
T M M O B M A K İ N A M Ü H E N D İ S L E R İ O D A S I K O C A E L İ Ş U B E S İ YAY I N O R G A N I D I R

Ocak - Şubat 2017 • Yıl: 23 • Sayı: 78
TMMOB





içindekiler

www.mmo.org.tr/kocael� 0 262 444 8 666e-posta: kocael�@mmo.org.tr

MMO KOCAELİ ŞUBESİ
Körfez Mah. İzzet Uzuner Sok.

No. 14  İzm�t / KOCAELİ
Tel: 0 262 324 69 33 - 34

322 70 42 - 325 48 64 - 323 15 08
Faks: 0 262 322 66 47

SAKARYA İL TEMSİLCİLİĞİ
Cumhur�yet Mah. Kayın Sok.
No. 13 Yılmazer İş Merk. D. 6

SAKARYA
Tel: 0 264 279 63 93

Faks: 0 264 282 14 17

BOLU İL TEMSLCİLİĞİ
Bahçel�evler Mah.

Atatürk Bulvarı
Aksoy Apt. No. 15/1  BOLU

Tel: 0 374 215 39 12
Faks: 0 374 213 12 23

DÜZCE İL TEMSİLCİLİĞİ
Azm� M�ll� Mah. Gazhane Cad.

Özsoy İş Merk.
No. 4 K. 2 D. 10-11  DÜZCE

Tel: 0 380 523 68 69
Faks: 0 380 512 26 26

GEBZE İLÇE TEMSİLCİLİĞİ
Hacı Hal�l Mah. Adl�ye Cad.

TMMOB B�nası
No. 25/4  Gebze /KOCAELİ

Tel: 0 262 644 33 69
Faks: 0 262 646 29 43

Gönder�len yazıların yayınlanıp 
yayınlanmamasına TMMOB 
Mak�na Mühend�sler� Odası 

Kocael� Şubes� Yönet�m Kurulu 
karar ver�r. Yayımlanan yazılardak� 

sorumluluk yazarlarına, �lan ve 
reklamlardak� sorumluluk �lan ve 
reklam veren k�ş� veya kuruluşa 
a�tt�r. Bültene gönder�len çev�r� 

yazıların kaynağı mutlaka bel�rt�l�r. 
Gönder�len yazılar yazara ger� 

ver�lmez.

Baskı Aded� : 1.000

Yerel Sürel� Yayın
MMO Kocael� Şubes� Yayın Organıdır.
MMO Üyeler�ne ücrets�z gönder�l�r.

Tasarım, Tekn�k Hazırlık ve Baskı:
ACL OFSET LTD. ŞTİ.

Yen�yalı Mah. Hürr�yetBulvarı
No. 198/B  Körfez / KOCAELİ

Tel: 0 262 527 00 41
www.aclofset.com.tr

MMO Kocael� Şube
Yayın Kurulu:

Gültek�n KESKİN

Hüsey�n Cemal HÜSEYİN

Ilgın BEK

Basın Yayın Sorumlusu
S�bel KAHYA

BÜLTEN

Mak�na Mühend�ler� Odası
Kocael� Şubes� Adına Sah�b�:

Ünal ÖZMURAL

Sorumlu Yazı İşler� Müdürü:
Emrah AYDEMİR

Ocak - Şubat 2017
Yıl: 23 • Sayı: 78

Bana ver�len mühend�sl�k ünvanına layık olmaya; onun bana sağladığı yetk� ve yükled�ğ� sorumluluğu b�lerek,
hang� şartlar altında olursa olsun onları ancak �y�ye kullanmaya; yurduma ve �nsanlığa yararlı olmaya,

kend�m� ve mesleğ�m� madd� ve manev� alanlarda yükseltmeye çalışacağıma namusum ve şeref�m üzer�ne yem�n eder�m.

MÜHENDİSLİK YEMİNİ

TMMOB

Yönet�mden

TMMOB Anayasa Değ�ş�kl�ğ�ne HAYIR Demekted�r

Ülkem�z Kaynak ve Varlıklarının Talanına HAYIR D�yoruz

MMO 46. Dönem 3. Oda Danışma Kurulu Toplantısı

Ney� Oylayacağız

Şube Günlüğü

Şubem�z Asansör Denet�mler� Basın Açıklaması

Yazılı Basında Şubem�z

Üyeler�m�zden “LNG & CNG”

Ç�zg�lerle Gündem

Sağlık

Kültür & Sanat

Teknoloj� Günlüğü

Üyelerm�zden Habeler

Eğ�t�m Takv�m�

2

3

4

6

9

10

20

21

22

23

24

25

26

27

28



yönetimden

2

Ünal ÖZMURAL
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Başkanı
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BAŞARABİLİRİZ
“HAYIR”LARIMIZLA KARANLIĞI DURDURABİLİRİZ.

Odamızın çıkardığı bültenle aynı başlığı 
paylaşmak �sted�m s�zlerle. B�l�yoruz k� mesele 
evet-hayır meseles�nden önce memleket 
m e s e l e s � .  Ü l k e m � z  b � r  y a n g ı n  y e r � n e 
döndürülmüş, her şey sadece kazanma uğruna 
heba ed�l�yor. Verg�ler �nd�r�l�yor, h�be kred�ler 
ver�l�yor, ç�ftç�ye destek, esnafa destek, �şverene 
destek. On beş yıldır her seç�m dönem�nde 
yapı lan hesapsız  k �tapsız  �ş ler  üzülerek 
bel�rt�yoruz k� bu dönemde de yaşanıyor.

Cumhurbaşkanlığı ve referandum sürec�n�n 
ekonom�de ş�md�den yarattığı tahr�batı önlemek 
�ç�n ver�len teşv�kler�n merkez� bütçede yapacağı 
olumsuzluklar b�l�nmezken, hukuk� varlığı 
tartışma konusu olan Varlık Fonu uygulaması �le 
kamu varlıklarının, cumhur�yet kazanımlarının 
hukuksuz b�r şek�lde kullanılmasını gündeme 
taşımıştır.

S�zlere Anayasa değ�ş�kl�ğ�n�n ülkem�z �ç�n ne 
anlama geleceğ�n� özetlemem�z gerek�rse artık 
ülkem�zde mecl�s hükümet� olmayacak, part�l� 
Cumhurbaşkanının hükümet� olacaktır. Yasama, 
yürütme ve yargı tümü �le Cumhurbaşkanına 
bağlı olacak, denet�m mekan�zmaları ortadan 
kalkacaktır. Kamu kurumlarının kamu yararı �le 

l�yakat temel�nde �şlev üstlenmes�ne son 
ver�lmekted�r.

Cumhurbaşkanı mecl�s�  feshetme, bütçe 
hazırlama, kararname çıkarma, HSK ve AYM 
üyeler�n�,  büyükelç�ler� ,  üst düzey kamu 
yönet�c�ler�n� atama, m�ll� güvenl�k pol�t�kalarını 
bel�rleme yetk�s� �le donatılmaktadır.

B�rl�ğ�m�z TMMOB 44. Olağan Genel Kurulu Sonuç 
B�ld�rges�ne atıfta bulunarak almış olduğu karar 
doğrultusunda “Hayır” ded�ğ�n� ve referandum 
sürec�nde de “Hayır” d�yeceğ�n� açık mektup �le 
kamuoyu �le paylaşmıştır.

B�zlerde bu doğrultuda ülkem�z, mesleğ�m�z ve 
onurumuz �ç�n hayırları büyütmeye çalışıyoruz. 
B�l �yoruz k �  ülkem�z ve geleceğ�m�z �ç�n 
başarab�l�r�z.
Üyeler�m�z� ve halkımızı eş�t, özgür, demokrat�k 
ve barışçıl b�r ortamda b�rl�kte yaşamı savunmaya 
ve Anayasa değ�ş�kl�ğ� tekl�f�n� reddetmeye ve 
re fe r a n d u m d a  t e rc � h � n �  h ay ı rd a n  y a n a 
kullanmaya çağırıyoruz.



TMMOB ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİNE  DEMEKTEDİR, HAYIR
HAYIR DİYECEKTİR

birliğimizden

TMMOB 44. Dönem Yönet�m Kurulu 21 Ocak 2017 tar�h�nde gerçekleşt�rd�ğ� 11. toplantısında 138 
numaralı kararla, Anayasa değ�ş�kl�ğ� ve referandum sürec�ne �l�şk�n tüm b�r�mler�n� harekete geç�rme 
kararı aldı.

Ger�de bıraktığımız 2016 terör saldırılarının ve acının yılı 
oldu. Ş�ddet�n� gün geçt�kçe artıran terör ülke genel�ne 
yayılarak doğrudan halkı da hedef aldı, yaşam 
alanlarımız daraldı, toplum olarak adeta nefes alamaz 
hale geld�k. Yaşanan her katl�amdan sonra sorumluların 
donuk yüz �fadeler�yle yaptıkları tekdüze açıklamalar, 
sayılara �nd�rgenen ölümler, ertes� gün unutulan 
yaralılar, get�r�len yayın yasakları karamsarlığı 
der�nleşt�rd� ve g�derek tüm toplum umutsuzluk 
g�rdabının �ç�ne çek�ld�.

Bu kaot�k ortamı kızıştıran, 15 Temmuz darbe 
g�r�ş�m�n�n ardından �lan ed�len, ancak tar�he, basın-
yayın organlarının kapatıldığı, muhal�f gazetec�ler�n 
gözaltına alındığı, tutuklandığı, kamu çalışanlarının, 
akadem�syenler�n görevler�nden alındığı, KHK`larla  
�şten atıldığı, dernekler�n kapatıldığı, kısacası muhal�f 
tüm sesler�n susturulmaya çalışıldığı b�r �st�bdat (baskı) 
dönem� olarak geçen Olağanüstü Hal koşullarında 
önümüze b�r anayasa değ�ş�kl�ğ� paket� dayatıldı.

10 Aralık 2016 tar�h�nde AKP üyes� 316 m�lletvek�l� 
�mzasıyla Türk�ye Büyük M�llet Mecl�s� Başkanlığına 
sunulan, 21 maddel�k Anayasa değ�ş�kl�ğ� paket�, 
Anayasa Kom�syonu`ndan 18 madde olarak çıkmıştır. 
Kom�syonun dokuz gün �ç�nde tüm görüşmeler� 
tamamlayarak oy çokluğu �le kabul ett�ğ�, Anayasa`nın 
58 maddes�n� değ�şt�ren, 21 maddes�n� de yürürlükten 
kaldıran bu torba değ�ş�kl�k paket�, kamuoyu daha ne 
get�r�p ne götürdüğünü tam olarak anlayamadan, 
yeter�nce b�lg�lenemeden TBMM Genel Kurulu`na 
sunulmuştur.

12 Eylül faş�zm�n�n Danışma Mecl�s� b�le TMMOB dah�l 
çeş�tl� kes�mler�n rapor ve görüşler�n� değerlend�rmeye 
almış ama bu kez çoğunluğu �kt�dar m�lletvek�ller�nden 
oluşan Anayasa Kom�syonu`nun canlı yayına b�le 
açılmayan görüşmeler� yeterl� görülmüştür.

Oysa Anayasa, sadece devlet�n örgütlenme b�ç�m�n� 
değ�l aynı zamanda bütün yurttaşların temel hak ve 
özgürlükler�n� hukuk� güvence altına alan toplumsal 
�çer�kl� b�r met�nd�r. Dolayısıyla Anayasa değ�ş�kl�ğ� 
�kt�darın oy çokluğuna dayalı bas�t b�r usul �şlem� 
değ�ld�r. Demokrat�k b�r anayasa üzer�nde, ancak 
toplumun tüm kes�mler�nce özgür koşullarda 

tartışılarak uzlaşılab�l�r. Bu nedenle hazırlanışı ve 
değ�şt�r�lmes�nde açıklık, şeffaflık, katılımcılık ve sağlıklı 
tar t ışma zem�nler �  yarat ı lması  esast ır,  ancak 
önümüzdek� değ�ş�kl�k tekl�f� bu özell�klerden 
yoksundur.

Demokrat�k ülkelerde herhang� b�r yasa değ�ş�kl�ğ�nde 
b�le ün�vers�teler�n, aydınların, demokrat�k k�tle 
örgütler�n�n, meslek kuruluşlarının ve send�kaların 
görüşler� alınır.  Yan� konu çoğunluk �rades�ne 
�nd�rgenemez. Ülkem�zde �se demokras� seç�mlerde oy 
verme ve TBMM`de tems�l ed�len s�yasal part�ler�n 
tartışmasına �nd�rgenm�şt�r. Anayasa değ�ş�kl�ğ� 
çalışmaları, gerçekte, parlamentoda grubu bulunan �k� 
s�yas� part� �le sınırlı kalmıştır.  Söz konusu Anayasa 
değ�ş�kl�ğ� gerçekleşse b�le meşru�yet� tartışma konusu 
olacak ve yen� toplumsal ger�l�mler�n kapısını sonuna 
kadar açacaktır.

Unutulmamalıdır k�, 1982 Anayasası yüzde 92 oranında 
oy almasına karşın meşru�yet kazanamamıştır. Üstel�k 
temel hak ve özgürlükler halka oylatılarak yok ed�lm�ş, 
çoğunluk oyu yan� "m�ll� �rade" yönünden h�çb�r sorunu 
olmasına karşın meşru�yet� hep tartışılmıştır. Tar�h 
gösterm�şt�r k�, "çoğunluk oyu" demokras�lerde tek 
referans olamaz, olduğunda da onu adı ve �çer�ğ� artık 
demokras� değ�ld�r.

Bu Anayasa değ�ş�kl�ğ� saray �kt�darının total�ter b�r 
tarzda kalıcı kılınmasına h�zmet edecekt�r.

12 Eylül Anayasası kuvvetler ayrılığı �lkes�n� yürütme 
leh�ne bükmüş �ken, s�yasal �kt�dara bu güçlü yürütme 
yetk�s� dah� az gelm�ş olmalı k�, tüm erkler� tek k�ş�de 
toplamak �stemekted�r. Görünen odur k�, cumhur�yet �le 
hesaplaşılması, demokras� ve la�kl�ğ�n tasf�ye ed�lmes�, 
yoğun d�nselleşt�rme, kısaca toplumun yen�den 
b�ç�mlend�r�lmes�ne h�zmet eden düzenlemeler 
eşl�ğ�ndek� Anayasa değ�ş�kl�ğ� �le s�yasal rej�m 
değ�ş�m�/dönüşümünü tamamlayacak yen� b�r 
dönemece g�r�lm�şt�r.

Anayasa değ�ş�kl�ğ�, kamuoyunda b�l�nd�ğ� üzere 
Cumhurbaşkanına olağanüstü yetk�ler öngörmekted�r. 
Ülkem�zde yaklaşık 140 yıllık geçm�ş� bulunan 
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parlamenter s�stem�n olmazsa olmazı olan kuvvetler 
ayrılığı �lkes�n�n yerle b�r ed�leceğ�, yasama, yürütme ve 
yargı mekan�zmalarının tek k�ş�de toplandığı otor�ter-
total�ter b�r rej�me, açık faş�zme geç�ş söz konusudur.

Halkın temel hak ve özgürlükler�n� güvenceye almayan, 
sosyal  hukuk devlet�  normlarından, hukukun 
üstünlüğünden ve kuvvetler ayrılığından yoksun, 
toplumsal, pol�t�k örgütlenmeler�n hazırlanmasında 
öncü b�r rol üstlenmed�ğ�, demokrat�k koşullarda 
özgürce tartışılmayan h�çb�r anayasa değ�ş�kl�ğ� g�r�ş�m� 
Türk�ye`de demokras�n�n de "�st�krarın" da önünü 
açamaz. Bu değ�ş�kl�ğ�n gerçekleşmes� durumunda 
demokras�n�n b�ç�msel unsurları da yok ed�lecek, 
toplum daha büyük yarılmalar yaşayacaktır. Bu 
gerçeklerden hareketle, anayasa değ�ş�kl�ğ� tekl�f� 
TBMM gündem�nden çek�lmel�d�r.

Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ�, ardı ardına 
yaşadığımız katl�amlarda genç, yaşlı, çocuk, kadın, s�v�l, 

asker, pol�s b�nlerce �nsanımız can ver�rken, b�nlerce 
�nsanımız yaralanırken; basın yayın organları üzer�nde 
tekel oluşturulmuşken, muhal�f kes�mler baskı ve 
ş �ddet le  s �nd�r � lmeye çal ış ı l ı rken,  toplumsal 
kutuplaşmayı artıracak olan Anayasa değ�ş�kl�ğ� 
tekl�f�ne "HAYIR" demekted�r, "HAYIR" d�yecekt�r.

26–29 Mayıs 2016 tar�hler�nde yapılan 44. TMMOB 
Olağan Genel Kurulu Sonuç B�ld�r�s�nde bel�rt�ld�ğ� 
üzere, "Meslek� ve toplumsal sorumluluklarını b�r bütün 
olarak gören TMMOB, önümüzdek� çalışma dönem�nde 
de, ülkem�z�, halkımızı, B�rl�ğ�m�z�, neol�beral ve s�yasal 
İslamcı b�r tarzda, kökten b�r şek�lde dönüştürmey� 
amaçlayan "yen� anayasa" ve "başkanlık s�stem�"n�n 
karşısında olacak; cumhur�yet�, demokras�y�, la�kl�ğ�, 
barışı, emeğ�, eş�tl�ğ�, özgürlüğü, adalet� b�r bütün olarak 
kazanmak �ç�n mücadele edecekt�r.”

Em�n Koramaz
TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı

ÜLKEMİZ KAYNAK VE VARLIKLARININ TALANINA
“HAYIR” DİYORUZ

TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz, 11 büyük kamu kurum ve kuruluşu �le Antalya, 
Aydın, İstanbul, İzm�r, Muğla ve Isparta başta olmak üzere b�rçok �ldek� devlet araz�ler�n�n Türk�ye 

Varlık Fonu'na devred�lmes�ne �l�şk�n 7 Şubat 2017 tar�h�nde b�r basın açıklaması yaptı.

B�l�nd�ğ� üzere, “Türk�ye Varlık Fonu Yönet�m� Anon�m 
Ş�rket�n�n Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k 
Yapılmasına Da�r Kanun”, 19.08.2016 tar�h�nde 
TBMM'de ben�msenm�ş ve 26.08.2016 tar�hl� Resmî 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe g�rm�şt�.

İlg�l� kanun tasarısı TBMM'de görüşülürken, darbe 
g�r�ş�m�n� bastırma atmosfer�nden yararlanıldığını 
bel�rtm�ş ve tüm ülke servet�n�n hukuk dışı, Anayasa'ya 
aykırı b�r şek�lde b�r anon�m ş�rkete tesl�m ed�lmes�n�n 
sakınca ve yanlışlarını vurgulamıştık. Kent merkezler�, 
Cumhur�yet�n aydınlanmacı kurumlarının varlıkları, 
kültür varlıkları, kıyılar, ormanlar, meraların bu fona 
kaynak oluşturmak �ç�n satı l ığa çıkarı lacağını; 
emekç�ler�n �şs�zl�k ve kıdem tazm�natları �ç�n b�r�ken fon 
kaynaklarına el konulacağını, ş�rket �flas ederse, 
ülkem�z�n müfl�s konumuna düşeceğ�n� bel�rtm�şt�k.

Ş�md� de, öncek� gün �t�barıyla, y�ne OHAL koşullarının 
sunduğu olağandışı yetk�lerden yararlanan s�yasal 
�kt�dar, yen� b�r KHK �le b�rçok kamu kurum ve 
kuruluşunun h�sseler�n� Varlık Fonu'na aktarma kararı 
almıştır. Böylece, TÜRKSAT, PTT, TELEKOM, BOTAŞ, TPAO, 
ETİ Maden, ÇAYKUR, Borsa İstanbul, THY, Z�raat Bankası 
ve Halk Bankası g�b� ülkem�z�n 11 büyük kamu kurum ve 
kuruluşu �le Antalya, Aydın, İstanbul, İzm�r, Muğla ve 

Isparta başta olmak üzere b�rçok �ldek� devlet araz�ler� 
Varlık Fonu'na aktarılmıştır.

Konuyu değerlend�r�rken, öncel�kle, kamu kurum ve 
kuruluşlarının, OHAL �le �lg�s� bulunmayan b�r KHK �le ve 
Varlık Fonu aracılığıyla merkez� yönet�m bütçes�n�n ve 
mecl�s denet�m�n�n dışında tutulmasıyla, �kt�darın hukuk 
dışı uygulamalarına b�r yen�s�n�n eklenm�ş olduğunu 
bel�rtmek �ster�z.

Bu uygulama, açık b�r şek�lde Anayasa'ya aykırıdır; kamu 
yararı eksenl� sosyal hukuk devlet� �lkes�n�n tasf�yes� 
n�tel�ğ�nded�r. Ancak ne yazık k�, yargı kararlarıyla kamu 
yararının korunamayacağı b�r dönem� yaşadığımız 
b�l�nmekted�r. İdar� �şlem ve kararlar amaç yönünden 
�ncelenmemekte, �kt�dar sınırsız takd�r ve yetk� 
kullanmaktadır. Fakat bu durumun b�r süre sonra 
sürdürülemez b�r noktaya g�deceğ�, ülke, kamu 
b�r�k�mler� ve kaynaklarına sorumlulukla yaklaşan 
herkes�n göreb�leceğ� b�r gerçekt�r. Bu noktada, 
ülkem�z�n talanına dur demek, hem kamusal varlık ve 
kaynakların korunması hem de ulusal güvenl�k açısından 
hayat� önem taşımaktadır. Z�ra dünyadak� örnekler de 
gösterm�şt�r k�, ülkes�n�, kaynaklarını, toplumsal 
zeng�nl�kler�n� satışa çıkaran veya aşırı borçlanmaya 
yönelen her devlet ya yok olmuş ya da uzun sürel� 



birliğimizden

tahakküm veya tar�h�m�zden b�ld�ğ�m�z üzere acı 
kap�tülasyonlara maruz kalmıştır.

D�ğer yandan söz konusu kanun gerekçes�nde bel�rt�len, 
başka ülkelerde varlık fonlarının ülkem�z �ç�n örnek 
oluşturamayacağı da açıktır. Z�ra örnek göster�len 
ülkelerde car� açık değ�l, fazlalık bulunmaktadır. , çeş�tl� 
f�nansal varlıklara yatırım yaparak gel�rler�n� artırmayı 
hedefleyen, devlet sah�pl�ğ� ve yönet�m� altında çalışan 
fonlardır. Bu fonun gel�r� genell�kle bütçe fazlalarından 
oluşur. B�r ülke eğer bütçe fazlası ver�yorsa b�r varlık fonu 
kurarak bütçe fazlalarını buraya aktarır ve bu fonla ulusal 
ya da yabancı bazı f�nansal varlıkları satın alıp gel�rler�n� 
artırmaya çalışır. Ülkem�zde kurulan Türk�ye Varlık Fonu 
AŞ �se herhang� b�r gel�r fazlalığına dayanmamaktadır. 
Türk�ye'n�n petrol, doğalgaz vb. �hraç ederek elde ett�ğ� 
gel�rler�yle yaratab�ld�ğ� b�r bütçe fazlası olmadığı g�b� 
car� fazlası da yoktur. Tam ters�ne Türk�ye, bütçe açığı ve 
car� açık veren b�r s�steme sah�pt�r.

Bu fon �le özelleşt�r�len kamu varlıkları �le çalışanların 
emekler� üzer�nden b�r�ken fonlar Türk�ye Varlık Fonu 
AŞ'n�n sermayes�ne/mal varlığına dönüşecek; �kt�dar 
gücü, hem devlet bütçes� hem de çalışanların özel 
b�r�k�mler� üzer�nde her türlü kamusal denet�mden muaf 
transfer hareketler�ne yardımcı olacaktır.

Fon, Kamu İkt�sad� Kuruluşları ve İkt�sad� Devlet 
Teşekküller� hükümler�ne tab� olmayacaktır. Ş�rket, özel 
hukuk hükümler�ne göre faal�yet gösterecekt�r.

Haz�ne garant�s�ne sah�p olan “mega projeler�n” 
yatırımına,  çalışanların b�r�k�m� ve kamusal varlıklar da 
tahs�s ed�lecekt�r. Varlık Fonu aracılığıyla haz�ne 
garant�s�ne sah�p yatırımlara �k�nc� kez para aktarılmış 
olunacaktır. Mega projeler�n �hale ed�ld�ğ� ve ed�lecek 
olan ş�rketler �kt�darın özel koruması altında olacak, 
h � ç b � r  d e n e t l e m e  ve  k o nt ro l  m e k a n � z m a s ı n a 
sokulmadan bu fondan f�nanse ed�leb�lecek, sermaye 
b�r�k�m� bu ş�rketler leh�ne düzenlenm�ş olacaktır.

Mal varlığı üzer�ne tem�nat, reh�n, kefalet ve �potek tes�s 
ed�leb�lecekt�r. Türk�ye Varlık Fonu AŞ, kend�s�ne 
devred�len kamu kaynak ve varlıklarını satab�lecek, reh�n 
ve �potek vereb�lecekt�r.

Varlık Fonu AŞ'de �st�hdam ed�lecek personel seç�m�nde 
v e  y a r g ı l a n m a s ı n d a  k a m u  p e r s o n e l  r e j � m � 
uygulanmayacaktır.

İhale mevzuatı-Kamu İhale Kanunu hükümler� 
uygulanmayacak, ş�rket faal�yetler� Sayıştay dolayısıyla 
yasama organının denet�m�ne tab� olmayacaktır.
Uzun b�r  süred�r açıkça �zlend�ğ� g�b� ,  Türk �ye 
ekonom�s�n�n �st�hdam ve gel�r yaratan �st�krarlı b�r 
ekonom� olma olasılığı özell�kle son yıllarda atılan yanlış 

adımlarla tamamen aşındırılmış, özell�kle döv�z üretme 
yeteneğ� olan sanay� hamleler� yer�n� s�yasal �kt�darın 
popül�st terc�hler�ne bırakmıştır.

Bunun sonucu olarak, aralarında 3. haval�manı, 3. Köprü, 
Av r a s y a  t ü n e l � ,  G e b z e - İ z m � r  o t o y o l u ,  s a ğ l ı k 
kampuslarının olduğu ve adına “mega projeler” den�len 
b�r d�z� maceracı ve Türk�ye'n�n öncel�kler� arasında yer 
a l m ay a n  p ro j e l e rd e  k a ra r  k ı l ı n m ı ş t ı r.  S a n ay � 
yatırımlarının, dengel� bölgesel gel�şmen�n tamamen 
aleyh�ne olan, b�l�msel dayanaklardan ve f�z�b�l�telerden 
yoksun bu projeler, �kt�dara yakın sermayedarlar leh�ne 
b�ç�mlend�r�ld�ğ�nden kısa sürede darboğazlar 
yaşanmaya başlanmıştır. Dış f�nansman bulmakta sorun 
yaşayan “Kamu-Özel Ortaklığı”na dayalı projeler �ç�n 
yapılmış Haz�ne garant�l� borçlanmaların doların hızlı 
t ı rmanış ı  � le  f � rmalara zor  zamanlar  yaşatt ığı 
b�l�nmekted�r.

“Mega proje” batağına saplanan f�rmaları ve garantör 
yapılan Haz�ne'y� bu bataktan çıkarmak �ç�n akla gelen 
son araç, Varlık Fonu olarak kamuoyuna sunulmuştur. 
OHAL şartlarında b�r torba yasa �le uygulanmaya 
başlanan bu model �le, elde avuçta kalan kamu 
varlıklarının Varlık Fonu'nda toplanması ve fon 
harcamalarının kamu denet�m�nden ve Sayıştay'dan 
k a ç ı r ı l a r a k ,  b u  b a t ı k  p ro j e l e r � n  k u r t a r ı l m a s ı 
amaçlanmaktadır. Ancak bu yolla b�r sonuç alınması 
mümkün olmadığı  g�b� ,  Fona aktar ı lan k amu 
kuruluşlarının p�yasa değer� bu fon çatısı altında yerlerde 
sürüklenecek ve yok pahasına yerl�-yabancı sermayen�n 
el�ne geçecekt�r. Böyles� b�r ekonom�k konjonktürde, 
borca bu kadar sıkışık b�r ülken�n kaynak ve varlıkları, rant 
peş�nde koşan yatırımcılara kısa sürede yem ed�lecekt�r.

Ülkem�z ve halkımızın kaynak ve varlıkları sah�ps�z 
değ�ld�r!

Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� TMMOB, böyles� 
b�r kamusal-toplumsal yoksullaşmaya karşı kamusal 
üret�m, kamu mülk�yet�, kamu �şletmec�l�ğ� ve kamusal 
denet�m� kararlılıkla savunacak, kamu kurum ve 
kuruluşlarının yen�den merkez� bütçen�n ve Sayıştay'ın 
denet�m yetk� kapsamına alınması gerekt�ğ�n� d�le 
get�recekt�r.

TMMOB, ülkem�z�n yeraltı ve yerüstü kaynaklarına, kamu 
kuruluşlarına, kamu araz�ler�ne ve üzer�nde halkın alın 
ter� olan tüm varlıklara sah�p çıkılması �ç�n el�nden gelen� 
yapacaktır.

Ülkem�z ve halkımızın kaynak ve varlıklarının 
talanına kararlılıkla “hayır” d�yoruz.

Em�n Koramaz
TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı
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MMO 46. Dönem 3. Oda Danışma Kurulu Toplantısı 
12 Şubat 2017 tar�h�nde MMO Suat Seza� Gürü 
Salonu'nda “ülke gündem�, referandum,  d�lek ve 
temenn�ler” gündemler�yle gerçekleşt�r�ld�.

Toplantıya Şb.Yön.Kur.Başk anımız Ünal 
Özmural, Şb.Başkan Vek�l�m�z Vedat Dedeoğlu,  
Şb.Yönet�m Kurulu Sekreter�m�z Emrah Aydem�r, 
Şb.Yönet�m Kurulu Saymanımız Mahmut Köse, 
Şb.Yönet�m Kurulu Üyeler�m�z Ömer Aydın, Ilgın 
Bek ve Şb.Müdürümüz Gültek�n Kesk�n'�n katıldı.

Danışma Kurulu Toplantısı katılım gösteren üyeler�n 
kend�ler�n� tanıtmasının ardından açılış konuşmaları �le 
başladı. İlk konuşmayı Oda Yönet�m Kurulu Başkanı Al� 
Ekber Çakar yaptı. Çakar salonu selamladıktan 
sonratoplantıda, Oda gündem�n�n yanı sıra ağırlıklı 
olarak ülkem�zdek� durumun b�r değerlend�rmes�n� 
yapacaklarını ve mevcut durumun b�zlere yükled�ğ� 
görevler� ele alacaklarını söyled�.

Ü l k e  g ü n d e m � n � n ,  a n a y a s a  d e ğ � ş � k l � ğ � 
referandumuna k�l�tlenm�ş durumda olduğunu 
hatırlatan Çakar, konunun 11 Şubat Cumartes� günü 
gerçekleşen TMMOB Danışma Kurulu'nda ele alındığını 
ve  TMMOB'n�n tutumunun yapı lan b�r  bas ın 
açıklamasıyla kamuoyuna açıklandığını söyled�. Çakar 
TMMOB'un tutumuna yönel�k bütün Odaları kapsayan, 
anayasa referandumu sürec�nde yapacağı çalışmalara 
da�rprogramın açıklanmasından sonra da gerek 
yurttaşlık, gerekse örgütsel sorumluluk ve görevler�n� 
yer�ne get�rerek bu kampanyada yer alacaklarını 
bel�rtt�.

MMO Başkanı Al� Ekber Çakar: Türk�ye'n�n 
anayasasızlaşma sürec� devam edecekt�r.

“1 Kasım seç�mler�nde AKP'ye 5 m�lyon 
oy kazandıran “tek başımıza �kt�dar olursak 
terörü önler�z” sözü, �nandırıcıl ığını 
kaybetm�şt�r. Terör b�tmem�ş, tırmanmıştır.

Ekonom�de daralma, TL'n�n değer 
kaybetmes�, gel�r dağılımı eş�ts�zl�kler� �le 
�st�hdamda daralma bel�rg�nleşmekted�r. 
Dünyadak� en kırılgan beş ekonom�den 
b�r�s� ve üç derecelend�rme kuruluşundan 
“yatırım yapılamaz” notu alan tek ekonom�, 
Türk�ye ekonom�s�d�r.

Üç m�lyon göçmen Sur�yel� toplumsal, 
ekonom�k, s�yasal sorunlara eklenm�ş 
durumda.

İnsanlarımızın can ve mal güvenl�kler� 
ortadan kalktı. İnsanlarımızın evrensel 

hukuk kuralları ve yargı denet�m� çerçeves�nde hak 
arama güvenceler� kalmadı.

İş�n�, aşını, malını, mülkünü kaybeden ve el 
konulanların sayısı her geçen gün g�derek artıyor. 
Cemaate yönel�k operasyonlarda, suç �şlemem�ş olanlar 
da cezalandırılıyor.

Özgür, bağımsız medya alanı daraldı.
Bağımsız yargı artık yok. Üst yargı dâh�l bütün yargı 

s�yaset�n emr�ne g�rd�.
Kürt s�yasal hareket�ne ve onun meşru yasal 

part�s�ne saldırılar, m�lletvek�ller�n�n tutuklanması, yerel 
yönet�mlere kayyım atanmaları günlük �şlemler hal�n� 
aldı.

Ancak tar�h b�ze, güç sarhoşluğu çılgınlık boyutuna 
ulaştığını ve “Tanrılaştığını” sanan s�yasetç�ler�n 
ülkeler�n� felaketlere götürmes�n�n örnekler�yle 
doludur.

Ülken�n ve toplumun önünde ac�len çözülmes� 
gereken terör, �şs�zl�k, yoksulluk, açlık, özgürlükler�n ve 
demokras�n�n askıya alınması, yolsuzluk ve yozlaşma 
varken gündeme get�r�len referandum, bu sorunları 
yaratan ve çözemeyen yönet�m� meşrulaştırarak 
devamını amaçlamaktadır.

Referandum OHAL KHK'ler�n�n gölges� ve “hayır” 
d�yenlere yönel�k karalama ve baskı koşullarında 
yapılmaktadır

Anayasa değ�ş �k l �ğ�  referandumu üzer �ne 
ö n ü m ü z d e  b � r ç o k  a ç ı k l a m a  v e  m e t � n  v a r . 
Kamuoyundak� met�nler dışında, B�rl�k Başkanımızın 
yaptığı üç açıklama, B�rl�k Yönet�m Kurulu'nun b�r kararı 
ve Odalar olarak yaptığımız ortak b�r açıklama var. 
Ayrıca kampanya boyunca çıkacak met�nler de olacak. 
Bu nedenle konuyu bütün yönler�yle değ�lse de, 
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ortam/koşullar, şek�l/b�ç�m, usul ve esasa da�r bazı 
noktalara değ�nmek �st�yorum.

İç�nde bulunduğumuz Anayasa değ�ş�k l �ğ� 
referandumu sürec�n� değerlend�r�rken, bu ayın 3'ünde 
TMMOB'ye bağlı Odalar olarak yaptığımız ve TMMOB �ç� 
görevlend�rme sonucu Odamız tarafından hazırlanan 
açıklamada bel�rtt�ğ�m�z b�r kaç konuyu özell�kle 
bel�rtmek �st�yorum.

B�r kere bu referandum, 15 Temmuz darbe g�r�ş�m� 
üzer�ne �lan ed�len ancak demokrat�k toplumsal 
muhalefet üzer�nde baskı ve s�nd�rme pol�t�kalarını 
uygulama aracına dönüştüren Olağanüstü Hal 
koşullarında, OHAL KHK'ler�n�n gölges� ve “hayır” 
d�yenlere yönel�k karalama ve baskı koşullarında 
yapılmaktadır. 

Takd�r eders�n�z k�, referandum sürec�nde OHAL 
koşulları devam ederken, �kt�dar olanaklarının, 
Cumhurbaşkanı, Hükümet ve �kt�dar part�s� tarafından 
kullanılacağı b�r halk oylaması, eş�t, ad�l, demokrat�k b�r 
oylama olmayacaktır.

İk�nc� olarak, halk, oylanacak olan anayasa 
değ�ş�kl�kler� üzer�ne yeterl� ve tam b�lg� ed�nemem�şt�r. 
Konu demokrat�k b�r ortamda etraflı b�r şek�lde 
tartışılamamıştır. Değ�ş�kl�k tekl�f�, barolara, anayasa 
huk ukçular ına ,  ün�vers � te lere,  özer k  meslek 
k u r u l u ş l a r ı n a ,  d e m o k r a t � k  k � t l e  ö rg ü t l e r � n e 
gönder�lmem�şt�r. Halktan h�ç görüş alınmamıştır.

Üçüncü olarak, Mecl�s oylamalarında, Mecl�s İç 
Tüzüğü'nün b�r gereğ� olan g�zl� oy esası �hlal ed�lm�şt�r. 
Oylama, �k� part� mensubu m�lletvek�ller�n�n oylarının, 
part� yönet�mler�n�n denet�m�ne tab� b�r şek�lde kabul 
ed�lm�şt�r.

İçer�k olarak; oylanacak değ�ş�kl�k, Anayasa 
hukukunun en temel özell�ğ� olan �kt�darların 
yetk�ler�n�n sınırlandırılması ve erkler (kuvvetler) 
ayrılığından yoksundur.

Ve çok öneml� b�r konu: Köklü s�yasal toplumsal 
değ�ş�m ve dönüşümler� kapsayan yen� rej�m kuruluş 
süreçler�n� �fade ve tems�l eden Kurucu b�r Mecl�s, bu 
anayasa değ�ş�kl�ğ� sürec�nde yoktur. Oysa s�stem ve 
rej�m değ�ş�m�n� gerçekleşt�ren anayasalar, her zaman 
Kurucu Mecl�sler tarafından yapılmıştır.

Dolayısıyla, bırakalım bu değ�ş�kl�kler�n �çer�k olarak 
ne get�r�p ne götürdüğünü, dünya ve Türk�ye'dek� 
anayasa yapımına da�r gelenek ve b�r�k�mlerden açık b�r 
kopuş söz konusudur.

Değ�ş�kl�kler�n devlet, s�yaset, �kt�sat ve toplum 
düzlemler�nde kaoslara yol açacağı kes�nd�r

1990'larda yapılan, örneğ�n b�zler üzer�ndek� s�yaset 
yapma yasağının kaldırılması g�b� bazı n�sp� olumlu 
değ�ş�kl�kler b�r yana, haklı olarak eleşt�rd�ğ�m�z 1982 
Anayasası üzer�nde yapılan değ�ş�kl�kler ve ş�md� 
yapı lması  �stenen değ�ş �k l �k ler,  gerçekte b�r 
anayasasızlaşma sürec� yaşandığını göstermekted�r.

1982 Anayasası, 1987'den �t�baren 113 maddes�n� 
kapsar şek�lde 18 defa değ�şt�r�lm�ş, bu değ�ş�kl�kler�n 
52 maddey� kapsayan 9'u 2004 yılından �t�baren AKP 
�kt�darı  dönem�nde yapılmıştır.  2007 ve 2010 
değ�ş�kl�kler�, erkler arasında yürütmen�n ağırlığını 
artırmıştır.

Ş�md� yapılmak �stenen part�l� cumhurbaşkanı/tek 
k�ş� yönet�m� s�stem� değ�ş�kl�ğ� �le b�rl�kte Türk�ye'n�n 
anayasasızlaşma sürec� devam edecekt�r.

 
Z�ra �kt�darı sınırlamayan, yasama-yargı-yürütme 

erkler�n�n ayrılık ve karşılıklı bağımlılığını tanımayan b�r 
anayasa, belk� anayasa olarak adlandırılab�l�r ama 
anayasal devlet olarak tanımlanamaz, anayasal gelenek 
ve b�r�k�mler �ç�ndek� anayasallık sıfatını kazanamaz.

Temel hak ve özgürlükler� güvenceye almayan, 
�fade-örgütlenme-basın özgürlükler�n� baskılayan, 
bütün temel hak ve özgürlük normlarını ger�ye götüren 
b�r anayasa, aynı şek�lde anayasallık ve anayasal 
devlet n�tel�ğ�yle bağdaşmaz.

Aynı şek�lde, bütün kamu kurumları �le kamusal 
hüv�yetl� bütün kuruluşlar üzer�nde mutlak b�r güç 
oluşturmayı ve devlet örgütlenmes�n�n bütününü 
part�l� cumhurbaşkanı olarak tek b�r k�ş�de c�s�mleşen 
d�kta �kt�darına tab� kılan b�r met�n, klas�k ve geleneksel 
anlamıyla Anayasal devlet statüsüne sah�p olamaz.

Toplumun/ulusun ortak çıkarlarını �fade etmes� ve 
seç�lm�ş yetk�l� organlar tarafından kullanılması 
gereken egemenl�k, eğer b�r tek k�ş� tarafından 
k u l l a n ı l a c a k  v e  t e m s � l  e d � l e c e k s e ,  h e m  b � r 
anayasasızlaşma hem de d�ktadan söz etmek gerek�r. 12 
Eylül'dek� g�b� cunta d�ktası da değ�l, k�ş� d�ktası.

Demokras� ve hukuk devlet�n�n yokluğunda, 
çalışanların hakları, sadece b�r k�ş�n�n ağzından 
çıkacaklara bağlı olacaktır.

Elbettek� hayır d�yeceğ�z
Bu değ�ş�kl�k, b�r anayasa değ�ş�kl�ğ� değ�l, b�r rej�m 

değ�ş�kl�ğ�d�r. Egemenl�ğ�n kayıtsız şartsız sah�pler�n� 
devreden çıkarıp, tek b�r k�ş�ye devreden, demokras� ve 
hukuk dışı b�r rej�m değ�ş�kl�ğ�d�r. 

Öngörülen değ�ş�kl�kler�n başta anayasanın kend� 
�ç�nde olmak üzere devlet, s�yaset, �kt�sat ve toplum 
düzlemler�nde kaoslara yol açacağı kes�nd�r.

Rej�m ve s�yasal s�stem değ�ş�m�nde kat ed�len 
mesafe ve öngörülen yen� konum, her düzeyde ger�l�m 
ve �ç çatışmalara neden olacak boyuttadır.

Anayasalar, “devlet kudret�n�/gücünü” ele geç�ren 
s�yasal �kt�darları ;  demokras�ye,  �nsan hak ve 
özgürlükler�ne, hukuk devlet�ne zarar vermemes� �ç�n 
sınırlandıran, b�reyler ve toplumsal örgütlenmeler�n 
hak ve özgürlükler�n� güvence altına alan met�nlerd�r. 
Önümüzdek� düzenleme �se, bütün denge, fren ve 
denetleme düzenekler�n� ortadan kaldırmaktadır.

Hem bu nedenlerle hem de öngörülen yen� 
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anayasanın, kamu �dar� yapısında 2011 yılında KHK'lerle 
yapılan değ�ş�kl�kler� doruğa vardırarak kamu kurumu 
n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşlarının anayasal, tüzel, 
özerk k�ş�l�kler�n� kaldıracak olması ve meslek 
alanlarımızda yaşanan tahr�batlara yen�ler�n� ekleyecek 
olması �t�barıyla, anayasa değ�ş�kl�ğ� b�r bütün olarak 
redded�lmel�d�r.

Cumhur�yet parantez�n�n kapatılmak �stend�ğ�, 
demokras� tramvayından �n�ld�ğ�, la�kl�ğ�n tasf�ye 
ed�ld�ğ�, kamunun kamusal-toplumsal �çer�ğ�nden 
arındırıldığı, toplumun kutuplaştırıldığı, ş�ddet ve 
ölümler�n kutsandığı b�r Türk�ye'ye elbette k� hayır 
d�yeceğ�z.

TMMOB ve Odalarımıza yönel�k küçültücü, 
tasf�yec� saldırıları göğüsleyeceğ�z

Türk�ye'dek� genel s�yas� durum ve �kt�darın TMMOB 
mevzuatını değ�şt�rme, yapısal dönüşüm yapma ve 
h�yerarş�k vesayet altına alma �stem�n� gözett�ğ�m�zde 
soluklu b�r mücadeleye hazır olmamız gerekt�ğ� açıktır.

Oysa mühend�sler�n toplum yaşamı �ç�ndek� yer� ve 
�şlev� çok kapsamlıdır. İnsanların �ç�nde yaşadıkları 
mekanların, kullandıkları ürünler�n planlama, üret�m, 
�şletme ve denet�m evreler�n�n her b�r�n�n öznes� 
mühend�sler�n örgütlü gücüdür.

Başlıca dayanağımızın, örgütsel bütünlüğümüzün 
tekrar tekrar tes�s� ve Oda �ç�nde uygulama b�rl�ğ�n�n 
sağlanması olduğunu önemle bel�rtmek �st�yorum.

TMMOB ve Odalarımıza yönel�k küçültücü, tasf�yec� 
saldırıları göğüsleyecek, ülkem�zdek� olumsuz 
gel�şmelere TMMOB çatısı altında, emek-meslek 
örgütler� ve toplumsal muhalefet �le b�rl�kte duyarlılık 
gösterecek; meslek alanlarımızı koruyup-gel�şt�recek, 
meslek alanlarımızdan hareketle üyeler�m�z�n 
toplumsal duyarlıl ık larını maks�mum sev�yeye 
çıkaracak b�r çalışma tarzına sah�p olmamız gerekt�ğ� 
çok açıktır.

Farklı Sa�klerle “hayır” d�yenler� eleşt�rmeden, 
�nc�tmeden, kırmadan kampanya yürütülmel�d�r

Hayır d�yen bütün toplumsal muhalefet güçler�n�n 
n�tel�kl� ve anlaşılır b�r şek�lde gerçekler� açıklayıcı 
olması, hedef k�tlelerle buluşab�lmes�, halkımızın 
�ç�ndek� kararsızları ve kaygılı b�r şek�lde evet deme 
eğ�l�m�nde olanları etk�leyecek b�r tarzda kampanya 
yürütülmes� gerek�r.

Herkes�n “hayır”ı kend�s�ne yaklaşımından hareketle 
farklı  Sa�k lerle “hayır ” d�yenler�  eleşt�rmeden, 
�nc�tmeden, kırmadan kampanya yürütülmel�d�r.

Umutsuzluk değ�l umudu öne çıkaran söylemlere 
yer vermel�y�z.

B�re b�r, yüz yüze temaslar kuralım yaklaşımı, 
görünmeyel�m anlamına gel�r. Tam ters�ne, hem b�re b�r 
çalışmalar yapmalı hem alanlara, sokaklara da çıkmalı 

hem de kapalı salon toplantıları yapmalıyız.
Hayır d�yenler çok olmasına rağmen, “bunlar ne 

yapar eder 'evet'� çıkarırlar” söylem�, kend�m�ze, 
mücadelem�ze �nanmıyoruz, sandıkları sah�ps�z 
bırakacağız anlamına gel�r. Kend�m�z� ve çevrem�z� bu 
tür düşüncelerden mutlaka arındırmalıyız.

Mevcut durumun b�ze ve TMMOB'ye yükled�ğ� 
görevler�n başında bunlar gelmekted�r.

Saray �kt�darı �ç�n, �kt�darını ş�ddete dayanarak ve 
aldatıcı �kt�sad� popül�st yöntemlerle sürdürme, 
kend�ler�ne oy veren emekç� tabanı denet�m-kontrol-
d�s�pl�n altında tutma, m�ll�yetç�l�kler� kızıştırma, d�n 
yoluyla tepk�ler� uyuşturma, toplumu d�nsel sa�klerle 
zapturapt altında tutma dışında başka b�r yol yoktur.

B�z�m �ç�nse, eş�tl�k, özgürlük, la�kl�k, demokras� ve 
cumhur�yet�n daha �ler� mevz�lerde, halkın eller�nde 
yükseleb�leceğ�n�n, barışın ve toplumsal refahın ancak 
böylece sağlanab�leceğ�n�n dışında başka b�r yol yoktur.

Çocukların, kadınların, bütün d�n ve mezheplerden, 
bütün etn�k topluluklardan �nsanların kardeşçe 
yaşayacağı, eş�tl�kç�, özgürlükçü, kamusal-toplumsal 
yararın egemen olduğu başka b�r Türk�ye �ç�n “hayır”ları 
çoğaltab�lmel�y�z, başarab�lmel�y�z d�yerek konuşmamı 
tamamlıyorum.

Geld�ğ�n�z �ç�n hep�n�ze teşekkür ed�yor, ülkem�z�n 
�ç�nde bulunduğu karanlığa karşı mücadelede 
hep�m�ze başarılar d�l�yor, saygılar sunuyorum.”

M M O  4 6 .  D ö n e m  3 .  D a n ı ş m a  K u r u l u 
Toplantısında açılış konuşmalarının ardından 
sırasıyla; TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n 
Koramaz, Oda Sekreter� Yunus Yener, Oda Denetleme 
Kurulu Üyes� Haydar Şah�n, İstanbul Şube Başkanı Battal 
Kılıç, Gaz�antep Şube Başkanı Gürcan Ülgey,Mers�n 
Şube Başkanı Akar Tülücü, Kocael� Şube Başkanı Ünal 
Özmural, Adana Şube Başkanı Hasan Em�r Kav�, 
D�yarbakır Şube Başkanı Sa�t Bahçe,İzm�r Şube Başkan 
Vek�l� Yüksel Yaşartek�n, Kocael� Şube Sekreter� Emrah 
Aydem�r,Zonguldak Şube Başkanı B�rhan Şah�n, İzm�r 
Şube Sekreter� Mel�h Yalçın, Bursa Şube Başkanı İbrah�m 
Mart, Oda Onur Kurulu Üyes� Nusret Doğan Albayrak, 
Konya Şube Başkanı Ömer Duransoy, Ankara Şube 
Başkan Vek�l� Sel�m Ulukan,D�yarbakır Şube Saymanı 
S�nan Öztemel, Oda Onur Kurulu Üyes� İ. Sem�h 
Oktay,Oda Yönet�m Kurulu Üyes� Ercüment Çervatoğlu, 
TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyes� İlter Çel�k, İstanbul 
Şube Yönet�m Kurulu Sekreter Üyes� İbrah�m Tataroğlu, 
TMMOB Yüksek Onur Kurulu Üyes� Zek� Arslan, Esk�şeh�r 
Şube Yönet�m Kurulu Başkanı Hakan Ünal, Bodrum 
Tems�lc�l�ğ� Yürütme Kurulu Saymanı H�lm� Cumhur 
Geç�n, D�yarbakır Oda Deleges� Hakan Subaşı ve 
ardından Oda Yönet�m Kurulu Başkanı Al� Ekber Çakar 
b�rer konuşma yaptılar.
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şube günlüğü

STRES VE ÖFKE YÖNETİMİ
SEMİNERİMİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KOCAELİ’DE MİMARİ MİRASA YAKLAŞIM
SORUNSALI PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

LPG OTOGAZ İSTASYONLARI SORUMLU
MÜDÜR EĞİTİMİ 18-19-20 OCAK 2017
TARİHLERİ ARASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

 Stres ve Öfke Yönet�m� Sem�ner�m�z 05.01.2017 
tar�h�nde Muharrem KÖSE danışmanlığında şube         
eğ�t�m salonumuzda gerçekleşt�r�ld�. 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GÜNCEL BAKIŞ
SEMİNERİMİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İş Sağlığı ve Güvenl�ğ�ne Güncel Bakış Sem�ner�m�z 13 
Ocak 2017 tar�h�nde şubem�zde üyeler�m�ze ÜCRETSİZ 
olarak gerçekleşt�r�ld�.

TPM Toplam Üretken Bakım B�lg�lend�rme Sem�ner�m�z 
14 Ocak 2017 tar�h�nde şube eğ�t�m salonumuzda, 
13.00-17.00 saatler� arasında üyeler�m�ze ÜCRETSİZ 
olarak gerçekleşt�r�ld�. 

TPM TOPLAM ÜRETKEN BAKIM BİLGİLENDİRME
SEMİNERİMİZ ÜYELERİMİZE ÜCRETSİZ

OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kocael�`de M�mar� M�rasa Yaklaşım Sorunsalı Panel� 14 
Ocak Cumartes� şube Eğ�t�m Salonumuzda, Kocael� 
Dayanışma Akadem�s�nden Doç.Dr.T.Gül KÖKSAL 
sunumuyla gerçekleşt�r�ld�. 

LPG Otogaz İstasyonları Sorumlu Müdür Eğ�t�m�m�z 18-
1 9 - 2 0  O c a k  2 0 1 7  t a r � h l e r �  a r a s ı  ş u b e m � z d e 
gerçekleşt�r�ld�. Eğ�tmenl�ğ�n� Mustafa MİSTİLİ`n�n 
yaptığı eğ�t�m�m�ze toplam 9 k�ş� katılım sağladı.

SABANCI MESLEK LİSESİ’NDE ENERJİ
KAYNAKLARININ VERİMLİLİĞİ KONUSUNDA

SUNUM GERÇEKLEŞRİTİLDİ

Ş u b e m � z  K o c a e l �  S a b a n c ı 
Meslek ve Anadolu Tekn�k 
L�ses�`nde Enerj� Ver�ml�l�ğ� ve 
t a s a r r u f u  k o n u l a r ı n d a 
b � l g � l e n d � r m e  s u n u m u 
gerçekleşt�rd�. Öğrenc�ler�n 
yo ğ u n  k at ı l ı m  g ö s te rd � ğ� 
e t k � n l � ğ � m � z d e  e n e r j � 
k a y n a k l a r ı n ı n  v e r � m l � 
kullanılması konularına vurgu 
yapıldı. 
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şube günlüğü

BASINÇLANDIRMA YÖNTEMİYLE DUMAN
KONTROLÜ EĞİTİMİMİZ ŞUBEMİZDE

GERÇEKLEŞTİRLDİ

LPG DOLUM TESİSLERİ VE OTOGAZ İSTASYONLARI
SORUMLU MÜDÜR EĞİTİMİMİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ŞUBE 13. DÖNEM 3. DANIŞMA KURULU TOPLANTIMIZ
21.01.2017 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ENDÜSTRİ VE İŞLETME MÜHENDİSLERİMİZLE
KAHVALTIDA BULUŞTUK

TOPLUMSAL AKTÖR OLARAK MESLEK
ODALARI SÖYLEŞİSİ ŞUBEMİZDE 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

GELENEKSEL ÜYE KAHVALTIMIZ 5 ŞUBAT 2017
PAZAR GÜNÜ BAŞOL STEAKHOUSE
TESİSLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Basınçlandırma Yöntem�yle Duman Kontrolü (Merd�ven 
Basınçlandırma)sem�ner�m�z Celalett�n KIRBAŞ 
eğ�tmenl�ğ�nde şubem�zde üyeler�m�ze ÜCRETSİZ 
olarak gerçekleşt�r�ld�. 

LPG Dolum Tes�sler� ve Otogaz İstasyonları Sorumlu 
Müdür Eğ�t�m� 21 Ocak 2017 tar�h�nde Şube Eğ�t�m 
S a l o n u m u z d a  g e r ç e k l e ş t � r � l d � .  K u r s u m u z u n 
eğ�tmenl�ğ�n� Mustafa MİSTİLİ gerçekleşt�rd�. 

Şube 13. Dönem III.Danışma Kurulu Toplantımız 21 
Ocak 2017 Cumartes� günü şube Eğ�t�m salonumuzda 
13.00-17.30 saatler� arasında gerçekleşt�r�ld�. "Anayasa 
v e  B a ş k a n l ı k  S u n u m u  v e  ü l k e  G ü n d e m � n � n 
değerlend�r�ld�ğ� toplantımıza, Yard.Doç.Dr. Yücel 
DEMİRER, Yard.  Doç.Dr.  Hülya KENDİR sunum 
gerçekleşt�rd�ler. Danışma Kurulu Toplantımıza 39 
üyem�z katılım sağladı.

Endüstr� ve İşletme Mühend�sler� Meslek Dalı 
K o m � s y o n u m u z u n  d ü z e n l e m � ş  o l d u ğ u , 
meslektaşlarımızla b�r arada olmayı �sted�ğ�m�z 
kahvaltımız 22 Ocak Pazar günü Başol Steak House 
tes�sler�nde gerçekleşt�r�ld�. Kahvaltımıza 25 üyem�z 
katılım sağladı. 

Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes�'nde 28 Ocak 
2017 Cumartes� günü Saat:14:00-17.00 saatler� arası 
"Toplumsal Aktör Olarak Meslek Odaları Söyleş�s�" 
gerçekleşt�r�ld�. Kocael� Dayanışma Akadem�s�'nden 
Yrd. Doç. Dr. Yücel Dem�rer sunumunu yaptığı 
söyleş�m�ze 30 k�ş� katılım sağladı.

Geleneksel Üye 
kahvaltımız 05 Şubat 
2017 tar�h�nde Başol 
Steakhouse 
Tes�sler�nde 
gerçekleşt�r�ld�. 
Kahvaltımıza 170 
üyem�z katılım sağladı.. 



şube günlüğü

YANGIN TESİSATI MÜHENDİS YETKİLENDİRME
KURSU 6-7-8 ŞUBAT 2017 TARİHLERİNDE

ŞUBEMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ÜYELERİMİZLE TİYATRO ETKİNLİĞİMİZDE
BİRLİKTEYDİK

ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ TESİSLERİN
DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ MÜHENDİS
YETKİLENDİRME KURSU ŞUBEMİZDE

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

FOTOVOLTAİK SİSTEMLER SEMİNERİMİZ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BAKIM YÖNETİM SİSTEMİ SEMİNERİMİZ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

SİSTEM GELİŞİMİ (KAİ-ZEN) ŞUBEMİZDE
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yangın Tes�satı Mühend�s Yetk�lend�rme Kursumuz 6-7-
8  Ş u b a t  2 0 1 7  t a r � h l e r �  a r a s ı  H a k a n  YAV U Z 
eğ�tmenl�ğ�nde şubem�zde gerçekleşt�r�ld�. Eğ�t�me 10 
üyem�z katılım sağladı. 

Sosyal Etk�nl�kler kapsamında organ�ze ett�ğ�m�z, 
Sev�nç Erbulak, Fırat Tanış`ın AYRILIK adlı t�yatro oyunu 
09 Şubat 2017 Perşembe günü Sabancı Kültür 
Merkez�nde sahnelend�. Yoğun �lg�n�n olduğu t�yatro 
oyununda üyeler�m�zle key�fl� vak�t geç�rd�k.

Bakım Yönet�m Sem�ner�m�z İsma�l  Dem�rkan 
e ğ � t m e n l � ğ � n d e  ş u b e m � z d e  ü c r e t s � z  o l a r a k 
gerçekleşt�r�ld�. Sem�ner�m�ze 14 üyem�z katılım sağladı 

Fotovolta�k s�stemler Sem�ner�m�z 
14.02.2017 tar�h�nde Burak BULUT 
( V�essmann)  eğ�tmenl �ğ�nde 
şubem�zde gerçekleşt�r�ld�. 

S�stem Gel�ş�m� (Ka�-Zen)Sem�ner�m�z Vedat BOZKAN 
e ğ � t m e n l � ğ � n d e  1 1 . Ş u b a t  2 0 1 7  t a r � h � n d e 
gerçekleşt�r�ld�. Eğ�t�m�m�ze 17 k�ş� katılım sağladı

Endüstr�yel ve Büyük Tüket�ml� Tes�sler�n Doğalgaza 
Dönüşümü Mühend�sl�k Yetk�lend�rme Kursu; 13-16 
Şubat tar�hler�nde 11 üyem�z�n katılımıyla şubem�zde, 
Hakan YAVUZ eğ�tmenl�ğ�nde gerçekleşt�r�ld�. 
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şube günlüğü

KADINLAR VE LAİKLİK SÖYLEŞİSİ/KOCAELİ

ŞUBE VE TEMSİLCİLİK ÇALIŞANLARIMIZ İÇİN
TEMEL İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ŞUBEMİZ PERSONEL TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TEKLİF HAZIRLAMA VE HAKEDİŞ (Proje ve
Uygulamalrı Aşamaları) SEMİNERİ

ŞUBEMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

GÜVENLİK DEVLETİ VE GÜVENSİZLEŞEN TOPLUM PANELİMİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“ T E K L İ F  H A Z I R L A M A  v e  H A K E D İ Ş  ( P r o j e  v e 
Uygulamaları Aşamaları)” konulu sem�ner�m�z 17 Şubat 
2017 Cuma günü Saat: 14:00 – 16:00 arasında Şube 
Eğ�t�m salonumuzda üyeler�m�ze ÜCRETSİZ olarak 
gerçekleşt�r�ld�. Sem�ner�m�z�n sunumunu uzman 
üyem�z Mak.Müh.Barış GÜNGÖR yaptığı sem�ner�m�ze 
21 üyem�z katılım sağladı. 

18 Şubat 2017 Cumartes� günü Saat:14:00'de Kocael� 
D a y a n ı ş m a  A k a d e m � s � ' n d e n  D o ç .  D r.  Ay n u r 
ÖZUĞURLU'nun sunumuyla Kadınlar ve La�kl�k konulu 
Söyleş� şubem�zde gerçekleşt�r�ld�.

TEMEL İŞ GÜVENLİĞİ eğ�t�m� Şube ve Tems�lc�l�k 
personel�m�z �ç�n İşyer� İş Güvenl�ğ� Uzman f�rmamız 
Hakem OSGB tarafından, Murat Türkyılmaz`ın 
s u n u m l a r ı y l a  ş u b e m � z  e ğ � t � m  s a l o n u m u z d a 
gerçekleşt�r�ld�. 

24.02.2017 tar�h�nde Oda Yönet�m Kurulu Sekreter� 
Yunus YENER`�n katılımıyla şubem�z personel toplantısı 
gerçekleşt�r�ld�. Toplantıda, * Toplu İş Sözleşme sürec� ve 
oda mal� durumu, Tekn�k h�zmetler ve Referandum 
sürec� konuları görüşüldü.

Kocael� Dayanışma Akadem�s�'nden Doç. Dr. Hülya 
Kend�r ÖZDİNÇ`�n sunumuyla "Güvenl�k Devlet� ve 
Güvences�zleşen Toplum" konulu Söyleş� 25 Şubat 2017 
tar�h�nde şubem�zde gerçekleşt�r�ld�.



İŞLETMELERDE PRATİK EXCEL KULLANIMI-1

ÜRETİM SÜREÇLERİNDE VERİMLİLİK ARTTIRMA

17 Ocak 2017 tar�h�nde Yük. Mak. Müh. Vedat 
BOZKAN’ın sunumuyla gerçekleşen eğ�t�me 10 k�ş� 
katılmıştır.

şube günlüğü - sakarya

İŞLETMELERDE PRATİK EXCEL KULLANIMI-2

19 Ocak 2017 tar�h�nde Yük. Mak. Müh. Vedat 
BOZKAN’ın sunumuyla gerçekleşen eğ�t�me 12 k�ş� 
katılmıştır.

İŞLETMELERDE PRATİK EXCEL KULLANIMI-3

26 Ocak 2017 tar�h�nde Yük. Mak. Müh. Vedat 
BOZKAN’ın sunumuyla gerçekleşen eğ�t�me 11 k�ş� 
katılmıştır.

İŞLETMELERDE PRATİK EXCEL KULLANIMI-4

28 Ocak 2017 tar�h�nde Yük. Mak. Müh. Vedat 
BOZKAN’ın sunumuyla gerçekleşen eğ�t�me 13 k�ş� 
katılmıştır.

24 Ocak 2017 tar�h�nde Yük. Mak. 
Müh. Vedat BOZKAN’ın sunumuyla 
g e r ç e k l e ş e n  e ğ � t � m e  9  k � ş � 
katılmıştır.

MEKANİK TESİSAT PROJE YAPIM VE
KONTROL ESASLARI

4 Şubat 2017 tar�h�nde Mak. Müh. Muammer Hakkı 
ERSÖZ’ün sunumuyla gerçekleşen eğ�t�me 14 k�ş� 
katılmıştır.

ÜYELERİMİZİN DİKKATİNE
ad.soyad@mmo.org.tr

şeklinde e-posta adresi almak
için Şubemize başvurunuz.

Başvuru: kocaeli@mmo.org.tr
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FOTOVOLTAİK SİSTEMLER SEMİNERİ

GELENEKSEL ÜYE KAHVALTIMIZGÜNEŞ ENERJİSİ İLE KULLANMA SUYU
ISITMA VE MAHAL ISITMA DESTEĞİ SEMİNERİ

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE KULLANMA SUYU ISITMASI
VE MAHAL ISITMA DESTEĞİ SEMİNERİ

şube günlüğü - sakarya

7 Şubat 2017 tar�h�nde Yük. Mak. Müh. Burak BULUT’un 
sunumuyla gerçekleşen eğ�t�me 11 k�ş� katılmıştır.

7 Şubat 2017 tar�h�nde Yük. Mak. Müh. Burak BULUT’un 
sunumuyla gerçekleşen eğ�t�me 12 k�ş� katılmıştır.

22.01.2017 Tar�h�nde Bolu F�l�z Restaurant'ta üyeler�m�z 
ve a�leler�n�n katılımıyla 52 k�ş�l�k üye kahvaltısı 
gerçekleşt�r�lm�şt�r.

şube günlüğü - bolu

“GÜNEŞ ENERJİSİ İLE KULLANMA SUYU ISITMASI VE 
MAHAL ISITMASI DESTEĞİ” konulu sem�ner�m�z 8 Şubat 
2017 Çarşamba günü Saat: 10:00 – 13:00 arasında ve 
“FOTOVOLTAİK SİSTEMLER” konulu sem�ner�m�z y�ne 8 
Şubat 2017 Çarşamba günü Saat 14:00 – 17:00 arasında 
Düzce Tems�lc�l�k eğ�t�m salonunda üyeler�m�ze 
ÜCRETSİZ olarak gerçekleşt�r�ld�. 
Sem�ner sunumu VIESSMANN f�rması uzmanlarından 
Mak. Yük. Müh. Burak BULUT tarafından gerçekleşt�r�ld� 
ve sem�nere 14 üyem�z katılım sağladı.

şube günlüğü - düzce

ŞUBE HUKUK BÜROSU 
ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM 

ETMEKTEDİR

Üyeler�m�z�n �ş yaşamları �le �lg�l� 
yaşadıkları sorunların çözülmes� �ç�n 

şubem�zce sunulan hukuk bürosu 
çalışmalarımız 13. Dönemde de devam 

etmekted�r. Bu h�zmetten faydalanmak �ç�n 
�steyen üyeler�m�z�n şubem�zden randevu 

almaları r�ca olunur. uye-
kocael�@mmo.org.tr



OTOMOTİV ENDÜSTRİSİNDE YÖNETİM-
KALİTE -MÜHENDİSLİK PANELİ

şube günlüğü - gebze

AR-GE KALİTE KOMİSYONU ÜYE
KAHVALTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ MÜHENDİS YETKİLENDİRME
KURSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI
SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

GEBZE TEMSİLCİLİK EŞGÜDÜM TOPLANTISI
VE YE YIL ETKİNLİĞİ

Tems�lc�l�ğ�m�z bünyes�nden kurulan Arge-Kal�te 
kom�syonu farklı sektörlerde çalışan kom�syon üyeler� 
�le kahvaltıda buluştu. Gerçekleşen kahvaltı etk�nl�ğ� 
sonras ı  yapı lacak çal ışmalar  ve  kom�syonun 
ö n ü m ü z d e k �  d ö n e m  e t k � n l � k l e r � n � n 
zeng�nleşt�r�lmes�ne yönel�k toplantı gerçekleşt�r�ld�.

17 Aralık 2016 tar�h�nde Gebze T�caret Odasın da 
Tems�lc�l �ğ�m�z Endüstr�-İşletme Mühend�sler� 
Kom�syonu katkıları �le gerçekleşt�r�len panele;
· Kocael� Ün�ver�stes� Teknoloj� Fakültes� Otomot�v 
Mühend�sl�ğ� Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet UÇAR
· Rözmaş Çel�k Kal�te S�stem  Sorumlusu D�lek AKÇAY
· Ford Otosan Tedar�kç� Kal�te Gel�şt�rme Satınalma 
Bölüm Müdürü Murat ÜNSAL 
onuşmacı olarak katıldı. Katılımın yoğun olduğu panele 
MMO Kocael� Şube Başkanı Ünal ÖZMURAL'da  katıldı. 

Mak�na Mühend�sler� Odası Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z 
Yürütme Kurulu, tems�lc�l�ğ�m�ze bağlı kom�syonların 
üyeler�n�n ve tems�lc�l�k çalışanlarımızın katıldığı 
e ş g ü d ü m  t o p l a n t ı s ı  y a p ı l d ı .  2 0 1 6  y ı l ı n ı n 
değerlend�r�ld�ğ� toplantıda 2017 yılı çalışmalarına 
�l�şk�n konuşuldu. Toplantı sonrası yen� yıl kokteyl� 
yapıldı.

Tems�lc�l�ğ�m�zde 28-29-30 Aralık tar�hler�nde Şant�ye 
Şefl�ğ� Mühend�s Yetk�lend�rme Kursu gerçekleşt�r�ld�. 
Oda üyem�z Muharrem Hakkı ERSÖZ'ün anlatımıyla 
gerçekleşen kurs tems�lc�l�ğ�m�z lokal�n de yapıldı

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z de İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� 
Kom�syonunun katkıları �le 05.01.2017 tar�h�nde 
Tehl�kel� Madde Güvenl�k Danışmanlığı sem�ner� 
g e r ç e k l e ş t � r � l d � .  4 G  f � r m a s ı n d a n  Ş e n a y 
DERELİOĞLU'nun sunumunu yaptığı sem�nere 18 
üyem�z katılım sağladı.
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GEBZE TEMSİLCİLİK ÇALIŞANLARI BARIŞ İNCE
VE ÖZGÜR KILIÇ İÇİN VEDA YEMEĞİ DÜZENLEDİ

şube günlüğü - gebze

TÜRK EĞİTİM VAKFI İNANÇ TÜRKEŞ ÖZEL
LİSESİ ÖĞRENCİLERİNE İSG EĞİTİMİ VERİLDİ

DÜŞÜNCE YÖNETİMİ VE FARKINDALIK
SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2016 YILI İŞ CİNAYETLERİNE DAİR BASIN
AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

HAVALANDIRMA TESİSATI MÜHENDİS
YETKİLENDİRME KURSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tems�lc�l�ğ�m�z Sosyal Etk�nl�kler Kom�syonun katkıları 
�le 06.01.2017 tar�h�nde tems�lc�l�ğ�m�zde yazar Haluk 
ÖZTEKİN'�n katı l ımı � le “Düşünce Yönet�m� ve 
Farkındalık” sem�ner� gerçekleşt�r�ld�. 30 üyem�z�n 
k at ı l d ı ğ ı  s e m � n e r  te m s � l c � l � ğ � m � z  l o k a l � n  d e 
gerçekleşt�r�ld�. 

Tems�lc�l�ğ�m�z Yürütme Kurulu ve İşç� Sağlığı ve İş 
Güvenl�ğ� Kom�syonu 2016 yılına a�t İSG ver�ler�n� 
yaptığı basın toplantısı �le açıkladı. Gebze Tems�lc�l�k 
Yürütme Kurulu Başkanı S�nan YÜCEL'�n yaptığı 
açıklamada 2016 yılı �çer�s�nde 1970 �ş c�nayet�n�n 
yaşandığı vurgulandı.

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�zde uzun yıllar tekn�k 
görevl� olarak çalışmış ve Aralık 2016 �t�bar� �le kend� 
f�rmalarını kuran meslektaşlarımız Barış İNCE ve 
Özgür KILIÇ �ç�n odamıza verm�ş olduğu katkılar 
dolayısıyla veda yemeğ� düzenlend�.

Gebze Tems�lc�l�ğ�m�ze bağlı İSG Kom�syonu tarafından 
TEVİTÖL öğrenc�ler�ne temel İSG eğ�t�m� ver�ld�. 
1 7 . 0 1 . 2 0 1 7  t a r � h � n d e  T E V  M e r k e z  b � n a s ı n d a 
gerçekleşt�r�len eğ�t�me odamız adına C.Bulut YILMAZ, 
Barış İNCE, Nuray BEKTAŞOĞLU, ve Leyla GÜNDOĞDU 
AKÇA katıldı

SOĞUTMA TESİSATI MÜHENDİS
YETKİLENDİRME KURSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

03-04 Şubat 2017 tar�hler�nde tems�lc�l�ğ�m�z de MİEM 
kapsamında Soğutma Tes�satı Mühend�s Yetk�lend�rme 
Kursu gerçekleşt�r�ld�. Üyem�z Hakan YAVUZ tarafından 
eğ�t�m� ver�len kursa 10 üyem�z katıldı

01-02 Şubat 2017 tar�hler�nde tems�lc�l�ğ�m�z de MİEM 
kapsamında Havalandırma Tes�satı  Mühend�s 
Yetk�lend�rme Kursu gerçekleşt�r�ld�. Üyem�z Hakan 
YAVUZ tarafından eğ�t�m� ver�len kursa 11 üyem�z 
katıldı.



KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR VE GEBZE BELEDİYE
BAŞKANLARI ODAMIZI ZİYARET ETTİLER

şube günlüğü - gebze

ÜCRETLİ ÇALIŞAN ÜYELERİMİZ ZİYARET
EDİLDİ

Kocael�  Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı İbrah�m 
KARAOSMANOĞLU ve Gebze Beled�ye Başkanı Adnan 
KÖŞKER tems�lc�l�ğ�m�z� z�yaret ett�ler. Yürütme 
kurulumuz oda çalışmaları hakkın da b�lg� ver�p 
kent�m�ze yönel�k beklent�ler� beled�ye başkanları �le 
paylaştı.

HIZLI PROTOTİPLEME VE SERİ İMALAT
TEKNOLOJİLERİ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tems�lc�l�ğ�m�z bünyes�nde kurulan Arge-Kal�te 
Kom�syonunun katkıları �le 19.01.2017 tar�h�nde 
düzenlenen “Hızlı Protot�pleme ve Ser� İmalat 
Teknoloj�ler�” sem�ner� Nov�mod f�rmasından Muhs�n 
ARABACI'nın katılımı �le gerçekleşt�r�ld�. Tems�lc�l�ğ�m�z 
lokal�n de gerçekleşen sem�nerde 3 boyutlu yazıcılar 
hakkında b�lg� ver�ld�.

SMM ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze bölges�nde bulunan SMM üyeler�m�z, yürütme 
kurulu tarafından z�yaret ed�ld� .  Gerçekleşen 
z�yaretlerde, üyeler�m�ze oda çalışmaları hakkında b�lg� 
ver�ld� ve oda ajandaları, çalışma raporları tesl�m ed�ld�

Gebze bölges�nde fabr�kalarda ve OSB'lerde çalışan 
üyeler�m�z �şyerler�nde z�yaret ed�ld�. Gerçekleşen 
z�yaretlerde, üyeler�m�ze oda çalışmaları hakkında b�lg� 
ver�ld� ve oda ajandaları, çalışma raporları tesl�m ed�ld�
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YENİ ÜYE TANIŞMA TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

şube günlüğü - gebze

TORNA İLE ŞEKİLLENEN HAYATLAR
SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

DOĞALGAZ SMM KOMİSYONU KAHVALTI
ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ BİNA YÖNETİCİLİĞİNDE ASANSÖRÜN YERİ

VE ÖNEMİ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Te m s � l c � l � ğ � m � z d e  0 9  Ş u b a t  2 0 1 7  t a r � h � n d e 
gerçekleşt�r�len “Torna �le Şek�llenen Hayatlar” sem�ner� 
Tezmaksan f�rmasının katkıları �le gerçekleşt�r�ld�. 
Etk�nl�ğe 20 üyem�z katılım sağladı. 

Tems�lc�l�ğ�m�z bünyes�nden kurulan Doğalgaz-SMM 
kom�syonu farklı sektörlerde çalışan kom�syon üyeler� 
� le  11.02.2017 tar �h�nde k ahvalt ıda buluştu. 
Gerçekleşen kahvaltı etk�nl�ğ� sonrası yapılacak 
çalışmalar ve kom�syonun önümüzdek� dönem 
etk�nl�kler�n�n zeng�nleşt�r�lmes�ne yönel�k toplantı 
gerçekleşt�r�ld�. Etk�nl�ğe 36 üyem�z katılım sağladı.

Odamıza yen� üye olan meslektaşlarımızla tanışma 
toplantısında b�r araya geld�k. Tems�lc�l�k sekreter� Yas�n 
ÇELİK'�n oda çalışmalarını sunduğu  etk�nl�kte 
üyeler�m�ze oda rozetler� takıldı. 

25.02.2017 tar�h�nde Gebze T�caret Odasında, 
tems�lc�l�ğ�m�ze bağlı Asansör Kom�syonun katkısı �le 
b�na ve s�te yönet�c�ler�ne yönel�k olarak “B�na 
Yönet�c�l�ğ�nde Asansörün Yer� ve Önem�” panel� 
gerçekleşt�r�ld�. Yapılan etk�nl�ğe 25 apartman ve s�te 
yönet�c�s� katılım sağladı.



basın açıklaması

ŞUBEMİZ ASANSÖR DENETİMLERİ KONUSUNDA
BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRDİ

İzm�t Kent Konut 3.etap ta gerçekleşen Asansör kazası �le �lg�l� basın açıklaması gerçekleşt�rd�. Basın 
açıklamasını Şb.Başkan Vek�l� Vedat DEDEOĞLU yaptı.
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30 Ocak 2017 tar�h�nde İzm�t Kent Konut 3.etap E7 
blokta bulunan 11 duraklı 525 kg kapas�tel� 7 k�ş�l�k 
�nsan asansöründe meydana gelen asansör kazası le 
�lg�l� şubem�zce olay yer�nde yapılan �ncelemede 
aşağıdak� hususlar tesp�t ed�lm�şt�r.

• Basında çıkan bazı haberlerde bel�rt�ld�ğ� g�b� 
Asansörün 9.kattan zem�ne çakılması şekl�nde b�r kaza 
oluşmadığı; Kamera kayıtları �ncelend�ğ�nde 7 k�ş�n�n 
asansöre eller�ndek� yüklerle g�rd�ğ� dolayısıyla Olayın 
aşırı yük neden�yle meydana geld�ğ� kanaat�ne 
varılmıştır.

• Aşırı yükten dolayı motor-mak�ne bloğu üzer�nde 
bulunan elektromekan�k fren�n kab�n� kat sev�yes�nde 
tutamadığı ve kab�n�n aşağı yönde kaymaya  başladığı , 
bunun üzer�ne başka b�r emn�yet s�stem� olan paraşüt 
fren�n devreye g�rerek olası b�r yere çakılma olayını 
önled�ğ� anlaşılmıştır.
 
• Ayrıca asansörün İzm�t Beled�yes� �le protokolü 
bulunan A t�p� Muayene kuruluşu tarafından 2016 
yılının Ek�m ayında denetlend�ğ� ve mav� et�ket�n�n 
olduğu, Asansörün hal�hazırda çalışır ve hasarsız 
vaz�yette olduğu tarafımızdan tesp�t ed�lm�şt�r.

Kent�m�zde Yaşanan ve Ağır sonuçlar yaşanmamış 
olmasına sev�nd�ğ�m�z bu olay Asansör Denet�mler� 
konusuna b�r kez daha d�kkat çek�lmes�ne ves�le 
olmuştur.
 
Asansör İş letme,  Bak ım ve Per�yod�k Kontrol 
yönetmel�ğ� uyarınca b�na yönet�c�ler�, kullanıcıların 
can ve mal güvenl�ğ�n�n sağlanması amacı �le yılda b�r 

kez asansörler�n per�yod�k kontroller�n�, ayda b�r kere de 
TSE H�zmet Yeterl�l�k Belges� bulunan yetk�l� f�rmaya 
bakımını yaptırmaktan sorumludurlar. Yönetmel�kte 
bel�rlenen kr�terlere göre denetlenen asansörlere 
durumunu bel�rten (Kırmızı-Sarı—Mav�-Yeş�l ) renkte 
et�ket yapıştırılarak �lg�l� �darelere b�ld�r�lmekted�r. 
Kırmızı et�ketl� asansörler�n 30 gün, sarı et�ketl� 
asansörler�n 60 gün, mav� et�ketl� asansörler�n 12 ay 
�çer�s�nde uygunsuzluklarının g�der�lmes� şartı 
get�r�lm�şt�r. Aks� durumda �lg�l� �dare tarafından 
mühürlenerek kullanım dışı  bırak ı lmalı ,  b�na 
yönet�c�ler� tarafından da uygunsuzlukları g�der�lene 
kadar kırmızı, sarı et�ketl� asansörler kullanılmamalıdır. 
 
Bu konuda �k� sorun yaşanmaktadır. 
•  Beled�yeler maalesef k ırmızı ve sarı  et�ketl� 
asansörler�n mühürlenmes� �le �lg�l� gerekl� çalışmayı 
yapmamakta, kırmızı ve sarı et�ketl� asansörler 
çalışmaya ve tehl�ke saçmaya devam etmekted�r. 

• D�ğer b�r sorunda her yıl asansör denet�m� yapan 
f�rmaların �şler�n� uygun yapıp yapmadığı �le �lg�l� 
bakanlığın denet�m� gerekmekted�r.  Örneğ�n Geçen yıl 
yeş�l et�ket almış b�r asansöre başka b�r denet�m f�rması 
tarafından yapılan bu yılk� kontrolünde kırmızı veya sarı 
et�ket ver�lmekted�r.

B�r kez daha uyarıyoruz..!

Denet�mler konusunda meslek odaları devre dışı 
bırakılmamalı, tasarım ve uygulama süreçler�nde 
gerek l �  kontrol ler  meslek odalar ı  taraf ından 
yapılmalıdır. Asansörler�n avan ve uygulama projeler�ne 
uygun olarak yapılması, denetleme ve yapı kullanımı 
�z�nler�n� verme ve tesc�l alacak asansörler�n tesc�l 
önces� kontrol yetk�s�; T�car� kaygılar ve �st�smara açık b�r 
alan olmaktan çıkarılmalı ve kamu kurumu n�tel�ğ� 
bulunan meslek odalarımıza ver�lmel�d�r. 

Asansörler�n b�l�msel tekn�k esaslara ve yönetmel�klere 
göre "aylık bakım ve yıllık per�yod�k kontroller�n�n" 
düzenl� olarak yaptırılıp denetlenmes�n� sağlamak 
amacıyla yerel merkez� yönet�mler, ün�vers�teler ve 
meslek odalarının koord�nel� çalışab�lmes�n� sağlayacak 
yen� yasal düzenlemeler yapılması şarttır. 

Herkes� üzen asansör kazalarının yaşanmaması �ç�n 



basın açıklaması

kaderc� yaklaşımlardan vazgeç�lmes� ve "kamusal 
denet�m" �n �şlet�lmes� gerekt�ğ�n� b�r kez daha 
hatırlatıyor, asansör denet�mler�n�n yaptırılması 
gerekt�ğ�n� ve tak�pç�s� olacağımızı bel�rt�yoruz.

Saygılarımızla;  
TMMOB
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
 KOCAELİ ŞUBESİ 



üyelerimizden

LNG & CNG

Ömer AYDIN
Mak�na Mühend�s�

Kocael� Şube Yönet�m Kurulu Üyes�
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Gazlı yakıtlar den�l�nce aklımıza �k� çeş�t gaz gelmekted�r. Bunlar 
LPG ve doğalgazdır. LPG'n�n ülkem�zde geçm�ş� ve bu günü 
hakkında geçm�ş bültenler�m�zde detaylı b�lg� verm�şt�k. Son 12 
yılda �se doğalgazda çok c�dd� gel�şmeler olmuştur. Bu bülten�m�zde 
b�raz doğalgazdan bahsedeceğ�z.

2005 yılına kadar şebeke dağıtımı olan yerlerde gerek 
evler�m�zde gerek endüstr�yel tes�slerde kullanılan doğalgazın 
şebeke dağıtımı olmayan yerlerde kullanılab�lmes� �ç�n taşıma 
doğalgaz s�stemler� gel�şt�r�lm�şt�r. Taşıma doğalgazın �k� farklı 
uygulaması bulunmaktadır.

CNG (compressed natural gas) yan� sıkıştırılmış doğal gaz; 
şebeke hattından tem�n ed�len doğalgaz kompresör mar�fet�yle 
yüksek basınca dayanıklı olarak �mal ed�lm�ş tüplere ortalama 230 
bar basınçta sıkıştırılarak depolanmaktadır.  Dolumu yapılan CNG 
tüpler� kullanım sahasına taşınıp mevcut tes�sata bağlantısı 
yapılarak tüket�lmekted�r.  Tüpler�n depolama sahasında 
buharlaştırıcı ve basınç düşürme �stasyonu bulunmaktadır. Tüpün 
�ç�ndek� yüksek basıncın genel olarak 300 mbar olan tüket�m 
basıncına düşürülmes� sırasında gazın sıcaklığı düştüğünden, 
elektr�kle ısıtılan sıcak suyun �çer�s�nden geç�r�lerek tüket�m hattına 
gönder�lmekted�r. Tüket�m c�hazlarının deb�s�ne ve loj�st�k 
�mkânlarına göre uygun m�ktarda depolanacak doğalgaz m�ktarı 
hesaplanmaktadır. Tüpler�n �ç�ndek� gazın basıncı tüket�m devam 
ett�ğ� sürece düşmekted�r. Gaz basıncı �ht�yaç duyulan deb�y� 
k a r ş ı l a y a m a y a c a k  s e v � y e y e  k a d a r  d ü ş t ü ğ ü n d e  t ü p l e r 
doldurulmaktadır. CNG tüpler�n�n dolum zamanı geld�ğ�nde 
genell�kle tüket�m sahasına dolu tüpler nakled�lerek boşalan tüpler 
�ade alınmakta ve dolum tes�sler�ne get�r�lerek tekrar dolumu 
yapılmaktadır. Ancak son yıllarda boş tüpler�n nakl�ye mal�yetler�n� 
ortadan kaldırmak maksadıyla tüket�m sahasında dolum 
yapılab�lmekted�r. 

CNG'n�n proses amaçlı kullanımı dışında otomot�v yakıtı olarak 
da kullanımı bulunmaktadır. Öncel�kle eksoz em�syonunu düşürmek 
amacıyla şeh�r �ç� otobüsler�nde kullanılmaya başlanan CNG son 
dönemlerde k ısa mesafe yol  yapan t �car �  araçlarda da 
kullanılab�lmekted�r. Günümüz teknoloj�s�nde CNG �le çalışan 
vasıtalar b�r dolum �le ancak 400 km yol alab�lmekted�r. Bu nedenle 
CNG �le çalışan araçların yaygınlaşab�lmes� �ç�n araç üret�c�ler�n�n 
desteğ� ve pek tab� k� CNG dolum �stasyonlarının yaygınlaşması 
gerekmekted�r. 

LNG (l�qu�d natural gas) yan� sıvılaştırılmış doğal gaz; 
doğalgazın sıvılaştırılarak normal şartlar altında 1/600 oranında 
daha küçük hac�mlerde depolanarak taşınması ve tüket�m 
sahasında tekrar gaz fazına çevr�lerek tüket�m c�hazına �let�lmes� 
şekl�nde kullanılmasıdır. Doğalgazın, çok yüksek basınçlarda 
sıvılaşması gerek kullanım sahası gerekse nakl�ye sırasında tekn�k 
emn�yet açısından c�dd� r�skler oluşturacağından soğutularak 

0sıvılaştırılmaktadır. – 150 C ve daha düşük sıcaklıklara kadar 
soğutularak sıvılaştır ı lan doğalgaz kroyejen�k tanklarda 
depolanmaktadır. 

Ülkem�zde doğalgazın sıvılaştırıldığı b�r tes�s olmadığından yurt 
dışından den�z yoluyla sıvı olarak tem�n ed�lmekted�r. Tek�rdağ 
Ereğl�'de ve İzm�r Al�ağa'da bulunan �k� adet tes�ste depolanab�len 
LNG buralardan karayolu �le Türk�ye'n�n her yer�ne dağıtılmaktadır. 

LNG uygulamalarında tüket�m noktasına uygun kapas�tede b�r 
kroyejen�k stok tankı montajı yapıldıktan sonra gene kroyejen�k 
tankerlerle gaz sıvı olarak nakled�lerek tüket�m sahasında da sıvı 
olarak depolanmaya devam ed�lmekted�r. LNG tüket�m� başlayıp 
stok tankından gaz akışı başladığında sıvı doğalgaz önce atmosfer�k 
buharlaştırıcılardan geçerek dış hava sıcaklığıyla ısınmaya 
başlayarak gaz fazına geçer ve basınç düşürme �stasyonundan 
geçerek tüket�m c�hazlarına �let�lmekted�r. Bu noktada buharlaştırıcı 
kapas�tes�n�n doğru seç�lmes� öneml�d�r. Günlük çalışma süres�, �kl�m 
koşulları ve p�k tüket�m m�ktarı göz önüne alınarak uygun 
kapas�tede buharlaştırıcı seç�lmekted�r. LNG, tanktan �lk çıktığı 
esnada çok soğuk olduğundan gaz fazına geçt�kten sonra dah� bel�rl� 
b�r sıcaklığa gel�nceye kadar ısı transfer� olan yüzeylerde havadak� 
nemden dolayı karlanma ve buzlanma meydana gelmekted�r. 
Dolayısıyla uzun sürel� çalışan s�stemlerde buharlaştırıcıların ver�m� 
düşeceğ�nden bu tür �şletmelerde buharlaştırıcılar yedekl� olmakta 
ve sırayla kullanılmaktadır. Doğalgaz tes�satlarında kullanılan 

0ek�pmanların m�n. çalışma sıcaklığı -40 C olduğundan gazın 
sıcaklığı basınç düşürme �stasyonuna g�rmeden önce mutlak suretle 

0> -40 C olmalıdır. LNG s�stemler�nde gaz sıcaklığı ölçülerek  -18 
0C'n�n altında s�stem�n kullanılmaması veya sıcaklığı yükselt�c� 
tedb�rler alınması sağlanmaktadır. LNG, normal şartlar altında 
kokusuz b�r gazdır. Güvenl�k açısından ortamda gaz olduğunda fark 
ed�leb�lmes� �ç�n Tetrah�drot�ofen �le kokulandırılmaktadır. Ancak 
LNG çok soğuk olduğundan Tetrah�drot�ofen sıvı fazın �ç�nde 
donmaktadır.  Bu nedenle küçük b�r tankta depolanarak 
buharlaştırıcı çıkışında tes�satın �ç�ne enjekte ed�lmek suret�yle 
kullanılmaktadır. 

Endüstr�yel uygulamalarda gerek CNG gerekse LNG kullanılsın 
sonuç olarak ürün doğalgaz olduğundan depolama sahasından 
tüket�m c�hazlarına kadar olan mekan�k tes�sat, o bölgede bulunan 
doğalgaz dağıtım ş�rket�n�n veya Botaş'ın doğalgaz tes�sat 
şartnames�ne uygun olarak yapılarak projelend�r�lmel� ve yetk�l� 
müşav�r onayı alınmalıdır. 

Son yıllarda LNG'n�n otomot�v yakıtı olarak kullanımı �le �lg�l� 
c�dd� çalışmalar yapılmaktadır. Depolama hacm�n�n büyük ve ağır 
olması ş�md�l�k küçük araçlarda kullanımını çok mümkün kılmasa da 
kamyon, çek�c� ve �ş mak�nalarında kullanılmaktadır. LNG sıvı olarak 
depolandığından CNG'ye göre aynı hac�mdek� b�r yakıt deposuyla 
daha fazla mesafe kat ed�leb�lmekted�r. Depo hacm�ne göre 
değ�şmekle beraber 750 km mesafe yapılab�lmekted�r.

CNG ve LNG'n�n t�car� araçlarda otomot�v yakıtı olarak �k� şek�lde 
kullanımı bulunmaktadır. B�r�nc�s� ç�ft yakıtlı ded�ğ�m�z hem motor�n 
hem de gaz kullanan motorlar, d�ğer� �se sadece doğalgaz kullanan 
motorlardır. Ç�ft yakıtlı motorlarda gaz motor�n�n yanma ver�m�n� 
artırmak üzer�ne d�zayn ed�lm�ş olup tüket�len yakıtın ortalama 
%35'� gaz, kalan m�ktar motor�n olarak tüket�lmekted�r. Dolayısıyla 
yakıt tasarrufu %35'l�k d�l�mde motor�n �le doğalgaz f�yatı arasındak� 
fark kadar olmaktadır. Bu nedenle araç üret�c�ler� ç�ft yakıtlı motorları 
çok fazlar desteklememekted�r. 

Tek yakıt olarak gaz kullanan motorlarda başka yakıt 
kullanılmamakta ve genel olarak ver�m ve tasarruf daha fazla 
olmaktadır. B�r çok ağır vasıta üret�c�s� ar-ge çalışmalarına bu yönde 
hız vermekted�r. T�car� açıdan bakıldığında araç üret�mler�yle �kmal 
yapılacak �stasyonların yaygınlaşmasını aynı �vmeyle gel�şmes� 
gerekmekted�r. Gel�şen şartla göster�yor k� yakın ve orta vadede 
doğalgazlı araçlar c�dd� b�r gel�şme yaşanacaktır.
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Huzursuz bacak sendromunu toplumda çok yaygın görülmes�, hastalık olduğunun b�l�nmemes� ve yıllarca 
�nsanların bu hastalıkla tedav� ed�lmeden yaşaması neden�yle en az b�l�nen en sık görülen hastalıklardan 

b�r�d�r d�ye tanımlayab�l�r�z.

H u z u r s u z  b a c a k 
s e n d r o m u  ö z e l l � k l e 
�st�rahat dönem�nde ortaya 
çıkan bacaklarda nd�n� 
gösteren b� r  nöroloj �k 
h a s t a l ı k t ı r.  Ya k ı n m a l a r 
g e n e l l � k l e  a k ş a m 
saatler�nde ve bacaklarda 
ortaya çıkarken, �lerleyen 
durumlarda gün �ç�nde de 
uzun sürel� oturma ve �st�rahat dönemler�nde ortaya çıkab�l�r. En öneml� 
özell�klerden b�r�s� yakınmaların hareketle azalmasıdır. Genell�kle her �k� 
bacağı etk�lemekle b�rl�kte az oranda k� hastalarda tek taraflı olab�leceğ� 
akılda tutulmalıdır. Nad�ren kollara, ellere ve vücudun d�ğer bölgeler�ne 
yayılab�l�r.
Bulguların sıklıkla akşam ve gece saatler�nde ortaya çıkması, bu 
hastalarda c�dd� uyku bozukluklarına neden olmaktadır. Ayrıca 
huzursuz bacak sendromu olan hastaların %80'�ne yakın b�r 
bölümünde uyku sırasında bel�rl� aralıklarla bacaklarda ortaya çıkan ve 
Per�yod�k Bacak Hareketler� (PBH) adını verd�ğ�m�z �stems�z hareketler 
vardır. Bunlar da uykuyu etk�leyen b�r başka nedend�r. Bazı hastalarda 
huzursuz bacak sendromu olmaksızın sadece PBH'ler� ortaya çıkab�l�r.
Huzursuz bacak sendromu genell�kle �ler� yaşlarda ortaya çıkan b�r 
hastalık olmakla b�rl�kte tüm yaşlarda da görüleb�l�r. Kadınlarda 
erkeklere göre yaklaşık �k� kat daha fazla görülmekted�r.

Huzursuz Bacak Sendromu görülme sıklığı ned�r?
Değ�ş�k toplumlarda yapılan çalışmalarda huzursuz bacak sendromu 
görülme sıklığı %1-15 arasında değ�şmekted�r. Ülkem�zde yapılan 
çalışmaların sonuçlarına göre toplumumuzda ortalama görülme 
sıklığının %3-5 arasında olduğunu söyleyeb�l�r�z. Bu oldukça yüksek b�r 
orandır. Çok �y� b�l�nmed�ğ� ve tanısı konulmadığı �ç�n b�rçok hasta 
huzursuz bacak sendromu �le yaşamaktadır.

Huzursuz Bacak Sendromu tanısı nasıl konulur? 
Huzursuz bacak sendromu tanısı konulması �ç�n bu hastalığa özel 
herhang� b�r test bulunmamaktadır. Bu nedenle aşağıda bel�rt�len 
kr�terler�n d�kkatle sorgulanması gerekl�d�r.

Bacaklarda anormal duyularla b�rl�kte ş�ddetl� hareket ett�rme �steğ� 
olması
Bulguların oturma ve yatma g�b� �st�rahat durumlarında ortaya çıkması
Hareket ett�rmekle bulguların tamamen ya da kısmen düzelmes�
Bulguların, genell�kle akşam saatler�nde ya da gece kötüleşmes� g�b� 
bel�rl� b�r özell�ğ� olması
Bu asıl tanı koydurucu özell�kler dışında hastaların bazı kan tetk�kler� ve 
pol�somnograf�k (tüm gece uyku çalışması) �ncelemeler� ayrıcı tanıda 
yapılmaktadır.

Huzursuz Bacak Sendromu'nun nedenler� nelerd�r?
Hastaların büyük b�r kısmında huzursuz bacak sendromu neden� tam 
olarak bulunamaz. Neden� b�l�nmeyen bu t�p hastalara Pr�mer Huzursuz 
Bacak Sendromu adı ver�lmekted�r. Ancak bu hastaların a�leler�nde 
benzer hastalar olup olmadığı araştırılmalıdır. Özell�kle erken yaşta (40 
yaşından önce)  başlayan k�ş�lerde genet�k geç�ş daha yüksek orandadır. 
Neden� saptanamayan huzursuz bacak sendromu hastaların yaklaşık 
yarısında genet�k geç�ş olab�lmekted�r.
Bugün en çok kabul ed�len görüşe göre huzursuz bacak sendromu 
bey�nde dopam�n �s�ml� madden�n bazı özel bölgelerde azalması 
sonucu gel�şmekted�r.
Huzursuz Bacak Sendromu' na neden olab�lecek durumlar şunlardır:
• Dem�r eks�kl�ğ� (en öneml� gösterges� ferr�t�n düşüklüğü)

• İler� evre böbrek yetmezl�ğ� (ürem�)
• Şeker hastalığı
• Park�nson hastalığı
• S�n�rler�n değ�ş�k nedenlerle etk�lenmes� (pol�nöropat�)
• Romato�d artr�t
• Ham�lel�k

Bunların dışında bazı bulantı, depresyon ve ps�koz �laçları �le bazı sara 
(fen�to�n �çerenler), soğuk algınlığı (ant�h�stam�n�k �çerenler), tans�yon 
�laçları (n�fed�p�n �çerenler) huzursuz bacak sendromu bulgularını 
kötüleşt�reb�l�rler. Bu nedenle huzursuz bacak sendromu olan hastalar 
bu grup �laçları doktoruna danışmadan kullanmamalıdır. Ayrıca kafe�n, 
alkol ve s�garanın y�ne huzursuz bacak sendromu bulgularını 
kötüleşt�reb�leceğ� unutulmamalıdır.

Huzursuz Bacak Sendromu tedav�s� nasıl yapılır?
Huzursuz bacak sendromu tedav� ed�leb�l�r.  İlaç tedav�s�ne başlamadan 
önce yapılab�lecek bazı rahatlatıcı hareketler ve önlemler vardır. 
Bunlara hastaların d�kkat etmes� oldukça öneml�d�r.
İlk yapılması gereken hastanın bazı bas�t önlemler� alması ve yatak 
odası düzenlemeler�.
Huzursuz bacak sendromu bulgularını kötüleşt�reb�leceğ�n� b�ld�ğ�m�z 
alkol, s�gara, kafe�n (ç�kolata, kafe�n �çeren çay ve kahve g�b�) 
maddelerden uzak durulması, özell�kle akşam saatler�nde yatmadan 
önce bunlara d�kkat ed�lmes� gerek�r. Huzursuz bacak sendromu 
bulgularını artırab�lecek �laçları doktoruna danışmadan almaması, eğer 
başka b�r nedene bağlı ortaya çıkmış �se önce bu neden�n tedav� 
ed�lmes� gerekl�d�r.

İlaç tedav�s� planlanan hastalarda kullanılab�lecek �laçlar:
Dopam�nerj�k (dopam�n sev�yes�n� artıran) �laçlar: Bu �laçlar genell�kle 
Park�nson hastalığı tedav�s�nde kullanılmaktadır. Ancak �k�s�n�n çok 
farklı hastalıklar olduğu unutulmamalıdır. Bunlar genel olarak dopam�n 
agon�stler� ve levodopa'dır. Dopam�nerj�k �laçları terc�h ederken 
özell�kle uzun etk�l� olanların terc�h ed�lmes� öneml�d�r. Bunların dışında 
benzod�azep�nler, gabapent�n ve karbamazep�n g�b� sara �laçları, op�o�d 
ve narkot�k grubu bazı �laçlar da sonrak� seçenekler �ç�nde yer 
almaktadır.

Huzursuz Bacak Sendromu İç�n Doğal Tedav�ler
D�yet

Huzursuz bacak sendromu hastalığının en rahatsızlık ver�c� 
semptomlarından b�r� uykusuzluktur. Doğru b�r beslenme programı �le 
daha sağlık b�r uykuya sah�p olab�l�rs�n�z. Alkol tüket�m�n� de m�n�muma 
�nd�rmen�z� öner�yoruz. Kafe�n �çeren �çecekler�n alımını da azaltarak 
uyku yoksunluğunu g�dereb�l�rs�n�z. Aynı zamanda abur cubur 
y�yecekler� mümkün olduğunca kısın ve sağlıklı yemekler �le beslen�n. 
Sağlıklı b�r z�h�n ve vücudun sırrı sağlıklı beslenmede g�zl�d�r.
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OLAĞANÜSTÜ YAŞAMLAR İÇİN
OLAĞANDIŞI KURALLAR
NEW YORK TIMES ve USA 
TODAY BESTSELLER
M �ndval ley  k urucusu 
V�shen Lak h�an� 'den, 
y a ş a m ı n ı z ı  y e n � d e n 
şek�llend�rmek ve kend� 
kurallarınızla başarıya 
u l a ş m a k  � ç � n  1 0 
alışılmadık kural
K U L L A N I M  T A R İ H İ 
G E Ç M İ Ş  K Ü LT Ü R E L 
KURALLARI UNUTUN
B � l d � ğ � n � z  h e r  ş e y � 
sorgulayıp s�z� alıkoyan 
parçaları çöpe atsanız ne 
olurdu? Olağanüstü Yaşamlar �ç�n Olağandışı Kurallar 
sayes�nde bunu yapab�l�rs�n�z.
Çağımızın en yaratıcı �nsanları g�b� düşünmey�, 
sorgulamayı, meydan okumayı ve sevg�, eğ�t�m, 
spr�tüell�k, çalışma yaşamı, mutluluk konusunda 
yepyen� kurallar yaratmayı öğreneceks�n�z. Olağanüstü 
Yaşamlar �ç�n Olağandışı Kurallar çalışma yaşamımızdan 
sevg� ve ş�falanmaya kadar her şey�n anlamını 
değ�şt�reb�leceğ�n�z ve başarıya ulaşırken KENDİ 
kurallarınıza göre oynayab�leceğ�n�z şek�lde z�hn�n�z� 
yen�den programlamayı �çer�yor.
YALNIZCA BİR KİTAP DEĞİL, BİR MANİFESTO
Nereden başlıyor olursanız olun, kend�n�ze gerçek 
anlamda olağanüstü b�r yaşam yaratıp evrene b�r çent�k 
atab�l�rs�n�z. Bu k�tapta gerçekl�ğ� bükmey�, saçma 
kuralları sorgulamayı, kültürel dogmaları alaşağı 
etmey�, maceranızı sonuna kadar yaşamayı, b�l�nç 
mühend�sl�ğ�n�, mutluluk �ç�nde yaşamayı ve �nsanlığı 
b�r adım �ler�ye taşımayı öğreneceks�n�z. Sınırlarınızı 
sorgulayacak ve aslında h�çb�r sınırınızın olmadığını fark 
edeceks�n�z. Etrafınızdak� dünya ve s�z�n bu dünyadak� 
yer�n�ze da�r algılarınız değ�ş�me uğrayacak ve bu 
sayede kend�n�z� mutluluk, amaç, tatm�n ve sevg�yle 
dolu, yepyen� ve her anlamda olağanüstü b�r yerde 
bulacaksınız.
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Dokuz yaşında, dünyaya küçük b�r �ğne del�ğ�nden 
bakan ve görme yet�s�n� kaybetmek üzere olan b�r 
çocuk. 
Ona dünyayı algılamak �ç�n d�ğer duyularını da 
kullanmayı öğreten ve hayatının son dem�nde aşkı 

yen�den tadan doksan �k� yaşında b�r kadın. 
S u r � ye ' d e k �  s a v a ş t a n 
kaçarken kız kardeş�n� 
sınırda kaybeden ve onu 
b u l u p  K r a l � ç e ' y e 
götürmek �steyen Sur�yel� 
b�r mültec�. 
Kocasının başka b�r kadın 
�ç�n bırakıp g�tt�ğ�; b�r 
çocuk, yaşlı b�r kadın ve 
b�r keç�yle tek başına �dare 
etmeye çalışan, d�yet 
bağımlısı b�r anne… 
Sayfa Sayısı: 408 - Baskı 
Yılı:  2017 - Yayınev�: 
Pegasus Yayınları
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Yaşar Kemal’e B�r Ara’lık Bakış
Ara Gürel’�n Objekt�f�nden Yıllar İç�nde Yaşar Kemal

Yaşar Kemal'�n, fotoğrafları �ç�n “Ara 
Güler ' �n  fotoğraf lar ı  büyük b�r 
Anadolu destanıdır” ded�ğ� Ara Güler, 
aynı zamanda Kemal'�n İstanbul'a 
geld�ğ� zaman tanıdığı �lk k�ş�d�r.
Ara Güler, o zamanlardan �t�baren 
yazarın İstanbul, Tek�rdağ, Adana ve 
Par�s g�b� farklı şeh�rlerde/kentlerde 
b�rçok fotoğrafını çeker. İşte ş�md� bu 
çok özel fotoğraflar b�r serg�de b�r 
araya gel�yor.
11 - 31 Mart arasında Fulya Sanat 
Merkez�'nde düzenlenecek olan “Yaşar Kemal'e B�r Ara'lık Bakış” 
Serg�s�, aynı zamanda �k� koca çınarın dostluğunun da b�r belges� 
n�tel�ğ�nde.
Yapı Kred� Kültür Sanat Yayıncılık tarafından hazırlanan ve 
Beş�ktaş Beled�yes� tarafından desteklenen “Yaşar Kemal'e B�r 
Ara'lık Bakış” Serg�s�, Kemal'�n İstanbul'a �lk geld�ğ� yıllardan 
ölümüne kadar olan dönem� kapsayan ve serg�n�n kataloğunda 
yer alan 125 fotoğraftan özel olarak seç�len 43 fotoğraftan 
oluşuyor.
Yazarın Tek�rdağ, Adana ve Par�s g�b� şeh�rler�n yanında, 
İstanbul'un Hal�ç, Kemal'�n o dönem yaşadığı Basınköy ve son 
dönemdek� ev�n�n bulunduğu Van�köy g�b� semtler�ndek� 
fotoğraflarına zamanın semt kahveler� ve pazarlarında çek�len 
çoğunluğu s�yah-beyaz fotoğrafları eşl�k ed�yor.
Cevat Çapan da serg� kataloğu �ç�n hazırladığı yazıda Yaşar 
Kemal'� şöyle anlatıyor: “Yaşar Kemal'le �lg�l� fotoğraf ve belgelere 
bakarken yeryüzünün canlı cansız varlıkları, b�n b�r reng�, ses� ve 
es�nt�s�yle onun cömertçe önümüze serd�ğ� ve belleğ�m�ze 
yerleşt�rd�ğ� koskoca b�r dünya canlanır �nsanın gözünde. Bu 
arada onu �nsan olarak da tanımışsanız, yaşadığı b�rçok olayı 
kend� ağzından d�nlem�şsen�z, anılar art arda akmaya başlar.”
Serg� : Beş�ktaş Fulya Sanat Merkez� (Serg�de Ara Güler'�n 
objekt�f�nden Yaşar Kemal fotoğrafları)
K�tap: Yapı Kred� Yayınları 



  Teknoloji Günlüğü Hazırlayan: N.Gökhan Duman

HABER
Ç�pl� K�ml�k kartlarına başvuru rekor sayıda
Türk�ye genel�nde 2 
Ocak'ta başlayan k�ml�k 
kartı başvurularında 
bugüne kadar başvuru 
s a y ı s ı  2  m � l y o n u 
geçerken, basılan k�ml�k 
kartı sayısının �se 750 
b�n olduğu bel �r lend� .Yen�  K �ml�k  k ar t lar ına 
vatandaşların yoğun �lg� gösterd�ğ� bel�rlen�rken, nüfus 
müdürlükler�ne k�ml�k kartı  başvurularındak� 
yoğunluğun azalt ı lması  ve  nüfus  cüzdanını 
değ�şt�rmek zorunda olanların, yen� k�ml�k kartı 
başvurularının hızlı b�r şek�lde karşılanması amacıyla, 
�lçe nüfus müdürlükler�n�n mesa� saatler�n�n yen�den 
düzenlend�ğ� tesp�t ed�ld�.

Cepten fatura kesen tek uygulama Paraşüt!
Web tabanlı ön muhasebe uygulaması Paraşüt, cep 
telefonundan elektron�k fatura gönderme h�zmet� �le 
satış süreçler�n� daha da hızlandırıyor. Paraşüt 
kullanıcıları artık  ve  akıllı telefonlar , �OS Andro�d
üzer�nden �nd�rd�kler� "Paraşüt -Ön Muhasebe ve 
Fatura Yönet�m�" uygulaması  � le,  elektron�k 
faturalarını satış �şlem�n� tak�p eden 10 san�ye 
�çer�s�nde müşter�s� �le paylaşab�lecek.Türk�ye'de b�r �lk 
olan bu özell�k sayes�nde ş�rketler, mal�yet yaratan, 
zaman kaybına yol açan ve fazladan �ş yüküne neden 
olan fatura yazma/postalama �ş lemler �nden 
kurtulurken, elektron�k fatura gönder�mler�n� mob�l 
olarak cep telefonundan gerçekleşt�reb�l�yor.

Türk Telekom, �y� çekmed�ğ� �ç�n uyarı aldı!
Geç t�ğ�m�z  y ı l ,  Türk 
T e l e k o m  v e  A v e a 
b�rleşmeye g�tm�ş ve 
mob�l kullanıcılar  Avea
yer�ne  Türk Telekom
markasıyla hatlarını 
kullanmaya başlamıştı. 
A n c a k  b u  � k � l �  b a z ı 
konularda başarısız oldu ve GSM ş�rket�n�n 3N Mob�l 
Haberleşme H�zmetler�nde H�zmet Kal�tes�n�n düşük 
olduğu gerekçes� �le 'dan uyarı aldı.9 Şubat 2017 BTK
tar�h�nde, B�lg� Teknoloj�ler� ve İlet�ş�m Kurumu'nun 
resm� s�tes� üzenden alınan karar yayınlandı ve buna 
göre, 'un Türk Telekom 3N Mob�l Haberleşme 
H�zmetler�nde H�zmet Kal�tes� kapsamında düşük 
olduğu, yapılan testler sonucu anlaşıldığı ve f�rmaya 

uyarı ver�ld�ğ� bel�rt�ld�.

 �Phone satışları ger�led�!
Dünyanın en büyük ülkes� Ç�n'de �Phone satışlarında 
düşüş yaşandı. Ortaya çıkan araştırma sonuçlarına 
göre Apple �Phone satışları sonrası �Phone'nun 
sıralaması değ�şt�. Apple'ın bu ülkedek� satışları �se 
ülken�n yerl� üret�c�ler� sebeb�yle darbe yem�ş g�b� 
görünüyor.

Samsung yakında yen�lenm�ş Galaxy Note 7  
satab�l�r!
Samsung'un am�ral 
gem�s�   Galaxy Note 8
yapım aşamasında ve 
b u  y ı l ı n  � k � n c � 
yarısında p�yasaya 
sürülmes� beklen�yor. 
Samsung, geçt�ğ�m�z 
büyük sorunlar yaşadığı ve oldukça yüklü m�ktarda 
zararla p�yasadan ger� çekmek zorunda kaldığı Galaxy 
Note 7 model�n� de tamamen b�t�rmeyeb�l�r. Korea 
Econom�c Da�ly s�tes�ne göre, Samsung yen�lenm�ş 
Note 7 modeller�n� satmak �st�yor ve telefon  Haz�ran
ayından �t�baren satışa sunulacak. Bununla b�rl�kte, 
sadece H�nd�stan ve V�etnam g�b� gel�şmekte olan 
ülkelerde p�yasada olacak. Yen�lenm�ş Galaxy Note 7, 
or�j�nal Note 7'n�n 3500 mAh p�ller�nden daha küçük, 
3000 mAh veya 3200 mAh p�l �çerecek. Telefon ayrıca, 
yen� yapılmış b�r kasaya sah�p olacak ancak,  d�ğer 
donanım özell�kler� değ�şmeden kalab�l�r.

WhatsApp'a yepyen� özell�k gel�yor!
F a c e b o o k ' u n 
b ü n y e s � n d e  o l a n 
W h a t s A p p ,  y a k ı n 
zamanda gönder�len 
mesajı düzenleme ve 
gönder� len mesaj ı 
karşı taraf okumadan 
s�lme g�b� özell�kler �le güncellenecekt�. Ancak bundan 
önce Facebook'un yen� b�r özell�ğ� Snapchat'� 
Instagram H�kayeler  özell�ğ� � le kopyalayan 
Facebook H�kayeler WhatsApp'a,  özell�ğ�n� ş�md� de  
get�rmey� planlıyor. WhatsApp H�kayeler özel�ğ� 
sayes�nde, kullanıcılar fotoğraf ve v�deolarını tüm 
WhatsApp l�stes� �le bel�rl� b�r süre aralığında 
paylaşab�lecek.



üyelerimizden

BU PROTOKOLLER 01.02.2016-31.12.2016 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
http://www.mmo.org.tr/genel/b�zden_detay.php?kod=30607&t�p�=1&sube=13#.VY07HGeJj6V sayfamızdan ulaşab�l�r ya da 
Kare Borkod uygulamamızı kullanab�l�rs�n�z. 

TEBRİKLER BAŞSAĞLIĞI
• Üyem�z B.Yaman YAZGAN'ın annes� 30.01.2017 
tar�h�nde vefat etm�şt�r. Üyem�ze ve kederl� a�les�ne 
başsağlığı d�ler�z.

• Üyeler�m�z  Sal�h TURGUT, N�lgün TURGUT'un ablaları, 
05.02.2017 tar�h�nde  vefat etm�şt�r. Üyeler�m�ze ve 
kederl� a�leler�ne başsağlığı d�ler�z.

• Bolu İl Tems�lc�l�ğ� üyem�z Ender KUBİLAY'ın babası 
vefat etm�şt�r. Üyem�ze ve kederl� a�les�ne başsağlığı 
d�ler�z. 

• Üyem�z Ras�m ÇAKAR'ın ablası, 15.02.2017 tar�hnde 
vefat etm�şt�r. Üyem�ze ve kederl� a�les�ne başsağlığı 
d�ler�z.

· Kocael� Şube Yönet�m Kurulu üyem�z Hüsey�n 
Cemal HÜSEYİN'�n 23.01.2017 tar�h�nde kızı doğmuştur. 
Kend�s�n� ve a�les�n� tebr�k ed�yor, M�n�k Zeynep D�la'ya 
Sağlık mutluluk dolu b�r ömür d�l�yoruz. 



şubemizden

TOLGA ALBAYRAK
AHMET CEM TOSUN
EMRE DEMİRTAŞ
GÖZDE EROL
KEVSER BOZKURT
HARUN GÜLER
NAHŞDE NİHAN EYİSARAÇ
İBRAHİM ÜNAL
MUHAMMET AKSOY

ALİ AKKURT
TUNAHAN UZUNER
FATİH ENES ALEMDAR
MELTEM TUNA
ASİYE SARIGÜZEL
DAVUT ERDEM
ŞÜKRÜ DOĞAN
ALİ ENES DERİN
ALİ KAYA

HASAN AYDIN
ECENUR TÜYSÜZ
CİHAN DEMİRTAŞ
ERTUĞRUL EKŞİ
SİBEL ÖZ
HASAN DEMİRCİ
ÖMER ÖZEL
ENGİN SÜMAY
MUHAMMET KAYI

AYKUT DEMİR
EMRE KÖSE
MEHMET DUMAN
SEMİH TOHUMCU
CEMRE CİHAN
MURAT ERSOY
FURKAN DERTLİ
İSMAİL TAŞKAYA
FEVZİ ONUR GÖK

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ
Şubem�ze Ocak - Şubat 2017 tar�hler�nde kayıt yaptırarak üye olan meslektaşlarımıza “ARAMIZA HOŞGELDİNİZ” 
d�yoruz. Oda ve Meslek� çalışmalarında başarılar d�l�yoruz.
          Şube Yönet�m Kurulu

28






