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

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

MÜHENDİSLİK YEMİNİ
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Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Başkanı
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Değerl� meslektaşlarım,
Yaz dönem�n� ger�de bıraktık ve b�r çoğumuz tatillerimizi okulların 
da kapalı olduğu güzel ülkemizde temmuz ve ağustos aylarında 
yapmaktayız. Öncel�kle s�zlere 2019 Hazan'ına başlarken sağlıklı, 
huzur �çer�s�nde mutlu b�r yaşam d�l�yorum.
Acılarla dolu coğrafyamızda bundan tam 26 yıl önce 2 temmuz 
günü S�vas'ta yaşanan ger�c� ayaklanmanın sonucu canları 
kaybett�k.  S�vas Katl�amından tam 3 gün sonrasında bu kez 
Erz�ncan Başbağlar'da y�ne b�r katl�ama daha tanıklık ettik. Tüm 
katliamlarda olduğu gibi insanlığımızdan utandık.

Sevg�l� meslektaşlarım,
17 Ağustos 1999 günü yaşanan Gölcük Merkezl� Doğu Marmara 
deprem�n�n 20 yılında, TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu 
olarak b�rçok programdan oluşan anma etk�nl�kler�n� yer�ne 
get�rd�k. B�r daha 17 Ağustosların SONUÇLARININ yaşanmamasını 
d�l�yorum. Ülkey� yönetenler�n, karar alma poz�syonda olanların, 
öncel�kle b�l�me, tekn�ğe �nanmaları; Mühend�sl�k, M�marlık ve Şeh�r 
Plancılığı h�zmetler�n� herhang� b�r yargıda bulunmaksızın almaları, 
yapılanmaları ve yasal düzenlemeler� halkın, doğamızın çıkarlarına 
düzenlemeler� ve tüm bunlara yeterl� düzeyde bütçe ayırmaları 
gerekl�d�r. 17 Ağustos Deprem�'n�n üzer�nden uzunca b�r süren�n 
geçm�ş olması �le b�rl�kte, duyarlılığın ve depreme karşı alınacak 
önlemler� gel�şt�rme refleks�n�n azaldığını hep b�rl�kte görmektey�z. 
B�r an önce TMMOB'n�n de �çer�s�nde bulunduğu organ�zasyonlarda 
deprem �le �lg�l� önlemler ac�l b�r şek�lde alınmalıdır. Sadece 
kaybedeceğ�m�z canlarımız değ�l; doğamızı, ekonom�m�z� vs c�dd� 
anlamda yerle b�r edecek “İstanbul Deprem�” artık çok yakınımızda 
durmaktadır. Bunun üzer�nden ancak el b�rl�ğ� yaparak geleb�l�r�z. 
B�zler her türlü göreve hazırız. 

DEPREMİ UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ; 
YAŞAM İÇİN UNUTTURMAYACAĞIZ!...

Değerl� Meslektaşlarım,
Y�ne bu dönemde “Kuzey Marmara Yolu” �ç�n Kandıra Babaköy de 
açılan taş ocağı ve yolu �ç�n resmen b�nlerce ağaç katled�lm�şt�r Bu 
sırada Roma Dönem�'ne a�t olan kaya oyma lah�t mezarlara 
rastlanmış, TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu olarak Kültür 
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne yaptığımız 
müracaat net�ces�nde mevcut taş ocağına 310 metre mesafede 
kalan alan 1. Derece S�t Alanı �lan ed�lm�şt�r. Ancak taş ocağının 
bulunduğu bölgede yen� tar�hsel dokuya rastlanmıştır. Dolayısıyla 
s�t alanının gel�şt�r�lmes� gen�şlet�lmes� amacıyla mücadelem�ze 
devam ed�yoruz. Geleceğ�m�ze ve çocuklarımıza yaşanab�lecek b�r 
doğa ve dünya bırakmak b�zler�n en temel görevler�nden b�r�s�d�r. 

Değerl� meslektaşlarım,
Gün geçm�yor k�, zam haber� duyulmasın. Doğalgaza, Ağustos 
ayının b�r�nc� günü ve 30 Ağustos'ta her b�r� %15 oranında olmak 
üzere �k� kez ve toplamda %30'u aşan zam yapılmıştır. 2019 yılında 
elektr�ğe ve doğalgaza gelen zamlar artık gerçekten ödenmes� güç 
faturalar �le karşılaşmamıza neden olacaktır. Ek�m ayı �le b�rl�kte 
soğuyacak olan �l�m�z ve ülkem�zde halen doğalgaz kullanan 
kullanıcılarının yüzde kaçı kullanmaya devam edecekler!... Bunu 
sonrak� süreçlerde �stat�st�kler gösterecekt�r. Zamlar karşısındak� bu 
mal�yet�n vatandaşlarca karşılanması çok ama çok güç hale 
gelm�şt�r. Yen� yakıt arayışları söz konusudur. İnsanlar yen�den 
oduna, kömüre dönme n�yet� taşımaktadırlar ve bunun da hava 
k�rl�l�ğ� açısından yaşanamaz kentlere neden olacağını geçm�ştek� 
tecrübeler�m�z b�ze göstermekted�r. Tekst�lden gıdaya, taşımadan 
eğ�t�me, �laçlara kadar b�rçok alanda yüksek oranlarda zamlar 
yapıldı. Gerçek enflasyon resm� kurumların açıkladığı rakamlardan 
çok daha yüksekt�r. Bunu aslında yönetenlerde b�lmekted�rler. 
Ancak herkesçe b�l�nen gerçekl�ğe rağmen Türk-İş ve Memur-Sen 
Send�kalarının, kamu �şverenler� �le bağıtladıkları toplu �ş 
sözleşmeler� �le çalışanlara yapılan zam çok kom�k kalmaktadır. 
Gerek her gün karşılaştığımız zamlar, gerek yüksek enflasyon 
karşısında çalışanların ücretler�ne yapılan ücret artırım oranlarının 
kom�kl�ğ� ve �şs�zl�k organların her geçen gün yüksel�yor olması 
durumları sürdürülemez ve yönet�lemez b�r n�tel�k oluşturmaktadır. 
Bu durumdan en çok etk�lenen meslek grupları arasında maalesef 
meslektaşlarımız da yer almaktadır. Meslektaşlarımız arasındak� 
�şs�zl�k her geçen gün katbekat artmakta, yen� mezun olan 
arkadaşlarımız genç meslektaşlarımız �ş bulamamakta, kend� 
meslekler� dışında �ş arayışlarına g�rmekte ve geç�m zorluğuna g�ren 
meslektaşlarımızın a�le �l�şk�ler� bozulmakta, yaşam konforları ger�ye 
düşmekted�r. Meslektaşlarımızın Odaları �le b�rl�kte başta yaşanan 
ekonom�k zorluklar ve �şs�zl�kler olmak üzere mücadele etmeler� 
zorunluluktur. Tek başına kurtuluşun olmadığını b�lmektey�z. 
Meslektaşlarımızı Odalarına, Odalarımıza davet ed�yor, 
kur tuluşun b�rl �kte olmakta geç t�ğ�n�  b�r  kez daha 
hatırlatıyorum

Son olarak,

S�z değerl� meslektaşlarımı, 18-19 Ek�m 2019 günler�nde Gebze 
Tekn�k Ün�vers�tes�'nde Mak�ne Mühend�sler� Odası adına Kocael� 
Şube yürütücülüğünde yapılacak olan 16 Ana Konu Başlığını �çeren 
çok sayıda oturum da çok sayıda b�ld�r� sunumu �le Enerj� Ver�ml�ğ� 
alanlarında yaşanan sorunlara çözüm arayacağız 5 Enerj� Ver�ml�l�ğ� 
Kongres�ne davet ed�yorum. Kongrem�z aynı zamanda, teması �le 
�lg�l� olarak serg�y� de barındırmaktadır Bülten �çer�des�nde serg�ye 
a�t b�lg�ler� de bulab�l�rs�n�z. Kongre ve Serg� �ç�n yerler�n�z� 
ayırmanızı ve Kongre Sekretaryamızla �let�ş�me geçmen�z� 
öner�yorum,

Sağlıcakla kalın… 



birliğimizden

ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ’NE DAVET

TMMOB Makina Mühendisleri Odasının düzenlediği ve 
Sekreteryalığını şubemizin yürüttüğü V. Enerji 
Verimliliği Kongresi, 18-19 Ekim 2019 tarihlerinde 
Gebze Teknik Üniversitesi Kongre Merkezinde 
gerçekleştirilecektir.

Kongrem�z #geleceğ�m�zenerj�  ana temasıyla, 
Ülkem�zde Enerj� Planlaması, Yönet�m� ve Enerj� Ver�ml�l�ğ� 
sürec�nde gel�nen durumun ve çözüm öner�ler�n�n 
ortaya konulduğu b�r tartışma ortamı olacaktır.

1 8 - 1 9  E k � m  2 0 1 9   t a r � h � n d e  b e ş � n c � s � n � n 
gerçekleşt�r�leceğ� Enerj� Ver�ml�l�ğ� Kongres�nde, 
B�l�msel ve Teknoloj�k Araştırma Oturumları, Paneller ve 
Forumlar, Sem�nerler ve  Kurslar aracılığıyla, konusunda 
uzman olan k�ş� ve kuruluşların, akadem�syenler�n, 
sektörde ürün ve h�zmet üreten f�rma ve �şletmeler�n 
b�lg� ve deney�mler�n� paylaşmaları, mühend�s ve 
tekn�k elemanların  buluşturulması amaçlanmaktadır. 

Kuruluşunuzun, V. Enerj� Ver�ml�l�ğ� Kongres�n� 

destekleyen kuruluşlar arasında yer almasını �st�yor,  
ürün ve h�zmetler�n�z� Türk�ye'n�n mühend�sler�ne, 
tekn�k elemanlarına, uygulayıcı ve kullanıcılarına 
tanıtarak yararlı katkılar sağlayacağınıza �nanıyoruz. 
Sektörün gel�şmes�ne katkıda bulunmak, b�lg� ve 
teknoloj�y� paylaşmak �ç�n s�z� KOCAELİ'ye davet 
ed�yoruz.

#geleceg�m�zenerj�” ana teması çerçeves�nde 
gerçekleşt�receğ�m�z V. Enerj� Ver�ml�l�ğ� Kongres� 
ve Serg�m�ze delege olarak katılab�l�r, f�rmanıza 

AYRINTILI BİLGİ İÇİN:   adres�n�  z�yaret edeb�l�r,  karekod http://www.enerjiverimliligikongresi.org
uygulamamızdan ulaşab�l�rs�n�z. 

http://www.enerjiverimliligikongresi.org


birliğimizden

17 AĞUSTOS DEPREMİNİ YAŞADIK, UNUTMADIK;
YAŞAM İÇİN UNUTTURMAYACAĞIZ !

17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen Marmara Deprem�'n�n 20. yılında TMMOB 
Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu olarak hazırladığımız anma etk�nl�kler�yle yaşanan 

deprem ve kaybett�kler�m�z anıldı. 

Deprem�n Ardından TMMOB 20. Yıl Anma Etk�nl�kler�

Deprem Fotoğraf Serg�s� (16-17-18 Ağustos 2019)

Yer: İzm�t Yahyakaptan Arastapark 

17 Ağustos Deprem�nde çek�lm�ş fotoğraflar �le TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu olarak oluşturulan serg�m�z 
�le Arastapark alışver�ş merkez�'nde halkımız �le deprem gerçeğ�n� tekrar hatırladık. 

Meşalel� Basın Açıklaması ( 16 Ağustos 2019)

Yer: İzm�t İnsan Hakları (Sabr� Yalım) Parkı
Saat: 20:30

17 Ağustos 1999 yılında meydana gelen Marmara 
Deprem�'n�n 20. yılında TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon 
Kurulu olarak hazırladığımız anma etk�nl�kler� 
kapsamında gerçekleşt�rd�ğ�m�z basın açıklaması İKK 
sekreter� olarak Şube Başkanımız Murat KÜREKCİ 
tarafından okundu. Basın açıklamasına TMMOB a bağlı 
odaların Kocael� şubeler�, üyeler�m�z ve d�ğer kurum ve 
kuruluş tems�lc�ler� katıldı.

17 AĞUSTOS DEPREMİNİ YAŞADIK, UNUTMADIK; 
YAŞAM İÇİN UNUTTURMAYACAĞIZ!…

Bugüne kadar yaşamış olduğumuz depremler, 
ülkem�z�n b�r deprem ülkes� olduğunu ortaya 
koymaktadır. 100 yıl �çer�s�nde oluşan depremlerde 

yaklaşık 110 b�n �nsanımız yaşamını y�t�rm�ş, 700 b�n 
c�varında yapı yerle b�r olmuştur. Çok sayıda �nsanımız 
yaralanmış, sakat kalmış, m�lyarlarca dolar ekonom�k 
kayıp ortaya çıkmıştır.

"Kuzey Anadolu Fay Hattı", dünyanın en tehl�kel� 
faylarından b�r�d�r. B�ngöl Karlıova'dan Marmara 

4
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birliğimizden

Den�z�`ne ve oradan da Yunan�stan`a geçen b�r fay 
hattıdır. Bu fay hattında oluşan her deprem başka b�r 
deprem�n haberc�s� olarak fay hattı üzer�nde veya 
y a k ı n ı n d a  b u l u n a n  k e n t l e r �  b ü y ü k  ö l ç ü d e 
etk�lemekted�r.

Bu nedenle büyüklüğü 7,4 olan 17 Ağustos Gölcük 
merkezl� deprem; başta İstanbul olmak üzere çevre �ller� 
büyük ölçüde etk�lem�şt�r. En büyük can kayıpları 
Kocael�, Sakarya ve Yalova`da ortaya çıkmıştır. 16 �l�m�z 
bu depremden etk�lenm�şt�r.

Deprem�n yol açtığı yıkımlar çok sayıda can kaybına ve 
çok büyük yapı hasarlarına neden olmuştur. Yapılarda 
meydana gelen yangın ve k�myasal madde sızıntıları 
neden�yle �nsanlar zeh�rlenm�ş, çevre felaketler� 
yaşanmıştır.

Depremler; can kaybı, yaralanma, sakat kalma, 
ekonom�k kayıplar, ps�koloj�k sorunlar, bulaşıcı ve salgın 
hastalıklar, pazar kaybı, üret�m ve gel�r kaybı, enflasyon, 
ac�l  yardım harcamaları ,  �şs�zl�k ve planlanan 
yat ı r ımlar ın  gec�k mes�  g�b�  öneml�  sonuçlar 
doğurmaktadır. 17 Ağustos Deprem� bu sonuçların 
tümünü ortaya çıkaran b�r deprem olarak kayıtlara 
g�rm�şt�r.

Basın açıklamasının devamı �ç�n; 
https://www.mmo.org.tr/kocael�/bas�n-
ac�klamas�/17-agustos-deprem�n�-
y a s a d � k - u n u t m a d � k - y a s a m - � c � n -
unutturmayacag�z-0 l�nk�m�zden yada 
k arekod uygulamamızı  okutarak 
ulaşab�l�rs�n�z.

Deprem Anıtına Karanf�l Bırakılması (17 Ağustos 
2019)
17 Ağustos Marmara Deprem�nde hayatını 
kaybedenler� anmak üzere Oda Yönet�c�ler� tarafından 
Deprem Anıtına ç�çek bırakıldı

Deprem Müzes� Gez�s� (17 Ağustos 2019)

Yer: İzm�t 
Saat: 19:00 - 17:00 
olarak gerçekleşt�r�ld�. Gün boyu z�yaretç�lere açık olan 
İzm�t Beled�yes� Deprem Müzes� gez�ld�.

Deprem Panel� (24 Ağustos 2019)

Yer: Kocael� T�caret Odası
Saat: 11:00 - 16:00 

TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu'nun "Deprem�n 
20. Yılı Anma Etk�nl�kler�" kapsamında gerçekleşt�r�len, 
Aç ı l ı ş  k o n u ş m a s ı n ı  İ K K  S e k re te r �  ve  M a k � n a 
Mühend�sler� Odası Kocael� Şb. Başkanı Murat KÜREKCİ' 
n�n yaptığı, �lk oturumu M�marlar Odası Kocael� Şb. 
Başkanı.Füsun YILMAZ DENİZ, İk�nc� oturumu İnşaat 
Müh Odası Kocael� Şb. Başkanı Kahraman BULUT'un 
yönett�ğİ "DEPREMİN ARDINDAN 20.YIL" Panel� m�z; 
Prof.Dr. M�kdat KADIOĞLU'nun "Depremle İlg�l� Yerel 
Yönet�mler�n Alması Gereken Önlemler", Prof.Dr. Cenk 
YALTIRAK'ın "Gelecek Marmara Depremler� R�sk�", AFAD 
İ l  Müdürü Sal�m TEKOĞLU nun "1999 Sonrası 
Gel�şmeler" , Yüksek M�mar, Yüksek İnşaat Mühend�s� 
Yosh�nor� MORİWAKİ'n�n "Japonya ve Türk�ye Deprem 
Önlemler� Karşılaştırılması", Prof.Dr. Kemal BEYEN'�n 
"Depremler�n b�ze öğrett�kler� ve Gerçekler" konulu 

sunumlarıyla gerçekleşt�r�ld�.

Murat KÜREKCİ Panel Açılış Konuşması
Ülke tar�h�m�z�n en büyük ve sonuçları �t�bar�yle en acı 
depremler�nden b�r� olan Gölcük Merkezl� Doğu 
Marmara deprem�n�n üzer�nden tam 20 yıl geçt�. Bu 
depremde; Resm� rakamlara göre 18 b�n�n üzer�nde 
yurttaşımız hayatını kaybett�, 50 b�nden fazla k�ş� 
yaralandı. 330 b�n konut, 50 b�n �şyer� hasar gördü, 
Yapıların %6`sı yerle b�r oldu, %7`s� ağır hasar aldı, 
%12`s�  de orta ölçekte hasar gördü. Yan� yapılarımızın 
%25`�, kullanılamaz hale geld�. K�m� referanslara göre 20 
m�lyar dolardan fazla ekonom�k kayıp ortaya çıktı. 
“Kocael�'de depremde ağır hasar alan 29 b�nanın 

https://www.mmo.org.tr/kocaeli/basin-aciklamasi/17-agustos-depremini-yasadik-unutmadik-yasam-icin-unutturmayacagiz-0
https://www.mmo.org.tr/kocaeli/basin-aciklamasi/17-agustos-depremini-yasadik-unutmadik-yasam-icin-unutturmayacagiz-0
https://www.mmo.org.tr/kocaeli/basin-aciklamasi/17-agustos-depremini-yasadik-unutmadik-yasam-icin-unutturmayacagiz-0
https://www.mmo.org.tr/kocaeli/basin-aciklamasi/17-agustos-depremini-yasadik-unutmadik-yasam-icin-unutturmayacagiz-0
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�çer�s�nde �nsanların yaşadığı b�l�nmekted�r. Yapı 
stokumuzun yaklaşık yüzde 50's� hala depreme 
d a y a n ı k s ı z ” o l d u ğ u  v e  m a a l e s e f  K o c a e l � ' d e 
yapılaşmayla �lg�l� çok c�dd� yol alınamadığı �lg�l� oda 
yetk�l�ler�m�zce �fade ed�lmekted�r.

“İl�m�zde, 1999 Deprem�'nde yaklaşık 4 b�n b�namız orta 
hasar almış, ancak 2 b�n tanes� güçlend�r�lm�şt�r. Kalan 2 
b � n  a d e t  b � n a ,  h a l a  � n s a n l a r ı m ı z  t a ra f ı n d a n 
kullanılmaktadır. 2012 yılında çıkarılan Kentsel 
Dönüşüm Yasası'ndan sonra yaklaşık 5 b�n b�nanın r�sk 
anal�z� yapılmış olup, bunların 4 b�n 500 tanes� 
yıkılmıştır. Ger�ye kalan 500 b�nada �se hala yaşamın 
devam ett�ğ� b�l�nmekted�r. Bu durumda �l�m�zde en az 
529 b�na da yaşayan hemşehr�ler�m�z olası b�r 
depremde ölümle burun burunadır ve o evlerde 
yaşamların devam etmes�ne Beled�yeler�m�z göz 
yummaktadır. Kartal'da kend�l�ğ�nden yıkılan b�na dah� 
B e l e d � y e l e r � m � z �  “ y a ş a t m a k ” � ç � n  h a r e k e t e 
geç�remem�şt�r.

1999 Gölcük ve Düzce Depremler�n�n ortaya çıkardığı 
büyük ölçekl� can ve ekonom�k kayıplar neden�yle, her 
kurum ve kuruluş "deprem" konusunda yen� 
organ�zasyon ve mevzuat düzenlemeler�n� yapmış, 
ancak zaman �lerled�kçe adeta deprem gerçeğ� 
unutulmaya yüz tutmuş ve oluşturulan organ�zasyonlar 
�le yasal düzenlemeler de etk�s�zleşm�şt�r.

17 Ağustos Deprem�'nden almamız gereken en büyük 
ders, coğraf� r�skler göz ardı ed�lerek kurulan şeh�rler�n, 
plansız-çarpık kentleşmen�n ve mühend�sl�k h�zmet� 
almayan yapılar ın �nsanlar �ç�n büyük tehd�t 
oluşturduğuydu. Ger�de bıraktığımız 20 yıl boyunca ne 
yazık k� bu acı ders�n gerekler�n� yer�ne get�rme 
noktasında adımlar atılmadı. Afet r�sk� olan yerleş�m 
yerler� taşınmadı, b�nalarımız depreme dayanıklı hale 
get�r�lmed�, kent merkezler�nde deprem toplanma 
alanları oluşturulmadı, afet sonrası kr�z yönet�m 
senaryoları hazırlanmadı.

Bütün bunlar yapılmazken, kamusal b�r anlayışla 
yürütülmes� gereken “yapı denet�m” s�stem� tümüyle 

t�car�leşt�r�ld�. Odalarımızın meslek� yeterl�l�k, eğ�t�m, 
belgelend�rme ve denetleme gerekl�l�kler� yapı 
denet�m süreçler�nden dışlandı.

“İmar Barışı” adı altında projes� olmayan, h�çb�r 
m ü h e n d � s l � k  h � z m e t �  a l m a m ı ş  k a ç a k  ya p ı l a r 
ruhsatlandırıldı. 10 m�lyonun üzer�nde kaçak yapının 
ruhsatlandırıldığı bu �mar affıyla b�rl�kte yapı 
stokumuzun proje uygunluğu ve deprem dayanıklılığı 
konusunda denetlenme �ht�mal� ortadan kaldırıldı.

Kentler�n yen�den yapılandırılması ve depreme 
dayanıksız b�naların yen�lenmes� �ç�n gerekl� olan 
“Kentsel  Dönüşüm” uygulamalar ı  amacından 
saptırılarak �nşaat f�rmalarına kaynak aktarılmasının, 
kentsel rantların �kt�dar yandaşlarında toplanmasının 
b�r aracı hal�ne get�r�ld�.

Kent merkezler�nde bulunan afet toplanma alanı 
statüsünde park, bahçe ve meydanlar yapılaşmaya 
açılarak afet sonrasında yaşamı sürdürmeye olanak 
verecek güvenl� alanlar ortadan kaldırıldı.

Son 20 yıldır ülkem�z�n farklı yerler�nde yaşanan farklı 
büyüklüklerdek� her deprem, 17 Ağustos 1999'da 
yaşadığımız büyük felaket� çağrıştırmakta, deprem�n 
ülkem�z �ç�n ne kadar yakın b�r tehl�ke olduğunu 
hatırlatmaktadır. B�l�nmel�d�r k�, depreme hazırlık 
konusunda 20 yıl önces�nden daha �y� durumda değ�l�z. 
Yaşanacak benzer b�r felaket�n sonuçları çok daha ağır 
olacaktır. Bütün bunların b�l�n�yor olmasına rağmen 
depreme hazırlık konusunda gerekl� ve yeterl� adımlar 
atılmamaktadır.

Yapı denet�m� s�stem� TMMOB ve bağlı Odalar, 
ün�vers�teler ve �lg�l� kes�mler�n katılımıyla kamusal b�r 
anlayışla yen�den düzenlenmel�d�r. Ülke genel�ndek� 
yapılar �ncelenerek r�skl� yapılar tesp�t ed�l�p güvenl� 
hale get�r � lmel�d�r.  Uygun olmayan zem�n ve 
araz�lerdek� yapılar derhal boşaltılmalıdır. Tüm yaşam 
alanlarımız b�l�m�n ve teknoloj�n�n rehberl�ğ�nde, 
�nsanların �ht�yaçları doğrultusunda ve doğayla barışık 
b�ç�mde yapılandırılmalıdır.

Geçt�ğ�m�z yıllar �ç�nde “İmar Barışı” adı altında 
ruhsatlandırılan yapılar derhal denetlenmel�, kaçak 
yapılar h�çb�r b�ç�mde affed�lmemel�d�r. Çıkarılan 
deprem yönetmel�kler� gel�şt�r�lmel� ve harf�yen 
uygulamaya konmalı, yönetmel�klere aykırı tüm 
�şlemler�n tes�s ed�lmes� engellenmel�; Odalarımızın 
kamusal görev� olan meslek� denet�m yetk�ler�n� 
sınırlandırmaya yönel�k düzenlemeler kaldırılmalıdır.
DAHA BÜYÜK ACILAR YAŞAMAMAK VE YAŞAM İÇİN 
DEPREMİ UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ!

Murat KÜREKCİ
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SEÇİLMİŞ BELEDİYE BAŞKANLARININ GÖREVDEN ALINMASI
SADECE HALK  İRADESİNE DEĞİL, HALKIN DEMOKRASİYE VE

SEÇİMLERE OLAN İNANCINA DA DARBE VURMAKTADIR!
D�yarbakır, Mard�n ve Van Büyükşeh�r Beled�ye Başkanlarının görevden alınarak yerler�ne kayyum 
atanmasına �l�şk�n 19 Ağustos 2019 tar�h�nde TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz tarafından 
basın açıklaması yapıldı.

D�yarbakır, Mard�n ve Van Büyükşeh�r Beled�ye 
Başkanlarının görevden alınarak yerler�ne kayyum 
atanmasını kınıyoruz. Beled�ye başkanları hakkında 
yürütülen adl�-�dar� soruşturmalar bahane ed�lerek 
yapılan bu görevden almaların demokras�yle ve 
hukukun üstünlüğü anlayışıyla bağdaşır h�çb�r yanı 
bulunmamaktadır.

31 Mart seç�mler�nde halkın büyük desteğ�yle seç�len 
Beled�ye Başkanlarının, Cumhurbaşkanı tarafından 
atanmış İç�şler� Bakanının kararıyla görevden alınarak 
yerler�ne y�ne Cumhurbaşkanı tarafından atanmış 
Val�ler�n get�r�lmes�, AKP'n�n demokras�ye ve halk 
�rades�ne bakışının özet�d�r. Cumhurbaşkanının 
kararının, halkın �rades�nden üstün görüldüğü bu 
anlayış, benzerler�n� darbe dönemler�nde gördüğümüz 
faş�zan b�r yönet�m z�hn�yet�n�n ürünüdür.

Beled�yeler�n seç�lm�şler tarafından değ�l, kayyumlar 

tarafından yönet�lmek �stenmes�ne karşı en büyük 
tepk�, 31 Mart 2019 seç�mler�nde b�zzat halk tarafından 
ver�lm�şt�r. Yerel seç�mlerde yaşadığı büyük yen�lg�ye 
rağmen AKP'n�n, seç�lm�ş beled�ye başkanlarını 
görevden alarak kayyum rej�m�nde ısrar etmes� sadece 
halk �rades�ne değ�l, halkın demokras�ye ve seç�mlere 
olan �nancına da darbe vurmaktadır. Sandıkta 
kaybed�len� demokras� dışı yollarla gasp etmeye 
çalışmak, bunu alışkanlık hal�ne get�rmek, tek adam 
rej�m�n�n s�yasal ahlak düzey�n�n de gösterges�d�r.

Geçt�ğ�m�z dönemde y�ne ant�demokrat�k b�ç�mde 
atanan kayyumların yerel yönet�mler� uğrattıkları 
zararın b�lançosu ortadadır. Halkla h�çb�r bağı olmayan, 
halka karşı h�çb�r sorumluluk duygusu taşımayan 
kayyumlar sadece demokras�ye değ�l, atandıkları yerel 
yönet�mlere de büyük ve kalıcı zararlar vermekted�r.

Yaşanan bu demokras� ayıbından, halk �rades�ne 
vurulan bu darbeden derhal vazgeç�lmel�d�r. Hukuk dışı 
yollarla, baskı ve zor yöntemler�yle muhal�f s�yasetç�ler� 
etk�s�zleşt�rme anlayışı terk ed�lmel�d�r. Görevden 
alınan D�yarbakır Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı Adnan 
Selçuk Mızraklı, Mard�n Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı 
Ahmet Türk ve Van Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı Bed�a 
Özgökçe Ertan derhal görevler�ne �ade ed�lmel�d�r.
 
EMİN KORAMAZ
TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

TMMOB HEYETİ DÜZCE SEL FELAKETİ ÜZERİNE İNCELEMELERDE  BULUNDU

17-18 Temmuz 2019 tar�hler�nde Düzce �l� Cumayer� ve 
Akçakoca �lçeler�nde yaşanan ve dördü çocuk yed� 
k�ş�n�n hayatını kaybetmes�ne neden olan sel 
felaket�n�n nedenler�n� ve sonuçlarını �ncelemek üzere 
B�rl�ğ�m�z tarafından oluşturulan tekn�k heyet 11 Eylül 
2019 günü afet bölges�nde �ncelemelerde bulundu.
Düzce İl Tems�lc�l�ğ� Yürütme Kurulu Başkanı Yavuz 
ÖVEÇ ve Yürütme Kurulu Üyes� Samet KOÇHAN TMMOB 
�nceleme heyet�ne eşl�k ett�.

Heyet�n değerlend�rmeler� ışığında hazırlanacak 
kapsamlı rapor önümüzdek� günlerde kamuoyu �le 
paylaşılacaktır.
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DOĞANIN TALAN EDİLMESİNE, MADENLERİMİZİN
GASP EDİLMESİNE HAYIR!

Kaz Dağlarında ve ülken�n farklı bölgeler�nde devam 
eden altın madenc�l�ğ� faal�yetler�ne �l�şk�n TMMOB 
Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz tarafından 9 
Ağustos 2019 tar�h�nde basın açıklaması yapıldı.

Ülkem�zde son dönemde eş� görülmem�ş b�r maden 
sömürüsü ve doğa katl�amı yaşanmaktadır. Ekos�stem� 
tahr�p eden, ormanlarımızı yok eden, çevreye 
onarılamaz zararlar veren ve halkımızın ortak yer altı ve 
yer üstü zeng�nl�kler�n� yerl� ve yabancı sermaye 
ş�rketler�n�n yağmasına açan bu anlayışı kınıyoruz. 
Bugün en çarpıcı hal�yle Kaz Dağlarında gördüğümüz 
bu anlayış, yarın Murat Dağı'nda, Ağı Dağı'nda ve 
Munzurlardan benzer manzaralar yaratacaktır.

Her şeyden önce b�l�nmel�d�r k�, yaşadığımız ülke 
topraklarının parçası olan madenler�m�z üzer�nde bu 
ülkede yaşayan herkes�n hakkı bulunmaktadır. Dahası, 
üret�ld�kler� anda tükend�kler� ve yen�lenemed�kler� 
�ç�n, gelecek nes�ller�m�z de bu madenler üzer�nde hak 
sah�b�d�r.  Dolayıs ıyla  sadece alt ın değ� l  tüm 
madenler�m�z�n üret�m süreçler�, halkın ortak çıkarı esas 
alınarak ve gelecek nes�ller�n �ht�yaçları da gözet�lerek 
kamusal b�r anlayışla planlanmalıdır.

Maden üret�m�n�  gündel�k ekonom�k çıkarlar 
doğrultusunda, sermaye kes�mler�ne kaynak yaratmak 
�ç�n gerçekleşt�renler, ülkem�z�n geleceğ�ne ve 
halkımızın ortak çıkarına �hanet �ç�nded�r!

Bugün Eşme'de, Fatsa'da, Cerattepe'de, Kaz Dağlarında 
yürütülmekte olan altın madenc�l�ğ�n�n h�çb�r kamu 
yararı bulunmamaktadır. Madenlerden elde ed�len 
gel�r�n tümüyle ş�rketlere aktarıldığı, r�sk ve zararın �se 
doğaya ve halka bırakıldığı b�r �şletme anlayışının kabul 
ed�leb�l�r b�r yanı bulunmamaktadır. Bu çarpık anlayış 
neden�yle, altın ş�rketler� daha zeng�n olsun d�ye 
ormanlar kes�lmekte, tarım araz�ler� yok ed�lmekte, 
doğal hayata zarar ver�lmekte, �nsan sağlığı tehd�t 
ed�lmekted�r. Bu madenc�l�k anlayışı, b�r üret�m faal�yet� 
değ�l, b�r sömürü faal�yet�d�r. Madenler� olduğu g�b�, 
doğayı ve halkı da sömürmekted�r.

TMMOB, tar�h� boyunca üret�mden, sanay�leşmeden, 
büyümeden ve kalkınmadan yana tavır almıştır. 
TMMOB aynı zamanda ülkedek� üret�m�n toplumun 
genel çıkarı �ç�n kullanılmasından ve ülken�n ortak 
zeng�nl�kler�n�n hakça paylaşılmasından yana da tavır 
almıştır. Sanay�, enerj�, tarım g�b� üret�c� sektörler�n 
temel �ht�yaçlarını sağlayan madenc�l�ğe bakışımız da 
bu toplumcu-kamucu anlayışımızın yansımasıdır.

TMMOB olarak b�zler ülkem�zdek� tüm madenc�l�k 
faal�yetler�n�n kamu yararını ve ülke geleceğ�n� 
gözetecek b�ç�mde planlanmasını; tüm madenler�m�z�n 
kamu el�yle �şlet�lmes�n�; maden �şletmeler�nde kamu 
denet�m�n�n sağlanmasını; madenc�l�k faal�yetler�n�n 
doğaya ve doğal yaşama uygun b�ç�mde yürütülmes�n� 
savunuyoruz.
B�l�nmel�d�r k�,

TMMOB, doğayı katledenler�n değ�l, doğayla uyum 
�ç�nde yaşayanların yanındadır.

TMMOB, yerl� ve yabancı sermaye gruplarının değ�l, 
kamu yararının ve halkın ortak geleceğ�n�n yanındadır.
TMMOB,  sömürgenler �n  değ� l ,  Cerattepe'de, 
Kazdağları'nda, Murat Dağı'nda d�renen yöre halkının 
yanındadır.

Yaşasın Üreten, Sanay�leşen ve Kalkınan Türk�ye 
Mücadelem�z!

Yaşasın Doğayla, Tar�hle, Doğal Yaşamla Barışık Türk�ye 
Mücadelem�z!

Em�n KORAMAZ
TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı
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TMMOB TEOMAN ÖZTÜRK ÖĞRENCİ EVİ VE SOSYAL TESİSİ
2019-2020 ÖĞRENİM DÖNEMİ İÇİN BAŞVURU VE KAYITLARI BAŞLADI

TMMOB 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 
ü ye s �  m ü h e n d � s ,  m � m a r,  ş e h � r  p l a n c ı l a r ı n ı n 
yükseköğren�m gören çocukları konaklayab�l�r. 2 k�ş�l�k 
odalarda kahvaltı dah�l k�ş� başı 1 aylık oda katkı payı 
750 TL'd�r.

TMMOB Öğrenc� Ev� ve Sosyal Tes�sler�;
• 14.000 m2 kapalı alanda 2 bodrum kat, zem�n katla 
beraber 5 yatakhane katı ve çatı katı olmak üzere 
toplam 8 katlıdır.
• Kadın ve erkek öğrenc�ler �ç�n 2 ayrı bloktan oluşan 
öğrenc� ev�nde 161 adet ç�ft k�ş�l�k banyolu yatak odası 
ve 2 adet ç�ft k�ş�l�k banyolu engell� yatak odası 
bulunmaktadır.
• Her katta �k� adet 50 m2 çalışma odası ve tüm yatak 
odalarında �nternet ve tv bağlantısı vardır.
• Öğrenc�ler�n �ht�yaçlarını karşılamak üzere kafeterya, 
mutfak, yemekhane, çamaşırhane, kütüphane, 
b�lg�sayar odası, rev�r, �dar� bölümlerle çağdaş h�zmet 
sunulmaktadır..
• TMMOB Öğrenc� Ev� ve Sosyal Tes�sler�'nde ayrıca 500 
k�ş�l�k konferans salonu, 250 m2 çok amaçlı salon, 575 
m2 fuaye alanı, 1600 m2 forum alanı da yer almaktadır.
İlet�ş�m:

TMMOB Teoman Öztürk Öğrenc� Ev� ve Sosyal Tes�s�
M e h m e t  A k � f  E r s o y  M a h .  2 9 5 .  S o k a k  N o :  6 
Yen�mahalle/Ankara
Tel : 0312 386 10 38

https://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.

https://ogrencievi.tmmob.org.tr/
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ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ, DERGİPARK SİSTEMİNDE
YAYIMLANMAYA BAŞLANMIŞTIR
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Her dönem olduğu g�b�, bu dönem de, araştırma kurumları ve ün�vers�telerde yürütülen b�l�msel ve 
teknoloj�k çalışmaları bünyes�nde okuyucuları �le buluşturacak olan Endüstr� Mühend�sl�ğ� Derg�s�ne, 
gerek makale göndererek ve gerekse görüşlerde bulunarak katkılarınızı bekl�yoruz.

Kurulduğu yıldan ber�, yayımlanan özgün çalışmalarla, 
endüstr� mühend�sler�n�n çağdaş gel�şmeler� yakından tak�p 
edeb�lmeler�ne olanak tanımak, ed�n�len deney�m ve b�lg� 
b�r�k�m�n�n tüm endüstr� mühend�sler�nce paylaşılmasına ve 
ülke çapında yaygınlaştırılmasına fırsat vermek ve sürekl�l�k 
kazandırmak, endüstr� mühend�sl�ğ� uygulamalarının 
topluma duyurulmasında aracı olmak, meslek sorunlarının 
tartışıldığı b�r zem�n oluşturmak Endüstr� Mühend�sl�ğ� 
Derg�s�n�n (ISSN : 1300-3410) başlıca hedefler� arasında yer 
almaktadır.

Bu doğrultuda, 30 yıldır yayın hayatını sürdüren Endüstr� 
Mühend�sl�ğ� derg�s�, alanında öneml� b�r başvuru kaynağıdır. 
Internat�onal Abstracts �n Operat�ons Research ve EBSCO 
ver�tabanında yer almakta olan ve 120 ülkeden elektron�k 
ortamda tak�p ed�leb�len Endüstr� Mühend�sl�ğ� derg�s�,  
https://www.mmo.org.tr/endüstr�adres�nden de �lg�lenen 
herkes�n er�ş�m�ne sunulmaktadır.

Derg�m�z, bu dönem e-derg� olarak (e-ISSN : 2667-7539) 
olarak Derg�Park s�stem�nde makale kabule ve yayımlanmaya 
başlanmıştır. Derg�ye, Türkçe veya İng�l�zce yazılmış, Endüstr� 
Mühend�sl�ğ� b�l�mler�ndek� özgün kuramsal ve uygulamalı 
makaleler kabul ed�lmekted�r.

Ed�törler Kurulu'nda yurt dışı üye mevcut olup “Akadem�k 
Teşv�k Ödeneğ� Yönetmel�ğ�”ne göre hakeml� ve “Uluslararası 

Derg�” özell�ğ�nded�r. Derg�de yayımlanan tüm makaleler 
teşv�k kapsamına g�rmekted�r. Makaleler,  Derg�park'dak� 
ver�tabana yüklenmekte ve değerlend�rme süreçler� bu 
s�stem üzer�nden yürütülmekted�r.

Her dönem olduğu g�b�, bu dönem de, araştırma kurumları ve 
ün�vers�telerde yürütülen b�l�msel ve teknoloj�k çalışmaları 
bünyes�nde okuyucuları �le buluşturacak olan Endüstr� 
Mühend�sl�ğ� Derg�s�ne, gerek makale göndererek ve gerekse 
görüşlerde bulunarak katkılarınızı bekl�yoruz.

Derg� hakkında ayrıntılı b�lg�ler Derg�park web sayfasında 
( ) ver�lm�şt�r.https://derg�park.org.tr/endustr�muhend�sl�g�

facebook.com/kocael�mmo

�nstagram.com/kocael�mmo

l�nked�n.com/company/kocael�mmo

tw�tter.com/MMOKOCAELI

https://www.mmo.org.tr/end%C3%BCstri
https://dergipark.org.tr/endustrimuhendisligi


mmo’dan

MADIMAK UNUTULMAYACAK !

O gün, v�cdanlar sustu !

O gün, “devlet” seyrett� !

O gün, başbakan yakanları değ�l, yakılan �nsanları suçladı !

O gün, �nsanlık utandı, onlar utanmadı !

O vahşet�n üzer�nden 19 yıl geçt�. 2 Temmuz 1993 günü S�vas'ta, P�r Sultan Abdal Şenl�kler� 

sırasında ger�c� güruh tarafından Madımak Otel� ve 33 yazar, ozan, düşünür; ülkem�z�n 33 değer� 

yakıldı…

2 Temmuz 1993 tar�h�nde yaşadığımız katl�amı lanetl�yoruz. K�msen�n düşünceler�, �nançları ve 

yaşam tarzları neden�yle katled�lmed�ğ� aydınlık b�r Türk�ye �ç�n mücadele kararlılığımızı b�r kez 

daha d�le get�r�yoruz.

2 Temmuz 1993 tar�h�nde S�vas Madımak 
Otel�nde yakılarak katled�len demokrat, 
toplumcu, yurtsever yazar ve ozanlarımızı 
anmak �ç�n saat:18:30 da Beled�ye İşhanı 
önünden başlayan yürüyüş sonrasında İnsan 
H a k l a r ı  P a r k ı n a   A n m a  p r o g r a m ı 
gerçekleşt�r�ld�. Çok sayıda vatandaş ve s�v�l 
t o p l u m  ö r g ü t l e r � n � n  k a t ı l d ı ğ ı  a n m a 
programında basın açıklaması önces� 1 
dak�kalık saygı duruşunda bulunuldu.



şube günlüğü

YARDIMCI ENERJİSİZ REGÜLATÖRLER-
KONTROL VANALARI - POZİSYONER VE

TAHRİK ÜNİTELERİ EĞİTİMİ TAMAMLANDI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ MEZUNİYET

TÖRENİNE KATILDIK

KESTİRİMCİ BAKIM/BAKIMDA DİJİTALİZASYON
SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kocael� Ün�vers�tes�  Mak�na, Endüstr�, Mekatron�k, 
Enerj� S�temler� ve Otomot�v Mühend�sl�ğ� Bölümler� �le 
Düzce Ün�vers�tes� Endüstr� Mühend�sl�ğ� Bölümü 
Mezun�yet Törenler�nde, yen� mezun olan genç 
m e s l e k t a ş l a r ı m ı z ,  a � l e l e r �  ve  d e ğ e r l �  b ö l ü m 
hocalarımızla bu güzel anlara ortak olduk.
Mezun�yet Tören�nde “Mühend�sl�ğ�n önem� ve 
Odalarımızın önem�” konularında görüşler�m�z� 
paylaştık; Bölüm b�r�nc�, �k�nc�, üçüncüler� �le b�rl�kte,  
Endüstr� Mühend�sl�ğ� Bölümüne da�r yapılan “ B�t�rme 
Ödev� Proje Yarışması”nda dereceye g�renlere Şubem�z 
tarafından hazırlanan baret ve ödüller� sunuldu.

“YARDIMCI ENERJİSİZ REGÜLATÖRLER-KONTROL 
VANALARI-POZİSYONER ve TAHRİK ÜNİTELERİ” 
ek�pmanlarının tekn�k özell�kler� ve uygulamalarının 
anlatıldığı sem�ner�m�z, 24 Temmuz  2019 Çarşamba  
günü Saat:14:00 – 17:00 arasında Mak�na Mühend�sler� 
Odası Uygulamalı Eğ�t�m Merkez�'nde gerçekleşt�r�ld�.
Türk Tes�sat Mühend�sler� Derneğ� (TTMD) �le MMO 
Kocael� Şube ortak etk�nl�ğ� olarak gerçekleşt�r�len  
SAMSON F�rması uzmanlarından  Mak.Müh. Musa CAN 
ve  Mak.Müh.Kerem YILMAZ sunduğu sem�ner�m�ze 15 
üyem�z ve tekn�k elemanlar katılım sağladı.

“KESTİRİMCİ BAKIM /BAKIMDA DİJİTALİZASYON”  
konulu sem�ner�m�z, 1 Ağustos  2019 Perşembe  günü 
Saat:14:00 – 17:00 arasında Mak�na Mühend�sler� Odası 
Uygulamalı Eğ�t�m Merkez�'nde gerçekleşt�r�ld�.

Türk Tes�sat Mühend�sler� Derneğ� (TTMD) �le MMO 
Kocael� Şube ortak etk�nl�ğ� olarak gerçekleşt�r�len 
sem�ner�m�z� HKSM (Hareket Kontrol Serv�s Merkezler� 
San. A.Ş.) F�rması uzmanlarından üyem�z Mekatron�k 
Müh. Kübra ÇINAR sundu. Eğ�t�me 33 üyem�z katıldı.

SUYUN ÖNEMİ VE YARDIMCI TESİSLERDE
ŞARTLANDIRILMASI SEMİNERİMİZ

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“ S U Y U N  Ö N E M İ  V E  YA R D I M C I  T E S İ S L E R D E 
ŞARTLANDIRILMASI”  konulu sem�ner�m�z, 6 Ağustos  
2019 Salı  günü Saat:14:00 – 17:00 arasında Mak�na 
Mühend�sler� Odası Uygulamalı Eğ�t�m Merkez�'nde 
gerçekleşt�r�ld�. Sem�ner�n sunumunu  NEWTECH 
CHEMICAL f�rması uzmanlarından üyeler�m�z Ulaş Emre 
ARSLAN ve Emre BAŞAR gerçekleşt�rd�.  
Sem�ner�m�ze 10 k�ş� katılım sağladı.
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şube günlüğü

DEPREM’İN 20. YILI ANMA ETKİNLİKLERİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu'nun deprem�n 
20.yılı anma etk�nl�kler� kapsamında “Deprem Serg�s�” 
“Basın Açıklaması” Panel etk�nl�kler� gerçekleşt�r�ld�. 

PROJE YÖNETİMİ & MS PROJECT EĞİTİMİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Öğrenc� Üye ve Yen� Mezunlara yönel�k düzenlenen  
Proje Yönet�m�& MS Project Eğ�t�m� 18-19-20-21-22-23-
24-25 Ağustos 2019 tar�hler�nde şube eğ�t�m 
s a l o n u m u z d a  D r.  Ö ğ r.  G ö r.  Y ı l d ı z  Ş A H İ N ’� n 
eğ�tmenl�ğ�nde gerçekleşt�r�ld�.
Eğ�t�me 11 mezun ve öğrenc� üye katılım sağladı.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI
TAHİR BÜYÜKAKIN ZİYARET EDİLDİ

18 - 19 Ek�m 2019 tar�hler�nde Gebze Tekn�k Ün�vers�tes� 
K o n g r e  M e r k e z � n d e  g e r ç e k l e ş t � r e c e ğ � m � z , 
#geleceg�m�zenerj� ana temasıyla, Türk�ye'dek� Enerj� 
Planlaması, Yönet�m� ve Enerj� Ver�ml�l�ğ� sürec�nde 
gel�nen durum ve çözüm öner�ler�n�n ortaya konulacağı 
Enerj� Ver�ml�l�ğ� Kongrem�z �le �lg�l� olarak, Şube 
Başkanımız Murat Kürekc�, Yönet�m Kurulu Üyeler�m�z, 
Şb Müdürümüz Kocael� Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı 
Sayın Tah�r Büyükakın'a b�lg�lend�rme ve davet z�yaret� 
gerçekleşt�rd�.

KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANI ZİYARETİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

18 - 19 Ek�m 2019 tar�hler�nde Gebze Tekn�k Ün�vers�tes� 
Kongre Merkez�nde gerçekleşt�receğ�m�z Enerj� 
Ver�ml�l�ğ� Kongres� davet�m�z �le �lg�l� olarak Körfez 
Beled�ye Başkanı Şener SÖĞÜT makamında z�yaret 
ed�ld�. 
İlg�l� mühend�s ve tekn�k personel�n kongreye katılması 
�ç�n davetler� yapıldı.

KOCAELİ VALİMİZ HÜSEYİN AKSOY
MAKAMINDA ZİYARET EDİLDİ

Enerj� Ver�ml�l�ğ� Kongrem�z�n davet� �le �lg�l� olarak 
Sayın Val�m�z Hüsey�n AKSOY z�yaret� gerçekleşt�r�ld�. 
Oda ve Uygulamalı Eğ�t�m Merkez� çalışmalarımız 
hakkında b�lg�lend�rmeler aktarılarak, Şubem�ze z�yaret  
ve Kongrem�ze katılım davet� yapıldı.  



17 AĞUSTOS DEPREMİ BASIN AÇIKLAMASI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ
TEMEL EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

şube günlüğü - sakarya

TEMSİLCİLİK YÜRÜTME KURULU
ÜYE ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

DAHA GÜÇLÜ BİR ODA İÇİN
ÜYE ÖDENTİLERİMİZİ ÖDEYELİM

Üye ödenti borçlarınızı maksimum, bonus, axess 
ve world özellikli kredi kartlarıyla Oda web 

sayfasından (www.mmo.org.tr/aidat) 
taksitlendirerek ödeyebilirsiniz.

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ MEZUNİYET TÖRENİNE KATILDIK

Ü l k e  ve  to p l u m  y a r a r l a r ı  d o ğr u l t u s u n d a ,  İ ş 
Ek�pmanlarının Per�yod�k Kontroller�n� Yapmaya Yetk�l� 
K�ş�ler�n Kayıt ve Eğ�t�mler�ne İl�şk�n Tebl�ğ kapsamında 
18-19 Temmuz 2019 tar�h�nde PERİYODİK KONTROL 
MUAYENE PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ gerçekleşt�r�ld�. 
Kocael� şube tekn�k görevl�m�z mak�ne mühend�s� İlker 
KÜPELİ tarafından sunulan eğ�t�me 15 k�ş� katılım 
gösterm�şt�r.

KİTAP OKUMA ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tems�lc�l�ğ�m�z k�tap okuma grubu Hal�de Ed�p 
ADIVAR'ın S�nekl� Bakkal adlı eser�n� okuyup tartıştı. 

şube günlüğü - bolu

Tems�lc�l�k Yürütme Kurulu olarak üye z�yaretler� 
yapılmış, üyeler�n görüş ve beklent�ler� alınmıştır.

17 Ağustos Deprem�n�n yıl dönümünde Tmmob İKK 
olarak ortak basın basın açıklaması gerçekleşt�r�lm�şt�r.

Sakarya Ün�vers�tes� Mak�ne ve Endüstr� Mühend�sl�ğ� 
mezun�yet törenler�ne katılım sağlayarak, bölümler�n� 
derece �le b�t�ren genç meslektaşlarımıza baret ve 
hed�yeler� takd�m ed�ld�. 
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GTÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ZİYARET EDİLDİ

GELENEKSEL BOWLİNG TURNUVASI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

şube günlüğü - gebze

STAUBLİ SANAYİ MAKİNE VE AKSESUARLARI
FİRMASINA TEKNİK GEZİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANI ZİYARET
EDİLDİ

Gebze İ lçe Tems�lc�l�ğ�m�z Endüstr� ve İşletme 
Mühend�sler� kom�syonumuzun katkıları �le Stäubl� 
Sanay� Mak�ne ve Aksesuarları T�c. Ltd. Şt�'ne tekn�k gez� 
gerçekleşt�r�ld�. Tekn�k gez� de aynı zamanda SMED 
konusunda f�rma tarafından katılımcılara eğ�t�m ver�ld�.

Gebze İ lçe  Tems� lc � l �ğ�m�z  Sosyal  Etk �nl �k ler 
Kom�syonumuzun katkıları �le 2. Geleneksel Bowl�ng 
Turnuvası gerçekleşt�r�ld�. Tunuvaya 22 k�ş� katıldı. 

Çayırova Beled�ye Başkanı Bünyam�n ÇİFTÇİ yürütme 
kurulumuz tarafından z�yaret ed�ld�. Beled�ye ve kent 
çalışmalarına da�r Oda görüşler�n�n �let�ld�ğ� 
z � y a r e t t e ,  1 8 - 1 9  E k � m  2 0 1 9  t a r � h l e r � n d e 
gerçekleşt�receğ�m�z V. Enerj� Ver�ml�l�ğ� Kongres� 
çalışmaları hakkında da görüşüldü

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ� Yürütme Kurulumuz, 18-19 
Ek�m 2019 tar�hler�nde Gebze Tekn�k Ün�vers�tes� 
Kongre Merkez�nde gerçekleşt�receğ�m�z V. Enerj� 
Ver�ml�l�ğ� Kongrem�z hakkında GTÜ Mühend�sl�k 
Fakültes� Dekanı Prof. Dr. Taşkın KAVZOĞLU, Mak�na 
Mühend�sl�ğ� Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sel�m 
SİVRİOĞLU, Enerj� Enst�tüsü Müdürü Doc. Dr. Al� 
Murat SOYDAN ve Mak�na Mühend�sl�ğ� Bölümü 
hocası Prof. Dr. Alp Er KONUKMAN'ı z�yaret ett�.

GEBZE TİCARET ODASI TEMSİLCİLİĞİMİZİ
ZİYARET ETTİ

G ebze T�caret  O das ı  9 .  M eslek  Kom�tes � 
tems�lc�l�ğ�m�z� z�yaret ett�. Ortak çalışmalar 
hakkında görüş alışver�ş�nde bulunulan z�yarette, 
meslek� sem�nerler ve eğ�t�mler konusunda 
çalışma yapılması kararlaştırıldı. 



DEPREMDEN KORUNMA EĞİTİMİ VE
ANMA YÜRÜYÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

şube günlüğü - gebze

17 Ağustos Marmara deprem�n�n 20'nc� yılında 
d ü z e n l e n e n  p ro g r a m d a  d e p re m d e  h a y a t ı n ı 
kaybedenler anıldı ve depreme yönel�k önlemlere da�r 
eğ�t�m ver�ld�. TMMOB Gebze B�leşenler� öncülüğünde, 
Gebze Beled�yes� ve Gebze T�caret Odası'nın katkıları �le 
Gebze Gölcüönü Meydanı'nda düzenlenen programa 
�lg� yoğun oldu. Gün boyunca AFAD TIR'ı �ç�nde 
vatandaşlara deprem esnasında nasıl davranmaları 
gerekt�ğ�ne da�r eğ�t�m TIR'ın �ç�nde, deprem sarsıntısı 
yaşatılarak ver�ld�. Y�ne depreme da�r fotoğrafların yer 
aldığı serg�, vatandaşlar tarafından gün boyunca �lg�yle 
gez�ld�.  Dünya Serbest Dalış Rekortmen� Ufuk KOÇAK 
v e  İ s t a n b u l  Ü n � v e r s � t e s �  Ö ğ r e t � m  G ö r e v l � s � 
Prof.Dr.M�kdat KADIOĞLU'nun konuşmacı olarak 
katıldığı programın ardından deprem duyarlılık 
yürüyüşü yapı ld ı .  Kent  meydanından G ebze 
Kaymakamlığı önüne gerçekleşen yürüyüşle program 
sona erd�.

V. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ İÇİN
FİRMA ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z yürütme kurulu, V. Enerj� 
Ver�ml�l�ğ� Kongrem�z hakkında Gebze de bulunan 
f�rmaları z�yaret ett�. Kongre çalışmalarımız hakkında 
b�lg�ler�n aktarıldığı z�yarette f�rmalar da çalışan 
meslektaşlarımızın kongrem�ze delege olarak 
katılmaları talep ed�ld�. 
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basın açıklaması

ARTIŞ GÖSTEREN FABRİKA/TESİS YANGINLARINI ÖNLEMEK İÇİN
ENDÜSTRİYEL YANGIN GÜVENLİĞİ VE KAMUSAL DENETİM ŞARTTIR
Kamuoyuna yansıdığı üzere neredeyse hemen her gün 
b�r fabr�ka yangını olmaktadır. 2017 yılında en az 182 
endüstr�yel yangın, 2018 yılında en az 385 endüstr�yel 
yangın olayı olmuştur. Bu yangınlarda en az 25 k�ş� 
ölmüş, en az 72 k�ş� de yaralanmıştır. (Yangın oluşan 
�şyerler�n�n sadece yüzde 23'ünün unvanları basına 
yansımıştır.) Bu yangınların 107's� (yüzde 25'�) tekst�l 
sektöründe, 71'� (yüzde 16'sı) metal sektöründe, 58'� 
(yüzde 13'ü) ağaç-kâğıt-mob�lya sektöründe, 50's� 
(yüzde 11'�) plast�k sektöründe, 44'ü gıda sektöründe 
(yüzde 10'u) olmuştur. Yangınların yüzde 55'� Marmara 
Bölges�nde, yüzde 14'ü Ege Bölges�nde; �l bazında �se 
yangınların 157's� İstanbul'da, 23'ü Kocael�'nde, 19'u 
İzm�r'de, 18'� Sakarya'da, 16'sı Bursa'da olmuştur. 
Yangınların yüzde 75'�n�n neden� b�l�nmemekted�r. 
Nedenler� b�l�nen endüstr�yel yangınların yüzde 67's� 
mekan�k kıvılcım, yüzde 12,84'ü elektr�ksel kıvılcım, 
yüzde 4,13'ü aşırı ısınma neden�yle oluşmuştur. 

Endüstr�yel yangınlar kapsamında değerlend�r�lmes� 
gereken bu yangınların özell�kle son yıllarda sıklıkla 
olması, konuya c�dd�yetle eğ�lmey� gerekmekted�r. Bu 
noktada 4857 sayılı İş Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı İş 
Güvenl�ğ� Kanunu vb. düzenlemelerle get�r�len s�stem�n 
yangın, patlama ve �ş kazaları/�ş c�nayetler� vakalarını 
önlemek üzer�ne kurgulanmadığını bel�rtmel�y�z. 
Get�r�len k�m� kurallar da kâğıt üzer�nde kalmaktadır. 
İşyerler�ndek� olaylarda tüm sorumluluk eğer var �se �ş 
güvenl�ğ� uzmanlarına yüklenmekte ve bu uzmanların 
b e l � r t t � k l e r �  t e k n � k  g e r e k l � l � k l e r  y e r � n e 
get�r�lmemekted�r. 

Endüstr�yel yangınlara yaygın yaklaşım sorunlu
Ülkem�zde özell�kle sanay� bölgeler�nde c�dd� b�r sorun 
olan yangın güvenl�ğ� problem�, medyadak� yangın 
haberler� �le kend�n� bell� etmekted�r. Yangınlarda ve 
sonrasında yapılan çalışmalar, yangınların �lk tesp�tlere 
yansıyan kaynağını bulmaktan öteye g�tmemekte ve 
çoğu zaman olay çözülmüş sayılmaktadır. Yaşanan can 
kayıpları, yangınların çevreye/doğaya etk�ler� ve 
yaşanan madd� kayıplar �le asıl yapılması gerekenler �se 
göz ardı ed�lmekted�r. Endüstr�yel tes�sler�n uygun 
olmayan �mar planlarına, tekn�ğe, yönetmel�k ve 
standartlara uygun yapılmayan pas�f ve akt�f yangın 
önlemler� sonucunda felaketler kaçınılmaz hale 
gelmekted�r. Örneğ�n yangın �ç�n hayat� önem taşıyan 
�tfa�ye araçları �ç�n tasarlanan r�ng hatlarının b�rçok 
f�rmada depolama alanı olarak kapatılması, c�dd� b�r 
yangın sıçraması ve �tfa�yen�n müdahale edememes� 
r�sk�n� ortaya çıkarmaktadır. 

Endüstr�yel yangınların tekn�k nedenler�
Endüstr�yel yangınların nedenler�n� şöyle sıralamak 
mümkündür: Elektr�k kaynaklı (stat�k elektr�k, 
elektr�ksel kıvılcım, yıldırım vb.); sıcak yüzeyler (er�tme 
potaları, buhar boruları, fırın ve aşırı ısınan motorlar vb.); 
uygun olmayan koşullarda depolanan parlayıcı ve 
patlayıcı maddeler; uygun olmayan üret�m koşulları ve 
tekn�kler�; ateşl� yapılan �şler (kaynak, taşlama, kesme 
vb.); tozlu ortamlardan kaynaklı patlamalar ve 
yangınlar; uygun olmayan akü şarj odaları; tütün 
ürünler�; �ş kazası ve doğal afet sonrası oluşmalar; 
komşu tes�sten çıkan yangın sıçraması; gaz ve sıvı 
sızıntıları. Ve belk� en büyük sorun da konusunda 
uzman olduğu düşünülen k �ş � ler �n  konunun 
c�dd�yet�n�n farkına varamamış olması veya yeterl� 
tekn�k altyapılarının olmamasıdır. 

Yangın sonrası yapılan �ncelemelerde d�kkat 
ed�lmes� gerekenler
Yangın sonrası uzmanlar ve b�l�rk�ş�ler tarafından olay 
yer�nde çok t�t�z ve ayrıntılı b�r �nceleme yapılmalı ve 
aşağıda bel�rt�len konulara özen göster�lmel�d�r.

1. Yapının tehl�ke sınıfı �le �lg�l� f�rma faal�yet�n�n mevcut 
proje ve yangın s�stem�ne uygunluğu ve alınan 
önlemler�n yeterl�l�ğ� hesaba katılmalıdır. 

2. M�mar�, Tes�sat(Mak�na) ve Elektr�k Projeler�n�n;
Yönetmel�kler ve standartlar kapsamında yapılıp 
yapılmadığı �ncelenmel�, hesaplamaların ve tasarım 
kr�terler�n�n uygunluğu, 

M �mar l ık  d�s �pl �n�  aç ıs ından;  kul lanı lan yapı 
malzemeler�n�n uygunluğu, uygulama tekn�kler�, 
güvenl�k holler�, kaçış merd�venler�, yangın duvarları, 
kompartımanlar vb. uygunluğu, 

Mak�na Mühend�sl�ğ� d�s�pl�n� açısından; yangın 
söndürme s�stemler�, su deposu, yangın pompaları, 
kolektörler, sab�t boru tes�satları, vanalar, kolon hatları, 
anahatlar, yangın dolapları, h�drantlar, branşmanlar, 
kuru ve sulu spr�nkler s�stem� ve konumları, h�drol�k 
hesaplar, tehl�ke sınıfları, yangın yükler�, m�mar� 
boyutların tasarıma etk�s�, söndürücü c�ns�, gazlı 
söndürme s�stemler�, merd�ven basınçlandırma, 
duman tahl�ye vb. uygunluğu,

Elektr�k Mühend�sl�ğ� d�s�pl�n� açısından; uyarı ve 
algılama s�temler�n�n uygunluğu kontrol ed�lmel�d�r.

3. Ruhsat vermeye yetk�l� kurumlar tarafından ver�len 
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onaylar ve �z�nler, yapı denet�m raporlarının kontrolü, 
söz konusu onay �z�n ve raporlarda yönetmel�ğe 
aykırılık var �se sorumlu veya sorumluların tesp�t 
ed�lmes� gerekl�d�r. 

Mek an�k  ve  E lektr �k  Yangın S �stemler �n�n  “ İş 
Ek�pmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenl�k Şartları 
Yönetmel�ğ�”  gereğ� en az yılda b�r Per�yod�k 
Kontroller�n�n yapılıp yapılmadığının tesp�t� ve yapıldı 
�se yönetmel�k ve standartlara uygun yapılıp 
yapılmadığı kontrol ed�lmel�d�r.

Neler yapılmalı? Endüstr�yel yangınların önlenmes� �ç�n 
bazı öner�ler
Her şeyden önce 2012 önces�nde olduğu g�b� b�na 
�nşaat ruhsatlarının alınması konusunda �tfa�ye ve 
meslek odalarının onayları ger� get�r�lmel�d�r. Bu onay 
�şlemler�ne �nceleme onayları da eklenerek b�naya a�t 
bütün r�skler pas�f ve akt�f önlemlerle b�na �nşaatına 
başlanmadan test ed�lmel�d�r. Bu sayede yönetmel�k ve 
standartlar �le gerekl� s�stemler projeye yansıtılmalıdır. 
Özell�kle endüstr�yel tes�sler�n kabul kom�syonlarında 
�tfa�ye ve �lg�l� meslek odalarından �lg�l� tekn�k uzmanlar 
�le İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� (İSG) uzmanlarının 
bulundurulması zorunlu hale get�r�lmel�d�r. 

Her tür yangın/patlama, kaza ve ölümler� engellemek 
�ç�n “önce �nsan, önce �nsan hayatı, sıfır kaza” ana 
prens�p olmalıdır. 

Kuruluş amacı ülke genel�nde �ş sağlığı ve güvenl�ğ� �le 
�lg�l�  pol�t�ka ve stratej�ler�n bel�rlenmes� �ç�n 
tavs�yelerde bulunmak, çalışmalarında ulusal ve 
uluslararası gel�şmeler� ve ülke koşullarını göz önünde 
bulundurmak, çalışma hayatının �ş sağlığı ve güvenl�ğ� 
�le �lg�l� mevcut şartlarının �y�leşt�r�lmes�, güvenl�k 
kültürünün ülke genel�nde yaygınlaştırılması amacıyla 
üyeler�n �şb�rl�ğ� �ç�nde çalışmasını esas almak ve 
tarafların görüş ve düşünceler�n�n alınmasını sağlamak 
olan Ulusal İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Konsey� etk�n b�r 
şek�lde çalıştırılmalıdır. 

İSG tedb�rler� eks�ks�z olarak alınmalı ve �şyer� 
denet�mler� �le �ş güvenl�ğ� denet�mler� artırılmalı, 
denet�mler şeffaf b�r b�ç�mde send�kalar ve meslek 
odalarıyla paylaşılmalı, �şyer� denet�mler�nde tesp�t 
ed�len uygunsuzluklarda “caydırıcı” �dar� ceza �şlemler� 
mutlaka uygulanmalıdır. 

İ ş ye r l e r � n d e  ö n l e m  a l m a n ı n  e s a s e n  � ş ve re n 
yükümlülüğü olduğu gerçeğ� b�l�nmel�, kamu ve adl� 
makamlar buna göre karar almalıdır. 

B�l�nd�ğ� üzere yangınlar sadece tes�sler �ç�n değ�l, 
çevreler� �ç�n de r�sk oluşturur. Bu nedenle beled�yeler�n 

�mar ve ruhsatlandırma �şlemler� d�s�pl�ne ed�lmel�, 
sanay� tes�sler� ve �malathane türü �şletmeler toplu 
yaşam ve �skân alanlarının dışına çek�lmel�, yapı 
denet�m�, �mar, çalışma, �ş yasaları ve �lg�l� tüm mevzuat 
buna göre düzenlenmel� ,  mahal le  aralar ı  ve 
konutlaşmanın olduğu alanlarda sanay� �şletme 
ruhsatları ver�lmemel�, sanay� kuruluşları mümkün 
o l d u ğ u n c a  O S B ' l e r d e  v e y a  f � z � k s e l  o l a r a k 
bağımsız/uygun mekânlarda olmalıdır. Örnek vermek 
gerek�rse b�r tekst�l üret�m tes�s�n�n hemen yanına 
maden� yağ üret�m� tes�s�n�n kuruluşu veya varlığının 
r�sk� artıracağı açıktır, bu sebeple bu tür uygulamalara 
�z�n ver�lmemel�d�r. 

Yerel yönet�mlerce, mekan�k tes�sat konusunda proje 
üreten müell�f ve uygulayıcı f�rmaların bünyes�nde 
Odamızca yetk�lend�r�lm�ş mak�na mühend�sler� olup 
olmadığı kontrol ed�lmel�d�r. Projeler�n �lg�l� meslek 
odalarının meslek� denet�mler�nden geç�r�lmes� ve 
tes�satların ulusal, uluslararası tekn�k mevzuatlar 
kapsamında yapılması sağlanmalıdır. 

Tes�sler�n uluslararası kabul görmüş standart ve tekn�k 
şartnameler çerçeves�nde sürekl� olarak bakım ve 
per�yod�k kontroller�n�n yapılarak �şler durumda 
kalması sağlanmalıdır. 

Denet�mler ve per�yod�k kontroller sırasında ruhsat 
b�lg�ler�n�n güncell�ğ�n�n kontrolü, otomat�k yangın 
söndür me s �s temler �n �n  devre  d ış ı  b ı rak ı l ıp 
bırakılmadığı, başka amaçlarla kullanılıp kullanılmadığı, 
yangın kompartımanların �ptal ed�l�p ed�lmed�ğ�, “İş 
Ek�pmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenl�k Şartları 
Yönetmel�ğ�” gereğ�nce yangın tes�satlarının projes�ne 
uyumluluğu, tes�satın kontrolü, duman tahl�ye 
s�stem�n�n çalışıp çalışmadığı, yangın pompalarının 
performans testler� yılda en az b�r kez yapılmalı, ac�l 
durum tahl�ye planı, uygun kaçış yolu, merd�venler ve 
yeterl� sayı ve gen�şl�kte kaçış kapıları, y�ne yüksek katlı 
b�nalarda yangın kaçış mahaller�/yangın merd�venler�, 
kapıları ve merd�ven sahanlığı basınçlandırılması 
ölçümler� yapılarak uygunluğu kontrol ed�lmel�d�r. 

Kamu kurumları denet�mler�n� sıklaştırmalı ve 
denet�mler sırasında “İşyerler�nde Ac�l Durumlar 
Hakkında Yönetmel�k” ve “B�naların Yangından 
Korunması Hakkında Yönetmel�k” doğrultusunda 
f�rmaların çalışanları yangın eğ�t�m� almalı, yangın 
senaryosu uygulamaları gerekt�ğ�nde �tfa�ye �le b�rl�kte 
sıklıkla prova ed�lmel�, yangın tatb�katları aracılığıyla 
�lg�l� kuruluş ve personel�n�n olası yangınlara hazırlıklı 
olup olmadıkları denetlenmel�d�r.

Yangın nedenler� ve hasarları üzer�ne ver� ve b�lg�ler�n 
toplandığı Yangın B�lg� Bankası kurulmalı ed�n�len 
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b�lg�ler doğrultusunda “B�naların Yangından Korunması 
Yönetmel�ğ�”n�n ve “İSG Yönetmel�ğ�”n�n rev�ze ed�lmes� 
�ç�n TMMOB, Tab�pler B�rl�ğ�, beled�yeler, send�kalar, 
�şveren tems�lc�ler�, s�gorta ş�rketler� �le A�le, Çalışma ve 
Sosyal H�zmetler Bakanlığı ve Çevre ve Şeh�rc�l�k 
Bakanlığı'ndan oluşan ortak b�r Çalışma Grubu 
kurulmalıdır. 

B�nalarda Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı'nca uygulamaya 
konulan “Asansör Yönetmel�ğ�” kapsamında Odamız �le 
Beled�yeler arasında yapılan protokoller uyarınca 
yapılan Asansör Per�yod�k Kontroller�ne benzer b�r 

uygulamanın Endüstr�yel Tes�sler Yangın Tes�satı 
Per�yod�k Kontroller� �ç�n de yapılmasına yönel�k 
gerekl� düzenlemeler yapılmalıdır.

Son olarak, bütün �tfa�ye teşk�latları, meslek odaları ve İş 
Teft�ş Kurulu arasında koord�nasyon kurularak kamusal 
denet�m�n sağlanması ve n�ha� çözümlere yönel�k adım 
atılmalıdır.  

Yunus YENER
TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Başkanı

ZAMLARIN SONU GELMİYOR; ELEKTRİĞE YAPILAN ZAMDAN
BİR AY SONRA BİR ZAM DA DOĞAL GAZA YAPILDI

BOTAŞ'ın Doğal Gaz Satış F�yatları, 2017 Sonuna Göre Konutlarda ve Küçük Sanay� Kuruluşlarında Yüzde 
29,5; Büyük Sanay� Kuruluşlarında Yüzde 118,3; Elektr�k Üret�m� İç�n Yakıt Olarak Doğal Gaz Kullanan 
Santrallerde Yüzde 116,1 Oranında Arttı

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası olarak, 13.08.2018, 
03.09.2018, 18.10.2018 ve 26.02.2019 tar�hler�nde 
Odamız Enerj� Çalışma Grubu tarafından hazırlanan, 
elektr�k ve doğal gaz f�yatlarını ve f�yat artışlarını 
�rdeleyen Oda Raporlarını kamuoyu �le paylaşmıştık. 
Son olarak 2019 Temmuz ayı başında elektr�k 
f�yatlarında yapılan artışlar sonrasında, 17.07.2019 
tar�h�nde “2019 Temmuz Ayı İt�barı �le Elektr�k ve Doğal 
Gaz F�yatları, Tar�fe Uygulamaları, Mal�yetler� Artıran 
Etkenler ve Yapılması Gerekenler Üzer�ne” güncel Oda 
Raporunu kamuoyuna sunmuş ve elektr�k ve doğal gaz 
f�yatlarında yen� zamların gündemde olduğunu 
bel�rtm�şt�k. 

N�tek�m Temmuz ayının son günü, gece geç saatlerde 
doğal gaz f�yatlarına yapılan zam açıklandı. Elektr�k 

üret�m� �ç�n kullanılan doğal gaz f�yatı sab�t kalırken, 
doğal gaz f�yatları konutlar ve yıllık tüket�m� 300.000 
m³'ün altındak� sanay� �ç�n yüzde 14,97 oranında, yıllık 
tüket�m� 300.000 m³'ü aşan sanay�, OSB'ler ve CNG 
müşter�ler� �ç�n yüzde 13,73 oranında artırıldı.

2018 yılı N�san, Ağustos, Eylül ve Ek�m aylarında yapılan 
zamlardan sonra. 2019 başında, doğal gaz satış 
f�yatlarında, konutlara ve küçük sanay� kuruluşlarına 
yüzde 10, elektr�k üret�m tes�sler�ne yüzde 8,8 �nd�r�m 
yapılmıştı. 01.07.2019'da �se elektr�k üret�m� �ç�n satılan 
doğal gazın f�yatı yüzde 6.45 oranında artırılmıştı.

01.08.2019'da yapılan zam sonrasında, değ�ş�k tüket�c� 
grupları �ç�n geçerl� gaz f�yatları ve 2017 sonuna göre 
f �yat ar tış  oranları  aşağıdak�  1 no' lu tabloda 
göster�lm�şt�r.

BOTAŞ'ın Ağustos 2019 �t�barıyla doğal gaz satış 
f�yatları, 2017 sonuna göre konutlarda ve küçük 
sanay� kuruluşlarında yüzde 29,5; büyük sanay� 
kuruluşlarında yüzde 118,3; elektr�k üret�m� �ç�n 

yakıt olarak doğal gaz kullanan santrallerde yüzde 
116,1 oranında artmıştır. Doğal gaz satış f�yatlarında 
sürdürülmekte olan sübvans�yon, elektr�k üret�m 
t e s � s l e r � n d e  ö n e m l �  ö l ç ü d e ,  b ü y ü k  s a n a y � 
kuruluşlarında kısmen kaldırılmıştır. 
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Odamız, uzun süred�r enerj� yoksulları ve yoksunlarına, 
çağdaş yaşam koşullarını sağlayacak m�ktarda ücrets�z 
elektr�k ve doğal gazın kamu tarafından tem�n 
ed�lmes�n� savunagelm�şt�r. Toplum yararını gözeten bu 
önermem�z�, s�yas� �kt�dar yakın zamana kadar yok 
saymış, yanıt vermem�ş, adeta kulaklarını tıkamıştı. 

Ankara'da Başkent Gaz'ın Ağustos 2019'da konutlar �ç�n 
doğal gaz satış f�yatı KDV dâh�l 1.6528 TL/m³'tür. B�reysel 

ısınmada konut başı doğal gaz tüket�m� Ankara �ç�n 
yıllık 1500 m³, aylık ortalama 125 m³'tür. Bu durumda, 
b�r a�len�n Ağustos 2019'da ödeyeceğ� doğal gaz bedel� 
206,60 TL'd�r. Aylık su tüket�m�n� 10 m³, y�ne Ankara ASKİ 
konut f�yatı olan 9.48 TL/m³ ver� alındığında aylık su 
faturası 94,80 TL olmaktadır. Aylık elektr�k, doğal gaz ve 
su fatura bedeller� toplamı �se, Temmuz 2019'a göre 
yüzde 5,47'l�k b�r artışla 443,57 TL'ye yükselmekted�r ve 
bu tutar asgar� ücret�n beşte b�r�nden fazladır (yüzde 
21,96). 

Bütün bu ver�ler�n gösterd�ğ� enerj� yoksulluğu ve 
yoksunluğunun c�dd� b�r sorun olduğudur. Bu sorunu 
çözme yönünde: 

• Elektr�k yardımının kapsamının gen�şlet�lmes�, 
• Kömür yardımı yer�ne doğal gaz desteğ�n�n 
sağlanması, 
• Yerel yönet�mler�n düşük gel�r gruplarına ücrets�z 
su desteğ� vermes�, 
• Temel b�r �ht�yaç olan doğal gazın f�yatları 
üzer�ndek� KDV'n�n yüzde 18'den yüzde 1'e 
düşürülmes�, ÖTV'n�n kaldırılması, 
• Kamusal kaynaklardan sağlanan bu destekler�n 
kötüye kullanımını önlemek �ç�n uygulamanın 
toplum çıkarları  gözet�lerek denetlenmes� 
gerekmekted�r. 

Günümüzde yaşamı �dame ett�rmek �ç�n vazgeç�lmez 
olan elektr�k, doğal gaz g�b� enerj� kaynaklarının n�ha� 
tüket�c�ye yeterl�, kes�nt�s�z ve ödeneb�l�r koşullarda 
sunulması �ç�n, öncel�kle sektörde toplumsal yararı 
gözeten, bütünleş�k pol�t�kaların ve uygulamaların 
yaşama geçmes�, enerj� yatırımlarının; tüket�c�ye, 
çevreye ve ekonom�ye gereks�z yükler get�rmeyecek 
şek�lde, toplum çıkarlarını gözeten kamusal b�r 
planlama dâh�l�nde yapılması gerekmekted�r. Bu temel 
gerekl�l�kler yer�ne get�r�lmed�ğ� takd�rde n�ha� 
tüket�c�n�n doğrudan ya da dolaylı olarak karşı karşıya 
kalacağı zararları bütünüyle önlemek mümkün 
olamayacaktır. 

Yunus YENER
TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Başkanı

ULAŞIMDA DEMİRYOLU GERÇEĞİ ODA RAPORU AÇIKLANDI
"Kaza" G�b� Sunulan Pamukova ve D�ğer Dem�ryolu C�nayetler�, Kamu İşletmec�l�ğ� ve Mühend�sl�k 
B�l�mler�n�n Gerekler�n�n Terk Ed�lmes�nden Kaynaklanıyor

B�l�nd�ğ� üzere, �lg�l� meslek kuruluşları ve uzmanların 
uyarılarına karşın başlatılan yüksek hızlı tren (YHT) 
seferler� başlangıçta oldukça traj�k b�r sonuca yol 
açmıştı. 22 Temmuz 2004 tar�h�nde 41 yurttaşımızın 
ölümüne, 81 yurttaşımızın yaralanmasına yol açan 
Pamukova YHT “kazası” yaşanmış ve o son kaza 
olmamıştır. Daha sonrak� b�rçok kazanın dışında geçen 
yıl Tek�rdağ Çorlu'da 25 �nsanımızın ölümüne yol açan 
tren kazası �le Ankara'da s�nyal�zasyon eks�kl�ğ� 
neden�yle 9 �nsanımızın ölümüne yol açan YHT “kaza”sı 

hafızalardadır. Aynı şek�lde geçen ay İstanbul-Ankara 
hattındak� YHT sefer� sırasında Ar�f�ye'dek� b�r menfezde 
rayların altının yağışlar neden�yle boşaldığının 
mak�n�stlerce görülmes� üzer�ne tren�n durdurulması 
vakası da göster�yor k�, gerek konvans�yonel hatlarda 
gerekse YHT hatlarında öneml� sorunlar bulunmakta ve 
üzer�ne c�dd�yetle g�d�lmemekted�r.

İk� yılda b�r güncellenen Ulaşımda Dem�ryolu Gerçeğ� 
Oda Raporu'muzda dem�ryolu pol�t�kası ayrıntılı olarak 
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basın açıklaması

�ncelenmekte ve ülkem�zdek� dem�ryolu kazalarının 
öneml �  b � r  neden�  o larak ,  TC D D ' n � n  y e n � d e n 
y a p ı l a n d ı r ı l m a s ı n a  y ö n e l � k  u y g u l a m a l a r 
saptanmaktadır.

D e m � r y o l u  � ş l e t m e c � l � ğ �  y a t ı r ı m d a n  b a k ı m a , 
yen�lenmeye, personele, eğ�t�me ve yen� hatların 
kurgulanmasına dek merkez�  b�r  planlamayı 
gerekt�rmekted�r. Ancak Booz, Allen-Ham�lton, Canac, 
Euromed vb. kuruluşların hazırladığı raporlar ve AB 
uyum programları �le gündeme gelen serbestleşt�rme ve 
TCDD'n�n yen�den yapılandırılması  pol�t�kası uyarınca 
163 yıllık dem�ryolu kazanımları tasf�ye ed�lmekted�r. 
Neol�beral pol�t�kalarca dayatılan ve bütün resm� 
dokümanlarda �fade ed�len serbestleşt�rme (dolayısıyla 
özelleşt�rme) ve TCDD'n�n yen�den yapılandırılması 
pol�t�kaları uyarınca kurum parçalanarak ş�rketleşt�r�lm�ş, 
altyapı ve �şletmec�l�k bölünmüş, kamu h�zmet� anlayışı 
yer�ne p�yasacı yaklaşım ben�msenm�ş, mühend�sl�k 
h�zmetler� ve kr�terler� �le tekn�k mükemmell�k yaklaşımı 
t e r k  e d � l m � ş ,  a l t ya p ı  � l e  b a k ı m ,  s � n ya l � z a s yo n , 
elektr�f�kasyon yatırımları �hmal ed�lm�ş, bakım atölyeler� 
kapatılarak azaltılmış, TCDD'n�n taşınmazları ve l�manları 
satılmaya başlanmış, kurumun meslek l�ses�, basım ve 
d�k�mevler�, çamaşırhaneler� ve eczaneler� kapatılmış, 
hastaneler� elden çıkarılmış, b�rçok �stasyon ve atölye 
kapatılmış ya da �şlevs�zleşt�r�lm�ş, b�rçok kamusal h�zmet 
taşeronlardan alınmaya başlanmış, güvences�z çalışma 
b�ç�mler� yaygınlaşmış, azaltılan personelle çok �ş çıkarma 
ben�msenm�ş, kurumda kadro ve n�tel�k düzey�nde öneml� 
ger�lemeler olmuş, s�yas� ve eh�l olmayan kadrolaşma 
yaygınlaşmıştır. 

KAMUSAL HİZMET TASFİYE EDİLMEKTEDİR
Öyle k� 1959 yılında 66 b�n 595 olan TCDD'n�n çalışan 
sayısı 2000 yılında 47 b�n 212'ye, 2017 sonunda 
17.747'ye; b�nlerce yol ve geç�t bakım görevl�s�n�n 
çalışması gereken hatlarda bakım görevl�s� sayısı da 
39'a düşmüştür.

1923-1950 dönem� Türk�ye's�n�n olanakları � le 
g ü n ü m ü z d e k �  o l a n a k l a r  k a r ş ı l a ş t ı r ı l d ı ğ ı n d a 
dem�ryollarına bugün ne kadar az önem ver�ld�ğ� 
anlaşılab�lmekted�r. YHT �se b�r gerekl�l�k olmakla 
b�rl�kte yük taşımacılığının dışlanmış, yolcu taşıma 
ağırlıklı ve �maj/prest�j eksenl� olarak uygulanmaktadır ve 
2009'dan �t�baren yılda ortalama olarak ancak 134 km 
hat yapılab�lm�şt�r.

Özetle kamusal h�zmet, kamu-toplum yararı eksenl� 
güvenl� ve ucuz ulaşım hakkı; dem�ryolları, karayolları, 
h a v a y o l l a r ı ,  d e n � z y o l l a r ı  � ş l e t m e c � l � ğ � n � n 
t�car�leşt�r�lmes� ve dem�ryolu �şletmec�l�ğ�n�n 
zayıflatılması sürec�yle tasf�ye ed�lmekted�r.

DOĞRU VE ETKİN BİR DEMİRYOLU POLİTİKASI 
BELİRLENMELİDİR
Doğru b�r dem�ryolu pol�t�kası, kamu �şletmec�l�ğ�, 
kamusal  h�zmet  p ersp ekt� f � ,  u laşımın komb�ne 
taşımacılıkla bütünlüklü b�r şek�lde planlanması g�b� asl� 
öğelere ve mal�yet, araz�, kullanım ömrü, güvenl�k, enerj� 
ver�ml�l�ğ�, çevre g�b� unsurlara dayanması gerek�r. Bu 
noktada önemle bel�rtmel�y�z, dem�ryolu yapım mal�yet� 
karayoluna göre düz araz�de 8 kat, orta engebel� araz�de 
5 kat daha ekonom�kt�r. Dem�ryollarının enerj� tüket�m 
toplamı �ç�ndek� oranı yüzde 2 �ken karayollarının enerj� 
tüket�m� yüzde 80'�n üzer�nded�r.

Doğru b�r dem�ryolu pol�t�kasına dönüş �ç�n ulaşım 
pol�t�kaları karayolu, dem�ryolu, den�zyolu, havayolu 
taşımacılığının ser�, ekonom�k, çevrec�, güvenl� ve hızlı, 
tek b�r taşıma z�nc�r� oluşturacak şek�lde b�rleşt�r�lmes�n� 
�çeren Komb�ne Taşımacılığa yönel�m eksen�nde 
bel�rlenmel�d�r.

TCDD'n�n parçalanarak �şlevs�zleşt�r�lmes�, s�yas� kadro 
atamaları ve her düzeydek� uzman kadro kıyımına son 
ver�lmel�d�r. TCDD'n�n yanlış pol�t�kalarla oluşan 
personel açığı s�yas� değ�l b�l�msel meslek� tekn�k 
ölçütler �ç�nde g�der�lmel�, mühend�sl�k b�l�mler�n�n 
kr�terler�ne ve eh�l kadroya önem ver�lmel�d�r. TCDD, 
n�tel�kl� personel yet�şt�r�lmes� �ç�n ün�vers�teler ve 
meslek odalarıyla �şb�rl�ğ� yapmalı, meslek �ç� eğ�t�m 
gel�şt�r�lmel�d�r.

TOPLU TAŞIMADA KENT VE TOPLUM FAYDASI ÖN 
PLANDA TUTULMALIDIR
Tramvay, metro g�b� haf�f raylı  s�stemler�n 
oluşturulması  esnasına kentte ve bölgede 
yaşayanların görüşler� alınmalı, çevreye, doğaya 
kent doku ve tar�h�n� olumsuz etk�lemeyecek hat 
g ü ze rg a h l a r ı  b e l � r l e n m e l � d � r.  Ke nt l e r  � ç � n 
kurgulanacak entegre taşımacılık s�stemler�ne hızla 
geç�lmel�, Adapazarı – İstanbul hattı g�b� mevcut 
dem�ryolu hatlarının kullanımı tekrar etk�n hale 
get�r�lmel�d�r.

Meslek Odası olarak b�rçok alanda yaşanan veya 
yaşanması olası fac�alara d�kkat çekmek �ç�n b�rçok kez 
uyarılarda bulunduk. Meslek odalarımızın dışında 
tutulduğu uygulamalar toplumun can ve mal 
güvenl�ğ�n� tehd�t etmeye devam etmekted�r. Konuya 
�l�şk�n detaylı rapora Mak�ne Mühend�sler� Odası WEB 
sayfasından ulaşılab�leceğ�n� bel�rt�r, konunun tak�pç�s� 
olmaya devam edeceğ�m�z� kamuoyuyla paylaşırız.

Mehmet Al� ELMA
TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası
Kocael� Şube Sekreter�
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GÜLÜN SOLDUĞU AKŞAM
Erdal ÖZ

MARY POPPİNS (Çocuk Ser�s�)
P.L. Travers

VARLIK VE HİÇLİK
Jean-Paul  Sartre

LATİFE HANIM
İpek ÇALIŞLAR

"Den�z Gezm�ş, Yusuf Aslan, 
Hüsey�n İnan, S�nan Cemg�l" ve 
daha n�celer�. Mamak Asker� 
Ce z a e v � n d e  b u  ço c u k l a r ı n 
çoğuyla konuşmuştum. Den�z'le 
anlaştığımız g�b�, tuttuğum 
notlardan yola çıkarak b�r roman 
yazacaktım. Sorduğum sorularla 
onları sürekl� küçük ayrıntılara 
yöneltmeye çalışmıştım. Roman, 
b u  a y r ı n t ı l a r d a n  d o ğ u p 
gel�şecekt�. Ne yazık k� �ş yarım 
kaldı. Hele belgesel b�r roman 
� ç � n  e l � m d e k �  n o t l a r ı n 
yeters�zl�ğ�n� görünce böyle b�r 
çalışmaya g�rmekten vazgeçmek zorunda kaldım. Yıllar sonra, 
b�r başka b�ç�mlemeyle, sonunda oluşturab�ld�m bu k�tabı. 
'Gülünün Solduğu Akşam', serüven dolu sürükley�c� b�r roman 
g�b� de okunab�l�r.
 Ama acı ve hüzün yüklü b�r k�tap olduğu da b�l�nmel�d�r. Anı, 
belge, anlatı karışımı bu k�tabı d�lersen�z b�r roman g�b� 
okuyun; yeter k� s�zde bırakacağı hüzün kalıcı olsun.

Sayfa Sayısı: 304  •  Baskı Yılı: 2016
Yayınev�: Can Yayınları

Varlık ve H�çl�k, h�ç şüphes�z 
J e a n - P a u l  S a r t r e ' ı n 
“başyapıtı”dır. Sadece Fransız 
felsefes� açısından değ�l genel 
olarak felsefe tar�h� açısından 
d a  s o n  b ü y ü k  o n t o l o j � 
denemes�n� tems�l eder. 
D o l a y ı s ı y l a  ö n e m � n �  v e 
güncell�ğ�n� hâlâ korumaktadır 
ve h�ç şüphes�z daha uzun yıllar 
korumaya devam edecekt�r. 
Çünkü, �nsan, �lk defa bu yapıtta, özgür olmaya 
“mahkum” ed�lm�şt�r...
(Tanıtım Bülten�nden)

Sayfa Sayısı: 779
Baskı Yılı: 2009
Yayınev�: İthak� Yayınları

"Tüm mükemmel çocuk klas�kler� 
g�b�, Mary Popp�ns de şaşırtıcı, 
büyülü ve çok kom�k." 
The Observer

"Büyüyle dolu ve capcanlı" 
Walter de la Mare

Mary Popp�ns, P. L. Travers'ı dünya 
çapında üne kavuşturan altı 
k�taplık Mary Popp�ns ser�s�n�n �lk 
k�tabı.
Mary Popp�ns, merakla dört 
çocuğu süzmeye devam ett� ve kararını verd�ğ�n� gösteren 
uzun ve der�n b�r nefes alarak: "İş� kabul ed�yorum," ded�. 
Bayan Banks daha sonra kocasına bu olayı anlatırken, "Sank� 
b�ze büyük b�r onur bahşed�yormuş g�b� b�r hâl� vardı," 
d�yecekt�.
Bay Banks de ona "Belk� de gerçekten öyled�r," d�ye karşılık 
verecekt�. Jane ve M�chael, Kat�e Dadı'dan kurtuldukları �ç�n 
çok mutludurlar. Bu dadı, onları ve küçük �k�z kardeşler� 
Barbara �le John'ı bırakıp g�tm�ş ve anneler� Bayan Banks'� 
telaş �ç�nde bırakmıştır. Ancak, Bayan Banks'�n telaşı çok 
uzun sürmez, çünkü Mary Popp�ns, o daha gazeteye �lan b�le 
veremeden, dadı olarak �şe başlamak üzere gel�r. Mary 
Popp�ns'�n s�hr� bundan �baret değ�ld�r tab�� k�! O geld�kten 
sonra, K�raz Ağacı Sokağı 17 Numaralı evdek� tüm çocuklar 
�ç�n hayat, esk�s� g�b� olmayacaktır!

Sayfa Sayısı: 176
Baskı Yılı: 2011
Yayınev�: Kel�me Yayınları

Lat�fe Hanım'ın hayat h�kâyes�
Türk�ye'n�n kadınlarının h�kâyes�d�r.
 O,  ar t ık s�yah beyaz fotoğraf 
kares�ndek� unutulmuş kadın değ�l, 
trajed�ye dönüşen benzers�z b�r 
aşkın da kahramanı. Zekâsıyla, 
f�k�rler�yle, p�yanoda çaldığı ezg�lerle 
Mustafa Kemal'� büyüleyen “İzm�rl� 
Kız”, Sorbonne'da hukuk okuyan, 
kadınların meden� ve s�yas� hakları 
�ç�n yılmadan çalışan, modern Türk�ye'n�n yaratılmasında 
öneml� b�r rol oynayan, çağının cesur öncüsü.
 Evl�l�ğ� süres�nce eş�n�n yaver� g�b� çalışan Lat�fe Hanım 
kadınların adım b�le atmadığı TBMM'ye seç�lm�ş b�r mebus 
sıfatıyla g�rmek �ç�n mücadele verd�. İk� buçuk yıl süren 
evl�l�kler� noktalanınca, entelektüel ve s�yas� k�ml�ğ� �le 
Türk�ye'dek� değ�ş�m�n haberc�s� olarak �zlenen Lat�fe Hanım 
unutuldu.
 Mustafa Kemal Atatürk - Mücadeles� ve Özel Hayatı ve Hal�de 
Ed�b k�taplarının yazarı İpek Çalışlar'ın kalem�nden Lat�fe 
Hanım yayımlandığında büyük b�r yankı uyandırdı ve PEN 
Yazarlar Derneğ� Duygu Asena Ödülü'nü aldı.
 Gözden geç�r�lm�ş yen� baskısıyla, tamamı belgelere 
dayanarak t�t�zl�kle hazırlanan bu b�yograf�k eser aynı 
zamanda Türk�ye'n�n kadınlarının h�kâyes�.
 (Tanıtım Bülten�nden)

Sayfa Sayısı: 472
Baskı Yılı: 2019
Yayınev�: Yapı Kred� Yayınları
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SOSYAL MEDYA TAKİPÇİLERİNİZİ GÖZDEN GEÇİRİN!
SODİGEM Müdürü Levent  Eras lan ,S osyal  M edya 
Saldırganlığına karşı 'N�tel�kl� Tak�pç�' öner�s�nde bulundu. 
günümüzde �nsanların �let�ş�m�n hızla gel�şt�ğ� ve sosyal 
�l�şk�ler�n, teknoloj�n�n yaygınlaşmasıyla sanal ortamlara 
taşındığı b�r toplumda yaşadığını söyled�. Değ�şen yaşam 
koşullarının, sosyal medya kullanımını neredeyse kaçınılmaz 
hale get�rd�ğ�n� vurgulayan ERASLAN, "D�j�tal b�r zem�nde 
gerçekleşen bu sosyalleşme sürec�, toplumsal hayatta 
yaşanan b�rçok olumsuz ögey� de sanal ortama aktarmıştır. 
Bu olumsuz süreçler �ç�nde yer alan saldırganlık davranışları 
da sosyal medyaya taşınmıştır. Çocuk, genç, yaşlı her 
kes�mden �nternet kullanıcısı farklı sebeplerle sosyal medya 
saldırganlığı �le karşı karşıya kalmaktadır" d�ye konuştu. 

FACEAPP'TAN SONRA ZEO FIRTINASI GELİYOR!
Son dönemde k�ş�ler�n yüzler�n� kullanan uygulama 
sayısında c�dd� b�r artış yaşandı. Bunun son örneğ� FaceApp 
�le yaşanırken, Rusya merkezl� bu uygulamanın kullanıcı 
ver�ler�n� �z�ns�z b�r şek�lde topladığı �dd�a ed�lm�şt�. 
Facebook ve Google g�b� devler�n yıllardır yaptığı bu 
uygulamayı farklı ülkeler�n uygulamalarının da yapmaya 
başlaması rahatsızlık oluşturmuş g�b� görünüyor. Ş�md� b�r 
başka yüz değ�şt�rme uygulaması olan Ç�n merkezl� Zao da 
FaceApp yolunda �lerl�yor.FaceApp'tan farklı olarak 
kullanıcının b�r fotoğrafını �stenen b�r v�deodak� k�ş�n�n yüzü 
�le değ�şt�ren bu uygulama dünya çapında yayılmaya 
başladı. Cuma günü Ç�n'de kullanıma sunulan uygulama 
m�lyonlarca k�ş� tarafından �nd�r�ld�. Ç�n'�n �OS uygulama 
m e r k e z � n d e n  y ü k l e n e b � l e n  u yg u l a m a  b � r  v � d e o 
sekansındak� görüntüde bulunan k�ş�n�n yüzünü �stenen b�r 
fotoğraftan alarak değ�şt�r�yor. Genelde ünlü f�lmler�n 
sahneler�n�n ya da ünlü sanatçıların f�lmler�nden alınan farklı 
görüntüler�n kullanıldığı uygulama Ç�n'de çok popüler 
olmuş durumda. 

AKILLI TELEFON SATIŞLARINDAKİ DÜŞÜŞ DEVAM 
EDİYOR!
Akıllı telefon pazarındak� satışlar düşmeye devam ed�yor. 
Araştırma ş�rket� Gartner'�n ver�ler�ne göre 2019 yılının �k�nc� 
çeyreğ�nde akıllı telefon satışları yüzde 1.7 oranında 
düştü.Marka bazında satışlara baktığımızda �se Samsung'un 
2019 yılının �k�nc� çeyreğ�nde 75 m�lyon telefon satarak 
pazar payını yüzde 20.4'e çıkardığı görülüyor. Geçen yılın 
aynı dönem�nde bu oran yüzde 19.3 olmuştu. İk�nc� marka 
olan Huawe� �se ABD'n�n t�car� engellemeler�ne rağmen 
pazar payını yüzde 13.3'ten yüzde 15.8'e çıkarmış. L�stede 
üçüncü sırada olan marka Apple'da �se düşüş sürüyor. Marka 
adı geçen dönemde 38 m�lyon cep telefonu satarak geçen 
yılın aynı dönem�nde yüzde 11.9 olan pazar payını yüzde 
10.5'e düşürdü.

APPLE SİRİ KONUŞMALARINI DİNLEDİĞİ İÇİN ÖZÜR 
DİLEDİ! 
Apple, ses as�stanı S�r�'n�n konuşma kayıtlarını üçüncü 
k�ş�lere d�nlett�ğ� �ç�n g�zl�l�k pol�t�kasına aykırı 
davrandığını kabul ederek kullanıcılarından özür 
d�led�.F�nanc�al T�mes'ta yer alan habere göre, Apple 
yaptığı açıklamada, ş�rket�n ses as�stanı S�r� 'y� 
gel�şt�rmek �ç�n üçüncü taraf k�ş�lerle anlaşmasına 
yönel�k çıkan eleşt�rel haberler�n ardından, kullanıcı 
mahrem�yet�n� korumak �ç�n yen� pol�t�kaları hayata 
geç�rd�ğ�n� duyurdu.  Apple açıklamasında ses d�nleme 
konusundak� hatasını kabul ederek, "Mahrem�yet çok 
temel b�r �nsan hakkıdır. Yaptığımız �ncelemeler sonucu 
yüksek �deallere sah�p olan pol�t�kalarımıza tam 
uymadığımızı tesp�t ett�k ve bunun �ç�n özür d�l�yoruz" 
�fadeler�ne yer verd�. Apple'nın ses tanıma konusundak� 
rak �pler �nden Amazon,  Alexa ses  as �stanı  � le 
kullanıcılarını d�nleyerek uygulamasını gel�şt�rmeye 
çalışmıştı. Facebook �se Messenger kullanıcılarının 
sesler�n� para verd�ğ� üçüncü k�ş�lere yazıya döktürerek 
ses tanıma s�stem�n� gel�şt�rmeye çalışmıştı. 

GÖZ KIRPINCA GÖRÜNTÜYÜ YAKINLAŞTIRAN 
ROBOTİK LENSLER
B�l�m �nsanları, küçük göz hareketler�yle kontrol ed�len 
robot�k lens gel�şt�rd�. Lens, �k� kez üst üste göz kırpınca 
yakınlaştırma ya da uzaklaştırma yapab�l�yor.Elle kontrol 
e d � l e b � l e n  y a  d a  ö n c e d e n  p r o g r a m l a n a r a k 
çalıştırılab�len b�rçok yumuşak robot mevcut. Ancak bu 
lensler, �nsan gözünde bulunan, göz kapalı olduğunda 
b�le akt�f olan doğal elektr�k s�nyaller�n� takl�t etme 
mantığıyla çalışıyor. Kal�forn�ya Ün�vers�tes�'nden 
araştırmacılar, bu doğal şarj yöntem�n� lens� kontrol 
etmek �ç�n kullandı. Elektro-okulograf�k s�nyal denen 
gözün elektr�ksel potans�yel�n� ölçtükten sonra bu 
akt�v�teye tepk� verecek lensler gel�şt�rd�ler. New 
Sc�ent�st 'e  açık lama yapan araşt ı rma öncüsü 
Shengq�ang Ca� “Gözler� görmeyen �nsanların b�le çoğu 
göz küres�n� hareket ett�reb�l�yor. Böylece elektro-
okulograf�k s�nyal oluşturuluyor.”ded�. 

UZAY SEYAHATININ ÜCRETI BELLI OLDU! 
NASA'dan daha önce yapılan açıklamada, Uluslararası 
Uzay İstasyonu'nun 2020'n�n başından �t�baren "30 güne 
k a d a r  öze l  a s t ro n o t  m � s yo n l a r ı n a"  a ç ı l a c a ğı 
duyurulmuştu. NASA yen� b�r açıklama �le yolculuğun 
mal�yet�n� duyurdu. Yılda en fazla �k� özel seyahat 
yapılab�leceğ�ne �şaret ed�len açıklamada, her b�r 
yolculuğun k�ş�lere yaklaşık 52 m�lyon dolara mal 
olacağı vurgulandı. 
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KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRLERİNE
MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ

ZORUNLULUĞU İÇİN SÜRE DARALIYOR

11 Kasım 2018 tar�hl� ve 30592 sayılı Resm� gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe g�ren; A�le, Çalışma ve Sosyal 
H�zmetler Balanlığı’nın 2018/1 sıra numaralı Meslek� 
Yeterl�l�k Kurumu (MYK) Meslek� Yeterl�l�k Belges� 
Zorunluluğu Get�r�len Mesleklere İl�şk�n Tebl�ğ�nde yer 
alan 36 meslekte Meslek� Yeterl�l�k Belges� olmayan 
k�ş�ler Tebl�ğ�n yayım tar�h�nden �t�baren on �k� ay sonra 
(11.11.2019 tar�h�nden sonra) çalıştırılmayacaktır. 
KÖPRÜLÜ VİNÇ OPERATÖRLERİ de bu tebl�ğ �çer�s�nde 
yer almaktadır.

MYK’nın sınav yapma yetk�s� verd�ğ� kuruluşlardan 
olan Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes� 
olarak; Köprülü V�nç Operatörü Sınavları 
gerçekleşt�rmektey�z.

ÜCRETLER
Sınav Ücret�: 500 TL*
Belge Ücret�: 150 TL**

* Adaylar, sınavdan başarılı olmaları durumunda 
teşv�kten faydalanarak 31.12.2019 tar�h�ne kadar sınav 
ve belge ücret�n�n tamamını (asgar� brüt ücret�n 
yarısını geçmemek kaydı �le) �şs�zl�k fonundan ger� 
alab�lmekted�rler.

** Teşv�kten faydalanan adaylardan belge ücret� 
alınmayacaktır.

İLETİŞİM:
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ

TEL: 0 262 324 69 33
WEB: https://pbkmyk.mmo.org.tr/

E-POSTA: pbk.kocael�@mmo.org.tr • kocael�.�smak@mmo.org.tr



sağlık

YENİ BİR BESLENME FOMÜLÜ : 3P + 2G
K�lo sorunu �le mücadele ed�l�rken nerede, ne g�b� hatalar 

yaptığımızı daha net ve açık olarak anlamaya başladık. Yen� 
b�lg�lerden �lk beş� çok öneml�. B�z o beşl�y� “3P+2G” formülü �le 
özetl�yoruz.

Son yıllarda beslenme kavramında çok ama çok öneml� 
değ�ş�kl�kler yaşandı. B�z metabol�zma ve k�lo–obez�te 
meseleler� �le �lg�lenen doktorlar da yen� ve farklı şeyler 
öğrend�k. 

Malum, öğrenmen�n yaşı ve zamanı yok. Gel�şen b�l�msel 
çalışmalar farklı ufukları önümüze ser�yor. Daha açık dey�mle “at 
gözlükler�”m�z� çıkarıp sorunlara daha gen�ş b�r perspekt�ften 
bakab�lmem�ze olanak sağlıyor. 

Kanaat�me göre özell�kle k�lo sorunu �le mücadele ed�l�rken 
nerede, ne g�b� hatalar yaptığımızı daha net ve açık olarak 
anlamaya başladık. Yen� b�lg�lerden �lk beş� çok öneml�. 

B�z o beşl�y� “3P+2G” formülü �le özetl�yoruz. 
“P”ler prob�yot�k, prote�n ve posa kavramlarını, “G”ler 

�se gluten ve gl�sem�k yük kavramlarını anlatıyor. Sağlıklı 
beslen�p k�lo denges�n� korumanın yolu �se “P”ler� artırıp 
“G”ler� azaltmaktan geç�yor. Özet� şu:

- Daha çok kal�tel� prote�n tüket�n
- Daha çok prob�yot�k güç kazanmayı hedefley�n
- Daha çok posa gücü yüksek bes�n terc�h ed�n
Ve...
- Daha düşük gl�sem�k yükü olan b�r beslenme planınız 

olsun
- Daha az gluten �çeren bes�nler� terc�h ed�n.
Pek� başka detaylar var mı? Var! Neler o detaylar? 
Onları da aşağıda 9 madde hal�nde özetlemeye çalıştım.

KONU K�LO FAZLALIĞI OLDUĞUNDA;
Pors�yonları küçültün
İnsül�n d�renc� �le mücadelede pors�yon büyüklüğü de 

öneml� bel�rley�c�lerden b�r�. Daha küçük pors�yonlar 
pankreastan daha az �nsül�n salgılanmasına ve kanda �nsül�n 
patlamalarının yaşanmamasına yardımcıdır. 

Pors�yonlar büyüdükçe kan şeker� yüksel�yor, bu da �nsül�n 
salgılanma hızını artırıyor.

Bel�n�z� �ncelt�n
İnsül�n fazlalaştıkça �nsül�n d�renc� ağırlaşıyor. İnsül�ne 

d�renç ş�ddetlend�kçe göbekler büyüyüp bel çevreler� 
gen�şl�yor. Bel çevres�n�n gen�şlemes� �se zamanla doğrudan b�r 
�nsül�n d�renc� neden� hal�ne gel�yor. 

Özetle �k�s� arasında b�r ger� beslenme, b�r tür kısır döngü 
hal� var. 

İşte bu nedenle bel çevres�n� �nceltmek erkeklerde 100, 
kadınlarda 90 cm'n�n altına �nd�rmek kandak� �nsül�n 
sev�yeler�n� azaltma ve �nsül�n 

d�renc�yle mücadeley� kazanmada çok öneml� b�r faktör 
olarak öne çıkıyor.

Şekere el sürmey�n
Beyazı, kahvereng�s� fark etm�yor, çaya, kahveye eklenen, 

tatlı yapımında kullanılan her türlü şeker pankreasınızı daha 
fazla �nsül�n üretmeye teşv�k ed�yor. B�r başka dey�şle “daha çok 
şeker, daha çok �nsül�n” anlamına gel�yor. Özell�kle tokluk h�ss� 
oluşturmayan “fruktoz” yan� meyve şeker� en büyük 
tehl�kelerden b�r�. 

Fruktoz şurubu kullanılarak yapılan tatlılara �se el b�le 
sürülmemel�. Yoğun şeker tüket�m�n�n sadece yemeklerden 

sonra değ�l, açlıkta da �nsül�n 
sev�yeler�n� artırdığı göster�ld�.

Egzers�z� bekletmey�n
Yüksek �nsül�n sev�yeler�n� 

a z a l t m a k  � ç � n  s a d e c e 
beslenmen�ze d�kkat etmen�z 
de yetmez. Egzers�z yaparak 
kandak� �nsül�n� kaslarınıza 
emd�rmek son derece müh�m 
b�r ayrıntı. Yan� daha az �nsül�n 
üreten b�r beslenme planı �le 
daha çok �nsül�n tüketen b�r 
akt�v�te planını aynı anda 
uygulamanız lazım. 

Özell�kle �nsül�n d�renc� olanlarda aerob�k egzers�z 
akt�v�teler�n�n kasları adeta b�rer �nsül�n avcısı g�b� çalıştırdıkları 
�y� b�l�n�yor. Hele b�r de bu egzers�zler yüksek yoğunluklu 
�nterval çalışmaları �le desteklen�rse o egzers�z çalışması adeta 
b�rer ant� �nsül�n �laç hal�ne geleb�l�yor.

Karbonh�dratlı y�yecekler� erteley�n
Prens�p olarak her türlü karbonh�drat ama özell�kle de un-

n�şasta �çer�ğ� yüksek, şeker (gl�koz, früktoz) yapısı güçlü 
karbonh�dratlardan uzak durmak �lk adımınız olmalı. 

B�lhassa genet�k eğ�l�m� olanlar tatlı ve unlu y�yeceklerden, 
pastane fırın ürünler�nden, şeker� yoğun karbonh�dratlı 
atıştırmalıklardan uzaklaşıp sebze ağırlıklı, prote�n� yoğun b�r 
beslenme planına öncel�k vermel�.

Tarçından �st�fade ed�n
Tarçın sadece güçlü b�r lezzet ve mükemmel b�r ant�oks�dan 

değ�l. Aynı zamanda etk�l� b�r ant� �nsül�n doğal �laç. Çok sayıda 
araştırma sağlıklı k�ş�lerde de �nsül�n d�renc� olanlarda da 
düzenl� tarçın kullanımının �nsül�n sev�yeler�n� azaltab�leceğ�n� 
net ve açık olarak gösterd�. Günde �k� gram c�varında toz tarçın 
b�le yet�yor. 

Bu da menünüze yalnızca b�r çay kaşığı taze toz tarçın 
eklemen�z�n kâf� olab�leceğ�n� göster�yor.

Omega gücünüzü yükselt�n
Omega-3 yağlarının da �nsül�n d�renc� �le mücadelede c�dd� 

ölçüde �şe yaradıkları anlaşılıyor. Yağlı balıklar ve omega-3'ten 
zeng�n d�ğer bes�nler �nsül�n d�renc� �le mücadeley� 
kolaylaştır ıyor.  Omega-3'ün �şe yaradığını gösteren 
çalışmaların çoğu �nsül�n d�renc� �le boğuşan pol�k�st�k over'lı 
kadınlarda yapılmış çalışmalar. Bu çalışmaların da neredeyse 
tamamı daha fazla omega-3 kazanımının daha güçlü b�r ant� 
�nsül�n savaş anlamına geld�ğ�n� gösterm�ş.

Yeş�l çaydan faydalanın
Sadece yeş�l değ�l, b�z�m geleneksel s�yah çaydan da 

�st�fade edeb�l�rs�n�z ama yeş�l çayın s�yah çaydan daha fazla 
m�ktarda ep�gallo kateş�n (EGC) 

�çerd�ğ� kes�n. Çaydak� �nsül�n savaşçısı madde de esas 
olarak bu kateş�nler. Bu nedenle ant� �nsül�n programınızın �ç�ne 
günde 1-2 bardak yeş�l çay eklemen�z ama bu arada b�z�m 
geleneksel çaydan da vazgeçmemen�z �y� olur.

Posa kazanmayı hedefley�n
Özell�kle suda er�yen posaların etk�l� b�r �nsül�n blokajı 

yaptığı kes�nleşt�. Bu b�lg� çok öneml�. Öneml� z�ra daha sık ve 
bol sebze yemen�z, daha sık ve bol bakl�yat tüketmen�z 
anlamına gel�yor. Bu �k�l� bes�n grubu da son derece etk�l� b�rer 
�nsül�n savaşçısı g�b� görünüyor.

Osman MÜFTÜOĞLU
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BU PROTOKOLLER 01.03.2019 - 01.03.2020 TARİHLERİ ARASI GEÇERLİ OLUP, MMO ODA/KURUM ÜYELERİ, ÇALIŞANLARI VE 
BU KİŞİLERİN BİRİNCİ DERECE YAKINLARINI KAPSAR. HİZMET ESNASINDA ODA KİMLİK KARTI GÖSTERİLMESİ ESASTIR.
İnd�r�ml� Kuruluşlarımıza  sayfamızdan  https://www.mmo.org.tr/kocael�/uyeler�m�ze-�nd�r�m-protokolu-yap�lan-f�rmalar
ulaşab�l�r ya da Kare Borkod uygulamamızı kullanab�l�rs�n�z. 

tmmob
mak�na mühend�sler� odası
kocael� şubes�

DAHA GÜÇLÜ BİR ODA İÇİN
ÜYE ÖDENTİLERİMİZİ ÖDEYELİM

Odamız kuruluşunun 63. yılında mesleğimizi,
meslektaşlarımızı, ülkemizi, toplumumuzu ve
sanayimizi uygar dünyanın gelişmiş
bir parçası kılma yönünde çalışmalarını sürdürüyor.

Odamız çalışmaları, ancak üyelerimizin
katkı ve destekleriyle
daha ileri noktalara taşınacaktır.

Üye ödenti borçlarınızı maksimum, bonus, axes
ve world özellikli kredi kartlarıyla
Oda web sayfasından (aidat.mmo.org.tr)
taksitlendirerek ödeyebilirsiniz.

Üye ödentinizi belirtilen banka hesaplarına,
ATM veya EFT yoluyla şubemiz veznesine nakit
veya maksimum ve bonus özellikli kredi kartlarıyla
tek çekim veya taksitli olarak ödeyebilirsiniz.

Üyelik ödentilerinin
ödenmiş olması da,

odamızın çalışmalarını
sürdürebilmesi noktasında

önemli bir unsurdur.

MAKİNA MOBİL uygulamamızdan
“Oda Aidatları Modülü’nden oda aidat borcunuzun ne kadar olduğunu öğrenebilir ve online ödeme yapabilirsiniz.

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


üyelerimizden
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TEBRİKLER BAŞSAĞLIĞI
• Değerl� Üyem�z, Şube 
E ğ � t m e n � m � z  B e d r � 
Y E C A N  1 6 . 0 9 . 2 0 1 9 
tar�h�nde vefat etm�şt�r.  
Değerl �  Ağabey�m�z� 
k a y b e t m e n � n  d e r � n 
üzüntüsü �çer�s�ndey�z.  
Cam�amıza ve kederl� 
a � l e s � n e  b a ş s a ğ l ı ğ ı 
d�ler�z.

• Değerl� Üyem�z ve esk� 
çalışma arkadaşımız Y�ğ�t 
D o r u k  T U R Ğ U T E R ' � n 
b a b a s ı   2 1 . 0 7 . 2 0 1 9 
tar�h�nde vefat etm�şt�r. Üyem�ze ve kederl� a�les�ne 
başsağlığı d�ler�z.

• Değerl� Üyem�z At�lla KILIÇ'ın annes� 23.07.2019 
tar�h�nde vefat etm�şt�r. Üyem�ze ve kederl� a�les�ne 
başsağlığı d�ler�z.

• Değerl� Üyem�z Taner ÖZSARP'ın babası 01.08.2019 
tar�h�nde vefat etm�şt�r. Üyem�ze ve kederl� a�les�ne 
başsağlığı d�ler�z.

• Değerl� Üyem�z Arzu GÜNDÜZ GÜLSU'nun annes� 
05.08.2019 tar�h�nde vefat etm�şt�r. Üyem�ze ve kederl� 
a�les�ne başsağlığı d�ler�z.

• Değerl� Üyem�z  Sakarya Yönet�m Kurulu Başkanımız 
Sal�m AYDIN'ın annes�  16.08.2019 tar�h�nde vefat 
etm�şt�r.  Üyem�ze ve kederl� a�les�ne başsağlığı d�ler�z.

• Öncek� Dönem Yönet�m Kurulu Üyem�z Oğuz 
Aktepe'n�n oğlu, üyem�z Kağan AKTEPE 25 Ağustos 
2019 tar�h�nde evlenm�şt�r. Üyem�z� ve a�les�n� Tebr�k 
ed�yor, mutluluklar d�l�yoruz.

• Öncek� Dönem Yönet�m Kurulu Üyem�z Kasım 
BAYNAL'ın oğlu B�lal BAYNAL  29 Ağustos 2019 
tar�h�nde evlenm�şt�r.  Tebr�k ed�yor, mutluluklar 
d�l�yoruz. 

• Öncek� Dönem Yönet�m Kurulu Üyem�z, Değerl� 
meslektaşımız  Ömer AYDIN         31 Ağustos 2019 
tar�h�nde evlenm�şt�r.  Tebr�k ed�yor, mutluluklar 
d�l�yoruz.  

BURAK ÖZKAN
MURAT POLAT
SEMİH YÜKSEL
YASİN GÜREŞİR
YASİN ATAKAN ÖZCAN
OZAN AKARSU
METEHAN SERTOĞLU
MERVE ERGENÇ
ÖZKAN ERBEK
ÇAĞRI ALTIOK
YUNUS EMRE KAHVECİOĞLU

EMRE HÜRMAN
YUNUS EMRE DALKIRAN
ERTUĞRUL KOÇAK
YAĞIZ KONT
ERDEM KÜKSAL
DİLEK ERDAL
HÜSEYİN MUTLU
GAMZE ŞEN
ÜMİT ARSLAN
SÜLEYMAN ARFİ NACAR

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ
Şubem�ze Temmuz - Ağustos 2019 tar�hler�nde kayıt yaptırarak üye olan meslektaşlarımıza “ARAMIZA HOŞGELDİNİZ” 
d�yoruz. Oda ve Meslek� çalışmalarında başarılar d�l�yoruz.  Şube Yönet�m Kurulu

ÖZCAN ATAŞ
ERTAN DEMİRBAŞ
MEHMET DAHAOĞLU
GÖKMEN ÖZTÜRK
ŞEYMA MENŞUR
MÜCAHİT ORUÇ
CAN KALEMCİ
MURAT CANDEMİR
İSMAİL TANRIVERDİ
AYŞE NUR KÖSE
BÜŞRA ODABAŞ

SABAHAT SİNEM BİRİCİK
YASİN EJDEROĞLU
ÜNAL TÜRKDAY
TUNAHAN ÇAKIR
BETÜL ÜNLÜ
RAMAZAN BİLGİÇ
MERVE ÇELİK
ENES DİLKİ
SERAP TAŞDELEN
AHMET SELMAN BİLGİ






