








Değerli Meslektaşlarım,

365 günü daha geride bıraktık. Geride
kalan 2018 yılında yaşanmış olan
olumsuzlukların bir daha yaşanmamasını ümit
ederek 2019 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve
birlik beraberlik içerisinde geçmesini dileyerek
yeni yılınızı kutlarım.

Geride bıraktığımız yılda yaşanan
ekonomik sıkıntılar, kurdaki aşırı dalgalanmalar,
terörle oluşan olaylar sonucunda gazi ve
şehitlerimizin olması, Rahip Brunson gibi
şahısların olması, trafik ve tren kazalarının
meydana gelmesi gibi vatanımızı milletimizi
üzüntüye boğan olayların bir daha
yaşanmaması cenabı Allah’tan niyaz ediyorum.

Ülkemizi bölmek, parçalamak, dağıtmak
isteyen güçlerin olduğu aşikardır. Bizler bu
güçlerin emellerine ulaşmamaları için elimizden
gelenin fazlasını yapıyoruz ve yapmaya da
devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyetini
parçalamaya bölmeye kimsenin gücünün
yetmeyeceğinin bilinmesini isterim. Aziz Türk
Milleti vatanı için canını vermeye her daim
hazırdır. Bizim gidecek, sığınacak Türkiye
Cumhuriyetinden başka bir yerimiz yoktur. İyi
günde de kötü günde de birlik olmayı bilen bir
milletiz. 

Şöylece özetlemek gerekirse, söz konusu
vatan olduktan sonra ekonomi, siyaset vb.
konularda hep birlikte olunmuştur ve bundan
sonrada böyle olacaktır.

Bildiğiniz üzere Makine Mühendisleri
Odası Kayseri Şubesi olarak, Memleketimiz ve
Şubemize bağlı olan 5 temsilciliğimizle hizmet

vermeye devam ediyoruz. Vermiş olduğumuz
hizmetler rütun yapmamız gereken işlerin
haricinde vatanımız, memleketimiz,
vatandaşlarımız ve meslektaşlarımızın huzur ve
mutluluk içinde yaşamaları için üyelerimize
düşen ne görev varsa onları da yapmak için
çalışıyoruz.

Ülkemizde yaşanan ekonomik sıkıntılar
neticesinde işsizlik artmaya başlamıştır. Bu
artışlar meslektaşlarımıza kadar yansımaya
başlamış bulunmaktadır. Bu sıkıntıların bir an
önce giderilmesi için gerekli çalışmaların
yapılması sağlanmalıdır. Bizler bununla alakalı
çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz.

Bu çalışmaların sadece bizde kalmayıp,
devletimizin de bir an önce çalışmalarına hız
kazandırıp bu sıkıntıları bertaraf etmesi
gerekmektedir. 

Mühendis demek fen bilimlerinin
birikiminden ve teknolojinin ulaştığı düzeyden
yararlanarak yaşamı kolaylaştıracak makine,
sistem, yöntem tasarlayan veya üreten kişidir.

Mühendis sanayi toplumunun vazgeçilmez
ve en önemli elemanlarından biridir.

Sanayi devrimi ve teknolojik devrimin de
tamamlanmasıyla, arada bu gelişimi sağlayan
en önemli unsur Mühendis olmaktır.

Makina Mühendisleri Odası Kayseri
Şubesi olarak bu düşüncelerle,
meslektaşlarımız için çalışmaya, üretmeye
devam ederek şu sözle bu yazımı sonlandırarak
saygılarımı sunuyorum.

“ Hedefi olmayan gemiye hiçbir rüzgar

yardım edemez. “

Başkandan Akif AKSOY
MMO Kayseri Şube Başkanı
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Şube Faaliyetleri

KAYSERİ VALİSİ SAYIN SÜLEYMAN KAMÇI'YA ZİYARET

MMO Kayseri Şube Başkanımız Sayın Akif AKSOY ve Yönetim Kurulu Üyelerimizle birlikte 12 Temmuz 2018 
tarihinde Kayseri Valisi Sayın Süleyman KAMÇI'ya makamında ziyarette bulundular. Ziyarette karşılıklı görüş
alışverişinde bulunuldu.

TEMEL BİLİRKİŞİLİK 
EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

14-15 /21-22 Temmuz 2018 tarihleri arasında
Şubemizde Temel Bilirkişilik Eğitimi düzenlendi.
Eğiticimiz Av. Ahmet Başözen ile üyelerimizden Yavuz
Calp tarafından verilen eğitime 14 kursiyer katıldı.

İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ VE TEHLİKELİ
MADDE TAŞIMACILIĞI KOMİSYON

TOPLANTISI YAPILDI

İş Sağlığı güvenliği ve Tehlikeli Madde Taşımacılığı Komisyon
toplantısı 25 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirildi. Yönetim
kurulu üyemiz sayın Serdal KARA başkanlığında yürütülen
toplantıda sektörde yaşanan sorunlar, düzenlenecek seminerler,
işveren ve çalışanların bilgilendirilmesi gibi konular görüşüldü.



Şube Faaliyetleri

http://kayseri.mmo.org.tr   0850 495 0 666 7

KAYSERİ TİCARET ODASI İLE İŞ MAKİNALARI 
TEKNİK BELGE DÜZENLEME PROTOKOLÜ YAPILDI

Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi ile Kayseri
Ticaret Odası arasında iş makinalarına teknik belge
düzenlenmesi konusunda protokol yapıldı. Protokol
törenine MMO Kayseri Şube Başkanı Sayın Akif Aksoy
ve Kayseri Ticaret Odası Başkanı Sayın Ömer Gülsoy ve
Yönetim Kurulu üyeleri katılmıştır. 
Bu protokol amacı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin
İMBS (İş makinaları Bilgi Sistemi) iş makinaları envan-
terinin kayseri ticaret odası sorumluluğunda olan
işlemler için doğru ve tam olarak tutulmasını sağlamak
amacıyla makine mühendisleri odası kayseri şubesi
tarafından teknik belgenin düzenlenmesini içermektedir.
Bu protokol iş makinaları teknik belgelerinin  Kayseri İl
ve İlçeleri ile MMO Kayseri şubesinin temsilciliklerinin
faaliyet gösterdiği,
Nevşehir,
Kırşehir,
Yozgat,
Sivas,
Erzincan
İl ve ilçelerinde düzenlenmesi içermektedir.

ŞUBEMİZDEN KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI 
SAYIN MUSTAFA ÇELİK'E ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Akif Aksoy ve yönetim kurulu üyeleri Kayseri Büyükşehir
Belediye Başkanı Sayın Mustafa Çelik’ i makamında 16 TEMMUZ 2018 tarihinde ziyaret etti. Ziyarette karşılıklı görüş
alışverişinde bulunuldu. Makina Mühendisler Odası Kayseri Şubesi yönetimin ziyaretinde şehirdeki tüm yönetim dinamikleri
arasında var olan uyum kültürüne vurgu yapan Başkan Mustafa Çelik, “ Şehrimiz için uyum içinde çalışıyoruz. Karşılıklı
görüşerek Kayseri’ nin yararına olan her projeyi destekleriz”  diye konuştu.
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MELİKGAZİ BELEDİYE BAŞKANI 
SAYIN MEMDUH BÜYÜKKILIÇ'A 

ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Oda Başkanımız Sayın Akif AKSOY ve beraberinde Yönetim
Kurulu Üyelerimizle birlikte 26.07.2018 tarihinde Kayseri 
Melikgazi Belediye Başkanı Sayın Memduh BÜYÜKKILIÇ'ı
makamında ziyaret ettiler. Yapılan ziyarette yeni projeler
hakkında birlikte çalışabilecekleri konusunda karşılıklı görüş
alış verişinde bulundular.

YEREL YÖNETİMLER VE KENTLEŞME
KOMİSYONU TOPLANTISI

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yerel Yönetimler ve Kentleşme Komisyonu 27 Temmuz 2018 
tarihinde toplantı gerçekleştirdi.  Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın
İsmail HATİPOĞLU 'nun  başkanlığında yürütülen toplantıya
Komisyon üyeleri katılım sağladı. Toplantıda şehrimizde yaşanan
sorunlar, çözüm önerileri, iyileştirici düzenlemeler hakkında
görüş alış verişinde bulunuldu.

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI 
SAYIN AHMET ÇOLAKBAYRAKTAR'A 

ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Oda Başkanımız Sayın Akif AKSOY ve beraberinde Yönetim 
Kurulu Üyelerimizle birlikte 01 Ağustos 2018 tarihinde Kayseri
Kocasinan Belediye Başkanı Sayın Ahmet ÇOLAKBAYRAKDAR'ı
makamında ziyaret ettiler. İleriki dönemde yapılabilecek ortak
çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

Oda Başkanımız Sayın Akif AKSOY ve beraberinde Yönetim Ku-
rulu Üyelerimizle birlikte 06 Ağustos 2018 tarihinde 
Kayseri Talas Belediye Başkanı Sayın Mustafa PALANCIOĞLU'nu
makamında ziyaret ettiler. İleriki dönemde yapılabilecek ortak
çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

TALAS BELEDİYE BAŞKANI 
SAYIN MUSTAFA PALANCIOĞLUNA 

ZİYARET ERÇEKLEŞTİRİLDİ
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YAPI DENETİM SEKTÖRÜNDE ÇALIŞAN ÜYELERİMİZLE VE İLGİLİ 
KURUMLARIN YETKİLİLERİNİN KATILIMIYLA TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yapı Denetim sektöründe çalışan üyelerimizle birlikte Çevre Şehircilik il Müdürlüğünde ve İlçe Belediyelerimizde
görev alan yetkililerle 01 Ağustos 2018 ve 12 Eylül 2018 tarihlerinde toplantı yapıldı. Yönetim Kurulu Üyemiz
Sayın Murat Karasakal'ın başkanlığında yürütülen toplantıda sektörde yaşanan sorunlar, çözüm önerileri, iyileştirici
düzenlemeler ve sektöre katkı sağlayacak seminerlerin düzenlenmesi gibi konular görüşüldü.

BUHAR KAZANI OPERATÖR 
EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİ

Şubemiz eğitim salonunda 11-12 Ağustos 2018 tarihinde
eğiticiliği Makina Mühendisi Yahya Varol tarafından verilen
Buhar Kazanı Operatör eğitimi düzenlendi. Farklı
işletmelerden katılan kursiyer eğitim sonunda yapılan
sınavda başarılı olanlara sertifikaları takdim edildi.

ASANSÖR KOMİSYONU 
TOPLANTISI YAPILDI

Asansör komisyonu 22 Eylül 2018 tarihinde toplantı
gerçekleştirdi. Sektörde yaşanan sorunlar ve iyileştirme
önerileri hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
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ÜYELERİMİZLE BAYRAMLAŞTIK

Kurban Bayramın 4.gününde saat 14:00 de şube dinlenme sa-
lonunda geleneksel bayramlaşma merasimiz gerçekleşti.
Bayramlaşmaya Şube Başkanımız Akif AKSOY, Yönetim Kurulu
Üyelerimiz, Şube çalışanları ile birlikte Üyelerimiz katıldı.
Sayın Aksoy,  bayramlaşma merasiminde üyelerimiz huzurlu
ve mutlu bir bayram geçirilmesi temennisinde bulundu .

AĞAÇ DİKME, SULAMA VE DOĞA
YÜRÜYÜŞÜ DÜZENLENDİ

Şubemiz Sosyal ve Kültürel Etkinlik Faaliyet Komisyonu tarafından
düzenlenen,  üyelerimizin  ve  Şube Yönetim Kurulu Üyelerinin
katılımlarıyla,  12 Ağustos 2018 tarihinde Hisarcık mevkiinde ağaç
dikme, sulama ve doğa yürüyüşü etkinliği gerçekleştirdi. Keyifli
anların yaşandığı etkinlikte,  ülkemize ve özellikle küresel ısınmanın
etkisini azaltmak için ormanların ve ağaçlandırma çalışmalarının
önemi vurgulandı.

ÜYELERİMİZLE BİRLİKTE AĞAÇ DİKME ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

06 Ekim 2018 tarihinde Kocasinan Belediyesi Marina tesisleri çevresinde ağaç dikme etkinliği gerçekleştirildi.
Gerçekleştirilen etkinliğe; Şube Yönetim Kurulu Başkanı Akif Aksoy ve Yönetim Kurulu Üyeleri,  Kocasinan
Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar’ ın yanı sıra, Oda üyeleri ile aileleri ve davetliler katıldı.
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ERÜ REKTÖRLÜĞÜ'NE ZİYARETTE BULUNDUK

Şube Başkanımız Akif Aksoy ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış’ a hayırlı
olsun ziyaretinde bulundu. 
Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Başkan Akif Aksoy Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış’ a yeni görevinde başarılar
diledi. Aksoy, Erciyes Üniversitesi’ nin Türkiye’ nin önde gelen üniversiteler arasında olmasının ve Mühendislik Fakültesi’ nin
yıllardır kaliteli eğitim vermesinin kendilerini gururlandırdığını söyledi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise Aksoy’ un zi-
yaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

14. DÖNEM ŞUBE DANIŞMA 
KURULU TOPLANTISI YAPILDI

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi 14. dönem Şube
Danışma Kurulu 1. toplantısı,  29 Eylül 2018 tarihinde şube
konferans salonumuzda yapıldı. Toplantıya; Şube Yönetim
Kurulu, Temsilcilik Yürütme Kurulu, Danışma Kurulu Üyeleri,
Şube, Temsilcilik personelleri ve işyeri temsilcileri katıldı.

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT
DOLUM (POMPACI) EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

Şubemiz bünyesinde 08-09 Kasım 2018 tarihleri
arasında eğiticiliği Dursun AYYILDIZ tarafından
gerçekleştirilen LPG Otogaz İstasyonları taşıt dolum
(pompacı) eğitimi düzenlendi.
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MMO  47.DÖNEM ODA DANIŞMA 
KURULU TOPLANTISINI  GERÇEKLEŞTİRDİ  

MMO 47. Dönem Oda Danışma Kurulu 2.Toplantısı Şube
Başkanımız Sayın Akif Aksoy ve Yönetim Kurulu üyeleri
katıldılar.  17 Kasım 2018 tarihinde ŞUBE MMO Suat Sezai
Gürü Salonu’ nda gerçekleşen toplantıda “ Ülke Gündemi ve
TMMOB Oda Çalışmaları üzerine görüş alışverişinde bu-
lunuldu.

KAYSERİ TİCARET ODASI'NDAN MAKİNA
MÜHENDİSLERİ ODA KAYSERİ ŞUBESİNE 

ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Sayın Ömer GÜLSOY ve
beraberinde Yönetim Kurulu Üyeleri İle Şube
Başkanımız Sayın Akif Aksoy'u makamında ziyarette
bulundular. Oda çalışmaları hakkında yapılan
görüşmede karşılıklı iyi dilek temennileri bulunuldu.

HACI RUKİYE GAZİOĞLU HUZUREVİNE ANLAMLI ZİYARET

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Akif Aksoy ve yönetim kurulu üyeleri 24 Kasım Öğretmenler
Günü nedeniyle Hacı Rukiye Gazioğlu Huzur Evi’ ni ziyaret etti. Huzur evinde kalan emekli öğretmen Mevlüt
Yıldız ile görüşen Akif Aksoy ve yönetim kurulu üyeleri, öğretmenler gününü kutladı.
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YOZGAT İL TEMSİLCİLİĞİ DEVİR TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Yozgat İl Temsilcimiz Tahir DEMİREL yaklaşan yerel seçimlerde aday adayı olması sebe-
biyle görevinden istifa etti. Yerine Makina Mühendisleri Odası (MMO) Yozgat İl Temsilciliğimiz Saymanlığı görevini yürüten
İhsan SALMAN MMO Yozgat il Temsilcisi olarak atandı.

KADIN ÜYE KOMİSYON TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kadın Üye Komisyon Toplantısı Komisyon Başkanımız Sayın
Defne Doğu Başkanlığında Üyelerimizle Birlikte 07.12.2018
tarihinde gerçekleştirildi. Kayseri Şube Makina Mühendisleri
olarak üyelerimizin talep ve görüşleri dikkate alınarak sosyal
ve kültürel etkinliklere dair değerlendirmeler yapıldı. 

ÖGRENCİ ÜYE YEREL KURULTAYI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

11.12.2018 tarihinde Makine Mühendisleri Odası Kayseri
Şube olarak Erciyes Üniversitesinde yapılan Öğrenci Üye
Yerel Kurultayında MMO Kayseri Şube Yönetim Kurulu
Başkanı Sayın Akif Aksoy , Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman
Varol ve Öğrenci Üye Komisyon Başkanı Berk Akkız katılımı
ile gerçekleştirilmiştir.
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ASANSÖR-AVAN MÜHENDİS 
YETKİLENDİRME EĞİTİMİ VERİLDİ

Kayseri Şube Makina Mühendisleri olarak Asansör Avan
Mühendis Yetkilendirme eğitimi Eğitici Nafi Baran tarafından
şubemiz eğitim salonunda gerçekleştirilmiştir.

SMM KOMİSYON 
TOPLANTISI YAPILDI

SMM Komisyon Toplantısı 12.12.2018 tarihinde Mekanik
Tesisat Alanında hizmet veren SMM'li üyelerimizle Şube
Yönetim Kurulu üyemiz ve Komisyon Başkanımız Murat
Karasakal tarafından gerçekleştirilmiştir. Toplantıda sek-
tördeki üyelerimizin sıkıntıları ve talepleri değerlendirilmiştir.

TMMOB İL KOORDİNASYON 
KURULU TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Toplantısı İnşaat
Mühendisleri Odası Kayseri İl Temsilciliğinde yapılmıştır.
Makina Mühendisleri Odası Adına Şube Başkanı AKİF AKSOY
katılarak üyelerimizin özlük haklarının iyileştirilmesi hakkında
görüş alışverişinde bulunulmuştur.

LÖSEV'DEN ZİYARET 

Lösemili Çocuklar Vakfı Kayseri Dernek Yetkilisi Sayın Arzu
Çokeken odamızı ziyarette bulunmuştur.
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ÜYELERİMİZİN ÇOCUKLARINA YÖNELİK 
HIZLI OKUMA-ZEKA OYUNLARI ETKİNLİĞİ BAŞLADI

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şube Olarak Üyelerimizin Çocuklarına Yönelik Gerçekleştirmiş Olduğumuz
Hızlı Okuma-Zeka Oyunları Etkinliği yapılmış olup, 14/12/2018 tarihinden itibaren Şubemiz de eğitimlerine
başlanmıştır.

SMM KOMİSYON TOPLANTISI YAPILDI

Mekanik Tesisat Alanında Hizmet Veren SMM'lİ üyelerimizle, SMM Komisyon Toplantısı 19.12.2018 tarihinde
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Akif Aksoy ve Komisyon Başkanımız Murat Karasakal tarafından
gerçekleştirilmiştir. Toplantıda 2019 yılı için gerekli değerlendirmeler yapılmıştır.
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MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ÖĞRENCİLERİNDEN TEŞEKKÜR PLAKETİ

Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrencileri
tarafından düzenlenmiş olan 3.Mühendislik Zirvesi düzen-
leme kurulu öğrencileri odamızın zirveye vermiş olduğu
katkılarından dolayı odamızı ziyaret ederek plaket takdim
etmişlerdir.

VALİ SAYIN ŞEHMUS 
GÜNAYDIN'A ZİYARET 

MMO Kayseri Şube Başkanımız Sayın Akif Aksoy ve Yönetim
Kurulu Üyelerimizle birlikte 15.12.2018 tarihinde Kayseri
Valisi Sayın Şehmus Günaydın'ı makamında ziyarette bulun-
dular. Şube Yönetim Kurulu Olarak Sayın Vali Şehmus
Günaydın'a hayırlı olsun dileklerimizi iletip , karşılıklı görüş
alışverişinde bulunuldu.

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİMİZLE 
BİRLİKTE TEKNİK GEZİ DÜZENLEDİK

MMO Kayseri Şube olarak Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrencileri ve Öğrenci Komisyonumuzla
birlikte Organize Sanayi'de bulunan Merkez Çelik Anonim Şirketi'ne teknik gezi düzenlendi.
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KADIN ÜYE KOMİSYON ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Makina Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi olarak 22 Aralık 2018 tarihinde Kadın Üye Komisyonu Etkinliğimiz
gerçekleştirilmiştir. Şube Yönetim Kurulu Başkanı Sayın AKİF AKSOY ile Kadın Üye Komisyon Başkanı Sayın Defne Doğu
tarafından açılış konuşması yapılmıştır. Bir önceki komisyon başkanı olan Sayın Berrin Zırhlı Eyidemir'e vermiş olduğu
hizmetlerden dolayı Başkanımız tarafından plaket takdim edilmiştir. Etkinliğe, Kadına Seçme ve Seçilme Hakkı'nın Verilmesi ile
ilgili konuşmacı Sayın Nilüfer Bıçakcıoğlu, Kadınların Yasal Hak ve Sorumlulukları ile ilgili konuşmacı Sayın Avukat Cansu
Deniz , oda yönetim kurulu üyeleri ve kadın üyelerimiz katılım sağlamıştır. Etkinliğimizin içeriği ile ilgili kadınların çalışma
hayatına ortak edilmesi, bilinçlendirilmesi, teşvik edilmesi, hak ve sorumlulukları vb. gibi konularda sunumlar yapılıp fikir
alışverişi sağlanmıştır.



Şube Faaliyetleri
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YEREL YÖNETİMLER VE KENTLEŞME
KOMİSYON TOPLANTISI YAPILDI

Yerel Yönetimler ve Kentleşme Komisyon toplantısı 28 Aralık
2018 tarihinde gerçekleştirildi. Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın
İsmail Hatipoğlu'nun başkanlığında yürütülen toplantıda
şehrimizde yaşanan sorunlar, çözüm önerileri, iyileştirici
düzenlemeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

A.İ.T.M VE LPG/CNG ARAÇ DÖNÜŞÜM
KOMİSYON TOPLANTISI YAPILDI

26 Aralık 2018 tarihinde A.İ.T.M ve LPG/CNG Araç Dönüşüm
Komisyon Toplantısı Şube Başkanı Sayın Akif Aksoy,
Komisyon Başkanı Süleyman Varol ve üyelerimizle birlikte
şube toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir.Toplantıda
üyelerimizin sorunları, görüş önerileri ve Mali denetimler
hakkında değerlendirmeler yapılmıştır.

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM 
(POMPACI) PERSONEL EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

Şubemiz bünyesinde 27 Aralık 2018 tarihinde eğiticiliği Dursun AYYILDIZ tarafından gerçekleştirilen Lpg Otogaz
İstasyonları Taşıt Dolum (Pompacı) Eğitimi düzenlendi. 



Eğitimlerimiz

http://kayseri.mmo.org.tr   0850 495 0 666 19

SIRA 
1 26-29/06/2018
2 02-05/07/2018
3 14-22/07/2018
4 27-29/08/2018
5 19-22/09/2018
6 13-21/10/2018
7 15-21/10/2018
8 30.10-01.11/11/2018
9 .02/11/2018

10 17-25/11/2018
11 12-13/12/2018
12 14-16/12/2018

SIRA 
1 21-22/06/2018
2 19-20/07/2018
3 15-16/08/2018
4 16-17/08/2018
5 11-12/10/2018
6 08-09/11/2018

SIRA 
1 04-06/06/2018
2 06-07/06/2018
3 26-27/06/2018
4 20-21/07/2018
5 01-02/08/2018
6 01-03/08/2018
7 03/04/08/2018
8 11-12/08/2018
9 11-12/09/2018

10 22-23/11/2018
11 03-05/10/2018
12 12-13/11/2018
13 18-19/2018
14 24-25/2018
15 14-16/12/2018



Şube Faaliyetleri
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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
YOZGAT

24 TEMMUZ BASIN BAYRAMI

Makina Mühendisleri Odası Yozgat İl Temsilciliği olarak
24 Temmuz Basın Bayramı dolayısıyla yerel gazetelere
ziyarette bulunuldu.

SİYASİ PARTİLER ZİYARET

Makina Mühendisleri Odası Yozgat İl Temsilcisi Tahir
Demirel ve beraberinde yürütme kurulu üyeleriyle bir-
likte milletvekili çıkaran siyasi partileri ziyarette bulun-
duk. AK Parti, CHP ve MHP’ yi ziyarette siyasi parti il
başkanlarıyla bir araya gelindi.

TAHİR DEMİREL'E PLAKET

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Yozgat İl Temsil-
cimiz Tahir DEMİREL yaklaşan yerel seçimlerde aday
adayı olması sebebiyle görevinden istifa etti. Odamıza
Hizmetlerinden dolayı Kayseri Şube Başkanı Akif
AKSOY tarafından plaketi takdim edildi. 

İHSAN SALMAN İL TEMSİLCİSİ OLDU

Makina Mühendisleri Odası (MMO) Yozgat İl
Temsilciliğimiz Saymanlığı görevini yürüten İhsan
SALMAN MMO Yozgat il Temsilcisi olarak atandı.



Temsilciliklerimiz
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LPG TAŞIT DOLUM PERSONELİ (POMPACI) KURSU

15 – 16 Ağustos 2018 tarihleri arasında Sivas İl Temsilcilik hizmet binamızda LPG firmaları personellerine yönelik
“ LPG Taşıt Dolum Personeli (Pompacı) Kursu”  Kayseri Şube Müdürümüz Dursun AYYILDIZ'ın eğitmenliği ile
açılmıştır.

İPRAGAZ TÜPLÜ DAĞITIM KURSU

16 Eylül 2018 tarihinde Sivas İl Temsilcilik hizmet binamızda “ İpragaz Tüplü Dağıtım Kursu”  açılmıştır.

SİVAS



Temsilciliklerimiz
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MEKANİK SMM'Lİ ÜYELERİMİZLE TOPLANTI DÜZENLEDİK

13.11.2018 tarihinde İl Temsilciliğimizde, mekanik SMM'li üyelerimizin mesleki sıkıntıları, temsilciliğimizden 
beklentileri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

DANIŞMA KURULU TOPLANTISINA KATILDIK

29.09.2018 tarihinde Kayseri'de düzenlenen 14. Dönem Şube Danışma Kurulu 1.Toplantısına temsilcilik yürütme
kurulu olarak katılım sağlandı.

KIRŞEHİR



Temsilciliklerimiz
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İŞ MAKİNASI (FORKLİFT) EĞİTİMİDÜZENLEDİK

20-21 TEMMUZ 2018, 01-02 AĞUSTOS 2018, 22-23 EYLÜL 2018 tarihlerinde Anagold Madencilik A.Ş.
çalışanlarına İş Makinası (Forklift) Eğitimi düzenledik. Eğitim Temsilcilik Eğitimcisi Hüseyin İLTER tarafından verildi.

İŞ MAKİNASI (MANLİFT)
EĞİTİMİDÜZENLEDİK

01-02 TEMMUZ 2018 tarihlerinde Anagold Madencilik
A.Ş. çalışanlarına İş Makinası (Manlift) Eğitimi düzen-
ledik. Eğitim Temsilcilik Eğitimcisi Hüseyin İLTER
tarafından verildi.

ERZİNCAN

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI TAŞIT
DOLUM PERSONELİ KURSU DÜZENLEDİK

16-17 AĞUSTOS 2018 tarihlerinde LPG OTOGAZ
İSTASYONLARI TAŞIT DOLUM PERSONELİ KURSU
düzenledik. Kurs HÜSEYİN İLTER tarafından verildi.



Temsilciliklerimiz
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ERZİNCAN

İŞ MAKİNASI (TAVAN VİNCİ) EĞİTİMİ DÜZENLEDİK

03-04 AĞUSTOS 2018, 12-13 KASIM 2018, 18-19 KASIM 2018, 24-25 KASIM 2018 ve 30 KASIM - 01 ARALIK
2018 tarihlerinde Anagold Madencilik A.Ş. çalışanlarına İş Makinası (Tavan Vinci) Eğitimi düzenledik. Eğitim
Temsilcilik Eğitimcisi Hüseyin İLTER tarafından verildi.

ASANSÖR YETKİLİ FİRMALARIYLA
TOPLANTI YAPTIK

25.09.2018 tarihinde Yürütme Kurulu Başkanı, Üyeleri
ve Asansör Montaj ve Bakım hizmeti yapan firma yetk-
ilileri ile Asansör Yönetmeliği ve Uygulamaları ile ilgili
istişare toplantısı yaptık.

ÜYELERİMİZE GİRİŞİMCİLİK 
SEMİNERİ YAPTIK

20 EYLÜL 2018 tarihinde Temsilciliğimiz seminer salo-
nunda,  6694 sicil numaralı üyemiz BEKİR PAMİR
tarafından “ Girişimcilik Semineri”  verildi.



Temsilciliklerimiz
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ERZİNCAN

ADLİ YARGI BİLİRKİŞİ EĞİTİMİ DÜZENLEDİK

30-31 EKİM 2018-01-02-03-04 KASIM 2018 tarihlerinde Temsilciliğimiz eğitim salonunda Adli Yargı Bilirkişilik
Eğitimi düzenledik. Teorik Eğitim Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğr.Üyesi Ahmet NAR tarafından, Uygu-
lama eğitimi Temsilcilik Eğitimcisi Hüseyin İLTER tarafından verildi.

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM 
ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜNÜ ZİYARET ETTİK

18 EYLÜL 2018 tarihinde Temsilcilik Yön.Krl. Üyeleri
ile Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ne yeni atanan
Rektörü Prof. Dr. Akın LEVENT’ i makamında ziyaret
ettik.

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
GENEL SEKRETERİNİ ZİYARET ETTİK

18 EYLÜL 2018 tarihinde Temsilcilik Yön.Krl. Üyeleri
ile, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'ne yeni atanan
Genel Sekreteri Dr.Öğr.Üyesi Halim Ferit BAYATA'yı
makamında ziyaret ettik.
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Üyelerden Haberler

ÜZÜLDÜKLERİMİZ

90962 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ MEHMET EMİN FARUK SEVİM’İN BABASI VEFAT ETMİŞTİR.
41691 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ HASAN KILIÇ’IN KAYINPEDERİ VEFAT ETMİŞTİR.
11301 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ YILDIZ KAYAR’IN ANNESİ VEFAT ETMİŞTİR.
17689 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ FATİH KESİMCİ’NİN ANNESİ VEFAT ETMİŞTİR.
99957 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ ŞÜKRÜ AYDOĞDU’NUN BABAANNESİ VEFAT ETMİŞTİR.
61825 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ MUSTAFA HASDAL’IN BABASI VEFAT ETMİŞTİR.
27717 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ İLHAN İNCETÜRKMEN’IN KARDEŞİ VEFAT ETMİŞTİR.
50886 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ TOLGA TÜRKMEN VEFAT ETMİŞTİR.
96153 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ RIDVAN ŞAHİNBAY’IN BABASI VEFAT ETMİŞTİR.
31772 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ YILMAZ BÜYÜKNALBANT’IN ANNESİ, 82980 SİCİL NUMARALI 
ÜYEMİZ YENER BÜYÜKNALBANT’IN BABAANNESİ, TÜRKAN BÜYÜKNALBANT VEFAT ETMİŞTİR.
33751 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ MUAMMER ÇELİK’İN KAYINBİRADERİ VEFAT ETMİŞTİR. 
31757 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ DERVİŞ YILDIRIM’IN ANNESİ VEFAT ETMİŞTİR.
99530 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ SERKAN YÜKSEL’İN BABASI, 31111 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ ABDULKADİR YÜKSEL’İN KARDEŞİ VEFAT ETMİŞTİR.
31001 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ MEHMET SEFA YILDIRIM VEFAT ETMİŞTİR.
HEPSİNE ALLAH‘(CC)TAN RAHMET, YAKINLARINA BAŞSAĞLIĞI DİLERİZ.

SEVİNDİKLERİMİZ

61551 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ ERSİN FENER (ÖNCEKİ DÖNEM ŞUBE BAŞKANI) VE 61552 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ SEVİM HERDEM FENER’İN 
ALPEREN ADINDA OĞLU OLMUŞTUR. FENER AİLESİNİ TEBRİK EDER , SAĞLIKLI VE MUTLU UZUN ÖMÜRLER DİLERİZ. 
94818 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ GÜVEN DURSUN VE 94819 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ TUĞBA DURSUN’UN ŞENGÜL EZGİ ADINDA KIZI OLMUŞTUR.
DURSUN AİLESİNİ TEBRİK EDER, SAĞLIKLI VE MUTLU UZUN ÖMÜRLER DİLERİZ.
102444 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ KÜRŞAT TAŞTI VE 113785 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ SİBEL TAŞTI’NIN ÖMER AKİF ADINDA OĞLU OLMUŞTUR. 
TAŞTI AİLESİNİ TEBRİK EDER SAĞLIKLI VE MUTLU UZUN ÖMÜRLER DİLERİZ.
102446 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ MUSTAFA MEHMET TÜRKOĞLU DÜNYA EVİNE GİRMİŞTİR. GENÇ ÇİFTLERİ TEBRİK EDER, ÖMÜR BOYU MUTLULUKLAR DİLERİZ.
94388 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ ORHAN KALKAN DÜNYA EVİNE GİRMİŞTİR. GENÇ ÇİFTLERİ TEBRİK EDER, ÖMÜRBOYU MUTLULUKLAR DİLERİZ.
88478 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ GÜRSEL İSPİRLİ DÜNYA EVİNE GİRMİŞTİR. GENÇ ÇİFTLERİ TEBRİK EDER, ÖMÜR BOYU MUTLULUKLAR DİLERİZ.
99551 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ MURAT KIRCA DÜNYA EVİNE GİRMİŞTİR. GENÇ ÇİFTLERİ TEBRİK EDER, ÖMÜR BOYU MUTLULUKLAR DİLERİZ.
93531 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ OSMAN ÇÖL DÜNYA EVİNE GİRMİŞTİR. GENÇ ÇİFTLERİ TEBRİK EDER, ÖMÜR BOYU MUTLULUKLAR DİLERİZ.
90125 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ HALİL TURAN YILDIRIM DÜNYA EVİNE GİRMİŞTİR. GENÇ ÇİFTLERİ TEBRİK EDER, ÖMÜR BOYU MUTLULUKLAR DİLERİZ.
108457 SİCİL NUMARALI ÜYEMİZ ŞÜKRÜ DORUK DÜNYA EVİNE GİRMİŞTİR. GENÇ ÇİFTLERİ TEBRİK EDER,ÖMÜR BOYU MUTLULUKLAR DİLERİZ.
ŞUBEMİZ BÜRO GÖREVLİSİ SEVİM ÖZDEMİR’İN ŞEVVAL ADINDA KIZI OLMUŞTUR.  ÖZDEMİR AİLESİNİ TEBRİK EDER, 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.



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 ol-
mayan 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 tari-
hinden 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)

http://kayseri.mmo.org.tr   0850 495 0 666 31



ALİ CEM GÜNVEREN ASLI NUR BEKER ATAKAN KARADEMİR AYŞENUR ÜÇÜNCÜ AZİZ SARIBAL

BURAK ÖZTÜRK BUSENUR POLAT CEM KÜNÇ CİHAT CEM DELİKTAŞ DERVİŞ CİHAN 
ÖZELGÜL

DİLARA SELMA AYDIN EDA CANKURTARAN EMRAH BAYDAŞ ESRA NUR İÇME EVREN AKYÜZ

FATİH ERDOĞAN FATİH UZUN
GAMZE TAN 

HARMAN HAKAN AK HALİS SAMET UMDU HÜSEYİN TOK

HÜZEYFE AZİLİ KAZIM BİLGEHAN
YAZICI

LÜTFÜ KEKEÇ MEHMET CAN
KARAMANOĞLU MEHMET ERTEM MERVE KÖSE
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Yeni Üyelerimiz



MOHAMMAD 
HAJIUSSEIN

MUHAMMED TALHA
ALTUN

MUHTEREM EMRE
MELEZ MURAT AYDIN MUSA CİN

MUSTAFA SEÇİLMİŞ MUSTAFA YAVUZ
NECMETTİN
ÇETİNKAYA

NESİBE BETÜL
DEMİRBAŞ O.SİNAN SAGLAMER
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Şube Günlüğü

14-15/21-22 Temmuz 2018 tarihleri arasında “ Temel Bilirkişilik Eğitimi”  düzenledik.
16 Temmuz 2018 tarihinde Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
19-20 Temmuz 2018 tarihinde “ LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum (POMPACI) Personeli Eğitimi”  düzenledik.
20-21 Temmuz 2018 tarihinde “ İş Makinası Kullanıcı Eğitimleri”  düzenledik.
23 Temmuz 2018 tarihinde Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.  
25 Temmuz 2018 tarihinde İş Sağlığı Güvenliği ve Tehlikeli Madde Taşımacılığı Komisyon Toplantısı yapıldı.
27 Temmuz 2018 tarihinde Yerel Yönetimler ve Kentleşme Komisyonu Toplantısı yapıldı.
30 Temmuz 2018 tarihinde Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
1 Ağustos 2018 tarihinde Yapı Denetim sektöründe çalışan üyelerimizle birlikte toplantı yapıldı.
1-2 Ağustos 2018 tarihinde “ İş Makinası Kullanıcı Eğitimleri”  düzenledik.
1-3 Ağustos 2018 tarihinde “ Sıcak Su Kazanı Operatörlüğü Eğitimi”  düzenledik.
3-4 Ağustos 2018 tarihinde “ İş Makinası Kullanıcı Eğitimleri”  düzenledik.
6 Ağustos 2018 tarihinde Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
11-12 Ağustos 2018 tarihinde  “ Buhar Kazanı Kullanıcılığı Operatör Eğitimi”  düzenledik.
13 Ağustos 2018 tarihinde Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
15-16 Ağustos 2018 tarihinde “ LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum (POMPACI) Personeli Eğitimi”  düzenledik.
16-17 Ağustos 2018 tarihinde “ LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum (POMPACI) Personeli Eğitimi”  düzenledik.
27 Ağustos 2018 Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
27-29 Ağustos 2018 tarihinde “ LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğitimi”  düzenledik.
3 Eylül 2018 tarihinde Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
10 Eylül 2018 tarihinde Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
11-12 Eylül 2018 tarihinde  “ Buhar Kazanı Kullanıcılığı Operatör Eğitimi”  düzenledik.
17 Eylül 2018 tarihinde Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
19-22 Eylül 2018 tarihinde  “ Asansör Yetkili Servis Teknik Sorumlu Eğitimi”  düzenledik.
22 Eylül 2018 tarihinde Asansör Komisyonu Toplantısı yapıldı.
24 Eylül 2018 tarihinde Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
29 Eylül 2018 tarihinde Danışma Kurulu toplantısı yapıldı.
1 Ekim 2018 tarihinde Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
3-5 Ekim 2018 tarihinde “ Sıcak Su Kazanı Operatörlüğü Eğitimi”  düzenledik.
8 Ekim 2018 tarihinde Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
11-12 Ekim 2018 tarihinde “ LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum (POMPACI) Personeli Eğitimi”  düzenledik.
13-21 Ekim 2018 tarihleri arasında “ Temel Bilirkişilik Eğitimi”  düzenledik.
15-21 Ekim 2018 tarihleri arasında “ Mekanik Tesisat Uzman Mühendis Yetkilendirme Eğitimi”  düzenledik.
15 Ekim 2018 tarihinde Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
22 Ekim 2018 tarihinde Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
30 Ekim 2018 tarihinde Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
2 Kasım 2018 tarihinde “ Enerji Kimlik Belgesi Uzmanı(Yeni Tasarlanan Bina) Eğitimi”  düzenledik.
5 Kasım 2018 tarihinde Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
8-9 Kasım 2018 tarihinde “ LPG Otogaz İstasyonları Taşıt Dolum (POMPACI)” Eğitimi düzenledik.
12 Kasım 2018 tarihinde Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
12-13 Kasım 2018 tarihinde “ İş Makinası Kullanıcılığı Eğitimleri”  düzenledik.
17 Kasım 2018 tarihinde 47.dönem Oda Danışma Kurulu toplantısı yapıldı.
17-25 Kasım 2018 tarihleri arasında “ Temel Bilirkişilik Eğitimi”  düzenledik.
18-19 Kasım 2018 tarihinde “ İş Makinası Kullanıcılığı Eğitimleri”  düzenledik.
19 Kasım 2018 tarihinde Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
24-25 Kasım 2018 tarihinde “ İş Makinası Kullanıcı Eğitimi”  düzenledik.
26 Kasım 2018 tarihinde Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
3 Aralık 2018 tarihinde Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
7 Aralık 2018 tarihinde Kadın Üye Komisyon toplantısı yapıldı.
10 Aralık 2018 tarihinde Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
12 Aralık 2018 tarihinde SMM Komisyon toplantısı yapıldı.
12-13 Aralık 2018 tarihinde “ Asansör Avan Mühendis Yetkilendirme Eğitimi”  düzenledik.
14-16 Aralık 2018 tarihinde “ Asansör Mühendis Yetkilendirme Eğitimi”  düzenledik.
14-16 Aralık 2018 tarihinde “ Sıcak Su Kazanı Operatörlüğü Eğitimi”  düzenledik.
17 Aralık 2018 tarihinde Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
24 Aralık 2018 tarihinde Şube Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
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Sağlık

İnsanın en temel
ihtiyaçlarından biri olan uyku,
beyindeki dikkat ve öğrenme

süreçlerinin gelişiminde çok önemlidir. Beyinde uykunun
başlatılması ve sürdürülmesi ile ilgili özel alanlar vardır.
Hayatın her döneminde önemli olsa da özellikle beyin
gelişimi ve büyümenin en hızlı olduğu dönem olan bebek-
lik ve çocukluk dönemlerinde uyku daha da ciddi önem
kazanmaktadır. Güne başlarken fiziksel ve ruhsal açıdan
hazır hissettiren, dinlendiren uyku normal bir uykudur.
Çocuklarda uykunun karakteri ve süresi yenidoğandan
itibaren erişkinlere göre farklılıklar göstermektedir. Uyku
süresi miadinda yenidoğan bir bebekte toplam 16-18 saat
iken; 1-3 yaş arası 12-13 saat, 3-5 yaş arası 11-12 saat, 8
yaşında ise 10 saate kadar kısalır. 

Uyku bozukluklarının sadece gece uykuyu değil,
çocukların gündüz fonksiyonlarını, davranışlarını ve okul
başarılarını da olumsuz yönde etkilediği bilinmektedir.
Uyku bozuklukları öğrenme, dikkat ve hafıza sorunlarına,
sinirliliğe, gündüz uykululuğuna ve özellikle uzun süren
uyku bozukluklarında ruhsal hastalıklara yol açabilmekte-
dir. Beyin gelişiminin çok hızlı olduğu çocukluk döne-
minde bu sorunların giderilmesi büyük önem taşır. Uyku
problemi olan çocuklar, aşağıdaki üç belirtiden birini ya da
daha fazlasını gösterirler: Güçlükle uykuya dalarlar ya da
uyuyamazlar, gündüz uyuklarlar veuyku sırasında
alışılmadık yada istenmeyen hareketler yaparlar. Çocuk-
larda uyku bozukluğunun en sık rastlanan türleri arasında
uyku terörü, kâbuslar, uykuda yürüme, tıkanmaya bağlı
uykuda solunum durması ve huzursuz bacaklar gelmekte-
dir.

Uyku terörü: Uyku terörügenellikle gece uykusunun ilk
üçte birinde uykuya daldıktan yaklaşık 1, 5-2 saat sonra
görülmektedir. Uykudan aniden kuvvetli bir çığlık atarak
uyanarak, yoğun korkunun eşlik ettiği bir tablodur. Çocuk-
lar uyandığında terleme, göz bebeklerinin büyümesi, nabız
artması, solunumun hızlanması ve yüz kızarıklığı gibi bul-
gular eşlik edebilir.Hastalar genelde yatağa oturmuş, dış
uyaranlara yanıtsız durumda, ve uyanırlarsa da etrafla
alakası yoktur ve konfüze durumdadır. Anne-babanın

sakinleştirme çabası işe yaramaz, Ailesini bu sürede
tanımaz yataktan atlayıp gitmek isteyebilir, tekrar uykuya
dalışı kısa sürede olur, sabah uyandığında olanları
hatırlamazlar.Gündüz uykusunda görülmez, büyük çocuk-
larda kabus ile karıştırılabilir. 

Uyku teröründe belirgin motor aktivite vardır. Bu
çocukların1/3'ü uyurgezerlik ile devam eder. Çocuklarda
uyku terörü %4-8 görülür. Kadın-erkek arasında görülme
sıklığında fark yoktur ve 4- 12 yaş grubunda daha sık
görülmektedir. Her gece aynı saatte olabilir. Eğer uykuda
yürüme veya uyku terörü orta ve ileri yaşlarda ortaya
çıkarsa beyin de problem var mı araştırılmalıdır.Tekrarlayıcı
olduklarında aile için çok rahatsız edicilerdir ve nöbetten
ayırt edilmeleri gerekmektedir. Çoğunlukla bu hastalara
sıklıkla gereksiz anti epileptik tedavi başlanmaktadır. Uyku
terörü ile başvuran olgulara mutlaka KBB muayenesi
yapılmalıdır. Uyku teröründe tedavide akut ataklarda
sakin, yumuşak ve teskin edici konuşularak uykuya tekrar
dönmesine yardımcı olunmalıdır. Çocuğun kendine zarar
vermesi engellenmelidir.

Uyurgezerlik,  uykuda yürüme; uyku sırasında ortaya
çıkan anlamsız, amaçsız karmaşık fiziksel hareketlerdendir.
Uykuda yürüme derin yavaş uykuda ortaya çıkan konfuzy-
onel bir yürüme tablosudur. Uyurgezerlik çocukluk
çağında yaygın olup %15-25 civarında rapor edilmektedir.
Her hafta 1 yada daha fazla olabilir. 4 yaş civarında başlar
12 yaşında pik yapar.  Adolesanda göreceli olarak azalır.
Yetişkinlerde yaklaşık %1-4 civarındadır. Yetişkinlerde
görülenlerin çoğu, çocuklukta başlayıp devam eden
olgulardır ve psikolojik faktörler rol oynamaktadır.Uyurgez-
erlikte ailesel yatkınlık belirgin olup aile üyelerinin %
80'inde uyurgezerlik ya da uyku terörü olduğu dikkati çek-
mektedir. Atak uykuya daldıktan 1.5-2 saat sonra başlar.
Gecenin ilk 1/3 lük kısmında ortaya çıkar. 5 saniyeden 30
dakikaya kadar sürebilir. Epizodlar yatakta oturmayla
başlar, genellikle boş anlamsız yüz ifadesi, çevre üzerine
duyarlılıkta azalma etrafta bulunan objelere kayıtsızlık
vardır. Kişi otomatik olarak yatağını ve yastığını düzeltebilir.
Odanın içinde dolaşabilir. Hatta koşabilir. Başka odaya
geçebilir, bu hareketler amaçsızdır. Epizodlar sırasında
hasta müzik aleti çalma, yeme, içme, telefonla konuşma,
hatta otomobil kullanma gibi karışık hareketler de bulun-
abilir. Hareketler amaçsız olmakla birlikte organizedir. Kısa
konuşmalar ortaya çıkabilir. Pencere ve evden dışarı çıkma
gibi tehlikeli aktiviteler de bulunabilirler. Kişi genellikle
yatağına geri dönüp uykuya devam eder. Uykusuzluk,
yorgunluk uyurgezerlik epizodlarının sıklığını artıran faktör-
ler olarak bildirilmektedir. 

Prof. Dr.
Hüseyin PER
Kayseri Tabip
Odası Başkanı
huseyinper@yahoo.com

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA UYKU BOZUKLUKLARI
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Sağlık

Genellikle gözler açıktır, ancak bakışlar donuktur.
Hasta ertesi sabah uyandığında gece olup bitenler
hakkında tümüyle habersiz görünümdedir.  Sıklıkla
uyurgezerlik epizodlarının içerisinde gece uygunsuz yer-
lere işemede vardır. Erkeklerde yaralanma ve kazalar daha
sık görülmektedir.  Bazı çocuklarda sakin ve ajitasyondan
uzak olabilir. Çocuk uyanık gözükür, etraftakilerin
sorularına cevap verebilir. Yine de gözleri hareketsiz ve
cam gibidir. Gündüz uykuları sırasında da ortaya çıkabilir.
Hafifçe dokunma, isminin söylenmesi gibi çevresel
uyaranlara cevap alınmaz. Genellikle gecede bir epizod
ortaya çıkar ve uyanıklık oluşmazsa sabah olaylar
hatırlanmaz.

Tedavi: Çocuğun oda düzenlenmesinin yapılması,
odada yaralanmaya yol açacak eşyaların gözden geçir-
ilmesi gerekir.  Ailelere uyurgezerlikle ilgili bilgiler verilmeli
ve endişeleri azaltılmalıdır. Uyurgezerlik epizodunun mey-
dana geldiği saatten 15-30 dakika önce uyandırma bir te-
davi metodu olabilir. Uyurgezerlik epizodu hayatı tehdit
etmiyorsa, ağır değilse ilaç verilmemelidir. 

Kâbuslar
Çocuklarda sık görülen uyku bozukluklarından biri

kâbuslardır. Kâbuslar en sık 3-6 yaş arası görülüyor 3-5
yaş; % 10-50, Erişkinlerde  % 2-8 görülebilir. Kâbuslar rüya
gördüğümüz gece uykusunun ikinci yarısında olur.Genel-
likle uyanıklıkla sonlanan, tüm detayları ile hatırlanamayan
kötü içerikli rüyalar  genellikle korku, anksiyete , kızgınlık,
üzüntü, iğrenme gibi duygulanımları kapsar. Çok az bir
konfüzyon veya oryantasyon bozukluğu olur; uykudaki
durum hemen ve net olarak hatırlanır. Bir çocuk kâbus
gördükten sonra tamamen uyanır ve hemen uyandıktan
sonra özellikle ayrıntıları hatırlayabilir. Stresli ve kaygılı
dönemlerde çok kâbus görülebilir. Kabusların belli tedavisi
yoktur. Çocuklar en fazla nelerden rahatsız oluyorsa onlar-
dan uzak tutulmalıdır, örneğin korku filmleri, çizgi filmleri
gibi. Korku içeren video oyunları, cep telefonu oyunları
veya tablet oyunları sonrasında kâbuslar sık görülebilir, bu
nedenle uzak tutulmalıdır. Kâbuslardan sonra uykuya
dalma  gecikir, ancak çocuk ebeveynleri tarafından teskin
edilebilir. Gece teröründe teskin edilemez.

Huzursuz Bacaklar Sendromu bacakları aniden hareket
ettirme isteği doğuran rahatsız edici hislerle karakterize,
duyusal-motor bir bozukluktur. Huzursuz Bacaklar
Sendromu’ nda hastaların sıklıkla “ sızı, ürperme,
karıncalanma”  şeklinde tanımladıkları hisleri, küçük
çocuklar iyi şekilde ifade edemedikleri için “ ağrı”
şeklinde tanımlayabilirler. Aslında hissedilen ağrıdan farklı,
tarif edilmesi zor bir histir ve sıklıkla dizlerin altında, de-
rinde hissedilir. Başlangıçta tek taraflı olsa bile sıklıkla çift

taraflıdır. Bu hisler bacakları hareket ettirme, yürüme,
çırpma, sallama isteği doğururlar. Gelişen bu hareket etme
isteği; motor huzursuzluk olarak tanımlanabilir. Karakteris-
tik olarak; dinlenme esnasında, otururken veya yatarken
kötüleşir ve bacakları hareket ettirme veya yürüme ile
kısmen veya tamamen rahatlar. Semptomların akşam saat-
lerinde kötüleşiyor olması sabahları ortadan kalkması tipik-
tir.  Ayırıcı tanıda kas krampları, pozisyonel rahatsızlık,
vasküler hastalıklar, periferik sinir hastalıkları, kas
hastalıkları, eklem hastalıkları, Dikkat Eksikliği Hiperak-
tivite Bozukluğu ve büyüme ağrıları düşünülmesi gereken
tanılardır. En çok demir eksikliği, Dikkat Eksikliği Hiperak-
tivite Bozukluğu, kronik böbrek yetmezliği ile birliktelik
göstermektedir.  Huzursuz Bacaklar Sendromu tedavisiz
kaldığında ilerleyip hastaların hayat kalitesini olumsuz etk-
ileyebilir. Hastaların uykuya dalmasına engel olan bu
semptomlar dinlenmeyi ve uyandıktan sonra tekrar
uyumayı engeller. Uyku bozukluğuna neden olarak kon-
santrasyon bozukluğuna, depresyona, anksiyeteye,
uykululuğa ve çalışma güçlüğüne yol açabilir. Huzursuz
Bacaklar Sendromu hastaları tedavisiz kaldığında hastalık
ilerleyerek hastaların hayat kalitesini olumsuz etkileyebilir.
Uyku bozukluğuna neden olarak konsantrasyon
bozukluğuna, depresyona, anksiyeteye, gündüz
uykululuğa ve çalışma güçlüğüne yol açabilir. 

ÇocuklardaUykuda Solunum Durması Hastalığı Uyku
sırasında çocuğun solunum yolunu tıkayan bademcik ve
geniz eti gibi bir hastalık veya beyinden kaynaklanan bir
durum varsa uyku sırasında apne dediğimiz durum
yaşanabilir. Çocuklarda uykuda görülen solunum
bozukluklarının belirtileri basit horlama olabildiği gibi
tıkayıcı uyku apnesinin komplikasyonlarından büyüme
geriliği, hafıza ve zekanın etkilenmesi ve daha nadir
görülen kardiyovasküler değişiklikler de gözlenebilir

Horlama, uykuda solunum bozukluğunda bir belirteç
olarak kullanılmış ve çocuklarda tekrarlayan horlamanın
%3-12 arasında olduğu bulunmuştur. Her yaşta
görülebilmekle beraber, 2-6 yaş arası en sık görüldüğü
dönemdir. 

Çocuklarda uykuda solunum bozukluğunun klinik be-
lirtileri yaşa göre farklıdır ve çok çeşitlidir. Erişkinlerde
gündüz aşırı uykululuk önemli bir belirtiyken, çocuklar
hiperaktif olma eğilimindedir. Tedavi edilmeyen tıkayıcı
uyku apnesi kardiyovasküler komplikasyonlar, büyüme-
gelişme geriliği, öğrenme ve davranış sorunları ile ilişkilidir.
Bademcik ve geniz eti büyüklüğü, hipertrofi ve özellikle
adölesan dönemde şişmanlık tıkayıcı uyku apnesi için
majör risk faktörüdür. Tedavide zayıflama ve bademcik ve
geniz eti tıkanıklıkları giderilmelidir.
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Konkordato, çeşitli nedenlerden dolayı
işlerinde aksamalar meydana gelmiş olan ve
bu sebeple ödeme gücünü belli bir ölçüde
kaybetmiş olmak suretiyle mali durumu
bozulmuşdürüst ve iyi niyetli borçluları koru-
mak amacıyla düzenlenmiş olan bir
iyileştirme kurumudur.

Konkordato müessesesi, hukukumuzda daha çok yeni olan bir kavramdır.
15.03.2018 tarihli resmi gazetede yayınlanmış olan 7101 sayılı yasa ile İcra İflas
Kanununda birçok değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliklerin en önemlisi ise
mezkur kanunda düzenlenmiş olan “ İflasın Ertelenmesi”  kurumunun
kaldırılarak onun yerine getirilmiş olan “ konkordato”  müessesesidir. Özellikle
uygulamada bir çok şirketin ticari faaliyetleri esnasında borçlarını ödemekten
kaçınmak amacıyla iflas erteleme yoluna kötü niyetli bir şekilde
başvurduğunun tespit edilmesi ve bu hususa ilişkin şikayetlerin artması ne-
deniyle kanun koyucu iflasın ertelenmesi kurumunu kaldırarak yerine konko-
rdato kurumunu getirmiştir. Konkordato kurumuyla amaçlanan hususlar; mali
yönden zor durumda olan ancak borçlarını ödeyerek iktisadi geleceğini devam
ettirebileceğine ilişkin emareler gösteren borçluların alacaklı ile bir araya gel-
erek, beraber alacakları bir karar ile hususu çözüme kavuşturmalarını
amaçlamaktadır. Konkordato borçluya haciz ve cebri icra riskinden
mahkemeler aracılığıyla korunabilme gibi faydalar sağlarken; alacaklıya ise
alacağı için borçluya başvurabilmek gibi bir avantaj sağlamaktadır. Zira iflas
erteleme müessesesinde borçlu iflas erteleme kararını aldıktan sonra 2 yıl
boyunca borçlu aleyhine hiçbir şekilde dava yahut takip işlemi yapılamamakta
ve herhangi bir başvuruda bulunulamamakta iken, konkordato da bahsedildiği
üzere alacaklı borçluyla bir araya gelmekte ve mevcut borcun nasıl
ödeneceğine dair bir anlaşma yapma imkanına sahip olmaktadır.

Konkordatonun 3 temel amacının varlığından bahsedilebilir. Bunlar İcra
İflas Kanunun 285.maddesinde:

-Borcun Vadesinin Uzatılması,
-Borçtan indirim yapılmasının istenmesi,
-Muhtemel bir iflasın önüne geçilmesi olarak sayılabilir.

Kimler Konkordato talebinde bulunabilir?
Kimlerin konkordato talebinde bulunabilecekleri İcra İflas Kanununun

285.maddesinde açık bir şekilde belirtilmiştir. Buna göre;
1-Borçlarını vadesi geldiği halde ödeyemeyen,
2-Borçlarının vadesi henüz gelmeyen ancak vadesinde ödeyememe

tehlikesi altında bulunan gerçek ve tüzel kişiler,
konkordato talebinde bulunabileceklerdir. Dolayısı ile borçlarının vadesi

geldiği halde ödeyemeyen veya vadesinde ödeyememe tehlikesi altında olan
borçlu gerçek veya tüzel kişiler, vade verilmek veya tenzilat yapılmak suretiyle
borçlarını ödeyebilmek veya iflastan kurtulmak için bu yola başvurabilecektir.

Başvuru Süreci:
Konkordato kurumuna başvuru yapabilmek için bu hususa ilişkin gerekçeli

bir başvuru dilekçesinin:
- Türk Ticaret Kanunu uyarınca iflasa tabi olan kişiler için muamele

merkezinin bulunduğu, merkezi yurt dışında ise merkez şubesininbulunduğu
yerdeki,

-İflâsa tabi olmayan borçlu için yerleşim yerindeki,
Asliye Ticaret Mahkemesine verilmesi sureti ile yapılır.
Konkordato Başvurusu sırasında konkordato talebinde bulunan gerçek

veya tüzel kişiler Adalet Bakanlığıtarafından yürürlüğe konulan tarifede belir-
tilen konkordatogider avansını yatırmaya mecburdur.  Zira bu avans
yatırılmadan yapılacak olan başvurular görevli mahkemece dava şartı yokluğu
nedeniyle reddedilecektir.

Konkordato Başvurusu için Eklenilecek Belgeler:
Başvuruya eklenmesi gereken belgeler İcra İflas Kanununun 286.mad-

desinde tahdidi olarak sayılmıştır. Buna göre;
I. Konkordato ön projesi
II. Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler (en fazla 45 gün

öncesi)
III. Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu

gösteren liste
IV. Konkordato ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline

geçmesi öngörülen miktar ile borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçe-
bilecek muhtemel miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren tablo.

V. Sermaye Piyasası Kurulu veya Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından
hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesinin
kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren finansal analiz raporları ile dayanakları.
(Küçük İşletmelerin bu belgeyi almaları zorunlu tutulmamıştır.) belgelerinin
konkordato başvuru dilekçesi ile mahkemeye sunulması gerekmektedir.

Süreç ve Kabul Edilme Durumu: Konkordato talebi üzerine mahkeme,
yukarıda sayılmış olan belgelerin eksiksiz bir şekilde mevcut olduğunu tespit
ettiği takdirde derhâl geçici mühlet kararı verecek ve borçlunun malvarlığının
muhafaza edilmesi için gerekli göreceği tüm tedbirleri resen alacaktır. Söz
konusu tedbirlerin alınması sırasında borçlu, mahkemenin izni olmaksızın
mühlet kararından itibaren:

1-Rehin Tesis edemez,
2-Kefil olamaz,
3-Taşınmaz ve işletmenin devamlı tesisatını kısmen dahi olsa devredemez,

takyit edemez ve bu tesisatlar üzerinde ivazsız tasarruflarda bulunamaz.
Mahkemenin konkordato kararı vermesiyle birlikte borçlu lehine 3 aylık

geçici bir mühlet verilir. Tüm bunlara ek olarak mahkemece borçlunun söz
konusu yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirip getirmediğini denetlemek ve
işlemleri yürütebilmek için mahkemece geçici bir konkordato komiseri atan-
abilir. Konkordato komiserinin görüşleri doğrultusunda 3 aylık sürenin sonunda
borçlunun konkordato işleminin başarıya ulaşacağına dair mahkemede bir
kanaat oluşursa geçici mühlet 1 yıllık kesin mühlete dönüştürülür. Yine geçici
mühletin süresi, mühlet talebinin kabulü, geçici komiser görevlendirilmesi gibi
tedbirlere ilişkin olarak kanun yoluna başvurulamamaktadır.

SONUÇ:
7101 sayılı İcra Ve İflâs Kanunu Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması

Hakkında Kanunla birlikte düzenlenmiş olan konkordato müessesesi ile birlikte
iflas ertelemeden farklı olarak bir takım hukuki durumlar kanuna dahil
edilmiştir. Değişiklikler incelendiğinde kanun koyucunun özellikle borçlunun
iktisadi varlığını devam ettirmek hususunda daha fazla söz sahibi olmasını
istediği görülmektedir. İflas ertelemenin aksine konkordato müessesesinde bu
karar mahkeme, mahkemeye yön veren bilirkişiler ve kayyumların inisiyat-
ifinden alınmış ve alacaklı ve borçluların fikirleri daha da ön plana çıkarılmıştır.
Ayrıca bu aşamada borçlunun iktisadi geleceği hakkında alacaklıyla birlikte
kolektif bir karar alma mekanizması benimsenmiş; bu yapılırken de borçluyu
cebri icra tehdidinden koruyarak daha özgür bir karar ortamı sağlamak
amacıyla bir takım tedbir hükümleri geliştirilmiştir. Ancak burada mahkemelere
alacaklı ile borçlu arasındaki menfaat dengesinin sağlanması hususunda büyük
bir sorumluluk yüklenmektedir. Zira sırf borçluyu korumak için her türlü tedbir
kararını verebilecek olan mahkeme bununla birlikte alacaklının da bir an evvel
alacağına kavuşacağı şekilde bir denge sağlamalıdır. Özellikle iflas erteleme
kararından farklı olarak getirilen 3 aylık geçici mühletin kötüye kullanılmasını ve
borçlunun bu süreçte mal kaçırması gibi hususların ihtimal dahilinde olduğu
düşünüldüğünde; konkordato kararı veren mahkemelerin bu hususları çok sıkı
bir şekilde denetlemesi gerektiği de açık bir şekilde görülmektedir. 

Her ne kadar ticari hayat için devrim niteliğinde değişiklikler getiren
konkordato müessesesi bir çok avantajı bünyesinde barındırıyor olsa da; özel-
likle borçları ile problem yaşayan ve ticaret ile uğraşıp uğraşmadığına
bakılmaksızın herkesin başvurabildiği bir yol olması durumları borçlular
açısından olumlu olsa da, kötü niyetli kullanımlar sebebi ile alacaklıların zarara
uğraması ve tıpkı iflas ertelemesinde olduğu gibi yeni mağduriyetler
yaratılmasına yol açabilecek niteliktedir.

Av. Yusuf 
DALMAZ

GENEL OLARAK KONKORDATO

İş Hukuku
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Kişisel Gelişim

İki yetişkin bireyin yaşamlarında
verdikleri en önemli kararlardan birisi
evliliktir. Bireylerin evlilik yaşamlarının
oluşmasıyla birlikte toplumun en küçük

birimi olan aile kavramı önem kazanmaktadır. Evlenerek bir
aile sistemini oluşturan iki birey; aynı zamanda birbirlerinin
ihtiyaçlarını da gidermeye çalışarak fizyolojik, psikolojik ve
sosyal açıdan bir iyi oluş sağlamaya çalışmaktadırlar. Evlilik;
bireyin hayatında olumlu gelişmeler sağlarken bazen de
olumsuz sonuçlara neden olabilir. Evlilikte olumlu
yaşantıların ve gelişmelerin olabilmesi için aile içindeki örün-
tüler çok önemlidir.  Çünkü vücut sistemleri gibi aile de
aslında bir sistem örüntüsüdür. Bir ailede dört alt sistem
bulunmaktadır. Bu sistemler; bireyin kendisi, ebeveyn, eş ve
kardeş sistemidir. 

Bir ailede; eş sisteminin var olması çiftler arasındaki ilişkide
huzur ve mutluluk açısından oldukça önemlidir. Aile sistemi
içerisinde eşler; birbirleri ile ortak amaçlar ve hedefler be-
lirleyerek ve birbirlerine zaman ayırarak aile yaşantısını
güçlendirebilirler. Ancak aynı zamanda eşler; bireysel olarak
ayrı bir yaşama da sahip olmalıdır. Eşler; birbirlerinin özgür-
lüklerini kısıtlamamalı, kendilerine özel zaman
ayırabilmelidir. Bu dengeyi sağlamak sağlıklı aile yaşantısı için
önemlidir. Bir eş; evdeki sorumluluğu paylaşabilmelidir.
Birey; eş görevini yerine getirirken hem ebeveynlik görevini
yerine getirebilmeli hem de kendine zaman ayırabilmelidir.
Bu durum oluşmadığı takdirde; ailede iletişim azalmakta,
ihtiyaçlar karşılanamamakta, çatışmalar artmakta ve paylaşım
azalmaktadır. 

Bireyler; özellikle çocuk sahibi olduktan sonra ebeveyn sis-
temi üzerine yoğunlaşmaktadır. Bu noktada da sistemler
arasındaki denge yok olmakta ve eş sistemi geri plana
atılmaktadır. Eş sistemi geri plana itildiğinde ise; bireyler
kendilerini ve ihtiyaçlarını dile getirememekte, aile içinde
iletişimi bozan ifade tarzları ortaya çıkmakta ve çatışmalar
yavaş yavaş artmaktadır. Bu çatışmalar aynı zamanda
ebeveyn ve kardeşler arasında da yaşanmaktadır. Aile için-
deki çatışmalar sonucunda da çocuklar etkilenmekte ve
çocuklarda davranış sorunları gözlenebilmektedir.

Her ailenin gelişimi için önem taşıyan bazı evreler vardır.
Aile danışmanı olan Haley’ e göre bu evreler; flört dönemi,
evliliğin ilk yılları, çocuğun dünyaya gelmesi ve okula
başlaması, ergenlik dönemi, evliliğin orta dönemi, ebeveyn-
lerin çocuktan kopması ve emeklilik ve yaşlılık dönemidir.
Psikolojik problemler bir ailenin hayatında rastgele ortaya
çıkmamaktadır. Bu problemler; belirli noktalarda bir yığılma

gösterebilir. Örneğin; çocuğun dünyaya gelme evresinde bile
problemlerle karşılaşılabilir. Yeni birisi aileye girdiğinde ciddi
sorunlar oluşabilir ve son zamanlarda kadınlar bu konuyla il-
gili ciddi sorunlar yaşamaktadır. Çocuk okula başladığı zaman
aileden de ayrılmaya başlamaktadır. Bu süreç aileler için
problem oluşturabilir. Bir diğer belirsiz aşama ise ergenlik
dönemidir. Bu dönem, evde hem çocuk olmayı hem de
yetişkinliğe geçiş dönemi olarak evden ayrılmayı içermekte-
dir. Evden ayrılmak en zor evredir. Bir çocuğun evden
ayrılma tehdidi oluştuğunda, ailede pek çok fonksiyon rol
oynayabilir. Görüldüğü gibi her ailede yaşam döngüsünden
kaynaklanan bir stres durumu olabilir ve önemli olan bir stres
durumunu sağlıklı bir şekilde atlatabilmektir. 

Evlilik yaşamının sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde ve
problemlerin etkili bir şekilde çözümlenmesinde; eşlerin bir-
birlerine karşı sevgi ve saygı duymaları, bu sevgi ve saygıyı
davranışlar yoluyla birbirlerine iletebilmeleri, duygu ve
düşüncelerini paylaşmaları büyük bir öneme sahiptir. Ancak
eşlerin; ailevi konular, bireysel farklılıklar, değerler gibi konu-
larda birbirlerine karşı anlayışlı davranmaları ve birbirlerini
kabul etmeleri evlilikte uyumun ve aile yaşantısının temel
konularındandır. Eğer evlilikte istenilen düzeyde bir uyum
sağlanamıyorsa; aile yaşantısı içerisinde problemler, stres ve
kaygı yaratan durumlar ortaya çıkabilir. Bu durumlar da
eşlerin ya da çocukların psikolojik, fiziksel ya da sosyal
açıdan etkilenmelerine ve başka problemlere neden olabilir. 

Aile sisteminde; eşler, çocuk ve ebeveyn ya da kardeşler
arasında zaman zaman problemlerin görülmesi olağandır.
Ancak bu problemlerin şiddeti, sıklığı ve yoğunluğu fazlalık
gösteriyorsa ve aile yaşamını ya da ailedeki bireylerin fizyolo-
jik, psikolojik, sosyal ya da duygusal yönlerini olumsuz yönde
etkiliyorsa; profesyonel yönden destek alınması ailenin
güçlenmesi açısından oldukça önemlidir.

Kısacası;
• Ailede çatışmadan kaçmayın. Sağlıklı çatışmalar; prob-

lemlerin ortaya konması, üzerinde uzlaşılması ve ailenin
gelişimi açısından oldukça önemlidir.

• Hem ailenizle birlikte vakit geçirdiğiniz hem de bir birey
olarak kendinize zaman ayırabildiğiniz etkinlikler oluşturun.

• Konu ne olursa olsun saygıyı ilişkinizden uzak tutmayın.
Öncelikle bir birey olarak değerlerinizi ve birbirinizi kabul
edin.

• Ailedeki roller konusunda çok katı olmayın. Olaylara, du-
rumlara ve problemlere yönelik esneyebilmek, bakış açınızı
değiştirmenize yardımcı olabilir.

• Ailedeki sorumluluğu tek bir bireye yüklemeyin ve evdeki
kurallara birlikte karar verin. Hatta bu kurallar
oluşturulurken; birlikte bir masanın etrafında toplanarak
evde yaşayan bütün aile üyelerini sorumluluk konusunda
destekleyin.

Ayşegül ANAYURT
Uzman Psikolojik Danışman

info@metaforpsikoloji.com

EVLİLİK, AİLE VE ÖTESİ
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MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI
İÇİN 2019 YILI ASGARİ ÜCRETİ 4500 TL
OLARAK BELİRLENDİ

26.11.2018
TMMOB Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca

ücretli çalışan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Asgari
Ücreti 2019 yılı için brüt 4500 TL olarak tespit edildi.

6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
(TMMOB) Kanunu hükümlerine dayanarak, TMMOB Ana
Yönetmeliğinde yer alan "Birliğin ve Bağlı Odaların Amaçları"
maddesi uyarınca her yıl TMMOB Yönetim Kurulu
tarafından açıklanan Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları
Asgari Ücreti 2019 yılı için brüt 4500 TL olarak tespit edildi.

TMMOB Yönetim Kurulu'nun 24 Kasım 2018 tarihli
toplantısında "Ücretli çalışan mühendis, mimar ve şehir
plancıları için 2019 yılı ilk işe giriş bildirgesinde baz alınacak
asgari brüt ücretin 4500 TL olarak belirlenmesine;
Odalarınca belgeli çalışmanın koşul olduğu uzmanlık
alanlarında, mesleki deneyimin arandığı alanlarda, şantiye
şefliği, sorumlu müdürlük, iş güvenliği uzmanlığı, yapı dene-
tim elemanı, daimi 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" karar verildi.

EUR-ING (AVRUPA MÜHENDİSİ) BELGESİ
BAŞVURULARI ALINMAYA BAŞLADI

17.08.2018
TMMOB, FEANI Ulusal İzleme Komitesi (NMC) olarak

Türkiye’ de EUR-ING (Avrupa Mühendisi) Belgesi
başvurularını almaya başladı.

FEANI (Avrupa Ulusal Mühendislik Birlikleri Federasyonu)
34 Avrupa ülkesinden ulusal mühendislik birliklerini aynı
çatı altında toplayan bir federasyondur. FEANI, bünyesinde
yer alan 350 ulusal birlikle 3,5-4 milyon mühendisi temsil
etmektedir.

FEANI’ ye üye ülkelerde Ulusal İzleme Komiteleri
oluşturulmaktadır. Ülkemizde Ulusal İzleme Komitesi TM-
MOB’ dir.

EUR-ING belgesi FEANI tarafından sağlanan bir hizmettir.
Belge sahibi kişiye üye ülkeler içerisinde Avrupa Mühendisi
olarak adlandırılması hakkını vermektedir.

TMMOB, FEANI Ulusal İzleme Komitesi olarak
Türkiye’ de EUR-ING (Avrupa Mühendisi) Belgesi
başvurularını almaya başlamıştır.

EUR-ING başvurularına ilişkin ayrıntılı bilgiye
https://www.tmmob.org.tr/sayfa/eur-ing adresinden
ulaşabilirsiniz.

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR 
PLÂNCILARI DAYANIŞMA GÜNÜ'NDE 
BASIN AÇIKLAMASI ENGELLENDİ
20.09.2018
TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu'nun “ 19 Eylül

Mühendis, Mimar, Şehir Plâncıları Dayanışma Günü”
dolayısıyla, Sakarya Caddesi’ nde yapacağı basın açıklaması
Ankara Valiliği kararıyla polis tarafından engellendi. En-
gellemelerin ardından TMMOB binası önüne gelen
kalabalığa bu kez polis burada müdahale etti ve basın
açıklaması yapılması burada da engellendi.

Bu engellemenin ardından açıklama zorunlu olarak
TMMOB binasında yapıldı. Açıklamaya valiliğin engelleyici
tutumu kınandı. Açıklamayı Ankara İl Koordinasyon Kurulu
Sekreteri Özgür Topçu okudu. Açıklamaya TMMOB Yöne-
tim Kurulu, Oda Başkanları ve çok sayıda mühendis, mimar
ve şehir plancısı ile İKK Bileşenleri katıldı.

Açıklama metni:
19 EYLÜL TMMOB MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR

PLANCILARI DAYANIŞMA GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ!
Bugün 19 Eylül TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir

Plancıları Dayanışma günü. 19 Eylül 1979 tarihinde
TMMOB`nin çağrısıyla Türkiye`nin 55 farklı ilinde, 740
işyerinde gerçekleştirilen iş bırakma eyleminin otuz
dokuzuncu yıldönümü. Mühendis, mimar ve şehir
plancılarının hayatın her alanında, üretimin her aşamasında
önemli bir yer tuttuğunu gösteren bu eylem, TMMOB`nin
mücadele tarihinde önemli bir yer tutmaktadır.

19 Eylül tarihi, maden ocaklarından enerji santrallerine,
fabrikalardan tarlalar, şantiyelerden bürolara dek farklı
işyerlerinde çok zor koşullar altında görev yapan mühendis,
mimar ve şehir plancılarının meslek onurlarına, özlük
haklarına ve alın terlerine sahip çıktıklarını ilan ettikleri tar-
ihtir.

19 Eylül tarihi, bu ülke için düşünen, planlayan, üreten
mühendis, mimar ve şehir plancılarının kendi öz güçlerinin
farkına vardığı tarihtir.
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19 Eylül tarihi, mühendis, mimar ve şehir plancılarının
yaşadıkları ülkenin geleceği hakkında söz sahibi olduklarını gös-
terdikleri tarihtir.

Bu yüzden bu anlamlı gün, "TMMOB Mühendis, Mimar ve
Şehir Plancıları Dayanışma Günü" olarak kutlanmakta ve her
yıl yeniden hatırlanmaktadır.

Bundan otuz dokuz yıl önce yapılan iş bırakma eyleminin
temel talebi çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve insanca
yaşanabilecek bir ücret olmuştu. Aradan geçen otuz dokuz yıla
rağmen, bu temel sorunun devam ettiği görülmektedir.
Mühendis, mimar ve şehir plancıları günümüzde de gerek ka-
muda gerekse özel sektörde kötü
çalışma koşulları altında, yetersiz
ücretlerle çalışmaya devam etmekte-
dir.

Son birkaç gündür kamuoyuna
yansıyan, Türkiye`nin en büyük
şantiyesi 3. Havalimanındaki çalışma
ve yaşam koşulları, ülkemizde
emekçilerin içinde bulunduğu zor
koşulların aynasıdır. Daha fazla
sömürü uğruna insanların hayatlarını
hiçe sayan bu insanlık dışı çalışma koşulları derhal düzeltilme-
lidir.

İşsizlik, hayat pahalılığı, düşük ücretler, güvencesizlik, özlük
hakları ve örgütlenme sorunları ülkemizde çalışan mühendis,
mimar ve şehir plancılarının öncelikli sorunları olmaya devam
etmektedir. İçinde bulunduğumuz derin ekonomik kriz, tüm
halkımızın olduğu gibi emeğiyle geçinen mühendis, mimar ve
şehir plancılarının da hayatlarını zorlaştırmaktadır. Bugün içinde
bulunduğumuz krizin nedeni, üretim yerine ranta, sanayileşme
yerine inşaata, teknoloji yerine betona, planlı kalkınma yerine
sıcak para akışına dayalı bir ekonomik yapı kurulmasıdır. Yanlış
ekonomi politikaları sonucu ortaya çıkan bu krizin bedelini,
emeğiyle geçirenler değil, bu krizi ortaya çıkaranlar ödemelidir.

Birliğimiz ile SGK arasındaki yapılan asgari ücret pro-
tokolünün SGK tarafından tek taraflı olarak feshedilmesiyle yeni
bir boyut kazanan özlük haklarımıza yönelik saldırılar, sistem-
atik biçimde artmaktadır.

Mayıs ayında çıkartılan İmar Affı yasasında yer alan bir
madde ile "teknik öğretmen, tekniker ve teknisyenlerin"
Yardımcı Kontrol Elemanı adı atında yapı denetim sistemine
eklenerek, mühendislik mesleğinin uygulama alanlarından
birisi daha farklı meslek gruplarına açılmıştır. Yapı Denetim sis-
temi teknikerlere açılırken, KHK`lar ile hukuksuz biçimde ka-
mudan ihraç edilen mühendis, mimar ve şehir plancılarının
yapı denetim şirketlerinde görev yapmaları engellenerek bu
arkadaşlarımızın yaşadıkları mağduriyet daha da artırılmıştır.

Meslek alanımıza ilişkin saldırıların son örneklerinden birisi
de, yapı ruhsatlarındaki proje müelliflerinin imza gerekliliğinin
kaldırılması olmuştur. Meslektaşlarımız hak ve yetkilerini kay-

betmesine neden olan bu uygulama uzun yıllardır mücadele
ettiğimiz "sahte proje müellifliği"nin ve sorunlu-denetimsiz pro-
jelerin önünü açmıştır.

Tüm bu düzenlemeler, sadece meslek alanlarımızı hedef al-
makla kalmıyor, halkın iyi ve güvenli mühendislik, mimarlık,
şehir plancılığı hizmeti almasını da engelliyor. Bu durumun
toplumumuza maliyeti, daha güvensiz yapılar, daha fazla yıkım,
daha çarpık bir kentleşme olarak yansımaktadır.

Bilimi, tekniği ve yaratıcı fikirleri sistematik olarak
değersizleştiren bu politikalar sadece teknik elemanların
yaşamlarını değil, ülkemizin geleceğini de tehdit etmektedir.

Mühendis, mimar ve şehir
plancılarının mesleki hak ve
çıkarlarını korumak aslında tüm
toplumun geleceğini korumak de-
mektir. Çünkü bizim meslek
alanımız, toplumun ortak
yaşamının üretimini ve devamlılığını
sağlamaktadır. Bizler bu anlayışlar,
mesleğimize ve meslektaşlarımıza
sahip çıkarken, ülkemizin ve
toplumumuzun ortak geleceğine de

sahip çıkıyoruz.
Bu anlayış ve kararlılıkla 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir

Plancıları Dayanışma Gününü bir kez daha kutluyoruz.
Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü!

İŞ EKİPMANLARININ PERİYODİK
KONTROLÜNÜ YAPACAK KİŞİLERE YÖNELİK
EĞİTİMLERE BAŞLANDI
Odamız ile Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı İş
Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü arasında İş
Ekipmanlarının Periyodik Kontrollerini Yapmaya Yetkili
Kişilerin Eğitimlerine İlişkin İşbirliği Protokolü imzalandı.
20 Temmuz 2018 tarihinde İş Sağlığı ve Güvenliği Genel
Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen imza törenine Oda Yönetim
Kurulu Başkanı Yunus Yener, Oda Yönetim Kurulu Sayman
Üyesi Bedri Tekin, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü
Orhan Koç, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı
Sedat Yenidünya ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü
Mevzuat İşleri Daire Başkanı İsmail Gültekin katıldı.  



TMMOB’dan Haberler
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TÜRKİYE'DE MÜHENDİSLİK MİMARLIK ŞEHİR 
PLANLAMA EĞİTİMİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE MEVCUT
DURUM ANALİZİNİ AKADEMİSYENLERLE PAYLAŞTIK

23.10.2018
TMMOB Eğitim Sempozyumu kapsamında, ülkemizdeki teknik

eğitimin mevcut durumunu ve tarihsel seyrini içeren "Türkiye’ de
Mühendislik Mimarlık Şehir Planlama Eğitiminin Tarihsel Gelişimi
ve Mevcut Durum Analizi" ülkemizde bulunan Mühendislik,
Mimarlık ve Şehir Plancılığı bölümü akademisyenleri ile paylaşıldı.

Meslek disiplinlerimizin eğitimine ilişkin fikir ve önerilerimizi
geniş kesimlerle paylaşabilmek için paylaşılan analizde TMMOB
Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz imzalı takdim yazısı şöyle:

"Sayın İlgili,
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB), üniver-

sitelerimizin ve teknik eğitimin verildiği mühendislik, mimarlık ve
şehir planlama bölümlerinin durumunu yakından takip etmekte-
dir

Birliğimiz, üniversite eğitiminin içeriği, niteliği, staj sorunu,
yabancı dilde eğitim sorunu, yabancı mühendis ve mimarların
ülkemizde çalışma koşulları, denklik ve yeterlilik, uzaktan eğitim,
mühendis, mimar ve şehir plancılarının istihdam ve işsizlik sorunu
konularındaki görüşlerini, çözüm önerileri ile birlikte gerek ka-
muoyu ve ilgili kurumlar ile paylaşmaktadır.

Ülkemizde, eğitimin köklü, yapısal ve sorunları olduğu bilinmek-
teyken eğitici kadrosu, fiziki imkânları, derslik ve laboratuvarları
yetersiz okullarımızın çoğalması mevcut sorunların derinleşmesine
yol açmaktadır.

Ülkemizin öğrenmeyi öğrenmiş, araştıran, bilgi üreten, yabancı
dil bilen, teknolojiyi kullanabilen, sosyal bilimlere açık, çevresini
sorgulayan yaratıcı, üretken, toplumla bütünleşen, yerel değerleri
göz ardı etmeyen, etik değerlere sahip, meslek örgütüne ve
örgütlenmesine inanan, ülke ve meslek sorunlarına duyarlı
mühendis, mimar ve şehir plancılarına ihtiyacı vardır.

Yazımız ekinde sizlere, TMMOB Eğitim Sempozyumu
kapsamında, ülkemizdeki teknik eğitimin mevcut durumunu ve
tarihsel seyrini, teknolojik ve politik gelişimlerin eğitime etkilerini,
üniversite ve kontenjan sayılarındaki değişimin sebep olduğu
yıkımı, akademik personelin sayı ve nitelik sorunlarını, derslik ve
laboratuvar gibi fiziksel altyapı sorunlarını, staj sorununu, lisansüstü
eğitimin sorunlarını, dünyada yaşanılan yenilikleri ve yaklaşımları
göz önüne çıkarmak ve tartışmak için hazırlamış olduğumuz
“ Türkiye’ de Mühendislik Mimarlık Şehir Planlama Eğitiminin
Tarihsel Gelişimi ve Mevcut Durum Analizi”  başlıklı raporumuzu
iletiyoruz.

Raporda ayrıca, yükseköğrenimde ar-ge faaliyetleri için üniver-
sitelere ulusal gelirden ayrılan kaynak sorunu, üniversitelerde öz-
erklik sorunu, öğretim elemanlarının ifade özgürlüğü ve  karar
süreçlerine katılım sorunları, akademik yönetici atama sorunları,
yeni üniversite açılması için gerekli asgari koşulların yetersizliği ile
mezuniyet sonrasında denklik ve yeterlilik sorunları, iş bulma
sorunu, meslek içi ve yaşam boyu eğitim ve benzeri konularda
TMMOB’ nin değerlendirmelerine ve çözüm önerilerine de yer

verilmiştir.
Birliğimizin bu konu özelinde yapacağı çalışmalarda, konunun

birinci dereceden muhatabı olan siz değerli akademisyenlerimizin
ilgi ve desteği önem taşımaktadır.

Saygılarımızı sunar, çalışmalarınızda başarılar dileriz."
Emin KORAMAZ
TMMOB Yönetim Kurulu Başkan

2019 UMUDUN YILI OLSUN!

25.12.2018
TMMOB Yönetim Kurulu, TMMOB örgütlülüğüne ve ka-

muoyuna yeni yıl mesajı yayınladı: "2019 yılı umudun, mücade-
lenin ve sevginin yılı olsun…"

2019 UMUDUN YILI OLSUN!
Hâlâ bir umut var mıdır, kalmış mıdır yani?
Geleceğimiz için umut var mıdır, çocuklarımızın yarınları, yarım

kalmış düşlerimiz için?
Kentlerimiz için umut var mıdır, kesilen ağaçlarımız, yıkılan

parklarımız için?
Kirletilen doğamız için umut var mıdır, kurutulan nehirlerimiz,

toprak doldurulan kıyılarımız için?
Özelleştirilen fabrikalarımız için umut var mıdır, içi boşaltılan

kurumlarımız, satılan madenlerimiz için?
Üniversitelerimiz için umut var mıdır ?
İşçiler için umut var mıdır, mezarlığa dönen şantiyelerimiz, yok

sayılan alın terimiz için?
Kadınlar için umut var mıdır, görünmeyen emeğimiz, çiğnenen

haklarımız için?
Demokrasi için umut var mıdır, elimizden alınan özgürlükler-

imiz, sözde kalan eşitliğimiz için?
Adalet için bir umut var mıdır ?
Barış için umut var mıdır, bin yıllık kardeşliğimiz, bir arada

yaşamamız için?
Arkadaşlık için umut var mıdır, kapıdan buyur edilen komşuluk,

bir ömür boyu süren sırdaşlık için?
Nezaket için bir umut var mıdır, beklentisiz sunduğumuz şefkat

için, yüreğimizdeki sevgi için?
Hâlâ bir umut var mıdır, kalmış mıdır yani? Küçücük de olsa…
Umut var elbette!
Umut ki en ustasıdır düştüğü yerden ayağa kalkmaların ve en

hızlısıdır ileri atılmaların, onu kaybettiğimiz geçmişe değil,
kazanacağımız geleceğe bakarak görebiliriz ancak…

Kırgınlıklarımıza değil coşkumuza bakarak, çıkmaz sokaklara
değil açık denizlere bakarak, tutsaklığımıza değil sere serpeliğimize
bakarak görebiliriz umudu! Birbirimize tutunarak, birbirimizden
güç alarak…

Umut var elbette!
Biz varsak umut da var.
2019 yılı umudun, mücadelenin ve sevginin yılı olsun…
Herkese iyi yıllar!

TMMOB YÖNETİM KURULU
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