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Sevg�l� Meslektaşlarım,
Ş�ddet�n yarattığı korkuya karşı barışın umudunu 
yaşatmaya her zamandan daha fazla �ht�yacımız olduğu 
b�r dönemden geçerken; eş�tl�kç�, özgürlükçü b�r 
anlayışla tüm �nsanlığın 1 Eylül Dünya Barış Gününü 
kutluyorum.

Bu bülten dönem�m�z y�ne öneml� gün ve etk�nl�klerle 
geçt�.

“Ülkem�ze, Mesleğ�m�ze ve Meslektaşlarımıza Sah�p 
Çıkıyoruz” ş�arıyla kutladığımız “Meslektaşlarımızın 
Meslek Onurlarına, Özlük Haklarına ve Alın Terler�ne Sah�p 
Çıktıklarını İlan Ett�kler� Tar�h” olan 19 Eylül Mühend�s, 
M�mar ve Şeh�r Plancıları Dayanışma Günümüz,

Meslektaşlarımızın sorunlarını çözme, faal�yetler�n� 
k o l a y l a ş t ı r m a ,  m e s l e ğ � m � z � n  k a m u  ç ı k a r l a r ı 
doğrultusunda gel �ş �m�n�  sağlama ve meslek � 
dayanışmamızı büyütme çabasıyla geçen 67 yılı 
kutladığımız 18-22 Ek�m TMMOB Mühend�sl�k-
M�marlık Haftası, 

Barış,  Özgürlük ve Demokras� mücadeles�nden 
v a z g e ç m e y e r e k  b � r  a r a d a  b u l u n d u ğ u m u z , 
Unutmadığımız-Unutturmayacağımız 10 Ek�m Ankara 
Gar Katl�amı,

Emperyal�st güçlere karşı topyekun mücadeleyle 
k a z a n ı l a n  B a ğı m s ı z l ı k  Z a fe r � m � z � n ,   2 9  E k � m 
Cumhur�yet�n �lanının 98. Yılı,

neden�yle çeş�tl� etk�nl�kler düzenlend�.

Değerl� Meslektaşlarım,
Önces�nde “Ş�ddet�n Ps�koloj�k Etk�ler�” ve “Kadınların 
Hukuk� Hakları”  konularında yapılan çevr�m �ç� 
sem�nerler�n�n ardından, her geçen gün artan kadına 
yönel �k  ş �ddete,  k adın c�nayetler �ne,  İstanbul 
Sözleşmes�n�n fesh�ne, sokakta ve �ş yaşamında artan 
baskılara karşı, 17 Ek�m günü yüz yüze yapılan TMMOB 

Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu Kadın Yerel Kurultayı 
sonuçlarını kadın meslektaşlarımız 20-21 Kasım 2021 
tar�h�nde Ankara'da yapılacak TMMOB Kadın Kurultayına 
taşıyacaklar. Nerede b�r haksızlık, adalets�zl�k varsa b�zler 
de gerek mühend�s k�ml�ğ�m�zle gerekse  �nsan 
k �ml�ğ�m�zle haksızl ığa,  adalets�z l �ğe uğrayan 
mazlumların yanında olmaya devam edeceğ�z.

Sevg�l� Meslektaşlarım,
Yüzb�nlerce yılda oluşan ekos�stemler, yaşam alanları, kar 
hırslarına kurban ed�lmekte ve telaf�s� mümkün olmayan 
zararlara yol  açı lmaktadır.  Kocael�  � l �m�zde de 
taşocaklarıyla, barajlarla, sanay�n�n ve araç egzoz 
sal ınımlar ıyla doğamız,  havamız,  sular ımız ve 
topraklarımız k�rlenmekte; güvenl� gıda ve sağlıklı yaşam 
koşullarına ulaşılamamaktadır. 

Bölgesel ekos�stem� ger� dönülmez b�r b�ç�mde yok 
edecek olan, yaşamı, tarımı, hayvancılığı, üret�m�, tar�h� 
ve kültürel m�rası yok edecek ve Kandıra �lçes�n�n yaklaşık 
1/3'ünü doğrudan ya da dolaylı etk�leyecek Sungurlu 
Barajı Projes�'ne karşı duruşumuz devam edecekt�r.

Doğayı ve yaşamı savunuyor; Gözden çıkarttıkları 
Kandıra'ya sah�p çıkıyoruz! 

Sevg�l� Meslektaşlarım,
Ün�vers�teler�n eğ�t�me başlamasıyla b�rl�kte yoksul 
a�leler�n çocukları barınma sorunları yaşarken, fah�ş yurt 
ve ev f�yatları öğrenc�lerle b�rl�kte a�leler� de zor duruma 
düşürmüştür. Kamu kurumları, başta barınma hakkı 
olmak üzere çocuklarımıza temel �nsan� şartları 
sağlamakla yükümlüdür. Zamların altında kaldığımız, 
paramızın değer�n� �y�den �y�ye y�t�rd�ğ� enflasyon�st b�r 
ekonom�k s�stemde özel yurtlar ve evlerde kalma 
zorunluluğundan kurtulmanın tek yolu, �ht�yacı olan her 
öğrenc�ye kamu yurtlarında kalma olanağı sunulması 
yönünde adımlar ac�len atılmalıdır.

Değerl� Meslektaşlarım Cov�t-19 Salgını neden�yle 2020 
yılında gerçekleşt�remed�ğ�m�z Meslekte 25., 40. ve 50. Yıl 
Plaket  Tören�m�z�  Şubem�z Uygulamalı  Eğ�t �m 
Merkezler�'nde gerçekleşt�rerek meslektaşlarımızla, oda 
ve d�ğer şube yönet�c�ler�m�z ve dost kuruluşlarla b�rl�kte 
kutladık. Meslektaşlarımızın, onurla sürdürdükler� 
meslek yaşamlarını kutluyorum. 

S�zlere sağlıklı, mutlu ve umutlu günler d�l�yorum…
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7. TMMOB KADIN KURULTAYI KOCAELİ YEREL KURULTAYI

Her geçen gün artan kadına yönel�k ş�ddete, kadın 
c�nayetler�ne, İstanbul Sözleşmes�n�n fesh�ne, sokakta 
ve �ş yaşamında artan baskılara karşı sorunlarımızı 
konuşmak, mücadelem�z� gen�şletmek ve omuz omuza 
durmak �ç�n Kocael� Kadın Yerel Kurultayı'nda b�r araya 
geld�k.
Kurultayı desteklemek adına “Kurultaya G�derken” 
başlığı altında 

• "Ş�ddet�n Ps�koloj�k Etk�ler�" çevr�m�ç� sem�ner� Kadın 
Dayanışma Vakfı'nda gönüllü çalışma yürüten Ps�kolog 
Tül�nay Kambur'un katılımı �le 11 Ek�m 2021 Pazartes� 
20.00'da gerçekleşt�r�ld�.

• "Kadınların Hukuk� Hakları" çevr�m�ç� sem�ner� Avukat 
Hülya Gülbahar katılımı �le 15 Ek�m 2021 Cuma 20.00'da 
gerçekleşt�r�ld�.

17 Ek�m Pazar günü TMMOB Mak�na Mühend�sler� 
Odası Uygulamalı Eğ�t�m Merkez�nde gerçekleşt�r�len 
kurultayda açılış konuşmasını TMMOB Kocael� İKK Kadın 
Çalışma grubu adına Sev�l Bulutlar ŞEN gerçekleşt�rd�. 
Kurultayda 

• İstanbul Sözleşmes� – Kocael� İstanbul Sözleşmes� 
İn�s�yat�f� / El�f S�nem ARIKAN

• Kadına Yönel�k Ş�ddet ve Kadın C�nayetler� – Kocael� 
Kadın Platformu / H�lal KARUL

• Yerelde Genç Kadınlar / Merve ÜNVER konu ve 
konuşmacıları yer aldı.

Konularında konuşmalar gerçekleşt�r�ld�kten sonra 
Serbest Kürsü �le Kurultay tamamlandı.

TMMOB 7. KADIN KURULTAYI KOCAELİ YEREL 
KURULTAYI SONUÇ BİLDİRİSİ

Saldırıların ve otor�ter baskının arttığı b�r pol�t�k 
gerçekl�kte yaşıyoruz. 2002 yılından bu yana s�steml� 
olarak değ�şt�r�lmeye çalışılan toplumsal yapı bugün 
yaşanan ş�ddet olaylarının da temeller�n� oluşturmakta. 
C�nsel Sağlık dersler�n�n kaldırılması, 4+4+4 �le kız 
çocuklarının eğ�t�mden koparılması, dönem dönem 
kadın-erkek karma eğ�t�m�n tartıştırılmaya çalışılması, 
pembe otobüsler/taks�ler, İstanbul Sözleşmes�n�n 
fesh�… Kadını toplumdan ayrıştırmaya yönel�k 
gerçekleşt�r�len küçük büyük her adımın ve tartışmanın 
etk�s� yarına b�r�kerek yansımakta. Artan muhafazakar 
söylemler ve hedef göstermeler �le k�ş�n�n g�y�m�nden, 
kahkahasına, c�nsel k�ml�ğ�ne da�r baskı, saldırı ve 

yorumlar g�derek artmakta. 

Kadın C�nayetler� Pol�t�kt�r

Kadına yönel�k ş�ddet�n ve kadın c�nayetler�n�n artması 
yürütülen pol �t �k alardan ve ar tan toplumsal 
baskılardan bağımsız değerlend�r�lemez. Hukuksuz 
olarak feshed�len İstanbul Sözleşmes� bunun en net 
örneğ�n� teşk�l etmekted�r.

İstanbul sözleşmes� eş�ts�z güç �l�şk�ler�nden doğan 
ş�ddet�n ortadan kaldırılması �ç�n eş�ts�zl�ğ�n ortadan 
kaldırılması gerekt�ğ� vurgusu �le örf, adet, gelenek-
görenek, toplumsal c�ns�yet roller� g�b� kavramları 
ortadan kaldırarak eş�ts�zl�ğ�n der�nleşmes�n�n önüne 
geçmek �ç�nd�r.  Ş �ddet�n önüne geçmek �ç�n 
yapılab�lecek tüm eylemler� gerçekleşt�rd�kten sonra 
eğer önlenem�yorsa bazı kurum ve kuruluşların 
kurulmasını üzer�ne de yönlend�rmelerde bulunur.

“Türk A�le Yapısı”nı bozduğu g�b� söylemler� bahane 
ederek, bu söylemle muhafazakar kes�m� yanına almayı 
hedefleyerek İstanbul Sözleşmes�n� kaldıran �kt�darın 
Ensar Vakfında 45 çocuğun �st�smar ed�ld�ğ� olay 
karşısında “B�r kereden b�r şey olmaz.” d�yerek Ensar 
Vakfı'nı akladığı, aynı �kt�darın verd�ğ� fetvalar ve 
telev�zyonlardak� söylemler� �le b�rl�kte muhafazakar b�r 
toplum oluşturulmaya çalışan cemaatler�n ortağı 
olduğu da unutulmamalıdır.

Kadınlar B�rl�kte Güçlü!

Baskı ve saldırılar g�b� onların karşısında b�rl�kte 
mücadele etmen�n, yan yana geleb�lmen�n önem� de 
her geçen gün artmaktadır. Emek-Demokras� güçler� ve 
Meslek Odaları olarak adalet, barış, demokras� ve eş�tl�k 
talepler� �ç�n b�rl�kte ses üretmen�n, yan yana olmanın 
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önem�n� b�l�yoruz. 

Çıkarılan her yargı paket� �le kadınların yıllardır ortak 
mücadeleler� �le kazandıkları haklara saldıranlar 
k adınlar ın bedel  ödeyerek k azandık lar ından 
vazgeçmeyeceğ�n� b�lmel�d�r. Kadınlar İstanbul 
Sözleşmes�'n�n hukuksuz fesh� �le başlayan eyleml�l�k 
süreçler�  � le b�r l �kte mücadele prat�k ler�n� ve 
kararlılıklarını b�r kez daha ortaya koymuştur. 

Kadın c�nayetler�ne, kadına yönel�k ş�ddete karşı b�r k�ş� 
daha eks�lmemek �ç�n b�r araya geld�ğ�m�z kalabalıklara 
her geçen gün yen� kadınların eklend�ğ� b�l�nc� ve 
gücüyle mücadeley� her alanda yükselteceğ�z!

Ş�ddete Hayır! 

Aralık 2014'te Hacettepe Ün�vers�tes� tarafından 
gerçekleşt�r�len b�r araştırmada ş�ddete maruz kalan 
kadınlar arasında, kurumsal başvuruda bulunanların 
oranı sadece yüzde 11 olduğu bel�rlenm�şt�r. Kadınları 
kurumsal başvuruya yönelten en öneml� etken ş�ddet�n 
tahammül ed�lemeyecek b�r noktaya gelmes�d�r (yüzde 
69). 

Ş�ddet farklı çeş�tler� �le karşımıza çıkmakta ve her gün 
b�ç�m değ�şt�rmekted�r. Ş�ddet karşısında kurumsal 
başvuruda bulunan kadınlar “Kocandır, gel vazgeç 
ş�kâyet�nden.” g�b� söylemler �le “a�le yapısını” korumak 
adına ger� çevr�lmekted�r. Kadınlar ş�kâyet d�lekçeler�, 
koruma talepler� �şleme alınmadığı �ç�n her gün ş�ddet 
ve ölüm korkusu �le baş başa bırakılmaktadır. Dava 
süreçler�nde zanlı aklayıcı söylemler �le �nd�r�mler 
uygulanmakta,  k adınlar  hedef tahtası  olarak 
göster�lmeye devam etmekted�r. 

Meydanlarda “Kadın mıdır, kız mıdır bell� değ�l.” d�yenler, 
kravat taktığı �ç�n fa�llere �y� hal �nd�r�m� uygulayanlar, “O 
saatte orada ne �ş� varmış?” d�yerek mağdurun değ�l 
suçlunun yanında olduklarını defalarca gösterm�şlerd�r. 
Fa�ller�n �s�mler� değ�şse de güç aldıkları ve onları 
koruyan z�hn�yet ve bu z�hn�yet�n tems�lc�ler� bell�d�r. 

Yaşanan ş�ddet ve c�nayetlere karşı Adl�yeler�n ya da 
karakolların �stat�st�k� ver�ler tutmaması da devlet 
nezd�nde bu olaya karşı kayıtsız kalındığının başka b�r 
örneğ�d�r.  Tutulmayan bu sayılar S�v�l  Toplum 
Kuruluşları tarafından belgelenmeye çalışılmaktadır. 
Bugün anıtsayac.org üzer�nden alınan ver�ler Türk�ye'de 
2020 yı l ında 410,  2021 yı l ının K asım ayında 
gel�nd�ğ�nde �se 11 ayda 309 kadının katled�ld�ğ�n� 
göstermekted�r. Bu sayılar ulaşılamayan veya şüphel�(!) 
kadın ölümler� eklend�ğ�nde daha da c�dd� boyutlara 
ulaşmaktadır.

B�zler, Türk�ye'n�n dört b�r yanında “Haklarımızdan, 
Adaletten, Eş�tl�kten VAZGEÇMİYORUZ” d�yen kadınlar 
olarak b�r arada olmaya, mücadele yöntemler�n� 
gel�şt�rmeye ve mücadeley� büyütmeye devam 
edeceğ�z!

Kadınlar olarak ş�ddete, eş�ts�zl�ğe karşı,

•  İSTANBUL SÖZLEŞMESİ  UYGULANSIN!  6284 
UYGULANSIN!

• Kadınların çalışma yaşamından kopmamaları �ç�n 
vard�yalı çalışma saatler� gözet�lerek Kreşler 24 saat 
olarak yen�den düzenlenmel�d�r. 

• Sığınma evler� yönetmel�klere ve STK'ların öner�ler�ne 
göre tekrar düzenlenmel�d�r. 

• G�zl�l�k �lkes� artık geçerl� olmayan sığınma evler�n�n 
yerler� ac�len değ�şt�r�lmel�d�r.

• Mahallelerde, Beled�yeler�n Kadın Emeğ� atölyeler�nde 
ş�ddet türler� ve ş�ddete karşı ps�koloj�k �lk yardım g�b� 
konularda b�lg�lend�rme ve farkındalık çalışmaları 
yürütülmel�d�r.

• Her örgüt tarafından Toplumsal C�ns�yet Pol�t�kaları 
oluşturulmalıdır.

• B�reyler�n yalnız ve umutsuz h�ssetmes�ne karşın 
b�rl�kte olmanın gücü ve mücadelen�n kazanımları daha 
net vurgulanmalıdır.

• Kadınlara özgürlük taleb� her geçen gün büyütülmel�!

Yaşasın Kadın Mücadeles�!
Yaşasın TMMOB Kadın Örgütlülüğü!

TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu
Kadın Çalışma Grubu

4
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Mühend�sl�k ve M�marlık haftası çerçeves�nde 18-22 Ek�m 2021 tar�hler� arası TMMOB KOCAELİ İKK (İl 
Koord�nasyon Kurulu) ortak programı gerçekleşt�r�ld�.

67. YILIMIZDA MÜHENDİSLİK MİMARLIK HAFTASI 
18 - 22 EKİM TARİHLERİ ARASINDA ETKİNLİKLER İLE KUTLANDI.

19 Ek�m 2021 Salı:

Basın Açıklaması
18 Ek�m 2021 tar�h�nde M�marlar Odası Taş B�na'da 
TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu tarafından basın 
açıklaması gerçekleşt�r�ld�.

20 Ek�m 2021 Çarşamba

Ş��r ve Müz�k D�nlet�s�:

Şair Deniz İNAN, Müzisyen Binay KOÇAK 
katılımlarıyla Instagramda canlı yayın olarak Şiir ve 
Müzik dinletisi gerçekleştirildi

22 Ek�m 2021 Perşembe:

Çevr�m�ç� Söyleş�
TMMOB 28-29-30-31-32. Dönem Başkanı Teoman 
ALPTÜRK'ün katılımı ile TMMOB'NİN KURULUŞU VE 
MÜCADELE DÖNEMLERİ çevrimiçi söyleşisi 
gerçekleştirildi.
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GELENEKSEL 67.YIL KURULUŞ YILDÖNÜMÜ PLAKET 
TÖRENİMİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes� olarak, Oda'mızın 67. Kuruluş Yıldönümü etk�nl�ğ�n� 
Uygulamalı Eğ�t�m Merkez� b�namızda, meslekte 25,40 ve 50. yılını dolduran üyeler�m�ze onur plaketler�n� 
sunduğumuz etk�nl�ğ�m�zle gerçekleşt�rd�k.

Plaket tören�ne Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� 
Şube Yönet�m Kurulu Üyeler� ve Şube çalışanları, Kocael� 
Büyükşeh�r Beled�yes� Başkan Vek�l� Yaşar Çakmak, 
Mak�na Mühend�sler� Odası Başkanı Yunus Yener, MMO 
Sekreter� El�f Öztürk, MMO Saymanı Bedr� Tek�n, İzm�t 
Beled�ye Başkan Yardımcısı üyem�z Ünal Özmural, DİSK 
Kocael� Şube Başkanı Vedat Küçük, İnşaat Mühend�sler� 
Odası Kocael� Şubes� Başkanı Kahraman Bulut, Elektr�k 

Mühend�sler� Odası Kocael� Şube Başkan Yardımcısı 
Sev�l Bulutlar Şen, Kocael� Ün�vers�tes� Teknoloj� 
Fakültes� Dekanı Mehmet Yıldırım, Kocael� Ün�vers�tes� 
Mak�na Mühend�sl�ğ� Bölüm Başkanı Hal�l İbrah�m 
Saraç, Yapı Yol Sen Kocael� Şubes� Yönet�m Kurulu Üyes� 
Levent Burhanoğlu, KESK Şubeler platformu adına Yel�z 
Karstarlı, MMO Şube Başkanları, Yönet�m Kurulu Üyeler�,  
Şubem�ze kayıtlı üyeler�m�z katıldı. 
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ÖĞRENCİ ÜYELİK NEDİR?
Ün�vers�teye yerleşen ve Odamıza bağlı mühend�sl�k alanlarında eğ�t�m alacak olan öğrenc�ler�m�z 
b�z�mle �let�ş�me geçeb�l�rler. Bu alanlar: Mak�na, Endüstr�, İşletme, Uçak, Havacılık, Uzay, Mekatron�k, 
S�stem, İmalat, Üret�m, Üret�m Tekn�ğ�, Üret�m S�stemler�, Otomot�v, Endüstr�yel Tasarım, Enerj� 
S�stemler�, Mak�na ve İmalat �le Raylı S�stemler Mühend�sl�ğ�.

B�z K�m�z?
TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası, Anayasanın 135. 
Maddes� doğrultusunda çıkarılan 6235 sayılı Türk Mühend�s 
ve M�mar Odaları B�rl�ğ� (TMMOB) kanununa göre 1954 yılında 
kurulmuş kamu kurumu n�tel�ğ�nde b�r meslek kuruluşudur.

Mak�na Mühend�sler� Odası yurt �ç�nde ve yurt dışında 
Mak�na, Endüstr�, İşletme, Sanay�, Uçak, Havacılık, Uzay, 
S�stem, Mak�na Tekn�k Metot, İmalat-Üret�m, Üret�m Tekn�ğ�-
S�stemler�, Mekatron�k, Otomot�v ve Enerj� S�stemler� 
Mühend�sl�ğ� öğret�m� yapan ün�vers�teler�n fakülte ve 
bölümler�nden mezun olan tüm mühend�sler� �ç�nde 
toplamaktadır.

Öğrenc� Üyel�k
Meslektaş adaylarımız �le güçlü bağların oluşturulmasına 
önem veren Odamız 1996 yılından bu yana öğrenc� üyel�k 
uygulamasını sürdürmekted�r. Bugün öğrenc� üyel�k 
faal�yet�nden gelen b�rçok arkadaşımız Odanın akt�f öznes� ve 
yönet�c�s� olmuştur. Kısaca öğrenc� üyel�k, aynı zamanda 
Odamızın öneml� b�r zeng�nl�ğ� ve güç kaynağıdır. İstanbul'da 
b � rço k  ü n � ve r s � te d e n  O d a m ı z a  ü ye  o l a n  ö ğre n c � 
arkadaşlarımız aynı zamanda öğrenc� üyel�k aracılığı �le b�r 
araya gelerek kend� �ht�yaçları konusunda çalışmalar 
yürütmekted�r.

Öğrenc� Üyelere Yönel�k Neler Yapılıyor?

Eğ�t�m ve Sem�nerler
Mühend�sl�k eğ�t�m�n� destekleyecek şek�lde, öğrenc�ler�n 
talepler� doğrultusunda Oda tarafından ücrets�z eğ�t�mler 
ver�lmekted�r. Eğ�t�mler�n yanı sıra çeş�tl� meslek alanlarına 
da�r  çevr�m�ç�  ve yüz yüze ücrets�z sem�nerler de 
ver�lmekted�r.
• AutoCAD, Sol�dWorks, Excel, İler� Excel, Tekn�k Res�m Okuma 
vb. eğ�t�mler
• Yalın Üret�m, Endüstr� 4.0, Bakım, Stok Yönet�m�, Kurumsal 
Kaynak Planlama (ERP), CV Hazırlama, Elektr�kl� Araçlar 
çevr�m�ç� sem�nerler�

Tekn�k Gez� ve Fuarlar
Fabr�kalara ve Fuarlara düzenled�ğ�m�z ücrets�z gez�ler �le 
meslek alanlarına da�r gel�şmeler� tak�p ederek, üret�m ve 
çeş�tl� basamakları �nceleme fırsatı buluyoruz.

Staj
Öğren�m sürec�ndek� en öneml� aşamalardan b�r� olan staj 
konusunda öğrenc� üyeler�m�ze destek oluyoruz. Bu 
çalışmayı, Üye İl�şk�ler� B�r�m�, Tekn�k B�r�m ve Eğ�t�m B�r�m� �le 
b�rl�kte, �rt�batta olduğumuz yaklaşık 13.000 f�rma/kurum 
üzer�nden yürütüyoruz. Her sene �rt�batta olduğumuz bu 
f�rmalara MMO adına ayrı b�r öğrenc� kontenjanı ayrılması 

konusunda çalışma yapıyor; ortaya çıkan l�steye göre, 
başvuruda bulunan öğrenc� arkadaşlarımıza gerekl� 
yönlend�rmeler� sağlıyoruz.

Yerel ve Genel Öğrenc� Üye Kurultayları
2  y ı l d a  b � r  g e rçe k l e ş e n  Ye re l  ve  G e n e l  Ö ğre n c � 
Kurultaylar ında ülken�n dör t b�r  yanından gelen 
mühend�sl�k öğrenc�ler� �le eğ�t�m sorunları üzer�ne tartışma 
yürütüyor ve çözüm öner�ler� bulmaya çalışıyoruz.

D�şl� Derg�s�
Üyeler�m�z�n meslek,spor, edeb�yat, ülke gündem� g�b� farklı 
k o n u l a rd a n  � s te d � ğ� n �  s e çe re k  ya zd ı ğı  ya z ı l a r ı n 
toplanmasıyla döneml�k derg�m�z� çıkarıyoruz. Sen de 
�sted�ğ�n b�r konuda yazdığın yazıyı b�ze ulaştırarak f�k�rler�n� 
b�r çok �nsana ulaştırma şansı bulab�l�rs�n.

Mühend�sl�k Günler�
Sektörde akt�f olarak çalışan, alanında uzman mühend�sler� 
konuk ederek hem meslek� anlamda b�lg� ed�n�yor hem de 
�nsan, çevre, kent ve ülke sorunlarına da�r çözümler� 
mühend�sl�k bakış açısıyla arıyoruz.

Oda Kütüphanes�
Odamızda bulunan zeng�n kütüphanem�zden pek çok 
tekn�k k�tap, bülten ve derg�ye ücrets�z olarak ulaşıyor, v�ze 
ve f�nal haftalarında kütüphanem�zde ders çalıma �mkanı 
yakalayab�l�yoruz.

Sosyal Etk�nl�k
B�r mühend�s�n kend�s�n� tekn�k alanlarda gel�şt�rmes� kadar 
sosyal alanlarda gel�şt�rmes�n�n de ne kadar öneml� 
olduğunu b�ld�ğ�m�z �ç�n her dönem farklı  sosyal 
etk�nl�klerde b�r araya gel�yoruz.
• P�kn�k, kahvaltı, tanışma etk�nl�kler�, Spor Turnuvası, T�yatro 
ve F�lm İzlemek g�b�.
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TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
FİRMASINA ÜYE VE İŞYERİ ZİYARETİ

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İPRAGAZ A.Ş.’YE ÜYE VE İŞYERİ ZİYARETİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İPRAGAZ A.Ş �şyer� tems�lc�m�z Ulaş YARAMIŞ ve 
meslektaşlarımız  İpragaz Bölge Müdürü Ömer AYDIN 
ve Mehmet ÖZCAN' ı z�yaret ett�k.

GÜBRETAŞ A.Ş.’YE ÜYE VE İŞYERİ ZİYARETİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

GÜBRETAŞ A.Ş İş Yer� Tems�lc�m�z Şuayp KARAKAŞ ve 
meslektaşlarımız Tekn�k H�zmetler Müdürü Cem�l 
KANAT ve Bakım Mühend�s� Fat�h AZDİKEN'� z�yaret 
ett�k.

PROMETEON A.Ş.’YE ÜYE VE İŞYERİ ZİYARETİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Prometeon A.Ş. f�rmasında İş Yer� Tems�lc�m�z Tarık 
Ceng�z Kısa, Meslektaşlarımız Selçuk Karstarlı, Özcan 
İlter, Levent Ayberk, Ahmet Uçan'ı z�yaret ed�lerek, 
tekn�k h�zmetler, eğ�t�mler ve meslektaşlarımızın 
beklent� ve öner�ler� hakkında görüşme gerçekleşt�r�ld�.

TÜPRAŞ (Türk�ye Petrol Raf�neler� A.Ş.) f�rmasında İş Yer� 
Tems�lc�m�z Uğur ULUTAŞ z�yaret ed�lerek, tekn�k 
h�zmetler, eğ�t�mler  hakkında görüşme gerçekleşt�r�ld�.

KNAUF A.Ş.’YE ÜYE VE İŞYERİ ZİYARETİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KNAUF A.Ş. f�rmasında İş Yer� Tems�lc�m�z Erkan ŞİLEF, 
meslektaşlarımız z�yaret ed�lerek, tekn�k h�zmetler, 
eğ�t�mler  hakkında görüşme gerçekleşt�r�ld�.

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ’NE  İŞYERİ 
TEMSİLCİLERİ ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kocael� Ün�vers�tes� İş Yer� Tems�lc�m�z Prof. Dr. Az�z 
Armağan ARICI 'yı  Yönet�m Kurulu üyeler�m�z  
Mehmetal� ELMA, Volkan ÇAĞLAYAN, Taylan ÖZKAN 
z�yaret ederek, Ün�vers�te, Oda �ş b�rl�ğ� ve eğ�t�mler�m�z 
üzer�ne görüşme gerçekleşt�rd�.
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3 BOYUTLU TOLERANS ANALİZİ
EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes� tarafından 
ENGINSOFT TURKEY katkıları �le hazırlanan CETOL 
6S�gma yazılımına da�r çevr�m�ç� sem�ner� 23 Eylül 2021 
Perşembe günü 09:00-12:00 saatler�  arasında 
gerçekleşt�r�ld�. Sem�ner�m�ze 10 k�ş� katıldı.

KÖRFEZ ETA MÜHENDİSLİK FİRMASINA
ÜYE ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Körfez Eta Mühend�sl�k f�rmasında İş Yer� Tems�lc�m�z 
Barış KARA, meslektaşlarımız Ned�m Kara ve Umut 
Temel'� z�yaret ett�k.

AYGAZ A.Ş. FİRMASINA ÜYE ZİYARETİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

AYGAZ A.Ş İşyer� Tems�lc�m�z Murat Günay ve 
meslektaşımız Ertan Keçec�'y� z�yaret ederek şube 
çalışmalarımızdan bahsett�k.

EMNİYET VANALARI EĞİTİMİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

"Emn�yet Vanaları" eğ�t�m�m�z 28/09/2021 tar�h�nde 
Hasan VENEDİKOĞLU eğ�tmenl�ğ�nde,  Bakım 
Personel� Uygulamalı Eğ�t�m Merkez�m�zde Yüzyüze 
gerçekleşt�r�ld�.

DANIŞMA KURULU 4.CÜ TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Şube Danışma Kurulu 4. toplantımız d�j�tal platformda 
gerçekleşt�r�ld�. 77 Danışma Kurulu Üyem�z�n katıldığı 
toplantıda şube çalışmaları  değerlend�r� lerek 
üyeler�m�z�n görüş ve öner�ler� alındı.

BRİSA A.Ş.’YE İŞYERİ TEMSİLCİLERİ
ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Br�sa A.Ş İş yer� tems�lc�m�z Hürdoğan GÜNEŞ'� z�yaret 
ederek, şube çalışmaları, tekn�k h�zmetler�m�z ve 
eğ�t�mler� hakkında görüşme sağladık.
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HUKUK SEMİNERLERİ İLK SÖYLEŞİSİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes� Özlük 
Hakları kom�syonu katkıları ve Hukuk Danışmanımız 
Avukat Banu SÖZAL'ın katılımı �le karşılaşılab�lecek hak 
�hlal ler�  ve hukuk� sorunlara da�r  üyeler�m�z� 
b � l g � l e n d � r m e k  a m a c ı y l a  d ü ze n l e n e n  H u k u k 
Sem�nerler�-1 gerçekleşt�r�ld�.. İlk sem�ner�m�z�n ana 
konusu 4857 Sayılı İş Kanunu  uyarınca İş Sözleşmes� 
oldu.

KESTİRİMCİ BAKIMDA YAĞ ANALİZİNİN
ÖNEMİ EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kest�r�mc� Bakımda Yağ Anal�z�n�n Önem� çevr�m�ç� 
eğ�t�m� Umut Arslan eğ�tmenl�ğ�nde 5 Ek�m 2021  Salı 
günü 14:00'da gerçekleşt�r�ld�. Eğ�t�m�m�ze 76 k�ş� 
katılım sağladı.

GELENEKSEL 67.YIL KURULUŞ YILDÖNÜMÜ
PLAKET TÖRENİMİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes� 
olarak, Oda'mızın 67. Kuruluş Yıldönümü etk�nl�ğ�n� 
Uygulamalı Eğ�t�m Merkez� b�namızda, meslekte 25,40 
ve 50. yılını dolduran üyeler�m�ze onur plaketler�n� 
sunduğumuz etk�nl�ğ�m�zle gerçekleşt�rd�k.

TEKFEN A.Ş. ÜYE VE İŞYERİ ZİYARETİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tekfen A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Endüstr� Mühend�s� 
Mehmet Em�n BİLGİN ve �şyer� tems�lc�m�z Serkan 
ÜNGÖREN z�yaret ed�ld�. Şube çalışmalarımız hakkında 
görüşme gerçekleşt�r�ld�.

YANGIN TESİSATI MÜHENDİS
YETKİLENDİRME EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yangın Tes�satı Mühend�s Yetk�lend�rme Eğ�t�m� 19-21 
E k � m  2 0 2 1  t a r � h l e r �  a r a s ı n d a  H a k a n  Ya v u z 
eğ�tmenl�ğ�nde çevr�m�ç� olarak gerceklest�r�ld�. 13 k�ş� 
katılım sağladı.

KOCAELİ ÜNİVERİSTESİ’NDE MAKİNA VE
ENDÜSTRİ MÜH. ÖĞRENCİLERİYLE

BİR ARAYA GELDİK

Kocael �  Ün�vers �tes � 'nde Mak �na ve Endüstr � 
Mühend�sl�ğ� Bölümü 1.sınıf öğrenc�ler� �le b�r araya 
geld�k. Odamız çalışmaları  ve “öğrenc� üye”l�k �le �lg�l� 
konularda b�lg� paylaşımda bulunduk.
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MMO EDİRNE ŞUBE PLAKET
TÖRENİNE KATILDIK

KESTİRİMCİ KORUYUCU BAKIM PERSONELİ
KURSU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kest�r�mc� Koruyucu Bakım Personel� Kursumuz 21 Ek�m 
2021 tar�h�nde Uygulamalı Eğ�t�m Merkez�m�zde 
yüzyüze gerçekleşt�r�ld�. 9 k�ş� katılım sağladı.

SARKUYSAN A.Ş. FİRMASINA ÜYE
ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sarkuysan A.Ş İş Yer� Tems�lc�m�z Mustafa Şengül ve 
meslektaşlarımız Faruk Karşanbaş ve Fat�h Ceng�z'� 
z�yaret ederek oda çalışmalarımız, üye �l�şk�ler�m�z ve 
tekn�k h�zmetler�m�z hakkında görüşme sağladık.

CAVO OTOMOTİV A.Ş. FİRMASINA ÜYE
ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Cavo Otomot�v İş Yer� Tems�lc�m�z Aysu Köse ve 
meslektaşlarımız Leyla Gönül, Mehtap Dem�r ve Yas�n 
Çel �k ' �  z �yaret  ederek oda çal ışmalar ımız  ve 
h�zmetler�m�z hakkında görüştük. Z�yaret sırasında İş 
Yer� Tems�lc�m�z Aysu Hanım'ın doğum gününü 
kutladık. Kend�s�ne yen� yaşında mutluluklar d�ler�z.

ELEKTRİK ENERJİSİ VE NÜKLEER ENERJİ
KONULU ÇEVRİMİÇİ SEMİNERİ

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2022 yılı güz dönem�nde gerçekleşt�r�lmes� planlanan; 
VI. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ'ne GİDERKEN başlığı 
altında düzenlenen ELEKTRİK ENERJİSİ ve NÜKLEER 
ENERJİ çevr�m�ç� sem�ner�, 21/10/2021 tar�h�nde 
TMMOB Nükleer Santraller İzleme Kom�syonu üyes� 
Ned�m Bülent DAMAR sunumuyla, 51 katılımcının 
�şt�rak� �le gerçekleşt�r�ld�. 

Sem�nerde, ülkem�zde ve dünyadak� elektr�k enerj�s� 
üret�m� ve tüket�m�ne yönel�k �stat�sk� ver�ler üzer�nden 
b�r değerlend�rme yapan Sayın DAMAR, Ülkem�zde 
yapımı devam eden Nükleer Güç Santral� sürec� �le �lg�l� 
de b�lg� paylaşımında bulundu. Sem�ner sonunda 
gerçekleşt�r�len soru ve cevap kısmında,  dünyada 
Nükleer Enerj� Santraller� kurulum �ht�yacının g�derek 
azaldığı süreçte, Ülkem�zde ne kadar gerekl� b�r yatırım 
olup olmadığı konusunda f�k�r alış ver�ş�nde bulunuldu, 
değerlend�rmeler yapıldı.

15. Dönem Yönet�m Kurulu üyeler�m�z Mak�na 
Mühend�sler� Odası Ed�rne Şubes�'n�n Meslekte Onur 
Yılı Plaket tören�ne katılım gösterd�.



şube günlüğü 

IHI DALGAKIRAN A.Ş. FİRMASINA ÜYE
ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

PERİYODİK KONTROL MUAYENE
PERSONELİ TEMEL EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

SAKARA UYGULAMALI BİLİMLER
ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYET TÖRENİNE

KATILDIK

IHI Dalgakıran f�rmasında üyem�z Ç�ğdem Okutan ve 
G�zem Nuraydın'ı z�yaret ett�k. İş yer� tems�lc�l�ğ� 
çalışmamız, tekn�k h�zmetler�m�z ve eğ�t�mler�m�z 
hakkında b�lg� verd�k.

Per�yod�k Kontrol Muayene Personel� Temel Eğ�t�m� 26-
27 Ek�m 2021 tar�hler�nde, ZOOM platformu aracılığıyla 
çevr�m�ç� eğ�t�m olarak gerçekleşt�r�ld�. Eğ�t�me 23 k�ş� 
katıldı.

şube günlüğü - sakarya

Sakarya Uygulamalı B�l�mler Ün�vers�tes� 2021 yılı 
mezun�yet törenler�nde mak�na mühend�sl�ğ� ve 
endüstr� mühend�sl�ğ� bölümünü derece �le b�t�ren yen� 
meslektaşlarımıza Şubem�z adına hed�yeler� takd�m 
ed�ld�.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI
TÖRENİNE KATILDIK

19 EYLÜL BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

19 Eylül TMMOB Mühend�s, M�mar ve Şeh�r Plancıları 
Dayanışma Günü dolayısıyla 20 Eylül 2021 Pazartes� 
günü TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu olarak 
basın açıklaması gerçekleşt�r�ld�.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ANMA
ETKİNLİKLERİNE KATILDIK

Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes� olarak 29 
Ek�m'de Atatürk Anıtına çelenk bıraktık. Eş�tl�kç�, 
özgürlükçü, demokrat�k, la�k, halk egemenl�ğ�ndek� b�r 
Türk�ye özlem�yle bütün meslektaşlarımızın ve 
halkımızın 29 Ek�m Cumhur�yet Bayramı'nı kutluyoruz.
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şube günlüğü  - bolu

TMMOB BOLU İL KOORDİNASYON KURULU
AYMAN YAYLASINDAKİ TAŞ OCAĞI İLE

İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRDİ

DÜZCE GÜÇ BİRLİĞİ PLATFORMUNUN
DÜZENLEMİŞ OLDUĞU FENER ALAYINA

KATILDIK

şube günlüğü - düzce

16.09.2021 Tar�h�nde Tmmob Bolu İl Koord�nasyon 
Kurulu tarafından, İl�m�z Seben �lçes� Ayman Yaylası 
mevk��nde yapılması planlanan Taş Ocağı �le �lg�l� basın 
açıklaması yapılmıştır.

TMMOB BOLU İL KOORDİNASYON KURULU
MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR PLANCILARI

GÜNÜ İLE  İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI
GERÇEKLEŞTİRDİ

TMMOB Bolu İl Koord�nasyon Kurulu tarafından  “19 
Eylül Mühend�s, M�mar, Şeh�r Plancıları Dayanışma 
Günü” neden�yle basın açıklaması gerçekleşt�r�ld�. 

DAHA GÜÇLÜ BİR ODA İÇİN
ÜYE ÖDENTİLERİMİZİ ÖDEYELİM

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

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

Cumhur�yet Bayramı kutlamaları  kapsamında 
tems�lc�l�ğ�m�z�n de arasında bulunduğu Düzce Güç 
B�rl�ğ� Platformunun düzenlem�ş olduğu fener alayına 
katıldık



şube günlüğü  - gebze

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİNDE
STAND AÇTIK

ÖĞRENCİ ÜYE KOMİSYONU TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ DEKANI PRF. DR. TAŞKIN

KAVZOĞLU’NU ZİYARET ETTİK

Gebze Tekn�k Ün�vers�te �çer�s�nde kurmuş olduğumuz 
Öğrenc�  Üye Kom�syonu standımıza öğrenc� 
arkadaşlarımız tarafından �lg�yle karşılandı. Kend�ler�ne 
oda çalışmalarımız ve Mak�na Mühend�sler� Odasını 
öğrenc� üye çalışlarımız konusunda b�lg�lend�rmeler 
yaptık. 

Gebze Tekn�k Ün�vers�tes� Mühend�sl�k Fakültes� Dekanı 
Prof. Dr. Taşkın KAVZOĞLU' nu z�yaret ett�k. Ün�vers�te-
Oda ortak çalışmaları ve karşılıklı görüş alışver�şler�nde 
bulunduk. 

G e b z e  Te k n � k  Ü n � v e r s � t e s �  ö ğ r e n c � l e r �  � l e 
tems�lc�l�ğ�m�zde toplantı gerçekleşt�rd�k. Toplantıda 
üye öğrenc� kom�syonu,  Oda çalışmalarımız ve öğrenc� 
üyeler�m�z�n talepler� hakkında görüşüldü. Gebze İlçe 
Tems�lc�l�ğ�m�zde gerçekleşt�r�len toplantıya, Şube 
Başkanımız Murat Kürekç�, Şube Sekreter�m�z Mehmet 
Al� Elma, Tems�lc�l�k Başkanımız Barış İnce katıldı.

RULMAN EĞİTİMİ ÇEVRİMİÇİ SEMİNERİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes� Gebze İlçe 
Te m s � l c � l � ğ �  B a k ı m  v e  Ü r e t � m  M ü h e n d � s l e r � 
Kom�syonumuzun katkıları �le "Rulman Eğ�t�m�" 
çevr�m�ç� sem�ner�m�z 14 Ek�m 2021 20:00'de Sayın 
Yusuf UÇAK'ın sunumuyla gerçekleşt�r�ld�.

KOCAELİ ŞUBE YÖNETİMİ TEMSİLCİLİĞİMİZİ
ZİYARET ETTİ

Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şube Yönet�m 
Kurulumuz ve Şube Müdürümüz, Gebze İlçe Tems�lc�l�k 
olağan yürütme kurulu toplantısına katıldılar Tems�lc�l�k 
ve şube çalışmalarımız hakkında b�lg�lend�rmeler yapıp, 
karşılıklı görüş alışver�ş�nde bulunuldu.

“HAVA TAKSİ TASARIMI VE SERTİFİKASYONU”
ÇEVRİMİÇİ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

M a k � n a 
M ü h e n d � s l e r � 
O d a s ı  K o c a e l � 
Şubes� Gebze İlçe 
T e m s � l c � l � ğ � 
T e k n o l o j � 
Kom�syonumuzun 
katkıları �le "HAVA 
TAKSİ (e-VTOL) TASARIMI VE SERTİFİKASYONU" 
çevr�m�ç� sem�ner�m�z 20 Ek�m 2021 Çarşamba saat 
20:00'de Sayın Sedat KARAKAŞ'ın sunumuyla 
gerçekleşt�r�ld�.
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şube günlüğü  - gebze

ÜYE ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MAKİNA İHTİSAS OSB BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ ZİYARET EDİLDİ

19 EYLÜL MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR
PLANCILARI GÜNÜ İÇİN BASIN AÇIKLAMASI

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şube 
Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ� Yürütme Kurulu Başkanı Barış 
İnce yaptığı yazılı açıklamada 19 Eylül Mühend�s, M�mar 
ve Şeh�r Plancıları Günü'nü kutladı. İnce yaptığı 
açıklamada “ Mesleğ�m�ze ve haklarımıza sah�p çıkma 
�radem�z�n en görkeml� dışavurumu olan 19 Eylül 1979 
İş Bırakma Eylem�m�z� kırk �k�nc� yıldönümünde b�r kez 
daha selamlıyor, 19 Eylül'ün m�rasını yaşatmak �ç�n �lan 
ett�ğ�m�z TMMOB Mühend�s, M�mar ve Şeh�r Plancıları 
Dayanışma Günü'nü kutluyoruz.” ded�.

Tems�lc�l�k Yürütme Kurulumuz, Oda üyeler�m�z Ahmet 
CANÖZ, Serkan SAĞLAMLI ve Özkan TAŞKIRAN’ı 
�şyer�nler�nde z�yaret ett�k. Üyeler�m�zle b�rl�kte 
pandem� sürec�nde oda çalışmalarımız ve çalışma 
hayatları hakkında sohbet gerçekleşt�rd�k.

CAVO A.Ş. İŞYERİ TEMSİLCİLERİMİZİ ZİYARET ETTİK

Cavo Otomot�v İş Yer� Tems�lc�m�z Aysu Köse, 
meslektaşlarımız Leyla Gönül, Mehtap Dem�r, Yas�n 
Çel�k'� ve Sarkuysan �şyer� tems�lc�m�z Mustafa Şengül, 
üyem�z Fat�h Ceng�z'� z�yaret ederek oda çalışmalarımız 
ve h�zmetler�m�z hakkında görüştük. 

GOSB BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ZİYARET EDİLDİ

Gebze Tems�lc�l�k Yürütme Kurulumuz, Gebze Organ�ze 
Sanay� Bölges� Müdürü Sayın Zeynep N�l Sönmez'� ve 
Yürütme kurulu üyem�z Barış Kutlay'ı z�yaret ett�. 

D�lovası Mak�ne İht�sas Organ�ze Sanay� Bölge Müdürü 
Sn. Yaşar YALAMANOĞLU ve Oda Üyem�z Mak�na B�r�m 
Yönet�c�s� Ayhan KILIÇ' ı z�yaret ett�k. Odamız ve OSB 
arasında yapılab�lecek ortak çalışmalar hakkında görüş 
alış ver�ş�nde bulunduk. 



basın açıklaması

42. YILINDA 19 EYLÜL 1979 İŞ BIRAKMA EYLEMİNİ SELAMLIYOR
TMMOB MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCILARI DAYANIŞMA 

GÜNÜNÜ KUTLUYORUZ
19 Eylül TMMOB Mühend�s, M�mar ve Şeh�r Plancıları Dayanışma Günü dolayısıyla 20 Eylül 2021 Pazartes� 
günü TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu olarak basın açıklaması gerçekleşt�r�ld�.

Mesleğ�m�ze ve haklarımıza sah�p çıkma �radem�z�n en 
görkeml� dışavurumu olan 19 Eylül 1979 İş Bırakma 
Eylem�m�z� kırk �k�nc� yıldönümünde b�r kez daha 
selamlıyor, 19 Eylül'ün m�rasını yaşatmak �ç�n �lan 
ett�ğ�m�z "TMMOB Mühend�s, M�mar ve Şeh�r 
Plancıları Dayanışma Günü"nü kutluyoruz.

Kırk �k� yıl önce tüm ülkede etk�s�n� gösteren ekonom�k 
kr�z karşısında mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarının 
yaşadığı hak kayıplarını ve ücret adalets�zl�kler�n� 
protesto etmek �ç�n gerçekleşt�r�len �ş bırakma eylem�, 
tekn�k elemanların üret�mden gelen gücünü en açık 
b�ç�m�yle ortaya serm�şt�r.

TMMOB'n�n çağrısıyla gerçekleşt�r�len eylem, maden 
ocaklarından enerj� santraller�ne, fabr�kalardan 
şant�yelere, kamu kurumlarından l�manlara kadar pek 
çok �ş yer�nde üret�m�n durmasını sağlamış, tekn�k 
elemanların yaşadıkları sorunlara d�kkat çek�lmes� 
sağlanmıştır.

B�zler �ç�n 19 Eylül İş Bırakma Eylem�, ülkes� �ç�n 
düşünen, planlayan, üreten mühend�s, m�mar ve şeh�r 
plancılarının kend� öz güçler�n�n farkına vardığı tar�ht�r. 
Bu yüzden bu anlamlı gün, "TMMOB Mühend�s, M�mar 
ve  Ş eh�r  P lancı lar ı  Dayanışma Günü"  o larak 
kutlanmakta ve yen�den hatırlanmaktadır.

DEĞİŞMEYEN SORUNLAR                     
Ülkem�zde son dönemlerde b�rb�r� ardına yaşanan 
büyük felaketler, mühend�sl�k, m�marlık ve şeh�r 
plancılığı h�zmetler�n�n ve bu alanda emek veren 
meslektaşlarımızın toplumsal önem�n� b�r kez daha 
gösterm�şt�r. Buna rağmen, Kontrolsüz yetk�lerle 
donatılmış tek adam rej�m�n�n s�stemat�k çabaları �le 
m e s l e ğ � m � z  ö n e m s � z l e ş t � r � l � r k e n ,  e m e ğ � m � z 
değers�zleşt�r�lmekteve özlük haklarımız da g�derek 
budanmaktadır. Bu s�stemat�k çabalar neden�yle gerek 
kamuda gerek özel sektörde her türlü mühend�sl�k, 
m�marlık ve şeh�r planlama h�zmetler�n�, planlama, 
projelend�rme, uygulama ve denetleme �şler�n� yürüten 
tüm meslektaşlarımız g�derek daha zor koşullarda 
çalışmaktadır.

İşs�zl�k, hayat pahalılığı, düşük ücretler, güvences�zl�k, 
özlük hakları ve örgütlenme sorunları ülkem�zde çalışan 

tüm kes�mler�n olduğu g�b� mühend�s, m�mar ve şeh�r 
p l a n c ı l a r ı n ı n  ö n c e l � k l �  s o r u n l a r ı d ı r.  İ ç � n d e 
bulunduğumuz der�n ekonom�k kr�z, tüm halkımızın 
olduğu g�b� emeğ�yle geç�nen mühend�s, m�mar ve 
şeh�r plancılarının da hayatlarını zorlaştırmaktadır.

“Part� Devlet�” anlayışıyla yönet�len kamu kurumlarında 
çalışan meslektaşlarımız s�yas� baskı ve sürgün tehd�d� 
altında, düşük ücret, kadro sorunu, özlük haklarının �hlal 
ed�lmes�, düşük ek göstergeler g�b� b�rçok sorun �le yüz 
yüzed�r. Güvences�z-sözleşmel� �st�hdam modeller�ne 
yönelme, atamalarda l�yakat�n ortadan kalkması ve 
n�hayet hukuksuz-keyf� �hraçlar g�b� nedenlerle 
kamudak� tekn�k personel�n �ş yükü artarken, �ş r�sk� de 
g�derek büyümekted�r. Yandaş konfederasyonla 
�mzalanan toplu sözleşmeler, şa�bel� enflasyon 
rakamlarıyla b�rleş�nce kamu emekç�ler�n�n her geçen 
gün daha da yoksullaşmasına neden olmaktadır.

MESLEĞİMİZİ VE TOPLUMU KORUYACAĞIZ
D�ğer tüm �dar� alanlarda olduğu g�b� meslek alanımızla 
�lg�l� de b�r gecede yapılan,B�l�m�, tekn�ğ� ve yaratıcı 
f�k�rler� s�stemat�k olarak değers�zleşt�ren bu pol�t�ka ve 
düzenlemeler, halkın �y� ve güvenl� mühend�sl�k, 
m � m a r l ı k ,  ş e h � r  p l a n c ı l ı ğ ı  h � z m e t �  a l m a s ı n ı 
engellemekte, ülkem�z�n geleceğ�n� tehd�t etmekted�r. 
Bu durumun toplumumuza mal�yet� daha büyük 
felaketler, daha güvens�z yapılar, daha fazla yıkım ve 
daha çarpık b�r kentleşme olmaktadır.

Mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarının meslek� hak ve 
çıkarlarını korumak tüm toplumun geleceğ�n� korumak 
demekt�r. Çünkü b�z�m meslek alanımız, toplumun 
o r t a k  y a ş a m ı n ı n  ü re t � m � n �  ve  d e v a m l ı l ı ğ ı n ı 
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sağlamaktadır. B�zler bu anlayışlar, mesleğ�m�ze ve 
meslektaşlarımıza sah�p çıkarken, ülkem�z�n ve 
toplumumuzun ortak geleceğ�ne de sah�p çıkıyoruz.

TMMOB olarak salgın koşullarında der�nleşen 
ekonom�k kr�z ve s�yas� �kt�darın artan baskıları 
karşısında mesleğ�m�z�, meslektaşlarımızın çıkarlarını 
ve meslek örgütler�m�z� korumak �ç�n mücadele 
etmekten vazgeçmeyeğ�z.

TEMEL TALEPLERİMİZ
Ü l k e m � z d e k �  h e r  p r o 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 sanay�s�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 mühend�s, 
m�mar ve şeh�r plancılarının sorunlarının aşılması �ç�n:

Meslektaşlarımızın ün�vers�tede aldıkları eğ�t�m�n 
n�tel�ğ�n� yükselt�lmel�d�r.

Eğ�t�m; üret�m, yatırım ve �st�hdam planlamasından 
kopmadan yen�den örgütlenmel�d�r.

Tüm çalışanlara send�kalaşma, güvencel� çalışma, 
güvencel� �ş, toplu sözleşme hakları sağlanmalıdır.

Ün�vers�teler�n akadem�k, b�l�msel, �dar� ve mal� 
ö z e r k l � k l e r  ö n ü n d e k �  y a s a l  e n g e l l e r  a c � l e n 
kaldırılmalıdır.

Kamuda tekn�k h�zmetler sınıfında çalışan mühend�s, 
m�mar ve şeh�r plancılarının ek göstergeler� ayrımsız 
4800-6400 arasında yükselt�lmel�d�r.

Kamuda sözleşmel� personel uygulaması ve kapsam 
dışı personel statüsü kaldırılmalı, kamudak� tekn�k 
personel �ht�yacının g�der�lmes� �ç�n kamuda atama 
bekleyen b�nlerce mühend�s, m�mar ve şeh�r plancısının 
�st�hdamı sağlanmalıdır.

Tekn�k H�zmetler Sınıfı kapsamında ödenen Özel 
H�zmet Tazm�natının tavan oranı arttırılarak en az %260 
olmalıdır ve bu oran emekl� aylık ücretler�ne de 
yansıtılmalıdır.

Fabr�kada, of�ste, sahada ve şant�yede c�ns�yet 
ayrımcılığı ve mobb�ng engellenmel�d�r.

Ülke sanay�s� ve tarımını b�t�ren, meslek alanlarını yok 
eden ranta dayalı ekonom� pol�t�kaları terked�lmel�; 
üret�me, sanay�leşmeye, kalkınmaya dayalı ekonom� 
pol�t�kaları ben�msenmel�d�r.
Hem toplum kes�mler�n�n hem de meslektaşlar 
arasındak� gel�r adalets�zl�ğ� ortadan kaldırılmalı, 
herkese �nsanca yaşayab�leceğ� temel ücret hakkı 
tanınmalıdır.

Ülke düzey�nde �nsan� yaşam koşullarına uygun asgar� 
ücret, kıdem tazm�natı ve emekl�l�k hakkı tüm 
çalışanlara, ayrım gözetmeks�z�n tanınmalıdır.

Meslek alanımızı, meslektaşlarımızı ve ülkem�z�n 
geleceğ�n� tehd�t eden uygulamalar karşısında sess�z 
kalmayacağız. B�zler mesleğ�m�z� b�l�mden, üret�mden 
ve toplumdan yanan kul lanan b�r  mücadele 
geleneğ�n�n sürdürücüsüyüz.

Bu anlayışla TMMOB'n�n b�l�m ve tekn�ğ� esas alan, 
k a m u  ç ı k a r ı n ı  s av u n a n ,  e ş � t l � k ,  öz g ü r l ü k  ve 
demokras�den yana tavrını korumaya devam edeceğ�z.
Ülkem�z�n ve meslektaşlarımızın dayanışmaya ve b�rl�k 
�ç�nde olmaya en fazla �ht�yaç duyduğu bu dönemde 19 
Eylül Mühend�s, M�mar ve Şeh�r Plancıları Dayanışma 
Günü'nü kutluyoruz.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü!
Yaşasın Mücadelem�z!

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

basın açıklaması

HEPİMİZİN BARIŞIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜNE İHTİYACI VAR!

1 Eylül Dünya Barış Günü neden�yle İzm�t Sabr� Yalım 
Parkı'nda  "Kocael� Emek Demokras� Güçler�" olarak 
basın açıklaması gerçekleşt�r�ld�. 

Yapılan basın açıklamasına Şube Yönet�m Kurulu 
Üyeler�m�z ve Şube çalışanlarımız olarak katılım 
sağlandı.



basın açıklaması

10 EKİM ANKARA KATLİAMINI UNUTMADIK ,
UNUTMAYACAĞIZ !

10 Ek�m 2015 tar�h�nde Türk�ye'n�n dört b�r yanından b�nlerce k�ş�n�n “Emek, Barış ve Demokras�” 
taleb�yle b�r araya geld�ğ� Ankara Garı önünde gerçekleşt�r�len Cumhur�yet tar�h�n�n en kanlı terör 

saldırısında y�t�rd�ğ�m�z 103 canı saygıyla anıyoruz.
Katl�amın üzer�nden 6 yıl geçt�, �zler� s�l�nmed�, adalet yer�n� bulmadı!

10 Ek�m Ankara Katl�amı'nın 6. Yılında y�t�rd�kler�m�z �ç�n, Barış �ç�n, Özgürlük �ç�n b�r araya gel�nerek, 
basın açıklaması gerçekleşt�r�ld�.

Değerl� Basın emekç�ler�, değerl� Kocael� halkı!
7 Haz�ran 2015 Seç�mler� sonrasında ülkeye egemen hale 
get�r�lmeye çalışılan ş�ddet ve korku �kl�m�ne karşı barışı, 
demokras�y� ve emeğ�n haklarını savunmak �ç�n DİSK, KESK, 
TMMOB ve TTB olarak tüm yurttaşlarımızı “Emek, Barış ve 
Demokras� M�t�ng�'ne katılmak üzere Ankara'ya davet 
etm�şt�k.

Yaptığımız çağrıya kulak veren on b�nlerce yurttaşımız emek, 
barış ve demokras� özlem�yle Türk�ye'n�n dört b�r yanından 
yola çıkmış ve Ankara Garı önünde buluşmuştu.

10 Ek�m 2015 sabahında bu alanda yürekler�nde sevg�, 
gözler�nde gülümseme, d�ller�nde barış türküler� olan on 
b�nlerce k�ş� kardeşçe yan yana bulunuyordu. O karanlık 
dönemde hep�m�ze umut veren bu coşkulu b�rl�ktel�k saat 
10'u 4 geçe b�rb�r� ardına patlayan �k� bomba �le kana 
bulandı.
IŞİD üyes� �k� canlı bomba tarafından gerçekleşt�r�len kanlı 
saldırı sonucunda 104 arkadaşımız hayatını y�t�rd�. 500'e 

yakın arkadaşımız yaralandı ve sakat kaldı.

Türk�ye tar�h�n�n en büyük k�tle katl�amında kaybett�ğ�m�z 
bütün arkadaşlarımızı saygı ve özlemle anıyoruz. 
Arkadaşlarımıza olan hasret�m�z, her geçen gün daha da 
büyüyor.

B�ld�ğ�n�z g�b� geçt�ğ�m�z yıllarda, tutuklu sanıklar yönünden 
10 Ek�m Davası karara bağlandı ve 9 k�ş� hakkında 101 kez 
ağırlaştırılmış müebbet cezası ver�ld�. Ayrıca, Ana dosyadan 
tefr�k ed�len f�rar� sanıkların yargılandığı dosya, Türk�ye'de �lk 
defa İnsanlığa Karşı Suç kavramının yargıya konu ed�lm�ş 
dosyası oldu. Bu yönüyle 10 Ek�m Katl�amı, Türk�ye s�yas� 
tar�h� ve yargı tar�h� bakımından da kamuoyunu �lklerle 
buluşturan b�r konumdadır.

Hal�hazırda ceza dosyası kapsamında 16'sı f�rar�, b�r� tutuklu 
17 sanık yönünden yargılama devam etmekte olup davanın 
duruşması; 24 Kasım'da Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemes�'nde 
görülecekt�r.
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basın açıklaması

N�tek�m, 5 yıldır katıldığımız her duruşmada, katl�amda 
�hmal� olan kamu görevl�ler�n�n ve sorumlulukları bulunan 
s�yasetç�ler�n de yargılanması gerekt�ğ�n� d�le get�rd�k. Ne 
yazık k�, geçen bu süreçte mahkeme heyet�n�n değ�şt�ğ�ne, 
katılan ve mağdur olanların sanık olarak added�ld�ğ�ne, 
“adalet” �steyenler�n mahkeme salonlarından çıkarılmak 
�stend�ğ�ne tanıklık ett�k. Mahkeme salonlarında denk 
gelmed�ğ�m�z adalet, kamuoyu v�cdanında da tecell� etm�ş 
değ�l!

Ceza dosyası kapsamında dosyaya katılanlar olarak b�zler�n 
talepler� �le damla damla kazandırılan del�ller �le artık 
hep�m�z b�l�yoruz k�; bugün 6. Yıl anmasını yaptığımız, 
devasa acılara karşılık gelen bu katl�am önleneb�l�rd�. İk� 
seç�m arasında, 2015 yılının karanlık b�r dönem�ne tekabül 
eden 10 Ek�m Ankara Katl�amı s�yas� b�r c�nayett�r.

Yakın tar�h�m�z�n en karanlık dönem�n�n aydınlığa 
kavuşması �ç�n s�yasetç�ler� de eller�ne v�cdanlarına 
koymaya, gerçekler� açıklığa kavuşturmaya çağırıyoruz: 
Türk�ye'n�n barış umuduna darbe vuran, �nsanları 
sokağa çıkamaz hale get�ren 7 Haz�ran �le 1 Kasım 2015 
seç�mler� arasında yaşanan olayların sorumlusu k�md�r? 
B�z�m çocuklarımız neden öldürüldü?

B�l�nmel�d�r k�, �nsanlığa karşı �şlenen bu suçların 
fa�ller�n� g�zleyenler, bu suçların ortağıdır. İkt�darını 
korumak �ç�n toplumu kaos ve ş�ddet sarmalına 
sürükleyenler� asla unutmayacağız. Kardeşler�m�z�n 
hayatlarından, b�zler�n acılarından oy devş�renler� asla 
affetmeyeceğ�z.

B�ld�ğ�n�z g�b�,  10 Ek�m katl�amı, kend�nden önce 
aydınlatılmamış 5 Haz�ran 2015 D�yarbakır ve 20 Temmuz 
2015 Suruç katl�amları gerçek anlamda araştırılsa ve fa�ller� 
bulunsaydı h�ç yaşanmayacaktı. Kamusal sorumluluğun 
katl�amlardak� yer�n�n ortaya koyulab�lmes�, “devlet�n 
h�zmet kusuru” olduğunun b�r mahkeme kararında 
geçeb�lmes� adına açmış olduğumuz tam yargı davalarının 
pek çoğunda ar t ık  Danıştay aşamasına gel �nm�ş 
bulunmaktadır. 2021 yılı Temmuz ayında Danıştay 
tarafından ver�len, devlet�n bu katl�amlardan dolayı 
“kusursuz” olduğu ve ölenler�n, yaralananların kusurlu ve 
borçlu çıkarıldığına da�r kararı, katl�amın 6. Yılında v�cdanları 
yaralamaktadır. İlk derece mahkemelerde açık ve bar�z 
kamusal kusura �şaret ed�l�rken üst mahkeme süreçler�nde 
devlet�n sosyal r�sk sorumluluğundan dah� bahsed�lmemes� 
büyük b�r çel�şk� ve sorundur. Elbette k�, ver�len her yanlış ve 
hatalı karara karşı bu ülken�n �ç hukuk yollarını tüketmek 
amacıyla her türlü hukuk� başvuruyu yapmış bulunmaktayız.

10 Ek�m Katl�amı sonrasında Ankara Büyükşeh�r Beled�ye 
Mecl�s�nde alınan kararla, Ankara Garı önündek� alana, 
“Demokras� Meydanı” adı ver�lm�şt�. Alanın ortasında 
bulunan, üç ayrı yüzünde katl�amda kaybett�ğ�m�z 
arkadaşlarımızın fotoğraflarının ve Emek-Barış-Demokras� 
� fadeler�n�n olduğu sembol�k anıt,  ar tık görev�n� 
tamamlamak üzered�r. Çünkü katl�amın gerçekleşt�ğ� alanın 
kalıcı b�r anıt meydan ve anma yer� olarak düzenlenmes� 

sürec� başlamış durumdadır. TMMOB, KESK, DİSK, TTB ve 10 
Ek�m Barış Derneğ� olarak verd�ğ�m�z sözü tutup 2020 
yılında; Katl�amda hayatını kaybedenler� anmak, yaşanan 
�nsanlık suçunu hatırlamak ve hatırlatmak amacıyla bu 
toplumsal kaybın yaşandığı meydanın bütüncül b�r 
yaklaşımla ve b�r tür 'anıt meydan' olarak yen�den ele 
alınması amacıyla  “Emek, Barış ve Demokras� Anıt Meydanı 
ve Anma Yer� Uluslararası F�k�r ve Tasarım Projes� Yarışması” 
düzenlem�şt�k. Ankara Garı ve meydanının kuşaklar boyunca 
ortak değerler�m�z olan emek, barış ve demokras�ye 
adanarak yurttaşların b�r araya geleceğ� b�r kamusal mekan 
olarak yen�den üret�m�n� hedefleyen ve uluslararası katılımla 
gerçekleşen yarışmada kazanan projeler; TMMOB, KESK, 
DİSK, TTB ve 10 Ek�m Barış Derneğ� tarafından düzenlenen ve 
Ankara Büyükşeh�r Beled�yes� tems�lc�s�n�n de katıldığı basın 
toplantısı �le açıklanmıştı. Ankara Büyükşeh�r Beled�yes� 
tems�lc�s� basın toplantısında b�r�nc�l�ğe değer görülen 
projen�n hayata geç�r�lmes� noktasında gerekl� sürec� 
başlatacaklarını kamuoyuna açıklamıştı. Bugün alana 
yerleşt�r�len Matem Ağaçları �le anıt meydan ve anma yer� 
projes�n�n yapım sürec�n�n başlamış olması emek, barış ve 
demokras� adına atılan öneml� b�r adımdır.

B�r yıl �çer�s�nde tamamlanması hedeflenen projen�n yapım 
sürec� boyunca üzer�ne düşen sorumluluğu yer�ne get�ren 
ve get�rmeye devam edeceğ�ne �nandığımız Ankara 
Büyükşeh�r Beled�yes�ne ve sürece katkı koyan herkese 
teşekkürü borç b�l�yoruz.

Eş�tl�k, özgürlük, demokras� ve barış mücadeles� y�t�rd�ğ�m�z 
arkadaşlarımızın en büyük emanet�d�r. B�zler bugüne kadar 
olduğu g�b� bundan sonra da bu doğrultuda kararlı 
mücadelem�z� sürdürmeye devam edeceğ�z.

Katl�amın 6.yılında, bombaların patladığı bu acı dolu 
meydandan b�r kez daha seslen�yoruz:

Kaybett�kler�m�z� unutmayacağız, unutturmayacağız!
Sorumlularını unutmayacağız, affetmeyeceğ�z!
Yaşasın Emek, Barış ve Demokras� Mücadelem�z!

DİSK – KESK – TMMOB – TTB KOCAELİ ŞUBELERİ
KOCAELİ EMEK VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ



basın açıklaması

DOĞASI, MERASI, YAŞAM HAKKI İÇİN DİRENEN
AYMAN YAYLASI KÖYLÜLERİNİN YANINDAYIZ!

TMMOB Bolu İl Koord�nasyon Kurulu tarafından “DOĞASI, MERASI, YAŞAM HAKKI İÇİN DİRENEN AYMAN 
YAYLASI KÖYLÜLERİNİN YANINDAYIZ!” konulu basın açıklaması gerçekleşt�r�ld�.

İl�m�z Seben �lçes� Ayman Yaylası mevk��nde, DSİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ, 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması 
planlanan Bolu Seben Taşlıyayla Gölet� ve Sulaması 
Projes�nde kullanılacak Taş Ocakları projes� �le �lg�l� olarak 
Bolu Val�l�ğ�'ne sunulan ÇED Proje Tanıtım Dosyası 
hakkında, 09.07.2021 tar�h�nde “ÇED gerekl� değ�ld�r” 
kararı ver�lm�şt�r. Tes�s�n kurulması �ç�n kamu yönet�m�nce 
mevzuatı zorlayarak �z�nlend�rme sürec� devam ederken, 
Ayman köylüler� yasal ve toplumsal mücadeles�ne devam 
etmekted�r.

Kamuoyuna yansıdığı üzere, Ağustos ayı sonunda �ş 
mak�nalarının bölgeye �nt�kal etmes� sonucu söz konusu 
proje hakkında ancak b�lg� sah�b� olan yöre halkı, 
demokrat�k tepk�ler�n� d�le get�rerek bölgede taş ocağı 
kurulmasını �stemed�kler�n� yüksek sesle d�le get�rm�şt�. 
Aynı zamanda yürütmey� durdurma taleb�yle �dar� dava 
sürec�n� de geçt�ğ�m�z günlerde başlatmışlardır. Bugün 
geld�ğ�m�z noktada tüm demokrat�k ve yasal g�r�ş�mlere 
karşı bölge �çer�s�nde yer alan ormanlık alanın kıyımına 
başlanmıştır.

Projeye esas kaya malzeme ocağına en yakın yerleş�m 
yer�; ocağın 550 m güneybatısında yer alan ve hayvancılık 
faal�yet� �ç�n yararlanılan Ayman Yaylasında yer 
almaktadır. Kaya malzeme ocağının 460 m güney�nde, 
hayvan sürüler� �le yaban hayatının su �ht�yacını 
karşıladığı Akçak�l�se Deres� geçmekted�r. Ayrıca 
hayvancılık faal�yet�n� sürdüren Ayman yaylası mera alanı 
ve hayvan ağılları ocağın kurulmak �stend�ğ� alan �le 
Ayman Yaylası arasında kalmaktadır. Ayman yaylası ve 
c�var yerleş�m yerler�n�n elektr�k �ht�yacının karşılandığı 
Yüksek Ger�l�m Elektr�k İlet�m Hattı ocak alanına yaklaşık 
60 metre mesafede bulunmaktadır.

Taş ocağı faal�yetler�nde del�k delme �şlem�nde başlayan 
toz oluşumu, onu �zleyen patlatma ve yüklemede de 
devem eder. Daha sonra kuru olarak yapılan kırma, 
eleme, öğütme, sınıflandırma ve bu �şlemlerden geçm�ş 
ürünler�n elleçlenmes� sırasında canlı sağlığını tehd�t 
edecek boyutlarda toz oluşmaktadır. Açığa çıkacak tozun 
bölgedek� ağaçların ve doğal b�tk� örtüsünün üzer�ne 
yerleşmes� sonucu b�tk�sel solunumu engelleyerek, 
doğal b�tk� örtüsü ve ağaçların kurumasına kadar 
olumsuz sonuçlar doğurması kaçınılmazdır. Ayrıca tozun 
tane boyu küçüldükçe havada asılı kalma süres� 
uzadığından, c�var yerleş�m bölgeler�ne meteoroloj�k 
olarak taşınımıyla b�rl�kte �nsan sağlığı açısından da c�dd� 

tehd�t oluşturacaktır. Y�ne taş ocağı faal�yetler�nde açığa 
çıkacak olan toz, geç�m�n� hayvancılık faal�yetler�yle 
sürdüren yöre halkının su kaynağı olan ve bugünlerde 
c�dd� anlamda kuraklık tehd�t� altında olan Akçak�l�se 
Deres�nde de telaf�s� mümkün olmayan k�rlenmelere yol 
açacaktır.

Ocak çalışmalarında başta patlatma olmak üzere, tüm 
operasyonlarda açığa çıkacak olan çevresel gürültü, 
hayvancılık da ver�m�n�n azalmasına sebeb�yet verecek, 
yakın yerleş�m alanlarında yaşam konforunun düşmes�ne 
neden olacaktır. Ocak alanının açılması �ç�n kes�lmes� 
muhtemel yüzlerce ağacın doğada yaratacağı tahr�batsa 
cabasıdır.

Ocak alanına 60 metre mesafede yer alan Yüksek Ger�l�m 
Elektr�k İlett�m Hattı �se ayrı b�r tehl�ke barındırmaktadır. 
Olası kontrolsüz patlamalarda �let�m hattının zarar 
görmes� durumunda, çevre yerleş�m alanlarında enerj� 
kes�nt�s�n�n yaşanmasının yanı sıra, gen�ş ölçekl� orman 
yangınlarına davet�ye çıkarab�lecekt�r.

Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� Bolu İ l 
Koord�nasyon Kurulu olarak, yetk�l�ler� b�l�msel ve tekn�k 
sa�klerden uzak bu projeden derhal vazgeçmeye davet 
ed�yor, doğası, merası ve yaşam hakkı �ç�n d�renen Ayman 
Yaylası köylüler�n�n yanında olduğumuzu b�r kez daha 
vurguluyoruz.
 
Erol PERÇİN
TMMOB
BOLU İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETERİ
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basın açıklaması

GENÇLERİMİZ SOKAKTAYSA, BİZE DE UYKU YOK. 
ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN BARINMA SORUNU ÇÖZÜLSÜN!

TMMOB Kocael� İKK olarak "Barınamıyoruz!" d�yerek b�r araya gelen gençler�m�z� z�yaret ett�k. Eylem�n 
devamlılığı �ç�n merkez� olarak dağılma kararı alan öğrenc�ler�n talepler�n� d�nled�k, açıklama yaparak 
dayanışma �ç�nde olduğumuzu bel�rtt�k.

Yurt kapas�teler�n�n yeters�zl�ğ�, özel yurt f�yatları ve ev 
k�ralarının yüksek oluşu ün�vers�te gençl�ğ�n�n en büyük 
sorunlarından b�r�n� oluşturmaktadır. Ülkem�zde, Cov�d-19 
salgını sonrası okulların tekrar açılması �le b�rl�kte gerçek 
enflasyonun açıklanan resm� rakamlardan çok daha 
yüksek olması sebeb�yle her alanda olan artışlara ek olarak 
yurt ve k�ra f�yatlarında da akıl almaz artışlar yaşanmıştır. 
Her alanı rant aracı olarak gören �kt�dar ve yandaşları temel 
hak ve özgürlükler�n engellenmes�n�n b�r�nc�l derecede 
sorumlusudur.

Halkın �şs�zl�kle boğuştuğu, çalışanların çoğunluğunun 
asgar� ücrete mahkum bırakıldığı, esnek ve güvences�z 
çalışmanın tümden meşrulaştırıldığı b�r dönemden 
vatandaşlarımız d�ğer temel �ht�yaçlarının yanında artık 
barınma hakkına da ulaşamamaktadır. Yoksulluğu, gen�ş 
sınıf ve sosyal katmanların en büyük sorununu görmezden 
gelenler bugün ün�vers�teye g�den çocuklarımızın 
başlarını sokacakları b�r yer dah� bulamamalarının 
sorumluları, ülkey� geçm�şten bugüne yöneten tüm 
�kt�darlardır. Okullar 1,5 yıldır kapalıyken ve açılacağı tar�h 
bell�yken, okulların �ht�yaçlarını tesp�t etmeyen, �ht�yaçları 
g�dermeyen ve planlama yapmayan tüm kurumlar bugün 
sokakta yatmak zorunda bırakılan gençler�m�z�n 
yaşadıklarından sorumludur.

K red�  Yur t lar  Kurumu taraf ından,  az  öğrenc�ye 
sağlanab�len “burs �mkanı” dışında kalan öğrenc�ler 
geç�neb�lmek �ç�n “kred�” adı altında borçlandırılmaktadır. 
İş �nsanlarının, yandaş f�rmaların s�l�nen m�lyonlarca l�ra 
verg�s�n�n karşısında gençler�m�z ün�vers�telerden 
borçlarla mezun olmaktadır.  650 TL olan kred�/burs 
bedel�n�n, günün yaşam şartlarında ne yol masrafının ne 
barınma �ht�yacının ne de gıda �ht�yacının çözümü 
olamayacağı ortadadır. Saraylardan tasarruf çağrısında 
bulunan, h�çb�r şeye yetmeyen burs/kred� m�ktarları �le 
övünenler halkın, gençler�n yaşadıkları sorunlardan 
b�haber olduklarını ortaya koymuştur. Yurt ücretler�n�n 
aylık yaklaşık 1.500-4.000 TL, 1+0 odaların 1.200 TL'n�n 
altında olmadığı b�r ekonom�k dönemde KYK'nın az sayıda 
öğrenc�ye verd�ğ� 650 TL burs h�çb�r derde deva olamaz. 
Olsa olsa bu sadece b�r kandırmaca, göz boyama olab�l�r.

Yıllardır çözül(e)meyen barınma sorunu, m�lyonlarca 
dolara yapılan ABD'dek� Türk Ev�, saraylar, yazlıklar �kt�darın 
s�yasal terc�hler�n� ortaya koymaktadır. Devlet yurtlarının 
yeters�zl�ğ� ve ev k�ralarındak� artış öğrenc�ler� “daha ucuz” 
olan tar�kat ve cemaat yurtlarına mahkum etmekted�r. 
Maalesef el�m�zde beled�yeler ya da Merkez� kamu 

kurumları tarafından Özell�kle de Kred� Yurtlar Kurumu 
tarafından yen� b�r yurt yapılmamışken ya da mevcut 
yurtların kapas�teler� arttırılmamışken tar�kat cemaat ya da 
çeş�tl� derneklere a�t olan yurtlara da�r Beled�yelerde çeş�tl� 
�mar durumu değ�ş�kl�kler� �le kapas�te artırımlarına 
g�tt�kler� kamuoyunca b�l�nmekted�r. Bu durum �kt�darın 
ün�vers�te öğrenc�ler �n�n barınma hakkını  nası l 
yaklaştığının açık b�r gösterges�sd�r. B�r taraftan t�car� alana 
dönüşen barınma �ht�yacı, tar�kat ve cemaat yurtları �le 
aynı zamanda s�yasal İslamın örgütlenme aracına 
dönüştürülmüştür. Devlet yurdu açmak yer�ne devlet�n 
�mkanları �le açılan yurtları tar�kat ve cemaatlere peşkeş 
çeken �kt�dar ve beled�yeler� �se yaşananların baş 
sorumlusu hal�nded�r.

Öğrenc�ler�n barınma sorunlarının çözümü kamusal 
yaklaşımlarla yapılacak yurt ve konut planlamalarıdır.
• Yurt kapas�teler� arttırılmalı, yurtların yaşam standartları 
yükselt�lmel�d�r.
• Özel yurtlar �le tar�kat ve cemaatlere a�t yurtlar devlete 
devred�lerek, öğrenc�ler�n barınma haklarının t�car� b�r 
yarış ve s�yasal İslam örgütlenme aracı olmaktan 
kurtarılmalıdır.
• Yurtlar ücrets�z olmalıdır.
• Ulaşım ücretler�ndek� zamlar ger� çek�lmel�, öğrenc�ler 
ulaşım araçlarından ücrets�z faydalanmalıdır.
• K�ra düzenlemeler� �le yüksek k�ra bedeller� düzenlenmel� 
ve k�ra artış bedeller� kontrol ed�lmel�d�r.
Dün Demokrat�k, Özerk Ve B�l�msel Eğ�t�m mücadeles� 
veren, bugün “Barınamıyoruz!” d�yerek barınma hakları �ç�n 
sokaklarda, parklarda sabahlamak zorunda bırakılan, 
talepler�n� d�le get�ren tüm gençler�m�z�n yanındayız ve 
yanında olmaya devam edeceğ�z!

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



basın açıklaması

KAMUSAL, ARAÇ TEKNİK DENETİMİ ŞART!

Oda Yönet�m Kurulu Başkanı Yunus Yener, otobüs-ağır vasıta yangınları ve traf�k kazaları hakkında b�r 
basın açıklaması yaptı.

O t o b ü s - A ğ ı r  Va s ı t a  Ya n g ı n l a r ı  v e  Tr a f � k 
Kazalarını/C�nayetler�n� Önlemek İç�n Kamusal Araç 
Tekn�k Denet�mler� Yapılmalıdır
B�l�nd�ğ� üzere otobüs yangınları ve traf�k kazaları 
öneml� can ve mal kayıplarına yol açmaktadır. Pandem� 
neden�yle uzun b�r aradan sonra okullarda yüzyüze 
eğ�t�m�n başlaması �t�barıyla, d�ğer sorunların yanında, 
serv�s araçlarının güven�l�rl�ğ� ve yolcu, öğrenc�, sürücü, 
çalışan, görevl� güvenl�ğ� sorunları da kamuoyunca 
b�l�nmekted�r. Bu sorunlardan hareketle, motorlu 
araçlar konusunda uzman faal�yetler yürüten, 
mevzuatlara göre tasarım ve üret�m�nde bulunan 
mak�na mühend�sler� ve onların meslek örgütü Mak�na 
Mühend�sler� Odası (MMO) olarak bu ölümcül sorunları 
azaltmak �ç�n bazı tekn�k öner�ler� bel�rtmey� görev 
b�l�yoruz.

Öncel�kle bel�rtmem�z gereken husus, araç tekn�k 
denet�mler�n�n kamusal b�r görev olduğu ve p�yasanın 
ya da k�ş�ler�n �n�s�yat�f�ne bırakılamayacağıdır.

Son yıllarda artış gösteren otobüsler dah�l ağır vasıta 
yangınlarındak� ana neden, merd�ven altı serv�slerde 
yapılan onaysız tad�lat ve tam�ratlardır. Bu sorunlar, 
yetk�l� serv�slerde ve AB'de 2018'den �t�baren zorunlu 
olan 2014/45/EC araç muayenes�nde kullanılan OBD 
d�yagnost�k c�hazlarıyla bulunab�l�r. Kök sebep ve ac�l 
önlem budur. Türk�ye'de 2004 yılında (AB'de 1996 
yılında yayımlanan) 96/96/EC sev�yes�ndek� araç 
muayene mevzuatımız, ac�len AB'dek� güncel sev�yeye 
(2014/45/EC) yükselt�lmel�d�r. Araçlarda yapılan 
man�pulasyonlar ve çıkan yangınlar bu sayede 
önlenecekt�r. Ayrıca ağır taşıtlar �ç�n Almanya'dak� SP 
g�b�, ek b�r tekn�k denet�m yapılmalıdır. Örneğ�n 
Almanya'da ve AB ülkeler�n�n çoğunda otobüsler yılda 
üç defa, kamyonlar yılda b�r defa olmak üzere, araç 
muayene per �yodunun dış ında ve eğ�t � lerek 
belgelend�r�lm�ş mak�na mühend�sler� tarafından ara 
denet�me tab� tutulmaktadır. Ülkem�zde de benzer b�r 
düzenlemeye ac�l �ht�yaç bulunmaktadır.

D�ğer yandan yürürlükte olan “Araçların İmal, Tad�l ve 
Montajı Hakkında Yönetmel�k”te tanımlanmış olan M2 
ve M3 kategor�s� yan� yolcu taşımaya yönel�k sürücü 
dışında sek�zden fazla oturma yer� olan araçlarda 
zorunlu olan “Yangın Algılama ve Alarm S�stemler�” 
per�yod�k olarak kontrol ed�lmel� ve s�stem�n etk�nl�ğ�n� 
sürdürüp sürdürmed�ğ� denetlenmel�d�r. Bu şek�lde 
fren, d�reks�yon, last�k, em�syon, egzoz g�b� güvenl�k 

s�stemler�nde t�p onayını düşürecek sev�yede yanlış 
bakım, değ�ş�kl�k veya man�pülasyon yapılması 
önlenmel�d�r. Mevzuatta yukarıda bel�rt�len �çer�kte 
uluslararası  uygulamalara uygun değ�ş�kl�k ac�len 
yapılmalıdır. Bu �lave tekn�k denet�m� Odamız yapmaya 
hazırdır. Ülkem�zde bu yönde b�r düzenleme ve 
uygulama hayata geç�r�lmed�ğ� müddetçe yangınlar, 
“kazalar” ve can kayıpları hep fazla olacaktır.

Yer� gelm�şken bel�rtmek gerek�r, otobüs-ağır vasıta 
araç f�losu bulanan Beled�yeler�m�zdek� araçların da 
uluslararası mevzuat ve standartlara uygun kamusal 
tekn�k denet�me �ht�yacı vardır.  Beled�yeler�n 
yükümlülüğünde bulunan serv�s araçlarının yıllık 
per�yod�k kontroller� yeters�zd�r ve bu konularda 
Beled�yeler mevcut yönetmel�ğe �lave olarak detaylı 
per�yod�k tekn�k muayeney� kend� mevzuatlarında 
değ�ş�kl�k yaparak uygulayab�l�rler. Bu konularda �lg�l� 
tüm Beled�yelere destek vermeye hazır olduğumuzu b�r 
kez daha �fade ed�yoruz.

Bu hayat� sorunların önlenmes� �ç�n, başta yetk�l�ler 
olmak üzere �lg�l� bütün tarafları b�l�m ve tekn�ğ�n 
kurallarını uygulamaya çağırıyor ve araçlara yönel�k 
mutlaka kamusal denet�m yapılması gerekt�ğ�n� 
hatırlatıyoruz.

Yukarıda d�le get�rd�kler�m�zle bağlantılı olarak 
aşağıdak� hususların da mutlaka yer�ne get�r�lmes� 
gerek�r:
• Otobüs yangınları ve traf�k kazaları/c�nayetler�n� 
önlemek �ç�n ağır taşıtlara tekn�k güvenl�k denet�m� 
yapılmalıdır.
• Araçların fren, balata, last�k, ön takım, elektr�k s�stem�, 
h�drol�k s�stem�, motor yağı, soğutma suyu sev�yes� vb. 
konulardak� bakımları yetk�l� veya yetk�n serv�slerde 
mutlaka yapılmalı ve kamusal denet�me tab� olmalıdır.
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• Araçların bakımları ancak Odalarınca belgelend�r�lm�ş 
tekn�k personel el�yle yetk�l� serv�slerce yapılmalı ve 
tak�p ed�leb�l�r olmalıdır. H�çb�r şek�lde aracın t�p 
onayını bozucu parça değ�ş�m� yapılmamalıdır.
• Şeh�r �ç�/şeh�r dışı yolcu taşımacılığından sorumlu 
yerel �dareler �le Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; 
Odamızın meslek� çalışmalarından, öner�ler�nden 
faydalanmalı; otobüs �şletme ve bakım süreçler�n�n 
denetlenmes� konusunda Odamızla �şb�rl�ğ� hal�nde 
olmalıdır.
• Türk�ye genel�nde AdBlue Emülatörü �thal�, üret�m�, 
satışı, montajı ve kullanımı önlenmel�d�r.
9 10 Numara yağ satışı ve t�car� araçlarda kullanımı 
önlenmel�d�r.
• AdBlue Emülatörü takan, yakıt s�stem�n� 10 Numara 
yağa göre değ�şt�ren, EGR, DPF, SCR g�b� s�stemler� tad�l 
v e / v e y a  � p t a l  e d e n  m e r d � v e n  a l t ı  a t ö l y e l e r 
kapatılmalıdır.
• Otomat�k Yangın Söndürme S�stem�(OYSS)'n�n ger�ye 
dönük takma zorunluluğu, Karayolu Traf�k Yönetmel�ğ� 
1 Sayılı Cetvel (Araçlarda Bulundurulması Gereken 
Teçh�zat �le Bunların N�tel�kler�n� Gösteren Cetvel) 
�ç�nde yayımlanmalıdır.
• TÜVTÜRK araç muayenes�, Yangın Algılama/Uyarı ve 
OYSS'n�n takılı olduğunun belgeler�n� görmeden 
otobüs muayenes� yapmamalı,  bu s�stemler�n 
bulunmaması Ağır Kusur (AK) olmalıdır.

• Toplu taşıma araçları �ç�n araç muayenes� ac�len AB 
sev�yes �ne ç ık ar ı lmal ı  ve  ek  tek n�k  denet �m 
get�r�lmel�d�r.
• OYSS'n�n ve Yangın Algılama/Uyarı s�stem�n�n düzgün 
çalıştığı, üret�c�s�nde veya serv�s�nde ISO/IEC 17020 
sert�f�kalı Odamız üyes� mühend�sler�n gözet�m�nde 3 
ayda b�r yapılacak ek tekn�k denet�mle (TGD) güvence 
altına alınmalıdır.

Odamız bu süreç ve denet�mler�n parçası olmaya 
hazırdır. Yen� b�r mevzuat düzenlemes� yapılarak; t�car� 
araçların per�yod�k bakım, enerj� tasarrufu, sürücü 
eğ�t�m�, güvenl� bakım ve parça kullanımı g�b� 
konularda MMO tarafından eğ�t�lerek sert�f�ka almış 
“Araç Tekn�k Denet�m Mühend�sler�”ne denet�m yetk�s� 
ver�lmel� ve t�car� araçlar �k� muayene arasında en az üç 
kez özel olarak kamusal denet�mden geç�r�lmel�d�r.

Ayrıca �fade etmek �ster�z, halen süren salgın da 
g ö z e t � l e r e k ,  O d a m ı z ı n  d a  � ç � n d e  y e r  a l d ı ğ ı 
İkl�mlend�rme Tekn�k Kurulu'nun toplu taşıma araçları 
�ç�n yayımladığı tekn�k koşullar mutlaka yer�ne 
get�r�lmel�d�r.

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

KURULUŞUMUZUN 67. YILINDA AYNI KARARLILIKLA MESLEĞİMİZİ, 
MESLEKTAŞLARIMIZI VE ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİ SAVUNMAYA ve 

MÜCADELEYE DEVAM EDİYORUZ!
18-22 Ek�m Mühend�sl�k M�marlık Haftası kapsamında 18 Ek�m 2021 tar�h�nde M�marlar Odası Taş 
B�na'da TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu tarafından basın açıklaması gerçekleşt�r�ld�. 

18-21 Ek�m 1954 tar�hler�nde Ankara'da toplanan genel 
kurulumuzla faal�yetler�ne başlayan Türk Mühend�s ve 
M�mar Odaları B�rl�ğ�,  bugün tam 67 yaşında! 
Meslektaşlarımızın sorunlarını çözme, faal�yetler�n� 
k o l ay l a ş t ı r m a ,  m e s l e ğ � m � z � n  k a m u  ç ı k a r l a r ı 
doğrultusunda gel�ş�m�n� sağlama ve meslek� 
dayanışmamızı büyütme çabasıyla geçen 67 yılımızı ve 
tüm meslektaşlarımızın “Mühend�sl�k ve M�marlık 
Haftası'nı kutluyoruz.

1954 yılında 6235 sayılı Kanun uyarınca gerçekleşt�r�len 
�lk genel kurulumuzda TMMOB tüzüğü kabul ed�lm�ş ve 
b�rl�k bünyes�nde 10 meslek odası kurulmuştu. Bugün 
TMMOB 108 farklı mühend�sl�k, m�marlık ve şeh�r 
plancılığı d�s�pl�n�nden 600 b�n�n üzer�nde meslektaşın 
üye olduğu, 24 meslek odası ve Odalara bağlı 226 Şube 
ve 50 İl/İlçe Koord�nasyon Kurulu �le ülkem�z�n en büyük 
meslek� demokrat�k k�tle örgütler�nden b�r�s�d�r.



basın açıklaması

B�rl�ğ�m�z ve bağlı odalarımız, 67 yıldır, sanay�den 
p l a n l a m a y a ,  k e n t l e ş m e d e n  e n e r j � y e ,  g ı d a 
güvenl�ğ�nden ormanlara, çevre pol�t�kalarından yapı 
denet�me, �şç� sağlığından madenc�l�ğe, ulaşımdan 
�let�ş�me kadar �nsana ve topluma da�r her alanda 
meslek� b�lg�  ve b�r �k �m�n� emekten, halktan, 
ülkem�zden, meslek-meslektaş çıkarlarından yana 
kullanmaktadır.

Yıllar �çer�s�nde ülkem�zdek� emek ve hak arayışı 
mücadeles�n�n en öneml� d�nam�kler�nden b�r�s� hal�ne 
g e l e n  b � r l � ğ � m � z ,  ü l k e m � z � n  k a l k ı n m a  v e 
sanay�leşmes�nde b�l�m ve teknoloj� pol�t�kalarının 
önem�ne vurgu yapan, kamu yararı  ve hakça 
paylaşımdan yana, yurtsever, devr�mc�, �ler�c� ve 
toplumcu b�r ç�zg�de çalışmalarına devam etmekted�r.
G�derek güçleşen yaşam koşulları altında �şs�zl�k, hayat 
pahalılığı, düşük ücretler, güvences�zl�k, özlük hakları ve 
örgütlenme sorunları ülkem�zde çalışan mühend�s, 
m�mar ve şeh�r plancılarının öncel�kl� sorunları olmaya 
devam etmekted�r.

Uzun yıllardır devam eden ve g�derek der�nleşen 
ekonom�k kr�z, tüm halkımızın olduğu g�b� emeğ�yle 
geç�nen mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarının 
yaşamlarını da olumsuz etk�lemekted�r.  Uygulanan 
neol�beral pol�t�kalar yüzünden yıllar �çer�s�nde 
kamusal yatırımların ortadan kalkması, sosyal devlet 
uygulamalarının sınırlandırılması, kamusal h�zmetler�n 
t�car�leşt�r�lmes� ve sınırsız b�r sömürü düzen�n�n 
yaratılması neden�yle, ekonom�k kr�z�n toplumsal 
sonuçları her geçen gün ağırlaşmaktadır.

Kamuda çalışan meslektaşlarımız düşük ve eş�ts�z ücret, 
sözleşmel� �st�hdam, özlük hakkı kayıpları ve tekn�k 
personel ataması yapılmaması g�b� sorunlarla yüz 
yüzed�r. Kr�z tüm meslektaşlarımızın emeğ�n�n 
değers�zleşmes�ne, gel�r ler�n�n düşmes�ne ve 
borçlarının artmasına neden olmaktadır.

Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın tamamına 
yakını yatırımların durması, projeler�n �ptal ed�lmes�, 
reel sektörün tıkanması g�b� sorunlardan etk�lenm�şt�r. 
İşs�zl�k, esnek çalışma, güvences�zl�k, sağlıksız çalışma 
koşulları ve reel ücret kaybı g�b� sorunlar tüm 
meslektaşlarımızı tehd�t etmekted�r. B�rl�ğ�m�z �le SGK 
arasındak� yapılan asgar� ücret protokolünün SGK 
t a r a f ı n d a n  t e k  t a r a f l ı  o l a r a k  f e s h e d � l m e s � , 
meslektaşlarımızın düşük ücretlerle sınırsız b�ç�mde 
sömürülmes�ne zem�n hazırlamaktadır.

S � y a s a l  � k t � d a r ı n  k a r a r  v e  u y g u l a m a l a r ı , 
meslektaşlarımızı olduğu kadar meslek alanımızı ve 
meslek� faal�yetler�m�zden faydalanan halkımızı da 
olumsuz etk�lemekted�r. B�l�me ve tekn�ğe aykırı olarak 

çıkarılan yasalar ve yapılan mevzuat değ�ş�kl�kler� 
neden�yle halkın �y� ve güvenl� mühend�sl�k, m�marlık, 
şeh�r plancılığı h�zmet� alması engellenmekted�r.

B�rl�ğ�m�z, meslektaşlarımızın bu sorunlarının derhal 
çözülmes�, ekonom�k kr�z�n emek yanlısı b�r 
programla aşılması, üreten-sanay�leşen-kalkınan 
b � r  Tü r k � ye ' n � n  ya rat ı l m a s ı  � ç � n  m ü c a d e l e 
etmekted�r.

B�rl�ğ�m�z, halkın �y� ve güvenl� mühend�sl�k, 
m�marlık, şeh�r plancılığı h�zmet� alması �ç�n 
mücadele etmekted�r.

B�rl�ğ�m�z, yaratıcı f�k�rler�n, aklın ve teknoloj�n�n 
gel�şmes�, öne çıkması ve toplumsal yaşamı 
kolaylaştırması �ç�n mücadele etmekted�r.

B � r l � ğ � m � z ,  m e s l e ğ � m � z � n  g e l � ş m e s � , 
meslektaşlarımızın korunması �ç�n mücadele 
etmekted�r.

Bu mücadelem�zden asla ger� adım atmayacağız!
TMMOB kuruluşunun 67. yılında da karanlığa karşı 
aydınlığı, savaşa karşı barışı, d�nc� ger�c�l�ğe karşı 
la�kl�ğ�, faş�zme karşı özgürlükler�, ırkçılığa karşı 
eş�tl�ğ�, l�nç kültürüne karşı b�r arada yaşamı, rant ve 
sömürüye karşı emeğ�, yağma düzen�ne karşı 
kamusallığı, emperyal�zme karşı bağımsızlığı 
savunmaya devam etmekted�r.

Unutulmaz Başkanımız Teoman Öztürk'ün ded�ğ� g�b�, 
dün olduğu g�b� bugün de, “Yüreğ�m�zdek� �nsan 
sevg�s�n� ve yurtseverl�ğ�; baskı, zulüm ve engelleme 
yöntemler�n�n söküp atamayacağının b�l�nc� �ç�nde; 
b�l�m� ve tekn�ğ� emperyal�zm�n ve sömürgenler�n 
değ�l, halkımızın h�zmet�ne sunmak �ç�n her çabayı 
güçlend�rerek sürdürme yolunda �nançlı ve kararlıyız.”

Bu �nanç ve kararlılıkla Odalarımızı ve TMMOB'y� 
savunmaya, büyütmeye ve güçlend�rmeye devam 
edeceğ�z.

Yaşasın TMMOB Örgütlülüğü, Yaşasın Mücadelem�z!
 
Murat KÜREKCİ
TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu (İKK) Sekreter�
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DOĞAYI VE YAŞAMI SAVUNMAK İÇİN SUNGURLU BARAJINA 
DUR DE!

13 Ek�m tar�h�nde gerçekleşt�r�lecek Sungurlu Barajı duruşması önces�, TMMOB İKK ve Kocael� Ekoloj�k 
Derneğ� ev sah�pl�ğ�nde, odalar ve send�ka tems�lc�ler� b�r araya gelerek ortak basın açıklaması 
gerçekleşt�r�ld�. 

G Ö Z D E N  Ç I K A R T T I K L A R I  K A N D I R A' YA  S A H İ P 
ÇIKIYORUZ! DOĞAYI VE YAŞAMI SAVUNUYORUZ! 
SUNGURLU BARAJI'NA VE RANTA HAYIR DİYORUZ!
22.07.2015 tar�h�nde SUNGURLU BARAJI ÇED Raporu 
kapsamında Halkın Katılımı Toplantısı �le başlayan süreç, 
13.10.2021 tar�h�nde İstanbul 12. İdare Mahkemes�nde 
yapılacak olan duruşma �le devam edecekt�r.

B�l�nd�ğ� üzere SUNGURLU BARAJI ÇED Raporu, �lk olarak 
ANKA CED tarafından hazırlanmış ve ERZİNCAN'ın  
Kemal�ye �lçes�ndek� b�r barajın ÇED Raporundan 
neredeyse copy-past yöntem�yle alınarak Sungurlu Barajı 
Projes�'ne adapte ed�lmeye çalışılmıştır. B�r�nc� ÇED Raporu 
bölgen�n ekos�stem�n�, yaşamını, sosyal yapısını 
tar�flemed�ğ� gerekçeler�yle, gerek İstanbul 11. İdare 
Mahkemes�, gerekse Danıştay tarafından Davacı Bölge 
Halkı leh�ne kararlar ver�lm�şt�r.
SUNGURLU BARAJI CED RAPORU, ÇINAR MÜHENDİSLİK 
f�rmasına Ek�m 2019 tar�h�nde yen�den hazırlatılmış, 03.04 
2020 de “ÇED Olumlu” kararı ver�lm�şt�r. Bunun üzer�ne 
HAZİRAN 2020 de Bölge Halkı tarafından SUNGURLU 
BARAJI 2. “ÇED Olumlu” kararına yönel�k �ptal davası bölge 
halkından 76 davacı �le açılmış olup, halen devam 
etmekted�r.

Sungurlu Barajı ÇED Raporu İncelend�ğ�nde; Sungurlu 
Barajının YAĞIŞ ALANININ 185 km2 olduğu, Baraj rezervuar 
alanının 11.76 km2 olduğu ve mutlak koruma alanının �se 
25 km2 olduğu görülmekted�r.  İçme Suyu Havzaları 
Yönetmel�kler� �ncelend�ğ�nde �se 36.76 km2 l�k alanda 
h�çb�r faal�yette bulunulamayacağı anlaşılmaktadır. Y�ne 
Bakanlık ver�ler�ne bakıldığında rezervuar alanının 1. Sınıf 
t a r ı m  a r a z � s �  o l d u ğ u ,  a n c a k  b u n d a n  r a p o r d a 
bahsed�lmed�ğ� görülmekted�r. Öte yandan tüm proje 
alanı �çer�s�nde yaklaşık 1.691.595 m2 orman sayılan alan 
olduğu ve 34.500 ağaç kes�leceğ� öngörülmekted�r. Bu 
rakam yanıltıcıdır. Orman Mühend�s� uzmanlarla yapılan 
görüşmelerde, uzman değerlend�rmeler�ne göre 
hesaplama yapıl ırken 10 m2 ye b�r  ağaç hesap 
ed�lmekted�r. Üstel�k bu rakamlara, akarsu yatağında 
bulunan ve orman envanter�nde olmayan küçük 
ormancıklar dah�l değ�ld�r. Mevcut alanda kes�lecek ağaç 
sayısı 160.000 �le 200.000 arasında olacağı tarafımızdan 
tahm�n ed�lmekted�r.

Tarım araz�ler� ve tarımsal üret�m açısından bakıldığında, 
proje kapsamında mansabta Ağva bölges�nde yaklaşık 
1250 ha tarım araz�s�n�n sulanması gündeme alınmış 
ancak yeterl� çalışma yapılmamıştır. Oysa k� KANDIRA 
bölges�nde baraj rezervuar alanında yaklaşık 8000 ha alan 

halen akt�f b�r şek�lde tarımsal üret�mde kullanılmaktadır.  
Barajın yapılmasıyla b�rl�kte, tarımsal üret�m açısından 
rezervuar alanında üret�m tamamen b�tecekt�r.

Yerleş�m b�r�mler� açısından bakıldığında ; 285 km2 alanda 
18 mahalle muhtarlığı bulunmakta olup , rezervuar alanı 
ve mutlak koruma alanı �çer�s�nde bulunan  Akçaova 
merkez ve Mahalleler� Tokaşlar ve  Yorgalar ,Teksen merkez 
mahalles� ,Selametl� merkez ve mahalles� Kabaklar, Çalca 
ve karşı Çalca mahalleler� �le Kubuzcu mahalles�n�n 
Apt�paşa  mahalleler� har�tadan tamamen s�l�necek ve 
d�ğer 13 mahalle ve mahallelere bağlı yerleş�m b�r�mler� �se 
�çme suyu havza yönetmel�kler�nden dolayı  yaşamsal ve 
tarımsal üret�m açısından olumsuz etk�leneceğ� g�b�, baraj 
yapıldığında oluşacak m�kro kl�madan ve kuzeyl� 
rüzgarların bölgede hak�m olması ve bağıl nem�n 
artmasından dolayı havza dışında dah�  özell�kle bölgede 
yapılan fındık üret�m� de c�dd� oranda etk�lenecekt�r.  
Burada asıl olan, projen�n b�r bütün olarak ele alınmasıdır. 
Bu noktada su kaynaklarının b�r kısmı �zm�t Çubuklu'dan, 
b�r kısmı da Umuttepe'n�n  arkasından başlamaktadır. 
Proje Kandıra'nın yaklaşık 1/3 ünü etk�led�ğ� g�b� İzm�t 
sınırları �ç�nde  de sosyo-ekonom�k sorunlara yol açacaktır.  

Ekos�stem yönünden bakıldığında ;  flora –fauna  
açısından  6 taxonun  endem�k olduğu, baraj yapıldığında 
bunlar �le �lg�l� ne tür çalışmalar yapılacağı bel�rt�lmem�şt�r. 
Y�ne ne gar�pt�r k� bu konuda ağırlıklı olarak l�teratür 
b�lg�ler�nden faydalanılmış, “bölgede çalışma yapılmıştır 
den�lse de Hukuken proje   hazırlama aşamasında 1 yıl 4 
mevs�m yapılması gereken çalışmalar maalesef Ağustos 
2019 da sucul canlılar açısından aks bölges�nde  kısıtlı gün ve 
sayıda yapılmış ve çalışma yaptık” denm�şt�r. Bu raporda 
bölgen�n ekos�stem�n� yansıtmamaktadır.

En öneml� noktalardan b�r�s� de ;  süreç �ç�nde İSKİ Genel 
Müdürü �le de görüşmeler gerçekleşt�r�lm�ş ve Sayın Genel 



basın açıklaması

Müdür  2001 yılında başlanan 2003 yılında devreye 
sokulan Sungurlu yada Yeş�lçay Regülatöründen İstanbul'a 
aktarılan su m�ktarından memnun olduğunu bel�rtm�şt�r. 
Baraj yapıldığında  alınacak su m�ktarı ort. 115 hm3 tür. Hal� 
hazırda ort. 85.7 hm3 su zaten İstanbul'a ver�lmekted�r. İSKİ 
k ayıt lar ına baktığımızda ;  regülatörün devreye 
sokulmasından bu yana yıllık  104, 112, 114, 106 ve 2020 
yılında �se 127 hm3 /yıl su İstanbul'a ver�lm�şt�r. 
Regülatörün yıllık su verme kapas�tes�  142 hm3/yıldır. 
Şayet İsaköy Aktarma İstasyonu'ndak� pompalar yeterl� 
sayıda çalıştırılır �se baraj yapılmadan da İstanbul'un daha 
fazla su alması olasılığı mevcuttur. Bu durumda barajın 
yapılmasının ne anlamı vardır?

Bölge �nsanı, ekos�stem� ve doğası açısından yüzb�nlerce 
yılda oluşan b�r yaşam alanının yok olması, telaf�s� 
mümkün olmayan zararlara yol açacaktır. Bu noktada suyu 
alın ama yaşam alanlarımıza, tarım alanlarımıza ve 
doğamıza dokunmayın, d�yoruz.

Anayasamızın 56. ve 19 . maddeler� açık ne nett�r. 56. 

Madde; “herkes sağlıklı ve dengel� b�r çevrede yaşama 
hakkına sah�pt�r” derken, 19 madde �se “devlet vatandaşın 
madd� manev� kültürel ve çevresel değerler�n� korumakla 
yükümlüdür der”.  Oysa bu proje, bel�rt�len faydalar yer�ne 
EKOSİSTEMİ, SOSYAL YAŞAMI, KÜLTÜREL YAŞAMI VE 1. 
SINIF TARIM ALANLARINI YOK EDEN; dahası gerek bölgede 
yatırım amaçlı araz� satın alıp,  kamulaştırma kanalıyla 
devlet� zarara uğratacak, �nşaat yapacak 5'l� müteahh�t 
grubuna yen� b�r rant alanı daha açılacaktır.

13 Ek�m 2021 günü saat 14:10'da İstanbul 12. İdare 
Mahkemes�'nde görülecek dava duruşmasında adalet�n 
ekos�stemden, yaşamdan, tarımdan, hayvancılıktan, 
üret�mden, tar�hten ve kültürden yana olmasını d�l�yor, bu 
doğrultuda mücadelem�ze devam edeceğ�m�z�n 
b�l�nmes�n� tekrarlıyoruz.
Saygılarımızla
 
TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu                                            
Kocael� Ekoloj�k Yaşam Derneğ�

ÜLKEMİZ VE HALKIMIZ GERİCİLİĞE VE FAŞİZME MAHKUM 
DEĞİLDİR, BAŞKA BİR TÜRKİYE ÖZLEMİMİZ 

BASTIRILAMAYACAKTIR!
Oda Yönet�m Kurulu Başkanı Yunus Yener, 12 Eylül 1980 faş�st darbes�n�n 41. yıldönümü neden�yle b�r 
basın açıklaması yaptı.

41 yıl önce yapılan 12 Eylül darbes�, IMF �le bağıtlanan 
24 Ocak ekonom� kararlarının ardından kap�tal�zm�n 
neol�beral dönem uygulamalarına geç�ş� sağlayan, 
emek ve demokras� karşıtı faş�st b�r darbe �d�. Sonrak� 
yıllar ve özell�kle bugünkü �kt�dar dönem�nde, 12 Eylül 
faş�zm�n�n devamı ve doruğu olan b�r süreç yaşanmıştır. 
Anayasa ve yüzlerce yasada, kamu �dar� yapısında, 
kamusal üret�m, h�zmetler ve denet�mde, sına� ve 
tarımsal üret�m yapısında, planlama-sanay�leşme-
kalkınma ve mühend�sl�k parad�gmalarında yapılan 
değ�ş�kl�kler, bugün her alanda görüldüğü üzere 
Türk �ye' y �  çok ger �ye götürmüştür.  Bugünkü 
sosyoekonom�k pol�t�kalar �le meslek örgütler�, 
demokrat�k k�tle örgütler�, basın ve toplumsal 
muhalefete yönel�k baskı pol�t�kaları, 12 Eylül 
faş�zm�n�n hem devamı hem de yen� b�ç�mlerle tepe 
noktası n�tel�ğ�nded�r.

Kamunun sosyal n�tel�kler� ve ülkem�z�n büktün �kt�sad� 
sosyal kazanımlarının tasf�yes� �le eğ�t�m, sağlık, enerj�, 
ulaşım, kent-kır, �mar vd. alanlarda gerçekleşt�r�len 
neol�beral ve rantçı dönüşümler; la�kl�ğ�n, hukukun, 
d e m o k r a s � n � n  t a s f � ye s �  � l e  � ç � ç e  b � r  ş e k � l d e 
yürütülmüştür. 12 Eylül'ün “Türk-İslam sentez�”, 
bügünkü s�yasal  İs lamcı �kt �darın adım adım 
güçlenmes�ne yol açan b�r ana kaynak olmuş, sonuçta 
s�yasal İslamcı b�r rej�m değ�ş�kl�ğ� yaşanmıştır. G�derek 

artan yolsuzluk, yozlaşma, kayırmacılık ve rant 
pol�t�kaları ülkem�z� yoksullaştırmıştır. Sömürü ve 
esnek/güvences�z çalışma b�ç�mler� yoğunlaşmış, 
�şs�zl�k-yoksulluk ve toplumsal bunalım koşullarına 
g�r�lm�şt�r.

Hemen herkes görüyor k�, ülkem�z ve halkımızın 
bugünü karartıldığı g�b� geleceğ�m�z de �potek altına 
alınmak �stenmekd�r. Ancak b�l�nmel� k� haktan, 
haklıdan, hukuktan, adaletten, eş�tl�k ve özgürlükten, 
toplumsal refahtan yana özlemler gel�şmekted�r. 
Ülkem�z ve halkımız karanlığa, ger�c�l�ğe, faş�zme 
mahkûm değ� ld � r,  başk a b� r  Türk �ye  öz le ler � 
bastırılamayacaktır.

Mevcut durum bütün emek ve demokras� güçler�n�n 
önüne b�rl�kte d�renme, kaybed�len her şey� daha üst 
boyutlarda yen�den kazanma ve yen� b�r Türk�ye �ç�n 
mücadele görev�n� koymuştur. Toplumsal �ht�yaçlar 
doğrultusundak� kamucu pol�t�kaların hak�m olduğu 
bağımsız, demokrat�k, la�k, sanay�leşm�ş, kalkınmış, tam 
�st�hdamı sağlanmış adaletl� b�r Türk�ye'ye ancak 
böylece ulaşab�leceğ�z.

Yunus YENER
TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Başkanı
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Kaynak: Teknoloj�sever.com, m�ll�yetteknoloj�.com �nternet

W h a t s A p p' t a n  m � l y o n l a r c a  k u l l a n ı c ı s ı n ı 
�lg�lend�ren haber! Uygulama 1 Kasım'dan �t�baren 
bu telefonlarda kullanılmayacak!

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması 
WhatsApp'tan m�lyonlarca kullanıcısını �lg�lend�ren 
b�r haber geld�. Ş�rket 1 Kasım tar�h�nden �t�baren 
uygulamayı çalıştırmayacak telefon modeller�n� 
açıklarken, l�stede Apple'ın en çok terc�h ed�len 
telefonlarından �Phone 6S ve 6S Plus modeller�n�n 
bulunması d�kkat çekt�. İşte 1 Kasım �t�barıyla 
WhatsApp kullanamayacak telefonlar.
X�aom�, sahte batarya kullanan telefonların şarj hızını 
düşürecek
1 Kasım �t�barıyla WhatsApp kullanamayacak telefon 
modeller� şu şek�lde:
Apple:�PhoneSE; �Phone6S; �Phone6S Plus.
SamsungGalaxy Trend L�te;Galaxy Trend II
Galaxy SII;Galaxy S3 m�n�;Galaxy Xcover 2;Galaxy 
Core;Galaxy Ace 2.LGLuc�d 2;
Opt�mus F7;Opt�mus F5;Opt�mus L3 II Dual;Opt�mus 
F5;Opt�mus L5;Best L5 2Opt�mus L5 Dual;Opt�mus L3 
II;Opt�mus L7;Opt�mus L7 II Dual;Opt�mus L7 
II;Opt�mus F6 Enact;Opt�mus L4 II Dual;Opt�mus 
F3;Opt�mus L4 II;Best L2 2;Opt�mus N�tro HD ? 4X 
HD;Opt�mus F3Q.
ZTEGrand S Flex;V956;Grand X Quad V987;Large 
Memo.
Huawe�Ascend G740;Ascend Mate;Ascend D Quad 
XL;Ascend D1 Quad XL;Ascend P1 S;Ascend D2. 
SonySony Xper�a M�ro;Sony Xper�a Neo L;Xper�a Arc 
S.D�ğerAlcatel One Touch Evo 7;Archos 53 Plat�num; 
HTC Des�re 500;Caterp�llar Cat B15;W�ko C�nk 
F�ve;W�ko Darkn�ght;
Lenovo A820;UM� X2;Faea F1;THL W8

Instagram IGTV'y� g�zl�ce kaldırdı! Onun yer�ne 
yen� özell�k yolda
Instagram yaklaşık 3 yıl önce kullanıcılarına sunduğu 
IGTV özell�ğ�n� kaldırma kararı aldı. G�zl�ce ve sess�z 
sedasız bu h�zmet�n� prof�llerden kaldıran Instagram, 
Reels'e odaklanmayı planlıyor.
İçer�k üret�c�ler�n� �lg�lend�ren bu hamle sonrası oraya 
eklenecek yen� özell�k gündeme geld�. Söylenene 
göre gelecek yen� özell�k sayes�nde kullanıcılar para 
kazanab�lecek.

Reels özell�ğ� geld�kten sonra IGTV'n�n pabucu 
dama atıldı ve üret�len �çer�k sayısı sürekl� düşmeye 
başladı. Hal böyle olunca Instagram da bu özell�k 
yer�ne daha fazla k�ş�ye seslenmes�n� sağlayacak 
yen� b�r özell�k üzer�nde çalışmaya başladı.
Yen� özell�k �se Instagram TV olarak adlandırılıyor ve 
60 dak�kaya kadar uzayab�len �çer�kler� d�key 
şek�lde �zlenmes�n� sağlıyor. Oldukça faydalı 
görünen bu özell�k sayes�nde aynı zamanda �çer�k 
üret�c�ler� kazanç sağlaya da b�lecek.

Bütün Ay araçlarını unutun; �şte geleceğ�n 
astronotları �ç�n motos�klet!
Uzay �le �lg�l� çalışmalar arasında en öneml�lerden 
b�r� kes�nl�kle Ay'a seyahat oldu. Bazılarına göre Ay'a 
seyahat ed�lmed� bazılarına göreyse bu buluş 
stüdyoda yapay b�r ortamda gerçekleşt�. Her ne 
olursa olsun 50 yıl önce Ay'a gönder�len astronotlar, 
Ay yüzey�nde 3 saat geç�rd�. O zamanlardan bu yana 
oldukça gel�şen uzay teknoloj�ler�ne b�r Alman 
ş�rket�n�n gel�şt �rd�ğ�  motos�k let  de dah�l 
oldu.Almanya merkezl� Hook�e, Ay'a yıllar önce 
g�den astronotlardan ve NASA'nın Apollo 15 
p r o j e s � n d e n  � l h a m  a l a r a k  a s t r o n o t l a r ı n 
gezegenlerde kolayca hareket etmes�n� sağlamak 
amacıyla b�r motos�klet gel�şt�rd�. NASA'nın  
gezg�nler�ne benzeyen bu araç elbette şu anda 
protot�p aşamasında, aracın adıysa 'Tard�grade' 
olarak seç�ld�. Bunun neden�yse uzayın zorlu 
koşullarında kend�s�ne yaşama alanı sağlayan 
dünyanın en dayanıklı canlısı olması. Bu motos�klet  
zorlu koşullara karşı kullanım sağlarken aynı 
zamanda ultra haf�f b�r malzeme de kullandı. 
Ş�rket�n aktardığına göre 134 k�logram ağırlığa 
sah�p olan araç, hem dayanıklı hem de oldukça haf�f 
yapıda tasarlandı. Kolayca monte ed�len bu  
motos�klet aynı zamanda �k� dak�ka �ç�nde parçalara 
ayrılab�l�yor. Bu fütür�st araç Rus tasarımcı Andrew 
Fab�shevsk�y tarafından gel�şt�r�len b�r eks�s�zden 
�lham alarak, hayata geç�r�ld�. Alüm�nyum ve  
karbon last�klerle donatılan araç, elektr�kle çalışıyor 
ve 110 km p�l menz�l�ne sah�p. Araç Ay'a g�tmeyecek 
ancak şu anda Los Angeles Cal�forn�a'da yer alan 
Peterson Otomot�v Müzes�'nde serg�lenmeye 
başladı.



  
 

Kültür & Sanat 

 

ALGERNON’A ÇİÇEKLER
Dan�el KEYES

ANTONIO GRAMSCI
B�r Devr�mc�n�n Yaşamı
G�useppe FIORI

GÜNEŞİ UYANDILARIM (Çocuk Ser�s�)
Jose Mauro De VASCONCELOS

Çok düşük b�r IQ �le doğan 
Charl�e, b�l�m adamlarının, zeka 
sev�yes�n� artıracak deneysel 
amel�yatı gerçekleşt�rmeler� �ç�n 
kusursuz b�r adaydır. Bu deney 
Algernon adındak� laboratuvar 
fares�nde test ed�lm�ş ve büyük 
b�r başarı elde ed�lm�şt�r.
Amel�yattan sonra, Charl�e'n�n 
durumu günlüğüne yazdığı 
r a p o r l a r l a  t a k � p  e d � l m e ye 
başlanır. İlk yazdığı raporlara 
çocuksu b�r d�l ve �mla hataları hak�md�r. Ve sonra amel�yat 
etk�s�n� göstermeye başlar. Charl�e artık, �nsanların kend�s�yle 
dalga geçemeyeceğ�n� ve b�r sürü arkadaş ed�neceğ�n�, aşık 
olduğu kadına açılab�leceğ�n� düşünür. Fakat zekası normal�n 
çok üstüne fırladığından, çevres�nde yadırganır, kıskanılır ve 
�stem�ş olduğu arkadaşları ed�nmekte y�ne başarısız olur ve 
y�ne yalnızdır...
Bu deney, son derece öneml� b�r buluş olarak görülüyordu, ta 
k� Algernon'da an� b�r ger�leme baş gösterene kadar... Acaba 
Charl�e'de de aynı ger�leme olacak mıydı?

“İnandırıcı, sürükley�c� ve oldukça dokunaklı b�r h�kaye.”
-New York T�mes-

“Heyecan ver�c� b�r günlük… Bu k�taptak� bazı sahneler� 
hayatım boyunca aklımdan çıkarab�leceğ�m� sanmıyorum.”
-The News & Observer-

“İnsanı �ç�ne çeken b�r roman, özgün… Önem�n� uzun süre 
kaybetmeyecek b�r h�kaye.”
-L�brary Journal-

(Tanıtım Bülten�nden)
Sayfa Sayısı: 325
Baskı Yılı: 2015
Yayınev�: Kor�dor Yayıncılık

Teor�syenl�ğ�yle olduğu kadar 
s�yasal duruşu ve mücadelec� 
yanıyla da en öneml� Marks�st 
düşünürlerden olan Anton�o 
G r a m s c � ' n � n  h a y a t ı n ı  t ü m 
yönler�yle ele alan bu k�tap, 
Gramsc� üzer�ne yapılmış en �y� 
çalışmalardan b�r�s�.
Teor�syenl�ğ�yle olduğu kadar 
s�yasal duruşu ve mücadelec� 
yanıyla da en öneml� Marks�st düşünürlerden olan Anton�o 
Gramsc�'n�n hayatını tüm yönler�yle ele alan bu k�tap, Gramsc� 

üzer�ne yapılmış en �y� çalışmalardan b�r�s�. Faş�st Mussol�n� 
İ talyası savcılarının “Bu beyn�n �şlemes�n� y�rm� yıl 
durdurmalıyız,” ded�kler�, en ver�ml� yıllarını hap�shanelerde 
geç�rmek zorunda kalan Gramsc�'n�n yaşamını yakınlarıyla 
yaptığı görüşmeler�n yanı sıra, mektupları ve yazılarıyla 
�şleyen F�or�, sadece b�r hayatı anlatmakla kalmıyor dönem�n 
zeng�n b�r panoramasını da sunuyor. “Aklın kötümserl�ğ�, 
�raden�n �y�mserl�ğ�” düsturunu sah�plenm�ş, en özgün ve 
düşünceler� h�ç esk�meyen devr�mc�y� daha �y� kavramak �ç�n 
mutlaka okunması gereken b�r eser. 
“Çocukların fotoğraflarını aldım, ben� ne kadar sev�nd�rd�ğ�n� 
tahm�n eders�n. Gerçekten gövdeler� ve bacakları olduğunu 
kend� gözler�mle görmek de çok sev�nd�r�c�yd�, üç yıldır 
yalnızca başlarını gördüğüm �ç�n kanatsız meleklere 
dönüştükler�n� düşünüp üzülmeye başlıyordum.”
Bu k �tabın amacı  da Gramsc� 'n�n kend� por tres�n� 
tamamlamak, zaten b�ld�ğ�m�z “başına” –düşün adamı ve 
s�yasal önder– “gövde ve bacaklar” eklemek. Yan� çocukluktan 
olgunluğa, açlık, aşk ve yavaş ölüm günler�nde, “bütün” 
k�ş�l�ğ�n� oluşturan �nsanî etkenler� göstermek. K�tap, yakın 
arkadaşlarının verd�ğ� adla “N�no” Gramsc�'n�n portres�d�r.

Sayfa Sayısı: 359
Baskı Yılı: 2009
Yayınev�: İlet�ş�m Yayıncılık

Şeker Portakalı'nın sev�ml�, küçük 
kahramanı Zeze �şte y�ne karşınızda. 
Gözler�n�n �ç� y�ne ışıl ışıl, yüreğ� y�ne 
sevg� dolu. Ama hüzünler�, b�raz 
d a h a  b ü y ü m ü ş  b � r  ç o c u ğ u n 
hüzünler�. Küçüklüğündek� küçük 
Şeker Portakalı yok, ama bu kez de 
yüreğ�nde sevg�l� kurbağası var. 
Zeng�n ve aşırı alıngan b�r a�le 
tarafından evlat ed�n�lm�ş. Ama Zeze 
yen� babasının �y� n�yet�ne karşılık 
verm�yor. Evdek� b�r�c�k dostu, aşçı 
Dadada. B�r de düşler�ndek�, yer� 
doldurulamayan, yüreğ�ne kadar 
sokulup yerleşen kurbağa ve b�r f�lmde görerek gerçek 
babasının yer�ne koyduğu ünlü Fransız şarkıcısı Maur�ce 
Cheval�er. Çok parlak b�r öğrenc� olan Zeze sırılsıklam âşık 
oluyor. O güne kadar herkes� kızdıran, k�m� de tehl�kel� 
şeytanlık lar yapan b�r çocuk. Çocukluğunun sonu, 
yen�yetmel�ğ�n �lk adımları, ver�lmes� gereken yalnızlık 
sınavı...Zeze'n�n, dostlarını hayâl kırıklığına uğratması 
olanaksız. Onun her yaştan pek çok dostu olduğunu da �y� 
b� l �yoruz.  Şeker Por takalı 'nın devamı olan Güneş� 
Uyandıralım'ı da çok seveceğ�n�ze �nanıyoruz. D�z�n�n üçüncü 
k�tabı olan Del�f�şek'te bu kez, Zeze'y� del�kanlılık yaşında 
bulacaksınız.

Sayfa Sayısı: 272
Baskı Yılı: 2019
Yayınev�: Can Yayınları



sağlık

YUTKUNMA ZORLUĞU (D�sfaj�)
Kaynak: https://www.med�cana.com.tr/sagl�k-rehber�-detay/12329/yutkunma-zorlugu-d�sfaj�

Yutkunma zorluğu ya da tıpta b�l�nen adıyla d�sfaj�, 
yutma bozukluğu anlamına gel�r. Pek çok faktör 
yutkunma zorluğuna neden olab�l�r. Yutkunma zorluğu 
yaşayan bazı k�ş�ler katı ya da sıvı fark etmeks�z�n bel�rl� 
gıdaları yutmakta sorun yaşarken; d�ğer hastalar h�çb�r 
y�yeceğ� yutamaz. 

Yutkunma zorluğu yaşayan k�ş�ler, y�yecekler� ağızdan 
m�deye taşımak �ç�n olması gerekenden daha fazla çaba 
harcarlar. Bes�nler� yutab�lmek �ç�n bel�rl� kasların ve 
s�n�rler�n çalışması gerekl�d�r. Yutma �şlem� dışarıdan 
kolay b�r süreç g�b� görünse de aslında son derece 
karmaşıktır. Yutkunma zorluğu, yutma sürec�n�n 
herhang� b�r aşamasında ortaya çıkab�l�r.

Yutkunma zorluğu neden�yle; yeters�z beslenme, k�lo ve 
sıvı kaybı g�b� kompl�kasyonlar görüleb�l�r. Yutkunma 
zorluğu, yeterl� bes�n ve sıvı alımını zorlaştırab�l�r. 
Yutkunma zorluğunun sebep olab�leceğ� b�r d�ğer 
kompl�kasyon �se zatürred�r. Yutma sürec�nde hava 
yoluna kaçan y�yecek ya da sıvı, akc�ğerlere bakter� 
g�rmes�ne sebep olarak zatürreye yol açab�l�r.

Genel olarak üç çeş�t yutkunma zorluğundan 
bahsed�leb�l�r:

Oral D�sfaj�
Oral yutkunma zorluğu yaşan hastalarda problem 
ağızda oluşur. İnme g�b� nöroloj�k b�r sorun yaşamış 
hastalarda bu durumla karşılaşılab�l�r. Bunun neden� �se 
�nme sonrası d�l güçsüzleşt�ğ� �ç�n y�yecekler� 
ç�ğnemede zorluk yaşanmasıdır.

Far�ngeal D�sfaj�
Far�ngeal d�sfaj� yaşayan hastaların yutkunma 
zorluğuyla �lg�l� problem� boğazda oluşur. Boğazdak� 
sorunlar genell�kle s�n�rler� etk�leyen nöroloj�k 
hastalıklardan (Park�nson hastalığı, felç, amyotrof�k 
lateral skleroz vb.) kaynaklanır.

Özofageal D�sfaj�
Bu t�p yutkunma zorluğu yaşayan hastaların yutkunma 
zorluğuyla �lg�l� problem� yemek borusundadır. Bunun 
neden� genell�kle b�r tıkanma ya da tahr�şt�r. Bu durum 
�ç�n genell�kle cerrah� b�r prosedür gerekmekted�r.

YUTKUNMA ZORLUĞUNA NE SEBEP OLUR?
Yutkunma zorluğuna genell�kle �nme, kafa travması, 
mult�pl skleroz ya da demans (bunama) g�b� nöroloj�k 
b�r durum neden olur. Bu hastalıklar boğaz kaslarını 
zayıflatab�l�r ;  bu nedenle yutulmaya başlanan 
y�yecekler�n ağızdan boğaza ve akab�nde yemek 

borusuna taşınması zorlaşab�l�r. Yutulmaya çalışılan 
bes�nler, soluk borusundan (trakea) aşağıya ya da 
burundan yukarı g�deb�l�r; bu durumda k�ş� öğüreb�l�r, 
öksüreb�l�r veya boğulab�l�r.

Ayrıca aşağıdak� sorunlardan b�r veya daha fazlası 
yutkunma zorluğuna neden olab�l�r:

• Reflü
• Boğaz enfeks�yonları (bademc�k �lt�habı vb.)
• Yemek borusunun zayıflığı ya da yemek borusunda 
yara �z�
• Ses tel� felc� ya da zayıflığı
• Tümörler (boğaz, akc�ğer, yemek borusu kanser�)
• Hastanede uzun süre kalmayı gerekt�ren uzun sürel� 
hastalık
• Boyun, sırt ya da göğüste geç�r�lm�ş b�r amel�yat
• Nöroloj�k rahatsızlıklar
• Boğazda yemek veya d�ğer yabancı c�s�mler�n 
sıkışması (özell�kle yaşlı hastalarda)
• İlaçların yan etk�s�
• Yaşa bağlı kas güçsüzlüğü

YUTKUNMA ZORLUĞU BELİRTİLERİ NELERDİR?
Yutkunma zorluğu �le �l�şk�l� bel�rt�ler aşağıdak�ler g�b� 
sıralanab�l�r:
• Yutkunamamak
• Yutkunurken ağrı duymak
• Boğazda, göğüste veya göğüs kem�ğ�n�n (sternum) 
arkasında yemek sıkışması h�ss�
• Salya akıntısı
• Kusmak
• Sık sık m�de ekş�mes�
• Y�yecek ya da m�de as�d�n�n boğaza ger� gelmes�
• An� k�lo kaybı
• Yutma sırasında öksürük ya da öğürme
• Yutma zorluğu neden�yle y�yecekler� daha küçük 
parçalara ayırmak ya da bel�rl� y�yeceklerden kaçınmak
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sağlık

YUTKUNMA ZORLUĞU NASIL TEŞHİS EDİLİR?
B�r d�l ve konuşma terap�st�, soruna ney�n yol açtığını 
tesp�t etmek �ç�n çeş�tl� testler yapmak �steyeb�l�r. 
Hastaya bel�rt�ler�n ne kadar süred�r mevcut olduğu 
hakkında sorular sorulur. Ayrıca yutkunma zorluğunun 
en çok sıvılarda mı, katılarda mı yoksa her �k�s�nde m� 
yaşandığına yönel�k b�lg� ed�n�l�r.

• Yutkunma Test�: Bu test, genell�kle b�r d�l ve konuşma 
terap�st� tarafından yapılır. Katı gıdaların mı yoksa 
sıvıların mı yutkunma zorluğuna neden olduğunu 
tesp�t edeb�lmek esas amaçtır.

• Baryum Yutma Test�: Bu test�n yapılab�lmes� �ç�n hasta 
baryum �çeren b�r sıvıyı yutar. Baryum, röntgende 
görüneb�ld�ğ� �ç�n doktor hastanın yemek borusundak� 
kasların nasıl çalıştığını daha ayrıntılı b�r şek�lde 
�nceleme fırsatı bulur.

• Endoskop�: Bu �şlemde doktor, hastanın yemek 
borusunu �ncelemek �ç�n b�r kamera kullanır. Kanser 
olab�leceğ� düşünülen b�r anormall�kle karşılaşılırsa, 
b�yops� �ç�n örnek alınır.

• Manometr�: Bu �şlemde, yemek borusundak� kaslar 
çalışırken oluşan basınç değ�ş�kl�kler� ölçülür. 
Manometr�, endoskop� sırasında b�r sorun bulunmazsa 
başvurulan b�r �şlemd�r.

YUTKUNMA ZORLUĞU TEDAVİSİ
Yutkunma zorluğunun türler�ne göre çeş�tl� tedav�ler 
uygulanır.

Orofarengeal D�sfaj� İç�n Tedav� Yöntemler�
Transfer d�sfaj� olarak da adlandırılan orofarengeal 
d�sfaj�, genell�kle nöroloj�k b�r problemden kaynaklanır. 
Bu rahatsızlığa yönel�k etk�l� b�r tedav� sağlamak 
oldukça zordur. Yutkunma zorluğu olan Park�nson 
hastaları, Park�nson hastalığına yönel�k �laçları 
kullanarak �y�leşme göreb�l�rler.

Yutma terap�s�: Bu tedav�, b�r d�l ve konuşma terap�st� 
tarafından yapılır. Hasta yen� yutma yöntemler� öğren�r. 
Yapılan çeş�tl� egzers�zler yoluyla �y�leşme sağlanır.

Beslenme: Bazı y�yecekler�n ya da sıvıların yutulması 
daha kolaydır. Yutulması en kolay gıdaların saptanması 
gerek�r. Ancak, hastanın bu y�yecekler� tüket�rken 
dengel� beslenmes� gerek�r.

Tüp yoluyla beslenme: Eğer hasta zatürre, yeters�z 
beslenme veya deh�drasyon r�sk� altındaysa, nazal tüp 
(nazogastr�k sonda) ya da PEG (perkütan endoskop�k 
gastrostom�) yoluyla beslenmes� gerekeb�l�r. PEG 
tüpler� cerrah� b�r müdahale �le m�deye yerleşt�r�l�r.

Özofageal D�sfaj� İç�n Tedav� Yöntemler�
Özofageal d�sfaj� �ç�n çoğunlukla cerrah� müdahale 
gerekmekted�r.

D� latasyon:  Yemek borusunun gen�ş let � lmes� 
gerek�yorsa d�latasyon uygulanmalıdır. Bu �şlem 
sırasında yemek borusuna küçük b�r balon yerleşt�r�l�r 
ve ş�ş�r�l�r.

Botox enjeks�yonu: Bu �şlem, yaygın olarak yemek 
borusundak� kaslar sertleşm�şse kullanılır. Botox, 
kasılan kasları felç etmek �ç�n kullanılır.

YUTKUNMA ZORLUĞU İLE YAŞAMAK
Yutkunma zorluğu başladığında uzman b�r hek�me 
başvurmak gerekl�d�r. Yapılan tetk�kler sonrasında 
ver�len tavs�yelere uyulmalıdır. Bel�rt�ler� haf�fletmeye 
yardımcı olmak �ç�n d�ğer öner�ler de şunlardır:

Y�yecekler, daha küçük parçalar hal�nde ve �y� 
ç�ğnenerek yenmel�d�r.

Kahve ve meyve suyu g�b� sıvılar, bazı �nsanlarda 
yutkunma zorluğuna yol açar. K�m�ler� �ç�n de fıstık 
ezmes� ya da karamel g�b� yapışkan y�yecekler yutmayı 
zorlaştırab�l�r. Sorun çıkaran gıdalar tesp�t ed�lerek, bu 
y�yecekler�n tüket�m�nden kaçınılmalıdır.

Alkol, tütün ve kafe�n ürünler� m�de ekş�mes�n� 
körükled�ğ� �ç�n yutkunma zorluğunun artmasına 
sebep olab�l�r.

NE ZAMAN TIBBİ YARDIM ALINMALI?
Düzenl� olarak yutma güçlüğü çek�yorsanız ya da 
yutkunma zorluğu neden�yle k�lo kaybı ya da kusma 
g�b� ş�kayetler yaşıyorsanız en kısa zamanda uzman b�r 
doktora başvurmalısınız.

Nefes almayı engelleyen b�r tıkanıklık h�ssed�yorsanız, 
derhal 112'y� arayın. Y�yecekler�n boğazınıza ya da 
g ö ğ s ü n ü z e  s ı k ı ş t ı ğ ı n ı  h � s s e t t � ğ � n � z  � ç � n 
yutkunamıyorsanız, en yakın ac�l serv�se başvurun.
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BU PROTOKOLLER 01.03.2019 - 01.03.2020 TARİHLERİ ARASI GEÇERLİ OLUP, MMO ODA/KURUM ÜYELERİ, ÇALIŞANLARI VE 
BU KİŞİLERİN BİRİNCİ DERECE YAKINLARINI KAPSAR. HİZMET ESNASINDA ODA KİMLİK KARTI GÖSTERİLMESİ ESASTIR.
İnd�r�ml� Kuruluşlarımıza  sayfamızdan  https://www.mmo.org.tr/kocael�/uyeler�m�ze-�nd�r�m-protokolu-yap�lan-f�rmalar
ulaşab�l�r ya da Kare Borkod uygulamamızı kullanab�l�rs�n�z. 

UĞUR YILMAZ
SUTAN ULUSOY
CEMAL B. KILIÇOĞLU
MELİKE BULUT
SEZER GÖNÜL
UMUT KAYA
HARUN DENİZLİ
MERT KAVURT
MUHAMMED ALİ YEL
MEHMET E. DEMİRCAN
ARİF MERT SAYIN
MAHMUT N. KOVAR
MUSTAFA ZABUN
ABDULHADİ SEYFETTİN
CEVAHİR ÖZGÜR

SEMİH HARMANLI
BAYRAM HAŞIL
EMİRHAN SEVİL
BERJAY BUDAK
ÖZCAN B. ÖZDEMİR
BERKEHAN APAYDIN
ÖZGE SİPAHİ
MELİH YILDIRIM
B. YASİN ÖZKANCA
UMUT KARAGÖZ
BERK DEMİROĞLU
SAFA E. BAYBURTLU
FURKAN ÖZTÜRK
OĞUZHAN YILDIRIM
YUNUS DUMAN

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

MUHAMMED MERT CANCA
ÖZCAN YILMAZ
MUSA SERT
ZAFER CİNGİZ
ABUZER DURSUN
UĞUR SEVİĞ
MEHMET GÖNÜL
İSMAİL ONAY
AHMET ÖZTÜRK
SÜLEYMAN SEVLER
EMEL TÜRKEL
SEFA YİĞİT
TALHA ALMASRİ
ÖZGÜN KÜÇÜK
FERHATCAN BAŞ

HURİ CANAYAKIN
İSMAİL DUHAN ERDİNÇ
BİRSEN ALBAYRAK
SİNEM K. KORKMAZ
BURAK YILDIRIM
YUSUF ERCAN
DİĞDEM GÖNÜL
DOĞAN KURT
MURAT ÖZKAYA
Z. BATUHAN YAKUT
BEYTULLAH ÇİL
ZELİHA B. TURAN
EMRAH İŞBİLEN
CENGİZHAN YÜZLÜKOĞLU
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üyelerimizden

TEBRİKLER

BAŞSAĞLIĞI
• Değerl� Üyem�z Ender Kemal ÇAKIR'ın kayınval�des� 17 Eylül 
2021 tar�h�nde vefat etm�şt�r.
Kederl� a�les�n�n acısını paylaşıyor, başsağlığı d�l�yoruz.

• Değerl� Üyem�z, Çınar ULUSOY'un kayınval�des�  04 Ek�m 
2021 tar�h�nde vefat etm�şt�r. 
Kederl� a�les�n�n acısını paylaşıyor, başsağlığı d�l�yoruz.

• Değerl� Üyem�z Em�n KALLEM 07 Ek�m 2021 tar�h�nde vefat 
etm�şt�r. 
Kederl� a�les�n�n acısını paylaşıyor, başsağlığı d�l�yoruz.

• Değerl� Üyem�z Nac� TEKİN 09 Ek�m 2021 tar�h�nde vefat 
etm�şt�r.  Kederl� a�les�n�n acısını paylaşıyor, başsağlığı 
d�l�yoruz.

• Değerl� Üyem�z Ender Osman PAKDİL'�n annes� 14 Ek�m 2021 
tar�h�nde vefat etm�şt�r.
Kederl� a�les�n�n acısını paylaşıyor, başsağlığı d�l�yoruz.

• Öncek� dönem TMMOB Başkanlarından M�mar Yavuz 
Önen`�n ab�s� ve esk� Kocael� Barosu başkanlarından Avukat 
İbrah�m Önen 101 yaşında İzm�t`te vefat etm�şt�r.
Kederl� a�les�n�n acısını paylaşıyor, başsağlığı d�l�yoruz.

• Değerl� Üyem�z, Ahmet AKDAĞ'ın kayınval�des� 19 Ek�m 2021 
tar�h�nde vefat etm�st�r.
Kederl� a�les�n�n acısını paylaşıyor, başsağlığı d�l�yoruz.
  
• Değerl� Üyeler�m�z Kemal SARIOĞLU ve Kad�r SARIOĞLU'nun 
babası 10 Eylül 2021 tar�h�nde vefat etm�şt�r.
Kederl� a�les�n�n acısını paylaşıyor, başsağlığı d�l�yoruz.

• Çalışma arkadaşımız Gülç�n Batırer ve Emrah Örter 2 
Ek�m 2021 Cumartes� günü evlenm�şt�r. Arkadaşımızı 
gönülden tebr�k ed�yor, mutluluklar d�l�yoruz. 
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