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Değerl� meslektaşlarım,

Gün geçm�yor k� dünden daha yakıcı b�r gündemle uyanmayalım 
yen�  güne… Hızla  değ�şmekte olan gündem b�zler �n 
sorumluluklarını daha da artırmaktadır.

Olağanüstü Hal'de ve eş�t olmayan b�r zem�nde 24 Haz�ran 2018 
günü yapılan ve yüksek katılımla, kend�ne özgü �tt�fak ve 
koşullarda gerçekleşen M�lletvek�l� ve Cumhurbaşkanlığı Erken 
Seç�mler� önces� ve sürec�nde gerg�n b�r ortamda gerçekleşm�ş ve 
arkasında b�rçok soru �şaret� bırakmakla b�rl�kte yer�n� 16 N�san 
2017 referandum kararlarının �lk defa uygulanacağı b�r zem�ne 
bırakmıştır.  Yakın gelecek tar�h�m�zde TBMM'n�n gücünü 
kaybett�ğ�, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu kavramlarının tar�he 
karıştığı, yasama ve yürütme yetk�ler�n�n gücünün b�r tek k�ş�de 
toplandığı, “kuvvetler ayrılığı” �lkes�n�n etk�s�zleşt�ğ�, –neredeyse 
ortadan kalktığı bu yen� yönet�m anlayışının doğal sonucu olarak 
TMMOB ve b�leşenler� �le emek ve demokras� güçler�; emekten, 
demokras�den, la�kl�kten, cumhur�yet kazanımlarından yana, 
aydınlanmacı, özgürlükçü, b�l�mden yana tavrını güçlend�rerek 
sürdürecekt�r.

Değerl� meslektaşlarım,
Y�ne dönem �çer�s�nde, 25 yıl önce 2 Temmuz 1993 günü S�vas'ta 
yakılarak katled�len �çler�nde meslektaşlarımızın da bulunduğu 
aydın, sanatçı 35 canımız anıldı. “2 Temmuz S�vas Katl�amı” �nsanlık 
tar�h�nde b�r kara leke olarak durmaya devam ed�yor. 

Sevg�l� meslektaşlarım,
TMMOB'n�n, 31 Mayıs-3 Haz�ran 2018 tar�hler� arasında Ankara'da 
Şubem�z  delegeler�n�n de katıldığı 45. Olağan Genel Kurulu 
yapılmıştır. Genel Kurul sonuç b�ld�rges�nde �se özetle, 
“…Mesleğ�m�z�n ve meslektaşlarımızın sorunlarının halkımızın ve 
ülkem�z�n sorunlarından ayrı tutmadan mücadeleye devam etme” 
kararlılığıyla;

Emek, ülke, halk, doğa düşmanı sömürü ve rant pol�t�kaları �le 
cumhur�yet, la�kl�k, demokras� düşmanı d�nc�-mezhepç�, total�ter 
faş�zme karşı TMMOB'n�n ant�-emperyal�st, kamucu, toplumcu, 
devr�mc�, demokrat, eş�tl�kç�, özgürlükçü gelenekler�ne sah�p 
çıkacağı,
 cumhur�yet değerler�ne ve hukukun üstünlüğüne dayalı parlamenter 
demokras�den yana taraf olarak, aynı kararlılık ve mücadele azm� �le 
ülkem�z�n aydınlık geleceğ� �ç�n başta mühend�s m�mar ve şeh�r 
plancıları olmak üzere tüm yurttaşları oy kullanmaya ve oylara sah�p 
çıkmak �ç�n sorumluluk almaya çağrıldığı,…”bel�rt�lmekted�r.

Değerl� meslektaşlarım,
02.05.2018 tar�h ve 30409 (mükerrer) Resm� Gazete'de yayımlanan 
tebl�ğ �le TS 8737 no.lu yen� Yapı Ruhsatı Formu Standardı 
yürürlüğe g�rm�şt�r.

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı'nın “bürokras�y� azaltma” gerekçes� �le 
uygulamaya başladığı bu düzenleme, hem kamusal hem de 
meslek� anlamda c�dd� sorunları beraber�nde get�recekt�r.

Ruhsatta “proje müell�f�” �mzalarının kaldırılması proje sah�b� 
m�mar ve mühend�sler�n müell�fl�k haklarının korunmasını 
�mkânsız hale get�recekt�r. Bu yen� düzenleme, sahte m�mar ve 
mühend�sler�n, yapı müteahh�tler�n�n, şant�ye şefler�n�n s�steme 
dah�l olmasına yol açab�leceğ� g�b�, gerçek k�ş�ler�n b�lg�ler� dışında 
yalnızca b�lg�ler� kullanılarak yen� ruhsatların düzenlenmes�ne 
zem�n hazırlayacaktır. Beled�yelere tesl�m ed�len projelerdek� 
�s�mler�n gerçek olup olmadığı, Serbest Müşav�rl�k Mühend�sl�k-
SMM Bürosu sah�pler�n�n mühend�s, m�mar olup olmadıklarının 
tesp�t ed�lmes� bundan sonra �mkânsız hale gelecek ve bu konuda 
sahtec�l�k yaygınlaşacaktır. Odalar olarak, eğ�t�m süreçler�nde 
aldığı b�l�msel b�lg�y� �nsanlığın, hatta tüm canlıların yararına 
sunan ve eser hal�ne dönüştüren m�mar ve mühend�sler�n 
haklarına sah�p çıkmakta kararlıyız.

Sevg�l� meslektaşlarım,
Kocael� Ün�vers�tes� Mak�na, Endüstr� ve Mekatron�k Mühend�sl�ğ� 
Bölümler� �le Düzce Ün�vers�tes� Endüstr� Mühend�sl�ğ� Bölümü 
Mezun�yet Törenler�nde, yen� mezun genç meslektaşlarımız, 
a�leler� ve değerl� bölüm hocalarımızla bu güzel anlara ortak olduk; 
“Mühend�sl�ğ�n önem� ve Odalarımızın önem�” konularında 
görüşler�m�z� paylaştık; Bölüm b�r�nc�, İk�nc�, Üçüncüler� �le 
Endüstr� Mühend�sl�ğ� Bölümüne da�r yapılan “Proje B�t�rme Ödev� 
Yarışması”nda dereceye g�renlere şubem�z tarafından hazırlanan 
baret ve ödüller� sunuldu.

Bu bülten dönem� �çer�s�nde, “Karayolları �le yapılan yolcu ve yük 
taşımacılığında oluşan dışa bağımlılığa karşı; doğaya saygılı, güvenl� 
ve ucuz ulaşım �ç�n den�z ve dem�ryollarına yatırım yapılmalıdır.”,“24 
Haz�ran!da Oy Kullanacağız! Oyumuza Sah�p Çıkacağız!” v.b. 
konularda basın açıklamaları gerçekleşt�r�ld�.

S�zlere ve değerl� a�leler�n�ze, b�rl�kte, sağlıklı ve mutlu günler 
d�ler�m.

Ülkem�z�n, Halkımızın ve Mesleğ�m�z�n Geleceğ� İç�n Umutla 
kalın…



birliğimizden

TMMOB 45. DÖNEM YÖNETİM KURULU GÖREV DAĞILIMI YAPTI
Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� 31 Mayıs-3 
Haz�ran 2018 tar�hler�nde gerçekleşt�r�len 45. Dönem 
Olağan Genel Kurulu arından �lk toplantısını 19 Haz�ran 
2 0 1 8  t a r � h � n d e  T M M O B  G e n e l  M e r k e z � ' n d e 
gerçekleşt�rd�.

TMMOB Yönet�m Kurulu �lk toplantısında yapılan görev 
dağılımı sonrası Yönet�m Kurulu Üyeler�, TMMOB'n�n 
yürüttüğü meslek �  demok rat �k  mücadelen�n 
meslekler�m�z, meslek mensuplarımız ve ülkem�z �ç�n 
gel�şt�r�lerek sürdürüleceğ�n� d�le get�rd�ler. 

Yapılan görev dağılımı sonrası oluşturulan 45. Dönem TMMOB Yürütme Kurulu �se şu şek�lde oluştu:

Başkan
Em�n KORAMAZ

(Mak�na Mühend�sler� Odası)
II. Başkan

Selçuk ULUATA
(İnşaat Mühend�sler� Odası)

Sayman
Tores DİNÇÖZ

(M�marlar Odası)

Üye
Ekrem POYRAZ

(F�z�k Mühend�sler� Odası)

Üye
As�ye Ülkü KARAALİOĞLU

(Har�ta ve Kadastro Mühend�sler� Odası)

Üye
Mehmet BESLEME

(K�mya Mühend�sler� Odası)

Üye
N�yaz� KARADENİZ

(Maden Mühend�sler� Odası)

Üye
Ayşegül ORUÇKAPTAN
(Peyzaj M�marları Odası)

Üye
Bak� Remz� SUİÇMEZ

(Z�raat Mühend�sler� Odası)

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI YÖNETMELİKLERİ
RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası tarafından hazırlanan yönetmel�kler 21 Haz�ran 2018 tar�hl� ve 30455 sayılı 
Resmî Gazete'de yayımlandı.

"Türk Mühend�s Ve M�mar Odaları B�rl�ğ� Mak�na Mühend�sler� Odası Asansör Mühend�s Yetk�lend�rme 
Yönetmel�ğ�nde Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Yönetmel�k", "Türk Mühend�s Ve M�mar Odaları B�rl�ğ� Mak�na 

Mühend�sler� Odası Mekan�k Tes�sat H�zmetler� Uzmanlık Ve Belgelend�rme Yönetmel�ğ�nde Değ�ş�kl�k 
Yapılmasına Da�r Yönetmel�k", Türk Mühend�s Ve M�mar Odaları B�rl�ğ� Mak�na Mühend�sler� Odası Stratej�k 

Planlama Mühend�s Yetk�lend�rme Yönetmel�ğ�nde Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Yönetmel�k", "Türk Mühend�s Ve 
M�mar Odaları B�rl�ğ� Mak�na Mühend�sler� Odası Yatırım H�zmetler� Yönet�m� Mühend�s Yetk�lend�rme 

Yönetmel�ğ�nde Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Yönetmel�k" 21 Haz�ran 2018 tar�hl� ve 30455 sayılı Resmî Gazete'de 
yayımlandı.

Resm� Gazete'ye aşağıdak� karekod uygulamasıyla ulaşab�l�rs�n�z.
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TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz, 2 
Temmuz 1993 S�vas Katl�amı'nın 25. yıldönümüne 
�l�şk�n olarak 30 Haz�ran 2018 tar�h�nde b�r basın 

açıklaması gerçekleşt�rd�.

SİVAS'I UNUTMADIK UNUTTURMAYACAĞIZ

Ger�c�l�ğ�n ülkem�zde gerçekleşt�rd�ğ� en büyük 
katl�amlardan b�r�s� olan 2 Temmuz S�vas Katl�amının 

üzer�nden 25 yıl geçt�. Çeyrek asır önce bugün 35 
aydın, sanatçı, yurtsever, �ler�c� �nsan Madımak 

Otel�'nde vahş�ce yakılarak katled�ld�.

S�vas'ta katled�len yurttaşlarımızı sevg� ve saygı �le 
anıyoruz.

Ülke tar�h�m�z �nsanlığın �ler�c� değerler�ne yönel�k 
ger�c�, faş�st saldırılar ve katl�amlar �le doludur. 

Ankara'da gerçekleşt�r�len 10 Ek�m Katl�amı bütün 
acısı �le beraber bunun en yakın örneğ�d�r.

Ülkem�zde d�nselleşt�rme eğ�t�mde, kamusal ve 
toplumsal yaşamda hak�m kılınmaktadır. D�n, 

mezhep, �nanma-�nanmama farklılıkları, düşmanlık 
ve çatışma tohumları ekmeye varacak tarzda 

kullanılmaktadır. Ger�c� z�hn�yet ve yapılanmalar, 
emperyal�zm�n bölgem�z üzer�nde uyguladığı pol�t�kalar �çer�s�nde özel olarak gel�şt�r�lmekte ve 

örgütlenmekted�r. Günümüz Türk�ye's�nde demokras�, la�kl�k, eş�tl�k, özgürlük ve adalet �stemler� her 
zamank�nden daha fazla önem taşımaktadır.

TMMOB olarak 2 Temmuz Katl�amını ve ger�c�l�ğ� lanetl�yor, k�msen�n düşünceler� neden�yle katled�lmed�ğ�,  
eş�tl�k, özgürlük ve adalet�n egemen olduğu b�r Türk�ye �ç�n mücadele kararlılığımızı b�r kez daha bel�rt�yoruz.

Em�n KORAMAZ
TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı



mmo’dan

ÇEVRE TAHRİBATI VE SÖMÜRÜSÜNE SON VERECEK BİR
BİLİMSEL, TOPLUMSAL, SİYASAL İRADE GEREKİYOR

5 Haz�ran tar�h�, 1972 yılında B�rleşm�ş M�lletler 
tarafından Dünya Çevre Günü olarak �lan ed�lm�şt�r. 
Ancak resm� çevreler bu günü ve d�ğer öneml� günler� 
görev savmaya yönel�k, usulen yapılan sınırlı b�rkaç 
etk�nl�kle geç�şt�rmekted�r. Oysa �kl�m değ�ş�kl�ğ�n�n 
küresel ve özgül toplumsal çevresel etk�ler� yanı sıra 
sermaye egemenl�ğ�n�n d�zg�ns�z azam� kâr güdüsü �le 
rant talanı ve kayırma ekonom�s�n�n ürünü olan b�r d�z� 
çevre sorunu bulunmaktadır. 

Sanay�, tarım, �mar/yapı, ulaşım, enerj�, maden, orman, 
haz�ne araz�ler�, mera ve çayır alanları, kıyılar, doğal 
kaynaklar, yeraltı-yerüstü su kaynakları g�b� b�rçok 
alanda �zlenen yanlış pol�t�kalarla çevre ve toplum 
sağlığı sorunları artmaktadır. Endüstr�yel ve nükleer 
atık/k�rl�l�k, su kaynaklarının aşırı kullanımı ve 
k�rlenmes�, sulardak� yaşamın zarar görmes�, kuraklık, 
ormansızlaşma,  tar ımda ver �ml� l �ğ�n ve ürün 
çeş�tl�l�ğ�n�n azalması, çarpık ve sağlıksız kentleşme, 
ranta dayalı �mar/yapılaşmanın doğal, kültürel, tar�h� 
değerler�m�z�n yok ed�lmes�ne dek varması, seller, 
kanal�zasyon, atık/çöp,  yanlış otoyol, köprü, ulaşım, 
traf�k ve yanlış enerj� pol�t�kalarının yol açtığı tahr�bat ve 
hava k�rl�l�ğ� �le yanlış h�droelektr�k-term�k-nükleer 
santral yapım çalışmalarının oluşturduğu çevre 
tahr�batı söz konusudur. Kamusal denet�m ve yaptırım 
eks�kl�ğ� ve kamu yararı yaklaşımının tasf�yes� �le bu 
tahr�bat daha da artmaktadır. 

Oysa çevreye duyarlılık, �nsan türü �le canlı ve cansız 
doğanın esenl�ğ�yle bağlantılı en temel yaşamsal 
konudur.  İnsanların sağlıklı, tem�z b�r çevrede 
yaşamaları en temel doğal haklarıdır ve bu anayasalara 
da g�rm�ş ama en çok �st�smar ed�len konuların başında 
gelmekted�r. Bu noktada çevre tahr�batı ve sömürüsüne 
son verecek b�l�msel, toplumsal, s�yasal �rade oluşumu 
önem kazanmaktadır. Toplumsal gereks�n�mlere 
yönel�k b�r ekonom� ve planlı sosyal kalkınma yaklaşımı 
temel�nde sanay�, teknoloj�, tarım, enerj�, maden, 
ulaşım, sağlık, eğ�t�m ve d�ğer alanlara yönel�k 
pol�t�kalar �le çevre pol�t�kası b�r bütünlük �ç�nde ele 
alınmayı beklemekted�r. Başka türlü doğayı ve �nsanı b�r 
bütün olarak gözeten b�r doğa, yaşam ve toplum 
ekoloj�s� oluşturmak olanaklı değ�ld�r. 

Bu nedenle ve öncel�kle sanay�de emek-kaynak-enerj� 
yoğun üret�mden yüksek teknoloj� yoğunluklu, enerj� 
ver�ml�l�ğ�n� esas alan b�r üret�m yapısına geç�lmel�d�r. 
Teknoloj�, sanay�, tarım ve çevre pol�t�kaları arasında 
uyum sağlanmalı, tarım alanlarına sanay� tes�sler� 
kurulmamalı, çarpık kent ve yanlış, �mar/yapı pol�t�kaları 
terk ed�lmel�, araz� ve doğal kaynak rantlarının önüne 
geç�lmel�, atıklar kontrol altında tutulmalı, arıtma 
tes�sler� şart olmalı ve denetlenmel�, ger� dönüşüm 
teknoloj�ler� kullanılmalıdır. Ayrıca su �srafı ve 
k�rl�l�ğ�n�n, katı ve tehl�kel� atıkların, toprak k�rl�l�ğ�n�n, 
erozyonun, sera gazı salımının, den�z k�rl�l�ğ�n�n 
kontrolü; b�yoloj�k çeş�tl�l�ğ�n ve doğal kaynakların 
k o r u n m a s ı  v e  g e l � ş t � r � l m e s � ,  t e m � z  ü r e t � m 
teknoloj�ler�n�n kullanılması, çevre dostu yen� ve 
yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarının kullanımına yönel�k 
b�r toplumsal b�l�nçlenme, b�l�msel seferberl�k ve doğru 
b�r s�yas� �raden�n oluşumu �ved� gerekl�l�kt�r. 

Bu ves�leyle Odamızın yen� çalışma dönem�nde, ulusal 
ve bölgesel ölçekl� sanay�leşme ve çevre konulu kongre, 
sempozyum vb. etk �nl�k ler yoluyla toplumsal 
b�l �nçlenmeye katkı koymayı sürdüreceğ�m�z� 
kamuoyuna duyurmak �st�yoruz. 

Yunus Yener
TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Başkanı
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24 HAZİRAN CUMHURBAŞKANLIĞI VE MİLLETVEKİLİ GENEL
SEÇİMLERİ ETKİNLİKLERİ

B�zler, mühend�sler, m�marlar ve şeh�r plancıları olarak, 
toplumun gündel�k yaşamında  �ht�yacı olan her şey�n 
üret�lmes�ne yaratıcı b�lg�m�z� ve emeğ�m�z� koyan 
meslek gruplarıyız.

Enerj�den haberleşmeye, fabr�kalardan barajlara, 
madenlerden ormanlara kadar b�l�m�n ve tekn�ğ�n 
kullanıldığı her alanda alın ter�m�z bulunmaktadır. 
Gündel�k hayatı yen�den yaratan ve geleceğ� �nşa eden 
meslek alanlarımızı savunmak, hayatı ve geleceğ� 
savunmak demekt�r.

Yıllardır s�stemat�k olarak uygulanan pol�t�kalar ve 
ekonom�k terc�hler neden�yle meslek� faal�yetler�m�z 
d e ğ e r s � z l e ş t � r � l m e k t e ,  y e n �  m e z u n  o l a n 
meslektaşlarımız �şs�zl�k sorunuyla karşı karşıya 
bırakılmaktadır. TMMOB olarak b�z�m sorumluluğumuz 
mesleğ�m�z�, meslektaşlarımızı ve ülkem�z�n çıkarlarını 
korumaktır.

Eş�tl�kten, özgürlükten, demokras�den, bağımsızlıktan, 
la�kl�kten, barıştan yana olan b�zler, 24 Haz�ran 
seç�mler�nde ülkem�z�n,  halkımızın ve mesleğ�m�z�n 
geleceğ� �ç�n oy kullanacağız� oyumuza sah�p çıkacağız 
d�yerek üyeler�m�ze ve kamuoyuna yönel�k b�r d�z� 
etk�nl�k gerçekleşt�r�ld�. 

24 HAZİRAN SEÇİMLERİ İÇİN VATANDAŞLARA 
DUYARLILIK ÇAĞRISI YAPILDI.

T M M O B  o l a r a k ;  “ Ü l k e m � z � n ,  h a l k ı m ı z ı n  v e 
çocuklarımızın geleceğ� �ç�n oy kullanacağız, oyumuza 
sah�p çıkacağız” sloganları �le 24 Haz�ran seç�mler� �ç�n 
hazırladığımız broşürler�m�z�, Perşembe pazarı �le 
başlayarak İzm�t yürüyüş yolu boyunca  dağıtarak, 
gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı ve M�lletvek�l� Genel 
Seç�mler�nde oy kullanması �ç�n vatandaşlarımıza 
çağrıda bulunarak, duyarlılığa davet ett�k.

24 HAZİRAN SEÇİMLERİ İÇİN TMMOB GÖRÜŞLERİ 
BASIN VE KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI.

TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu (İKK) olarak; 24 
Haz�ran 2018 tar�h�nde gerçekleşt�r�lecek olan 
Cumhurbaşkanı Seç�m� ve 27. Dönem M�lletvek�l� Genel 
Seç�m�'ne yönel�k b�rl�ğ�m�z�n görüş ve öner�ler�n�n 
paylaşılacağı basın açıklaması 12 Haz�ran 2018 saat 
18:00'de M�marlar Odası Taş B�nada gerçekleşt�r�ld�.
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BAKIM UYGULAMALI EĞİTİM MERKEZİMİZ HİZMETE GİRDİ
İlk�n� 2010 yılında tamamladığımız Uygulamalı Eğ�t�m 
Merkez�m�z�n �k�nc�s� de tamamlanma aşamasına 
gelm�şt�r. 2010 yılında Enerj� Yönet�c�s� ve Etüt Proje 
Eğ�t�mler� �ç�n kullanılmak üzere hayata geç�r�len eğ�t�m 
merkez�m�zde,  teor �k  eğ�t �mler �  tamamlayan 
katıl ımcılar ün�teler üzer�nde uygulamalar � le 
pek�şt�rmekted�r. Anlatılan konuların uygulamalardak� 
karşılığının görülmes� �le eğ�t�m�n çok daha amacına 
ulaşan, çok daha etk�n olarak gerçekleşt�r�ld�ğ� 
görülmüştür.

Enerj� �çer�kl� eğ�t�mlerde ed�n�len tecrübe sonrasında 2017 yılı �çer�s�nde mevcut b�namızın yanında bakım 
personeller�n�n eğ�t�mler�n�n uygulamalı olarak tamamlanab�lmes� �ç�n �k�nc� b�r eğ�t�m merkez�n�n oluşturulmasına 
başlanmıştır. 2018 yılında kurulumu büyük ölçüde tamamlanan eğ�t�m merkez�m�zde �lk eğ�t�mler�m�z ver�lmeye 
başlanmıştır. 
Bu kapsamda uygulamalı olarak ver�lemeye başlanan eğ�t�mler�m�z aşağıda l�stelenmekted�r.

• GAZ TÜRBİNLERİ ve ÇEVRİMLERİ 
• BUHAR TÜRBİNLERİ ve ÇEVRİMLERİ
• POMPALAR (TEORİ-İŞLETME-BAKIM)
• DÖNER EKİPMANLARDA KAPLİN AYARI
• ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ (EŞANJÖR) TİPLERİ, BAKIM ve TESTLERİ
• ENDÜSTRİDE FLANŞ HAZIRLAMA ve TORKLAMA
• KESTİRİMCİ ve KORUYUCU BAKIM
• BAKIM YÖNETİM SİSTEMLERİ
• BAKIM YÖNETİM SİSTEMLERİ ve BAKIMDA MALİYET ANALİZİ
• SIZDIRMAZLIK ELEMANLARI
• EMNİYET VANALARI ve TESTLERİ
• YAĞLAMA VE YAĞLAMA TEKNOLOJİLERİ
• VANALAR (TİPLERİ, KULLANIM ALANLARI, BAKIM ve TESTLERİ)
• PNÖMATİK SİSTEMLER ve ARIZALARI
• HİDROLİK SİSTEMLER ve ARIZALARI
• BUHAR ve BUHAR EKİPMANLARI
• BAKIMDA İŞ GÜVENLİĞİ
• TEMEL İŞ GÜVENLİĞİ ve KİŞİSEL KORUYUCU DONANIMLAR
• İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNİN SAHADA UYGULAMALARI
• YANGINLA MÜCADELE ve YANGIN SÖNDÜRME
• YANGINLA MÜCADELE ve YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMLERİ
• LPG YETKİLİ PERSONEL/ARA TEKNİK ELEMAN EĞİTİMİ

Isı Değ�şt�r�c�ler� T�pler� ve
Bakım ve Testler�

Sıkılık Eğ�t�m�
(H�drol�k Torklama)

Kaynak Personel�
Eğ�t�mler�

Kaynak Personel�
Eğ�t�mler�

Ayrıca, bakım personel� eğ�t�mler�n�n paralel�nde, 
� ş l e t m e l e rd e  B a k ı m  M ü h e n d � s �  o l a r a k  ç a l ı ş a n 
meslektaşlarımızın belgelend�r�lmes� �le �lg�l� çalışmalar da 
Şubem�z�n de �çer�s�nde bulunduğu b�r Oda çalışma grubu 
�le ayrıca çalışılmaktadır. Güz dönem�nde belgelend�rme 
çalışmaları �le sürec�n tamamlanması hedeflenmekted�r. 
Eğ�t�m merkez�m�zde Meslek� Yeterl�l�k Kanunu (MYK) Kapsamında kaynak yapan personel belgelend�rme sınavları 
ve ayrıca kaynak eğ�t�mler� de yürütülmekted�r.
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1 MAYIS’TA BİRLİK MÜCADELE VE DAYANIŞMA
İÇİN ALANLARDAYDIK

UYGULAMALI EĞİTİM MERKEZİMİZDE EDEBALİ
ORTAOKULU VE ÖZEL SEYMEN KOLEJİ

ÖĞRENCİLERİMİZİ AĞIRLADIK

ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA MÜHENDİS
YETKİLENDİRME KURSUMUZ GERÇEKLEŞTİRİLİDİ

ENDÜSTRİDE FLANŞ HAZIRLAMA VE SIKMA
(TORKLAMA) EĞİTİMİ 08-09 MAYIS

TARİHLERİNDE ŞUBEZİMDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

1 Mayıs kutlamaları �ç�n TMMOB İl Koord�nasyon Kurulu 
pankar tı  arkasında toplanan Şubem�z üye ve 
çalışanlarının da arasında bulunduğu çok sayıda 
send�ka, s�yas� part� ve s�v�l toplum kuruluşu Gebze 
Trafo Meydanında buluştu.

As a n s ö r  Ava n  Pro j e  H A z ı r l a m a  M ü h e n d � s l � k 
Yetk�lend�rme Kursumuz 04-05 Mayıs 2018 tar�hler� 
arasında Mustafa ÖZ eğ�tmenl�ğ�nde gerçekleşt�r�ld�. 
Eğ�t�me 10 üyem�z katılım sağladı.

Şube Enerj� Kom�syonumuz tarafından her ay organ�ze 
ed�len, öğrenc�ler�ne yönel�k ''Enerj� Ver�ml�l�ğ� 
Sem�ner�' '  Edebal� Ortaokulu ve Özel Seymen 
Kolej�nden 20 öğrenc� ve öğretmenler�n�n katılımıyla 
gerçekleşt�r�ld�.

Sunumunu Öğrenc� Üye Kom�syonumuzdan Ezhel 
Nogay Tek�n'�n gerçekleşt�rd�ğ�, öğrenc�lere buhar 
kazanı, kompresör ve pompalar �le �lg�l� tanıtımlar 
yapılarak, enerj� ver�ml�l�ğ� �le �lg�l� b�lg�ler aktarılan 
eğ�t�m�m�zde, Şb başkanımız Murat Kürekç� de enerj� 
ver�ml�l�ğ� �çer�kl� b�r konuşma gerçekleşt�rd�.

Şube bünyem�zde Bak ım M ühend�s ler �  � le  Bak ım 
personeller�n�n eğ�t�mler� �ç�n, kurulum aşaması sona 
yaklaşan Yen� Uygulamalı Eğ�t�m Merkez�m�zde, �lk eğ�t�m�m�z 
olan  “ENDÜSTRİDE FLANŞ HAZIRLAMA VE SIKMA 
(TORKLAMA)” eğ�t�m�  08 – 09 Mayıs 2018 tar�hler�nde 
eğ�tmen�m�z Mak�na Mühend�s� Hasan VENEDİKOĞLU 
sunumu ve uygulama çalışması �le tamamlandı
TS EN 1591-4 “Flanşlar ve bağlantıları - Bölüm 4: Kr�t�k 
H�zmet Veren Basınçlı S�stemler�n Cıvatalı Bağlantı 
Düzenekler�nde K�ş�sel Yeteneğ�n Yeterl�l�ğ�” standardı 
kapsamında uygulayıcı personel�n gerekl� kazanımları 
ed�nmeler� uygulamalı olarak tamamlanan eğ�t�mde 
hedeflenm�şt�r.
Tüm flanşlı bağlantıların �lg�l� standartlara uygun olarak 
yapılmasını sağlamak üzere, sahada çalışanlara personellere 
teor�k b�lg� sonrasında mekan�k ve h�drol�k ek�pmanlar �le 
sıkma (torklama) uygulamaları yaptırılmıştır.
Eğ�t�me Katılanlar;
• Boru – Boru, Boru – Ek�pman, Enstrüman – Boru, Kapalı 
Kaplar  flanş bağlantıları
• Bağlantılarda �ht�yaç duyulan yardımcı ek�pmanlar 
(Sızdırmazlık elemanları, saplamalar, cıvatalar ve somunlar)
• Bağlantı hazırlıkları, tem�zl�k, yağlama, ayarlama ve sıkma 
konularında detaylı b�lg� alarak, ed�nd�kler� b�lg�ler� �lg�l� 
eğ�t �m ün�tes �  üzer �nde uygulayarak eğ�t �mler �n� 
tamamlamışlardır.
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14. DÖNEM 3. ŞUBE DANIŞMA KURULU
TOPLANTIMIZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ASANSÖR MÜHENDİS YETKİLENDİRME
KURSUMUZ TAMAMLANDI

KAZA ARAŞTIRMASI VE KÖK SEBEP ANALİZİ
SEMİNERİMİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

08 Mayıs 2018 tar�h�nde Şubem�z Toplantı salonunda 
gerçekleşt�r�len şube danışma kurulu toplantımızda, 
yen� dönem oda başkanımız Yunus YENER yen� dönem 
çalışma programı hakkında b�lg� verd�; meslek ve 
meslektaşlar �ç�n ülke gündem�ne yönel�k beklent�ler 
paylaşıldı.
Toplantımıza 82 danışma üyem�z katıldı.

Asansör Mühend�s Yetk�lend�rme Kursumuz 10-12 
Mayıs tar�hler�nde şube eğ�t�m salonumuzda Mustafa 
ÖZ eğ�tmenl�ğ�nde gerçekleşt�r�ld�.
Eğ�t�m�m�ze 10 üyem�z katılım sağladı.

MÜLTECİ ÇOCUK İŞÇİLER NEREDELER?
NASILLAR? SÖYLEŞİMİZ GERÇEKLEŞTİRİLİDİ

"Sığınamayanlar :  Ölüm Kor�dorundan Mültec� 
Pazarlığına",

"Sur�ye Savaşının Gölges�nde Mültec� İşç�ler" ve
"En Güzel Şarkı" k�taplarının yazarı gazetec�/yazar 
Ercüment AKDENİZ �le:
13 Mayıs Pazar 14.00'te şubem�zde İSİG Kom�syonu 
olarak mültec� çocuk �şç�ler�n çalışma ve yaşam şartları 
üzer�ne b�r söyleş� gerçekleşt�r�ld�.

“KAZA ARAŞTIRMASI VE KÖK SEBEP ANALİZİ” konulu 
eğ�t�m sem�ner�m�z, 12 Mayıs 2018 Cumartes� günü 
saat:13:30 – 16:30 arasında Şube Eğ�t�m salonumuzda 
gerçekleşt�r�ld�.
Eğ�tmenl�ğ�n� Mak.Yük.Müh- A Sınıfı ISG Uzmanı 
üyem�z; Vedat BOZKAN’ın yaptığı eğ�t�me 18 üyem�z 
katılım gösterd�.

“TÜRKİYE’NİN GÜNEŞ ENERJİSİNDEKİ DURUMU”
SEMİNERİMİZ ŞUBEMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“TÜRKİYENİN GÜNEŞ ENERJİSİNDEKİ DURUMU” konulu 
sem�ner�m�z 21 Mayıs 2018 tar�h, 16.00-18.00 saatler� 
arasında Faruk TELEMCİOĞLU (GÜNDER Genel 
Sekreter�) sunumuyla üyeler�m�ze ücrets�z olarak 
gerçekleşt�r�ld�.
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DUMAN TAHLİYE VE DOĞAL HAVALANDIRMA
SİSTEMLERİ EĞİTİMİ ŞUBEMİZDE

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ZEYBEK & HARMANDALI KURSUMUZ
TAMAMLANDI

ENERJİ KOMİSYONUMUZ VE ÜYELERİMİZLE
TÜBİTAK’A TEKNİK GEZİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

14. DÖNEM  2. EŞGÜDÜM 
TOPLANTIMIZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Şubem�z Sosyal Etk�nl�kler kapsamında düzenlenen 
Harmandalı&Zeybek kursumuz 8 haftalık eğ�t�m�n 
sonunda, tamamlandı. Eğ�t�me 21 üyem�z katılım 
sağladı.  

Harmandalı&Zeybek oyunlarının, Ker�moğlu, Ege, 
Aydın yöreler�n�n f�gürler�yle tamamlanan kursumuzun 
eğ�tmenl�ğ�n� üyem�z Cansel OSMANOĞLU sağladı. 
Üyeler�m�zle eğ�t�m�n yanısıra, key�fl� eğlencel� 
kaynaşma ortamı oluştu.

“DUMAN TAHLİYE ve DOĞAL HAVALANDIRMA 
SİSTEMLERİ” konulu eğ�t�m sem�ner�m�z, 24 Mayıs 2018 
Perşembe günü 14:00 – 17:00 saatler� arasında şubem�z 
eğ�t�m salonunda, ÜCRETSİZ olarak gerçekleşt�r�ld�.
Sunumunu FORM A.Ş. Uzmanlarından S�nan ARISOY un 
yapmış olduğu sunuma 21 üyem�z katılım sağladı.

Şube Enerj� Ver�ml�l�ğ� kom�syonumuzun düzenlem�ş 
olduğu TÜBİTAK Türk�ye B�l�msel ve Teknoloj�k 
Araştırma Kurumu Tekn�k gez�m�ze 14 üyem�z katılım 
sağladı. Gez�m�zde TÜBİTAK MAM 'ın Tem�z kömür ve 
b�yokütle teknoloj�ler�, H�drojen yakın p�l�, Araç test 
merkez� b�r�mler� z�yaret ed�lerek, b�lg� alındı.  

Şubem�z çalışmalarında; eş güdümü sağlamak, yen� 
dönem çalışmaları hakkında görüş almak amacıyla, 
Şube Yönet�m Kurulu Üyeler�, Bolu, Düzce, Sakarya İl 
Tems�lc�l�ğ�, Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ� Yürütme Kurulu 
Üyeler�, Oda organlarında görev yapan üyeler, şube 
çalışanlarının katılımıyla 14. Çalışma Dönem�n�n 1. 
Eşgüdüm Toplantısı 10.06.2018 tar�h�nde T�caret Odası 
Sosyal Tes�sler�'nde gerçekleşt�r�ld�. 
Toplantı önces�, katılımcılara yen� uygulamalı eğ�t�m 
merkez�nde, bakım mühend�sl�ğ�ne yönel�k hazırlanan 
eğ�t�m ün�teler� tanıtıldı. Ardından Şube tarafından 
yürütülen tekn�k h�zmetler, büro h�zmetler�, eğ�t�m 
faal�yetler� ve konuları paylaşıldı. Tems�lc�l�klerde 
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DOĞALGAZ İÇ TESİSAT MÜHENDİS
YETKİLENDİRME KURSU ŞUBEMİZDE

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDIK

ISI DEĞİŞTİRİCİLERİ (EŞANJÖRLER) BAKIM VE
TESTLERİ SEMİNERİMİZ 27-28 HAZİRAN 2018

TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

yürütülen çalışmalar aktarıldı, tüm b�r�mler tarafından 
çalışmaların ortaklaştırılması doğrultusunda b�lg� 
alışver�ş� yapıldı.  Bundan sonrak� �şley�ş �le �lg�l� öner�ler 
alındı.  

Doğalgaz İç Tes�sat Mühend�s Yetk�lend�rme Kursu 18-
2 1  H a z � r a n  2 0 1 8  t a r � h l e r � n d e  H a k a n  YAV U Z 
eğ�tmenl�ğ�nde şubem�zde gerçekleşt�r�ld�.
Eğ�t�me 10 üyem�z katıldı. 

27-28 Haz�ran 2018 tar�hler�nde Bak�m personel� 
uygulamal� eğ�t�m merkez�m�zde ısı deg�st�r�c�ler� 
(esanjorler) t�pler� bakım ve testler�   eğ�t�m� 
gerçekleşt�r�ld�. Uzman eğ�tmen�m�z Mak. Muh. Hasan 
Vened�koğlu’nun sunduğu sem�nere faal �yet 
alanımızda bulunan endüstr�yel f�rmalarda çalışan 
üyeler�m�z ve tekn�k elemanlar katılım sağladılar.

Kocael� Ün�vers�tes� Mak�na, Endüstr� ve Mekatron�k 
Mühend�sl�ğ� Bölümler� �le Düzce Ün�vers�tes� Endüstr� 
Mühend�sl�ğ� Bölümü Mezun�yet Törenler�nde, yen� 
mezun olan genç meslektaşlarımız, a�leler� ve değerl� 
bölüm hocalarımızla bu güzel anlara ortak olduk.

Mezun�yet Tören�nde “Mühend�sl�ğ�n önem� ve 
Odalarımızın önem�” konularında görüşler�m�z� 
paylaştık; Bölüm b�r�nc�, İk�nc�, Üçüncüler� �le Endüstr� 
Mühend�sl�ğ� Bölümüne da�r yapılan “Proje B�t�rme 
Ödev� Yarışması”nda dereceye g�renlere şubem�z 
tarafından hazırlanan baret ve ödüller� sunuldu



1 MAYIS’TA ALANLARDAYDIK

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ PANELİ
DÜZENLEDİK

FİLİSTİN HALKI İLE DAYANIŞMA KONULU
BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRDİK

şube günlüğü - sakarya

DUMAN TAHLİYE VE HAVALANDIRMA
SİSTEMLERİ EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Mak�ne Mühend�sler� Odası Sakarya tems�lc�l�ğ� olarak 1 
Mayıs Emek ve Dayanışma gününde alanlardaydık.

Sakarya tems�lc�l�ğ�m�z tarafından İş Sağlığı ve güvenl�ğ� 
haftasında; 10 Mayıs 2018 tar�h�nde SATSO konferans 
salonunda düzenled�ğ�m�z  İŞÇİ  SAĞLIĞI  VE İŞ 
GÜVENLİĞİ  panel�m�z yoğun b�r katılımla gerçekleşt�r�ld�.
Panelde; İş Sağlığı ve güvenl�ğ� b�lg� yönet�m s�stem� 
hakkında İş Güvenl�k Uzmanı Gökmen AYDIN; İş güvenl�ğ� 
uzmanlarının ve �şyer� hek�mler�n�n hukuk� sorumlulukları 
konusunda Dr. Av. Murat ÖZVERİ; Göçmen �şç� kavramı ve 
göçmen �şç�ler�n sorunları konusunda Doç.Dr. Rufat 
AKBIYIKLI ve İSG de �y� uygulamalar konusunda TOYOTA 
A.Ş F�rmasından İş Güvenl�ğ� Uzmanı Güvenç CENGİZ 
katılımcıları b�lg�lend�rd�. Ortak sağlık ve güvenl�k b�r�m� 
çalışan, İş güvenl�ğ� uzmanları, İşyer� hek�mler� ve  İş 
güvenl�ğ� konusunda görev yapan üyeler�m�z�n �lg� 
gösterd�ğ�  panel  yak laş ık  200 k �ş � l �k  k at ı l ımla 
gerçekleşt�r�ld�.

21 Mayıs 2018 tar�h�nde KESK,TTB,SAKARYA BAROSU ve 
SAKARYA KENT ÇALIŞMA GRUBU �le b�rl�kte F�l�st�n Halkı �le 
Dayanışma konulu basın açıklaması gerçekleşt�rd�k.

Sakarya tems�lc�l�ğ�m�zde 04 Haz�ran 2018 tar�h�nde Form 
Grup f�rmasından Mak�ne Mühend�s� S�nan ARISOY' un 
sunumuyla ''DUMAN TAHLİYE VE HAVALANDIRMA 
SİSTEMLERİ EĞİTİMİ''  gerçekleşt�r�ld�.

ASANSÖRLERDE ETİKET UYARISI
05 Haz�ran 2018 tar�h�nde Sakarya tems�lc�l�ğ�m�z 
t a r a f ı n d a n  A s a n s ö r l e r � n  d e n e t � m �  k o n u s u n d a 
vatandaşlarımızı uyarmak amacıyla basın açıklaması 
gerçekleşt�rd�k.Mak�ne Mühend�sler� Odası Sakarya 
Tems�lc�l�k Yürütme Kurulu adına Başkan Sal�m Aydın, 
yapılan denet�mlerde güvenl� olmayan asansörlere   
kırmızı et�ket �l�şt�r�ld�ğ�n� bel�rterek, yurttaşları bu 
asansör lere kul lanmamalar ı  �ç �n uyardı .  Aydın, 
asansörler�n bakım ve kontroller�n�n mutlaka Yeterl�l�k 
Belges� olan kurumlara yaptırılması gerekt�ğ�n� kaydett�. 
Aydın, b�na ya da yapıda sürekl� kullanılan asansörün 
per�yod�k kontrolü yılda en az b�r defa, Bakanlık tarafından 
yetk�lend�r�len ve beled�ye �le protokol �mzalayan A t�p� 
muayene kuruluşlarına yaptırılmalı. Beled�yeler o �lçe 
sınırları �çer�s�nde asansörler�n per�yod�k kontroller�n� 
yapmak �ç�n herhang� b�r A t�p� Muayene kuruluşu �le 
anlaşma yapmak zorundadır. Eğer f�rmalar yıll ık 
bakımlarını yapmıyorsa beled�ye de o bakımları tak�p 
etmel�.  Vatandaşların asansörde sıkıntı yaşaması 
durumunda ş�kayetler�n� de yapmalıdırlar“ �fadeler�ne yer 
verd�.
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şube günlüğü - sakarya

MMO’DAN ULAŞIM KONUSUNDA UYARILAR

22 Haz�ran 2018 tar�h�nde Sakarya tems�lc�l�k yürütme 
kurulu Başkanı Sal�m AYDIN tarafından yapılan basın 
açıklamasında ulaşımda dem�ryollarının önem� ve ADA 
Tren�n�n seferler�ne �l�şk�n açıklamalarda bulunduk. 
TMMOB Mak �ne Mühend�sler�  Odası  Sakar ya 
Te m s � l c � l � k  B a ş k a n ı  S a l � m  Ay d ı n ,  k a r a y o l u 
taşımacılığına ver�len önem�n,den�z ve dem�ryolu 
taşımacılığının �hmal ed�lmes�ne neden olduğunu 
söyled�.
Aydın, doğaya saygılı, güvenl� ve ekonom�k ulaşım �ç�n 
dem�r yollarına daha fazla yatırım yapılması 
gerekt�ğ�n� açıkladı. Aydın, Adapazarı tren� �le �lg�l� 
açıklamalarda bulundu.

GELENEKSEL ÜYE KAHVALTIMIZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

04-06.05.2018 Tar�h�nde Tems�lc�l�ğ�m�zde düzenlenen 
Şant�ye Şefl�ğ� sem�ner�m�ze 9 üyem�z katılım sağladı.

06.05.2018 Pazar günü F�l�z Restaurant'ta gerçekleşen 
üyem�z ve a�leler�n�n yer aldığı üye kahvaltısına 70 k�ş� 
katılım sağladı.

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ SEMİNERİMİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

şube günlüğü - bolu

şube günlüğü - gebze

ASANSÖR KOMİSYONU TEKNİK GEZİSİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z Asansör Kom�syonunun 
katkıları �le Mak�na Mühend�sler� Odası İstanbul Şube 
Suat Seza� Gürü Eğ�t�m ve Uygulama Merkez� Asansör 
b�r�m�ne tekn�k gez� düzenlend�.

KADIN ÜYE KOMİSYONU KAHVALTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

EĞİTİCİNİN EĞİTİMİ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z bünyes�nde kurulan Kadın 
Üye Kom�syonumuzun üyeler�n�n katıldığı kahvaltı 
etk�nl�ğ� düzenlend�. Kom�syon çalışmalarının 
konuşulduğu kahvaltı etk�nl�ğ�ne 8 üyem�z katıldı.

Gebze �lçe tems�lc�l�ğ�m�z İSG kom�syonun kakıları �le 
“Eğ�t�c�n�n Eğ�t�m�” sem�ner� gerçekleşt�r�ld�. Noyan 
AKHAN'ın sunumuyla gerçekleşen etk�nl�ğ�m�ze 12 
üyem�z katılım sağladı. 



CLAY MODELİNG SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z Teknoloj� Kom�syonun 
katkıları �le Cem Drahsan'ın sunumuyla “Clay Model�ng” 
sem�ner� gerçekleşt�r�ld�. Sem�nere 18 üyem�z katılım 
sağladı.

ASANSÖR PANELİMİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

GELENEKSEL ÜYE KAHVALTIMIZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z Asansör Kom�syonumuzun 
katkıları �le s�te ve b�na yönet�c�ler�ne yönel�k olarak 
“Asansör Per�yod�k Kontrol Yönetmel�ğ�nde S�te ve B�na 
Yönet�c�ler�n�n Sorumlulukları” panel� düzenlend�. 
Üyeler�m�z; Özgür KILIÇ, Tuğrul BÖLÜKBAŞ ve İ.Batıhan 
ÖZTÜRK'ün konuşmacı olarak katıldığı panel Gebze 
T�caret Odası Konferans Salonunda gerçekleşt�r�ld�.

Ü y e l e r � m � z  v e  a � l e l e r � n e  y ö n e l � k  o l a r a k 
düzenled�ğ�m�z geleneksel üye kahvaltımız 
anneler gününe özel 13 Mayıs 2018 tar�h�nde 
B a y r a m o ğ l u  D o ğ a  P a r k  R e s t a u r a n t t a 
gerçekleşt�r�ld�. Kahvaltı etk�nl�ğ�m�ze 125 üyem�z 
ve a�leler� katılım sağladı.

FLORMAR İŞÇİLERİNİ ZİYARET ETTİK

İSG KOMİSYONUMUZ BASIN TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİRDİ

GOSB da bulunan Flormar fabr�kasında Petrol-İş 
send�kasına üye oldukları �ç�n �şten çıkarılan 120 �şç�y� 
z�yaret ett�k. Dayanışma z�yarett�n de konuşan yürütme 
kurulu başkanımız S�nan YÜCEL, anayasal haklarını 
kullandıkları �ç�n �şten çıkarılan Flormar �şç�ler�n�n b�ran 
önce �şler�ne ger� dönmeler� gerekt�ğ�n� vurguladı. 

“İşyerler�nde İşveren veya İşveren Vek�l� Tarafından 
Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� H�zmetler�ne İl�şk�n 
Yönetmel�kte Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Yönetmel�k” 
hakkında İSG kom�syonumuz basın toplantısı 
gerçekleşt�rd�. 

ISO 45001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM
SİSTEMİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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şube günlüğü - gebze

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z İSG kom�syonun katkıları �le 
“ISO45001 İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Yönet�m S�stem� 
B�lg�lend�rme” sem�ner� Emel AYAZ'ın sunumuyla 
gerçekleşt�r�ld�. Sem�nere 30 üyem�z katılım sağladı. 

MAKİNA EMNİYETİ RİSK DEĞERLENDİRME
UZMANLIĞI EĞİTİMİ DÜZENLENDİ

24 HAZİRAN SEÇİMLERİ HAKKINDA BASIN
AÇIKLAMASI YAPILDI

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�zde 26-27 Mayıs 2018 
tar�hler�nde Özlem ÖZKILIÇ'ın eğ�tmenl�ğ�nde “Mak�ne 
Emn�yet� ve R�sk Değerlend�rme Uzmanlığı” eğ�t�m� 
düzenlend�. Eğ�t�m� 18 k�ş� katılım sağladı.

Gebze �lçe tems�lc�l�ğ�m�z yürütme kurulu, 24 Haz�ran 
seç�mler�nde üyeler�m�z� ve halkımızı oy kullanmaları ve 
sandıklara sah�p çıkmaları konusunda uyardı. Yapılan 
basın açıklamasında ülkem�z, mesleğ�m�z ve meslek 
haklarımız �ç�n sandığa g�del�m uyarısında bulunuldu. 

24 HAZİRAN SEÇİMLERİ HAKKINDA ODA
GÖRÜŞÜ GEBZELİLERE İLETİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z de 23 Haz�ran 2018 Cumartes� 
günü tems� lc � l �k  başk anımız  S �nan YÜCEL' �n 
e ğ � t m e n l � ğ � n d e  ü c r e t s � z  o l a r a k  “ G e o m e t r � k 
Boyut landırma ve Toleranslandırma” eğ�t �m� 
gerçekleşt�r�ld�. Eğ�t�me 15 üyem�z katılım sağladı

GEOMETRİK BOYUTLANDIRMA VE 
TOLERANSLANDIRMA EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z 24 Haz�ran seç�mler� 
hakkında Gebzel�ler� oy kullanmaya çağırmak amacıyla 
odamızın hazırlamış olduğu b�ld�r�ler üyeler�m�zle 
b�rl�kte Gebze çarşı merkez�nde dağıtıldı.

KİLİTLEME VE ETİKETLEME SİSTEMİ
UYGULAMALARI SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z İSG Kom�syonunun katkıları 
�le “K�l�tleme ve Et�ketleme S�stem� Uygulamaları” 
sem�ner� düzenlend�. Hakan ÇUBUKÇU ve Erkan 
ARSLAN'ın sunumuyla gerçekleşt�r�len etk�nl�ğe 20 
üyem�z katılım sağladı. 



basın açıklaması

1 MAYIS İLE İLGİLİ TMMOB İKK OLARAK BASIN AÇIKLAMASI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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1  M a y ı s  1 8 8 6 ' d a  A m e r � k a  İ ş ç �  S e n d � k a l a r ı 
Konfederasyonu önderl�ğ�nde �şç�ler günde 12 saat, 
haftada 6 gün olan çalışma takv�m�ne karşı, günlük 8 
saatl�k çalışma taleb�yle �ş bıraktılar. 1889'da toplanan 
İk�nc� Enternasyonal'de Fransız b�r �şç� tems�lc�s�n�n 
öner�s�yle 1 Mayıs gününün tüm dünyada "B�rl�k, 
mücadele ve dayanışma günü " olarak kutlanmasına 
karar ver�ld�. Ülkem�zde de �lk kez 1923'te resmî olarak 
kutlanmıştır. 2008 N�san'ında, "Emek ve Dayanışma 
Günü" olarak kutlanması kabul ed�lm�şt�r. 22 N�san 2009 
tar�h�nde TBMM'de kabul ed�len yasa �le 1 Mayıs resm� 
tat�l �lan ed�lm�şt�r.

Ancak emekç�ler�n b�rl�k, mücadele, dayanışma günü 
olan 1 Mayıs bu yıl da emek ve demokras� düşmanı 
pol�t�kaların ve OHAL'�n gölges� altında kutlanacak. 
Grevler�, her türden hak arama eylemler�n� yasaklayan 
OHAL durumu, emekç�ler�n hak kayıplarının bel�rg�n 
b�ç�mde arttığı b�r dönem olarak ülke tar�h�ne geçm�şt�r.

Tüm emekç�ler g�b� üyeler�m�z de bu pol�t�kaların 
kurbanı ed�lm�şt�r.Üyeler�m�z �şs�zl�k, meslek dışı �şlerde 
çalışma, düşük ücret, �ş güvences�n�n olmaması, esnek 
çalışma, SSK pr�mler�n�n düşük ücretler üzer�nden 
ödenmes�, kadın mühend�slerde c�ns�yete göre ücret ve 
�ş poz�syonu farklılığı, meslek� yeters�zl�k sorunları, 
s�yas� baskı �le kadro atamaları, kamuda tay�n ve 
sürgünler, fazla mesa�lerde ücret ver�lmemes�, fazla 
çalıştırma, sosyal hak �hlaller� ve özlük haklarıyla �lg�l� b�r 
d�z� sorunla karşı karşıyadır.

1 Mayıs Kutlamaları �le �lg�l� TMMOB adına yapılacak olan Basın açıklamamız 26.04.2018 tar�h�nde Saat: 
18.30 da Şube Toplantı salonumuzda gerçekleşt�r�ld�. Toplantıya TMMOB İKK b�leşenler� olarak TMMOB 
Onur Kurulu Üyes� İKK Sekreter� Ünal ÖZMURAL , Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şb Başkanı Murat 
KÜREKÇİ, Gıda Mühend�sler� Odası Kocael� Şb. Başkanı Sema KOPAL, M�marlar Odası Kocael� Şube Başkanı 
Füsun YILMAZ, Elektr�k Mühend�sler� Odası Kocael� Şb.Başkanı Ahmet SÖZEN, Z�raat Mühend�sler� Kocael� 
Şb. Başkanı Özgür YILMAZ  ve TMMOB üyeler� katıldı.

Dünyada; haftada 60 saatten fazla çalışanların, tüm 
çalışanlara oranının %23 �le en yüksek olduğu 
ülkem�zde, �şs�zl�k de öneml� b�r problemd�r. İst�hdam 
ve sanay�leşmede h�çb�r sosyal �y�leşt�rme gözetmeyen 
�kt�dar; �şs�zl�k, düşük ücret, �ş c�nayetler� ve meslek 
hastalıkları sonucu ölümler, uzun çalışma süreler� �le 
çalışma yaşamını da cehenneme çev�rm�şt�r.

Haftalık çalışma süres�n�n düşürülmes�, �nsanca 
yaşayacak ücret, örgütlenme ve grev hakkı, sağlıklı ve 
güvenl� çalışma hakkı �ç�n 1 Mayıs'ta, alanda olacağız.

TMMOB bu yıl GEBZE'de!

Her yıl emek ve meslek örgütler� �le b�rl�kte �l�m�zde 
düzenled�ğ�m�z 1 Mayıs M�t�ng�, alanın Kocael� Val�l�ğ� 
tarafından, �kt�darla �l�şk�ler� herkesçe b�l�nen Memur-
Sen'e ver�lmes� ve kent�n emekç�ler�ne, kent�n dışında 
kalan İNTERTEKS Fuar Alanının öner�lmes� neden� �le 
yapılamaz hale gelm�şt�r. Bu nedenle bu yıl TMMOB 
olarak “1 Mayıs B�rl�k, Mücadele ve Dayanışma Günü” 
nde Gebze Send�kalar B�r�l�ğ� �le b�rl�kte Gebze Kent 
Meydanında olacağız.

1 Mayıs Salı günü Gebze Trafo Meydanında saat 
10.00'da başlayacak yürüyüş ve Kent Meydanında 
yapılacak 1 Mayıs m�t�ng�ne katılacak üyeler�m�z �ç�n 
Arasta Park AVM önünden saat 08.30'da araç 
kaldıracağız.

1 Mayıs kortejler�m�zde el ele, omuz omuza buluşmaya, 
g ü z e l  g ü n l e r �  g ö r m e k  � ç � n  b � r l � k t e l � ğ � m � z � 
güçlend�rmeye çağırıyoruz.

Yaşasın 1 Mayıs.

Yaşasın Örgütlü Mücadelem�z.

Yaşasın B�rl�ğ�m�z TMMOB.

Murat KÜREKÇİ
TMMOB
Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu Sekreter�



basın açıklaması

ORTADAN KALDIRILAN MALİYETLER DEĞİL,
SAĞLIKLI VE GÜVENLİ ÇALIŞMA HAKKIDIR.

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu TOBB Genel Kurulundaki konuşmasında “ 
İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, KOBİ'lerimize büyük 
yükler getiriyordu, bunları kaldırttık. “ dedikten sadece 
bir hafta sonra  “İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN 
VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE 
GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE 
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK” 21 Mayıs 
2018 tarih ve  30427 sayılı resmi gazetede yayınlanarak 
yürürlüğe sokulmuştur. 2017 yılında enaz 2006 kişinin iş 
cinayetlerinde yaşamını yitirdiği bir ülkede bu türden 
bir değişiklik en basit ifade ile abesle iştigaldir. 

Seçim öncesinde yangından mal kaçırır gibi, konunun 
işverenler  dış ında hiçbir  taraf ı  i le  müzakere 
edilmeksizin yapılan bu yönetmelik değişikliği ile 
işverenlerin işçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki mali 
yükleri azaltılmak istendiği açıktır. 

Yönetmelik değişikliği özetle şunları içermektedir. 
• “29/6/2015 tarihli ve 29401 sayılı Resmî Gazete'de 
yayımlanan İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili 
Tara fından Yürütülecek İş  S ağl ığı  ve  Güvenliği 
Hizmetlerine İlişkin Yönetmeliğin 1 inci maddesinin birinci 
fıkrasında yer alan “ondan” ibaresi “elliden” olarak 
değiştirilmiştir ”.  Böylelikle C sınıfı iş güvenliği 
u z m a n l a r ı n ı n  n e r e d e y s e  ç a l ı ş a c a ğ ı  i ş l e t m e 
bırakılmamıştır. Az tehlikeli işyerleri içinde; meyve ve 
sebze suyu imalatı, içme suyu üretimi, şişelenmesi, 
dövülmüş diğer tahıl ürünlerinin imalatı, makarna, 
şehriye, kuskus ve benzeri mamullerin imalatı, dış giyim 
eşyası imalatı, dokuma, örme gibi endüstriyel 
faaliyetleri ve servis taşımacılığı, yolcu taşımacılığı gibi 
faaliyetleri de içeren 926 farklı iş alanı bulunmaktadır. 
Oysa az tehlikeli diye anılan Gaziantep'teki bir bulgur 
fabrikasında Ali Saltık 14 yaşında iken hayatını 
kaybetmişti. Buna benzer onlarca acı haberi az tehlikeli 
diye anılan iş yerelerinde basın yolu ile öğrendik. Az 
tehlikeli diye anılan işletmelerde de basınçlı kaplar, 
kaldırma makineleri, tehlikeli istifler, elektrik ve akışkan 
tesisatları gibi onlarca tehlike mevcuttur. Yüksekte 
çalışma, bakım onarım gibi ölüm riski yüksek işler 
yapılmaktadır. 

• İstanbul İşçi Sağlığı ve Iş Güvenliği Meclisi verilerine 
gore 2017 yılı içersinde  2006 işçi iş cinayetlerine kurban 
verildi, bunlardan 385 kişi (%19) tarım, 272 kişi (%13) 
taşımacılık, 15 kişi (%8) ise ticaret- büro faaliyetlerinde 
yaşamını yitirdi. Bu işyerlerinin birçoğu az tehlikeli 
sınıfta ve 50'den az çalışanı olan işyerleridir. Bu 

istatistikler tehlike sınıfları tebliğine gore belirlenmiş 
sınıflandırmanın gerçek hayata uygun olmadığını 
göstemektedir. 

• Ayrıca kayıtlı çalışanların %78'I KOBİ'lerde istihdam 
edilirken 50'den az çalışanı bulunan  işyerlerinin 
istihdamdaki payı %50'ye yakındır. Yönetmelik 
değişikliği ile istihdamın önemli bir kısmı işçi sağlığı ve  
iş güvenliği şemsiyesi dışına çıkarılmaktadır. Geçmişte 
50 kişiden az çalışanı olan şirketlere getirilen 
muafiyetler nedeni ile birçok işyerinde birden fazla 
sigorta numarası açılarak kağıt üzerinde işyerlerinin 
bölündüğü örnekler yaşanmıştır. Bu düzenleme 
sonrasında benzer durumların yaşanmayacağı iddia 
edilemez. 

• İş güvenliği eğitimlerinin uzaktan eğitim ile 
verilmesinin önü açılmıştır.  Böylelikle işyerini hiç 
görmemiş kişilerce hazırlanmış hazır modüller ile 
çalışanların sağlık ve güvenlik ile ilgili ihtiyaçlarından 
uzak eğitimler ile yasak savmak kolaylaştırılmıştır. 

• Yönetmelike “Ayrıca eğitimler Milli Eğitim Bakanlığı, 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve 
Sanatkârları Konfederasyonu ve bağlı odalar, Türkiye 
Belediyeler Birliği, işçi ve işveren kuruluşları ile 
üniversiteler tarafından Bakanlıkla protokol yapmak 
suretiyle de verilebilir.”” maddesi eklenerek işverenlerin 
belgelendirilmesi süreci kolaylaştırılmıştır. 

• İşverenlerin iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminin 
yerini almasını sağlayacak belgelendirme sürecinde ise 
herhangi bir nitelik, uzmanlık aranmayacak sadece 
yapılacak sınavlarda 100 üzerinden 50 puanı alan bu 
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s ı n a v d a  b a ş a r ı l ı  k a b u l  e d i l e c e k .  E ğ i t i m  v e 
belgelendirmeyi kapsayan ücret; net asgari ücretin 
1/10'unu geçmemek koşuluyla, Bakanlıkla yapılan 
protokolde belirlenecek. Oysa meslektaşlarımız 210 
saatlik eğitimve uygulama programını tamamladıktan 
sonra ÖSYM tarafından düzenlenen sınavdan 70 puan 
almak zorundalar. Eğtim bedeli eğitim kurumuna gore 
farklılık göstemek ile birlikte asgari ücret net tutarının 
çok üzerindedir ve sadece sınav harcı 200 TL olarak 
belirlenmiştir. Düzenlemenin bu yönünde bile 
i ş v e r e n l e r  i ş  g ü v e n l i ğ i  u z m a n l a r ı  v e  i ş y e r i 
hekimlerinden fazla korunup kollanmıştır. 

Bugüne kadar mevzuatın uygulanmasında bir çok geri 
adım atılmış, işyerleri için etkin bir denetim sistemi 
kurulamamış, iş güvenliği hizmetleri ticari bir faaliyete 
dönüştürülmüş, iş güvenliği uzmanlarının mesleki 
anlamda bağımsızlığını sağlayacak hiçbir düzenleme 
yapılmamıştır. Bu sürecin sonucunda iş cinayetleri 
artarak sürmüştür. Her yıl binlerce emekçinin ölümüne, 
yaralanmasına veya hasta olmasına neden olan bir 
sistem sürdürülmektedir. Bu düzenleme ile de bir kez 

daha gördük ki insan hayatı ile ilgili önlemler gereksiz 
maliyetler olarak görülüyor. 

• İş cinayetlerinin önlenmesi için işyerlerinde sayı 
sınırına bağlı tüm düzenlemeler derhal kaldırılmalı, 
• Etkin bir denetim sistemi kurulmalı
• İş güvenliği alanında çalışanların mesleki, ekonomik ve 
idari açıdan bağımsızlığı sağlanmalı
•  İ şç i  sağl ığı  ve iş  güvenl iği  a lanındak i  tüm 
düzenlemeler bu işin gerçek tarafı olan işçi sendikaları 
ve meslek örgütlerinin de katılımı ile hazırlanmalıdır.
• Soma Holding, Torunlar İnşaat gibi kamu vicdanında 
yer etmiş iş cinayetleri sonrası işverenleri yargılama dışı 
tutan uygulama ve düzenlemer değişmelidir. 

TMMOB her zaman işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında 
mücadelesini sürdürecek ve konunun takipçisi 
olacaktır. 

Murat KÜREKCİ
TMMOB 
Kocaeli İl Koordinasyon Kurulu Sekreter�

KARAYOLLARI İLE YAPILAN YOLCU VE YÜK TAŞIMACILIĞINDA OLUŞAN DIŞA 
BAĞIMLILIĞA KARŞI; DOĞAYA SAYGILI, GÜVENLİ VE UCUZ ULAŞIM İÇİN

DENİZ VE DEMİRYOLLARINA YATIRIM YAPILMALIDIR.

Türk �ye'de uzun b�r  süreden ber�  k arayolu 
taşımacılığına ver�len aşırı önem, d�ğer taşıma 
türler�n�n �hmal ed�lmes�ne yol açmıştır. Sonuçta 
ver�ms�z yol kullanımı, yüksek yatırım mal�yetler�, 
enerj� ve araz� kayıpları, gürültü, çevre tahr�b�, hava 
k�rl�l�ğ�, ver�ms�z araç parkı, her yıl artan traf�k kazaları 
ve dışa bağımlılıkla b�rl�kte bugün ulaşımda yaşanan 
kaosun oluşmasına neden olunmuştur.

1950'de ülkem�zde yüzde yolcu taşımalarının 
49,9'u karayolu, yüzde 42,2's� dem�ryolu �le;  yük 
taşımalarının �se yüzde 55,1'� dem�ryolu, yüzde 
17,1'� karayolu �le yapılmaktaydı. Ancak Marshall 
planı çerçeves�nde Türk�ye'ye dayatılan ulaşım 
pol�t�kası uyarınca dem�ryolları atıl bırakılarak 
k a r a y o l u  m e r k e z l �  u l a ş ı m  p o l � t � k a s ı 
ben�msenm�şt�r. Bu nedenle bugün yolcu ve yük 
taşımacılığının yaklaşık yüzde 90'ı karayolu �le 
yapılmaktadır. Dem�ryolu yolcu taşımacılığı �se 
yüzde 1'e, yük taşımacılığı yüzde 4'e ger�lem�şt�r. 
Taşımacılığın tamamına yakını karayolu �le yapıldığı 
�ç�n  ön plana karayolu güvenl�k problem�
çıkmaktadır. 

Karayolu, den�zyolu, dem�ryolu, havayolu komb�ne 

taşımacılığının tek b�r taşıma z�nc�r� oluşturacak 
şek�lde entegrasyonu ve buna yönel�k yeterl� f�z�k� 
kapas�teye sah�p yükleme, boşaltma ve aktarma 
term�naller�, alt yapısı ve elektron�k ağ ve �şlemler� 
yoktur. Bu noktada ulaşımın toplumsal gereks�n�mler 
doğrultusunda planlandığı; karayolu, dem�ryolu, 
den�zyolu, havayolu, suyolu ve boru hatlarının tekn�k 
ve ekonom�k açıdan uyumlu olduğu, kaynakların 
rasyonel kullanıldığı, toplu ve bütünleşt�r�lm�ş b�r 
ulaştırma s�stem�n�n gel�şt�r�lmes� ülkem�z�n öncel�kl� 
gereks�n�m�d�r. 
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Bu bağlamda kent�m�z� ve kentl�m�z� de yakından 
�lg�lend�ren b�r ulaşım sorunu olan Dem�ryolu 
Sorununa d�kkat çekmek önem�n� korumaktadır.

1-)ADAPAZARI TRENİ
Bölge halkının güvenl� ve ucuz ulaşımını sağlayan 
Adapazarı tren�n�n seferler� 01/02/2012 tar�h� 
�t�bar�yle durduruldu. Yüksek Hızlı Tren �ç�n yapılan 
Dem�ryolu çalışması önces�; ADAPAZARI EKSPRESİ �le 
Haydarpaşa-Adapazarı arasında ayda yaklaşık 
ortalama 427 b�n k�ş�ye h�zmet ver�l�yordu. 2015 
yılında ADAPAZARI TRENİ yen�den h�zmete g�rm�ş, 
ancak sefer sayısı 24 ten 4 g�d�ş- ve 4 gel�ş seferden 
toplam 8 e, durak sayısı 31 den 11' e düşürülmüştür. 4 
gün önce Köseköy ve Derbent �stasyonlarında 
d u r m a y a  b a ş l a m a s ı y l a  d u r a k  s a y ı s ı  1 3 ' e 
yükselt�lm�şt�r. Halen 42evler, D�lovası, Tavşancıl, 
Kuruçeşme, Tuzla g�b� öneml� tren �stasyonları kapalı 
durumdadır. Tren güzergâhı Pend�k ve M�thatpaşa 
arasında sınırlandığı �ç�n b�nlerce k�ş� trenden 
faydalanamıyor.

Ac�len kapalı olan tren �stasyonlarının tekrar 
açılmasını, sefer sayısının en az (esk�s� g�b�) 24 sefer 
olmasını ve güzergâhının (esk�s� g�b�) Haydarpaşa – 
Adapazarı tren �stasyonlarına uzatılmasını talep 
ed�yoruz.

2-) BANLİYO TRENİ
Haydarpaşa-Gebze arasında çalışan günde 124 sefer 
yapan ve 27 tren �stasyonunda duran banl�yö tren (19 
Haz�ran 2013 tar�h�nden �t�baren) tamamen 
durdurulmuştur.2012 yılında 26 m�lyondan fazla 
k�ş�n�n faydalandığı tren halen faal�yette değ�ld�r.

Tren seferler� durdurulmadan duraklara TCDD 
tarafından asılan görseller el�m�zde mevcuttur. 24 ay 
kapatılacağı açıklanarak çalışmalar başlamış �d�. 
Haz�ran ayında 5 yıl olacak. Bu tren�nde en kısa 
sürede tekrar vatandaşın h�zmet�ne sunulmasını 
�st�yoruz.

3-)YÜK TAŞIMACILIĞI
Organ�ze Sanay� Bölgeler� ve L�manların dem�ryolu 
bağlantıları yoktur. Bu durum değerlend�r�lmel�d�r.

Taşıma mal�yetler� ve traf�k kazaları buna bağlı olarak 
artmaktadır. Sanay�c�n�n rekabet gücü azalmaktadır.

B�rkaç öner� :
Yük taşımacılığı düşünülmeden dem�ryolu 
taşımacılığı planlaması yapılmamalıdır. 

Fazladan b�r yatırıma gerek olmadan mevcut 
dem�ryolu altyapısı �le ulaşım sorunu azaltılab�l�r. 
D a h a  ö n c e  t r e n  b � l e t  f � y a t l a r ı  o t o b ü s 
f�yatlarından ucuzdu. Kamu yararı gözet�lerek 
tren seyahat ücretler� düşürülmel�d�r.

Karayolu, havayolu, den�zyolu, dem�ryolu ve kentler 
arası ulaşım �le kent �ç� ulaşım pol�t�kaları ülke 
genel�nde b�rb�rler� �le entegre olacak şek�lde 
planlanmal ı  ve  komb�ne -toplu taş ımacı l ık 
yaygınlaştırılmalıdır. Kocael�, İstanbul ve Sakarya 
�ller�n�n dem�ryolu ulaşımında entegrasyonu 
ac�len sağlanmalıdır. 

Traf�k güvenl�ğ�, ulaşımda karayollarının payının 
azaltılması ve kaza r�sk� en az olan d�ğer taşıma 
türler�ne ağırlık ver�lmes� �le sağlanmalıdır. 
Dem�ryoluna göre �k� kat, suyoluna göre neredeyse 
üç kat fazla enerj� tüketen karayolu yatırımları 
gözden geç�r�lmel�d�r. Yatırım mal�yetler�, enerj� 
tüket�m�, çevresel etk�ler, em�syon değerler� 
d � k k a t e  a l ı n a r a k  ö n c e l � k  d e m � r y o l u  v e 
den�zyoluna ver�lmel�, mevcut s�stemler�n 
kapas�te ve ver�ml�l�kler� gel�şt�r�lerek tam 
kullanımı �le petrol bağımlılığının azaltılması 
hedeflenmel�d�r. 
D e m � r y o l u  y a t ı r ı m l a r ı n d a  s a d e c e  y o l c u 
taşımacılığında kullanılan yüksek hızlı tren �le 
yet�n�lmemel�, yük taşımacılığı gündeme alınmalıdır. 
Dem�ryolu konvans�yonel hat uzunlukları 
a r t ı r ı l m a l ı ,  h a t  y e n � l e m e  � ş l e m l e r �  v e 
elektr�f �k asyonuna hız  ver� lmel� ,  u laş ım 
güvenl�ğ�n� etk�leyen hatların bakım ve onarımı �ç�n 
bütçe ayrılmalıdır. 

Traf�k Güvenl�ğ� Kurulu ve İl Traf�k Kom�syonlarında 
TMMOB ve �lg�l� meslek odaları tems�l ed�lmel�d�r. 

Kent merkezler�ne traf�k akışı caydırıcı hale 
get�r�lmel�, kentsel �mar uygulamaları �le ulaşım 
pol�t�kaları  uyuşmalı ,  çevre yolları  ve şeh�r 
geç�şler�nde yapılaşma önlenmel�d�r. 

Kent �ç�  toplu taşımacılığında halk, kent 
örgütlenmeler�, meslek odaları ve ün�vers�teler�n 
g ö r ü ş l e r �  a l ı n m a l ı ,  ö z e l l e ş t � r m e l e r d e n 
vazgeç�lmel�d�r. 

Murat KÜREKCİ
Mak�na Mühend�sler� Odası
Kocael� Şubes� Başkanı
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YAPI RUHSATLARINDAN MİMAR VE MÜHENDİS İMZALARININ
KALDIRILMASI KARARINDAN VAZGEÇİLMELİDİR

02.05.2018 tar�h ve 30409 (mükerrer) Resm� Gazete'de 
yayımlanan tebl�ğ �le TS 8737 no.lu yen� Yapı Ruhsatı 
Formu Standardı yürürlüğe g�rm�şt�r.

Tebl�ğ�n ardından; İç�şler� Bakanlığı tarafından 
Mek ânsal  Adres  K ayıt  S �stem�  Yapı  Belgeler � 
Uygulamasında ruhsat formu değ�ş�kl�k ler�n�n 
�şlenmes�yle; yapı sah�b�n�n, yapı müteahh�d�n�n, 
şant�ye şef�n�n, yapı denetç�ler�n�n (fenn� mesuller�n)  ve 
proje müell�fler�n�n ıslak �mzalarının yer aldığı haneler 
kaldırılmıştır.

Yen� yapı ruhsatı standardına göre; ruhsatı düzenleyen 
�dare yetk�l�ler� dışında yalnızca yapı denet�m ş�rket 
yetk�l �s�n�n ıslak �mzası al ınması yapı ruhsatı 
düzenlenmes� �ç�n yeterl� olmaktadır. Buna karşın �mza 
haneler� kaldırılan alanlarda sorumluların �s�mler�n�n ve 
�lg�l� b�lg�ler�n�n kayded�lmes� uygulaması devam 
etmekted�r.

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı'nın “bürokras�y� azaltma” 
gerekçes� �le uygulamaya başladığı bu düzenleme, hem 
kamusal hem de meslek� anlamda c�dd� sorunları 
beraber�nde get�recekt�r. 

B�r yapıyı �nşa etme, �lg�l� yasa ve yönetmel�kler 
doğrultusunda, yetk�n m�mar ve mühend�sler�n 
ortaklaşa çalışmasıyla oluşturulan projelend�rme sürec� 
�le başlayarak, �skân aşamasına kadar yapının �nşasının 
kontrolünü, uygulama sırasında gerekl� güvenl�k 
önlemler�n�n alınmasını gerekt�ren, çok yönlü �şleyen 
b�r mekan�zmadır. 

Uygulamaya geçen bu düzenlemen�n, müell�fl�k 
haklarına darbe vurduğu, proje müell�f�n�n kontrolü 
dışında tasarım ve projelend�rme süreçler�n�n 
yaşanmasını mümkün hale get�rd�ğ�, sahtec�l�ğ�n 
önünü açacağı su götürmez b�r gerçekt�r. 

Ruhsatta “proje müell�f�” �mzalarının kaldırılması proje 
sah�b� m�mar ve mühend�sler�n müell�fl�k haklarının 
korunmasını �mkânsız hale get�recekt�r. Bu yen� 
düzenleme, sahte m�mar ve mühend�sler�n, yapı 
müteahh�tler�n�n, şant�ye şefler�n�n s�steme dah�l 
olmasına yol açab�leceğ� g�b�, gerçek k�ş�ler�n b�lg�ler� 
dışında yalnızca b�lg�ler� kullanılarak yen� ruhsatların 
düzenlenmes�ne zem�n hazırlayacaktır. Beled�yelere 
tesl�m ed�len projelerdek� �s�mler�n gerçek olup 
olmadığı, Serbest Müşav�rl�k Mühend�sl�k-SMM 
B ü r o s u  s a h � p l e r � n � n  mü h e n d � s,  m � m a r  o l u p 
olmadıklarının tesp�t ed�lmes� bundan sonra �mkânsız 
hale gelecek ve bu konuda sahtec�l�k yaygınlaşacaktır. 
Oysa tüm ruhsat süreçler�nde müell�f�n proje 
tasarlayanı/ç�zer� olduğunu �spatlaması, hem �mal 
ed�lecek yapının sorumluluğunu alması adına, hem de 
hukuk� manada müell�fl�k haklarının korunması adına 
elzemd�r.

Eserler�m�z�n ve emeğ�m�z�n Beled�ye bürokras�s� ve 
müteahh�tler�n �nsafına bırakılması anlamına gelen 
yen� düzenlemey� yanlış bulmaktayız. Odalar olarak, 
eğ�t�m süreçler�nde aldığı b�l�msel b�lg�y� �nsanlığın, 
hatta tüm canlıların yararına sunan ve eser hal�ne 
dönüştüren m�mar ve mühend�sler�n haklarına sah�p 
çıkmakta kararlıyız. 

Proje müell�fler�n�n �mzaları alınmadan hazırlanacak 
olan yapı ruhsatlarında, ruhsat ek� projeler�n�n ve proje 
tad�latlarının denet�mler�n�n hang� yolla yapılacağı 
anlaşılmamakla b�rl�kte, bu durumun hukuk� ve meslek� 
sorumluluğu uygulamayı yapan beled�yeler ve �lg�l� 
tüm kamu kurum ve kuruluşlarını ger� dönülmez ve 
onarılmaz hukuk� sorumluluklar altında bırakacaktır.

Anılan Tebl�ğ �le m�marlık ve mühend�sl�k d�s�pl�nler�n�n 
yapı ruhsatları  üzer�ndek� denet�m yetk�s�n�n 
kaldırılmasına ek olarak, yapı sah�pler�n�n de kend� 
mülkler� üzer�ndek� �mzalı onaylarının kaldırılması; yapı 
sah�b�n�n hang� m�mar� proje �le ruhsat alındığını 
kontrol edememes� sonucuna yol açılacak ve ağır 
m ü l k � ye t  h a k k ı  � h l a l l e r � y l e  k a r ş ı l a ş ı l a c a k t ı r.

Konu �le �lg�l� TMMOB'ye bağlı meslek odalarının 
çalışmaları devam etmekte olup, meslek haklarımıza 
yapılan bu saldırıya karşı mücadelem�z�n kararlılıkla 
s ü r d ü r ü l e c e ğ � n �  d e ğ e r l �  k a m u o y u  v e 
meslektaşlarımızın b�lg�ler�ne sunarız.

Murat KÜREKÇİ
TMMOB
Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu Sekreter�
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 Değerl� basın emekç�ler� ,

 Bu basın açıklamasını duyurduğumuz Cuma 
gününden bugüne 2 acı haber aldık. 
 B�r�nc�s� Arslanbey OSB'de üret�m yapan Tezcan 
Galvan�z fabr�kasında formen olarak çalışan Murat 
Karter (45) �s�ml� �şç� hadde hattında hayatını kaybetm�ş, 
�k�nc� vakada �se Tüpraş'ta tank bakım çalışması yapan 
b�r f�rmanın Macar�stan atandaşı 42 yaşındak� b�r �şç� 
tank �ç�nde fenalaşmış ve sonrasında hayatını 
kaybetm�şt�r. Bu �k� emekç�n�n a�leler�ne başsağlığı 

d�lemek �ster�z. 
 Ancak b�lmel�y�z k� bu vakalar münfer�t değ�ld�r. 
 İstanbul İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� Mecl�s� ver�ler�ne 
gore 2017 yılında 71'� �l�m�zde olmak üzere enaz 2006 
�şç�, 2018 yılının �lk 4 ayında �se enaz 575 �şç� çalışırken 
hayatını kaybett�. 
 İl�m�zde �se geçen 4,5 ayda 4'ü kadın 29 �şç� hayatını 
kaybett�.  Herb�r� önleneb�l�r sebeplere bağlı bu �ş 
c�nayetler�ne karşı mücadelem�z� sürdüreceğ�m�z� ve 
kamuoyunu b�lg�lend�receğ�m�z� s�z�n aracılığınızla 
kamuoyuna da duyurmak �ster�z. 

SOMA’YI UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ !

Ülkem�zde yaşanan ve dünyada benzer�ne az rastlanır 
fac�a olan Soma Fac�ası üzer�nden tam 4 yıl geçt�. 
Yüreğ�m�z Soma'da, aklımız Katl�am Davası'nda. 
Ülkem�z�n acısı d�nene, katl�amda sorumluluğu olan 
herkes hesap verene kadar öfkem�z d�nmeyecek.

Soma'da hayatını kaybeden 301 maden emekç�s�n� 
saygıyla anıyoruz.

Hala öfkel�y�z. Çünkü rekabet, kâr hırsı ve ucuz üret�m 
�ç�n �şç�ler, emekç�ler vahş� koşullarda çalıştırılıyor, 
yasalar bu çalışma b�ç�m�ne göre uyduruluyor ve aşırı 
üret�m halen zorlanıyor.

Soma'da 301 madenc�m�z�n katled�ld�ğ� Eynez Ocağı, 
vakt�nde böyles� b�r çalışma yükünü, mevcut koşullarda 
k aldıramayacağı  �ç �n b�r  �ş letmeden ötek �ne 
devred�lm�şt�. Ocakta b�l�me, tekn�ğe ve �nsan� çalışma 
koşulları aykırı b�ç�mde üret�m yapılmış ve adeta 
gel�yorum d�yen Soma Fac�ası yaşanmıştı. TMMOB 
Jeoloj� Mühend�sler� Odası, Soma Kömür İşletmeler� A.Ş. 
Yönet�m Kurulu Başkanı Alp Gürkan'ı Oda üyel�ğ�nde 
�hraç etm�ş, karar TMMOB Yüksek Onur Kurulu'nca 
onaylanmış ve Alp Gürkan bu karara �t�raz ederek dava 
açmıştı. İdare mahkemes�, Soma maden �şletmes�n�n 
yönet�m kurulu başkanlığı ve yönet�m kurulu üyel�ğ� 
görev�nde bulunan davacının, olayın vehamet� 
karşısında davalı �darece durumun değerlend�r�lerek 
meslek cam�asından uzaklaştırılmasında mutlak zaruret 

bulunması neden�yle odadan �hraç cezası  � le 
cezalandırılmasına �l�şk�n dava konusu �şlemde hukuka 
aykırılık görmem�şt�r. Hukukun sermaye ve �kt�dar 
çevreler�nce baskı altına g�rmeden �şlemes� �ç�n 
konunun tak �pç �s �  o lacağımız ı  b � r  kez  daha 
hatırlatıyoruz.

Ülkem�z güvences�z ve kuralsız çalışılan, emekç�ler�n 
açlık �le ölüm arasında seç�m yapmak zorunda 
bırakıldığı, �ş c�nayetler�n�n fıtrat ve kader olarak 
değerlend�r�ld�ğ� b�r ülke hal�ne gelm�şt�r.

İş c�nayetler� sadece maden sektöründe değ�l, tüm �ş 
kollarında artmaktadır. OHAL süres�nce, geçm�ş 
zamanlardan daha fazla �ş c�nayetler�ne kurban 
ver�lm�şt�r. 

M e s l e k  h a s t a l ı k l a r ı  ü l k e m � z d e  h a l e n  t e s p � t 
ed�lememekte, kapsam dışı görülmekted�r. Ülkem�z�n 
b�r meslek hastalıkları �ndeks� dah� oluşturulmamıştır.

Çünkü bu s�stem, hak �hlaller�nden, uzun zamana 
yayılan ve sonuçsuz kalan hukuk� süreçlerden, kamu 
denet�m�n�n önemsenmemes�nden, yasaların duruma 
göre değ�şt�r�lmes�nden, demokrat�k send�kalaşma 
hakkının engellenmes�nden, emekç�ler�n güvences�z 
bırakılmasından beslenmekted�r.

İşverenler, s�yas�ler ve çıkar ortakları tarafından f��len 
kurulmuş olan bu vahş� s�stem k�ralık �şç�l�kle, esnek 
çalıştırmayla, ödünç �şç�l�k �le daha da güvences�z hale 
get�r�lm�şt�r. Artan çalışma saatler�, göz d�k�len kıdem 
tazm�natlarıyla güvences�zl�k ve ucuza çalıştırma, 
katl�amlara vardırılmıştır.

Madenc�ler, bugün halen Soma'da aynı koşullar altında 
ekmeğ�n� taştan çıkarmaktadır. 

Dünyanın en büyük �ş c�nayet�, dünyanın en büyük �şç� 
katl�amı olan Soma Davası, 2014 yılından ber� 
görülmekted�r.



basın açıklaması

Hızlı, etk�l�, �ş c�nayetler�n� caydırıcı, kamu v�cdanını, 
adalet duygunu karşı layan b�r  dava olmasını 
bekled�ğ�m�z ve bu uğurda çaba sarf ett�ğ�m�z bu dava, 
daha başlarken: Başsavcının, “gözaltına alacağımız 
herkes �şç� lerle b�r l �kte öldü” beyanı � le ölen 
mühend�sler�n �şaret ed�lm�ş olması, s�stem�n yaratmış 
olduğu bu fac�anın, sadece b�rkaç mühend�se 
yüklenerek çözümlenmek �sten�lmes� ve s�stemden 
kaynaklı sorunların, üstü örtülerek, unutturulma 
mecrasına sokulması çok tanıdık b�r yaklaşımdır.

Daha da tanıdık olan, madenc� a�leler�n� sokakta 
tekmeleyenler�n, 301 k�ş� yaşamını y�t�rm�şken havanın 
soğukluğundan ve yorgunluktan söz edenler�n, 
ölümler�m�z üzer�nden rant kazanmak �steyenler�n, 
katl�amın gerçek sorumlularının halen kamuoyunun 
gözler� önünde olmasıdır. 

Soma katl�amında sorumluluk sadece, üret�m� artırmak 
�ç�n tüm standartları ve yasaları ç�ğneyen ş�rket�n 
değ�ld�r. Soma Kömür İşletmeler� A.Ş., TKİ, MİGEM, ETKB, 
ÇSGB ve Hükümet yaşanan tüm maden fac�alarında 
olduğu g�b� sorumludurlar ve hesap vermel�d�rler.

Bu katl�amın gerçek sorumluları hala kamuoyu önünde 
hesap vermem�şt�r. B�zler Soma davasının tak�pç�s�y�z ve 
gerçek sorumluların açığa çıkarılması �ç�n sonuna kadar 
da tak�pç�s� olacağız

Türk�ye'de özell �k le AKP �kt�darında ve OHAL 
d ö n e m � n d e  u y g u l a n a n  p o l � t � k a l a r l a  m a d e n 
�haleler�ndek� yağma ve yandaş z�hn�yet�yle, üret�m 
süreçler�nde; tekn�k b�lg� ve alt yapı olarak yeters�z k�ş� 
ve ş�rketlere bırakılmıştır. Kamusal denet�m�n de yeterl� 
ve etk�n b�r b�ç�mde yapılmaması �ş c�nayetler�n�n 
Soma'da olduğu g�b� katl�amlara dönüşmes�ne neden 
olmuştur.

Ülkem�z, �ş c�nayetler�nde, �şç� ölümler�nde Avrupa'da 
b�r�nc�, dünyada üçüncü sırada yer almaktadır. Bu tablo 

AKP'n�n �kt�dara gelmes�yle daha vah�m, OHAL'�n �lanı 
�le akıl almaz hal almıştır. 

Soma'da, Ermenek'te, Ş�rvan'da, Çöllolarda, Torunlarda, 
3. Köprü ve Haval�manında, madenlerde ve tüm �ş 
kollarında katl�amlar son 15 yıldır ağırlaştırılmış b�r 
b�ç�mde sürdürülen “özelleşt�rme”, “p�yasalaştırma” ve 
“taşeronlaştırma” pol�t�kalarının b�r sonucu olarak 
artarak devam etmekted�r.

Bu gün �şç�y� her türlü korumadan uzak ve sah�ps�z 
b ı r a k a n ,  m ü h e n d � s  v e  h e k � m �  � ş  k a z a l a r ı 
tazm�natlarından sorumlu tutan, �şveren� ve �ş yaşamını 
denetlemekten sorumlu olan devlet� �se her türlü 
sorumluluktan arındıran b�r pol�t�ka �le karşı karşıyayız.
Bu nedenle, Soma'dan dünden bugüne değ�şen, 
�y�leşen kayda değer b�r şey yoktur. Bu yüzden Soma 
Katl�amı davası sadece hayatını kaybeden 301 
madenc�m�z�n değ�l, tüm yurtta �ş c�nayetler�ne kurban 
olan tüm �şç�ler�n ve a�leler�n�n, aynı zamanda tüm 
halkımızın davasıdır.

Ancak b�l�nmel�d�r k� bu davada da henüz babalarını, 
eşler�n�, evlatlarını kaybedenler�n yüreğ�n� soğutacak 
somut adımlar atılmamış, somut kararlar ver�lmem�şt�r. 
Bu yüzden aklımız ve v�cdanımız her duruşmada, �şç� 
katl�amlarının gündeme geld�ğ� her gün b�r kere daha 
ölmekted�r. 

Bu c�nayetlere sebep olanların bağımsız yargıya ve 
topluma hesap vermeler� �ç�n, adalet�n yer�n� bulması 
�ç�n, bu acımasız s�stem� değ�şt�rmek �ç�n mücadelem�z� 
sürdüreceğ�m�z� �fade ed�yoruz.

B�zler, bugüne kadar olduğu g�b� bundan sonra da, 
� n s a n  ya ş a m ı n ı n  h e r  ş e yd e n  ö n ce  g e l d � ğ� n � 
vurgulamaya devam edeceğ�z. İşveren�n kar hırsının, 
s�yas� �kt�darın pol�t�k öncel�kler�n�n emekç�ler�n 
hayatlarını çalmasına �z�n vermeyeceğ�z.

Maden ocaklarında, b�r avuç kömür �ç�n b�r ömür 
verenler�, başta Soma olmak üzere kaybett�ğ�m�z tüm 
madenc�ler� ve �şç� katl�amlarında yaşamlarını 
kaybeden �şç�ler�m�z� saygıyla anıyoruz.

Murat KÜREKÇİ
TMMOB 
Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu Sekreter�

ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE
ad.soyad@mmo.org.tr

şeklinde e-posta adresi almak
için Şubemize başvurunuz.

Başvuru: kocaeli@mmo.org.tr
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KLİMALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

İSRAİL VAHŞETİNİ KINIYORUZ
 14 Mayıs 2018 tar�h�, İsra�l Devlet�'n�n savunmasız 
F�l�st�n halkına karşı uyguladığı büyük vahşetle tar�he 
geçm�şt�r.
 Bundan 70 yıl önce yurtlarından sürülen F�l�st�nl� 
mültec�ler�n topraklarına ger� dönüş haklarını talep 
ett�kler� 30 Mart Toprak Günü'nde başlayan İsra�l 
Vahşet�, bugün onlarca k�ş�n�n öldürüldüğü, b�nlerce 
k�ş�n�n yaralandığı büyük b�r katl�ama dönüşmüştür.
 Yaşanan bu katl�amdan, İsra�l Devlet� kadar, 
Büyükelç�l�ğ�n� Kudüs'e taşıyarak bölgede büyük b�r 
provokasyon yaratan Amer�ka B�rleş�k Devletler� de 
sorumludur.

 İsra�l Devlet� derhal bu �nsanlık dışı katl�ama son 
vermel�d�r. İşgal ett�ğ� topraklardan çek�lmel� ve F�l�st�nl� 
mültec�ler�n kend� topraklarına ger� dönüş hakkına 
saygı göstermel�d�r.
 İşgalc�ler ve katl�amcılar kaybedecek, d�renen F�l�st�n 
halkı kazanacak!

Murat KÜREKÇİ 
TMMOB
Kocael�  İl Koord�nasyon Kurulu Sekreter�

Şube Başkanımız Murat Külekç� “Kl�malarda Enerj� Ver�ml�l�ğ�” �le �lg�l� 29.05.2018 tar�h�nde Şube Eğ�t�m 
Salonumuzda basın açıklaması gerçekleşt�rd�

Ülkem�zde elektr�k enerj�s� tüket�m� yaz aylarında rekor 
kırmakta ve bu durum enerj� güvenl�ğ�m�z� tehd�t 
etmekted�r. Yaz dönemler�nde kl�ma kullanımının elektr�k 
tüket�m� artışındak� etk�s� büyüktür. Yatırım ve �şletme 
mal�yet� göz önünde bulundurulduğunda, yanlış kullanımı 
ve per�yod�k bakımlarının �hmal ed�lmes� enerj� 
tüket�m�m�z� artıracağı g�b� sağlığımızı da tehd�t edecekt�r.

Bu sebeple, terc�hen kl�maya �ht�yaç duyulmayacak pas�f 
önlemler alınması �ç�n;
1-) B�na yalıtımı
2-) B�nanın güneş almasını sınırlayıcı önlemler (Güneş 
s�per�, gölgel�k, b�na çevres�n�n ağaçlandırılması)
3-) B�na m�mar�s�n�n doğal havalandırma uygun 
tasarlanması öncel�kl� olmalıdır. Gece hava sıcaklığı 
n�speten düşük olacağından toplu yaşam alanları gece 
boyunca kapalı tutulmayıp, havalandırılmalıdır.
Enerj� mal�yetler�n�n devamlı arttığı, tasarruf tedb�rler�n�n 
alındığı günümüzde mevcut kl�maların ver�ml� çalışmasını 
ve doğru �şlet�lmes�n� sağlamak amacıyla aşağıdak� 
konulara mutlak önem göster�lmel�d�r.
1-) Kl�ma alımında, kl�ma kapas�tes�n�n ve kurulacağı yer�n 
seç�m�nde mutlaka b�r uzmandan yardım alınmalıdır. 
Uygun b�r şek�lde seç�len ve montajı gerçekleşt�r�len 

s�stemler; c�hazların yüksek ver�mle uzun yıllar boyunca 
çalışmasına, mahal �ç�nde bulunan �nsanların konforlu 
h � s s e t m e s � n e ,  y a p ı d a  h e r h a n g �  b � r  p r o b l e m 
yaşanmamasına, c�hazların kes�nt�s�z b�r şek�lde 
�ş let� lmes�ne vb.  olumlu ger�  dönüşlere olanak 
sağlamaktadır.
2-) Enerj� ver�ml�l�ğ� yüksek ürünler terc�h ed�lmel�d�r.
3-) Dış ortama çıkılmaksızın günlük 9-10 saat kl�malı 
ortamda bulunanlar �ç�n sıcaklık set değer� yaz ayları �ç�n 
24-26 °C olmalıdır. Ancak evsel ve dış ortama g�r�ş çıkışların 
yoğun olduğu mahallerde �se dış ortam sıcaklığından 6-9 
°C düşük olacak şek�lde ayarlanmalıdır. Fazladan düşük 
ayarlanan her 1 derece �ç�n elektr�k tüket�m�n�n yaklaşık 
yüzde 10 artacağı unutulmamalıdır.
4-) Kl�maların per�yod�k bakımları mutlaka yapılmalıdır. 
Bakım sayes�nde c�hazların enerj� tüket�m�n� azaltacağımız 
g�b�, kullanım ömrünü de uzatmış olacağız. Olası 
problemler önceden tesp�t ed�lerek c�hazdan kes�nt�s�z 
yararlanma �mkanımız olacaktır. Ayrıca f�ltreler üzer�nde 
b�r�ken zararlı m�kroorgan�zmaların, k�rl� havanın ve toz 
parçacıklarının ortamdan uzaklaştırılması sağlanacaktır. 
Bu amaçla bakım kapsamında; �ç ve dış ün�te serpant�n 
tem�zl�kler�, f�ltre tem�zl�kler�, su g�der� kontrolü, akım ve 
basınç kontrolü, kablo ve soket kontrolü, var �se bozulmuş 
boru �zolasyon tam�ratları, fan tem�zl�kler� mutlaka d�kkate 
alınmalıdır.
5-) Dış ün�teler d�rek güneş ışığına, güçlü rüzgara, kara ve 
yağmura maruz kalab�lecek yerlere monte ed�lmemel�d�r. 
Gerek�yorsa hava akımına engel olmayacak şek�lde 
gölgel�k yapılmalıdır.
6-) İç ün�ten�n önünde hava akımını engelleyecek eşya 
olmamalıdır. Isı kaynaklarının (floresan, parlak ışıklı lamba 
vb.) yakınına ve yüksek sıcaklığa maruz kalab�lecek yerlere 
monte ed�lmemel�d�r.
7-) Sıcaklığın düşük nem oranının yüksek olduğu 
zamanlarda kl�ma nem alma modunda çalıştırılmalıdır.
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HAYVANLARDAN TANRILARA -
SAPIENS, CLZ
Yuval Noah HARAN

CESUR YENİ DÜNYA
Aldous HUXLEY

ÜÇ KEDİ BİR DİLEK
Sara ŞAHİNKANAT
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“Cesur Yen� Dünya" b�z� "Ford'dan 
sonra 632 yılına" götürür. Bu 
d ü n y a n ı n  c e s u r  � n s a n l a r ı 
kapısında "Cemaat, Özdeşl�k, 
İst�krar" yazan Londra Merkez 
K u l u ç k a  v e  Ş a r t l a n d ı r m a 
M e r k e z � ' n d e  ü r e t � l � r l e r . 
Kadınların döllenmes� yasak ve 
ayıp olduğu �ç�n, "annel�k' ve 
'babalık' pornograf�k b�rer kavram olarak görülür 
Toplumsal �st�krarın temel güvences� olan şartlandırma 
h�pnopedya -uykuda eğ�t�m- �le sağlanır. H�pnopedya 
sayes�nde herkes mutludur; herkes çalışır ve herkes 
eğlen�r. "Herkes herkes �ç�nd�r.”
“Cesur Yen� Dünya"nın önem� yalnızca ardılları �ç�n b�r 
standart oluşturması ve karamsar b�r gelecek 
tasarımının güçlü bet�mlemes�yle değ�l, aynı zamanda 
'b�rey yok ed�lse de süren macerasının' sağlam b�r 
üslupta anlatılmasıyla da �lg�l�. Huxley, yapıtını ütopa 
geleneğ�n�n kuru anlatımının dışına çıkarıp '�y� 
edeb�yat' kategor�s�ne yükselt�yor.
Sayfa sayısı : 349
Baskı Yılı : 2016
Yayınev�:İthak� K�tap Yayınları

- Homo sap�ens neden ekoloj�k b�r 
ser� kat�le dönüştü?
- Para neden herkes�n güvend�ğ� 
tek şey?
- Kadınlar üstün sosyal becer�lere 
sah�pken, neden çoğu toplum 
erkek egemen?
- Güç elde etmekte böyles�ne 
yetenekl� olan �nsanlar neden bu 
gücü mutluluğa dönüştürmekte başarısızlar?
- Geleceğ�n d�n� b�l�m m�?
- İnsanların m�adı çoktan doldu mu?
100 b�n yıl önce Yeryüzü'nde en az altı farklı �nsan türü 
vardı. Günümüzdeyse sadece Homo Sap�ens var. 
D�ğerler�n�n başına ne geld� ve b�ze ne olacak? 

Çoğu çalışma �nsanlığın serüven�n� ya tar�h� ya da 
b�yoloj�k b�r yaklaşımla ele alır, ancak Harar� 70 b�n yıl 
önce gerçekleşen B�l�şsel Devr�m'le başlattığı bu 
k�tabında gelenekler� yerle b�r ed�yor. İnsanların küresel 

ekos�stemde oynadıkları rolden �mparatorlukların 
yüksel�ş�ne ve modern dünyaya kadar pek çok konuyu 
�rdeleyen Sap�ens, tar�hle b�l�m� b�r araya get�rerek kabul 
görmüş anlatıları yen�den ele alıyor.

Harar� ayrıca geleceğe bakmaya da zorluyor okuru. Yakın 
zamanda �nsanlar, dört m�lyar yıldır yaşama hükmeden 
doğal seç�l�m yasalarını esnetmeye başladılar. Artık 
sadece dünyayı değ�l, kend�m�z� ve d�ğer canlıları 
tasarlama becer�s� de kazandık. Pek� bu b�z� nereye 
götürüyor, b�z� neye dönüştüreb�l�r?

30'dan fazla d�le çevr�lm�ş bu kışkırtıcı çalışma özell�kle 
Jared D�amond, James Gle�ck, Matt R�dley ve Robert 
Wr�ght'ın eserler�ne aş�na okurlar �ç�n muhteşem b�r 
kaynak.

"Sap�ens, tar�h�n ve modern dünyanın en büyük 
sorularını gayet yalın b�r d�lle ele alıyor. Çok 
seveceks�n�z!" 
-Jared D�amond, Tüfek, M�krop ve Çel�k'�n yazarı-

"Harar�'n�n eser� kabul görmüş doktr�nler�n karşısında 
duran f�k�rler ve şaşırtıcı gerçeklerle bezel�."
-John Gray, F�nanc�al T�mes-
(Tanıtım Bülten�nden)

Sayfa sayısı : 390
Baskı Yılı : 2016
Yayınev�: Kolekt�f K�tap Yayınları

Bu K�tabı Okuduktan Sonra B�r 
Ked�n�z Olsun İsteyeceks�n�z…

Beyoğlu Macerası - B�lg� Avcıları 
G�zl� Görevde k�tabıyla çocukların 
sevg�l�s� olan Sara Şah�nkanat ve 
Ayşe İnan Al�can'dan çok güzel b�r 
k�tap daha: Üç Ked�, B�r D�lek.

Damda üç ked�: P�t�, Pat� ve Pus, 
sırtüstü uzanmış gökyüzünü 
seyred�yorlar…

Pek� ne bekl�yorlar? Belk� de b�r d�lekler� var 
yıldızlardan…

Sara Şah�nkanat'ın yazdığı Üç Ked� B�r D�lek'e hayranlık 
uyandıran res�mler�yle varlık kazandıran Ayşe İnan Al�can 
eşl�k ed�yor.
Sayfa sayısı : 32
Baskı Yılı : 2012
Yayınev�: Yapı Kred� K�tap Yayınları



  DEVR-İ ALEM Hazırlayan: S�bel KAHYA

DİNLERİN VE MEDENİYETİN 
COĞRAFYASINA (GAP) 

YOLCULUĞUMUZU TAMAMLADIK..
(2)

Gaz�antep - Hatay
B�r öncek� sayımızdak� yazımızın devamı...

B�r öncek� sayımızda Şanlıurfa,  Mard�n � 
anlatmıştık… 

Hasankeyf sonrası,

Sular altında nefes almaya çalışan sess�z 
şeh�r Halfet�dey�z.. Şanlıurfa'nın b�r �lçes� 
olan Halfet�, yüzyıllardır b�rçok meden�yete 
ev sah�pl�ğ� yapmış. 2000 yılında B�rec�k 
Barajı'nın yapılmasıyla yarısı sular altında 
kalan d�ğer yarısında �se yerleş�m yerler� 
oluşturulan Halfet�, saklı b�r cennet olarak 
�lçede en çok z�yaret ed�len yerler�n başında 
gel�yor.

Karagülü �le ünlü olan Halfet�, güller�n s�yah 
renkte açması �le bu �sm� almış. Bölgen�n 
coğraf� koşullarından etk�lenerek yet�şen 
karagül Halfet�'n�n bazı bölgeler�nde hala 
yet�şt�r�ld�ğ� söylen�yor.

Tur umuzun ayarladığı tekne kıyıdan ayrılır 
ayrılmaz bambaşka b�r dünyanın �ç�nde 
buluyoruz kend�m�z�..

Mağaralar, h�kayeler, Rum Kale, köyler, 
H a l f e t � ' d e  h a y a t …  d e r k e n  � ç � n d e 
süzüldüğümüz masal daha da der�nleş�yor..

Daha uzaktan suyun �ç�nde gördüğüm 
m�nare �le kalp atışlarımız hızlanıyor.. 
B � l d � ğ � m ,  d e f a l a r c a  t e l e v � z y o n d a , 
arkadaşlarımızın seyahat v�deolarında 
�zled�ğ�m yer b�reb�r görünce ben� nasıl da 
bu kadar etk�l�yor.. K�m� zaman tepeler�n  
arasında eşek üstünde g�den b�r köylüye 

d�kkat kes�l�p k�m� zaman mağaralara 
odaklanıyor, rehber�m�zden d�nled�ğ�m�z 
g e ç m � ş  z a m a n l a r ı  g ö z ü m ü z d e 
canlandırmaya çalışıyoruz..

B�nb�r çeş�t fotoğraf , sazımız sözümüzle ve 
tekne kaptanının çaldığı �zm�r marşlarıyla 
şenlen�p, hem gözümüzü hem ruhumuzla 
coşarak b�t�r�yoruz tekne turumuzu… b�r de 
hava bulutlu olmaydı keşke d�yoruz… 
güneş�n ışıklarının vurduğu halfet� k�mb�l�r 
daha ne kadar güzel olab�l�r… 

Gül  kolonyalar ımız magnetler �m�zle 
hafızalarımızda bıraktığı güzell�kle ayrıldık 
halfet�'den… 

Yollar..  yollar ahh bu yollar bazen yoruyor 
b�z�…

Kelaynak kuşlarıyla meşhur B�rec�k'e. 
Gel�yoruz.. 

Enteresan b�r kuş bu kelaynak. Tarıma zararlı 
böcekler� yed�ğ� �ç�n çok faydalı. Yan� 
el�m�zde yüz b�nlerce kelaynak kuşu olsa, 
tarım �laçlarına gerek kalmaz, toprak da 
zeh�rlenmez. Ama ç�ftç� DDT kullanmaya 
başlayınca, kelaynakların da kökü kurumuş. 
Sayıları 12'ye kadar düşünce,1990 yılında 
DDT'y� yasaklamışlar ve kuşları korumaya 
almışlar. Orman Bakanlığı c�dd� b�r b�na 
yapmış, 1977'de kelaynak üretme �stasyonu 
kurmuş, �ç�ne de memurları doldurmuş. Ama 
d�kkatle �nceled�ğ�n�zde, mevcut doğa 
derneğ�n�n çok büyük desteğ� de açıkça 
görülüyor. erneğ�n Doğa sevdalısı ve kuş  

gönüllüsü b�r nefer� var. Gelenler� gezd�r�yor, 
kuşlar hakkında b�lg� ver�yor, kelaynak 
desenl� t�şort, şapka, kahve kupası ve 
anahtarlık g�b� hatıra eşyalarını tur�stlere 
serg�l�yor. Gel�r� derneğe a�t tab��… 

Kelaynak sayısı 245'e ulaşmış. Bu yıl da 47 
yavru olmuş. Kuşlar ş�md� büyük b�r kafeste. 
8 ay kafeste, 4 ay serbest uçarak yaşıyorlar. 
Mezopotamya'da 14 Şubat sevg�l�ler günü 
d�ye uçuruyorlar kuşları, 16 Haz�ran'da yemle 
kandırarak tekrar alıyorlar kafese. Kafeste 
bakım ve beslenme mükemmel. Yem, 
yumurta, yağsız kıyma, meyve, tuzsuz beyaz 
peyn�r, rendelenm�ş havuç ve ekstra toz 
tavuk yem� f�lan ver�yorlarmış. Çok �nsanın 
kelaynak olası gel�r. Bundan �y�s� can sağlığı   
:-) b�z karanlığa kaldığımızdan uykuya 
geçm�şlerd�, b�r uçan kelaynak dışında 
g ö r e m e d � k  v e  s e s s � z c e  a y r ı l d ı k 
yanlarından…

Saat 21.00 c�varı ancak otel�m�ze vardıktan 
ve yemeğ�m�z� yed�kten sonra rehber�m�z�n 
m�n� gez�s�nde, oyuncak müzes� sokağı, Bey 
mahalles�, ve Antep Cam�� n� dolaşma fırsatı 
bulduk..  Mahalle �çer�s�nde bulunan Hasan 
Süzer Etnografya Müzes�, Atatürk Anı Ev� 
Müzes� ve Oyuncak Müzes� yer alıyor. 
Mahalle tar�h� Antep Evler� ve müzeler�yle 
açık hava müzes�n� andırıyor.. 

Ardından �çt�ğ�m�z sıcak çaylarla ve antep 
müzes� z�yaret� sonrası artık otele geçme 
zamanı d�yerek ayrıldık güzel sokaklardan.. 

S a b a h  k a h v a l t ı s ı  s o n r a s ı  Z e u g m a 
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müzes�ndey�z.. 

Anadolu b�nlerce yıl  boyunca çeş�tl � 
meden�yetlere ev sah�pl�ğ� yapmış oldukça 
zeng�n b�r coğrafya. Kazı alanlarının 
gen�şlemes� �le yen� ortaya çıkan her keş�f 
yen� b�lg�ler� doğuruyor. Gel�şen şeh�rler�n 
çevre �llerde bulunan eserler �le büyüyen 
müzeler� b�r b�r açılmaya devam ett�kçe bu 
kültür zeng�nl�ğ�n�n farkına daha çok 
varıyoruz.. En büyüğünden en küçüğüne, en 
meşhurundan en b�l�nmeyeyen�ne doğru 
sayısız güzel eser�n arasında merak ve �lg� 
durumunuza göre saatler ya da saat harcayıp 
müzen�n s�ze gösterd�ğ� akışta �lerlerled�kçe  
Del�c� Bakışı Mars Heykel� �le tanıştık. 
Zeugma Ant�k Kent�'nde 2000 yılında 
yapılan kazı çalışmaları sırasında bulunan 
Roma dönem�ne a�t yaklaşık 1,50 boyundak� 
bronz Mars heykel�, bereket� ve gücü 
s�mgel�yormuş.

Anadoluda halk tarafından en çok sev�len 
Tanrı.. Şarap Tanrısı DİONYSOS.. halkın 
�ç�nden halka en yakın tanrı olarakda 
b�l�nmekte.. D�onysos çoğu gruba şarkı 
sözler�nde ya da doğrudan şarap kadeh�nde 
�lham kaynağı olmuştur. Bunlardan b�r� de 
The Doors grubunun vokal�st� J�m Morr�son 
�se  şark ı ,  şarap,  k adın ve ş � � re  olan 
tutkusundan dolayı kend�n� D�onysos'la 
kıyaslamış, D�onysos b�r süre sonra da 
lakaplarından b�r� hal�ne gelm�şt�r.

Burada b�r kare fotoğraf almadan olmazdı, 
Sevg�l� Al� ve Tuğba'kareye çok yakıştılar..

Moza�kler k�m� zaman Roma Dönem� kent 
y a ş a y ı ş ı n ı  z � h n � m � z d e  y e n � d e n 
canlandırmamızı sağladı, k�m� zaman bu 
yıllardak� �nanışları keşfetmen�ze yardımcı 
oldu. Ancak müzen�n en öneml� eser� bu çok 
büyük boyutlu panolar değ�l, d�ğerler�ne 
göre oldukça küçük b�r parça hal�nde 
keşfed�lm�ş olan MS 2. yüzyıl tar�hl� Maenad 
ya da daha b�l�n�r adıyla Ç�ngene Kızı 
Moza�ğ�. Maenad V�llası'nda yemek odasının 
taban moza�ğ�n�n ger�ye kalan tek parçasını 
meydana get�ren f�gürün gözler�ndek� 
mahzun �fade bu moza�ğ� müzen�n en 
beğen�len buluntusu yapmış ve Zeugma'nın 
Mona L�sa'sı olarak adlandırılarak ant�k 
kent�n ve müzen�n s�mges� hal�ne get�rm�ş…

Ve tab� hamam müzeler� ve antep kales� ve 
daha n�celer�…. Ve tab��� sabah sabah sütle 
kaymaklı katmer yemek �ç�n  1 saat kuyrukta 
bekled�ğ�m�z� atlamamalıyım 

Onlarca eserden ancak b�rkaç örneğ�yle 
d�l�m döndükçe anlatarak rotayı Hatay a 
çev�r�yoruz.. 

Otel�m�z Harb�ye bölges�nde olduğu 
b�lg�s�yle akşamın geç saatler�nde otel�m�ze 
yerleşt�k.. Otelde b�r Arap düğünü vardı ve 
yemeğ�m�z� bu salonda alab�leceğ�m�z 
söylend�. İlerleyen saatlerde sanırım düğünü 
b�z�m grup yaptı)  Grubumuzun Neşe 
k a y n a ğ ı  N � l g ü n  a b l a m ı z ı n  d a n s l a r ı 
görülmeye değerd�… Kend� masalarımızın 
yanında arap müz�kler�yle oldukça eğlend�k 

G e l � n  h a n ı m ı n  a n n e s � n � n  İ z m � t l � 
olduğumuzu öğrenmem�zle, B�r ara sanatçı 
“gel�n hanımın arkadaşları lütfen p�ste alalım 
s�zler� anonsuyla attığımız kahkahalar 
gecem�ze renk kattı..  artık oynamaya 
doyduk dem�şken dışarıda b�r ç�l�ng�r 
sofrasıyla grubumuzdak� en güzel ses 
Ş b. S e k r e t e r � m � z  a y n ı  z a m a n d a  ç o k 
sevd�ğ�m�z arkadaşımız Mehmetal� n�n güzel 
ses�yle b�r fasıl, müz�k z�yafet�yle, ve b�zler�n 
vokal çabalarıyla gecem�z� tamamladık…

Sabah kahvaltı ardından Harb�ye şelaler�nde 
aldık soluğu… 

Ant�k Çağın ünlü Daphne kent� burası. Çok 
sayıda köşkler�n, tapınakların eğlence 
y e r l e r � n � n  o l d u ğ u  D a p h n e  ş � d d e t l � 
depremlerle yerle b�r olmuş. Der�n b�r vad� 
�çer�s�nde yüksek çınar ağaçları, defne 
ağaçları ve şelaleler� �le huzur veren b�r yer. 
Defne'n�n m�toloj�k b�r h�kâyes� de var. 
“Defnen�n ant�k �sm� olan Daphne, Zeus'un 
oğlu Apollon �le karşılaşır. Apollon'un aşık 

olması üzer�ne Daphne, toprak anadan 
kend�s�n� saklamasını �ster ve Daphne kök 
salarak b�r defne ağacına dönüşür.” Bugün 
enerj�s�nden ödün vermeyen şelaleler�n, 
Defne'n�n gözyaşları olduğuna �nanılıyor. 
Vak�t darlığı sebeb�yle çok kalamadığımız bu 
key�fl�, har�ka doğa manzarasıyla vedalaşıp 
tekrar yola çıkıyoruz. Bugün 23 N�san Atatürk 
ten armağan… 

Şarkılarımız, Türküler�m�z bugün hep 23 
N�san �ç�n, Atatürk �ç�n… Rehber�m�z�n 
dağıttığı bayraklarla �ç�m�zdek� m�nnet ve 
coşkuyu d�le get�ren şarkılarla rotamız 
Moza�k Ev� Hatay Arkeoloj� müzes�…

28 Aralık 2014 �t�barıyla dünyanın en büyük 
moza�k serg�leme alanına sah�p müzem�z 
olan Hatay Arkeoloj� müzes�nde, merkez�  
Antakya'da olmak üzere Harb�ye, Narlıca, 
Güzelburç, Samandağ ve çevres�nde yapılan 
kazılar sonucu çıkartılan ve koleks�yonu 
tamamlayan moza�kler�n yer aldığı müzede, 
B�zans ve Roma moza�kler�nde, m�toloj�k 
olaylar ve k�ş�ler sembol�ze ed�lm�ş. Son 
derece etk�ley�c� ve hayranlık uyandırıcı bu 
müze �ç�n çalışmaların, Fransızlar tarafından 
başlatılmış olduğunu öğren�yoruz. Esk� 
tar�hlerde yaşayan �nsanların, yaşadıkları 
mekanı nasıl b�zlerden farklı şek�lde dekore 
ett�kler�n� görmek, teknoloj� yoksunluğuna 
rapmen �şç�l�ktek� zerafet ve emek b�z� çok 
etk�l�yor. Meden�yetler�n beş�ğ� b�r müze…

Hatay'da Reyhanlı yakınlarındak� Tell Tay�nat 
höyüğünde bulunan 1.5 metre boyundak� 
S u p p � l u l � u m a  h ey ke l �  tam 1 .5  ton 
ağırlığında. MÖ 1000 yılına tar�hlenen 
heykel�n eller�nden b�r� savaşı tems�l eden 
mızrağı, d�ğer� �se üret�m� tems�l eden başağı 
tutuyor.
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“Dünyada h�çb�r kent, ne topraklarının 
bereket�, ne de t�carettek� zeng�nl�ğ� 
bakımından bu kent� geçemezd�. ” – 
Amm�anus Marcell�nus, Tar�hç�

Serg�lenen tar�h� eserler arasında Genç Tunç 
Çağı'na tar�hlenen b�r de mezar yer alıyor. 50 
yaşlarında b�r erkek �le 17-25 yaşlarındak� üç 
kızdan oluşan mezarda, aralarında çanak 
çömlekler�n, çeş�tl� kolyeler�n ve altın b�r 
yüzüğün de bulunduğu b�rçok ölü gömme 
hed�yes� bulunmuş.

En çok Serkan ve Mesut bey ler� etk�lem�ş 
olmalı d�ye düşünüyorum öyle k�, Serkan 

arkadaşımızı Genç Tunç çağında hayatını 
kaybetm�şlere rahmet duasında, Mesut 
bey�de Supp�lul�ma heykel� önünde 
tapınırken bulduk Bu etk�lenm�şl�k 
gözler�m�zde haf�f b�r neme sebep oldu 
. . : - )  g ü l m e k t e n  m �  a ğ l a m a k t a n m ı 
b�lem�yorum ;-)  
 
Antakya ya gap gez�s� �le geld�ysen�z. 
gez�lecek yerler� çok çabuk b�t�receks�n�z.  
Çünkü  Antakya'nın yemekler� başlı başına 
b�r z�yaret sebeb�… Gurme tur�zm�n�n en 
öneml� duraklarından b�r�. 

Mümkün olduğunca fazla acıkmanızı tavs�ye 
eder�m. Antakya'da yen�lmes� gerekenler� 
sıra �le saymam gerek�rse: Mezeler: Humus, 
abagannuş, zahter salatası, oruk (�çl� köfte 
benzer�), katıklı ekmek ve daha n�celer�…

Yemek yemek �ç�n verd�ğ�m�z mola da, hem 
teps� kebabı hem de kağıt kebabı yaptırdık. 
Teps�y� daha çok beğend�k.

Uzadıkça lezzet� artan  Peyn�rl� İrm�k 
Helvasını müz�k eşl�ğ�nde az karıştırmadık 
Özel yapım peyn�r�  yaklaşık 5 metre 
uzayab�len tatlı, yöresel kıyafetle yapılan 
sunumuyla hem göze hem de damaklara 
h�tap ed�yor. Bakır tencere �çer�s�nde 
tereyağı, �rm�k, Hatay yöres�ne a�t özel 
künefe peyn�r�yle kısık ateşte p�şen ve tahta 
tokmakla dövülen peyn�rl� �rm�k helvası, 

ustasının vurduğu her tokmak darbes�nde 
uzadıkça uzuyor. Düğün ve özel günler�n de 
vazgeç�lmez� hal�ne gelen tatlı, sıcak serv�s 
ed�l�yor. Ablalarımızın helva karıştırma 
sanatındak� �craları görülmeye değerd� ;-) 

Kurtuluş Caddes�, y�ne Antakya'da öneml� 
yerler�n bulunduğu b�r cadde. Dünya'nın 
ışıklandırılan �lk caddes�ym�ş. Havra da bu 
caddedeyd�, Anadolu'da yapılmış �lk cam� 
olduğuna �nanılan Hab�b� Neccar Cam�� de 
bu caddede. B�z nedense cam�n�n �ç�ne 
g�rmed�k, �ç�nde medrese ve türbeler varmış. 
Salça, Nar Ekş�s�, Acı b�ber, Zahter derken 
kend�m�z� kaybetm�ş�z soluğu, künefec� de 
aldık.. Çünkü yemeden döndük d�yemezd�k  

İşte Antakya'nın starı! Tadı damağınızda 
kalacak künefen�n hası burada yapılıyor. En 
ünlüsü Tar�h� Çınaraltı Yusuf Usta Künefec�s�. 
Yusuf Usta künefey� közde p�ş�r�yor, ters 
ç e v � re c e ğ �  z a m a n  s e y � rc � l e r  b a ş ı n a 
toplanıyor, omlet g�b� künefey� ters çev�r�yor 
ve p�ş�rmeye devam ed�yor.

Antakya'ya özgü, süper ferah b�r tatlı. 
Haytalı, asla B�c� B�c� demek değ�lm�ş! Ben 
daha b�c� b�c�y� b�lm�yordum, Adana'ya a�t 
b�r tatlı olduğunu öğrend�m. Pek� ya Haytalı 
ne demekm�ş? Muhalleb�n�n üstüne gül 
suyu döküp üstüne dondurma koymuşlar 
g�b�  k abaca tar � f  ed�p Antak yal ı lar ı 
k ızdırmayayım, s�z en �y�s�  aşağıdak� 
res�mden okuyun.

Hatay da tadamadığımız öyle çok lezzet 
vardı k�.. ancak y�yeb�lmek �ç�n ne yeterl� 
zamanımız, ne de o kadar az zamanda 
y�yeb�lecek performansımız vardı.. Gerç� 
bayağı kend�m�z�de zorlamadık değ�l ama, 
tek rar  geleb� lme sözü ve umuduyla 
otobüsler�m�zle yola koyulduk…

Şarkılarla türkülerle, yorgunluğun tavan 
yaptığı hallerle, y�ne b�r MMO Gez�m�z�n 
sonuna geld�k… 

Katılan Tüm değerl� MMO DOSTLARINA 
teşekkür eder�z..

B�r sonrak� gez�m�zde yen�den b�rl�kte 
olab�lmek üm�d�yle…. 
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S�nd�r�m S�stem� Enfeks�yonları
B�ld�ğ�n�z g�b� �nsanlar yaz aylarında sıcaklar 
neden�yle kışa göre daha fazla su tüket�yor ve 
yazın m�kroplu suların �ç�lmes� ya da bu sularla 
yıkanmış sebzeler�n meyveler�n tüket�lmes� 
�ht�mal� çok fazla. E Col�, Cryptospor�d�um, 
G�ard�a, Salmonella ve Sh�gella yaz aylarında en 
çok karşılaşılan m�kroorgan�zmalar, sıcaklığın da 
etk�s�yle hızla yayılıyor ve s�nd�r�m s�stem�n� etk�l�yor. Bulantı, 
kusma ve �shale yol açıyorlar. H�jyene d�kkat ed�lmeden 
hazırlanan süt ve süt ürünler�, mayonez, p�ş�r�l�p uygun koşullarda 
saklanmayan et ve den�z ürünler� de yaz aylarında s�nd�r�m 
sorunlarına neden olab�l�yor. Korunmak �ç�n y�yecek ve 
�çecekler�n hazırlanmasından sunulması ve saklanmasına tüm 
aşamalarda h�jyene çok d�kkat ed�lmel�. Eller sık sık yıkanmalı, açık 
sular �ç�lmemel�, r�skl� y�yecek tüket�m� en aza �nd�r�lmel�.

Göz Enfeks�yonları
Göz enfeks�yonları kend�ler�n� kızarıklık, çapaklanma ve 
sulanmayla bell� ed�yorlar. Görmede bulanıklık da ortaya çıkıyor. 
Bazı durumlarda ateş g�b�, kızarıklık g�b� üst solunum yolu 
enfeks�yonlarına benzer bel�rt�ler de görüleb�l�yor. Yaz aylarında, 
güneş de gözlerde probleme neden olab�l�yor. Çünkü güneş 
ışınlarının korneada enfeks�yonlarının yanı sıra 
göz �ç� merceğ� ve ret�nada da tahr�batlarına yol 
açab�l�yor. Göz söz konusu olduğunda bunu da 
hatırlatmak da fayda var. Göz enfeks�yonlarından 
korunmada, tüm d�ğer enfeks�yonlardan olduğu 
g�b� havuz seç�m�ne d�kkat önem taşıyor. Ayrıca 
su geç�rmeyen yüzücü gözlüğü de kullanmak 
gerek�yor. UVA ve UVB ışınlarını geç�rmeyen 
gözlükler gözler� ışınlar neden�yle kaynaklanan 
bütün hastalıklardan koruyor.

Hepat�t A
Hepat�t A v�rüsü, en fazla k�rl� sulardan geçt�ğ� �ç�n yaz aylarında 
bu hastalığa yakalanma sıklığında artış görülüyor. M�kroplu, �y� 
yıkanmamış y�yecekler de hepat�t A'nın öneml� b�r buluşma yolu. 
Havuz ve den�z suyundan da v�rüs alınab�l�yor. Ayrıca m�dye ve 
�st�r�dye g�b� den�z mahsuller�nden de hepat�t A geçeb�l�yor. 
Hepat�t A v�rüsünün kuluçka dönem� kısa. Bel�rt�ler� de kend�s�n� 
somut b�r şek�lde göster�yor. K�ş�ler�n reng�nde solukluk, sararma, 
aşırı hals�zl�k, bulantı, ateş ve �drar reng�nde koyulaşma oluyor. 
Hastalık hal�nde kolayca tedav� ed�l�rse de nad�r bazı vakalar, c�dd� 
sonuçlar da doğurab�l�r. Hepat�t A, aşısı olan b�r hastalıktır. Bu 
nedenle özell�kle bebeklerde aşılanma tavs�ye ed�l�yor. Açıktan su 
�çmemek, açıktan satılan y�yecekler� tüketmemek, el h�jyen�ne 
ç o k  d � k k a t  e t m e k  k o r u y u c u  ö n l e m l e r � n  b a ş ı n d a 
sıralanab�lecekler�nden bazıları.

 İdrar Yolu İnfeks�yonları
Yüzme havuzlarda ve k�rl� den�zler özell�kle kadınlarda sık �drar 
yolu enfeks�yonlarına da neden olab�l�yor. İdrar yaparken yanma, 
sızlama, sık sık �drara çıkma, kaçırma, kasık ağrısı g�b� bulgularla 
s�st�t ve �lerlem�ş tablolarda ateş, bulantı, kusma yan ağrısı �le 
kompl�ke �drar yolu �nfeks�yonları bu grupta yer alıyor. Boşaltım 
s�stem�nde anatom�k anomal�ler, böbrek taşı, �drar sondası varlığı, 
şeker hastalığı, ham�lel�k, yaşlılık g�b� faktörler bu �nfeks�yonlara 
yatkınlığı artırırken kadınlarda daha sık gözlemlen�yor.

Kulak Enfeks�yonları
Yaz mevs�m�nde kulak enfeks�yonları, özell�kle 
havuz seven k�ş�lerde sıklıkla görülüyor. Dış kulak 
�lt�habı en çok rastlanan problemler�n başında 
gel�yor. Dış kulak yolunun normalden fazla ıslaklık 
ve neme maruz kalması bunun en öneml� neden�. 
Ayrıca tem�z olmayan havuz ve den�z suyu 
enfeks�yonları yol açab�l�yor. Kulak yolu ıslak 

olduğu �ç�n c�ld�n koruyucu bar�yer� de özell�ğ�n� kaybetm�ş 
oluyor. K�rl� sularda bulunan bakter�ler, kulak yoluna g�rerek 
kolayca enfeks�yona neden oluyorlar. Bu sorunlar tedav� 
ed�lmed�kler� takd�rde �ş�tme kaybına kadar varan sorunlara yol 
açılıyorlar. Havuz ya da den�zden çıktıktan sonra baş gösteren 
enfeks�yonun en öneml� bel�rt�s�. Bel�rt� h�ssed�ld�kten sonra 
hemen uzmana baş vurmak gerek�yor. Özell�kle havuz h�jyen�ne 
çok d�kkat etmek gerek�yor. Tem�zl�ğ�nden em�n olmayan 
havuzlara kes�nl�kle g�r�lmemel�. Den�zler �ç�n de aynı şey geçerl�. 
K�rl� plajlar ve atık suların karıştığı den�z suyu enfeks�yonlara yol 
açıyor. Ayrıca sudan çıktıktan sonra, kulak pamuğunu kulağın 
�ç�ne sokarak tem�zleme �şlem� bakter�ler�n kulağın der�nler�ne 
neden olduğu �ç�n sakıncalı. Bone kullanmak da, kulak 
enfeks�yonlarından korunmak �ç�n öneml�. Daha önce enfeks�yon 
geç�renler�n bu konuda daha hassas olmalarında yarar var.

Mantar İnfeks�yonları
Sıcak, neml�, kapalı ortamda etken mantar 
�nfeks�yonları sıklığı arttırıyor. Islak mayoyla uzun 
süre beklenmes� gen�tal bölgeler�nde mantar 
�nfeks�yonlarına neden olab�l�yor, bu durum ayak 
parmakları araları ve kasıkları g�b� kapalı alan 
�nfeks�yona elver�şl� bölgeler �ç�n de geçerl�. Yaz 
aylarında pamuklu �ç çamaşırları g�y�lmes� �le 
havuz ve den�z ortasında ıslak mayoların hemen 

değ�şt�r�lmes� gerek�yor. Denet�m yapıldığı h�jyen kurallarına 
uygun havuzlar terc�h ed�lmes� öner�l�yor. Mantar r�sk� açısından 
duş sonrasında c�ld�n �y�ce kurulanması gerek�yor.

Kırım Kongo Kanamalı Ateş�
Özell�kle p�kn�k ve kırlarda bulunmak sonrası kene tutunması �le 
bulaşan b�r �nfeks�yon hastalığıdır. Yaz dönemler�nde sıklığı 
artıyor. Elbette k� her kene tutunması �le bu �nfeks�yon bulaşmıyor. 
Özell�kle �ç Anadolu, Karaden�z bölges� güney kısmı, Doğu 
Anadolu bölgeler�nde kırsal alanlar r�skl� bölgeler� oluşturuyor. 
Ateş, hals�zl�k, kas eklem ağrısı, baş ağrısı, bulantı kusma ve �ler� 
aşamalarda kanamalarla seyreden hastalık tablosu şekl�nde 
seyred�yor. Böcek kovucu kremler, korunaklı g�y�nmek, p�kn�k 
dönüşler�nde tüm vücudun kontrol ed�lmes�, tutunan kenen�n 
d�kkatl� şek�lde uzaklaştırılması korunmada öneml� basamakları 
oluşturur.

Solunum Yolu Hastalıkları
Yaz aylarında bakım ve dezenfeks�yonun uygun olmadığı oteller 
vb toplu yaşam alanlarında su ve kl�ma s�stemler� �le �l�şk�l� yayılan 
Leg�onella pnömon�s� b�r d�ğer �nfeks�yon hastalığı. Ateş, hals�zl�k, 
öksürük, balgam çıkarma g�b� semptomlarla ağır seyredeb�len b�r 
tablo �le karşımıza çıkıyor. Merkez� kl�ma tes�satının su 
hazneler�n�n düzenl� bakımının yapılmaması kaynaklanmakta ve 
''kl�malarla bulaşan �nfeks�yon''olarak b�l�nmekte. Solunum yolu 
�le bulaşan bu etkenden korunmada bu tür merkezler�n per�yod�k 
bakımlarının yapılması öner�l�yor.





 TÜRKİYE 'DEKİ EN İTİBARLI MESLEKLER
İstanbul Ün�vers�tes� Sosyoloj� Öğret�m Üyes� Yr. 
Doç. Dr. Lütf� Sunar'ın yürüttüğü Türk�ye'de 
Çalışma Yaşamı ve Meslekler�n İt�barı başlıklı 

araştırmaya göre Türk�ye'dek� en �t�barlı meslekler bel�rlend�.1. 
sırada tıp doktorluğu yer alıyor. 2. sırada �se profesörlük 
bulunuyor. Profesör, en yüksek düzeydek� akadem�k unvana sah�p 
k�ş�lere ver�len b�r ünvan. . Sadece profesör olarak anılanların 
yanısıra b�r de ord�naryüs ve emer�tüs profesörler vardır.3. sıraya göz 
attığımız zaman b�zler� hak�ml�k karşılamakta. 4. sırada �se kutsal 
mesleklerden b�r� olarak görülen öğretmenl�k yer almakta.Son 
olarak 5. sırada d�ş hek�ml�ğ� mevcut.

GOOGLE'DAN ÖLÜMÜ TAHMİN EDEN YAPAY 
ZEKA
Google yen� gel�şt�rd�ğ� algor�tma �le hastaların 
yaşam ver�ler�n� değerlend�rerek hastanede 
bulundukları süre �çer�s�nde ölme �ht�mal�n� 

hesaplıyor.Euronews'te yer alan habere göre; yen� gel�şt�r�len 
algor�tma �sm� açıklanmayan b�r kadın üzer�nde uygulandı. Meme 
kanser�n�n son evres�ndek� b�r kadın, �k� doktorla görüştü ve MR'ı 
çek�ld�. D�ğer yaşamsal ver�ler�yle b�rl�kte hastane kayıtları da dah�l 
olmak üzere toplam 175 b�n 639 ver� algor�tmaya yüklend�. Yapay 
zeka yaptığı değerlend�rmede hastanın ölüm �ht�mal�n� yüzde 19,9 
olarak hesapladı. Hasta b�rkaç gün sonra hayatını kaybett�.K�ml�ğ� 
açıklanmayan bu kadının dokunaklı hayat h�kayes� Google 
tarafından yapılan b�r araştırma kapsamında geçt�ğ�m�z Mayıs'ta 
yayımlandı. Araştırma, tedav�de s�n�r ağlarının potans�yel�n� ön 
plana çıkaran, ver�ler� otomat�k olarak öğren�p gel�şt�ren yen� b�r tür 
yapay zeka yazılımı üzer�ne.

T!ÜRKÇE GOOGLE ASİSTAN İÇİN TESTLER 
BAŞLIYOR
Serv�s� denemeler� �ç�n Türk kullanıcılara davet�ye 
göndermeye başlayan Google, beta sürec�n�n 

ardından Google As�stan'ı Türkçe l�sanslı olarak Türk�ye'de 
kullanıma sunacak.Google, test kullanıcılarına gönderd�ğ� 
davet�ye, Google As�stan sürec�nde öğrend�kler� b�lg�ler� başka 
k�mseyle paylaşmamaları gerekt�ğ�n�n altını ç�z�yor. Google As�stan, 
hava durumu, nav�gasyon, restoranlar, arama yapma, konuşarak 
SMS yollamak, spor müsabakalarının detaylı sonuçları, çev�r� 
h�zmet� ve daha aklınıza b�le gelmeyecek tonla özell�ğ� �çer�s�nde 
barındırmakta.B�r d�ğer get�r�len özell�kler�nden b�r� de devamlı 
konuşma özell�ğ� oldu. Bu sayede as�stan konuşmanızın devam 
edeceğ�n� anlayarak s�z� sürekl� “Hey Google” veya “OK Google” 
demekten kurtaracak.

ALİBABA TRENDYOL'A YATIRIM YAPTI
Dünyanın en büyük onl�ne ve mob�l t�caret ş�rket� 
Al�baba, Türk�ye'n�n önde gelen e-t�caret platformu 

Trendyol'a yatırım yaptığını açıkladı. Yapılan açıklamada yatırım 
m�ktarı ve yöntem� hakkında b�lg� ver�lmed�. Ancak açıklamaya göre 
Al�baba, Trendyol'un yen� stratej�k partner� olacak ve mevcut 
f�nansal yatırımcıların h�sseler�n� alacak. Bu yatırım, Al�baba'nın 
globalleşme konusundak� kararlılığını göstermes� açısından 
öneml�.

ONLİNE ALIŞVERİŞ SİTELERİNE VERGİ KAPIDA
Em�n�m çoğumuz b�r kere b�le olsa onl�ne 
üzer�nden alışver�ş yapmışızdır. Pek� h�ç merak 
ett�n�z m� bu s�telerde verg� ödemes� devlete 
yapılıyor mu? Ve ya b�ze yansıtılıyor mu? 21 Haz�ran 

Perşembe günü ABD'de k� Yüksek Mahkeme, onl�ne satış yapan 
s�teler�n devlete satış verg�s� ödey�p ödememeler�ne da�r b�r söyleş� 
gerçekleşt�rd�.Yapılan oylama sonucu onl�ne satışçıların verg� 
ödemes� yüzde 60 evet oyuyla kabul ed�ld�. ABD'de �nternetten 
yapılan alışver�şlerden verg� alınması konusunda uzun süred�r 
devam eden tartışmalara, son noktayı ABD Yüksek Mahkemes� 
koydu d�yeb�l�r�z. Böylel�kle artık s�telerden devlet verg� alacak. Eh 
hal�yle bu verg�lend�rme de kullanıcılardan çıkacak dolaylı 
yolla.ABD dek� bu uygulamayı d�ğer ülkeler�nde hayata geç�rmes� 
beklen�yor.

İNSTAGRAM HİKAYELERE MÜZİK EKLENEBİLECEK!
Son aylarda coşan ve hemen hemen her gün yen� b�r 
özell�k duyuran Insatgram yaptığı resm� açıklama �le 
yen� b�r özell�k daha kazandı. Sunulan yen� özell�ğe göre 

kullanıcılar H�kayeler'de paylaştıkları fotoğraf ve v�deolara müz�k 
ekleyeb�lecek.V�deo veya fotoğraflara müz�k eklemek �ç�n 
uygulama �ç�ndek� çıkartmalar seçeneğ� kullanılacak. Ayrıca �OS �ç�n 
yen� b�r v�deo veya fotoğraf çekerken, Boomerang ve Superzoom 
g�b�  k amera formatlar ına ek olarak Müz�k  formatı  da 
kullanılab�lecek. İnsanlar müz�k eklenen b�r h�kaye �zled�ğ�nde 
müz�k otomat�k olarak başlayacak ve şarkı �sm� ve sanatçının 
bel�rt�ld�ğ� b�r çıkartma görecekler. İlk etapta yalnızca bel�rl� 
ülkelerde kullanıma sunulan H�kayeler Müz�k özell�ğ�, yakında 
tüm dünyada kullanıma sunulacak.

EN İYİ ÜCRETSİZ ANTİVÜRÜS YAZILIMLARI
W�ndows 10'un yüksel�ş� �le b�rl�kte, masaüstü 
b�lg�sayarınız h�ç olmadığı kadar güvende. Z�ra 
�şlet�m s�stem�, Defender �le kend�n� korurken, sıkça 

yayınlanan güncellemeler �le öncüler�nden daha �y� b�r performans 
göster�yor. Ancak Defender'ın kusursuz olduğunu söylemek 
mümkün değ�l. Bu nedenle en az b�r ant�v�rüs yazılımı �le takv�ye 
ed�lmes� gerekeb�l�yor. Defender bell� aralıklarla güncellense de, 
kötücül yazılımların sayısı çok daha çabuk artıyor. Bu noktada bazı 
ant�v�rüs yazılımları yardıma koşuyor.Ücrets�z ant�v�rüs 
yazılımlarının en �y�ler�n� s�z�n �ç�n derled�k. B�tdefender Ant�v�rus 
Free Ed�t�on ,Avast ,AVG,Ad-Aware Ant� V�rus ve �çler�nde öne çıkan 
Kaspersky Free en kullanışlı ant�vürüs yazılımlarından.

İNTERNETTE TANIŞTIĞI ADAMA TAM 65 BİN SMS 
GÖNDERDİ !!!
ABD'de b�r kadın �nternette tanıştığı b�r adama 65 b�n 
SMS gönder�p rahatsızl ık verd�ğ� gerekçes�yle 

tutuklandı. İnternette arkadaşlık s�tes� aracılığıyla b�r erkekle 
tanışan Jacquel�ne Ades �s�ml� kadın, tanıştığı k�ş�ye 65 b�n SMS 
gönderd�. Ruh �k�z�n�n bu adam olduğunu söyleyen Ades, tak�p ve 
rahatsız etme g�b� sebeplerden dolayı tutuklandı. Ades'�n günde 
ortaama 500 SMS gönderd�ğ� ortaya çıktı.Attığı mesajlarda tehd�t 
�çer�kl� unsurlar da barındıran Ades'�n "Bana cevap ver, sen� 
öldüreceğ�m. Ben b�r kat�l olmak �stem�yorum” g�b� cümleler 
kurduğu ortaya çıktı. Savcıya verd�ğ� �fadede bazı günlerde adam 
ülke dışındayken ev�ne g�r�p banyo yaptığını ve tutuklanmasına 
rağmen “Onun ben�m ruh eş�m olduğunu düşündüm” ded�ğ� 
bel�rt�ld�.
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SERHAT YILMAZ
SERCAN FİDAN
EMRE OLCAR
SARP CAN ÇOKŞİRİN
GÖKHAN ALDEMİR
TALHA COŞKUN
BURAK ALDEMİR
SEMİH MALKOÇ
İSMAİL BURAK ÇAKIR
MERİÇ ÇANDIR

MUSTAFA ERGÖL
NURULLAH SARIGÜL
AKIN HALİLOĞLU
HÜSEYİN AYDIN
ÖZGÜR YILDIZ
TURABİ BAYRAKTAR
ELİF ÖZGE KAN
ENES ŞEKER
VOLKAN B. ÇAKMAK
ALDULKERİM TÖRE

MİTHAT AKBULAK
HASAN AKDENİZOĞLU
ERCAN AYGÜN
ZEYNEP GÜMÜŞTAŞ
SALİH ÇIRA
OĞUZ GÜN
ULAŞ TORUNOĞULLARI
HALİD ÇELİK
M. RIDVAN SUBAŞI
EREN DERİCİ

OZAN KAYA
FATİH ÖZDEMİR
FEYZA EMANETÇİ
METİN ÇEVİK
MEHMET YALÇIN
OKAN SAĞLAM
SELÇUK ENSAR ORHAN
ENES DEMİR

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ
Şubem�ze Mayıs - Haz�ran 2018 tar�hler�nde kayıt yaptırarak üye olan meslektaşlarımıza “ARAMIZA HOŞGELDİNİZ” 
d�yoruz. Oda ve Meslek� çalışmalarında başarılar d�l�yoruz.  Şube Yönet�m Kurulu

• Üyem�z Na�m DAK'ın kızı Şahsenem DAK 20 Haz�ran 
2018 tar�h�nde evlenm�şt�r. Üyem�z� tebr�k eder, 
mutluluklar d�ler�z.

• Üyem�z Sertaç YÜKSEL 30 Haz�ran 
2018 tar�h�nde evlenm�şt�r. Üyem�z� 
tebr�k eder, mutluluklar d�ler�z.

TEBRİKLER BAŞSAĞLIĞI
•  Değerl�  Üyem�z Onur ÖZDEN'�n kayınpeder� 
08.05.2018 tar�h�nde vefat etm�şt�r.  Üyem�ze ve kederl� 
a�les�ne başsağlığı d�ler�z.
• Değerl� Üyem�z Tuncay ŞENGÖZ 'ün kayınpeder� 
09.06.2018 tar�h�nde vefat etm�şt�r.
Üyem�ze ve kederl� a�les�ne başsağlığı d�ler�z. 
• Değerl� Üyem�z Sakarya İl Tems�lc�l�ğ� Yürütme Kurulu 
Esk� Başkanımız  İsma�l KAŞCI'nın 16.06.2018 tar�h�nde 
vefat etm�şt�r.  Kederl� a�les�n�n acısını paylaşıyor, 
başsağlığı d�l�yoruz. 

BU PROTOKOLLER 01.03.2018-31.03.2019 TARİHLERİ ARASI GEÇERLİ OLUP, MMO ODA/KURUM ÜYELERİ, ÇALIŞANLARI 
VE BU KİŞİLERİN BİRİNCİ DERECE YAKINLARINI KAPSAR. HİZMET ESNASINDA ODA KİMLİK KARTI GÖSTERİLMESİ 
ESASTIR.
İnd�r�ml� Kuruluşlarımıza   https://www.mmo.org.tr/kocael�/uyeler�m�ze-�nd�r�m-protokolu-yap�lan-f�rmalar
sayfamızdan ulaşab�l�r ya da Kare Borkod uygulamamızı kullanab�l�rs�n�z. 

https://www.mmo.org.tr/kocaeli/uyelerimize-indirim-protokolu-yapilan-firmalar





