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41

?

?

zer gelişmelere en ufak bir müsamaha göstermemesi zorunludur.
Bu bakımdan devletin temel kurumlarındaki istihdamda ve özellikle
de üst mevkilerde ehliyet, liyakat ve devlete sadakat ilkelerinden
?
?grup,?cemaat,
? tarikat ve?parti mensubiyetleri
? asla
taviz verilmemeli;
? teşkil ?etmemelidir.
?
?
bir avantaj
?
?
? ay kadar? bir? süre geçen 15? Temmuz
? ?darbe
Üzerinden
altı
girişiminin
Türkiye
üzerinde
yaptığı tahribatın? etkileri,
?
?
?
? artçı
?
?
?sarsıntıları,
? normalleşme
?
?sürecinin? uzamasına? yol açmaktadır. Dev
ve ?bilhassa ?ordunun,
polisin, adliyenin
ve özellikle
?
?
?
?let kurumlarının
?
?
?
Değerli meslektaşlarım,
de eğitim yapımızın süratle ıslaha ve güçlendirilmeye ihtiyacı vardır.
?
?
?
?
?
?
?
?
Yeni yılınızı en içten dileklerimle kutlar, birlik beraberlik
Devletimiz, bir yandan içeride, bir yandan da Suriye ve
?
?
?
?
?
?
?
içerisinde, sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl geçirmeniz dileği ile sizleri
Irak’ta bekamızı esastan ilgilendiren meydan okumalarla karşı
?
? ?
? ve Rusya
? başta olmak ?üzere büyük
? güçlerin
? ve
selamlar, sevgi, saygı ve?muhabbetlerimi sunarım.
karşıyadır. ABD
2016 yılını geride
? bıraktık, bu ?yıl ülkemiz? ve milletimiz bölgedeki
? aktörlerin ?yanında
?
?
? devrede
taşeron
terör yapılarının
açısından çok sıkıntılı
Uzunca
yıllardır
mücadele
? bir yıl olmuştur.
?
?
?
? ?
? bu yeniden paylaşım mücadelesinden başarıyla çıkmamızın
olduğu
ettiğimiz, PKK terör örgütü, son
dönemlerde
hain
saldırılarını
biri, millî
?
?
? ?
? en önemli? ön şartlarından
?
? bir mutabakatla ? meseleye
artırmış, asker, polis ve vatandaş ayrımı yapmaksızın, maşalığını
yaklaşmamızdır.
?
?
?
?
?
? 15 Temmuz’da
? yakalanan bu
? ruh,? maalesef kısmen
yaptıkları güçlerden aldıkları cesaretle, ülkemizi kan gölüne çevirme
zaafa
uğramıştır.
?
?
?
?
?
? ?
?
?
?
?
gayreti içerisine girmiş, hemen hemen her gün, ülkemizde bir terör
Devlet ve millet olarak çok büyük bir tehlikeyi atlattığımız
?
?
?
?
?
?
?
olayı meydana gelmiş, her terör olayında, 10’larca canımız yitip
ama hâlâ beka meselemizin devam ettiği bir dönemde yeniden sis? metropollerde
?
?
? ?
?
?
gitmiştir. Terör son dönemde ?stratejisini değiştirmiş,
tem ve anayasa meselesini tartışmaya başlamamız isabetli
?
?
?
?
?
?
?
görevi başındaki güvenlik güçlerimizi, çarşı iznine çıkan askerlerimolmamıştır.
izi, sosyal yaşamın içinde halkımızı hedef
? almıştır. Gerçekleştirilen
? ?
? ?
?Başkanlık
? sisteminin
? ?hangi açılardan
? Türkiye’ye
?
avantaj
terör saldırıları, Yüce Türk Milletini
üzerinde,
derin
acılar
oluşturmuş,
? ?
?
?
? sağlayacağı? konusu
? yeterince
?
?
?
açıklanmadığı
için mesele
şahsa infakat bu millet tüm değerleriyle, ayrışma
birleşmiş,
dirgenmekte
sırf bu sebeple
karşı çıkarken
? yerine
?
? teröre
?
? ve bazı çevreler,
?
?
? bazıları
?
karşı nefretini ortaya koymuş, askerine, polisine ve devletine sahip da sadece bundan dolayı taraftarlık göstermektedir. Hâlbuki sistem
?
?
?
?
çıkmış, yanlarında olmuş, acılarını paylaşmış, terörün amacına meselesinin şahıslardan bağımsız olarak düşünülmesi gerektiğini
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
ulaşmaması için büyük bir sağduyu ve itidal sergilemiştir. Devletimiz söylemek bile yersizdir. Anayasa değişikliği bir zaruret oluşturmuş
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
elbette teröre karşı etkin bir mücadele ortaya koymakta, hainleri
olabilir, ama bu değişikliğin bir mutabakatla sağlanması gereklidir.
?
? bu
? mü- ? Bu mutabakat? meclis içerisindeki
? siyasi partilerin
?
?
?
bertaraf etme adına yoğun gayretler
sarf? etmektedir. Ama
yanı sıra, tüm millet
?
?
?
?
?
?
?
cadeleler sadece askeri ?alanda kalmamalı,
gerekli yasal düzentarafından sağlanmalı, oldu bittiye getirilmeden, enine boyuna
lemelerle Türk milleti ve devleti aleyhine
çalışan, teröre destek
?
?
? ?
?
?
? demokrasinin
?
değerlendirilmelidir.
Farklı
görüşlerin
olması,
de insan
veren, yardım ve yataklık yapan,? sempati
tüm?
? duyan, kim varsa,
?
? da tabiatındandır,
? ancak siyasi
? mücadele
?
? ve münakaşalar,
hayatının
bunların bu ülkede ekmeği
ve? suyu
yeniden ?bir kutuplaşma iklimine
yapılmalıdır.
?
? kesilmeli, en ağır
? şekilde
?
? ? girilmeden
?
? ? Mutabakat
cezalandırılmalıdır. Bizler inanıyoruz ki, bu millet oyunlara gelmeye- sağlanmadan, istişare edilmeden sadece sayısal üstünlüklerle
?
?
?
?
?
?
?
?
?
cek, terör amacına ulaşamayacak ve Türk Devleti, Tüm unsurlarıyla yapılan düzenlemelerin sonuçlarını geçmişte gördük, Hiçbir devlet
?
?
?
?
?
birlikte bu coğrafyadan terörün kökünü kazıyacaktır. Buna inancımız ve millet meselesi göç yolda düzülür mantığına, deneme yanılma
?
? ? ? her türlü ?çalışmaya
?
? ?
? ?
?
?
tamdır. Bu kapsamda, devletimizin
yapacağı
anlayışına terk edilemez. Tabii bu konuda Meclis’imiz ve nihai olarak
?
? milleti son sözü
? söyleyecektir.
?
? ?Şayet millî
? irade, ?bir sistem
destek verdiğimizi ve yanlarında olduğumuzu,
bir kez? daha ifade ed-? Türk
?
?
?
?
?değişikliği? lehinde
?
?tecelli ederse bunun
?
erim.
denge-denetim
Türkiye Cumhuriyeti Devletinde
iç poli?
? uygulanan yanlış
?
?
? mekanizmalarının
?
? sağlam ?bir şekilde
? ? kurulduğu,? milletin ortak
tikalar, neticesini, son bir yıl?içerisinde vermiş,
devlet
ver?
? içerisinde
?
aklının, ortak vicdanının temsil edildiği bir yapı olması, hayati önem
ilen tavizlerin, yanlış odaklarla yapılan ortaklıkların, kişisel niyetlerin
taşıyacaktır. Bu bakımdan, yasama ve yargının yürütmeden
dışında, beklenilmeyen nasıl sonuçları doğurduğunu hep birlikte
bağımsız olması, olmazsa olmaz bir gerekliliktir.
gördük. Yıllardır her türlü eleştirilere rağmen uygulanmaya çalışılan
Bu, son derece hassas ve kritik dönemden, Türk milleti ve
açılım süreci, devlet içerisinde bir gruba tanınan imtiyazlar, hukukdevletinin daha da güçlenerek çıkması için hepimizin dikkatli, özenli
suzluk, adaletsizlik, vurdumduymazlık anlayışı bir milleti ve 2000
ve millî birliği takviye edici bir üslup ve yaklaşım göstermesi lazımdır.
yıllık kültürü olan bir devleti ipin ucuna getirmiştir. Neticede açılımın
Birbirimizi ötekileştirmeden, itidalle; dinleyerek, konuşarak, istişare
ortakları hainliklerini bu millete kusmuş, neticede devlet içerisine
ederek meselelerimize çözüm yolları aramalıyız. Bu bakımdan
sızdırılan paralel devlet, devlete ve millete olan kinini 15 Temmuzda, geçmişi dondurmadan, kutsallaştırmadan ama iyi bilerek, ibret ve
göstermiştir.
ders alarak, yanlışları tasfiye edip, doğruları zamana taşıyarak
Devletin içinde paralel yapılanmalara, dinî kisve altında
geleceğimizi inşa etmeliyiz. Daha güzel bir gelecek temennisiyle bir
örgütlenmelere müsamaha gösterilmesinin acı sonuçlarını yaşadık. sonraki sayımızda görüşmek dileğiyle hepinize sağlık ve esenlikler
Devlet aklının bir daha hangi ad veya örtü altında olursa olsun ben- dilerim.

TERÖRÜ LANETLİYORUZ

İlimizde yaşanan hain terör olayını lanetliyor, Şehitlerimize Allahtan Rahmet, yaralı kahraman askerlerimize de acil şifalar dileriz.

Yaşanan hain terör olayından dolayı başta Kayseri İli Garnizon komutanımız Sn. Ercan TEKE'yi, Zincidere Komando Tugayımızı,
MHP İl Başkanı Sn. Baki ERSOY'u, CHP İl Başkanı Sn. Feyzullah KESKİN'i ve Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Sn. Hüseyin
Cahit ÖZDEN'i makamlarında ziyaret ederek başsağlığı dileklerinde bulunduk.
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Şube Faaliyetleri
13. DÖNEM DANIŞMA KURULU TOPLANTISI YAPILDI

MMO Kayseri Şubesi 13. Dönem Danışma Kurulu toplantısı yapıldı. MMO Kayseri Şube Konferans salonunda
gerçekleşen toplantıya Şube Yönetim Kurulu,İl Temsilcilikleri Yürütme Kurulu, Danışma Kurulu Üyeleri ile Şube
Personeli katıldı.

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU
MÜDÜRLÜK EĞİTİMİ VERİLDİ

Şubemiz eğitim salonunda eğitimcimiz Sn. Dursun
AYYILDIZ tarafından LPG otogaz istasyonları sorumlu
müdürlük eğitimi verildi.
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RAMAZAN BAYRAMINDA
ÜYELERİMİZLE BULUŞTUK

Ramazan bayramını üyelerimizle şubemizde buluşarak
kutladık.
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Şube Faaliyetleri
TMMOB İL KOORDİNASYON
KURULU TOPLANTISI YAPILDI

Şube başkanımız Sn. Ersin FENER başkanlığında
TMMOB İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

YERDEN ISITMA SİSTEMLERİ
KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ

Üyelerimizin mesleki gelişmeleri takip etmesine katkı
sağlanması adına şubemiz konferans salonunda
eğitimcimiz MEKTES ENERJİ-REHAU iş birliği ile
“ Yerden Isıtma Sistemleri” konulu seminer düzenlendi
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LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT
DOLUM PERSONELİ EĞİTİMİ VERİLDİ

Şubemiz eğitim salonunda eğitimcimiz Sn. Dursun
AYYILDIZ tarafından LPG otogaz istasyonları taşıt
dolum personeli eğitimi verildi.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ (EKB)
KURSU VERİLDİ

Şubemiz eğitim salonunda eğitimcimiz Sn. Dursun
AYYILDIZ tarafından üyelerimize Enerji Kimlik Belgesi
(EKB) Kursu verildi.
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Şube Faaliyetleri
BAYAN ÜYE KOMİSYONU TOPLANDI

Bayan üye komisyonumuz komisyon başkanımız
Sn. Berrin EYİDEMİR başkanlığında şube toplantı
salonumuzda toplandı.

MYK SINAVLARI DEVAM EDİYOR

TMMOB Makina Mühendisleri Odası MYK Yönetim
Kurulu 27 Nisan 2016 Tarih ve 2016/23 sayılı kararı ile
sınav ve belgelendirme konusunda yetkilendirilmiş
olup, yetkilendirildiği alanlarda belgelendirme
yapmaktadır.

ŞUBE MUHASEBE GÖREVLİMİZ
SN.DURMUŞ AKÇAKAYA EMEKLİ OLDU

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ 9.ULUSLARASI
SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ VE ÇEVRE KORUMA
KONFERANSINA KATILDIK

Şube muhasebe görevlimiz Sn. Durmuş AKÇAKAYA 25
yıl başarılı ve özverili bir şekilde devam ettirdiği görevinden emekli oldu. Emekli olan Sn. AKÇAKAYA’ ya şube
yönetim kurulumuz plaket takdim ederek şubemize
vermiş olduğu katkılardan dolayı teşekkür etti.

Ülkemizde ilk defa Erciyes Üniversitesi tarafından
organize edilen 9.Uluslararası enerji ve çevre koruma
konferansına katıldık. Erciyes Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Muhammed GÜVEN katkılarından dolayı Şube
başkanımız Sn. Ersin FENER’ e plaket takdim etti.
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Şube Faaliyetleri
LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT
DOLUM PERSONELİ EĞİTİMİ VERİLDİ

Şubemiz eğitim salonunda eğitimcimiz Sn. Dursun
AYYILDIZ tarafından LPG otogaz istasyonları taşıt
dolum personeli eğitimi verildi.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMINI
COŞKUYLA KUTLADIK

Kayseri Mix Yaşam Merkezinde Bayan üyelerimiz ile
birlikte 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını Coskulu bir
şekilde kutladık.
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YALITIM SİSTEMLERİ KONULU
SEMİNER DÜZENLENDİ

Üyelerimizi mesleki alanlarda bilgilendirmek ve
teknolojik gelişmeleri takip etmesine yardımcı olmak
amacıyla; HİS YALITIM İZALASYON MADENCİLİK SAN.
ve TİC.LTD. ŞTİ tarafından şubemiz konferans
salonunda “ Yalıtım Sistemleri” konulu seminer
düzenlendi.

BUHAR KAZANI EĞİTİMİ VERİLDİ

Şubemiz eğitim salonunda Makine Mühendisi
Sn.Yahya VAROL tarafından Buhar Kazanı
Operatörlüğü eğitimi verildi.
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Şube Faaliyetleri
MEKANİK TESİSAT KOMİSYON
TOPLANTISI YAPILDI

Mekanik Tesisat alanında gerçekleşen teknolojileri
takip etmek adına yapılacak işler konusunda fikir alış
verişinde bulunulması amacıyla; Mekanik Tesisat
Komisyonumuz Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Sn.
Murat KARASAKAL başkanlığında toplandı.
DOĞALGAZ İÇ TESİSAT İLE ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK
TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ
MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU VERİLDİ

Şubemiz eğitim salonunda eğitimcimiz Sn. M. Onur
AYDIN tarafından üyelerimize Doğalgaz İç Tesisat ile
Endüstriyel ve Büyük Tüketimli Tesislerin Doğalgaza
Dönüşümü Mühendis Yetkilendirme kursu verildi.
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MEKANİK TESİSAT MÜHENDİS
YETKİLENDİRME KURSU VERİLDİ

Şubemiz eğitim salonunda eğitimcimiz Sn. Dursun
AYYILDIZ tarafından üyelerimize Mekanik Tesisat
Mühendis Yetkilendirme kursu verildi.

TÜVTÜRK BİLGİLENDİRME
SEMİNERİ DÜZENLENDİ

TÜVTÜRK yetkililerinin katılımı ile araçlarda LPG
sızdırmazlık uygulamaları üzerine seminer düzenlendi.
Uygulamalar hakkında karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.
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Şube Faaliyetleri
MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDIK

2015-2016 Eğitim yılı Mühendislik Fakültesi mezuniyet
törenine katıldık. Yeni mezun olan mühendislerimize
başarı dileklerimizi ilettik.

FESTO EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

Hakan Karakaş tarafından Endüstriyel Uygulamalarda
Pnömatik Eğitimi düzenlendi.
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TEHLİKELİ MADDE TAŞIMACILIĞI
HAKKINDA SEMİNER DÜZENLENDİ

ISISAN AŞ Gözetim Hizmetleri Müdürü H. Ömer
Çandıroğlu ve TMT-ADR INSPECTOR TUV-AUSTRIA
yetkilisi Murat Erdoğan tarafından tehlikeli madde
taşımacılığı semineri düzenlendi.

YERDEN ISITMA VE DESTEK SİSTEMLERİ
KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ

Mektes Enerji Firması işbirliği ile Rehau Yerden Isıtma
Ve Destek Sistemleri konulu seminer düzenlendi.
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Şube Faaliyetleri
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ ÜYELERİMİZE
SEMİNER DÜZENLENDİ

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrenci üyelerimize
yönelik Şube Başkanımız Sn. Ersin Fener'in katılımlarıyla,
Yönetim Kurulu Üyelerimiz Sn. Serdal Kara ve sn. Murat Ziya
Öztürk’ ün sunumlarıyla ‘ Sektörün Mühendislerden
Beklentileri’ konulu seminer düzenlenmiştir.

46.DÖNEM 2.SEKRETER SAYMANLAR
TOPLANTISI ANKARA'DA YAPILDI

46.Dönem 2.Sekreter Saymanlar Toplantısı Yapıldı.
Toplantıya Şube Başkanımız Ersin Fener, Şube
Sekreterimiz Akif Aksoy, Şube Saymanımız İbrahim
Cıngıllıoğlu ve Şube Müdürümüz Dursun Ayyıldız
katıldı.

EĞİTİMLERİMİZ
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Ziyaretler
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ DEKANI ZİYARET EDİLDİ

Şube başkanımız Sn. Ersin FENER ve Yönetim Kurulu
üyelerimiz Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Fatih ALTUN’ u makamında ziyaret
ederek başarılar diledi.

KAYSERİ GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR
İL MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ

Şube başkanımız Sn. Ersin FENER ve Yönetim Kurulu
üyelerimiz Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü
Sn.Murat ESKİCİ’ yi makamında ziyaret ederek il
müdürlüğüne bağlı cihazların periyodik kontrolleri
konusunda fikir alış verişinde bulundu.
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GEÇMİŞ DÖNEM BAŞKANIMIZ PROF.DR.
MUSTAFA İLBAŞ ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ

Gazi Üniversitesi öğretim üyesi ve geçmiş dönem
şube başkanımız Prof.Dr. Mustafa İLBAŞ şubemizi
ziyaret etti.

İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI KAYSERİ
İL TEMSİLCİLİĞİ ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ

İnşaat Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilciliği
Yönetim Kurulu Şube Başkanımız Sn.Ersin FENER'i
makamında ziyaret etti.
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Şube Faaliyetleri

İMZALANAN PROTOKOLLER
Aşağıdaki firmalar ile Şubemiz arasında indirim protokolü imzalanmıştır.
Ayrıntılı bilgi ve güncel protokollere http://kayseri.mmo.org.tr
aderisnden ulaşabilirsiniz.
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Temsilciliklerimiz

ERZİNCAN

ERZİNCAN İL TEMSİLCİLİĞİMİZ İÇİN YENİ HİZMET BİNASI ALINDI

Erzincan İl Temsilciliğimizin üyelerimize daha iyi hizmet verebilmesi amacıyla yeni hizmet binası alındı ve
dekorasyonu tamamlanarak, İl temsilciliğimiz artık yeni hizmet binasında hizmet vermeye başlamıştır.

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDIK

Erzincan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mezuniyet
Törenine Katılım Sağladık.
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VALİ'YE ZİYARET

Erzincan Valisini Makamında Ziyaret Ettik.

http://kayseri.mmo.org.tr 0850 495 0 666

ERZİNCAN

Temsilciliklerimiz

KLİMA TESİSATI VE HAVALANDIRMA
TESİSATI KURSU VERİLDİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
ZİYARET EDİLDİ

Makine Mühendisi Sn. Hakan YAVUZ tarafından temsilciliğimiz
konferans salonunda üyelerimize Klima Tesisatı ve
Havalandırma Tesisatı mühendis yetkilendirme kursu verildi.

Erzincan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine
Mühendisliği bölümü öğretim üyelerini ziyaret ettik.

ASANSÖR İMALATÇILARI İLE
TOPLANTI DÜZENLEDİK

Asansör imalatı gerçekleştiren firmalar ile temsilciliğimiz konferans salonunda toplantı gerçekleştirdik

http://kayseri.mmo.org.tr 0850 495 0 666

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL
MÜDÜRÜ'NÜ ZİYARET ETTİK

Erzincan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünü ziyaret ettik

17

Temsilciliklerimiz

KIRŞEHİR

KIRŞEHİR BELEDİYESİ İLE TOPLANTI DÜZENLEDİK

Kırşehir Belediyesi ve üyelerimiz ile birlikte toplantı gerçekleştirerek kendilerin temsilciliğimizden ve üyelerimizden
beklentileri konusunda fikir alış verişinde bulunduk

PROF. DR. MUSTAFA
İLBAŞ'DAN ZİYARET

JANDARMA İL KOMUTANLIĞI
VEDA TÖRENİNE KATILDIK

Geçmiş dönem şube başkanlarımızdan Prof.Dr. Mustafa
İLBAŞ temsilciliğimizi ziyaret etti.

Jandarma İl komutanımızın daveti üzerine Jandarma İl
Komutanlığı veda törenine katıldık
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NEVŞEHİR

Temsilciliklerimiz

NEVŞEHİR İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDE SEMPOZYUM DÜZENLENDİ

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğünde enerji verimliliği konu sempozyum düzenleyerek emniyet personelimizi bu konuda
bilgilendirdik

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT
DOLUM KURSU DÜZENLENDİ

Sn. Kemal ŞENDİL tarafından LPG Otogaz İstasyonları
Taşıt Dolum Personeli kursu verildi

http://kayseri.mmo.org.tr 0850 495 0 666

ÜYE TOPLANTILARI YAPILDI

SMM’ li üyelerimize toplantı düzenleyerek üyelerimizin
temsilciliğimizden beklentileri konusunda fikir alış
verişinde bulunduk.
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Temsilciliklerimiz

YOZGAT

YOZGAT VALİSİ'Nİ ZİYARET ETTİK

Yozgat Valisi Sn.Kemal YURTNAÇ’ ı makamında ziyaret ettik.

SORGUN TİCARET ODASI'NI
ZİYARET ETTİK

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT
DOLUM KURSU DÜZENLENDİ

Sorgun Ticaret Odası Başkanını makamında ziyaret
ettik.

Şube müdürümüz Sn.Dursun AYYILDIZ tarafından LPG
Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum Personeli eğitimi
verildi.
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SİVAS
TEMSİLCİLİK PERSONELİMİZE
EĞİTİM VERİLDİ

Asır Akademi İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi tarafından
şube personelimize eğitim verildi.

Temsilciliklerimiz
PROTOKOL İMZALANDI

Sivas merkez dahil olmak üzere 17 ilçede asansör
periyodik kontrol protokolleri imzalandı.

MEKANİK TESİSAT YETKİLENDİRME KURSU DÜZENLENDİ

Şube Müdürümüz Sn.Dursun AYYILDIZ tarafından üyelerimize Mekanik Tesisat Mühendis Yetkilendirme kursu
verildi.

http://kayseri.mmo.org.tr 0850 495 0 666
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Teknik Hizmetler
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Teknik Hizmetler
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Teknik Hizmetler
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Teknik Hizmetler

MESLEKİ YETERLİLİK BELGENİZİ
ALDINIZ MI?
Tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında olup Bakanlıkça yayımlanan tebliğde yer alan mesleklerde MYK Mesleki
Yeterlilik Belgesi zorunludur.
ZORUNLULUĞU NEDİR?
"Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on
iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır."
KAYNAKÇI BELGELENDİRME SINAVLARI
Belgelendirme için yapılan başvurular ardından gerçekleştirilen sınavlarda başarılı olan kaynakçılara TÜRK-AK
onaylı uluslararası geçerlilikte olan "Kaynakçı Vasıflandırma Sertifikası" verilmektedir.
HANGİ MESLEKLERDE MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ARANACAKTIR?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 25/05/2015 tarihinde yayımlamış olduğu ilk tebliğ ile 40 meslekte belge
zorunluluğu başlatılmıştır. Bu kapsamda söz konusu tebliğ ekindeki listede belirtilen mesleklerde 01/01/2017 tarihinden itibaren MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir.01/01/2017 tarihinden itibaren kendi
çalışma sınıfında MYK Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılmayacaktır.
Bakanlık Tebliğinde yayımlanan 40 meslekte başlayan belge zorunluluğunun ilk aşamada Bakanlar Kurulu`nun
belirlediği ücret tarifesi listesinde yer alan 106 meslekte devam etmesi sonrasında ise tehlikeli ve çok tehlikeli
sınıfta yer alan mesleklerin tamamında uygulanması planlanmaktadır.

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
MYK YÖNETİM KURULU 27 NİSAN 2016 TARİH VE 2016/23 SAYILI KARARI İLE AŞAĞIDAKİ
ALANLARDA SINAV VE BELGELENDİRME YAPMA KONUSUNDA YETKİLENDİRİLMİŞTİR.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

13UY0145-3 ENDSÜTRİYEL TAŞIMACI (SEVİYE-3)
13UY0171-3 KAZICI YÜKLEYİCİ OPERATÖRÜ (SEVİYE3)
11UY0010-3 ÇELİK KAYNAKÇISI (SEVİYE3)
11UY0014-3 ALÜMİNYUM KAYNAKÇISI (SEVİYE-3)
11UY0016-4 KAYNAK OPERATÖRÜ (SEVİYE-4)
11UY0026-3 DOZER OPERATÖRÜ (SEVİYE-4)
11UY0027-3 SİLİNDİR OPERATÖRÜ (SEVİYE-3)
11UY0028-3 EKSKAVATÖR OPERATÖRÜ (SEVİYE-4)
11UY0029-3 GREYDER OPERATÖRÜ (SEVİYE-4)
11UY0033-3 DOĞALGAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI (SEVİYE-3)
11UY0034-3 DOĞALGAZ POLİETİLEN KAYNAKÇISI (SEVİYE-3)
09UY0001-3 PLASTİK KAYNAKÇISI (SEVİYE-3)
12UY0092-3 ASANSÖR BAKIM VE ONARIMCISI (SEVİYE-3)
12UY0091-3 ASANSÖR MONTAJCISI (SEVİYE-3)
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Sektörel Yazılar
Oğuzhan ÇALIŞIR
Mektes Enerji ile Yerden Isıtma Sistemi
Avrupa'da 1970'li yıllardan beri hem konutlarda hem de
endüstriyel yapılarda yoğunlukla uygulanan yerden ısıtma sistemleri ülkemizde bilinirliği artan ve yükselen bir değer olarak
karşımıza çıkıyor.
Enerji verimliliği günümüzde devletlerin enerji politikası haline
geliyor. Bu politika özünde enerji kayıplarını önlemeyi, mevcut
enerjiyi verimli kullanmayı ve yeni enerjiyi verimli şekilde üretmeyi hedefliyor. Ülkemizde de enerji verimliliğini teşvik etmek
amacıyla oluşturulmuş yasalar söz konusu. Yerden ısıtma sistemleri; kullanıcılarına enerjiyi verimli şekilde kullanarak ısınma
imkanını sunuyor.
Konutların toplam enerji ihtiyacının %70 – %75'lik kısmının
ısıtmaya ayrıldığı düşünüldüğünde burada sağlanacak bir tasarrufun en büyük getiriyi sağlayacağı anlaşılıyor.
YERDEN ISITMA SİSTEMLERİ İLE GELEN AVANTAJLAR

Özgeçmiş
1983 K.Maraş-Afşin doğumludur. İlk ve orta öğrenimini
Antalya' da tamamlamıştır. 2005 yılında Erciyes Üniversitesi Makine Mühendisliğini bölümünden mezun
olmuştur. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Enerji Sistemleri Mühendisliği Ana Bilim Dalında Yüksek
Lisans yapmıştır. Yurt içinde ve yurt dışında HVAC
konusunda proje ve taahhüt yapan firmalarda proje koordinatörü olarak çalışmıştır. 2008 yılından itibaren
döşemeden ısıtma sistemleri konusunda çalışmalarına
hız vererek bu konuda çeşitli seminerler vermiş ayrıca
teknik konuda makaleler hazırlamıştır. Yerden ısıtma sistemlerinin matematiksel modelini hazırlamış, bunu bir
bilgisayar programına dönüştürerek çeşitli simülasyonlar,
tablolar, grafikler oluşturmuştur. Halen MEKTES ENERJİ
LTD.ŞTİ' nde mekanik tesisat sistemleri, yerden ısıtmaserinletme sistemleri, alternatif enerji kaynakları, yenilenebilir enerji sistemleri ve HVAC sistem tasarımı
alanlarında çalışmalarına devam etmektedir. Aynı zamanda B Sınıfı İş Güvenliği uzmanıdır ve Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Enerji Sistemleri
Mühendisliği Ana Bilim Dalında Doktora yapmaktadır.
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Enerji tasarrufu sağlar
Yerden ısıtma ve geleneksel radyatör sistemlerinin ısı transfer
prensipleri arasında temel farklılıklar bulunmaktadır. Radyatör
uygulamalarında ısı transferinin büyük bölümü konveksiyon,
yani havanın ısıtılarak mahal içerisinde taşınması ile
gerçekleştirilirken; yerden ısıtma sistemlerinde transferin büyük
kısmı radyasyon, yani ışınım ile gerçekleştirilir. Diğer yandan
radyatör sistemlerinde uygun oda sıcaklığını sağlayabilmek için
kazan suyu sıcaklığının 70 – 90oC'ye ulaşması gerekirken, Yerden Isıtma Sisteminde kazan suyu sıcaklığı maksimum 50oC
olmalıdır, zira radyatör ile ısıtmada, radyatör panellerinin
sıcaklığı 55-60oC''ye kadar ulaşırken, yerden ısıtma sistemlerinde
konforlu bir ısınma için zemin sıcaklığı 27 –29oC'dir.
Radyatör uygulamalarında havanın taşınması söz konusu
olduğundan ve hava hareketinin konfor sıcaklığını yükseltmesi
sebebi ile hedeflenen mahal sıcaklıkları yerden ısıtma sistemi ile
hedeflenen sıcaklıktan 1 – 2ºC daha yüksek olmaktadır. Bu
sıcaklık farklı sağladığı yıllık %6 – 10 enerji tasarrufu sebebi ile
küçümsenmemelidir.
Konforlu ısınma sağlar
Mekan içerisindeki sıcaklığın hem yatay, hem de dikey eksende homojen dağılması sayesinde konforlu bir ortam sağlar.
Odanın her yanı eşit ısınır. Radyatör sisteminde yaşanan; peteklere yakın yerlerin sıcak, uzak yerlerin serin olması problemi yoktur. Yerden ısıtma sistemlerinde elde edilen sıcaklık dağılımı
grafiğinin, ideal dağılıma çok daha yakın olduğu görülmektedir.
Özel kollektör sistemleri ve oda termostatlarıyla birlikte,
arzunuza göre, evinizi ister komple, ister kat, isterseniz de oda
bazında sıcaklığını kontrol edebilir, istediğiniz sıcaklık
değerlerine ayarlayabilirsiniz. Zamanlama modülü ile evde
olmadığınız zamanlarda sıcaklıkları düşürür, eve dönüşünüzden
evvel mekan sıcaklığının istenen noktaya ulaşmasını
sağlayabilirsiniz.
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Sektörel Yazılar
Çevre dostudur
Yerden ısıtma uygulamaları söz konusu düşük sıcaklıklar
sayesinde enerji tasarrufu sağlarken, yer ısısı ve güneş enerjisi
gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanan enerji verimli sistemler ile de kolayca kombine edilebilir. Yenilenebilir enerjili sistemlerin tamamen doğal kaynaklardan yararlanırken
kullanıcısına doğal gaz ve mazot gibi fosil yakıtların fiyat
değişimlerinden bağımsızlık sağlar. Aynı zamanda karbon
salımını azaltarak çevrenin korunmasına da katkıda bulunuyorlar.
Toz yapmaz
Mekan içerisinde uçuşan tozların sebebi ortamdaki hava
akımıdır. Hava akımının ise sebebi, mekandaki sıcak hava ile
soğuk havanın yer değiştirmesidir. Yani ortamdaki sıcaklık farkı
ne kadar çok olursa, uçuşan toz miktarı da artacaktır. Yerden
Isıtma Sisteminde mekan içerisindeki sıcaklık farkları radyatör
sistemi ile karşılaştırıldığında çok daha düşük olduğundan,
oluşacak toz da bu oranda az olacaktır. Günlük yaşamdan da
bilinmektedir ki radyatörlerin bulunduğu camların perdeleri
islenir. Bunun sebebi radyatörlerin ortamla aralarındaki sıcaklık
farkının sebep olduğu hava hareketleridir.
Estetiktir / güvenlidir
Yerden ısıtma sistemleri döşemenin altında kaldıkları için
mekanların dilendiğince dekore edilmesine imkan tanır. Herhangi bir alan ya da hacim kaybına sebebiyet vermediği gibi,
göze hoş gelmeyen radyatör panellerini saklamak için de harcanacak zaman va paradan da tasarruf sağlar. Özellikle çocuklar
için sakatlanma ve kaza riski doğuran radyatör panellerinin
olmaması önemli bir avantajdır.
Varis yapmaz
Günümüz standartlarına göre ve doğru bir şekilde
uygulanmaları durumunda yerden ısıtma sistemlerinin insan
sağlığına herhangi bir zararları bulunmamaktadır. TS EN 1264
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yerden ısıtma uygulamalarında genel alanların sıcaklıklarını 29ºC
ile sınırlandırmıştır. İnsanın sahip olduğu ortalama 37ºC'lik vücut
sıcaklığı ve 33ºC'lik ayak sıcaklığı göz önünde
bulundurulduğunda 29ºC mertebesinde bir zeminin bacak
damarlarında bir genişlemeye sebep olup varis meydana getirmeleri mümkün değildir.
Yerden ısıtma sistemleri ve uygulamaları hakkında yeterli bilgisi
olmayan kimselerin, radyatör sistemi için yapılmış kazanları yerden ısıtmada aynen kullanıp, zemin sıcaklığını çok yüksek
(>37oC) seviyelere ulaştırmaları nedeniyle, zaman içinde bu tür
bir yanlış önyargı oluşmuştur.
Yüksek hacimli mahallerde uygulanabilir
Yerden ısıtma sistemleri tüm zeminden yukarı doğru homojen
bir ısı dağılımı sağladıkları ve yaşam mahallerini ısıttıkları için
yüksek hacimli mahallerde (cami, kilise, havalimanı, lobiler vb.)
kullanıma son derece uygundurlar. Radyatör uygulamalarında
ise artan yüksekliğe paralel olarak hava hareketlerinin mahalin
ısınması üzerindeki olumsuz etkileri büyüyecek ve önemli bir
dezavantaj oluşturacaktır.
Çok farklı uygulama seçeneği söz konusudur
Yerden ısıtma sistemlerinin duvardan veya tavanda
uygulamaları söz konusudur.Duvarda yapılan uygulamalar ıslak
yani sıvalı uygulamalar olabildikleri gibi, plakalar içinde yapılmış
hazır uygulamalar da söz konusudur.
Asma tavanlarda yapılan uygulamalar ise asma alçıpan
plakaların
içinde
döşenmiş
hazır
modüllerle
gerçekleştirilmektedir.
Bunun dışında hangarlar, depolar, fabrikalar gibi alanlarda
uygulanan endüstriyel yerden ısıtma, beton ısısı kontrolü sistemi,
futbol sahalarının buzlanmasını engellemek için uygulanan çim
saha yerden ısıtma, açık alan yerden ısıtma ve buz pateni
soğutma literatürde sıkça karşılaşılan diğer uygulamalardır.
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Sektörel Yazılar
TEKNOLOJİNİN GETİRDİĞİ EN BÜYÜK TEHLİKE: SİBER SALDIRI!
Türkiye’ ye yapılan siber saldırının ne olduğunu anlamak için
temelde DNS bilgisayarlarının işlevini ve DDOS saldırı atağının nasıl
yapıldığını bilmek gerek.
Aralık ayı içinde Türkiye’ ye siber bir saldırı gerçekleştirildi. Günlerce
süren saldırı temelde Türkiye’ nin internet trafiğini yönlendiren bilgisayarlara karşı yapıldı. Yapılan açıklamalara göre saldırı amacına
ulaşamadı.
Bu saldırının ne anlama geldiğini anlamak için iki teknik konuyu
açıklamak gerek. Birincisi DNS sunucu bilgisayarının işlevi, ikincisi de
DOS veya DDOS denilen saldırı türünün ne olduğu ve amacı.
Internet üzerinden erişilebilen her bir cihazın (örn. google.com, facebook.com gibi web siteleri), teknik mimari gereği kendine özgü ayırt
edici bir “ adresi” vardır. Buna IP adresi denir ve dört bölümden oluşur.
Her bölüm de 0 – 255 sayıları arasında olabilir (özel rezerve alanlar
dahil). Yani teorik olarak IP adresleri 0.0.0.0 ile 255.255.255.255
aralığındadır (örn 216.58.209.163 veya 66.220.158.68 geçerli IP adresleridir).
Bellidir ki bu sayıları akılda tutmak zor. O nedenle hangi IP adresi
hangi web sitesine aitse o sitenin adı ile IP adresi internete açık bilgisayarlar
üzerinde
tutulur
(DNS
sunucusu).
Böylece
http://www.google.com adresine gitmek istediğinizde bulunduğunuz
lokasyona en yakın DNS sunucusuna gidilip sorulur
“ www.google.com.tr diye bir yeri arıyorlar, böyle bir adres var mı?”
Eğer varsa DNS cevap verir: 216.58.209.163. Bingo. Ekranınıza bu
adresteki görüntü gelir; yani google.com.tr’ nin ana sayfası.
Peki bu DNS bilgisayar(lar)ı çalışamaz hale getirilirse ne olur?
http://www.google.com.tr yazdığınızda sayfa bulunamadı mesajı
alırsınız (google açık ve çalışır olduğu halde). DNS bilgisayarı nasıl
çalışamaz hale getirilir – birisi gidip fişini çekmediği sürece? Cevap
kolay: Onu aşırı derecede meşgül edilerek.
Bir postane düşünün. Postanede on kişi çalışıyor ve herhangi bir anda
en fazla yüz posta gönderim talebini karşılıyor. Peki o postanenin
kapısına üç bin kişi birikse ve mektup postalamak istiyorum dese ne
olur? Postane çalışamaz hale gelir. Başka bir metafor da şu olabilir (benzer bir durum Jane Fonda’ nın başrol oynadığı bir filmde de
kullanılmıştı). Bin kişiyi organize ediyorsunuz. Her biri eline on dolar
alıyor ve belli bir bankanın belli bir şubesinin önünde toplanıyor. Kapılar
açıldığında kuyruğa girip, hesap açtırmak ve hesaplarına on dolar
yatırmak istiyorlar. O arada sizin milyon dolarlık işlem yapacak
müşteriniz fiziksel olarak şubeden içeri giremediği için işlemini
yapamıyor.
DOS (tek bir noktada) DDOS (farklı noktalarda) bir DNS bilgisayarını
bu şekilde meşgül ederek çalışamaz hale getirirseniz, DNS bilgisayarları
“ şu web sitesine gitmek istiyorum adresi nedir” sorularına “ çok
meşgülüm, şu an cevaplayamayacağım” şeklinde cevap vermeye
başlar. Yani öteki herşey ayakta çalışıyor bile olsa DNS bilgisayarları
meşgül edilirse erişim felce uğramış olur.
Dikkat edilirse burada sunuculara saldırıp, gizli veya özel bilgileri ele
geçirmek şeklinde bir saldırı yok. Daha ziyade amaç siber hayatı felç
etmek. Buna karşı geliştirilmiş çözümler de var. Aç-Kapa’ dan tutun da
belli bir noktaya bu tür sıradışı talep geldiğinde trafiği engellemek gibi
(yukarıdaki banka şubesi örneğinde, şubenin önüne böyle bir insan
grubu toplanmaya başladığında, gelenleri direkt oradan uzaklaştırmak
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gibi).
Tabii bu saldırının görünen tablosu. Bu vesile ile güvenlik duvarlarının
aşılıp, kurum ya da kuruluşların özeline ulaşılarak bilgi hırsızlığı ya da
başka türde bir korsan faaliyet de perde arkasında gerçekleştirildi mi,
bunu bulmak da bilmek de çok zor!
Trend Micro, 2016 yılında gerçekleşen en büyük ve dikkat çekici
siber saldırıları açıkladı. Buna göre siber saldırganların en çok para ve
kimlik hırsızlığına yoğunlaştıkları görülüyor.
Siber suçluların gerçekleştirdiği saldırılar, yeni teknolojiler ve cihazlarla giderek dijitalleşen dünyada kişileri ve kurumları çok daha derinden etkilemeye başladı. Üç aylık ve yıllık güvenlik
değerlendirmeleriyle tüm dünyadaki siber güvenlik atmosferinin
nabzını tutan veri güvenlinin lider markası Trend Micro, 2016’ da
gerçekleşen en büyük siber saldırıları açıklıyor.
İşte 2016’ nın en büyük siber saldırıları:
Yahoo! iki kere saldırıya uğradı
Eylül 2016’ da Yahoo! tarafından yapılan duyuru sonucunda
2014’ ün sonlarında en az 500 milyon Yahoo! kullanıcısının hesap bilgilerinin bir bilgisayar korsanı tarafından çaldığı ortaya çıktı. Ele geçirilen
hesaplar e-posta adresi, şifre, kullanıcı adı, doğum tarihi ve telefon
numaraları gibi bilgiler içeriyor. Buna ek olarak 2016’ nın Aralık ayında
ortaya çıkan bir başka veri sızıntısında ise 2013 yılındaki bir güvenlik
ihlaliyle bir milyar kadar Yahoo! hesap bilgisinin korsanlar tarafından
çalındığı belirlendi.
LinkedIn’ den 117 milyon hesap bilgisi sızdırıldı
2016’ nın Mayıs ayında ise popüler sosyal iş ağı LinkedIn’ den 2012
yılında çalınan 117 milyon e-posta ve şifre bilgisi internete sızdırıldı.
LinkedIn bu sızıntı nedeniyle 2012’ den önce açılan tüm kullanıcı
hesaplarının şifrelerini sıfırladı.
SWIFT sistemini hedef alan saldırıyla 81 milyon dolar çalındı
Finans sektörü tarafından yoğunlukla kullanılan SWIFT sistemine
yapılan saldırı da 2016 yılının en önemli siber saldırıları arasında yer
alıyor. 2016’ nın Şubat ayında Bangladeş’ teki bir bankanın zayıf
güvenlik sisteminden dolayı SWIFT sistemine sızan siber suçlular, 81
milyon doları kendi hesaplarına transfer ettiler.
Tumblr da hacklendi
Sosyal blog sitesi Tumblr da 2016 yılında siber korsanların hedefindeydi. Mayıs ayında gerçekleşen saldırıda 65 milyona yakın kullanıcı
hesabına ait bilgiler siber korsanlar tarafından sızdırıldı.
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Sektörel Yazılar
68 milyonu aşkın Dropbox hesabının bilgisi çalındı
2016’ nın Ağustos ayında popüler dosya paylaşım platformu Dropbox’ u hedef alan saldırıda 68 milyondan fazla Dropbox kullanıcısının
kullanıcı adı ve şifresi tehlikeye girdi. Dropbox yaptığı duyuruyla
2012’ den beri şifresini yenilemeyen kullanıcıların şifre güncellemesi
yapmalarını istedi.
270 milyondan fazla e-posta bilgisi siber saldırganların eline geçti
Mayıs ayında ortaya çıkan bulgulara göre 57 milyon Mail.ru, 40 milyon Yahoo!, 33 milyon Hotmail ve 24 milyon Gmail hesabı başta
olmak üzere toplamda 270 milyonu aşkın kullanıcının e-posta bilgileri
Rus siber suçluların eline geçti. Bu hesapların nasıl çalındığı ise hala ortaya çıkarılamadı.
2017’ de bizi hangi siber saldırılar bekliyor?
Trend Micro, 2017 yılında karşılaşılması muhtemel siber güvenlik
tehditlerine yönelik öngörülerini açıkladı. “ Bir Sonraki Seviye –2017
için 8 Güvenlik Önlemi” başlığıyla yayınlanan rapordaki bilgilere göre
siber suçlular değişen teknoloji atmosferinden maddi çıkar
sağlayabilmek için taktiklerini çeşitlendirerek farklı platformları etkileyen saldırılar gerçekleştirecekler.
Raporla ilgili görüşlerini paylaşan Trend Micro Akdeniz Ülkeleri Genel
Müdürü Yakup Börekcioğlu şunları söyledi: “ Siber saldırganlar gelişen
teknolojiyle birlikte2016 yılında uyguladıkları taktikleri daha da tehlikeli
hale getirerek 2017 yılına taşıyacaklar. Giderek karmaşık hale gelen bu
yöntemlerle birlikte saldırı alanını da genişletecekler. Özellikle DDOS
saldırılarında Nesnelerin İnterneti platformlarının da kullanılması durumunun yaygınlaşacağını öngörüyoruz. Apple ve Adobe tabanlı ortamlarda yeni güvenlik açıklarının ortaya çıkacağını ve bunun çeşitli Exploit
Kit’ lere ekleneceğini düşünüyoruz. Bunun yanında Avrupa Birliği
tarafından kabul edilen Genel Veri Koruma Yönetmeliği(GDPR) ile birlikte dünya çapındaki siber güvenlik atmosferinin de değişmesini bekliyoruz. 2017 yılında tüm şirketler yeni yönetmeliklere ve kapsamlı veri
yönetimi değişikliklerine uyum sağlamak durumundalar. Bunun
yanında bireyler işletmeler ve kamu kurumları yeni saldırı yöntemleri,
fidye yazılımı çeşitleri ve siberpropagandalar aracılığıyla algı yönetimi
gibi tehditlere hazırlıklı olmak durumunda kalacaklar” .
DDOS saldırıları için Nesnelerin İnterneti platformları da kullanılacak
Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT)
gibi kavramlar 2017 yılındaki siber saldırılarda çok daha büyük rol oynayacaklar. Özellikle 2016’ da ülkemiz de dahil olmak üzere tüm
dünyayı kasıp kavuran DDOS saldırılarında bu platformların kullanımı
yaygınlaşacak. Daha önceki DDOS saldırılarında kullanılan “ Mirai”
benzeri zararlı yazılımlar 2017 yılında daha da artacak. Trend Micro’ nun öngörülerine göreNesnelerin İnterneti platformu üreticileri DDOS
saldırıları başta olmak üzere güvenlik açıklarını kapatmak için yeterince
hızlı davranamayacaklar. 2017 yılında bu alanda gelişecek saldırılara
karşı ciddi önlemlerin alınması daha da öncelikli hale gelecek.
Şirket içi yazışmalara karışarak para sızdırmaya çalışacaklar
Şirket E-Postaları Dolandırıcılığı (BEC) ve İş Süreçleri Dolandırıcılığı
(BPC) yöntemleri de kurumlarınsistemlerine yapılan saldırılara oranla
daha kolay ve daha fazla getirisi olduğundan siber korsanlar tarafından
çoğunlukla tercih edilecek. Bu yöntemlerde kurumun özellikle finansal
yazışmalarını takip edip kişiler adına attıkları epostalarla ödemeleri
kendi banka hesaplarına yönlendiriyorlar. 2016’ nın ilk dönemlerinde
Bangladeş Bankası’ na yapılan BPC saldırılarında iş süreçlerinin nasıl
suiistimal edildiğini, BEC saldırılarıyla da çalışanlarda şüphe
uyandırmadan şirketlerden nasıl maddi kazanç sağlandığının örneklerini
gördük. Trend Micro’ nun tahminlerine göre önümüzdeki iki yılda BEC
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yöntemiyle yapılan saldırılarla 3 milyar dolara yakın maddi zarar
oluşacağı öngörülüyor.
Genel Veri Koruma Yönetmeliği siber güvenlik ortamını değiştirecek
Avrupa Birliği tarafından kabul edilen Genel Veri Koruma Yönetmeliği
getirdiği yeni kıstaslarla birlikte şirketlerinveri işleme süreçlerini yeniden
gözden geçirmesine neden olacak ve süreçlerini bu yönetmeliğe uydurmak zorunda bırakacak. Bu durum da şirketlere büyük bir ek
maliyet getirecek. Avrupa birliği vatandaşlarına ait verilerin iletilmesi ve
kayıt edilmesi ve saklanmasıyla ilgili bu bölgede iş yapan tüm şirketlere
yönelik standartları belirleyen bu kanuna uymayan şirketlere ise küresel
cirolarının yüzde 4’ ü kadar ceza kesilecek. Şirketler veri güvenliği
anlamında çok daha sıkı bir yaklaşım belirlemek zorunda kalacaklar.
Siber propaganda ile algı yönetimi yapılacak
2016 yılında dünya nüfusunun yüzde 46,1’ i internet erişebilir hale
geldi. İnternet erişiminin giderek artmasıyla birlikte siber propaganda
faaliyetleri de giderek çoğalacak. Çeşitli guruplar siber propaganda
aracılığıyla kitlelerin görüşlerini etkileyecek girişimlerde bulunarak siyasi
ve toplumsal olaylara yön vermeye çalışacaklar.
Fidye yazılımları durgunlaşacak ama çeşitleri ve yöntemleri artacak
2016 yılında yüzde 400 oranında artan fidye yazılımlarını 2017
yılında da görmeye devam edeceğiz. Trend Micro’ nun tahminlerine
göre bu yıl fidye yazılımlarıçeşitlerindeki artış yüzde 25 ile geçen yıla
oranla daha az olacak. Ama bu durum eldeki birçok fidye yazılımı
çeşidiyle gerçekleştirilen saldırı yöntemlerinin giderek daha da
çeşitleneceğine işaret ediyor. 2017 yılında fidye yazılımlarının özellikle
Nesnelerin İnterneti platformlarının yanında, POS cihazları ve ATM’ ler
başta olmak üzere PC dışındaki platformlara da yayılması bekleniyor.
Ağ katmanlarındaki özel veri koruma teknolojileri hedef alınacak
Siber saldırganlar hedefli saldırılarını yoğunlaştıracak veyakalanmamak için yeni yöntemlerle birleştirecekler. Özelikle güvenlik
katmanlarında uygulanan Sandboxing ve makine öğrenmesi gibi
teknolojileri alt etmek için yöntemler geliştirecekler. Kurumlar bu
saldırılarla başa çıkmak için farklı jenerasyondaki güvenlik çözümlerini
bir arada kullanmak durumunda kalacaklar.
Kendinizi nasıl koruyabilirsiniz?
•
Kapsamlı ve sürekli güncellenen bir veri güvenliği yazılımı
kullanın.
•
E-postaların ekinde bulunan e-faturalar, fotoğraflar, metin
belgeleri, videolar ve diğer dosyaları bilgisayarınıza indirmeden önce
güvenlik taramasından geçirin. Kaynağından emin olmadığınız e-postalardaki dosyaları açmayın.
•
Aldığınız e-postaların kim tarafından gönderildiğini her
zaman kontrol edin ve e-postalarla gelen bağlantı adreslerine doğrudan
tıklamayın. Bunun yerine bu adresi web tarayıcısına yazarak siteye giriş
yapın.
•
Mobil uygulamaların güvenli olduğundan ve herhangi bir
zararlı yazılım içermediğinden emin olduktan sonra cihazınıza indirip
kullanmaya başlayın.
•
Facebook, Twitter, Linked-in gibi sosyal medya hesaplarınızı
herkese açık tutmayın. Tanımadığınız kişilerin erişimini kısıtlayın.
•
E-devlet gibi uygulamaları kullanırken bağlantı adreslerinde
bulunan güvenlik simgelerini kontrol edin. Doğru siteye
bağlandığınızdan emin olun.
•
Önemli verilerinizi her zaman yedekleyin.
Tanol Türkoğlu'nun Cumhuriyet Gazetesi Bilim Teknoloji Eki
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Yeni Üyelerimiz

ABDULBAKİ
DURSUN

ABDULGAZİ
DEĞİRMENN

ABDULLAH ÖZKİP

AHMET CAN ZEYREK

AHMET ÇERİ

AHMET FURKAN
ZÜMRÜTER

AHMET MERT DENİZ

BERK AKARSU

BURAK GÖÇ

BÜLENT ÖZGÜR
ÇALIŞKAN

BÜŞRA ERDOĞAN

CENGİZ KURNAZ

CİHAN ALİŞAN

CİHANGİR DOĞAN
ÇELEBİ

ENGİN SALMAN

EREN ÇOLAK

EŞREF KARS

FATİH AKTULUM

FATİH GÖKBERK
KARACA

FERHAT TUAÇ

FİKRET BAŞEĞMEZ

İSMET ÖZER

KADİR KOÇAK

KEMAL EREN KOÇAK

KÜBRA DÜZGÜN

KÜBRA GÜL

MEHMET AKİF
TUNCA

MEHMET MUSTAFA
TUNÇ

METİN BALABAN

MUHAMMED BURAK
GÜNAY

MURAT TALİP

MUSTAFA METE

MUSTAFA
NURDOĞDU

MÜFİT FINDIK

NACİ YAŞAR

ŞÜKRÜ DEMİR

TEVFİK GÜMÜŞ

SELİM DOĞAN
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SİNAN KALEM

ŞÜKRÜ DARAK

VELİ TANIŞ
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Yeni Üyelerimiz

AHMET TİRİT

ALİCAN YAZICI

ALPER AKKAYA

ASIM CAN

ASLI NALÇA GÜNEŞ

BAHTİYAR
PEKYÜREK

BEHZAT ALPEREN
ÇİMEN

DUYGU KOZGUŞ

EBRU CEBE

EMİN ERSOY

EMİR ÖNGEL

EMRAH ACI

EMRE DEMİRKOL

EMRE ENGÜR

GÖKHAN AYDEMİR

GÜLİS YAMAN

HAMDİ OZAN

HAMDİ VOLKAN
YALMAN

HATİCE YILMAZ

HÜSEYİN KARATEPE

İSA MERT

MEHMET MÜCAHİT
ERDEM

MEHMET ŞÜKRÜ
KAYA

MERVE OTURAK

MERVE SAĞIR

MESUT KILIÇ

MESUT SEL

METEHAN DOĞAN

NİHAT CAN
AVANUSLU

OĞUZHAN ŞANLI

ORHAN ÇAVUŞ

ÖMER CABAT

ÖMER TAYFUN
ÖZKAN

SAİM GÜLTÜRK

SAMET
KORKMAZYÜREK

YAKUP
ŞAHİNDURAN

YASEMİN TAŞ

YEŞİM AKKUŞ

YILDAN AYTAÇ

YUNUS KARADAŞ

ZELİHA BENGÜ
KOÇBAY
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Basında Şubemiz
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Basında Şubemiz
Sayfa

:1
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Basında Şubemiz
Ili

: Kırsehir
Sayfa

:3
Tiraj : 1.000
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Sağlık
DEPRESYON VE TEDAVİSİ

Psikiyatr
Dr. H.İrfan
BAYRAM
Kayseri Dünyam
Hastanesi
En sık görülen psikiyatrik hastalıklardan biri olan depresyon her 10 erkek ve 5 kadından birinde yaşam
boyunca görülmektedir.Kabaca insanların % 20 si
hayatlarının bir devresinde depresyon belirtileri gösterir.
Sonbahar –kış günlerinin başlaması ,havaların erken
kararması, güneşli saatlerin azalması sağlıklı ruh haline
sahip kişileri bile
mutsuz, isteksiz
ve halsiz
yapar,karamsarlığa sürükler.
Depresyon ; insanların hayattan , yaşamaktan ,kişilerle
ilişki kurmaktan zevk alamaması ,iş yapmak istememesi
diye kabaca tanımlanabilir.
Depresyon Belirtileri (15-20 günden fazla süren ):
1)
Karamsarlık
2)
İsteksizlik
3)
Geleceğe yönelik plan yapamama
4)
Hayattan zevk alamama
5)
Kendini tükenmiş hissetme
6)
Öz güvenini kaybetme
7)
Kendini işe yaramaz hissetme, küçük görme
8)
Yaşam kalitesinin düşmesi
9)
Bedensel yakınmaların artması
10) Eskiden zevk aldığı şeylerden zevk alamama
11) Yapacağı işleri erteleme ile kendini gösterir.
Klinik tabloya uykusuzluk ve iştahsızlık eklenebilir..
Bazen bunların tersi uykuya sığınma ve iştah artışı
görülebilir.
Depresyonlu kişi sosyal hayattan kopabilir, yakınları ve
çevresi ile ilişki kurmaktan, onlarla birlikte olmaktan kaçabilir.Kişisel bakımını yapmak istemez,traş olmaz , saçlarını
taramaz.Hayattan zevk almamaktan şikayetçi oldukları için
yaşamanın kendisi için anlamı olmadığını , hayatın
yaşamanın boş olduğunu ifade ederler.Ölümden , ölmekten sık bahsederler.
Depresyonlu kişiye ne yapmamalı?
Depresyonlu hastaya ‘ Kafanı takma, üzülme , bunlar
düşünmeye değermi?. Aldırma meseleleri olayları kafanda
36

büyütme .’ dememeli, böyle söylenmesi onu ciddiye
almamış hissi uyandırır.
Genellikle yapılan yanlışlardan biri de depresyonlu
hastaya seyahat veya yaşadığı ortamı değiştirmeyi tavsiye
etmektir.Depresyondaki kişi
depresyon belirtilerini
beyninde taşır.Belirtiler nereye giderse gitsin onlarla birlikte
gider.
Hastaya kötü göründüğü onun bu görüntüsünün bizi
de üzdüğü söylenmemelidir.Böyle davranılırsa depresyonlu
kişi çevresindekileri üzdüğünü düşünür, depresyonu daha
da artar, suçluluk duyguları gelişir.Yakınlarını üzdüğünü
düşündüğü için hayattan zevk alamama duyguları
artar.Ölme isteği
belirtileri
ve teşebbüsleri
görülür.Sorunları ertelenmemeli, sorunların nedeni ile
yargılanmamalıdır.
Neler Yapmalı ?
Depresyonlu hasta kızmakla veya bizi üzme demekle
iyi olmaz..Tedavi olması için desteklenmelidir.Psikiyatra
gitmesi ve bir Psikiyatrla işbirliği yapması için ortam
yaratılmalı,
verilen ilaçların
düzenli kullanılması
sağlanmalıdır.
Tedavi için :
Doktor +Hasta +Hasta yakınının iş birliği gereklidir.Tedavisine antidepresif
ilaçlar ile birlikte psikoterapi
uygulanmalıdır.Depresyon yalnız Psikoterapi uygulanmakla
düzelmez.Tedavinin % 50 si Psikoterapi ile sağlanabilir.
Uykusuzluk şikayeti olan hastalarda sedatif etkisi ön
planda olan antidepresif ilaçlar verilmelidir.
Depresyonlu hastalarda klinik tabloya genellikle Anxiete eşlik ettiğinden tedaviye Anxiolitik ilaçlar eklenmelidir.Toplumda inanılanın aksine antidepresif ilaçlar
bağımlılık yapmaz, başka bir hastalığa (Diabet ,Astım v.s)
neden olmaz.Fakat yeni geçirilmiş bir kalp rahatsızlığında
özellikle kalp yetmezliği varsa antidepresif seçiminde ve
doz ayarlanmasında dikkatli olmalıdır .
Depresyon tedavi ile düzelen bir hastalıktır.Antidepresif ilaçlar depresyonun hastalık seviyesinde olması
halinde başarılı sonuç vermektedir.
Moral bozukluğu dediğimiz seviyedeki depresyonlarda
antidepresanlar etken olmamaktadır .
Depresyona başka hastalıklar da eşlik edebileceğinden
Antidepresan seçimi ve Psikoterapi ayrı bir önem kazanır.
Bazı depresyonlar yenileyici olabileceğinden hasta
iyilik dönemlerinde de Psikiyatr ile iş birliğine devam etmelidir.
Depresyon sık görülen bir hastalık olmakla birlikte tedaviye de çok iyi cevap veren bir hastalıktır..Erken teşhis
ve tedaviye erken başlama tedavinin başarılı olmasını ve
tedavi süresinin kısa olmasını sağlar.
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İş Hukuku
Hukukun Yap-Boz Oyuncağı KARŞILIKSIZ ÇEK

Av. Yusuf
DALMAZ
Hukuken kısa sayılabilecek sürelerde artı ve eksileri hesap
edilmeden sürekli değiştirilen çek kanunu 6728 Sayılı Kanunun
9 Ağustos 2016 Tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanması ile birlikte yeniden değiştirilmiş bulunmaktadır.
2012 yılında yine apar topar ve ticari hayatta artı ve eksileri
hesap edilmeden yapılan değişiklik sonrası çekin artık ticari
hayattaki güvenilirliği tartışılmaya başlanmış ve kısa sürede
neredeyse tüm kaygılar bir bir gerçekleşerek çek ticari hayatta
bir kağıt parçasından başka bir anlam ifade etmemeye
başlamıştır. Söz konusu kanunun çekle ilgili değişiklik
gerekçesinde de bu durum açıkça ifade edildiği gibi ticari
hayatın hızlı ve güvenli seyrinden doğan ihtiyaç, çekin ticari
hayatta kullanım fazlalılığı ve karşılıksız çekte artış olması nedenlerinden dolayı çek hamillerinin korunmasına yönelik
doğan ihtiyaç vurgulanarak söz konusu değişiklik yapılmıştır.
Ticari hayatta güven ve itibarını kaybeden çekin tekrar
güvenilir bir ödeme aracı olarak yerini alması için yapılan yasa
değişikliğinin amacına ulaşıp ulaşamayacağını zaman gösterse
de söz konusu değişikliğinde önceki yıllarda yapıldığı gibi ticari
hayata getiri ve götürüleri hesaplanmadan günü kurtarabilmek
adına yapılmış bir değişiklik olduğu açıktır.
Söz konusu değişiklik ile birlikte çekin karşılıksız çıkmasına
sebebiyet verenler için hamilin şikayeti üzerine her bir çekle
ilgili olarak, bin beş yüz güne kadar “ Adli Para Cezası” verilebilecek. Söz konusu adli para cezası; karşılıksız kalan kısım,
temerrüt faizi ve yargılama giderleri toplamından az
olmayacaktır. Bu suç nedeniyle ön ödeme, uzlaşma ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin hükümler
uygulanmayacaktır. Yine verilen adli para cezasının ödenmemesi halinde bu ceza 5725 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’ un 106. maddesinin 3.
Fıkrasında yer alan kamuya yararlı bir işte çalıştırılma kararı
verilmeksizin doğrudan hapis cezasına çevrilecek. Mahkeme
ayrıca “ çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı” getirecek.
Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı; karşılıksız çekin
sahibi olan gerçek kişi-tüzel kişi, sermaye şirketlerinde ise
yönetim organı ile ticaret siciline tescil edilen şirket yetkilileri
hakkında uygulanacak. Haklarında çek düzenleme ve çek
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hesabı açma yasağı verilen kişiler ( Şirket Yönetim Organı ve
Ticaret Siciline Tescil Edilen Şirket Yetkilileri) yasaklılıkları
süresince sermaye şirketlerinin yönetim organlarında görev alamazlar. Hakkında çek yasağı olan kişiler UYAP aracılığıyla
MERSİS ile Risk Merkezine ve Bankalara bildirilecekler.
Bankalar çek hesabı açmak isteyenlerden “ Adli Sicil Kaydı”
talep edeceklerdir. Çek defterinin her bir yaprağında “ çek
hesabı sahibi gerçek kişi ise T.C Kimlik Numarası, çek hesabı
sahibi tüzel kişiyse MERSİS numarası” yer alacak. Çek hesabı
sahibiyle düzenleyen farklı kişiyse çek üzerine ayrıca
düzenleyenin T.C Kimlik Numarası yazılacak.Çeklere
KAREKOD uygulaması getirilmekte olup; Karekodlu çeki alan
lehtar çeki Türk Ticaret Kanunun 780. Maddesi’ nin 3.
Fıkrası’ nda belirtilen sisteme kaydedecektir. Karekodlu çekin
sisteme kaydedildiği tarihten sonra çek düzenleyen tüzel
kişinin temsilcilerinde meydana gelen değişiklikler, çek hesabı
sahibi tüzel kişinin sorumluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.
Karekod uygulamasında aşağıdaki bilgiler çek sahibinin rızası
aranmaksızın muhatapların bilgisine sunulacak:
•
Çek hesabı sahibinin adı-soyadı, ticaret unvanı,
•
Tüzel kişilerde ticaret sicile tescil edilen yetkililerin
adı-soyadı, ticaret unvanı,
•
Çek sahibinin çek hesabı bulunan banka sayısı,
•
Bankalara ibraz edilmemiş çek adet ve tutarı,
Son 5 yılda ödenen çeklerin adedi, tutarı,
•
•
Son 5 yılda karşılıksız işlemi gören çek bilgileri,
•
Çek hesabı sahibi ve temsilcileri hakkında çek
hesabı açma yasağı bulunup bulunmadığı,
•
Çek hesabı sahibi hakkında iflas kararı bulunup
bulunmadığı.
*(http://www.muhasebetr.com/yazarlarimiz/ozan/012/,
Ozan Uslu) şeklinde getirilen yenilikleri sırlayabiliriz.
Sonuç olarak değişikliğin uygulamada en çok görülebilecek
şeklinin 09.08.2016 tarihinden sonrası için karşılıksız çek
keşide eden keşideci için, yetkili hamilin icra mahkemelerine
yapabileceği şikâyet ile keşideci hakkında ödenmemesi
halinde doğrudan hapis cezasına çevrilen adli para cezası ile
çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı
çıkarttırabileceği olduğunu söyleyebiliriz. Bununla birlikte
kanun yürürlüğe girmeden verilen ancak vadesi kanun
yürürlüğe girdiği tarihten sonra olan çeklerin karşılıksız çıkması
halinde şikâyet ve neticesinde cezai sorumluluğun
uygulanmasına dair kanunda açık bir düzenleme
bulunmamaktadır. bu gibi durumlar için nasıl bir yol izleneceği
açık olmamasına rağmen amacın karşılıksız çek düzenlenmesinin engellenmesi olduğu ve geçici herhangi bir madde eklenmeyerek bir geçiş süresi öngörülmediği dikkate alındığında
08.09.2016 tarihi itibari ile bankaya ibrazında “ karşılıksızdır”
işlemi göre çekler için yetkili hamilin şikayet hakkının olacağı
kanaatindeyiz. Söz konusu durum hakkındaki öngörümüz ilerleyen zamanlarda yargı kararları ile daha da netliğe
kavuşacaktır.
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Kişisel Gelişim
ÖNYARGI: SEN DÜŞÜNCELERİNİN
KÖLESİ DEĞİL, SAHİBİSİN
Bazen fikirlerinizi de değiştirmelisiniz, çünkü siz onların
kölesi değil, sahibisiniz.
Einstein Önyargıları yok etmek atom çekirdeğini
parçalamaktan daha zor demişti. Bugün insanlık atom
çekirdeğini parçaladı ama önyargılar konusunda hala bir
adım atabilmiş değil.
En çok terzimi severim
Bir bilgeye sormuşlar:
“ Efendim, dünyada en çok kimi seversiniz?
“ Terzimi severim,” diye cevap vermiş.
Soruyu soranlar şaşırmışlar:
“ Aman üstad, dünyada sevecek o kadar çok kimse
varken terzi de kim oluyor?
O da nereden çıktı? Neden terzi?”
Bilge, bu soruya da şöyle cevap vermiş:
“ Dostlarım, evet ben terzimi severim. Çünkü ona her
gittiğimde, benim ölçümü yeniden alır. Ama ötekiler öyle
değildir.
Bir kez benim hakkımda karar verirler, ölünceye kadar
da, beni hep aynı gözle görürler.
Fikirlerini körü körüne savunup değiştirmeyenler hiçbir
şeyi değiştiremezler. Önyargılarından kurtulmayanlar
hiçbir insanı anlayamazlar.
Hayaller duvarların içinden geçebilir,
Kilometrelerce uzağa ulaşabilir,
hızla yayılabilir
ve sonsuza kadar yaşayabilirler.
Geçemeyecekleri,
Ulaşamayacakları,
Ve yaşayamayacakları tek yer,
Ön yargılarla dolu beyinlerdir.
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Kişisel Gelişim
HADİ BİR KİTAP AÇIN
“ Bir insanın veya milletin dünyaya bakış tarzını değiştirmek mi
istiyorsunuz? Ona okumasını öğretin ve okunacak kitaplar verin.” (1)
Kitaba ve okuma ya dair yazılan yazıların büyük çoğunluğu Alak
Suresi nin 1. ayetiy-le başlar. Ben yazıma farklı bir sözle başladım. Aslında
yazı yazmayıp sadece yukarıdaki sözü nakletsem bile okumaya dair birçok
şeyi anlatmış olurdum. Çünkü okuyan insan, beynini geliştirir, kendini
yetiştirir ve başarı yollarını keşfeder. Başarılı insanlardan oluşan toplum
dünyaya hükmeder. Zaten Emeviler, Abbasiler, Selçuklular, Osmanlılar
tarihe altın harflerle yazdırdıkları medeniyetlerini çok okumaya ve alime
verdikleri önemle kurmadılar mı?
Okuma ile ilgili dört soruya cevap arayacağı, bu yazıda;
1- Niçin okumalıyız?
2- Neden okumuyoruz?
3- Ne okumalıyız?
4- Nasıl okumalıyız?
1-Niçin Okumalıyız?
Bu soruyu Dr. Herman Heller in bir sözüyle irdeleyelim:
“ Okumamak, Allah a isyandır.” Allah ın ilk emri “ OKU” ise bu
emri yerine getirmeliyiz ve Heller in dediği gibi isyan etmemeliyiz.
Düşünme kapasitemizi genişletmek için okumalıyız. Beynimizdeki
kavram sayısı arttıkça düşünce ve kavrama gücümüzde artar. Düşünen
beyinler yeni şeyler üretebilir. Düşünen beyinlerden meydana gelen bilgi
toplumları teknolojik icatlar yaparlar. İstatistikler vererek ruhumuzu
daraltmak yerine şu örneği verebilirim; Avrupa nın en fazla ihracat
yapan ülkesi Almanya. Peki, “ Avrupa nın en çok okuyan ülkesi
neresidir?” diye sorsam… Evet, bildiniz; Almanya. Okuma ile
gelişmişliğin orantısını gösteren bir sonuç…
Toplumsal barışı tesis etmek için okumalıyız. Çünkü okudukça iletişim
becerilerimiz ve empati yeteneğimiz gelişir. Böylece birbirimizi daha iyi
anlarız. Sorunlarımızı birlikte tespit eder ve birlikte çözüm yolları ararız.
Okumanın gerekliliğini anlatan sebepleri sıralamakla bitiremeyiz.
Ancak şu cümleyle “ Niçin okumalıyız?” sorusuna son yanıtımızı verelim:
Hayatı sorgulamak ve anlamlandırmak için okumalıyız. Sorgulanmamış
bir hayat anlamsızdır ve yaşanmaya değmez.
2- Neden Okumuyoruz?
Bu sorunun cevabı çok basit: Okumayı, bir ihtiyaç olarak görmüyoruz. 2003 yılında yapılan bir ankete göre ülkemizdeki ihtiyaçlar listesinde kitap 235. sırada yer alıyor. Bir insanın 235 ihtiyacı olmayacağına
göre, kitap da ihtiyaç olarak görülmüyor.(Gazete ve dergi tirajları malumunuz.) Kitap için okuma planı yapmaktansa boş zamanı bekleyen bir
toplum tabi ki okumaz. Oysa “ Müslüman” ve “ okumak” kavramları
birbirine o kadar yakışıyor ki…
Kitap okumayı engelleyen etmenlerin başında televizyon ve internet
geliyor. Hemen kendimize soralım: “ Yılda kaç saat televizyon izliyoruz;
kaç saat kitap okuyoruz?” Ben dürüstçe cevabımı vereyim: Televizyon
izlemeye ayırdığım zamanın yarısı kadar bile zaman ayırmıyorum kitaba.
Hadi sizin cevabınızı bekliyorum.
Okumama sebeplerimizden biri de eğitim sistemimizdir. Altı
yaşındaki çocuk okumayı öğrenir öğrenmez aile ve öğretmen çocuğa
abanırlar; “ Hadi oku.” diye. İfade ve beceri dersle-rinde (beden eğitimi,
resim, müzik) bile kitap okumaya zorlanır öğrenci. Yetmez gibi bürokratın biri sırf gösteriş olsun diye kitap okuma kampanyası başlatır, okul yönetimi ve öğretmen öğrenciye dayatır, “ Oku.” diye. Eve gelir ebeveynler
televizyon izlerken, çocuğa;” Hadi odana git kitap oku.” diye telkinde
bulunurlar. Bunlar yetmez gibi okuyacağı kitabı da öğretmen ve ebeveynler seçer. Hatta ülkemizde çocuğun okuyacağı kitaba Milli Eğitim Bakanlığı
da müdahale eder.(100 Temel Eser adı altında) Bu kadar baskı ve dayatmadan çıkan sonuç: Okuma nefreti kazanmış ve karne günü tüm
kitaplarını yakan öğrenciler…
Bu soruyu da şu sözle kapatalım: “ Okuma zevkini kazanmayanın,
öğretimi yarıda kalmış demektir.” (2)
3- Ne Okumalıyız?
Eğer bu soruya cevap arıyorsak, okumanın önemini idrak etmiş;
okumanın zevkine varmışız demektir.
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Olmazsa olmazlarımızın başında Kur an gelmektedir. Her Müslüman
ın okumak zo-runda olduğu birinci kitap Kur an dır. İster bir sayfa olsun
ister bir cüz olsun günlük okun-malıdır. Kur an ı daha iyi anlayabilmek
ve yorumlayabilmek için tefsir okunmalıdır. Tefsirin topluca okunup ders
şeklinde işlenmesi, bireysel okumadan evladır. İlmi arttırmanın yollarından biri de Hadis Külliyatı okumaktır. Müslüman ın sosyal hayatta
takıldığı noktalarda çözüm bulacağı başucu kitabı ilmihaldir.
Bu kitaplardan başka “ Ne okumalıyız?” sorumuza cevaben
“ temayüllerimiz” diyebiliriz. İlgi duyduğumuz konuları okuyarak, bu
konudaki ilmimizi arttırabiliriz. Okumayı eğilimlerimiz doğrultusunda
daha zevkli ve anlamlı kılarız.
Bu saydıklarımızın dışında “ Faydasız ilimden Allah a sığınırım.”
(3)düsturuyla medeniyetimizin temel eserleri, genel kültür, edebiyat, tarih,
güncel konular ile ilgili vb. kitaplarla kalbimizi ve beynimizi beslemeliyiz.
4- Nasıl Okumalıyız?
Goethe, ömrünün son yıllarında “ Okumayı öğrenmek, sanatların en
gücüdür… Hayatımın seksen yılını bu işe verdim. Yine de kendimden
memnun olduğumu söyleyemem.” demiştir. Kitap okuma şekli her
insanın mizacına göre değişir. Hatta okuya-cağımız metne ve metnin önemine göre değişebilmektedir. Okuyucunun ne okuyacağına dair en cesaretli adımı, okumaya başlamasıdır. Okuma faaliyeti içerisinde olanlar,
bir süre sonra ne okuyacaklarına; ilgi alanları ve yeteneklerine göre karar
verebilirler. Çünkü, sürekli kitap okumak, bir nehrin akışı gibidir. Nehir,
nasıl zamanla akış yönünü belirliyorsa, kitap okuyucusu da zamanla
yönünü bulur. Yaptığı okumalar neticesinde bünye okuma ihtiyacını ortaya koyar ve bir süre sonra okuma hem içerik hem de yöntem olarak
yönünü bulur.
Ömer Rıza Doğrul, Mehmet Akif in kendisini okumaya nasıl verdiğini
şöyle anlatır: “ Akif gibi okuyana nadir tesadüf olunur. Bir eserden ne
öğrenmek mümkünse hepsini layıkıyla, unutmayacak bir halde
öğrenmeden eseri elinden bırakmazdı. Okuduğu her eseri birkaç kere
okumaktan çekinmez, iyice anlamadığı her noktayı erbabına müracaat
ederek layıkıyla anlamadan eseri bırakmazdı.”
Biz yinede herkesçe kabul görmüş kitap okuma yöntemleriyle ilgili
birkaç hususa değinelim:
Okuyacağımız kitabı gözden geçirmeliyiz. Kitabın adı, yazarı ve kısa
biyografisi, yayınevi, içindekiler, kaynakça, alt başlıklar, dipnotlar, farklı
puntodaki yazılar gözden geçireceğimiz kısımlar olmalıdır.
Kitabı etkin okumalıyız. Etkin okuma niçin okuduğumuza dair sorulara cevap arayarak okumaktır. Etkin okumada kitaptan maksimum fayda
sağlanır. Bu faydayı sağlarken eleştirel bir tarzda okumak zihni canlı tutar.
Eleştirel okuma, bilgiyi farklı durum ve koşullara uyarlayabilen, yeni bilgileri önceki bilgilerle karşılaştırıp değerlendirebilen bir okuma kültürü
meydana getirir. Eleştirel okumalar kişiyi bağımlılıktan kurtarır.
Etkin okurken anahtar kelimeler seçilmelidir. Seçeceğimiz anahtar kelimeler bölümün ya da paragrafın özetini sunacak nitelikte olmalıdır. Bu
anahtar kelimeler daha sonra hatırlamada büyük rol oynar.
Etkin okumadaki önemli noktalardan biri de not tutmaktır.(Ben
kitabın çizilmesine ve karalanmasına karşı olduğumu belirteyim.) Not
alarak okumak, sonraki zamanlarda bize lazım olacak kısımlara
ulaşmamızda kolaylık sağlar. Önemli gördüğümüz kısmı bir yere yazarak;
konuyla ilgili düşüncelerimizi altına yazabiliriz. Kendimize özgü semboller
de geliştirebiliriz. Anlamadığımız yere soru işareti, önemliyse büyük bir
ünlem işareti, fikre katılmıyorsan üzgün surat gibi…
Tekrar edilmeyen bilginin ertesi gün unutulduğunu bilmeyenimiz yoktur. Kitabı tekrar baştan sona okumaktansa tuttuğumuz notlar ve semboller ile tekrar işini kolayca halledebiliriz.
“ Nasıl okumalıyız?” sorusuna verilecek cevaplar artıkça artacaktır.
Bence verilecek cevap, sürekli ve belli bir sistematik dahilinde yapılan
okumada yatıyor aslında. Önemli olan, kesintiye uğramadan okumayı
devam ettirmektir. Okumada yöntem; söz konusu okuma serüveninde
gizli olup, zamanı gelince kendiliğinden ortaya çıkacaktır ve siz onu
hemen hissedeceksiniz.
Bu hissi hemen yaşamak için daha fazla vakit kaybetmeyin ve HADİ
BİR KİTAP AÇIN.
Seyfettin DUMAN
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Üyelerden Haberler
ÜZÜLDÜKLERİMİZ
-55725 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ YUSUF YALÇIN MERMERDİREK’İN BABASI VEFAT ETMİŞTİR.
MERHUMA ALLAH’TAN RAHMET YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.
-48144 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ BAYRAM KARADURMUŞ'UN KAYIN PEDERİ VEFAT ETMİŞTİR.
MERHUMA ALLAH’TAN RAHMET YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.
-15261 NUMARALI ÜYEMİZ M. SELÇUK CEBECİ'NİN ANNESİ VEFAT ETMİŞTİR.
MERHUMEYE ALLAH’TAN RAHMET YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.
-9259 NUMARALI ÜYEMİZ MUSTAFA UZUNLULU'NUN ANNESİ VEFAT ETMİŞTİR.
MERHUMEYE ALLAH’TAN RAHMET YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.
-25502 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ CUMA ZAFER DİLCİ'NİN BABASI VEFAT ETMİŞTİR.
MERHUMA ALLAH’TAN RAHMET YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.
-63153 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ ZİYA KÖSE'NİN BABASI VEFAT ETMİŞTİR.
MERHUMA ALLAH’TAN RAHMET YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.
-31482 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ ABDİ ÇETİN ÇİZMECİ'NİN ABİSİ VEFAT ETMİŞTİR.
MERHUMA ALLAH’TAN RAHMET YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.
-31174 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ AHMET ÇAĞLAR'IN BABASI VEFAT ETMİŞTİR.
MERHUMA ALLAH’TAN RAHMET YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.
-79722 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ ESİN ALÇI'NIN, 58830 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ SELEN TOPCAM'IN BABASI, 66733 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ
OLGAY TOPCAM'IN KAYINPEDERİ, 2453 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ YILMAZ ÖZBAKAN VEFAT ETMİŞTİR.
MERHUMA ALLAH’TAN RAHMET YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

SEVİNDİKLERİMİZ
-72920 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ FETTAH ÜSTÜNEL'İN BİR ERKEK ÇOCUĞU OLMUŞTUR.
ÜSTÜNEL AİLESİNİ TEBRİK EDER BEBEKLERİNE SAĞLIKLI VE MUTLU UZUN ÖMÜRLER DİLERİZ
- 44677 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ ÜMİT ÖZER'İN OĞLU DÜNYA EVİNE GİRMİŞTİR.
GENÇ ÇİFTLERİ TEBRİK EDER, ÖMÜR BOYU MUTLULUKLAR DİLERİZ.
-97416 SİCİL NUMARAKLI ÜYEMİZ VE AYNI ZAMANDA ŞUBE PERSONELİMİZ KÜRŞAT TÜLÜ, ÜLKÜ COŞKUN İLE EVLENMİŞTİR.
GENÇ ÇİFTİMİZİ TEBRİK EDER, ÖMÜR BOYU MUTLULUKLAR DİLERİZ
-88487 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ BUĞRAHAN ALABAŞ BİLGE ERGÜN İLE EVLENMİŞTİR.
GENÇ ÇİFTİMİZİ TEBRİK EDER, ÖMÜR BOYU MUTLULUKLAR DİLERİZ.
-47190 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ CİHAN ERDOĞAN'IN BİR ERKEK ÇOCUĞU OLMUŞTUR.
ERDOĞAN AİLESİNİ TEBRİK EDER, BEBEKLERİNE SAĞLIKLI VE MUTLU UZUN ÖMÜRLER DİLERİZ.

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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MMO’dan Haberler
MMO SANAYİNİN SORUNLARI VE ANALİZLERİ (XXIII) RAPORUNDAN:
“ KRİZ TEHLİKESİ ARTIYOR, SANAYİ YÜZDE 3,2 KÜÇÜLDÜ”
TMMOB Makina Mühendisleri Odası, “ Sanayinin
Sorunları ve Analizleri (XXIII) MMO: Kriz tehlikesi: Sanayi
yüzde 3 küçüldü” konulu araştırma raporunu açıkladı.
KRİZ TEHLİKESİ ARTIYOR:
SANAYİ YÜZDE 3,2 KÜÇÜLDÜ
•
TMMOB Makina Mühendisleri Odası açıkladı:
İmalat sanayisinde 3. çeyrekte yüzde 3,2 küçülme
yaşandı. Özellikle dayanıklı tüketim malı üretiminde
büyük iniş var.
•
Yılın son çeyreğinde de sanayide inişin sürdüğü,
dolardaki hızlı artışın sanayi kuruluşlarında büyük kur
zararlarına yol açacağı, bunun zincirleme olarak
bankalara ve kamu maliyesine de yansıyacağı uyarısı
yapıldı.
•
Bu krizin, ekonomik gibi görünen bir “ politik
kriz” olduğunun altı çizildi. Krizden bir U dönüşü
yapılabilmesin yolunun demokratikleşmeden, öncelikle
OHAL’ in
kaldırılmasından,
Başkanlık
türü
totaliterleşmeye götüren niyetlerden uzak durmaktan
geçtiğini belirten raporda, tersi yöndeki yönelimlerin
Türkiye’ ye kaotik günler vaat edeceği konusunda
uyarılar yer alıyor.
Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği Makina
Mühendisleri Odası, her ay iktisatçı-yazar Mustafa Sön-
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mez’ in katkısıyla hazırladığı sanayinin sorunları bülteninin 23’ üncüsünü “ Kriz Tehlikesi: Sanayide
küçülme” konusuna ayırdı.
TÜİK, Merkez Bankası, IMF, Hazine Müsteşarlığı,
Kalkınma Bakanlığı verileri kullanılarak yapılan analizde,
sanayinin sürüklenmekte olduğu krize dikkat çekilirken
şu saptamalara vurgu yapıldı:
•
Türkiye ekonomisi yeni bir krizin eşiğinde. Yılın
üçüncü çeyreğinde ekonominin tamamında yüzde 1,8
oranında küçülme yaşanırken, imalat sanayindeki
küçülme yüzde 3,2’ yi buldu.
•
Türkiye ekonomisi 2009’ un üçüncü
çeyreğinden bu yana yani, aradan geçen 27 çeyrekte hep
büyüme göstermişken, 2016’ nın 3. çeyreğinde yüzde
1,8’ lik daralma ile yeni bir krize giriş yaptı.
•
2016’ nın son çeyreğine ait Ekim-Aralık döneminde de küçülmenin devam etme ihtimali yüksek. Son
çeyreğin ilk ayı Ekim’ de imalat sanayisi üretimi, bir
önceki ayın üretimine göre yüzde 5 geriledi. Bu da son
çeyrekte, sanayideki gerilemenin, ekonominin geneline
etki etmesi anlamına geliyor.
•
Sanayide özellikle, dayanıklı tüketim malları
üretimindeki gerileme dikkat çekiyor. 2015’ in ilk 10
ayında yüzde 5’ e yakın üretim artışı gösteren bu sektörde, 2016’ nın ilk 10 ayında yüzde 3’ e yakın düşüş
kaydedildi.
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•
Sanayide özellikle, dayanıklı tüketim malları
üretimindeki gerileme dikkat çekiyor. 2015’ in ilk 10
ayında yüzde 5’ e yakın üretim artışı gösteren bu sektörde, 2016’ nın ilk 10 ayında yüzde 3’ e yakın düşüş
kaydedildi.
•
Milli gelire harcamalar yönünden bakıldığında,
üçüncü çeyrekte iç talepteki sert düşüş dikkat çekiyor.
Yüzde 1,8 küçülmede en önemli etken, hanehalkı
harcamalarındaki sert düşüş oldu.
•
Hanehalkının 2016 üçüncü çeyreğindeki talep
gerilemesi, 2015’ in aynı mevsimine göre yüzde 3,3’ ü
buldu. Talep düşüşü özellikle dayanıklı tüketim
mallarındaki harcamada kendisini gösteriyor ve bu tür
mallarda talep gerilemesinin yüzde 8’ e yaklaştığı gözleniyor. Dayanıksız mallardaki harcama düşüşü yüzde
6’ ya yaklaşırken, hizmet için yapılan harcamalarda da
yüzde 1dolayında azalma dikkat çekiyor.
•
Mevsim etkilerinden arındırılmış işgücü
göstergeleri, Mayıs ayından Eylül sonuna kadar işsiz
sayısında 314 bin artış olduğunu, işsizlik oranının yüzde
10,4’ ten yüzde 11,3’ e çıktığını ortaya koyarken tarım
dışı işsizliğin 1,2 puan artışla yüzde 12,3’ ten yüzde
13,5’ a çıktığını gösteriyor.
•
Türkiye’ nin yavaş yavaş içine girdiği krizde
yine yabancı fonların çekilişi ana etken. Ama onları
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uzaklaştıran ana neden, dışsal çekiciliğin yanında
içerideki durumun iştah kaçırıcı yanı.
•
Türkiye’ nin 2009 ile kıyaslanmayacak ölçüde
riskleri artmış durumda.
•
Görmek gerekiyor ki, bu kriz, daha çok iç politik
dinamiklerden kaynaklanıyor ve ağırlıkla “ ev yapımı”
niteliğinde.
Hızlandıran dış rüzgarlar olsa da
Türkiye’ nin bundan diğer ülkelerden daha fazla
etkilendiği gözden kaçmamalı.
•
Bu kriz, 2009’ da olduğu gibi, kamunun
ekonomik müdahaleleri ile yönetilebilir özellikte değil.
Bu durum da, önceki krizlerden farklı olarak,
Türkiye’ nin entegre olduğu Batı dünyasının, dış sermayenin güvenini kazanmanın yolunun, AB değerlerine
uyumdan,
otoriterleşmeden,
hukuksuzluktan
vazgeçmekle ilgili olduğunu gözler önüne seriyor.
•
Bu anlamda bu kriz, ekonomik gibi görünen bir
“ politik krizdir” aslında. Sonuçta bu kriz üreten ekonominin U dönüşü yapması, demokratikleşmeden, öncelikle OHAL’ in kaldırılmasından, Başkanlık türü
totaliterleşmeye götüren niyetlerden uzak durmaktan
geçiyor. Tersi yöndeki yönelimler ise Türkiye’ ye kaotik
günler vaat ediyor.
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Ergene Havzasında Mühendisler Sempozyumu Gerçekleştirildi

Odamız Sanayi Kongresi çalışmaları kapsamında
sürdürülen ‘ Ergene ve Gaziantep Sanayisinde
Mühendisler: Fabrika, Toplumsal Yaşam ve Kent Deneyimleri’ projesi kapsamında, ‘ Ergene Havzası’ nda
Mühendisler Sempozyumu’ 24 Aralık 2016 tarihinde
Edirne Çorlu Divan Otel’ de gerçekleştirildi.
Odamız Sanayi Kongresi çalışmaları kapsamında
sürdürülen ‘ Ergene ve Gaziantep Sanayisinde
Mühendisler: Fabrika, Toplumsal Yaşam ve Kent Deneyimleri’ projesi kapsamında, ‘ Ergene Havzası’ nda
Mühendisler Sempozyumu’ 24 Aralık 2016 tarihinde
Edirne Çorlu Divan Otel’ de gerçekleştirildi.
Açış konuşmalarını Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi
Yunus Yener ve Odamız Edirne Şube Başkanı Aziz
Avukatoğlu`nun yaptığı sempozyuma 100`ün üzerinde
katılımcının yanı sıra, birçok akademisyen konuşmacı ve
tartışmacı olarak katılım sağladı.
Üç ayrı oturumun yapıldığı sempozyumun, Başkanlığını
Edirne Şube Yönetim Kurulu Başkanı Aziz
Avukatoğlu`nun yaptığı ‘ Türkiye`de Mühendislik ve
Mühendisler: Eğilimler, Sınırlılıklar, Olanaklar` başlıklı
I.Oturumu`nda Gazi Üniversitesi`nden Prof.Dr.Aziz
Konukman ve Ankara Üniversitesi`nden Doç.Dr.Serdal
Bahçe konuşmacı olarak yer alırken, Başkanlığını Trakya
Üniversitesi`nden Prof.Dr.Yılmaz Çan`ın yaptığı ‘ Ergene
Havzası; Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Dönüşüm` başlıklı
II.Oturumu`nda
ise
Trakya
Üniversitesi`nden
Prof.Dr.Mahmut Güler, Öğr.Gör. Elvin Aydoğan ve MMO
Enerji Çalıma Grubu Üyesi Orhan Aytaç konuşmacı
olarak yer aldı.
‘ Ergene Havzası`nda Mühendisler: Araştırma
Sunumu,Tartışmalar ve Forum` başlıklı III.Oturum`a ise
Oda Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Yunus Yener
başkanlık yaptı. Ankara Üniversitesi`nden Prof.Dr.Gamze
Yücesan Özdemir`in sunumunu yaptığı ‘ Ergene
Havzası`nda Mühendisler: Fabrika, Toplumsal Yaşam ve
Kent Deneyimleri` konulu Forum`da; Trakya Üniversitesi`nden Yrd.Doç.Dr. Elif Hacısalihoğlu, Namık Kemal
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Üniversitesi`nden Dr. Denizcan Kutlu ve Gaziantep
Üniversitesi`nden Yrd. Doç. Dr. SerkanÖngel tartışmacı
olarak yer aldı.

Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları için
2017 Yılında Uygulanacak Asgari Ücret
3500TL Olarak Belirlendi
SGK ile TMMOB arasında imzalanan protokol
gereğince, her yıl TMMOB Yönetimince belirlenen
mühendis, mimar ve şehir plancıları için ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari brüt ücret 2017 yılı için 3500
TL olarak belirlendi.
TMMOB Yönetim Kurulu`nun 19 Kasım 2016 tarihli
toplantısında alınan ilgili karar şöyle:
KARAR NO 94: TMMOB ile Sosyal Güvenlik Kurumu
arasında imzalanan işbirliği protokolüne göre ücretli
çalışan mühendis mimar ve şehir plancıları için 2017 yılı
ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak asgari brüt ücretin
3500 TL olarak belirlenmesine; Odalarınca belgeli
çalışmanın koşul olduğu uzmanlık alanlarında, mesleki
deneyimin arandığı alanlarda, şantiye şefliği, sorumlu
müdürlük, iş güvenliği uzmanlığı, yapı denetim elemanı,
teknik nezaretçi, uzak yol kaptanlığı vb. hizmetlerde asgari ücret uygulanmayacağını, bu durumda olan
mühendis, mimar, şehir plancılarının ücretlerinin alınan
sorumluluk gereği belirlenen asgari ücretinin üzerinde
olmasına,
43
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Şube Günlüğü
11.07.2016 TARİHİNDE YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILMIŞTIR.
15.07.2016 TARİHİNDE YERDEN ISITMA SİSTEMLERİ KONULU SEMİNER DÜZENLENDİ.
18.07.2016 TARİHİNDE ŞUBE YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILDI.
25.07.2016 TARİHİNDE ŞUBE YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILMIŞTIR.
01.08.2016 TARİHİNDE ŞUBE YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILMIŞTIR.
08.08.2016 TARİHİNDE ŞUBE YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILMIŞTIR.
15.08.2016 TARİHİNDE ŞUBE YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILMIŞTIR.
22.08.2016 TARİHİNDE ŞUBE YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILMIŞTIR.
29.08.2016 TARİHİNDE ŞUBE YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILMIŞTIR.
05.09.2016 TARİHİNDE ŞUBE YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILMIŞTIR.
19.09.2016 TARİHİNDE ŞUBE YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILMIŞTIR.
24.09.2016 TARİHİNDE MYK DOĞALGAZ ÇELİK BORU KAYNAKÇISI SINAVI YAPILDI.
24.09.2016 TARİHİNDE ÇELİK KAYNAKÇISI SINAVI YAPILDI.
26.09.2016 TARİHİNDE ŞUBE YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILMIŞTIR.
28.09.2016 TARİHİNDE LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ KURSU DÜZENLENDİ.
03.10.2016 TARİHİNDE ŞUBE YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILMIŞTIR.
07.10.2016 TARİHİNDE LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ KURSU DÜZENLENDİ.
10.10.2016 TARİHİNDE ŞUBE YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILMIŞTIR.
17.10.2016 TARİHİNDE ŞUBE YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILMIŞTIR.
24.10.2016 TARİHİNDE MEKANİK TESİSAT KURSU DÜZENLENDİ.
24.10.2016 TARİHİNDE ŞUBE YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILMIŞTIR.
31.10.2016 TARİHİNDE ŞUBE YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILMIŞTIR.
05.11.2016 TARİHİNDE MYK ÇELİK KAYNAKÇISI SINAVI YAPILDI.
05.11.2016 TARİHİNDE MYK DOĞALGAZ POLİETİLEN BORU KAYNAKÇISI SINAVI YAPILDI.
07.11.2016 TARİHİNDE DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU DÜZENLENDİ.
07.11.2016 TARİHİNDE ŞUBE YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILMIŞTIR.
14.11.2016 TARİHİNDE ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ KURSU DÜZENLENDİ.
14.11.2016 TARİHİNDE ŞUBE YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILMIŞTIR.
19.11.2016 TARİHİNDE ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANI EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.
21.11.2016 TARİHİNDE ŞUBE YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILMIŞTIR.
28.11.2016 TARİHİNDE ŞUBE YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILMIŞTIR.
28.11.2016 TARİHİNDE ŞUBE YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILMIŞTIR.
03.12.2016 TARİHİNDE LPG OTOGAZ SORUMLU MÜDÜR KURSU DÜZENLENDİ.
05.12.2016 TARİHİNDE ŞUBE YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILMIŞTIR.
07.12.2016 TARİHİNDE EKB KURSU DÜZENLENDİ.
12.12.2016 TARİHİNDE ŞUBE YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILMIŞTIR.
13.12.2016 TARİHİNDE LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ KURSU DÜZENLENDİ.
16.12.2016 TARİHİNDE YANGIN TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU DÜZENLENDİ.
19.12.2016 TARİHİNDE ŞUBE YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILMIŞTIR.
26.12.2016 TARİHİNDE ŞUBE YÖNETİM KURULU TOPLANTISI YAPILMIŞTIR.
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