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Ünal ÖZMURAL
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Başkanı
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Değerl� Meslektaşlarım 
Odamız ve ülkem�z açısından öneml� gel�şmeler�n yaşandığı 
2017 yılını ger�de bıraktık. 2017 yılı s�yas� �kt�dar el�yle 
yaratılan baskılara �nat, 2018 umutların yeşerd�ğ� ve eş�tl�k 
taleb�n�n yükseld�ğ� b�r yıl olmasını d�l�yoruz. 

Bülten�m�z aracılığıyla gerek meslek alanlarımızla, gerekse 
meslek ve meslektaş sorunlarının ülke sorunlarından ayrı 
tutulamayacağı �lkes� �le ülkem�z�n yaşadığı sorunları s�z 
değerl� üyeler�m�ze aktarmaya çalışıyoruz. Şunu buradan 
bel�rtmek gerek�r k�, meslek alanlarımızda üyeler�m�z�n 
yaşadığı sorunlar, �şs�zl�ğ�n geld�ğ� boyut, güvences�z 
çalıştırma, ücret� ödenmeyen mesa� saatler�, �şç� sağlığı ve 
güvenl�ğ�ndek� s�stemsel hatalar, düşük ücret ve budanan 
özlük haklarının yanı sıra ülke genel�nde uzun zamandır 
uygulanan OHAL ve baskı pol�t�kaları bakımından Türk�ye 
belk� de tar�h�ndek� en karanlık dönem� yaşıyor. Odamız son 
yıllarda en c�dd� saldırıların hedef� olmuş, sürekl� olarak 
etk�s�zleşt�rme çabalarının odağı hal�ne get�r�lm�şt�r. 
Saldırıların toplumsal ölçekte ş�ddetlend�ğ� b�r zem�nde 
mesleğ�m�z�n ve meslek odamızın ger � let � lmeye 
çalışılmasına karşı verd�ğ�m�z mücadeleye her zaman devam 
ett�k, etmeye devam edeceğ�z. 

Değerl� Üyeler�m�z;
13. Çalışma dönem�m�z�, odamıza karşı gel�şen, toplumsal 
mühend�sl�k kontroller�n�n önünü kesen, üyem�zle bağımızı 
koparmayı da amaçlayan bu saldırılara �nat, b�nlerce 
meslektaşımızla gerek meslek� gel�ş�mler�ne katkı sunmak 
amacıyla düzenled�ğ�m�z meslek� etk�nl�klerde, gerekse 
a�leler�yle b�rl�kte katıldıkları sosyal etk�nl�klerde b�r araya 
gelmen�n haklı gururuyla sonlandırmak üzerey�z. 

Üyeler�m�ze yönel�k gerçekleşt�rd�ğ�m�z etk�nl�kler�n 
yanında, dört b�ne yakın ara tekn�k personele eğ�t�m ver�ld�. 
Şubem�z yürütücülüğünde gerçekleşt�r�len ulusal ölçekl� 
kongrede düzenlenen b�l�msel ve teknoloj�k  araştırma 
oturumları, sem�nerler, kurslar, paneller, ve forumlar 
aracılığıyla yüzlerce k�ş� teknoloj�k gel�şmeler konularında 
b�lg�lend�r�ld�.  13. Çalışma dönem�m�z boyunca 300 e yakın 
meslektaşımıza Hukuk B�r�m� çalışmalarımız doğrultusunda 
hukuk� destek sağlandı. Y�ne onlarca meslektaşımıza, 
�ş&mühend�s çalışmamızla yen� �ş bulamaları yönünde 
destek sağladık. 

Etk�nl�k alanımızda bulunan ün�vers�teler�n mühend�sl�k 
fakülteler�nde öğren�m gören öğrenc�ler�m�z�nmeslek� 
gel�ş�mler�ne, henüz ün�vers�te çağlarında düzenled�ğ�m�z 
ücrets �z  eğ�t �mler le  k atk ı  sunduk .  Meslek odası  
sorumluluğumuzu ve örgütsel  bağımsızlığımızı gözterek; 
emek ve demokras� güçler�yle gel�şt�rd�ğ�m�z dayanışmayla  
dah�l olduk.  Mesleğ�m�z� �lg�lend�ren her türlü gel�şmeye 
�l�şk�n, b�l�m ve tekn�ğ�n �z�nde katkı sunmak �ç�n gayret sarf 
ett�k.  Özetled�ğ�m tüm bu çalışmaların detayları Çalışma 
Raporumuzda ayrıca takd�r�n�ze detaylı olarak sunulacaktır. 
Yönet�m Kurulu üyeler� olarak gönüllülük esasıyla 
yürüttüğümüz bu çalışmaların gerçekleşmes�n� sağlayan ve 
şubem�z� bugünlere taşıyan, b�rl�kte üret�p, b�rl�kte karar alıp 
b�rl�kte yönetme anlayışımızdır. Bu sebeple; 

13.dönem�nde görev almış Tems�lc�l�k Yürütme Kurulu 
Ü y e l e r � m � z e ,   K o m � s y o n  ü y e l e r � m � z e ,  İ ş  y e r � 
Tems�lc�l�kler�m�ze, İl İlçe Tems�lc�l�k çalışanlarımıza ve s�z 
d e ğ e r l �  ü ye l e r � m � ze  t e ş e k k ü r ü ,  T M M O B  M a k � n e 
Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes� 13.dönem Yönet�m 
Kurulu üyeler� olarak b�r borç b�l�r�z.

Değerl� Meslektaşlarım; 
Üyesi olmakdan gurur duyduğum ve 4 yıl boyunca kocaeli 
şube başkalığı görevimi 13 ocak da  devredeceğim. Bu vesile 
ile bana göstermiş olduğunuz destek ve yaşatmış 
olduğunuz onurdan dolayı da  siz değerli meslektaşlarıma 
sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum.

S�zler� 13-14 Ocak 2017 tar�hler�nde gerçekleşecek  
13.Olağan Genel Kurul ve Seç�mler�m�zde mesleğ�m�ze, 
Meslek Odamıza ve geleceğ�m�ze sah�p çıkma noktasında, 
�nsandan, emekten, haktan hukuktan, adaletten yana 
anlayışımızla 33 yıllık geleneğ�m�z� devam ett�rmeye davet 
ed�yorum.

14. Dönem Şube Yönet�m Kurulu üyeler�n�n bel�rleneceğ� 
Genel Kurul ve Seç�mler�n� hep b�rl�kte demokras�  şölen�ne 
çev�rmek üzere katkı ve destekler�n�z� bekler, 

2018 yılının tüm meslektaşlarımıza huzur ve özlemler�m�ze 
yaklaştıran b�r yıl olması d�leğ�yle Tüm meslektaşlarımın Yen� 
yılını kutlarım. 



OHAL VE KHK DÜZENİ TÜRKİYE’Yİ KARANLIĞA
SÜRÜKLÜYOR

birliğimizden

24 Aralık 2017 tar�h�nde yayınlanan 695 ve 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler hakkında TMMOB 
Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz tarafından 25 Aralık 2017 tar�h�nde basın açıklaması 
gerçekleşt�r�ld�.

15 Temmuz Darbe G�r�ş�m�ne karışanları bertaraf etme 
gerekçes�yle 3 ay süreyle �lan ed�len Olağanüstü Hal 
Rej�m�, on yed�nc� ayını doldurdu.

On yed� aydır devam eden Olağanüstü Hal Rej�m� 
boyunca parlamentonun yetk�ler� gasp ed�lerek 
çıkartılan toplam 30 Kanun Hükmünde Kararname �le 
yapılan düzenlemeler, Türk�ye'y� hızla karanlığa doğru 
sürüklüyor. 24 Aralık sabahı yayınlanan 695 ve 696 Sayılı 
KHK'larda yapılan düzenlemeler, �ç�ne sürüklend�ğ�m�z 
bu karanlığın en açık gösterges�d�r.

2756 kamu emekç�s�n�n daha hukuksuz b�ç�mde �hraç 
ed�ld�ğ� bu KHK'larla, tutuklu sanıklara tek t�p elb�se 
uygulamasından Yargıtay'a yen� üyeler atanmasına, 
taşeron �şç�lerden Varlık Fonu'na dış borç yetk�s�ne 
kadar çok sayıda yen� düzenleme yapılmıştır.

Bu düzenlemeler�n en korkutucu olanlarından b�r�s�, 
696 Sayılı KHK'nın 121. Maddes� �le herhang� b�r kamu 
görev� taşımayan s�v�ller�n “terör eylemler� �le bunların 
devamı n�tel �ğ�ndek �  eylemler �n bast ır ı lması 
kapsamında hareket eden k�ş�ler hakkında” hukuk� 
sorumsuzluk get�r�lmes�d�r. Ş�ddet� özend�ren, 
toplumsal çatışmayı körükleyen, hukukun üstünlüğü 
�lkes�n� yok sayan bu cezasızlık s�stem� asla kabul 
ed�lemez!

AKP Hükümet�n� b�r kez daha uyarıyoruz! Hükümet, 
kend� s�yasal �st�kbal� �ç�n ülken�n geleceğ�n� karanlığa 
sürüklemey� bırakmalıdır. Ülke olarak �ht�yacımız olan 
şey, toplumsal çatışmaların körüklenmes� değ�l, barış ve 
huzur dolu b�r Türk�ye'd�r.

Artık herkes b�l�yor k�, AKP Hükümet� OHAL'�, darbe 
g�r�ş�m�nde bulunanlarla hesaplaşmak �ç�n değ�l, kend� 
s�yasal �ht�yaçlarını karşılamak �ç�n kullanmaktadır. 
Hukuk düzen�n� ve toplumsal barışı tehd�t eden bu 
g�d�şata artık b�r son ver�lmel�d�r.

Daha da geç olmadan, halk �rades�n� görmezden gelen, 
güçler ayrılığı �lkes�n� tanımayan, parlamentonun 
yasama yetk�s�n� gasp eden bu düzenlemeler ger� 
alınmalı, OHAL Rej�m�ne derhal son ver�lmel�d�r.

Em�n KORAMAZ
TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı

Em�n KORAMAZ
TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı
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ORGANİZE SANAYİ SİTELERİ, KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ VE
TEKNOPARKLAR ODA RAPORU AÇIKLANDI

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası'nın hazırladığı Organ�ze Sanay� S�teler�, Küçük Sanay� S�teler� ve 
Teknoparklar Oda Raporu açıklandı.

Sanay� ve teknoloj�n�n gel�şme sürec�nde sanay� 
tes�sler�n�n, sektörel veya teknoloj�k gel�şme düzey�nde 
üret�m yaptıkları bölgeler büyük önem taşımakta ve 
ekonom�k katma değer�n ar tışında büyük rol 
oynamaktadır. Amaca uygun olarak s�teler�n yer seç�m�, 
Ar-Ge ve �novasyon çalışmalarını yapacak f�nansmanın 
ve kadroların oluşturulması, başarının sağlanmasında 
�lk adımlar olmaktadır.

Tüm sanay� bölge, s�te ve teknoparkların temel amacı, 
sanay� sektörünün gel�şt�r�lmes� ve mekân talepler�ne 
yanıt ver�leb�lmes�d�r. Şeh�rleşme ve sanay�leşme 
�l�şk�ler�n� düzenlemek açısından da öneml� b�r araç 
konumunda olan Organ�ze Sanay� Bölgeler� (OSB), 
b�rçok ülkede sanay�y�, özell�kle aşırı nüfusu olan 
sanay�leşm�ş yöreler� yönlend�rmede “devlet pol�t�kası” 
olmuştur. Günümüzde hızlı kentleşme, çevre k�rl�l�ğ�, 
�nsan sağl ığı  g�b�  etkenler  neden�yle  sanay� 
�şletmeler�n�n b�rçok ülkede kentsel alanlar dışında 
kurulmasının teşv�k ed�ld�ğ� b�l�nmekted�r. OSB'lere 
yüklenen fonks�yonlardan b�r� de, kentleşmen�n planlı 
b�r b�ç�mde gel�ş�m�n� sağlayacağıdır.

OSB'lere 1984 yılında yalnızca 4 b�n TL harcama söz 
konusu �ken 1990 yılına ulaşıldığında yatırım 
harcamaları 77 b�n TL'y� bulmakta, kümülat�f harcama 
�se 191 b�n TL'ye ulaşmıştır. 1998 yılında yapılan 
harcamalar 10 m�lyon 500 b�n TL'd�r ve o tar�he kadark� 
b�r�k�ml� harcama 21 m�lyon TL'y� bulmaktadır. 2011 
yılında 39 m�lyon 320 b�n TL, 2016'da �se tahm�n� 
harcamanın yaklaşık 28 m�lyon TL olduğu ve b�r�k�ml� 
harcamaların 666 m�lyon 367 b�n TL'ye ulaştığı 
görülmekted�r. Bu değerler� bugünkü f�yatlarla ele 
aldığımızda büyük b�r kaynağın OSB'lere aktarıldığı 
görülmekted�r.

188 OSB'n�n 117 aded� Marmara, Ege ve İç Anadolu 
Bölges�nde yer almaktadır (toplama oranı yüzde 62). 
OSB alanı olarak �se bu üç bölgen�n toplam �ç�ndek� 
oranı yüzde 71'd�r. Doğu Anadolu ve Güneydoğu 
A n a d o l u  b ö l g e l e r � n d e  � s e  t o p l a m  2 8  O S B 
bulunmaktadır (yüzde 15) Alan olarak bu �k� bölgen�n 
toplama oranı yüzde 14,8'd�r.

Organ�ze Sanay� Bölgeler� (OSB)
Toplam Bölge Alanı: 57.490 hektar
Sanay� Parsel Alanı: 35.095 hektar

Toplam Parsel Sayısı: 38.307 adet
Üret�m Yapan Tes�s Sayısı: 42.882 adet
İnşaat Aşaması Tes�s Sayısı: 5.626 adet
Proje Aşaması Tes�s Sayısı: 1.054 adet
Üret�me Geçme Oranı: % 59
Mevcut İst�hdam: 979.196 k�ş�
İst�hdam Kapas�tes�: 1.332.700 k�ş�

Araştırmada örnek OSB'lere �l�şk�n değerler ver�lm�ş, 
sektörel yapılar �ncelenm�şt�r. Bu bölgeler Sakarya OSB, 
Bursa İnegöl OSB, Gebze OSB ve Esk�şeh�r OSB'd�r. 
Ayrıca her b�r bölgede yer alan OSB'ler�n sayısal 
dağılımı, sektörlere göre ayrı ayrı ver�lm�şt�r. Şeh�rlere ve 
bölgelere göre dağılımda, Marmara, İç Anadolu ve Ege 
bölgeler�, OSB m�ktarı yüksek �lk üç bölged�r.

Küçük Sanay� S�teler� (KSS)
KSS'ler, Türk�ye genel�nde 1965'ten sonra yaygınlık 
kazanmıştır. Devlet destekler�n�n özell�kle bu alanlara 
akıtılması öneml� rol oynamıştır. B�l�m, Sanay� ve 



birliğimizden

Teknoloj� Bakanlığı bünyes�ndek� Küçük Sanatlar ve 
Sanay� Bölgeler� ve S�teler� Genel Müdürlüğü, KSS'ler�n 
�mar planlarına uygun olarak kurulması, üstyapı-altyapı 
�ç�n kred� sağlanması ve �nşaatların denetlenmes� 
görev�n� yapmaktadır.

İst�hdam açısından ele alındığında, OSB'ler �le KSS'ler 
�st�hdam yaratıcı b�r �şlev� yer�ne get�remem�şlerd�r. 
Bölgelerde k�ş� başına katma değer 12 b�n 550 dolar �la 
22 b�n dolar arasında değ�şmekted�r. Tes�s başına katma 
değerler �se 152 b�n798 dolar �la 1 m�lyon 389 b�n 604 
dolar arasındadır. Burada da bölgesel denges�zl�k göze 
çarpmaktadır.

OSB'ler ve KSS'ler toplam �thalatın yüzde 12's�n�, 
�hracatın yüzde 13'ünü yapmışlardır. Bu alanlara yapılan 
yatırımlar ve teşv�kler göz önüne alındığında, �hracat 
a ğ ı r l ı k l ı  b � r  y a p ı  a r z  e t m e d � k l e r �  r a h a t l ı k l a 
görüleb�lmekted�r.

Bugün OSB ve KSS'lerden �nşaat ve proje safhasında 
bulunanlar �le kamulaştırmada ve altyapı aşamasında 
olanlar, halen üret�mde olanların yüzde 26'sı kadardır. 
Ancak yatırımcılar artık OSB'ler� terc�h etmemekte, 
mevcut ve yapılmakta olan OSB'lerde arz fazlası 
görünmekted�r.

2016 yılı �t�barıyla toplam değerler şöyled�r:
Toplam KSS sayısı: 470 adet
Toplam İşyer� sayısı: 105.975 adet
Toplam İst�hdam: 596.800 k�ş�

Bölgesel dağılımda KSS'ler (%)
Marmara ve Ege % 31
İç Anadolu % 20
Akden�z ve Karaden�z % 31
Doğu ve Güney Doğu % 19

KSS'lerde üret�m�n sektörel bazda yüzde dağılımı 
�se şöyled�r:
Dövme, döküm, metal ve saç �şleme % 15,6
Otomot�v bakım-tam�r ve yedek parça % 16,9
Maden� eşya, mak�ne sanay� boru vs. % 12,7
Plast�k eşya, sıhh� tes�sat, boru vs. % 11,6
Marangoz ve ahşap eşya atölyeler� % 9,6
Tekst�l, konfeks, ayakkabı, der� (fason) % 9,3
D�ğerler� (yapı malz., bakır, p�r�nç,
çel�k mutfak eşyası; gem�, k�mya boya) % 24,3
Toplam % 100
İstanbul OSB ve KSS'ler� �le d�ğer sanay� s�teler� raporda 
Tablo 2/9'da ayrıntılı olarak l�stelenm�şt�r.

Teknopark, Teknokent veya Teknoloj� Gel�şt�rme 
Merkezler�
Teknopark ve Teknokentler�n kurulması ve gel�şt�r�lmes� 

sürec�, başlaması gerekenden çok daha geç olmuştur. 
Teknokentler ün�vers�te bünyeler�nde ele alınmış, 
teknoparklar �se OSB'ler kapsamında öngörülmüştü. 
B�l�msel ve teknoloj�k b�lg� b�r�k�m�n araştırma 
sürec�nden sanay�ye aktarılmasında en uygun araçlar 
olarak saptanan teknoparklar, kurulmaya başladıkları 
1995'ten bu yana bu amacı gerçekleşt�rmekten uzak b�r 
görünümded�rler. Kuruluş sorunları ve kaynak 
yeters�zl�ğ�n�n yanı sıra, altyapı eks�kl�ğ� de beklenen 
yararları asgar�ye �nd�rm�şt�r.

Ün�vers�te bünyes�nde oluşturulan Teknokentler (İTÜ, 
ODTÜ, Yıldız TÜ, B�lkent g�b�) akadem�k düzeyden 
a r a ş t ı r m a – g e l � ş t � r m e  ve  t a s a r ı m  a ş a m a s ı n a 
ulaşamamış, ün�vers�te-sanay� �l�şk�ler� tüm çabalara 
rağmen rayına oturtulamamıştır. Ün�vers�te-sanay� 
� l �şk�ler� altyapısının kurulamamasında sanay� 
kuruluşlarının Ar-Ge'ye ayırdıkları payın düşüklüğü ve 
özgün ürün üretme potans�yel�n�n kullanılamaması 
öneml� nedenler arasındadır. Ün�vers�teler kaynak 
sorunlarını aşamamış, merkez� bütçeden ün�vers�telere 
ayrılan paylar yeterl� olamamıştır. Döner sermaye �ç�n 
yeterl� projeler bulunamaması, ün�vers�te-sanay� 
koord�nasyonunun yeter�nce kurulamamasından ve 
sanay�c�n�n güvens�zl�ğ�nden kaynaklanmaktadır. 
Sonuçta son on yıl �ç�nde Teknoparklar efsanes�, sanay� 
ü r e t � m � n e  y ö n e l � k  b � r  A r - G e  p o t a n s � y e l � n � 
gerçekleşt�remem�şt�r.

Araştırmamızda, tar�hsel gel�şme sürec�, kalkınma 
planları dönemler� esas alınarak ayrıntılı b�ç�mde 
�ncelenm�şt�r. Örnek olarak da İk�tell� OSB ve İstanbul 
Dudullu OSB �ncelenm�şt�r. Bu bölgeler�n sorunları, 
�st�hdamı, kentleşme olgusu �le b�rl�kte ortaya çıkan 
problemler�, sanay�n�n geleceğ� açısından önem 
taşımaktadır. Çarpık kentleşme olgusu, bu sanay� 
b ö l g e l e r � n �  d e  k a p s a y a r a k  e l e  a l ı n m a l ı  v e 
sürdürüleb�l�rl�k, sanay�n�n gel�şmes� �ç�n yen�den 
�rdelenmel�d�r.

OSB, KSS ve Teknokentler�n yer aldığı bölgelerde 
tes�s mal�yetler�, �st�hdam ve katma değerler 
aşağıda topluca ver�lm�şt�r.

Organ�ze Sanay� Bölgeler�: (Ortak KSS'ler �le)
Yatırım mal�yet�: 42,2 m�lyar $
Katma değer: 16,8 m�lyar $
İst�hdam: 879.200 k�ş�

Küçük Sanay� S�teler�
Yatırım mal�yet�: 11 m�lyar $
Katma değer: 7 m�lyar $
İst�hdam: 596.800 k�ş�
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Teknokent/Teknoloj� Gel�şt�rme Bölgeler�
Yatırım mal�yet�: 0,6 m�lyar $
Katma değer: 1,0 m�lyar $
İst�hdam: 27.400 k�ş�

Ayrıca, seç�lm�ş OSB'ler ve KSS'lerde alan çalışması 
yapılmıştır. Bu bölgeler; Gebze OSB, B�lec�k OSB, 
Esk�şeh�r OSB, Bursa OSB, İzm�r Atatürk OSB, Konya OSB, 
İstanbul Dudullu OSB, İTÜ Arı Teknokent ve ODTÜ 
Teknokent't�r.

OSB ve KSS'lerde çalışan mühend�sler, pek çok 
s a n a y �  t e s � s l e r � n d e  o l d u ğ u  g � b �  d ü ş ü k 
ücretleçalışmaktadırlar. Bu bölgelerde 250 tes�ste 
yapılan �ncelemede; mühend�sler�n yüzde 50's�n�n 
1.300–2.000 TL; yüzde 28'�'n�n 2.100–3.900 TL; yüzde 
12's�'n�n 4.000–6.500 TL; ger� kalan yüzde 10'u'nun 
6.500 TL'den yukarı  ücret aldığı görülmüştür. 
Görülmekted�r k� çok büyük b�r çoğunluk geç�m sorunu 
�le karşı karşıya ve üstel�k �ş güvences�nden yoksun 
yaşamaktadır. Bu durumda olan mühend�slerden üstün 
b�r performans ve meslek� ver�m beklemek mümkün 
değ�ld�r.

Mevcut OSB’ler �le KSS’lerde Mühendis İstihdamı ve Oranlar 

Bölge ve İl Sayısı 
OSB 
Sayısı 

Toplam 
İst�hdam 

Mühend�s 
İst�hdamı 

Mühend�s/Toplam 
Çalışan Oranı % 

A –
 
OSB’LER (*)

         Marmara (12�l)
 

52
 

387.460
 

26.116
 

6,7
 Ege (8 �l)

 
33

 
112.823

 
6.601

 
5,9

 Akden�z (13�l)

 
15

 
39.483

 
1.919

 
4,9

 İç Anadolu (13 �l)

 
49

 
183.491

 
12.877

 
7,0

 Karaden�z (18 �l)

 

34

 

40.347

 

2.802

 

6,9

 Doğu Anadolu (14�l)

 

16

 

16.961

 

840

 

4,9

 
Güneydoğu Anadolu (9 �l)

 

18

 

98.595

 

6.793

 

6,9

 
TOPLAM

 

217

 

879.196

 

57.448

 

6,5

 
B –

 

KSS’LER

         
Marmara

 

106

 

153.251

 

9.805

 

6,4

 
Ege

 

79

 

78.402

 

4.011

 

5,1

 

Akden�z

 

59

 

67.403

 

3.690

 

5,5

 

İç Anadolu

 

110

 

130.389

 

8.021

 

6,2

 

Karaden�z

 

34

 

48.506

 

2.409

 

5,0

 

Doğu Anadolu

 

36

 

38.980

 

1.906

 

4,9

 

Güneydoğu Anadolu

 

46

 

79.869

 

4.703

 

5,9

 

TOPLAM

 

470

 

596.800

 

34.545

 

5,8

 

GENEL TOPLAM

 

687

 

1.475.996

 

91.993

 

6,2

 

Tablodan görüldüğü g�b� gerek OSB'lerde gerekse KSS'lerde çalışan mühend�s sayısı oldukça düşüktür. Toplam 
�st�hdam �ç�ndek� oranlar, bölgelere göre değ�şmekle b�rl�kte, OSB ortalaması yüzde 6,5 ve KSS ortalaması yüzde 
5,8'd�r.
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ODAMIZIN 63. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ PLAKET TÖRENİ VE
KOKTEYLİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Odamızın 63.kuruluş yılı plaket tören� 23 Aralık 2017 tar�h�nde 15.00-18.00 saatler� arası Wellborn Luxury 
Hotel`de gerçekleşt�r�ld�. Açılış konuşmasını Şube Başkanımız Ünal ÖZMURAL gerçekleşt�rd�ğ� Plaket 
Tören�m�ze Oda Yönet�m Kurulu Üyem�z Vedat IRŞİ ve çok sayıda Onur konuklarımızla meslekte 50, 40 ve 
25`�nc� yılını dolduran Şubem�z üyeler�ne plaketler� ve onur belgeler� akd�m ed�ld�.

Gecen�n açış konuşmasını yapan Odamız Kocael� Şube 
Yönet�m Kurulu Başkanı Ünal ÖZMURAL şunları d�le 
get�rd�;

Değerl� meslektaşlarım 
Üyes� olmaktan gurur duyduğum Mak�ne Mühend�sler� 
Odasının 63. Kuruluş yıldönümünde aramızda 
olmanızdan dolayı hep�n�ze teşekkürler�m� �let�yor 
yönet�m kurulu adına saygılarımı sunuyorum 

Hep�n�z Hoş geld�n�z.

Değerl� Meslektaşlarım
B�raz önce bel�rtt�ğ�m üzere kuruluşundan bu yana 63 
yıl geçm�ş, üyes� 120.000'e yaklaşmış olan Mak�ne 
Mühend�sler� Odası ve YMMOB'ye bağlı d�ğer odalar �le 
b�rl�kte gerek meslek alanlarında, gerekse demokras� 
mücadeles �nde el �n �  taş ın  a l t ına  koymaktan 
çek�nmem�şt�r.

Bundan dolayıdır k� meslek d�s�pl�nler�m�z ve meslek 
örgütler�m�z, kap�tal�zm�n neol�beral dönem�n�n ve 
mevcut �kt�darın sermaye b�r�k�m� rant ve otor�ter 
yönet�m pol�t�kalarının hedef�nded�r. 

Öyle k�; mühend�s-m�mar  ve şeh�r plancılarının bazı 
alanlardak� yetk�ler�, uluslararası sermaye kuruluşlarına 
devred�lm�ş, bazı alan ve yetk�ler� kısıtlamış ve bazıları 
ortadan kaldırılmış, eğ�t�m de de öneml� dönüşümler 
gerçekleşt�rm�şt�r. 

Mühend�sl�k M�marlık Şeh�rplancılığı h�zmetler�n�n ana 
sektörler� kamusal yarar yaklaşımının tasv�ye �le b�rl�kte 
serbestleşt�rme, özelleşt�rme, t�caretleşt�rmen�n 
unsurları hal�ne get�r�lm�şt�r.

Esnek güvens�z çalışma koşulları tüm emekç�lerle 
b�rl�kte üzer�m�zdek� sömürüyü yoğunlaştırmıştır. 

İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ�, �nsanca barınma hakkı ve 
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deprem gerçeğ�n�n gerekt�rd�ğ� yapı denet�m�, kent 
pol�t�kaları, enerj�, tarım, orman, su kaynakları g�b� 
alanlarda mühend�sl�k, m�marlık, �eh�r plancılığının 
meslek� denet�m ve b�l�msel- tekn�k kr�terler� devre dışı 
bırakılmakta, evrensel b�l�msel meslek� gerekl�l�kler 
tasv�ye ed�lmekted�r. 

B�rl�ğ�m�z TMMOB ve odalarımız da söz konusu 
neol�beral dönüşüm programı ve doymak b�lmeyen 
rant sevdasından dolayı, uzun b�r süreden ber� �kt�darın 
hedef�nded�r. S�yas� �kt�dar, kamusal h�zmet ve kamusal 
denet�m� tamamen ortadan kaldırmanın; Anayasal 
dayanağı bulunan TMMOB yasasını değ�şt�rmen�n, 
öneml� bazı yetk�ler�m�z� yok etmen�n peş�nded�r. 

Gerçekleşt�r�len konuşmaların ardından meslekte 25, 40 ve 50. yıllarını dolduran MMO Kocael� Şubes� üyeler�n�n 
plaketler� sah�pler�ne takd�m ed�ld�.  Sonrasında saat 19.00-24.00  saatler� arası düzenlenen geleneksel gece yemeğ� 
�le sona erd�.
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63. YIL GELENEKSEL GECEMİZİ 23 ARALIK’TA
WELLBORN HOTEL’DE GERÇEKLEŞTİRDİK

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Kuruluş Yıldönümü Geleneksel Gecem�z 23 ARALIK 2017 tar�h�nde 
WELLBORN HOTEL`de çok sayıda değerl� üyeler�m�z�n katılımıyla gerçekleşt�r�ld�.

Gecede kısa b�r konuşma yapan Şube Başkanımız Ünal 
Özmural;

B�rl�ğ�m�z TMMOB ve odalarımız söz konusu neol�beral 
dönüşüm programı ve doymak b�lmeyen rant 
sevdasından dolayı, uzun b�r süreden buyana �kt�darın 
hedef�nded�r. Fakat b�l�nmel�d�r b�zlere yönel�k 
etk�s�zleşt�rme çabalarına karşı duruşumuz 1970'lerden 
g ü n ü m ü z e  u z a n a n  m ü c a d e l e  g e l e n e ğ � m � z 
doğrultusunda sürecekt�r”.  ded�. Üyeler�m�ze Oda ve 
Şube çalışanlarına örgütümüze katkılarından dolayı 
teşekkür ederek sözler�n� tamamladı.

Ünal ÖZMURAL'ın konuşmasının ardından gece, İzm�r 
Şb. Yön kurul ve çalışanlarından oluşan m�saf�r müz�k 
grubu “Grup Son Dak�ka nın seslend�rd�ğ� şarkılar �le 
devam ett�. 
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TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI’NIN HAZIRLADIĞI
MAKİNA İMALAT SANAYİ SEKTÖR ARAŞTIRMASI

ODA RAPORU AÇIKLANDI

Sanay�de yatırım yoğunluğu (toplam yatırımlara göre �malat sanay�n�n payı) 1980'l� yıllarda yüzde 25-20 
�ken 2016 yılında yüzde 13,4'e düştü 

Odamızın �lk olarak 2004 yılında yayınladığı ve 
Türk�ye'de alanında b�r �lk olan “Mak�na İmalat Sanay� 
Sektör Araştırması”nı, ver� ve b�lg�ler� tamamen 
güncellenm�ş olarak kamuoyunun �lg�s�ne sunuyoruz.  

Ülkem�z�n ekonom�k, s�yas�, toplumsal dönüşüm 
yaşadığı şu günlerde �nsana, doğaya, b�l�me ve 
toplumsal refaha dayalı b�r büyüme �ht�yacını kuşkusuz 
daha fazla h�ssed�yoruz. Hayata, çevreye ve geleceğe 
�l�şk�n her şey�n s�yas� �kt�darın çıkarlarına göre 
şek�llend�ğ� günümüzde, üret�m�n merkez�nde yer alan 
�malat, özelde mak�na �malat sanay�s�n� tartışmanın ve 
'neden gel�şt�rem�yoruz' sorusuna yanıt aramanın 
öneml� olduğunu düşünüyor ve bu çalışmanın, m�kro 
b�r anal�zden yola çıkarak ülkem�z�n makro �kt�sad� 
sorunlarına da ışık tutacağına �nanıyoruz. 

Odamız, bugüne dek �malat ve mak�na �malat sanay� 
alanında çeş�tl� etk�nl�k ve yayınlarla konunun 
tartışılmasına katkı sunmayı hedeflem�şt�r. TMMOB 
adına Odamız taraf ından düzenlenen Sanay� 
Kongreler�nde bu konular bugüne kadar pek çok kez 
�ncelenm�ş ve sektör raporları �le tartışmaya açılmıştır. 
Buradak� amacımız, çok hızlı b�r d�nam�ğe sah�p olan 
dünya rekabet�nde, Türk�ye �malat sanay��n�n 
olanaklarını, sorunlarını ve perspekt�fler�n� ortaya 
koymak ve n�hayet�nde alternat�f çıkış ve gel�şme yolları 
sunmaktır. 

Sanay�n�n toplam ekonom� �ç�ndek� rolü kadar, �malat 
sanay� alt dalının toplam sanay� �ç�ndek� rolü de 
tartışmasız öneml�d�r. Mak�na �malat sanay�n�n, �malat 
sanay� �ç�nde özel ve öneml� b�r yer� vardır. Bu sektör 
dünyada,  “mühend�sl �k  sanay� �” veya “mak �na 
mühend�sl�ğ� sanay��” olarak kategor�ze ed�lmekted�r. 
Mühend�sl�k ve araştırmanın yoğun ve vazgeç�lmez 
olduğu sektör, GSMH �ç�ndek� payı yüksek olmasa b�le 
ekonom� �ç�nde de lokomot�f rolünü üstlenm�şt�r. 

Sektörün öne çıkan mevcut durum ve sorunlarından 
kısaca bahsetmek gerek�rse:  

* Mühend�sl�k ve Ar-Ge'n�n vazgeç�lmez olduğu 
sektörün ekonom� �ç�ndek� yer� öneml�d�r. Örneğ�n 
gel�şm�ş ekonom�lerde sektörün GSMH �ç�ndek� payı 
yüzde 12-16 arasındadır. 

* Mak�ne �malatının gel�şmes� d�ğer �malat sanay�ler�n�n 
gel�şmes� �le �ç �çed�r. D�ğer �malat sektörler�n�n (gıda, 
tekst�l, dem�r-çel�k, otomot�v vs.) mak�ne �ht�yacının 
karşılanması, dış t�caret ve katma değer artışı 
yönünden, yatırım yoğunluğunun artışına paralel 
olarak ekonom�n�n gel�şmes�nde öneml� rol oynar. 
Teknoloj�n�n gel�şmes�, mak�ne �malatının GSMH 
�ç�ndek� payının artması, Ar-Ge oranının yükselmes� ve 
dış t�caret açığının azalması demekt�r. Bu konu, 
araştırmamızda kapsamlı olarak anal�z ed�lm�ş, çeş�tl� 
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ülkeler �le kıyaslamalar (dış t�caret, GSMH payı, Ar-Ge 
oranı, �st�hdam ve yatırımlar açısından) yapılmıştır. 

* Mak�ne �malat sektöründe en fazla f�rma (yüzde 61) 
Marmara-Trakya-Ege bölgeler�nded�r. Batı Karaden�z ve 
Orta Anadolu'da bu oran yüzde 23'tür. En fazla l�m�ted 
ş�rket n�tel�ğ�nde f�rma bulunmaktadır. 50 m�lyar üstü 
c�rosu olan ş�rketler�n sayısı 2015 yılında yüzde 18'd�r. 

* Sanay�de yatırım yoğunluğu (toplam yatırımlara göre 
�malat sanay�n�n payı) 1980'l� yıllarda yüzde 25-20 �ken 
2016 yılında yüzde 13,4'e düşmüştür. 

* Keza �malat sanay� katma değer� de yıllara göre daha 
düşük artış oranı göstermekte, 2016 yılında daha da 
düşmekted�r. Kapas�te kullanım oranı aynı yıl yüzde 69 
olarak saptanmıştır. Mak�ne �malat sektörünün 2016 
üret�m kapas�te tahm�n� 20,2 m�lyar ABD dolarıdır. 

* Sektördek� kuruluşların Ar-Ge merkez� kurmaları, 
teşv�klerden yararlanmaları, Ar-Ge oranlarını yüzde 
2,5'tan aşağı düşürmemeler�, teknoloj�ler�n� gel�şt�rmek 
�ç�n zorunlu olan kr�terler arasında olmakla b�rl�kte 
b�rçok ürün ve ürün grubunda Ar-Ge oranı yüzde 0,9-1,2 
arasında değ�şmekte, çalışmalar b�l�msel yöntemlerle 
sürdürülmemekted�r. Rekabet gücü düşük, mal�yetler 
opt�mal düzeyde değ�ld�r. 

* İmalat sanay�nde teknoloj� düzey�ne göre yaratılan 
katma değer payı 2015'te �ler� teknoloj� �ç�n yüzde 8 �ken 
gel�şm�ş ülkelerde oran yüzde 25'e kadar çıkmaktadır. 
Düşük teknoloj�de �se oran y�ne aynı yıl �ç�n yüzde 
28,9'dur ;  gel�şm�şlerde �se yüzde 7,9'a kadar 
düşmekted�r. 

* 2015 yılı �ç�n Türk�ye'n�n yüksek teknoloj�l� �hracat payı 
yüzde 7,2'de kalmakta, gel�şm�ş ülkelerde �se yüzde 28-
45 arasında değ�şmekted�r. 

* İmalat sanay���nde sab�t sermaye yatırımları ele 
alındığında, 2015 yılı �ç�n yüksek teknoloj�l� yatırımların 
toplamdak� payı yüzde 3,65; düşük teknoloj�n�nk� �se 
yüzde 32,86 düzey�nded�r.

* İthalat ve �hracat değerler�, Avrupa B�rl�ğ� ülkeler� söz 
konusu olduğunda, 1990 yılından 2015'e kadark� 
anal�zde sürekl� düşüş göstermekte; yüzde 72'lerden 
başlayan �thalat oranı yüzde 47'ye kadar azalmaktadır. 
İhracatta �se yüzde 43'ten yüzde 32'ye kadar düşüş 
görülmekted�r. Yen� pazarlar �se �st�krarsız b�r tablo 

serg�lemekted�r. Mak�ne �malat sektöründe �hracatın 
�thalatı karşılama oranı yüzde 46'yı geçmemekted�r 
(2015 yılı). 

* Araştırmada 1990-2015 yıllarına yönel�k sektörün 
katma değer� �ncelenm�ş, d�ğer sektörlerle karşılaştırma 
yapılmış; ayrıca seç�lm�ş ülkelerle �malat sanay� katma 
değer�n�n GSMH �ç�ndek� payları bel�rt�lm�şt�r. Sonuç 
olarak den�leb�l�r k�, mak�ne �malat sanay�, henüz 
sanay�n�n katma değer oranları yönünden �sten�len 
düzeye gelmem�şt�r. 

* Araştırmanın, “sektörde �şgücü ve mühend�sler” 
bölümünde �st�hdam, ücretler ve mühend�sler�n 
durumu �ncelenm�ş ve mak�ne �malat sektöründe 
mühend�sler�n 2015 yılı �st�hdamı �ç�nde yüzde 1,8 
oranında yer aldıkları saptanmıştır. Yüksek meslek 
okullarının �st�hdam �ç�ndek� oranı �se yüzde 11,4'tür. 
N�tel�ks�z çalışan sayısı yüzde 68'e ulaşmaktadır. 1987 
yılından 2015 yılına kadar ücret artışları açısından en 
düşük dönemlerden b�r� olarak 2011-2015 dönem� 
saptanmıştır. Bu dönemdek� ortalama artış yaklaşık 
yüzde 2,5't�r. 

* Doğrudan yabancı sermaye yatırım stokuna 
bakıldığında, 2015 yılında beş gel�şm�ş ülken�n (ABD, 
İng�ltere, Japonya, Almanya, Fransa) toplam yabancı 
sermaye stokundan yüzde 58,1 pay aldığı; gel�şm�ş on 
ülken�n payının yüzde 73,8'e ulaştığı görülmekted�r. 
Gel�şm�ş ülkeler�n doğrudan yabancı sermaye 
hareketler�nde, sermaye g�r�şler� toplamı 1 tr�lyon 77 
m�lyar doları, sermaye çıkışları �se 1 tr�lyon 114 m�lyar 
doları bulmaktadır. Gel�şmekte olan bazı ülkelerde �se 
bu değerler sermaye g�r�ş� olarak 195 m�lyar dolar, 
sermaye çıkışı da 59 m�lyar dolar olarak bel�rlenm�şt�r. 
Türk�ye'ye yabancı sermaye g�r�ş� �se y�ne 2015 yılında 
8,2 m�lyar dolar olarak saptanmıştır. Sektörel dağılımlar 
araştırmada tablo hal�nde ver�lm�şt�r. 

* Dünya mak�ne �malat sanay� dış t�caret toplamı 2015 
yılında 1 tr�lyon 928 m�lyar dolar �ken; Ç�n, Almanya, 
ABD ve Japonya en büyük dört �hracatçı ülke 
olmaktadır. Bu ülkeler mak�ne �hracatının yüzde 47's�n� 
gerçekleşt�rmekted�r.

*Ar-Ge ve �novasyon değerler� ele alındığında 10 b�n 
k�ş�de �st�hdam ed�len Ar-Ge çalışanı sayısı Almanya'da 
219, Japonya'da 184, İrlanda'da 100 k�ş� �ken Türk�ye'de 
53 k�ş�d�r. 
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TMMOB Yönet�m Kurulu tarafından alınan karar uyarınca Mühend�s, M�mar ve Şeh�r Plancıları Asgar� 
Ücret� 2018 yılı �ç�n brüt 3750 TL olarak tesp�t ed�ld�.

6235 Sayılı Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� 
(TMMOB) Kanunu hükümler�ne dayanarak, TMMOB 
Ana Yönetmel�ğ�nde yer alan "B�rl�ğ�n ve Bağlı Odaların 
Amaçları" mades� uyarınca her yıl TMMOB Yönet�m 
Kurulu tarafından açıklanan Mühend�s, M�mar ve Şeh�r 
Plancıları Asgar� Ücret� 2018 yılı �ç�n brüt 3750 TL olarak 
tesp�t ed�ld�.

TMMOB Yönet�m Kurulu'nun 9 Aralık 2017 tar�hl� 
toplantısında "Ücretl� çalışan mühend�s, m�mar ve şeh�r 
plancıları �ç�n 2018 yılı �lk �şe g�r�ş b�ld�rges�nde baz 

a l ı n a c a k  a s g a r �  b r ü t  ü c re t � n  3 7 5 0  T L  o l a ra k 
bel�rlenmes�ne; Odalarınca belgel� çalışmanın koşul 
olduğu uzmanlık alanlarında, meslek� deney�m�n 
arandığı alanlarda, şant�ye şefl�ğ�, sorumlu müdürlük, �ş 
güvenl�ğ� uzmanlığı, yapı denet�m elemanı, da�m� 
nezaretç�, uzak yol kaptanlığı vb. h�zmetlerde asgar� 
ücret uygulanmayacağını, bu durumda olan mühend�s, 
m�mar,  şeh�r plancılarının ücretler�n�n alınan 
sorumluluk gereğ� bel�rlenen asgar� ücret�n�n üzer�nde 
olmasına" karar ver�ld�.

BİLİRKİŞİLİK TEMEL EĞİTİM PROGRAMLARIMIZ BAŞLADI
B � l � r k � ş � l � k  K a n u n u  k a p s a m ı n d a  " B � l � r k � ş � l � k 
Yönetmel�ğ�" 03/08/2017 tar�h�nde Resm� Gazete'de 
yayınlanmış ve yürürlüğe g�rm�şt�r. Bu yönetmel�kte 
bel�rt�ld�ğ� g�b� b�l�rk�ş�l�k başvurusu yapacak k�ş�ler 
�ç�n “ Temel B�l �rk �ş� l �k Eğ�t�m�” zorunlu hale 
get�r�lm�şt�r. Odamız, 29.09.2017 tar�h�nde “ Temel 

B�l�rk�ş�l�k Eğ�t�mler� “ konusunda bakanlık tarafından yetk�lend�r�lm�şt�r. Temel eğ�t�m, 18 saat� teor�k ve 6 
saat� uygulamalı olmak üzere en az 24 ders saat�nden oluşmaktadır. Eğ�t�m sonunda katılımcılara “ Katılım 
Sert�f�kası” ver�lmekted�r.

Yeterl� Başvuru sayısı oluştuğunda eğ�t�m takv�m� oluşturulmaktadır.

B�lg� �ç�n : ozge.den�z @ mmo.org.tr /3246933/120



şube günlüğü

EKB-ENERJİ KİMLİK BELGESİ ORYANTASYON
EĞİTİMİMİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ODAMIZIN 63. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ
PLAKET TÖRENİ VE KOKTEYLİ

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BALANS MÜZİK GRUBU KONSERİMİZ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İŞLETMELERDE ISO 5001 ENERJİ YÖNETİMİ
SİSTEMİ TTMD SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

EKB - ENERJİ KİMLİK BELGESİ ORYANTASYON EĞİTİMİ  
m�z şube eğ�t�m salonumuzda Onur ATMACA ve Tül�n 
TOSUNOĞLU eğ�tmenl�ğ�nde gerçek leşt �r � ld� . 
Eğ�t�m�m�ze 18 üyem�z katılım gösterd�. 

Şube üyeler�m�z�nde �ç�nde bulunduğu Balans Müz�k 
Grubu 02.03.2017 tar�h�nde Sabancı Kültür Merkez�nde 
üyeler�m�z �ç�n sahne aldı.

63. YIL KURULUŞ GELENEKSEL GECEMİZİ
23 ARALIK’TA WELLBORN HOTEL’DE

GERÇEKLEŞTİRDİK

TMMOB Mak �na Mühend�s ler �  Odası  Kuruluş 
Yıldönümü Geleneksel Gecem�z 23 ARALIK 2017 
tar�h�nde WELLBORN HOTEL`de çok sayıda değerl� 
üyeler�m�z�n katılımıyla gerçekleşt�r�ld�.

Odamızın 63.kuruluş yılı plaket tören� 23 Aralık 2017 
tar�h�nde 15.00-18.00 saatler� arası Wellborn Luxury 
Hotel`de gerçekleşt�r�ld�. Açılış konuşmasını Şube 
Başkanımız Ünal ÖZMURAL gerçekleşt�rd�ğ� Plaket 
Tören�m�ze Oda Yönet�m Kurulu Üyem�z Vedat IRŞİ ve 
çok sayıda Onur konuklarımızla meslekte meslekte 50, 
40 ve 25`�nc� yılını dolduran Şubem�z üyeler�ne 
plaketler� ve onur belgeler� takd�m ed�ld�.

İşletmelerde ISO 50001 Enerj� Yönet�m S�stem� TTMD 
Sem�ner� Rüknedd�n BIÇAKLI eğ�tmenl�ğ�nde şube 
eğ�t�m salonumuzda gerçekleşt�r�ld�. Sem�ner�m�ze 28 
üyem�z katılım gösterd�. 

KORUYUCU VE KESTİRİMCİ BAKIM SEMİNERİ
14-15 ARALIK TARİHİNDE UYGULAMALI

EĞİTİM MERKEZİMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Koruyucu ve Kest�r�mc� Bakım Sem�ner�m�z 14-15 Aralık 
2017 tar�h�nde Uygulamalı Eğ�t�m Merkez� Eğ�t�m 
Salonumuzda, Hasan VENEDİKOĞLU eğ�tmenl�ğ�nde 
gerçekleşt�r�ld�.



şube günlüğü

MEKANİK TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME
KURSUMUZ ŞUBE EĞİTİM SALONUMUZDA

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ŞUBE BİLİRKİŞİLİK KURSUMUZUN 3. SÜ
TAMAMLANDI

GELENEKSEL ÜYE KAHVALTIMIZ 3 ARALIK 2017
TARİHİNDE SAKLI VADİ RESTAURANT

MAŞUKİYE’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KOMPRESÖRLERDE ENERJİ TASARRUFU
SEMİNERİMİZ ŞUBEMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ESNEK ÜRETİM BİÇİMLERİ VE AYRIMCILIK:
KOCAELİ, BURSA İMALAT SANAYİ ÖRNEĞİ

SEMİNERİMİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE ÖLÇÜM VE CİHAZLAR
SEMİNERİ ŞUBEMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mekan�k Tes�sat Mühend�s Yetk�lend�rme Kursumuz 11-
17 Aralık 2017 tar�hler� arası Muammer Hakkı ERSÖZ 
e ğ � t m e n l � ğ � n d e  Ş u b e  E ğ � t � m  S a l o n u m u z d a 
gerçekleşt�r�ld�. Kursumuza 10 üyem�z katılım sağladı. 

Kocael� Dayanışma Akadem�s�'n�n “Esnek Üret�m 
B�ç�mler� ve Ayrımcılık; Kocael�, Bursa İmalat Sanay� 
Örneğ�" konulu söyleş�s�, 9 Aralık 2017 Cumartes� günü, 
saat:14:00'de MMO Kocael� Şube Eğ�t�m Salonumuzda 
Doç.Dr. Aslı KAYHAN sunumuyla gerçekleşt�r�ld�.

Enerj� Ver�ml�l�ğ�nde ölçüm ve c�hazlar sem�ner� Şube 
Eğ�t�m salonumuzda 16.00-17.30 saatler� arasında 
Bünyam�n KAYACİ eğ�tmenl�ğ�nde gerçekleşt�r�ld�. 

04 Aralık 2017Temel B�l�rk�ş�l�k kurslarımızın 3.sü 04-
0 7 . A r a l ı k  2 0 1 7  t a r � h l e r �  a r a s ı  ş u b e m � z d e 
gerçekleşt�r�ld�.Teor�k Eğ�tmenl�ğ�n� Prof Dr. Gönül 
BALKIR, Prat�k Eğ�tmenl�ğ�n� Hüsey�n Cemal HÜSEYİN'�n 
yaptığı kursumuza 19 k�ş� katılım gösterd�.

Geleneksel Üye Kahvaltımız 03 Aralık 2017 tar�h�nde 
yaklaşık 150 üyem�z�n katılımıyla gerçekleşt�r�ld�.Saklı 
Vad� Restaurant Maşuk�ye de yapılan kahvaltımızda 
üyeler�m�z hem kaynaşma, hemde doğanın tadını 
çıkartab�lme �mkanı buldular.

“Kompresörlerde Enerj� 
T a s a r r u f u ”  k o n u l u 
sem�ner�m�z, 14 Kasım 2017 
S a l ı   g ü n ü ,  O P K A P I 
E N D Ü S T R İ  A . Ş .  f � r m a s ı 
uzmanlar ından Mak �na 
Mühend�s� Emre ANDAÇ 
e ğ � t m e n l � ğ � y l e  M M O 
K o c a e l �  Ş u b e  E ğ � t � m 
S a l o n u m u z d a 
gerçekleşt�r�ld�. Eğ�t�me 26 
üyem�z katıldı. 

15
14



şube günlüğü

YANGIN SUYU, İÇME SUYU, KULLANIM SUYU
DEPOLARI SEMİNERİMİZ ŞUBEMİZDE

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ
TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ

KURSUMUZ ŞUBEMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

GELENEKSEL ÜYE KAHVALTIMIZ WELLBORN
LUXURY HOTEL’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS
YETKİLENDİRME KURSUMUZ ŞUBEMİZDE

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TEMEL BİLİRKİŞİLİK 2. KURSUMUZ
TAMAMLANDI

“ Ya n g ı n  S u y u ,  İ ç m e  S u y u , 
Kullanım Suyu Depoları - Proje ve 
Uygulama Esaslar ı ” konulu 
sem�ner�m�z, 10 Kasım 2017 
Cuma günü, saat:14:00 – 17:00 
arasında MMO Kocael� Şube 
E ğ � t � m  S a l o n u m u z d a 
gerçekleşt�r�ld�. Üyeler�m�ze 
ücrets�z olarak gerçekleşt�r�len 
sem�ner�n sunumunu Uzman 
Üyem�z Gökhan KARADAYI yaptı.

Endüstr�yel ve büyük tüket�ml� tes�sler�n Doğalgaza 
dönüşümü kursu 10-13 Kasım 2017 tar�hler� arası 
şubem�zde gerçekleşt�r�ld�. 
Uzman eğ�tmen�m�z Hakan YAVUZ'un gerçekleşt�rd�ğ� 
eğ�t�m�m�ze 22 üyem�z katılım sağladı. 

Doğalgaz İç Tes�sat Mühend�sl�k Yetk�lend�rme Kursu 
06-09 Kasım 2017 tar�hler� arası Hakan YAVUZ 
eğ�tmenl�ğ�nde şubem�zde gerçekleşt�r�ld�. 
Eğ�t�me 20 üyem�z katılım sağladı.

Sosyal Etk�nl�kle kapsamında, Üyeler�m�z�n tanışma ve 
kaynaşma etk�nl�ğ� olarak her ay`ın �lk pazarı olarak 
düzenled�ğ�m�z Geleneksel Üye Kahvaltımız 05.11.2017 
tar�h�nde Wellborn Luxury Hotel'�n çatı katında, Körfez 
manzarası eşl�ğ�nde, key�fl� ve hoş sohbetler eşl�ğ�nde 
gerçekleşt�r�ld�. .

Temel B�l�rk�ş�l�k kurslarımızın �k�nc�s� 03-06.Kasım 2017 
tar�hler� arası şubem�zde gerçekleşt�r�lmek üzere 
başladı.
Eğ�tmenl�ğ�n� Prof Dr. Gönül BALKIR'ın yaptığı 
kursumuza 20 k�ş� katılım gösterd�.

ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE
ad.soyad@mmo.org.tr

şeklinde e-posta adresi almak
için Şubemize başvurunuz.

Başvuru: kocaeli@mmo.org.tr



şube günlüğü

VIII. ŞUBE DANIŞMA KURULU TOPLANTIMIZ
16.11.2017 TARİHİNDE ŞUBE EĞİTİM
SALONUMUZDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

VIII. Şube Danışma Kurulu toplantımız 16.11.2017 
tar�h�nde şube eğ�t�m salonumuzda gerçekleşt�r�ld�. 13. 
dönem genel kurul süreçler� ve 14. dönem şube 
çalışmalarının planlanması hakkında görüşler alındığı 
toplantımıza 87 üyem�z katıldı. 

IX. ŞUBE DANIŞMA KURULU TOPLANTIMIZ
05.12.2017 TARİHİNDE ŞUBE EĞİTİM
SALONUMUZDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

IX. Şube Danışma Kurulu Toplantımız  05.12.2017 
tar�h�nde Şube Eğ�t�m salunumuzda yapıldı. Genel kurul 
başkanlık süreçler�n�n görüşülerek, 13.dönem Çalışma 
raporlarının değerlend�r�ld�ğ� toplantımıza 74 üyem�z 
katılım gösterd�. 

X. ŞUBE DANIŞMA KURULU TOPLANTIMIZ
20.12.2017 TARİHİNDE ŞUBE EĞİTİM
SALONUMUZDA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

X. Şube Danışma Kurulu Toplantımız 20.12.2017 
tar�h�nde şubem�zde gerçekleşt�r�ld�.  Genel Kurul 
sürec� ve Şube çalışmaları hakkında görüşler�n alındığı 
toplantımıza 55 Danışma Kurulu Üyes� katıldı. 

şube günlüğü - sakarya

YANGIN SUYU, İÇME SUYU, KULLANIM SUYU
DEPOLARI PROJE VE UYGULAMA ESASLARI

KONULU EĞİTİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KASIM AYI GELENEKSEL ÜYE KALVALTIMIZI
GERÇEKLEŞTİRDİK

13.12.2017 tar�h�nde  Yangın Suyu, İçme Suyu, Kullanım 
Suyu Depoları Proje ve Uygulama Esasları konulu 
eğ�t�m�  Mak.Müh.Gökhan KARADAYI tems�lc�l�k eğ�t�m 
salonumuzda verd�.Gayet ver�ml� geçen eğ�t�me 15 
üyem�z katıldı.

12.11.2017 tar�h�nde geleneksel üye kahvaltımızı 
üyeler�m�z�n yoğun katılımı �le sıcak ve sam�m� b�r 
ortamda gerçekleşt�rd�k.

ARALIK AYI GELENEKSEL ÜYE KALVALTIMIZI
GERÇEKLEŞTİRDİK

17.12.2017 tar�h�nde geleneksel hale get�rd�ğ�m�z üye 
kahvatımızda meslekdaşlarımız �le buluşup key�fl� b�r 
gün yaşadık.
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HAVALANDIRMA TESİSATI MÜHENDİS
YETKİLENDİRME KURSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KLİMA TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME
KURSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İSG KOMİSYONU EŞGÜDÜM TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

şube günlüğü - gebze

Tems�lc�l�ğ�m�z de 04-05 Kasım 2017 tar�hler�nde 
Mak�na Mühend�s� Hakan YAVUZ'un sunumuyla 
“Havalandırma Tes�satı Mühend�s Yetk�lend�rme Kursu” 
gerçekleşt�r�ld�. 2 gün süren eğ�t�me 19 üyem�z katılım 
sağladı

Gebze �lçe tems�lc�l�ğ�m�z bünyes�nde çalışmalarını 
sürdüren İSG kom�syonu 2 yıl l ık çalışmalarını 
değerlend�rmek ve yen� çalışma takv�m�n� bel�rlemek 
üzere kom�syon üyeler� �le eşgüdüm toplantısı 
gerçekleşt�rd�. Tems�lc�l�k lokal�nde gerçekleşen 
toplantıya 17 üyem�z katılım sağladı

Tems�lc�l�ğ�m�z de 14-18 Kasım 2017 tar�hler�nde “Kl�ma 
Tes�satı Mühend�s Yetk�lend�rme Kursu” gerçekleşt�r�ld�. 
5 gün süren eğ�t�me 13 üyem�z katılım sağladı

POMPALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ
SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ASANSÖR KOMİSYONU ÜYE KAHVALTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ASANSÖRLERDE İŞ GÜVENLİĞİ VE TEDBİRLERİ
SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z de Grundafos Pompa'nın 
katkıları �le “Pompalarda Enerj� Ver�ml�l�ğ� ve Frekans 
Konvertörlü Pompalar” sem�ner� Murat Em�r'�n 
sunumuyla gerçekleşt�r�ld�. Gerçekleşen sem�nere 25 
üyem�z katılım sağladı. 

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z Asansör Kom�syonumuz, 
asansör proje ve uygulamalardın da yaşanan sorunlar 
konusunda f�k�r alışver�ş�nde bulunmak üzere sektörde 
çalışan mühend�slerle kahvaltılı toplantı düzenled�. 
Gebze Tems�lc�l�k de düzenlenen kahvaltıya 22 üyem�z 
katılım sağladı.

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z de İSG kom�syonun katkıları 
� le  "Asansörlerde İş  Güvenl�ğ�  ve Tedb�r ler �" 
sem�ner�m�z Üyem�z Barış İnce"n�n anlatımıyla 
gerçekleşt�r�ld�. Sem�nere 27 üyem�z katılım sağladı.



şube günlüğü - gebze

GEBZE TEMSİLCİLİK EŞGÜDÜM TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z Yürütme Kurulu, tems�lc�l�k 
çalışanlarımız, tems�lc�l�k kom�syonu yönet�c�ler�n�n 
katıldığı eşgüdüm toplantısı 23.11.2017 tar�h�nde 
gerçekleşt�r�ld�. 2017 yılı tems�lc�l�k ve kom�syon 
ç a l ı ş m a l a r ı n ı n  d e ğ e r l e n d � r � l d � ğ �  t o p l a n t ı d a 
önümüzdek� dönem yapılacak çalışmalar üzer�ne 
görüşler b�ld�r�ld�.

KAYA SAFETY FİRMASINA TEKNİK GEZİ
DÜZENLENDİ

Gebze Tems�lc�l�ğ�m�z İSG kom�syonun katkıları �le 
Gebze Organ�ze Sanay� Bölges�nde bulunan Kaya 
Safety f�rmasına tekn�k gez� düzenlend�. Tekn�k gez�ye 
16 üyem�z katılım sağladı

YANGIN SUYU, İÇME SUYU, KULLANIM SUYU
DEPOLARI PROJE VE UYGULAMA ESASLARI

SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z de “Yangın Suyu, İçme Suyu, 
Kullanma Suyu Depoları Proje ve Uygulama Esasları” 
sem�ner�m�z üyem�z Gökhan Karadayı'nın sunumuyla 
gerçekleşt�r�ld�. Gerçekleşen sem�nere 14 üyem�z 
katılım sağladı.

ÖĞRENMESİ VE KULLANMASI KOLAY SONLU
ELEMANLAR ANALİZİ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tems�lc�l�ğ�m�z Ar Ge-Kal�te Kom�syonun katkıları �le 13 
Aralık 2017 tar�h�nde “Öğrenmes� ve Kullanması Kolay 
Sonlu Elmanlar Anal�z�” sem�ner� gerçekleşt�r�ld�. B�as 
Mühend�sl�k'�n sunumunu yaptığı sem�nere 15 üyem�z 
katılım sağladı.

GELENEKSEL ÜYE KAHVALTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z geleneksel üye kahvaltısı 26 
Kasım 2017 günü Darıca Beled�yes� Sosyal Tes�sler� Teras 
Cafe de gerçekleşt�r�ld�. Kahvaltı etk�nl�ğ�ne 90 üyem�z 
katılım sağladı
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şube günlüğü - gebze

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMI (KKD) SEÇİMİ
VE KULLANIMI SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

GELENEKSEL ÜYE KAHVALTIMIZI
GERÇEKLEŞTİRDİK

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z İSG kom�syonun katkıları �le 
“K�ş�sel Koruyucu Donanımı (KKD) Seç�m� ve Kullanımı” 
sem�ner� gerçekleşt�r�ld�. Can Bayr�'n�n sunumunu 
yaptığı sem�nere 17 üyem�z katılım sağladı. 

şube günlüğü - bolu

1 7 . 1 2 . 2 0 1 7  Pa z a r  g ü n ü  ü ye l e r � m � z  a ra s ı n d a 
dayanışmayı arttırmak ve b�rl�ktel�ğ� güçlend�rmek 
amacıyla F�l�z Restaurant'ta Üyem�z ve a�leler�n�n yer 
a l d ı ğ ı  6 6  k � ş � n � n  k a t ı l d ı ğ ı  ü y e  k a h v a l t ı s ı 
gerçekleşt�r�lm�şt�r.

UYGULAMALI EĞİTİM MERKEZİ (UEM) ÇALIŞMALARI
Uygulamalı Eğ�t�m Merkez�m�zde Kasım - Aralık 
aylarında Şubem�z adına açılan 3 Enerj� Yönet�c�s� 
Eğ�t�m�ne 57 k�ş� katılmıştır. Ayrıca İstanbul Şube 
tarafından düzenlenen 2 adet enerj� yönet�c�s� 
eğ�t�mler�ne katılan 51 k�ş�n�n uygulama eğ�t�m� ve 
Sözleşme �mzalanan SIEMENS F�rmasının düzenled�ğ� 2 
adet enerj� yönet�c�s� eğ�t�mler�ne katılan 30 k�ş�n�n 
uygulama eğ�t�me destek ver�lm�şt�r. Ayrıca UEM 
bünyes�nde yürütülen tekn�k ölçümlerde yangın 
pompası performans testler� ve havalandırma 
fanlarının kapas�te ölçümler� İş ek�pmanlarının 
kullanımında sağlık ve güvenl�k şartları yönetmel�ğ� 
kapsamında yapılmaya devam ed�lm�şt�r. D�ğer yandan 
UEM b�namızın devamı olan Bakım personel�n�n 
eğ�t�mler�n yönel�k olarak kurgulanan Ek b�namızda da 
yen�  eğ�t �m ün�teler �n�n kurulumu � le eğ�t �m 
kapsamımız hızla gen�şlet�lmekted�r. 
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BİR HARP GELİNİ - BENAN’IN DEFTERİ
Nerm�n Bezmen

DÜNYAYI SARSAN ON GÜN
John Reed (Belgesel Anlatı)

2001:ESKİ TÜRKİYE’NİN SON YILI
M�rgün Cabas

Dünyayı Sarsan On Gün, 1917 
S o v y e t  D e v r � m � ' n �  o l a n c a 
canlılığıyla yansıtan b�r anlatıdır. 
Devr �m�  günbegün �z leyen 
Amer�kalı gazetec� John Reed b�r 
tar�hç� t�t�zl�ğ�yle, belgelere 
dayanarak kurar yapıtını. Bu 
k�tabı eşs�z kılan, başkaldırının 
açığa çıkardığı yaratıcı enerj�yle 
kaleme alınmış olmasıdır. Öyle k� 
baş döndürücü b�r �vmeyle 
g e l � ş e n  o n c a  o l ay ;  g a ze t e 
haberler�, polem�kler, telgraflar, çağrılar ve b�ld�r�ler b�r 
solukta okunmaktadır. Umutlu b�r anlatıdır. Dünyayı 
Sarsan On Gün. Del�k ayakkabılar �ç�nde üşüyen 
ayakların umudu, �sten kararmış �zbeler�n kararlılığı, aç 
m�deler�n cesaret� üzer�ned�r. İşç� sınıfı tar�h sahnes�ne 
b�r kez daha çıkar; Ancak bu kez muzaffer özne olarak... 
Tar�h ç�zg�s�n�n kırıldığı bu noktada. John Reed'�n 
okurları da sarsıntıya tanık olmaktalar.

Sayfa sayısı : 368
Baskı Yılı : 2015
Yayınev�: Yordam K�tap

Kuyuya hapsed�lm�ş altmış yıllık 
sır yukarıya yükselm�ş, o kadar 
sene fısıltıyla b�le d�llenmemen�n 
acıs ını  ç ık ar ı r  g�b� ,  ç ığl ığa 
dönüşmüştü.
İ k � n c �  D ü n y a  H a r b � ' n � n 
sınırlarımıza dayandığı, harbe 
g�rmeden harb�n yokluğunun, 
y o k s u n l u ğ u n u n  y a ş a n d ı ğ ı 
günler... 
B�rb�r�ne âşık ama geçm�şler�, 
dünya kültürler�, h�kâyeler� çok farklı b�r karıkoca �le 
onların her şey�yle b�rb�r�ne zıt �k� kızı. Kızlardan b�r� 
babasının gözdes�, d�ğer� annes�n�n kanatları altında... 
ve bu a�len�n 1940'ların Türk�yes�'nden 2000'lere 
saklanan sırrı...
Bu sırdan yıllar sonra, b�r zamanlar babasının b�r tanes�, 
ş�md� seksen yed� yaşında olan Benan ve büyük b�r 
yalanın gölges�nde ona küs, ölüm döşeğ�ndek� oğlu 
Hazar. Benan, bunca yıllık sırrını paylaşınca oğluyla 
barışacak mı, yoksa gerçekler de, yalanlar g�b� onları b�r 

kez daha ayıracak mı? Her şey, Benan'ın anı defter�ne ve 
tab�� ana-oğulun ne kadar ömrünün kaldığına bağlı.
(Tanıtım Bülten�nden)

Sayfa sayısı : 592
Baskı Yılı : 2017
Yayınev�: Doğan K�tap

“Türk�ye nasıl değ�şt�? Bazı 
ş e y l e r  n a s ı l  d a  h � ç 
değ�şmem�ş? Her şey başka 
türlü olab�l�r m�yd�? Ve tab�� 
asıl soru: B�z buraya nereden 
g e l d � k ? ” M � r g ü n  C a b a s , 
2001'�n, Esk� Türk�ye'n�n son 
yılının h�kâyes�n� anlatıyor. 
Ö n c e  � k t � d a r ı n ,  s o n r a 
düzen�n, n�hayet�nde rej�m�n 
değ�şt�ğ� b�r sürec�n sıfır 
n o k t a s ı n d a  n e  v a r d ı ? 
Masadan havalanıp kr�ze 
konan anayasa k�tapçığı… 
Başbakanlık önünde sıraya g�ren protestocular… Banka 
enkazları vardı. F�rst class kaçıp ekonom� sınıfında 
pol�sler�n arasında ger� get�r�len �şadamları… 
İs�mler�nden fal tutulan yolsuzluk operasyonları… 
P�yasaların görevden aldığı bakanlar… “Başbakan 
sağlıksız mı yoksa sadece bakımsız mı?” tartışmaları 
vardı. TÜSİAD'ın her konuda f�kr�n�n olduğu ve bunları 
açıklayab�ld�ğ� günler… “Tek k�ş� part�s� olmayacağız,” 
d�yen AKP'n�n Anayasa Mahkemes� sayes�nde “normal 
doğum”la dünyaya gel�ş�… Askerler�n s�yasetç�lere 
b�tmeyen k�n�... 
Tüm bunların arasından uzaylıya taş atan köylü, 
İtalya'ya F�orent�na b�let�yle g�d�p M�lan üzer�nden 
dönen Fat�h Ter�m, “profesör” lakaplı kapkaççılar, 
konuklarına, “Efend�m s�z şarlatan mısınız?” d�ye soran 
anchorman'ler, mallarını karılarıyla paylaşmak 
�stemeyen ama dondurulmuş embr�yoya m�ras bırakma 
peş�ndek� m�lletvek�ller�, Öcalan'ı İmralı'dan kaçırma 
tekl�f�n� reddeden PKK'lılar, cezaev�nde kafa kesen 
çetec�ler b�ze bakıyor. Aktörler�n�n ve tanıklarının da 
katkılarıyla 31 kısım tekm�l� b�rden, Esk� Türk�ye'n�n 
yoğun bakımdak� günler�n�n h�kâyes�…
(Tanıtım Bülten�nden)

Sayfa sayısı : 544
Baskı Yılı : 2017
Yayınev�: Can Yayınları
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ÇOCUK KALBİ
Edmondo De Am�c�s
(Dünyanın En Faydalı Çocuk K�tabı)

NOTRE DAME DE PARIS
9 Mart 2018 - 21:00 • 22 Mart 2018 - 21:00

Çocuk Kalb�n�n başlıca amacı, yarının 
büyükler� olacak çocuklarımızı "�y�ye 
- güzele - doğruya " yöneltmek ve 
onları "�y� �nsan - �y� vatandaş " olarak 
a � leye ,  topluma ve �nsanl ığa 
kazandırmaktadır. Çocuk Kalb� 'n�n 
d e ğ e r � n �  v e  ö n e m � n �  ,  y a p ı t ı 
Fransızca'ya "Grands Coeurs - Büyük 
Kalp " adıyla çev�ren A. P�azz�'n�n ön 
kapaktak� sözler� �le Almanca'ya 
ç e v � r e n � n  a ş a ğ ı y a  a l d ı ğ ı m ı z 
düşünceler� çok güzel özlü olarak 
bel�rtmekted�r.
Sayfa sayısı : 292
Baskı Yılı : 2016
Yayınev�:(k�tap b�rçok yayınev� tarafından bastırılmıştır.)

V�ctor Hugo'nun ölümsüz 
aşk h�kayes� Notre Dame'ın 
Kamburundan uyarlanan 
N o t r e  D a m e  D e  P a r � s 
m ü z � k a l �  o r � j � n a l  d � l � 
Fransızca'da sahnelenmek 
üzere, 16 performans �ç�n 9-
22 Mart tar�hler� arasında 
Zorlu Performans Sanatları 
Merkez� Ana T�yatro'da!
N o t r e - D a m e  d e  P a r � s 
müz�kal� � lk olarak 1998 
yılında Par�s'te sahnelend�. 
V�ctor Hugo'nun klas�k aşk h�kayes� Notre Dame'ın Kamburu 
eser�nden uyarlanan modern yapımın müz�kler� R�ccardo 
Cocc�ante tarafından bestelen�rken, sözler� Luc Plamondon 
tarafından yazıldı.
Yaklaşık 20 yıl sonra, bugün Pala�s des Congres Par�s'te 
başlayan aşk h�kayes� tıpkı �lk günkü g�b� büyük b�r heyecanla 
sahnelenmeye ve sey�rc�ler� kend�ne çekmeye devam ed�yor. 
Luc Plamondon ve R�chard Cocc�ante, müz�kal üzer�ne 
çalışmaya başladıklarında herhalde böyle b�r başarıyı 
tahayyül edemezlerd�.  
Gu�nness Rekorlar k�tabına  �lk yılında en çok �zley�c�ye ulaşan 
müz�kal olarak g�ren Notre Dame De Par�s'de yer alan "V�vre", 
"Belle" ve "Le Temps Des Cathédrales" şarkıları da müz�k 
l�steler�n� uzun yıllar meşgul ett�. Toplam 10 m�lyondan fazla 
DVD ve CD, 12 m�lyondan fazla b�let satan; yed� d�lde, 20 
ülkede 4500'den fazla sahnelenen ve çok sayıda ödül alan 
Notre dame de Par�s'�n başarısını tanımlamak �ç�n kullanılacak 
h�çb�r sıfat abartılı değ�l. 
Yıllardır g�tt�ğ� tüm şeh�rlerde büyük �lg� gören ve bundan 3 yıl 
önce Zorlu PSM'de de İng�l�zce serg�lenerek tüm b�letler� 
satılan müz�kal; bu defa or�j�nal d�l�nde, Fransızca olarak 

�zley�c�s�yle buluşmaya gel�yor. Zorlu Performans Sanatları 
Merkez� Ana T�yatro'da 9-22 Mart tar�hler� arasında 16 kez 
sahnelencek olarak Notre Dame De Par�s'� �zley�p, müz�kal 
tar�h�n�n en öneml� eserler�nden b�r�ne tanık olma fırsatını 
kaçırmayın!

ST. PETERSBURG BALE TİYATROSU
“UYUYAN GÜZEL & KUĞU GÖLÜ”

Dünyaca ünlü bale topluluğu Sa�nt Petersburg Ballet 
Theatre (SPBT), yen�den İstanbul'a gel�yor. Kuğu Gölü ve 
Uyuyan Güzel  göster�ler�  � le  yen�den 16-18 Mar t 
tar�hler�nde Kültür ve Sanatın Merkez� TİM Show Center'da 
sanatseverlerle buluşacak.

Bale severler�n büyük b�r �lg�yle karşıladığı ve övgüler 
yağdırdığı, dünyadak� en öneml� klas�k bale topluluklarından 
b�r� olan Sa�nt Petersburg Bale Topluluğu (SPBT) Kuğu Gölü ve 
Uyuyan Güzel �le 16-18 Mart tar�hler� arasında TİM 
Sahnes�'nde �zley�c�ler� büyülemeye hazırlanıyor. 1994 yılında 
Konstant�n Tachk�n tarafından kurulan Sa�nt Petersburg Bale 
Topluluğu, 6 kıtada, yılda 200'den fazla göster�ye �mza attı. 
Londra'dak� ünlü Col�seum ve Royal Albert Hall, Par�s'tek� 
Champs - Elysées Théatre, Tokyo'dak� Bunkamura Hall, Ta�pe� 
ve Pek�n'dek� Ulusal T�yatrolar g�b� dünyanın en prest�jl� 
salonlarında göster� yaparak dünya basınının �lg� odağı hal�ne 
gelen topluluk İstanbul'da da TİM Show Center'da bale 
severler�n karşısına çıkacak.

Göster� programı
16 Mart Cuma 21:00 - Kuğu Gölü
17 Mart Cumartes� 21:00 - Kuğu Gölü
18 Mart Pazar 15:00 - Uyuyan Güzel



sağlık

UYKU APNESİ VE HORLAMA NEDİR? NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Op. Dr. Ahmet ŞİRİN
KBB ve Baş Boyun Cerrah�s� Uzmanı
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Horlama ve uyku apnes� ned�r?
Horlama, uyku sırasında hava akımı boğazınızda 
serbestçe geçemed�ğ� zaman oluşur. Horlama çevren�z� 
rahatsız ederek, b�r sosyal sorun olab�leceğ� g�b� uykuda 
solunum durması hastalığının (uyku apnes�) �şaret� de 
olab�l�r. Uykuda solunum durması hastalığında, uyku 
sırasında boğazda oluşan blokaj sonrası solunumda 
durmalar meydana gel�r. Solunumdak� durmalar kısa 
sürel� olur ve uykuda daha sonra hatırlanmayan 
uyanmalarla sonuçlanır.
Bunun sonucunda da: Gün boyu uykulu h�ssetme, 
Uykuyu almadan uyanmaya, Sabah baş ağrılarına, 
bazende boyun, omuz, d�z ağrıları , Araba kullanırken, 
�şte, tolantıda, evde TV seyrederken uyklama hal� ve 
uykuya dalmaya, S�n�rl�l�k, Hafıza ve konsantrasyon 
b o z u k l u k l a r ı n a ,  Yü k s e k  t a n s � y o n  v e  k a l p 
rahatsızlıklarına neden olurlar
Horlama ve uyku apnes� tedav� ed�leb�l�r hastalıklardır. 
Hayat tarzını değ�şt�rmek, tıbb� c�hazlar ve cerrah� 
müdahaleler tedav� seçenekler� arasındadır. Horlamayı 
veya uyku apnes� hastalığını tedav� etmek; hem 
uyurken çevren�z� rahatsız etmen�z� engeller hem de 
sağlıklı b�r yaşam sağlar.

Uyku sırasında solunum
Solunum yapıldığında hava boğazınızdan geçerek 
akc�ğerlere ulaşır. Hava boğazdayken yumuşak, hareket 
edeb�len yapılar �ç�nden geçer. Bu yapılar yumuşak 
damak, küçük d�l, bademc�kler ve d�ld�r. Uyanıkken bu 
yapılar etraflarını saran kaslar tarafından gerg�n tutulur 
ve hava yolu açıktır. Uykuda kaslar daha gevşekt�r fakat 
hava yolu y�ne de açık tutulur.
Eğer boğazdak� yapılar çok gen�şse ya da kaslar uykuda 
normalden fazla gevşerse, hava yolu kısmen bloke olur. 
Solunan hava bu daralmış bölgeden geçerken boğazda 
k� dokuları t�treşt�r�r ve horlama ses�n�n çıkmasına 
neden olur.
Boğazı oluşturan yapılar hava pasajını tamamen bloke 
ederse, hava akımı durur. Bu duruma “apne“den�r. Apne 
devam ett�kçe vücuttak� oks�jen 
m�ktarı düşer, bey�n uyanmayı 
s a ğ l a y a r a k  k a s l a r ı n  t e k r a r 
ger�lmes�n� gerçekleşt�r�r ve hava 
yolu açılır. Bu olaylar z�nc�r� gece 
boyunca devam eder ve uyanınca 
h a t ı r l a n m a y a n  u y u y u p 
uyanmalara neden olur.
Burun tıkanıklığına neden olan 
kıkırdak eğr�l�kler� veya burun 
etler� de horlamaya ve hatta 
apnelere neden olab�l�rler. Soğuk 
algınlığı, alerj�, s�gara dumanı 

burun �ç�ndek� dokuların ş�şmes�ne neden olarak burun 
tıkanıklığına katkıda bulunab�l�rler.

Değerlend�rme
Eğer horlama s�ze ve çevren�zdek�lere rahatsızlık 
ver�yorsa, b�r doktor tarafından değerlend�r�lmen�z 
faydalı olab�l�r. Bu değerlend�rme de horlamanın 
nedenler� araştırılır, gerek�rse tedav�n�z planlanır. Tıbb� 
s o r g u l a m a n ı z  y a p ı l a r a k ,  u y k u d a  s o l u n u m 
bozukluklarına neden olan faktörler araştırılır. 
Alışkanlıklarınız, a�len�z�n ve s�z�n d�ğer sağlık 
sorunlarınız sorgulanır, s�z�nle aynı ev� paylaşan k�ş�ler�n 
de sorgulanması faydalıdır. Eğer yalnız yaşıyorsanız 
uyku esnasındak� teyp kayıtları yardımcı olab�l�r.
Doktorunuz tarafından s�ze;
· Ne sıklıkta ve ne ş�ddette horladığınız
· Uykuda nefes�n�z�n durup durmadığı
· Uyku poz�syonunuz
· S�gara ve alkol alışkanlıklarınız
· Kullandığınız �laçlar
· Uyku ve uykuya dalma süren�z
· Burun tıkanıklığı
· Gün �ç�nde yorgunluk ve �stems�z uyuklamalar yaşayıp 
yaşamadığınız sorulur.
· F�z�k muayenen�z yapılarak boğazınız ve burnunuz 
hava yolunu bloke edecek nedenler� saptamak �ç�n 
�ncelen�r. Kan basıncınız, k�lonuz ölçülür. Uyku çalışması 
uyku apneler�n�n teşh�s�n� koymak �ç�n gerekl�d�r. 
Değerlend�rme sonunda doktorunuz gerekl� görürse, 
uyku çalışması yapılmasını �steyeb�l�r.
· Uyku çalışması herhang� b�r r�sk taşımayan, 
güven�l�r b�r yöntemd�r, gece boyunca uyku sırasında 
kayıtlar yapılır. Uyku çalışmaları, hastanede veya evde 
yapılab�l�r. Hastanede yapılan uyku çalışmalarında b�r 
tek n�syen gözet �m�nde,  akc�ğer,  k a lp,  bey�n 
fonks�yonları, kanda k� oks�jen sev�yes�, solunum 
fonks�yonları sensörler yardımıyla kayıt ed�l�r. Eğer c�dd� 
apne nöbetler� saptanırsa tekn�syen basınçlı hava 
ver�lmes�n� sağlayan b�r aygıt uygulayarak testlere 

devam edeb�l�r.
Evde yapılan uyku çalışmalarında 
�se hastanın kayıtları üzer�nde 
taşıdığı b�r kayıt c�hazı tarafından 
yapılır. Uyku çalışmasının sonucu, 
doktorunuza uykudak� solunum 
problemler�n�z hakkında öneml� 
b� lg� ler  ver �r  ve tedav�n�z�n 
planlanması bu b�lg�ler ışığında 
yapılır.

Devamı gelecek sayıda
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Apple, Shazam'ı Satın Alacağını Doğruladı
Teknoloj� dev� Apple, çalan b�r şarkının ne olduğunu ve 
k�m�n tarafından söylend�ğ�n� bel�rleyen uygulama Shazam'ı 
satın alacağını doğruladı.Anlaşmanın detayları açıklanmasa 

da Bloomberg Internat�onal'ın ulaştığı kaynaklar, Apple'ın 
İng�ltere merkezl� uygulama �ç�n 400 m�lyon dolar ödeyeceğ�n� 
söyled�. Bu Apple'ın, ş�md�k� değer� 600 m�lyon dolara yaklaşan ve 
1996'da gerçekleşen Next Computer'ın satın alınmasından bu 
yana en büyük alışver�ş� olacak.Apple'dan e-posta yoluyla 
pazartes� yapılan açıklamada, "Apple Mus�c ve Shazam doğal b�r 
uyuma sah�p. İk�s� de müz�k keşfetmen�n ve kullanıcılarına har�ka 
b�r müz�k tecrübes� yaşatmanın tutkusunu paylaşıyor. Çok 
heyecanlı planlarımız var ve Shazam'ı bu planlarla b�rleşt�rmey� 
dört gözle bekl�yoruz" den�ld�.

 Whatsapp'a 4 Yen� Özell�k Gel�yor
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a, kullanıcı 
engel kaldırma, davet özell�ğ�, grup yönet�c�ler�ne 
ver�len haklar ve telefonu sallayarak WhatsApp'a 

er�şmek g�b� 4 yen� özell�k gel�yor.Yen� özell�klerden �lk�, 
engellenen kullanıcının engel�n� daha kolay kaldırmak olacak. 
Bunun �ç�n de yapılması gereken engellenen kullanıcının üzer�nde 
parmağın basılı tutulması ve ekrana gelen 'engel� kaldır' 
seçeneğ�ne tıklanması.B�r d�ğer yen�l�k de, yen� 'davet et' özell�ğ�. 
B�r kullanıcıyı gruba dah�l etmek �ç�n yalnızca b�r bağlantı 
göndermek yeterl� olacak. Üçüncü özell�k, grup yönet�c�ler�ne 
ver�len haklar. Yönet�c�ler, artık üyeler�n bazı özell�klere er�şmes�ne 
�z�n vereb�lecek ya da yasak koyab�lecek. Son yen�l�k �se 
WhatsApp kullanımına telefonu sallayarak er�ş�m sağlamak.Bu 4 
yen� özell�ğ�n kısa süre �ç�nde kullanıma g�rmes� beklen�yor.

Japonya, Uzun Çalışma Saatler�ne Olan Düşkünlüğü 
İnsansız Hava Aracı �le Çözecek!
Japonya, uzun çalışma saatler�n� azaltmak �ç�n yen� b�r 

yöntem gel�şt�rd�. İnsansız hava araçları çalışanların üzer�nde 
uçarak onları uyaracak..İnsansız hava aracı, hafıza kartına çek�m 
yapan b�r kamera �le donatıldı. Ayrıca of�s�n canlı görüntüler� de 
her zaman �zleneb�l�yor. Önceden bel�rlenm�ş güzergah üzer�nde 
gözet�m uçuşu yapan ve sonra kend�l�ğ�nden ger� dönen T-
Frend'�n, �nsansız hava aracı s�stemc�s� Blue Innovat�on ve telekom 
operatörü NTT East �le b�rl�kte N�san ayında serv�s yapmaya 
başlaması beklen�yor.H�zmet�n ücret�n�n henüz resm� olarak 
bel�rlenmed�ğ�n� ancak hedef f�yatın ayda 450 dolar c�varında 
olduğunu söyled�. T-Frend'�n gel�şt�r�c�ler�, k�m�n �şyer�nde 
saatlerce kaldığını veya davets�z b�r m�saf�r olup olmadığını 
anlamak �ç�n yüz tanıma teknoloj�s�n� kullanma �mkanı üzer�nde 
de çalışıyorlar.

Apple �t�raf ett�! Telefonları yavaşlattık
Apple, b�rçok �Phone kullanıcısı tarafından d�le get�r�len 
şüphey� doğruladı ve esk�yen �Phone modeller�n� 
yavaşlatt ığını  k abul  ett � . Apple,  esk �  �Phone  

modeller�n�n yavaşlatılmasının sebeb�n�n c�hazların ömrünü 
uzatmak olduğunu çünkü l�tyum �yon p�ller�n performansının 
zaman �çer�s�nde düştüğünü açıkladı.

Ford, Ç�n'dek� Satışlarını Artırmak İç�n Al�baba �le 
İşb�rl�ğ� Yapacak

ABD'l� otomot�v ş�rket� Ford'un Ç�n'de �nternetten otomob�l 
satışı �ç�n Al�baba �le anlaşma �mzalamaya hazırlandığı 
b�ld�r�ld�. Anlaşma kapsamında Ford, Al�baba'nın onl�ne 
perakende satış b�r�m� olan Tmall aracılığıyla Ç�n'dek� 
müşter�lere �nternetten doğrudan satış yapab�lecek.Ford 
Başkanı B�ll Ford Jr. �le CEO J�m Hackett'ın, Hangzhou'da Al�baba 
yetk�l�ler�yle b�r araya geleceğ� ve yen� ortaklık �ç�n ön anlaşma 
�mzalayacağı b�ld�r�ld�. Ford'un dünyanın en büyük otomot�v 
pazarlarından Ç�n'de daha fazla otomob�l satışını hedefled�ğ�n� 
söyled�. Ç�n pazarında düşüş yaşayan Ford'un bu yılın �lk 10 
ayındak� satışları, geçen yılın aynı dönem�ne göre yüzde 5 
düştü. Rak�b� General Motors'un satışları �se yüzde 2,2 oranında 
arttı.

YouTube, Uygunsuz V�deoları Engellemek 
İç�n 10 B�n Personel Alacak
Dünyaca ünlü v�deo arama motoru YouTube, 

pol�t�kalarını �hlal eden uygunsuz v�deoların engellenmes� �ç�n 
mevcut kadrosuna 10 b�n k�ş� ekleyecek.YouTube'un üst 
yönet�c�s� Susan Wojc�ck�, "bazı kötü aktörler�n, Google'ın 
sah�pl�ğ�ndek� h�zmet� yanlış b�lg�lend�rmek, man�püle etmek, 
rahatsızlık ve hatta zarar vermek amacıyla kötüye kullandığını" 
açıkladı.
Wojc�ck�, bu sorunla mücadelede gelecek yıla kadar en az 10 
b�n k�ş�n�n görevlend�r�leceğ�n� bel�rterek, YouTube'un aynı 
zamanda çocuklara zarar veren veya nefret söylem� �çeren 
"sorunlu" yorumları ya da v�deoları �şaretleyecek b�r teknoloj� 
kullanacağını söyled�.YouTube, bu teknoloj�y� hal�hazırda 
ş�ddet �çeren aşırılıkçı v�deoları kaldırmak �ç�n kullanıyor.

 Sanal Para B�r�mler� Hızla Artıyor
İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhang� b�r 
merkez� otor�teye bağlı olmayan sanal para 
b�r�mler� p�yasasında b�n 364 olan kr�pto para 

b�r�m� aded� b�n 380'e yükseld�.Kr�pto para p�yasasının hacm�, 
f�yat düşüşler�ne bağlı olarak beş m�lyar dolar azaldı ve 545 
m�lyar dolara ger�led�. Kr�pto para p�yasasının bel�rley�c�s� olan 
B�tco�n, son günlerdek� f�yat kayıplarının ardından b�r anda 
yükselerek  son zamanlarda b�r  hayl �  � lg�  çek meye 
başladı.B�tco�n 234 m�lyar dolarlık p�yasa değer�yle, toplam 
1,380 adet kr�pto paranın oluşturduğu 545 m�lyar dolarlık 
p�yasanın yüzde 43.1'�n� oluşturuyor. Kr�pto para p�yasasında 
son 24 saatl�k �şlem hacm� �se 26 m�lyar dolar olarak kayded�ld�.

Tü r k � y e  K a r t  � l e  Tü m  Ü l k e d e  To p l u 
Taşımalarda Tek Kart Kullanılacak
Başbakan Yıldırım tarafından tanıtımı yapılacak 
olan ve 2018'de kullanıma sunulacak Türk�ye 

Kart �le ülke genel�nde metrodan otobüse, vapurdan 
metrobüse kadar tek b�let kullanılacak. Vatandaşlar, üzer�nde  
kend� �sm�n�n olduğu ulaşım kartı �le Türk�ye genel�nde 
metrodan otobüse, vapurdan metrobüse kadar tek b�let 
kullanacak. Şeh�r değ�şt�r�ld�ğ�nde ayrı b�r kart almaya gerek 
kalmayacak.Üzer�ndek� akıllı s�stem sayes�nde kart m�ll� 
parklarda, müzelerde, uçaklarda her yerde geçecek.
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Türk�ye 9 Ayda Haberleşmeye 37,5 M�lyar L�ra 
Harcadı!
B�lg� Teknoloj�ler� ve İlet�ş�m Kurumunun (BTK) 
"Türk�ye Elektron�k Haberleşme Sektörü 2017 Yılı 3. 

Çeyrek Pazar Ver�ler� Raporu"ndan yapılan hesaplamalara göre, Türk 
Telekom ve mob�l şebeke �şletmec�ler�, yılın dokuz ayında 29 m�lyar 
24 m�lyon 870 b�n 693 l�ra net gel�r elde ett�. Söz konusu 
�şletmec�ler�n 2016'nın dokuz ayında net satış gel�rler� 26 m�lyar 66 
m�lyon 27 b�n 908 l�ra olmuştu.Türk Telekom ve mob�l şebeke 
�şletmec�ler� har�c�ndek� �şletmec�ler�n net satış gel�rler� de söz 
konusu dönemde yüzde 18,78 artışla 7 m�lyar 186 m�lyon 896 b�n 
213 l�radan 8 m�lyar 537 m�lyon 106 b�n 26 l�raya yükseld�. Sektörün 
toplam net satış gel�r� de geçen yılın dokuz ayına göre yüzde 13 arttı. 
Böylece "alo"ya bu yılın ocak-eylül dönem�nde yaklaşık 37,5 m�lyar 
l�ra harcandı.Söz konusu dönemde, toplam gel�rler�n 7 m�lyar 121 
m�lyon l�rası Türk Telekom, 8 m�lyar 985 m�lyon l�rası Turkcell, 7 
m�lyar 975 m�lyon l�rası Vodafone, 4 m�lyar 942 m�lyon l�rası Avea ve 
8 m�lyar 537 m�lyon l�rası da d�ğer �şletmec�ler tarafından elde ed�ld�.

 Verg� Borcuna Sadık Mükellefe Yüzde 5 İnd�r�m!
Mal�ye Bakanlığı'nca, verg�ye uyumlu mükelleflere 
yüzde 5'l�k verg� �nd�r�m� 1 Ocak'tan �t�baren 
uygulamaya konulacak. Mal�ye Bakanlığı'nın verg�ye 

uyumlu mükelleflere verg� �nd�r�m� uygulanmasına �l�şk�n usul ve 
esasların yer aldığı Gel�r Verg�s� Genel Tebl�ğ�, Resm� Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe g�rd�.
Hesaplanan �nd�r�m tutarı 1 m�lyon l�radan fazla olamayacak. 
Düzenlemeden faydalanab�lmek �ç�n, �nd�r�m�n hesaplanacağı 
beyannamen�n a�t olduğu yıl �le bu yıldan öncek� son �k� yıla a�t verg� 
beyannameler�n�n kanun� süres�nde ver�lm�ş ve bu beyannameler 
üzer�ne tahakkuk eden verg�ler�n süres�nde ödenm�ş olması 
gerekecek. Bu sürede mükellefler�n haklarında beyana tab� verg� 
türler� �t�barıyla �kmalen, resen veya �darece yapılmış b�r tarh�yat �le 
�nd�r�m�n hesaplanacağı beyannamen�n ver�ld�ğ� tar�hte verg� aslı 
b�n l�ranın üzer�nde vades� geçm�ş borcunun bulunmaması şartı 
aranacak.

�Phone'lar Apple'ın el�nde kaldı!
Apple'nın 10. yıla özel olarak çıkardığı �Phone X'le 
b�rl�kte 2017'de gelen �Phone 8 ve 8 Plus modeller� 
satışları �sten�len sev�yelere ulaşılamadı. Üç ürünün 

toplam satışı �Phone 6 ve 6 Plus'un sev�yes�ne er�şemed�.Dünya 
dev� teknoloj� ş�rket� Apple, telefon model� �Phone'un 10. yılı olması 
neden�yle ezber bozmuş bu yıla özel b�r telefon çıkarmıştı.Ancak 
�Phone X, �Phone 8 ve �Phone 8 Plus'un toplam satış rakamı yüzde 
69'da kaldı.�Phone 8 ve 8 Plus'ın satış rakamlarının düşüklüğü 
"Kullanıcılar �Phone X'� bekl�yor" tez�yle açıklanıyordu.Apple'nın 
b�rçok yen� özell�k ekled�ğ� �Phone X'�n de satış rakamları �şler�n 
ş�rket�n planlarına göre g�tmed�ğ�n� gösterd�.Bu yıl çıkan üç �Phone 
model�n�n yüzde 69'luk satışı yakalaması, yüzde 91 ortalamayı 
yakalayan �Phone 6 ve 6 Plus dönem�n� akıllara get�rd�.Düşük satış 
rakamlarında Apple'nın merakla beklenen telefonu �Phone X'�n 
yüksek f�yatı ve yeters�z stok sorunuyla açıklanıyor.

 TÜBİTAK'tan çağrı: Hayal�n� gerçekleşt�r
Türk�ye B�l�msel ve Teknoloj�k Araştırma Kurumunun 
(TÜBİTAK) uygulayıcı kuruluşlarından İstanbul 
Ün�vers�tes�'n�n Teknokent� Entertech Genel Müdür 

Yas�n Erol, yen�l�kç� �ş f�k�rler� olan k�ş�ler�, B�reysel Genç G�r�ş�m 

(BİGG) programına başvuru yapmaya çağırdı.BİGG uygulayıcısı 
kuruluşlardan olan İstanbul Teknokent Entertech, g�r�ş�mc�lere �ş 
rehberl�ğ�, �ş model� oluşturma, proje yazma, mentorluk, Ön 
Kuluçka ve Kuluçka yer alma g�b� h�zmetler sağlıyor. İş f�k�rler�n� 
bu h�zmetlerden faydalanarak gel�şt�ren g�r�ş�mc� adayları, 
hazırlayarak, ön onay aldıkları �ş planlarıyla TÜBİTAK'a 
başvuruyor. Böylece, seç�len g�r�ş�mc�ler 150 b�n l�raya kadar h�be 
desteğ�nden yararlanab�l�yor.

 Facebook kabul ett�: Sosyal medya zarar 
ver�yor.
Sosyal paylaşım s�tes� Facebook konu üzer�nde 

b�rçok tartışma yaşanmasının ardından yaptığı b�r blog 
paylaş ımında,  sosyal  medyanın ak ı l  sağl ığına zarar 
vereb�leceğ�n�  kabul ett� .Haftasonu yaptığı  b�r  blog 
paylaşımında teknoloj� dev� sosyal medyanın �nsanları mutsuz 
ett�ğ�ne �l�şk�n kanıtlar olduğunu doğruladı. Paylaşımda, 
arkadaşlarının durum güncellemeler�n� “g�zl�ce tak�p eden” 
k�ş�ler�n ruhsal durumlarının düşük olab�leceğ� vurgulandı. 
Facebook araştırma d�rektörü Dav�d G�nsberg ve araştırma 
as�stanı Mor�a Burke, “Genelde �nsanlar sosyal medyada büyük 
ölçüde pas�f b�r şek�lde – �let�ş�me geçmeden sadece okuyarak – 
fazla vak�t geç�rd�ğ�nde sonrasında daha kötü b�r ruh hal�ne 
g�rd�kler�n� aktarıyor” yazdı.Akadem�k araştırmalar sosyal 
medyanın depresyon, özgüven kaybı ve yalnızlık h�ss�yle 
bağlantılı olab�leceğ�ne da�r uyarılarda bulunmuş, Facebook 
bugüne kadar platformun ps�koloj�k b�r zararı olab�leceğ�n� 
reddetm�şt�.

16'sında S�r�'n�n açığını yakaladı!
16 yaşında l�se son sınıf öğrenc�s� Y�ğ�t Can 
Yılmaz, teknoloj� dev� Apple'ın çok öneml� b�r 
açığını buldu ve adını Apple'ın �nternet s�tes�ne 

yazdırdı.Sesl� as�stan S�r�'dek� açığı bulduğunu �fade eden 
Yılmaz, “Kullanıcıların b�ld�r�mler�n� kapatması durumunda 
b�le S�r�, gelen b�ld�r�mler�n �çer�ğ�n� okumaya devam 
ed�yordu” ded�.KAHRAMANMARAŞLI b�r l�se son sınıf öğrenc�s�. 
Teknoloj� ve yazılım dünyasına meraklı. Kullanmayı sevd�ğ� Apple 
ürünler�n�n yazılımlarını �ncelemeye karar ver�r. Önce yazılım 
d�ller�n� öğren�r. Daha sonra hafta sonlarında boş vakt�n� �Phone, 
�Pad ve Mac g�b� Apple ürünler�n�n yazılımlarını �ncelemek �ç�n 
geç�r�r. Sonunda öyle b�r açık bulur k� Apple, bu 16 yaşındak� 
öğrenc�n�n adını web s�tes�ne yazarak teşekkür eder. Apple'ın  
sesl� as�stanı S�r�'dek� b�r açığı bulan Yılmaz, “Apple'ın paylaştığı 
kaynak kodlar üzer�nden testlerde S�r�'dek� açığı tesp�t 
ett�m. Kullanıcı b�ld�r�mler� kapatsa b�le S�r�, b�ld�r�mler�m 
�çer�ğ�n� okumaya devam ed�yordu. Yan� s�z kapatsanız b�le 
S�r� farkına varmıyordu. Apple'ın güvenl�kten sorumlu 
ek�b�ne gönderd�m” ded�. Apple, yetk�l�ler�n�n hızlı şek�lde 
harekete geçt�ğ�n� aktaran Yılmaz, şunları anlattı: “Bulduğum 
açık oldukça öneml�yd�. Apple'ın �Phone 5s ve üst 
modellerle, �Pad A�r ve sonrası ve �Pod touch 6. nes�l� 
kapsıyordu. Ben�m �let�ş�me geçt�ler ve açığı kapattılar. 
Apple'ın web s�tes�nde katkıda bulunanlar l�stes�ne adımı 
yazdılar. 2 b�n dolarlık ödülün de sah�b� oldum.”
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NECMETTİN YAMAN
HABİP YILMAZ
FATİH KIYMAZARSLAN
MURAT YILMAZ
AHMET GÖK
YASİN YİĞİT GÖNDER

OĞUZ KAAN ALKAN
MUHAMMET TAŞ
MUSTAFA YILMAZ
MUTLU GÜVEN
ŞAFAK GAMZE DENLİ
MURAT KILIÇ
ÖZLEM YADİGAR ÇALIŞIR
ZAFER AĞYAR
SAMET BAYRAK
OSMAN ÇETİN
ÖMER FARUK ÖZTOP

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ
Şubem�ze Kasım - Aralık 2017 tar�hler�nde kayıt yaptırarak üye olan meslektaşlarımıza “ARAMIZA HOŞGELDİNİZ” 
d�yoruz. Oda ve Meslek� çalışmalarında başarılar d�l�yoruz.
          Şube Yönet�m Kurulu
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• Yürütme Kurulu üyem�z Ömer DEMİRTAŞ'ın amcası 

29.11.2017 tar�h�nde vefat etm�şt�r.  Üyem�ze ve a�les�ne 

başsağlığı d�ler�z. 

• Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z esk� çalışma arkadaşımız, 

üyem�z Ahmet Bora SEYDİŞEHİRLİ 'n�n annes� 

12.12.2017 tar�h�nde vefat etm�şt�r.  Üyem�ze ve kederl� 

a�les�ne başsağlığı d�ler�z.

• Üyem�z Necmett�n BÜYÜKKURT 05.12.2017 tar�h�nde 

vefat etm�şt�r. Üyem�ze ve kederl� a�les�ne başsağlığı 

d�ler�z. 

• Üyem�z Mehtap SÖNMEZ 22 Ek�m 2017 tar�h�nde 
evlenm�şt�r. Üyem�z� tebr�k eder, mutluluklar d�ler�z. 

• Üyem�z Cav�t KOZLUCA 'nın oğlu 19.11.2017 tar�h�nde 
evlenm�şt�r. Üyem�z� ve a�les�n� tebr�k eder,  mutluluklar 
d�ler�z. 






