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Değerli Meslektaşlarım;
Yeni bir sayıda sizlere seslenmenin mutluluğu

içerisinde, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. İçinde
bulunduğumuz Mübarek Ramazan ayınızı ve müteakibinde
Bayramınızı tebrik ediyor, vatanımıza, milletimize ve tüm
Âlemi İslama hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Değerli meslektaşlarım;
İçinde bulunduğumuz dönem, gerek ülkemizi ve mil-

letimizi, gerekse mesleğimizi ve meslektaşlarımızı il-
gilendiren birçok önemli gelişmelere gebe durumdadır.
Özellikle meslek odası yöneticileri olarak mesleğimizi ve
meslektaşlarımızı ilgilendiren tüm konularda görüş bildirme,
değerlendirme yapma ve talepkar olma hakkına sahip
olduğumuzu belirtmek istiyorum. Günümüzde TMMOB
bünyesindeki Mimar, Mühendis ve Şehir Plancısı sayısı 500
bin kişiyi aşmış, hali hazırda üniversitelerimizde eğitim gören
öğrencilerimizin sayısı 435 bin kişinin üzerindedir. Bugün
meslektaşlarımız, ülkemizin kalkınma ve büyüme hızı, arz
ve talep ve istihdam olanakları dikkate alındığında, sıkıntılı
bir süreçten geçtiği görülmektedir. Bu sıkıntılar
meslektaşlarımızın sayısına bağlı olarak ilerleyen süreçlerde
çok daha fazla artacağı gerçektir. Hal öyleki bugün bile
birçok meslektaşımız iş bulmada zorluk yaşamakta, özlük
hakları çok kötü şartlarda çalışmak zorunda kalmaktadır.
Bugün teknik elemanlar; siyasilerden, mesleki problemlerin
çözümüne, özlük haklarının iyileştirilmesine, gelecek ko-
rkusunun ortadan kaldırılmasına yönelik yasal düzenlemeler
ve somut adımlar beklemektedir. Tüm bu olumsuzluklar ülke
genelinde yaşanırken, beklentilerin tam tersine,
sıkıntılarımızı dahada artıracak, mesleki problemlerimizi da-
hada karmaşık hale getirecek, mesleki itibarsızlığa neden
olacak, işsizliği artıracak, kendi ülkesinde meslektaşlarımızı
ara teknik eleman statüsüne sokacak, ülkemizi sahte
mühendislerin cenneti haline getirecek “Uluslararası
İşgücü Kanun Tasarısı” çalışmaları başlatılmış, meclis
araştırma komisyonlarına sunulmuş, önümüzdeki günlerde
yasalaştırılma gayretine girilmiştir. Yapılan bu çalışmaların
mesleğimize, meslektaşlarımıza ve ülkemize hiçbir katkı
koymayacağı, tam tersine birçok problemleri de beraberinde
getireceği bir gerçektir. Ülkemizin kalkınmasına,
sanayileşmesine, teknoloji üretmesine ve bilimin
geliştirilmesine, katkı koyacak nitelikli yabancı teknik
elemanların ülkemizde çalışmasına bizler karşı değiliz. Karşı
olduğumuz, denetimin olmadığı, denkliğin olmadığı, beyana

dayalı uygulamalara karşıyız. Korkumuz bu yasal düzen-
lemelerle üçüncü dünya ülkelerinde eğitim görmüş teknik
elemanların ülkemizde çalışmalarının zemininin hazırlanıyor
olmasıdır. 

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi olarak,
tüm TMMOB yapısıyla birlikte bu çalışmalara karşıyız, bek-
lentimiz ve talebimizde bu çalışmaların durdurulması, ser-
mayenin menfaatine değil, ülkemizin ve milletimizin,
mesleğimizin ve meslektaşlarımızın menfaatine yönelik
çalışmaların yapılmasıdır.

Değerli meslektaşlarım;
Türk Milleti ve Türk Devleti insani ve dini değerleri

noktasında, bölgemizde zülüm gören, savaştan, terörden
kaçarak ülkemize sığınan mülteci konumundaki bölge
insanına kucak açmış, misafir etmiş, varını paylaşmış ve
paylaşmaya devam etmektedir. Kendi insanımız işsiz
olmasına, geçim sıkıntısı çekmesine rağmen, bu
paylaşımdan imtina etmemiştir. Bu durum Türk Milleti için
onur meselesidir. Bölge huzura kavuşana kadarda bu misafir
perverliğimiz devam edecektir. Yurtsuz kalan bu insanları,
ülkeleri, vatanları huzura kavuştuğu zamanda, mutlu ve hür
yaşayacakları vatanlarına uğurlayacaktır. Türk Milleti bu du-
rumu kabullenmişken, günümüzde 6 milyon mülteciye
vatandaşlık verilmesi konusu gündeme getirilmiş,
vatandaşlığa müteakip, sınavsız üniversite, 175 bin devlet
kadrosuna memur atanması gibi konular ifade edilmektedir.
Bu ifadeler mültecilerle hiçbir problem yaşamayan Türk Mil-
letinin kalbini mültecilere karşı karartmaktadır. Milletimiz kıt
imkânlarla çocuklarına güvenli bir gelecek kurma kaygısı
yaşarken, o sınavdan bu sınava çocuklarını yarıştırırken, yüz
binlerce üniversite mezunu, açılacak kısıtlı sayıda kadro için
memuriyet sınavlarında ter dökerken, atama yaptırmak için
yıllarca işsiz ve güçsüz beklerken, bu söylevler Türk Milletini
endişe ve karamsarlığa sevk etmiştir. Kaldı ki bu tür konular,
gelecek noktasında ülke ve millet güvenliği açısından istişare
edilmeli, çalıştaylar yapılmalı, toplumun herkesiminin görüşü
ve düşüncesi alınmalı ve karar verilmelidir. Hiçbir düşünce,
ideoloji, siyasi oluşum, vatandaşından hangi oranda oy alırsa
alsın, bu ve benzeri konularda karar verme lüksüne sahip
olmamalıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Milleti ile birlikte
güven ve huzur dolu geleceği için siyasilerimizin bu tür
konuları siyasi hesaplara endekslemeli, milli menfaatleri ön
planda tutmalıdır. Son olarak siyasiler bu konuda ısrarcı
olmaları durumunda, karar milletin onayına sunulmalı,
referanduma götürülmelidir. Aksi durum milletin bu düzen-
lenmeyi kabul etmeyeceği, kendi içinde ayrışmış bir millet
olmanın ötesine geçmeyeceği gerçeğidir.

Değerli meslektaşlarım;
Bu duygu ve düşüncelerle, tüm meslektaşlarımın Ra-

mazan ayını ve Ramazan Bayramı’nı tebrik eder, sağlıklı,
başarılı, çok daha güzel günlere vesile olması yüce Allah’tan
niyaz eder ve saygılarımı sunarım.
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GELENEKSEL GECE VE İFTAR YEMEĞİ DÜZENLEDİK

Şubemiz tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen “ geleneksel gece ve iftar yemeğimiz”  bu yıl 21.06.2016 tarihinde Fil-
amingo De Luxe tesislerinde gerçekleştirildi. Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı geceye üyelerimiz ve aileleri yoğun ilgi gösterdi. Geceye
Kayseri Protokolünden Türk Telekom Bölge Müdür Yardımcısı Sn. Yılmaz TOHUMOĞLU, Kocasinan Belediyesi Başkan Yardımcısı
Sn. Gökhan DORUK, Talas Belediyesi Başkan Yardımcısı Sn. İlker SÜLEV, Erciyes Üniversitesi Yüksek Okul Müdürleri, Siyasi Par-
tilerin Değerli Temsilcileri, İl Müdürleri, Değerli Oda Başkanlarımız, Yönetim Kurulu Üyelerimiz, Sivil Toplum Kuruluşlarının
Kıymetli Temsilcileri, Müftü Vaizi, Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin Değerli Öğretim Üyeleri katıldı.
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MEKANİK TESİSAT UZMAN
MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU

Şubemiz eğitim salonunda 11-17 Nisan 2016 Tarihleri arasında
üyelerimize Sn. Dursun AYYILDIZ tarafından "Mekanik Tesisat
Uzman Mühendis Yetkilendirme" kursu verildi.

MEKANİK TESİSAT 
KOMİSYONU TOPLANDI

12 Nisan 2016 Pazartesi günü şubemiz toplantı salo-
nunda mekanik tesisat komisyon toplantısı
gerçekleştirildi.

KASKAT SİSTEMLERİ 
SEMİNERİ DÜZENLENDİ

28.04.2016 tarihinde şubemiz konferans salonunda
VİESSMAN firması Teknik Müdürü Sn.Ahmet TÜRKER‘ i
tarafından kaskat sistemleri konulu seminer düzenlendi.

KANSER KONULU SEMİNER 
DÜZENLEDİK

20 Nisan 2016 tarihinde şubemiz konferans salonunda
Özel Dünyam Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı
Dr.Mehmet Ali Deneme tarafından üyelerimize kanser
konulu seminer verildi.
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23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE
ÇOCUK BAYRAMI KUTLANDI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Üyelerimiz ile
Çocuklarının katılımı ile çoşkulu bir şekilde kutlandı.Kayseri
Burak At Çiftliğinde düzenlenen etkinliğe Makina Mühendisleri
Odası Kayseri Şubesi Başkanı Ersin FENER'de katıldı. 

KAYSERİ TİCARET ODASI MECLİS
BAŞKANI ZİYARET EDİLDİ

Şube Başkanımız Sn.Ersin Fener ile Yönetim Kurulu
Üyelerimiz Sn.Akif AKSOY,Sn.Şükrü TOYGAR ve Sn.Fer-
hat YILDIZ Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanlığına
seçilen Sn.Ömer  GÜLSOY‘ u makamında ziyaret etti.

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ

Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Sn. Ersin
FENER Kayseri Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde ziyarette
bulundu. Şube Başkanımız Sn. Ersin FENER, Kayseri OSB Bölge
Müdürü Sn.Ali YAPRAK‘ ı, İtfaiye Müdürü Sn. Hüsamettin
Kazı‘ yı ve Proje Yöneticisi Sn.Ali Kulak`ı makamlarında ziyaret
etmiştir.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ
PROF.DR. GÜVEN ZİYARET EDİLDİ

Şube Başkanımız Sn.Ersin FENER,Yönetim Kurulu Üyelerimiz
Sn.Murat KARASAKAL,Sn.Şükrü TOYGAR ve Şube Müdürümüz
Sn.Dursun AYYILDIZ Erciyes Üniversitesi Rektörü
Sn.Prof.Dr.Muhammet GÜVEN‘ i ve Rektör Yardımcıları
Sn.Prof.Dr.M.Kemal APALAK ile Sn.Prof.Dr.Karamehmet
YILDIZ‘ ı makamında ziyaret etti.
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KASKAT SİSTEMLERİ 
BİLGİLENDİRME SEMİNERİ DÜZENLENDİ

06/04/2016 Tarihinde şubemiz konferans salonunda
SARAÇOĞLU MEKANİK-PRODEK HAVALANDIRMA firmaları
Makina Mühendisleri Yasemin BOZKURT ve Hesna
SARAÇOĞLU tarafından üyelerimize  "Otoparklarda Jetfan ve
Duman Tahliye Uygulamaları" konulu seminer verildi.

ASANSÖR AVAN PROJE 
HAZIRLAMA MÜHENDİS YETKİLENDİRME

EĞİTİMİ VERİLDİ

Ülke ve toplum yararları doğrultusunda asansörlerin sağlıklı
kullanımlarının ve ilgili idareden ruhsatlandırılmasının
sağlanması ile üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliştirilmesine
katkıda bulunmak ve belgelendirilmelerini sağlamak amacıyla
şubemiz eğitim salonunda 26-27-28-29-30 Mayıs 2016 Tarih-
lerinde üyelerimize Sn. Yavuz GÜÇLÜ tarafından ASANSÖR
AVAN PROJE HAZIRLAMA MÜHENDİS YETKİLENDİRME ve
ASANSÖR MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU verilmiştir. 

BUHAR KAZANI EĞİTİMİ VERİLDİ

Şubemiz eğitim salonunda 07/08 Mayıs 2016 tarihleri
arasında Sn.Yahya VAROL tarafından Buhar Kazanı
eğitimi verildi.

ISK SODEX FUAR GEZİSİ VE
ÇANAKKALE ŞEHİTLİK ANITI ZİYARETİ

Oda üyelerimize, meslekleriyle ilgili teknolojik gelişmeleri yakından
takip etme imkânı oluşturmak adına 7 Mayıs Cumartesi günü İstanbul
Fuar Merkezi CNR Expo Centerda organize edilen, ISK-SODEX Uluslar
arası Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım, Pompa, Vana,
Tesisat, Su Arıtma ve Güneş Enerjisi Sistemlerifuarına gezi düzenledik.
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İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
KOMİSYONU TOPLANDI

Üyelerimizin çalışma alanlarına yönelik hizmetlerin
değerlendirilmesi amacıyla 25/05/2016 tarihinde şubemiz
Toplantı Salonunda Yönetim Kurulu Üyemiz Sn.Serdal KARA
Başkanlığında "İş Sağlığı Güvenliği Komisyonu" Toplantısı
Gerçekleştirildi.

LPG İSTASYONLARI SORUMLU
MÜDÜRLÜK EĞİTİMİ VERİLDİ

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür hizmetlerinin yerine geti-
rilmesinde ve denetlenmesinde görev alacak üyelerimizin bilgi birikim-
lerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirmelerini
sağlamak amacıyla  03.05.2016-05.05.2016 tarihleri arasında şubemiz
eğitim salonunda Sn.Dursun AYYILDIZ tarafından  LPG Otogaz
İstasyonları Sorumlu Müdürlük eğitimi verildi.

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ EĞİTİMİ VERİLDİ

Şubemiz eğitim salonunda 31 Mayıs 2016- 01 Haziran 2016 tarihleri arasında Sn Dursun AYYILDIZ tarafından  LPG OTOGAZ
İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ eğitimi verildi.
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KURS ADI
DURSUN AYYILDIZ

26-27 MAYIS 2016
28-30 MAYIS 2016

KURS ADI
12-13 MAYIS 2016 DURSUN AYYILDIZ
17-18 MAYIS 2016 DURSUN AYYILDIZ
26-27 MAYIS 2016 DURSUN AYYILDIZ

DURSUN AYYILDIZ

KURS ADI

BUHAR KAZANI KURSU 07-05 MAYIS 2016 YAHYA VAROL

TMMOB Makina  Nisan 
 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 

EĞİTİMLERİMİZ

 

      

İŞ & MÜHENDİS

İş arayan üyelerimize daha iyi hizmet
verebilmek ve meslektaşlarımıza iş

arama süreçlerinde kolaylık sağlamak
amacıyla şubemiz tarafından yürütülen
çalışmalar hakkına bilgi almak için lüt-

fen şubemizle iletişime geçiniz.
kayseri@mmo.org.tr
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MMO GENEL MERKEZİNİ 
ZİYARET ETTİK

24 MAYIS 2016 MMO Genel Başkanı Sayın Ali Ekber
ÇAKAR ve Yönetimi Kayseri Şube Başkanımız ve Tem-
silcilik Yürütme Kurulu Başkanımız tarafından yer alımı
için ziyaret edildi.

BELEDİYE, YAPI DENETİM VE ASANSÖR FİRMA
YETKİLİLERİ İLE TOPLANTI YAPTIK

21.04.2016 tarihinde, Erzincan Belediyesi İmar
Müdürlüğü yetkilileri, asansör firma yetkilileri ve yapı
denetim firma yetkilileri ile asansör yönetmeliği
uygulamaları ilgili istişare toplantısı yapıldı.

ERZİNCAN 

TMMOB IKK ÜYELERİ İLE 
TOPLANTI YAPTIK

23.05.2016 tarihinde; Temsilcilik Yürütme Kurulu
Başkanımız ve TMMOB IKK üyeleri ile istişare toplantısı
yapıldı.

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT
DOLUM PERSONELİ KURSU DÜZENLEDİK

26-27 MAYIS 2016 tarihleri arasında LPG OTOGAZ İS-
TASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ KURSU
düzenlendi. Kurs HÜSEYİN İLTER tarafından verildi.
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ERZİNCAN 

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ MYO
MÜDÜRÜNÜ ZİYARET ETTİK

08.04.2016 tarihinde, Temsilcilik Yürütme Kurulu
Başkanımız ile birlikte, Erzincan Üniversitesi Meslek
Yüksek Okulu Müdürlüğü görevine atanan
Doç.Dr.Murat ÇETİN’ i makamında ziyaret ettik.

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ MÜH.FAK.MAK.MÜH.
BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİMİZİN MEZUNİYET 

BALOSUNA KATILDIK

02.05.2016 tarihinde, Erzincan Üniversitesi Mühendis-
lik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ilk mezun
öğrencilerimizin “ Mezuniyet Balosuna”  katıldık.

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ MÜH.FAK.MAK.MÜH.
BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİMİZİN MEZUNİYET 

TÖRENİNE KATILDIK

05.05.2016 tarihinde, Erzincan Üniversitesi Mühendis-
lik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ilk mezun
öğrencilerimizin “ Mezuniyet Törenine”  katıldık.

ERZİNCAN VALİSİNİ ZİYARET ETTİK

23.06.2016 tarihinde, Temsilcilik Yürütme Kurulu
Üyelerimiz ile birlikte, Erzincan Valiliği görevine atanan
Ali ARSLANTAŞ’ ı makamında ziyaret ettik.
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ERZİNCAN

“ ERZİNCAN KIZILAY DOĞAL MADEN SUYU FABRİKASINI”  ZİYARET ETTİK

27.06.2016 tarihinde, Şube Başkanımız ve Yön.Krl.Üyeleri, Temsilcilik Yür.Krl. Üyeleri ve üyelerimiz ile birlikte “ Erzincan Kızılay Doğal
Maden Suyu Fabrikasını”  ziyaret ettik.

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRÜNÜ
ZİYARET ETTİK

23.06.2016 tarihinde, Temsilcilik Yürütme Kurulu Üyelerimiz
ile birlikte, Erzincan Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü görevine
atanan Gökhan AYDEMİR’ i makamında ziyaret ettik.

TEMSİLCİLİK ÜYELERİMİZ VE PROTOKOL
ÜYELERİ İLE BİRLİKTE “ GELENEKSEL

İFTAR PROGRAMI”  YAPTIK

27.06.2016 tarihinde, Kayseri Şube Başkanımız ve Yönetim Ku-
rulu Üyeleri, Temsilcilik Üyelerimiz ve Protokol Üyeleri ile bir-
likte “ geleneksel iftar programı”  yaptık.
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NEVŞEHİR 

SMM'Lİ ÜYELERİMİZLE
TOPLANTI DÜZENLEDİK

LPG PERSONELİ KURSU 
DÜZENLENDİ

28.04.2016 TARİHİNDE SMM Lİ ÜYELERLE TOPLANTI
DÜZENLENDİ. TOPLANTIDA SMM Lİ ÜYELERİMİZİN
SORUNLARI VE ODAMIZDAN BEKLENTİLERİ
HAKKINDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU.

12-13 MAYIS 2016 TARİHLERİNDE BALON
ŞİRKETLERİNE YÖNELİK  LPG PERSONELİ KURSU
DÜZENLENDİ. EĞİTİMİ KAYSERİ ŞUBE MÜDÜRÜ DUR-
SUN AYYILDIZ VERDİ. EĞİTİME 20 KİŞİ KATILDI.

MMO NEVŞEHİR İL TEMSİLCİLİGİ GELENEKSEL GECE VE İFTAR YEMEĞİMİZ

15.06.2016 TARİHİNDE İFTAR YEMEĞİ  DÜZENLENDİ. MESLEKTE 45. YILINI DOLDURAN ÜYEMİZ ORHAN
ULUPINAR’ A PLAKET VERİLDİ. PLAKETİ VEKALETEN
NEVŞEHİR İL TEMSİLCİSİ  AVNİ DURU ALDI.
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28.04.2016 Tarihinde SMM’li Üyelerle Toplantı 
Düzenlendi. Toplantıda SMM’li Üyelerimizin 
Sorunları ve Odamızdan Beklentileri Hakkında 
Görüş Alışverişinde Bulunuldu.

15.06.2016 tarihinde Kayseri Şube Başkanı, 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Temsilcilik Üyelerimiz 
ve, Protokol Üyeleri ile birlikte Geleneksel İftar 
Yemeği  Yapıldı

12-13 Mayıs 2016 Tarihlerinde Balon Şirketlerine 
Yönelik  LPG Personeli Kursu Düzenlendi. Eğitimi 
Kayseri Şube Müdürü Dursun AYYILDIZ Verdi. 
Eğitime 20 Kişi Katıldı.

Meslekte 45. Yılını Dolduran Üyemiz Orhan 
ULUPINAR’a Plaket Verildi. Plaketi Vekaleten 
Nevşehir İl Temsilcisi  Avni DURU Aldı.
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KIRŞEHİR

MEKANİK SMM'Lİ ÜYE 
TOPLANTISI DÜZENLEDİK

03.05.2016 tarihinde İl Temsilciliğimizde, mekanik 
SMM’ li üyelerimizin mesleki sıkıntılar, mekanik tesisat
proje uygulamalarında karşılaştıklar sorunlar ve çözüm
önerileri hakkında istişare toplantısı düzenlendi.

SMM'Lİ ÜYE TOPLANTISI
DÜZENLEDİK 

01.06.2016 tarihinde İl Temsilciliğimizde SMM’ li
üyelerimizin meslek ve faaliyet alanları ile ilgili görüşleri,
önerileri alındı.

TEMSİLCİLİĞİMİZE ZİYARET

03.06.2016 tarihinde Kayseri Şube Kurucu
Başkanlarından Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Mustafa İLBAŞ ve akedemisyen
arkadaşları MMO Kırşehir İl Temsilcisi Ahmet
GÖÇEN’ İ makamında ziyaret etti.

KIRŞEHİR İL TEMSİLCİLİĞİMİZDE
GELENEKSEL GECE DÜZENLEDİK

17.06.2016 tarihinde Kırşehir İl Temsilciliğimiz
tarafından  MMO Kayseri Şube Başkanımız Ersin FENER
ve Şube Yönetim Kurulu Üyelerinin de katılımıyla
üyelerimize geleneksel iftar yemeği verildi. Düzenlenen
gecede meslekte 35. yılını dolduran İl Temsilciliği
üyelerine plaket verildi.
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KAYSERİ ŞUBE GELENEKSEL GECEYE KATILIM SAĞLANDI

22.06.2016 tarihinde Kırşehir İl Temsilciliği Yürütme Kurulu, Kayseri Şube’ nin vermiş olduğu geleneksel iftar
yemeğine katılım sağladı.

TAZİYE ZİYARETİ

MMO Kırşehir İl Temsilciliği Yürütme Kurulu, Kırşehir
Ahi Evran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde
makine mühendisi olarak çalışan 58857 sicil numaralı
üyemiz Reşat ARSLAN’ ın Van’ da şehit düşen Polis
Memuru kardeşi Ferhat ARSLAN için hastanedeki
makamında  taziye ziyaretinde bulunuldu. 

VEDA TÖRENİNE KATILIM

MMO Kırşehir İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı
Ahmet GÖÇEN Kırşehir İl Jandarma Alay Komutanı Jan-
darma Albay Murat Bulut’ un  veda törenine katılım
sağladı.

KIRŞEHİR
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TARIM FUARINA ZİYARET

MMO Yozgat il Temsilcisi Tahir DEMİREL ve üyele-
rimiz ile ziyarette bulunduk.

TEBRİK ZİYARETİ

Yozgat Makine Mühendisleri Odası İl Temsilcisi Tahir
Demirel ve Yürütme  Kurulu Üyesi Fadime Solmaz la
birlikte Yeniufuk gazetesini ziyaret ederek 20.nci kuruluş
yıldönümünü kutladı.

TEKNİK GEZİ

MMO Yozgat İl Temsilciliği olarak Bozok Üniversitesi
Makina Mühendisliği Bölümü öğrencileri ile birlikte
Konya'da düzenlenen TÜYAP Fuarı'na katılım sağlandı. 

KOSGEB TARAFINDAN 
BİLGİLENDİRME SUNUMU YAPILDI

MMO  Yozgat il Temsilciligi konferans salonumuzda
Kosgeb tarafından 24 mayıs 2016 salı günü marka,
tescil, patent ve destekleme konularında üyelerimize
bilgilendirme sunumu yapıldı.

YOZGAT
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TemsilciliklerimizYOZGAT

18 Haziran 2016 cumartesi günü Yozgat belediyesi No-
hutlu Sosyal Tesislerinde üyelerimizin Kayseri Şube
Başkanı Ersin FENER ve  Yönetim Kurulu üyelerinin
katıldığı iftar yemeği ve geleneksel gecemizi düzen-
ledik.

LPG TAŞIT DOLUM PERSONELİNE
SERTİFİKALARI VERİLDİ

LPG sektöründe çalışan personellere yönelik eğitim ve belge-
lendirme çalışmaları kapsamında MMO Yozgat İl
Temsilciliğimiz tarafından geçtiğimiz günlerde SORGUNda
LPG Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) kursu  düzenlendi. 
2 gün süren Kurs sonunda yapılan sınavda başarılı olan 
kursiyerlere sertifikaları verildi.

MMO YOZGAT İL TEMSİLCİLİGİ GELENEKSEL GECE VE İFTAR YEMEĞİMİZ

Yemekten sonra meslekte 25 yılını dolduran üyeleri-
mize plaketleri Şube Başkanı Ersin FENER ve Bozok
Üniversitesi eski Rektörü Prof.Dr. Tamer UÇAR
tarafından takdim edildi.
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Temsilciliklerimiz
SİVAS 

 

MMO SİVAS İL TEMSİLCİLİGİ GELENEKSEL GECE VE İFTAR YEMEĞİMİZ

Kayseri Şube Başkanımız Sn.Ersin FENER ve Yönetim Kurulu Üyelerinin de katılımı ile 24 Haziran 2016 Cuma günü
Sivas Ticaret ve Sanayi Odasında,Geleneksel Gece ve İftar Yemeği Düzenledik.

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI YAKIT DOLUM 
PERSONELİ EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

Sivas il temsilciliğinde eğitimcimiz Sn.Dursun AYYILDIZ tarafından LPG PTPGAZ İSTASYONLARI YAKIT DOLUM
PERSONELİ eğitimi verildi
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SİVAS 

ASANSÖR FİRMALARINA 
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 

11.01.2016 tarihinde Sivas İl Temsilciliği Yürütme Kurulu
üyelerimiz ve Asansör alanında uzman teknik personelimiz ile
Sivas’  ta Asansör Montaj ve Bakım faaliyeti gösteren 
firmalarla toplantı yapılmıştır. Toplantı da Asansörlerin Yıllık
Kontrolleri ve Yeni Yönetmelik Uyarınca Kontrolde Uygu-
lanacak Esaslarla ilgili bilgi alış verişinde bulunmuşlardır.

ÜYELERİMİZLE ŞUBE 
SEÇİMLERİNE KATILDIK

17.01.2016 tarihinde Kayseri Şube’  de yapılan 13.
Dönem Olağan Genel Kurul seçimlerine Sivas İl
Temsilciliği üyelerimiz,  Yürütme Kurulu üyeleri ve
Teknik Görevli personellerimiz katılım sağlamışlardır.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 

29.01.2016 tarihinde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili
odamızı İşyeri Hekimimiz Uzm.Dr. Mustafa UZUNLU
ve A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Rüştü ÖZKUL ziyarette
bulunarak bilgi vermişlerdir.

OLAĞAN GENEL 
KURULA KATILDIK

Ankara Genel Merkez 46. Dönem Olağan Genel Kurul
Seçimlerine 05-06 Mart tarihlerinde Sivas İl Temsilcimiz
Mustafa ERDABAK ve İl Temsilciliği Teknik Görevlimiz
Sabahaddin TAMGAÇ katılım sağlamışlardır.
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SORGUN TİCARET ODASINA ZİYARET

MMO Yozgat il Temsilcisi Tahir DEMİREL ve üyelerimiz Hatice ÖZKAN,Ümit ŞANLI, İsmail KESKİN , Saffet ÇALIŞKAN
ile birlikte Sorgun Ticaret Odasına ziyaret gerçekleştirildi.

SORGUN ZİRAAT
ODASINA ZİYARET

MMO Yozgat il Temsilcisi Tahir DEMİREL ve üyeler-
imiz Hatice ÖZKAN,Ümit ŞANLI, İsmail KESKİN , Saffet
ÇALIŞKAN ile birlikte Sorgun Ziraat Odasına ziyaret
gerçekleştirildi.

YÜRÜTME KURULU ÜYELERİMİZ
BASINA ZİYARETTE BULUNDU

MMO YOZGAT il Temsilciliği Yürütme Kurulu üyeler-
imiz Derya DOĞAN ve Fadime SOLMAZ 10 Ocak
çalışan Gazeteciler günü dolayısıyla Yozgat’ ta bulunan
yerel basını ziyarette bulundular. 

YOZGAT

bülten 94_Layout 1  20.04.2016  16:17  Page 21



Teknik Hizmetler

http://kayseri.mmo.org.tr   0850 495 0 66624

bülten 94_Layout 1  20.04.2016  16:17  Page 24

Temsilciliklerimiz

http://kayseri.mmo.org.tr   0850 495 0 66622

ÜYELERİMİZLE ŞUBE SEÇİMLERİNE KATILDIK

Şubemizin 16-17 Ocak 2016 tarihlerinde yapılan 13. Olağan Genel Kurulunu MMO YOZGAT il Temsilciliği üyelerimizle
beraber katılım sağlandı.

LPG DOLUM BOŞALTIM KURSU DÜZENLENDİ

LPG sektöründe çalışan personellere yönelik eğitim ve belgelendirme çalışmaları kapsamında  31 Mart-01 Nisan
2016 tarihlerinde MMO Yozgat İl Temsilciliğimiz tarafından Sorgun'da  LPG Dolum-Boşaltım Personeli (Pompacı)
kursu  düzenlendi. Eğitmenimiz Dursun AYYILDIZ  tarafından verilen kursa 30 kişi katılım sağladı.

YOZGAT
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Bültenimizin bu sayıdaki konuğu ISISAN AŞ. Genel Müdür
Yardımcısı Sn. İbrahim Göknar.

Yapıtıkları başarılı işlerle isminden sıkça söz ettiren ISISAN AŞ.
hakkında kendisine iletmiş olduğumuz sorulara samimi cevaplar
aldık.

*Firmanızı kısaca tanıtıp, ürün çeşitliliğinden bahseder
misiniz?

-ISISAN AŞ. başta enerji sektörü olmak üzere, basınçlı kap ve
proses tankları ile alakalı tüm ihtiyaçlara cevap veren yegane
firmadır. Ürün yelpazesi en geniş olan basınçlı kap üreticisi
olduğumuz yadsınamaz bir gerçektir. Başlıca üretimlerimiz LNG,
LCO2, LIN/LOX/LAr, LPG stok ve taşıma tanklarıdır.Bunların
haricinde atmosferik buharlaştırıcı, ısı değiştirici, özel proses
tankları ve anahtar teslim enerji istasyonları ile hizmet vermek-
teyiz. ISISAN ayrıca geniş ve tecrübeli servis ağı ile ürünlerine
satış sonrası hizmet konusunda da tam destek sağlamaktadır.

*Üretim kapasiteniz hakkında bilgi verir misiniz?
-Yıllık ortalama 500 adet sanayi tipi LPG Stok Tankı, 200 adet

LPG Taşıma Tankı, 2.000 adet LPG Domestik Tank üretimi
yapmaktayız. Bunun yanı sıra kreyojeniktank  imalat hattımız
yılda ortalama 300 adet standart hacimde (3m3 ila 60m3 arası)
LNG, Airgas ve CO2 Stok Tankı ile 100 adet Taşıma tankı imal
etmektedir. Ayrıca yılda ortalama 10 adet “ Özel Üretim”  krey-
ojenik tank, yani 100m3 ila 500 m3 arası hacimlerde kreyo-
jenikproses tankı imal edilmektedir.

*Yapılan Ar-Ge çalışmaları hakkında bilgi verir misiniz?
Her zaman ürün gamını genişletme ve yeni doğan ihtiyaçlara

hızlı cevap verebilme adına Ar-Ge çalışmalarına büyük bir
yatırım payı ayırmaktayız. Tamamı mühendislerden oluşan,
konusunda uzman ve tecrübeli bir ekiple son teknoloji sistemler
ve mühendislik programları kullanmakta ve personelimize
eğitimler aldırmaktayız. Alanında en iyi olabilmek için en üst
düzey cihazlar ile üretim ve kalite kontrol sistemleri kurmakta
olan ISISAN; kendi bünyesinde kullandığı dijital radyografi, en-
doskopik kamera kaynak kontrol cihazı, helyum dedektörü, ul-
trasonik test cihazları, otomatik kaynak makinaları, vb.
ekipmanlar ile makine parkını daima ihtiyaçları karşılayabilecek
şartlarda hazır tutmaktadır.

*Bünyenize yakın zamanda eklediğiniz veya eklemeyi
planladığınız ürün var mı?

Standart üretimlerimiz haricinde, esnek üretim kapasitemiz ve
geniş mühendislik altyapımız ile sektörün ihtiyaçlarını her daim
karşılayabilecek durumdayız. Mühendislik ekibimiz, müşterinin
prosesine göre ihtiyaç duyduğu tankı ve teknik özelliklerini be-
lirlemekte ve proje olarak müşterinin hizmetine sunmaktadır.

*Üretim alanında plan(yatırım v.s.) ve hedefleriniz nel-
erdir?

- Son yıllarda dünya devi markaların enerji üretim tesisleri için
büyük hacimlerde “ Engineered Tank”  üretimi yapmaktayız.
Kalitemiz, teslim sürelerimiz ve satış sonrası hizmet kararlılığımız
ile son derece güvenilen bir imalatçı olarak artan taleplere karşı
kapasite artışı hedefi içindeyiz. Genelde 200 m3 hacmin üz-
erinde olan bu tanklar için gerek kapalı alan, gerekse makine
parkını genişletme çalışmalarımız devam etmektedir.

*Şuan kaç ülkeye ihracat gerçekleştiriyorsunuz?
-Hali hazırda 62 ülke ile ihracat anlamında aktif olarak

çalışıyor durumdayız. Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde uzun
yıllardır başarılı bir şekilde ürün sevk etmekte ve bilinen bir
marka olarak tercih edilmekteyiz. Öte yandan son yıllarda Krey-
ojenik Gazlar üzerine de, sektörün en iyi oyuncuları tarafından
tercih edilen bir marka halinegelmiş bulunmaktayız.

*İhracatın üretimdeki payı nedir?
-2013 yılı ve daha önceleri için ürünlerimizin ihracattaki payı

%50-55 iken, 2014 yılından itibaren bu oranı %60’ ın üzerine
yükseltmiş durumdayız.

*İhracatın cironuzdaki payı nedir?
-2015 yılı için ihracatımızın genel ciromuzdaki payını net %64

olarak belirtebiliriz. Ortalama bu oran %60 olarak kabul
edilebilir.

İbrahim GÖKNAR – ISISAN A.Ş
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*2015 yılında ihracat pazarına eklediğiniz yeni ülkeler var
mı?nerelerdir?

-Kamerun, Irlanda, Rusya, Moritanya, Türkmenistan
pazarlarını portföyümüze eklemiş bulunmaktayız.

*Yurt dışında hangi bölgelerde kendi satış ofisiniz var? 
-Almanya, Dubai, Irak, İran, Cezayir ve Hindistan’ da satış

ofislerimiz bulunmaktadır. Almanya ve Dubai ofislerimiz hem
satış hem de satış sonrası servis hizmeti verebilecek kapasitedir. 

*2016 yılında hedef pazarlarınız nerelerdir?
-2016 yılında Rusya ve Türki Cumhuriyetler pazarına daha

etkin bir şekilde giriş yaparak oradaki taleplere karşılık vermek
niyetindeyiz. Ayrıca Amerika pazarındaki varlığımızı da
pekiştirerek orada da bir bilinilirlik oluşturmak istiyoruz.

*ihracat alanında firma olarak yakın ve orta vadedeki hede-
fleriniz nelerdir?

ISISAN AŞ. Türkiye pazarında sadece bir tank üreticisi değil,
sektörün güvenine mazhar olmuş bir mühendislik pazarı olarak
hizmet vermektedir.

Yurtdışında da son dönemde artarak devam eden anahtar tes-
lim projeler ile “ ISISAN ENGINEERING”  olarak yeni bir marka
yaratma hedefimiz bulunmaktadır.

*Şuanda iç pazarda kaç bayii var?
-Bayi sistemi ile çalışmıyoruz. Tüm satışlarımız merkez ofisimiz

ve merkeze bağlı İstanbul satış ofisimiz üzerinden yapılmaktadır.

*İç pazardaki hedefleriniz nelerdir?
Büyük bir gururla söylemeliyim ki, Türkiye’ de sektör

ISISAN’ ı hep farklı bir yere koydu. Biz her zaman
müşterilerimizin çözüm ortağı olduk. Bu gururlu ve güvenilir
markamızın değerini korumak ve her zaman ileriye götürmek
en büyük hedefimizdir.

*İç pazar müşteri portföyünüz hakkında bilgi verir misiniz?
-İç pazarda, toptan gaz satış ve gaz dağıtım firmalarıbizim

başlıca müşteri portföyümüzü oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra
petrol rafinerileri, oteller, hastaneler, asfalt şantiyeleri, sanayideki
büyük ölçekli fabrikalar, vb. geniş bir alana hitap etmekteyiz.

*Sektörünüzün sorunları ya da avantajları nelerdir?
Sektörün en büyük sorunu olarak ticari kaygıların kaliteye

olumsuz etkisi ve bunun haksız rekabeti doğurmasını söyleye-
bilirim. Başta tehlikeli madde stok ve taşımacılığı için üretilmekte
olan tanklar olmak üzere, tüm basınçlı kapların taşıması gereken
minimum kalite standartlarının dahi göz ardı edildiği, kabul
edilemez bir üretim ağı ülkeyi tehdit etmektedir. ISISAN olarak
bu noktada her zaman duruşumuzu korumaya ve
müşterilerimize güvenli ürünler üretmeye gayret göstermekteyiz.
Sektörün avantajı ise, bu işte dünya markası olmuş şirketlerin
önceliği kalite ve iş güvenliği olduğu için her zaman tercih edilm-
eye devam etmekteyiz.

*2016 yılında sektörünüzü nasıl görüyorsunuz?
2016 yılı büyük bir ümitle başlamış ve öyle de devam etmek-

tedir. Özellikle “ Tehlikeli Madde Taşımacılığı”  konusunda
Avrupa standartlarını yakalama hedefi ve çalışmaları içinde olan
ilgili bakanlıklarımız sayesinde sektör büyük ölçüde hareket
kazanmıştır.

ISISAN AŞ. uzun yıllardır “ Tehlikeli Madde Taşımacılığı”  için
Avrupa standartlarında tankerler üretmekte ve tüm gerekli
sertifikaları sağlamaktadır. Gerek LPG ve LNG gibi flamable ga-
zlar için ürettiğimiz tankerler, gerekse LCO2 ve airgas için
ürettiğimiz tankerler sağladığımız ADR ve T9 sertifikaları ile tüm
dünya karayollarında güvenle taşıma yapmaktadır.

Bu anlamda ülkemiz son dönemde çok ciddi kararlar almakta
ve adımlar atmaktadır. Tehlikeli madde taşımacılığı kurallarına
uygun olarak üretilmeyen tüm mevcut tankerlerin, eğer
mümkünse revizyonlara tabi tutulması ve sonra belge-
lendirilmesi; aksi halde operasyondan kaldırılması
sağlanmaktadır.Bu noktada TSE, yetki verdiği muayene merke-
zleri ile bu kontrol ve revizyon işlemlerini yürütmektedir. ISISAN
AŞ. Tehlikeli Madde Taşımacılığı konusunda hizmet veren,
yetkilendirilmiş başlıca muayene merkezlerinden biri olarak da,
sektöre katkıda bulunmak amacı ile üzerine düşeni yapmaktadır.

*Firmanızın MMO ile yürüttüğü ortak çalışmalar oluyor
mu, oda faaliyetlerinden haberdar mısınız?

Öncelikle şunu söylemeliyim ki ben de MMO Kayseri
Şube’ nin 2700 üyesinden biriyim. Kayseri şube mesleki
çalışmaları ve meslektaşlarına vermekte olduğu hizmetler ile her
zaman ön planda bir odacılık faaliyeti yürütmektedir. Biz de kimi
zaman teknik konularda odadan görüş almakta, kimi zaman da
aktif olarak hizmet almaktayız. Ayrıca firmamız üretim port-
föyüne uygun nitelikte stajyerlerin belirlenmesinde de birlikte
çalışmaktayız.

Bu vesile MMO Kayseri Şube Başkanı ve Yönetim Kuru-
lu’ na teşekkürlerimi sunuyor, çalışmalarında başarılar
temenni ediyorum.
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Son yıllarda bütün dünyayı kaplayan bir furyanın adıdır,
Facebook. Yediden yetmişe herkesin bir profil sayfasının
olduğu, gün içinde muhtelif defalar giriş yaptığımız,
aklımızın sürekli orada takılı kaldığı, kontrol
etmediğimizde kendimizde eksiklik hissettiğimiz sosyal bir
çılgınlık…

Birkaç istatistiksel bilgi verelim;
• Dünyada Facebook kullanıcı sayısı 1.59 milyar
• Türkiye’ de ise 42 milyon kullanıcısı var.
• Türkiye’ de kullanıcıların ortalama sosyal medya

kullanım süreleri günde 2 saat 32 dakika.  
• Kadınlar erkelere oranla daha uzun süre kullanıyorlar.
• Kadınlar ortalama 2 haftada bir profil fotoğraflarını

değiştirirken bu süre erkeklerde 3 hafta ve üzeri
olmaktadır. 

• Ayrıca kadınlar erkeklere oranla daha fazla fotoğraf
yüklemekte ve içerik paylaşmaktadırlar.

İnsanlar Facebook üzerinde adeta 2. bir hayat yaşıyorlar.
Bu sanal hayatta kendilerini daha özgür hissediyor, sosyal
hayatta yapamadıklarını, söyleyemediklerini bu ortamda
daha rahat şekilde gerçekleştirebiliyorlar. Sanal hayatın
yanıltıcı cazibesi ve bilinçsiz sosyal medya kullanımı be-
raberinde  birçok toplumsal problemi de birlikte getiriyor.

• Facebook kaynaklı adli vakalar; şantaj, dolandırıcılık,
tehdit, aldatma ve hatta cinayetler.

• Boşanma davalarının %80 inde tarafların Facebook’ -
tan delil  sunması.

• Kurumsal firmaların %90’ ının iş başvurularında
adayın Facebook profilini incelemesi  ve bu adayların
%69’ unun Facebook’ ta paylaştıkları içerikten dolayı
reddedilmesi,

• Özellikle gençlerde yoğun kullanımdan kaynaklanan
asosyal kişilik bozukluklarının artması,

• Her anını paylaşma güdüsü ile bir nevi gizli teşhircilik
duygusu sayılabilecek  karakter zafiyetlerinin ortaya

çıkması,
• Bilinçsizce paylaşılan fotoğraf ve içeriklerin daha sonra

adli vakalara sebebiyet verecek olaylara zemin
hazırlaması,

• Yoğun kullanan kullanıcıların gerçeklikten kopması ,
bu tiplerdeki özgüven eksikliği ve takıntıların ortaya
çıkması

• Sigara, alkol, uyuşturucu gibi bir tür sosyal medya
bağımlılığının oluşması,

• İş ortamlarında kontrolsüz sosyal  medya kullanımında
kaynaklı iş veriminin düşmesi,

• Öğrencilerde derse olan ilginin azalması, odaklanma
problemi ve beraberinde gelen başarısızlıklar

Bu konulardan her biri başlı başına incelenmeye değer
ayrı yazı konuları. Ancak bu yazıda asıl bahsetmek
istediğim ise bu bilinen tehlikelerin ötesinde, çok farkında
olmadığımız ama daha vahim sonuçlar doğurabilecek
başka bir tehlike. Son zamanların meşhur deyişiyle “ tur-
pun büyüğü torbada…”

Gelecek İnsan Kaynağımız Tehlike Altında!
Facebook’ ta neler yaptığımıza tekrardan bir göz atalım. 
Fotoğraflarımızı, videolarımızı ve düşüncelerimizi

paylaşıyoruz. Fotoğraflarda tanıdığımız kişileri etiketliy-
oruz. Yorumlar yazıp, beğeniler yapıyoruz. Oyun oynuy-
oruz, aramalar yapıyoruz, yer bildirimlerinde
bulunuyoruz, Messenger üzerinden özel görüşmeler
yapıyoruz v.s. 

Bu eylemleri gayet doğal bir şekilde yapıyoruz. Ancak
dikkat etmediğimiz en önemli nokta yapmış olduğumuz
her hareketin Facebook tarafından kaydediliyor oluşu.
Kimle ne yazıştınız, neyi aradınız, neyi beğendiniz, hangi
tarihte neredeydiniz, kimle birlikteydiniz. Bunların hepsi
gün gün kayıt altına alınıyor. Siz paylaşımlarınızı
kaldırsanız da mesajlarınızı silseniz de gerçekte bu
kayıtların hiçbiri silinmiyor. Yani her kişiye ait bir dosya
tutulmuş oluyor. Siz Facebook’ u kullandıkça da bu
dosyanın kalınlığı artıyor. Bu dosya ile kişisel profiliniz
tanımlanabiliyor. Neyi seversiniz, neye zafiyetiniz var, ilgi
alanlarınız neler, politik görüşünüz ne, özel görüşmeleriniz
neler gibi…

Bu konuyla ilgili bir CIA ajanının yorumu ilginç. Bir
gazete röportajında diyor ki; 

“  Biz eskiden bir kişi hakkında bilgi toplayabilmek için
günlerce aylarca uğraşır, olmadık yöntemler kullanırdık.
Oysa şimdi insanlar kendi elleriyle sosyal medyada en
detay bilgilerini paylaşıyorlar. Artık işler çok kolay…”

BİR ULUSAL GÜVENLİK MESELESİ: FACEBOOK

Tarık YÜCE

Bilgisayar Mühendisi
tarik@duzeybil.com.tr
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Bir başka çarpıcı örnek;
2010 yılında Obama’ nın Beyaz Saray’ da gençlerle

buluştuğu bir ziyarette, gençlerden birisi “ Efendim gele-
cekte başbakan olabilmemiz için neyi önerirsiniz”  diye
soruyor. Obama’ nın verdiği yanıt çok manidar;

“ Sosyal ağlarda ne yapığınıza dikkat edin. Bir gün
çoğunuzun hayatı kararacak…”

Bir örnek daha;
Avrupa Komisyonu Temsilcisi Bernhard Schima, 2015

yılında veri gizliliği ile ilgili bir davada şu çarpıcı tespiti
yapmıştı;

“ Bilgilerinizin ABD güvenlik birimlerinin eline
geçmesini istemiyorsanız Facebook hesaplarınızı
kapatmanız gerekiyor”  

Konuyla ilgili onlarca örnek verebiliriz. Amerikan Ulusal
Güvenlik Dairesi’ nin (NSA) Facebook verilerini izlediği
ve depoladığı çok tartışılan şüphelerin başında gelmekte-
dir.

Elbette bu konuda resmi bir açıklama beklemek komik
olur ancak istihbarat birimlerinin sosyal medya firmaları
ile ilişkileri yadsınamaz bir gerçek.

Facebook’ u, Harvardlı Yahudi bir genç olan Mark
Zuckerberg’ in başarısı olarak sunan romantik hikayeye
inanıyorsanız dünya gerçeklerini anlamada atladığınız
ciddi konular var demektir. 

Bütün bu bilgilerin ortaya çıkarttığı acı gerçek şu ki,
bütün kişisel verilerimiz yabancı bir devletin istihbarat bir-
imlerinin elinin altında. Bu sıradan bir vatandaş için çok
önemli olmayabilir. 

“ Bilgilerimi istihbarat birimleri napsın? ”  diye
düşünebilirsiniz. Ancak kritik noktalarda görev yapan
bürokratlarımız, politikacılarımız, güvenlik elemanlarımız
için de bu kadar rahat olabilir miyiz? 

Bu noktada üzerinde durulması gereken en büyük

tehlike ise gelecek insan kaynağımızın tehlike altında
olduğudur. Bugün artık bütün gençlerin Facebook hesabı
var ve yukarıda bahsettiğimiz üzere bütün kişisel bilgilerini
bu ortama giriyorlar. Yapmış oldukları görüşmelerde,
paylaşımlarda yanlış, mahrem konular da olabilir. Bu
gençler ileride devlette veya özel sektörde önemli nokta-
lara geldiklerinde sosyal medyada kayıt altında tutulan
kalın dosyaları birilerinin dikkatini çekecektir. 

Bütün davranışları bilinen, tepkileri öngörülebilen,
kararları tahmin edilebilen, geçmişteki hataları kullanıma
hazır bekletilen bir bürokrat, bir bakan, bir emniyet
müdürü v.s düşünebiliyor musunuz? Bu durumun ortaya
çıkarabileceği vahim sonuçları hayal edebiliyor musunuz?

Sonuç olarak, bilinçsizce kullandığımız sosyal medya
ileride bu ülkeye yapılabilecek en büyük kötülüğe zemin
hazırlamaktadır. Maalesef ne millet olarak ne de devlet
olarak bunun henüz çok da farkına varabilmiş değiliz. 

Biz bu konuda henüz uyuyor olsak da uyanmış olan de-
vletler var. Rusya, Çin, Brezilya, Hindistan gibi süper güç
adayı ülkeler kendi sosyal medyalarını kullanıyorlar. 

(www.vk.com, www.odnoklassniki.ru,
www.renren.com, qzone.qq.com, www.weibo.com,
www.orkut.com )

Bu ülkelerde facebook ve twitter, yerel rakiplerinin çok
gerisinde kalmaktadırlar.

Devlet, basın, sermaye bu sitelere destek veriyor, sahip
çıkıyor. Sonuç olarak da yaygın bir kullanıma erişmiş du-
rumdalar.

Biz Türkiye olarak kendi Facebook’ umuzu kendi Twit-
ter’ imizi geliştirmediğimiz sürece bu sosyal medya furyası
bize Ulusal Güvenlik Meselesi olarak geri dönecektir.
Bunun nasıl başarılacağı, neler yapılması gerektiği ayrı bir
yazı konusu. Ancak biz ülke olarak bunu başarana kadar
geçen süreçte ne yapmalıyız sorusuna Obama’ nın
gençlere verdiği yanıtı tekrarlayarak noktalayalım.

“ Sosyal ağlarda ne yapığınıza dikkat edin…”
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Sanayileşme ile birlikte üretimde insan faktörünün yeri azal-
maya yüz tutsa da, hala en önemli faktör olma özelliğini
korumaktadır. Ülkemizde ve dünyada, insan canını korumaya
yönelik ne kadar çalışma yapılırsa yapılsın, maalesef hala iste-
nilen başarının yanından bile geçebilmiş değiliz. ILO verilerine
göre tüm dünyada yılda yaklaşık 317 milyon iş kazası meydana
gelmekte ve bu kazalar sonucu her yıl 2,3 milyon çalışan
hayatını kaybetmektedir. Ülkemizde ise her 6 saatte 1 insanın,
iş kazası sebebi ile hayatını kaybettiği rapor edilmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yayınlanan iş
kazaları ile ilgili verilerden Türkiye’ de 2011 yılında meydana
gelen 69.227 iş kazasında 1.700 işçi hayatını kaybederken,
2012 yılında 74.871 iş kazasında 744 işçinin hayatını kaybettiği
görülmektedir. Meydana gelen iş kazası sayısı artmasına
rağmen, hayatını kaybeden işçi sayısının azalmasının nedenleri
ile ilgili bir veri bulunmamaktadır. Bu durum, kazaların
niteliğine yönelik ayrıntılı araştırmalara duyulan ihtiyacı bir kez
daha göstermesi açısından dikkate değerdir. 

İstatistiklerden elde edilen bir diğer enteresan sonuç ise;
kazaların yaklaşık yarısının işe başladıktan sonraki ilk üç saat
içerisinde meydana gelmiş olması, kazaya uğrayanların genel-
likle işe başlamalarının birinci yılında kazalanmış olmaları ve
kazaya en fazla uğrayanların 25-30 yaş aralığında
bulunmalarıdır.

Ülkemiz iş kazaları açısından AB ülkelerinden 7 kat fazla iş
kazası ile AB de birinci, Dünyada ise üçüncü sıradadır. Bu sonu-
cun en önemli sebebi bizim sanayileşme yarışına çok geç
başlamış olmamız ve ilgili kanun ve mevzuatımızın henüz yeter-
siz olmasıdır.Tüm bu acı gerçeklere rağmen ülkemiz bu konuda
azda olsa bir ilerleme sağlamıştır. Aşağıdaki fotoğraf Osmanlının
son dönemlerinde Kozlu maden ocağında yalınayak çalışan
işçilere aittir. 

Günümüzde ramak kala ve kaza analizleri, risk
değerlendirmeleri yapılmakta ve gerekli önlemler alınmaya
çalışılmaktadır. Uygun kişisel koruyucu donanımın (KKD)
kullanılmasına önem verilmektedir. Ama elbette ki daha alacak
çok yolumuzun olduğu kaçınılmaz bir gerçektir.

Şimdi birkaç yaşanmış kazayı irdeleyelim ve aslında önle-

menin ne kadar kolay olduğunu görelim;

1-HAVA YERİNE NİTROJEN SOLUYARAK ÖLMEK
Bir petrokimya tesisinde kimyasal reaktor tanklarından birine

sokulan bir müteahhit işçisinin vazifesi tank duvarlarını kum
tabancası ile temizlemektir.

Bu işi yaparken koruyucu elbise ve maske takmak zorundadır.
Maske takılı iken nefes alma işi,müteahite ait temiz hava kom-
presoründen sağlanmaktadır.

O gün müteahitin hava kompresorü bozuk olduğu
için,müteahitin formeni işyerine ait merkezi hava sitemini kul-
lanmak ister ve o bölgedeki hortumlardan birisini maskeye
bağlanması için tank içine salar. Ancak tank içine yanlışlıkla
hava hortumu değil nitrojen (azot) hortumu salınmıştır.
Maskede hava yerine nitrojen soluyan işçi oksijensiz kalarak bil-
incini kaybeder ve kaldırıldığı hastanede ölür.

KAZANIN NEDENİ:
• Müteahit kendi ekipmanını kullanmak yerine yabancısı

olduğu bir çevrenin ekipmanını kullanmıştır.
• Hortum vanası üzerinde nitrojen vanası olduğuna dair her-

hangi bir yazı, işaret vs yoktur.

2-İSKELEYİ TAŞIYAN ÇELİK HALAT KOPTU
İki işçi iki tarafında çelik halat ile askıya alınmış bir iskelede

bina duvarını onarmaktadır.
İskeleyi taşıyan halatlardan birisi askı yerindeki bağlantı

noktasında kopunca, işçilerden biri düşerek ölür diğeri açık bir
pencerenin pervazına tutunarak canını zor kurtarır.

KAZANIN OLMAMASI İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİYDİ
Askı halatlarının özellikle bağlantı noktaları çalışmadan önce

kontrol edilmeli, aşınmış, liflerinden bazıları kopmuş halatlar
kullanılmamalıydı.

İşçiler kendilerini iskele dışında sağlam yerlere emniyet ke-
merleri ile bağlamış olmalıydı.

Benzer bir başka kaza ise;
Dış cephe kaplaması yapan iki mütahit işçisi yukarıdaki gibi

iki ucundan çelik halatla askıya alınmış iskelede Elektrik ark
kaynağı yapmaktaydı.

Elektrik kaynağının hatalı şase bağlantısı nedeni ile çelik halat
ile metal dış cephe kaplaması arasında ark oluştu. Ark net-
icesinde bazı telleri kopan halat zayıflayınca tümden koptu ve
iki işçi düşerek hayatını kaybetti.

Özellikle elektrik kaynağının şase bağlantısının sağlıklı
olmasına dikkat edilmeli, hatta o koşullarda kaynak hiç
yapılmamalı ve mutlaka emniyet kemeri kullanılmış olmalıydı.

Daha bir çok kaza örneği inceleyebilir ve olmaması için
alınması gereken önlemleri analiz edebiliriz. Kaza olduktan
sonra yapılan analiz en kolay analizdir, bizler kazayı önceden
analiz etmek zorundayız ki önleyici faaliyetlerde bulunabilelim.
Risk algımızı daima açık tutalım, yüksek derecede risk
almayalım, aldırmayalım.

Kazasız günler dilerim…

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

SERDAL
KARA

MMO Kayseri Şubesi
Yönetim Kurulu Üyesi
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Aytemiz Akaryakıt Dağıtım, Üstündağ Eğitim Kurumları ve Doğuş
Koleji ile Şubemiz arasında indirim protokolü imzalanmıştır. 

Ayrıntılı bilgi ve güncel protokollere http://kayseri.mmo.org.tr
aderisnden ulaşabilirsiniz.
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Yeni Üyelerimiz

AHMET CEYLAN

İBRAHİM YARGU

MUHSİN AL

TUĞRUL OKTAY CEREN OKUYUCU

AYŞE KARAKAŞ

KUBİLAY MANTI

MUSTAFA ZAFER

TUNCAY ÜZÜMCÜ

BURAK ŞEN

KUDRET KAYA

ÖMER ERDOĞAN

YUNUS EMRE TAKCI

ERSİN KIRMIZI

LÜTFULLAH 
AKBULUT

RABİA YILMAZ

YUSUF KAHRAMAN

COŞKUN ÖZER RESUL YILMAZHATİCE ARSLAN İBRAHİM YARGU OZAN KARABULUT

HASAN ÜLKER

MEHMET AKİF
OYMAK

ŞEYDA DEMİR
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SEVİNDİKLERİMİZ…

73937 sicil numaralı üyemiz Sn. Yılmaz YÜCEL’in Beyza İsimli kızı olmuştur. YÜCEL ailesini tebrik eder, Beyza YÜCEL’E sağlıklı ve mutlu uzun
ömürler dileriz.

52527 sicil numaralı üyemiz Sn. Ali AKARSU’nun Burak isimli oğlu olmuştur. AKARSU ailesini tebrik eder, Burak AKARSU’na sağlıklı ve mutlu
uzun ömürler dileriz.

21820 Sicil Numaralı Üyemiz Ve MMO Kırşehir İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyesi Ömer ÇETİNER’ İn Oğlu Saygın ÇETİNER ile Seher ER Dünya
Evine Girmiştir. Genç Çiftleri Tebrik Eder, Ömür Boyu Mutluluklar Dileriz.

52351 sicil numaralı üyemiz ve teknik personelimiz Atilla ÇİÇEK ‘in Büşra isimli kızı olmuştur. ÇİÇEK ailesini tebrik eder, küçük Büşra’ya sağlıklı
ve mutlu uzun ömürler dileriz.

92608 Sicil Numaralı Üyemiz Ammar BULUT dünya evine girmiştir. Genç çiftleri tebrik eder, ömür boyu mutluluklar dileriz.
50168 sicil numaralı üyemiz Fadime SOLMAZ Yozgat Belediyesi Kültür ve Sanat Merkezine Müdür olarak atandı.Sn.SOLMAZ’a yeni görevinde

başarılar dileriz.

ÜZÜLDÜKLERİMİZ…

27646 Sicil numaralı üyemiz Sn. Ahmet ÖZDOĞAN’ın annesi vefat etmiştir. Merhumeye Allah(CC)’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.
11170 Sicil numaralı üyemiz Sn. Mehmet Yener KURTARAN’I kaybettik. Merhuma Allah(CC)’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.
86838 Sicil numaralı üyemiz Sn. Alper SİRVAN’ın babası vefat etmiştir. Merhuma Allah(CC)’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.
68779 Sicil numaralı üyemiz Sn. Mükremin HASBÜLBÜL’ün dedesi vefat etmiştir. Merhuma Allah(CC)’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.
9608 Sicil numaralı üyemiz Sn. Kıyas GÜNDÜZ’ün abisi vefat etmiştir. Merhuma Allah(CC)’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.
59412 sicil numaralı üyemiz MMO Kırşehir İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Üyesi Bilal İĞDELİ’nin babası vefat etmiştir. Merhuma ALLAH ‘(CC)tan

rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz
63351 sicil numaralı üyemiz Eray Kemal KIRAY’ın dedesi vefat etmiştir. Merhuma ALLAH ‘(CC)tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz
48005 sicil numaralı üyemiz MMO Kırşehir İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanı Ahmet GÖÇEN’nin dayısı vefat etmiştir. Merhuma ALLAH ‘(CC)tan

rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.
58857 sicil numaralı Üyemiz Reşat ARSLAN’ın Kardeşi Polis Memuru Ferhat ARSLAN Van’da PKK'lı teröristlerin yola döşediği bombayı imha etmek

isterken şehit düşmüştür. Şehit Polisimize Yüce ALLAH ‘(CC)tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.
52792 sicil numaralı üyemiz Burcu SAYAR’ın babası vefat etmiştir. Merhuma Allah(CC)’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.

Değerli Üyemiz; 
Acılar paylaştıkça azalır, 

Mutluluklar Paylaştıkça büyür 
sözünden yola çıkarak,

Sizler de sevinçlerinizi ve 
üzüntülerinizi bu sayfada 

paylaşmak isterseniz, 
0850 495 0 666 numaralı 

telefonumuzu arayarak 
bize bilgi verebilirsiniz.
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Basında Şubemiz
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Basında Şubemiz
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Sağlık

Tiroid fonksiyonlarında azalma demektir. Hipotirodi
en sık rastlanılan tiroit hastalığıdır. Tiroid hormonları
birçok hücresel işlev ve bir çok hücresel süreç üzerinde
etkilidir.Kadınlarda daha sık görülür, yaşla birlikte
görülme sıklığı artar ve ailesel geçişi vardır.

Hipotiroidinin nedeni

• Erişkinlerde hipotiroidinin en sık sebebi
Hashimoto tiroitidir. Bu hastalıkta bağışıklık sistemi tiroit
bezinin yapısını bozarak yeterli hormon üretmesini en-
geller.yani otoimmün  olay sonrası gelişen bir
hastaklıktır.pernisyöz anemi ,romatoid artrit,addison
hastalığı ve tip 1 diyabet ile birliktelik olabilir.

• Hipotiroidi ayrıca esas olarak başka tiroit
hastalıklarının tedavisinde kullanılan yöntemler olan
radyoaktif iyot tedavisi ve cerrahi sonucunda gelişebilir.

• Hipotiroidi tiroit bezinin gelişmemesine bağlı
olarak doğuştan itibarende görülebilir.

• Hipopituitarizm veya hipotalamus kusuru 
• İyot eksikliği 
• Boyuna uygulanan radiyoterapi 
• İlaçlar amiodaron ,antitiroid ilaçlar  ve lithium

Hipotiroidi önemi

Erişkinlerde, hipotirodiye bağlı mental ve fiziksel per-
formansta azalma meydana gelir. Ayrıca kolestrol ve
trigliserid yüksekliğine neden olarak kalp hastalığına yol
açabilir. Ciddi tedavisiz hipotiroidiye bağlı hayatı tehdit
eden bir durum olan miksödem koması gelişebilir.
Hipotiroidi tanısı özellikle gebelik döneminde bebeğin
sağlığı açısından da önem taşır. Bebeklere doğumda
yapılan rutin testlerde hipotiroidisi olanlar anlaşılabilir.
Tedavi edilmezse, çocukta zihinsel yavaşlama-gerileme
görülür veya çocuğun gelişimi normal olmaz.

• Belirtileri Yorgunluk ,Cilt ve saçta kuruma , Zi-
hinsel yavaşlama, Kabızlık, barsak harekertlerinde
yavaşlama ve emilim azalması  , Hareketsizlik,bayanlarda
adet düzensizliği, depresyon, Üşüme hissi, Şişlikler
(ödem),nadiren  kramplar,kas katılığı ve vucütte
uyuşmalar neden olabilir.

• Bu belirtiler hipotiroidiye özgü değildir.
Hipotiroidisi olan birçok kişide bu belirtilerin hepsi ol-
mayabilir, şiddeti ise değişkendir. Basit bir kan testi
hastalığın erken teşhisini sağlamaktadır.

Hipotiroidi tanısı 
Kan testleriyle tiroit-uyarıcı-hormon (TSH) ve tiroit

hormonu (T4) düzeyleri ölçülebilir. Kanda TSH düzeyinin
yüksek olması hipotiroidiyi göstermektedir. Hipotiroi-
dinin erken evresinde veya hafif hipotiroidi durumunda
T4 düzeyleri normalin altına inmeden önce TSH düzey-
leri yükselecektir. Bu iki kan testinden TSH daha önem-
lidir.Hipotiroidinin nedeni Hashimoto tiroditi olduğu
zaman kanda ayrıca tiroit bezine saldıran otoantikorlar
da ölçülebilir.

Hipotiroidi tedavisi
Hipotiroidi tiroit hormon ilacı verilerek tedavi edilir.

Kullanılan ilaç levotiroksindir. Bu madde tiroit bezinin
doğal olarak ürettiği T4’ ün sentetik olarak üretilmiş ha-
lidir. Tiroit hormon replasmanının genel olarak ömür
boyu yapılması gerekir. Eğer herhangi bir sebeple ilacın
değiştirilmesi gerekiyorsa, TSH için kan testi yapılması
gerekmektedir.

Tiroit hormon ilaçlarının ihtiyaçtan fazla alınması,
zaman içinde kemik kaybına, kalp fonksiyonlarında
bozulmaya ve kalp ritminde anormalliklere neden ola-
bilir. Yetersiz dozlarda şikayetlerinizin düzelmesini
sağlamayabilir. Hamilelik ve bazı başka zamanlarda sık
aralıklar ile doz ayarlaması yapmak gerekir.

Uz.Dr.
ZELİHA
GÖKTAŞ 

Kayseri Dünyam
Hastanesi Dahiliye
Hastalıkları Uzmanı

HİPOTİROİDİ
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İş Hukuku

Ülkemizde kira ilişkileri en zor işlerden biridir. Verdiğiniz para
havaya gider, biraz geciksen ödeme yapmada birçok sıkıntıya
neden olur. Konu komşuya alışmışken, kiraya verenin haksız istek-
leriyle karşılaşır bulunduğun yerden çıkmak zorunda kalırsın. Ki-
ralayan, kiralanana masraf etmediği gibi bu masrafları senden
bekler. Yapmak zorunda kaldığın masrafların bedelini alamadığın
gibi geleceğini bilmediğin bir kiralanana masraf yapmış olursun.
Apartmanda iskan yoktur elektrik su faturalarını fazlasıyla ödersin,
yönetim yoktur dayanışma yoktur, kışın soğukta oturmak zorunda
kalırsın. İlk yıl anlaştığın kira bedelini ikinci yıl kiraya veren 2 katına
çıkartarak koyar önüne, ister otur ister çık kardeşim diyerek.
Taşınmaz satılacaktır birileri taşınmazı görmek için yatak odana
kadar bakmak  isterler. 

Sevdiğin birkaç tabloyu asmayı bırak duvar saati bile asamazsın
çünkü duvarda delik istenmez. Komisyoncuya para öde, kiralayana
depozito öde ve ansızın çıkmak zorunda kalırsın ve taşınma
masrafları ise ayrı dert. Kısacası zor iştir, kiracılık.

Elbette kiralayan olmanın da getirdiği zor durumlar vardır.
Kiracıların geneli anlayışlı ve kira hukuku bakımından belli bir
teamüle uyan kültürlü kişilerdir ama bu vasıflara sahip olmayan
kiracılar da elbette var. Hele ki taraflar arasında insani ilişkilerin
yıprandığı bir noktada olay restleşmeye giderse acil ihtiyaçları
bakımından maliklerin de mağdur olduğu olabileceği durumlar
pekala vardır. Kiraya verirsin, çıkartamazsın… gayri meşru bir sürü
iş olur kiralanan da ruhun bile duymaz, Çıkartırsın karşında yüklü
miktarda elektrik su bina aidatı vb. bir sürü masrafla karşılaşırsın.
Aldığın 3 kuruşluk kirayı da bunlara harcamak zorunda kalırsın.
Tabi ki tavanda nasıl yapıldığını anlayamadığın ayakkabı izlerini de
görmek mümkündür kiralanan üzerinde. Kiracı çıktığı anda bir
restorasyona alman gerekir kiralananı. 

İş burada sayamayacağımız her iki taraflı sıkıntıları bir düzene
koyma adına bir takım yasal düzenlemeler ile kira hukuku
şekillendirilmeye çalışılmakta, taraflar arsında yaşanabilecek hukuki
sıkıntı ve sorunların bir düzene konulması arzulanmaktadır.  Bu
bağlamda son olarak 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu 1 Temmuz
2012’ de yürürlüğe girmesinden itibaren kira sözleşmelerine uygu-
lanan 818 sayılı Borçlar Kanunu ve 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları
Hakkında Kanun ise yürürlükten kalktı. Özellikle kira sözleşmesine
ilişkin önemli değişikliklere gidildi. Ekonomik olarak veya pazarlık
gücü zayıf kiracıları koruyucu düzenleme yapıldı. Kira bedelinin
belirlenmesi, kira sözleşmesinin sona ermesi, tahliye, güvence be-

deli ve kiranın devrine ilişkin de bazı yenilikler getirildi. Kiraya veren
ek kanundaki sürelerin geçmesi koşuluyla sözleşmeyi gerekçesiz
fesh etme gibi haklar tanındı. Kiracısı tacir veya tüzel kişi olan iş yeri
kiraları bakımından bazı yeni uygulamaların 1 Temmuz 2020’ den
itibaren geçerli olması da kanunla kararlaştırıldı. Böylece bir
bölümü 2020’ den itibaren olmak üzere kira hukukunda yeni bir
döneme geçilmiş oldu. 

Taşınır veya taşınmaz bir malın veya hakkın sahibi, o malın
kullanılmasını veya kullanımıyla birlikte ondan yararlanılmasını
başkasına bırakmayı; kullanıcı da buna karşılık sahibine bir bedel
ödemeyi üstlendiği sözleşmeler Türk Borçlar Kanununda özel borç
ilişkileri kapsamında bir sözleşme türü olarak kira sözleşmesi
kavramıyla kurallaştırılmıştır. Anlaşmaya konu şey taşınmaz cinsin-
den arsa, bina fabrika işletme tesisi bahçe vs. olabileceği gibi taşınır
cinsinden makine alet eşya veya canlı hayvan hatta bunların dışında
bir hak dahi olabilecektir. Kiranın en belirgin özelliği, kiralanan nes-
nenin tüketilmeden ve ana yapısı değiştirilmeden kira süresi so-
nunda geri verilmesi; bu kullanım ve yararlanmaya karşılık kiracının
da bir bedel ödemesidir. 

TBK m.299 “ Kira Sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin
kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını
kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira be-
delini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.”

Kira sözleşmelerinde kural olarak şekil şartı yoktur. Bir kira
sözleşmesi sözlü olarak ve hatta zımni eylemlerle de örneğin şey
kullanılıp ay başında bir miktar para verilmesi şeklinde kurulabilir.
Ancak ispat hukuku açısında kira sözleşmesinin yazılı olarak
yapılması yaşanabilecek sorunlarda mağdur olmama adına ısrarlı
tavsiyemizdir. 

Sözleşmenin önemli unsurlarından biri de edimle ilgili süre
kavramıdır. Yasa da kira sözleşmesinin süresi taraflarca açıkça
belirlenebileceği gibi zımni veya herhangi bir süre belirlenmemesi
de söz konusu olabilir.  

TBK m.300 “ Kira sözleşmesi, belirli ve belirli olmayan bir süre
için yapılabilir. Kararlaştırılan sürenin geçmesiyle herhangi bir
bildirim olmaksızın sona erecek kira sözleşmesi belirli sürelidir;
diğer kira sözleşmeleri belirli olmayan bir süre için yapılmış sayılır.”

Kira ilişkisi sonucunda tarafların bir takım yapması gereken
borçlar ortaya çıkmaktadır. Kiraya verenin asıl edimi, kiralananın
kiracıya teslimi ile kira süresi içerisinde onu kullanıma elverişli
şekilde bulundurmasıyken, kiracının borcu ise, kira bedeli ile yan
giderleri ödeme ve kiralananı sözleşmede belirtilen nitelikte
kullanıp, sözleşme sonunda ise aynı şekilde geri vermesidir. Kira
sözleşmesinin tanımında da geçen bu asıl edimlerin dışında
tarafların farklı hak ve yükümlülükleri de mevcuttur. Genel hatları
itibariyle tarafların hak ve yükümlülükleri; kiralama konusu, kira
süresi, kiralananın kiracıya teslimi ve kira dönemi sonunda geri ver-
ilmesi, kiralananın kullanılır halde bulundurulması, giderlere
katılması, asıl kira ile yan giderlerin ödenmesi, ayıplardan sorum-
luluk ve benzeri konulara ilişkin bulunmaktadır. 

Neticeten ister kiracı ister kiralayan olarak hukuken sorun
yaşamamak adına 6098 sayılı borçlar kanunu ile ilgili kira hukukuna
getirilen yeniliklerin dikkate alınarak kiraya veren-kiracı ilişkilerinin
oluşturulması gerekmektedir.   

Av. Yusuf 
DALMAZ

KİRA HUKUKU’ NA GENEL BAKIŞ 
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Kişisel Gelişim

Hayatımızın bir döneminde her şeyi bırakıp, ardımıza
bakmadan uzaklaşmayı istediğimiz olmuştur. İş
değiştirme ya da işi bırakma, bizi boğan ilişkilerimizden
uzaklaşma isteği boğulur gibi hissetmemize yol açmış ola-
bilir; ya da sadece konfor alanımızın dışına çıktığımızda
neler olacağını merak etmiş olabiliriz. Bu hayali
kuranların büyük çoğunluğu bunu gerek maddi sebe-
plerle, gerekse de bakmakla yükümlü olduğu bir aile
bireyi olması gibi manevi sebeplerle gerçekleştiremez.
Ancak, karşınıza böyle bir fırsat çıktıysa ve siz bu hayalin
peşinden koştuysanız tebrikleri kabul edebilirsiniz: Bir
maceraya atılmak için gereken kararlılık ve azmi göster-
diniz, bravo!

Televizyon haberciliği yapan Nicole Krasavage bu in-
sanlardan biri. Ülkenin diğer tarafında, daha önce hiç
görmediği ve yaşamadığı bir kente gitmek için yola çıkan
Krasavage bu macerada öğrendiklerini anlatıp adapta-
syon için ipuçları verirken, bir yandan da insanın kendini
bulması için dünyayı dolaşmasının hiç de gerekli
olmadığını anlatıyor.

Kravasage’ ın anlattıklarını ve çok farklı bir mekan ve
kültür içinde yaşamayı planlayan insanlar için izole
edilmişlik hissi ile başa çıkmayı sağlayan motivasyonları
siz Uplifers okurları için derledim.

Kilit sözcükler: Anlayış, öngörü ve emek 
Nicole Krasavage’ ın öyküsünden yola çıkmak

gerekirse; öncelikle yaşamayı planlandığımız yere alışmak
için kendimize zaman tanımamız gerektiğinden bahsede-
biliriz. Doğru karar verip vermediğimizi düşünerek
panikleyebileceğimizi daha yola çıkmadan bilirsek,
içinde bulunacağımız çalkantılı duygu durumları için

kendimizi daha rahat hazırlayabiliriz. Böyle bir durumda,
bu değişikliğin uzun vadede bize kişisel ve/veya profesy-
onel olarak neler katacağını hatırlamakta fayda var.

Gerek başka bir şehirde ya da ülkede, gerekse de
yaşadığımız yerde farklı bir benlik ve bakış açısı yakala-
mak için birkaç ipucu vermek gerekirse;

1. İlgi duyduğunuz şeylere zaman ayırın
Her zaman çok iyi pasta yapan biri olmayı ya da bir en-

strüman çalmayı öğrenmek mi istediniz? Bunları yapmak
için hayatınızın tümden değişmesini beklemenize gerek
yok. Aslında, hayatı değiştirmek bunları yapmakla, çaba
harcamak ve emek vermekle mümkün oluyor.

Yer değiştirecekseniz, hem yaşadığınız yeni yere
alışmak ve yalnızlık hissini azaltmak, hem de motivasy-
onu artırmak için yapabileceğiniz, ilginizi çeken bir ak-
tiviteye zaman ayırmak çok faydalı olacaktır. Farklı bir
ülkeye gidiyorsanız dil öğrenebilir; ya da uzun süredir
boşladığınız sporlara devam edebilirsiniz.

5 ADIMDA HAYATINIZI DEĞİŞTİRİN
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Kişisel Gelişim

2. Kendinizi konfor alanınızın dışına çıkmaya
zorlayın

Kişisel gelişimin belki de en büyük parçası, birbirimize
destek sağlayacağımız yeni ortamlar ve insanları
tanımaktır. Aile, arkadaş, dost gibi hep yanınızda
olduklarını bildiğiniz insanlarla paylaştıklarınızı bir kenara
koyup, bu kişilerin size sağladığı rahatlıktan bir nebze
sıyrılarak farklı denizlere yelken açmak, bu konuda
olabildiğince açık fikirli olmak gerekir.

Gerek farklı bir şehirde, gerekse de bulunduğunuz
yerde, konfor alanınızın dışında olduğunuzu hissettiğiniz
yerlere gitmek, yeni insanlarla, yeni ilgi alanlarıyla haşır
neşir olmak manevi gelişiminiz için çok faydalıdır. Zaman
geçtikçe, bu yeni ilgi alanlarından ve kişilerden hangi-
lerini ne derece hayatınızda tutmaya devam edeceğinize
karar verebilirsiniz. Bu sürecin sonunda, birkaç yenilik ve
birkaç yeni kişiyi mutlaka kazanmış olacaksınız.

3. Dört gözle bekleyeceğiniz planlar yapın
Gideceğiniz yerle ilgili planlarınızı zaten yaptıysanız,

“ hazır gitmişken”  gezeceğiniz yerler varsa ne mutlu
size; işin büyük bölümü bitmiş demektir. Eğer yoksa ve
kendinizi bu konuda çaresiz hissediyorsanız, bundan kur-

tulmak için sevdiğiniz şeylerden yardım alabilirsiniz.
Krasavage, şehir değiştirdiğinde yaptığı ilk işin, önündeki
ilk aile ziyaretini planlamak olduğunu söylüyor. Yeni yer
değiştirmiş birinin bunu yapması biraz korkakça gelebilir;
ancak bunu bir kaçış değil, bir ödüllendirme olarak
görmek gerekir.

Sizi ne mutlu edecekse o konuda iple çekeceğiniz bir
plan yapın. O gün geldiğinde kendinizi son derece mo-
tive olmuş hissedeceksiniz.

4. Sessizliğin keyfine varın
Başarılı insanların hafta sonu alışkanlıklarından

bahsederken, Mark Zuckerberg’ in kız kardeşi Randi
Zuckerberg’ in (konumu itibariyle biraz ironik olan) “ Anı
kaçırmanın da tadını çıkarın” deyişinden bahsetmiştik.
Her an her yerde, sürekli birileriyle iletişim halinde olmak
zorunda hissetmek, belki de bize artık boğucu gelen bu
hayatın bir cilvesidir ve öncelikle bundan kurtulmak
gerekir.

Kafa dinlemek size iyi gelebilir. Sessizlikte huzur bul-
maya ve düşüncelerinizi toparlayacak fırsat edinmeye
düşündüğünüzden daha kısa sürede alışabilir ve hatta
sevebilirsiniz bile. Sosyal olarak çok garip kaçmayacağı
durumlarda kendi kendine konuşmanın da epey faydalı
olabileceğini söylemekte yarar var.

5. Kendinize karşı anlayışlı olun
Fiziksel ya da ruhsal yolculuğun ilk adımlarından biri,

kendinize karşı anlayışlı olmaktır. Siz kendinizi destekle-
mezseniz, başka kimse bunu sizin yerinize yapmayabilir.
Ufacık, bencil bir pencere açıp kendinize odaklanın ve
kendinize sorun: Ne istiyorsunuz? Ne amaçlıyorsunuz?
Sizi neler mutlu ya da mutsuz ediyor?

Alışmak her zaman kolay olmayabilir. Özellikle de farklı
bir şehir ya da kültüre adapte olmak herkesin eşit sürede
başarabileceği bir şey değil. Eğer uzun süreliğine yer
değiştirecekseniz ve bu ilk uzaklaşmanız olacaksa, kendi
başınıza vakit geçirmeye alışmak için kısa ve yalnız bir
tatile çıkabilirsiniz. Daha önce alışkın olmadığınız durum-
larla başa çıkmak için bir uzmana danışabilirsiniz.
Hayatınıza kattığınız yeni insanlardan, aşina oldukları
konularla ilgili destek alabilirsiniz. Tüm bunları yaparken,
sizin yerinizde olan herkesin aynı yoldan geçebileceğini
ve benzer tepkiler verebileceğini düşünmek sizi
sakinleştirecektir.
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MMO’dan Haberler

Makina Mühendisleri Odası araştırmasına göre
sanayide fiyatlar hız kaybederken hizmetlerin fiyatları
sanayiyi yüzde 54 geçti.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her ay iktisatçı-
yazar Mustafa Sönmez‘ in katkısıyla hazırladığı sanayinin
sorunları bülteninin on sekizincisini "sanayide fiyatlar"
sorununa ayırdı

Merkez Bankası, TÜİK, Dünya Bankası, Hazine verileri
kullanılarak yapılan araştırmada, özellikle 2016`da or-
taya çıkan sanayi fiyatlarında hissedilir düşüşün nedenleri
araştırıldı. Sanayi ürünü fiyatlarının üretici ve tüketici
boyutlarının araştırıldığı araştırmada, hizmetler sektörü
fiyatlarının sanayi fiyatlarını katladığına dikkat çekildi. 

Araştırmanın bulgularının satır başları şöyle ifade edildi:
Son yıllardaki eğilimin tersine 2016`da sanayi ürün-

lerinin fiyatlarındaki artışlar yavaşladı, hatta hizmetlerdeki
fiyatların yarısında kaldı. 2016`nın ilk 5 aynın birikimli
enflasyonu, sanayi fiyatlarının (Yurtiçi ÜFE) 2,5 puan ger-
ileyerek yüzde 2,8`e indiğini gösteriyor. Sadece imalat
sanayisi alındığında fiyat düşüşleri ilk 5 ayda 2 puanı
buldu. Tüketici enflasyonuna bakıldığında Mayıs ayı
itibariyle sanayi mallarının yıllık fiyatları 1 artarken hizmet
fiyatlarınınki 2 arttı.

2015`in ilk 5 ayına göre sanayi fiyatlarında yaşanan bu
dikkate değer azalmada, gıda fiyatlarındaki düşüş dikkat
çekti. Özellikle sebze-meyve, et fiyatlarındaki fiyat

azalmaları, gıda enflasyonunda önemli bir gerileme
yarattı. Tarımın iyi bir sezon geçirmesinin yanı sıra,
Rusya`ya ihracata konulan ambargo ile iç pazara dönüş,
işlenmemiş gıda fiyatı düşüşlerinde etkili oldu.

Öte yandan dünyadaki ekonomik daralmanın etkili bir
büyüme ivmesi yakalayamamasının etkisiyle düşük seyre-
den enerji, tarım ürünleri ve metal-maden fiyatları da
içeride sanayi fiyatlarının yatay seyrinde etkili oldu.

2013 sonrası yaşanan dolar/TL paritesindeki yükseliş,
sanayinin birçok alt dalında, özellikle ithal girdi, ara malı
ve makineye yüksek bağımlı alt sektörlerde önemli fiyat
artışlarına yol açmışken, 2016`nın ilk yarısında bu etki
ucuzlayan dolar ile azaldı.

2016`nın ilk 5 ayında yaşanan dolar fiyatındaki düşüş,
sanayinin maliyet ve ürün fiyatlarının gerilemesinde de
etkili oldu.

Bütün bu iç ve dış faktörlerin etkisiyle, sanayi ürün-
lerinin fiyatlarında yaşanan yatay seyrin, 2016`nın ikinci
yarısında da etkili olması bekleniyor.

Döviz kurunun birikimli etkilerinin yavaşlamasıyla
tüketicinin kullandığı sanayi ürünlerinin enflasyonu son
8 ayın en düşük düzeyine indi.

Yurt içi üretici fiyatlarında yıllık artış Mayıs itibariyle,
yüzde 3,2`e düştü. Yıllık enerji enflasyonu yüzde 1,65`e
indi. Gıda ve alkolsüz içecekler grubu yıllık enflasyonu
yüzde 2,5 ile düşük seyrini korudu. Ancak, işlenmiş gıda
yıllık enflasyonu yüzde 8,7 ile yüksek seyrediyor.

Sanayi fiyatlarındaki yataylık, tüketicinin kullandığı
sanayi ürünlerinin fiyatlarında yaşanırken, tüketicinin
kullandığı konut ve hizmet ürünlerinde ise fiyatlar belli
katılıklarını koruyor. Hem kira hem konut ile ilgili harca-
malar, sağlık, eğitim gibi hizmetlerin fiyatlarında inişler
yerine çıkışlar gözleniyor. Rusya`nın ambargosunun etk-
isiyle yaşanan ziyaretçi azalmasının sonucunda, kon-
aklama ve paket tur fiyatları ise gerilemiş durumda.

Vergi ağırlıklı sigara-içki fiyatlarındaki artışlar, tüketici
fiyatlarını ayrıca yukarı çeken kalemler olmaya devam
ediyor. 
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MMO’dan Haberler

Makina Mühendisleri Odası araştırmasına göre
sanayide fiyatlar hız kaybederken hizmetlerin fiyatları
sanayiyi yüzde 54 geçti.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her ay iktisatçı-
yazar Mustafa Sönmez‘ in katkısıyla hazırladığı sanayinin
sorunları bülteninin on sekizincisini "sanayide fiyatlar"
sorununa ayırdı

Merkez Bankası, TÜİK, Dünya Bankası, Hazine verileri
kullanılarak yapılan araştırmada, özellikle 2016`da or-
taya çıkan sanayi fiyatlarında hissedilir düşüşün nedenleri
araştırıldı. Sanayi ürünü fiyatlarının üretici ve tüketici
boyutlarının araştırıldığı araştırmada, hizmetler sektörü
fiyatlarının sanayi fiyatlarını katladığına dikkat çekildi. 

Araştırmanın bulgularının satır başları şöyle ifade edildi:
Son yıllardaki eğilimin tersine 2016`da sanayi ürün-

lerinin fiyatlarındaki artışlar yavaşladı, hatta hizmetlerdeki
fiyatların yarısında kaldı. 2016`nın ilk 5 aynın birikimli
enflasyonu, sanayi fiyatlarının (Yurtiçi ÜFE) 2,5 puan ger-
ileyerek yüzde 2,8`e indiğini gösteriyor. Sadece imalat
sanayisi alındığında fiyat düşüşleri ilk 5 ayda 2 puanı
buldu. Tüketici enflasyonuna bakıldığında Mayıs ayı
itibariyle sanayi mallarının yıllık fiyatları 1 artarken hizmet
fiyatlarınınki 2 arttı.

2015`in ilk 5 ayına göre sanayi fiyatlarında yaşanan bu
dikkate değer azalmada, gıda fiyatlarındaki düşüş dikkat
çekti. Özellikle sebze-meyve, et fiyatlarındaki fiyat

azalmaları, gıda enflasyonunda önemli bir gerileme
yarattı. Tarımın iyi bir sezon geçirmesinin yanı sıra,
Rusya`ya ihracata konulan ambargo ile iç pazara dönüş,
işlenmemiş gıda fiyatı düşüşlerinde etkili oldu.

Öte yandan dünyadaki ekonomik daralmanın etkili bir
büyüme ivmesi yakalayamamasının etkisiyle düşük seyre-
den enerji, tarım ürünleri ve metal-maden fiyatları da
içeride sanayi fiyatlarının yatay seyrinde etkili oldu.

2013 sonrası yaşanan dolar/TL paritesindeki yükseliş,
sanayinin birçok alt dalında, özellikle ithal girdi, ara malı
ve makineye yüksek bağımlı alt sektörlerde önemli fiyat
artışlarına yol açmışken, 2016`nın ilk yarısında bu etki
ucuzlayan dolar ile azaldı.

2016`nın ilk 5 ayında yaşanan dolar fiyatındaki düşüş,
sanayinin maliyet ve ürün fiyatlarının gerilemesinde de
etkili oldu.

Bütün bu iç ve dış faktörlerin etkisiyle, sanayi ürün-
lerinin fiyatlarında yaşanan yatay seyrin, 2016`nın ikinci
yarısında da etkili olması bekleniyor.

Döviz kurunun birikimli etkilerinin yavaşlamasıyla
tüketicinin kullandığı sanayi ürünlerinin enflasyonu son
8 ayın en düşük düzeyine indi.

Yurt içi üretici fiyatlarında yıllık artış Mayıs itibariyle,
yüzde 3,2`e düştü. Yıllık enerji enflasyonu yüzde 1,65`e
indi. Gıda ve alkolsüz içecekler grubu yıllık enflasyonu
yüzde 2,5 ile düşük seyrini korudu. Ancak, işlenmiş gıda
yıllık enflasyonu yüzde 8,7 ile yüksek seyrediyor.

Sanayi fiyatlarındaki yataylık, tüketicinin kullandığı
sanayi ürünlerinin fiyatlarında yaşanırken, tüketicinin
kullandığı konut ve hizmet ürünlerinde ise fiyatlar belli
katılıklarını koruyor. Hem kira hem konut ile ilgili harca-
malar, sağlık, eğitim gibi hizmetlerin fiyatlarında inişler
yerine çıkışlar gözleniyor. Rusya`nın ambargosunun etk-
isiyle yaşanan ziyaretçi azalmasının sonucunda, kon-
aklama ve paket tur fiyatları ise gerilemiş durumda.

Vergi ağırlıklı sigara-içki fiyatlarındaki artışlar, tüketici
fiyatlarını ayrıca yukarı çeken kalemler olmaya devam
ediyor. 
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MMO’dan Haberler

Makina Mühendisleri Odası araştırmasına göre sanayide
bölgesel uçurum azalmıyor, Anadolu çoraklaşıyor.

Sadece 2006 yılı ile 2015 yılı yatırımlarında sektörlerin
ağırlığı incelendiğinde, imalat sanayinin payının 6 puan
gerileyerek yüzde 35‘ ten yüzde 29‘ a düştüğü görülüyor.
Bu azalma ağırlıkla özel sektörün imalat sanayine
yatırımdan uzak durmasından kaynaklandı.

TMMOB Makina Mühendisleri Odası, her ay iktisatçı-
yazar Mustafa Sönmez‘ in katkısıyla hazırladığı sanayinin
sorunları bülteninin on yedincisini "Sanayide bölgesel
uçurum" sorununa ayırdı.

TÜİK, Kalkınma Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, SGK,
Hazine verileri kullanılarak yapılan araştırmada imalat
sanayisinde bölgesel uçurumların sağlanmış görünen
teşviklere rağmen azalmadığına dikkat çekildi.
Araştırmanın bulguları şu başlıklarla ifade edildi:

Tüm ekonomiyi sürükleme gücü, dinamizmi olan imalat
sanayisi, özellikle son 5 yılda hızla ivme kaybediyor.
İmalat sanayisinin ivme kaybında, Anadolu‘ daki
sanayinin erimesi, kurutulması, potansiyelinin atıl kalması
önemli bir etken. Tarihsel olarak bir kısmı kamu, bir kısmı
özel sektörce gerçekleştirilen Anadolu‘ daki imalat sanay-
isi, kamudaki hızlı özelleştirmeler-kapatmalar, özel sek-
törde ise yıkıcı ithalat ve teşviksizlik nedeniyle yaşanan
gerileme ile önemli erozyonlar gösterdi.

Ekonominin genelinde milli gelirin üretimi, Türkiye
coğrafyasına dengeli dağılmamakta, hatta Türkiye, bu
konuda OECD ve AB sıralamalarında dengesizlikte en ön-
deki ülkeler arasında yer almaktadır.

Sanayisizleşme tüm ülke için ciddi bir tehdit olmayı

sürdürürken, var olan sanayi İstanbul odaklı ve
İstanbul‘ un inisiyatifinde "Marmara odaklı" biçimde
çarpıklığını koruyor. 2013 "Yıllık Sanayi ve Hizmet İstatis-
tikleri" imalat sanayisinde yaklaşık 3,5 milyon işçinin
çalıştığını gösteriyor ve İstanbul‘ un yüzde 28 payla
hakimiyetini ortaya koyuyor. Marmara Bölgesinin payı ise
yüzde 52‘ ye ulaşıyor.

Veriler, Doğu ve Güneydoğu‘ nun imalat sanayisindeki
cılızlığını da sergilemektedir. Nüfusun yüzde 18‘ inin
yaşadığı bu bölgede imalat sanayisi çalışanlarının ancak
yüzde 3‘ ü istihdam ediliyor ve toplam cirodaki pay da
yüzde 2‘ nin altında kalıyor.

Bölgesel uçurumu biraz olsun daraltmak için bugüne
kadar izlenen politikalar etkisiz kalmaya devam ediyor.
Her şeyi teşvik etmekten, seçici olamayan, özel bir böl-
geyi, sektörü teşvik edemeyen mevcut teşvik programı,
sonuçta, amaçlanan bölgesel uçurumu daraltmaya yete-
cek gibi görünmemektedir. Nitekim 2012 Haziran-2015
sonu döneminde 309 milyar TL‘ lik yatırımın teşviklerle
destekleneceği kararlaştırılmış, ancak sektörel olarak
bakıldığında imalat sanayisinin bu toplamda payı yüzde
38‘ de kalmıştır.

Yatırımların bölgesel dağılımı, teşvik politikalarının
dengesizliği azaltamadığını göstermektedir. Teşvike
bağlanan 309 milyar TL‘ lik yatırımdan İstanbul‘ un da
yer aldığı 1. bölge yüzde 35 ile ilk sırayı almıştır. Yine
Batı‘ da yer alan 2. bölge ve 3. bölge yüzde 31 pay
almışlardır. Böylece teşvikli yatırımların üçte ikisi zaten
gelişmiş ve görece gelişmiş bölgelere yapılmıştır. Buna
karşılık en az gelişmiş bölge Doğu ve Güneydoğu(6. bölge)
teşvikli yatırımlardan ancak yüzde 5 pay alabilmiştir.

Yatırımların patinaj yaptığı, özellikle sanayi yatırımlarının
askıya alındığı son yıllarda, yeni bir büyüme paradigması,
sanayiye yeni bir bakış açısı, yatırımları özendirecek yeni
bir yaklaşım gerekmektedir

Üretilecek yeni paradigmada, "seçici" teşvik kadar
"caydırıcılık" aracı da devreye alınmalı, İstanbul başta
olmak üzere, bazı bölgelere, sanayi yatırımların
yönelmesinin önüne engeller konulmalıdır. Sanayide
kamu yatırımcılığı etkili bir biçimde rol almalı, yerel in-
isiyatiflerin, kooperatiflerin, yerel yönetimlerin de imalat
sanayisini geliştirmeleri için etkinleştirilmiş ve
demokratikleştirilmiş merkezi planlama ile koordineli,
büyüme çabaları desteklenmelidir.  

SANAYİSİZLEŞME ANADOLU'YU KURUTUYOR
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Şube Günlüğü

04.06.2016 Şube Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı
06.04.2016 Otoparklarda Jetfan Ve Duman Tahliye Uygulamaları Semineri Yapıldı
11.04.2016 Şube Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı
12.04.2016 Mekanik Tesisat Komisyon Toplantısı Yapıldı
11.04.2016 Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme Eğitimi Yapıldı
12.04.2016 Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme Eğitimi Yapıldı
13.04.2016 Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme Eğitimi Yapıldı
14.04.2016 Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme Eğitimi Yapıldı
15.04.2016 Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme Eğitimi Yapıldı
16.04.2016 Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme Eğitimi Yapıldı
17.04.2016 Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme Eğitimi Yapıldı
18.04.2016 Şube Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı
20.04.2016 Kanser Konulu Sağlık Semineri Yapıldı
23.04.2016 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı Kutlandı
25.04.2016 Şube Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı
28.04.2016 Kaskat Sistemleri Konulu Bilgilendirme Semineri Yapıldı
02.05.2016 Şube Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı
03.05.2016 Lpg Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdürlük Eğitimi Yapıldı
04.05.2016 Lpg Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdürlük Eğitimi Yapıldı
05.05.2016 Lpg Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdürlük Eğitimi Yapıldı
07.05.2016 Buhar Kazanı Eğitimi Yapıldı
08.05.2016 Buhar Kazanı Eğitimi Yapıldı
07.05.2016 Isk Sodex Fuar Gezisi Yapıldı
08.05.2016 Çanakkale Şehitler Anıtı Ziyareti Yapıldı
09.05.2016 Şube Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı
12.05.2016 Lpg Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli Eğitimi Yapıldı-Nevşehir
13.05.2016 Lpg Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli Eğitimi Yapıldı-Nevşehir
16.05.2016 Şube Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı
17.05.2016 Lpg Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli Eğitimi Yapıldı-Sivas
18.05.2016 Lpg Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli Eğitimi Yapıldı-Sivas
23.05.2016 Şube Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı
25.05.2016 İş Sağlığı Ve Güvenliği Komisyon Toplantısı Yapıldı
26.05.2016 Lpg Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli Eğitimi Yapıldı-Erzincan
27.05.2016 Lpg Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli Eğitimi Yapıldı-Erzincan
26.05.2016 Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkilendirme Eğitimi Yapıldı
27.05.2016 Asansör Avan Proje Hazırlama Mühendis Yetkilendirme Eğitimi Yapıldı
26.05.2016 İş Makinası Operatörü Kursu Yapıldı
27.05.2016 İş Makinası Operatörü Kursu Yapıldı
28.05.2016 Asansör Mühendis Yetkilendirme Eğitimi Yapıldı
29.05.2016 Asansör Mühendis Yetkilendirme Eğitimi Yapıldı
30.05.2016 Asansör Mühendis Yetkilendirme Eğitimi Yapıldı
30.05.2016 Şube Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı
31.05.2016 Lpg Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli Eğitimi Yapıldı
01.06.2016 Lpg Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli Eğitimi Yapıldı
06.06.2016 Şube Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı
13.06.2016 Şube Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı
15.06.2016 Nevşehir İl Temsilciliği Geleneksel Gece Ve İftar Yemeği Düzenlendi
17.06.2016 Kırşehir  İl Temsilciliği Geleneksel Gece Ve İftar Yemeği Düzenlendi
18.06.2016 Yozgat İl Temsilciliği Geleneksel Gece Ve İftar Yemeği Düzenlendi
20.06.2016 Şube Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı
21.06.2016 Geleneksel Gece Ve İftar Yemeği Düzenlendi
24.06.2016 Sivas İl Temsilciliği Geleneksel Gece Ve İftar Yemeği Düzenlendi
25.06.2016 Erzincan İl Temsilciliği Geleneksel Gece Ve İftar Yemeği Düzenlendi
27.06.2016 Şube Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı
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