karşı
çıkışlarımıza, bu kontrollerin kamusal görevlendirme ile yapılması gerekliliğini belirtmemize rağmen
denetim işi piyasaya açılmıştır. İlk uygulamada Odamız dışında belediyelerle yapılan protokollerde çok
yüksek ücretler talep edilmiş ve bu iş halktan özel firmalara kaynak aktarmanın bir fırsatı olarak
görülmüştür. Ancak Odamız ve bazı belediyelerin çabasıyla piyasa düzenlenmiş ve ücretler her yıl
bakanlıkça belirlenir hale gelmiştir.
Özellikle belirtmek isteriz, asansörlerin periyodik kontrolleri tamamen kamusal hizmet ve kamusal
denetim faaliyeti kapsamındadır. Bu denetim faaliyetinin sorumlusu olan belediyeler bu konuda kamu
kurumu niteliğinde olan kurumlardan destek almakla yükümlü olmalı; denetim hizmetini kâr amaçlı özel
şirketlere devretmemelidir. Yıllardan beri kamusal hizmetleri piyasaya açarak daraltan; toplumun can ve
mal güvenliğini hiçe sayan bu politikalar, toplum bilinci ve vicdanında asla aklanmayacaktır. Ayrıca şunu
ifade etmek gerekir ki; Asansörlerin Periyodik Kontrollerinden daha fazla kâr etmek, toplumun can
güvenliği hiçe saymak ve asansör kontrollerinde çalışan mühendislerin insanca yaşam haklarını gasp
etmekle mümkündür.
Kentlerimizin ve halkımızın gerçekten “toplumcu, demokratik, halkçı bir yerel yönetim” anlayışına
ihtiyacı vardır. Bunun yolu kamu yararını esas olan asansör kontrollerini özel şirketlere vermek değildir.
Tercih edilmesi gereken doğru yaklaşım, kar amacı gütmeyen kamu kurumu niteliğinde olan kurumlardan
destek almak, kamu-toplum yararına olan mesleki ve teknik işbirliklerini geliştirmek olmalıdır. Odamız
varoluş nedeni olan bu kamucu yaklaşımı hassasiyetle koruyacak, buna aykırı her uygulamayı her zaman
olduğu gibi sorgulayacak ve takip edecektir. 06 Aralık 2019
Saygılarımızla
Hüseyin OVAYOLU
MMO Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı
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ARAÇ SAHİPLERİ ve SÜRÜCÜLERİ UYARIYORUZ!
Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu, 01 Aralık 2019 Tarihinde Başlıyor !...
Kış aylarında trafik kazalarını asgari düzeye indirmek amacıyla 01 Aralık 2019 tarihi itibarı ile başlayacak
olan Kış Lastiği kullanma zorunluluğu 01 Nisan 2020 tarihine kadar devam edecektir.
Kış lastiği kullanma zorunluluğu ticari araçların tamamını kapsamaktadır. Hususi araçlarla ilgili olarak ise
alınan karar tavsiye niteliğindedir. Her ne kadar tavsiye niteliğinde olsa da hususi araçlarında, belirtilen
tarihlerde kış lastiği kullanmasında yarar vardır. Bunun yanında Valilikler tarafından da tavsiye olan bu
uygulama, ilin iklim koşullarına göre zorunlu hale de getirilebilmektedir. Bu neden ile kış lastiği konusunda
bulunduğunuz ilin bu konudaki Valilik açıklaması da dikkate alınmalıdır. Kış lastiği takmayan sürücülere
625,00 TL. Trafik Cezası uygulandığı da unutulmamalıdır.
Sürücüler tarafından yanlış bilinen dört mevsim lastiği konusunda da uyarıda bulunmak istiyoruz.
Sürücülerde dört mevsim lastiği, sanki kış aylarında da kullanılabilir algısı bulunmaktadır. Oysaki dört
mevsim lastiği yapı itibariyle kış şartlarına uygun lastik türleri değildir. Bu lastikler içindeki kauçuk oranına
bağlı olarak kış aylarında soğuktan sertleşmekte, bu durumda yol tutuşu zayıflamakta, fren mesafesi
uzayarak kazalara sebep olmaktadır. Kış lastiğinde ise içindeki kauçuk oranına bağlı olarak yol tutuş özelliğini
korumakta, trafik güvenliği açısından tehlike anında fren mesafesinin daha kısa olması sebebiyle kazalar
gerçekleşmeden önlenebilmektedir.
Kış lastiği kullanacak olan araç sahibi ve sürücüler lastiğin kış lastiği olduğunu şu şekilde anlayabilirler.
Kış lastiğinin üzerinde, üç tepeli dağ işareti içerisinde KAR amblemi olmalıdır. M+S harfleri işaretlenmiş olan
lastiklerde bulunmaktadır. M+S harfleri ile işaretlenmiş olan lastikler çamur, buz ve karlı yollarda iyi
performans göstereceğini belirtir fakat garanti sunmaz. Üreticinin tavsiyesidir. M+S harflerinin yanında, üç
tepeli dağ işareti içerisinde KAR amblemi de var ise bu lastikler kış lastiği olarak değerlendirilir. M+S harfleri
işaretlenmiş olan lastiklerde, kar amblemi yoksa bu tür lastiklerin kış lastiği olarak kabul edilemeyeceği de
bilinmelidir.
Diğer bir konu ise lastik diş derinliklerinin sürüş güvenliği açısından çok önemli olduğudur. Bu konuda
yeterince dikkatli olunmadığı için özellikle kış aylarında istenmeyen kazalar meydana gelebilmektedir.
Lastiklerdeki minimum diş derinliği yasalarla belirlenmiştir. Tüm araç sahiplerinin oto lastiklerini kontrol
ettirerek ya da kendileri lastik diş derinliği ölçümü yaparak yola çıkmaları önerilir. İlgili yönetmeliklere göre
lastik diş derinliği en az 1,6 mm. olmalıdır. Genelde boylamasına kanalların tabanına 1,6 mm kalınlığında bir
sırt bloğu yerleştirilir. Lastikteki aşınma sırt bloğu işaretinden anlaşılabileceği gibi, haricen ölçülerek de
lastiğin diş derinliği tespit edilebilir. Lastik sırtı derinliği bu değere düştüğünde (1,6 mm.’nin altına
düştüğünde) lastik yasal kullanım sınırına gelmiş demektir ve değiştirilmesi gerekir.
Lastik imal tarihide önemli bir husustur. Özellikle yeni lastik alacak araç sahiplerinin alacağı lastiğin imal
tarihine dikkat etmesi ve yeni olmasına özen göstermeleri de gerekir. Çünkü hiç kullanılmamış lastik bile
olsa, lastiğin imal tarihi lastiğin performansını etkileyen bir durumdur. Benzer şekilde uzun yıllardır
kullanılmış fakat diş derinliği yasal sınırın altına inmemiş lastiklerinde performansı düşmektedir. Bu konuda
yasal bir süre olmamasına karşın, lastiğin markasına göre değişkenlik gösterse de, 5 yıldan daha fazla
kullanılmaması önerilmektedir.
Bu bilgilerin tüm araç sahibi ve sürücülere yayılması, güvenli ve emniyetli araç kullanımı ve
yolculuklar için önemlidir. 30 Kasım 2019
Saygılarımızla
Hüseyin OVAYOLU
MMO Gaziantep Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

12. Dönem
Çalışma Raporu

tmmob
makina mühendisleri odası
gaziantep şubesi
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Şubemizde gerçekleştirilen etkinliklerini tamamını ve etkinlik duyurularını kurumsal web sitemizde ve
sosyal medya hesaplarımızda bulabilirsiniz.

web : mmo.org.tr/gaziantep
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Mmo Gaziantep

Mmo Gaziantep

mmo_gaziantep

mmo_gaziantep

0530 280 94 78

