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Murat KÜREKCİ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
Kocaeli Şube Yönetim Kurulu Başkanı
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dışında 4 hafta çarklar durdurulsun!
• Çalışırken hastalanan emekç�ler �ç�n COVID-19 �ş kazası ve 
meslek hastalığı olarak kabul ed�ls�n!
 Kod 29 ve ücrets�z �z�n zulmüne son ver�ls�n!
• İşs�zl�k S�gortası Fonu kaynakları patronlara ucuz kred� olarak 
değ�l, �şç�lere ve �şs�zlere destek �ç�n kullanılsın!
• Asgar� ücret üzer�ndek� tüm verg� ve kes�nt�ler sıfırlansın!
• İşs�zl�ğe karşı kamu �st�hdamı artırılsın, hukuksuz b�ç�mde �şten 
çıkarılan kamu emekç�ler� �şler�ne �ade ed�ls�n, çalışma süreler� 
azaltılsın!
• Doğa kat�l� projelere, Kanal İstanbul'a, betona, savaşa, 
s�lahlanmaya, sermayeye değ�l aşıya ve sosyal desteklere ayrılsın!
• Az kazanandan az, çok kazanandan çok verg� alınsın! Zorunlu 
mallarda ve elektr�k, su, doğalgaz, �let�ş�m faturalarında dolaylı 
verg�ler sıfırlansın, fatura borçları fa�zs�z ertelens�n! 
• Örgütlenme, özgür toplu sözleşme ve grev hakkı önündek� tüm 
engeller kaldırılsın!
• İstanbul Sözleşmes� ve 6284 sayılı yasa etk�n şek�lde uygulansın, 
Uluslararası Çalışma Örgütü'nün İşyer�nde Ş�ddete Karşı 190 sayılı 
sözleşmes� onaylansın!

Sevg�l� Meslektaşlarım, 
TMMOB'n�n �lan ett�ğ� “3 Mart İş C�nayetler� �le Mücadele Günü” �le 
Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) tarafından 28 N�san tar�h�, 2003 
yılında meslek hastalıkları ve �ş kazalarının önlenmes� amacıyla  
�lan ed�len “Dünya İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� Günü”nde, 

• İş Kanunu �le İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Kanunu başta olmak üzere 
çalışma yaşamı ve İSİG �le �lg�l� tüm mevzuat; send�kalar, meslek 
örgütler� ve �lg�l� b�l�m çevreler�n�n katkısı �le kamuculuk ve sosyal 
devlet pol�t�kaları temel�nde yen�den düzenlenmes� ve 
• İş güvences� �le İSİG'�n b�rb�r�n� tamamladığı gerçeğ�nden 
hareketle, tüm çalışanlar �nsana yakışır norm ve standartta b�r 
sosyal güvenl�k şems�yes� altına alınması gerekt�ğ�ne vurgu 
yapılmıştır.
 
Değerl� meslektaşlarım, 
Her türlü ayrımcılığı ve ş�ddet� önleyen yasal düzenlemeler�n 
ac�len yapılması, İstanbul Sözleşmes�'n�n tartışılmasına son 
ver�lmes� ve  6284 sayılı yasanın etk�n b�r şek�lde uygulanması 
talepler�m�z �le;

Kadınların eş�t ve özgür olduğu, sömürünün baskının 
ortadan kaldırıldığı b�r gelecek �ç�n,

Evde, �şte, okulda, tarlada, fabr�kada, atölyelerde, emeğ� ve hakları 
�ç�n mücadele eden tüm kadınların 8 Mart mücadele gününü 
kutluyoruz.

Y�ne, çocuklarımıza eş�t, özgür, ad�l, �nsanca yaşayab�lecekler� 
“Tam Bağımsız Türk�ye” ve Dünya bırakmak hedef�yle tüm 23 
N�san Ulusal Egemenl�k ve Çocuk Bayramını kutluyoruz.

Sağlık ve güzel günler d�l�yorum…

Sevg�l� meslektaşlarım,

S�zlere sağlıklı günler d�l�yorum.

Bu bülten dönem�n�n son gününde (30 N�san) 17 gün süreceğ� 
�lan ed�len “tam kapanma”  başlatıldı. 

DİSK-AR Raporunda,  “ İç�şler �  Bakanlığı  genelges�nde, 
kapanmadan muaf olan �şler ve sektörler 43 başlıkta sayıldı. 
Sanay� ve �nşaat �şç�ler� �le h�zmetler sektörünün b�rçok alt sektörü 
başta olmak üzere zorunlu olmayan mal ve h�zmet üret�m�nde 
m�lyonlarca �şç� çalışmaya devam edecek. Tam kapanma 
çalışanların ez�c� çoğunluğu �ç�n geçerl� değ�l. 26,8 m�lyonluk 
�st�hdamın yaklaşık yüzde 61'� (16,4 m�lyon) kapanmadan muaf 
sektörlerde ve yaklaşık yüzde 22's� (6 m�lyon) �se kapanmadan 
kısmen muaf sektörlerde çalışmakta. Kapanma kapsamındak� 
sektörlerde çalışanlar sadece yüzde 17 (4,4 m�lyon) c�varında.” 

Bu rakamlar durumun “tam kapanma” olmadığını göstermekte.

Türk Tab�pler B�rl�ğ�'n�n açıkladığı 28 günlük tam kapanma sürec� 
öner�s�n�n d�kkate alınmadığı ve gerçek anlamda b�r tam 
kapanmanın yaşanmadığı görülmekted�r.

Değerl� meslektaşlarım,
Yıllardır dünyada süren sınırsız emek ve doğa sömürüsü, savaşlar, 
ekonom�k kr�z, artan eş�ts�zl�k, yoksulluk, �şs�zl�k �le beraber 
COVID-19 salgını da �nsanlığın geleceğ�n� tehd�t ed�yor.

Eş�ts�zl�kler�n ağır sonuçlarını her gün yaşıyoruz. Sağlık 
h�zmetler�n�n ve güncel olarak da COVID-19 aşısının b�r t�car� 
meta hal�ne gelmes�n�n bedel�n� �nsanlık ağır b�ç�mde ödüyor. Bu 
koşullar altında Uluslararası Send�kalar Konfederasyonu 1 Mayıs 
2021'de “Yen� b�r toplumsal sözleşme ve herkese aşı hakkı” 
mücadeles�n� büyütme çağırısı yapıyor.

B�zler, bu topraklarda yaşayanlar, aklı, b�l�m�, emeğ� ve �nsan 
yaşamını öncelemeyen b�r anlayışla yönet�lenler, daha ağır 
bedeller ödüyoruz. COVID-19 salgınıyla mücadelede dünyanın 
en başarısız ülkeler�nden b�r�nde hayatta kalmaya çalışıyoruz. 

 “1 Mayıs B�rl�k, Mücadele ve Dayanışma Günü”müz kutlu 
olsun.
2021 yılı, 1 Mayıs B�rl�k Mücadele ve Dayanışma Günü �ç�ç 
Kent�m�zde de Gebze ve İzm�t'te “Tam Kapanma” neden�yle 29 
N�san günü yan yana geld�k ve Talepler�m�z� �lg�l�lerle paylaştık:

• Herkese aşı, herkese gel�r desteğ� sağlansın, ac�l ve zorunlu �şler 
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Çevre Bakanı Murat Kurum tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında B�rl�ğ�m�z� hedef alan 
suçlamalara karşı, TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz tarafından 5 N�san 2021 tar�h�nde 

basın açıklaması yapıldı.

BİRLİĞİMİZİ HEDEF ALAN SUÇLAMALAR VE KULLANDIĞI 
YAKIŞIKSIZ İFADELER NEDENİYLE ÇEVRE BAKANI

MURAT KURUM'U KINIYORUZ!

KANAL İSTANBUL  PROJESİ'NE KARŞI MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ!

Başta İstanbullular olmak üzere halkın büyük 
çoğunluğunun karşı çıktığı, doğaya, ekoloj�k dengeye 
ve İstanbul'a ger� dönüşü olmayan zararlar verecek olan 
Kanal İstanbul Projes�n�n, s�yas� �kt�dar tarafından b�r 
“beka” meseles�ne dönüştürülmek �stenmes�n� hayret 
ve end�şe �le �zl�yoruz.

TMMOB olarak, Kanal İstanbul Projes� �lk ortaya atıldığı 
günden bu yana, projen�n yaratacağı coğraf�k, ekoloj�k, 
ekonom�k, sosyoloj�k, kentsel ve kültürel tahr�batın 
boyutlarını b�l�msel olarak ortaya koyduk. Bu yıkım 
projes�n�n durdurulab�lmes� �ç�n projen�n her 
aşamasında kamuoyunu aydınlattık ve hukuk� yollara 
başvurduk.

S�yas� �kt�dar �se en başından bu yana b�l�msel olmayan 
yaklaşımlar öne sürerek, kamuoyunun ve b�l�m 
�nsanlarının görüşler�n� yok sayarak, hukuku atlatmaya 
çalışarak bu projey� oldub�tt�ye get�rmek �stemekted�r.

Cumhurbaşkanı'nın, part�s�n�n İstanbul İl Kongres�'nde 
kullandığı “onlara rağmen �nadına yapacağız” �fades�, 
s �yas �  �kt �dar ın  bu meseleye bak ış ın ın  özet � 
n�tel�ğ�nded�r.

TMMOB olarak b�z�m defalarca d�le get�rd�ğ�m�z end�şe 
ve uyarılarımız hakkında h�çb�r cevabı bulunmayan 
Çevre Bakanı, dün yayınladığı b�ld�r� �le B�rl�ğ�m�z� ve 
bağlı odalarımızı “projeye takoz olmakla” suçlamıştır.

Anayasa'nın 135. Maddes�'nde bel�rt�len kamu kurumu 
n�tel�ğ�ndek� meslek kuruluşlarından b�r� olan 
B�rl�ğ�m�z� hedef alan bu suçlama ve kullandığı 
yakışıksız �fadeler neden�yle Çevre Bakanı Murat 
Kurum'u kınıyoruz.

Buradan b�r kez daha �fade ed�yoruz: yandaş kes�mlere 
ve uluslararası sermayeye kentsel rant alanları 
yaratmayı amaçlayan Kanal İstanbul Projes�, büyük 
ölçekl� b�r tahr�bat ve yıkım projes�d�r. 

Bu proje b�l�m�n ve aklın gerekler�ne, doğanın ve 
�nsanlığın sağlığına, her türden hukuk� mevzuata ve 

kamu çıkarına aykırıdır. 

TMMOB olarak Anayasa'dan aldığımız yetk� ve meslek�-
toplumsal sorumluluklarımız uyarınca, bugüne kadar 
olduğu g�b� bundan sonra da ülkem�z�n geleceğ�n�, 
halkımızın çıkarını ve doğanın yararını koruma 
doğrultusunda hareket etmeye devam edeceğ�z.

Kanal İstanbul g�b� yıkım ve rant projeler�ne karşı 
m ü c a d e l e m � z �  h u k u k �  ve  m e ş r u  ze m � n l e rd e 
sürdüreceğ�z.

EMİN KORAMAZ
TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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Yed� Meslek Kuruluşu ortak b�r açıklama yaparak İstanbul Sözleşmes�nden Vazgeçmeyeceğ�z ded�.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ, TOPLUMSAL BİR GEREKLİLİK VE 
TOPLUMSAL BİR TALEPTİR, VAZGEÇMEYECEĞİZ!

Kamuoyunda ”İstanbul Sözleşmes�” olarak da b�l�nen, 
“Kadınlara Yönel�k Ş�ddet ve A�le İç� Ş�ddet�n Önlenmes� 
ve Bunlarla Mücadeleye İl�şk�n Avrupa Konsey� 
Sözleşmes�”n� 2011 yılında �lk �mzalayan ülken�n Türk�ye 
olduğu ve yaklaşık on yıl sonra b�r Cumhurbaşkanlığı 
Kararnames� �le �kt�darın bu sözleşmeden çek�ld�ğ� 
b�l�nmekted�r.

Söz konusu sözleşme, f�z�ksel, c�nsel, ekonom�k, 
duygusal ş�ddet başta olmak üzere her tür ş�ddet �le 
mücadelede önleme, koruma, kovuşturma ve destek 
pol�t�kalarını kapsayan dört temel yaklaşımdan 
hareketle bağımsız b�r �zleme mekan�zması ve yaptırım 
gücü olan �lk bağlayıcı sözleşmed�r. Sözleşme, tarafların 
ulusal anayasalarına ve �lg�l� mevzuatlarına kadın erkek 
eş�tl�ğ� �lkes�n� dâh�l etme, uygulanmasını sağlama, 
ayrımcılığı yasaklama ve aks� yöndek� mevzuatı 
yürürlükten kaldırma zorunluluğu da get�rm�şt�r.

Ancak ülkem�zdek� hak�m pol�t�kalar kadınları a�le �ç�ne 
hapsetmeye, eğ�t�mde �k�nc�lleşt�rme veya yok 
saymaya, �şgücü söz konusu olunca ucuz emek olarak 
görmeye, erkek egemenl�ğ�ne tab� kılmaya ve 
eş�ts�zl�kler� meşrulaştırmaya yönel�kt�r. Açık k� 
sözleşmeden çek�lme, ülkem�zdek� yaygın ş�ddet ve 
vahşet� artıracak güçlü b�r teşv�k unsurudur.

ESSİAD (Ege Soğutma Sanay�c�ler� İş Adamları Derneğ�)
ISKAV (Isıtma Soğutma Kl�ma Araştırma ve Eğ�t�m Vakfı)
İSKİD (İkl�mlend�rme Soğutma Kl�ma İmalatçıları Derneğ�)
MMO (Mak�na Mühend�sler� Odası)

Eş�t, özgür, demokrat�k, uygar b�r ülkede yaşamak 
�steyen b�zler, sözleşmeden çek�lme kararını protesto 
ed�yor ve bu kararın b�r an önce ger� çek�lmes�n� 
�st�yoruz.

Bel�rtmek �ster�z k� bu konu aynı zamanda la�kl�k ve 
demokrat�kleşme mücadeles�n�n öneml� b�r unsurudur.

“Hayatımızdan ve haklarımızdan vazgeçmeyeceğ�z” 
d�yen kadın meslektaşlarımız ve tüm kadınların ses�ne 
ses, gücüne güç katarak “İstanbul Sözleşmes�nden 
Vazgeçmeyeceğ�z” d�yoruz.

MTMD (Mekan�k Tes�sat Müteahh�tler� Derneğ�)
MÜKAD (Mühend�s ve M�mar Kadınlar Derneğ�)
UTTMD (Uluslararası Tes�s Tekn�k Müdürler� Derneğ�
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MESLEKTE ONUR YILI PLAKET VE BELGELERİNİ TAKDİM 
ETMEYE DEVAM EDİYORUZ.

Pandem� sebeb� �le bu yıl b�r araya gelememem�z sebeb�yle, Meslekte 5-10-15-20. yıl Onur Belgeler� ve Meslekte 25-
40-50. yıl Plaketler�m�z� koşullara uygun olarak üyeler�m�ze �lett�k.

İş yer� tems�lc�ler�m�z�n olduğu f�rmalarda tems�lc�ler�m�z aracılığıyla meslektaşlarımıza belgeler� �let�ld�.  Sal�m 
Kahraman ve B�rol Ülker'�n plaketler� �se Şube Başkanı Murat Kürekc� tarafından takd�m ed�ld�.

Meslektaşlarımızın meslek yıllarını kutlar, başarılı, mutlu ve b�rl�kte üretmeye devam edeceğ�m�z n�ce yıllar d�ler�z.



şube günlüğü

BERİCAP A.Ş. İŞYERİ TEMSİLCİMİZİ
ZİYARET ETTİK

ŞÜKRÜ TÜREDİ LTD. ŞTİ’NE ÜYE ZİYARETİ
GERÇEKLEŞTİRDİK

KNAUF A.Ş. İŞYERİ TEMSİLCİMİZİ ZİYARET ETTİK

BRİSA A.Ş. İŞYERİ TEMSİLCİLERİ
ZİYARETİNDEYDİK

Şükrü Türed�' Ltd.Şt�. de meslektaşlarımız Oğuz Aktepe, 
Başak Kuru ve Yıldıray Ayyıldız �le b�r araya gelerek 
kend�ler�ne Oda ajandalarını takd�m ett�k.

Knauf A.Ş. �şyer� tems�lc�m�z Erkan Ş�lef �le b�r araya 
gelerek kend�s�ne �ş  yer �  tems�lc� ler �m�z �ç �n 
hazırladığımız kupasını ve ajandalarını takd�m ett�k.

Br�sa A.Ş. �şyer� tems�lc�m�z Hürdoğan Güneş �le b�r 
araya geld�k. Kend�s�ne �ş yer� tems�lc�ler�m�z �ç�n 
hazırladığımız kupasını ve oda ajandalarını tesl�m ett�k.

Ber�cap A.Ş �şyer� tems�lc�m�z Eng�n Efe'y� z�yaret ederek 
kend�s�ne �ş yer� tems�lc�ler�m�z �ç�n hazırladığımız 
kupasını ve oda ajandalarını tesl�m ett�k.

İZOCAM A.Ş. İŞYERİ TEMSİLCİLERİMİZİ
ZİYARET ETTİK

İzocam A.Ş. �şyer� tems�lc�m�z Musa Ceylan ve 
meslektaşlarımız Özgür Öktem ve Ahmet Oruç �le b�r 
araya geld�k. Musa Bey'e �ş yer� tems�lc�ler�m�z �ç�n 
hazır ladığımız kupasını  ve meslektaşlar ımıza 
ajandalarını takd�m ett�k.

TMMOB İKK AYLIK OLAĞAN TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulunun aylık olağan 
toplantısı Mak�na Mühend�sler� Odası Uygulamalı 
Eğ� t �m M er kez� 'nde gerçek leşt � r � ld � .  TMMOB 
Örgütlülüğünün yerelde güçlend�r�lmes� ve daha çok 
b�r arada durma gerekl�l�ğ� konularında görüşüldü.
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TEKOM SAVUNMA VE HAVACILIK A.Ş.’YE
ÜYE ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİK

KÖRFEZ ETA MÜHENDİSLİK FİRMASINA
ÜYE ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KUBE POMPA A.Ş.’YE ÜYE ZİYARETİ
GERÇEKLEŞTİRDİK

şube günlüğü

FEDERAL MOĞUL A.Ş.’YE İŞYERİ TEMSİLCİLERİ
ZİYARETİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ’NE İŞYERİ
TEMSİLCİLERİ ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ATOM ISI ENERJİ LTD. ŞTİ. FİRMASINA
ÜYE ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Atom Isı Enerj� Ltd. Şt�. f�rmasına �şyer� tems�lc�ler� 
z�yaret� gerçekleşt�rerek kend�ler�ne ajandalarını 
takd�m ett�k.

Kube Pompa  A.Ş'nde üyem�z Sefa Can Çakmak'ı z�yaret 
ett�k.

Federal Moğul  A.Ş. �ş yer� tems�lc�m�z Den�zhan Avcı'yı 
z�yaret ederek kend�s�ne oda ajandasını ve �ş yer� 
tems�lc�ler�m�z �ç�n hazırladığımız kupasını takd�m ett�k.

Tekom  A.Ş. de çalışan üye ve meslektaşlarımızı z�yaret 
ederek, ajandalarını takd�m ett�k.

Körfez Eta Mühend�sl�k f�rmasında öncek� dönem şube 
başkanı Ned�m Kara ve meslektaşımız Mesafett�n Kara 
�le b�r araya geld�k.

Kocael� Ün�vers�tes�nde �şyer� tems�lc�m�z Prof. Dr. Az�z 
Armağan Arıcı ve meslektaşlarımız Dr. Öğr. Üyes� 
Atakan Alkan, Doç. Dr. Alpay Tamer Ertürk �le b�r araya 
geld�k. Armağan hocamıza �ş yer� tems�lc�ler� �ç�n 
hazırladığımız kupasını, Alpay hocamıza meslekte onur 
yılı belges�n� ve hocalarımıza oda ajandalarını takd�m 
ett�k.



YAĞMUR SUYU KULLANIMI, DEPOLANMASI
VE PROJELENDİRİLMESİ SEMİNERİ

DEĞİŞEN İKLİM KOŞULLARINDA SUYUN ÖNEMİ
ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

FORD OTOSAN A.Ş. İŞYERİ TEMSİLCİMİZ
ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ

şube günlüğü

ENERJİ KİMLİK BELGESİ UZMANI EĞİTİMİ
GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR

ICM MAKİNA LTD. ŞTİ.’NE ÜYE ZİYARETİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ICM Mak�na Ltd. Şt�.’de öncek� dönem şube başkanı 
Çınar Ulusoy ve meslektaşımız Devr�m Den�z �le b�r 
araya gelerek kend�ler�ne oda ajandalarımızı tesl�m 
ett�k.

“B�nalarda Enerj� Performansı Yönetmel�ğ�” ve Enerj� 
K�ml�k Belges� Uygulaması kapsamında 16-19 Mart 
2021 tar�hler�nde Kocael� Şubes�nce Enerj� K�ml�k 
Belges� Uzmanı eğ�t�m� gerçekleşt�r�lm�şt�r. Onl�ne 
olarak gerçekleşt�r�len eğ�t�me proje müell�f�  Mak�na 
Müh., Elektr�k Müh, Elektr�k-Elektron�k Müh., İnşaat 
Müh.  �le b�r EVD Ş�rket� Uzmanı toplam 19 TMMOB 
Üyes� katılım sağlamıştır. Tül�n TOSUNOĞLU TÜRE'n�n 
eğ�tmenl�ğ�n� gerçekleşt�rd�ğ� eğ�t�mde;
• B�nalarda Enerj� Performans Yönetmel�ğ�
• B�nalarda Enerj� Performansı Ulusal Hesaplama 
Yöntem�
• BEP-TR Yazılım Programı ve örnek proje ç�z�m� 
prat�k uygulamaları anlatılmıştır.

Ya ğ m u r  S u y u  K u l l a n ı m ı ,  D e p o l a n m a s ı  v e 
Projelend�r�lmes� Sem�ner�m�z 19 Mart 2021 Cuma Saat: 
20:00 de Hakan YAVUZ sunumuyla gerçekleşt�r�ld�.

22 Mart Dünya Su Günü etk�nler� kapsamında ''DEĞİŞEN 
İKLİM KOŞULLARINDA SUYUN ÖNEMİ ÇALIŞTAYI'' 28 
Mart 2021 tar�h�nde saat: 13:00 ' de onl�ne olarak yapıldı.
Sekreteryalığını yürüttüğümüz, TMMOB Kocael� İl 
K o o r d � n a s y o n  K u r u l u  a d ı n a  T M M O B  Ç e v r e 
Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes� n�n düzenlem�ş 
olduğu çalıştaya 150 k�ş� katıldı.

Ford Otosan A.Ş. �şyer� tems�lc�m�z Celal C�han Akkaya 
Şubem�zde b�zler� z�yaret ett�. Kend�s�ne z�yaret� �ç�n 
teşekkür ed�yoruz.
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SMM ÜYE TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

şube günlüğü

KOCAELİ YÜKSEK ÖĞRENİM DERNEĞİ
ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ

İZMİT ALEVİ KÜLTÜR DERNEĞİ ŞUBEMİZİ
ZİYARET ETTİ

ŞUBE KOMİSYONLARIMIZ PERİYODİK
TOPLANTILARINA DEVAM EDİYOR

İZGAZ A.Ş.’DE İŞYERİ TEMSİLCİLERİMİZİ
ZİYARET ETTİK

Kocael� Yüksek Öğren�m Derneğ� (KYÖD) Yönet�m 
Kurulu “ELEKTRONİK ATIKLAR” konulu projeler� �le �lg�l� 
olarak TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulunu 
Şubem�zde z�yaret ett�.

Alev� Kültür Derneğ� Şube Başkanı B�rol Sağlam, esk� 
Şube Başkanlarından Al� Buğdacı ve Yönet�m Kurulu 
üyeler� Hüsey�n Akbal �le Fad�me Günsel Şubem�z� 
z�yaret ett�. Kend�ler�ne z�yaretler� �ç�n teşekkür 
ed�yoruz.

TMMOB KOCAELİ İKK TOPLANTISININ 3.SÜ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Aylık olağan TMMOB Kocael� İKK toplantısının 3.sü UEM 
b�namızda gerçekleşt�r�ld�.

S M M  Ü ye  t o p l a n t ı m ı z  2 9 . 0 3 . 2 0 2 1  t a r � h � n d e 
gerçekleşt�r�ld�. 
30 SMM üyem�z�n katıldığı toplantıda, SMM üyeler�m�z 
tarafından üret�len projeler�n SMM yönetmel�ğ� 
gereğ�nce Meslek� Denet�mden geç�r�lmes� gerekt�ğ� 
hatırlatılmıştır.
Bu kapsamda hazırlanmış olan Onl�ne Proje Kontrol 
D�j�tal Platformunun kullanımının üyeler�m�ze tanıtımı 
gerçekleşt�r�lerek, 01 N�san 2021 tar�h� �t�barı �le s�stem� 
kullanab�lecekler� b�lg�s� paylaşılmıştır.

Şube; İSG Kom�syonumuz, 
Özlük Hakları ve Hukuk Kom�syonumuz, 
Yerel Yönet�mler ve Kentleşme Kom�syonumuz aylık 
olağan toplantılarını gerçekleşt�rd�ler.

İzgaz A.Ş.’de meslektaşlarımız İlker Kuşoğlu ve Serkan 
Duvarcı yı z�yaret ederek kend�ler�ne oda ajandalarını 
tesl�m ett�k.



PANDEMİ DÖNEMİNDE ZAMAN YÖNETİMİ

şube günlüğü

FORD OTOMOTİV A.Ş.’YE  İŞYERİ TEMSİLCİSİ
ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİK

PERİYODİK KONTROL MUAYENE PERSONELİ
TEMEL EĞİTİMİ

İŞTEN ATMANIN KILIFI KOD 29 NEDİR?

GOODYEAR LASTİK A.Ş. FİRMASINA İŞYERİ
TEMSİLCİSİ ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİK

İSU İZMİT SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE
İŞYERİ TEMSİLCİSİ ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

FORD Otosan A.Ş. �şyer� tems�lc�m�z Celal C�han Doğan'ı 
z�yaret ederek kend�s�ne �ş yer� tems�lc�ler� �ç�n 
hazırladığımız kupasını ve oda ajandasını takd�m ett�k.

07-08 N�san 2021 tar�hler�nde Per�yod�k Kontrol 
Muayene Personel� Eğ�t�m� (Çevr�m�ç�) 23 k�ş�n�n 
katılımıyla gerçekleşt�r�ld�.

İzm�t Su A.Ş. �şyer� tems�lc�m�z Beykan Emre Ural'ı 
z�yaret ederek kend�s�ne �ş yer� tems�lc�ler�m�z �ç�n 
hazırladığımız kupasını tesl�m ett�k.

“Pandem� Dönem�nde Zaman Yönet�m� Sem�ner�m�z” 
12 N�san 2021 –Saat:19:30'da zoom üzer�nden onl�ne 
olarak gerçekleşt�r�ld�.

"İşten Atmanın Kılıfı Kod 29 Ned�r?" çevr�m�ç� söyleş�m�z 
13 N�san 2021 Salı günü zoom programı üzer�nden 
gerçekleşt�r�ld�.

Goodyear A.Ş. �şyer� tems�lc�m�z Gönül Yüzbey'� z�yaret 
ederek kend�s �ne �ş  yer �  tems� lc � ler �m�z  �ç �n 
hazırladığımız kupasını ve oda ajandalarını takd�m ett�k.

ASANSÖR YETKİLİ SERVİS TEKNİK
SORUMLUSU EĞİTİMİ

Asansör Yetk�l� Serv�s Tekn�k 
Sorumlusu Eğ�t�m� (Çevr�m�ç�) 
15-18 N�san 2021 tar�hler� 
arasında ZOOM platformu 
aracılığıyla onl�ne eğ�t�m olarak 
gerçekleşt�r�ld�.
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şube günlüğü

10. İNGİLİZCE KONUŞMA ETKİNLİĞİ

FLUETECH ENDÜSTRİYEL BACA SİSTEMLERİ
LTD. ŞTİ.’NE ÜYE ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİK

UG MAKİNA A.Ş.’YE ÜYE ZİYARETİ
GERÇEKLEŞTİRDİK

şube günlüğü-bolu

UG Mak�na A.Ş.’de üyem�z Osman Can Uğurcan'ı z�yaret 
ederek kend�s�ne oda ajandasını takd�m ett�k.

Fluetech Endüstr�yel Baca S�stemler� Ltd. Şt�. sah�b� 
üyem�z Hal�l YENİCE 'y� �ş yer�nde z�yaret ett�k.

GEMSAN A.Ş.’DE ÇALIŞAN ÜYELERİMİZİ
ZİYARET ETTİK

Gemsan A.Ş de �ş yer� tems�lc�m�z Fat�h Özger ve 
meslektaşımız Seçk�n Nuzumal� �le b�r araya geld�k. 
Fat�h Bey'e �ş yer� tems�lc�ler�m�z �ç�n hazırladığımız 
kupasını ve Seçk�n Bey'e Oda ajandalarını takd�m ett�k.

KÖRFEZ İLÇESİNDE YAPILMASI PLANLANAN SÜLFÜRİK ASİT 
TESİSİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ HALKIN KATILIMI 

TOPLANTISINDA YER ALDIK.

Körfez �lçes�nde yapılması planlanan sülfür�k as�t tes�s� 
çevresel etk� değerlend�rmes� halkın katılımı toplantısı 
yapılamamıştır. Yapılamayan toplantının ardından 
�lçede bulunan çeş�tl� s�yas� part� başkanları ve Mak�na 
Mühend�sler� Odası Kocael� Şube Başkanı ve TMMOB 
Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu Sekreter� Murat Kürekc� 
tarafından halka bu tes�s�n zararları ve yapılamama 
gerekçeler� anlatıldı. Halk sağlığını ve doğamızı 
korumaya devam edeceğ�m�z vurgulandı.

10 hafta devam edecek olan  10.İng�l�zce Konuşma 
Etk�nl�ğ�m�z  23 N�san 2021 tar�h�nde  başladı. 

MEKANİK TESİSAT MÜHENDİS
YETKİLENDİRME KURSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ



İŞ CİNAYETLERİ BASIN AÇIKLAMASI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

şube günlüğü

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ
REKLAM PANOLARINDA YERİNİ ALDI

şube günlüğü-bolu

Mekan�k Tes�sat Mühend�s Yetk�lend�rme Kursu ( 
Çevr�m�ç�) 26 N�san 2021- 02 Mayıs 2021 tar�hler� 13.00-
18.00 saatler� arasında, Eğ�t�m ZOOM platformu 
aracılığıyla onl�ne eğ�t�m olarak gerçekleşt�r�ld�. Eğ�t�me 
17 k�ş� katıldı.

BUHAR ÜRETEN İŞLETMELERDE ENERJİ
VERİMLİLİĞİ & ENERJİ GERİ KAZANIM

YÖNTEMLERİ

Buhar Üreten İşletmelerde Enerj� Ver�ml�l�ğ�&Enerj� Ger� 
Kazanım Yöntemler�  Eğ�t�m� çev�m�ç� olarak  26 N�san 
2021 Pazartes� günü d�j�tal platform üzer�nden 
gerçekleşt�r�ld�.

YENİLENEBİLİR ENERJİ ÇEVRİMİÇİ
SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kocael� Sanay� Odası taleb� �le TMMOB Mak�na 
Mühend�sler� Odası Kocael�  Şube olarak KOBİ 
ölçeğ�ndek� �şletmeler� enerj� yönet�m� konusunda 
destek lemek amacıy la  30  N �san 2021 Cuma 
günü,13:00-16:00 saatler� arasında Eğ�tmen�m�z Mak�na 
M ü h e n d � s �  E .  U t k a n  G E R E K ' � n  s u n u m u y l a 
"YENİLENEBİLİR ENERJİ (ISI POMPASI VE FOTOVOLTAİK 
SİSTEM TEKNOLOJİLERİ TÜRKİYE VE AVRUPA'DA 
DURUM)" konulu çevr�m�ç� (Zoom uygulaması �le) 
eğ�t�m gerçekleşt�r�ld�.

TMMOB Bolu İl Koord�nasyon Kurulu tarafından 03 Mart 
İş C�nayetler�ne Karşı Mücadele Günü neden�yle basın 
açıklaması gerçekleşt�r�lm�şt�r.

TMMOB Bolu İl Koord�nasyon Kurulu tarafından 1 Mayıs 
Emek ve Dayanışma Günü Bolu'da çeş�tl� reklam 
panolarında yer�n� almıştır.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA DÜNÜ
BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde TMMOB 
b�leşenler�n�n ve Bolu Emek ve Demokras� Platformu 
Ü y e l e r � n � n  k a t ı l ı m ı y l a  b a s ı n  a ç ı k l a m a s ı 
gerçekleşt�r�lm�şt�r. 
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8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ
SÖYLEŞİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

şube günlüğü-gebze

ÜYE ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

GEPOSB YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ZİYARET EDİLDİ

“ROBOT SEÇİMİ VE ETTEGRASYONU”
ÇEVRİMİÇİ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z�n 11. ve 12.  dönem 
Tems�lc�l�k Yürütme Kurulu Başkanı Sayın Çet�n Temel ve 
Yürütme Kurulu Üyem�z Serdar Ükl�mek'� �şyerler�nde 
z�yaret ett�k. 

Gebze Plast�kç�ler Organ�ze Sanay� Bölges� Yönet�m 
Kurulu Başkanlığına seç�len üyem�z Endüstr� Mühend�s� 
Sayın Dursun Çet�n �le Bölge Müdürü üyem�z Mak�ne 
Mühend�s� Murat Üstüntürk'ü MMO Kocael� Şube 
Yönet�m Kurulu Başkanımız Murat Kürekç�, Şube 
Sekreter� Mehmet Al� Elma, Gebze İlçe Tems�lc�l�k 
Yürütme Kurulu Başkanımız Barış İnce z�yaret ett�ler, 
başarı d�lekler�nde bulundular.

ÜYE ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mühend�s �st�hdamı ve mühend�sl �k fakültes� 
öğrenc�ler�m�ze staj olanağı sağlayan, her da�m 
odamızla  or tak  çal ışmalar  yürüten EKSENAL 
ALÜMİNYUM f�rması ortağı ve Genel Müdürü Sn. Zafer 
Topal'ı MMO Kocael� Şube Başkanımız Murat Kürekç�, 
Şube Sekreter� Mehmet Al� Elma, Şube Saymanı 
Hüsey�n Çel�k ve Gebze İlçe Tems�lc�l�k YK Başkanımız 

Barış İnce �le b�rl�kte z�yaret ed�p, teşekkür plaket�m�z� 
sunduk. Ayrıca f�rmada çalışan üyeler�m�zle de b�r araya 
geld�k.

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z Kadın kom�syonumuzun 
katkıları �le  "8 Mart Dünya Emekç� Kadınlar Günü"  
söyleş�s� 08 Mart 2021 Pazartes� günü saat 20:00'de 
Zoom programı üzer�nden 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 
Ahmet KULAKSIZ'ın konuşmacı olarak katıldığı 
çevr�m�ç� sem�ner�m�z  "Robot Seç�m� ve Entegrasyonu" 
11 Mart 2021 Perşembe günü saat 20:00'de Zoom 
programı üzer�nden gerçekleşt�r�ld�.



YENİ UMUT OKULLARI TEMSİLCİLİĞİMİZİ
ZİYARET ETTİLER

“ASANSÖR TESCİL VE PERİYODİK KONTROL
SÜREÇLERİ” ÇEVRİMİÇİ SEMİNERİ

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

şube günlüğü-gebze

CHP MİLLETVEKİLLERİ TEMSİLCİLİĞİMİZİ
ZİYARET ETTİLER

“GENEL METROLOJİ VE ÖLÇÜM BELİRSİZLİĞİ”
ÇEVRİMİÇİ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İYİ PARTİ TEMSİLCİLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİ

15
14

Cumhur�yet Halk Part�s� İzm�r Mv. Sevda Erdan Kılıç, 
Trabzon Mv. Ahmet Kaya, Gebze İlçe Başkanı Gökhan 
Orhan ve İlçe yönet�c�ler� TMMOB Gebze b�leşenler�n� 
z�yaret ett�ler. 

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  Taylan 
TAŞKIRAN'nın konuşmacı olarak katıdığı çevr�m�ç� 
sem�ner�m�z  "Genel Metroloj� ve Ölçüm Bel�rs�zl�ğ�" 15 
Mart 2021 Pazartes� günü saat 20:00'de Zoom programı 
üzer�nden gerçekleşt�r�ld�.

“RAFİNERİ İNŞAATINDA İSİG” ÇEVRİMİÇİ
SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z İSİG Kom�syonumuzun ve İSG 
Meslek� Gel�ş�m Grubunun katkıları �le Sayın Hakan 
ERDOĞAN'ın konuşmacı olarak katıdığı "Raf�ner� 
İnşaatında İSİG" çevr�m�ç� sem�ner�m�z 16 Mart 2021 Salı 
günü saat 20:00'de Zoom programı üzer�nden 
gerçekleşt�r�ld�.

Yen� Umut Okulları Müdürü Gülcan Doğan Yaşar ve 
Isma�l Yaşar Odamızı z�yaret ett�ler. Oda üyeler�m�ze özel 
�nd�r�m protokolü �mzalandı. Öğrenc�ler �ç�n de çeş�tl� 
proje ve �şb�rl�kler� hakkında görüş alış ver�ş�nde 
bulunuldu.

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z Asansör kom�syonumuzun 
katkıları �le Sayın M. Fat�h KINACI ve Aydın ARAT'ın 
konuşmacı olarak katıldığı çevr�m�ç� sem�ner�m�z  
"Asansör Tesc�l ve Per�yod�k Kontrol Süreçler�" 22 Mart 
2021 Pazartes� günü saat 20:00'de Zoom programı 
üzer�nden gerçekleşt�r�ld�.

TMMOB Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z�, İYİ Part� Gebze İlçe 
Başkanı Burak Uluköylü ve �lçe yönet�m� z�yaret ett�ler. 
Gebze ve kent gündem� hakkında karşılıklı görüş 
alışver�ş� yapıldı.



“YAĞLAMADA TEMEL BİLGİ VE KAVRAMLAR 2"
ÇEVRİMİÇİ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

şube günlüğü-gebze

“EVDE KARŞILAŞILAN RİSKLER VE
ALINABİLECEK TEDBİRLER” ÇEVRİMİÇİ

SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“ETKİLİ ÖZGEÇMİŞ OLUŞTURMA VE MÜLAKAT”
ÇEVRİMİÇİ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“3 BOYUTLU ÖLÇÜM TEKNOLOJİSİ VE YÖNTEMLERİ”
ÇEVRİMİÇİ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İ lçe Tems�lc�l �ğ�m�z Kadın Mühend�sler 
k o m � s y o n u m u z u n  k a t k ı l a r ı  � l e  S a y ı n  N u r a y 
BEKTAŞOĞLU ve Sayın Nurcan DURAN'nın konuşmacı 
olarak katıldığı çevr�m�ç� sem�ner�m�z  "Evde Karşılaşılan 
R�skler ve Alınab�lecek Tedb�rler" 25 Mart 2021 
Perşembe günü saat 20:00'de Zoom programı 
üzer�nden gerçekleşt�r�ld�.

Gebze İ lçe  Tems� lc � l �ğ�m�z  Sosyal  Etk �nl �k ler 
kom�syonumuzun katkıları �le Sayın Sem�h GÜMÜŞ'ün 
konuşmacı olarak katıldığı çevr�m�ç� sem�ner�m�z  "Etk�l� 
Özgeçm�ş Oluşturma ve Mülakat Tekn�kler�" 29 Mart 
2021 Pazartes� günü saat 20:00'de Zoom programı 
üzer�nden gerçekleşt�r�ld�.

“GLOBAL ANLAMDA MÜHENDİS NASIL
OLMALIDIR” ÇEVRİMİÇİ SEMİNERİ

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z Teknoloj� kom�syonumuzun 
katkıları �le Dr. Nuray KAYAKOL'un sunumuyla "Global 
Anlamda Mühend�s Nasıl Olmalıdır"  web�narı 01 N�san  
2021 Perşembe günü saat 20:00'de Zoom programı 
üzer�nden 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 
Murat İDİL'�n sunumuyla "Yağlamada Temel B�lg� ve 
Kavramlar 2"  web�narı 12 N�san 2021 Pazartes� günü 
saat 20:00'de Zoom programı üzer�nden gerçkleşt�r�ld�.

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z Teknoloj� kom�syonumuzun 
katkıları �le Saın Eng�n ARSLAN'nın sunumuyla "3 
Boyutlu Ölçüm Teknoloj�s� ve Yöntemler�"  web�narı 22 
N�san  2021 Perşembe günü saat 20:30'de Zoom 
programı üzer�nden gerçekleşt�r�ld�.

“YALIN BAKIM” ÇEVRİMİÇİ SEMİNERİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

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 Harun 
AKSOY'un sunumuyla "Yalın Bakım"  web�narı 26 N�san 
2021 Pazartes� günü saat 20:00'de Zoom programı 
üzer�nden gerçekleşt�r�ld�.



basın açıklaması

1 MAYIS’TA UMUT YAN YANA
1 Mayıs B�rl�k, Mucadele ve Dayan�sma anlay�s�yla, Emeg�m�z, Haklar�m�z ve Demokrat�k Turk�ye �c�n 
DISK, KESK, TMMOB Kocael� B�leşenler� olarak ortak basın açıklaması gerçekleşt�r�ld�. 1 Mayıs katılım 
davet� ve etk�nl�k-eylem programı paylaşıldı.

İşç� sınıfının Uluslararası B�rl�k, Mücadele ve Dayanışma 
Günü 1 Mayıs, tar�hte �lk kez geçt�ğ�m�z sene büyük 
k�tleler hal�nde kentler�n merkez� meydanlarında 
kutlanamamıştı. Dünya emekç�ler� “�ş, gel�r ve sosyal 
güvenl�k” talepler�n� pandem� koşullarında emeğ�n 
yaratıcı gücüyle buldukları yöntemlerle, tek ses tek yürek 
olarak d�le get�rm�şlerd�. Evlerden, �şyerler�nden, bel�rl� 
sembol�k merkezlerden yükselen �rade �le dünyanın bu 
düzen�n�n değ�şmes� gerekt�ğ�n� dünya emekç�ler�yle 
beraber hep beraber haykırmıştık.

B�zler de DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak, ülkem�z� ve 
dünyamızı göz göre göre büyük b�r felakete sürükleyen 
neol�beral kap�tal�st düzene karşı emek ve b�l�m �le 
kurulacak yen� b�r toplumsal düzen�n şart olduğunu 
�fade etm�şt�k.

Aradan b�r yıl geçt�. Mevcut düzen�n �nsanlığın temel 
sorunlarının çözümünde ne kadar yeters�z olduğu çok 
acı bedeller ödeyerek b�r kez daha görüldü. On yıllardır 
dünya halklarına sınırsız b�r emek ve doğa sömürüsü, 
savaşlar, ekonom�k kr�zler, artan eş�ts�zl�kler, yoksulluk, 
�şs�zl�k dışında h�çb�r şey sunmayan bu düzen COVID-19 
salgınıyla �nsanlığın geleceğ�n� tehd�t ed�yor.

Dünya kap�tal�st s�stem�n�n yarattığı eş�ts�zl�kler�n ağır 
sonuçlarını her gün yaşıyoruz. Sağlık h�zmetler�n�n ve 
güncel olarak da COVID-19 aşısının b�r t�car� meta hal�ne 
gelmes�n�n bedel�n� �nsanlık ağır b�ç�mde ödüyor. Ve bu 
koşullar altında Uluslararası Send�kalar Konfederasyonu 
1 Mayıs 2021'de “Yen� b�r toplumsal sözleşme ve herkese 
aşı hakkı” mücadeles�n� büyütme çağırısı yapıyor.

B�zler, bu topraklarda yaşayanlar, aklı, b�l�m�, emeğ� ve 
�nsan yaşamını öncelemeyen b�r anlayışla yönet�lenler, 
daha ağır bedeller ödüyoruz. Şeffaf olmayan ve 
tartışmalı resm� ver�lerle b�le COVID-19 salgınıyla 
mücadelede dünyanın en başarısız ülkeler�nden b�r�nde 
hayatta kalmaya çalışıyoruz. Sermayen�n ve patronların 
çıkarları �ç�n, akıl, b�l�m ve m�lyonların sağlığı yok 
sayılıyor. Açık alanlarda nefes almamız yasaklanıp kapalı 
ortamlarda çalışmaya zorlanıyoruz. Ne pahasına olursa 
olsun “çarklar dönecek” �nadıyla, �nsan yaşamını p�yasaya 
kurban eden b�r anlayışla ve aşı tedar�k�ndek� 
başarısızlıkla göz göre göre hastalanıyoruz, ölüyoruz ve 
tüken�yoruz! “Böyle salgın mücadeles� olmaz” d�yor ve 
yaşam hakkımızdan vazgeçm�yoruz.

Sadece sağlığımız değ�l; �ş�m�z, aşımız, geç�m�m�z de 
tehd�t altında. Pandem� sürec�nde yurttaşlarına en az 

nakd� destek veren �k� ülkeden b�r� Türk�ye oldu. İşs�zl�k 
her gün yen� rekorlar kırıyor. Kod 29 �le tazm�nat b�le 
alamadan �ş�m�zden ed�l�yoruz. M�lyonlarca çalışan ve 
a�les� ücrets�z �z�n dayatmasıyla günde 50 l�raya 
yaşamaya mahkum ed�l�yor. Gıda enflasyonu �le 
m�lyonlar açlık sınırının altına �t�l�yor. Ev�m�ze gelen 
faturalar kabarıyor, çarşı pazar alışver�ş� her gün b�r 
öncek�nden daha pahalı oluyor. Uzaktan çalışma g�b� 
esnek çalışma b�ç�mler�yle güvences�zl�k yaygınlaşıyor.
Salgın koşullarında b�le ülken�n tüm kaynakları b�r avuç 
ş�rkete peşkeş çek�l�yor. Halk yaşam mücadeles� ver�rken, 
ş�rketler pandem�de kârlarını artırıyor. “Geç�nem�yoruz” 
çığlıkları yükselen ülkem�zde 26 dolar m�lyarder�n�n 
servet� son b�r yılda 38,3 m�lyar dolardan 53,2 m�lyar 
dolara yüksel�yor. B�r yanda açlık, yoksulluk ve �şs�zl�k; 
d�ğer yanda servetler b�r�k�yor. Ekonom�k kr�z ve 
pandem� koşullarında, adalets�zl�ğ�n en ç�rk�n yüzü 
karşımıza çıkıyor.

Pandem� sürec�nde sınıfsal eş�ts�zl�kler�n yanında 
toplumsal c�ns�yet eş�ts�zl�ğ� de der�nleş�yor. Salgında 
kadınların omuzlarına yıkılan hane �ç� �ş ve bakım yükü 
artıyor, kadına yönel�k ş�ddet tırmanıyor. Kadınlar b�r 
yandan �şs�zl�ğ�n, b�r yandan pandem�de yaygınlaşan 
esnek çalışma b�ç�mler�n�n ve güvences�zl�ğ�n hedef� 
hal�ne gel�yor. Pandem� koşullarında kadınların 
güçlend�r�lmes� gerek�rken, İstanbul Sözleşmes� g�b� 
kazanımlar �kt�darın hedef� oluyor.

Bu koşullar altında �ş�m�z, aşımız ve sağlığımız �ç�n 
söyleyecek çok şey�m�z var. Talepler�m�z ve öfkem�z var. 
Emekç�ler�n umutlarını �fade edeceğ�m�z 1 Mayısımız var. 
Ancak ülkey� yönetenler her zaman olduğu g�b� talepler�, 
öfkeler� ve umutları yasaklarla susturmaya çalışıyor.
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basın açıklaması

Pandem�ye da�r aklın ve b�l�m�n emrett�ğ� tedb�rler� 
almayanlar, zorunlu olmayan �ş kollarında çalışmanın 28 
gün durmasını reddedenler, hatta aldıkları kısıtlı 
tedb�rler� b�zzat kend�ler� ç�ğneyenler, lebalep 
kongrelerde halk sağlığı sorunu yaratanlar, 1 Mayıs 
yasaklarına pandem�y� gerekçe göster�yor. Pandem� 
önlemler� alınarak, maske ve mesafeye d�kkat ederek 30 
N�san ve 1 Mayıs 2021 tar�hler�nde yapmak �sted�ğ�m�z 
her türlü açık hava etk�nl�ğ� yasaklanıyor. K�m� val�l�kler 
b�nalarımız başta olmak üzere kentler�n dört b�r yanına 
a s m a k  � s t e d � ğ � m � z  1  M a y ı s  a f � ş l e r � m � z  v e 
pankartlarımızda bulaşan b�r “mutasyon” keşfed�yor. Bu 
ülken�n �şç�ler�n�n ve emekç�ler�n�n aklıyla alay ed�l�yor.

Açık açık söyleyel�m: Bu ülken�n �şç�, emekç�, mühend�s, 
m�mar ve hek�m örgütler� olarak b�zlere, �şç� sağlığı ve 
halk sağlığı konusunda en son akıl verecek olan, ülkey� 
yöneten s�yas� �kt�dardır. Hastaneler�n yoğun bakımları 
tıka basa dolmuşken, resm� rakamlarla her gün 300'ün 
üzer�nde �nsanımızı kaybed�p yüz k�ş�den en az b�r� 
enfekte �ken; elbette b�zler aklın ve b�l�m�n emrett�ğ� 
doğrultuda hareket edeceğ�z. İkt�dar g�b� sorumsuz 
davranmayacak, talepler�m�z� pandem� koşullarına 
uygun olarak yükselteceğ�z. Akıl ve b�l�m dışı s�yas� 
yasaklara değ�l; aklın, b�l�m�n ve mücadelem�z�n 
gerekler�ne uygun olarak hareket edeceğ�z.

Sağlıklı, güvencel� ve �nsanca b�r yaşam �ç�n “Her gün 1 
Mayıs” d�yecek ve 1 Mayıs haftası boyunca talepler�m�z� 
�fade edeceğ�z. “Her yer 1 Mayıs” d�yecek, mümkün 
olduğunca yaygın b�r b�ç�mde �şyerler�n�n önler�nde ve 
meydanlarda olacağız.

30 N�san'da İstanbul Taks�m'dek� Kazancı yokuşunda her 
sene gerçekleşt�rd�ğ�m�z anma etk�nl�ğ�nde buluşacak, 1 
Mayıs 1977 katl�amında y�t�rd�ğ�m�z canları anacak, tüm 
anma programlarımızı pandem� koşullarına uygun 
b�ç�mde planlayacağız. Aynı gün ülken�n dört b�r 
yanında -y�ne pandem� koşulları da d�kkate alınarak- en 
yaygın b�ç�mde �şyerler�nde 1 Mayıs kutlamalarını ve 
alanlarda basın açıklamalarımızı gerçekleşt�receğ�z. 1 
Mayıs günü de çalışmakta olan emekç�ler� �şyerler�nde, 
çalışmayan m�lyonları da evler�nde, balkonlarında, 
sokaklarında, sosyal medyada 1 Mayıs coşkusunu çeş�tl� 
b�ç�mlerde büyütmeye çağıracağız.

Ülkey� yönetenlere çağrımız şudur: Akıl dışı, b�l�m dışı ve 
hukuk dışı engellemelere kalkışmayın. 1 Mayıs 
engellenemez! Çalışırken bulaşmayan ama 1 Mayıs 
kutlarken bulaşan b�r v�rüs tesp�t ed�lmem�şt�r. Aklı 
başında herkes�n tesl�m edeceğ� g�b� çalıştığımız her gün 
ve çalıştığımız her yerde 1 Mayıs'ı da kutlayab�l�r�z ve 
kutlayacağız.

1 Mayıs af�şler�m�z�, pankartlarımızı b�nalarımıza, 
�şyerler�m�ze, evler�m�ze, sokaklara, meydanlara 

asmaktan, talepler�m�z� duyurmaktan da asla ger� 
durmayacağız.

1 Mayıs 2021 B�rl�k, Mücadele ve Dayanışma gününde 
büyük k�tlelerle merkez� b�ç�mlerde olmasa da çok 
yaygın b�ç�mde sağlıklı, güvencel� ve �nsanca yaşam 
umutlar ımızı  yan yana get�receğ�z .  Aşağıdak � 
talepler�m�z ve hedefler�m�z �ç�n mücadeley� yan yana 
büyüteceğ�z.

• Herkese aşı, herkese gel�r desteğ� sağlanmalı, ac�l ve 
zorunlu �şler dışında 4 hafta çarklar durdurulmalıdır!
• Çalışırken hastalanan emekç�ler �ç�n COVID-19 �ş kazası 
ve meslek hastalığı olarak kabul ed�ls�n!
• Kod 29 ve ücrets�z �z�n zulmüne son!
• İşs�zl�k S�gortası Fonu kaynakları patronlara değ�l 
�şç�lere ve �şs�zlere!
• Asgar� ücret üzer�ndek� tüm verg� ve kes�nt�ler 
sıfırlansın!
• İşs�zl�ğe karşı kamu �st�hdamı artırılsın, hukuksuz 
b�ç�mde �şten çıkarılan kamu emekç�ler� �şler�ne �ade 
ed�ls�n, çalışma süreler� azaltılsın.
• Doğa kat�l� projelere, Kanal İstanbul'a, betona, savaşa, 
s�lahlanmaya, sermayeye değ�l aşıya ve sosyal desteklere 
kaynak!
• Az kazanandan az, çok kazanandan çok verg� alınsın! 
Zorunlu mallarda ve elektr�k, su, doğalgaz, �let�ş�m 
faturalarında dolaylı verg�ler sıfırlansın.
• Örgütlenme, özgür toplu sözleşme ve grev hakkı 
önündek� tüm engeller kaldırılsın!
• İstanbul Sözleşmes� Yaşatır. 6284 sayılı yasa etk�n 
şek�lde uygulansın, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 
İşyer�nde Ş�ddete Karşı 190 sayılı sözleşmes� onaylansın!
2020 1 Mayıs'ında �fade ett�ğ�m�z gerçek, 2021'de çok 
daha net b�r b�ç�mde ortadadır. Bu düzen yaşamı ve 
gezegen� tehd�t eden büyük b�r felakete dönüşmüştür. 
Felakete dönen bu düzen, baskılarla, yasaklarla, 
yalanlarla, sansürle, kışkırtılan ırkçılık ve ayrımcılıkla, 
toplumsal c�ns�yet eş�ts�zl�ğ�yle, kısacası zulümle ayakta 
tutulmak �stenmekted�r.

Bu felakete son vermek, �nsanlık �ç�n yen� b�r başlangıç 
yapmak, eş�tl�ğ�n, özgürlüğün, adalet�n, demokras�n�n 
e g e m e n  o l d u ğ u ,  k a r d e ş ç e ,  b a r ı ş  � ç e r � s � n d e 
yaşayacağımız yen� b�r toplumsal düzen kurmak 
eller�m�zded�r.

U m u d u m u z  b � r l � ğ � m � zd e,  m ü c a d e l e m � zd e  ve 
dayanışmamızdadır!

1 MAYIS'TA UMUT  YAN YANA!
YAŞASIN 1 MAYIS!

DİSK-KESK-TMMOB-TTB KOCAELİ ÖRGÜTLERİ



basın açıklaması

BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMAMIZ İLE
YAŞASIN 1 MAYIS

Bugün Türk�ye'n�n dört b�r yanında 1 Mayıs B�rl�k 
Mücadele ve Dayanışma Günü �ç�n yan yanayız. 
Yasaklara rağmen, baskılara rağmen umudu 
büyütüyoruz. Her gün 1 Mayıs her yer 1 Mayıs 
d�yoruz. 

Şu çürümüş düzene karşı yen� b�r düzen �ç�n, yen� 
b�r başlangıç �ç�n yan yanayız. 

On yıllardır dünya halklarına sınırsız b�r emek ve 
doğa sömürüsü, savaşlar, ekonom�k kr�z, artan 
eş�ts�zl�k, yoksulluk, �şs�zl�k dışında h�çb�r şey 
sunmayan bu düzen COVID-19 salgınıyla 
�nsanlığın geleceğ�n� tehd�t ed�yor.

Dünya kap�tal�st s�stem�n�n yarattığı eş�ts�zl�kler�n 
ağır sonuçlarını her gün yaşıyoruz. Sağlık 
h�zmetler�n�n ve güncel olarak da COVID-19 aşısının b�r 
t�car� meta hal�ne gelmes�n�n bedel�n� �nsanlık ağır 
b�ç�mde ödüyor. Bu koşullar altında Uluslararası 

Send�kalar Konfederasyonu 1 Mayıs 2021'de “Yen� b�r 
toplumsal sözleşme ve herkese aşı hakkı” mücadeles�n� 
büyütme çağırısı yapıyor.

B�zler, bu topraklarda yaşayanlar, aklı, b�l�m�, emeğ� ve 
�nsan yaşamını öncelemeyen b�r anlayışla yönet�lenler, 
daha ağır bedeller ödüyoruz. COVID-19 salgınıyla 
mücadelede dünyanın en başarısız ülkeler�nden 
b�r�nde hayatta kalmaya çalışıyoruz. Sermayen�n ve 
patronların çıkarları �ç�n, akıl, b�l�m ve m�lyonların 
sağlığı yok sayılıyor. Buradan b�r kere daha haykırıyoruz: 
Çarklar dursun, ölümler b�ts�n! 

Bugün “tam kapanma” d�ye sundukları  önlem 
paket�nde de �şç� sınıfının ve halkın sağlığını ve gel�r�n� 

değ�l sermayen�n çıkarlarını korumaya çalışıyorlar. 
Çarklar dönmeye, çalışanların çoğunluğunun �şe 
g � t m e y e ,  � n s a n l a r ı m ı z  ö l m e y e ,  s a ğ l ı k 
emekç�ler�m�z tükenmeye devam ed�yor. Tam 
kapanma ded�kler� önlemlerde b�z yokuz: 
Çalışanlar hastalanmaya, çalışmayanlar da açlığa 
mahkum ed�l�yor.

Açık alanlarda nefes almamız yasaklanıp kapalı 
ortamlarda çalışmaya zorlanıyoruz. Ne pahasına 
olursa olsun “çarklar dönecek” �nadıyla, �nsan 
yaşamı p�yasaya kurban ed�l�yor. Yeterl� aşı tedar�k 
ed�lem�yor. Göz göre göre hastalanıyoruz, 
ölüyoruz ve tüken�yoruz! “Böyle salgın mücadeles� 
o l m a z ” d � y o r  v e  y a ş a m  h a k k ı m ı z d a n 
vazgeçm�yoruz.

Sadece sağlığımız değ�l; �ş�m�z, aşımız ve geç�m�m�z de 
tehd�t altında. Pandem�de yurttaşlarına en az nakd� 
destek veren �k� ülkeden b�r� Türk�ye oldu. İşs�zl�k her 
gün yen� rekorlar kırıyor. Kod 29 �le tazm�nat b�le 
alamadan �ş�m�z� kaybed�yoruz. M�lyonlarca çalışan ve 
a�les� ücrets�z �z�n dayatmasıyla günde 50 l�raya 
yaşamaya mahkum ed�l�yor. Gıda enflasyonu �le 
m�lyonlar açlık sınırının altına �t�l�yor. Ev�m�ze gelen 
faturalar kabarıyor, çarşı pazar alışver�ş� her gün b�r 
öncek�nden daha pahalı oluyor. Uzaktan çalışma g�b� 
esnek çalışma b�ç�mler�yle güvences�zl�k yaygınlaşıyor.

Salgın koşullarında b�le ülken�n tüm kaynakları b�r avuç 
ş�rkete peşkeş çek�l�yor. Halk yaşam mücadeles� 
ver�rken, ş�rketler pandem�de kârlarını artırıyor. 
“Geç�nem�yoruz” çığlıkları yükselen ülkem�zde 26 dolar 
m�lyarder�n�n servet� son b�r yılda 38 m�lyar dolardan 53 
m�lyar dolara yüksel�yor. B�r yanda açlık, yoksulluk ve 
�şs�zl�k; d�ğer yanda servetler b�r�k�yor. 
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Ekonom�k kr�z ve pandem� koşullarında, adalets�zl�ğ�n 
en ç�rk�n yüzü karşımıza çıkıyor.

Pandem� sürec�nde sınıfsal eş�ts�zl�kler�n yanında 
toplumsal c�ns�yet eş�ts�zl�ğ� de der�nleş�yor. Salgında 
kadınların omuzlarına yıkılan hane �ç� �ş ve bakım yükü 
artıyor. Kadına yönel�k ş�ddet tırmanıyor. Kadınlar b�r 
yandan �şs�zl�ğ�n, b�r yandan pandem�de yaygınlaşan 
esnek çalışma b�ç�mler�n�n ve güvences�zl�ğ�n hedef� 
hal�ne gel�yor. Pandem� koşullarında kadınların 
güçlend�r�lmes� gerek�rken, İstanbul Sözleşmes� g�b� 
kazanımlar �kt�darın hedef� oluyor.

Bu koşullar altında �ş�m�z, aşımız ve sağlığımız �ç�n 
söyleyecek çok şey�m�z var. Talepler�m�z ve öfkem�z var. 
Emekç�ler�n umutlarını �fade edeceğ�m�z 1 Mayısımız 
var. 

Sağlıklı, güvencel� ve �nsanca yaşama hakkımız �ç�n yan 
yanayız. Umutlarımız büyütmek �ç�n bugün Türk�ye'n�n 
dört b�r yanında mücadelem�zle yan yanayız. 

Talepler�m�z� ve hedefler�m�z� 1 Mayıs'ta b�r kere daha 
yan yana haykırıyoruz: 

 Herkese aşı, herkese gel�r desteğ� sağlansın, ac�l ve 
zorunlu �şler dışında 4 hafta çarklar durdurulsun!

 Çalışırken hastalanan emekç�ler �ç�n COVID-19 �ş kazası 
ve meslek hastalığı olarak kabul ed�ls�n!

 Kod 29 ve ücrets�z �z�n zulmüne son ver�ls�n!

 İşs�zl�k S�gortası Fonu kaynakları patronlara değ�l 
�şç�lere ve �şs�zlere destek �ç�n kullanılsın!

 Asgar� ücret üzer�ndek� tüm verg� ve kes�nt�ler 
sıfırlansın!
 İşs�zl�ğe karşı kamu �st�hdamı artırılsın, hukuksuz 
b�ç�mde �şten çıkarılan kamu emekç�ler� �şler�ne �ade 
ed�ls�n, çalışma süreler� azaltılsın.

 Doğa kat�l� projelere, Kanal İstanbul'a, betona, savaşa, 

s�lahlanmaya, sermayeye değ�l aşıya ve sosyal 
desteklere ayrılsın. 

 Az kazanandan az, çok kazanandan çok verg� alınsın! 
Zorunlu mallarda ve elektr�k, su, doğalgaz, �let�ş�m 
faturalarında dolaylı verg�ler sıfırlansın, fatura borçları 
fa�zs�z ertelens�n. 

 Örgütlenme, özgür toplu sözleşme ve grev hakkı 
önündek� tüm engeller kaldırılsın!

 İstanbul Sözleşmes� ve 6284 sayılı yasa etk�n şek�lde 
uygulansın, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün İşyer�nde 
Ş�ddete Karşı 190 sayılı sözleşmes� onaylansın!

2020 1 Mayıs'ında �fade ett�ğ�m�z gerçek, 2021'de çok 
daha net b�r b�ç�mde ortadadır. Bu düzen yaşamı ve 
gezegen� tehd�t eden büyük b�r felakete dönüşmüştür. 
Felakete dönen bu düzen, baskılarla, yasaklarla, 
yalanlarla, sansürle, kışkırtılan ırkçılık ve ayrımcılıkla, 
toplumsal c�ns�yet eş�ts�zl�ğ�yle, kısacası zulümle ayakta 
tutulmak �stenmekted�r.

Bu felakete son vermek, �nsanlık �ç�n yen� b�r başlangıç 
yapmak, eş�tl�ğ�n, özgürlüğün, adalet�n, demokras�n�n 
e g e m e n  o l d u ğ u ,  k a r d e ş ç e ,  b a r ı ş  � ç e r � s � n d e 
yaşayacağımız yen� b�r toplumsal düzen kurmak 
eller�m�zded�r.

Umudumuz b�rl�ğ�m�zde, mücadelem�zde ve 
dayanışmamızdadır! 

YAŞASIN 1 MAYIS
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TMMOB 3 Mart İş C�nayetler�ne Karşı Mücadele Günü dolayısıyla TMMOB Kocael� İKK olarak basın 
açıklaması gerçekleşt�r�ld�. Basın Açıklamasını Şube Başkanımız, İKK Sekreter�  Murat KÜREKCİ okudu. 

İŞ CİNAYETLERİ VE KATLİAMLARI ARTARAK
DEVAM EDİYOR

3 Mart, dünya madenc�l�k tar�h�nde yaşanan en büyük 
fac�alardan b�r� olan ve gr�zu patlaması sonucu 263 
madenc�n�n yaşamını y�t�rd�ğ� 1992 Kozlu fac�asının 
yıldönümüdür. Fac�anın yıldönümünde Kozlu'da 
hayatını kaybeden maden emekç�ler�n� b�r kez daha 
saygıyla anıyoruz. 

3 Mart, �ş c�nayetler�ne d�kkat çekeb�lmek, �şç� sağlığının 
ve �ş güvenl�ğ�n�n önem�n� vurgulamak �ç�n TMMOB 
tarafından 2012 yılında “İş C�nayetler�ne Karşı Mücadele 
Günü” olarak �lan ed�lm�şt�r. 

Kozlu'dan Günümüze İş  c�nayetler�  ve �şç� 
katl�amları artarak devam etmekted�r...

Ülke tar�h�m�z, �ş c�nayet� ve �şç� katl�amı olarak 
tanımlanab�lecek fac�alar �le doludur. 13 Mayıs 2014 
tar�h�nde Soma'da ülke tar�h�n�n en büyük maden 
fac�ası meydana gelm�ş ve 301 madenc� hayatını 
kaybetm�şt�r. Bu fac�anın hemen ardından 6 Eylül 
2014'te Torunlar Center Asansör Fac�asında 10 �nşaat 
�şç�s�, 28 Ek�m 2014'te Ermenek'tek� kömür maden�nde 
18 madenc�, 4 Kasım 2014'te Yalvaç'ta gerçekleşen 
traf�k kazasında 18 tarım �şç�s�, 17 Kasım 2016'da 
Ş�rvan'da bakır maden�nde 16 madenc�, 17 Ek�m 
2017'de Şırnak'ta 8 madenc�, 3 Temmuz 2020'de 
Sakarya Hendek'te hava� f�şek fabr�kasında 8 �şç� ve bu 
patlamadan sadece b�rkaç gün sonra gerçekleşen �mha 
�şlem�nde �se 3 yurttaşımız hayatını kaybetm�şt�r. 
Kozlu'dak� fac�adan günümüze kadar yaşanan 
olumsuzluklardan gerekl� dersler çıkarılmamış, atılması 
gereken adımlar atılmamıştır. 

SGK'ya Göre meslek hastalığı sonucu b�r tane b�le 
can kaybı yok...

İş kollarının neredeyse tamamında �ş c�nayetler� 
yaşanmaktadır. B�nlerce �şç� �ş kazalarında sakat 
k a l m a k t a ,  m e s l e k  h a s t a l ı k l a r ı  � l e  h a y a t ı n ı 
kaybetmekted�r. SGK'nın �ş kazaları ve meslek 
hastalıklarına da�r yayınladığı en güncel �stat�st�k 2019 
yılına a�tt�r. Bu �stat�st�ğe göre 2019 yılında 1.149 
emekç�n�n hayatını kaybett�ğ�, buna karşın meslek 
hastalığı sonucu �se b�r tane b�le can kaybı yaşanmadığı 
�lan ed�lm�şt�r. ILO'nun yürüttüğü çalışmalara göre; 
dünyada her yıl meydana gelen �ş kazası sonucu 
ölümler�n 6,3 katı kadar can kaybı meslek hastalığı ve 
�şle �lg�l� hastalıklar sonucu meydana gelmekted�r. Bu 
çalışmalar �le SGK tarafından açıklanan ver�ler esas 
alındığında 2017 yılında en az 10.218, 2018 yılında en az 
9.714, 2019 yılında en az 7.238 emekç� meslek hastalığı 
sonucu hayatını kaybetm�şt�r. İş kazaları ve meslek 
hastalığı  sonucu her gün 35 emekç� hayatını 
kaybetmekted�r. Buna rağmen �şç� sağlığı ve �ş güvenl�ğ� 
konusu ülke gündem�nde yeterl�  düzeyde yer 
alamamaktadır. Oysa SGK'nın açıkladığı yıllık �ş c�nayet� 
sayıları b�le durumun vahamet�n� ortaya koymaktadır. 
Açıklanan ver�lere göre 2015 yılında 1.252, 2016 yılında 
1.405, 2017 yılında 1.633, 2018 yılında �se 1.541 �şç�, �ş 
c�nayetler�nde yaşamını y�t�rm�şt�r.

Resm� Rakamlar,  denet�mler�n göstermel�k 
olduğunu ortaya koymaktadır. 

İşyerler� denetlenmemekted�r. Denet�ms�zl�k ve 
yaptırımsızlık sürdükçe �ş c�nayetler�n� engellemek 
mümkün değ�ld�r. A�le Çalışma ve Sosyal H�zmetler 
Bakanlığı, Rehberl�k ve Teft�ş Kurulu Başkanlığı 2019 yılı 
faal�yet raporunda yer alan b�lg�lere göre 2019 yılında 
İSİG yönünden yapılan toplam teft�ş Sayısı 3.088'd�r. Bu 
denet�mler�n öneml� b�r bölümü, eks�kl�kler�n g�der�l�p 
g�der�lmed�ğ�n� kontrol �ç�n yapılan �k�nc� denetlemeler 
oluşturmaktadır. Yapılan her denet�m�n yen� b�r 
denet�m olduğu kabul ed�lse dah� her 1.000 �şyer�nden 
y a l n ı zc a  1 , 6 ' s ı  İ S İ G  yö n ü n d e n  d e n e t l e n d � ğ � 
anlaşılmaktadır. Rakamların ortaya koyduğu gerçek, bu 
şek � lde devam eden denet �m faal �yet ler �n�n 
göstermel�kten �baret olduğu ve devlet�n gerekl� 
sorumluluğu göstermed�ğ�d�r. 
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Her yıl, ev�ne ekmek götüreb�lmek �ç�n emek harcayan 2 
b�n c�varında emekç�n�n �ş c�nayetler�nde hayatını 
kaybed�yor olması, 10 b�n c�varında emekç�n�n meslek 
hastalıkları sonucu hayatını kaybed�yor olması büyük 
b�r sorun �le karşı karşıya olduğumuzu anlatmaya 
yetmekted�r. Şans eser� hayatta kalıp, geç�rd�ğ� sakatlık 
yüzünden engell� olan emekç�ler hayatlarının ger� 
kalanını büyük zorluklar �le sürdürmekted�r. Bazı 
emekç�ler sakatlanmalar sonrası oluşan engell�l�k t�p� ve 
oranlarına bağlı olarak çalışamayacak duruma 
gelmekted�r. Çalışacak durumda olanlar �se engell� 
�st�hdamındak� sorunlar ve kent altyapılarımızın 
engell�lere uygun olmayışının doğurduğu d�ğer 
sorunlar �le boğuşmaya mahkûm olmaktadırlar.

İş kazaları ve meslek hastalıklarına yönel�k resm� 
makamlarca açık lanan �stat�st�k ler yaşamakta 
olduğumuz acı tabloyu göstermeye yetmekted�r. Ancak 
açıklanan ver�ler gerçeğ� tam olarak yansıtmamaktadır. 
Cov�d-19 pandem�s� sürec�nde açıklanan ver�ler�n 
gerçeğ� ne oranda yansıttığı, ver�lere nasıl müdahale 
ed�ld�ğ� ve gerçeğ�n nasıl man�püle ed�lmeye çalışıldığı 
ortaya çıkmıştır. Ver�ler �le oynamanın b�r yönet�m 
b�ç�m� hal�ne geld�ğ� ülkem�zde gerçeğ� yansıtan ver�ye 
ulaşmak ayrı b�r sorun hal�ne gelm�şt�r. İş kazaları, 
meslek hastalıkları vb �le �lg�l� ver�ler�n tamamı 
kamuoyu �le paylaşılmalıdır.

İş c�nayetler�n�n sorumluları korunmakta hatta 
aklanmaktadır...

301 emekç�n�n yaşamını kaybetmes�ne neden olan 
Soma Fac�ası  sorumlular ından tutuk lu k �mse 
kalmamıştır. Can Gürkan'ın da aralarında bulunduğu 4 
sanığa "olası kastla 301 kez öldürme ve 162 kez 
yaralama" suçundan ceza ver�lmes�ne hükmeden 
Yargıtay 12. Ceza Da�res�'n�n beş k�ş�den oluşan 
heyet�n�n üçü değ�şt�r�lm�ş ardından karar bozulmuş ve 
tutukluların tamamı tahl�ye ed�lm�şt�r. 

İş c�nayetler� �le mücadele erteleneb�l�r, öteleneb�l�r b�r 
gündem değ�ld�r. İş c�nayetler�n�n yaşanmaması �ç�n 
yürütülen mücadelen�n güçlend�r�lmes� ve gerekl� yasal 
d ü z e n l e m e l e r � n  z a m a n  k a y b e t m e d e n 
gerçekleşt�r�lmes� gerekmekted�r. 

İşç� sağlığı ve �ş güvenl�ğ� konusunda gerçekç� adımlar 
atılab�lmes� �ç�n �şverenler� sorumluktan kaçıran 
yaklaşıma son ver�lmes� gerekmekted�r. İşverenler� 
temel sorumluluktan kurtaran, sorumluluğu b�r günah 
keç�s� olarak �ş güvenl�ğ� uzmanlarının üzer�ne yükleyen 
mevcut s�stemde, önley�c� ve engelley�c� b�r faal�yet�n 
organ�ze ed�lmes� mümkün olmayacaktır.

Kanunlar sorunlu, Uygulamalar �se yeters�z...

Esnek çalışma düzen�n� get�ren 4857 sayılı İş Kanunu, 
İşyerler�nde �şç� sağlığı güvenl�ğ�n�, serbest p�yasa 
koşullarında çalışan, Ortak Sağlık Güvenl�k B�r�mler�ne 
(OSGB) havale eden 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenl�ğ� 
Yasası probleml�d�r. Probleml� olan kanunların 
uygulamaları dah� yeterl� değ�ld�r. Sorunun temel�nde 
�şç� sağlığı ve �ş güvenl�ğ�ne �l�şk�n düzenlemelerde 
send�kalar, meslek örgütler� ve b�l�m �nsanlarının 
görüşler�n�n d�kkate alınmaması yatmaktadır.

Taşeronlaştırma, özelleşt�rme, send�kasızlaştırma, 
denet�ms�zl�k, esnek �st�hdam pol�t�kaları, kayıt dışı 
çalışmaya �z�n veren pol�t�kalar ve bunun sonucu 
oluşturulan mevzuat �le sorunlu b�r s�stem üretm�şt�r. 
Emeğe ve emekç�ye düşman olan bu s �stem 
sermayen�n sınırsız sömürü düzen�n b�r tezahürüdür. İş 
c�nayetler�n� kadere, fıtrata bağlayan açıklamalar yapan 
s�yas� �kt�dar �se bu s�stem� korumak çabasındadır.

Tablonun g�derek ağırlaşmasının b�r d�ğer neden� de 
send�kal hakların baskı altına alınmasıdır. Send�kal 
örgütlenmen�n önündek� engeller tüm çalışanlar �ç�n 
kaldırılmadıkça �şç� sağlığı ve �ş güvenl�ğ� konusunda 
yol alınamayacaktır. Send�kasız uzman, send�kasız �şç�, 
örgütsüz b�r çalışma yaşamı �le emekç�ler tüm 
olumsuzluklara açık ve savunmasız b�r durumdadır. 

Olumsuz g�d�şata Cov�d-19 pandem�s�n�n etk�ler� de 
eklenm�şt�r.

Pandem� sürec�n�n yönet�m� ve salgından koruma 
pol�t�kaları çalışma hayatı �ç�n geçerl� olmamış, 
emekç�ler salgının ölümcül sonuçları �le baş başa 
bırak ı lmışt ır.  Sermaye sınıf ının �ht�yaçlar ının 
karşılanması pahasına Cov�d-19 salgını yok sayılmıştır. 
Bu süreçte kölel�k s�tem�ne benzer uygulamalar �le 
emekç� düşmanlığının ç�rk�n yüzü b�r kez daha ortaya 
ç ı k m ı ş t ı r.  İ ş ç � l e r � n  f a b r � k a l a ra  h a p s e d � l d � ğ � , 
şant�yelerden çıkarılmadığı, hasta olsalar dah� dur 
durak b�lmeden çalıştırıldıklarına da�r haberler sıklıkla 
kamuoyu gündem�ne yansımıştır. İşç�lerde Cov�d-19 
poz�t�f vaka oranı, Türk�ye genel� vaka oranının 3,2 
katıdır. Salgın koşulları altında sağlıkçılar başta olmak 
üzere emekç�ler �ç�n gerekl� tedb�rler alınmamış, çarklar 
dönsün den�lerek yurttaşlarımız salgına kurban 
ver�lm�şt�r.

İş c�nayetler� ve �ş kazaları önleneb�l�r... 

• B�l�msel ve tekn�k ölçütler doğrultusunda atılacak 
adımlar �le göz göre göre “gel�yorum” demekte olan 
fac�alara son vermek mümkündür. Bunun �ç�n önce 
�nsan hayatını ve emeğe değer veren b�r yaklaşımın 
ben�msenmes� gerekmekted�r.



basın açıklaması

• İşç� sağlığı ve �ş güvenl�ğ�n�n sağlanması, öncel�kle 
devlet�n ve �şveren�n görev�d�r,  sorumluluğu 
yükleyecek kurban arama anlayışına son ver�lmel�d�r. 

• Amacı “�şyerler�nde �ş sağlığı ve güvenl�ğ�n�n 
sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenl�k şartlarının 
�y�leşt�r�lmes�” olan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� 
K anunu amacına uygun olarak baştan aşağı 
değ�şt�r�lmel�d�r. 

•  İ ş ç �  s a ğ l ı ğ ı  ve  � ş  g ü ve n l � ğ �  a l a n ı n a  � l � ş k � n 
düzenlemeler�n ve denet�m�n yalnızca A�le, Çalışma 
Sosyal H�zmetler Bakanlığı tarafından yürütülmes�, 
doğru kararların alınmasının önünde b�r engeld�r. Bu 
nedenle düzenleme ve denetleme; A�le, Çalışma Sosyal 
H�zmetler Bakanlığı'nın yanında, Sağlık Bakanlığı, 
ün�vers�teler, send�kalar, TTB ve TMMOB'den oluşan 
�dar� ve mal� yönden bağımsız b�r enst�tü tarafından 
yer�ne get�r�lmel�d�r. Çalışma yaşamına �l�şk�n tüm 
düzenlemeler bu enst�tü tarafından yen�den ele 
alınmalı ve kararlaştırılmalıdır.

• İş güvenl�ğ� uzmanlığı s�stem� kamu el�yle sağlanacak 
ş e k � l d e  y e n � d e n  y a p ı l a n d ı r ı l m a l ı ,  h � z m e t � n 

p�yasalaştırılmasına son ver�lmel�d�r.
• Örgütlenme ve send�kalaşmanın önündek� engeller 
kaldırılmalıdır. Taşeronlaşma ve benzer� uygulamalara 
son ver�lmel�d�r.

• Denet�m mekan�zmaları bağımsız organ�zasyonlar 
olarak yen�den yapılandırılmalı, güçlend�r�lmel�d�r.

• İş kazaları ve c�nayetler�n�n sorumlularına yaptırım 
uygulanmalı, �şveren, �lg�l� kamu görevl�ler� ve 
sorumlular hakkında yargı süreçler� bağımsız b�r şek�lde 
�ş let � lmel �d�r.  Sorumlular ın ak lanmasına son 
ver�lmel�d�r. Adalet sağlanmalıdır.

TMMOB olarak 3 Mart'ta; �ş kazalarının, �ş c�nayetler�n�n 
ve �şç� katl�amlarının son bulması �ç�n mücadele etmeye 
devam edeceğ�m�z� b�r kez defa �fade ed�yoruz

Ar tarak devam eden �ş  c �nayet ler �ne ve �şç � 
katl�amlarına son verecek adımlar zaman kaybetmeden 
atılmalıdır.

Murat KÜREKCİ
TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu Sekreter�

8 Mart Dünya Kadınlar Günü neden�yle Oda Yönet�m Kurulu Başkanı Yunus Yener b�r basın açıklaması 
yaptı.

KADINLAR ÖZGÜRLEŞMEDEN HİÇ BİR TOPLUM ÖZGÜRLEŞEMEZ

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadınların çok 
ağır şek�llerde maruz kaldığı eş�ts�zl�k, 
sömürü, ş�ddet ve adalets�zl�klere karşı 
dünya çapında mücadele ve dayanışma 
günüdür.

B � l � n d � ğ�  ü ze re  ü l k e m � zd e k �  h a k � m 
pol�t�kalar kadınları a�le �ç�ne hapsetmeye, 
eğ�t�mde �k�nc�lleşt�rme veya yok saymaya, 
�şgücü söz konusu olunca ucuz emek olarak görmeye, 
erkek egemenl�ğ�ne tab� kılmaya ve eş�ts�zl�kler� 
meşrulaştırmaya yönel�kt�r. Bu nedenle özell�kle son 
yıllarda kadınlara yönel�k ş�ddet, ş�ddet� meşrulaştırma, 
c�nsel �st�smar ve c�nayetler kat kat artmıştır. Yaşamın 
tüm alanlarına müdahelelerle toplumu d�nsel 
ger�c�l�kle kuşatan �kt�dar, bedenler�nden emekler�ne 
k adar  k adın lar ı  denet lemekte  ve  k aç  çocuk 
doğuracaklarından hang� yaşlarda evlenecekler�ne 
kadar yaşamlarını kend�ler�n�n bel�rleme özgürlüğünü 
yoketmekted�r.

Bu olgular sadece kadınların değ�l tüm toplumun ortak 
sorunudur. Açıktır k� eş�t, özgür, demokrat�k, uygar b�r 

Türk�ye mücadeles�, kadın-erkek omuz 
omuza her türlü eş�ts�zl�k, sömürü, baskı ve 
ş�ddet�n tasf�yes� �le b�rl�kte başarıya 
ulaşab�lecekt�r. B�l�nmel�d�r k� kadınlar 
özgürleşmeden h�çb�r toplum gerçek, 
sah�c� özgürlüklere ulaşamaz. Bu nedenle 
kadınların her alanda eş�t  ve özgür 
yurttaşlık mücadeles� aynı zamanda 
ülkem�z�n la�kl�k, demokrat�kleşme ve 

özgürleşme mücadeles�d�r.

O d a m ı z  “ h a y a t ı m ı z d a n  v e  h a k l a r ı m ı z d a n 
v a z g e ç m e y e c e ğ � z ” d � y e n  k a d ı n l a r ı n  o n u r l u 
m ü c a d e l e l e r � y l e  d a y a n ı ş m a  � ç � n d e  o l m a y ı 
sürdürecekt�r. 8 Mart'ta ülkem�z�n b�rçok yer�nde 
ger�c�l�ğe, sömürüye, baskıya, ş�ddete, tac�z ve 
tecavüzlere karşı sesler�n� yükseltecek olan kadınların 
ve kadın meslektaşlarımızın 8 Mart'ı kutlu olsun d�yor, 
baskı ve ş�ddet sonucu yaşamlarını kaybeden tüm 
kadınları sevg�yle, saygıyla anıyoruz.

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

22 Mart Dünya Su Günü ve 23 Mart Dünya Meteoroloj� Günü dolayısıyla TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon 
Kurulu olarak basın açıklaması gerçekleşt�r�ld�.

SU VE İKLİM KRİZİ İLE BAŞ EDEBİLMEK İÇİN BİLİMİN SESİNE 
KULAK VERİLSİN!

SU VE İKLİM KRİZİ İLE BAŞ EDEBİLMEK İÇİN BİLİMİN 
SESİNE KULAK VERİLSİN!
Su, İkl�m Değ�ş�kl�ğ�, Kuraklık ve Doğa Kaynaklı Afetler 
konusunda farkındalığı gel�şt�rmek amacıyla, B�rleşm�ş 
M�lletler tarafından, 22 Mart Dünya Su Günü, 23 Mart �se 
Dünya Meteoroloj� Günü olarak �lan ed�lm�şt�r. 2021 
Dünya Su Günü teması “Suya Değer Vermek”, Dünya 
Meteoroloj� Günü teması �se “Okyanuslar, İkl�m�m�z ve 
Hava Durumumuz” olarak bel�rlenm�şt�r. Her �k� tema 
da, dünyada g�derek büyüyen su ve �kl�m kr�z�ne d�kkat 
çekmekted�r.

KÜRESEL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ
B�l�m �nsanlarının araştırmaları ve uluslararası 
örgütler�n açıklamalarına göre 21. yüzyılda dünyamızı 
ve �nsanlığı tehd�t eden tehl�keler�n en başında �kl�m 
değ�ş�kl�ğ� gelmekted�r.

İkl�mler yeryüzünün ortaya çıkışından bu yana sürekl� 
b�r değ�ş�m �ç�nded�r. Uzun ve yavaş �lerled�ğ� �ç�n 
canlıların zaman �çer�s�nde adapte olduğu bu değ�ş�kl�k 
üzer�ndek� �nsan etk�s�, 19. yüzyıldan �t�baren yaşanan 
büyük sanay�leşme sürec�yle b�rl�kte artmıştır. Fos�l 
yakıtların aşırı tüket�m� ve ormansızlaşmaya bağlı 
atmosfer�k bozulmalar, 20. yüzyılın �k�nc� yarısından 
�t �baren gözlemleneb�l � r  sonuçlar  yaratmaya 
başlamıştır.

Buzullardak� er�meler, büyük kasırgalar, orman 
yangınları, aşırı yağışlar, uzun sürel� sıcak ve soğuk hava 
dalgaları, kuraklıkta yaşanan artış ve bunlara bağlı 
olarak ortaya çıkan b�yoloj�k çeş�tl�l�k ve tarımsal ver�m 
kaybı küresel �kl�m değ�ş�kl�ğ�n�n gündel�k hayatımıza 
yansıyan etk�ler� olarak karşımıza çıkmıştır.

SU ve KURAKLIK
Dünya yüzey�n�n %71'� sularla kaplı olsa da, bu suyun 
yalnızca b�nde 5'� kullanılab�l�r durumdak� tatlı su 
kaynaklarıdır. Tatlı su kaynaklarının �se yaklaşık % 70'� 
tarım, % 19'u sanay� ve % 11'� evsel amaçlı olarak 
kullanılmaktadır.

Sınırlı b�r kaynaklara rağmen dünya su tüket�m� son 50 
yılda �k� katına çıkmıştır. Su tüket�m� konusunda 
ülkem�zde de aynı eğ�l�m görülmekted�r. Ülkem�zde son 
20 yılda su tüket�m� yaklaşık % 40 artmıştır. Türk�ye su 
sıkıntısı yaşayan b�r ülke durumundadır. Üstel�k 

araştırmalara ve güncel �kl�m öngörüler�ne göre, �ç�nde 
bulunduğumuz Doğu Akden�z Havzasında kuraklık 
s o r u n u n u n  s ı k l ı ğ ı  v e  ş � d d e t � n � n  a r t m a s ı 
beklenmekted�r.

İkl�m değ�ş�kl�ğ�n�n etk�ler�n�n yanı sıra su kaynaklarının 
kamu yararı gözetmeyen ve geleceğ� öngörmeyen 
plansız kullanımı, k�rlet�lmes� ve talanı büyük b�r tehd�t 
olarak karşımızda durmaktadır.

Su, toprak ve gıda güvenl�ğ� �le gıda güvences� büyük 
b�r bütünün ayrılmaz parçalarını oluşturmaktadırlar. 
Tek tek her b�r�nde atılacak olumlu adımlar, tümünü 
olumlu etk�leyeceğ� g�b� herhang� b�r�nde yaşanacak 
olumsuzluklar d�ğer�n� de etk�leyecekt�r. Tarım ve gıda 
sektörü susuzluğun, su k�rl�l�ğ�n�n mağduru olduğu 
kadar b�r yanıyla da sorumlusudur da. Tarımda sınır 
aşan pest�s�t kullanımı, doğal olsun k�myasal olsun 
yanlış gübre kullanımı su kaynaklarını olumsuz yönde 
etk�lemekted�r. Bu nedenle tarım ve gıda sektörüne b�r 
an evvel kamucu bakışla yaklaşmak; atık ve gübreler� 
değerlend�rerek su kaynaklarını koruyacak yatırımları 
kamu el�yle ve b�r an evvel yapmak öneml� ve 
vazgeç�lmez b�r adımdır.

İKLİM KAYNAKLI AFETLER
İkl�m değ�ş�kl�ğ�n�n neden olacağı olumsuz koşul ve 
sonuçlardan en çok etk�lenecek bölgelerden b�r�nde 
yer alan ülkem�zde, meteoroloj�k ölçümlere göre 2000'l� 
yıllardan �t�baren ortalama sıcaklık bel�rg�n b�ç�mde 
artış göstermekte, 2015 yılından başlayarak her yıl b�r 



basın açıklaması

öncek� yıla göre sıcaklık rekorları kırılmaktadır. 
Sıcaklıkta yaşanan bu artış, yağış düzens�zl�ğ�n� ve aşırı 
hava olaylarını da beraber�nde get�rmekted�r. 
Meteoroloj�k karakterl� afetler�n sayısının her geçen yıl 
arttığı ülkem�zde, afetler�n oluşum sayılarının yanı sıra, 
etk�l� oldukları süre ve ş�ddetler�n�n de arttığı, daha 
önce bu denl� sık yaşanmayan bazı afet türler�n�n daha 
fazla meydana gelmeye başladığı görülmekted�r.

Meteoroloj�k karakterl� ve doğa kaynaklı afetler�n 3'te 
1'�nden fazlasını oluşturan ş�ddetl� yağış ve seller, 
küresel �kl�m değ�ş�kl�kler�n�n b�r parçası olarak 
değerlend�r�lse de, bu doğa olaylarının felaketlere 
dönüşmes� �kl�m değ�ş�kl�ğ�nden z�yade, �nsan kaynaklı 
doğa tahr�batı, yanlış su pol�t�kaları ve rant yatırımlarına 
dönüşen HES'ler, plansız ve çarpık kentleşme, yeters�z 
altyapı �le merkez� ve yerel yönet�mler�n kentler� rant 
pol�t�kalarına tesl�m etmes�d�r.

Yıkım boyutunda yaşanan afetler, �kl�m kr�z�ne karşı 
doğamızı, kırsal alanlarımızı, kentler�m�z� daha d�rençl� 
hale get�rmem�z gerekt�ğ�n� gösterm�şt�r. Bu kapsamda 
ac�l olarak yapılması gerekenler:

• Yanlış su yönet�m�, suların t�car�leşt�r�lmes� ve HES 
pol�t�kaları sonlandırılmalıdır.
•  Dere yataklarının ac�len rehab�l�te ed�lmes�, 
üzerler�ndek� yapıların kaldırılması, serv�s yolları ve yeş�l 
alanların oluşturulması ve tekrar yapılaşmaya 
açılmaması �ç�n Anayasal koruma sağlanmalıdır.
• Büyükşeh�rler başta olmak üzere, tüm yerleş�m 
b�r�mler�nde ayrık s�stem kanal�zasyon altyapısı 
oluşturulması �ç�n yerel yönet�mlere yeterl� kaynak 
ayrılmalıdır.
• Atık suların uygun yöntemlerle arıtılarak yen�den 
kullanılması sağlanmalıdır.

• Su �ht�yacını karşılamak amacıyla yeraltı sularının 
�z�ns�z olarak kullanılmaması �ç�n gerekl� denet�m ve 
çalışmalar yapılmalıdır.
• Türk�ye'n�n de �mzacısı olduğu, B�yoloj�k Çeş�tl�l�k 
Sözleşmes�, Çölleşme �le Mücadele Sözleşmes�, Ramsar 
(Uluslararası Öneme Sah�p Sulak Alanlar) Sözleşmes� ve 
Avrupa Peyzaj Sözleşmes� g�b� uluslararası sözleşmeler 
uygulanmalıdır.
• Par�s İkl�m Anlaşması onaylanarak, sera gazı 
em�syonları kademel� olarak azaltmalıdır.
• Evsel, endüstr�yel ve kamusal h�zmet alanlarında 
tüket�len su oranları �zlenerek tasarruf b�r zorunluluk 
hal�ne get�r�lmel�d�r.
• Tarımsal üret�mde doğru sulama tekn�kler� kullanma 
zorunluluğu get�r�lmel�d�r.
• Tüm kalkınma ve �mar plan ve programları, toplum 
yararı ve sosyal devlet anlayışıyla b�l�m �nsanlarının, 
meslek odalarının, akadem�k kuruluşların ve tüm �lg�l� 
kes�mler�n koord�nasyonu ve �şb�rl�ğ� sağlanarak 
hazırlanmalıdır.

Tüm uyarılarımıza rağmen, �ç�leb�l�r su kaynaklarımızın 
tükenmes�ne ve doğal afet kaynaklı yıkımların 
artmasına sebep olan merkez� ve yerel yönet�m 
pol�t�kalarında ısrar ed�lmekted�r. Canlı yaşamını ve 
çevrey� yok sayan rant pol�t�kalarına bağlı doğa 
katl�amları devam ett�kçe, afetler�n engellenmes� 
mümkün değ�ld�r.

Yüz yüze olduğumuz su ve �k l�m kr�z� � le baş 
edeb�lmem�z �ç�n b�l�m�n, b�l�m �nsanlarının ve meslek 
örgütler�n�n ses�ne kulak ver�lmel�d�r. Daha geç 
olmadan, bu çağrımıza kulak ver�n…
 
Murat KÜREKCİ
TMMOB İKK KOCAELİ SEKRETERİ
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DENETİMSİZLİK FACİA GETİRİR !

basın açıklaması

Bolu Oto Sanay�nde gerçekleşen patlamaya �l�şk�n TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes� 
Bolu İl Tems�lc�l�ğ� Yürütme Kurulu Başkanı Erol PERÇİN tarafından 07.04.2021 tar�h�nde basın açıklaması 
gerçekleşt�r�ld�.

Kamuoyunun basında yer alan haberlerden tanık 
olduğu üzere, kent�m�z oto sanay�s�nde 5.04.2021 
tar�h�nde sözde LPG bakım serv�s�nde patlama 
meydana gelm�ş, denet�ms�zl�kten kaynaklı meydana 
gelen bu kazada sanay� esnafını ürkütecek düzeyde 
madd� hasar oluşmuştur. Öncel�kle kazadan zarar gören 
yurttaşlarımıza geçm�ş olsun d�lekler�m�z� �let�rken, 
LPG-CNG sektöründek� denet�ms�zl�kten kaynaklanan 
ve her an karşı karşıya olduğumuz tehl�ken�n b�r kez 
daha altını ç�zmek �ster�z.

Ulaştırma, Den�zc�l�k ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu 
Düzenleme Genel Müdürlüğü`nün 19.12.2011 tar�hl� 
Genelges� �le araç muayene �stasyonlarında (LPG ve 
CNG takılı araçlar �ç�n en geç b�r ay öncek� tar�he a�t "Gaz 
Sızdırmazlık Raporu") aranması zorunluluğu kaldırılmış, 
gaz sızdırmazlık raporu bulunmamasını "ağır kusur"dan 
"haf�f kusur"a dönüştürülmüştü. Bu durum LPG`l� araç 
kullanıcılarının "keyf�yet�ne" yol açmış ve 2012 yılı Ocak 
ayı başından �t�baren gaz sızdırmazlık testler�nde c�dd� 
b�r düşüş gerçekleşm�şt�r.

Ayrıca Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı tarafından 24 
Haz�ran 2017 tar�h ve 30106 sayılı Resm� Gazete'de 
yayımlanan “Araçların İmal, Tad�l ve Montajı Hakkında 
Yönetmel�kte Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Yönetmel�k” 
te yapılan değ�ş�kl�klerle ülkem�zde yaygın olarak 
yapılan yakıt s�stem� tad�latı uygulaması olan araçların 
LPG/CNG 'ye dönüştürülmes� �şlem� 01.01.2018 
tar�h�nde tümüyle denet�ms�z hale get�r�lerek f�rmaların 
beyanına bağlanmıştır.

Ülkem�zde TÜİK ver�ler�ne göre 2020 yılı sonu �t�bar�yle 
4 m�lyon 770 b�n LPG'l� araç bulunmaktadır. Türk�ye, 
LPG'l� araç sayısında Avrupa'da b�r�nc�, dünya genel�nde 
2. sıradadır. Bu kadar yaygın b�r kullanıma rağmen LPG'l� 
araçların güvenle kullanılmasının tek neden� TMMOB 
Mak�na Mühend�sler� Odası tarafından 11.04.2005 �le 
31.12.2017 tar�hler� arasında yürütülen sıkı denet�m 
çalışmalarıdır.

Akaryakıt f�yatlarındak� yüksel�ş devam ederken, 
tüket�c�ler de buna bağlı olarak otogaz yan� LPG'l� 
araçların kullanımına yönelmekted�r. LPG'l� araç 
kullanımı, standart ve yönetmel�klere uygun montaj 
yapılması ve gerekl� kontroller�n yapılması hal�nde 
herhang� b�r tehl�ke yaratmasa da, per�yod�k araç 
m u a y e n e s � n d e  g a z  s ı z d ı r m a z l ı k  r a p o r u n u n 

olmamasının “haf�f kusur” sayılmaya başlandığı 2012 
y ı l ı n d a n  b u  y a n a  d u r u m  d a h a  d a  f a r k l ı l ı k 
göstermekted�r.

LPG'l� araç sektöründe her türlü denet�m ve kontrol 
kaldırılarak vatandaşların can ve mal güvenl�ğ� sektörde 
faal�yet gösteren, g�derek denet�ms�z ve kontrolsüz b�r 
şek�lde faal�yet yürütmekte olan f�rmaların �n�s�yat�f�ne 
bırakılmaktadır.

LPG 'ye dönüşümü yapılan araçların LPG Montaj Tesp�t 
Raporu kontrolü, yetk�l� f�rmaların keyf�yet�ne 
bırakılmış, bu da “merd�ven altı” d�ye tab�r ed�len 
yetk�s�z ve kaçak çalışan f�rmaların artmasına neden 
olmuştur.

Söz konusu uygulama sonucu uzman mühend�sler�n 
�st�hdam ed�ld�ğ�, standartlara uygun dönüşüm yapan 
yetk�l� f�rmalar p�yasadan s�l�nmeye, kayıt dışı, yetk�s�z, 
n�tel�ks�z, bünyes�nde uzman bulundurmayan, standart 
dışı malzemen�n kullanıldığı, kontrolsüz f�rmalar 
p�yasaya tekrar hâk�m olmaya, halkın can ve mal 
güvenl�ğ� yen�den c�dd� b�r şek�lde tehd�de maruz 
kalmaya başlamıştır. Kent�m�zde yaşanılan son had�se 
de maalesef, söz konusu denet�ms�zl�ğ�n b�r örneğ�d�r.

Denet�ms�zl�ğ�n Get�rd�ğ� Sonuçlar;
• İnsan sağlığı ve can güvenl�ğ� açısından son derece 
öneml� b�r alan olan LPG/CNG/LNG yakıtlı araç p�yasası 
denetlenmed�ğ� takd�rde geçm�şte yaşanan kazalara ve 
beraber�nde gelen ölümlere katbekat artan sayıda 
yen�ler� eklenecekt�r.
• Bu uygulama �le ülkeye yasa dışı yollardan LPG k�t� ve 
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malzeme g�r�ş� �le standart dışı yerl� üret�m artmış, 
tekn�ğ�ne uygun olmayan LPG araç dönüşümler� 
başlamış, haksız rekabet koşulları artmış, yetk�l� 
mühend�s �st�hdamı azalmıştır.
• Gaz Sızdırmazlık Raporu uygulaması tamamen 
kaldırılmak suret�yle, standartlara uygun dönüşümü 
yapılmayan ve kontrol ed�lmeyen araçlar b�rçok kazaya 
neden olmaktadır.

UYARIYORUZ!
Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı'nın oluşturduğu mevzuat 
yeters�zl�kler� �le halkın can ve mal güvenl�ğ�n� h�çe 
s a y ı l m a k t a ,  b � r ç o k  k a z a y a - f a c � a y a  d a v e t � y e 

çıkarılmaktadır. Böyles� olumsuz sonuçların tekrardan 
yaşanmaması �ç�n LPG-CNG sektöründe etk�n b�r 
kamusal denet�m sağlanmalı, meslek kuruluşlarımız 
üzer�nde mal� baskı yaratma çabasından azade 
halkımızın güvenl�ğ� �ç�n b�l�msel ve tekn�k ver�ler 
ışığında güncel düzenlemeler�n tüm tekn�k paydaşlar 
el�yle yen�den gözden geç�r�lmes� �ç�n çalışma 
yürütülmel�d�r.
 
EROL PERÇİN
TMMOB
Mak�na Mühend�sler� Odası
Bolu İl Tems�lc�l�ğ� Yürütme Kurulu Başkanı

TALEBİMİZİ TEKRARLIYORUZ:
ADAPAZARI EKSPRESİ, TÜM KAPALI DURAKLAR AÇILARAK 

GÜNDE EN AZ 24 SEFER YAPMALIDIR.
B�l�nd�ğ� üzere TMMOB b�leşenler� 
olarak 9 Şubat 2021 tar�h�nde 
kamusal fayda açısından önem�n� 
b e l � r t e r e k  A d a  E k s p r e s � 
seferler�n�n yen�den başlatılması 
gerekl�l�ğ�n� kamuoyu �le paylaştık 
ve  e ş  z a m a n l ı  o l a ra k  TC D D 
T a ş ı m a c ı l ı k  A . Ş   G e n e l 
Müdürlüğü'ne bu taleb�m�z� 
�lett�k. Sakarya ve Kocael� halkının 
da destek verd�ğ� taleb�m�ze,�lg�l� 
kurum tarafından ' 'yen�den 
n o r m a l l e ş m e  k u r a l l a r ı n ı n 
güncellenmes� �le anahat ve 
b ö l g e s e l  t r e n l e r � m � z d e 
bel�rlenen sağlık kurallarına 
uygun olarak h�zmet ver�leceğ�'' şekl�nde yanıt 
ver�ld�.

Basında yer alan ve yetk�l�ler�n açıklamalarına yer 
ver� len haberlere göre Pandem� gerekçes�yle 
30.03.2020 tar�h�nden �t�baren seferler� durdurulan  
Adapazarı Ekspres�n�n,  20 Mart 2021 tar�h�nden 
�t�baren günde karşılıklı   3  sefer yapacak şek�lde 
yen�den başlatılacağı b�lg�s� yer almaktadır.

Yeterl� olmamakla b�rl�kte Ada Ekspres� seferler�n�n 
kısmen de olsa 20 Mart 2021 tar�h�nde başlatılacak 
olması talepler�m�z�n haklı l ığını b�r kez daha 
gösterm�şt�r.

Taleb�m�z� tekrarlıyoruz:Gerek Kocael� ve Sakarya 
halkının, gerekse TMMOB'n�n Kocael� ve Sakarya 

B�r�mler�n�n Daha öncede talep ett�ğ�m�z üzere, 
Adapazarı Ekspres�n�n 2012 önces�nde olduğu g�b�, o 
dönemlerde açık olan tüm durakların h�zmete açılması 
sağlanarak herb�r� en az 7 vagondan oluşan trenler�n 
günde en az 24 sefer yapmasıdır.

TMMOB olarak kamusal menfaat� gözetmek  ve 
halkımızın güvenl�, konforlu ve ekonom�k ulaşım 
hakkından yararlanmasını sağlamak adına Ada Ekspres� 
tren seferler�n�n başlatılması ve etk�n şek�lde 
sürdürülmes� konusundak� taleb�m�z�n tak�b�n� 
yapacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.
 
Murat KÜREKCİ
TMMOB Kocael� İKK Sekreter�
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İkt�darın “Elektr�k Santrallarına İnd�r�m, Konut ve Küçük 
İşyerler�ne Zam” Şekl�ndek� Doğalgaz F�yatlandırma 

Pol�t�kası Sürüyor
Oda Yönet�m Kurulu Başkanı Yunus Yener, doğalgaza yapılan zam �le �lg�l� b�r basın açıklaması yaptı.

Bugün doğalgaza y�ne b�r zam yapıldı. Bu durum, 
�kt�darın elektr�k santrallarına �nd�r�m, konut ve 
k ü ç ü k  � ş y e r l e r � n e  z a m  ş e k l � n d e k �  d o ğ a l g a z 
f�yatlandırma pol�t�kasının sürdüğünü göstermekted�r.
2021 yılı �ç�nde her ay doğalgaz f�yatlarına zam yapan 
BOTAŞ'ın gaz satış f�yatları,  aşağıdak� tabloda 

görüldüğü üzere 2019 Ocak–2021 N�san dönem�nde, 
konut aboneler� ve küçük t�car�/sına� �şletmeler �ç�n 
yüzde 46,34 oranında artmıştır. Aynı dönemde büyük 
sanay� kuruluşlarına satılan doğalgazın f�yat artışı yüzde 
7.79 olurken, doğalgaz yakıtlı elektr�k santrallarına net 
b�r destek sağlanarak, satış f�yatlarında artış olmadığı 
g�b�, yüzde 6 �nd�r�m yapılmıştır.

Tüket�c� Gruplarına Göre 2019 Ocak-2021 N�san Dönem�nde BOTAŞ'ın Doğalgaz Satış F�yatları

Not: Bu rakamlara ÖTV ve KDV dah�l değ�ld�r.

BOTAŞ'ın uzun vadel� anlaşmalarla Rusya Federasyonu, 
İran ve Azerbaycan'dan boru hatları �le �thal ett�ğ� 
doğalgazın f�yatının 170-190 dolar/1000m3 aralığında 
olduğu b�lg�s�, basında b�rçok haberde yer almıştı. 
(Örneğ�n 24.03.2021 tar�hl� Habertürk gazetes�nde, 
konuyu yakından tak�p eden b�r gazetec� olan Olcay 
Ayd�lek, doğalgaz alım f�yatının yılın �k�nc� çeyreğ�nde 
210 dolara yükseleceğ�n� yazdı.) Bu tür b�r f�yat artışı, 
BOTAŞ'ın önümüzdek� aylarda da doğalgaz f�yatlarını 
artıracağı anlamına gel�yor.

Subvans�yonlu f�yatlarla satılan doğalgazda f�yat 
desteğ�n�n konutlar ve küçük esnafın �şyerler� �le sınırlı 
olması gerek�r. Oysa BOTAŞ satış f�yatları, doğalgazda 
tüm tüket�c� gruplarına sübvans�yonun sürdüğünü 
göstermekted�r.
Burada d�k k at  çeken nokta ,  b ü y ü k  s e r m a ye 
k u r u l u ş l a r ı n a  v e  d o ğ a l g a z  ya k ı t l ı  e l e k t r � k 
santrallarına mal�yet�n altında gaz satışı �le büyük 
özel ş�rketler�n desteklenmes�d�r. .

Ocak 2019'dan bugüne TÜİK'�n resm� enflasyon artışı 
yüzde 30 düzey�nde olurken, konutlarda elektr�k 
f�yatları yüzde 48,35, doğalgaz f�yatları konut ve küçük 
sanay� �ç�n f�yatları yüzde 46,34 oranında artmıştır.

N�san 2021 �t�barıyla, hane halkı aylık ortalama elektr�k, 
doğalgaz, su, telefon ve �nternet harcamaları toplamı, 
asgar� ücret�n dörtte b�r�n� aşmaktadır. Daha önce de 
söylem�şt�k; �kt�dar, bal tutan parmaklarını yalayan 
yandaş küçük b�r azınlığa desteğe odaklanmakta, 
kred� kartlarının borçlarını, k�ralarını, elektr�k, 
d o ğa l ga z ,  s u,  te l e f o n ,  � n te r n e t  fa t u ra l a r ı n ı 
ödeyemeyen, açlıkla, yoklukla boğuşan m�lyonların 
yaşadığı sıkıntıları yok saymaktadır. Kâr garant�l� 
projelerde ş�rketler�n kazançları güvence altına 
alınırken, �şs�zl�k ve pahalılıkla boğuşan  m�lyonlarca 
emekç�,emekl�,esnaf ve �şs�z�n sorunlarının çözümü �ç�n 
tek b�r adım atmayıp, bunalmış k�tlelelere sabır ve 
tevekkül öner�lmes�, aymazlıktır.

D�ğer yandan f�yat artışları doğalgaz ve elektr�kle sınırlı 
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değ�ld�r. Kur artışları gerekçes� �le b�rçok ürünün f�yaları 
da zamlanmaktadır.

Sorunların altında ez�len çalışanların, �şs�zler�n, 
emekl�ler�n,ç�ftç�ler�n ,tüm emekç�ler�n b�r nebze soluk 
alab�lmeler� �ç�n:

• Abonelerden tahs�l ett�kler� güvence bedeller�n� 
yıllardır kullanan ş�rketler�n, elektr�k, doğalgaz, �nternet 
faturalarını vades�nde ödeyemeyenlere h�zmet vermey� 
durdurmaları ve �cra tak�batları önlenmel�d�r.

• Elektr�k, su, doğalgaz, telefon, �nternet faturalarını 
ö d e ye m e ye n  y u r t t a ş l a r ı n  f a t u r a l a r ı n ı  k a m u 
karşılamalıdır.
• İşs�zl�k S�gortası Fonu'nun kaynakları ş�rket patronları 
�ç�n değ�l, emekç�ler �ç�n kullanılmalı ve �şe g�demeyen, 
�şten çıkarılan, �ş bulamayanlara kamusal madd� destek 
sağlanmalıdır.

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

DENETİMSİZLİK DE, İŞ CİNAYETLERİ DE SÜRÜYOR

Oda Yönet�m Kurulu Başkanı Yunus Yener, son günlerde artan �ş c�nayetler� �le �lg�l� olarak  “Denet�ms�zl�k 
de, İş C�nayetler� de Sürüyor” başlıklı b�r basın açıklaması yaptı.

İş c�nayetler� ve meslek hastalıkları unutturulmaması 
gerekl� konuların başlarında yer alıyor. Bugün bu 
açıklamayı yapmamızın neden�, 20 Şubat 2021 
tar�h�nde Bursa İnegöl'de b�r mob�lya fabr�kasında 
meydana gelen buhar kazanı patlaması sonucu b�r 
emekç�n�n hayatını kaybetmes�, Elazığ'ın Palu �lçes�nde 
19 Şubat 2021 tar�h�nde b�r maden ocağında, asansör 
olarak kullanılan vagonun halatının kopması sonucu �k� 
emekç�n�n hayatını kaybetmes�, Balıkes�r Gönen 
İlçes�'nde 13 Şubat tar�h�nde b�r döküm fabr�kasındak� 
patlamada yaralanan mak�na mühend�s� Hakan 
Arslan'ın hayatını kaybetmes�d�r. Hakan Arslan Mak�na 
Mühend�sler� Odası üyes� değ�ld�r ve �şe g�rerken �şyer� 
Mak�na Mühend�sler� Odası kayıt belges�n� �stemes� 
gerekt�ğ� halde bu belgey� �stemem�şt�r.

Pandem� sürec�nde gerekt�ğ� kadar konuşulmuyor olsa 
da �ş c�nayetler� ülkem�zde da�m� b�r sorun olarak 
duruyor. Her gün en az 5 emekç� �ş kazaları sonucu 
hayatını kaybed�yor, her gün 30 emekç�n�n meslek 
hastalığı sonucu hayatını kaybett�ğ�nden haber�m�z 
b�le olmuyor.

SGK, en son 2019 yılı �ş kazası ve meslek hastalıkları 
�stat�st�kler�n� yayımladı. Bu �stat�st�ğe göre 2019 yılında 
�ş kazası sonucu 1.149 emekç� hayatını kaybett�, meslek 
hastalığı sonucu b�r tane b�le can kaybı tesp�t 
ed�lemed�. İSİG Mecl�s� 2020 yılında 2.427 emekç�n�n �ş 
c�nayetler� sonucu hayatını kaybett�ğ�n� açıkladı. İSİG 
Mecl�s� açıklamasında 2020 yılında 741 emekç� COVİD 
19 neden�yle hayatını kaybett�.

ILO'nun tahm�nler�ne göre dünyada her yıl meydana 
gelen �ş kazası sonucu ölümler�n 6,3 katı sayıda ölüm, 
�şle �lg�l� hastalıklar sonucunda meydana gelmekted�r. 
Bu ver� ve SGK İstat�st�kler� esas alındığında 2017 yılında 
en az 10.218, 2018 yılında en az 9.714, 2019 yılında en az 

7.238 emekç� meslek hastalığı sonucu hayatını kaybett� 
demek mümkündür.

Defne Kalaycı, Mehmet Erdem Alagüney, Al� Nac� YILDIZ 
tarafından yapılan  ve Acta Med�ca Derg�s� 2019'un 50. 
sayısında yayımlanan “The Est�mated Number of 
Occupat�onal D�seases and Work-Related D�seases �n 
Turkey” başlıklı makaleye göre �se 2016 yılında meslek 
hastalıklarına ve �şle �lg�l� hastalıklara bağlı olarak 
tahm�nen 30.555 k�ş� hayatını kaybetm�şt�r.

Her �ş kazası �ç�n b�r tekn�k neden söyleyeb�l�r�z, 
yuk arıda saydığımız �ş  k azalar ı ( ! )  �ç �n,  buhar 
kazanlarının, basınçlı kapların, kaldırma araçlarının, 
halatların per�yod�k kontroller�n�n yapılmaması ya da 
eh�l ellerce yapılmaması nedenler�n� sayab�l�r�z. Bu 
olaylara son halkada bu vurdumduymazlıklar neden 
olmuştur, ancak son halkaya gel�nceye kadar asıl neden 
mevzuat kurgulanmasındak� eks�kl�kler, denet�ms�zl�k 
ve ceza uygulanmamasıdır. Öyle k� 6331 sayılı İş Sağlığı 
Güvenl�ğ� Kanununda �şç� sağlığı ve güvenl�ğ�n�n 
sağlanması �ş� p�yasa şartlarına bırakılmıştır, Ortak 
Sağlık Güvenl�k B�r�mler� (OSGB) den�len T�caret Kanunu 
hükümler�ne göre kurulmuş olan ş�rketlerden en ucuz 
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f�yatı veren f�rmalara �ş sağlığı ve güvenl�ğ� �ş� �hale 
ed�lmekted�r. OSGB'ler per�yod�k olarak yen�lenen 
�haleler� yen�den alab�lmek �ç�n genell�kle �şyerler�nde 
�şveren�n önlem alması �ç�n öner�de bulunmamakta ya 
da önlem alınmasa da ısrarcı olmamaktadırlar. Dolayısı 
�le �ş kazaları ve ölümler azalmamaktadır. Ölüm 
meydana geld�ğ�nde genel l �k le  � ş  güvenl �ğ� 
uzmanından hesap sorulmakta,  �şverenlere yaptırım 
uygulanmamaktadır.  B�l�nd�ğ� üzere 301 k�ş�n�n 
hayatını kaybett�ğ� �ş c�nayet�nde b�le tutuklu k�mse 
kalmamıştır.

İşyerler� denetlenmemekted�r, A�le Çalışma ve Sosyal 
H�zmetler Bakanlığı, Rehberl�k ve Teft�ş Kurulu 
Başkanlığı 2019 yılı faal�yet raporunda yer alan b�lg�lere 
göre 2019 yılında İSİG yönünden yapılan toplam teft�ş 
sayısı 3.088'd�r. 2020 yılı Temmuz ayında yayımlanan, 
A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığının, 
“İstat�st�klerle Türk�ye'n�n İSİG Görünümü” başlıklı 
yayınında Türk�ye'de 1.879.771 �şyer�n�n bulunduğu 
bel�rt�lmekted�r. Yan� her 1.000 �şyer�nden yanlızca 1,6'sı 
İSİG yönünden denetlenm�şt�r.  Bu koşullarda 
�şyerler�nde İSİG'�n sağlanması mümkün müdür?

Emekç�ler�n �şyerler�nde ölmemes� �ç�n öner�ler�m�z 
özetle şunlardır:
• 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenl�ğ� Kanunu �le Türk Ceza 
K a n u n u  y e n � d e n  d ü z e n l e n m e l � d � r,  İ S İ G ' n � n 

sağlanmasının  �şveren yükümlülüğü olduğu 
gerçeğ�nden hareketle �ş güvenl�ğ� uzmanları, �şyer� 
hek�mler�n�n “rehber-danışman” olduğu, dolayısı �le 
kazalar ve meslek hastalıklarından yalnızca �şverenler 
ya da �şveren vek�ller� yargılanmalıdır.
• Basınçlı kaplar, kaldırma araçları vb. araçların per�yod�k 
kontroller� kamusal b�r h�zmett�r ve kamusal anlayışla 
düzenlenmel� ve usulüne göre yapılıp yapılmadığının 
� z l e n m e s � n d e  M a k � n a  M ü h e n d � s l e r �  O d a s ı 
yetk�lend�r�lmel�d�r.
• İşyerler� İSİG yönünden denetlenmel�d�r.
• Denet�mler sonucunda İSİG yönünden tesp�t ed�len 
eks�kl�kler �ç�n, mutlaka etk�l� �dar� para cezaları 
uygulanmalıdır.
• Özel sektörde Mühend�sl�k-M�marlık h�zmetler�n�n 
Meslek Odasına kayıtlı mühend�s ve m�marlarca 
yürütülmes� zorunludur; �şverenlerce �şe alımlarda, 
meslek odası kayıt belges� aranmalıdır. Özel sektörün, 
kamu �le her türlü �l�şk�s�nde, hang� kamu kurumu 
tarafından yapılırsa yapılsın, denet�mlerde ve SGK 
b�ld�r�mler�nde Oda kayıt belges� mutlaka �stenmel�d�r.
• Yılda yaklaşık olarak 10.000 emekç�n�n öldüğü meslek 
hastalıklarının tesp�t ed�lmes� �ç�n kararlı ve ısrarcı 
olunmalıdır.

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

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ!
TMMOB Bolu İl Koord�nasyon Kurulu tarafından “Kadınlara Yönel�k Ş�ddet ve A�le İç� Ş�ddet�n Önlenmes� 
ve Bunlarla Mücadeleye İl�şk�n Avrupa Konsey� Sözleşmes�” konulu basın açıklaması gerçekleşt�r�ld�.

Türk�ye'n�n, 11 Mayıs 2011'de �mzalayan �lk devlet ve 24 
Kasım 2011'de kend� parlamentosunda onaylayan �lk 
ülke olduğu, kamuoyunda ”İstanbul Sözleşmes�” olarak 
b�l�nen, “Kadınlara Yönel�k Ş�ddet ve A�le İç� Ş�ddet�n 
Önlenmes� ve Bunlarla Mücadeleye İl�şk�n Avrupa 
Konsey� Sözleşmes�” 20 Mart 2021 gece yarısı 9 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnames�n�n 3. Maddes� �le 
feshed�lm�şt�r. Oysak� İstanbul Sözleşmes�n�n fesh� ne 
hukuksal ne de toplumsal olarak mümkündür.

İstanbul Sözleşmes� c�dd� b�r �nsan hakları �hlal� olan, 
kadına yönel�k ş�ddet ve ev �ç� ş�ddet sorununu en 
kapsamlı şek�lde ele almakta ve taraf devletlere, ev �ç� 
ş�ddet (f�z�ksel, c�nsel, ps�koloj�k veya ekonom�k), tac�z 
amaçlı tak�p, tecavüz dah�l, c�nsel ş�ddet, c�nsel tac�z, 
zorla evlend�rme, kadınların sünnet ed�lmes�, kürtaja 
zorlama ve kısırlaştırmaya zorlama g�b� durumlarda 
ceza� veya hukuk� yaptırımlar uygulanmasını zorunlu 
kılmaktadır.

Sözleşmen�n dört temel �lkes�; “kadına yönel�k her türlü 
ş�ddet�n ve ev �ç�  ş�ddet�n önlenmes�,  ş�ddet 
mağdurlarının korunması, suçların kovuşturulması, 
suçluların cezalandırılması ve kadına karşı ş�ddet �le 
mücadele alanında bütüncül, eş güdümlü ve etk�l� 
�şb�rl�ğ� �çeren pol�t�kaların hayata geç�r�lmes�d�r”.

S öz leşmeyle  b � r l �k te  taraf lara  ayr ıca ,  u lusa l 
anayasalarına veya �lg�l� d�ğer mevzuata kadın erkek 
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eş�tl�ğ� �lkes�n� dâh�l etme ve bu �lken�n uygulanmasını 
sağlama, kadınlara karşı ayrımcılığı yasaklama ve 
kadınlara karşı ayrımcılık yapan yasa �le uygulamaları 
yürürlükten kaldırma zorunluluğu get�r�lmekted�r.

Sözleşmen�n gerekler�n� yer�ne get�rmek yer�ne 
sözleşmeden çek�lmey� terc�h eden s�yas� �kt�dar kadına 
yönel�k tüm ş�ddet ve c�nayetler�n sorumlusudur. Hep 
söyled�ğ�m�z g�b� tüm kadın c�nayetler� pol�t�kt�r.

Böyles� b�r fes�h karşısında Bolu Kadın Platformu 
tepk�s�ne tahammül edemeyen z�hn�yet, pandem� 
bahanes�yle anayasal hakkını kullanmak �steyen 
kadınların karşısına bar�katla çıkmış, demokrat�k 
tepk�ler�n� göstermeler�ne müsaade etmem�şt�r. Emek 
ve meslek kuruluşlarının kongreler�n� pandem� 

neden�yle erteleyen, kend� blokunun kongreler�n� 
'lebaleb' gerçekleşt�ren z�hn�yet�n bu �k�rc�kl� tavrında 
yatan n�yet� gayet �y� b�l�yoruz.

Herkes b�ls�n k�, Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� 
olarak kadınların yaşama hakkına sah�p çıkacağız, 
kadına yönel�k ş�ddete sess�z kalınmasına, kazanılmış 
haklarının gasp ed�lmes�ne asla �z�n vermeyecek, 
aydınlık b�r ülken�n �nşası �ç�n mücadelem�ze devam 
edeceğ�z.

Erol PERÇİN
Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ�
Bolu İl Koord�nasyon Kurulu Sekreter�

İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� Alanı ve Tüm Çalışma Yaşamı Mevzuatı 
“Kamuculuk ve Sosyal Devlet İlkeler�” Uyarınca Yen�den 

Düzenlenmel�d�r 
Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) 2003 yılında, meslek 
hastalıkları ve �ş kazalarının önlenmes� amacıyla 28 
N�san tar�h�n� Dünya İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Günü �lan 
etm�şt�r. 

Meslek ve uzmanlık alanlarımız arasında yer alan �şç� 
sağlığı ve �ş güvenl�ğ� (İSİG) üzer�ne onyıllardan bu yana 
meslek� eğ�t�m, belgelend�rme, per�yod�k kontrol, 
kongre, sempozyum, panel, söyleş�, sem�ner, rapor vb. 
çalışmalar yapan Odamız, her yıl 27-28 N�san'da yaptığı 
açıklamalarla konuyu gündeme taşıyarak kamusal 
sorumluluğunu yer�ne get�rmekted�r. 

Sağlıklı ve güvenl� ortamlarda çalışma temel hakların en 
başında gelmes�ne karşın sermaye çıkarlarının esas 
alınması bu hakkı neredeyse yok etm�şt�r. İSİG 
önlemler�n�n yeters�zl�ğ� veya yokluğu neden�yle her yıl 
yüzb�nlerce yurttaşımız �ş kazalarına maruz kalmakta, 
b�nlerce yurttaşımız ölmekte ve yaralanmakta, 
�şgöremezl�k (sakatlık), �şs�zl�k ve daha ağır yoksulluk 
koşullarına mahkum olmaktadır. 

Cov�d-19 salgını bu sınıfsal sorunları daha da yakıcı hale 
get�rm�şt�r. Salgın koşullarında emekç�lere adeta 
“çalışarak öl” ya da “açlıktan öl” seçeneks�zl�ğ� 
dayatılmaktadır. Üret�m ve h�zmetler�n daha ağır 
koşullarda devam etmes�n�n başka b�r anlama 
gelmed�ğ� b�zzat emekç�ler tarafından haykırılmaktadır. 
M�lyonlarca �şs�z, kamu kaynakları ve İşs�zl�k Fonundan 
yararlanamamaktadır. 

Salgın sürec�, İSİG'e �l�şk�n yıllardır d�le get�rd�ğ�m�z 

yaklaşımın gerekl�l�ğ�n� b�r kez daha ortaya koymuştur: 
İSİG, sadece bel�rl� �şyerler� ve 6331 sayılı İş Sağlığı 
Güvenl�ğ� Kanununun kapsamı �le sınırlı olmamalıdır. 
İSİG; �nsanca çalışma, tam zamanlı, kadrolu, �ş 
güvencel�, sosyal güvenl�k, örgütlenme, �nsanca 
yaşanacak ücret ve emekl�l�k hakları başta olmak 
üzere temel sosyal haklardan ayrı tutulamaz. 

Kısaca bel�rtt�ğ�m�z bu sorunlardan hareketle yapılması 
gereken ac�l düzenlemeler şunlardır:
• İş Kanunu �le İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Kanunu başta 
olmak üzere çalışma yaşamı ve İSİG �le �lg�l� tüm 
mevzuat; send�kalar, meslek örgütler� ve �lg�l� b�l�m 
çevreler�n�n katkısı �le kamuculuk ve sosyal devlet 
pol�t�kaları temel�nde yen�den düzenlenmel�d�r. 
• İş güvences� �le İSİG'�n b�rb�r�n� tamamladığı 
gerçeğ�nden hareketle, tüm çalışanlar �nsana yakışır 
norm ve standartta b�r sosyal güvenl�k şems�yes� altına 
alınmalıdır. 
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• Zorunlu ve ac�l �şler dışındak� tüm �şler, emek, meslek, 
b � l � m  ç e v r e l e r � n � n  ö n e r � l e r �  ç e r ç e v e s � n d e 
durdurulmalıdır. 
• İşyerler�nde bulaşı önlemek �ç�n Odamız �kl�mlend�rme 
Tekn�k Kurulu öner�ler� başta olmak üzere b�l�m�, �nsanı, 
sağlığı esas alan önlemler alınmalı,  İSİG yönünden 
denet�mler yapılmalı, denet�mler sonucunda tesp�t 
ed�len eks�kl�kler �ç�n etk�l� �dar� para cezaları 
uygulanmalıdır. 
• Cov�d-19 vakaları, başka b�r değerlend�rmeye gerek 
duymaksızın �ş kazası ve meslek hastalığı olarak 
değerlend�r�lmel�d�r. 
• Meslek hastalığı tesp�t sürec�, SGK'n�n b�l�m dışı 
ver�ler�n�n aks�ne, tüm vakaların tesp�t�ne olanak 
sağlayacak şek�lde yen�den düzenlenmel�d�r. 
• 6331 sayılı İş Sağlığı Kanunu'nda var olan “çalışmaktan 
kaçınma hakkı” talepler� kabul ed�lmel�, �şyer� koşulları 
uygun hale get�r�lmel�d�r. 
• İşten çıkarma ve ücrets�z �z�n yasaklanmalı, �şveren 

beyanına dayalı olarak �şten çıkarmanın gerekçes� 
olarak kullanılan Kod 29, 42-50 uygulamaları 
yürürlükten kaldırılmalıdır. 
• İşs�zl�k Fonu ödemeler�ndek� ön koşullar salgın 
sürec�nde uygulanmamalı; Fondan yapılan ödemeler 
�ler�de de �şs�z kalınması durumunda “mahsuplaşma” 
gerekçes� olmaktan çıkarılmalıdır. 
• Köprü, tünel, otoyol, havaalanı, şeh�r hastanes� vb. �ç�n 
ver�lm�ş olan yolcu, araç, hasta vb. garant� ödemeler� 
durdurulmalı, bu kaynaklar �şs�z kalanlar ve �şyerler�n� 
kapatmak zorunda kalanlara destek olarak ver�lmel�d�r. 
• S�gortasız ve send�kasız çalıştırma yasaklanmalı, 
send�kalaşmanın önündek� engeller kaldırılmalıdır.
• Özel hastaneler kamulaştırılmalı, tüm sağlık h�zmetler� 
ücrets�z olmalıdır. 

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

YAŞASIN EMEĞİN BİRLİK, MÜCADELE VE 
DAYANIŞMA GÜNÜ!

Emeğ�yle geç�nen, hayatı yaratan mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarının çalışma yaşamında ve gündel�k 
hayatta karşılaştığı sorunlarına ve talepler�ne d�kkat çeken TMMOB 1 Mayıs broşürü yayınlandı.

BİZİZ HAYATI YARATAN
Fabr�kalarda, şant�yelerde, madenlerde, �nşaatlarda, 
bürolarda emeğ�n� veren, yaratıcılığını gösteren, alın 
ter�n� döken tüm mühend�sler�n, m�marların, şeh�r 
plancılarının bayramı kutlu olsun!

Bugün b�z�m günümüz!
Bugün emeğ�n b�rl�k, mücadele ve dayanışma günü!
Bugün yarınlar �ç�n d�renenler�n günü!
Bugün 1 Mayıs İşç� Bayramı!

İşç� sınıfının Uluslararası B�rl�k, Mücadele ve 
Dayanışma Günü 1 Mayıs'a bu yıl da küresel salgının 
gölges�nde g�r�yoruz. Dünya çapında 3 m�lyondan 
fazla k�ş�n�n hayatını kaybetmes�ne neden olan salgın 
hep�m�z�n hayatını olumsuz etk�lemeye devam 
ed�yor. Dünya çapındak� büyük sermaye sah�pler�n�n 
servetler�ne servet kattığı salgın dönem�nde, 
emeğ�yle geç�nenler�n hayatları daha da zorlaştı.

Büyüyen �şs�zl�k, kötüleşen çalışma şartları ve artan 
hayat pahalılığı neden�yle halkın büyük kes�m� borç 
kr�z� ve yoksulluk �ç�nde yaşam mücadeles� ver�yor. Bu 
durumun neden� salgın değ�l, halkın sağlığını ve 
refahını önemsemeyen, kend� dar çıkarlarını korumak 
�ç�n toplumun ortak çıkarlarını göz ardı eden s�yas� 
�kt�dardır.

Bu durumun neden� kap�tal�st sömürü düzen�d�r!

Kap�tal�zm daha fazla sömürü peş�nde �ken 
meslektaşlarımız dâh�l bütün emekç�ler yoksullaşma, 
�şs�zleşme, esnek, güvences�z çalışma b�ç�mler� ve 
yoğun sömürü koşullarında alın ter� dökmekted�r.

Ülkem�zde artık �k� ayrı dünya, �k� ayrı hayat 
yaşanmaktadır. Sarayın gerçeğ� �le halkın gerçeğ� 
arasındak� fark g�derek büyümekted�r.
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Yoksulluk ve yoksunluk bu ülke topraklarından h�ç 
olmadığı kadar der�nleşm�şt�r. Akşam pazarlarında 
tezgâh altlarında erzak arayanların, ucuz ekmek �ç�n 
Halk Ekmek büfeler� önünde kuyruk bekleyenler�n, 
dükkânını açamadığı �ç�n �flasın eş�ğ�ne gelenler�n, 
ürününü satamadığı �ç�n tarlasını ekemeyenler�n, kısa 
çalışma ödeneğ�yle-nakd� ücret desteğ�yle ay sonunu 
get�remeyenler�n ülkes� hal�ne geld�k. Gelecekten 
umudu olmayan nes�ller�n ülkes� olduk.

Bu kahred�c� hayatı değ�şt�rmek el�m�zde! Bu sömürü 
düzen�n�n ez�lenler�, dışlananları, kaybedenler�, yok 
sayılanları olarak b�zler yan yana geld�ğ�m�zde 
yepyen� b�r hayat da gelecek. Umudumuz yan yana 
geld�ğ�nde, güneşl� günler de gelecek!

Salgın neden�yle alanlardan uzak kaldığımız bu 1 
Mayıs ' ta,  umutlar ımızı  yan yana get�rmeye 
çağırıyoruz.

Yaşasın 1 Mayıs!
ÖZLÜK HAKLARIMIZ VE MESLEK ONURUMUZ 
İÇİN!
Ülkem�zde çalışma yaşamı ve çalışanların özlük 
haklarının durumu, neredeyse tüm alanlarda olduğu 
g�b�, meslek mensuplarımızın meslekler�n� �cra ett�ğ� 
alanlarda da oldukça olumsuzdur. TMMOB ve Bağlı 
Odaları meslek mensuplarının �nsanca yaşamak ve 
�nsan onurunu yaraşır b�ç�mde b�r çalışma yaşamına 
kavuşmasını sağlamak �ç�n, üyeler�n�n haklarının 
korunması ve gel�şt�r�lmes� �ç�n mücadele etmekted�r.

AKP'n�n meslek alanlarımıza yönel�k saldırılarının 
sonucu olarak denet�m ve yaptırım mekan�zmalarının 
zayıflatılması üyeler�m�z�n temel haklarının ve 
ücretler�n�n tak�b�n� �mkansız hale get�rmekted�r. 
Sosyal Güvenl�k Kurumu �le TMMOB arasında yapılan 
“Asgar� Ücret Protokolü”, meslek mensuplarımızın �lk 
�şe g�r�ş ücretler�n�n yapılan araştırmalar sonucu 
bel�rlenen rakamın altında kalmasını engellemekte 
ve  � n s a n c a  b � r  ç a l ı ş m a  y a ş a m ı  � ç � n  o r t a m 
yaratmaktaydı. Ancak SGK tarafından bu protokolün 
aykırı b�ç�mde tek taraflı olarak fesh� mensuplarımızın 
�ş barışını ve özlük haklarını ger�ye götürmüştür.

Protokolün tek taraflı olarak feshed�lmes� �le ücretl� 
çalışan meslektaşlarımız düşük ücretle çalışma ve 
pr�mler�n�n eks�k yatırılması sorunuyla �le karşı karşıya 
bırakılmış, kayıt dışı �st�hdamın önü açılmıştır.

Gerçekleşmeyen pr�m ödemeler� neden�yle de kamu 
zarara uğratılmıştır.

Mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarının özlük 
haklarını korumak �ç�n, temel haklarımız ve 
ücretler�m�z �ç�n, Asgar� Ücret Protokolü �ç�n 
mücadele etmeye devam edeceğ�z.

TÜM MESLEKTAŞLARIMIZA İŞ, İNSANCA YAŞAM 
İÇİN!
E m e ğ� n  p � y a s a  ş � d d e t � n e  te r k  e d � l m e s � y l e 
meslektaşlarımızın büyük çoğunluğu ücretl� 
ç a l ı ş m a y a  y ö n e l m e k t e d � r .  B u  d u r u m d a 
meslektaşlarımız, sınırlı �st�hdam ve düşük ücretlerle 
p�yasaya terk ed�len kamu h�zmetler�n� almakta dah� 
zorluklar yaşamaktadır.

İşs�zl�k meslektaşlarımızın en can yakıcı sorunudur. 
Özell�kle yen� mezun meslektaşlarımız �şgücüne, 
çalışma yaşamına dâh�l olamamaktadır. Daralan 
meslek alanları, neredeyse sıfır noktasına �nen üret�m 
ve buna bağlı azalan �st�hdam karşısında TÜİK ver�ler� 
dah� �şs�zl�ğ� g�zleyememekted�r.

Yaşanan kr�ze ve der�nleşen etk�ler�ne karşın 
meslektaşlarımız düşük ücretlerle çalışmaya 
zorlanmaktadır. İşten çıkarmalar ve toplu �şten 
çıkarmalarla tehd�t ed�len meslektaşlarımız 
g ü v e n c e s � z  b � r  ç a l ı ş m a  y a ş a m ı n a  m e c b u r 
bırakılmaktadır.

Ülken�n ve mesleğ�n �ç�nde bulunduğu kr�z, �şs�zl�k, 
düşük ücretl� çalışma ve temel haklardan yoksun 
olma durumları kaygıyı artırmaktadır. Aklını ve 
emeğ�n� ülkem�z�n gel�şmes� ve kalkınması �ç�n 
kullanan, �nsanca b�r yaşam uğruna alın ter�n� döken 
yüzb�nlerce mühend�s, m�mar ve şeh�r plancısının 
düşük ücretler �le kayıt dışı �st�hdam ed�lmes� ve 
kamunun zarara uğraması engellenmel�d�r.

B � l � m s e l  v e  t e k n � k  b � l g � n � n  ü r e t � l d � ğ � , 
meslektaşlarımızın görev yaptığı tüm güvences�z ve 
esnek çalışma alanlarında �ş güvences�n�n sağlanması 
�ç�n mücadele etmeye devam edeceğ�z.

Hem toplum kes�mler�n�n hem de meslektaşlar 
arasındak� gel�r adalets�zl�ğ�n� ortadan kaldırmak ve 
herkese �nsanca yaşayab�leceğ� temel ücret hakkı �ç�n 
mücadele etmeye devam edeceğ�z.

Ülke düzey�nde �nsan� yaşam koşullarına uygun 
asgar� ücret, kıdem tazm�natı ve emekl�l�k hakkı tüm 
çalışanlara, ayrım gözetmeks�z�n tanınması �ç�n 
mücadele etmeye devam edeceğ�z.
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KAMUDA KADROLU, GÜVENCELİ İSTİHDAM ve 
ÖZLÜK HAKLARIMIZ İÇİN!
B�r ülken�n kalkınmışlık düzey�n�n ölçüsünün, b�r 
kamu h�zmet� olan mühend�sl�k h�zmet alanlarındak� 
gel�şm�şl�k düzey� ve bu meslek mensuplarından o 
ülken�n hak ett�ğ� h�zmetler� alması �le doğru orantılı 
olduğu aş�kardır.

Bu gerçekl�ğe karşın özell�kle son 25 yılda, kamuda 
çeş�tl� statülerde çalışan ve farklı ücretler alan 
mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarının ekonom�k ve 
sosyal koşulları, üstlend�kler� sorumluluklara ve almış 
oldukları eğ�t�me uymayan b�r düzeye ger�let�lm�ş, 
kamudak� mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarının 
meslek� �ş alanları  farklı  ve/veya yardımcısı 
sayılab�lecek branştak� alt grup tekn�k elemanların 
görevlend�r�lmes� �le daraltılmış, kamu çalışanı 
üyeler�m�z�n gerek ücretler� gerekse özlük hakları 
açısından �ç�ne düşürüldükler� durum kr�z aşamasına 
gelm�ş ve meslek onurlarını koruma sınırlarını 
zorlamaya başlamıştır.
TMMOB, plan bütünlüğü olmayan çıkarcı yatırımlara 
karşı ülke ve toplum yararına bütüncül kalkınma 
anlayışı kapsamında kamu çalışanı üyeler�n�n 
haklarını korumaya kararlıdır.

Ü l k e m � zd e k �  h e r  p ro j e n � n ,  h e r  ç a l ı ş m a n ı n 
planlanmasından yaşama geç�r�lmes�ne kadar 
sorumluluklar üstlenen denetleyen, ülke �marının, 
sanay�n�n, tarımının, madenc�l�ğ�n�n, ormancılığının 
ve üret�m�n�n temel unsuru olan, tekn�k ve b�l�msel 
temelde yürüttükler� çalışmalarla, ülkem�z�n 
kalkınması açısından vazgeç�lmez b�r yere sah�p olan 
k amuda çal ışan mühend�s,  m�mar ve şeh�r 
plancılarının özlük hakları ve ekonom�k sorunlarının 
çözümü �ç�n mücadele etmeye devam edeceğ�z.

Kamu çalışanı sayısının olması gereken �ht�yacı 
karşılayab�lmes�, tekn�k �ht�yacın g�der�lmes�, 
denet�mler�n alanında uzman k�ş�lerce yapılab�lmes� 
amacıyla kamuda atama bekleyen on b�nlerce 
mühend�s, m�mar ve şeh�r plancısının �st�hdamı �ç�n 
mücadele etmeye devam edeceğ�z.

2016 yılında �lan ed�len Olağanüstü Hal dönem�nde 
çık ar ı lan Kanun Hükmünde Kararnamelerle 
kamudak� görevler�nden haksız-hukuksuz b�ç�mde 
�hraç ed�len yurttaşlarımızın ve üyeler�m�z�n 
yaşadıkları mağdur�yet devam ed�yor. Çıkartılan 
Kanun Hükmünde Kararnamelerle �hraç ed�len kamu 
emekç�ler�  arasında devlet kurumlarında ve 
beled�yelerde çalışan üç b�n�n üzer�nde mühend�s, 
m�mar ve şeh�r plancısı bulunmaktadır. Haksız ve 

hukuksuz b�ç�mde �şler�nden atılan, farklı kurumlarda 
çalışmaları yasaklanan, sosyal güvenceler� eller�nden 
alınan b�nlerce üyem�z�n yaşadığı bu durum ac�len 
düzelt�lene kadar mücadele edeceğ�z.

Emekç�ler�n haklarına sah�p çıkmak, üyeler�m�z�n 
çıkarlarını korumak �ç�n, yıllardır devam eden 
adalets�zl�ğ�n g�der�lmes� �ç�n haksız-hukuksuz 
b�ç�mde kamu görev�nden �hraç ed�len herkes 
�şler�ne ger� dönene, kamu emekç�ler� üzer�ndek� 
s�yas� baskı ve yıldırma pol�t�kalarına son ver�lene 
kadar mücadele etmeye devam edeceğ�z.

Kamu h�zmetler�n�n güvences�z, k�ralık, taşeron, 
geç�c�, sözleşmel� personeller aracılığıyla gördürülme 
anlayışından vazgeç�lene kadar mücadele edeceğ�z.
Ö r g ü t l ü  m ü c a d e l e  � l e  h a k  a l m a  h a k k ı n ı n 
kullanılab�lmes� �ç�n, kamu çalışanlarının örgütlenme 
özgürlüğü ve uluslararası sözleşmelere uygun grevl� 
toplu sözleşme hakkı �ç�n mücadele etmeye devam 
edeceğ�z.

ÜRETİM ve KALKINMA İÇİN!
Dünya ekonom�s �  topyek ûn b� r  durgunluk 
aşamasından geçerken; bu durgunluk eş�ts�zl�ğ� 
sanay�s�zleşmey�, yüksek �şs�zl�ğ�, yoksulluğu, sert 
kemer sıkma programlarını da beraber�nde get�r�yor. 
Bu süreçle b�rl�kte kap�tal�zm�n bu sorunlara yanıt 
verme kab�l�yet�n�n kalmadığı açık b�r şek�lde 
görülmekted�r.

Öncek� kr�zlerden ders alınmamışçasına f�nans ve 
�mar rantlarına dayalı balonlaşma neredeyse tüm 
ekonom�lerde yaygın b�r şek�lde yer almaya devam 
etmekted�r. Ülkem�zde de üret�m alanlarının tahr�p 
ed�ld�ğ�, dış tasarruflara dayalı, f�nansal spekülasyon 
ve ş�ş�r�lm�ş değerler s�stem�n� baz alan �nşaat ve rant 
odaklı büyüme stratej�s�, her geçen gün ülkem�z� 
sanay�leşme olanaklarından uzaklaştırıyor.

Bu hal�yle ekonom�n�n durumu, uzun er�ml� b�r 
toplumsal bunalıma �şaret etmekted�r. Mühend�sl�ğ�n 
ve meslektaşlarımızın geç�rd�ğ� değ�ş�m de bu sürece 
eşl�k etmekted�r. Mühend�sl�ğ�n �şlev ve �rades� sına� 
ve kırsal kalkınma parad�gmasından koparılarak en 
aza �nd�r�lm�ş; �t�barsızlaştırma, değers�zleşt�rme 
egemen pol�t�ka olmuştur. Bugün mühend�sl�ğ�, 
sanay�leşmey�, kalkınmayı dışlayan; doğal ve kültürel 
varlıklar üzer�nden sermaye b�r�k�m�n� �kt�dar 
çevres�ne yönlend�ren rant s�stem� ve yoğun 
sömürüye dayalı çalışma rej�m� tüm emekç�ler g�b� 
meslektaşlarımızı esnek-güvences�z çalışma 
koşullarına mahkum etmekte, �şs�z bırakmakta veya 
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meslek dışı alanlarda çalışmaya yöneltmekted�r.

Her �k� mühend�sten b�r�, mühend�s asgar� ücret�n�n 
altında çalışmakta; kr�z neden�yle ücret düşürme 
bütün bölgelerde yaşanmakta; her üç mühend�sten 
�k�s� kr�z neden�yle sosyal faal�yetler�n� azaltmak 
zorunda kalmaktadır. Her �k� mühend�sten b�r� 
borçludur. Çalışan mühend�sler�n yüzde 54'ü değ�ş�k 
zaman aralıklarında �şs�z kalmış; mühend�sler�n 
neredeyse yarısının kend�s� veya b�r�nc� derece 
yakınları kr�z neden�yle �ş�n� kaybetm�şt�r.

Bu nedenle TMMOB olarak;  Planlı  kalk ınma 
yaklaşımının ben�msend�ğ�, tam �st�hdam ve 
toplumsal refah odaklı üretken b�r ekonom�k model 
oluşturmak �ç�n, üret�m�n �thal bağımlılığını azaltacak 
ve ulusal katma değer z�nc�r�n� kes�nt�s�z sürdürmey� 
sağlayacak akıl ve b�l�m temell� b�r üret�m/sanay� 
plânlaması �ç�n mücadele etmeye devam edeceğ�z.

Ekonom�n�n ve toplumsal yaşamın bütününde 
kamusal üret�m, h�zmet ve denet�m perspekt�f� �ç�n 
mücadele etmeye devam edeceğ�z.

Türk�ye'n�n toplumsal gereks�n�mler�n� ve kamu 
g�r �ş�mc�l �ğ�n�  temel alan sab�t  yatır ımların 
desteklenmes�, ulusal tasarruf oranları yükselt�lmes�, 
yüksek ve orta-yüksek teknoloj�l� üret�m esas alınması 
�ç�n mücadele etmeye devam edeceğ�z.

Bölgesel denges�zl�kler�n kaldırılmasına dönük, 
�st�hdam odaklı sektörler�n gel�şt�r�lmes�n� �çeren, 
teknoloj� yoğun ürünler�n �malattak� paylarının 
artırılmasını amaçlayan pol�t�kaların egemen olması 
�ç�n mücadele etmeye devam edeceğ�z.

Taşeronlaşmanın kaldırılması, güvencel� çalışma 
ortamının sağlanması, �nsan onuruna yakışır 
ücretler�n alınab�lmes�, kıdem tazm�natlarının 
güvences� �ç�n mücadele etmeye devam edeceğ�z.

İŞ CİNAYETLERİNİ DURDURMAK İÇİN!
İşç� sağlığı ve �ş güvenl�ğ� bütünüyle b�r kamu 
h�zmet�d�r.  Bu kapsamdak� eğ�t�m, sınav ve 
uygulamaların p�yasacı b�r anlayışla özel sektöre 
açılmasıyla ülkem�zde ölümlü �ş kazaları ve henüz 
toplumsal hafızanın unutmadığı �ş kazaları ve �ş 
c�nayetler� büyük b�r artış gösterm�şt�r.

Soma, Ermenek, Ş�rvan ve Şırnak'ta maden fac�aları; 
Torunlar, 3. Haval�manı ve 3. Köprü �nşaatlarında 
yaşanan �ş c�nayetler� halen dün g�b� aklımızdadır. Bu 
alanda b�rçok meslek d�s�pl�n�n b�l�msel ve tekn�k 

ver�n�n yanı sıra toplumsal normları da kullanarak 
h�zmet üretmek zorundadır. Üret�len, �ş�n karakter� ve 
uygulama alanları gereğ� kamusal h�zmet olmak 
zorundadır. Ancak ülkem�zde, �şç� sağlığı ve �ş 
güvenl�ğ� alanı tam aks� �st�kamette üret�m yapmakta; 
önley�c�, tedav� ed�c� uygulamalar �şveren el�yle 
uzmanlara ve hek�mlere yüklenm�ş durumdadır.

Yasa yayınlandığından ber� uzmanların, hek�mler�n ve 
sağlık personel�n�n �şyerler�ne vereceğ� h�zmet süres� 
g�derek azaltılmıştır. Bu yapılanın amacı �şç� sağlığı ve 
�ş güvenl�ğ�n� korumak değ�l; hek�m, sağlık personel� 
ve uzmanların �şverene olan mal�yet�n� azaltmaktır.

Özelleşt�rme, send�kasızlaştırma, taşeronlaştırma, 
esnek/güvences�z �st�hdam b�ç�mler�, çalışma 
koşullarının ağırlığı ve kayıt dışı �st�hdam, �ş kazaları 
ve meslek hastalıklarının artmasının başlıca nedenler� 
arasındadır.

Emekç�ler�n alın ter�n�n değer�n�n azaltılırken 
ölümler�n artmasına, İSG yasalarının �şç�den değ�l 
�şverenden yana olmasına, güvences�z ve esnek 
çalışmaya, �şç� sağlığı ve �ş güvenl�ğ�n�n tekn�k ve 
kamusal unsur olmaktan çıkarılmasına, yargı 
kararlarının �şveren ve �kt�dar tarafından görmezden 
gel�nmes�ne karşı  mücadele etmeye devam 
edeceğ�z.

K A D I N L A R I N  E Ş İ T  V E  Ö Z G Ü R  O L D U Ğ U , 
SÖMÜRÜNÜN BASKININ ORTADAN KALDIRILDIĞI 
BİR GELECEK İÇİN!
Çalışma hayatına alınmayan ya da �st�hdamdan 
uzaklaştırılan kadınların toplumsal c�ns�yet temell� 
ayrımcılık, ş�ddet ve kadın c�nayetler�ne karşı daha 
korumasız hale gelmekte olduğunu her gün üzülerek 
görüyoruz.

Kadına yönel�k ş�ddetle mücadelen�n en büyük 
kazanımlarından b�r�s� olan İstanbul Sözleşmes�'n�n 
feshed�lmes�n� kabul etm�yoruz!

Kadınlara ve a�le üyeler�n� hedef alan ş�ddet�n cezasız 
kalmasına, haklarımızın gasp ed�lmes�ne, ülkem�z�n 
karanlığa sürüklenmes�ne �z�n vermeyeceğ�z!

TMMOB olarak kadınların yaşama hakkına sah�p 
çıkacağız, kadına yönel�k ş�ddete sess�z kalınmasına, 
kazanılmış haklarının gasp ed�lmes�ne asla �z�n 
vermeyeceğ�z.

Ülkem�zde kadını eş�t ve özgür b�rey olarak gören 
yasal dönüşümler ve uygulamaların b�r an önce 
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başlatılması, eş�tl�kç�, demokrat�k, la�k, yönet�m 
b�ç�mler�n�n hayata geçmes� ,  k adın beden� 
üzer�ndek� tüm söz ve karar haklarının kadına a�t 
olduğunun kabulüne kadar mücadele edeceğ�z.

EŞİT, PARASIZ, DEMOKRATİK ve BİLİMSEL EĞİTİM 
İÇİN!
Ülkeler�n eğ�t�m pol�t�kaları, b�l�m, teknoloj� ve sanay� 
pol�t�kalarından ayrı düşünülemez.

B�reyler�n toplum �ç�nde sürekl� değ�şen yaşama 
hazırlanması ve b�r ülken�n kalkınması �ç�n gerekl� 
olan yet�şm�ş, bağımsız düşüneb�len �nsan gücünün 
sağlanmasında önem� büyük olan eğ�t�m�n, ayrıca 
kültür ve meden�yet�n gel�şmes�nde ve nes�lden 
nesle aktarılmasındak� rolü tartışılmaz.

Bu nedenle, eğ�t�m s�stemler�n�n değ�şen ve gel�şen 
zamana ayak uydurması ve sürekl� kend�n� yen�lemes� 
gerek�r. Bu yapılmadığı takd�rde toplumun ger� 
kalması kaçınılmaz hale gel�r.
Ülkem�zde; genelde eğ�t�m alanı,  özelde de 
mühend�sl�k, m�marlık ve şeh�r plancılığı eğ�t�m� 
halen temel sorun alanlarından b�r� olma özell�ğ�n� 
sürdürmekted�r.

N�tel�ksel ve �şlevsel özell�kler�ndek� eks�kl�kler�n yanı 
sıra b�rçok alanda olduğu g�b� plansızlığın da b�r 
sonucu olarak ortaya çıkan bozulmalar sorunun 
katlanarak büyümes�ne neden olmaktadır.

Türk�ye'dek� eğ�t�m ve mühend�sl�k, m�marlık, şeh�r 
planlama eğ�t�m�, toplum çıkarlarına göre değ�l, 
uluslararası �ş bölümünün b�r sonucu olarak 
şek�llenm�şt�r.

Gel�şm�ş ülkeler ulusal çıkarları doğrultusunda ulusal 
yen�lenme pol�t�kalarını hayata geç�reb�lmek �ç�n AR-
GE çalışmalarına, b�l �m, teknoloj�  ve eğ�t�m 
altyapılarına bütçeler�nden ayırdıkları kaynakları her 
geçen gün artırmaktadırlar. Oysa bu süreç ülkem�zde 
gel�şm�ş ülkelerdek�n�n aks�ne �şlemekte; eğ�t�m 
alanında dayatılanlar,  ş�rketleşen ün�vers�te 
anlayışının gel�şmes�ne neden olmakta, ün�vers�te 
yapısındak� değ�ş�m, “ş�rket” ve “müşter� odaklı” b�r 
tarza yönelmekte ve “müfredat” buna uygun b�ç�mde 
yapılandırılmaktadır.

B�l�msel araştırmalara yeterl� kaynak ayrılmayarak, 
b�l�msel gel�şmeler�n önüne geç�lmekte, sanay� �le 
�l�şk�ler toplumun �ht�yaçlarına göre değ�l, sadece 
sermayen�n �ht�yaçlarına göre yapılanmakta; b�l�m, 
p�yasa ekonom�s�n�n bel�rled�ğ� amaca yönel�k 

kullanılmaktadır.

Mühend�sl�k, m�marlık ve şeh�r plancılığı eğ�t�m� de 
bu sorunlu alanın tam ortasındadır.

TMMOB, toplumcu ç�zg�s� gereğ�, ün�vers�teler�n 
özerkl�ğ� ve akadem�n�n demokrat�k �şley�ş� �ç�n, 
neol�beral pol�t�kalarla eğ�t�m�n t�car�leşt�r�lme 
pol�t�kalarına karşı herkes �ç�n eş�t, parasız, n�tel�kl� 
eğ�t�m �ç�n, eğ�t�m�n her aşamasındak� ger�c�leşt�rme 
pol�t�kalarına karşı b�l�msel ve la�k b�r eğ�t�m anlayışı 
�ç�n mücadele etmeye devam edeceğ�z.

UMUT YAN YANA
2021 yılı İşç� Bayramı'nda sağlıklı, güvencel� ve 
�nsanca yaşam umutlarımızı yan yana get�receğ�z. 
Aşağıdak�  talepler�m�z ve hedefler�m�z �ç�n 
mücadeley� yan yana büyüteğ�z:

• Herkese aşı, herkese gel�r desteğ� sağlanmalı, ac�l ve 
zorunlu �şler dışında 4 hafta çarklar durdurulmalıdır!
• Çalışırken hastalanan emekç�ler �ç�n COVID-19 �ş 
kazası ve meslek hastalığı olarak kabul ed�ls�n!
• Kod 29 ve ücrets�z �z�n zulmüne son ver�ls�n!
• İşs�zl�k S�gortası Fonu kaynakları patronlara değ�l 
�şç�lere ve �şs�zlere!
• Asgar� ücret üzer�ndek� tüm verg� ve kes�nt�ler 
sıfırlansın!
• İşs�zl�ğe karşı kamu �st�hdamı artırılsın, hukuksuz 
b�ç�mde �şten çıkarılan kamu emekç�ler� �şler�ne �ade 
ed�ls�n, çalışma süreler� azaltılsın.
• Doğa kat�l� projelere, Kanal İstanbul'a, betona, 
savaşa, s�lahlanmaya, sermayeye değ�l aşıya ve sosyal 
desteklere kaynak!
• Az kazanandan az, çok kazanandan çok verg� alınsın! 
Zorunlu mallarda ve elektr�k, su, doğalgaz, �let�ş�m 
faturalarında dolaylı verg�ler tümüyle sıfırlansın.
• Örgütlenme, özgür toplu sözleşme ve grev hakkı 
önündek� tüm engeller kaldırılsın!
• İstanbul Sözleşmes� Yaşatır. 6284 sayılı yasa etk�n 
şek�lde uygulansın, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 
İşyer�nde Ş�ddete Karşı 190 sayılı sözleşmes� 
onaylansın!
Umudumuz b�rl�ğ�m�zde, mücadelem�zde ve 
dayanışmamızdadır!

1 MAYIS'TA UMUT YAN YANA!
YAŞASIN 1 MAYIS!
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Instagram'a Özell�kler Gel�yor!
Paluzz�'n�n yapmış olduğu açıklamalara göre grup 
h�kayeler�'nde kaç tane grupta olduğunuzun b�r 
önem� olmadığı vurgulanmakta. Öte yandan h�kaye 
konulab�lecek her grup ve bununla beraber 
platformdak� d�ğer kullanıcılarda kullanab�lecek. 
Bunun yanı sıra Instagram'ın kullanıcılarına sunmayı 
planladığı yen� özell�k paket� bununla da sınırlı 
kalmıyor.

Sosyal medya uygulaması Instagram'ın yakın tar�hte 
kullanıcılarına sunmayı planladığı özell�kler arasında 
Reels bölümüne de özell�kler eklenecek. F�rma, Reels 
b ö l ü m ü n d e  o t o m a t � k  k a y d ı r m a  ö z e l l � ğ � n � 
uygulamaya ek leyecek .  Şu anda gel �şt � rme 
aşamasında olan bu öneml� özell�k, Instagram'ın 
H�kayeler özell�ğ�yle de benzer algor�tmaya sah�p. Bu 
özell�k sayes�nde kullanıcılar v�deoların b�t�m�nde 
geç�ş yapma zorluğunda kalmadan d�ğer b�r v�deoyu 
rahatlıkla �zleyeb�lecekler.

Bunların yanında Instagram, D�rekt Mesaj kısmında da 
�nce değ�ş�klerde bulunacak. Bu değ�ş�kler arasında, 
Instagram D�rekt Mesajlar'da arkadaşlarınızla sohbet 
eder ken k ul landığın ız  GIF ' ler �n  tamamının 
bulunduğu b�r sekmeye yer ver�lecek. Bu sekme 
sayes�nde kullanıcılar, D�rekt Mesaj kısmındak� 
çıkartmaları ve efektler� de sohbet ett�ğ� k�ş�lere 
göndereb�lecekler.

Alışver�şler�n tesl�matında robotlar kullanılmaya 
başlandı!
Robotlar artık pek çok alanda kullanılıyor. Bu noktada 
karşımıza ş�md� de 'market alışver�şler�n�n' tesl�matları 
çıktı. Koronav�rüs dönem�nde sıklıkla artan market 
alışver�şler� kargo s�par�şler�n�n artmasına neden oldu. 
S�ngapur da bunlara çözüm olması adına robot 
sevk�yat araçlarını devreye soktu. Reuters'ta yer alan  
b�r habere göre eve tesl�mattak� talep artışına çözüm 
olması adına S�ngapur merkezl� b�r teknoloj� ş�rket�, 
şeh�r sak�nler�ne s�par�şler�n� ulaştırmak �ç�n 
robotlarını kullanmaya başladı. OTSAW tarafından 
gel�şt�r�len Camello adı ver�len robotlar 1 yıl �ç�nde 700 

eve tesl�mat yapmayı başardı. Müşter�ler sütler� ve 
y u m u r t a l a r ı  � ç � n  t e s l � m a t  n o k t a l a r ı n d a n 
rezervasyon yapılab�l�r b�r uygulama kullanıyor. Bu 
uygulama tesl�mat noktalarını göster�yor ve 
robotların ne kadar sürede kullanıcıya ürünü 
ulaştıracağını b�ld�r�yor.

Çevr�m �ç� olarak s�par�ş ed�len her b�r� 20 k�lograma 
kadar paket taşıyab�len bu robotlar, özel sensörlere 
sah�p olmasının yanı sıra kamera, �k� bölmeye de 
sah�p. Hafta �ç� günde dört veya beş tesl�mat 
yapab�len bu robot kuryeler cumartes� günler�n� 
yarım gün d�nlenerek geç�r�yor. Ş�rket ayrıca 
koronav�rüs dönem� olduğu �ç�n robot kuryeler�n�n 
�ç�n� her yolculuktan sonra kend�ler�n� dezenfekte 
etmek �ç�n ultrav�yole ışıklarla donattıklarını 
söylüyor.

PUBG'n�n yen� oyunu daha yayımlanmadan 
rekor kırdı
PUBG: New State b�ld�ğ�n�z üzere yen� b�r oyun 
olarak duyurulmuştu. Duyurulduğu günden bu 
yana gündem konusu olan oyun, ön kayıtlara 
açılmıştı. Oyun daha ön kayıt sürec�ndeyken b�r 
rekor kırmayı başardı.

PUBG'n�n yen� ancak b�ld�ğ�m�z oyunundan farklı 
b�r evrende geçen oyunu 'New State' geçenlerde 5 
m�lyon ön kayıt �le rekor kırmıştı. Kend� rekorunu 
geçen oyun, yalnızca Google Play Store üzer�nden 
10 m�lyondan fazla ön kayıta ev sah�pl�ğ� yaptığını 
T w � t t e r  ü z e r � n d e n  d u y u r u l d u .  P U B G 
gel�şt�r�c�ler�n�n üzer�nde çalıştığı duyurulan yen� 
oyun, 2051 yılında geç�yor ve y�ne heyecanlı b�r 
macera b�zler� bekl�yor. Oyunun �lk testler� �se 
önümüzdek� aylarda kullanıcılara sunulacak. 

Dünyanın en popüler oyunu olan PUBG, hem mob�l 
hem de masaüstü olarak m�lyonlarca akt�f 
kullanıcıya sah�p. Hal�yle yen� oyunu da oldukça 
merak ed�l�yor. Tw�tter üzer�nden oyun �ç�n hesap 
açan gel�şt�r�c�ler, oradan yen� b�lg�ler� oyunseverler 
�le paylaşıyor.



  
 

Kültür & Sanat 

 

VİCDAN KUAFÖRÜ
Mesut NÖBETÇİGİL

ARA TOPLUM
YOLUMU ARARKEN ÖĞRENDİKLERİM
Ahmet Mümtaz TAYLAN

MAĞDURLARIN COĞRAFYASINDA;
ARKA BAHÇEMİZDEKİ HALKLAR
Orhan MİROĞLU

Hep�m�z�n gündel�k yaşamda 
söyled�ğ� veya duyduğu 'Had� 
canım ordan!' ya da 'Yok artık!' 
g�b� n�dalar vardır. Bu tür 
n �da lar ı  duyan mı  yoksa 
söyleyen m� olmak �sters�n�z, 
d�ye b�r soru sorsam ne cevap 
ver�rd�n�z? Alın �şte s�ze soru 
�ç�nde soru…
Eğer bunu duyansanız şu an 
b u  k � t a b ı  y a z a n  M e s u t 
Nöbetç�g�l g�b� yaşam formundan geçm�şs�n�z demekt�r. Eğer 
söyleyensen�z b�raz önce bu k�tabı ya da muad�l�n� okumuşsunuz 
demekt�r.
'Ab� bu t�p olaylar da nedense hep sen�n başına gel�yor.' 
cümles�ndek� �nanma �le �nanmama durumu arasında 
kalıyorsanız, bu k�tabı tatlı b�r kıskançlıkla okuyacağınızı 
b�l�yorum.
Gören, duyan, h�sseden, yan� b�r nev� farkında olarak yaşayan 
�nsanlar her zaman kend�ler�n� o gar�p olaylar s�ls�les�n�n �ç�nde 
bulurlar.
K�m�s� parayı hesapta sever, k�m�s� ceb�nde, k�m�s� de b�r k�tap 
dolusu anıyı yaşarken harcamayı sever.
İşte ben de el�me Mesut Nöbetç�g�l'�n V�cdan Kuaförü adlı �lk 
k�tabını alarak zamanı harcamaya çıktım. Yaşarken pahalıya 
patlayan hayat, okurken küçük b�r tebessüme, burun kıvırmaya ya 
da gözyaşına dönüşeb�l�yor. Herkese key�fl� okumalar.

Sayfa Sayısı: 128
Baskı Yılı: 2021
Yayınev�: Artshop Yayınev�

“Yen�den başlama �mkânı doğada 
�nsanın en büyük lüksü.
Ne kadar çok düşersen o kadar çok 
kalkma şansın da var. Sen onu 
yapacak mısın, yapmayacak mısın? 
Başarısızlık yan etk�lere bağlı 
olab�l�r ama ayağa kalkmak sadece 
sana bağlıdır.”
AHMET MÜMTAZ TAYLAN

Küçük yaşta evden ayrıldı. Bugün 
olduğu k�ş�y� adım adım �nşa ett�. 
İ k �  ü n � v e r s � t e d e  o k u d u ; 
D � y a r b a k ı r 'd a n  A l m a ny a' y a , 
Ankara'dan İstanbul'a sahnen�n 
tozunu yuttu. Yazdı,  yönett� , 
oynadı. Kend� �fades�yle, “ayağını 
basmadığı, ekmeğ�n� yemed�ğ�, suyunu �çmed�ğ�, �nsanıyla 
konuşmadığı h�çb�r yöre” bırakmamacasına Türk�ye'y� baştan 

başa dolaştı .  Onunla beraber güleb�l �yorsak, beraber 
ağlayab�l�yorsak, beraber �syan edeb�l�yorsak Ahmet Mümtaz 
Taylan b�z� bu kadar �y� tanıdığı �ç�nd�r.
El�n�zdek� k�tap, bu tanışıklığın ürünü. Yazar Irmak Z�lel�, Ahmet 
Mümtaz Taylan'la kadın-erkek �l�şk�ler�ne, anne-baba roller�ne, 
sanat ve sanatçı kavramlarına, eğ�t�me, s�yasete, doğayla ve 
hayvanla kurduğumuz �l�şk�ye, aşka, yeteneğe, hayata ve ayakta 
kalmaya da�r konuştu. Taylan'ın sam�m� ve ufuk açan 
cevaplarında, b�r sanatçının gen�ş tecrübes�nden süzdüğü, kesk�n 
bakışını kend�ne de topluma da yönelterek damıttığı düşünceler� 
bulacaksınız. Kend�n�ze sorduğunuz b�rçok soruyu; emeğ�n, 
v�cdanın ve dürüstlüğün pusulasından şaşmayan b�r sanatçının 
nasıl yanıtladığını göreceks�n�z.
Taylan'ın dey�m�yle bu k�tap b�r . B�r nefes molası. Ara Toplam
Hayatlarının b�r dönem�nde kend�ler�n� hesaba çekmek �ç�n şöyle 
b�r durup düşünmek ve yen�den başlamak �steyenler �ç�n… 
Merakını h�çb�r zaman y�t�rmeyen, soru sormaktan vazgeçmeyen 
her �nsanın elbet kend� yolunu ç�zeb�leceğ�n� umut edenler �ç�n… 
Bu manada her deney�m�n kıymetl� olduğunu tekrar tekrar d�le 
get�rmek, unutmamak �ç�n…
 (Tanıtım Bülten�nden)

Sayfa Sayısı: 296
Baskı Yılı: 2021
Yayınev�: Kron�k K�tap Yayınları

Ark a bahçem�zdek � '  coğrafyada 
p a r a m p a r ç a  e d � l m � ş ,  y a k ı n  b � r 
zamanda katl�amlara uğramış, ülkeler� 
darmadağın olmuş, vekâlet savaşlarına 
kurban ed�lm�ş; vakt�yle bu coğrafyada 
yaşanan büyük göçler� yüzyıl sonra 
tekrar yaşamaya mahkûm ve mağdur 
ed�lm�ş halklar k�mlerd�r?
B�z�mle aynı d�l� konuşan akraba, 
d�ndaş hatta soydaş olan bu halkları; 
Arapları, Türkmenler�, Kürtler� nasıl b�r 
gelecek bekl�yor?
Ya bugün, Irak ve Sur�ye'n�n bell� bölgeler�nde azınlık olarak 
yaşayan ama vakt�yle Osmanlı'da M�llet-� Sâdıka olarak kabul 
ed�len ve Müslüman olmayan halklar?
El�n�zdek� k�tap, bu ve benzer� sorulara cevap arıyor ve b�n yıldır �ç 
�çe beraber yaşadığımız arka bahçem�zdek� halkları/ mağdurları 
son yüzyıl �ç�nde b�rb�rler�n� yen�den keşfetmek arzusu �ç�nde 
olan h�ss�yatları ve haller� üzer�nden ele alıyor. Tar�h� süreçler�n 
büyük s�yasî depremler yaşattığı kırılma zamanlarında, s�yasî 
terc�hler� �t�barıyla, düşman olmaya mey�ll� halklara b�rb�rler�n� 
tanıma ve b�lme fırsatı sunuyor.
Orhan M�roğlu mağrur�yetten mağdur�yete dönüşen b�r tar�h� 
sürec�, dünü ve bugünü �le Mezopotamya coğrafyasını anlatıyor 
ve okuru tar�h �ç�nde b�r yolculuğa çıkarıyor.
 (Tanıtım Bülten�nden)

Sayfa Sayısı: 288
Baskı Yılı: 2021
Yayınev�: Kopern�k K�tap Yayınları
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Uykusuzluk: Cov�d-19 salgınıyla ortaya çıkan
 'koronasomn�a' ned�r?

Pandem� dönem�nde pek çok k�ş� uyku sorunları 
yaşamaya başladı.

Son b�r yıldak� koronav�rüs salgını, �y� b�r uyku 
çekmey� öneml� ölçüde zorlaştırdı.
Bazı uzmanlar bunun �ç�n b�r ter�m b�le yarattı: 
Insomn�a (uykusuzluk) �le koronav�rüs veya 
Cov�d-19'un b�rleş�m� olan koronasomn�a veya 
cov�dsomn�a.

Ağustos 2020'de B�rleş�k Krallık'tak� Southampton 
Ün�vers�tes�'n�n yaptığı b�r araştırma, uyku sorunu 
yaşayanların oranının altıda b�rden dörtte b�re 
çıktığını; özell�kle anneler�n, kr�t�k �şlerde 
çalışanların ve azınlık gruplarının daha fazla uyku 
problem�yle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu.

Ç�n'de sokağa çıkma yasağı uygulanan dönemde 
bu oran yüzde 14,6'dan yüzde 20'ye yükseld�.

İtalya ve Yunan�stan'da yapılan araştırmalar, Mayıs 
ayında uyku bozukluk oranının, yüzde 40 g�b� kr�t�k 
b�r sev�yeye çıktığını gösterd�.

Kısacası, aramızda uykusuzluk yaşayanların sayısı 
arttı. Pandem� �k�nc� yılına g�rerken, aylar süren 
sosyal mesafe ve benzer� kısıtlamalar günlük 
rut�nler�m�z� sarstı, �ş ve özel hayat arasındak� 
sınırları s�ld� ve hayatımıza süreg�den b�r bel�rs�zl�k 
kattı. Bütün bunların uyku açısından felaket 
sonuçları oldu.

Sağlığımız ve üretkenl�ğ�m�z c�dd� b�r şek�lde 
etk�lend�. Fakat bütün bunlar uyku sorunlarına 
bak ış ımız ve bunlar ı  tedav�  ed�ş �m�z�  de 
değ�şt�rerek hayatımızı normale sokacak yolun 
açılmasına yardımcı olab�l�r.

Uykusuzluğun dağıtıcı etk�s�
Pandem�n�n başında uykusuzlukla mücadele 
etme mot�vasyonumuz yüksekt�, fakat aylar 
geçt�kten sonra bu azaldı

Uyku y�t�m�, pandem� dönem�nde olsun ya da 

olmasın başa çıkması zor b�r sorundur.

Uykuya geçmekte düzenl� olarak sorunlar 
yaşamak veya düşük uyku kal�tes�, uzun vadel� 
sağlık sorunlarına yol açab�l�r. Bunlardan bazılarını 
obez�te, kaygı bozukluğu, depresyon, kalp ve 
dolaşım yolları hastalıkları �le d�yabet olarak 
sıralayab�l�r�z.
Pek çok sağlık kuruluşu günde yed� saatten az 
uyumayı yeters�z uyku olarak tanımlıyor ve bu 
�şyer�n�zdek� performansınızı da olumsuz yönde 
etk�leyeb�l�yor. Pek çok araştırma yeters�z uyku 
hal�nde hata yapma �ht�mal�n�n ve tepk� süres�n�n 
arttığını, konsantrasyonun ve moral�n azaldığını 
göster�yor.

ABD'dek� en büyük tıbb� araştırma kurumları 
uzmanlarına göre pek çoğumuzun şu anda 
y a ş a d ı ğı  u y k u s u z l u k  s o r u n u,  n e re d e ys e 
"kıyametvar�" koşullardan kaynaklanıyor:

"Uyuyamazlık yaşıyorsanız yalnız değ�ls�n�z, 
dünyanın  çoğu s �z �n  g�b� .  Bu  Cov�d 'den 
kaynaklanan zorlukların b�r sonucu.”

Burada b�rden fazla faktör var. Bunlardan �lk� 
günlük rut�nler�m�z ve bulunduğumuz ortamların 
kökten değ�şmes�. Bu da s�rkad�yen saat� (vücut 
saat�n�) korumayı zorlaştırıyor.

Normal b�r günde alarmla kalkıp yola çıkan, 
mesa�de ara alan ve eve dönüp uyuyan �nsanların 
hayatı, evden çalışma �le değ�şt�.

"Of�s toplantılarının ve bel�rl� saatlerde alınan 



öğlen yemeğ� aralarının beden�m�ze verd�ğ� 
�şaretler artık yok. Uzaktan çalışmak vücut saat�n�z� 
bozuyor" d�yor.

Yatmadan haberlere bakmak �st�yor olab�l�rs�n�z 
fakat uzmanlar uyku önces� telefona bakmamak 
gerekt�ğ� görüşünde

Cal�forn�a Ün�vers�tes� uzmanları �se bunu 
"beyn�n�z hayatınız boyunca �ş yer�nde çalışmaya, 
evde d�nlemeye ve rahatlamaya alışkındı. Ş�md� 
farklı b�r durum var. Sürekl� evdey�z" sözler�yle 
anlatıyor.

Uyku bozukluğu olan hastaları tedav� eden ve 
koronasomn�a üzer�ne makale de yazan Dav�s, 
evden çalıştığımızda muhtemelen daha az hareket 
ett�ğ�m�z� ve daha az gün ışığı aldığımızı söylüyor. 
Bunlar �y� b�r uyku �ç�n �ht�yaç duyulan şeyler.

İş yer�ndek� performans da başka b�r konu. Çoğu 
ülkede �şs�zl�k son yılların rekorlarını kırdı. Bu 
yüzden �ş� olan herkes bunu korumak �ç�n çok 
çalışmak �st�yor.

Fakat evden çalışmak, esk�den alışkın olduğumuz 
�ş ve özel hayat arasındak� sınırları bulanıklaştırdığı 
g�b�;  düzens�z saatlerde çalışmaya da yol 
açab�l�yor.

U z m a n l a r  " İ ş  v e  e v  a r a s ı n d a k �  s ı n ı r l a r 
bel�rs�zleş�rken �nsanlar daha geç saatlere kadar 
uyanık kalma eğ�l�m� göster�yor" d�yor.

Pek çoğumuz �ç�n of�ste çalışma f�kr� olanaksızlaştı. 
Ve buna bağlı olarak, yapılacaklar l�steler�nden ve 
�ş gününün günlük stresler�nden soyutlanmak 
zorlaşıyor.

Tü m  b u n l a r a  e k  o l a r a k  h o b � l e r � m � z �  v e 
arkadaşlarımızı da özlüyoruz. Bunlar rahatlamak 
ve stres atmak �ç�n kr�t�k öneme sah�p şeyler.

Pek çoğumuzun yaşadığı akıl sağlığı sorunları 
uykusuzluğu artırab�ld�ğ� g�b� bunun tam ters� de 
geçerl�.

Genel bel�rs�zl�k hal� ve kontrol y�t�m� h�ss� de uyku 
sorunlarına yol açab�l�yor.

Pandem�n�n uzunluğu da b�r başka faktör oldu. 
Pek çok k�ş�n�n kend�n� b�lg�sayar oyunları, d�z�ler 
veya k�taplara verd�ğ� bu süreç b�r süre sonra 
tuvalet kağıdı pan�ğ�ne ve ardından da neredeyse 
h�ç b�tmeyecekm�ş g�b� b�r h�ss�yata yol açtı.

Uzmanlar  "Başta �nsanların pandem�n�n stres�yle 
başa çıkma mot�vasyonu vardı. Fakat pandem� 
uzadıkça �nsanlar başa çıkamaz oldu ve bu da uyku 
sorunlarının da dah�l olduğu daha büyük 
sorunlara yol açtı" d�yor.
Bazı uyku problemler�n�n "kron�k ve uzun vadel�" 
hale dönüşeceğ�n� söyleyen  uzmanlar, bunda 
�nsanların pandem� boyunca �ht�yaç duydukları 
tedav�ler� erteley�p yalnızca ac�l durumlar �ç�n 
sağlık kuruluşlarına g�tmes�n�n de etk�l� olduğunu 
vurguluyor.

Uykusuzluk özell�kle sağlık çalışanları �ç�n büyük 
b�r sorun oldu.

Aralık 2020'de Ottawa Ün�vers�tes� dünyanın dört 
b�r yanından 190 b�nden fazla �nsanın katıldığı 55 
k ü r e s e l  ç a l ı ş m a y ı  � n c e l e y e r e k  p a n d e m � 
başladığından bu yana uykusuzluk, depresyon, 
travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) g�b� 
ps�koloj�k sorunların nasıl değ�şt�ğ�n� ortaya 
koydu.

sağlık
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Araştırmaya göre sağlık çalışanlarında tüm 
sorunlar en az yüzde 15 artarken en fazla artan 
sorun yaklaşık yüzde 24 �le uykusuzluk oldu.

Uzmanlar uykusuzluğun genell�kle PTSD �le �l�şk�l� 
olarak görüldüğünü ve bu süreçte kr�t�k b�r �şte 
çalışıp çalışmadığından bağımsız olarak çok 
n e g a t � f  k ü r e s e l  g e l � ş m e l e r  s o n u c u n d a 
uykusuzluğun artmasının normal olduğunu 
söylüyor.

Genell�kle travma yaşayan �nsanlar (buna araba 
kazası g�b� b�reysel travmalar �le 11 Eylül veya 
pandem� g�b� k�tlesel travmalar da dah�l) PTSD �le 
b�rl�kte �natçı uyku sorunları yaşayab�l�rler.

Uykusuzluğa ne �y� gel�r?
Uz m a n l a r  b u  t � p  s o r u n l a r  k a l ı c ı l a ş m aya 
başladığında yardım almanın öneml� olduğunu 
söylüyor, özell�kle de bugünlerde.

"Pandem� b�rkaç ayın ötes�ne uzadığı �ç�n, 
sonlandığında da �nsomn�a yaşayanların sayısı b�r 
anda azalmayacaktır muhtemelen" d�yor ve 
ekl�yorlar:

"Çünkü �nsanlar uyku sorunları yaşamaya 
başladığında yardım almazsa bu sorunlar 
�nsomn�a g�b� uyku bozukluğu durumlarına yol 
açar ve bunları kolayca �y�leşt�rmek mümkün 
değ�ld�r. Bunlar kalıcı hale geld�kten sonra 
düzelmeler� zorlaşıyor.”

İy� haberler de var. Pandem�n�n 12. ayını ger�de 
bıraktığımız şu günlerde bazı uzmanlar bütün bu 
yaşananların uyku sorunlarının çözümü alanında 
yen� buluşlara yol açtığını söylüyor.

U z m a n l a r  � n s a n l a r ı n  h a s t a n e y e  g � t m e 
konusundak� �steks�zl�ğ� sonucu "tele-sağlığın, 
yan� uzaktan tıp ve uzaktan muayenen�n" hızla 
arttığına d�kkat çek�yor.

Uyku problemler� �ç�n en yaygın tedav�, �nsomn�a 
�ç�n gel�şt�r�len ve CBT-I olarak da b�l�nen b�l�şsel 
davranışsal terap�d�r.

Bunun hedef� "uyku h�jyen�n�" artırmak (örneğ�n 
yatağa g�rmeden önce �çk� veya s�gara �çmemek) 
ve yalnızca davranışsal değ�ş�kl�klere yol açarak 

beyn�n�z�n yatağı uykuyla özdeşleşt�rmes�n� 
sağlamaktır. Yatakta çalışmamak da bunun �ç�n 
�stenen şeylerden b�r�.

Geçen yıl M�ch�gan Ün�vers�tes�'n�n yürüttüğü b�r 
araştırma, CBT-I tedav�s�n�n uzaktan uygulanması 
durumunda da aynı ver�m�n alındığını ortaya 
koydu. Bu çok daha fazla k�ş�n�n bu tedav�ye 
er�şeb�lmes� anlamına gel�yor.

Bu sorunları aşmak �ç�n b�reyler�n atab�leceğ� 
adımlar da var.

Uzmanlar  "En büyük kurallardan b�r� yatakta 
l a p t o p  � l e  ç a l ı ş m a y ı  b � r e y � n  k e n d � s � n e 
yasaklamasıdır" d�yor ve ekl�yorlar:
“Ne kadar rahat olduğunu asla önemsemey�n. 
Sonunda bey�n yatağı �ş �le özdeşleşt�r�r ve bu 
durumu zorlaştırır."

Geceler� uykusuzluğu kaçıran kaygı hal� 
yaşamamak �ç�n daha az haber okumak, alarm 
olarak telefonunuzu kullanmamak (ayrıca 
mav� ışık yatakta uykunuzu kaçırır) ve başucu 
dolabınızdak� alarm saat�n�n arkasını çev�rerek 
uyuyamadığınız zamanı düşünüp stres 
yaşamamak da öner�len yöntemler arasında.

Ve unutmayın, son derece sıra dışı zamanlardan 
geç�yoruz. Böyles� dönemlerde zorlanmamız 
şaşırtıcı değ�ld�r.

Uzmanlar "Böyles� b�r olay en son 100 yıl önce 
gerçekleşm�şt�. H�çb�r�m�z böyle b�r şey 
görmed�k" d�yorlar.



mmo’dan

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. 

İBRAHİM YEŞİLYURT
ÇAĞATAY BOSTAN
ERTUNÇ TÜRE
OĞUZ ÜNAL
İHSAN BOZKURT
MESUT BELET
SEFA DEFNE
NECATİ ÇOBAN
SERCAN KORAY IŞIK
CÜNEYT ALDEMİR
SEZER YILMAZER
CİHAT ARTIKTÜRKMEN

MEHMET FURKAN ONBAŞ
ENES CAN ŞAHİN
MURAT ARSLAN
YUSUF POLAT
MURTEZA GÜZ
MUHAMMED ALİ ACAR
DENİZ SALIK
YUSUF ORANCI
ONUR DOĞAN
M. FURKAN ALTUNPAK
OLCAYTU YILMAZ
ERKAN YÜCE

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ
Şubem�ze Mart - N�san 2021 tar�hler�nde kayıt yaptırarak üye olan meslektaşlarımıza “ARAMIZA HOŞGELDİNİZ” d�yor, 
oda ve meslek� çalışmalarında başarılar d�l�yoruz.  Şube Yönet�m Kurulu

YUSUF AĞIRMAN
M.BİLAL ÇAPKINOĞLU
BARIŞ ŞENOL
MURAT YILMAZ
NEZİH SUNMAN
ONUR ÇOLAK
REHA TATMAN
FURKAN AHMET ÖNGER
ALPAY TEKSÖZ
FATİH ŞERBETÇİ
BEDİRHAN ORHAN
İBRAHİM ÇAKIR
KEREM ZENGİN

TUNAHAN KAVRAT
GÖKTUĞ AĞIRMAN
ALİ HASÇELİK
MUHAMMED EMİN YILMAZ
OKTAY KURUKAYA
ONUR AHMET YEMEZ
ETHEM ÖZTAŞ
ADEM ZORTUL
İSMAİL OGÜN KÖKLÜ
UĞUR ATAKAN ÇAĞLAYAN
BUĞRA MERCİMEK
İSMAİL ÖZMEN
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https://www.mmo.org.tr/kocaeli/uyelerimize-indirim-protokolu-yapilan-firmalar


üyelerimizden

BAŞSAĞLIĞI

• Değerl� Üyem�z Murat ALKILIÇ 'ın babası 05 Mart 2021 
tar�h�nde vefat etm�şt�r.  
Kederl� a�les�n�n acısını paylaşıyor, başsağlığı d�l�yoruz.

• Değerl� Üyem�z Ulv� ULUSOY'un annes� 18 Mart 2021 
Kederl� a�les�n�n acısını paylaşıyor, başsağlığı d�l�yoruz.

• Değerl� Üyem�z, Güler KARACA'nın eş� Tuncer KARACA 
06 N�san 2021 tar�h�nde vefat etm�şt�r.  
Kederl� a�les�n�n acısını paylaşıyor, başsağlığı d�l�yoruz.

• Değerl� Üyem�z, Sakarya İl Tems�lc�l�ğ� Yönet�m Kurulu 
üyem�z Ömer DEMİRTAŞ'ın annes� 08 N�san 2021 
tar�h�nde vefat etm�şt�r.  
Kederl� a�les�n�n acısını paylaşıyor, başsağlığı d�l�yoruz.

• Değerl� Üyem�z Mehmet TÜCCAR'ın babası 16 N�san 
2021 tar�h�nde vefat etm�şt�r.   
Kederl� a�les�n�n acısını paylaşıyor, başsağlığı d�l�yoruz.

• Şube Müdürümüz Alpaslan GÜVEN'�n annes� 20 N�san 
2021 tar�h�nde vefat etm�şt�r.  
Kend�s�n�n ve kederl� a�les�n�n acısını paylaşıyor, 
başsağlığı d�l�yoruz.

• Değerl� Üyem�z  Kayhan KOCA'nın annes� 22 N�san 
2021 tar�h�nde vefat etm�şt�r.  
Kederl� a�les�n�n acısını paylaşıyor, başsağlığı d�l�yoruz.

• Değerl� Üyem�z  Adnan YENİCE'n�n annes� 23 N�san 
2021 tar�h�nde vefat etm�şt�r.  
Kederl� a�les�n�n acısını paylaşıyor, başsağlığı d�l�yoruz.

• Değerl� Üyem�z  Süleyman ONAY'ın kardeş�  25 N�san 
2021 tar�h�nde vefat etm�şt�r.  
Kederl� a�les�n�n acısını paylaşıyor, başsağlığı d�l�yoruz.

• Değerl� Üyem�z  Z�hn� YILMAZ 26 N�san 2021 tar�h�nde 
vefat etm�şt�r.  
Üyem�ze  Allahtan rahmet,  Kederl� a�les�ne başsağlığı 
d�ler�z.




