
Kasım - Aralık 2020 • Yıl: 26 • Sayı: 100
TMMOB

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



içindekiler

www.mmo.org.tr/kocael� 0850 495 0 666 / 0262 3246933 e-posta: kocael�@mmo.org.tr

MMO KOCAELİ ŞUBESİ
Körfez Mah. İzzet Uzuner Sok.

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

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

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

SAKARYA
Tel: 0 264 279 63 93

Faks: 0 264 282 14 17

BOLU İL TEMSLCİLİĞİ
Bahçel�evler Mah.

Atatürk Bulvarı
Aksoy Apt. No. 15/1  BOLU

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

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

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

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

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

TMMOB B�nası
No. 25/4  Gebze /KOCAELİ

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

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

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

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

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

ver�lmez.

Baskı Aded� : 1.000

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

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

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

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

MMO Kocael� Şube
Yayın Kurulu:

Alpaslan GÜVEN

Ömer BOZKURT

Basın Yayın Halkla İl�şk�ler
S�bel KAHYA

BÜLTEN

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

Murat KÜREKCİ

Sorumlu Yazı İşler� Müdürü:
Mehmet Al� ELMA

Kasım - Aralık 2020
Yıl: 26 • Sayı: 100

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

Yönet�mden
İş, Aş, Ş�ddets�z Dünya İst�yoruz
Mühend�s, M�mar ve Şeh�r Plancıları İç�n 2021 Yılı Asgar�
Ücret� 5.750 TL Olarak Bel�rlend�
Engell� Yurttaşlarımızın Sorunları Eş�tl�kç�, Özgürlükçü,
Ad�l ve Demokrat�k B�r Kamucu Anlayış İle Çözüleb�l�r
Meslektaşlarımızın Haklarını ve Yetk�ler�n� Koruyacağız
Corona V�rüs Salgınına Karşı Tam Kapanma Uygulanmalıdır
SMM Başvuruları Onl�ne Olarak Nasıl Yapılır?
Enerj� Alanına Yönel�k Düzenlemelerde Kamu/Toplum
Çıkarı Esas Alınmalı, Torba Yasa Tekl�f� Ger� Çek�lerek
Yen� B�r Düzenleme Yapılmalıdır
Yazılı Basında Şubem�z
Meslektaşlarımıza Üye Z�yaretler�nde Bulunduk
Şube Günlüğü

Basın Açıklamaları
• Y�ne Sefalet Ücret�ne Karar Ver�ld�
• Vek�ller�m�ze Çağrımızı Yen�l�yoruz. Çevre İç�n S�zden Duyarlı
  Olmanızı Bekl�yoruz.
• Mak�na Mühend�sler�nden Tasarruf Uyarısı
• Dün 4 Kadın Daha Eks�ld�k
• Kazan ve Basınçlı Kapların Kontroller� İhmal Ed�lmemel�d�r
• LPG’l� Araçların Kontrol ve Denet�m�n� Yok Ederek P�yasayı
  Kuralsızlaştıran Düzenlemeler İptal Ed�lerek Kamu/Toplum
  Yararını Gözeten Düzenlemeler Yapılmalıdır
• Salgında Alınan 2 Günlük Su Kes�nt�s� Kararı İptal Ed�lmel�d�r

Ç�zg�lerle Gündem
Teknoloj� Günlüğü
Kültür Sanat
Sağlık
Üye Anlaşmalı Kurumlar
Üyeler�m�zden
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Murat KÜREKCİ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Başkanı
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Değerl� meslektaşlarım,
Bülten dönem�n�n (Kasım-Aralık) başında T.B.M. Mecl�s 
gündem�nde görüşülen 7257 Sayılı Elektr�k P�yasası Kanunu �le 
Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanun da 2016 
yılında yapılan değ�ş�kl�k �le ömrünü tamamlamış last�kler (ÖTL) 
ve sanay� arıtma çamurları, bu kez yapılan düzenleme �le de 
plast�k çöpler ve orman ürünler� attık ları  b�yokütle 
kapsamında, “yen�leneb�l�r enerj� kaynağı“ olarak kabul 
ed�lm�şt�r. Last�kler ve Plast�k Atıklar dünyanın h�çb�r gel�şm�ş 
ülkes�nde Yen�leneb�l �r  Enerj�  Kaynağı olarak kabul 
görmemekted�r. Ülkem�z �y�den �y�ye atık last�k ve plast�k 
çöplüğü hal�ne dönecekt�r. K�rl� olan çevrem�z daha da 
k�rlenecek ve bu duruma bağlı canlı ölümler� de artmaya 
devam edecekt�r.

Sevg�l� meslektaşlarım,
Cov�d-19 Salgını �le mücadele ed�ld�ğ� ve yaşam mücadeles� 
ver�ld�ğ�, İşs�zl�k ve enflasyon oranlarının bu kadar yüksek 
olduğu b�r dönemde ülkem�zde 2021 yılında uygulanacak 
asgar� ücret yüzde 21.56 oranında zamlanarak 2 b�n 324 TL'den 
2 b�n 825 TL'ye çıktı. 

2825 TL olarak bel�rlenen asgar� ücret �nsanca yaşanacak 
b�r ücret değ�ld�r. Bel�rlenen ücret açlık sınırının  
altındadır; b�r sefalet ücret�d�r.

Yen� durumda, asgar� ücretl� b�r çalışanın 3.577 TL olan brüt 
maaşı 500,85 TL s�gorta pr�m�, 35,78 TL �şs�zl�k s�gortası pr�m�, 
456,13 TL gel�r verg�s�, 27,15 TL damga verg�s� kes�ld�kten sonra 
2.557 TL'ye düşüyor ve 268 l�ralık AGİ tutarı eklend�kten sonra 
da net 2.825 TL'ye yüksel�yor. Asgar� geç�m �nd�r�m� 
düşüldüğünde bel�rlenen asıl ücret�n 2.557 TL olduğu 
görülmekted�r. Öyle b�r asgar� ücret tanımı var k�, ona da Asgar� 
Geç�m İnd�r�m� desteğ� yapılmaktadır. Bu hal�yle 3.577 TL brüt 
ücret�n yaklaşık % 21'� pr�m ve verg� kes�nt�ler�ne g�tmekted�r. 

Son derece yeters�z olan bu ücretten �lan pr�m ve verg� 
kes�nt�ler� yapılmaması yönünde b�r yasal düzenleme 
yapılmalıdır. 

Asgar� ücret, çalışan k�ş�n�n bakmakla yükümlü olduğu k�ş� 
sayısına göre bel�rlenmel�d�r.
Neres�nden bakarsak bakalım bu yıl da asgar� ücretten tüm 
çalışan, emekç� kes�mler g�b� mühend�sler, m�marlar ve şeh�r 
plancıları da memnun değ�ld�r. TMMOB tarafından 2021 yılı 

Mühend�s-M�mar ve Şeh�r Plancıları Asgar� Ücret� 5.750 TL 
olarak bel�rlenm�şt�r. TMMOB �le SGK arasında yapılan ve 
sonrasında SGK tarafından tek taraflı olarak �ptal ed�len 
Mühend�sl�k Asgar� Ücret Protokolünün uygulanmaması �le b�r 
çok meslektaşımız Asgar� Ücret Kom�syonunca bel�rlenm�ş 
olan 2.825 TL Ücretle çalışmak zorunda bırakılmıştır.

Asgar� Ücret �nsanca yaşanab�lecek çağdaş normlarda 
yaşamayı sağlayab�lecek b�r ücret olarak bel�rlenmel�d�r.

Değerl� meslektaşlarım,
116 vatandaşımızın öldüğü, 1034 vatandaşımızın yaralandığı 
İzm�r Deprem� b�r kez daha olası İstanbul Deprem�'ne hazırlıksız 
olduğumuzu gösterm�şt�r. Gerek merkez� yönet�mler, gerekse 
yerel yönet�mler faal�yet kararlarının �lk sırasına olası 
depremler� koymalı ve kaybed�len bu kadar zamana karşı ac�l 
önlemler� b�r an  önce hayata geç�rmel�d�r. Çok kez TMMOB 
tarafından d�le get�r�len önlemler arasında öncel�klenen Ac�l 
Önlemler ve Deprem Odaklı Kentsel Dönüşümler b�r an önce 
uygulanmaya başlanmalıdır. 

Sevg�l� meslektaşlarım,
25 Kasım Kadına Yönel�k Ş�ddete Karşı Uluslararası Mücadele 
Günü'nü ger�de bıraktık. Gün geçm�yor k� kadın c�nayetler�n�n 
olmadığı haber olmasın; çocuk �st�smarı, tac�zler, tecavüzler 
olmasın... Ekonom�k yokluklar, enflasyon, �şs�zl�k toplumun her 
kes�m�n� der�nden etk�lemekte. Bu durumun üzer�ne yaşanan 
Cov�d-19 Salgını da bu olumsuzlukları katlamaya devam 
etmekte; esnaflar, t�caret �ş� �le uğraşanlar da geçm�şe göre 
daha çok etk�lenmekted�r. Meslektaşlarımız daha zor �ş 
bulmakta, düşük ücretlere geçm�şe göre daha fazla rıza 
göstermekte, �şs�z kalma korkusuyla daha az ses çıkartmakta, 
serbest çalışan meslektaşlarımız da maalesef �ş yapamaz hale 
gelmekted�r. Böyles� b�r dönemde teşv�kler tabana  yayılmıyor, 
yardımlardan emekç�ler ve üretenler yeter�nce pay alamıyor. 
Ekonom� g�b� salgında kol ve bey�n emeğ�yle geç�nenler� 
vuruyor.

Bu koşullarda yen� mezun meslektaşlarımızla yaptığımız 
görüşmelerde �şs�zl�ğ�n ne kadar yüksek boyutlarda olduğunu 
görmektey�z. İş bulma umudunu y�t�rm�ş, depo-raf �şç�l�ğ�, 
tem�zl�k �şç�l�ğ�, çaycılık yapan meslektaşlarımıza daha fazla 
rastlamaktayız. İş arayan meslektaşlarımıza "mühend�s arama 
�lanlarını" paylaşarak, web�nar eğ�t�mler� düzenleyerek 
dayanışma �çer�s�nde bulunma çabalarımızı sürdürmektey�z. 
14 konudan oluşan "İş Hayatına Hazırlık Eğ�t�mler� Sem�nerler�" 
m�z devam etmekted�r.

Değerl� meslektaşlarım,
Zor günlerden geçerken s�z değerl� meslektaşlarımızın odanız 
�le bağlarını sıklaştırmanız yükümüzü haf�fleşt�recekt�r. Bu 
duyguyla sağlık ve mutluluk d�l�yorum...



şubeden

İŞ, AŞ, ŞİDDETSİZ DÜNYA İSTİYORUZ

TMMOB Kadın Çalışma Grubu, 25 Kasım Kadına Yönel�k Ş�ddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü 
neden�yle basın açıklaması yaptı.

M�rabal Kardeşler olarak b�l�nen Patr�a, M�nevra ve 
Mar�a Teres Dom�n�k Cumhur�yet�'nde otuz yıl süren 
d�ktatörlüğe karşı canları pahasına mücadele veren üç 
kız kardeş, nam-ı d�ğer KELEBEKLER…

Onların anısına her yıl 25 Kasım'da Kadına Yönel�k 
Ş�ddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma 
Günümüzü hatırlatıyoruz.

B�z TMMOB üyes� kadınlar, M�rabal Kardeşler� ve tar�h 
boyunca emeğ�ne, özgürlüğüne, beden�ne, k�ml�ğ�ne, 
yaşamına sah�p çıkmak adına verd�kler� mücadelede 
yaşamını y�t�ren ve mücadeleye devam eden tüm 
kadınları saygıyla selamlıyor; her türlü ş�ddete karşı 
kadın mücadeles� ve dayanışmasını yükselteceğ�m�z� 
haykırıyoruz.

S�yasal �kt�dar hayatın her alanında olduğu g�b�, salgın 
sürec�n� de s�yas� ve ekonom�k kaygılara öncel�k vererek 
yürütmekted�r. Bu zorlu şartlarda canları pahasına 
çalışan başta sağlık emekç�ler�m�z  kadınlarımız, 
çocuklarımız  olmak üzere tüm ülke halkı bu 
�rades�zl�ğ�n  kefaret�n� ödemekted�r.

Demokrat�k yollarla seç�lm�şler�n, gazetec�ler�n, 
hukukçuların, sanatçıların, m�marların, mühend�sler�n, 
doktorların, öğret�m elemanlarının, hakkını arayan 
�şç�n�n, toprağına sah�p çıkan köylünün, yan� her alanda 
mesleğ�n� et�k �lkeler doğrultusunda yapmaya çalışan 
tüm b�reyler�n hukuk dışı gerekçelerle yargılandığı, 
tutuklandığı, KHK'lar �le tüm haklarının eller�nden 
alındığı, �nsan haklarının �hlal ed�ld�ğ� hatta yok 
sayıldığı, c�ns�yetç�l�ğ�n �kt�dar mekan�zmalarıyla 
yen�den üret�ld�ğ�, yolsuzluğun yönetsel araç hal�ne 
get�r�ld�ğ� günlerden geçmektey�z.    

Mühend�s, M�mar ve Şeh�r Plancısı b�z TMMOB'l� 
kadınlar;  

Kadına yönel�k ş�ddet�n ekonom�k kr�zler, çatışmalar 
veya salgın hastalık g�b� dönemlerde her zaman artış 
gösterd�ğ�n� b�l�yoruz.

2020 yılının �lk aylarından �t�baren hızla yayılan COVİD 
19 pandem�s�nde de tüm dünyada olduğu g�b� 
ülkem�zde de b�r çok kadın destek h�zmetlerden 
mahrum bırakılırken, kend�ler�ne ş�ddet gösteren 
erkeklerle k�l�t altında yaşamak zorunda bırakıldı. 
Pandem� �le çalışma hayatında c�ns�yet eş�ts�zl�ğ� daha 
da der�nleşt�,   yaşanılan ekonom�k kr�z kadınların 
yaşam denges�n� olumsuz etk�ler� her geçen gün 
artmaktadır. Pandem� dönem�n� hala yaşadığımız 
bugünlerde kadınların �şten çıkarılma oranı  artmıştır. 
DİSK'�n Eylül 2020 raporuna göre kadın �şgücü %12, 
�st�hdamı %10.5 azaldı. İşs�zl�k oranı %39.4 �ken, 
kadınlarda %45.3'tür. Kadına yönel�k ş�ddet�n arttığı bu 
dönemde,  K adın C�nayet ler �n �  Durduracağız 
Platformu'nun ver�ler�ne göre 2020 yılının �lk dokuz 
ayında 152's� şüphel� olmak üzere  269 kadın öldürüldü.
 Varlığını ancak ve ancak koşulsuz b�at eden b�r toplum 
yaratarak devam ett�reb�leceğ�n�n b�l�nc�nde olan 
�kt�dar pandem�y� de bahane ederek, s�yasal �slamın 
temel felsefes� olan , kadının kontrol altında tutulması, 
toplumsal yaşamdan uzaklaştırılması, �taat ve h�yerarş�k 
b�r �l�şk� düzen� �ç�nde sınırlandırılması yönündek� 
hamleler�ne her geçen gün b�r yen�s�n� eklemekted�r. 
La�kl�k karşıtı s�yasal �kt�dar, eğ�t�m, çalışma yaşamı, 
�st�hdam g�b� toplumsal yaşamın tüm alanlarında  ger�c� 
pol�t�kalarını b�z kadınlar üzer�nden yürütmekted�r. 
Kadınların zorlu mücadelelerle elde ett�ğ� pek çok 
kazanım �kt�darın k�m� açık, k�m� kapalı müdahaleler�yle 
eller�nden alınmaya çalışılmaktadır. B�reyler� dışlayıp, 
a�ley� ve ataerk�l yapıyı ön plana çıkaran s�stemat�k 
uygulamalar,  g�derek kron�kleşen kr�z�n yarattığı 
çares�zl�k duygusu �le b�rleş�nce toplumun en güçsüz 
kes�mler�ne, kadınlara, çocuklara, LGBTİ b�reylere ve 
hayvanlara yönel�k her türlü baskı, dayak, tac�z, tecavüz, 
c�nayet g�b� b�ç�mlerde ortaya çıkan ve �vmelenerek 
artan b�r ş�ddet yaşanmaktadır. 

6284 sayılı Kadını Koruma Kanunun etk�n b�r b�ç�mde 
uygulanması ve İstanbul Sözleşmes�'n�n şartlarının 
yer�ne get�r�lmes� �le kadına ş�ddet�n ve kadın 
c�nayetler�n�n durdurulacağını her alanda d�le get�ren 
ve mücadele eden kadınlar, hükümet yetk�l�ler� ve 
yandaşları tarafından da hedef göster�lmekted�r. 

İkt�darın Türk�ye'n�n de  çalışmalarına dah�l olduğu ve 



birliğimizden
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2011 yılında �mzaladığı Kadınlara Yönel�k Ş�ddet ve A�le 
İç� Ş�ddet�n Önlenmes� ve Bunlarla Mücadeleye İl�şk�n 
Avrupa Konsey� Sözleşmes� ya da b�l�nen adıyla İstanbul 
Sözleşmes�'nden çek�lmek üzere  yaptığı açıklamalar ve 
sözleşmen�n �ptal� üzer�ne yapılan tartışmalar kadına 
yönel�k ş�ddet�n artmasına zem�n oluşturmuştur. 
Yapılan ger�c� açıklamalar �şyerler�nde yaşanan c�nsel 
tac�z, mobb�ng, ekonom�k, ps�koloj�k ş�ddet, flört 
ş�ddet�, kadına yönel�k tac�z, tecavüzü sıradanlaştırarak, 
yaygınlaşmasına neden olmaktadır. 

B�z TMMOB'l� kadınlar
İstanbul Sözleşmes�'ne karşı çıkanların aynı zamanda 
evl�l�k yaşını küçültme eğ�l�m�nde olan, tecavüz 
konusunda er�l çözümler� öne süren çevreler ve k�ş�ler 
olduğunu b�l�yoruz.

İstanbul Sözleşmes�'n�n özel alandak� ş�ddet�n yanı sıra 
kamusal alandak� ş�ddet� de önled�ğ�n� b�l�yoruz.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR b�l�yoruz.

B�z kadınlar salgını fırsata çev�rmeye çalışan �kt�dara 
karşı sesler�m�z�, sözler�m�z� hep b�rl�kte söylemeye 
devam edeceğ�z.

SESİMİZ, SÖZÜMÜZ GÜCÜMÜZDÜR!
Salgına rağmen, yaşadığımız tüm olumsuz koşullara ve 
eş�ts�zl�ğe rağmen sokakları terk etmeyeceğ�z. 

MÜCADELE KAZANDIRIR VE BİZ KAZANACAĞIZ!
Bu ayrımcılık ve ş�ddet b�tene kadar barış, özgürlük ve 
eş�tl�k �ç�n ş�ddete, yoksulluğa  ve �kt�darın salgın 
pol�t �kalar ına karşı  ses�m�z�  yükseltmeye  ve 
haklarımızın tak�pç�s� olmaya devam edeceğ�z!

YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI!
YAŞASIN TMMOB KADIN ÖRGÜTLÜLÜĞÜ!

Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� 
45. Dönem Kadın Çalışma Grubu

MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI İÇİN 2021 YILI 
ASGARİ ÜCRETİ 5750 TL OLARAK BELİRLENDİ

TMMOB Yönet�m Kurulu tarafından alınan karar uyarınca ücretl� çalışan Mühend�s, M�mar ve Şeh�r Plancıları Asgar� 
Ücret� 2021 yılı �ç�n brüt 5750 TL olarak tesp�t ed�ld�.

6235 Sayılı Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� (TMMOB) Kanunu hükümler�ne dayanarak, TMMOB Ana 
Yönetmel�ğ�nde yer alan "B�rl�ğ�n ve Bağlı Odaların Amaçları" maddes� uyarınca her yıl TMMOB Yönet�m Kurulu 
tarafından açıklanan Mühend�s, M�mar ve Şeh�r Plancıları Asgar� Ücret� 2021 yılı �ç�n brüt 5750 TL olarak tesp�t ed�ld�.

TMMOB Yönet�m Kurulu'nun 3 Aralık 2020 tar�hl� toplantısında "Ücretl� çalışan mühend�s, m�mar ve şeh�r plancıları 
�ç�n 2021 yılı �lk �şe g�r�ş b�ld�rges�nde baz alınacak asgar� brüt ücret�n 5750 TL olarak bel�rlenmes�ne; Odalarınca 
belgel� çalışmanın koşul olduğu uzmanlık alanlarında, meslek� deney�m�n arandığı alanlarda, şant�ye şefl�ğ�, 
sorumlu müdürlük, �ş güvenl�ğ� uzmanlığı, yapı denet�m elemanı, da�m� nezaretç�, uzak yol kaptanlığı vb. 
h�zmetlerde asgar� ücret uygulanmayacağını, bu durumda olan mühend�s, m�mar, şeh�r plancılarının ücretler�n�n 
alınan sorumluluk gereğ� bel�rlenen asgar� ücret�n�n üzer�nde olmasına" karar ver�ld�. 
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14 Temmuz 2009 tar�h�nde Resm� Gazete'de yayınlanan 
Engell�ler�n Haklarına İl�şk�n Sözleşme �le b�rl�kte 
Ülkem�z, B�rleşm�ş M�lletler Şartı'nda �lan ed�ld�ğ� g�b�, 
�nsanlık a�les�n�n tüm mensuplarının doğuştan sah�p 
oldukları onuru, değer�, eş�t ve devred�lmez hakları 
dünyada özgürlüğün, adalet ve barışın temel� olarak 
kabul etm�şt�r.

Engell� yurttaşlarımızın gündel�k yaşamları, hayatta 
k a l m a  m ü c a d e l e s � y l e  e ş d e ğ e r  d u r u m d a d ı r. 
Kentler�m�z�n f�z�k� yapısından eğ�t�me, sağlığa, ulaşıma 
ve çalışma yaşamına kadar tüm alanlar engell� 
yurttaşlarımız �ç�n ağır engeller �le doludur.

Mevcut sözleşmeler, yasa ve yönetmel�kler engell� 
yurttaşlarımız leh�ne sonuçlar üretmekten uzak, 
yeters�z ve kağıt üzer�nde düzenlemeler olarak 
kalmakta, engell�ler adeta yok sayılmaktadır. F�z�ksel 
çevren�n, kamu b�nalarının ve kamusal kullanım 
alanlarının engell�lere uyumlu hale get�r�lmes� 
yükümlülüğü yer�ne get�r�lmem�şt�r.

SGK ver�ler�ne göre, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30. 
Maddes� �le düzenlenen 50 ve daha fazla �şç� çalıştıran 
özel sektör �şyerler�nde % 3 oranında engell� 
çalıştırılması zorunluluğunun; Türk�ye'dek� �şyerler�n�n 
aslında % 2's�n� kapsadığı görülmekted�r. İşgücüne 
katılan engell�ler�n çok az b�r bölümü eğ�t�m aldıkları 
alanda �st�hdam olanağı bulab�lmekted�r ve engell�ler�n 
yarısından çoğu n�tel�ks�z �şlerde çalışmaktadır. Oysa bu 
sorunların engell� yurttaşlarımız leh�ne çözülmes� 
mümkündür.

Öncel�kl� olarak özel sektördek� �st�hdam konusunda 
�şverenler�n b�l�nçlend�r�lmes� ve teşv�k ed�lmes� 
çalışmalarına �ht�yaç vardır. Vasıflı �şgücünün daha 
mal�yetl� olması, engell�lere ver�len �şler�n başarısından 
end�şe ed�lmes� vb. g�b� sebeplerle engell�ler n�tel�ks�z 
�şlere yönlend�r�lmekted�r. Kotaların her eğ�t�m 
düzey�nden ve meslekten; vasıflı engell�ler� de 
kes�nl�kle kapsayacak şekle get�r�lmes� �ç�n gerek 
mevcut kotaların kapsamları, gerek kota yöntem� 
dışında engell� �st�hdamına yönel�k yatırımların 
arttırılması; çalışmak �steyen engell� başvurularının 
h�çb�r�n�n karşılıksız kalmayacağı düzeylere gel�nmes� 
�ç�n yen� çalışmalar yürütülmes� gerekmekted�r.

Ülkem�z�n �ç�nden geçmekte olduğu bu zor zamanlarda 
to p l u m u n  t ü m  k e s � m l e r �  � l e  b � r l � k te  e n g e l l � 
yurttaşlarımızı önceleyerek ac�l talepler�n�n g�der�lmes�, 
sağlık ve eğ�t�m g�b� temel �ht�yaçlarının eş�tl�kç�, 
özgürlükçü, ad�l ve demokrat�k b�r anlayışı ben�mseyen 
kamucu b�r yaklaşım �le karşılanması gerekmekted�r.

TMMOB olarak, engell� üyeler�m�z�n sorunlarını tesp�t 
etmeye, b�rl�kte çözüm öner�s� gel�şt�rmeye her zaman 
hazır olduğumuzu, yaşanmaz kılmak yer�ne yaşatmak, 
yaşamı �se her zaman daha onurlu kılmak �ç�n var 
gücümüzle çalışmaya devam edeceğ�m�z� 3 Aralık 
Dünya Engell�ler Günü ves�les�yle b�r kez daha 
kamuoyuna saygıyla b�ld�r�r�z.

Em�n KORAMAZ
TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı

3 Aralık Dünya Engell�ler Günü neden�yle TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz tarafından 
yapılan basın açıklamasıyla, engell� mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarının sorunlarına d�kkat çek�ld�.

ENGELLİ YURTTAŞLARIMIZIN SORUNLARI EŞİTLİKÇİ, 
ÖZGÜRLÜKÇÜ, ADİL VE DEMOKRATİK BİR KAMUCU 

ANLAYIŞ İLE ÇÖZÜLEBİLİR
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Yürürlüğe g�ren “Yapı Malzemeler� ve Zem�n Laboratuvarları Yönetmel�ğ�” ve değ�şt�r�len "Yapı Denet�m 
Uygulama Yönetmel�ğ�" �le meslektaşlarımızı ve meslek örgütler�m�z� yapı denet�m süreçler�nden 
dışlanmak �stenmes�ne karşı TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz tarafından 18 Aralık 2020 
tar�h�nde basın açıklaması yapıldı.

MESLEKTAŞLARIMIZIN HAKLARINI VE YETKİLERİNİ 
KORUYACAĞIZ!

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı tarafından hazırlanan “Yapı 
Malzemeler� ve Zem�n Laboratuvarları Yönetmel�ğ�” 11 
Aralık 2020 tar�h ve 31331 sayılı Resm� Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe g�rm�şt�r. Aynı tar�hte Yapı 
Denet�m Uygulama Yönetmel�ğ�'nde de değ�ş�kl�k 
yapılarak bu yönetmel�k �ç�nde tanımlanmış olan yapı 
malzemeler� ve zem�n laboratuvarlarına �l�şk�n tüm 
hüküm ve ekler kaldırılmıştır.

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı 06 Haz�ran 2020 tar�h�nde 
söz konusu Yönetmel�k taslağını B�rl�ğ�m�ze göndererek 
görüş �stem�ş, B�rl�ğ�m�z de kapsamlı b�r �nceleme 
yaparak taslağa �l�şk�n görüş ve değerlend�rmeler�m�z� 
Bakanlığa �letm�şt�r. 

Yö n e t m e l � ğ �  � n c e l e d � ğ � m � z d e  y a p t ı ğ ı m ı z 
değerlend�rmeler�n ve talepler�m�z�n h�çb�r suretle 
d�kkate alınmadığını üzülerek görmektey�z. 

Söz konusu Yönetmel�k de Bakanlığın bundan öncek� 
mevzuat çalışmalarında da olduğu g�b� kamu kurumu 
n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşları olan B�rl�ğ�m�z� ve bağlı 
odalarını meslek� faal�yetler�n denet�m� süreçler�nden 
dışlayan b�r anlayışla hazırlanmıştır. Yönetmel�kte, 
laboratuvar kuruluşlarının �lg�l� meslek odalarından 
tesc�l belges� almasına ve bu kuruluşlarda çalışan 
mühend�slerden �lg�l� meslek odalarına kayıtlı 
olduklarına da�r belges� �stenmes�ne da�r temel 
hükümlere dah� yer ver�lmemes� Bakanlığın meslek 

odalarını yok sayan tutumunu açıkça gözler önüne 
sermekted�r.

Ya p ı  M a l ze m e l e r �  ve  Ze m � n  L a b o rat u va r l a r ı 
Yönetmel�ğ�'nde meslektaşlarımızın hak ve yetk�ler�n� 
ortadan kaldıran düzenlemeler yapılmıştır. 20 yıldır 
uygulanmakta  olan Yapı  Denet �m Uygulama 
Yönetmel�ğ�ne göre, yıllardır yapı malzemeler� 
laboratuvarlarında �nşaat mühend�sler� �le b�rl�kte 
görev üstlenen k�mya mühend�sler�n�n kazanılmış 
hakları gasp ed�lm�şt�r.

Y�ne söz konusu Yönetmel�kte yer alan, meslek� hak ve 
yetk�ler�m�z�n ara tekn�k elemanlara devreden 
hükümler, Bakanlığın bu doğrultudak� geçm�ş 
y ö n e l � m l e r � n � n  a y n e n  d e v a m  e t t � r � l d � ğ � n � 
göstermekted�r.

B�l�msel tekn�k esaslar yer�ne “ben yaptım oldu” 
anlayışıyla oluşturulan Yapı Malzemeler� ve Zem�n 
Laboratuvarları Yönetmel�ğ� derhal ger� çek�lmel�d�r.

Konunun tak �pç�s �  olacağımızı ,  Yönetmel�ğ�n 
talepler�m�z doğrultusunda düzenlenmemes� 
durumunda her türlü demokrat�k ve hukuk� hakkımızı 
kullanacağımızı kamuoyu �le paylaşıyoruz.

Yönetmel�kte “Deney yapan eleman” tanımında yer 
ver�len “…veya yapı öğretmen� veya �nşaat tekn�ker� veya 
geotekn�k tekn�ker� veya �nşaat teknoloj�ler� tekn�ker� veya 
hazır beton tekn�ker� veya yapı tekn�ker� veya yapı denet�m 
tekn�ker� veya yapı tekn�syen�n�” �bares� �le bu alanda 
görev üstlenen mühend�sler�n meslek� yetk�ler�n�n 
tekn�k elemanlara devred�lmes�n�n önü açılmaktadır.

TMMOB Ana Yönetmel�ğ� ve Meslek Odalarımızın Ana 
Yönetmel�kler�/SMM Yönetmel�kler� uyarınca ve açık 
yargı kararları gereğ�nce mühend�sl�k mesleğ�n�n �cra 
ed�ld�ğ� kuruluşların �lg�l� meslek odalarına kayıt olarak 
Büro Tesc�l Belges� almaları ve her sene yen�letmeler� 
zorunludur. Yapı malzemeler� ve Zem�n Laboratuvarları 
da mühend�sl�k h�zmet� ver�len özel hukuk tüzel 
k�ş�l�kler� olup bu h�zmet� vereb�lmeler� �ç�n �lg�l� meslek 
odaları tarafından tesc�l ed�lmel�d�r. İlett�ğ�m�z görüşte 
Yönetmel�ğ�n bu çerçevede düzenlenmes� talep 
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ed�lm�şt�r. Ancak yayımlanan Yönetmel�kte bu hususa 
yer ver�lmem�şt�r.

Bakanlığa �lett�ğ�m�z görüşte, Yönetmel�ğ�n 6. 
maddes�n�n 5. fıkrası �le düzenlenen, laboratuvarlarda 
hang� meslek d�s�pl�nler�n�n görev üstleneb�lecekler� ve 
çalışacak mühend�sler�n hang� n�tel�ğ� taşıyacaklarına 
da�r hükümlere �l�şk�n olarak Yapı Denet�m Uygulama 
Yönetmel�ğ�n�n son hal�ne göre düzenleme yapılması 
öner�lm�şt�r.

Ancak yayımlanan Yönetmel�kte “Laboratuvarda yapı 
malzemes� kal�te kontrolü �ç�n beton esas olmak üzere 
�lg�l� yapı malzemes� kal�te kontrolü deneyler� konusunda 
en az üç yıl meslek �ç� �ht�sas alanında laboratuvar denetç� 
belges�ne sah�p �nşaat mühend�s� �le en az �k� deney yapan 
eleman �st�hdam ed�l�r. Bu koşullara �lave olarak 
laboratuvarın kapsamında k�myasal deneyler�n 
bulunması hal�nde �lg�l� yapı malzemes� kal�te kontrolü 
deneyler� konusunda en az üç yıl meslek �ç� �ht�sas 
alanında laboratuvar denetç� belges�ne sah�p k�mya 
mühend�s� de �st�hdam ed�l�r.” den�lmek suret�yle k�mya 
mühend�sler�n�n kazanılmış hak ve yetk�ler� gasp 
ed�lm�ş ve yıllardır yapı malzemeler� laboratuvarlarında 
�nşaat mühend�sler� �le b�rl�kte görev üstlenen k�mya 
mühend�sler� devre dışı bırakılmıştır.

Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı �le TMMOB ve bağlı Odaları 
ülkem�zdek� �mar uygulamalarını ve meslek� h�zmetler� 

kamu yararı çerçeves�nde �zlemek ve denetlemek 
noktasında �şb�rl�ğ� �ç�nde çalışması gereken �k� öneml� 
kurumdur.
Ancak Bakanlık yaptığı mevzuat çalışmalarında çoğu 
zaman B�rl�ğ�m�zden görüş �stememekte, görüş 
�sted�ğ�nde �se bu Yönetmel�kte de görüldüğü g�b� 
değerlend�rmeler�m�z� d�kkate almamaktadır. Anlaşılan 
odur k� Bakanlık B�rl�ğ�m�zden görüş �sterken sadece 
k u r u m  v e  k u r u l u ş l a r d a n  g ö r ü ş  � s t e n m e s � 
doğrultusundak� yasal yükümlülüğünü yer�ne 
get�rmeye çalışmakta ve yasak savmaktadır.

Bu tutumu son derece rahatsız ed�c� bulduğumuzu ve 
bu davranış şekl�n�n devam etmes� durumunda kend� 
tavrımızı da gözden geç�rmek zorunda kalacağımızı 
özell�kle �fade etmek �ster�z.

Bu bağlamda; � lg�l �  Yönetmel�ğ�n kamu yararı 
gözet�lerek b�l �m�n ve tekn�ğ�n temel � lkeler� 
çerçeves�nde yen�den değerlend�r�lmes�n� talep ed�yor, 
konunun tak�pç�s� olacağımızı ve Yönetmel�ğ�n 
talepler�m�z doğrultusunda düzenlenmemes� 
durumunda yasal �t�raz haklarımızı kullanacağımızı 
kamuoyu �le paylaşıyoruz.

EMİN KORAMAZ
TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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CORONA VİRÜS SALGININA KARŞI TAM KAPANMA
UYGULANMALIDIR.
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Salgına Karşı Mücadelede Devlet�n Sosyal Yükümlülükler�n� Üstlenmes�, Bütünlüklü Önlemler ve Toplum 
Çıkarını Gözeten Kamucu Pol�t�kalarla Başarı Sağlanab�l�r

B � l � m s e l ,  t o p l u m s a l  g e r e k l � l � k l e r e  d u y a r l ı 
kamuoyunun b�ld�ğ� üzere �kt�dar, Corona V�rüs salgını 
dolayısıyla alınması gereken zorunlu ac�l önlemler 
konusunda köktenc�  ve bütünlük lü adımlar 
atmamıştır. Y�ne b�l�nd�ğ� üzere ücrets�z maske 
dağıtımını, yeterl� gr�p aşısı tem�n� �le PCR test ücret�n� 
b�le sab�tlemey� beceremeyen, çok erken b�r 
“normalleşme” sürec� başlatan, planlama ve 
öngörüden yoksun, salgına da�r gerçek ver�ler� 
g�zleyen b�r �kt�dar söz konusudur. “Ekonom�n�n 
öncel�ğ�” adına yurttaşlar halk sağlığı uygulamaları �le 
gerekt�ğ�  g�b�  korunmamış,  esasen sermaye 
kes�mler�ne destekler ver�lm�ş; esnaf ve yurttaşlar 
kred�/borç, �şs�zl�k, yoksulluk g�rdabına terk ed�lm�şt�r. 
Şeffaf davranılmayarak toplum salgına karşı gerekt�ğ� 
g�b� hazırlanmamış, eks�kl�, sorunlu, b�rb�r�yle çel�şen 
parçalı önlemlerle yet�n�lm�şt�r. Sağlık ve emek meslek 
örgütler� �le b�l�m �nsanlarının uyarılarına kulak 
ver�lmem�ş, sonuçta v�rüsün yayılma hızı, yol açtığı 
can kaybı ve toplumsal sorunlar �le �şs�zl�k ve yoksulluk 
artmıştır.

Oysa salgına karşı bütünlüklü köktenc� önlemler ve 
toplum çıkarlarına öncel�k veren kamucu pol�t�kalarla 
başarı sağlanab�l�r. Bu noktada salgının uzun süreceğ� 
gerçeğ� ve ac�l toplumsal gerekl�l�klerden ötürü 
bütünlüklü önlemler alınması ve devlet�n sosyal 
yükümlülükler�n� üstlenmes� gerek�r. Şöyle k�, 1930 
yılında çıkarılan ve halen yürürlükte olan 1539 sayılı 
Umum� Hıfzıssıhha Kanunu'nun 1. maddes�nde 
“Memleket�n sıhh� şartlarını ıslah ve m�llet�n sıhhat�ne 
zarar veren bütün hastalıklar veya sa�r muzır am�llerle 
mücadele etmek ve müstakbel nesl�n sıhatl� olarak 
yet�şmes�n� tem�n ve halkı tıbb� ve �çt�ma� muavenete 
mazhar eylemek umum� Devlet h�zmetler�ndend�r” 

den�lmekted�r. Gerek bu Kanun gerekse Anayasa'nın 
b�rçok maddes� ve bağlantılı mevzuatta, salgın ve 
b u l a ş ı c ı  h a s t a l ı k  d u r u m l a r ı n d a  d e v l e t � n 
yükümlülükler�n� bel�rten hükümler bulunmaktadır. 
Dünden bugüne salgın ve bulaşıcı hastalıklara yönel�k 
b�rçok önlem �le sokağa çıkma kısıtlamalarının 
dayanağı olan Umum� Hıfzıssıhha Kanunu'nda, salgın 
ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele konusu özel b�r 
yer tutmuş ve 83. maddes�nde “Cebr� tecr�de tab� olarak 
müessesatta veya evler�nde tecr�t ed�len k�mselerle 76 
ncı maddede z�kred�len şahıslardan muhtaç olanlarının 
kend�ler� ve a�leler�n�n �aşeler� masar�f� Hükümetçe 
tesv�ye ed�l�r” (öden�r, ver�l�r) den�lmekted�r. Ancak bu 
yükümlülükler�n yer�ne get�r�lmed�ğ� b�l�nmekted�r.

Y�ne bu Kanun uyarınca, halk sağlığına yönel�k olarak 
kurulan Merkez Hıfzıssıhha Müesseses�'n�n devamı ve 
çok sayıda aşı çalışmasıyla başarılı b�r geçm�ş� olan 
Ref�k Saydam Hıfzısıhha Enst�tüsü/Müesseses� ne yazık 
k� 2011 yılında �kt�dar tarafından kapatılmıştır. Oysa 
d�fter�, boğmaca, tetanos, BCG, pol�o, kızamık, t�fo, 
d�zanter�, kolera, veba, menengokok, staf�lokok, 
brucella, nezle, tetanoz, kızıl, alüm�nyum pres�p�tel� 
karma aşılar, lekel� humma, kuduz, ç�çek ve gr�p 
aşılarının başarılı üret�m� bu Enst�tü'de yapılıyor ve 
toplum korunuyordu. Ş�md� �se ülkem�z ne yazık k� aşı 
�thal eder durumdadır.

Bu olumsuz durumdan çıkış �ç�n:
• Sağlık meslek örgütler� ve b�l�m �nsanlarıyla b�rl�kte 
bel�rlenecek b�r süre �ç�n, zorunlu üret�m ve h�zmetler 
dışında ülke genel�nde tam kapanma uygulaması 
yapılmalıdır. 

• Tam kapanma uygulaması sırasında zorunlu olarak 
çalışması gereken �şletmelerde İkl�mlend�rme Tekn�k 
Kurulumuzun önerd�ğ� düzenlemeler mutlaka ve 
�ved�l�kle yapılmalıdır.

• “Evde Kal” uygulamalarının yol açtığı tüm ekonom�k 
ve toplumsal mal�yet kamu yönet�m� tarafından 
karşılanmalı, tüm hanelere yeterl� m�ktarda madd� 
devlet desteğ� ver�lmel�d�r.

• Neol�beral “sağlıkta dönüşüm programı”nın ürünü 
olan ve salgınla b�rl�kte kapas�tes� zorlanmaya 
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başlayan sağlık s�stem� kamucu b�r �çer�kle yen�den 
düzenlenmel�, özel sağlık kuruluşları kamu denet�m� 
ve �şley�ş� kapsamına alınmalı, kamulaştırmalar 
yapılmalı; sağlık h�zmetler� tüm sağlık kuruluşlarında 
ücrets�z olmalı; halk sağlığı ve koruyucu hek�ml�k 
uygulamaları esas alınmalıdır.

• Kâr/kazanç garant�l� ve sermayeye kaynak aktarım 
amaçlı bütün Kamu Özel İşb�rl�ğ� projeler� mücb�r 
sebeple �ptal ed�lmel�d�r.

• 1930'lardan �t�baren b�rçok aşı üret�m�n� başarıyla 
yapan ancak 2011'de kapatılan aşı merkez� yen�den 
kurulmalıdır.

• Salgına karşı mücadelen�n yönet�m�nde TTB bütün 
sağlık meslek/uzmanlık örgütler�, send�kalar ve 
TMMOB başta olmak üzere �lg�l� bütün meslek� 
toplumsal örgütlenmelere yer ver�lmel�; mevcut 
sağlık tes�sler�n�n �y�leşt�r�lmes� ve yen� sağlık 
tes�sler�n� planlama ve gerçekleşt�rme çalışmalarında 
mühend�s ve m�marların ve onların üyes� olduğu 
Odalar ve TMMOB'n�n meslek� ve tekn�k b�lg� 
b�r�k�m�nden yararlanılmalıdır.

• Salgından etk�lenen sağlık emekç�ler� ve tüm 
emekç�ler �ş kazası ve meslek hastalığı kapsamına 
alınmalıdır.

• İşten çıkarmalar gerçekten yasaklanmalıdır. 6331 
sayılı İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Kanunu'nda var olan 
“çalışmaktan kaçınma hakkı” talepler� kabul ed�lmel�, 
COVID-19 tesp�t ed�len �şyerler�nde faal�yetler hemen 
durdurulmalıdır.

• Tüm �şs�zlere �şs�zl�k maaşı ödenmel�, faal�yet� 
durdurulan �şyerler�nde çalışanlara da ödeme 
yapılmalı, salgın dönem�nde İşs�zl�k 
S � g o r t a s ı  Fo n u ' n d a n  y a p ı l a n 
ödemeler �ler�de de �şs�z kalınması 
d u r u m u n d a  “ m a h s u p l a ş m a ” 
gerekçes� olmaktan çıkarılmalı, Fon 
başka amaçlarla kullanılmamalıdır.

• Konut aboneler� �le kapanan ya da 
faal�yet� sınırlanan küçük �şyerler� su, 
elektr�k, doğal gaz h�zmetler�nden 
ücrets�z yararlanmalı, bu h�zmetler 
ödenemeyen fatura neden�yle 
kes�lmemel�d�r.

• Temel kural şeffaflık olmalı, salgın 
ver�ler� eks�ks�z olarak açıklanmalıdır.

Ayrıca ve önemle bel�rtmek �ster�z: Mevcut ve �nşa 
hal�ndek� tüm yapıların �kl�mlend�rme/ havalandırma 
tes�satlarıyla �lg�l� önlemler yaşamsal öneme sah�pt�r 
ve �şyerler�n�n havalandırılmaması ya da uygun 
olmayan şek�lde havalandırılmasının v�rüsün 
yayılmasında rol oynadığı b�l�nmekted�r. Hastaneler, 
endüstr�yel tes�sler, alışver�ş merkezler�, �ş merkezler�, 
büyük of�sler, yolcu term�naller�, oteller, okullar, 
kreşler g�b� genel ve büyük hac�ml� mahaller �le toplu 
taşıma araçlarının �kl�mlend�rme tes�satlarında bazı 
ye n �  d ü ze n l e m e l e r  � l e  b a k ı m  ve  p e r � yo d � k 
muayeneler�n tekn�kler�ne uygun olarak yapılması 
gerek�r. Öncel�kle İkl�mlend�rme Tekn�k Kurulu olarak 
önerd�ğ�m�z g�b� her b�nada Pandem� Kurulları 
oluşturulmalı ve b�na ve tes�satta yapılacak tüm 
düzenlemeler Odalarınca belgelend�r�lm�ş mühend�s 
ve m�marlar el�yle yapılmalıdır. Odamız bu tes�sler�n 
ve araçların h�jyen ve �kl�mlend�rme-tes�sat s�stemler� 
�ç�n görev almaya ve tekn�k destek vermeye hazırdır.

Bu kapsamda bel�rtmel�y�z k�, bütün mekanların yapı 
üret�m süreçler�, bakımı ve �şletmes�nde yer alan 
mühend�sler�n Odalarınca belgelend�r�lmes� ve 
s�c�ller�n�n tutulması gerek�r. Ayrıca mevcut yapıların 
h�çb�r� salgın koşulları düşünülerek yapılmadığı �ç�n 
bu haller�yle kullanılması büyük r�sk oluşturmaktadır. 
Bu nedenle �lg�l� kamu �dareler�n� bu sorunları derhal 
düzeltmeye, gerekl� mevzuat değ�ş�kl�kler�n� Odalarla 
b�rl�kte yapmaya, İkl�mlend�rme Tekn�k Kurulumuzun 
açıkladığı önlemler� d�kkate almaya; önlemler� 
sıkılaştırmaya, daha da gec�kmeden tam kapanma 
uygulamasını başlatmaya ve şeffaflığa davet ed�yoruz.

Yunus Yener
TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Başkanı
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SMM BAŞVURULARI ONLINE OLARAK NASIL YAPILIR?
SMM Başvurularınızı mak�na.mmo.org.tr adres�ne g�rerek yapab�l�rs�n�z. İşlem  basamaklarını üyeler�m�z

�ç�n hatırlatıyoruz.
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MİLLETVEKİLLERİNE ÇAĞRI:
ENERJİ ALANINA YÖNELİK DÜZENLEMELERDE 

KAMU/TOPLUM ÇIKARI ESAS ALINMALI, TORBA YASA 
TEKLİFİ GERİ ÇEKİLEREK YENİ BİR DÜZENLEME 

YAPILMALIDIR!

Elektr�k Mühend�sler� Odası, Maden Mühend�sler� Odası ve Mak�na Mühend�sler� Odası tarafından, 
TBMM gündem�ndek� Elektr�k P�yasası Kanunu �le Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanun 
Tekl�f� hakkında, 16 Kasım 2020 tar�h�nde ortak b�r basın toplantısı yapıldı.
Elektr�k Mühend�sler� Odası (EMO) Yönet�m Kurulu Başkanı Bülent Pala, Maden Mühend�sler� Odası 
(Maden MO) Yönet�m Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel ve Mak�na Mühend�sler� Odası (MMO) Yönet�m Kurulu 
Başkanı Yunus Yener, 16 Kasım 2020 tar�h�nde EMO Genel Merkez�`nde basın toplantısı yaptılar. TBMM 
gündem�ndek� Elektr�k P�yasası Kanunu �le Bazı Kanunlarda Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanun Tekl�f� �le 
�lg�l� toplantıda ortak basın açıklamasını EMO Yönet�m Kurulu Başkanı Bülent Pala okudu.

B�l�nd�ğ� üzere Elektr�k P�yasası Kanunu �le Bazı Kanunlarda 
Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanun Tekl�f�'n�n bu hafta 
TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacaktır. Sermayen�n 
talepler� doğrultusunda hazırlanan ve kamu yararına aykırı 
düzenlemeler �çeren kanun tekl�f�n�n Mecl�se sunulduğu 
şek�lde Mecl�s'te kabul ed�lmes�, ülkem�z ve geleceğ�m�z 
açısından b�rçok sakıncaya yol açab�lecekt�r.

Tekl�f �le “özel sektör yatırımcılarının faal�yetler�n� daha 
sağlıklı ve hızlı şek�lde gerçekleşt�rmeler�” gerekçes� 
altında, kamu adına yürütülen denet�m mekan�zmaları 
ortadan kaldırılmaktadır. Bu kapsamda yıllar boyunca 
sermaye çıkarları doğrultusunda kamu �şletmec�l�ğ�n�n �ç� 
boşaltılmış, 80 yılda b�nb�r emekle oluşturulan kamu 
�şletmeler� ve h�zmetler� özel sektöre peşkeş çek�lm�ş, 
kamusal denet�m tasf�ye ed�lm�ş, sonuçta denet�m ve 
şeffaflıktan uzak, vatandaş aleyh�ne b�r s�stem oluşmuştur. 
Oysa sosyal hukuk devlet�n�n vazgeç�lemez �lkeler�nden 
b�r� olan “kamusal denet�m” toplumun menfaatler�n�n 
korunması açısından büyük b�r güvenced�r. Dolayısıyla 
özel sektör daha fazla kâr ets�n d�ye kamusal denet�m�n 

ortadan kaldırılması kabul ed�lemeyecek b�r durumdur.

Bünyes�nde çok sayıda H�droelektr�k Santralı (HES) ve  
Rüzgar Enerj� Santralı (RES) olan Yen�leneb�l�r Enerj� 
Kaynakları Destekleme Mekan�zması (YEKDEM), son 
dönemde sermaye kes�mler�ne “kaynak aktarma 
mekan�zması” hal�ne gelm�şt�r. YEKDEM'�n yarattığı mal�yet 
artışına çözüm bulunması gerek�rken, söz konusu kanun 
tekl�f� yaşanan sorunu daha da artıracak hükümler 
�çermekted�r. Dolayısıyla bu konuda yen� ve farklı b�r 
düzenlemeye �ht�yaç vardır.

Düzenlemeyle, last�k, çöp ve orman atıklarının yakılarak 
elektr�k üret�lmes� “yen�leneb�l�r enerj�” kapsamına 
alınmaktadır. Oysa atıkların yakılarak değerlend�r�lmes� 
yen�leneb�l�r enerj� değ�l yen�den kazanım veya başyka 
b�r dey�şle ger� dönüşümdür. Bu yöntem�n “yen�leneb�l�r 
enerj�” olarak kabul ed�lmes�, YEKDEM üzer�nden k�m� 
çevrelere rant sağlanmak �stend�ğ� kuşkusunu akıllara 
get�rmekted�r. Türk�ye'n�n ömrünü tamamlamış last�kler, 
şeh�r çöpler� ve orman atıklarının yakılmasıyla üret�lecek 
enerj�ye değ�l; ucuz, sağlıklı ve çevre dostu yen�leneb�l�r 
enerj� kaynaklarının değerlend�r�lmes�ne gereks�n�m� 
vardır. Kaynak türü ve teknoloj�s� ne olursa olsun doğaya ve 
�nsan sağlığına zarar veren, toplumsal yaşamı olumsuz 
etk�leyen tes�sler YEKDEM kapsamından çıkartılmalıdır.

K anun tek l � f �nde elektr �k  dağıt ım bölgeler �n�n 
özelleşt�r�lmes�ne gerekçe olarak sunulan kayıp-kaçak 
tüket�mler�n�n kabul ed�leb�l�r sev�yelere düşürülmes�ne 
ve enerj�n�n ver�ml� kullanılmasına yönel�k c�dd� b�r 
düzenleme yapılmamıştır.  Dağıtım ş�rketler �n�n 
sorumluluğunda olan kayıp kaçak tüket�mler�n�n ve sayaç 
o k u m a  g � d e r l e r � n � n  f a t u r a l a r a  y a n s ı t ı l m a m a s ı 
gerekmekted�r.

Son 16 yıl �çer�s�nde Maden Kanunu'nda 23 kez değ�ş�kl�k 
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yapılmasına rağmen ve yen� b�r değ�ş�kl�k kapıda 
beklerken bu değ�ş�kl�ğ�n neden� hem anlaşılamamış hem 
de pol�t�kasızlık neden� �le zaten sorunlu b�r alan hal�ne 
gelen madenc�l�k sektörünün sorunlarının artmasına 
neden olacaktır.

Ülkem�zde k amusal  denet �m�n ve  ça l ışmalar ın 
yürütülmes�nde l�yakat esasına uyulmadığı �ç�n çalışmalar 
mevzuata ve tekn�ğe uygun yürütülememekte ve bu da 
uygulamada sorunların yaşanmasına neden olmaktadır. 
Maden ruhsatlarında süre uzatımımının 6 aydan b�r yıla 
çıkarılmasının neden� l�yakatsız atamalar olup bu tür 
kanun düzenlemeler� �le bu sorunlar düzelt�lemez.

Kanun tekl�f�nde; Türk�ye Taşkömürü Kurumu (TTK) �le 
Türk�ye Kömür İşletmeler�'n�n (TKİ) uhdeler�nde bulunan 
ve rödövansçılara devred�len maden ruhsatlarının, kamu 
kurumunun get�rd�ğ� mevcut bütün muaf�yetlerden 
faydalanması sağlanarak, orman, çevre, tarım vb. g�b� 
�z�nler de dah�l rödövansçı ş�rketlere öneml� ayrıcalıklar 
sağlanmakta, �şç� sağlığı ve �ş güvenl�ğ� konusunda zaten 
sorunlu olan bu ş�rketler korunmaktadır.

K a n u n  t e k l � f � n � n  j e o t e r m a l  k a y n a k l a r a  � l � ş k � n 
düzenlemeler�n yapıldığı 26. ve 29. maddeler� �le, 
jeotermal kaynaklar ve doğal m�nerall� sulardan elde 

ed�len ve kaynağın bulunduğu �lde yaşayanların mahall� ve 
müşterek �ht�yaçlarının karşılanması amacıyla “Yatırım 
İzleme ve Koord�nasyon Başkanlıkları veya İl Özel 
İdareler�ne” aktarılan �dare payı, kaynağın kullanım alanına 
göre bel�rlenmes� öngörülmekte, ancak bu payın beşte 
dörtlük (4/5) g�b� büyük kısmı, genel bütçeye aktarılmakta 
ve  kul lanımı da İç�ş ler �  Bak anının tasarrufuna 
bırakılmaktadır. Oysa “doğal kaynakların gerçek sah�b� 
halk ımızdır.” � lkes �nden yola  ç ık arak jeotermal 
kaynaklardan elde ed�len �dare payının yöre halkının 
�ht�yaçları �ç�n kullanılması gerekmekted�r.

Elektr�k Mühend�sler� Odası, Maden Mühend�sler� Odası ve 
M ak �na  Mühend�s ler �  O das ı  o larak  b �z ler,  tüm 
m�lletvek�ller�m�z� söz konusu düzenlemey� yen�den 
gözden geç�rmeye çağırıyoruz. Sermaye çıkarlarının, 
toplum çıkarları, kamu h�zmet� ve kamu denet�m� 
anlayışının önüne geçmed�ğ�; doğal kaynaklarımız ve 
yaşam alanlarımızın, ülkem�z�n ve çocuklarımızın 
geleceğ�n�n korunduğu yen� b�r düzenleme sektörün tüm 
tarafların katılımı �le yapılmalıdır.

ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI
MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI
MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
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MESLEKTAŞLARIMIZA ÜYE ZİYARETLERİNDE BULUNDUK.

Kasım ayı'ı �çer�s�nde meslektaşlarımızı z�yaret ederek, oda faal�yetler�, tekn�k h�zmetler konularında  b�lg� 
aktardığımız, üyeler�m�z�n şubem�zden beklent�ler�n� ve öner�ler�n� aldığımız, �şyer� toplantılarımızı 
gerçekleşt�rd�k.

Üye z�yaretler� kapsamında;  

3 KASIM 2020
• İşyer� tems�lc�m�z Musa Ceylan ve meslektaşlarımız 
Özgür Öktem ve Mert Konak �le İZOCAM'da b�r araya 
gelerek �şyer� tems�lc�s� mekan�zmasını ve oda 
çalışmalarını konuştuk. 

• Fevz� Bed�r hocamız �le Gebze Tekn�k Ün�vers�tes�'nde 
b�r araya geld�k.

4 KASIM 2020
* İşyer� tems�lc�l�ğ� mekan�zmasını ve oda çalışmalarını 
görüşmek �ç�n �şyer� tems�lc�m�z Tuğrul Bölükbaş ve 
meslektaşlarımız Fat�h Yücetepe ve Yas�n Kılıç'ı Gebze 
Beled�yes�'nde z�yaret ett�k.

5 KASIM 2020
• İşyer� tems�lc�l�ğ� ve oda çalışmaları hakkında 
konuşmak adına Kocael� Ün�vers�tes�'nde �şyer� 
t e m s � l c � m � z  Pr o f. D r.  A z � z  A r m a ğ a n  A r ı c ı  v e 
meslektaşımız, Öğret�m Üyes� Dr. Yıldız Şah�n �le b�r 
araya geld�k. 

• Özka Last�k'te �şyer� tems�lc�m�z İlhan Atalay ve 
meslektaşımız Fevz� Arslan �le �şyer� tems�lc�l�ğ� 
mekan�zmamız ve oda çalışmaları üzer�ne sohbet ett�k.

6 KASIM 2020
• İşyer� tems�lc�l�ğ� ve oda çalışmaları üzer�ne sohbet 
etmek üzere �şyer� tems�lc�m�z Lokman Fat�h Soylu �le 
TSE'de b�r araya geld�k.



mmo’dan

15
14

• İşyer� tems�lc�m�z Edem S�nan Sapaz ve meslektaşımız 
Muhammed Al�  Karadağ � le �şyer tems�lc� l �ğ� 
mekan�zması ve oda çalışmalarını konuşmak �ç�n TST 
TAMSAN'da b�r araya geld�k. 

• İşyer� tems�lc�l�ğ� z�yaretler�m�ze MPK Kontrol'de 
devam ett�k. İşyer� tems�lc�m�z Ozan B�ngöl ve 
meslektaşlarımız Hasan Can Polat ve Veyse Esmer �le 
oda çalışmalarımız ve �şyer� tems�lc�l�ğ� mekan�zması 
üzer�ne sohbet ett�k.

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ ŞUBESİ
UYGULAMALI EĞİTİM MERKEZİ

2020 YILI GERÇEKLEŞEN ENERJİ YÖNETİCİSİ ETÜD PROJE EĞİTİMLERİ



şube günlüğü

İŞ HAYATINA HAZIRLIK SEMİNERLERİ

Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes� Eğ�t�m Kom�syonu katkılarıyla mezun olacak meslektaş 
adaylarımızın veya henüz b�r �şte çalışmayan meslektaşlarımızın b�lg� b�r�k�m�n� arttırmak ve �ş yaşamına 
�l�şk�n b�lg�ler�n� gel�şt�rmek amacıyla 14 sem�ner başlığında "İş Hayatına Hazırlık Sem�nerler�" programı 
oluşturulmuş,  aralık ayı �çer�s�nde sem�nerler�m�z gerçekleşt�r�lm�şt�r.



şube günlüğü-bolu

ÜYE ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ12 KASIM DEPREMİNİN YILDÖNÜMÜNDE
BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

B.A.İ.B. ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAK.
DEKAN VEKİLİ PROF. DR. ÖMER ÖZYURT

ZİYARET EDİLDİ

BOLU BELEDİYE BAŞKANI TANJU ÖZCAN’LA
TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“METAL KATMANLI İMALAT YÖNETİMİ İLE
KALIP ÜRETİMİ VE OPTİMİZASYONU”

WEBİNARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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12.11.2020 Tar�h�nde TMMOB İl Koord�nasyon Kurulu 
olarak 12 Kasım deprem� yıldönümünde basın 
açıklaması gerçekleşt�r�lm�şt�r.

19.11.2020 Perşembe günü Yürütme Kurulunu tems�len 
Bolu Abant İzzet Baysal Ün�vers�tes� Mühend�sl�k 
Fakültes� Dekan Vek�l�  Prof. Dr. Ömer ÖZYURT’u Odamız 
ve çalışmaları hakkında b�lg�lend�rmek �ç�n z�yaret 
gerçekleşt�r�ld�.

20.11.2020 Tar�h�nde TMMOB İl Koord�nasyon Kurulu 
olarak T.C. Bolu Beled�ye Başkanı Tanju ÖZCAN'la 
Tmmob gündeml�  toplantı gerçekleşt�r�lm�şt�r.

şube günlüğü-gebze

Gebze Tems�lc�l�k Başkanımız Barış İNCE ve Tems�lc�l�k 
Tekn�k Görevl�m�z Tanfer Yeş�ltepe, Üyeler�m�z Adem 
Şengül, Ahmet Pehl�vanoğulları ve Sem�h Alven'� 
�şyerler�nde z�yaret ett�ler. Oda çalışmalarımız ve 
pandem� sürec�nde �şyerler�nde alınması gereken 
önlemler üzer�ne b�lg�lend�r�lmeler yapıldı.

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z Teknoloj� kom�syonumuzun 
katkıları �le Sadık S�nan KOŞUMCU'nun konuşmacı 
olarak katıldığı çevr�m�ç� sem�ner�m�z "Metal Katmanlı 
İmalat Yöntem� İle Kalıp Üret�m� ve Opt�m�zasyonu " 
etk�nl�ğ�m�z 06 Kasım 2020 tar�h�nde gerçekleşt�r�ld�.

“MÜHENDİSLİKTE DERİN ÖĞRENME”
WEBİNARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İ lçe Tems�lc�l�ğ�m�z Endüstr� ve İşletme 
Mühend�sler� kom�syonumuzun katkıları �le Enes 
POLAT'ın konuşmacı olarak katıldığı çevr�m�ç� 
sem�ner�m�z  “Mühend�sl�kte Der�n Öğrenme”  
etk�nl�ğ�m�z 09 Kasım 2020 tar�h�nde gerçekleşt�r�ld�.



ÜYE ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“İŞ KAZALARINDA SORUMLULUKLAR VE
TAKSİR - BİLİNÇLİ TAKSİR - OLASI KAST - 

KASIT KAVRAMLARI” WEBİNARI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“LASTİK YAKMA TESİSLERİNE YÖNELİK YASA
TASARISI” HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“DEPREM ÇALIŞTAYI” TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

şube günlüğü-gebze

Tems�lc�l�k YK Başkanımız Barış İNCE ve Tems�lc�l�k 
Saymanımız İlkay KINACI, Entegrem f�rma sah�b�, Oda 
üyem�z, Mak�na Mühend�s� Ahmet CANÖZ'ü �ş yer�nde 
z�yaret ett�ler. Üyem�ze Oda çalışmaları hakkında 
b�lg�lend�rmeler yapıldı.

Gebze T�caret Odası öncülüğünde Planlanacak olan 
“Deprem Çalıştayı” önces� Mak�na Mühend�sler� Odası, 
Gebze T�caret Odası, İnşaat Mühend�sler� Odası ve 
M�marlar Odası Başkanları �le TUBİTAK MAM Yer ve 
Den�z B�l�mler� Enst�tüsü Müdürü Prof. Dr. Abdullah 
Karaman ve GTÜ İnşaat Mühend�sl�ğ� Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. Bülent AKBAŞ �le Gebze T�caret Odası ev 
sah�pl�ğ�nde �lk toplantıyı gerçekleşt�rd�k.

“LPG’Lİ ARAÇLARIN DENETİMİ KAMUSAL BİR
SORUMLULUKTUR” BASIN AÇIKLAMASI

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şube Gebze 
Tems�lc�l�k Başkanı Barış İnce, LPG'l� araçların kapalı 
otoparklara g�r�ş� �le �lg�l� olarak b�r basın açıklaması 
yaparak uyarılarda bulundu.

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� 
kom�syonumuzun katkıları �le Av. Murat ÖZVERİ ve İGU 
Sevcan ARSLAN'nın konuşmacı olarak katıdığı çevr�m�ç� 
sem�ner�m�z  “İş Kazalarında Sorumluluklar ve Taks�r-
B�l�nçl� Taks�r- Olası Kast-Kasıt Kavramları”   etk�nl�ğ�m�z 
13 Kasım 2020 tar�h�nde gerçekleşt�r�ld�.

Last�k yakma tes�sler�ne yönel�k kanun değ�ş�kl�ğ� 
görüşmeler� önces� m�lletvek�ller�ne yönel�k Tems�lc�l�k 
Yürütme Kurulu Başkanı Barış İNCE tarafından basın 
açıklaması gerçekleşt�r�ld�.



“3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ” HAKKINDA
BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“İŞ YERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 
DENETİMİ” WEBİNARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“RİSK ANALİZİ VE EMNİYET TASARIMININ
VERİMLLİĞE KATKISI” WEBİNARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“ÜNİVERSİTE VE SANAYİ İŞBİRLİĞİNİN İŞ
DÜNYASI İÇİN STRATEJİK KULLANIMI”

WEBİNARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

EĞİTİM-SEN GEBZE ŞUBESİ TEMSİLCİLİĞİMİZİ
ZİYARET ETTİ

şube günlüğü-gebze
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Eğ�t�m-Sen Gebze Şube Başkanı Eylem BAHADIR ve 
Yürütme Kurulu üyeler� odamızı z�yaret ett�ler. Odamızı 
"Eğ�t�m İzleme Kom�syonu"na davet ederek, gündeme 
da�r görüş alışver�ş�nde bulunduk.

“TEKNOLOJİK GİRİŞİMCİLER İÇİN 1512
TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ BİGG

PROGRAMI” WEBİNARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z Teknoloj� kom�syonumuzun 
katkıları �le Sayın İlter HALİLOĞLU'nun konuşmacı 
olarak katıldığı çevr�m�ç� sem�ner�m�z  “ Teknoloj�k 
G�r�ş�mc�ler �ç�n 1512 Teknog�r�ş�m Sermaye Desteğ� 
BİGG Programı”  etk�nl�ğ�m�z 16 Kasım 2020 tar�h�nde 
gerçekleşt�r�ld�.

G e bze  İ l çe  Te m s � l c � l � ğ � m � z  B a k ı m  ve  Ü re t � m 
Mühend�sler� kom�syonumuzun katkıları �le Sayın Oğuz 
Bayrak'ın konuşmacı olarak katıldığı çevr�m�ç� 
sem�ner�m�z R�sk Anal�z� ve Emn�yet Tasarımının 
Ver�ml�l�ğe Etk�s� etk�nl�ğ�m�z 19 Kasım 2020 tar�h�nde 
gerçekleşt�r�ld�.

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şube 
Gebze İlçe Tems�lc�l�k Başkanı Barış İnce, 3 Aralık Dünya 
Engell�ler Günü neden�yle b�r basın açıklaması yaptı.

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� 
kom�syonumuzun ve İSG Meslek� Gel�ş�m Grubunun 
katkıları �le Dr. Mehmet TEKELİOĞLU'nun konuşmacı 
olarak katıldığı çevr�m�ç� söyleş�m�z İşyerler�nde İş 
Sağlığı ve Güvenl�ğ� Denet�m� etk�nl�ğ�m�z 03 Aralık 
2020 tar�h�nde gerçekleşt�r�ld�.

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z Teknoloj� kom�syonumuzun 
katkıları �le Sayın B�lg�n YAZLIK'ın konuşmacı olarak 
katıldığı çevr�m�ç� sem�ner�m�z  “ Ün�vers�te ve Sanay� 
İşb�rl�ğ�n�n İş Dünyası �ç�n Stratej�k Kullanımı”  
etk�nl�ğ�m�z 04 Aralık 2020 tar�h�nde gerçekleşt�r�ld�.



“ELEKTRİKLİ ARAÇLAR İÇİN BATARYA
TEKNOLOJİLERİ WEBİNARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

şube günlüğü-gebze

“BLOCKCHAIN TEKNOLOJİSİ VE KULLANIM
ALANLARI” WEBİNARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“TÜRKİYE’DE KADIN MÜHENDİS OLMAK;
ÇALIŞMA, YAŞAM, GELECEK” WEBİNARI

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“GEBZE TOPÇU KIŞLASI” HAKKINDA BASIN
AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“ROBOTLAR İŞİMİZİ ELİMİZDEN ALACAK MI?”
WEBİNARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İ lçe Tems�lc�l�ğ�m�z Endüstr� ve İşletme 
Mühend�sler� kom�syonumuzun katkıları �le Osman 
SÖNMEZ'�n konuşmacı olarak katıldığı çevr�m�ç� 
sem�ner�m�z  “Blockchaın Teknoloj�s� ve Kullanım 
Alanları”  etk�nl�ğ�m�z 07 Aralık 2020 tar�h�nde 
gerçekleşt�r�ld�.

Gebze İ lçe Tems�lc�l �ğ�m�z Kadın Mühend�sler 
kom�syonumuzun katkıları �le Sayın Prof. Dr. Gamze 
YÜCESAN ÖZDEMİR'�n konuşmacı olarak katıldığı 
çevr�m�ç� söyleş�m�z Türk�ye de Kadın Mühend�s Olmak; 
Çalışma, Yaşam, Gelecek etk�nl�ğ�m�z 09 Aralık 2020 
tar�h�nde gerçekleşt�r�ld�.

T M M O B  M a k � n e 
Mühend�sler� Odası 
Kocael� Şube Gebze 
İlçe Tems�lc�l�k Başkanı 
Barış İnce, Gebze M�llet 
B a h ç e s � ' y l e  � l g � l � 
açıklama yaptı. Kocael� 
Büyükşeh�r Beled�yes� 
İmar Kom�syonu'nda Gebzel�ler'e, TMMOB'a bağlı 
odalara, STK'lara sorulmadan, görüş alınmadan, 
onaylanan asker� kışla �mar planında galer�c�ler s�tes�, 
beşer katlı kamu b�naları, yeters�z gen�şl�kte yollar, 
kurumların konumsal olarak hatalı konuşlandırılması 
konuları hakkında Oda görüşler�n� kamuoyu �l paylaştı.

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z Teknoloj� kom�syonumuzun 
katkıları �le  Doç. Dr. Muhs�n MAZMAN'nın konuşmacı olarak 
katıldığı çevr�m�ç� sem�ner�m�z  “Elektr�kl� Araçlar �ç�n Batarya 
Teknoloj�ler�”   etk�nl�ğ�m�z 11 Aralık 2020 tar�h�nde 
gerçekleşt�r�ld�.

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z Ücretl� Çalışan ve İşs�z Mühend�sler 
kom�syonumuzun katkıları �le Ar�f KOŞAR'ın konuşmacı olarak 
katıldığı çevr�m�ç� sem�ner�m�z Robotlar İş�m�z� El�m�zden 
Alacak M ı?  etk �nl �ğ�m�z  17 Aral ık  2020 tar �h �nde 
gerçekleşt�r�ld�.

“DİKSİYON VE ETKİLİ KONUŞMA” WEBİNARI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z Sosyal Etk�nl�kler kom�syonumuzun 
katkıları �le Tek�n ÇELİK'�n konuşmacı olarak katıldığı çevr�m�ç� 
söyleş�m�z D�ks�yon ve Etk�l� Konuşma etk�nl�ğ�m�z 18 Aralık 
2020 tar�h�nde gerçekleşt�r�ld�.

“ARTTIRILMIŞ GERÇEKLİK” WEBİNARI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

G ebze İ lçe  Tems� lc � l �ğ �m�z 
Endüstr� ve İşletme Mühend�sler� 
kom�syonumuzun katkıları �le 
Enes POLAT'ın konuşmacı olarak 
katıldığı çevr�m�ç� sem�ner�m�z 
A R T I R I L M I Ş  G E R Ç E K L İ K  
etk�nl�ğ�m�z 21 Aralık 2020 
tar�h�nde gerçekleşt�r�ld�.
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basın açıklaması

YİNE SEFALET ÜCRETİNE KARAR VERİLDİ!...
28.12.2020 tar�h�nde açıklanan asgar� ücrete �l�şk�n  TMMOB Kocael� �l koord�nasyon kurulu olarak basın 
açıklaması gerçekleşt�r�ld�.

İşs�zl�k ve enflasyon oranlarının bu kadar yüksek 
olduğu b�r dönemde ülkem�zde 2021 yılında 
uygulanacak asgar� ücret yüzde 21.56 oranında 
zamlanarak 2 b�n 324 TL'den 2 b�n 825 TL'ye çıktı. 

Maalesef bu rakam çoğunluğunu �şç�ler�n 
oluşturmadığı Asgar� Ücret Kom�syonu'nun �şç�ler� 
tems�l eden Konfederasyon tarafından dah� 
yeters�z bulunmuştur.

2825 TL asgar� ücret �nsanca yaşanacak b�r ücret 
değ�ld�r. Bel�rlenen ücret açlık sınırının  altındadır; 
b�r sefalet ücret�d�r.

Yen� durumda, asgar� ücretl� b�r çalışanın 3.577 TL olan 
brüt maaşı 500,85 TL s�gorta pr�m�, 35,78 TL �şs�zl�k 
s�gortası pr�m�, 456,13 TL gel�r verg�s�, 27,15 TL damga 
verg�s� kes�ld�kten sonra 2.557 TL'ye düşüyor ve 268 
l�ralık AGİ tutarı eklend�kten sonra da net 2.825 TL'ye 
yüksel�yor. Asgar� geç�m �nd�r�m� düşüldüğünde 
b e l � r l e n e n  a s ı l  ü c r e t � n  2 . 5 5 7  T L  o l d u ğ u 
görülmekted�r. Öyle b�r asgar� ücret tanımı var k�, 
o n a  d a  A s g a r �  G e ç � m  İ n d � r � m �  d e s t e ğ � 
yapılmaktadır. Bu hal�yle 3.577 TL brüt ücret�n 
yaklaşık % 21'� pr�m ve verg� kes�nt�ler�ne 
g�tmekted�r. Son derece yeters�z olan bu ücretten 
�lan pr�m ve verg� kes�nt�ler� yapılmaması yönünde 
b�r yasal düzenleme yapılmalıdır. Y�ne tüm 
çalışanların ücretler�ne uygulanan verg� d�l�mler� 
de Asgar� ücretl�lere uygulanan verg� muaf�yet� �le 
entegre ed�lmel�d�r.

Asgar� ücret, çalışan k�ş�n�n bakmakla yükümlü 
olduğu k�ş� sayısına göre bel�rlenmel�d�r.

Asgar� Ücret Yönetmel�ğ�'n�n 6 maddes�nde, "...Ücret�n, 
b�r günlük olarak bel�rlenmes� esastır..." hükmü 
değ�şt�r�lmel� ve  "...asgar� ücret�n aylık  olarak 

bel�rlenmes� esastır." şekl�ne dönüştürülmel�d�r. Çünkü 
Asgar� Ücret, çalışan b�r �şç�n�n günlük karşılaması 
gereken bes�n tutarının dışında k�ra g�b� aylık 
�ht�yaçlarıyla b�rl�kte tüm f�z�ksel ve sosyal �ht�yaçlarını 
da karşılamakla tanımlıdır.

Y�ne Yönetmel�ğ�n 7. maddes�nde, "Ücret en geç �k� yılda 
b�r olmak üzere bel�rlen�r." hükmü, yüksek enflasyon 
seyr�ndek� ve çalışanın aleyh�ndek� verg� oran 
d�l�mler�n�n uygulandığı ülkem�zde, durağan b�r 
ücret�n reel alım gücünün sürekl� düştüğü b�r 
gerçekt�r. Dolayısıyla bu madde, "aylık enflasyon 
oranıyla ya da p�yasa şartlarıyla �l�şk�lenecek b�r tanımla 
asgar� ücret bell� per�yotlarda (her ay, 3 ayda, 6 ayda g�b�) 
güncellen�r" anlamında b�r hükme dönüştürülmel�. 
7'�nc� madden�n devamında, "Kom�syon, ücret�n 
bel�rlenmes�nde; ülken�n �ç�nde bulunduğu sosyal ve 
ekonom�k durumu, ücretl�ler geç�nme �ndeksler�n�, bu 
�ndeksler yoksa geç�nme �ndeksler�n�, f��len ödenmekte 
olan ücretler�n genel durumunu ve geç�m şartlarını göz 
önünde bulundurur." hükmü �se d�ğer dönemlerde 
olduğu g�b� bu dönem bel�rlenen asgar� ücret 
rakamında da göz önünde bulundurulmamış ve 
kamuoyunun genel beklent�s�n�n ger�s�nde b�r tutar 
bel�rlenm�şt�r.

Asgar �  Ücret  B el � r leme Kom�syonu,  ücret �n 
bel�rlenmes�nde konuyla �lg�l� meslek kuruluşlarının, 
ün�vers�teler�n, d�ğer send�ka  konfederasyonların  ya 
da uzman k�ş�ler�n öner� ve görüşler�n� almalı ve 
bel�rlenen rakam kamuoyunu memnun edeb�lmel�yd�.
Neres�nden bakarsak bakalım bu yıl da asgar� ücretten 
tüm çalışan, emekç� kes�mler g�b� mühend�sler, 
m�marlar ve şeh�r plancıları da memnun değ�ld�r. 
TMMOB tarafından 2021 yılı Mühend�s-M�mar ve Şeh�r 
Plancıları Asgar� Ücret� 5.750 TL olarak bel�rlenm�şt�r. 
TMMOB �le SGK arasında yapılan ve sonrasında SGK 
tarafından tek taraflı olarak �ptal ed�len Mühend�sl�k 
Asgar� Ücret Protokolünün uygulanmaması �le b�r çok 
meslektaşımız Asgar� Ücret Kom�syonunca bel�rlenm�ş 
olan 2.825 TL Ücretle çalışmak zorunda bırakılmıştır. 
29.12.2020

Murat KÜREKCİ
TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu (İKK) 
Sekreter�



basın açıklaması

VEKİLLERE ÇAĞRIMIZI YİNELİYORUZ:
ÇEVRE İÇİN SİZDEN DUYARLI OLMANIZI BEKLİYORUZ!

Last�k yakma tes�sler�ne yönel�k kanun değ�ş�kl�ğ� görüşmeler� önces� m�lletvek�ller�ne yönel�k TMMOB İl 
Koord�nasyon Kurulu olarak basın açıklaması gerçekleşt�r�ld�. 

Kamuoyunun da b�ld�ğ� üzere, geçen 
hafta 18 Kasım 2020 Çarşamba 
gününden �t�baren mecl�ste Elektr�k 
P�yasası Kanunu �le Bazı Kanunlarda 
Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Kanun 
Tekl�f� üzer�ne görüşmeler yapılmış ve 
öner�len tekl�f�n �lk 24 maddes� 
geçm�şt�r. Bu maddeler arasında 
g ü n d e m e  g e t � r � l e n  6 .  M a d d e 
mutabakatla tekl�ften kaldırılmış olup 
özel l �k le  k amuoyuna K AOB ve 
T M M O B  K o c a e l �  İ K K  o l a r a k 
görüşler�m�z� bel�rtt�ğ�m�z 13'üncü 
madde küçük değ�ş�kl�kler yapılarak 
kabul ed�lm�şt�r. Burada yapılan küçük 
değ�ş�k l �k ömrünü tamamlamış 
last�kler (ÖTL) �le plast�k çöpler�n 
yakılmasını ve bu kaynaklardan enerj� 
ü re t � l m e s � n �  e n g e l l e m e m � ş t � r. 
B�l�nd�ğ� üzere Kanun'da 2016 yılında 
y a p ı l a n  d e ğ� ş � k l � k  � l e  ö m r ü n ü 
tamamlamış last�kler (ÖTL) ve sanay� 
arıtma çamurları b�yokütle sayılarak “yen�leneb�l�r enerj� 
kaynağı” olarak kabul ed�lm�şt�. Bu kez 13 maddede k� 
yen� düzenleme �le b�rl�kte �se plast�k çöpler ve orman 
ü r ü n l e r �  at t ı k l a r ı  d a  b � yo k ü t l e  k a p s a m ı n d a , 
“yen�leneb�l�r enerj� kaynağı“ olarak kabul ed�lerek 
YEKDEM (Yen�leneb�l�r Enerj� Kaynakları Destekleme 
Mekan�zması) Desteğ� alacak �ş konuları arasına g�rm�ş 
olacaktır.

Başta Kocael�, Düzce ve Erz�ncan �ller�nde last�k yakarak 
elektr�k üreten mevcuttak� tes�slere �lave olarak b�l�nen 
5 yen� last�k yakma tes�s� �le b�rl�kte ülken�n her tarafında 
gerek last�k yakarak gerekse de çöp yakarak elektr�k 
enerj�s� üretmen�n önü açılacaktır. Kent�m�z zaten 
havası oldukça k�rl� b�r kentt�r. Gerek sanay�n�n, gerekse 
de araç traf�k yoğunluğunu etk�s�yle kanser oranlarının 
çok fazla olduğu b�r kentte yaşamaktayız. Kocael� bu tür 
yen� tes�sler �le beraber artık �y�den �y�ye yaşanmaz b�r 
hal alacaktır. Sadece havanın k�rlenmes� değ�l, bu 
k�rl�l�ğ�n �k�nc�l etk�s� toprak ve suya olacaktır. 
D olay ıs ıy la  yed�ğ�m�z  gıdalar,   � ç t �ğ�m�z  su, 
soluduğumuz hava; daha fazla hastalanmamıza, daha 
sağlıksız ve daha ölümcül b�r yaşama sah�p olmamıza 
sebep olacaktır.

TBMM'de görüşmeler devam ederken Kocael� 
m�lletvek�ller�m�z; Sayın Tahs�n Tarhan, Sayın Lütfü 
Türkkan ve Sayın Ömer Faruk Gergerl�oğlu yasa 
değ�ş�kl�kler�ne yönel�k Kocael�'n�n ve ülken�n 
geleceğ�n� gözetm�şler, gerek mecl�s kürsüsünden 
gerekse de d�ğer  or tamlarda duyar l ı l ık lar ını 
gösterm�şlerd�r. Maalesef d�ğer m�lletvek�ller�m�z 
kent�m�z�n ve d�ğer kentler�m�z�n hava, toprak ve su 
k�rl�l�ğ�ne neden olacak, halk sağlığına olumsuz etk� 
yaratacak ancak rant elde ed�lmes�n� sağlayacak olan bu 
maddeye yönel�k şu ana kadar halkın yanında b�r 
duyarlılık gel�şt�rmem�şlerd�r.

Bahs� geçen kanun tekl�f�n�n kalan maddeler� ve 
toplamı üzer�nden 25 Kasım 2020 Çarşamba günü 
�t�bar�yle görüşmelere devam ed�lecekt�r. Çevre 
k�rl�l�ğ�ne neden olab�lecek 13 madden�n �ptal ed�lmes�, 
çevre ve halk sağlığının terc�h ed�lmes� yönünde, başta 
K o c a e l �  m � l l e t ve k � l l e r � m � z  o l m a k  ü ze re  t ü m 
m�lletvek�ller�m�zden duyarlılık göstermeler�n� talep 
ed�yoruz.

Murat KÜREKCİ
TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu (İKK) 
Sekreter�
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basın açıklaması

Enerj� Kom�syonumuzun hazırlamış olduğu "enerj� kullanımında alınacak bas�t önlemler"konulu basın 
metn� halkımızla paylaşıldı.

MAKİNA MÜHENDİSLERİNDEN TASARRUF UYARISI

Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� 
Şubes� olarak, mesleğ�m�zden hareketle 
ülke ve toplum yararına olan her 
konuda, üzer�m�ze düşen görev ve 
sorumluluk b�l�nc� �le çalışmalarımızı 
sürdürmektey�z.

Soğuk havaların kend�n� yavaş yavaş 
h�ssett�rmeye başladığı bu günlerde, 
ısınma �ht�yacımız �ç�n kazan, komb� ve 
kalor�fer, sobalarımız yaygın olarak 
kullanılmaya başlanmıştır.

Alınab�lecek bas�t önlemler �le günlük 
yaşamda daha ver�ml� elektr�k, su ve 
doğalgaz kullanımı sağlayab�leceğ� g�b� 
mal�yetler� de düşürecekt�r. Bu amaçla:

1 -  B � n a l a r ı n  � n ş a a t  a ş a m a s ı n d a 
yalıtılması veya daha sonradan ısı yalıtım malzemes� �le 
kaplanması anlamına gelen mantolama adıyla b�l�nen yalıtım 
uygulamasıyla %50 ye varan oranlarda daha az enerj� 
tüket�lerek yakıt g�derler� azaltılab�lecekt�r. B�na yalıtımlarında 
çatı  yalıtımının b�nanın duvarlarının yalıtımı kadar  enerj� 
tüket�m�n� d�rek etk�led�ğ� b�l�nmel�d�r.

2- Pencere ve kapı kenarlarından hava sızıntılarını önlemek 
�ç�n pencere bandı ve sünger kullanılmalı, deforme olmuş 
sızdırmazlık contaları onarılmalıdır.

3-  Ç�ft cam veya yen� nes�l yalıtımlı cam uygulamalarının tek 
camlara göre enerj� ver�ml�l�ğ�nde daha etk�l� olduğu, yakıt 
g�derler�n�n düşürülmes�nde cam ve pencerelerden olan ısı 
kayıplarının öneml� olduğu b�l�nmel�d�r.

4- Güneşl� günlerde perdeler� açarak �çer�n�n aydınlatılması ve 
güneş enerj�s� �le �çer�s�n�n ısıtılarak ısınma ve aydınlatma 
s�stem�m�ze destek sağlanab�lmekted�r.

5- Radyatör üzerler�ne ısı transfer�n� engelleyecek uzun 
perdeler kullanılmamalı, radyatörün önüne veya üzer�ne 
herhang� b�r eşya konulmamalıdır. Isı kaybını daha da 
azalması �ç�n radyatörün arka yüzey�ndek� duvara alüm�nyum 
kaplı ısı yalıtım levhaları yerleşt�r�leb�l�r. Genell�kle pencere 
altlarında kullanılan mermer pervazların ısı kayı yaratan 
köprüler oluşturduğu unutulmamalıdır.

6- Odalar havalandırırken ısıtıcılar ve ısıtma s�stem� veya 
radyatör vanaları mutlaka kapatılmalıdır.

7- Kış aylarında odalarda mümkün oldukça çamaşır 
kurutulmamalıdır.

8- Kl�ma seç�m� yapılırken enerj� ver�ml�l�k oranı en yüksek yan� 
en az elektr�k kullanan modeller terc�h ed�lmel�d�r. Dış ün�te 

d�rek rüzgara ve güneş ışınlarına maruz 
kalmayacak şek�lde ser�n ve gölgel�k b�r 
yere uygun olarak yerleşt�r�lmel�d�r.  
Tem�zl�k ve bakımları her yıl yetk�l� 
serv�slere yaptırılmalıdır.

9- Evlerde normal lambalar (akkor 
flamanlı lamba) yer�ne tasarruflu lamba 
veya led lambalar kullanılmalıdır. 75 
Watt'lık akkor flamanlı lamba yer�ne 15 
Watt'lık b�r kompakt floresan lamba 
kullanarak aynı ışık etk�s� �ç�n  %80 daha 
az elektr�k tüket�leceğ� b�l�nmekted�r.

10- Ampuller�n k�r ve tozlarını kuru bezle 
tem�zlenmel�,  tüp b�ç�m� floresan 
l a m b a l a rd a  k u l l a n ı l a n  m a nye t � k 
balastların yer�ne elektron�k balast 
kullanılması hal�nde balastlardan oluşan 

enerj� kayıplarının %30 c�varında azaldığı b�l�nmekted�r.

11-  Merd�ven aydınlatmasında düşük güçlü ve harekete 
duyarlı olan sensörlü t�p aydınlatmalar terc�h ed�lmel�d�r.

12- Elektr�kl� ev aletler� satın alınırken enerj� tasarrufu yüksek A 
++sınıfı et�kete sah�p c�hazlar alınmalıdır. Uzun sürel� 
kullanımlarda tasarruf sağlanacağı b�l�nmel�d�r. 

13- Kışa g�rmeden komb� ve kazan bakımları yaptırılmalı, 
gerek�yor �se petek boyutları tekrar değerlend�r�lmel�d�r. 
Komb�l� evlerde oda termostatı ve termostat�k vana 
kullanımının tasarruf sağlayacağını unutulmamalıdır. 
Kullanılmayan odaların petek vanalarının tamamen 
kapatılması doğalgaz sarf�yatını düşürmeyeceğ� b�l�nmel�d�r.

14- Baca tem�zl�kler�, baca sızdırmazlıkları, havalandırma 
menfezler�n�n açık olması yanma ver�ml�l�ğ� �ç�n öneml�d�r. 
Yakıcı ayarlarının kontroller� de ayrıca yapılmalıdır.  

15- Radyatör petekler� üzer�nde oluşan tozların  ısı transfer�n� 
azaltacağı g�b� solunum yolu rahatsızlıklarını da tet�kled�ğ� 
unutulmamalıdır. Ayrıca yıllar �ç�nde radyatör �çler�nde oluşan 
k�rl�l�kler�n ısı transfer�n� engelleyeceğ� ve yakıt tüket�m�n� 
arttıracağı unutulmamalıdır.

Daha detaylı b�lg�ler �ç�n odamızdan    
• Enerj� Ver�ml�l�ğ� Kılavuzu,
• Soba, Şofben, Kalor�fer Kazanı, Asansör Kullanma Kılavuzu 
• Doğalgaz Kullanım Kılavuzu
K�tapçıklarını ücrets�z tem�n edeb�l�rs�n�z.
 
Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes�
Enerj� Kom�syonu



basın açıklaması

DÜN; 4 KADIN DAHA EKSİLDİK..

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ UYGULANSIN” derken boşuna dem�yoruz!

B�r sözleşmen�n �mzalanmış ve 
yürürlüğe g�rm�ş olması aslında 
h�çb�r  anlam �fade etm�yor. 
Sözleşmen�n doğru şek � lde 
uygulanması ve denetlenmes� �le 
bu sözleşmeden ver�m alınması 
mümkün. Maalesef Türk�ye'de 
uygulamalarda c�dd� aksaklıklar 
devam ed�yor ve bu da vahş�ce 
katled�len veya düzenl� olarak 
ş�ddet gören kadınlarla �lg�l� her 
geçen gün yen�  haber ler le 
karşılaşmamıza sebep oluyor. 
Em�ne BULUT, Pınar GÜLTEKİN, Zek�ye OF, Sema ASLAN, 
Zeynep ŞENPINAR, Seher A., Münevver ALBAÇ, Ceren 
KULTAŞ, Fatma GÜNAY, Ruk�ye ÇERMAN, Hülya ÖZMEN, 
Canan NERGİZ, Selma TETİK, Gülnur KOCABAŞ, Sev�lay 
ALKAÇ, Fatemeh ALİDADİSHAMSABADİ, Fatma 
KÖKOĞLU, Selda GEREDELİ, Selda BAŞARAN, Gül 
KARADAĞ, Bahr�ye DALYAN, Nurcan POLAT… derken ve 
daha bugün Ayl�n SÖZER beden�n� yakan ateş�n 
dumanını �ç�ne çekt� ve can çek�şerek son nefes�n� verd�, 

Ves�le DÖNMEZ oğlu tarafından 
pompalı tüfek �le öldürüldü, Betül 
T U Ğ L U K  o ğ l u  t a r a f ı n d a n 
bıçaklanarak öldürüldü, Selda 
TAŞ eş� tarafından kafasından 
vurularak öldürüldü.

Dört c�nayet, kıyımdır! Kadın 
c�nayetler� pol�t�kt�r. Ama b�z 
a v a z ı m ı z ı n  ç ı k t ı ğ ı  k a d a r 
b a ğ ı r ı y o r u z ;

Ayl�n SÖZER, Ves�le DÖNMEZ, 
Betül TUĞLUK, Selda TAŞ ve öldürülen tüm kadınlar 
İSYANIMIZDIR!

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VE 6284 SAYILI KANUN 
UYGULANSIN!

ÖLMEK DEĞİL YAŞAMAK İSTİYORUZ!

TMMOB İKK KOCAELİ KADIN ÇALIŞMA GRUBU

Eğ�t�ml� personeller tarafından �şlet�lmeyen, per�yod�k test ve kontroller� yapılmayan kazanlar ve basınçlı 
kapların patlamalara ve �ş kazalarına yönel�k güvenl�k r�sk� göz ardı ed�lmemel�d�r.

Kış aylarında kullanmaya başlanan kalor�fer kazanları ve endüstr�yel tes�slerde kullanılan farklı t�plerdek� 
kazanlar �le genleşme tankı, h�drofor g�b� basınçlı kaplara �l�şk�n, �ş kazalarını önlemeye yönel�k �ş 

güvenl�ğ� kuralları �ç�n �lg�l� yasal düzenlemeler�n hatırlatılması �le �lg�l� basın açıklaması gerçekleşt�r�ld�. 

KAZAN VE BASINÇLI KAPLARIN KONTROLLERİ İHMAL 
EDİLMEMELİDİR

Kış mevs�m�n�n kend�s�n� hızla h�ssett�rmeye 
başladığı bu günlerde, merkez� ısıtma s�stemler�nde 
kullanılan sıcak su (kalor�fer) kazanları da devreye 
g�rm�ş durumdadır. Endüstr�yel tes�slerde kullanılan 
kazanlar g�b� ısınma amaçlı konut ve h�zmet 
b�nalarında kullanılan kazanların ve h�drofor g�b� 
basınçlı kapların da yılda en az b�r kez per�yod�k test 
ve kontroller�n�n yapılması yasal b�r zorunluktur. 
D�ğer taraftan bu kazanların, kazan türüne göre 
eğ�t�m almış personellerce �şlet�lmes� gerekmekted�r. 
Eğ�t�ml� personeller tarafından �şlet�lmeyen, 
per�yod�k test ve kontroller� yapılmayan kazanlar ve 
basınçlı kapların patlamalara ve �ş kazalarına yönel�k 
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basın açıklaması

güvenl�k r�sk� göz ardı ed�lmemel�d�r.
6331 sayılı “İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Kanunu” uyarınca 
çıkarılan ve 25.04.2013 tar�h ve 28628 sayılı Resm� 
Gazetede yayımlanarak yürürlüğe g�ren “ İş 
Ek�pmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenl�k 
Şartları Yönetmel�ğ�”, �şyerler�nde bulunan �ş 
ek�pmanlarının kullanımı �le �lg�l� sağlık ve güvenl�k 
yönünden uyulması gereken asgar�  şar tları 
bel�rlem�şt�r. Anılan yönetmel�k; kısaca �ş ek�pmanı 
olarak tanımlanan �ş�n yapılmasında kullanılan 
herhang� b�r mak�ne, alet, tes�s ve tes�satın y�ne 
yönetmel�kte öngörülen aralıklarda ve bel�rt�len 
yöntemlere uygun olarak, yetk�l� k�ş�lerce muayene, 
deney ve test faal�yetler�n�n yapılmasını, kontrol 
sonuçlarının kayıt altına alınmasını ve yetk�l�ler her 
�sted�ğ�nde göster�lmek üzere uygun şek�lde 
saklanmasını hüküm altına almıştır.

BUHAR KAZANLARI, KIZGIN SU KAZANLARI, 
KIZGIN YAĞ KAZANLARI, KALORİFER KAZANLARI 
VE DİĞER BASINÇLI KAPLAR PERİYODİK OLARAK 
KONTROL EDİLMELİDİR.

Her yıl gazete manşetler�nde gördüğümüz ölümlü �ş 
kazalarının önlenmes� �ç�n kazanların ve genleşme 
tankı, h�drofor, hava tankı, bo�ler, otoklav g�b� 
�çer�s�nde 0,5bar üzer�nde basınç bulunduran d�ğer 
basınçlı  kapların per�yod�k kontroller�  � lg�l � 
standardında bel�rt�lmem�ş �se yılda en az 1 kez 
yapılmalıdır.
Basınçlı kapların r�sk değerlend�r�lmes�nde veya 
basınç test� yapılamaması durumunda uygun 
tahr�batsız muayene yöntemler� kullanılarak; kalınlık, 
k o r o z y o n  v e  k a y n a k  k o n t r o l l e r � 
yapılmalıdır.Per�yod�k kontrollerde, kazanların ve 
basınçlı kapların �ş güvenl�ğ� ve �şç� sağlığı açısından 
kontroller� ve  h�drostat�k testler� �le emn�yet 
vanalarının açma testler� yapılmalıdır. Emn�yet 
vanalarının açma, kapama ve sızıntı kabul testler� 
ayrıca yapılarak, ayarlarının bozulmayacak şek�lde 
mühürlenmes� ayrıca tavs�ye ed�lmekted�r.

K A Z A N L A R I N  P E R İ YO D İ K  KO N T R O LÜ  İ Ş 
KAZALARINI EN AZA İNDİRİR.

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası olarak Şube ve 
Tems�lc�l�kler�m�zde görevl� tecrübel� kadromuz, 
kamusal güvenl�ğ� ön planda tutarak yıllardır 
per�yod�k kontrol h�zmetler�n� büyük b�r özenle 
a k re d � t e  A  t � p �  m u a ye n e  k u r u l u ş u  o l a r a k 
yürütmekted�r.

Kanunen yaptırılması zorunlu olan per�yod�k 
kontroller� yaptırmayan Sanay� Kuruluşları Yetk�l�ler� 
ve S�te Yönet�c�ler�'n�n büyük r�skler almakta 
olduğunu b�r kez daha hatırlatırız.

KAZAN İŞLETMESİNDEN SORUMLU PERSONEL 
EĞİTİMLİ VE BELGELİ OLMALI.
Aynı Yönetmel�k'�n 11. Maddes� “İşverence �ş 
ek�pmanını kullanmakla görevl� çalışanlara, bunların 
kullanımından kaynaklanab�lecek r�skler ve 
bunlardan kaçınma yollarına �l�şk�n eğ�t�m almaları 
sağlanır.” �bares�n� �çermekted�r. Bu madde gereğ�nce 
kazanların �şletmes�nden sorumlu personeller�n �lg�l� 
kazan t�p�ne göre Kazan İşletmec�s� eğ�t�mler�ne 
katılmalıdır.

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası, Anayasanın 
135. Maddes� gereğ� 6235 sayılı Türk Mühend�s ve 
M�mar Odaları B�rl�ğ� (TMMOB) kanununa göre 1954 
yılında kurulmuş kamu kurumu n�tel�ğ�nde meslek 
kuruluşudur. Kuruluş kanunu uyarınca “Meslek 
alanları �le �lg�l� konularda her kademedek� tekn�k 
personel�n yet�şt�r�lmes� �ç�n gerekt�ğ�nde �lg�l� 
kuruluşlarla �şb�rl�ğ� yaparak eğ�t�mler düzenlemek 
ve belgelend�rmek” doğrultusunda eğ�t�mler 
düzenlemekte ve belgelend�rmekted�r.
MMO Kocael� Şubes�'nce Buhar kazanları, kızgın su 
kazanları, kızgın yağ kazanları ve sıcak su (kalor�fer) 
kazanlarını �şleten personele yönel�k olarak 
yürütülen Sanay� Kazanları İşletmec�l�ğ� eğ�t�mler�, İş 
Ek�pmanları Kullanımında Sağlık ve Güvenl�k Şartlar 
Yönetmel�ğ� ve MMO Ana Yönetmel�ğ� kapsamında 
düzenlenmekted�r. Eğ�t�m sonunda başarılı olan 
katılımcılara Kurs Katılım belges� düzenlenmekted�r. 
Bu eğ�t�mler�m�zdek� teor�k konular,  Uygulamalı 
Eğ�t�m Merkez�m�zdek� ün�teler üzer�nde yapılan 
uygulamalı dersler �le desteklenmekted�r. Bu 
eğ�t�mler�n İzm�t'te bulunan Şube merkez�m�z ve 
Uygulamalı eğ�t�m merkez�m�zde düzenlenmes� 
Kocael�, Gebze, Sakarya ve Bolu Sanay�c�ler� ve S�te 
Yönet�c�ler� �ç�n büyük kolaylık sağlamaktadır. 
Per�yod�k Kontroller ve Sanay� Kazan İşletmec�l�ğ� 
Eğ�t�mler� hakkında b�lg� almak �steyen Sanay� 
Kuruluşları ve S�te Yönet�m� Yetk�l�ler�  0 262 324 69 33 
numaralı telefon veya  kocael�.kontrol@mmo.org.tr
elektron�k posta adres�n� kullanarak Şube ve 
Tems�lc�l�k çalışanlarımızla �le �let�ş�me geçeb�l�rler. 
Basına ve kamuoyuna duyurulur.
 
Murat KÜREKCİ
Mak�na Mühend�sler� Odası
Kocael� Şube Başkanı

mailto:kocaeli.kontrol@mmo.org.tr
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LPG'l� Araçların Kontrol ve Denet�m�n� Yok Ederek P�yasayı Kuralsızlaştıran 
Düzenlemeler İptal Ed�lerek Kamu/Toplum Yararını Gözeten Düzenlemeler 

Yapılmalıdır

“LPG'l� Araçların Kontrol ve Denet�m�n� Yok Ederek P�yasayı Kuralsızlaştıran Düzenlemeler İptal Ed�lerek 
Kamu/Toplum Yararını Gözeten Düzenlemeler Yapılmalıdır” konulu basın açıklaması gerçekleşt�r�ld�. 

04.11.2020 tar�h ve 31294 sayılı Resm� Gazete'de 
yayımlanan “B�naların Yangından Korunması Hakkında 
Yönetmel�kte Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Yönetmel�k” �le 
� lg� l �  yönetmel �ğ�n  60.  maddes�  değ�şt � r � lerek , 
Sıvılaştırılmış Petrol Gaz (LPG) yakıtlı araçların bel�rl� 
şartlarda kapalı otoparklara park etmeler� serbest 
b ı r a k ı l m ı ş t ı r.  Yö n e t m e l � k t e  o t o p a r k l a r a  p a r k 
yapılmasıyla �lg�l�  şar tları �çeren düzenlemeler 
yapılırken, araçların dönüşüm,  tad�lat, kontrol ve tak�p 
ed�leb�l�rl�kler� �le halkın can ve mal güvenl�ğ�n� 
tehl�keye atan ve denet�ms�zl�ğe yol açan �lg�l� d�ğer 
mevzuatta herhang� b�r değ�ş�kl�k yapılmamıştır. 
Otoparklara �l�şk�n düzenleme bu hal�yle olumlu ama d�ğer 
mevzuat bu şek�lde kaldığı sürece eks�kt�r ve bu hal�yle 
uygulanması can ve mal güvenl�ğ� r�sk�n�n devamı 
anlamına gelmekted�r.

TÜİK'�n 2019 yılı  Ocak ayı motorlu kara taşıtları 
�stat�st�kler�ne göre ülkem�zde traf�ğe kayıtlı 12 m�lyon 437 
b�n 250 adet otomob�l�n yüzde 37,8 oranında 4 m�lyon 703 
b�n 163 LPG'l� araç bulunmaktadır. Kısaca LPG'l� araçlar 
yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu açıdan Türk�ye'y� İtalya, 
Polonya, Güney Kore, Avustralya tak�p etmekted�r. Söz 
konusu ülkelerde LPG'l� araçların otoparklara alınması �le 
�lg� anlayış ve mevzuat farklılıkar taşımakla b�rl�kte en 
öneml� husus, LPG yakıtlı araçların B�rleşm�ş M�lletler 
Avrupa Ekonom�k Kom�syonu'nun (BM/AEK) 1958 Cenevre 
Antlaşması  çerçeves�nde yayımladığı  ECE R-67 
Regülasyonu'nda; “I. yanma s�stemler�nde sıvılaştırılmış 
petrol gazı kullanan motorlu taşıtların özel donanımının 
onayı, ıı. yanma s�stemler�nde sıvılaştırılmış petrol gazı 
kullanmak �ç�n özel donanım takılı b�r taşıtın bu tür 
donanımın yerleşt�r�lmes� konusunda onayı �le �lg�l� 
hükümler”e uygun standart gerekler�ne sah�p olunması, 
b�r�nc� koşul olarak yer almaktadır.

ECE R-67 Regülasyonu ve ECE R 115 Regülasyonu; araçların 
kapalı otoparklarda yangın sırasında sıcaklık artışında an� 
gaz boşaltımlarını engelleyen ve  elzem olan LPG tankının 
yüzde 85 sev�yen�n üzer�nde doldurulmasını otomat�k 
olarak engelleyen s�stem de dah�l olmak üzere araçların 
100 noktadan kontroller�n�n yapılarak per�yod�k olarak 
denetlenmes� ve LPG tanklarının kayıtları tutularak 10 
yılda b�r mecbur� olarak değ�şmes� ve kullanılmış veya 
uygun olmayan tankların kullanımının önüne geçmes�n� 
şart koşmaktadır.

Ancak B�l�m Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı'nın 2017 yılında 

yaptığı b�r mevzuat değ�ş�kl�ğ� (24.07.2017 tar�h ve 30106 
sayılı Resm� Gazete'de yayımlanan Araçların İmal, Tad�l ve 
Montajı Hakkında Yönetmel�kte Değ�ş�kl�k Yapılmasına 
Da�r Yönetmel�k) �le LPG'l� araçların gaz sızdırmazlık 
kontrolü ve araçların LPG yakıtı �le kullanımına yönel�k 
dönüşüm yapacak f�rmaların �n�s�yat�f�ne bırakılmıştır. 
F�rmalar bu dönüşüme da�r son �şlem olan montaj tesp�t 
raporunu düzenleyeb�lmekted�rler. Bu düzenleme �le 
dönüşüm ve denet�m tamamen araçların tad�latını 
yapan ya da araç yakıt s�stem�n� değ�şt�ren f�rmaların 
�n�s�yat�f�ne (beyanına!) bırakılmıştır. Böylece kontrol ve 
denet�m�n olmadığı b�r p�yasa oluşumuna yol açılmış; 
LPG'l� araçların Odamız başta olmak üzere bağımsız 
kurum ve kuruluşlarca yapılan gaz sızdırmazlık kontrolü 
tamamen �ptal ed�lm�ş, o günden ber� bu araçlar 
denet�ms�z bırakılmış, halkın mal ve can güvenl�ğ� yok 
sayılmıştır. Dönüşüm yapan araçlar doğrudan araç 
muayene �stasyonlarına g�derek sadece gaz kaçağı 
kontroller� yapılarak traf�ğe çıkmakta ve bu araçların ECE R-
67 ve ECE R 115 Regülasyonlarının gerekler�ne sah�p olup 
olmadığı kontrol ed�lememekted�r.

Oysa halkın can ve mal güvenl�ğ� ve kamu düzen� 
açısından yapılması gerekenler açıktır:
• Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı üzer�ne düşen görev� yer�ne 
get�rerek, öncek� dönemlerde olduğu g�b� LPG'l� araçların 
Sızdırmazlık Kontroller�n�n akred�te kurum ve 
kuruluşlarca yapılmasını yen�den sağlamalıdır.

• Araçlarda yapılacak dönüşüm ve tad�lat muhakkak 
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basın açıklaması

Mak�na Mühend�sler� Odası tarafından belgelend�r�len 
Mühend�sler�n tasarladığı projeye uygun ve tak�p 
ed�leb�l�r olmalıdır.

• “LPG Sızdırmazlık”, Taşıt Muayeneler�nde “haf�f kusur” 
olmaktan çıkarılmalıdır. Etk�n b�r gaz sızdırmazlık 
kontrolü yapılması ve per�yodunun en az 1 yıl olması 
sağlanmalıdır. Denet�m�n kamusal b�r sorumluluk olduğu 
unutulmadan bu araçların kontrolüne �l�şk�n usul ve 
esaslar yen�den düzenlenmel�d�r.

• Otoparkların uygunluğu ve �lg�l� ek�pmanların 
per�yod�k kontrolü kamusal b�r anlayışla kamu el�yle ya 
da kamu kurumu n�tel�ğ�nde yetk�l� kuruluşlar el�yle 
yapılmalıdır.

• Ayrıca LPG'l� araçların dönüşüm ve sızdırmazlık 
açısından uygunluğu �zleneb�l�r olmalı, uygunluk 
�zleneb�l�rl�ğ� �le per�yod�k bakımlarının yapılmasını 
sağlayab�lecek b�r “LPG'l� Araç Tak�p S�stem�” kurulmalıdır. 
Bu s�stem uygun olan araçların uygun mekanlara g�rmes�n� 
kontrol edeb�lmel� ve sağlamalıdır.
• LPG tanklarının ve dönüşüm s�stemler�n�n sev�yes�n�n 
ECE 67.01 tekn�k düzenlemes�ne uygun hale get�r�lmes� ve 

mevcut LPG'l� araçların kontrolü sağlanmalıdır.

• Yetk�l� ve görevl� kılınan kurum ve kuruluşların yapacağı 
düzenlemelerde halkın can ve mal güvenl�ğ� mutlaka göz 
önünde bulundurulmalıdır.

• Bu koşullar sağlanmadıkça ve otoparklarda gerekl� 
tekn�k düzenlemeler yapılmadıkça LPG'l� araçların kapalı 
otoparklara alınmasına yönel�k Çevre ve Şeh�rc�l�k 
Bakanlığı'nın çıkardığı yönetmel�ğ�n uygulanmasından 
vazgeç�lmel�d�r.

Denet�m kamusal b�r sorumluluktur, b�r görevd�r. 
Gündel�k s�yaset�n b�r aracı olamaz ve p�yasanın �nsafına 
bırakılamaz. Bu anlayışla Odamızın 1998 yılından �t�baren 
LPG/CNG'l� araçların denet�m�ne yönel�k olarak yürüttüğü 
faal�yetlerde ed�nd�ğ� b�r�k�m ve tekn�k donanım �le 
konunun çözümünde kamu kurumlarına her düzeyde 
yardımcı olmaya, görev almaya hazır  olduğunu 
kamuoyuna duyururuz.

Murat KÜREKCİ 
TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şube 
Başkanı

SALGINDA ALINAN 2 GÜNLÜK SU KESİNTİSİ KARARI
İPTAL EDİLMELİDİR!...

İSU tarafından “Dem�ryolları'nın Hereke'de 
yürüttüğü 3'üncü hızlı tren hattı �nşaat 
çalışmaları neden�yle 2000 mm çaplı ana 
�sale hattının güzergahı değ�şt�r�leceğ� �ç�n 
Kocael�'n�n tamamında 28 Aralık Pazartes� 
akşam saat 23:00'den 30 Aralık Çarşamba 
g ü n ü  s a a t  2 3 : 0 0 'e  k a d a r   Yu v a c ı k 
Barajından beslenen hatlarda 48 saat süre 
�le su kes�nt�s� yapılacağı” mesajı �let�lm�şt�r.

Salgın dönem�nde, kamu kurum ve kuruluşlarının yetk�l�ler� 
kamuoyuyla neredeyse her �let�ş�mler�nde maske ve 
mesafeyle b�rl�kte tem�zl�ğ�n önem�ne vurgu yapmaktadır. 
D�ğer yandan “tem�zl�ğ�n/h�jyen�n” olmazı “su” dan aralıksız 
tam 48 saat boyunca, hastanelerdek� hastalar, sağlık 
çalışanları, fabr�kalardak� �şç�ler, evden eğ�t�m gören 
çocuklarımız kısaca Kocael� halkının mahrum bırakılacağı 
b�ld�r�m�nde bulunulmuştur.

Bu kes�nt�ye gerekçe göster�len çalışmanın yürütüleceğ� 
Hereke önces� İSU'ya a�t h�ç m� vana/kes�c� bulunmamaktadır 
k� Hereke'n�n doğusunda kalan tüm yerleş�m yerler�nde de su 
kes�nt�s�n�n uygulanacağı bel�rt�lmekted�r. İSU'nun, her �lçe 
g�r�ş�nde ana hatlar üzer�nde kesme vanaları bulunmalıdır. Bu 
durumda başka b�r önlem bulunmasa b�le sadece Hereke'n�n 
batısında kalan D�lovası, Gebze, Darıca ve Çayırova �lçeler�nde 
su kes�nt�s� söz konusu olmalıdır.  Y�ne bu bölgede yapılacak 
çalışma sürec�nde, su kes�nt�s� olmaması ya da kısa sürel� 
kes�nt� �ç�n çalışmalar yapılmış olması gerek�rd�. 2 günlük su 

kes�nt�s� gerekçes�n�n sadece Hereke'de 
yapılacak b�r çalışmayla tar�flenmes�, akla 
Kocael�'de su h�zmet�yle �lg�l� kamuoyuyla 
paylaşılmayan başka b�r sorunun da 
olduğu düşünces�n� get�rmekted�r. Bugün 
Kocael�'n�n yaklaşık % 80 l�k kısmının su 
gereks�n�m�n� sağlayan ve TBMM'de adına 
kom�syon kurularak araştırılan “Yuvacık 
Barajı”nda su sev�yes�n�n %16'ya düştüğü, 

y�ne Sapanca Gölünü besleyen kaynaklar üzer�ndek� 
�ş letmeler �n�n t �car �  su dolumlar ına devam ett �ğ� 
b�l�nmekted�r. Küresel ısınma, İkl�m değ�ş�kl�ğ� g�b� dünya 
genel�ndek� sorunlar da göz önünde tutulduğunda gerek 
merkez�, gerekse yerel yönet�mler�n su sorununa daha hassas 
ve şeffaf olması gerekt�ğ� açıktır. Karamürsel �lçes�ndek� yapımı 
uzun zamandır devam eden İhsan�ye Barajı  henüz 
tamamlanmamıştır. Kocael� Büyükşeh�r Beled�yes� ve İSU 
Yönet�m�, “Su Yönet�m�” konusunda ac�l eylem planlarını 
kamuoyuyla paylaşmalıdır.

Koronav�rüs salgınında vaka ve ölüm sayılarının tavan yaptığı 
bu günlerde, her gün önlemlere vurgu yapıldığı b�r ortamla 
çel�ş�k b�r kararın uygulanmasını doğru bulmuyoruz. Su 
kes�nt�s� kararı ertelenmel�d�r.
 
Murat KÜREKCİ
TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası
Kocael� Şube Başkanı





WWW' 30 yaşında!
World W�de Web b�r başka dey�şle Dünyayı Saran Ağ (WWW) 
yıllardır hayatımızın �ç�nde. 20 Aralık 1990'da yayınlanan s�te, 
dünya genel�nde 1991 yılı �çer�s�nde açıldı Pek çok 
alışkanlığımızı kökünden değ�şt�ren �nternet�n bugünkü 
hal�n� almasında �mzası olan T�m Berners-Lee d�j�tal 
dünyanın şek�llenmes�nde öneml� role sah�p b�rkaç k�ş�den 
b�r�.

Telefon Nasıl Hızlı Şarj Olur?
Telefonunuzu şarja takarken yaptığınız hatalar yüzünden 
saatlerce telefonunuzu şarj edemed�ğ�n�z� b�l�yor musunuz? 
El�m�zden düşürmed�ğ�m�z ve hayatımızın öneml� b�r parçası 
olan telefonlarımız �ç�n şarj olmazsa olmazlar arasında yer 
alıyor. Uzun süre dolmak b�lmeyen şarj neden�yle pr�z�n 
başında bekl�yorsanız telefonu hızlı şarj etme yolları 
konusunda b�lg�n�z yok demekt�r.

1.Uçak Modunu Etk�nleşt�r�n!
Telefonunuzu şarja takmadan önce uçak moduna almanız 
hal�nde arka planda çalışan pek çok programı geç�c� 
sürel�ğ�ne durdurmuş olursunuz. Programların çalışması 
duracağı �ç�n telefonunuz normalden daha az enerj� 
harcayacaktır. Ayrıca operatörler�n çek�m gücü elde etmes� 
de büyük b�r enerj� harcamasına neden olur. Uçak modunda 
�se telefonunuz harcayacağı enerj�y� azaltarak kısa sürede 
şarj olacaktır.

2.Pr�zden Aşağıda Şarja Takın!
Telefonunuz �le şarj alet�n�z� taktığınız pr�z aynı h�zada �se 
pr�zden gelen enerj� yavaş b�r şek�lde telefona �let�lecekt�r. 
Hızlı b�r �let�m sağlamak �st�yorsanız telefonunuzu pr�zden 
daha aşağıda b�r noktaya takarak şarj etmen�z gerek�r.

3.Şarj Alet�n�z� Güçlü Seç�n!
Şarj alet�n�n pr�ze takılı olan güç kısmının 2 amper ve daha 
üzer�nde b�r güce sah�p olması gerek�r. Bu daha fazla enerj� 
alarak telefona ulaştırılması anlamına gel�r. Bazı şarj 
aletler�nde güç kısmı düşük amperde olduğu �ç�n saatler 
süren şarj �şlem� ç�le hal�ne geleb�l�r. Ayrıca şarj kablosunun 
da 2 amper ve üzer� olması hal�nde şarjınız daha hızlı şek�lde 
dolacaktır.

4.Powerbank/ B�lg�sayar Şarjı Kullanmayın!
Telefonu hızlı şart etmek �ç�n powerbank g�b� b�r ürün 
kullanmanız şarj süren�z� uzatacaktır. Ayrıca b�lg�sayarınıza 
bağlayacağınız şarj kablosu da telefonunuzun şarj süres�n� 
uzatan etkenlerden b�r�d�r. Telefonunuzu hızlı b�r şek�lde şarj 
edeb�lmek �ç�n mutlaka duvar pr�zler� kullanmalısınız. Duvar 
şarjı en hızlı şarj etme yöntem�d�r.

5.Şarj Olurken Telefonunuzu Kullanmayın!
Telefonunuzu b�r yandan şarj ederken b�r yandan da 
el�n�zde tutuyorsanız şarj süres�n�n uzamasına neden 
olursunuz. Telefonlar sıcak ortamlarda daha yavaş şarj 
olurlar. Ayrıca telefonunuzu şarj ederken uygulamalar 
arası gez�n�yorsanız bu durum şarj süren�z�n %50 
uzamasına neden olacaktır. Bu yüzden telefonunuzu şarj 
ederken bırakın uygulamalar arası gez�nmey� el�n�zde 
d a h �  t u t m a m a l ı  v e  t e l e f o n u n u n  s o ğ u m a s ı n ı 
sağlamalısınız.

En İy� Reklam Engelley�c�ler
Türk �nternet s�teler�nde geleneksel b�r alan fütursuzca 
reklam yerleş�mler�, b�z z�yaretç�ler� oldukça rahatsız 
etmekted�r. S�teden b�r an önce çıkma �steğ�m�z� ateşleyen 
bu bayağı reklamlardan kurtulmak büyük ölçüde 
mümkün hale gelm�şt�r. En �y� reklam engelley�c�ler 
vasıtasıyla �nternet okurluğumuzu daha mutlu 
sürdüreceğ�z.

Eklent� ve yazılım olarak c�hazlarınızda kullanab�leceğ�n�z 
bu ücrets�z reklam engelley�c�ler hemen hemen tüm s�te 
ve v�deo reklamlarının önüne geçecekt�r.

Adblock
tek kurulumla akt�fleşerek s�zler� neredeyse tüm 
reklamlardan korumaya başlar.

Adblock'un güçlü konf�gürasyon aracı �le reklam görmek 
�sted�ğ�n�z s�teler� beyaz l�steye alab�l�r, o anlık reklamları 
açab�l�r/kapatab�l�r, herhang� b�r reklamı hedef alan 
kapama/açma yapab�l�rs�n�z.

Brave Browser
Tam b�r reklam düşmanı tarayıcı olan Brave Browser, 
yaratılış amacı gereğ� kullanıcıya h�çb�r reklamı 
göstermemekted�r.

Tamamen açık kaynak kodlu ve ücrets�z b�r güven�l�r 
tarayıcı olmasının yanı sıra Chrom�um tabanlı olarak 
gel�şt�r�lm�şt�r.

AdLock Plus
Sadece �nternet reklamlarını kaldırmakla kalmayan 
Adblock Plus, aynı zamanda Youtube reklamlarını da 
kaldırır.  Ayrıca masaüstü b�lg�sayarınızın yanı sıra mob�l 
c�hazlarınıza da �nd�rerek kullanab�l�rs�n�z.
Kurulum ve kullanım süreçler� oldukça bas�t olan eklent�, 
tamam�yle ücrets�zd�r.
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ÖLÜM TOHUMLARI
W�ll�am Engdahll

GÖLÜ DEĞEN ADAM
Er�ch Scheurmann

ABARTMA TOZU (Çocuk)
Şerm�n Yaşar

Kalıtımın Değ�şt�r�lmes�n�n 
Arkasındak� Karanlık Oyunlar

Esk� ABD Dış�şler� Bakanı Henry 
K�ssenger'�n "Y�yeceğ� kontrol 
edersen �nsanlar ı  kontrol 
eders�n." Sözünün Amer�kan 
k ü ç ü k  s o s y o - p o l � t � k  e l � t 
t a r a f ı n d a n  t ü m  d ü n y a 
� n s a n l a r ı n ı n  a k ı b e t � n � 
değ�şt�reb�leceğ�n�n h�kâyes�.

Engdahl t�t�zl�kle Genet�ğ� Değ�şt�r�lm�ş Organ�zmalar 
konusunu her yönüyle okuyucunun gözler� önüne 
ser�yor. Kalıtımın değ�şt�r�lmes�n�n arkasındak� karanlık 
oyunlar b�l�m laboratuarlarından büyük ş�rketler�n 
yönet�m kuruluna, hükümettek� k�l�t mevk�lerden 
devlet başkanlarına dek uzanıyor. Günümüzdek� 
gel�şmeler�n arkasındak� nedenler� anlamak �steyen, 
dünya barışı ve sosyal adalete �nanan herkes�n okuması 
gereken uykudan uyandıran k�tap.

Sayfa Sayısı: 330
Baskı Yılı: 2009
Yayınev�: B�l�m Gönül Yayınları

Papalag� den�nce beyazlar ya 
da yabancılar anlaşılır. Ama 
sözcüğü sözcüğüne çevr�l�rse 
göğü delen anlamına gel�r.
S a m o a ' y a  m � s y o n e r  b � r 
yelkenl�yle gelm�şt�. Yerl�ler 
bu beyaz yelkenl�y� ufukta b�r 
del�k olarak gördüler, beyaz 
a d a m ı n  � ç � n d e n  ç ı k ı p 
kend�ler�ne geld�ğ� b�r del�k. 
O, göğü del�p geçm�şt�.

Yü z y ı l ı m ı z ı n  b a ş l a r ı n d a 
yayımlanan Göğü Delen 
Adam bugün artık yeş�l b�r klas�ğ� olarak okunurken, 
başlığının kaynaklandığı ş��rsel metafor, b�r de düz 
anlam �çermeye başlıyor; çünkü Papalag� sonunda 
göğü gerçekten delmey� başardı, 'ozon del�ğ�n�n' 
�ç�nden ne tür b�r yelkenl�n�n çıkageleceğ�n� �se zaman 

gösterecek.

Sayfa Sayısı: 112
Baskı Yılı: 1993
Yayınev�: Ayrıntı Yayınları

B�r sabah uyandık ve b�z�m 
kasaba toptan del�rd�. 

A n n e m  s a ğ l ı k l ı  y a ş a m 
uğruna ev� dev b�r organ�k 
tarım alanına dönüştürdü.

B a b a a n n e m  s e v � m l � , 
m � n n o ş  p a n s � y o n u n u 
oteller z�nc�r� yaptı.

B a b a m  d a h a  ç o k  p a r a 
kazanmak �ç�n eve uğramaz oldu.

Kuzen�m ata b�nerken res�m yapmaya, flüt üflerken 
p�yano çalmaya başladı.

Yengem tem�zl�kle kafayı bozdu. Kocasını p�s d�ye 
evden kovdu ve çocuklarını her gün suya yatırdıktan 
sonra mandalla çamaşır �p�ne astı.

Sevg� Teyze, daha çok seveb�lmek �ç�n çocuklarını 
koltuğa bağladı, heps�ne aynı komb�n kıyafetler g�yd�rd� 
ve onları sevg� komasına soktu.

Fehm� Ab�, b�lg�sayarın başından tuvalete g�tmek �ç�n 
b�le kalkmadığından hastanel�k oldu.

Okulda daha başarılı olmak �çin teneffüs yapmamaya, 
hafta sonları da okula g�tmeye başladık.

Etrafımda b�r tane normal �nsan kalmadı.
Ha ş�md� d�yeceks�n k� b�r tek sen m� normals�n?
Evet, b�r tek ben normal�m. Neyse k� mücadelec� b�r 
ruhum var. Bu kasabadak� �nsanlara b�r süper kahraman 
lazımsa o kes�nl�kle ben�m. Koca kasabada yanımda 
olan tek k�ş�, Tevf�k Kılıkırkyarar. Gerçi o da çok normal 
değ�l ama olsun, o da �nsan.
 (Tanıtım Bülten�nden)

Sayfa Sayısı: 160
Baskı Yılı: 2019
Yayınev�: Taze K�tap Yayınev�
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KRONİK HASTALIK NEDİR? ÇEŞİTLERİ NELERDİR?
Kron�k hastalıklar, b�rçok faktöre bağlı olarak ortaya 
çıkar ve k�ş�n�n yaşamı boyunca devam ederek, hayat 
kal�tes�nde azalmaya neden olur. Hastalığın başladığı �lk 
anda, bel�rt�ler henüz tam olarak kend�n� göstermed�ğ� 
�ç�n, k�ş� ve sağlık s�stem� tarafından tesp�t ed�lmes� çok 
zor olab�l�r. Uzun dönem �çer�s�nde yavaş gel�ş�m 
gösteren kron�k hastalıklar karşısında tıbb� g�r�ş�mler 
yanıtsız kalır.

Kron�k hastalık hang� vücut s�stem�nde gerçekleşt�yse, o 
bölgedek� organ ve dokuların tam fonks�yon 
gösterememes� neden�yle b�r takım bel�rt� ve bulgular 
ortaya çıkar. Hastalık sürec�n�n uzun sürel� olması 
neden�yle ağrı, hals�zl�k ve duygu durum bozuklukları 
g�b� ek bel�rt�ler, k�ş�n�n gündel�k yaşamının parçası 
hal�ne gel�r. K�ş�n�n �ş yapab�lme kab�l�yet�nde azalma 
gel�ş�r. Bu nedenle kron�k hastalıklar aynı zamanda b�r �ş 
gücü kaybı sebeb� olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kron�k hastalık tuttuğu doku ve çevres�nde bağışıklık 
s�stem� fonks�yonlarını baskılaması neden�yle tümoral 
yapıların oluşmasına zem�n hazırlayab�l�r.

Hastalıkların uzun sürel� oluşu, zaman �çer�s�nde k�ş�de 
ps�kososyal bozuklukların ortaya çıkmasına neden olur. 
Üzüntü, öfke, çares�zl�k, öz güven kaybı, başkalarına 
bağımlı olma end�şes� ve depresyon, kron�k hastalıklara 
eşl�k eden ps�koloj�k bel�rt�lerdend�r. 

Kron�k hastalık ned�r?
Hastalığa da�r bel�rt� ve bulgularının ortaya çıkması �ç�n 
b�r bekleme dönem� olan, b�rçok nedene bağlı olarak 
gel�şen, kes�n tedav�s� olmayan, uzun sürel� hastalıklara 
kron�k hastalık adı ver�l�r. 

Kron�k hastalıklar, düzenl� olarak tıbb� müdahale 
gerekt�r�r ve k�ş�n�n gündel�k yaşamının akt�v�teler�n� 
sınırlar.

Hastalık neden�yle ortaya çıkan bel�rt�ler�n ş�ddet� 
değ�şkend�r. Hastalık bazı dönemlerde alevlen�p ağır b�r 
sey�r �zleyeb�l�rken, bazı dönemlerde �se hastalığın 
ş�ddet� azalıp, k�ş�de ortaya çıkardığı bel�rt�ler 
haf�fleyeb�l�r.

Kron�k hastalık çeş�tler� nelerd�r?
Hastalık Kontrol ve Koruma Merkez� (CDC) ve Dünya 
Sağlık Örgütü (WHO), b�rtakım hastalıkları kron�k 
hastalık tanımı �çer�s�nde değerlend�rm�şt�r, bu 
hastalıkların en sık görülenler�: 
• Kalp ve damar hastalıkları
• Bazı kanser türler� 

• T�p 2 Şeker hastalığı 
• Obez�te
• Eklem �lt�habı (Artr�t)
• Kron�k solunum yolu hastalıkları (KOAH ve astım)

KALP VE DAMAR HASTALIKLARI
Kan dolaşımında bulunan yağ yapıda moleküller�n 
damarların çeper�nde b�r�kmes�yle s�ns�ce �lerleyen ve 
bel�rt� verd�ğ�nde genell�kle �lerlem�ş olan kron�k 
hastalıklardır. Ateroskleroz olarak adlandırılan damar 
tıkanması sürec�, kalb� besleyen damarlarda meydana 
gel�rse kalp kr�z�, beyn� besleyen damarlarda meydana 
gel�rse de �nme tablosu ortaya çıkar.

Ülkem�zde önümüzdek� 10 yıl �çer�s�nde kalp ve damar 
s�stem� �l�şk�l� hastalık sayısının 2 katına çıkması 
beklenmekted�r. F�z�ksel bel�rt� ve bulgularına ek olarak 
kalp hastalığı olan b�reylerde depresyonun eşl�k etmes�, 
oldukça sık görülen b�r durumdur. 

TİP 2 ŞEKER HASTALIĞI
Kron�k metabol�k b�r hastalık olan şeker hastalığı, kan 
şeker�n�n sürekl� yüksek olması �le karakter�ze b�r 
durumdur. Bu tablonun neden� pankreastan �nsül�n 
salgılanmasının bozulmasına ve/veya vücutta �nsül�ne 
karşı d�renç oluşmasıdır. Şeker hastalığı sıklığı hem 
erkeklerde hem de kadınlarda yaşla b�rl�kte artmaktadır. 
Bunun neden� �se harekets�zl�k ve denges�z beslenme 
g�b� zararlı yaşam tarzındak� değ�ş�klerd�r. 

Daha önces�nde şeker hastalığı olmayan b�r k�ş�de, 
ölçülen açlık kan şeker� değer�n�n 125mg/dl'n�n 
ü z e r � n d e  o l m a s ı  d u r u m u n d a  d � y a b e t  t a n ı s ı 
konmaktadır.

T�p 2 d�yabet, tüm şeker hastalığına sah�p b�reyler�n 
%90'ında görülen formdur. İnsül�ne hücreler tarafından 
ver�len yanıtın azalması �le ortaya çıkan d�renç söz 
konusudur. Hastalığın �lk dönemler�nde yüksek kan 
şeker� düzey�n�n normalleşt�r�lmes� adına salgılanan 
�nsül�n m�ktarı artar, yanıtsızlığın devam etmes�yle 

Kaynak: https://www.med�calpark.com.tr/kron�k-hastal�k
İnternet, Sosyal Medya

https://www.medicalpark.com.tr/seker-hastaligi-diyabet-nedir/hg-1703
https://www.medicalpark.com.tr/kronik-hastalik
https://www.medicalpark.com.tr/kronik-hastalik
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b�rl�kte salgılanan �nsül�n m�ktarı g�derek azalır ve t�p 2 
şeker hastalığı oluşur.

OBEZİTE
Tüm dünyada görülme sıklığı g�derek artmakta ve 
yaşam tarzı değ�ş�kl�kler� �le önleneb�l�r b�r hastalık 
olması neden�yle önem arz eder. Ülkem�zde , en obez�te
sık olarak 55 - 64 yaş grubunda görülür. 

Vücut k�tle �ndeks�n�n 30kg/m2'n�n üzer�nde olması 
durumuna obez�te, 40kg/m2'n�n üzer�ne çıkmasına da 
morb�d obez�te adı ver�l�r. Bu ölçümler vücutta 
normalden çok fazla yağın bulunduğunu göster�r. 
Vücut k�tle �ndeks� dışında bel çevres� ve bel - kalça oranı 
vücuttak� bu fazla yağın dağılımı hakkında b�lg� 
vereb�l�r. Bel çevres�n�n erkeklerde 102 cm, kadınlarda 
�se 88 cm'�n üzer�nde olması gen�ş olarak tanımlanır. 
Aynı zamanda bel çevres�n�n kalça çevres�ne bölünmes� 
�le elde ed�len bel kalça oranı �ç�n sınır değerler 
erkeklerde 0.95, kadınlarda 0.88'd�r. Bu değer�n 
üzer�ndek� k�ş�ler şeker hastalığı ve kalp - damar 
hastalıkları yönünden r�skl� kabul ed�l�r. 

B�rçok farklı vücut s�stem� �le �lg�l� hastalıklara zem�n 
hazırlaması neden�yle obez�te, günümüzde tedav� 
ed�lmes� gereken kron�k b�r rahatsızlık olarak 
görülmekted�r. Obez k�ş�lerde hastalıkların ölümcül 
seyretme �ht�mal� artar.

Obez�te zem�n�nde gel�şen hastalıklar:
• Metabol�k sendrom
• T�p 2 d�yabet
• Kalp yetmezl�ğ�
• Koroner damar hastalıkları
• Uyku apne sendromu
• Gastroözefag�al reflü hastalığı
• C�lt hastalıkları
• Bağışıklık s�stem�n�n güçsüzleşmes�
• Ps�koloj�k etk�lenme �le sosyal kaygı ve depresyon
• Meme, kolon, safra keses�, kadın üreme organları ve 
prostat kanserler�ne karşı yatkınlığın artması
• Eklemler�n üzer�ne b�nen yükün artması ve hareket 
kısıtlıl ığı neden�yle d�z ve kalça eklemler�nde 
k�reçlenmeler

KRONİK SOLUNUM YOLU HASTALIKLARI
Hava yollarını tıkayıcı hastalıklar olan astım ve kron�k 
obstrükt�f akc�ğer hastalığı dünya üzer�nde m�lyonlarca 
�nsanı etk�lemekted�r. Bu �k� hastalığın neden� ve 
bel�rt�ler� b�rb�r�nden farklı olsa da kron�k sey�r 
�zlemeler� ve hava yollarında �nflamasyona neden olma 
g�b� ortak özell�kler� de vardır.

Astım, hava yollarının çeş�tl� etkenlere verd�ğ� aşırı yanıt 

neden�yle oluşur. Bu aşırı yanıt net�ces�nde hırıltılı 
solunum, göğüs sıkışması, öksürük ve havaya açlık h�ss� 
özell�kle geceler� ve sabahın erken saatler�nde bel�rg�n 
olarak ortaya çıkar.

Kron�k obstrükt�f akc�ğer hastalığı (KOAH), dünya 
üzer�nde ölüm nedenler� arasında dördüncü sırada yer 
alır. Küçük hava yollarında meydana gelen yapısal 
değ�ş�k l �k ler ve daralma sonrasında solunum 
s�stem�ndek� hava akımı sınırlanır. 

Bu hastalıklar sonucunda, akc�ğerler�n hastalık etken� 
m�kroorgan�zmalara karşı verd�ğ� savunmanın 
zayıflamasına neden olur. Zatürre g�b� solunum yolu 
hastalıklarının ölümcül seyretme r�sk� artar. 

Kron�k solunum yolu hastalıklarında kandak� oks�jen 
m�ktarının azalmasına bağlı olarak bey�n �şlevler� 
etk�len�r kaygı ve korku ortaya çıkar.   

KRONİK EKLEM İLTİHAPLARI (ARTRİTLER)
Artr�tler, b�r ya da b�rden fazla eklemde ş�şl�k ve 
hassas�yet�n eşl�k ett�ğ� �nflamasyon durumudur. Yol 
açtığı temel ş�kayetler �se yaş �lerled�kçe ağırlaşan 
eklem ağrısı ve hareket kısıtlılığıdır. Kron�k sey�rl� eklem 
�lt�haplarının en sık karşılaşılanları arasında �lk �k� sırada 
osteoartr�t yan� k�reçlenme ve romat�zma olarak b�l�nen 
romato�d artr�t yer alır.

Osteoartr�t hastalığında, eklemlerdek� kıkırdak yapıda 
aşırı kullanımlar net�ces�nde hasar meydana gel�r. Bu 
hasar sonrasında eklemler�n hareket� sınırlanır. 
Kayganlığın kaybolmasına bağlı olarak eklemleşen 
kem�kler b�rb�r�ne sürtünmeye başlar ve bu da kem�k 
harab�yet�ne neden olur.

Romato�d artr�t �se, vücut savunmasının temel� olan 
bağışıklık hücreler�n�n k�ş�n�n kend� eklem�ne karşı 
açtığı savaşı tanımlar. Eklem sıvısı �le kıkırdak arasında 
başlayan �nflamasyon zamanla ekleme a�t tüm yapıları 
tutab�l�r.
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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. 

YUSUF ÖZDOĞAN
MEVLANA ARSLAN
UĞUR KEMAL ÇAKIR
ESAT ŞEKER
FATİH ARSLANDAŞ
İZZET YÜCEL
ŞÜKRAN ARSLAN
FARUK ERGİN
ENES CAN SAYGILI
BERAT BERBER
BURAK DEMİRAY

RESUL TİLKİ
HASAN CAN ÖZGÖL
KAZIM ŞAHİN
AHMET SEMİH NARMAN
SEMA NUR ZENGİN
OĞUZHAN TETİK
BİLAL KARADAŞ
İLKAY KASIM
BEKİR SERKAN UĞUR
CANBERK CİHAN

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ
Şubem�ze Kasım - Aralık 2020 tar�hler�nde kayıt yaptırarak üye olan meslektaşlarımıza “ARAMIZA HOŞGELDİNİZ” 
d�yoruz. Oda ve Meslek� çalışmalarında başarılar d�l�yoruz.  Şube Yönet�m Kurulu

AHMET ALPER SAZAK
BURAK ALAN
MERCE TÜREDİ
ASLI GENÇTÜRK
TANER KOÇARSLAN
VEYSEL ESMER
BÜŞRA NUR YEŞİLDERE
HALİL ARABACI
ÖZGE DENİZ NACAKSIZ
MUSTAFA KEMAL KANAR
İKBAL ÖMER OKUTAN

AHMET EŞSİZ
MUSTAFA KALAYCI
RAHMAN ALTUN
FATİK ÇELİK
SAMET ORHAN
BURAK YILDIRIM
AŞKIM DOĞA BİRİNCİ
DERGAH AKÇA
MUHAMMED POLAT
MUHAMMED TAŞDAN
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üyelerimizden

BAŞSAĞLIĞI

• Değerl� Üyem�z Ömer UZUNÖZ'ün annes� 8 Kasım 
2020 tar�h�nde vefat etm�şt�r.  
Üyem�ze ve kederl� a�les�ne başsağlığı d�ler�z.

• Değerl� Üyeler�m�z Özkan MANDACI nın babası, 
Den�z MANDACI'nın dedes�  25 Kasım 2020 tar�h�nde 
vefat etm�şt�r. 
Üyeler�m�ze ve kederl� a�les�ne başsağlığı d�ler�z.

• Değerl� Üyem�z Zülkarney�n 
ZORLU 4 Aralık 2020 tar�h�nde 
geç�rd�ğ� rahatsızlık sonucu 
v e f a t  e t m � ş t � r .  Ü y e m � z � 
k a y b e t m � ş  o l m a n ı n 
üzüntüsünü yaşıyor, Kederl� 
a�les�ne başsağlığı d�l�yoruz.

•  D e ğ e r l �  Ü y e m � z  İ l k e r 
KUŞOĞLU'nun annes� 25 Aralık 
2020 tar�h�nde vefat etm�şt�r.  
Üyem�ze ve kederl� a�les�ne başsağlığı d�ler�z.

• Değerl� Üyem�z, Mak�na Mühend�s� arkadaşımız, 
kıymetl� dostumuz Nac� DİL'�n vefatını üzüntüyle 
öğrenm�ş bulunmaktayız. 
Allahtan rahmet, kederl� a�les�ne ve sevenler�ne 
başsağlığı ve sabır d�ler�z.




