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Ünal ÖZMURAL
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Başkanı

3

Değerl� Meslektaşlarım, 

Üyeler�m�zle b�rl�kte, mesleğ�m�z ve meslektaşlarımız 
kadar, toplumun faydası �ç�n çalışmalar ürett�ğ�m�z 
tartışılmaz b�r gerçekt�r. 

B�zler 13. dönem MMO Kocael� Şube Yönet�m Kurulu 
olarak ,  b�r  dönem�n daha sonuna gel � rken, 
üyeler�m�zle üret�p b�rl�kte yönett�ğ�m�z böyles� b�r 
çalışma prat�ğ�n� önümüzdek� dönemlerde de aynı 
�lkelerle daha da gel�şt�rerek s�zlerle paylaşma 
arzusundayız.  Mesleğ�m�z� ve örgütümüzü  TMMOB a 
karşı yasalarla tahakküm altına almaya çalışanlara 
vereceğ�m�z en güzel cevap, b�rl�kte kararlılıkla 
büyüteceğ�m�z dayanışmadan, b�rl�ğ�m�z TMMOB'ye 
ve meslek odamıza sah�p çıkmaktan geçmekted�r. 

TMMOB  Mak�na Mühend�sler�  Odası Kocael� Şubes�  
olarak Enerj� Ver�ml�l�ğ� konularında toplumun 
b�l�nc�n� arttırmak b�l�m ve teknoloj� alanında 
gel�şmeler�  �zlemek, yön  vermek daha etk�n olmak 
amacıyla bu yıl 13-14 Ek�m 2017 tar�hler� arasında 4. 
s ü n ü  d ü z e n l e y e c e ğ � m � z  v e  ş u b e m � z � n 
yürütücülüğünü üstlend�ğ�  IV.  Enerj� Ver�ml�l�ğ� 
Kongres�n� s�z değerl� üyeler�m�z�n de katkı ve 
k a t ı l ı m ı y l a  b a ş a r ı y l a  g e r ç e k l e ş t � r e c e ğ � m � z 
kanısındayız. 

Değerl� Üyeler�m�z; 

B�l�nd�ğ� üzere İkt�dar, Olağanüstü Hal�, kend�s�ne 
muhal�f olan tüm kes�mler üzer�nde baskı ve s�nd�rme 
aracı olarak kullanmaktadır. TMMOB ve SGK arasında 
�mzalanan asgar� ücret protokolünün tek taraflı �ptal� 
sonrası, TMMOB' a olan tutum ve saldırılarına devam 
etmekted�r. Yen�  b�r yönetmel�kle,  LPG l� araçlarda 
Kamusal Denet�m� ortadan kaldırmıştır. Denet�m ve 
kontrol sektörde faal�yet gösteren ve g�derek 

denet�ms�z ve kontrolsüz b�r şek�lde faal�yet yürütecek 
olan f �rmaların �n�s�yat�f �ne bırak ı lmaktadır. 
Standartlara uygun dönüşümü yapılmayan ve kontrol 
ed�lmeyen araçların  traf�kte sorun yaratacağı ve 
ölümcül kazalara sebeb�yet vereceğ� aş�kardır. 

Öte yandan üzer�nden 18 yıl geçm�ş olan 17 Ağustos 
Marmara Deprem� sonrası, daha yaraların sarılmadığı 
ülkem�zde 17 Ağustos Deprem�`n�n yıldönümünün 
hemen önces�nde deprem gerçeğ� kend�n� b�r kez 
daha hatırlatmıştır. Ne sorunlar değ�şmekte ne de 
güvenl� yaşam kuracak adımlar atılmaktadır. S�yas� 
�kt�darın kentleşme ve �mar pol�t�kaları bağlamındak� 
yaklaşımı ve doğal afetler� "kader" g�b� gören anlayış 
ne yazık k� end�şeler�m�z� arttırmaktadır. Kentler, hala 
d e p r e m  t e h l � k e s � n e  d e ğ � l  r a n t a  g ö r e 
düzenlenmekted�r.

Değerl� Meslektaşlarım;

Odamız çalışma �lkeler�nde yer alan “Kamu çıkarlarını 
korumak”, b�l�nd�ğ� üzere halkın yanında, halkın 
yararına olmak anlamındadır. 

Mesleğ�m�zle �lg�l� alanlarda sorgulayıcı olmak, 
gerek�yorsa yerel ve merkez�  �kt�darlarla mücadele 
etmek  odamızın vazgeç�lmez görev�d�r. 

Gayet �y� b�l�nmel�d�r k� b�zler meslektaşımıza 
verd�ğ�m�z değer�, mesleğ�m�ze ve toplumumuza 
duyduğumuz saygıdan kazanırız.

S�z değerl� üyeler�m�zle; ülkem�ze,  geleceğ�m�ze  ve 
mesleğ�m�ze sah�p çıktığımız her zem�nde yan yana 
olmayı d�ler�z. 



DİSK-KESK-TMMOB-TTB: OHAL DEĞİL, DEMOKRASİ VE
ADALET İSTİYORUZ !

birliğimizden

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, OHAL/KHK rej�m�ne karşı, geleceğ�m�z� �potek altına almaya çalışan bu 
adalets�z düzene karşı mücadeley� yükselteceğ�z d�yerek 26 Temmuz 2017 tar�h�nde TÜM BEL-SEN'de b�r 
basın toplantısı düzenled�ler.
DİSK Genel Başkanı Kan� Beko, KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen, TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n 
Koramaz, TTB Merkez Konsey� II. Başkanı S�nan Adıyaman, m�lletvek�ller� ve Emek Meslek Örgütler�n�n 
katılımıyla gerçekleşen basın açıklamasını  KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen okudu.
Yapılan basın açıklamasının tam metn� şöyle:

OHAL DEĞİL, DEMOKRASİ VE ADALET İSTİYORUZ!
(K)eyf�, (H)ukuksuz (K)ıyım Rej�m� ve OHAL Derhal 

Kaldırılmalıdır!

15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe g�r�ş�m� b�r 
b�ç�mde bastırılmıştır. Fakat AKP �kt�darı darbeyle 
mücadele etmek �ç�n Türk�ye'n�n daha demokrat�k, la�k 
b�r ülke olması yolunda adımlar atmak yer�ne 20 
Temmuz'da OHAL �lan etm�şt�r. OHAL'�n �lan ed�ld�ğ� 
tar�hten bugüne b�r yılı aşkın b�r süre geçm�ş ve bu süre 
�çer�s�nde Türk�ye'de tam b�r hukuksuzluk ve keyf�yet 
rej�m� hak�m olmuştur.

Gel�nen noktada OHAL �le sadece k�ş�sel hak ve 
hürr�yetler değ�l, halkın oylarıyla seç�len TBMM'n�n 
yasama yetk �s �  de  bütünüyle  ask ıya  a l ınmış 
durumdadır. Bu dönemde çıkartılan KHK'lar TBMM 
onayından geç�r�lmed�ğ� �ç�n, yargı süreçler� de 
�şlet�lememekted�r. AKP, OHAL yoluyla tek adam 
rej�m�n� f��len hayata geç�rm�şt�r.

Bugüne kadar çıkan 26 kanun hükmünde kararname �le 
130 b�ne yakın k�ş� kamu görev�nden �hraç ed�lm�ş, 107 
kanunda değ�ş�kl�k yapılmıştır. Sınırlı b�r süreyle ve 
bel�rl� amaçlar �ç�n �lan ed�lmes� ve sadece bu dönemle 
sınırlı olab�lecek düzenlemeler get�rmes� gereken 
OHAL �le bütün b�r geleceğ�m�z şek�llend�r�lmekted�r. 
Kamu personel rej�m�nde, eğ�t�m ve sağlık s�stem�nde, 

çalışma yaşamında büyük değ�ş�mler get�ren KHK'lar b�r 
yönet�m aracına dönüşmüştür. Parlamento �şlevs�z 
kılınmış, anayasa askıya alınmış, KHK'lar bütün bu 
değ�ş�mler� her tür denet�mden kaçırmak �ç�n sıklıkla 
kullanılır olmuştur. Hukukun üstünlüğü ve hukuk 
devlet� �lkeler�n�n h�çb�r kırıntısı kalmamıştır.

Bugün açıktır k� AKP, s�yas� projes�n� hayata geç�rmek, 
kültürel hegemonyasını tes�s etmek, neol�beral 
�ht�yaçlar doğrultusunda emek alanını düzenlemek �ç�n 
“Allahın lütfu” olarak gördüğü darbey� fırsata 
çev�rm�şt�r. OHAL uygulamasını �se tüm �kt�dar dönem� 
boyunca e lde  edemed�k ler �n �  e le  geç� r mek , 
çıkaramadığı kanunları çıkarmak ve toplumsal 
muhalefet� susturmak �ç�n bulunmaz b�r fırsat olarak 
görmekted�r. Darbe g�r�ş�m� �le �lg�s� açık-seç�k 
kurulmaksızın, h�çb�r somut del�le dayanmadan, ad�l 
yargılama süreçler� �şlet�lmeden haksız hukuksuz 
b�ç�mde yüz b�n�n üzer�nde kamu çalışanı, emekç� 
�ş�nden, geleceğ�nden, vatandaşlık haklarından 
ed�lm�şt�r. Basın yayın organları, dernekler kapatılmış, 
a�leler�yle b�rl�kte yüzb�nlerce k�ş� açlığa terk ed�lm�şt�r. 
Anayasal güvence altında olan çalışma ve yaşam hakkı 
gasp ed�lm�şt�r.

Gülen cemaat�n�n devlet�n her k ademes�nde 
yerleşmes�n�, kadrolaşmasını ve palazlanmasını b�lf��l 
sağlayan AKP �kt�darıdır. Yüzlerce vatandaşın hayatını 
kaybetmes�ne yol açan darbe g�r�ş�m�ne kalkışanların 
devlete yerleşt�r�lmes�ndek� sorumluluğunun ve bu 
darbec�lerle geçm�şte kurduğu koal�syonun hesabını 
vermes� gereken AKP, s�yasal projes�n�n önünde engel 
gördüğü kes �mler � ,  OHAL dış ında suç  k abul 
ed� lmeyecek ve  herhang�  b � r  ceza  yapt ı r ımı  
gerekt�rmeyecek etk�nl�kler�n� bahane ederek �hraç 
etmekte, susturmakta ve cezaev�ne göndermekted�r.

Hayatı darbelerle, Gülen Cemaat� g�b� cemaat ve 
tar�katlarla mücadele �ç�nde geçm�ş olan emek ve 
meslek örgütler�nden b�nlerce k�ş�n�n darbe �le 
�l�şk�lend�r�lerek atılması h�çb�r b�ç�mde kabul ed�lemez. 
Bugün DİSK üyes� 2000'e yakın �şç�, KESK üyes� 4000 



birliğimizden
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kamu çalışanı, 3315 hek�m ve TMMOB üyes� 3000'�n 
üzer�nde mühend�s, m�mar ve şeh�r plancısı �hraç 
ed�lm�ş durumdadır.

OHAL/KHK Rej�m� Emeğe ve Demokras�ye 
Zararlıdır

OHAL ve KHK rej �m�n�n sürek l � leşt � r � lmes�  �ş 
güvences�n�n herkes �ç�n tamamen ortadan kaldırılması 
a n l a m ı n a  g e l m e k t e d � r.  K H K ' l a r  � l e  y a p ı l a n 
düzenlemelerle kurum yönet�c�ler�ne de kamu 
görev�nden çıkarma yetk�s� ver�lm�ş, emekç�ler�n kader� 
tamamen b�r k�ş�n�n �k� dudağı arasına terked�lm�şt�r.

Halkın �rades� �le seç�lm�ş m�lletvek�ller�, beled�ye 
başkanları, mesleğ�n� �cra eden gazetec�ler, �nsan 
hakları mücadeles� yürütenler, yaşanan kötülüklere 
karşı çıkan, mesleğ�n� meslek et�ğ�ne uygun olarak �cra 
eden üyeler�m�z tutuklanmıştır.

AKP, OHAL sürec�nde �şten çıkarmayı kolaylaştıran 
uygulamaları hayata geç�rm�ş, kadrolaşmak amacıyla 
mülakat s�stem�n� get�rm�ş, kend�s�n�n sadık kulu olma 
potans�yel�n� sorgulayarak �şe alımı yaygınlaştırmış, 
l�yakat� tamamen ortadan kaldırmıştır. Sadakat�n� 
sunmayan, kamuda çalışarak yaşamını kazananları �se 
“terör�st” �lan ed�p “devlet bunları beslemeyecek” 
d�yerek �hraç etm�şt�r. AKP Başkanı ve Cumhurbaşkanı 
Erdoğan, grevler� engellemek �ç�n OHAL'� kullandıklarını 
açıkça söyleyerek OHAL/KHK rej�m�n�n amacını da tüm 
kamuoyu karşısında açıklamıştır.  2017 yılı boyunca beş 
grev� engelleyerek yaklaşık 25 b�n �şç�n�n hakkını gasp 
etm�ş, grev ertelemeler�n�n kapsamını gen�şletm�şt�r.
Bütün çalışma yaşamı, tamamen ant�demokrat�k 
yollarla, mecl�s� �şlevs�z kılıp halkın �rades�n� ç�ğneyerek 
düzenlenmekted�r. İşç�ler, emekç�ler ve emekl�ler açlık 
sınırında yaşamaya mahkum ed�lmekted�r. İhraç 
ed�lerek çalışma hakları gasp ed�len 37 k�ş� �nt�har 
etm�şt�r. Nur�ye Gülmen ve Sem�h Özakça “�ş�m�z� ger� 
�st�yoruz” d�yerek bütün �hraçların �şler�ne �ades� 
taleb�yle başlattıkları açlık grev�nde kr�t�k aşamaya 
gelm�şlerd�r.

G�derek �ç�ne sürüklend�ğ�m�z bu karanlık g�rdaptan 
kurtulmak �ç�n OHAL ve KHK rej�m�ne derhal son 
ver�lmel�d�r. KHK'lar �ptal ed�lmel�, �hraç ed�lenler ve 
açığa alınanlar bütün haklarıyla b�rl�kte �şler�ne �ade 
ed�lmel�d�r.

İşe �ade taleb�yle açlık grev�ne başlayan ve açlık grev�n�n 
kr�t�k eş�ğ�nde olan, sağlık durumları kötüleşen Nur�ye 
Gülmen ve Sem�h Özakça'nın tutukluluk haller� derhal 
sonlandırılmalı, telaf�s� mümkün olmayan sonuçlar 
ortaya çıkmadan, b�r an önce görevler�ne �ade 
ed�lmeler� sağlanmalıdır.

Herkes �ç�n ulaşılab�l�r, eş�t, parasız kamusal h�zmet 
sağlanmalıdır.

Kıdem tazm�natı hakkının, �ş güvences�n�n gaspına son 
ver�lmel�; herkes �ç�n güvencel� �ş, güvencel� gelecek ve 
�nsanca yaşanacak ücret sağlanmalıdır.

Demokrat�k ve barışçıl yollarla hakkını arayanlara 
yönel�k ş�ddet son bulmalıdır.

Toplumsal barışın, b�r arada yaşamın kurulduğu, 
demokrat�k, la�k b�r ülkede yaşamak hep�m�z�n hakkıdır!

Hayır D�yerek Adalet İç�n Yollara Düşenler Bu 
Zorba Düzen� Yenecekt�r!

Emeğ�m�ze, çalışma ve yaşam hakkımıza yönelen, 
ger�c�-mezhepç� b�r toplumsal yapı �nşası �ç�n OHAL ve 
KHK rej�m�n�n sürekl�leşt�r�lmes�ne hayır d�yoruz.

B�z tüm renkler� ve çeş�tl�l�ğ� �le anayasa değ�ş�kl�ğ�ne 
Hayır d�yen m�lyonlarız.

Adalet �ç�n yollara düşen, asfaltları aşındıran, herkes �ç�n 
adalet �steyen m�lyonlarız.

Dereler�ne, ormanlarına, doğasına sah�p çıkan halkız 
b�z.

“Savaşa hayır, barış hemen ş�md�” d�yenler�z.

AKP'n�n emek düşmanı pol�t�kalarına karşı ses�n� 
yükselten emekç�ler�z.

Emeğ�ne, beden�ne sah�p çıkan, mücadelen�n en 
önünde yer alan kadınlarız.

B�zler DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak geleceğ�m�z� 
�potek altına almaya çalışan bu adalets�z düzene karşı 
geçm�şten, mücadele b�r�k�m�m�zden aldığımız güçle 
OHAL/KHK rej�m�ne karşı mücadeley� yükselteceğ�z.

Talepler�m�z karşılanana kadar bu mücadeleden 
vazgeçmeyeceğ�z.

Tüm renkler�yle Hayır'ı kazanan, adalet taleb�yle yan 
yana yürüyen herkes�, bulundukları alanlarda emeğ�n 
talepler�n�, barış �ç�nde b�r arada yaşam, la�k, 
demokrat�k Türk�ye mücadeles�n� yükseltmeye 
çağırıyoruz.
 
Herkes İç�n Adalet İst�yoruz!
OHAL/KHKlar G�decek, B�z Kalacağız!
 
DİSK – KESK – TMMOB – TTB
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DEPREM DEĞİL, GEREKLİ ÖNLEMLERİN ALINMAMASI
YIKIMLARA NEDEN OLUR

TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz, 21 Temmuz 2017'de yaşanan Bodrum Deprem�'ne �l�şk�n 
olarak, 22 Temmuz 2017 tar�h�nde b�r basın açıklaması yaptı.

21 Temmuz 2017 tar�h�nde saat Türk�ye saat� �le 01.31'de 
Kand�l l �  Rasathanes�  ver � ler �ne göre Mw : 6.6 
büyüklüğünde ve odak der�nl�ğ� yaklaşık 5 km. 
c�varında olan b�r deprem meydana gelm�şt�r. 
Deprem�n ardından büyüklüğü 4'ten fazla olan yüzlerce 
artçı deprem kayded�lm�şt�r ve yen� artçı sarsıntılar 
kayded�lmeye devam edecekt�r.

Deprem ülkem�z karasuları �ç�nde, Gökova Körfez� 
�ç�nde, B�tez Mahalles�'ne yaklaşık 10 km uzaklıkta den�z 
�ç�nde meydana gelm�şt�r. Gökova Fayı'nın den�z 
�ç �ndek �  yer  alan 20-25 k m uzunluğunda b�r 
segment�nde yaşanan kırılma sonucu bu deprem�n 
yaşandığı düşünülmekted�r. Deprem�n 11 san�ye 
süreyle devam etmes� ve “çok güçlü h�ssed�l�r” ş�ddetle 
yaşanması bölge halkını pan�k ve korkuya sürüklem�şt�r.

Bu deprem�n en öneml� özell�ğ� deprem�n ardından b�r 
“tsunam�'n�n” meydana gelm�ş olmasıdır. Kand�ll� 
Rasathanes� ver�ler�ne göre deprem sonucunda l�man 
�ç�nde yaklaşık 13 cm. yüksekl�ğ�nde tsunam� dalgaları 
meydana gelm�ş ve kıyıdan karaya doğru onlarca metre 
�ler�ye bu dalgalar ulaşmıştır. Tsunam� dalgalarının daha 
yüksek olarak görüldüğü yerlerde den�z�n karaya 
�lerlemes�, araçların sürüklenmes�ne ve kıyıda 
baskınlara neden olmuştur.

Bodrum deprem� sonucunda meydana gelen yerel 
ölçektek� küçük tsunam�, ülkem�z�n de deprem sonrası 
meydana gelen tsunam� tehl�kes� �le yüz yüze olduğunu 
gösterm�şt�r. Geçm�şte Ege Den�z� �ç�nde gel�şen 
ş�ddetl� depremler yaşanmış ve bu depremler de c�dd� 
hasarlara yol açan tsunam�ler oluşturmuştur. Deprem�n 
yol açacağı tsunam�ler� engellemek mümkün olmasa 
da, alınacak tedb�rlerle yol açacakları zararın önüne 
geç�leb�l�r.

Ülkem�zde s�yasal �kt�dar, doğa olaylarından ve 

yaşananlardan ders almamaktadır. Yakın tar�hte 
yaşanan 17 Ağustos 1999 Marmara, 23 Ek�m 2011 Van 
depremler� başta olmak üzere ülkem�zde 1900 yılından 
bu güne kadar otuza yakın büyük ölçekl� deprem 
yaşanmış ve resm� kayıtlara göre 100 b�n c�varında �nsan 
hayatını kaybetm�ş; yerleş�m alanlarında büyük hasarlar 
meydana gelm�şt�r. Doğa olayları engellenemese de 
doğa olaylarının neden olduğu yıkım, can kaybı ve 
pan�k, gerekl� önlemler alınarak engelleneb�l�r. Doğa 
olayları ve afetler�n verecekler� zararı en aza �nd�rmen�n 
yolu �se b�l�m ve mühend�sl�ğ�n get�rd�ğ� b�l�msel ver� ve 
b�lg�y� d�kkate almaktır.

Yerel yönet�mler tarafından yürütülecek jeoloj�k, 
jeotekn�k ve jeof�z�k etütler �le kıyılarda yer alan 
yerleş�m alanlarında tsunam� planları yapılmalı, bu 
planlar ışığında depremlere hazırlıklı olunmalıdır. 
Ülkem�z�n b�r deprem kuşağı ülkes� olduğu göz önünde 
bulundurulmalı ve MTA Genel Müdürlüğü tarafından 
hazırlanan Türk�ye D�r� Fay Har�tası'na den�z �ç� akt�f 
faylar eklenmel�d�r. 2012 yılında bu har�ta güncellenm�ş 
olsa da, den�z �ç� akt�f faylar konusunda henüz b�r 
çalışma yapılmamıştır. Depremlere ve d�ğer afetlere 
karşı bütünlüklü, sağlıklı, �nsanca b�r yaşam ve çevre �ç�n 
gereken önlemler �ved�l�kle alınmalı ve gerekl� b�l�msel 
çalışmalar b�r an önce başlatılmalıdır.

Deprem ve afetler�n neden olduğu zararın en aza 
�nd�rlmes� �ç�n ülkem�z�n deprem ve afet planlarının 
gel�şt�r�lmes�, ülkem�z�n yapı stokunda gerekl� 
mühend�sl�k �ncelemeler�n�n yapılarak r�skl� yapılardak� 
r�skler�n g�der�lmes�, kıyı şer�d�nde tsunam� planlarının 
yapılması yönünde b�r an önce adım atılması 
gerekmekted�r.

Em�n Koramaz
TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı
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ÖRGÜTÜMÜZE VE ÖRGÜTLÜLÜĞÜMÜZE MÜDAHALEDE
SON HALKA: PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİ

3 Temmuz 2017 tar�h�nde Resm� Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe g�ren  Planlı Alanlar İmar Yönetmel�ğ� 
hakkında 10 Ağustos 2017 tar�h�nde TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz tarafından basın 
açıklaması yapıldı.

Saray rej�m�n�n, muhal�f yapıları yok etme, h�ç olmadı 
üzer�nde otor�ter b�r vesayet kurma çabası neden�yle 
B�rl�ğ�m�z� ve bağlı Odalarımızı, k�m� zaman KHK'lar, k�m� 
zaman Torba Yasalar �ç�ne son dak�ka eklenen maddeler, 
k�m� zaman �se Yasa ve Yönetmel�k değ�ş�kl�kler� �le 
yen�den yapılandırmaya ve güçsüzleşt�rmeye çalıştığı 
b�l�nmekted�r.

03.07.2017 tar�h ve 30113 sayılı Resm� Gazete'de 
yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmel�ğ� �le bu 
bağlamda yapılan yasal düzenlemelere b�r halka daha 
eklenm�şt�r.

B�r öncek� Planlı Alanlar T�p İmar Yönetmel�ğ�nde 
olduğu g�b� son yayımlanan Yönetmel�kte de proje 
müell�fler�, şant�ye şefler�, fenn� mesuller, yapı denetç� 
ve kontrol elemanlarının meslek� kısıtlılıklarının 
olmadığının ve yetk� sınırlarını aşmadıklarını Odalar 
tarafından belgelenmes�ne yarayan “s�c�l durum 
taahhütnames�” yok sayılmakta ve sadece “beyanları” 
yeterl� görülmekted�r.

Kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek odalarının 
üyeler�n�n faal�yetler�n� �zlemek �ç�n tutmakta oldukları 
s�c�l kayıtlarından faydalanmayı �stememe garabet� b�r 
yana; bu uygulamanın başladığı 2012 tar�h�nden bu 
güne kadar meslek� kısıtlılığı olduğu halde şant�ye 
şefl�ğ�, proje müell�fl�ğ�, yapı denetç�l�ğ� üstlenen çok 
sayıda mühend�s vakası �le karşılaşılmış, pek çok sahte 
d�plomalı mühend�s vakası ortaya çıkarılmıştır.

Yönetmel�ğ�n “m�mar ve mühend�sler�n hazırladığı etüt 
ve projeler�n �dare ve �lg�l� kanunlarında açıkça bel�rt�len 
yetk�l� kuruluşlar dışında meslek odaları dâh�l başka b�r 
k u r u m  ve ya  k u r u l u ş u n  v � z e  ve ya  o n a y ı n a  t a b � 
tutulamayacağı ve tutulmasının �stenemeyeceğ�, v�ze 
veya onay yaptırılmaması ve benzer� nedenlerle müell�fler 
veya bunlara a�t kuruluşların büro tesc�ller�n�n �ptal 
ed�lemeyeceğ� veya yen�lenmes�n�n h�çb�r şek�lde 
gec�kt�r�lemeyeceğ� ve müell�flerden bu hükmü ortadan 
kaldıracak şek�lde taahhütname talep ed�lemeyeceğ�” 
şekl�ndek� hükmü, TMMOB'n�n Anayasa �le ver�lm�ş ve 
6235 sayılı TMMOB Yasasıyla düzenlenm�ş haklarının 
yok sayılmasıdır.

Kamu Kurumu N�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşları meslek� 

dayanışma dernekler� g�b� yalnızca üyeler�n�n 
menfaatler�n� korumak amacıyla kurulmayıp, mesleğ�n 
genel menfaatler doğrultusunda gel�ş�m�, meslek 
mensuplarının b�rb�rler�yle ve halkla olan �l�şk�ler�nde 
dürüstlük ve güven�n sağlanması ve meslek d�s�pl�n� ve 
ahlakının korunması amacıyla Kanun'la kurulan meslek 
örgütler�d�r.

Odalarımızın meslek� denet�m uygulamaları 3194 sayılı 
İmar Kanunu'nun, Yapı Denet�m Kanunu'nun ve 
bunların Uygulama Yönetmel�kler�n�n konusu değ�ld�r. 
B�rl�ğ�m�ze bağlı meslek odaları 6235 sayılı TMMOB 
Yasasından aldıkları yetk�yle, sağlıklı kentleşme, n�tel�kl� 
yapılaşma kültürel tar�h� ve doğal çevren�n korunarak 
gel�şt�r�lmes� �ç�n; m�marlık, şeh�r planlama ve 
mühend�sl�k h�zmetler�n�n b�l�msel tekn�k esaslara ve 
d�ğer meslek� kural ve standartlara uygun yapılması 
�ç�n; m�mar, şeh�r plancısı ya da mühend�sler�n o h�zmet� 
yapab�lmes� ve sorumluluğunu üstleneb�lmes� �ç�n 
gerekl� meslek� ve yasal koşulları taşımakta olup 
olmadığının denet�m� �ç�n, h�zmetler�n�n yürürlüktek� 
�mar mevzuatına, planlama ve şeh�rc�l�k �lkeler�, kamu 
yararı ve meslek� et�k açısından denetlenmes�, meslek 
alanının n�tel�kler�n�n artırılması �ç�n meslek� denet�m 
yaparlar.

Meslek� denet�m�n kaldırılması ancak haksız rekabet�n 
der�nleşmes�ne, �mzacı veya sahte mühend�sler�n 
çoğalmasına, etüd ve proje h�zmetler�n� mal�yet artışı 
olarak değerlend�ren ve kar hırsıyla her türlü 
denet�mden �mt�na eden vasıfsız sanay�c�ler�n, 
müteahh�tler�n önünün açılmasına h�zmet eder.

B�z b�l�yoruz k�; AKP �kt�darında ve özell�kle son 
yıllarında yapılan yasal değ�ş�kl�kler, kamu yönet�m�n�n 
kamusal h�zmetlerden çek�lmes�nden, sosyal devlet 
uygulamalarının ortadan kaldırılmasına, kamu 
yatırımlarının azaltılmasından, kamu kes�m�nde 
�st�hdamın daraltılmasına, eğ�t�mden sağlığa, altyapı 
yatırımlarından yapı üret�m sürec�n�n denet�m�ne kadar 
gen�ş b�r yelpazede kamusal alanın serbest p�yasanın 
ekonom�-pol�t�k anlayışına uygun olarak yen�den 
yapılandırılması eksenl�d�r. Bu çarpık anlayışın 
kentler�m�zdek� tezahürü, su havzalarının ve dere 
yataklarının daraltılması, kıyı ve orman alanlarının, 
tarım araz�ler�n�n rant uğruna �mara açılması, yapı 
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yoğunluğunun ve betonlaşmanın artırılması, kaçak 
yapılaşmaya göz yumulması kısaca plansız ve çarpık 
kentleşmeden kaynaklı sel ve taşkın felaketler�, traf�k 
keşmekeş�, hava k�rl�l�ğ� ve benzer� sorunlardır.

Meslek alanlarımız ve meslek� uygulamalarımızla �lg�l� 
mevzuat değ�ş�kl�kler� �se bu yen�den yapılandırma 
sürec� �le bağlantılı olarak, meslek alanlarımızı p�yasa-
rant çıkarları eksenl� yozlaştırmaya ve meslek 
örgütler�n� �şlevs�zleşt�rmeye yönel�kt�r.

İkt�darın �mar, yapı üret�m sürec�, çevre, enerj�, maden, 
gıda vb. alanlara yönel�k pol�t�kaları �le TMMOB ve bağlı 
Odalarının yapısını değ�şt�rmeye yönel�k g�r�ş�mler� b�r 
bütünün parçalarını oluşturmaktadır. Z�ra AKP �kt�darı, 
b�r  bütün olarak k amusal  a lanı  sömürü-rant 
mekan�zmaları leh�ne düzenlemekted�r.

TMMOB ve Odalarını dar b�r alana hapsederek toplumla 
bağlarını zayıflatma; çabasında olan AKP �kt�darı bu 
yolla, toplumsal yarar taşımayan rant eksenl� proje ve 
uygulamalarını kamusal denet�mden kaçırmayı 
amaçlamaktadır. Bunlar esasen özelleşt�rmeler ve 

kamuoyunda “mega” ya da “çılgın” olarak n�telenen 
büyük rant projeler�d�r. Çünkü Meslek Odaları kamunun 
zarara uğratıldığı özelleşt�rmelere ve b�l�me-tekn�ğe-
toplumsal yarara aykırı projelere geç�t vermemekte, 
k�m� zaman yargıya başvurarak �ptal ett�rmeye 
çalışmakta, k�m� zaman kamuoyunun d�kkat�ne sunarak 
kamusal değerler� koruma mücadeles� vermekted�r.

S�yas� �kt�darın bu çabası, ger�c�l�ğ�n dogmat�zm�n�n 
karşısında b�l�m� ve tekn�ğ�, sömürü, yolsuzluk ve 
talanın karşısında toplumsal gereks�n�mler� esas alan b�r 
ekonom�y� savunan, özelleşt�rmeler�n karşısında sanay� 
ve tarımın korunmasını, kamusal üret�m� ve kamusal 
h�zmetler� öne çıkaran yaklaşımımızın verd�ğ� 
rahatsızlıktan kaynaklanmaktadır.

TMMOB ve bağlı Odaları saray �kt�darının her türlü 
engelleme g�r�ş�m�ne rağmen b�l�m�n ve tekn�ğ�n 
ışığında “takoz” olmaya devam edecekt�r.

Em�n Koramaz
TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı
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MİLYONLAR ADALET TALEBİ İLE BULUŞTU

Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla 25 gün önce Ankara'dan başlayan ve on b�nler�n katıldığı Adalet 
Yürüyüşü, �k� m�lyon yurttaşın katıldığı m�t�ngle son buldu.

CHP M�lletvek�l� En�s Berberoğlu'nun tutuklanması 
ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısıyla Ankara'dan 
İstanbul'a başlatılan Adalet Yürüyüşü, 25'�nc� gününde 
Maltepe'de Büyük Adalet M�t�ng� �le son buldu. 
Yürüyüşe destek veren on b�nlerce k�ş�, Maltepe'de 
toplanan �k� m�lyondan fazla yurttaşla b�rleşt�.

S�yas� part�ler, emek ve demokras� güçler�, send�kalar, 
s�v�l toplum örgütler� ve sanatçıların yanı sıra 
Türk�ye'n�n dört b�r yanından gelen kadın-erkek, genç- 
yaşlı  yurttaşlar yaşanan hukuksuzlukları ,  AKP 
pol�t�kalarını protesto ett� ve 'adalet' talep ett�. M�t�nge 
TMMOB ve bağlı Odaların yönet�c�, çalışan ve üyeler� 
k�tlesel b�r b�ç�mde katılarak "Adalet" taleb�n� yükseltt�.

M�t�ng alanında sahneye �lk olarak sanatçı Onur Akın 
çıktı. Akın, yürüyüşün semboller�nden olan 'Bekle B�z� 
İstanbul' şarkısını m�lyonlarla b�rl�kte söyled�. Akın, 
“Türk�ye'n�n en güzel �nsanları, tar�h� günlere tanıklık 
ed�yoruz. Bu kadar �nançlı ve onurlu b�r yürüyüş yok” 
d�ye konuştu.

Onur Akın'ın ardından Zülfü L�vanel� sahneye çıkarak 
türk�ler�n� seslend�rd�.

M�t�ngde Kemal Kılıçdaroğlu 10 maddel�k b�r 
deklerasyon okudu. 10 Madde şöyle;

1- 15 Temmuz darbe g�r�ş�m�n� açık b�r şek�lde 
lanetl�yoruz. 249 şeh�d�m�z�n az�z hatırası ve 2301 
gaz�m�z �ç�n FETÖ terör örgütünün s�yas� ayağı ortaya 
çıkarılmalı ve gerçek darbec�lerden hesap sorulmalıdır.

2- İkt�dar tarafından 20 Temmuz'da get�r�len OHAL �le 
b�z buna s�v�l darbe d�yoruz yasama yürütme ve yargı 
tek elde toplanmıştır. OHAL b�r an önce kaldırılmalıdır.

3- Yargıyı s�yaset�n emr�ne vermek demokras�ye 
�hanett�r. Kollekt�f suç g�b� �nsan haklarına aykırı 
uygulamalardan vazgeç�lmel�d�r.

4- OHAL mağdurlarının yargıya er�ş�m ve sosyal 
güvenl�k haklarını kısıtlayan tüm uygulamalara son 
ver�lmel�d�r.

5- FETÖ �le h�çb�r �l�şk�s� �le bulunmayan ama sırf 
hükümete muhal�f olduğu �ç�n görevler�nden alınan 
akadem�syenler görevler�ne dönmel� ve tutuklu 
m�lletvek�ller� serbest bırakılmalıdır.
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6- Meslekler�n� yaptıkları �ç�n tutuklu bulunan 
gazetec�ler serbest bırakılmalıdır.

7- OHAL ortamında ve devler�n tüm �mkanları seferber 
ed�lerek yapılan anayasa değ�ş�kl�ğ� gayr�meşrudur. Bu 
b�r mühürsüz seç�md�r. Türk�ye gayr�meşru b�r anayasa 
�le yönet�lemez, yönet�lmemel�d�r.

8- Demokrat�k parlamenter s�stem üzer�ndek� her türlü 
vesayet kaldırılmalıdır. Eğ�t�mde la�kl�k �lkes�n�n 
aşındırılmasına son ver�lmel�d�r.

9- Sadece hukuk alanında değ�l toplumsal alanın tüm 
alanlarında adalets�zl�k devam etmekted�r. Yoksulluk, 
yaygın ş�ddet, terör g�b� sorunlara karşı ortak �rade 
gel �şt � r � lmel �d�r.  Toplumsal  adalets �z l �ğ�n  en 
vah�mler�nden olan kadın hakları  konusunda 
ayrımcılığın önüne geç�lmel�d�r.

10- Son zamanlarda uygulanan saldırgan dış pol�t�ka 
ülkem�z �ç�ndek� sorunları da kökleşt�rm�şt�r. Türk�ye 
coğrafyasındak� tüm halklara kardeşçe yaklaşan ad�lane 
b�r dış pol�t�kaya dönüş yapmalıdır.
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CADI AVINA, HUKUK DIŞI İHRAÇLARA SON !
MEHMET SARICA VE MESLEKTAŞLARIMIZ GÖREVLERİNE

İADE EDİLMELİDİR
Oda Başkanı Al� Ekber Çakar, 18 Temmuz 2017 tar�h�nde “Cadı Avına, Hukuk Dışı İhraçlara Son. Mehmet 
Sarıca Arkadaşımız ve Meslektaşlarımız Görevler�ne İade Ed�lmel�d�r” başlıklı b�r yazılı açıklama yaparak 
KHK'lara karşı mücadele çağrısı yaptı.

B�l�nd�ğ� üzere 15 Temmuz darbe g�r�ş�m�n�n ardından 
darbe ve darbec�lerle �lg�s� olmayan �ler�c�, demokrat 
kes�mler  de hedeflenerek adeta b�r  cadı  avı 
yürütülmekted�r. Bu durum meslektaşlarımıza da 
yansımıştır. Bunun son örneğ� 14 Temmuz 2017 
tar�h�nde yayımlanan 692 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname (KHK) �le yapılan kamudan �hraçlarda 
görülmekted�r.
TMMOB'n�n öncek� dönem Den�zl� İl Koord�nasyon 
Kurulu Sekreterl�ğ� görev�n� yapan ve halen Odamızın 
Den�zl� Şubes� Yönet�m Kurulu Sekreter� olan Mehmet 
Sarıca arkadaşımız, Kasım 2016'da Den�zl� Büyükşeh�r 
Beled�yes�ndek� görev�nden keyf� b�r şek�lde açığa 
alınmış, son KHK �le de görev�nden tamamen 
uzaklaştırılmıştır. İhraç ed�lenler arasında, üst b�rl�ğ�m�z 
TMMOB'ye bağlı Odalarımızın bazı Şube yönet�m 
kurulu üyeler� ve başkanları da bulunmaktadır.
B�l�nd�ğ� üzere �kt�dar, Olağanüstü Hal�, kend�s�ne 
muhal�f olan tüm kes�mler üzer�nde baskı ve s�nd�rme 
amacıyla kullanmaktadır.
Kamuoyu tarafından b�l�nmel�d�r k�, görev�nden 
uzaklaştırılan arkadaşımız Mehmet Sarıca ve TMMOB 
örgütlülüğü �ç�nde yer alan mühend�s, m�mar, şeh�r 
plancısı arkadaşlarımız, ömürler� boyunca darbelere 
karşı mücadele etm�ş, 15 Temmuz darbe g�r�ş�m�ne karşı 

çıkmış, emek ve demokras� mücadeles�nde akt�f b�r 
ş e k � l d e  y e r  a l m ı ş l a r d ı r .  G ö r e v l e r � n d e n 
uzaklaştırılmalarının gerçek neden�, haksızlıklara, 
adalets�zl�klere, sömürü ve rant �l�şk�ler�ne akt�f şek�lde 
karşı çıkmalarıdır.
Her zaman darbelere ve d�kta rej�mler�ne karşı duran 
O damız  ve  TMMOB'n�n  örgüt lü  üyeler �  o lan 
meslektaşlarımıza yönel�k cadı avına b�r son ver�lmes� 
ve arkadaşlarımızın görevler�ne �ade ed�lmes� 
gerekmekted�r.
Amacından saptırılarak baskı ve korku rej�m�ne 
dönüştürülmüş olan Olağanüstü Hal uygulaması derhal 
kaldırılmalı; yarattığı toplumsal tahr�bat g�derek 
büyüyen KHK'lere son ver�lmel�d�r.
TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası olarak, Mehmet 
Sarıca arkadaşımız, �hraç ed�len TMMOB örgütlülüğü 
�ç�ndek� meslektaşlarımız ve bütün �ler�c�, demokrat 
�nsanlarla dayanışma �ç�nde olduğumuzu kamuoyuna 
d u y u r u y o r ,  h u k u k u n  ü s t ü n l ü ğ ü  � l k e s � n � n 
uygulanmasını �st�yor, yanlış ve mesnets�z �hraçların 
derhal durdurulmasını �st�yoruz.

Al� Ekber Çakar
TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Başkanı

11
10
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TMMOB TEOMAN ÖZTÜRK ÖĞRENCİ EVİ VE SOSYAL TESİSİ
KAYIT BAŞVURULARI BAŞLADI

TMMOB Teoman Öztürk Öğrenc� Ev� ve Sosyal Tes�s� 2017-2018 öğren�m dönem� �ç�n başvuru ve kayıtlar 
başladı.

2 k�ş�l�k odalarda kahvaltı dah�l k�ş� başı 1 aylık oda katkı 
payı 550 TL olan öğrenc� ev� �ç�n başvurular web sayfası 
üzer�nden yapılacaktır. Başvuru �ç�n son tar�h 22 Eylül 
2017'd�r. Başvuruları kabul ed�lenler�n yerleşt�rme 
�şlemler� 11 Eylül 2017 tar�h�nden �t�baren yapılacaktır.

İlet�ş�m:
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenc� Ev� ve Sosyal 
Tes�s�

DARBELERE HAYIR, DİKTAYA SON !
Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz'ın 15 Temmuz'un 1. yılına 
�l�şk�n olarak 15 Temmuz 2017'de b�r basın açıklaması yaptı.

15 Temmuz Darbe G�r�ş�m�'n�n üzer�nden tam 1 yıl geçt�. 
Aradan geçen 1 yıllık süreye rağmen ne darben�n 
gerçek sorumluları açığa çıkartılab�ld� ne de darbe 
hakkındak� soru �şaretler� g�der�leb�ld�.

Darbe G�r�ş�m�n�n hemen ertes� günü yaptığımız 
açıklamada, darbelere karşı olduğumuzun altını 
ç�zerek, darbeler�n panzehr�n�n baskı ve �st�bdat 
uygulamalarının artırılması değ�l, demokras� ve 
özgürlükler�n sınırlarının gen�şlet�lmes� olduğuna 
d�kkat çekm�şt�k. Ne var k�, darbe g�r�ş�m�nden sonra üç 
aylığına �lan ed�len Olağanüstü Hal Rej�m�, AKP'n�n 
olağan yönet�m b�ç�m� hal�ne get�r�ld�.

Darbec�ler� bertaraf etme gerekçes�yle başlatılan OHAL, 
tüm muhal�fler�n tasf�ye ed�ld�ğ� b�r cadı avına 
d ö n ü ş t ü r ü l d ü .  H e r  t ü r d e n  a n a y a s a l  h a k  v e 
özgürlükler�n askıya alındığı bu dönemde yayınlanan 
Kanun Hükmünde Kararnamelerle 120 b�n�n�n üzer�nde 
kamu çalışanı sorgusuz suals�z görevler�nden �hraç 

ed�ld�, dernek ve kurumların faal�yetler� durduruldu, 
basın-yayın organları kapatıldı, mahkemeler zapturapt 
altına alındı. Anayasa değ�ş�kl�ğ� referandumu b�le 
OHAL koşullarında gerçekleşt�r�lerek, seç�mlerdek� 
usulsüzlükler örtbas ed�ld�. Daha b�rkaç gün önce b�zzat 
Cumhurbaşkanı, OHAL'� grevler� ertelemek �ç�n 
kullandıklarını açık b�ç�mde d�le get�rd�. Türk�ye şu anda 
muhal�f s�yas� part� başkanlarının ve m�lletvek�ller�n�n 
cezaevler�nden tutulduğu, gazetec�ler�n yüzlerce yıllık 
ceza �stem�yle yargılandığı, toplumun tüm kes�mler�n�n 
baskı altında tutulduğu tam b�r karanlık dönem yaşıyor.

TMMOB olarak dün olduğu g�b� bugün de, darbeler�n ve 
d�ktatörlükler�n karşısında tutum almaya devam 
edeceğ�z. Baskının, zulmün ve sömürünün hüküm 
sürdüğü b�r ülke yer�ne, eş�tl�ğ�n, özgürlüğün, 
demokras�n�n, barışın ve adalet�n egemen olduğu b�r 
Türk�ye �stem�yle mücadelem�z� sürdüreceğ�z.

Em�n KORAMAZ
TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı

Mehmet Ak�f Ersoy Mah. 295. Sokak No: 6 
Yen�mahalle/Ankara
Tel : 0312 386 10 38

http://ogrenc�ev�.tmmob.org.tr

TMMOB Teoman Öztürk Öğrenc� Ev�'nde ün�vers�teler�n 
mühend�sl�k, m�marlık ve şeh�r plancılığı bölümler�nde 
l�sans ya da yüksek l�sans öğren�m� gören öğrenc�ler �le 
TMMOB üyes� mühend�s, m�mar, şeh�r plancılarının 
yükseköğren�m gören çocukları konaklayab�l�r.



şube günlüğü

ADALET YÜRÜYÜŞÜNDE BİZLER DE
ORADAYDIK

EKB UZMANLARINA YÖNELİK BEP-TR II
ORYANTASYON EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİ
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Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şube, bağlı 
tems�lc�l�kler�m�z yönet�c�, çalışan ve üyeler�m�zle 
yürüyüşün 18. gününde, Eşme çıkışında Adalet 
Yürüyüşüne dah�l olduk. Yürüyüşe adalet yazılı şapka ve 
adalet t�şörtler� katılım göster�rken “Ülkem�z, Halkımız 
ve Geleceğ�m�z �ç�n Adalet” pankartı arkasında 
üyeler�m�zle yürüdük.

Odamızdan yetk� almış EKB uzmanlarının, B�na enerj� 
performansı yönetmel�ğ� kapsamında, �lg�l� Bakanlık 
tarafından oluşturulan yazılımın �k�nc� vers�yonu BEP-TR 
I I  programı �ç �n ,  Yetk � ler �n�n güncel lenmes� 
doğrultusunda, SMM faal�yetler�n� devam ett�ren ve 
Enerj� K�ml�k Belges� üreten EKB uzmanlarına yönel�k 
Kocael� Şube, Sakarya İl tems�lc�l�ğ�, Bolu İl tems�lc�l�ğ� ve 
Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�zde toplam 5 adet program 
oryantasyon eğ�t�m� gerçekleşt�r�lm�şt�r.

MEKANİK TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME
EĞİTİMİMİZ 03-09 TEMMUZ 2017 TARİHLERİ

ARASINDA GERÇEKLEŞTİ

03-09 Temmuz 2017 tar�hler� arasında 7 gün süren 
Mekan�k Tes�sat Mühend�s Yetk�lend�rme kursumuz 
Muammer Hakkı ERSÖZ ün sunumuyla ve 6 üyem�z�n 
katılımıyla MMO Kocael� Şube eğ�t�m salonumuzda 
gerçekleşt�. Eğ�t�mde; sıhhı tes�sat, ısıtma tes�satı ve ısı 
yalıtım konu başlıklarının detayları katılımcılara 
aktarılarak uygulama örnekler� göster�ld�.



şube günlüğü

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE ENERJİ
VERİMLİLİĞİNİ ARTIRMA EĞİTİMİ

10.07.2017 TARİHİNDE MMO UEM BİNAMIZDA
GERÇEKLEŞTİ

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ MÜHENDİS YETKİLENDİRME
KURSU ŞUBEMİZDE GERÇEKLEŞTİ

VFR VE ISI POMPASI EĞİTİMİ  18 TEMMUZ
2017 TARİHİNDE ŞUBEMİZDE GERÇEKLEŞTİ

Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes� bünyes�nde 
bulunan Uygulamalı Eğ�t�m Merkez�m�zde (UEM) b�r 
�lke �mza atıldı. Ph�lsa Ph�l�p Morr�s Sabancı S�gara ve 
Tütüncülük San. Ve T�c. A.Ş ve Mak�na Mühend�sler� 
Odası Kocael� Şube b�r�m yönet�c�ler�m�z tarafından 
Uluslararası olarak koord�ne ed�len “Endüstr�yel 
Tes�slerde Enerj� Ver�ml�l�ğ�” eğ�t�m� 10.07.2017 
tar�h�nde MMO UEM b�namızda gerçekleşt�r�ld�.

F�rmanın; Türk�ye, Almanya, Hollanda, Ukrayna, 
Kazak�stan, İsv�çre, Senegal, Portek�z, Güney Afr�ka, 
Sırb�stan, Ürdün g�b� Avrupa, Orta Doğu ve Afr�ka 
bölgeler�ndek� �şletmeler�nde Enerj� konusundan 
sorumlu 16 mühend�s eğ�t�m�m�ze katılım sağladı.

Eğ�t�m�m�zde; Enerj� tüketen endüstr�yel s�stemler�n 
daha ver�ml� kullanılması �ç�n teor�k aktarılan b�lg�ler  
tes�stek� uygulama ün�teler� �le desteklenmekted�r. 
2009 yılından bu güne Enerj� Ver�ml�l�ğ� Kanunu 
kapsamında Enerj� yönet�c�s� eğ�t�mler�n� yürüten �lk 
yetk�lend�r�lm�ş kurum olan  odamız böyles� b�r eğ�t�m 
�le çalışmalarını uluslararası alana taşımış, kent�m�z� ve 
ülkem�z� yurtdışına tanıtma fırsatı yaratmıştır. İşletmeler 
�le İşb�rl�ğ� ve bu düzeydek� çalışmaların artması �ç�n 
çalışmalarımıza devam ed�lecekt�r.

Şant�ye Şefl�ğ� Mühed�sl�k Yetk�lend�rme Kursu 13-14-
15 Temmuz 2017 tar�hler arası Muammer Hakkı ERSÖZ 
eğ�tmenl�ğ�nde şubem�zde gerçekleşt�r�ld�. Eğ�t�me 11 
üyem�z katıldı.

"VRF ve ISI POMPASI " konulu eğ�t�m sem�ner� 18 
Temmuz 2017 Salı günü saat: 13:30 – 18:00 arasında 
üyeler�m�z�n yoğun katılımıyla gerçekleşt�r�ld�.  Sem�ner 
sunumunu ALARKO CARRIER F�rması uzmanlarından;  
Ararad KÜÇÜKOĞLU -İş Gel�şt�rme ve Denet�m Müdürü 
D�lara ÇAYIR -B�reysel ve T�car� Kl�malar Ürün Yönet�c�s� 
Merve NAMA ÜNSAÇ–Hassas Kontrollü Kl�ma Ürün 
Yönet�c�s� gerçekleşt�rd�.

17 AĞUSTOS 1999 DEPREMİ 18. YILINDA
TMMOB İKK OLARAK ŞUBEMİZDE BASIN

AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRDİ

17 Ağustos Marmara deprem� �le �lg�l� Şube Başkanımız 
Ünal ÖZMURAL TMMOB İl Koord�nasyon Kurulu 
Sekreter� olarak, 16.08.2017 tar�h�nde Mak�na 
Mühend�sler� odası şube toplantı salonumuzda basın 
açıklaması gerçekleşt�r�ld�..



şube günlüğü - gebze

ENDÜSTRİYEL VE BÜYÜK TÜKETİMLİ
TESİSLERİN DOĞALGAZA DÖNÜŞÜMÜ

MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU
GERÇEKLEŞTİ

KARİYERİNİ ŞANSA BIRAKMA SEMİNERİ
GERÇEKLEŞTİ

“GEOMETRİK BOYUTLANDIRMA VE
TOLERANSLANDIRMA” EĞİTİMİ

GERÇEKLEŞTİ

ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANI BEP-TR II
ORYANTASYON EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİ
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Tems�lc�l�ğ�m�z de 03-06 Temmuz 2017 tar�hler�nde 
Mak�na Mühend�s� Hakan YAVUZ'un sunumuyla 
“Endüstr�yel ve Büyük Tüket�ml� Tes�sler�n Doğalgaza 
D ö n ü ş ü m ü  M ü h e n d � s  Ye t k � l e n d � r m e  K u r s u” 
gerçekleşt�r�ld�. 4 gün süren eğ�t�me 16 üyem�z katılım 
sağladı

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z de Kar�yer.net f�rmasının 
katkıları �le kar�yer etk�nl�k yönet�c�s� Sem�h GÜMÜŞ'ün 
anlatımıyla “Kar�yer�n� Şansa Bırakma, CV Hazırlama 
Tekn�kler�” sem�ner� düzenlend�. Etk�nl�ğe 25 üyem�z 
katılım sağladı

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z de 15-16 Temmuz 2017 
tar�hler�nde Mak�na Mühend�s� At�la ÇINAR'ın 
s u n u m u y l a   “ G e o m e t r � k  Ö l ç ü l e n d � r m e  v e 
Toleranslandırma” eğ�t�m� gerçekleşt�r�ld�. 2 gün süren 
eğ�t�me farklı f�rmalardan 11 k�ş� katılım sağladı

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�zde 17 Temmuz 2017 tar�h�nde 
Enerj� K�ml�k Belges� Uzmanı BEP-TR II oryantasyon 
eğ�t�m� gerçekleşt�r�ld�. Gerçekleşt�r�len eğ�t�me 23 EKB 
uzmanı katılım sağladı



YENİ ÜYE TANIŞM ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİBULUT MAKİNA ASANSÖR FİRMASINA
TEKNİK GEZİ DÜZENLENDİ

TAM ZAMANINDA ÜRETİM, GRUP TEKNOLOJİSİ
SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİ

BAYRAM TRAFİĞİ VE ARAÇ BAKIMLARI
KONUSUNDA BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİ

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI KUTLANDI

şube günlüğü - gebze

Gebze İ lçe Tems�lc�l�ğ�m�z Asansör Kom�syonu 
tarafından Bulut Mak�ne Asansör fabr�kasına tekn�k gez� 
düzenled�. 15 üyem�z�n katıldığı tekn�k gez� de h�drol�k 
asansör ün�teler�ne ve aksamlarına yönel�k b�r 
sem�nerde gerçekleşt�r�ld�

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�zde Mak�na Yüksek Mühend�s� 
ve A sınıfı İş Güvenl�ğ� Uzmanı Vedat BOZKAN'ın 
sunumu �le “Tam Zamanında Üret�m, Grup Teknoloj�s�” 
sem�ner� gerçekleşt�r�ld� 

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�ne son 6 ayda üye olmuş 
meslektaşlarımızla tanışma etk�nl�ğ� düzenlend�. 
Tems�lc�l�k yürütme kurulu üyeler�,  tems�lc�l�k 
çalışanları, kom�syonların yönet�c�ler� ve yen� üyeler�n 
katıldığı tanışma etk�nl�ğ� tems�lc�l�k çalışmalarının 
anlatıldığı sunum �le başladı. Etk�nl�k sonunda yen� 
üyeler�m�ze rozetler� takıldı

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ� Yürütme Kurulu Başkanı S�nan 
Yücel, bayram tat�l�nde yola çıkmadan önce d�kkat 
ed�lmes� gereken hususlara �l�şk�n b�r basın açıklaması 
yaptı.
Bayramda traf�k kazalarına karşı d�kkatl� olunması 
gerekt�ğ�, araç bakımlarını �hmal ed�lmemes� gerekt�ğ� 
bel�rt�ld�

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ� Yürütme Kurulu 30 Ağustos Zafer 
Bayramının 95. yılı dolayısıyla Gebze k� s�v�l� toplum 
örgütler� �le Gebze Cumhur�yet Meydanında yapılan 
kutlamalara katıldı. Odamız adına Atatürk anıtına 
çelenk bırakıldı



basın açıklaması

TMMOB 17 AĞUSTOS’UN YIL DÖNÜMÜNDE BİR KEZ DAHA UYARIYOR:

DEPREM HALA ÜLKEMİZİN EN BÜYÜK SORUNUDUR
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17 Ağustos 1999 Marmara deprem�n�n üzer�nden 18 yıl 
geçt�. 18 yıl önce bugün, merkez üssü Gölcük olan ve 
beraber�nde tüm Marmara bölges�n� etk�leyen 7,4 
büyüklüğünde b�r deprem meydana geld�. 17.479 k�ş� 
hayatını kaybett�,  45.953 k�ş� yaralandı, 244.383 
c�varında konut ve �şyer� hasar gördü, ülke ekonom�s� 
kısa zamanda telaf� ed�lmes� mümkün olmayacak 
derecede etk�lend�. B�lançonun yol açtığı acı, deprem�n 
toplumsal travma hal�ne gelmes�ne neden olmakla 
kalmadı, başta yapı üret�m sürec�, mevcut yapılar, 
kentleşme pol�t�kası, afet sonrası önlemler, mevzuat 
olmak üzere yeters�zl�ğ�m�z�, hatalarımızı gün yüzüne 
çıkardı. Görmezden gel�nen, yok sayılan sorunlar 
dramat�k b�r olayla varlığını h�ssett�rd�. Ülkem�z�n 
jeoloj�k gerçekl�ğ�  olarak depremlerle sık sık 
karşılaşacağımız b�l�nmes�ne karşın, deprem g�b� b�r 
doğa olayının "asrın felaket�ne" dönüşmes�n�n 
ardından geçen on altı yıl sonra bugün, yaşadığımız 
çevren�n afetlere karşı daha güvenl� olduğunu 
s ö y l e m e k  m ü m k ü n  d e ğ � l d � r.  S o n  g ü n l e r d e 
Karaden�z`den Akden�z`e, Ege Den�z�nden Van`a kadar 
ülkem�z coğrafyasında meydana gelen depremler, 
ü lkem�z�n  olması  gereken can a l ıc ı  gündem 
maddeler�nden b�r�s�n�n deprem olduğu gerçeğ�n� 
b�zlere defalarca hatırlatmaya devam etmekted�r.
Deprem gerçeğ� ve Türk�ye
Türk�ye b�r deprem ülkes�d�r. Topraklarının ve 
nüfusunun büyük b�r bölümü deprem tehl�kes� 
altındadır.
Türk�ye topraklarında 1900`lü yılların başından 
günümüze otuz c�varında büyük ölçekl� deprem 

meydana gelm�ş ve resm� kayıtlara göre 100.000 
c�varında �nsan hayatını kaybetm�şt�r. Yasa bazında 
gerekl� değ�ş�kl�kler yapılmamasına karşın 17 
Ağustos deprem� sonrasında yürürlüğe konan 
Yönetmel�k ve Genelgelerle, güvenl� yapılaşmanın 
�lk adımı olan zem�n etütler�n�n ve sağlıklı 
kentleşmen�n altlığını oluşturan �mar planlarına 
esas Jeoloj�k-Jeotekn�k etütler�n zorunlu hale 
g e t � r � l m e s �  ö n e m l �  b � r  g e l � ş m e  o l a r a k 
değerlend�r�lmes�ne rağmen, afet r�skler�n�n 
azaltılması açısından yaşamsal öneme sah�p bu 
düzenlemeler�n uygulanması ve hayata geç�r�lmes� 
konusunda yerel yönet�mler�n yeterl� duyarlılığı 
göstermemeler�, hala yeter�nce ders almadığımızı 
göstermekted�r.
Bu yıl da,17 Ağustos Deprem�`n�n yıldönümünün 
hemen önces�nde deprem gerçeğ� kend�n� b�r kez daha 
hatırlatmıştır. Uzunca b�r süred�r Çanakkale, Man�sa,  
Adıyaman ve İzm�r �l�m�z, son olarak ta Muğla �l�m�z ve 
�lçeler� depremden nas�b�n� almış, 6.6 büyüklüğünde 
olan deprem aynı zamanda b�r su hareket�ne (tsunam�)  
neden olmuş. Bodrum ve Datça`da yapılar hasar 
görmüş,  Den�z kıyısında bulunan tekne ve otomob�ller 
üst üste yığılarak çalışamaz hale gelm�ş, Can kaybı 
olmasa da pan�k ve korku �le koşuşan ve pencerelerden 
atlayarak yaralanan �nsanlar olmuştur.
Bugün k�ş� başına 1.5 m2 yeş�l�n olduğu; ağacın, 
ormanın ve su havzalarının yok ed�lerek boş 
alanların betona tesl�m ed�len b�r kentle karşı 
karşıyayız. Bu kent 7 ve üzer� deprem bekleyen 
İstanbul`dur.



basın açıklaması

Her zaman olduğu g�b� b�l�m ve mühend�sl�k dışı 
yapılaşma ve kentleşme anlayışı b�r tarafa bırakılıp, 
dere yataklarının yapılaşmaya açılması ve yağan 
yağmur suyunu alacak toprağın kalmaması ve der�n 
bodrum kazılarının yer altı drenaj s�stem�n� 
bozması d�kkate alınmamakta, yağan yağmur suçlu 
olarak �lan ed�lmekted�r. Yazılı ve görsel basının büyük 
çoğunluğunun  "çok yağmur yağdı" anlayışıyla 
konuyu gündeme get�rmes�, sorunun doğru b�r 
zem�nde tartışılmasının önüne geçmekted�r.
Buna rağmen, daha çok rant amaçlı olan kentsel 
dönüşüm projeler� dışında, deprem kaygısını g�derecek 
adımlar atılamamış, güvenl� yaşam sağlanamamıştır. 
Kaldı k� kentsel dönüşüm projeler� kapsamında TOKİ 
tarafından üret�len konutlar yapı denet�mden muaf 
tutulmakta, özell�kle yoksul ve dar gel�rl�ler �ç�n üret�len 
konutların b�r �k� sene �çer�s�nde n�tel�ks�zl�ğ� açığa 
çıkmaktadır.
Mevcut yapı stokuna �l�şk�n ver�ler�n tahm�nlere 
dayandığı vurgulanmalıdır. Çünkü ülkem�z�n ayrıntılı 
yapı envanter� yoktur.  Dolayısıyla mevcut b�lg�ler 
güncellenememekte ve merkez� düzeyde kamuoyuyla 
paylaşılmamakta, güçlend�rme çalışmalarının hang� 
düzeyde olduğu, kaç b�nanın yıkılıp yen�den yapıldığı, 
okullar, yurtlar, hastaneler başta olmak üzere kamu 
b�nalarının mevcut durumu b�l�nmemekted�r. Marmara 
ve Van depremler�nde sınavı geçemeyen yapı 
stokumuzun, b�r bütün olarak olası depremde ne tür 
tepk� vereceğ� �se adeta b�l�nmeze terk ed�lm�şt�r.
Meslek Odalarının  �şlev�
Ancak son b�rkaç yıldır s�yas� �kt�dar mevzuatta kabul 
ed�lemez köklü değ�ş�kl�lere �mza atmış, meslek 
o d a l a r ı n ı n  to p l u m s a l  ya ra r  h a s s a s � ye t � n d e n 
kaynaklanan kamu projeler�ne müdahale etme 
kanallarını kapatmış, üyeler�n� denetlemes�n�, s�c�ller�n� 
tutmasını, meslek� faal�yetler�n� kayıt altına almasını 
engellem�ş, "�mzacılıkla" ve sahte mühend�slerle 
mücadeley� zayıflatmış, b�r taraftan da Meslek Odaları 
üzer�nde mal� ve �dar� denet�m kurarak vesayet �l�şk�s�n� 
hayata geç�rmek �stem�şt�r. Değ�ş�kl�kler�n Meslek 
Odalarını güçsüzleşt�recek ve Oda-üye �l�şk�s�n�n 
zayıflayacak �çer�ğe sah�p olmasının yaratacağı 

hand�kap b�r yana, mevzuatın yapı üret�m sürec�n� 
denet�ms�zl�ğe mahkum edecek hükümler �çermes�n�n 
ve s�yas� �kt�darın Meslek Odalarını devre dışı 
bırakmasının topluma pahalıya mâl olacağı açıktır.
Anlaşılan o k� s�yas� �kt�dar ne ülken�n deprem 
gerçeğ�n�n farkındadır ne de meslekler�n ve meslek 
odalarının �şlev�n� b�lmekted�r.
Depreme Hazır mıyız? 
Türk�ye depreme hazır mı? Bu soruya ne yazık k� olumlu 
yanıt verem�yoruz. Ne deprem önlemler� ne de afet 
sonrası hazırlığı �kna ed�c� buluyoruz.
Açıkçası ne sorunlar ne de çözüm sırdır. Ne sorunlar 
değ�ş�yor ne de güvenl� yaşam kuracak adımlar atılıyor. 
S�yas� �kt�darın kentleşme ve �mar pol�t�kaları 
bağlamındak� yaklaşımı ve doğal afetler� "kader" g�b� 
gören anlayış ne yazık k� end�şeler�m�z� artırıyor. Kentler 
deprem tehl�kes�ne değ�l ranta göre düzenlen�yor.
End�şel�y�z. Yapı üret�m sürec�n�n end�şeler�m�z� 
g�derecek şek�lde sağlıklı �şlemed�ğ�n�n farkındayız. 
Lak�n end�şem�z bu kadarla sınırlı değ�ld�r. En azından 
meslek odalarının, ün�vers�teler�n, b�l�m çevreler�n�n, 
s �v� l  �n�s�yat�f ler �n kamu yönet�m� tarafından 
oluşturulacak ortak b�r zem�nde b�r araya gelerek 
başlatacağı sürec�n, tuhaf k� y�ne s�yas� �kt�darın yanlış 
tutumu neden�yle sekteye uğratıldığını görmek 
end�şeler�m�z� artırıyor. Mevcut yapı stoku b�zler� 
end�şelend�r�yor. TOKİ tarafından üret�len büyük konut 
projeler�n�n yapı denet�m s�stem�nden muaf tutulması 
b�zler� end�şelend�r�yor. Deprem toplanma alanlarının 
�mara açılması, yerel yönet�mler�n rant odaklı projeler 
gel�şt�rmes� ve en az d�ğerler� kadar öneml� olmak üzere 
deprem tehl�kes�n�n görmezden gel�nmes�, toplumsal 
duyarlılığın törpülenmes� end�şeler�m�z� pek�şt�r�yor.
Son yıllarda yaşanan depremler, gereken önlemler�n 
alınması �ç�n "b�zlere doğanın b�r uyarısı" olarak 
görmek, "geçen her san�yen�n çok öneml� olduğunun 
farkında olarak" �ved�l�kle eks�kl�kler�m�z� tamamlamak 
ve başta deprem olmak üzere ülke jeoloj�k koşullarının 
ürünü olan r�sklere ve teknoloj�k r�sklere karşı "etk�n ve 
ver�ml� b�r afet yönet�m s�stem�n� oluşturmak" zorunda 
olup, mevcut Yapı Denet�m Yasası'nın öngördüğü, t�car� 
yanı ağır basan yapı denet�m ş�rket� ve öngörülen tekn�k 
müşav�rl�k ş�rket� model� yer�ne uzmanlık ve et�k 
n�tel�klere sah�p yapı denetç�ler�n�n etk�nl�ğ�ne dayalı, 
meslek odalarının sürece etk�n katılımını sağlayacak yen� 
b�r planlama, tasarım, üret�m ve denet�m sürec� 
model�n�n ben�msenmes� gerekl�l�ğ�n� b�r kez daha 
vurguluyoruz. 
B�zler geleceğe end�şeyle değ�l, güvenle bakmak 
�st�yor ve bu �steğ�m�z�n her da�m arkasında 
olacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz. 

Ünal ÖZMURAL
TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETERİ
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HAKLARIMIZIN GASPEDİLMESİNE, GELECEĞİMİZİN
KARARTILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ

SGK �le TMMOB arasında sürdürülen mühend�s asgar� ücret pol�t�kasının Sosyal Güvenl�k Kurumu (SGK) �le 
31 Temmuz 2012 tar�h�nde �mzalanan �şb�rl�ğ� protokolünün tek taraflı olarak feshed�lmes�ne �l�şk�n İKK 
olarak M�marlar Odası taş b�nada basın açıklaması gerçekleşt�r�ld�.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YILLARDIR KURUMLARIMIZ ARASINDA SÜRDÜRÜLEN İŞBİRLİĞİNİ TEK 
TARAFLI OLARAK BİTİRMİŞTİR TMMOB, KAMU VE MESLEKTAŞ YARARLARINA AYKIRI OLAN BU KARARI 

KABUL ETMEMEKTEDİR.

B�rl�ğ�m�z �le T.C. Sosyal Güvenl�k Kurumu Başkanlığı 
arasında, mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarının ücretl� 
çalıştıkları sektörlerde kayıt dışı �st�hdamı önleme 
amacıyla 31 Temmuz 2012 tar�h�nde �mzalanan �şb�rl�ğ� 
protokolü SGK tarafından 09.06.2017 tar�h�nde tek 
taraflı olarak feshed�lm�şt�r. Feshed�len protokol gereğ� 
B�rl�ğ�m�z, ücretl� çalışan mühend�s, m�mar ve şeh�r 
plancıları �ç�n bel�rled�ğ� asgar� ücret� her yıl Aralık 
ayında Sosyal Güvenl�k Kurumu'na �letmekte ve 
uygulanmak üzere bağlı meslek odaları �le kamuoyuna 
duyurmaktaydı. Ücret bel�rlemes�nde ağırlıklı olarak 
kamu kurumlarında yen� �şe başlayan mühend�s, m�mar 
ve şeh�r plancılarının ücret� d�kkate alınmaktaydı. 
Sosyal Güvenl�k Kurumu, �mzalandığı tar�hten bugüne 
sorunsuz olarak uygulanmakta olan, protokolü 
“yürütülen �ş ve �şlemlere esas teşk�l eden mevzuatta 
öneml� değ�ş�kl�kler yaşandığı” gerekçes�yle rev�ze 
etmek �stem�şt�r. Aslında, protokolün �mzalandığı 2012 
yılından günümüze, protokol değ�ş�kl�ğ�n� gerekt�recek 
herhang� b�r mevzuat değ�ş�kl�ğ� bulunmamaktadır. 
Ta r a f ı m ı z a  � l e t � l e n  r e v � z e  p r o t o k o l  t a s l a ğ ı 
�ncelend�ğ�nde, mevcut protokolün esasını oluşturan 
“TMMOB'n�n asgar� ücret bel�rlemes�” ve “kurumun 
mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarına ödenecek 
ücretler�n bu asgar� sev�yen�n altında olmaması �ç�n 
gerekl� tedb�rler� alması” hükümler� çıkarılarak 
protokolün �ç�n�n boşaltılmaya çalışıldığı görülmüştür. 
Bu nedenle rev�ze protokol taslağı B�rl�ğ�m�zce kabul 
e d � l m e m � ş t � r .  S G K ' n ı n  y a z ı s ı n d a  y e r  a l a n 

“kurumumuzun amacı, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 39 
uncu maddes� gereğ�nce bel�rlenen zorunlu asgar� 
ücrete alternat�f b�r ücret sev�yes� bel�rlemek veya arz 
talep �l�şk�s� sonucunda p�yasa tarafından bel�rlenen 
ücret sev�yeler�ne müdahale etmek değ�l, s�gortalıların 
kurumumuza gerçek ücretler� üzer�nden b�ld�r�lmes�n� 
sağlamaktır ” �fades� esas n�yet�  açıkça ortaya 
koymaktadır. Böylece SGK, kend�s� �le TMMOB arasında 
bel�rlenen asgar� ücret� değ�l, �şveren/sermaye 
p�yasasının serbestçe bel�rled�ğ� farklı ve “gerçek” yan� 
“düşük” ücretler�  esas almayı;  kamu yararı ve 
meslektaşlarımızın korunması gerekl�l�kler�nden 
uzaklaşmayı terc�h etm�şt�r. D�ğer yandan 4857 sayılı İş 
Kanunu'nun 39. Maddes� gereğ�nce bel�rlenen zorunlu 
asgar� ücret�n, l�sans düzey�nde eğ�t�m almış mühend�s, 
m�mar ve şeh�r plancısı meslek mensuplarının almakta 
oldukları ücret bağlamında gerçek durumu yansıtan ve 
�nsan� gereks�n�mler� karşılayan b�r rakam olmadığı 
b�l�nmekted�r. Asl� görev� çalışanların haklarını ve sosyal 
güvenceler�n� korumak üzere �lg�l� usul ve esasları 
düzenlemek olan Sosyal Güvenl�k Kurumu'nun, 
mevzuattak� yeters�zl�ğe sığınarak �şb�rl�ğ�nden 
kaçınması değ�l, meslek kuruluşları �le b�rl�kte çalışarak 
bu eks�kl�ğ� g�dermeye yönel�k çalışmalar yapması 
beklen�r. TMMOB bu süreçte Sosyal Güvenl�k Kurumu ve 
Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığı yetk�l�ler� �le 
görüşmeler yaparak kurumu bu son derece yanlı ve 
yanlış kararından döndürmeye çalışmış ancak başarılı 
olamamıştır. Z�ra görüşülen yetk�l�ler, �şveren kes�mler� 
tarafından kuruma büyük b�r baskı uygulandığını, 
bakanlık üst düzey bürokras�s�n�n bu durumdan 
rahatsız olduğunu açıkça söylemekted�r. Sosyal 
Güvenl�k Kurumu, maalesef b�zler�n yan� emekç�ler�n 
talepler�n� d�kkate almak yer�ne, patronların ve 
p a r l a m e n t o d a k �  t e m s � l c � l e r �  o l a n  h ü k ü m e t 
yetk�l�ler�n�n, bakanların baskılarına boyun eğerek, 
yüzb�nlerce mühend�s, m�mar şeh�r plancısının almış 
oldukları eğ�t�m ve verd�kler� h�zmet�n n�tel�ğ�n� h�çe 
saymıştır. Mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarını düşük 
ücretlerle çalışmaya ve s�gorta pr�mler�n�n eks�k 
yatırılması neden�yle güvences�z b�r geleceğe mahkûm 
etm�şt�r. Bel�rtmek �ster�z k�, kuruluş amacı “sosyal 
s�gortalar �le genel sağlık s�gortası bakımından k�ş�ler� 
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güvence altına almak” olan SGK'nın bu kararı kend� 
tar�h�nde kara b�r leke olarak yer alacaktır. Öte yandan 
bünyes�nde “Kayıt Dışı İst�hdamla Mücadele” adında b�r 
b�r�m� bulunan ve “…kayıt dışı çalışmanın önlenmes� 
amacıyla d�ğer kamu �dareler�, bankalar, aracı kurumlar, 
oda, borsa, b�rl�k ve meslek kuruluşları ve her türlü 
gerçek ve tüzel k�ş�lerle s�gortalılık ve �şyer� denet�m�, 
ver� paylaşımı ve kontrolü konusunda �şb�rl�ğ� yapmak, 
projeler oluşturmak, gel�şt�rmek ve uygulamak” 
konusunda Yasa �le görev ve yetk� ver�len SGK; kuşku 
yok k� kayıt dışılığın yalnızca s�gortasız �şç� çalıştırmak 
olmadığını, çalışanların aldığı gerçek ücret üzer�nden 
s�gorta p�r�m� ödememen�n de b�r çeş�t kayıt dışılık 
olduğunu �y� b�lmekted�r. Bu protokolün fesh� 
neden�yle devlet c�dd� b�r gel�r kaybına uğratılacak ve 
verg� kaçakçılığı teşv�k ed�lecekt�r. TMMOB ve d�ğer 
kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşları �le 
yürütülen �şb�rl�ğ�n� gel�şt�rerek daha �ler�ye götürmes� 
gereken SGK yetk�l�ler� protokolü feshederek suç 
�şlemekted�r. “Protokolün Fesh�” başlıklı protokolün 6. 
Maddes� “İş bu Protokol maddeler�nde bel�rt�len 
hükümler�, yasal ve �dar� �şler� düzenleme gerekçes�yle 
yen� b�r protokol yürürlüğe g�rd�ğ�nde kend�l�ğ�nden 
feshed�lm�ş sayılacaktır. Ancak taraflar anlaşarak da bu 
protokolü feshedeb�l�rler.” şekl�nded�r. Gel�nen 

aşamada taraflar arasında yen� b�r protokol yürürlüğe 
g�rmem�şt�r ve protokol fesh� konusunda B�rl�ğ�m�z �le 
b�r anlaşmaya varılmamıştır. SGK �mza attığı protokolün 
hükümler�n� de ç�ğneyerek, hukuksuz b�ç�mde tek 
taraflı olarak protokolü feshetm�şt�r. B�l�nmel�d�r k� 
TMMOB, Sosyal Güvenl�k Kurumu'nun bu kararını 
kabullenmeyecekt�r! B�rl�ğ�m�z nasıl k�, üyeler�m�z�n 
çalışma hayatını olumlu yönde etk�lemes� öngörülen 
�şb�rl�ğ� protokolünü �mzalandığı 2012 yılında tüm 
üyeler�ne duyurmuşsa, “tek taraflı fes�h” kararını da aynı 
şek�lde duyurmayı ve bu yanlış adımdan b�r an önce 
ger� dönülmes� �ç�n tüm örgüt b�r�mler�n� mücadele 
etmeye çağırmayı b�r zorunluluk olarak görmekted�r. 
Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığına ve Sosyal 
Güvenl�k Kurumuna seslen�yoruz; Sosyal güvenl�k 
toplumun tüm b�reyler� �ç�n temel b�r haktır. 500.000'� 
aşkın mühend�s, m�mar ve şeh�r plancısının ekmeğ� �le 
oynamayın, gelecekler�n� karartmayın. Bu yanlış 
karardan b�r an önce ger� dönün. TMMOB, başta yen� 
mezun üyeler�m�z olmak üzere ücretl� çalışan tüm 
üyeler�m�z�n kazanılmış haklarını ger� dönülmez 
b�ç�mde yok edecek “tek taraflı fes�h” �şlem�n�n ger� 
alınması ve gerekl� yasal düzenlemeler�n yapılması �ç�n 
mücadele edecekt�r. Kurtuluş yok tek başına, ya hep 
beraber ya h�ç b�r�m�z!

“LPG’Lİ ARAÇLARDA KAMUSAL DENETİMİN KALDIRILMASI”
İLE İLGİLİ ŞUBE BSIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
“LPG'l� araçlarda kamusal denet�m�n kaldırılması “ �le �lg�l� şubem�z yönet�m kurulu 29.06.2017 tar�h�nde 
şube toplantı salonumuzda basın açıklaması gerçekleşt�r�ld�.

LPG`l� Araçlarda Kamusal Denet�m�n Ortadan 
Kaldırılması Ölümlere Davet�ye Çıkarıyor

K a m u o y u n ca  b � l � n d � ğ �  ü z e r e ,  a l t e r n a t � f  e n e r j � 
kaynaklarına (LPG, CNG, LNG vb.) dönüşmüş olan 
araçların TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası tarafından 
yapılan kamusal denet�mler�, T.C. B�l�m Sanay� ve Teknoloj� 
Bakanlığı tarafından 24 Haz�ran 2017 tar�h ve 30106 sayılı 
Resm� Gazete`de yayımlanan "Araçların İmal, Tad�l ve 
Montajı Hakkında Yönetmel�kte Değ�ş�kl�k Yapılmasına 
Da�r Yönetmel�k"te yapılan değ�ş�kl�klerle ülkem�zde 
yaygın olarak yapılan yakıt s�stem� tad�latı uygulaması 
olan araçların LPG/CNG`ye dönüştürülmes� �şlem� 
tümüyle denet�ms�z hale get�r�lerek f�rmaların beyanına 
bağlanmıştır.

Yönetmel�kte yapılan bu değ�ş�kl�k �le Odamızın kamusal 
denet�m yetk�s� tamamen ortadan kaldırılmaktadır. 
Denet�m ve kontrol sektörde faal�yet gösteren ve g�derek 
denet�ms�z ve kontrolsüz b�r şek�lde faal�yet yürütecek 

olan f�rmaların �n�s�yat�f�ne bırakılmaktadır. Bu uygulama 
�le ülkeye yasa dışı yollardan LPG KİT`� ve malzeme g�r�ş� �le 
standart dışı yerl� üret�m artacak, tekn�ğ�ne uygun 
olmayan LPG araç dönüşümler� başlayacak, haksız 
rekabet koşulları artacak, yetk�l� mühend�s �st�hdamı 
azalacak, sektörde d�s�pl�ns�zl�k, denet�ms�zl�k ve 
kontrolsüzlük had safhaya ulaşacaktır.

Ö n c e l � k l e  b e l � r t m e k  � s t e r � z :  K a m u s a l  d e n e t � m 
mekan�zmasının kaldırılması, 2004 yılı sonu-2005 yılının 
�lk aylarındak� LPG`l� araç patlamalarından hatırlanacağı 
üzere, fac�alara ve ölümlere davet�ye çıkartmak anlamına 
gelmekted�r.

Kamusal denet�m Bakanlık el�yle tamamen ortadan 
kaldırılmaktadır. Araçların LPG`ye �lk dönüşümüne �l�şk�n 
düzenlenen Montaj Tesp�t Raporu p�yasada serbestçe 
düzenleneb�lecekt�r. Gaz Sızdırmazlık Raporu uygulaması 
tamamen kaldırılmakta, standartlara uygun dönüşümü 
yapılmayan ve kontrol ed�lmeyen araçlar traf�kte sorun 
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yaratacak ve kazalara sebeb�yet verecekt�r.

Tesc�le esas LPG/CNG araçların yakıt s�stem� montaj ve son 
kontroller�ne �l�şk�n sürec�n buğün geld�ğ�m�z noktada 
konunun daha �y�  kavranab�lmes�  �ç�n 22 yı l l ık 
uygulamanın dönemsel kes�tler�n�n sonuçları �le b�rl�kte 
değerlend�r�lmes� gerekmekted�r.

1995–1998 Arası Uygulama: Yetk�s�z f�rmalarca yapılan 
dönüşümler ve denet�ms�z yıllar Yönetmel�ğ�n yürürlüğe 
g � r d � ğ �  v e  B a k a n l ı k ç a  h e r h a n g �  b � r  d e n e t � m 
mekan�zmasının oluşturulmadığı 1995–1998 yılları 
arasında yaklaşık 300 b�n araç LPG` ye dönüştürülmüştür. 
Mühend�s �st�hdam etmeyen, dönüşüm f�rmalarında 
çalışan elemanların eğ�t�lerek belgelend�r�lmed�ğ� 
standart dışı malzemen�n kullanıldığı ve projes�z 
dönüştürülen araçlar; günümüzde olduğu g�b� o 
dönemde de kamu v�cdanını yaralayan b�rçok ölümlü 
kazaya neden olmuştur.

1998–2000 Arası:  Sektör denet�m altına alınıyor
LPG araç dönüşümü yapan f�rmalara "İmalat Yeterl�l�k 
Belges�" ver�lmes� �le mühend�slere "Mühend�s Yetk� 
Belges�" ver�lmes�ne �l�şk�n 05.03.1998 tar�hl� Bakanlık 
Protokolü �le odamız yetk�lend�r�lm�şt�r. Bu protokol 
çerçeves�nde sektörde çalışacak mühend�sler�n eğ�t�lerek 
belgelend�r � lmes�  yetk � l �  dönüşüm f �rmalarının 
kayıtlarının tutulması projes�ne uygun montajının yapılıp 
y a p ı l m a d ı ğ ı  s t a n d a r t  m a l z e m e n � n  k u l l a n ı l ı p 
kullanılmadığı yetk�l� f�rmalarda belgelend�r�lm�ş 
mühend�sler�n çalıştırılıp çalıştırılmadığı kontroller� 
y a p ı l a r a k  o d a m ı z c a  k a y ı t  a l t ı n a  a l ı n m ı ş t ı r .
2000–2004/5 Arası: Denet�ms�zl�k yayılıyor, yılların 
b�r�k�m� artık c�dd� b�r toplumsal sorun oluşturuyor.
27.12.1999 tar�h�nde �mzalanmış olan protokol bakanlık 
tarafından tek yanlı olarak fes�h ed�lm�şt�r. Bunun sonucu 
olarak sektörün denet�m ve kontrolü sektörde faal�yet 
gösteren ve g�derek denet�ms�z kalan f�rmaların 
�n�s�yat�f�ne bırakılmıştır.

Bu uygulama sonucu LPG K�t� ve malzeme g�r�ş� �le 
standartlar dışı yerl� üret�m artmış, yasal olmayan LPG 
araç dönüşümler� hızlanmış, haksız rekabet koşulları 
yaratılmış, yetk�l� mühend�s �st�hdamı azalmış; sektörde 
d�s�pl�ns�zl�k ve denet�ms�zl�k had safhaya ulaşmıştır.
Geçm�şte dönüştürülmüş ve büyük b�r çoğunluğu 
standart dışı olan b�rçok araca f�rmalarca "Montaj Tesb�t 
Raporu" ve �stenen d�ğer belgeler düzenlenerek bu araçlar 
sözde "yasal statü"ye kavuşturulmaktaydı. Sorun öyle 
büyük b�r boyuta ulaşmıştı k�, b�rçok f�rma başka �llerde 
tesc�ll� ve h�ç görmed�ğ� çok sayıda araca t�car� kaygılarla 
belge düzenlenmekteyd�. Yan� dönüşümü yapan f�rma 
yaptığı �ş�n "standartlara, �l�m ve fen kurallarına uygun 
olduğunu, standartlara uygun malzeme kullanıldığını, 
dönüştürdüğü aracın gaz sızdırmadığını" beyan etmekte, 

kend� yaptığı �şe kend�s� onay vermekteyd�. Dönüştürülen 
araçların son kontrolünde h�çb�r kamusal denet�m�n 
yapılmadığı, böyles� b�r boşluk ortamında, standart dışı 
dönüştürülen araçların yol açtığı kazalardan dolayı b�rçok 
�nsanımızın yaşamını y�t�rd�ğ�, yaralandığı ve tr�lyonlarca 
l�ra madd� kayıpların oluştuğu b�l�nen b�r gerçekl�kt�r.
Sanay� ve T�caret Bakanlığı LPG`l� araçların denet�m�n� 
MMO`ya devred�yor

LPG`ye dönüşümü yapılan araçların son kontroller�n� 
yapma ve montaj tesb�t raporu düzenleme yetk�s� 2000 yılı 
önces�nde olduğu g�b� 11 N�san 2005 tar�h�nde odamıza 
yen�den devretm�şt�r. Başlayan denet�mler net�ces�nde 
yapılan yen� uygulamalar �le sektördek� d�s�pl�ns�zl�k ve 
denet�ms�zl�ğ�n üstüne g�d�lerek, yetk�l� f�rmalarca 
dönüştürülen her araç tek tek MMO`nun uzman 
mühend�sler�nce kontrol ed�lmekte ve Montaj Tesb�t 
Raporu Odamız tarafından gerekl� kontroller yapıldıktan 
sonra onaylanmaktadır.

 Yönetmel�kte yapılan bu değ�ş�kl�kle Odamızın denet�m 
yetk�s� tamamen ortadan kaldırılmakta denet�m ve 
kontrolü, sektörde faal�yet gösteren ve g�derek denet�ms�z 
olarak faal�yet yürütecek olan f�rmaların �n�s�yat�f�ne 
bırakılmaktadır. Bu uygulama �le ülkeye kaçak LPG KİT`� ve 
malzeme g�r�ş� �le standart dışı yerl� üret�m artacak, 
tek n�ğe uygun olmayan LPG araç dönüşümler� 
başlayacak, haksız rekabet koşulları yaratılacak, yetk�l� 
mühend�s �st�hdamı azalacak; sektörde d�s�pl�ns�zl�k ve 
denet�ms�zl�k had safhaya ulaşacaktır.

Kamusal denet�m�n tamamen Bakanlık el�yle ortadan 
ka l d ı r ı l d ı ğ ı  b u  d u r u m d a ;  a ra ç l a r ı n  L P G `  ye  � l k 
dönüşümüne �l�şk�n Montaj Tesp�t Raporu p�yasada 
serbestçe düzenleneb�ld�ğ�nden ve Gaz Sızdırmazlık 
R a p o r u  u yg u l a m a s ı  t a m a m e n  k a l d ı r ı l d ı ğ ı n d a 
standartlara uygun dönüşümü yapılmayan ve kontrol 
ed�lmeyen araçlar traf�kte sorun yaratacak ve LPG 
kaynaklı kazalara sebeb�yet vereceklerd�r.

MMOB
Mak�na Mühend�sler� Odası
Kocael� Şube

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



ÖZMURAL; SİVİL YAPILAR YOK EDİLMESİN,
GÜÇLENDİRİLSİN...

MMO Kocael� Şube Başkanı ve TMMOB İl Koord�nasyon Kurulu Sekreter� Ünal Özmural �le meslek 
alanlarından ülke gündem�ne kadar b�rçok konu �le �lg�l� basın açıklaması gerçekleşt�rd�. 

basın açıklaması

Özmural, “Meslek örgütler�, send�kalar, dernekler g�b� s�v�l 
yapılar demokras�y� besleyen öneml� unsurlardır. Yok 
etme yer�ne güçlenmeler�ne destek olunmalıdır” ded�

Ünal Bey öncel�kle kend�n�z� b�raz anlatır mısınız?
1963 Kütahya doğumluyum. İ lk ve or taokulu 
Kütahya'da b�t�rd�m. 1979 yılından ber� Kocael�'de 
yaşıyorum. L�sey� İzm�t l�ses�nde b�t�rd�m. 1985yılında 
Yıldız Tekn�k ün�vers�tes� Mak�ne Mühend�sl�ğ� 
bölümünden mezun oldum. O zamandan bu yana da 
özel sektörde çalışıyorum. Yönet�c�l�k yapıyorum. 
Meslekte 30 seney� tamamlamış b�r� olarak b�r�k�mler�m� 
oda üzer�nden genç meslektaşlara aktarmaya 
çalışıyorum.

BİR ÖZVERİ GEREKTİRİYOR
S�z Mak�na Mühend�sler� Odası'na ne zaman üye 
oldunuz? Üyel�kten, başkanlığa uzanan sürec� b�raz 
anlatır mısınız?
Mak�na Mühend�sler� Odası'na mezun olduğum 
günden ber� üyey�m. Odada değ�ş�k dönemlerde 
yönet�m kurulu üyel�ğ� yaptım. Son dönemlerde de �k� 
yıl sekreterl�k, �k� yıl saymanlık, dört yıla yakın da  
yönet�m kurulu başkanlığı yapıyorum. Kocael� şube 
olduktan sonra ben dördüncü şube başkanıyım. 
Benden önce Serhat G�rg�n, Çınar Ulusoy ve Ned�m Kara 
arkadaşlarım görev aldılar. Heps�n�n öneml� katkıları 
oldu. Ben�m onlardan tek farkım ücretl� çalışan olmam. 
Ne şek�lde çalışırsanız çalışın fedakarlık �steyen b�r �ş. 
Profesyonel �ş�n�z a�len�z ve oda �şler�n� �y� dengelenm�ş 
o l m a n ı z  g e r e k � y o r.  A d a y  o l d u ğ u m  z a m a n 
�dealler�mden b�r� de ücretl� mühend�sler�n de bu 
görevler� yapab�leceğ�n� �spatlamaktı. Eğer bunu 
başarab�l�rsem mutlu olacağım. Çünkü üyeler�m�z�n 
çoğunun ücretl� olduğunu düşünürsek  bu konu 
öneml�. Ancak şunu özell�kle bel�rtmek gerek�r k� 

ben�mle beraber çalışan farklı sektörlerden altı asıl, yed� 
yedek olmak üzere toplam 13 yönet�m kurulu 
arkadaşım daha var. B�z yedek asıl ayırımı yapmaksızın 
b�rl�kte üretmeye çalışıyoruz. Tüm kararlarımızı oy b�rl�ğ� 
alıncaya kadar �kna süreçler�n� çalıştırıyoruz. Buda hata 
yapma �ht�mal�n� azaltıyor

TMMOB KÜLTÜRÜNÜ ANLATIYORUZ
MMO Kocael� Şubes� nasıl çalışıyor, neler yapıyor?
MMO Kocael� Şube'n�n yönet�m kurulunun tamamı 
d�ğer şubelerde olduğu g�b� profesyonel düşünce �le 
ama amatör olarak görev yapan arkadaşlardan 
oluşuyor. Herhang� b�r ücret ve maaş almıyoruz. Böyle 
olunca bu makamlara çıkar amaçlı grupların g�rmes�ne 
engel olmuş oluyoruz. Onun dışında tab� MMO Kocael� 
Şubes�'n�n b�r de profesyonel çalışan kadrosu var. 
Bunlar maaşlı çalışan mühend�s arkadaşlarımız, onun 
dışında �dar� personeller�m�z var. Bunlarla da odanın 
profesyonel �şler�n� yürütüyoruz.. Etk�nl�kler�m�ze 
gel�nce; üyeler�m�z� dört ana gruptan oluşuyor. B�r�nc�s� 
fabr�kalarda veya atölyelerde ücretl� çalışanlar, �k�nc�s� 
eğ�t�m�ne devam eden öğrenc�ler�m�z, üçüncüsü 
emekl� olan arkadaşlarımız, dördüncü grup �se kend� 
�şler�n� yapanlar. Doğal olarak bu grupların �ht�yaçları da 
farklılık göster�yor. Örneğ�n öğrenc�ler �ç�n yapılan �şler 
g e n e l d e  ü n � ve r s � te d e k �  e ğ� m  k o n u l a r ı n d a k � 
eks�kl�kler�n g�der�lmes�ne yönel�k faal�yetler oluyor. 
Genelde �ş bulmalarına yardımcı olacak eğ�t�mler� 
seç�yoruz. Staj yer� bulma, yaşama hazırlık �ç�n 
yaptığımız söyleş� ve paneller var. Ayrıca senede b�r defa 
olmak üzere yaz kampları yapıyoruz. Burada da 
öğrenc�lere TMMOB kültürünü anlatıyoruz. Ücretl� 
çalışanlara ve serbest çalışanlara �se meslek� alanlardak� 
gel�şmeler� aktardığımız eğ�t�m faal�yetler�m�z oluyor. 
Emekl� olan meslektaşlarımızdan �se mümkün 
olduğunca eğ�tmen olarak faydalanıyoruz. Genç 
kuşaklara tecrübeler�n� aktarmalarını sağlayacak 
ortamlar yaratıyoruz. Bütün bu faal�yetler�m�z� 
yaparken devletten herhang� b�r katkı almıyoruz. Kend� 
�mkanlarımızı kullanarak yapıyoruz.

BİZİM BÜTÇEMİZ ŞEFFAFTIR
TMMOB'u, MMO'yu d�ğer meslek örgütler�nden 
ayıran, farklı kılan şey ned�r?
TMMOB 1954yıl ında kurulduğundan bu yana 
ç�zg�s�nden tav�z vermem�ş, sürekl� ülken�n ve halkın 
çıkarlarını her şey�n üzer�nde tutan demokrat�k b�r 
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meslek örgütüdür. Gücünü örgütlü üyes�nden alır. Her 
koşulda bağımsızlığını korur. H�ç b�r s�yaset�n arka 
bahçes� olmamıştır. Tüm kararlarını demokrat�k 
ortamda alır. Her zaman toplumun v�cdanı olmuştur. 
El�n� taşın altına koymaktan ve kral çıplak demekten 
çek�nmem�şt�r. Tüm bu faal�yetler� yaparken şeffaflığa 
d�kkat eder. Aldığı karalardan bütçes�ne kadar tüm 
�şley�ş şeffaftır. TMMOB ve MMO en kr�t�k dönemlerde 
b�le düşünceler�n� �fade etmekte çek�nmem�şt�r. Bu 
nedenle çoğu zamana da s�yasetç�ler�n hedef tahtası 
olmuştur. Bedel ödet�lmeye çalışılmıştır. Örneğ�n 
Türk�ye'n�n en kr�t�k süreçler�nden b�r� olan 15 
Temmuz'dan b�r gün sonra “NE DARBE NE DİKTA” 
d�yerek tepk�s�n� gösterm�şt�r. Bugün yaşananlara 
baktığımızda tesp�t�n ne kadar doğru olduğunu 
anlayab�l�rs�n�z.

BİR YÖNETİCİ GELMEZ Mİ?
Çok fazla basına yansımasa da TMMOB'un 
kamuoyunu �lg�lend�ren çok çalışması var. Bunu 
b�l�yorum. B�raz bu çalışmalardan bahseder 
m�s�n�z?
TMMOB'un ve MMO'nun meslek alanları �le �lg�l� çok 
fazla çalışması olmuştur. Onlarca sempozyum ve 
kongre değ�ş�k şeh�rlerde düzenl�yor. 12-13 Ek�m 2017 
de Kocael� Ün�vers�tes�'nde enerj� ver�ml�l�ğ� kongres�n� 
Kocael� MMO olarak yapacağız. Bunları yaparken 
devletten tek kuruş almıyoruz. Buradan ürett�kler�m�z� 
kamuoyu �le paylaşıyoruz. Ancak ne yazık k� ülkey� 
yönetenlerden katılım görem�yoruz. Umarın bu sefer 
b ö y l e  o l m a z .  H e r h a l d e  s o n u ç l a r ı n d a n  p e k 
hoşlanmıyorlar. Oysak� buralarda çok öneml� b�r�k�mler 
aktarıyoruz. Ülken�n değ�ş�k yerler�nde b�rçok uzman 
b � r � k � m l e r � n �  a k t a r m a k  � ç � n  b u  k o n g r e  v e 
sempozyumlara katılıyor.  Buna basın pek değer 
verm�yor. Okunab�l�rl �ğ� kaygısı � le pek haber 
yapmıyorlar. .  Çünkü çoğu tekn�k rapor. B�zler 
kamuoyunu �lg�lend�ren mesajları halkın anlayacağı 
şekl� �le kamuoyuna vermeye gayret ed�yoruz. Oysa 
TMMOB'un kamuoyunu �lg�lend�ren o kadar çok yayını 
var k�. İsteyenler bunlara �nternet den ulaşab�l�r. Mesela 
kentler �le �lg�l�  olarak b�rçok kentte, o kent�n 
problemler�n�n tartışıldığı kent sempozyumları 
düzenl�yoruz. Kentler�n problemler�n� masaya 
yatırıyoruz. Aynı �lg�s�zl�ğ� buralarda da görüyoruz. Yerel 
yönet�c�ler maalesef bu konulara da �lg�s�z. Meslek 
örgütler�, send�kalar, dernekler g�b� s�v�l yapılar 
demokras�y� besleyen öneml� unsurlardır. Yok etme 
yer�ne güçlenmeler�ne destek olunmalıdır. Bu arada  
yet�şt�reb�l�rsek Kocael� Kent Sempozyumu'nu bu yıl 
�ç�nde gerçekleşt�rmeye çalışacağız.

S�zce yönet�c�ler s�z�n çalışmalarınıza neden �lg�s�z 
kalıyor?

�k� neden� olab�l�r. B�r�nc�s� söylenenlerden rahatsız 
olmalar ı ,  �k �nc�s �  �se söyleyecek k arşı  tezler � 
bulunmaması. Yerel yönet�mler�n yaptığı �şlere 
baktığınızda nerdeyse heps� b�z�m meslek alanlarımızla 
�lg�l�. Büyükşeh�r Beled�yeler�n�n bütçeler� nerdeyse b�r 
çok bakanlık bütçes� kadar. Büyük projeler yapılıyor. 
Ancak kadroları bunu yapacak yeterl�l�kte olmadığı g�b� 
s�yas� nedenlerle yapılan atamalar neden�yle n�tel�k 
problem� de var. Sonuçta n�tel�kl� �ş çıkmıyor. Çoğu �ş 
defalarca yapılmak zorunda kalınıyor. Bedel�n� de 
toplum olarak ödüyoruz. Esk�den kamu kurumlarından 
zarar ed�yor d�ye ş�kayet ed�l�yordu. Ş�md� en büyük 
�sraflar beled�yelerde. Beled�yeler halka h�zmet� eş�t 
götürmek yer�ne yandaşına h�zmet götürme, yandaşına 
�ş vererek bu şekl� �le s�yas� �kt�darını sürdürme 
pol�t�kasını güder hale geld�ler. Beled�yeler artık 
hükümetler�n s�yas� �kt�darını sürdürmen�n en öneml� 
aktörler�. Bunu b�rçok yerel ve genel seç�mde gördük. 
Paraların nasıl  hovardaca harcandığını,  kamu 
kaynaklarının nasıl har vurup harman savrulduğuna 
tanık olduk. Bu da toplum olarak hep�m�z�n v�cdanını 
rahatsız ed�yor. Denet�ms�z, b�l�m ve teknoloj�ye uygun 
yapılmayan �şler�n bedel�n� zaman gel�yor sel baskınları, 
zaman gel�yor depremle zaman gel�yor büyük 
yangınlar �le toplum olarak ödüyoruz. İşte b�z�m 
s�yas�ler �le kavgamız bu noktada başlıyor. Ranta dönük, 
halka h�zmet etmeyen her türlü �ş �le mücadele b�z�m 
görev�m�z. Bunun �ç�n hukuk mücadeles� başta olmak 
üzere sokak eylemler� dah�l her türlü reaks�yonu 
göster�yoruz, göstermeye devam devam edeceğ�z. 
TMMOB'un felsefes� bu..

MMO'NUN ÜYESİ 110 BİN
Ünal Bey, b�raz Mak�na Mühend�sler� Odası'ndan 
bahseder m�s�n�z? MMO, TMMOB'un neres�nde. 
MMO'un üye sayısı kaç?
B�r kere Mak�na Mühend�sler� Odası, TMMOB'un �ç�nde 
üye sayısı en yüksek odalardan b�r tanes�. Yaklaşık 500 
b�n�n üzer �nde TMMOB'un üyes�  var.  Mak �ne 
Mühend�sler� Odası'nın üye sayısı neredeyse 110 b�n. 
MMO'un kuruluşu da 1954 yılında. Yan� TMMOB �le aynı. 
Oradan gelen b�r b�r�k�m var. MMO'un kamuya dönük 
çok �ş� var. Böyle olunca b�raz daha fazla tanınır oluyor. 
Mesela b�z oda olarak endüstr�ye yönel�k b�r sürü 
h�zmet yapıyoruz. Tüm Türk�ye'de 18 şubem�z var. D�ğer 
�llerde de tems�lc�l�kler�m�z var. Ülke çapında örgütlü b�r 
odayız. Örgütlenme olarak bu kadar yaygın örgütlenen 
b�r yapı yoktur. TMMOB g�b� b�r yapının da dünyada b�r 
benzer� yoktur. MMO Kocael� Şubes�'n�n üye sayısı �se 6 
b�n� aştı.

DEMOKRATİK ANAYASA YOKSA…
Sayın Başkan, TMMOB geçt�ğ�m�z referandum 
sürec�nde 'Hayır' tarafında olduğunu açık açık 
duyurdu ve 'Hayır' çıkması �ç�n uğraştı. S�z neden 
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'Hayır' tarafında durdunuz?
Hang� mesleğ� yapıyorsanız yapın, bu gazetec�l�k 
olab�l�r, avukatlık olab�l�r, mühend�sl�k olab�l�r… B�r kere 
hep�m�z�n b�r Anayasa korumasına �ht�yacınız var. 
A n a y a s a n ı n  t ü m  ü l k e d e  y a ş a y a n  � n s a n l a r ı 
kucaklayab�lmes� lazım. Bu Anayasa'nın da tüm 
kamuoyu tarafından çoğunlukla kabul ed�lm�ş ve 
ben�msenmes� lazım. Toplumun düzgün b�r şek�lde 
yönet�lmes� �ç�n bu gerekl�. Eğer b�r anayasa toplumun 
�ht�yaçlarına cevap verm�yorsa, demokrat�k b�r anayasa 
değ�lse bu kabul ed�lmez. Eğer b�r anayasa b�z�m g�b� 
yapıların ses�n� kesecek b�r anayasa �se b�z bunu karşı 
çıkarız. Toplumu kucaklamayan anayasaya destek 
olmamız b�z�m varlığımızı sorgulamamız anlamına 
gel�r. Bu şuna benz�yor; eğer oks�jen yoksa b�r �nsan kısa 
sürede ölür. İnsan �ç�n oks�jen ne kadar öneml� �se 
demokrat�k b�r anayasa da toplum �ç�n o kadar 
öneml�d�r. Eğer demokrat�k b�r anayasa yoksa, 
mühend�s olmuşsun, doktor olmuşsun, öğretmen 
olmuşsun önem� yok. En�nde sonunda mesleğ�n�z� 
yapamaz hale gel�rs�n�z. Bunu b�ld�ğ�m�z �ç�n bu 
Anayasa'ya b�z “Hayır” ded�k. Sonuç olarak gördüğünüz 
g�b� Türk�ye'n�n yarısı bu Anayasa'ya “Hayır” ded�. İk�nc� 
b�r konu �se gel�şm�ş ülkeler�n anayasalarında yetk�ler 
yukarıya doğru azalır ve denetleme mekan�zmaları 
güçlüdür.. Oysa bu yen� anayasa tam ters�ne, yetk�ler�n 
tek elde toplanması ve denetleneb�l�rl�ğ�n�n nerdeyse 
�mkansız olmaması �le anılıyor. En büyük problem bu. 
Bundan dolayı anayasanın sürdürüleb�l�rl�k yanı yoktur.

TÜRKİYE'Yİ KAOSA GÖTÜRÜR
Yetk�ler�n hep yukarıda olması s�zce ne g�b� 
sıkıntılara neden olur. Bunun ülke �ç�n h�çb�r 
avantajı olmaz mı?
Anayasa seç�m�nden önce de sonra da muhal�fler� 
s �nd�rmek �ç �n  ç ık ar ı lan K anun Hük mündek � 
Kararnameler toplumda rahatsızlık yaratmıştır. 
Sonucunda ADALET yürüyüşü olarak toplumda karşılık 
bulmuştur. Ayrıca yetk�ler�n tek k�ş�de toplanması o 
k�ş�ye b�at etmey� doğurur k� bu da b�r toplumun 
gel�şmes�n�n önünde en öneml� engeld�r. Toplumları 
gel�şt�ren tek sesl�l�k değ�l çok sesl�l�kt�r. Bu anayasa 
toplumu maalesef �k�ye bölmüştür. Gerçek olan 
budur… Tartışarak f�k�r üretmeyen b�r anlayış Türk�ye'y� 
kaosa götürür. B�z tüm bunlardan dolayı referandumda 
“Hayır” kampanyasına katıldık.

HEP KAYBEDEN ÇALIŞANLAR
Ünal Bey yakın b�r zamanda SGK, TMMOB �le yaptığı 
asgar� ücret konusundak� anlaşmasını tek taraflı 
olarak feshett�. S�z buna sert tepk� gösterd�n�z. Bu 
konuyu b�raz açar mısınız?
Ş�md� kamusal denet�m d�ye b�r şey var. Hep 
denetlemeden bahsed�yoruz ya. Kontrol mekan�zması 
ortadan kalkarsa su�st�mal başlar. Hükümetler geld� 

geçt�, bu ülke b�r türlü demokras�y� oturtamadı. Şuna 
d�kkat ed�n; hep kaybeden çalışanlar oldu. Şu ana kadar 
�zlenen tüm pol�t�kalarda hep kaybedenler çalışanlar 
oldu, emekl�ler oldu. Ş�md� asgar� ücret d�yorsunuz, 
asgar� ücret tanımlaması yapıyorsunuz, verd�ğ�n�z 
ücretle tanımladığımız �ht�yaçların üçte b�r�n� b�le 
karşılayamıyorsunuz. Yüzde 3, yüzde 5 puan zamları 
�nsanların önüne dayatıyorsunuz. Mesleklerde yapmış 
olduğunuz �ş �n güçlüğü ve sorumluluğumuz 
doğrultusunda ücret bel�rlenmes� gerek�yor. Mühend�s 
a r k a d a ş l a r ı m ı z ı n  ç o ğ u  � ş l e t m e l e rd e  ö n e m l � 
sorumlulukların altına �mza atıyor. B�rçok meslektaşımız 
� ş  k a z a l a r ı n d a n  s o r u m l u  t u t u l d u k l a r ı  � ç � n 
hap�shanelerde yatıyor. Maalesef plansız artırılan 
mühend�s fakülteler�nden çıkan �ht�yaç fazlası 
meslektaşlarımız nerdeyse asgar� ücretle çalıştırılır hale 
geld�. İşs�zl�k oranımız yüzde onlara yükseld�. İşvenler 
bunu kötü n�yetl� olarak kullanıyor maalesef. SGK 
s ö z l e ş m e y �  fe s � h  e d e r e k  b u n a  ç a n a k  t u t t u . 
Ücretlend�rmelerde TMMOB'un tavrı hep emekten yana 
olmuştur. Ücretle yaşayan �nsanların bu toplumda söz 
sah�h� olması lazım. Bugün m�lyonlarca emekl�n�n 
olduğu b�r ülkede, TBMM'de b�r tane emekl� tems�lc�s� 
yoksa, bu ayıptır. Türk�ye'dek� çalışan �nsanları TBMM'de 
60-70 m�lletvek�l� tems�l etse bu yasalar böyle çıkmazdı. 
Sürekl� b�r çalışanın aleyh�ne, sermayeden yana tavır 
�ç�ndeler. Ş�md� b�z�m TMMOB'un SGK �le asgar� ücret 
temel�nde yapmış olduğu sözleşme 31 Temmuz 
2012'de �mzalanmış. Üzer�nden 5 sene geçm�ş. Ş�md� 
SGK d�yor k� “Ben bundan vazgeçt�m.” Gerekçen ne? 
Üstel�k bu asgar� ücret rakamı da b�r mühend�s� tatm�n 
edecek sev�yede değ�l. Ama en azından b�r d�s�pl�n 
get�r�yordu. Gerekçe olarak SGK d�yor k� bu sözleşmeyle 
�lg�l� ben �şverenlerden çok c�dd� b�r baskı görüyorum. 
Sen�n görev�n bu değ�l k�. Sen�n görev�n bel�rlenen 
ücretler�n  uygulanıp uygulanmadığını kontrol etmek. 
Örneğ�n 4 b�n l�ra göster�yorsanız onun üzer�nden b�r 
verg� alıyordunuz. Ş�md� b�n 1400 l�ra göster�ld�ğ�nde 
bunun üzer�nden b�r verg� ödüyorlar. Çalışana açıktan, 
elden para vererek b�r verg� kaçırılıyor. Bunun sonucu 
b�r SGK  gel�r kaybına uğradığı g�b� üyem�z de p�r�m� 
eks�k yatırıldığından emekl�l�kte gel�r kaybına  uğruyor. 
Ben�n üyem de bu noktada mağdur ed�l�yor. Dolayısıyla 
bunu p�yasalaştırıyorsunuz ve 500 b�n üyes� olan b�r 
yapının üyeler�ne haksızlık ed�yorsunuz. B�z �t�razları 
sadece kend� üyeler�m�z �ç�n söylem�yoruz, 1 Mayıs'ta 
kalkıp �şç�ler �ç�n de söylüyoruz. Emeğ�yle geç�nen 
�nsanların örgütlenmeye �ht�yacı var. Örgütlü yapılar 
haklarını savunab�l�rler. Örgütlü toplum demokras�n�n 
en öneml� olamazsa olmazlarındandır. Ancak hükümet 
sürekl� bu yapıların �ç�n� boşaltmaya uğraşıyor. 12 Eylül 
darbes�nden sonra send�kalı �şç� sayısı oldukça azaldı. 
Send�kalılık nerdeyse b�tt�. Geçenlerde Cumhurbaşkanı 
ne ded�; OHAL �le grev� engell�yoruz. Ülkem�zde grevl� 
sözleşme hakkı olan �şç�ler�n oranı yüz de beşlerde. Bu 
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ülkem�z ayıbıdır... Bugün Kocael� cam�asında �y� ücret 
alan �şç�lere bakın, heps� 12 Eylül darbes� sürec� 
önces�nde mücadele eden send�kaların üyeler�d�r. 
Sonradan kurulan b�rçok uluslararası ş�rket�n çalışanları 
bu ücretler�n nerdeyse yarısını alıyorlar. Emek 
sömürüsü had safhada. D�ğer yandan şunu da 
söylemek lazım; meslek örgütler� de üyeler�n�n �ç 
d�s�pl�n�n� sağlamalı. Bu olmazsa kaos olur.

MESLEKTEN MENE KADAR GİDER
İç d�s�pl�nden bahsed�yorsunuz. MMO'da bu �şler 
nasıl oluyor?
Esasında tüm meslek d�s�pl�nler�n�n kend� �ç�nde 
örgütlenmes�, kend� et�k kuralarını kend�ler� koymaları 
ve bunları da d�s�pl�ne etmeler� gerek�r. Bu b�rçok 
problem� baştan önler. Örneğ�n TMMO ONUR KURULU 
et�k kurallarına uymayan, haksız rekabet ortamı 
yaratan, karşı tarafı zarara uğratan üyeler�ne 6 ay 
meslekten men cezasından tamamen meslekten mene 
kadar d�s�pl�n kurulunda cezalar ver�leb�l�yor. Bu �ster 
�stemez b�r �ç d�s�pl�n get�r�yor.

TÜRKİYE'NİN BAŞ BELASI…
Mak�na Mühend�sler� Odası'nın tepk� gösterd�ğ� b�r 
konu da LPG s�stem� taktıracak araçların oda 
denet�m�nden çıkarılmasıydı. Bu konu �ç�n b�r şey 
söylemek �ster m�s�n�z?
LPG konusu da esasında b�z�m asansörler g�b� 
denetlenmes� gereken b�r alan. Neden b�z bunu çok 
gündeme get � rd �k ,  get � r mem�z �n  sebeb�  şu ; 
mühend�sl�kte şöyle b�r kural var; eğer b�l�msel ve tekn�k 
kurallara uyuyorsanız her türlü ek�pman ve donanımı 

rahat rahat kullanırsınız. Bu da s�z�n yaşamınızı 
kolaylaştırır. Yakıtlardak� ücret pol�t�kaları neden�yle 
LPG ucuz b�r yakıt hal�ne geld�. Neye göre; benz�n ve 
motor�ne göre. Böyle olunca da vatandaş doğal olarak 
bunu seç�yor. LPG kullanımı neredeyse yüzde 50'lere 
ulaştı ve artarak devam ed�yor. M�lyonlarca araçtan 
bahsed�yoruz .  Yapmış  o lduğumuz protokol 
çerçeves�nde Mak�na Mühend�sler� Odası bu 
kontroller� yapıyordu. Bu araçlarda gaz kaçağını daha 
önce haf�f kusurlu hale get�rm�şlerd�. Ş�md� de 
denet�mden çık ar ıp merd�ven alt ı  ustalar ın 
�n�s�yat�f�ne bıraktılar. Mevcut durumda montaj yapan 
f�rmalardak� b�zden belgelend�r�lm�ş mühend�sler, 
yapılan proje çerçeves�nde montajları yapıyorlar, 
altına da �mza atıyorlardı. B�zde bağımsız b�r kurum 
olarak montajları  kontrol ed�p kaçak test�n� 
yapıyorduk. Ş�md� bu yönetmel�kle heps� rafa kalktı, 
s o r u m l u l u k  f � r m a l a r a  ve r � l d � .  H e m  m o n t a j 
yapacaksınız hem de yaptığınız �ş� onaylayacaksınız. 
Bunu n sonucu merd�ven altı kal�tes�z �ş yapan b�rçok 
f�rmanın pazara g�rmes� demekt�r k� bunun bedel�n� 
toplum olarak ağır öder�z. İlk etapta vatandaş 
açısından caz�p görünen bu durum en�nde sonunda 
b�zlere bedel ödet�r. Devlet bunu daha evvel dened�, 
b�rçok araç yanınca vaz geçt�. Ş�md� aynı yanlışı tekrar 
yapıyor. Yönetmel�ğ�n durdurulması açısından 
mücadelem�z devam ed�yor.  B�z�m bu arada 
vatandaşlarımıza öner�m�z can güvenl�kler� �ç�n, 
merd�ven altı, standart üret�m yapmayan f�rmalardan 
uzak durmaları, gaz kaçak kontroller�n� düzenl� olarak 
yaptırmalarıdır.
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KARPAL TÜNEL SENDROMU

Kaynak : Ortoped� ve Travmatoloj� Uzmanı
Prof. Dr. Ufuk Nalbantoğlu 

Son yıllarda özell�kle teknoloj� kullanımındak� artış, en öneml� 
organlarımızdan hatta özgürlüğümüzün s�mges� eller�m�z� 
c�dd� ölçüde tehd�t eder hale geld�! Hızla yaygınlaşan sorunun 
adı; Karpal Tünel Sendromu, b�r başka dey�şle s�n�r sıkışmaları 
�ç�nde başı çeken el-b�lek kanalı hastalığı.

Karpal Tünel Sendromu son yıllarda hızla yaygınlaşan b�r 
hastalık. 

El parmaklarının 
hareket ve h�ss�n�n 
s a ğ l a n m a s ı n d a 
ö n e m l �  b � r  r o l ü 
bulunan ve med�an 
s � n � r  o l a r a k 
� s � m l e n d � r � l e n 
yapının el b�leğ� 
h � z a s ı n d a 
sıkışmasına bağlı olarak ortaya çıkan b�r durumdur. S�n�r 
sıkışmaları �ç�nde en sık görülen rahatsızlıktır.

Daha çok kadınlarda ve 40-60 yaş arasında daha sık görülür. 
Çoğunlukla bel�rg�n b�r sebep bulunamaz. Özell�kle el 
b�leğ�n�n sürekl� bükülü poz�syonda kaldığı durumlarda 
(dakt�lo, klavye kullanmak vb.) veya el ve el b�leğ�ne sürekl� 
yük b�nen �şlerde çalışanlarda daha sık görülüyor.
Teknoloj� kullanımındak� aşırı artış, akıllı telefonlar, b�lg�sayar 
kullanımının �şyer� �le sınırlı kalmayıp eve de taşınması, sosyal 
medya ve b�lg�sayar oyunları, b�l�nçs�z yapılan spor akt�v�teler� 
derken bu c�dd� hastalık günümüzde eller�m�z� öneml� ölçüde 
tehd�t ed�yor. Ellerde ş�şme, uyuşma, h�ss�zl�k ve yetenek 
kaybıyla başlayan ş�kayetler doğru zamanda doğru müdahale 
yapılmadığı takd�rde kaslarda er�me, güçsüzlük hatta felce 
kadar g�deb�l�yor”. 

MOUSE'LARIN YANLIŞ TUTULMASI…
B�lg�sayar ve klavye 
kullanırken b�leğ�n 
uzun süre bükülü 
kalmamasına d�kkat 
e d � n .  B � l e k l e r  2 0 
derecen�n üzer�nde 
aşağı veya yukarı 
d o ğ r u  k a l k a r s a , 
b�lekte parmakları 
hareket ett�ren s�n�rlerdek� dolaşım bozuluyor. Mouseların 
yanlış tutulması, laptopun kucakta veya yatar poz�syonda 
kullanımı, ergonom�k olmayan klavyede uzun süre çalışma, 
cep telefonlarında b�leğ�n uzun süre aynı poz�syonda 
tutulması, b�lekte karpal tünel denen dar b�r alan �ç�nden 
geçen s�n�rler� sıkıştırıyor. İş veya �let�ş�m yoğunluğa tesl�m 
olup, bu çok öneml� kuralları �hmal ederek s�ns� el hastalığına 
davet�ye çıkarmayın.

BU HASTALIKLAR KARPAL TÜNEL SENDROMU'NU 
TETİKLİYOR
Eller�m�z� vuran Karpal Tünel Sendromu; d�yabet hastalığı, 
romato�d artr�t, h�pot�ro�d�, aşırı ş�şmanlık, gut g�b� 

hastalıkların etk�s�yle de ortaya çıkab�l�yor. El b�leğ�n�n �ç 
kısmında parmakları hareket ett�ren med�an s�n�r�n geçt�ğ� ve 
karpal tünel olarak adlandırılan kanalın �ç�ndek� dokuları 
ş�ş�ren karac�ğer, böbrek hastalıkları ve metabol�k bozukluklar 
da rahatsızlığı artırıyor. Ancak hastalığın altında yatan sağlık 
problemler�n� kontrol altına almak, düzgün b�r şek�lde tedav� 
olmak el�n�zdek� bu c�dd� sorunu da ortadan kaldırab�l�yor.

HAFTADA 3 GÜN YÜRÜYÜN
Vücudumuzda en 
ağır metabol�zmaya 
sah�p dokulardan b�r� 
s�n�rler. Spor, kard�yo 
e g z e r s � z l e r � 
vücuttak� yağ oranını 
ve ödem� azalttığı, 
aynı zamanda bütün 
d o k u l a r a  g � d e n 
kanlanmayı artırdığı �ç�n b�leğ�m�zdek� s�n�rlere de fayda 
sağlıyor ve Karpal Tünel Sendromu'na karşı güçlü b�r koruma 
kalkanı oluşturuyor. Ancak özell�kle ağırlık egzers�zler�yle 
çalışanlar, özell�kle atel veya bandaj destekle b�leğ� 
korumadan yapılan ağır egzers�zler fayda yer�ne zarar 
vereb�l�yor. Haftada en az 3 gün ve en az 45 dak�kalık düzenl� 
tempolu yürüyüş de sporun yer�ne geçeb�l�yor.

FAZLA KİLO ELLERİ DE ETKİLİYOR
Günümüzde fazla k�lonun sağlığa zararları yapılan b�rçok 
b�l�msel araştırma �le ortaya konulmuş durumda. Fazla 
k�lonun zarar verd�ğ� organlarımızdan b�r� de eller�m�z! 
Özell�kle de aşırı k�losu olanlarda Karpal Tünel Sendromu sık 
görülüyor. Bu nedenle �deal k�loda olmaya gayret etmek 
gerek�yor. 

VİTAMİN DEĞERLERİNİZE BAKTIRIN
Irksal ve genet�k faktörlerle de bu hastalık kapınızı çalab�l�r 
ama bunlar engelleyemeyeceğ�n�z nedenlerd�r. Oysa günlük 
yaşantınızda alacağınız bazı tedb�rlerle hastalığı önlemen�z 
veya b�r sorun başlamışsa tedav� sürec�n� hızlandırmanız 
mümkün. O tedb�rlerden b�r� de aşırı d�yetlerden kaçınmak! 
Özell�kle B v�tam�n� s�n�r�n metabol�zmasını hızlandırdığı ve 
sağlıklı olmasını sağladığı �ç�n bu konuda çok öneml�. B 
v�tam�n�n� �ler� derecede kısıtlayan d�yetler, bu sorunların 
görülmes�n� sıklaştırıyor

KESİN TEDAVİ MÜMKÜN
Karpal Tünel Sendromu'nun bel�rt�ler� genell�kle yavaş yavaş 
başlıyor, özell�kle başparmak, �şaret parmağı, orta parmak ve 
avuçta yanma, karıncalanma, uyuşma, kaşıntı ya da h�s kaybı 
�le kend�n� göster�yor. Hastalık en çok başparmağı etk�l�yor k�, 
başparmağımız sadece el�m�z� değ�l, hayatımızın yüzde 50's�n� 
yönet�yor. Prof. Dr. Ufuk Nalbantoğlu, Karpal Tünel 
Sendromu'nda med�kal tedav�den sonuç alınamazsa cerrah� 
yönteme başvurulduğunu bel�rt�rken “Tedav�ye ne kadar 
erken başlanırsa o kadar başarılı sonuçlar alınıyor. Cerrah� 
tedav�ye gerek kalmayab�ld�ğ� g�b�, cerrah� tedav�de de tam 
�y�leşme sağlanab�l�yor” d�yor.
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KÜÇÜK ŞEYLERİN TANRISI

DÜNÜN DÜNYASI

BAHÇEDEKİ İNCİR AĞACI

Stefan Zwe�g, B�r Avrupalının 
Anıları olarak kaleme aldığı 
Dünün Dünyası adlı bu k�tabının 
önsözünde, Yazacaklarım, ben�m 
yaşadıklarım olmaktan çok, 
bütün b�r kuşağın yaşadıklarıdır, 
d�yor.19. yüzyıl Avrupasının 
g ö r e c e  g ü v e n l � ,  t e k d ü z e 
ortamında yet�şen kuşaklar, 20. 
yüzyılın hemen başlarında öyle 
olaylarla yüz yüze geld�ler k�, başka zamanlarda belk� 
dokuz-on kuşağın yaşayacağı olaylar ve kökten 
değ�şmeler bu kuşağın �nsanlarının yürekler�nde, 
benl�kler�nde onulmaz yaralar açtı. Dün ve bugün 
arasında bütün köprüler�n yıkıldığı, bütün değerler�n 
altüst olduğu yıllarda, peş peşe �k� dünya savaşına, 
Almanya'da Nasyonal Sosyal�zm�n doğup büyümes�ne, 
ev�nden ve ülkes�nden kopmanın, ülkeden ülkeye göç 
etmen�n, anayurdu saydığı Avrupa'nın mahvolmasını 
görmen�n acılarına dayanamayarak 1942'de hayatına 
son veren bu duyarlı yazarın anıları, k�ş�sel b�r anlatım 
olmanın ötes�nde yüzyılımızın �lk yarısının ruh 
dünyasının da b�r elk�tabı sayılmaktadır. 60 yıllık 
ömründe görmed�ğ�, tanık olmadığı, acısını çekmed�ğ� 
h�çb�r felaket kalmadığını söyleyen Stefan Zwe�g, 
Anlattıklarımızla b�r gerçek kırıntısını b�le b�zden 
sonrak� kuşağa ulaştırab�l�rsek y�ne de boşuna yaşamış 
sayılmayız, d�yor.
Sayfa Sayısı: 338
Baskı Yılları : 2000 - 2015
Yayınev�: Can Yayınları 

Arundhat� Roy, İng�ltere'n�n en 
saygın edeb�yat ödülü olan 
Booker Ödülü'nü 1997 yılında 
Küçük Şeyler �n Tanr ıs ı  adl ı 
romanıyla aldı. L�r�k b�r d�lle, ş��rs� 
b�r anlatımla, b�r söz-büyücü g�b� 
kullandığı sözcüklerle, yasak b�r 
aşkın çökertt�ğ� b�r a�len�n soluk 
kesen dramını anlattı. Varlıklı b�r 
H�ndu a�les�n�n güzel kızı Ammu, 
a�les�n�n yanında çalışan b�r 
�şç�ye aşık olur. Önüne geç�lmez, kural tanımaz, tutkulu 
b�r aşkla bağlanırlar b�rb�rler�ne. Oysa genç adam 
Dokunulmazlar sınıf ındadır,  toplumun en alt 
kademes�nden. Sonu olmadığını b�ld�kler� bu aşkta 
Küçük Şeylerle 'le yet�n�rler, geleceğ� düşünemezler. 
Genç kadının ayrıldığı kocasından olan b�r� kız, b�r� erkek 
�k�z çocukları bu aşkın doğal tanıklarıdır. Olaylar, 

b�rb�r�nden ayrılmayan bu ç�ft yumurta �k�zler�n�n 
çevres�nde döner, kızın gözüyle anlatılır. Arundhat� Roy, 
ger�ye dönüşlerle örüyor kurgusunu ve beklenmed�k, 
dehşet ver�c� sona ulaştırıyor. 1960'lı yılların sonunda, 
H�nd�stan'ın güney�nde geçen bu öyküde, arka planda 
İng�ltere'den bağımsızlığını yen� kazanmış, s�yasal 
çalkantılar �ç�ndek� b�r H�nd�stan'ı, Kast S�stem�n�n 
ürkütücü koşullarını ve toplumsal tabuları buluyoruz. 
H�nd�stan'da yayınlandığında, Hr�st�yan b�r H�ndu 
kadınıyla alt kasttan b�r erkek arasındak� aşk ve aşk 
sahneler� H�nt gelenek ve görenekler�ne aykırı düştüğü 
�ç�n büyük tartışmalara yol açan Küçük Şeyler�n Tanrısı 
b�r solukta okunan unutulmaz b�r roman.
Sayfa Sayısı: 362
Baskı Yılı: 2016
Yayınev�: Can Yayınları

Gazetec� yazar Hakan Bayhan, 
Zeynep Ş�mşek'�n desenled�ğ� 
�lk çocuk k�tabı "Bahçedek� 
İ n c � r  A ğ a c ı " y l a  m a s a l l a r 
d�yarında...
"İlg�nç ve tehl�kel� olayları göze 
alan, serüvenc�." d�yor sözlük 
m a c e r a p e r e s t  � ç � n …  O y s a 
y e t � ş k � n l e r  ç o c u k l a r ı n ı 
"tehl�ke"lerden korur; başı sonu 
bell� olmayan yolculuklardan 
s a k ı n ı r ;  k e n d � l e r � n � n 
deney�mlemed�ğ� her türlü yaşantıya end�şe ve 
kuşkuyla yaklaşır; çocukların merak ve cesaretle atmaya 
hazırlandığı her adımda, yet�şk�nlere özgü korku 
dağarcığından yen� b�r çek�nce bulup çıkarıver�r. 
Başka b�r a�le b�r�c�k oğullarının Kan�nda'ya g�deceğ�n� 
b�lse karıncalarla �lg�lenmes�ne �z�n vermez, bu serüven� 
başlattığı �ç�n serçe N�no'ya kızarlardı.
Neyse k� Kerem'�n a�les� O'nun meraklı k�ş�l�ğ�nden hep 
memnun oldu; terc�hler�ne saygı duydu; k �m� 
serüvenler�nde yol arkadaşı, k�m� serüvenler�nde �y� 
b�rer destekç� oldu.
Bu yüzden Kerem ve arkadaşları apaydınlık b�rer çocuk 
olarak büyüyor. Bahçedek� �nc�r ağacı da Onlara tanıklık 
ed�yor.
Okurken serüvenler�n hayatı nasıl güzelleşt�rd�ğ�n� 
hatırlayıp, sırt çantasını yen�den omuzlayan yet�şk�nler 
de olacaktır. Ne mutlu onlara…
-Nalan Ulutürk
- (Tanıtım Bülten�nden)
Sayfa Sayısı: 48
Baskı Yılı: 2016
Yayınev�: Y�t�k Ülke Yayınları
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“Harry Potter ve Felsefe Taşı �n Concert” 
03 Kasım 20:30 -04 Kasım 19:30
Yer: Zorlu Center PSM 

Mov�es �n Concert” ser�s�, 
b ü y ü l ü  b � r  d ü n y a n ı n 
kapısını aralıyor…
Fenomen ser�n�n � lk 
f�lm� “Harry Potter ve 
F e l s e f e  Ta ş ı ”,  c a n l ı 
orkestra eşl�ğ�nde Zorlu 
PSM'de!
Z o r l u  P e r f o r m a n s 
S a n a t l a r ı  M e r k e z � , 
beyazperdede konser 
deney�m� sunan Mov�es 
�n Concert ser�s� kapsamında s�nema tar�h�n�n 
fenomen ser�s�n�n �lk f�lm� “Harry Potter ve Felsefe 
Taşı”nı ağırlayacak. John W�ll�ams �mzalı f�lm 
müz�kler�n�n Orkestra Istanbul tarafından �cra 
ed�leceğ� etk�nl�k, �zley�c�ler� 3-4 Kasım tar�hler�nde 
Harry Potter'ın büyülü dünyasıyla buluşturacak.
C�neConcerts ve Warner Bros Consumer Products, 
geçt�ğ�m�z yıl Harry Potter F�lm Concert adını verd�kler�, 
kült f�lm�n göster�m ve müz�kal performansının eş 
zamanlı gerçekleşeceğ� b�r dünya turu duyurdu. 
Haz�ran 2016'da başlayan tur,  J.K .  Rowl�ng'�n 
“Büyücülük Dünyası”nı, 2018 yılı boyunca 35'ten fazla 
ülkey� kapsayan yüzlerce göster�de �zley�c�lerle 
buluşturacak. Bu turne kapsamında Harry Potter 
ser�s�n�n �lk f�lm� “Harry Potter ve Felsefe Taşı”, 3-4 Kasım 
tar�hler�nde üst üste �k� gece Zorlu PSM Ana T�yatro'da 
büyülü b�r dünyanın kapısını aralayacak.                                                          
 “Harry Potter kültürel b�r fenomen”
Görsel  medya � le canlı  müz�k per formanslar ı 
d e n e y � m � n d e  l � d e r  k o n u m d a k �  p ro d ü k s � yo n 
f�rmalarından b�r� olan C�neConcerts Başkanı ve Harry 
Potter F�lm Concert'�n Yapımcısı Just�n Freer, bu ser� 
hak k ında düşünceler �n�  " H a r r y  Po t te r  f � l m l e r � 
günümüzde b�le m�lyonlarca hayranı mutluluğa boğarak 
devamlılığını sürdüren b�r kültürel fenomen. F�lmler�n 
ödüllü müz�kler�n� �lk kez canlı b�r orkestranın yorumuyla, 
f�lmler�n dev s�nema perdes�ne projeks�yonuyla eş 
zamanlı olarak sunuyor olmak da b�z�m �ç�n büyük b�r 
zevk. Bu unutulmaz b�r etk�nl�k olacak." sözler�yle 
açıklıyor.
C�neConcerts'�n Kurucu Ortağı ve Yapımcısı Brady 
Beaub�en, “Harry Potter, tüm dünyada heyecanın eş 
anlamı olarak kabul görüyor. B�z de tüm f�lm�, 
unutulmaz müz�kler�yle canlandırarak, sey�rc�ler� bu 
s�h�rl� dünyaya döndürmey� umuyoruz.” sözler�yle 
ser�n�n taşıdığı önem� anlatıyor.

“La La Land �n Concert” 
06 Ek�m 21:00 – 07 Ek�m 20:00
Yer:  Zorlu Center PSM

Aşıklar Şehr�, İstanbul'a 
taşınıyor!

2016 yılına damgasını 
vuran 6 Oscar ödüllü 
Dam�en Chazelle f�lm� La 
La Land, Just�n Hurw�tz 
� m z a l ı  O s c a r ' l ı 
müz�kler�n�n şef Th�ago 
T � b e r � o  yö n e t � m � n d e 
S � n e m a  S e n f o n � 
Orkestrası ve p�yanoda 
Ercüment Orkut eşl�ğ�nde 
ve dev perdede göster�m�n�n gerçekleşeceğ� La La Land 
�n Concert'la 6-7 Ek�m'de Mercedes-Benz ana 
sponsorluğuyla Zorlu PSM Ana T�yatro'da!

Çıkışını 2014 yapımı Wh�plash'le yapan ABD'l� 
yönetmen Dam�en Chazelle'�n �sm�n� daha da büyüten 
La La Land, beyaz perde adına 2016'nın en öneml� 
olaylarından b�r�yd�. Geçm�ş�n klas�k müz�kaller�n�n 
günümüzdek� görkeml� yansıması olarak tanımlanan La 
La Land, Just�n Hurw�tz �mzalı müz�kler�yle de hayl� 
konuşuldu. Ryan Gosl�ng ve Emma Stone �k�l�s�n�n 
k�myasının z�rveye ulaştığı f�lm, C�ty of Stars ve Aud�t�on 
başta olmak üzere hafızalara kazınan şarkılarıyla kısa 
sürede beyaz perde klas�kler�nden b�r� olmayı başardı.

14 dalda aday olduğu 89. Akadem� Ödüller�'nde En İy� 
Yönetmen, En İy� Kadın Oyuncu, En İy� Prodüks�yon 
Tasarımı ve En İy� Görüntü Yönetmenl�ğ�'n�n yanı sıra En 
İy� F�m Müz�ğ� ve En İy� Or�j�nal Şarkı (C�ty of Stars) 
ödüller�n� de kazanan La La Land'�n başarısında Just�n 
Hurw�tz'�n büyük payı var. Guy and Madel�ne on a Park 
Bench ve Wh�plash'te de Chazelle'le b�rl�kte çalışan 31 
yaşındak� bestec�, Harvard Ün�vers�tes� günler�nde 
b a ş l a y a n  d o s t l u k l a r ı n ı  b ü y ü k  b � r  o r t a k l ı ğ a 
dönüştürmey� başardı. 

74. Altın Küre Ödüller�'nden En İy� F�lm Müz�ğ� ve En İy� 
Şarkı, 70. BAFTA Ödüller�'nden En İy� F�lm Müz�ğ� ve son 
olarak 89. Akadem� Ödüller�'nden En İy� F�m Müz�ğ� ve 
En İy� Or�j�nal Şarkı ödüller�yle dönen Just�n Hurw�tz 
�mzalı La La Land müz�kler�n�n canlı performansı ve eş 
zamanlı olarak dev perdeden f�lm göster�m�n�n 
gerçekleşeceğ� La La Land �n Concert, 6-7 Ek�m'de Zorlu 
PSM Ana T�yatro'd
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15. İSTANBUL BİENALİ

Pera Müzes�, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) �ş b�rl�ğ�yle, 16 
Eylül – 12 Kasım 2017 tar�hler� arasında 15. İstanbul B�enal�'ne 
ev sah�pl�ğ�  yapıyor.  İKSV tarafından Koç Hold�ng 
sponsorluğunda düzenlenen, sanatçı �k�l�s� Elmgreen & 
Dragset'�n küratörlüğünde �y� b�r komşu başlıklı b�enalde, 32 
ülkeden 55 sanatçının ev, mahalle ve a�d�yet kavramlarını 
tartışmaya açan �şler� serg�len�yor.

15. İstanbul B�enal�'n�n ana serg� mekânlarından Pera 
Müzes�'nde yer alan 17 �s�ml�k sanatçı l�stes� Nj�deka Akuny�l� 
Crosby, Alejandro Almanza Pereda, Burçak B�ngöl, Mon�ca 
Bonv�c�n�, Lou�se Bourgeo�s, Berl�nde De Bruyckere, Vaj�ko 
Chachkh�an�, Gözde İlk�n, L�l�ana Maresca, Lee M�ller, Aude 
Par�set, S�m Ch� Y�n, Dayan�ta S�ngh, Tat�ana Trouvé, Tsang K�n-
Wah, Andra Ursuta, ve Fred W�lson'dan oluşuyor.

B�enal müzen�n üç katına yayılırken, Meks�kalı sanatçı 
Alejandro Almanza Pereda'nın betona batırdığı manzara 
tablolardan �lk� ve Dayan�ta S�ngh'�n fotograf�k dökümanları 
b�raraya get�rd�ğ� çalışması serg�n�n açılmasına b�r ay kala 
müzen�n Kes�şen Dünyalar Oryantal�st Res�m Koleks�yonu 
serg�s�n�n �ç�ne yerleşt�r�ld�. Müze, yapıtlara daha klas�k b�r 
serg� anlayışıyla ev sah�pl�ğ� yaparken, serg�lenen projeler 
müzen�n tar�h� koleks�yonuyla etk�leş�m de kuruyor. Pera 
Müzes�'nde yer alan sanatçı projeler� a�le değer ve yapılarını 
yen� b�r estet�k anlayışla sorgularken, kullanılan yerleşt�rme, 
res�m ve heykel g�b� değ�ş�k tekn�klerle farklı sanatsal �fade 
b�ç�mler� ortaya konuluyor.

Küratörler M�chael Elmgreen ve Ingar Dragset �y� b�r komşu 
başlıklı b�enal� şöyle anlatıyor:

“Komşunuz s�zden oldukça farklı yaşayan b�r� olab�l�r. Ancak 
umuyoruz k� s�z, son dönemde dünyadak� pek çok 
pol�t�kacının aks�ne 'ötek�' korkunuzla etrafınıza ç�tler örerek 
baş etm�yorsunuzdur. 15. İstanbul B�enal�'ndek� sanatçılar ev, 
mahalle, a�d�yet ve müşterek yaşam hakkındak� f�k�rler� çeş�tl� 
perspekt�flerden tartışmaya açıyor. İşlerden bazıları ev 
yaşamımızdak� hâl ve koşulların nasıl değ�şt�ğ�n� ve 
mahalleler�m�z�n geç�rd�ğ� dönüşümü �ncelerken bazıları da 
günümüzün jeopol�t�k sorunlarının nasıl üstes�nden 
geld�ğ�m�z� m�kro ölçekte ele alıyor. B�enal serg�ye davet 
ed�len sanatçıların k�ş�sel veya anal�t�k �fadeler�yle 
b�ç�mlenerek umutlarla hayaller�n, hüzünle öfken�n, geçm�şle 
bugünün b�rb�r�ne karıştığı alanlar yaratıyor.”

Elmgreen & Dragset küratörlüğünde b�rb�r�ne komşu altı 
mekânda gerçekleşecek 15. İstanbul B�enal�, 12 Kasım'a kadar 
ücrets�z olarak z�yaret ed�leb�lecek. B�enalde bu yıl �y� b�r komşu 

teması çerçeves�nde 32 ülkeden 56 sanatçının ev, mahalle ve 
a�d�yet kavramlarını tartışmaya açan �şler� yer alacak. 15. 
İstanbul B�enal�'n�n bu senek� serg� mekânları Galata Özel Rum 
İlköğret�m Okulu, İstanbul Modern, C�hang�r'dek� ARK Kültür, 
Pera Müzes�, Küçük Mustafa Paşa Hamamı ve Asmalımesc�t'te 
yer alan Yoğunluk Sanatçı Atölyes�.
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iyi bir komşu

BAŞSAĞLIĞI

TEBRİKLER

• Üyem�z Orhan SÖNMEZ'�n annes�  07.07.2017 tar�h�nde vefat 
etm�şt�r. Üyem�ze ve kederl� a�les�ne başsağlığı d�ler�z.

• Üyem�z Osman ATAMAN'ın annes� 20.07.2017 tar�h�nde vefat 
etm�şt�r. Üyem�ze ve kederl� a�les�ne başsağlığı d�ler�z.

• Üyem�z H.İbrah�m SARAÇ ın oğlu 07.07.2017 tar�h�nde 
evlenm�şt�r.   Üyem�z� tebr�k eder, mutluluklar d�ler�z.

• Üyem�z Ebru DEMİRAY 08.07.2017 ta�h�nde evlenm�şt�r. 
Üyem�z� tebr�k eder, mutluluklar d�ler�z.

•  Ü y e m � z  v e  a y n ı  z a m a n d a 
Şubem�zde Tekn�k görevl� olarak 
şubem�zde çalışan  arkadaşımız İlker 
KÜPELİ'n�n 01.08.2017  tar�h�nde 
oğlu olmuştur.  Arkadaşımızı tebr�k 
eder, Küçük Yakup Kuzey'e n�ce 
mutlu b�r ömür d�ler�z.

• Üyem�z Barbaros BALABAN 05.08.2017 tar�h�nde evlenm�şt�r. 
Üyem�z� tebr�k eder, mutluluklar d�ler�z.

• Üyeler�m�z Hüsn�ye AKDAĞ & Suph� ÇAKIR 06.08.2017 
tar�h�nde evlenm�şt�r. Meslektaşlarımızı  tebr�k eder, 
mutluluklar d�ler�z.

•  Ü y e m � z  v e  a y n ı  z a m a n d a 
Şubem�zde Tekn�k görevl� olarak 
çalışan arkadaşımız Sal�h KARA 
08.08.2017  tar�h�nde evlenm�şt�r.  
Arkadaşımızı tebr�k eder, ömür boyu 
mutluluklar d�ler�z.

• Üyem�z ve Şube Tekn�k Görevl� 
çalışanımız Cüneyt ÖZMEN’�n b�r 
oğlu olmuştur. Arkadaşımızı tebr�k 
eder, küçük Mert’e mutlu ve huzurlu 
b�r ömür d�ler�z.



  Teknoloji Günlüğü Hazırlayan: N.Gökhan Duman

HABER
 İnsan vücudunun �ç�n� göstereb�len kamera  
gel�şt�r�ld�!

Bu kamera, doktorların dah�l� �nceleme yaptıkları 
zaman endoskop� g�b� tıbb� c�hazların vücut �ç�ndek� �lerlemes�n� 
tak�p etmeler�ne yardımcı olacak şek�lde tasarlandı. Tıp dünyasında 
şu anda ağırlıklı olarak yüksek mal�yetl� röntgen g�b� tarama 
teknoloj�ler� kullanılıyor.Yen� kamera, vücudun �ç�ndek� ışık 
kaynaklarını tesp�t ed�yor. Böylece endoskop� alet�n�n uzun esnek 
tüpünün ışıklı ucu tesp�t ed�lerek, kayded�len �lerleme �zleneb�lecek. 
Ed�nburgh Ün�vers�tes� Profesör Doktor Kev  öğret�m üyes� 
Dhal�wal, Bu teknoloj�n�n çok farklı şek�llerde kullanılab�lme 
potans�yel� mevcut. C�hazın yer�n�n tesp�t ed�leb�lmes�, sağlık 
h�zmetler�nde yapılan b�rçok uygulama �ç�n kr�t�k önem taşıyor ded�. 
Yapılan �lk testler, protot�p c�hazın, normal koşullar altında dokunun 
20 sant�metre altına kadar nokta ışık kaynağını tak�p edeb�ld�ğ�n� 
ortaya koydu.

Türk�ye'de b�r �lk: Konsantre güneş enerj�s� 
santral�!
Türk�ye'n�n �lk konsantre güneş enerj�s� santral� 
�ç�n çalışmalar tüm hızıyla başladı!Doğayı 

k�rletmeyen yapısıyla asla tükenmes� mümkün olmayan 
yen�leneb�l�r enerj� kaynakları, her geçen gün artan enerj� tüket�m� 
�le günümüzde çok daha fazla önem kazandı. Oldukça güçlü b�r 
alternat�f hal�ne gelen,  veya b�r d�ğer adıyla CSP konsantre güneş 
enerj�s� santraller�'nden �lk�n�n ülkem�zde faal�yete geçmes� �ç�n 
çalışmalar başladı.  �s�ml� �k� Kula Mühend�sl�k ve Elo Solar Enerj�
Türk ş�rket tarafından projes� yürütülen ve Balıkes�r'�n Bandırma 
�lçes�ne kurulması planlanan Türk�ye'n�n �lk konsantre güneş enerj� 
santral� �ç�n gerekl� �z�nler�n alınması konusunda resm� başvurular 
yapıldı.1 MW'lık santral�n yıllık elektr�k üret�m�n�n yaklaşık 3.500.000 
KW olması planlanırken yetk�l�ler bunun normal b�r santral�n 
üreteceğ� yıllık 2.000.000 KW elektr�ğ�n oldukça üzer�nde olduğunu 
özell�kle vurguluyor. Başlı başına b�r santral olarak b�r araz� üzer�ne 
ve konut, �ş yerler� g�b� yerler�n çatısına da kurulab�len CSP güneş 
enerj�s� santraller�, bu şek�lde b�r yandan enerj� üret�rken, d�ğer 
yandan b�nanın ısınma, soğutma ve sıcak su �ht�yacının 
karşılanmasına �mkan tanıyor.

B T K ,  c e z a  k e s m e d e n  ö n c e  f � r m a l a r ı   
uyaracak!
Mahkemeden çıkan sonuca göre;  artık BTK
f � rmalara ceza kesmeden önce uyar ıda 

bulunacak.B�lg� Teknoloj�ler� ve İlet�ş�m Kurumu (BTK) uzunca b�r 
süred�r �nternet, sab�t telefon, GSM g�b� h�zmetler� sunan 
�şletmec�lere �dar� para cezaları uyguluyordu.Geçt�ğ�m�z günlerde 
açıklanan 2016 telekomün�kasyon sektörü raporuna göre; sektör 
gel�rler�n�n yüzde 30'unun cezalara, verg�lere ve d�ğer devlet 
ödemeler�ne �let�ld�ğ� açıklanmıştı. B�r �şletmec�n�n açtığı davanın 
kes�nleşm�ş sonucuna göre; BTK bundan sonra �dar� para cezası 
uygulamadan önce �şletmec�lere �htarda bulunacak. Kamu 
Denetç�l�ğ� Kurumu tarafından yaygınlaştırılmaya çalışılan temel 
değerler�n yargı tarafından da ben�msenmeye başladığını 
göstermes� açısından da son derece öneml� görünen karar, sadece 
elektron�k haberleşme sektörü ve BTK'yı değ�l tüm ekonom�k 
faal�yet alanları ve düzenley�c� otor�teler� olumlu yönde 
etk�leyecekt�r.

 Instagram ş�fren�z� değ�şt�r�n!
Dünyaca çapında 8 m�lyon I  kullanıcının nstagram
b�lg�s�n�n Hackerlar tarafından çalınması sonrası 
uzmanlardan ş�fre uyarısı geld�..B�lg�sayar 
korsanlarının Instagram kullanıcılarının telefon 
numaralarına ve e-posta adresler�ne er�şmes�ne 

�z�n veren b�r hata keşfed�ld�ğ� b�ld�r�ld�. B�r grup hackerın çaldığı 
b�lg�ler�  adı ver�len yerde 10 dolara sattığı bel�rt�ld�. Doxagram
Doxagram, çok uzun süre geçmeden Instagram tarafından 
kapatıldı. Fakat yen�den er�ş�me açıldı. Yan� şuan k�ş�sel b�lg�ler 
satışta. Bunu önlemek �ç�n en �y� çözüm de Instagram ş�ren�z� sık 
aralıklarla değ�şt�rmen�z olacak. En azından bu hata düzelt�lene 
kadar.

 S�r�, Google As�stan ve Cortana ne kadar 
güvenl�?
Klavyey� b�r�nc�l g�r�ş aygıtı olarak kullanmaktan 
yavaş yavaş uzaklaşıyoruz. B�r soru sormak veya 
b�r komut vermek �ç�n ses�m�z� daha çok kullanır 
oldu. Ancak bu teknoloj�, ses ver�ler�n�n nasıl 

man�püle ed�leceğ� ve bu c�hazların hang� tehl�keler altında 
olduğu konularında yen� sorular yaratıyor.Bu akıllı c�hazlar bazı ev 
�şlevler�n� kontrol etmeye başladığından ber� doğal olarak g�zl�l�k 
ve güvenl�k �le �lg�l� end�şeler ortaya çıktı. C�hazların konuşmaları 
d�nleyeb�lmeler� ve potans�yel olarak kaydedeb�lmeler� c�dd� 
g�zl�l�k sorunlarını da beraber�nde get�r�yor.Son olaylar, meşru 
ş�rketler�n b�le c�hazların ses hassas�yet�n� kötüye kullanmanın 
benzers�z yollarını bulduğunu göster�yor. Örneğ�n, popüler b�r 
fast food z�nc�r�n� sesl� as�stanları kasten kend� çıkarı �ç�n 
kullanarak ürünler�n�n tanımlarının araştırılmasını tet�kleyen b�r 
reklam hazırladı.Bu da c�hazların yetenekler�n�n apaçık, başarılı 
ve en öneml�s� yasadışı olmayan b�r şek�lde kullanılmasıydı.Bu 
c�hazların �stem dışı olarak b�lg� kaydett�ğ� veya ver�len em�rler� 
uyguladığı olaylar da var. Bu, en azından b�r kez şanslı b�r sonuca 
neden olurken, aynı zamanda olumsuz tarafları da var. Üret�c� 
tarafında ver�ler� toplayıp saklayab�l�r ve savunmasız kullanıcı 
prof�ller� oluşturab�l�r.Elbette her zaman �ç�n en son teknoloj�y� 
kullanmaya çalışan ya da k�ş�sel ver�ler� çalmak �ç�n yen� yollar 
arayan kötü n�yetl� saldırganlar da var. Kullanıcıların, sesle çalışan 
c�hazları korumaları �ç�n gel�şt�r�len yazılımları terc�h etmeler� en 
güven�l�r yöntem.

 Whatsapp'ta yeş�l t�k dönem� başlıyor!
Facebook, YouTube, Tw�tter ve Instagram 
onaylanmış hesap özell�ğ�ne zaten sah�pt�, ve 
ş�md�  da bu l�steye katılıyor. WhatsApp WhatsApp
şuan �t �bar �yle �ş letme hesaplar ına yeş� l 
doğrulanma rozet� vermeye başladı. Ş�md�l�k 

sadece küçük b�r grup marka �le başlayan özell�ğ�n hızla tüm 
dünya'ya yayılması beklen�yor.Bu yılın başlarında WhatsApp'a 
mob�l ödeme özell�ğ� geleceğ� söylent�ler� duymuştuk, 
doğrulanmış hesaplar sayes�nde bu özell�k çok daha güvenl� b�r 
alt yapıya sah�p olacaktır. Doğrulanma rozetler� �le b�rl�kte, 
�şletme hesaplarının konuşma balonları da kend�ler�ne has sarı 
b�r renge sah�p olacak. Ayrıca bu mesajlar s�l�nemez olacaklar, bu 
da konuşmaların kal�tes�n� koruyacaktır
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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. 
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