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Değerli Üyelerimiz,

Güneşli yaz günlerini geride bıraktık. Şubemiz, Pandemi koşullarında dahi yazın rehavetine 
kapılmadan Temmuz ve Ağustos aylarında da çalışmalarında hız kesmedi.
Bu zor dönemde çalışmalarımızı yürütürken bizi en çok motive eden, sizden almış 
olduğumuz destek oldu. 

Bir yandan Pandemiye karşı yürüttüğümüz toplumsal mücadele, bir yandan 
ekonomimizdeki küçülme, bir yandan da meslek kuruluşlarımıza yönelik yoğunlaşan 
saldırılar ile birlikte zor bir dönemin üstesinden gelmeye çalışıyoruz. 

Gücümüzü siz üyelerimizden alıyoruz.

Kuruluşumuzdan bu yana kurullarımızda, komisyonlarımızda, seminer ve eğitimlerimizde, 
yayın faaliyetlerimizde, kamusal sorumluluk alanlarımızda göstermiş olduğunuz emek 
ve dayanışma, emin olun ki Odamızı bugüne taşıyan en büyük dinamik oldu. Yarını da 
birlikte kuracağımıza, Odamızı ve mesleğimizi büyük bir özveri ve mesleki dayanışmamız ile 
geleceğe ele ele taşıyacağımıza yürekten inanıyoruz.

Değerli Meslektaşlarımız,

Bültenimizde göreceğiniz gibi, ülkemizde Covid-19 vakalarının yoğunluk kazanmasıyla 
birlikte üyelerimize yönelik ücretsiz seminerlerimizi çevirim içi olarak düzenlemeye 
başladık.

Nisan ayından bu yana düzenlemiş olduğumuz webinarlarımıza birçoğu üyemiz olmak 
üzere binlerce kişi katıldı. Eğitmenlerimiz başta olmak üzere, çevirim içi seminerlerimizin 
düzenlenmesinde emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza, komisyonlarımıza, İklimlendirme 
Teknik Kurulu’na ve tüm katılımcılara teşekkür ediyoruz. 

Yan yana gelmekte zorluk yaşadığımız bu dönemde online platformlar üzerinden 
toplantılarını düzenleyerek çalışma programlarını oluşturan Komisyonlarımıza ise ayrıca 
teşekkür etmek istiyoruz.

“birlikte karar alma, üretme ve yönetme” ilkemizi ancak üyelerimizin çalışmalarımıza 
aktif katılımı, katkıları, görüş ve önerilerini sunmaları ve bizlere yön vermeleriyle mümkün 
kılabiliriz.

Birlikte kuracağımız güzel bir ülke ve dünya özlemiyle, hepinizi yürekten selamlıyoruz.

Birlikte karar alıp, birlikte üretip, birlikte yönetmeye 
devam edeceğiz.

TMMOB Makina Mühendisleri
Odası Ankara Şube 27. Dönem

Yönetim Kurulu

Siz değerli üyelerimize yönelik ücretsiz seminerlerimizi talep ve önerileriniz 
doğrultusunda webinar olarak düzenlemeye devam ediyoruz. Webinar 
eğitimlerimizi web sitemizden, üye portalımızdan, Makina Mobil’den ve 

sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Ayrıntılı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
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webinar

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi                                   
Webinarı Gerçekleştirildi

Sunumu İlker ERGÜN tarafından yapılan “ISO 
45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sis-
temi” webinarı 8 Temmuz 2020 tarihinde                                          
gerçekleştirildi.

65 kişinin katıldığı webinarda, ISO 45001 stan-
dardın kapsamı, zorunlu dökümanlar, prensip-
ler gibi konular ele alındı. Webinarın sonunda 
eğitmen İlker ERGÜN katılımcıların sorularını                                
yanıtladı.

webinar

Endüstriyel Yedek Güç Sistemleri – Sabit Batarya Sistemleri Teknik 
Bilgilendirme Webinarı Gerçekleştirildi

Sunumu Rikard Brink, Anders Engstörm, Dr. Mu-
rat Onuk tarafından yapılan “Endüstriyel Yedek 
Güç Sistemleri – Sabit Batarya Sistemleri Teknik 
Bilgilendirme” webinarı 6 Temmuz 2020 tarihin-
de gerçekleştirildi.

65 kişinin katıldığı webinarda, temel batarya 
bilgisi, farklı batarya teknolojilerinin karşılaştır-
ması, batarya teknolojilerinde son gelişmeler, 
batarya ölçeklendirme gibi konular ele alındı. 
Webinarın sonunda eğitmenler katılımcıların so-
rularını yanıtladı.

eğitim

Şubemiz Personeline Yönelik Yüksekte Çalışma Eğitimi Gerçekleştirildi
Şubemiz Asansör Kontrol Merkezi personeline 
yönelik Yüksekte Çalışma Eğitimi, 9 Temmuz 
2020 tarihlerinde pandemi önlemleri alınarak 
gerçekleştirildi.

Eğitmenliklerini, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Öz-
gür ÇAMALAN ve IRATA Seviye 1 sertifikasına sa-
hip C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Onur TÜRKER’in 
yaptığı eğitimde, yükseklik, yasal mevzuat, düş-
me, düşme faktörü ve düşme dinamiği, askıda 
kalma tramvası, yüksekte çalışırken kullanılması 
gerekenn KKD’ler, düşüş engeleyici sistemler, ya-
şam hatları gibi konular ele alındı.

Pandemi koşullarında gerçekleştirdiğimiz eğitim 
öncesi dersliklerimiz sosyal mesafe çerçevesinde 
(en az 2 metre) düzenlenerek dezenfekte edildi. 
Eğitim öncesi katılımcıların oturacakları yerler 
belirlenerek sıra ve sandalyeler kişiye göre belir-
lendi. Katılım çizelgesi/imza listesi her katılımcı 
için ayrı düzenlendi. Katılımcılara maske ve de-
zenfektan dağıtılıp ateş ölçümleri yapıldı. 

Toplantı

MMO Ankara Şube İSG Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi
MMO Ankara Şube İSG Komisyonu, 10 Temmuz 
2020 tarihinde üçüncü toplantısını online olarak 
gerçekleştirdi.

Bu dönem yapılacak çalışmalar, eğitimler, we-
binarlar gibi konuların görüşüldüğü toplantıya 
MMO Ankara Şube teknik görevlisi Alper Doğan 
ile komisyon üyeleri katıldı.

webinar

Mevcut Yapılarda Pandemi Tedbirleri Webinarı Gerçekleştirildi

14 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirilen we-
binar, İklimlendirme Teknik Kurulu / Mevcut Ya-
pılar Komisyon Başkanı Gürkan ARI tarafından 
İklimlendirme Teknik Kurulu’nun tanıtımı ve ça-
lışmaları hakkında yapılan sunum ile başladı. 

Daha sonra, “AVM’ler, OTEL’ler, OFİS’lerde Pan-
demi Tedbirleri-Ortak Konular” başlığında, Mev-
cut Yapılar Komisyon Raportörü Aytekin ÇAKIR, 
Başkan Vekili Esma SARIASLAN DİVRİKLİ ve Ko-
misyon Üyesi Levent BAĞAN tarafından birer su-
num gerçekleştirildi.

Son olarak, “AVM’ler, OTEL’ler, OFİS’lerde Pan-
demi Tedbirleri-Özel Konular” başlığıyla Mevcut 
Yapılar Komisyon Üyesi Fatma AKIM tarafından 
bir sunum gerçekleştirildi.

120 kişinin katıldığı webinarın sonunda katılımcı-
ların sorularını yanıtlandı.

Toplantı

MMO Ankara Şube 27. Dönem SMM Komisyonu                                              
İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

MMO Ankara Şube 27. Dönem SMM Komisyo-
nu, 16 Temmuz 2020 tarihinde ilk toplantısını 
online olarak gerçekleştirdi.

Komisyon görev dağılımı, bu dönem yapılacak 
çalışmalar, eğitimler, webinarlar, mevzuat öneri-
leri gibi konuların görüşüldüğü toplantıya MMO 
Ankara Şube teknik görevlileri Serpil TABUROĞ-
LU ve Alper DOĞAN ile komisyon üyeleri katıldı.
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kurumsal ilişkiler

Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 12. Bitirme Projeleri 
Sergisi’ne Katıldık

16 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleşen Başkent 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 12. Bitirme 
Projeleri Sergisi’ne katıldık.

Zoom üzerinden online gerçekleşen sergiye 
Şube Yönetim Kurulu Başkanımız Yılmaz YILDI-
RIM ve teknik görevlimiz Mualla ÖZGÜR ÖZKAN 
katılım sağladı.

webinar

Proses Güvenliği: Acil Durumlar Webinarı Gerçekleştirildi

Sunumu Abdullah ANAR tarafından yapılan “Pro-
ses Güvenliği: Acil Durumlar” webinarı 20 Tem-
muz 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

81 kişinin katıldığı webinarda, proses güvelik yö-
netim sistemi içinde önemli bir yer tutan acil du-
rum hazırlık ve müdahalesi gibi konular ele alın-
dı. Webinarın sonunda eğitmen Abdullah ANAR 
katılımcıların sorularını yanıtladı.

Toplantı

MMO Ankara Şube Komisyonlar Ortak Toplantısı Gerçekleştirildi
Şubemiz bünyesinde oluşturulan komisyonların 
ortak toplantısı 22 Temmuz 2020 tarihinde onli-
ne olarak gerçekleştirildi.

Şube Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz YILDIRIM 
toplantının açılış konuşmasında Şube çalışma-

ları hakkında bilgilendirmede bulundu. Mesleki 
faaliyetlerimizin geliştirilmesi amacıyla Şubemiz 
bünyesinde oluşturulan komisyonların çalışma-
larının önemine vurgu yapan YILDIRIM, Şube 
Yönetim Kurulu’nun komisyonlardan beklentile-
rini ifade etti.

Daha sonra söz alan Şube Müdürü Cenk Lişesiv-
din, Şube çalışmaları ve komisyonlar hakkında 
bilgilendirme yaptı.

Lişesivdin’in ardından Şube teknik görevlisi De-
niz Alp YILMAZ tarafından komisyonların amaç 
ve kapsamı ve komisyon toplantı süreci hakkın-
da sunum yapıldı.

Toplantının sonunda, komisyon üyelerinin görüş 
ve önerileri alınarak, 27.Dönem komisyonlarının 
amaçları ve çalışma yöntemleri konuşuldu.

Toplantı

MMO Ankara Şube 27. Dönem Yapı Denetim Komisyonu                                  
İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

MMO Ankara Şube 27. Dönem 
Danışma Kurulu Toplantısı 

Gerçekleştirildi

MMO Ankara Şube 27. Dönem Yapı Denetim 
Komisyonu, 23 Temmuz 2020 tarihinde ilk top-
lantısını online olarak gerçekleştirdi.

Komisyon görev dağılımı, komisyon amaçları, 
çalışma yöntemleri, çalışma programı ve yönet-
melikler gibi konuların görüşüldüğü toplantıya 
MMO Ankara Şube teknik görevlileri Serpil TA-
BUROĞLU ve Alper DOĞAN ile komisyon üyeleri 
katıldı.

MMO Ankara Şube 27. Dönem Danışma Kurulu 
Toplantısı, 23 Temmuz 2020 tarihinde online 
olarak gerçekleştirildi.

Şube Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz YILDIRIM 
yaptığı açılış konuşmasında, Şube çalışmaları, 
pandemi sürecinde Şubemiz tarafından alınan 
önlemler, özellikle ileri yaş ve bu süreçte işin-
den olan üyelerimize yönelik yürürttüğümüz 
dayanışma çalışmaları, üyelerimize yönelik bil-
gilendirme faaliyetleri gibi konulara değinerek, 
bu süreçte Şubemizin ve Odamızın yürüttüğü 
çalışmalara katkı sunan üyelerimize, dönem 
boyunca özverili çalışmalarından dolayı yönetim 
kurulu üyelerine ve Şube çalışanlarına teşekkür 
etti.

Yıldırım’ın açılış konuşmasının ardından MMO 
Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yener söz aldı. 
Yener konuşmasında, pandemi sürecinde Oda-
mız tarafından gerek üyelerimize gerekse de ka-
muoyuna yönelik yürütülen çalışmalar, özellikle 
bu süreçte önemli çalışmalara imza atan MMO 
İklimlendirme Teknik Kurulu ile ilgili bilgilendir-
me yaptı.

Daha sonra söz alan TMMOB Yönetim Kurulu 
Başkanı Enin KORAMAZ ise, bu süreçte mes-
lek odalarına, mesleki faaliyetlerimize yönelik 
iktidar eliyle yürütülen işlevsizleştirme kam-
panyası, değiştirilmek istenen TMMOB Yasası 
ile ilgili bilgilendirmede bulunarak, her dönem 
TMMOB’yle omuz omuza yürüyen üyelerimize 
teşekkür etti.

Açılış konuşmalarının ardından Şube Sekreteri 
Seyit Ali Korkmaz tarafından Şube çalışmalarıyla 
ilgili geniş bir sunum yapıldı. 

Konuşmaların ardından söz alan Danışma Kuru-
lu Üyeleri ise Şube çalışmaları ve ülke gündemi-
ne ilişkin görüşlerini dile getirdiler.

Danışma Kurulu’nda sırasıyla söz alanlar:
1.Yılmaz Yıldırım
2.Yunus Yener
3.Emin Koramaz
4.Seyit Ali Korkmaz
5.Oğuz Türkyılmaz
6.Elif Öztürk
7.Ali Ekber Çakar
8.Sadettin Özkalender
9.Abdullah Bilgin
10.Arife Kurtoğlu
11.Mehmet Soğancı

8 9

şu
be

’d
en

w
w

w
.m

m
o.

or
g.

tr
/a

nk
ar

a
şube’den

w
w

w
.m

m
o.org.tr/ankara



webinar

Davranışsal Güvenlik Yönetimi Webinarı Gerçekleştirildi

MMO Ankara Şube SMM 
Komisyonu Toplantısı 

Gerçekleştirildi

MMO Ankara Şube İSG 
Komisyonu Toplantısı 

Gerçekleştirildi

Sunumu Dr. Murat Can OCAKTAN tarafından ya-
pılan “Davranışsal Güvenlik Yönetimi” webinarı 
24 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

31 kişinin katıldığı webinarda, davranışsal güven-
lik yönetimi, güvenlik kültürü, davranışsal vaka 
analizi, insan hataları gibi konular ele alındı. We-
binarın sonunda eğitmen Murat Can OCAKTAN 
katılımcıların sorularını yanıtladı.

MMO Ankara Şube SMM Komisyonu,                         
12 Ağustos 2020 tarihinde üçüncü toplantı-
sını online olarak gerçekleştirdi.

Komisyon çalışma programının belirlenme-
si, üniversitelerde yapılabilecek çalışmalar 
gibi konuların görüşüldüğü toplantıya MMO 
Ankara Şube teknik görevlisi Serpi Taburoğ-
lu ile komisyon üyeleri katıldı.

MMO Ankara Şube İSG Komisyonu,                             
14 Ağustos 2020 tarihinde beşinci toplantı-
sını online olarak gerçekleştirdi.

Webinar/eğitim programları hakkında de-
ğerlendirme ve bilgilendirme,  çocuklar için 
İSG Temel Eğitimi verilmesi ve farkındalık 
yaratacak çalışmaların yapılması gibi konu-
ların görüşüldüğü toplantıya MMO Ankara 
Şube Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Yıldı-
rım, teknik görevli Alper Doğan ile komisyon 
üyeleri katıldı.

webinar

Makina Öğrenmesi ve Yenilenebilir Enerji Uygulamaları                                   
Webinarı Gerçekleştirildi

Sunumu TED Üni. Arş. Gör. Oğuzhan ULUCAK 
tarafından yapılan “Makina Öğrenmesi ve Yeni-
lenebilir Enerji Uygulamaları” webinarı 27 Tem-
muz 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

61 kişinin katıldığı webinarda, yapay zeka, ma-
kina öğrenimi ve bunların hidroelektrik santral-
ler ve güneş enerji sistemleri uygulamalarında 
kullanımı gibi konular ele alındı. Webinarın so-
nunda eğitmen Oğuzhan ULUCAK katılımcıların 
sorularını yanıtladı.

Çevrim İçi Mesleğe Hoş Geldiniz 
Etkinliği Düzenlendi

Yeni mezun meslektaşlarımıza yöne-
lik düzenlenen Çevrim İçi Mesleğe 
Hoş Geldiniz Etkinliği, 11 Ağustos 
2020 tarihinde gerçekleştirildi.

31 yeni meslektaşımızın katıldığı 
etkinliğin açılış konuşması Şube Yö-
netim Kurulu Başkanı Yılmaz Yıldırım 
tarafından yapıldı. Yıldırım konuşma-
sında, kamu adına yürütülen mesleki 
denetimlerden ve meslek alanımıza yönelik 
çalışmalardan, Nisan ayından bu yana talep ve 
öneriler doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz we-
binarlardan, dönem boyunca gerçekleştirilen 
Şube ve Oda çalışmalarından söz etti.

Yılmaz Yıldırım’ın ardından MMO Ankara 
Şube teknik görevlisi Deniz Alp Yılmaz Oda, 

Şube ve Şube çalışmaları hakkında bir sunum                        
gerçekleştirdi. 

25 Ağustos - 05 Eylül arasında planlanan Çevrim 
İçi Yeni Mezun Eğitimleri hakkında bilgilendirme 
yapılan etkinlik sonunda yeni mezun meslektaş-
larımızdan gelen sorular cevaplandı.

webinar

webinar

Salgın Sürecinin Psikososyal Risk Etmenleri Webinarı Gerçekleştirildi

Pandemi Sürecinde Filtrelerin Önemi Webinarı Gerçekleştirildi

MMO Ankara Şube İSG Komisyonu tarafından 
düzenlenen, sunumunu Dr. Erhan ÖZBEK’in 
yaptığı “Salgın Sürecinin Psikososyal Risk Et-
menleri” webinarı 14 Ağustos 2020 tarihinde                                    
gerçekleştirildi.

30 kişinin katıldığı webinarda, salgın sürecinin 
psikososyal riskleri, işyerinde alınacak tedbirler, 
salgın sürecinde psikolojik sağlığı korumak gibi 
konular ele alındı. Webinarın sonunda eğitmen 
Erhan ÖZBEK katılımcıların sorularını yanıtladı.

İklimlendirme Teknik Kurulu’nun katkılarıyla dü-
zenlenen, sunumu Ahmet GÖKŞİN ve Akif KAYAŞ 
tarafından yapılan “Pandemi Sürecinde Filtrele-
rin Önemi” webinarı 20 Ağustos 2020 tarihinde 
gerçekleştirildi.

Webinar, Ahmet Gökşin’in, pandemi dönem-
lerinde hava temizlemenin önemi konusunda 
yaptığı sunum ile başladı. Daha sonra Akif Kayaş 
tarafından, hava kalitesi, filtreleme, filtre çeşitle-
ri, filtre donanımları, filtrelerin sınıflandırılması 
ve filtre seçimi konularının ele alındığı bir sunum 
yapıldı. 

62 kişinin katıldığı webinarın sonunda eğitmen-
ler tarafından katılımcıların sorularını yanıtladı.
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webinar

webinar

webinar

UVC Lambalar ile Hava ve Yüzey Dezenfeksiyonu                                      
Webinarı Gerçekleştirildi

BIM 101 Giriş Webinarı Gerçekleştirildi

Güç Dağıtımlı Transmisyon Teknolojileri Webinarı Gerçekleştirildi

İklimlendirme Teknik Kurulu’nun katkılarıyla 
düzenlenen, sunumunu İlker Devrim ATALAY’ın 
yaptığı “UVC Lambalar ile Hava ve Yüzey Dezen-
feksiyonu” webinarı 24 Ağustos 2020 tarihinde 
gerçekleştirildi.

80 kişinin katıldığı webinarda, ultraviyole ışınım 
ile HVAC sistemlerinde hava ve yüzey dezenfek-
siyonu, UVC lambalar ve faydaları, UVC lambalar 
ile yüzey temziliği gibi konular ele alındı. Webi-
narın sonunda eğitmen İlker Devrim ATALAY ka-
tılımcıların sorularını yanıtladı.

MMO Ankara Şube SMM Komisyonu Sunumu 
tarafından düzenlenen, sunumunu Mehmet OS-
KAY ve Serkan ELİBOLLAR’ın “BIM 101 Giriş” we-
binarı 29 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

63 kişinin katıldığı webinarda, BIM, kapsamı, uy-
gulama planı, dünyadaki kullanımı, tasarım süre-
cindeki kullanımı gibi konular ele alındı. Webina-
rın sonunda eğitmenler tarafından katılımcıların 
soruları yanıtlandı.

Sunumu Dr. Ender İNCE tarafından yapılan “Güç 
Dağıtımlı Transmisyon Teknolojileri” webinarı 27 
Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

62 kişinin katıldığı webinarda, güç dağıtımlı trans-
misyonların kullanım alanları, güç dağıtımlı son-
suz değişken oranlı transmisyonlar, yeni trans-
misyon sisteminin yakıt tüketimine etkisi gibi 
konular ele alındı. Webinarın sonunda eğitmen 
Ender İNCE katılımcıların sorularını yanıtladı.

Yeni Mezun Üyelerimize Yönelik «Mühendislik Etiği»                            
Webinarı Gerçekleştirildi

Yeni Mezun Üyelerimize Yönelik «İş Deneyimi Aktarımı»                     
Webinarı Gerçekleştirildi

Yeni Mezun Üyelerimize Yönelik «İş Hukuku»                                             
Webinarı Gerçekleştirildi

Yeni mezun üyelerimize yönelik çevrim içi olarak 
gerçekleştirdiğimiz ve sunumu MMO Ankara Şube 
Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Serdar 
ULU tarafından yapılan “Mühendislik Etiği” we-
binarı 25 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

21 üyemizin katıldığı webinarda, mühendislik, 
makina mühendisliği, mühendislik etiği, etik 
kod, NSPE kodlar, TMMOB mesleki davranış il-
keleri, Odamız yapısı ve mühendislik etiği çalış-
maları gibi konular ele alındı. Webinarın sonun-
da Mehmet Serdar ULU katılımcıların sorularını 
yanıtladı.

Yeni mezun üyelerimize yönelik çevrim içi olarak 
gerçekleştirdiğimiz “İş Deneyimi Aktarımı” webi-
narı 5 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

MMO Ankara Şube Yönetim Kurulu Başkanı Yıl-
maz Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyesi Elif Canlı ve 
Sadık Nazik tarafından deneyim paylaşımlarının 
gerçekleştiği webinarda, imalat, kalite, proje yö-
netimi gibi konular ele alındı.

Yeni mezun üyelerimize yönelik çevrim içi olarak 
gerçekleştirdiğimiz ve sunumu Av. Hatice GENÇ 
tarafından yapılan “İş Hukuku” webinarı 28 
Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

15 üyemizin katıldığı webinarda, iş hukukuna gi-
riş, iş hukukunun temel kavramları, iş sözleşmesi 
türleri, İş Kanunu’nun gerektirdiği genel yüküm-
lülükler, hizmet sözleşmesinin sona erme şekil-
leri gibi konular ele alındı. Webinarın sonunda 
Hatice GENÇ katılımcıların sorularını yanıtladı.

eni mezun 

eni mezun 

eni mezun 
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Demiryolu Politikalarının Olmazsa Olmazı
Kamu İşletmeciliği ve Mühendislik

Disiplinlerine Gereken Önemin
Verilmesidir.

2004 yılında meslek kuruluşları ve uzmanların 
uyarılarına karşın başlatılan yüksek hızlı tren 
(YHT) seferleri sonucu 22 Temmuz 2004 tarihinde 
41 yurttaşımızın ölümüne, 81 yurttaşımızın 
yaralanmasına yol açan Pamukova “kazası/cinayeti” 
halen hafızalardadır. Bu, ne ilk ne de son “kaza” 
olmuştur. 2018 yılında Tekirdağ Çorlu’da 25 kişinin 
ölümüne 348 kişinin yaralanmasına ve Ankara’da 
sinyalizasyon eksikliği nedeniyle 3’ü makinist 9 kişinin 
ölümüne 47 kişinin yaralanmasına yol açan “kazalar”sı 
akla ilk gelen olaylardır. Konvansiyonel hatlar ve YHT 
hatlarında bulunan sorunlar ile TCDD’nin yeniden 
yapılandırılması uygulamaları kazaların başlıca 
nedenidir ve Türkiye’deki ölümlü tren kazaları dünya 
ortalamasının yaklaşık üç katı üzerindedir.

Demiryolu işletmeciliği yatırımdan bakıma, 
yenilenmeye, personele, eğitime, yeni hatların 
kurgulanmasına dek merkezi bir kamusal planlamayı 
gerektirir. Ancak serbestleştirme ve TCDD’nin yeniden 
yapılandırılması uyarınca kurum parçalanmış, 
altyapı ve işletmecilik bölünmüş, kamu hizmeti 
anlayışı yerine piyasacı yaklaşım benimsenmiştir. 
Mühendislik hizmetleri ve kriterleri ile teknik 
mükemmellik yaklaşımı terk edilmiş, altyapı ile 
bakım, sinyalizasyon, elektrifikasyon yatırımları ihmal 
edilmiştir. Bakım atölyeleri kapatılarak azaltılmış, 
taşınmazlar ve limanlar satılmaya başlanmıştır. 
Kurumun meslek lisesi, basım ve dikimevleri, 
çamaşırhaneleri, eczaneleri kapatılmış, hastaneleri 
elden çıkarılmış, birçok istasyon ve atölye kapatılmış 
ya da işlevsizleştirilmiş, birçok hizmet taşeronlardan 
alınmaya başlanmıştır. Güvencesiz çalışma biçimleri 
yaygınlaşmış, azaltılan personelle çok iş çıkarma 
benimsenmiş, siyasi ve ehil olmayan kadrolaşma 
yaygınlaşmıştır. Resmi plan ve programlarda artık 
özel sektör tren işletmeciliğinin geliştirilmesi ve 
Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi 

Hakkında Kanunu çerçevesinde özel sektörle birlikte 
demiryolu piyasası oluşturulmasına yönelik ikincil 
mevzuat çalışmalarından söz edilir olmuştur.

Diğer yandan demiryollarının 1950’lerden itibaren 
karayolu ağırlıklı ulaşım politikaları nedeniyle ikinci 
plana itildiğini belirtmeliyiz. 1950’de karayolu yolcu 
taşımacılığı oranı yüzde 49,9; günümüzde yüzde 
88,9’dur. Karayolu yük taşımacılığı da yüzde 17,1’den 
yüzde 88,4’e çıkmıştır. Demiryolu yolcu taşımacılığı 
oranı ise 1950’deki yüzde 42,2’den yüzde 1’e; 
demiryolu yük taşımacılığı da yüzde 55,1’den yüzde 
4,1’e gerilemiştir.

Oysa doğru bir demiryolu politikası kamu işletmeciliği, 
kamusal hizmet perspektifi, mühendislik disiplinlerine 
önem verilmesi, yük ve yolcu taşımada ağırlığın 
demiryollarına verilmesi, ehil/liyakatli kadro bir 
politikası, ulaşımın tamamının kombine taşımacılıkla 
bütünlüklü bir şekilde planlanması, maliyet, arazi, 
kullanım ömrü, güvenlik, enerji verimliliği, çevre 
gibi asli unsurlara dayanması gerekir. Bu çerçeve 
içinde ulaşım güvenliğini etkileyen bütün hatların 
onarılması, “kaza”larda önemli rolleri bulunan 
elektrifikasyon ve sinyalizasyon gereksinimlerinin 
ivedilikle karşılanması; hizmet dışı bırakılan bakım-
tamir atölyeleri ve bütün tesislerin yeniden işlevli 
kılınması; TCDD’nin parçalanarak işlevsizleştirilmesi, 
siyasi kadro atamaları ve her düzeydeki uzman kadro 
kıyımına/sürgününe son verilmesi gerekir. Doğru 
bir demiryolu ulaşımı politikasına ancak böylece 
ulaşabiliriz.

Yunus YENER
MMO Yönetim Kurulu Başkanı

Hastanelerin Klima ve Havalandırma Tesisatlarında Alınacak Önlemler

Lunaparklarda Kamusal Periyodik Denetim Yapılmalıdır

Ofislerde Pandemi Tedbirleri

Yolcu Termi̇nalleri̇ ve Mevcut Bi̇nalarda Pandemi̇ Tedbirleri

Endüstriyel Tesislerde Pandemi Tedbirleri

Covid-19 Önlemleri Sıkılaştırılmalı ve Okullar Açılmamalıdır

Yeni Katılımlarla 
Daha da Büyüyen 

MMO İklimlendirme 
Teknik Kurulu’nun

Açıklamaları

ARAMIZDAN AYRILIŞININ                       
26. YILINDA TEOMAN ÖZTÜRK 

ANILDI

TMMOB’nin unutulmaz Başkanı Teoman 
ÖZTÜRK ölümünün 26. yılında anıt mezarı 
başında ailesinin ve yol arkadaşlarının ka-
tılımıyla anıldı.

Anmada saygı duruşunun ardından konu-
şan TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin 
Koramaz şöyle konuştu:

“TMMOB’nin yolu Teoman Öztürklerin 
yoludur. TMMOB’nin yolu bilimi ve tekniği 
bu halkın hizmetine sunma yoludur. TM-
MOB’nin yolu bu ülkeyi kuşatan gerici, sö-
mürgen yapının yok edilmesinden; yerine 
emekçi halkların iktidarının kurulmasından 
geçmektedir. Bizler bu yolu TMMOB’de 
Teoman Öztürklerin ve dönem arkadaşla-
rının bizlere açtığı bu mücadele çizgisine 
kıskançlıkla sahip çıkacağız. Bizlere düşen 

görev Teoman Öztürklerden bize bırakılan bu 
mirasa kıskançlıkla sahip çıkmaktır. TMMOB’nin 
devrimci demokrat halktan yana bilimden yana 
mücadele çizgisini geliştirerek sürdürmektir. 
Sözlerime son veriyorum, Teoman abiyi ve bu 
ülkenin bağımsızlığı kurtuluşu, bu halkın özgür 
ve mutlu yaşaması için bedeller ödeyen yoldaş-
larımızı bir kez daha sevgi, özlemle ve hasretle 
anıyorum.”
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https://www.mmo.org.tr/merkez/basin-aciklamasi/hastanelerin-klima-ve-havalandirma-tesisatlarinda-alinacak-pandemi-onlemleri
https://www.mmo.org.tr/merkez/basin-aciklamasi/lunaparklarda-kamusal-periyodik-denetim-yapilmalidir
https://www.mmo.org.tr/merkez/basin-aciklamasi/ofislerde-alinmasi-gerekli-pandemi-tedbirleri
https://www.mmo.org.tr/merkez/basin-aciklamasi/yolcu-terminalleri-ve-mevcut-binalarda-pandemi-tedbirleri
https://www.mmo.org.tr/merkez/basin-aciklamasi/endustriyel-tesislerde-pandemi-tedbirleri
https://mmo.org.tr/ankara/duyuru/covid-19-onlemleri-sikilastirilmali-ve-okullar-acilmamalidir


17 Ağustos 1999 Marmara Depreminden
Dersler Çıkarılmadı!

Kamusal Mesleki Denetim, 
Yeterlilik, Eğitim ve 

Belgelendirmeye Dayalı Yeni Bir 
Yapı Üretim ve Denetimi Modeli 

Benimsenmelidir

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu, toprakları, 
sanayisi ve barajlarının büyük kısmının aktif 
deprem kuşakları üzerinde yer aldığı ve deprem 
konusunun mühendislik, mimarlık, şehir 
plancılığı ile ilgili olduğu bilinmesine karşın bu 
disiplinler rant çıkarları için dışlanmaktadır. 1999 
Marmara ve Düzce depremleri sonrasındaki yapı 
denetimi düzenlemelerinde kamusal denetim 
gereği ile meslek odalarının önerilerinin aksine 
denetim ticarileştirilmiş, Yapı Denetim Yasası’nın 
kapsamı daraltılmış, kamu yapıları denetim 
dışı tutulmuş; TMMOB’ye bağlı ilgili Odaların 
mevzuatla tanınmış görevleri içindeki mesleki 
yeterlilik, eğitim, belgelendirme, denetleme 
gereklilikleri dışlanmıştır.

Depremle ilgili ülke sorunlarına ayna tutan, 
yaklaşık 340 bin yapının yıkıldığı ve hasar 
gördüğü, on binlerce yurttaşımızın yaşamını 
kaybettiği 1999 Marmara Depreminden 
hiçbir ders alınmadığı; Deprem Şurası, Ulusal 
Deprem Konseyi gibi oluşumların devre dışı 

Yunus YENER
MMO Yönetim Kurulu Başkanı

bırakılması; sorunlu mevzuat düzenlemeleri, 
kentsel dönüşüm programlarının ranta yönelik 
olması, bütün ülkenin imara açılması ve sonraki 
depremlerde de oluşan sosyal yıkım tablosu ile 
tekrar tekrar görülmüştür.

Marmara Depreminin üzerinden 21 yıl geçmesine 
karşın ülkemiz depremlere hazırlıklı değildir. Yer 
seçimi, yapı tasarımı, üretimi ve denetiminde 
bilimsel ve bütünlüklü bir düzen yoktur. Sorunlu 
dolgu alanları, dere yatakları ve kıyılar imara 
açılmakta, her yere AVM’ler, gökdelenler 
yapılmaktadır. Yanlış ulaşım politikaları, 
yanlış kentsel dönüşüm uygulamaları, rant 
eksenli büyük projeler, su yatakları ile yeşil 
alanlar arasındaki bağların koparılması, sel-su 
baskınlarının artışı, ısı adalarının oluşması gibi 
olgular depremlerin yıkıcı etkilerini artırmaktadır. 
Bu sorunlara, depremlere dayanıklı yapı stokunu 
artırma gerekliliğini gözetmeksizin yapılan son 
imar affı ve depremlerde toplanma yerleri olan 
alanlardaki hızlı yapılaşma da eklenmiştir.

Bu noktada yapılması gerekenleri önemle 
belirtmek belirtmek isteriz:

Depremlere karşı önlemler bütünlüğü, güvenli 
yapılaşma, halkın sağlıklı yaşam ve doğal çevre 

hakkı için piyasacı, rantçı, kamusal denetimi yok 
sayan yaklaşımın reddedilmesi gereklidir.

Yapı denetimi uygulamasını yönlendiren kararlar 
ilgili bütün kurum-kuruluşların katılımıyla 
oluşturulmalı; imar, yapı, dönüşüm alanları, 
yapı denetim ve afet yasaları TMMOB ve 
ilgili Odalar, üniversiteler ve ilgili kesimlerin 
katılımıyla düzenlenmeli; bu kuruluşlar mevzuat 
süreçlerinin asli unsurları olarak tanınmalıdır.

Yapı Denetim Yasası’nın ticari yapı denetim 
şirketi modeli yerine uzmanlık ve etik niteliklere 
sahip yapı denetçilerinin etkinliğini ve meslek 
odalarının sürece etkin katılımını sağlayacak yeni 
bir planlama, tasarım, üretim ve denetim süreci 
modelinin benimsenmesi gerekiyor.

Marmara Depremi sonrası yapılan incelemeler 
oluşan kayıpların yüzde 80’e varan kısmının 
taşıyıcı sistemlerin gördüğü zarara bağlı olarak 
tesisatlarda oluşan hasarlar nedeniyle meydana 
geldiğini göstermiştir. Bu nedenle konut, sanayi, 
enerji, ulaşım vb. birçok alanla bağlantılı tesisat/
mekanik tesisat sistemlerinin depremler ve 
diğer afetlerde taşıdığı önem itibarıyla bina ve 
doğal eki mekanik tesisatının tasarım, üretim 
ve bakımında üretenler ve denetleyenler MMO 
tarafından belgelendirilmiş konunun uzmanı 
mühendisler olmalı, bu husus bütün yasal 
düzenlemeler ve Yapı Denetimi Yasası’nda yer 
almalıdır.

Endüstriyel tesislerin güvenlik ve birbirlerine 
yakınlık-uzaklık mesafeleri konusunda gerekli 
çalışmalar yapılarak standart ve gerekli koşullar 
imar mevzuatına yansıtılmalı; sorunlu alanlar 
“yapı yasaklı alan” ilan edilmelidir.

Okullar, hastaneler başta olmak üzere kamu 
yapılarının depreme karşı güvenli olup 
olmadıklarının konunun uzmanı mühendisler 
tarafından tespitine yönelik çalışmalarda 
TMMOB’ye bağlı ilgili Odalar mutlaka yer 
almalıdır.

Doğalgaz, elektrik, ısıtma kazanları, jeneratörler 
ve gaz tesisatları için erken uyarıcı ve gaz/akım 
kesici sistemler uygulanmalı, denetimleri meslek 
odalarınca yürütülmelidir.

Emperyalist İşgale Karşı Kazanılan 30 Ağustos 
Zaferi Kutlu Olsun

Ülkede, Bölgede, Dünyada Barış!  

Ülkemizin bağımsızlığının yolunu açan 30 Ağustos 
Zaferinin 98. yıldönümü ve 1 Eylül Dünya Barış Günü 
dolayısıyla belirtmek isteriz ki; ülkemizin bağımsızlığı ve 
dış politikada izlememiz gereken yol açısından olsun, 
içinde yer aldığımız bölge ve dünya açısından olsun 
barışçı politikalara ihtiyaç acil bir gerekliliktir. Çünkü 
ülkemiz emperyalizme yaklaşık 70 yıldır bağımlıdır 
ve bu bağımlılık her geçen gün daha da artmaktadır. 
İktidarın dış politikasının sınırları/dur-durak noktaları 
esasen emperyalizm tarafından belirlenmekte, böylece 
bağımlılık ağı daha da pekişmektedir. Şu an Yunanistan ile 
yaşanan sıcak gerilim de böylesi çıkmaz bir ağ içindedir. 
Diğer yandan iktidarın dış politikasının ülke içi  toplumsal 
muhalefeti baskı altında tutmak için militarist bir tarzda 
yürütüldüğü de bilinmektedir. Bu nedenle 98 yıl önce 
yolu açılan bağımsızlığın tekrar kazanılması ve halk 
egemenliğinin tesisi görevlerimizin başında gelmektedir.

Emperyalizm dünyaya yalnızca yıkım, sömürü ve 
yoksullaşmayı dayatıyor. Emperyalist müdahale ve 
işgaller ile birçok ülke yönetiminin toplumsal tepkileri 
şiddetle bastırmaları halkların yaşamına kitlesel kırım, 
göç dalgaları ve kuşaklar boyu sürecek acılar şeklinde 
yansıyor. Başta eski Yugoslavya, Afganistan, Irak, Libya, 
Suriye, Yemen, Filistin olmak üzere birçok ülkede 
emperyalist güçler ve işbirlikçilerinin yol açtığı yıkıcı 
sonuçlar gözler önündedir.

Ülkemizde Kürt sorununun kangren durumu, Türkiye’nin 
Suriye, Libya ve Doğu Akdeniz’de emperyalizm ve 
iktidar tarafından içine itildiği durum, bölgemizdeki 
emperyalist işgaller, dünyada nükleer silahlanma ve 
genel savaş olasılıkları, barışçı politikaların önemini 
ortaya koymaktadır. Türkiye’nin iç ve dış politikası ile ülke 
içi atmosferin militarizmle, milliyetçilikle, siyasal İslam ve 
İhvancılıkla belirlenmesi ve Kürt sorununda sergilenen 
baskı ve şiddet derin acılara, toplumsal yarılmalara yol 
açmaktadır. Halkımız ve bölge halkları her gün şiddet/
savaş ortamının etkisi altındadır. Bu nedenlerle “savaşlara 
hayır”, “ülkede, bölgede, dünyada barış” demek ve bunun 
için mücadele etmek gerekir.

30 Ağustos Zaferinin 98. yıldönümünde acil gereksinimimiz 
bağımsızlık, demokrasi, barış, kardeşlik, emekten yana 
politikaların egemen olduğu başka bir Türkiye ve başka bir 
dünyadır. Odamız bu doğrultuda emperyalizme, faşizme, 
gericiliğe, halkların birbirine kırdırılmasına karşı çıkmaya; 
eşitlik, özgürlük, laiklik, adalet ve hukukun üstünlüğü 
temelinde bir arada yaşamın hâkim olacağı demokratik 
bir Türkiye mücadelesinde yer almaya devam edecektir.

Yunus Yener
TMMOB Makina Mühendisleri Odası Başkanı
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MMO 48. Olağan Genel Kurulu ve Seçimleri
“Güvenli Mesafe” Kuralı Çerçevesinde Gerçekleşti

TMMOB Makina Mühendisleri Odası’nın (MMO) 
48. Olağan Genel Kurulu ve seçimleri, 22-23 
Ağustos 2020 tarihlerinde Ankara’da TMMOB 
Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisi’nde 
yapıldı.

Demokrasi şenliği atmosferinde geçen genel 
kurul seçimleri Demokrat Mühendisler’in 
adaylarını içeren tek liste üzerinden yapıldı. 

Seçimler sonucunda;

Oda Yönetim Kurulu asıl üyeliklerine Yunus Yener, 
Abdullah Selçuk Soylu, Elif Öztürk, Bedri Tekin, 
Harun Erpolat, Özgür Demirtaş, Arife Kurtoğlu; 
yedek üyeliklere Selim Ulukan, Egemen Ceylan, 
Nazan Irmak, Zafer Öztürk, Mehmet Hakkı 
Yılmaz, Erhan İğneli, Deniz Alp Yılmaz;

TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal 
Tesisi 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi için 
başvuru ve kayıtları başladı.

TMMOB Öğrenci Evi’nde üniversitelerin 
mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı 
bölümlerinde lisans ya da yüksek lisans öğrenimi 
gören öğrenciler ile TMMOB üyesi mühendis, 
mimar, şehir plancılarının yükseköğrenim 
gören çocukları konaklayabilir. 2 kişilik odalarda 
kahvaltı dahil kişi başı 1 aylık oda katkı payı            
850 TL’dir.

TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri;

14.000 m2 kapalı alanda 2 bodrum kat, zemin 
katla beraber 6 yatakhane katı ve çatı katı olmak 
üzere toplam 8 katlıdır.
Kadın ve erkek öğrenciler için 2 ayrı bloktan 
oluşan öğrenci evinde 161 adet çift kişilik 
banyolu, kişiye ait çalışma masası olan yatak 
odası bulunmaktadır.

MMO’yu TMMOB Yönetim 
Kurulunda temsil etmek 
üzere şu anki TMMOB 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Emin Koramaz, Tevfik Peker, 
Hüseyin Atıcı;

TMMOB Yüksek Onur 
Kurulu’na Battal Kılıç, 
TMMOB Denetleme 
Kurulu’na İlter Çelik,

MMO Denetleme Kurulu 
asıl üyeliklerine Erdal Taş, 
Hüseyin Kaya, Hüseyin 
Dinçer, Osman Çakıl, Fikret 
Çaral, Zeki Baran, Oğuz 
Kepez, Esra Elitaş, Ahmet 
İlbaşı, Aydın Güçkıran, Ali 
Aluç, Tayfun Çaylan, Gültekin 
Keskin, Adil Kesten, Gürsel 
Yayla; yedek üyeliklere Hüseyin Kalantar, İsmail 
Odabaşı, Taşkın Koçak, Güner Mutlu, İbrahim 
Emre Şenyer, Sinan Öztemel, Fatih Çimen, 
İbrahim Özçakır, Metin Dağıstanlı, Mahmut 
Köse, Sultan Arslan, Zekai Şahin, Halit Tatlısu, 
Haluk Altay, Ali Doğan Coşgun;

MMO Onur Kurulu asıl üyeliklerine Mehmet 
Selçuk Göndermez, Nergiz Bilgin, Sadettin 
Özkalender,    Rıza Erhan Kutlu, Zafer Güzey; 
yedek üyeliklere Ahmet Turan Dörtdemir, Tefik 
Demirçalı, Osman Serter, Mehmet Özsakarya, 
İbrahim Mart seçildiler.

Her katta iki adet 50 m2 etüt odası ve tüm 
odalarında sınırsız internet vardır.
Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
kafeterya, yemekhane, çamaşırhane, kütüphane, 
bilgisayar odası, idari bölümlerle çağdaş hizmet 
sunulmaktadır.
TMMOB Öğrenci Evi ve Sosyal Tesisleri’nde 
ayrıca 500 kişilik konferans salonu, 250 m2 çok 
amaçlı salon, 575 m2 fuaye alanı, 1600 m2 forum 
alanı da yer almaktadır.

Başvuru için tıklayınız...

İletişim:

TMMOB Teoman Öztürk Öğrenci Evi ve Sosyal 
Tesisi
Mehmet Akif Ersoy Mah. 295. Sokak No: 6 
Yenimahalle/Ankara
Tel : 0312 386 10 38

https://ogrencievi.tmmob.org.tr/
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Yapılan bilimsel çalışmalar, ülkemizin de 
içinde yer aldığı Doğu Akdeniz Havzasının, 
iklim değişikliğine karşı en duyarlı alanlar 
arasında bulunduğunu göstermektedir. İklim 
Değişikliğinin 2 temel göstergesi Sıcaklık ve 
Yağıştır. Bölgesel olarak farklılıklar gösterse de 
küresel ölçekte artması öngörülen sıcaklıkların 
yanı sıra, yağışlarda da düzensizliklerin 
yaşanması beklenmektedir.

Türkiye yıllık ortalama sıcaklıklarının 2000’li 
yıllardan itibaren ortalamaların üzerinde 
gerçekleştiği bilinmektedir. Yaşanan en sıcak 
yıllar bu dönemde gerçekleşmiştir (Ek-1). 
Yağışlarda yaşanacak düzensizlikler, kısa sürede 
yüksek miktarda yağış bırakan şiddetli hava 
olaylarının sıklıklarında artışlar şeklinde kendini 
göstermektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 
tarafından yıllık olarak hazırlanan meteorolojik 

YAŞANAN SELLER DOĞAL AFET DEĞİLDİR

ÇARPIK KENTLEŞME ve DOĞA KATLİAMLARI SELLERE NEDEN OLMAKTADIR

karakterli ve doğa kaynaklı afetler raporlarına 
göre 2000’li yıllardan itibaren afet sayılarında 
önemli artışlar yaşandığı belirtilmektedir (Ek-1). 
2019 yılı verilerine göre Şiddetli Yağış ve Seller, 
meteorolojik karakterli ve doğa kaynaklı afetlerin 
3’te 1’inden fazlasını oluşturmaktadır.

Giresun’da yaşanan şiddetli yağış sonucu 
oluşan sel felaketinde 7 vatandaşımızın hayatını 
kaybettiği, 9 vatandaşımızın ise kayıp olduğunu 
üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Hayatını 
kaybeden yurttaşlarımızın yakınlarına baş sağlığı 
diliyor, kayıp olarak bildirilen vatandaşlarımıza 
bir an önce ulaşılmasını bekliyoruz.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ölçümlerine 
göre, son 24 saatte Giresun şehir merkezinde 
48.2 mm yağış gerçekleşirken, yüksek rakımlı 
yerleşim bölgelerinde 100 mm’yi aşan yağışlar 

ölçülmüştür. Bölgede ölçülen en yüksek yağışlar 
ise Yağlıdere (136.2 mm) ve Çanakçı’da (120.6 
mm) meydana gelmiştir.

Yerleşim merkezlerinde meydana gelen 
sellerinin gerçek nedeni, yere düşen yağış 
miktarından ziyade, düşen yağışın büyük bir 
bölümünün toprağa süzülememesi sonucunda 
yüzey akışına geçmesidir. Özellikle yapılaşmanın, 
asfalt ve beton zeminlerin çok yoğun olduğu 
yerleşimlerde; düştüğü noktada 3-5 cm 
yüksekliğe sahip olan yağışlar, asfalt ve beton 
zemin üzerinde yüzey akışına geçerek daha 
alçak noktalara veya altgeçitlere ulaştığında 
metrelerce yüksekliğe erişerek sel ve taşkınlara 
neden olmaktadır.

Yaşanan bu son afet, kentlerimizi iklim krizine 
karşı daha dirençli hale getirmemiz gerektiğini 
göstermiştir. İklim değişikliği uyum çalışmaları 
yapılarak yaşanan sellerin etkisi azaltılabilir, can 
ve mal kayıpları en az seviyeye indirilebilir.

Son yıllarda bu acıları çok sık yaşamaya başladık. 
Artık ders alınması gerekmektedir.

Ancak, özellikle son yıllarda yaşanan 
sel felaketlerinin temel nedenleri, iklim 
değişikliğinden ziyade, insan kaynaklı doğa 
tahribatları, yanlış su politikaları ve HES’ler, 
plansız ve çarpık kentleşme, yetersiz altyapı 
ile merkezi ve yerel yönetimlerin kentleri rant 
politikalarına teslim etmesidir.

Dereler üzerinde, birbirinin peşi sıra onlarca HES 
kurularak, doğal akış engellenmektedir. Dereler 
halkındır. Yanlış su yönetimi ve HES politikaları 
sonlandırılmalıdır.

Çarpık kentleşme sonucu, dere taşkın alanları 
ve dere yatakları yapılaşmaya açılmıştır. Dere 
yataklarının acilen rehabilite edilmesi, üzerindeki 
yapıların kaldırılması ve tekrar yapılaşmaya 
açılmaması için Anayasal korumaya alınması 
gerekmektedir.

Kentsel alanların büyük bölümü asfalt ve betonla 
kaplandığı için, düşen yağış toprak tarafından 
emilememekte ve doğrudan akışa geçmektedir. 
Beton ve asfalt ekonomisi terk edilerek, insan 
ve çevre merkezli yerleşim politikaları hayata 
geçirilmelidir.

Hızlı nüfus artışından dolayı kentlerimizin 
altyapısı yetersiz kalmaktadır. Özellikle büyük 
kentlerimizde bulunan birleşik kanalizasyon 
sistemleri aşırı yağışlarda yetersiz kalmaktadır. 
Büyükşehirler başta olmak üzere, tüm yerleşim 
birimlerinde ayrık sistem kanalizasyon altyapısı 
oluşturulması için yerel yönetimlere yeterli 
kaynak ayrılmalıdır.

Doğa katliamları devam ettikçe, yerleşim 
birimlerimiz rant politikalarına teslim edilerek 
beton ve asfalt yoğunluğu arttırıldıkça sel ve 
taşkınların olması kaçınılmazdır.
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Eğitim

0532 509 59 36

Güneş Kişisel 
Gelişim Kursu

(312) 417 22 66

Amerikan Kültür Derneği
Dil Kursları

(312) 489 20 07

(312) 418 71 61

anlaşmalı firmalar

(312) 212 91 28

(312) 220 02 72

0506 543 25 65

Uzman Klinik 
Psikolog 

Elif Efsun Tatar

 HAREKET

Kültür-Eğlence

(312) 222 80 22 (312) 446 17 27

Otel ve Turizm

(312) 441 56 00
(312) 418 05 33

(312) 418 66 80

(312) 417 85 85 - 418 03 03

Sağlık

(312) 287 56 70

(312) 418 61 86

Klima

(312) 472 75 70

Otomotiv

(312) 278 76 74

Temmuz - Ağustos 2020 tarihlerinde aramıza yeni katılan üyelerimize  
“Hoş Geldiniz” diyoruz...

SİCİL NO ADI SOYADI
124728 MEHMET KUNTER ERENER

124740 MERT GÜNEŞ

124741 OZAN ÖZDEMİR

124742 OĞUZ ÖZBİLGİN

124809 ÖZKAN HİZAROĞLU

124810 GÖKHAN ÇAKMAK

124811 OĞUZHAN TANRIVERDİ

124812 CENGİZHAN TANRIVERDİ

124813 HÜSEYİN ALTAY

124814 YAVUZ TUNCERLİ

124815 NAZLI DAMANCIOĞLU

124816 ALİ YİĞİT ÖĞÜN

124817 SEFA UĞUR ULUER

124819 DİLARA AYDOĞAN

124820 HALİL KIZILIRMAK

124821 MUSA DEMİRCİ

124822 METE DURUKAN

124823 ÇAĞLAR AKTAŞ

124824 EMRAH METİN

124825 FATİH KAYADAN

SİCİL NO ADI SOYADI
124837 KAAN ÖZATA

124838 UDAY MEMİŞ

124886 BURAKCAN KAMIŞ

124887 İSMAİL SÜRÜCÜ

124888 MUHAMMED GÖKHAN TEMELTÜRK

124889 HAKAN FİLİNTE

124995 BARIŞ CİHAN ALPTEKİN

124996 BAHRİ ULAŞ BİNGÖL

124997 BÜŞRA KURT

124998 SERCAN ÖZKAN

124999 BURAK ÖZKAN

125000 TUĞÇEM HACIMUSAOĞLU

125001 KAĞAN BALCA

125002 ÜNAL ÖZLÜ

125003 KAAN ÇULHA

125045 HAYRULLAH ÖZMEN

125046 ÖMER YAŞLIOĞLU

125051 CEM ARSLAN

125052 İSMAİL ÖZCAN

125053 OZAN GÜLTEKİN

İşten çıkarılan üyelerimizle hukuki 
dayanışma halindeyiz. Sizin de işinize son 
verildiyse lütfen bizimle iletişime geçin.

üyelerimizin yanındayız
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