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Murat KÜREKCİ
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Sevg�l� Meslektaşlarım,
Cov�d-19 Salgının bütün hızıyla devam ett�ğ� �k� yılı ve 
Şubem�z�n 15. Dönem�n� tamamlamak üzerey�z. Dünyanın, 
dolayısıyla ülkem�z�n ve Odamızın da �lk kez deney�mled�ğ� 
bu süreçte yaşamı da yen�den b�rl�kte ürett�k. Kend�m�z�, 
a�leler�m�z� ve yakın çevrem�z� hastalığa karşı korumaya 
çalışırken, meslek b�lg�ler�m�z� toplumla ve �lg�l� taraflarla 
paylaşıp, sürece �nsanlık adına katkılarımızı sunduk; 
sunmaya devam ed�yoruz. İfade ett�ğ�m g�b�, yaşam devam 
ed�yor ama kend�n� de yen�den şek�llend�r�yor. Bu dönemde, 
eğ�t�mler�m�zden sosyal etk�nl�kler�m�ze, yönet�m kurulu 
toplantılarından 1 Mayıs Etk�nl�kler�ne kadar b�rçok faal�yet 
çoğunlukla çevr�m�ç� olarak yürütüldü. Öyle görünüyor k�; 
yaşadıklarımız ve salgın sürec�n�n olumlu-olumsuz 
öğret�ler�n�n bell� b�r kısmı kalıcı hale gelecek. Böyles� b�r 
dönemde, üyeler�m�ze ve �nsanlığa başta sağlık d�l�yorum.

Değerl� meslektaşlarım,
Her Faal�yet dönem�nde olduğu g�b� 15. Dönem Çalışma 
Dönem�m�z de çeş�tl� alanlarda yoğun faal�yetlerle geçt�. Üye 
ve İşyer� Odaklı meslek ve meslektaş sorunlarının 
�rdelend�ğ�, mühend�sl�k �şs�zl�ğ�n ve düşük ücret �le özlük 
haklarında yoksunlukların sıkça gündemleşt�r�ld�ğ�, meslek� 
ve tekn�k eğ�t�m faal�yetler�n öne çıktığı Oda faal�yetler�yle 
b�rl�kte Sekretarya h�zmetler�n�n de Şubem�zce ver�ld�ğ� 
TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu �le b�leşen� 
olduğumuz TMMOB-TTB-KESK-DİSK, Kocael� Akadem�k 
Odalar B�rl�ğ�, Kocael� Emek ve Demokras� Güçler�, Çevre vb. 
Platformlara her türlü katkıyı vermeye çalıştık; verd�k. 

Kandıra Babaköydek� maden sahasına karşı verd�ğ�m�z 
mücadelede belk� ağaçların b�r kısmının katled�lmes�n� 
engelleyemed�k ama bölgen�n önce Tar�h� SİT alanı olmasını, 
sonra SİT alanının gen�şlet�lmes�n� sağladık. "Kanal İstanbul" 
Projes�ne karşı Kocael�'den ses olduk, Bolu Seben'dek� 
"Ayman Yaylası" �le d�ğer taşocakları projeler�ne karşı her 
alanda doğamızı savunduk. Kandıra �lçem�z�n üçte b�r�n� 
etk�leyecek "Sungurlu Barajı"nın ÇED Kararının �ptal 
ett�r�lmes�nde, Kandıra Halkı �le dayanışma �çer�s�nde olduk. 
Bugün den�zler�m�z�n ölmes�ne karşı doğamızla b�rl�kte ses 
olduk, Elektr�k P�yasası Kanunlarında yapılan değ�ş�kl�klere 
da�r Last�k Yakılarak enerj� üret�lmes�n�n hem teşv�k 
kapsamından çıkartılması hem de doğamıza vereceğ� 
zararları buradan, Kocael�'nden anlatmaya çalıştık. B�l�msel 

çalışmalara kulak asmayanlar karşısında, bu yağma 
düzen�ne ve talana karşı mücadele etmekten ger� durmadık. 
Kent ve Ülke gündem�nde ses olab�ld�ysek, küçük b�r katkı 
sunab�ld�ysek ne mutlu b�ze...  

Sevg�l� Meslektaşlar,
Son dönemde, kur farklarındak� dalgalanma, -buna 
devalüasyon d�yel�m; yapılan f�yat ayarlamaları, -buna da 
enflasyon d�yel�m; yokluk-yoksulluk, �şs�zl�k dayanılmaz b�r 
hal aldı. Toplum olarak çok zor ekonom�k koşulları 
yaşamaktayız. Yerel�m�zde etk�lenen taraflarla, emekten, 
demokras�den yana kurumlarla mücadele etmeye devam 
ed�yoruz. 

TMMOB'n�n örgütlü olduğu 81 �lde başlatılan "Emeğ�m�ze, 
Mesleğ�m�ze, Haklarımıza Sah�p Çıkıyor Sorunlarımıza 
Çözüm İst�yoruz!" kampanyası kapsamında talepler�m�z� b�r 
kez daha d�llend�rmeye devam ed�yoruz. Kampanya 
kapsamında halktan ve emekten yana,  �nsanca yaşam 
koşulları talep eden bu ülken�n aydınlık yüzlü mühend�s, 
m�mar, şeh�r plancılarının 8 ana taleb�n� bülten �çer�s�nde 
bulacaksınız.
 
Değerl� meslektaşlarım,
Bu bülten dönem�nde TMMOB'n�n yaptığı  K adın 
Kurultayına, EMO sekretaryalığında Hybr�t olarak yapılan 13. 
Enerj� Sempozyumu'na ve MMO sekretaryalığında y�ne 
Hybr�t olarak yapılan Sanay� Kongres�'ne katılım sağladık.
Y�ne bu bülten dönem�nde yapılan etk�nl�kler�m�z� �çer�kte 
bulab�l�rs�n�z.

Sevg�l� Meslektaşlarım,
14 Ocak 2018 tar�h�nden �t�baren 4 yıll ık süreçte 
yürüttüğümüz Yönet�m Kurulları görevler�m�zde, s�zlerden 
aldığımız destek ve katkılar �le b�rl�kte olmanın, üretmen�n 
ve yönetmen�n keyf�n� yaşattığınız �ç�n çok teşekkür 
ed�yorum. 

S�z değerl� üyeler�m�z�, 
Emeğ�m�ze, mesleğ�m�ze, haklarımıza ve bu güne 
b�r�kt�rm�ş olduğumuz hak, hukuk, barış, demokras� ve 
Oda Değerler�m�ze sah�p çıkmaya;  5-6 Şubat 2022 
tar�hler�nde yapacağımız 15. Olağan Genel Kurul ve 
seç�mlere davet ed�yoruz.

2022 yılının, yaşamlarımıza umut olmasını ve sağlıklı 
geçmes�n� d�l�yorum...
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EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE, HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKIYOR 
SORUNLARIMIZA ÇÖZÜM İSTİYORUZ

Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� Yönet�m Kurulu 
adına, ülkem�z�n dört b�r yanında h�zmet veren 600 b�n� 
aşkın mühend�s m�mar ve şeh�r plancısı adına hep�n�z� 
saygıyla ve dostlukla selamlıyorum.

Fabr�kalardan şant�yelere, tersanelerden madenlere, 
santrallerden l�manlara, tarım alanlarından ormanlara, 
kamu kurumlarından of�slere kadar üret�m�n olduğu 
her yerde hayatı yaratan tekn�k elemanların öz örgütü 
TMMOB'n�n yönet�c�ler� olarak emeğ�n ve alınter�n�n 
başkent� Zonguldak'ta olmaktan büyük mutluluk 
duyuyoruz.

Bugün �k� nedenle burada toplanmış bulunuyoruz:

Burada bulunmamızın �lk neden�, ekonom�k kr�z�n 
g�derek der�nleşt�ğ� bu günlerde, gel�rler� g�derek 
düşen, yaşam standartları g�derek bozulan, g�derek 
yoksullaşan, �şs�zl�k tehd�d�yle boğuşan mühend�s, 
m�mar ve şeh�r plancılarının emekler�ne sah�p çıkmak 
�ç�n başlattığımız kampanyamızın çağrısını yapmak.

Burada bulunmamızın �k�nc� neden� �se, Türk�ye Taş 
Kömürü Kurumuna a�t olan ve 57 yıldır TMMOB Maden 
Mühend�sler� Odası tarafından kullanılmakta olan, 
Zonguldak kent�n�n ve halkının b�l�msel, kültürel ve 
sosyal �ht�yaçlarına yönel�k kamusal h�zmet veren tar�h� 
b�namızın gasp ed�lmes�ne dur demekt�r.

Türk�ye tar�h�n�n en büyük, en sarsıcı ekonom�k 
kr�zler�nden b�r�n� yaşıyoruz. Tek adam rej�m� altında b�r 
part� organı g�b� çalışan TÜİK'�n şa�bel� ver�ler� �le 
g�zlenmek �stese de gündel�k hayatımızın her alanında, 
gündel�k hayatımızın her anında kr�z�n etk�ler�n� 
�l�kler�m�ze kadar h�ssed�yoruz.

Döv�z kurundak� yüksel�ş sene başından bu yana yüzde 
35'� aştı. Kurdak� bu yüksel�ş, �thalata dayalı bütün 
sektörlerde mal�yetler�n artmasına, f�yatların kontrol 
ed�lemez b�ç�mde yükselmes�ne neden oldu. Ev almak, 
araba almak, elektron�k eşya almak �mkansız hale geld�.

Başta temel gıda maddeler� olmak bütün harcama 
kalemler�ndek� yıllık f�yat artışı yüzde 50'ye yaklaştı. 
Akaryakıta, doğalgaza, elektr�ğe b�rb�r� ardına fah�ş 
zamlar yapıldı. Ev k�raları, ulaşım ücretler�, haberleşme 
g�derler� akıl almayacak kadar yükseld�. Faturalar 
ödenemez hale geld�.

Her şey pahalanırken, her şey�n f�yatı yüksel�rken 
artmayan tek şey emeğ�yle geç�nenler�n gel�rler� oldu. 
Bu kr�zde kamuda çalışan arkadaşlarımızın payına resm� 
enflasyon rakamlarına dayalı zamlar, ücretl� çalışan 
arkadaşlarımızın payına açlık sınırında maaşlar ve 
�şs�zl�k, serbest çalışan arkadaşlarımızın payına g�derek 
artan mal�yetler ve artan borç yükü düştü.

Hep�m�z g�derek daha fazla yoksullaşıyoruz. Hep�m�z 
g�derek daha zor koşullarda yaşıyoruz. Artık sadece 
kend� hayatımızdan değ�l, gelecek kuşaklarımızın 
hayatlarından da feragat ederek yaşıyoruz.

Ülke halkı olarak b�zler böyles� büyük b�r kr�z �le 
boğuşurken �kt�dar sah�pler� ve yandaşları, kend� 
şatafatlı yaşam tarzlarından, kend� lüksler�nden h�çb�r 
ödün vermeden yaşamaya devam ed�yorlar.

Saray salonlar ındak �  davetlerde k r �z �n etk �s � 
görünmüyor. Geç�ş garant�l� köprülerde, yolcu garant�l� 
havaalanlarında, hasta garant�l� şeh�r hastaneler�nde, 
alım garant�l� sözleşmelerde, 5 çeten�n kaptığı 
projelerde kr�z�n etk�s� görünmüyor.

Çünkü buralara akan paralar, verg� olarak y�ne b�z�m 
ceb�m�zden, emeğ�yle geç�nenler�n ceb�nden çıkıyor. 
Çünkü buralara akan paralar özelleşt�r�len kamu 
�şletmeler�nden elde ed�l�yor. Çünkü buralara akan 
paralar yok pahasına satılan kamu araz�ler�nden, 
madenler�m�zden, kıyılarımızdan elde ed�l�yor.

Kend� saltanatları sürsün d�ye halkın yaşamını 
zehred�yorlar. Kend� yandaşlarının ceb� dolsun d�ye ülke 
kaynaklarımızı yağmalıyorlar.

B�zler emeğ�yle geç�nen mühend�sler, m�marlar ve şeh�r 
plancılar bu g�d�şe hayır d�yoruz!
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Kr�z�n bedel�n�, bu kr�z�n müsebb�pler� ödes�n d�yoruz.

Kr�z�n bedel�n� yıllardır bu ülke kaynaklarını ve 
çalışanların alın ter�n� sömürenler ödes�n d�yoruz.

Yıllardır artan sorunlarımıza artık b�r çözüm �st�yoruz.

Üreten kalkınan, hakça bölüşen b�r ülke �st�yoruz.

İşs�z üyeler�m�ze �st�hdam alanları açılmasını �st�yoruz.

Mühend�s, m�mar ve şeh�r plancısı �st�hdamında, almış 
olduğumuz, eğ�t�m, verm�ş olduğumuz h�zmet ve 
üstlenm�ş olduğumuz sorumlluğun n�tel�ğ�ne ugun ve 
�nsanca yaşanacak b�r asgar� ücret bel�rlenmes�n� 
�st�yoruz.

Ad�l b�r gel�r dağılımı �st�yoruz.

Ücret ve hak kayıplarımızın g�der�lmes�n� �st�yoruz. 
Güvenl� ve güvencel� çalışma koşulları �st�yoruz.

Kamuda daha fazla �st�hdam �st�yoruz.Kamu çalışanı 
üyeler�m�z�n ek göstergeler�n�n ve özel h�zmet 
tazm�natlarının eşdeğer kadrolara uygun olarak 
güncellenmes�n� ve yükselt�lmes�n� �st�yoruz.

L�yakata dayalı b�r kamu yönet�m� �st�yoruz.

Haksız, hukuksuz b�r şek�lde, haklarında herhang� b�r 
yargı kararı olmadan �şler�nden atılan tüm üyeler�m�z�n 
tüm haklarıyla görevler�ne �ade ed�lmes�n� �st�yoruz.

Emekl� maaşlarımızın yükselt�lmes�n� �st�yoruz.

İnsan onuruna uygun b�r yaşam, �nsan onuruna yaraşır 
b�r gelecek �st�yoruz.

Mecl�ste devam eden bütçe görüşmeler� sırasında 
talepler�m�z� daha da yükselteb�lmek �ç�n bugün 
Zonguldak'ta başlattığımız kampanyamızı Türk�ye'n�n 
dört b�r yanında yaygınlaştıracağız. Meslektaşlarımızın 
talepler�n�n taşıyıcısı, emeğ�yle geç�nen tüm toplumsal 
kes�mler�n gür ses� olacağız.

Az önce d�le get�rd�ğ�m g�b� s�yas� �kt�dar sadece 
emeğ�m�ze değ�l, yıllar boyunca emeğ�m�zle var 
ett�ğ�m�z tüm değerler�m�ze de göz d�km�ş durumda.

Kıyılarımızı,  ormanlarımızı,  dereler�m�z�,  tarım 
araz�ler�m�z�, madenler�m�z� yağmaladılar yetmed�, 
ş�md� de gözünü kurumlarımızın varlıklarına d�kt�ler. B�r 
gecede yayınlanan cumhurbaşkanlığı kararları �le 

Ün�vers�teler�m�z�n, kamu kurumlarının, kamu 
� ş l e t m e l e r � n � n  te s � s l e r � n e,  m ü l k l e r � n e,  g ay r ı 
menkuller�ne el koyuyorlar.

Yıllar boyunca kamusal b�r anlayışla toplumun tüm 
kes�mler�ne fayda sağlayan tes�sler b�r gecede rant 
hal�ne dönüştürülüyor.

Bunlardan b�r tanes� de 114 yıllık tar�h�yle Zonguldak �le 
özdeşleşm�ş, mülk�yet� Türk�ye Taş Kömürü Kurumuna 
a�t olan ve 57 yıldır TMMOB Maden Mühend�sler� Odası 
tarafından kullanılmakta olan tar�h� b�namızdır.

Bu b�na, Zonguldaklı madenc�ler�n, Zonguldak'a 
emeğ�n�, alın ter�n�, günü geld�ğ�nde canını verm�ş 
maden mühend�sler�n�n ev�d�r. Bu b�na, Zonguldaklı 
madenc�ler�n mücadele tar�h�n�n parçasıdır. Bu b�na 
Zonguldak'tak� toplumsal muhalefet�n sığınağıdır. Bu 
b�na, Zonguldak'tak� kültürel ve sosyal hayatın nefes 
alma yer�d�r.

Bu kente damgasını vurmuş yüz yıllık mühend�sl�k 
tar�h�m�z�n el�m�zden alınmasına, bu tar�h�n parçası 
olan b�nanın ranta tesl�m ed�lmes�ne �z�n vermeyeceğ�z.

Başta Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� Bakanlığı ve 
Enerj� ve Tab�� kaynaklar Bakanlığı olmak üzere tüm 
yetk�l�ler� bu yanlış karardan derhal dönmeye 
çağırıyorum. Tüm demokrat�k kamuoyunu, tar�h� 
b�namıza, kentsel dokumuza ve mücadele geçm�ş�m�ze 
sah�p çıkmaya davet ed�yorum.

Yaşasın Örgütlü Mücadelem�z, Yaşasın Dayanışma!
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TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz, TMMOB tarafından düzenlenen "Emeğ�m�ze, 
Mesleğ�m�ze, Haklarımıza Sah�p Çıkıyor Sorunlarımıza Çözüm İst�yoruz!" kampanyası kapsamında 
meslektaşların �şs�zl�k sorununu gündeme get�ren "D�plomalı İşs�z Olmak İstem�yoruz! İşs�zl�k Sorununa 
Çözüm İst�yoruz!" başlıklı basın açıklamasını 25 Kasım 2021 tar�h�nde gerçekleşt�rd�.

DİPLOMALI İŞSİZ OLMAK İSTEMİYORUZ! 
İŞSİZLİK SORUNUNA ÇÖZÜM İSTİYORUZ!

Tek adam yönet�m�n�n ülkem�z� taşıdığı nokta açlık, 
yoksulluk, �şs�zl�k ve sefalet koşulları olmuştur. 23 Kasım 
Salı günü yaşadığımız döv�z kurlarındak� artış 
emekç�ler�n hayatına zam, yüksek enflasyon, gel�rlerde 
düşüş ve �şs�zl�k olarak yansımaya başlamıştır. İkt�darla 
çıkar b�rl�ğ� �ç�ndek� b�r avuç yandaş ve �şb�rl�kç�n�n 
kasaları ş�şerken, gen�ş emekç� kes�mler� her gün daha 
fazla borçlanmaya, �ht�yaçlarından daha fazla kısmaya 
zorlanmaktadır.  Toplumdak� gel�r dağılımı uçurumu 
g�derek der�nleşmekted�r.

S �yas�  �kt �dar ın övünerek açık ladığı  büyüme 
rakamlarının h�çb�r toplumsal karşılığı olmayan, sanay� 
ve tarımsal üret�me, bu alanlardak� yatırımlara bağlı 
olmayan ve �st�hdam yaratmayan hormonlu b�r 
büyüme olduğu ortaya çıkmıştır. Bu büyümeden halkın 
payına düşen �şs�zl�k ve yoksulluk olmuştur. İkt�darın tek 
derd�, rant çarklarını döndüreb�lmek, �kt�dar süreler�n� 
uzatab�lmek ve kasalarını doldurab�lmekt�r.

Yaşadığımız der�n kr�ze bağlı olarak büyüyen �şs�zl�k, 
hayat pahalılığı, düşük ücretler ve güvences�zl�k 
emeğ�yle geç�nen herkes� olduğu g�b� mühend�s, 
m�mar ve şeh�r  plancı lar ını  da çok yak ından 
etk�lemekted�r. İmardan sanay�ye, tarımdan enerj�ye 
kadar tüm tasarım, planlama ve üret�m süreçler�nde yer 
alan ve hayatı yaşanab�l�r kılan mühend�s, m�mar ve 
şeh�r plancıları �şs�zl�kle boğuşmaktadır.

TÜİK tarafından yayımlanan ver�lere göre ülkem�zde 7 
m�lyon 900 b�n k�ş� �şs�zd�r. 2021 yılında ülkem�zdek� 
genç �şs�zl�ğ� yüzde 23,2 olarak açıklanmıştır. Yan� 
çalışab�lecek her dört gençten b�r� �şs�zd�r! B�nlerce 
genç, b�nlerce meslektaşımız �ş bulmaya da�r umutlarını 
kaybetm�şt�r. Mühend�s, m�mar ve şeh�r plancısının �ş 
bulamaması, ülkem�z�n üret�mden, kalkınmadan, 
gel�şmeden koptuğunun göstergeler�nden b�r�s�d�r.

Her 3 Meslektaşımızdan 1'� İşs�z!

2013 yılında 423 b�n olan toplam üye sayımız 2021 
yılında 600 b�n� aşmıştır. 2021 yılı resm� ver�ler�ne göre 8 
m�lyon 938 b�n yüksekokul mezunu �şgücünün 1 m�lyon 
162 b�n� mühend�s, m�mar ve şeh�r plancısıdır. L�sans 
mezunu olan �şs�z sayısı 1 m�lyon 13 b�nd�r ve bunun 

230 b�n� yan� %22,7's� mühend�s, m�mar ve şeh�r 
plancısıdır.

Bağlı Odalarımız tarafından yapılan çalışmalara 
bakıldığında her 5 �nşaat mühend�s�nden 2's�n�n, her 4 
mak�ne mühend�s�nden 1' �n�n ve her 2 şeh�r 
plancısından 1'�n�n �şs�z olduğu görülmekted�r. Üye 
sayımıza göre hesaplandığında, 2021 yılı mühend�s, 
m�mar ve şeh�r plancısı �şs�zl�k oranı %38,3'tür. Resm� 
rakamlar her ne kadar makyajlı olsa da �şs�zl�k 
sorununun ulaştığı boyutu g�zlemeye yetememekted�r. 
Her 3 mühend�s, m�mar ve şeh�r plancısından 1'� �şs�zd�r.
Ücretl� çalışan tüm meslektaşlarımız �se kend�s�n� 
yarının potans�yel �şs�z� olarak görmekted�r. Daha vah�m 
olanı meslekler�ne başlamak �ç�n mezun olmayı 
bekleyen öğrenc� arkadaşlarımızın, eğ�t�m�n� aldıkları 
meslekler� yapab�lme umutları tükenmekted�r. G�derek 
zorlaşan yaşam koşulları altında �şs�zl�k, güvences�zl�k, 
hayat pahalılığı, düşük ücretlere karşı d�renemeyen 
meslektaşlarımız çares�zl�kle meslekler� dışında �şlere, 
kayıt dışı çalışmaya yönelmekted�rler.

Ülkem�z�n Mühend�s, M�mar ve Şeh�r Plancısı 
Kaybetme Lüksü Yok!

Tüm çabalarına rağmen �şs�zl�k sorunlarına çözüm 
bulunmayan her yaştan meslektaşımız, ülkede yaşama 
umudunu da y�t �rmekted�r.  Yen� mezun genç 
meslektaşlarımız ülkem�zdek� �st�hdam sorunu 
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yüzünden çözümü yurt dışına g�tmekte bulmaktadır. 
Oysa ülkem�z�n b�r tek mühend�s, m�mar ve şeh�r 
p l a n c ı s ı  k a y b e d e c e k  l ü k s ü  y o k t u r.  Ç ü n k ü 
meslektaşlarımız ülkem�z� kalkınmasının, üret�m�n�n, 
sanay�leşmes�n�n,  büyümes�n�n,  gel �şmes�  ve 
�lerlemes�n�n öncüler�d�r. Halkımızın bolluk ve refah 
�çer�s�nde yaşamasının anahtarı meslektaşlarımızın 
planlama ve üret�mdek� sorumluluklarıdır. Ülkem�z�n 
n�tel�kl� �şgücünün, yurtdışına göçü kabul ed�lemez!

Çözüm Üret�mde,  Çözüm Kamusal  Faydayı 
Korumakta!

Meslektaşlarımızın mahkûm bırakıldığı d�plomalı 
�şs�zl�ğ�n�n önüne b�r an önce geç�lmel�d�r. Ülken�n 
sanay� ve tarımını b�t�ren meslek alanlarımızı, meslek 
alanlarımızdak� �st�hdamı daraltan özelleşt�rme ve rant 
pol�t�kaları terk ed�lmel�d�r. İşs�zl�k sorununun çözümü; 
üret�me, sanay�leşmeye, �st�hdam ve kalkınmaya dayalı 
ekonom� pol�t�kalarının ben�msenmes�d�r.

Başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere; kamu 
h�zmet� yapan kurum ve ş�rketlere yen� mezun 
meslektaşlarımızı �st�hdamı zorunlu hale get�r�lmel�; 
genç meslektaşlarımızın �st�hdam sorunu ac�l olarak 
çözülmel�d�r. Özelleşt�rmeler durdurulmalı ve yen�den 
kamulaştırmaya g�d�lmel�d�r. Kamuda �st�hdam 
artırılmalıdır. İşten çıkarmalar engellenmel�d�r.

Unutulmamalıdır k�; mühend�s, m�mar ve şeh�r 
plancıları meslekler�n� kamusal h�zmet üretmek üzere 
�cra etmekted�r.  Bu yüzden �st�hdam pol�t�kaları 
sermayen�n, özel sektörün değ�l kamunun �ht�yaçlarına 
göre düzenlenmel�d�r. Meslek alanları gel�şt�r�lerek, 
�st�hdam üret�me dayalı olarak artırılmalı ve �şs�zl�k 
sorunu çözülmel�d�r. 

B�zler mühend�s, m�mar ve şeh�r plancıları olarak 
d�plomalı �şs�z olmak �stem�yoruz, �şs�zl�k sorununa 
çözüm �st�yoruz!

Em�n KORAMAZ
TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı
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3 Aralık Dünya Engell�ler Günü neden�yle TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz tarafından 
yapılan basın açıklamasıyla engell� yurttaşlarımızın eş�t yurttaşlık haklarına er�ş�mler�n önündek� 
bar�yerler�n kaldırılması ve kent yaşamının engell� dostu hale get�r�lmes� çağrısında bulundu.

ENGELLİ MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR PLANCISI 
MESLEKTAŞLARIMIZIN YAŞANABİLİR BİR HAYAT VE ÇALIŞMA 

KOŞULLARINA KAVUŞMASI İÇİN SORUNLARIMIZA ÇÖZÜM 
İSTİYORUZ

Ülkem�z�n de �mzacısı olduğu B�rleşm�ş M�lletler Engell� 
Hakları  Sözleşmes�nde, �nsanlık a�les�n�n tüm 
mensuplarının doğuştan sah�p oldukları hakların 
dünyada özgürlüğün, adalet�n ve barışın temel� 
olduğunun altı ç�z�lm�şt�r. İnsan hak ve özgürlükler�n�n 
evrensel n�tel�kler� gereğ�, tüm �nsanlar g�b� engell� 
b�reyler�n de bu haklardan herhang� b�r ayrımcılığa 
uğramaksızın yararlanmalarının güvence altına 
alınması gerekl�d�r.

Ancak, engell� yurttaşlarımızın gündel�k yaşamları, 
hayatta kalma mücadeles�yle eşdeğer durumdadır. 
Kentler�m�z�n f�z�k� yapısından eğ�t�me, sağlığa, ulaşıma 
ve çalışma yaşamına kadar tüm alanlar engell� 
yurttaşlarımız �ç�n ağır sorunlar �le doludur.

Pandem� sürec� �le b�rl�kte bu sorunlar hem ekonom�k 
olarak hem de sosyal yaşam olarak daha ağır b�r kr�z 
hal�ne dönüşmüştür. G�derek zorlaşan yaşam koşulları 
altında �şs�zl�k, hayat pahalılığı, düşük ücretler, 
güvences�zl�k, özlük hakları ve örgütlenme sorunları 
başta engell� meslektaşlarımız olmak üzere tüm 
mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarının öncel�kl� 
sorunları olmaya devam etmekted�r.

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

Resm� kurumlar tarafından yayımlanan rakamların 
gerçekler� örtmek �ç�n b�rb�r�yle çel�şt�ğ�; açıklanan 
ver�lere güven�n tamamen y�t�r�ld�ğ� b�r dönemden 
geç�yoruz. 4857 sayılı İş Kanunu'nun 30. Maddes� �le 
düzenlenen 50 ve daha fazla �şç� çalıştıran özel sektör 
�şyerler�nde %3 oranında engell� çalıştırılması 
zorunluluğunun; Türk�ye'dek� �şyerler�n�n aslında 
%2's�n� kapsadığı görülmekted�r. Yasa gereğ� kamuda 
ve özel sektörde engell� çalıştırılması zorunluluğu 
oranlar ın ın  yeters �z  k a ld ığı  ve  bu oranlar ın 

sağlanmadığı aş�kardır.  

İşgücüne katılan engell�ler�n �se çok az b�r bölümü 
e ğ � t � m  a l d ı k l a r ı  a l a n d a  � s t � h d a m  o l a n a ğ ı 
bulab�lmekted�r ve engell�ler�n yarısından çoğu 
n�tel�ks�z �şlerde çalışmaktadır. Oysa bu sorunların 
engell� yurttaşlarımız leh�ne çözülmes� mümkündür.

Öncel�kl� olarak özel sektördek� �st�hdam konusunda 
�şverenler�n b�l�nçlend�r�lmes� ve teşv�k ed�lmes� 
çalışmalarına �ht�yaç vardır. Vasıflı �şgücünün daha 
mal�yetl� olması, engell�lere ver�len �şler�n başarısından 
end�şe ed�lmes� vb. g�b� sebeplerle engell�ler n�tel�ks�z 
�şlere yönlend�r�lmekted�r. Mevcut kotalar, her eğ�t�m 
düzey�nden ve meslekten vasıflı engell�ler� de kes�nl�kle 
kapsayacak b�ç�mde artırılmalıdır. Kota uygulaması 
dışında da engell� �st�hdamına yönel�k yatırımlar ve 
uygulamalar hayata geç�r�lmel�d�r. Çalışmak �steyen 
engell� başvurularının h�çb�r�n�n karşılıksız kalmayacağı 
düzeylere gel�nmes� �ç�n yen� çalışmalar yürütülmel�d�r.
Ülkem�z�n �ç�nden geçmekte olduğu bu zor zamanlarda 
to p l u m u n  t ü m  k e s � m l e r �  � l e  b � r l � k te  e n g e l l � 
yurttaşlarımızı önceleyerek ac�l talepler�n�n g�der�lmes�, 
sağlık ve eğ�t�m g�b� temel �ht�yaçlarının eş�tl�kç�, 
özgürlükçü, ad�l ve demokrat�k b�r anlayışı ben�mseyen 
kamucu b�r yaklaşım �le karşılanması gerekmekted�r.

E n g e l l �  m ü h e n d � s ,  m � m a r  v e  ş e h � r  p l a n c ı s ı 
meslektaşlarımızın yaşanab�l�r b�r hayat ve çalışma 
koşullarına kavuşması �ç�n sorunlarımıza çözüm 
�st�yoruz.

TMMOB olarak, engell� üyeler�m�z�n sorunlarının 
çözümü �ç�n mücadele etmeye her zaman hazır 
olduğumuzu, yaşanmaz kılmak yer�ne yaşatmak, 
yaşamı �se her zaman daha onurlu kılmak �ç�n var 
gücümüzle çalışmaya devam edeceğ�m�z� 3 Aralık 
Dünya Engell�ler Günü ves�les�yle b�r kez daha 
kamuoyuna saygıyla b�ld�r�r�z.

Em�n KORAMAZ
TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı
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TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz sosyal medyada "5 Aralık Dünya Mühend�sler Günü" 
olarak ortaya atılan kavram üzer�ne 5 Aralık 2021 tar�h�nde b�r basın açıklaması gerçekleşt�rd�.

"5 ARALIK DÜNYA MÜHENDİSLER GÜNÜ" 
ŞEKLİNDE ÖZEL BİR GÜN YOKTUR!

Ülkem�zde son yıllarda “5 Aralık Dünya Mühend�sler 
Günü” adı altında gerçekte olmayan b�r  özel gün 
türet�lerek kutlanmaya başlanmış, kaynağı b�l�nmeyen 
ve özell�kle sosyal medya üzer�nden geçt�ğ�m�z yıllarda 
ortaya atılan kutlamalar, geçt�ğ�m�z yıllarda büyük 
basın kuruluşları tarafından da duyurularak öneml� 
ölçüde c�dd�ye alınır hale gelm�şt�r. Öyle k�, ülkem�z�n 
bünyes�nde çok sayıda mühend�s�n görev yaptığı 
b�rçok büyük kamu kurumları ve bazı mühend�sl�k 
fakülteler� de bu kervana katılarak 5 Aralık gününü 
kutlamaya başlamıştır. Öncel�kle dünya çapında 
kutlanan “5 Aralık Dünya Mühend�sler Günü” d�ye b�r 
özel gün olmadığı g�b� her meslek grubunun farklı 
tar�hlerde kutladığı ulusal veya uluslararası özel günü 
vardır. B�r günün dünya çapında özel gün olarak �lan 
ed�l�p kutlanması �ç�n o alanla �lg�l� dünyadak� en üst çatı 
örgütler, UNESCO ya da d�ğer meslek b�rl�kler� 
tarafından kabul ed�lerek �lan ed�lmes�; bunun ülkeler 
ya da dünya çapında kabul görmes�; kutlanan güne da�r 
�se o günü özel kılan b�r yaşanmışlığın olması ve 
sembol�k b�r geçm�ş�n�n olması gerekmekted�r. 5 Aralık 
�ç�n böyle b�r durum söz konusu olmadığı g�b� 
mühend�sler�n dünyadak� en üst örgütü olan WFOE'de 
(World Federat�on of Eng�neer�ng Organ�zat�ons, 
ülkem�z adına bu oluşuma TMMOB üyed�r.), UNESCO'da 
veya d�ğer  organ�zasyonlarda böyle b�r  gün 
tanınmamakta ve kutlanmamaktadır.

Ulusal olarak farklı ülkelerde ve farklı tar�hlerde 
kutlanan mühend�sler günü mevcuttur. Örneğ�n; 
Belç�ka'da 20 Mart, H�nd�stan'da 15 Eylül, İtalya'da 15 
Haz�ran ve Türk�ye'de 19 Eylül g�b�. Bu tar�hler�n 
s e ç � l m e s � n d e  e t m e n  o l a n  v e  a n l a m l ı  k ı l a n 
yaşanmışlıklar vardır. Türk�ye'de kutladığımız 19 
Eylül'ün bu kapsamda b�zler �ç�n anlamı epey büyüktür. 
19 Eylül 1979'da TMMOB'n�n çağrısıyla ülke çapında b�r 
günlüğüne �ş bırakan mühend�s, m�mar ve şeh�r 
plancıları; ekonom�k ve demokrat�k talepler� �ç�n bu 
eylem �le tar�he not düşmüşlerd�r ve o büyük günün 
mücadele ve dayanışma �le özdeşleşm�ş anlamını 
bugünün mücadeles� üzer�nden geleceğe taşımak �ç�n, 
19 Eylül ülkem�zde “Mühend�s, M�mar ve Şeh�r Plancıları 
Dayanışma Günü” olarak kutlanmaktadır. Bunların 
dışında her mühend�sl�k meslek grubunun ayrı ayrı 
dünya çapında kutlanan günler� vardır ve y�ne bunlar 
sosyal medyada b�r�ler� tarafından değ�l uluslararası 

meslek örgütler�nce bel�rlen�p �lan ed�lmekted�r.

Bu nedenle, ülkem�zde mühend�sler, m�marlar ve şeh�r 
plancıları �ç�n özel olan gün, 19 Eylül'dür ve “5 Aralık 
Dünya Mühend�sler  Günü” d�ye b�r  özel  gün 
olmadığından TMMOB ve b�leşen� meslek odalarımızca 
kamuoyuna bu hususu hatırlatma gereğ� doğmuştur.

Em�n KORAMAZ
TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı
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ŞUBEMİZDE “BİTİRME TEZİ YARIŞMASI”
YAPILDI VE SONUÇLARI AÇIKLANDI

BERİCAP A.Ş.’YE İŞYERİ ZİYARETİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BEYAZ YÜRÜYÜŞ

BOLU İL TEMSİLCİLİĞİ ZİYARET EDİLDİ

ASANSÖR AVAN PROJE HAZIRLAMA 
MÜHENDİS YETKİLENDİRME EĞİTİMİ 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Asansör Avan Proje Yetk�lend�rme Eğ�t�m� 09-10 Kasım 
2021 tar�hler� arasında, Özgür KILIÇ eğ�tmenl�ğ�nde 
gerçekleşt�r�ld�.  Eğ�t�me 20 k�ş� katılım sağladı. 

Ber�cap AŞ İş Yer� Tems�lc�m�z Eng�n EFE z�yaret ed�ld� ve 
Oda çalışmaları ve eğ�t�mler hakkında b�lg�lend�rmede 
bulunuldu.

Karanlığa karşı; önlüğümüzün beyazına, özlük 
haklarımıza, halkın sağlık hakkına sah�p çıkıyoruz 
d�yerek yola çıkan Türk Tab�pler B�rl�ğ�'n�n Kocael� 
kent�nde gerçekleşt�rd�kler� açıklamalara katılım 
gösterd�k.  d�yerek başlattıkları  #EmekB�z�mSözB�z�m
#BeyazYürüyüş'te yanlarındaydık.

MMO Kocael� Şubes� Endüstr� İşletme Mühend�sler� 
Meslek Dalı Kom�syonumuz tarafından Kocael� 
Ün�vers�tes� Endüstr� Mühend�sl�ğ� bölümünde 
düzenlenen B�t�rme Tez� yarışmasının sonuçları 
açıklandı. Dereceye g�ren öğrenc� gruplarımıza ödüller� 
dağıtıldı.
Katılım gösteren ve dereceye g�ren tüm öğrenc� 
arkadaşlarımızı kutluyoruz. 

KATILAN VE DERECEYE ALAN ÖĞRENCİLER VE 
GRUPLARIMIZ; 

Bolu İl Tems�lc�l�ğ� Yürütme Kurulu Toplantısı'na Şube 
Yönet�m Kurulu olarak katıldık, Tems�lc�l�k ve Şube 
çalışmaları hakkında görüş alışver�ş�nde bulunuldu, 
yen� çalışmalar �ç�n f�k�r paylaşımları yapıldı.

https://www.instagram.com/explore/tags/emekbizims%C3%B6zbizim/
https://www.instagram.com/explore/tags/beyazy%C3%BCr%C3%BCy%C3%BC%C5%9F/
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ÜCRETLİ MÜHENDİS, MİMAR, ŞEHİR
PLANCILARI VE ÇALIŞMA YAŞAMI

BROŞÜRÜ YAYINLANDI

DEMOKRAT PARTİ  İZMİT İLÇE ÖRGÜTÜ
ŞUBEMİZE ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ

EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE, HAKLARIMIZA
SAHİP ÇIKIYOR, SORUNLARIMIZA ÇÖZÜM

İSTİYORUZ BASIN AÇIKLAMASI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ENPAY A.Ş. FİRMASINA FİRMA VE İŞYERİ
TEMSİLCİSİ ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

GEBZE TEMSİLCİLİK ÜYELERİMİZE MESLEKTE
5., 10., 15. ve 20. ONUR YILI BELGELERİ

TAKDİM EDİLDİ

Mühend�s M�mar ve Şeh�r Plancılarının çalışma 
yaşamına �l�şk�n haklarını konu alan b�lg�lend�rme 
broşürü yayınlandı. 

Demokrat Part� İzm�t İlçe Başkanı Nuray Mac�t ve 
Yönet�m Kurulu üyeler�ne z�yaretler� �ç�n teşekkür eder�z

T M M O B  t a r a f ı n d a n  y ü r ü t ü l e n  k a m p a n y a 
doğrultusunda TMMOB Kocael� İKK olarak, Kocael� 
Emek ve Demokras� güçler� �le b�rl�kte Emeğ�m�ze, 
Mesleğ�m�ze, Haklarımıza Sah�p Çıkmak, Sorunlarımıza 
Çözüm İstemek �ç�n 18 Aralık 2021 Cumartes� günü 
İzm�t Kent Meydanı Uğur Mumcu Parkı'ndaydık.

ENPAY AŞ f�rmasında İş Yer� Tems�lc�m�z Değer 
Şeşenoğlu ve meslektaşımız Barış Özden'� z�yaret ett�k. 
Oda çalışmalarımız ve eğ�t�mler�m�z hakkında b�lg� 
verd�k.

Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes� Gebze İlçe 
Tems�lc� l �ğ�  tarafından düzenlenen etk �nl�kte 
üyeler�m�ze Meslekte 5., 10., 15. ve 20. Onur Yılı Belgeler� 
takd�m ed�ld�.

Etk�nl�kte açılış konuşmasını Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ� 
Yürütme Kurulu Başkanı Barış İnce gerçekleşt�rd�. 
Ardından Şube Başkanı Murat Kürekc�  belge almaya 
hak kazanan meslektaşları  kutlayarak,  Gebze 
Tems�lc�l�ğe çalışmalarından dolayı teşekkür ett�. 
Tems�lc�l�k Sekreter� Yas�n Çel�k tarafından sunulan 
Çalışma Raporu sonrasında Meslektaşlara Belgeler� 
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şube günlüğü

GEPOSB PROTOKOLÜ İMZALANDI

İŞ HAYATINA HAZIRLIK SEMİNERLERİ
PROGRAMI OLUŞTURULDU

İZMİT BELEDİYESİ ŞUBEMİZE ZİYARET
GERÇEKLEŞTİRDİ

MÜHENDİSLERE YÖNELİK UYGULAMALI
TEMEL KAYNAK EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ODA DANIŞMA KURULU TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

FEDERAL-MOGUL A.Ş. FİRMASINA İŞ YERİ
TEMSİLCİSİ ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Federal Mogul İş Yer� Tems�lc�s� Den�zhan Avcı ve Basr� 
Yıldızlı z�yaret ed�lerek, Oda çalışmaları, tekn�k 
h�zmetler ve eğ�t�mler hakkında b�lg�lend�rmede 
bulunuldu.

Şubemiz ile GEPOSB arasında Teknik Hizmetler, Eğitim, 
Üye ve Öğrenci Üye İlişkilerini kapsayan işbirliği 
protokolü Şube Başkanımız Murat KÜREKCİ ve GEPOSB 
Yönetim Kurulu Başkanı Dursun ÇETİN tarafından 
15/12/2021 tarihinde imzalandı.

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 �  Ş u b e s � 
E ğ � t � m  K o m � s y o n u 
katkılarıyla Mezun Olacak 
Meslektaş Adaylarımızın 
ve Çalışmayan veya Yen� 
M e z u n  o l m u ş 
Meslektaşlarımızın b�lg� 
b�r�k�m�n� arttırmak ve �ş 
yaşamına �l�şk�n b�lg�ler�n� 
gel�şt�rmek amacıyla 10 sem�nerden oluşan "İş Hayatına 
Hazırlık Sem�nerler�" programı oluşturuldu.

İzm�t Beled�yes� Başkan Yardımcıları ve Koord�natörler�  
odamıza z�yaret gerçekleşt�rerek İzm�t Beled�yes� �le  
Meslek Kuruluşlarının ortak yürüteb�leceğ� çalışmalar 
hakkında görüş alışver�n�de bulunuldu.

Mühend�slere yönel�k Uygulamalı Temel Kaynak 
Eğ�t�m�, 08-09 Kasım 2021 (Teor�k) 11-12 Kasım 2021 
tar�hler�nde Uygulamalı  Eğ�t�m Merkez�m�zde 
gerçekleşt�r�ld�.
Eğ�t�m�n amacı, mühend�sler�n kaynaklı �malat 
hakkında prat�k b�lg�ler�n� arttırmak ve uygulamalarla 
destekleyerek kaynak teknoloj�s� �le �lg�l� teor�k ve prat�k 
tecrübeye sah�p olmalarını sağlamaktır.

Oda Danışma Kurulu Toplantısı ve İstanbul Şuben�n 
Mak�na Hangar Projes�n�n açılışında bulunduk.



şube günlüğü 

OPET A.Ş.’YE ÜYE İŞYERİ ZİYARETİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ÖĞRENCİ ÜYELERİMİZLE ÜYE KAHVALTISI VE
UEM TEKNİK GEZİSİ İÇİN BİR ARAYA GELİNDİ

ÖĞRENCİ ÜYE KOMİSYONUMUZUN
DÜZENLEDİĞİ TANIŞMA ETKİNLİĞİ

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

OPET AŞ İş Yer� Tems�lc�s� Mustafa Şekerc� z�yaret 
ed�lerek Oda çalışmaları ve eğ�t�mler hakkında 
b�lg�lend�rmede bulunuldu.

Kocael� ve Gebze Tekn�k Ün�vers�tes� öğrenc�ler�yle, üye 
kahvaltısında buluşuldu. Uygulamalı Eğ�t�m Merkez� 
b�nasında gerçekleşt�r�len etk�nl�kte, öğrenc� üyelere; 
öğrenc� üye kom�syonu hakkında b�lg�lend�rmeler 
yapılarak, enerj� ver�ml�l�ğ�, tekn�k konular, buhar 
kazanı, kompresör ve pompalar �le �lg�l� tanıtımlar 
yapıldı. 

Öğrenc� Üye Kom�syonumuzun düzenled�ğ� Öğrenc� 
Üye Tanışma Etk�nl�ğ�m�z 70 k�ş�n�n katılımı �le TMMOB 
M�marlar Odası Tar�h� Taş B�na'da gerçekleşt�r�ld�.

SAKARYA TEMSİLCİLİK ÜYELERİMİZE MESLEKTE
5., 10., 15. ve 20. ONUR YILI BELGELERİ

TAKDİM EDİLDİ

Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes� Sakarya İl 
Tems�lc� l �ğ�  tarafından düzenlenen etk �nl�kte 
üyeler�m�ze Meslekte 5., 10., 15. ve 20. Onur Yılı Belgeler� 
takd�m ed�ld�.

E t k � n l � k t e  a ç ı l ı ş 
konuşmasını Sakarya 
İl Tems�lc�l�ğ� Yürütme 
Kurulu Başkanı Sal�m 
Aydın gerçekleşt�rd�. 
Şube Başkanı Murat 
Kurekç� belge almaya 
h a k  k a z a n a n 
m e s l e k t a ş l a r ı m ı z ı 
kutlayarak Sakarya 
T e m s � l c � l � ğ � n e 
ç a l ı ş m a l a r ı n d a n 
dolayı teşekkür ett�.
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şube günlüğü 

2022 YILI MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR
PLANCILARI ASGARİ ÜCRETİ 7.850 TL

OLARAK BELİRLENDİ

“TÜRKİYE’NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ”
KASIM 2021 SÖYLEŞİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

17-18 ARALIK 2021 TMMOB SANAYİ KONGRESİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TEKNİK BİRİM TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ÇALIŞMA ARKADAŞIMIZ ÖZLEM POLAT’I ANDIK
Çalışma arkadaşımız, 
d o s t u m u z , 
yoldaşımız sevg�l� 
Ö z l e m  P o l a t ' ı 
vefatının 3. Yılında da 
sonsuz sevg�, saygı 
ve özlemle anıyoruz.

TMMOB adına Odamız sekreteryalığında düzenlenen 
TMMOB Sanay� Kongres� “Pandem�n�n Türk�ye ve 
Dünyadak� Etk�ler� ve Kap�tal�zm�n Açmazları” başlığı �le 
17-18 Aralık 2021 tar�h�nde Ankara MMO Eğ�t�m ve 
Kültür Merkez�'nde gerçekleşt�r�ld�.

Şube ve Tems�lc�l�k çalışanları �le Şube Çalışmaları ve 
Tekn�k H�zmetler hakkında f�k�r alışver�ş�nde bulunuldu.

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ

Türk�ye İşç� Part�s� Genel Başkanı Erkan BAŞ ve İl Teşk�latı 
Tems�lc�ler�, TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu 
z�yaretler� Şube toplantı salonumuzda gerçekleşt�r�ld�.

6235 Sayılı Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� 
(TMMOB) Kanunu hükümler�ne dayanarak, TMMOB 
Ana Yönetmel�ğ�nde yer alan "B�rl�ğ�n ve Bağlı 
Odaların Amaçları" maddes� uyarınca her yıl 
TMMOB Yönet�m Kurulu tarafından açıklanan 
Mühend�s, M�mar ve Şeh�r Plancıları Asgar� Ücret� 
2022 yılı �ç�n brüt 7.850 TL olarak tesp�t ed�ld�.
TMMOB Yönet�m Kurulu'nun 20 Aralık 2021 tar�hl� 
toplantısında "Ücretl� çalışan mühend�s, m�mar ve şeh�r 
plancıları �ç�n 2022 yılı �lk �şe g�r�ş b�ld�rges�nde baz 
alınacak asgar� brüt ücret�n 7.850 TL olarak 
bel�rlenmes�ne; Odalarınca belgel� çalışmanın koşul 
olduğu uzmanlık alanlarında, meslek� deney�m�n 
arandığı alanlarda, şant�ye şefl�ğ�, sorumlu müdürlük, �ş 
güvenl�ğ� uzmanlığı, yapı denet�m elemanı, da�m� 
nezaretç�, uzak yol kaptanlığı vb. h�zmetlerde asgar� 
ücret uygulanmayacağını, bu durumda olan mühend�s, 
m�mar,  şeh�r plancılarının ücretler�n�n alınan 
sorumluluk gereğ� bel�rlenen asgar� ücret�n�n 
üzer�nde olmasına" karar ver�ld�.

VI Enerj� Ver�ml�l�ğ� Kongres�'ne G�derken etk�nl�kler� 
kapsamında, Dünyadak� ve Ülkem�zdek� enerj� üret�m� 
ve tüket�m� �le �lg�l� enerj� pol�t�kalarının rakamsal 
ver�lerle ortaya konularak yorumlandığı “Türk�ye'n�n 
Enerj� Görünümü” sunumu ve söyleş�s�, 25.11.2021 
tar�h�nde d�j�tal platform üzer�nden 282 katılımcının 
�şt�rak� �le gerçekleşt�r�ld�.
Dünyadak� ve Türk�ye'dek� enerj� trendler�, B�r�nc�l Enerj� 
Kaynakları kullanımı, Elektr�k Enerj�s� Üret�m� ve 
Tüket�m�, Ülkem�zdek� Yen�leneb�l�r Enerj� Kaynakları, 
Y E K D E M ,  P a r � s  A n l a ş m a s ı  g � b �  k o n u l a r ı n 
değerlend�r�ld�ğ� sunumu, MMO Enerj� Çalışma Grubu 
üyeler�m�z, Oğuz TÜRKYILMAZ, Orhan AYTAÇ ve Yusuf 
BAYRAK gerçekleşt�rd�. Katılımcıların  soru ve yorumları 
�le katkıda bulundukları tartışma bölümünde, mevcut 
ve �ler�ye dönük enerj� pol�t�kalarına yönel�k öner�ler 
paylaşıldı.



şube günlüğü

YENİ MEZUN VE İŞ ARAYIŞINDA OLAN
ÜYELERİMİZ İLE GÖRÜŞME SAĞLADIK

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ İLE
ÖĞRENCİ ÜYELİK KONULU SÖYLEŞİ

GERÇEKLEŞTİRDİK

şube günlüğü - sakarya

“ZEKA NEDİR? ZEKAMIZA DOKUNAN İLAÇLAR”
SÖYLEŞİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

DAHA GÜÇLÜ BİR ODA İÇİN
ÜYE ÖDENTİLERİMİZİ ÖDEYELİM

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

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

Yen� mezun ve �ş arama sürec�nde olan üyeler�m�z �le 
tanıştık. Oda çalışmaları, eğ�t�mler ve etk�nl�kler üzer�ne 
sohbet ett�k.

Mak�na Mühend�sler�  Odası Sosyal Etk�nl�k ler 
Kom�syonu katkıları �le hazırlanan "ZEKA NEDİR? 
ZEKAMIZA DOKUNAN İLAÇLAR" çevr�m�ç� söyleş�s�, 
Kocael� Ün�vers�tes� Farmakoloj� B�l�m Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Bek�r Faruk ERDEN'�n katılımı çevr�m�ç� olarak 
gerçekleşt�r�ld�.

18 Kasım 2021 Sak ar ya Ün�vers�tes�  Endüstr � 
Mühend�sl�ğ� bölümü öğrenc�ler� �le  MMO ve öğrenc� 
üyel�k  konulu söyleş�m�z� yaptık ve kurduğumuz  stand 
�le öğrenc� üye kayıtlarını gerçekleşt�rd�k.

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
REKTÖR VE ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ

TEMSİLCİLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİ

26 Kasım 2021 tar�h�nde Sakarya Uygulamalı B�l�mler 
Ü n � v e r s � t e s �  r e k t ö r ü  v e  ö ğ r e t � m  g ö r e v l � l e r � 
tems�lc�l�ğ�m�z� z�yaret ett�. Ün�vers�te ve Oda �şb�rl�ğ� 
konusunda değerlend�rme toplantısı gerçekleşt�r�ld�
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şube günlüğü  - sakarya

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİLERİNE SUNUM YAPILDI

TMMOB BOLU İL KOORDİNASYON KURULU
BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRDİ

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİLERİ İLE ÖĞRENCİ ÜYELİK KONULU

SÖYLEŞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

15 Aralık 2021 Sakarya Uygulamalı B�l�mler Ün�vers�tes� 
Mak�na Mühend�sl�ğ� Bölümü öğrenc�ler� �le MMO ve 
öğrenc�  üyel�k  konulu söyleş�m�z�  yaptık ve 
kurduğumuz  stand �le öğrenc� üye kayıtlarını 
gerçekleşt�rd�k

KESK BAŞKANI TEMSİLCİLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİ

02 Aralık 2021 tar�h�nde Kesk Başkanı ve beraber�ndek�  
heyet tems�lc�l�ğ�m�z� z�yaret ett�ler. Ülkem�zde  
y a ş a n a n  m e v c u t  e k o n o m � k  k r � z  h a k k ı n d a 
değerlend�rme toplantısı gerçekleşt�r�ld�

şube günlüğü  - bolu

01.11.2021 Tar�h�nde Bolu Abant İzzet Baysal 
Ün�vers�tes� Mak�na Mühend�sl�ğ� 1. Sınıf öğrenc�ler�yle 
Odamız ve çalışmaları hakkında sunum yapıldı.

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİLERİNE SÇEVRİMİÇİ SUNUM YAPILDI

15.11.2021 Tar�h�nde Bolu Abant İzzet Baysal 
Ün�vers�tes� Mak�na Mühend�sl�ğ� 1. Sınıf öğrenc�ler�yle 
Odamız ve çalışmaları hakkında çevr�m�ç� olarak sunum 
yapıldı.

30.11.2021 Tar�h�nde Tmmob Bolu İl Koord�nasyon 
Kurulu tarafından bütçe görüşmeler�ne �l�şk�n basın 
açıklaması gerçekleşt�r�ld�.



şube günlüğü  - bolu

BOLU İL KOORDİNASYON KURULU 
DEPREM KONULU PANEL GERÇEKLEŞTİRDİ

REDÜKTÖRLER ÇEVRİMİÇİ SEMİNERİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ÖĞRENCİ ÜYE KOMİSYONUMUZ UEM’E
TEKNİK GEZİ DÜZENLEDİ

MESLEKTE ONUR YILI BELGE TÖRENİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

03.12.2021 Tar�h�nde Tmmob Bolu İl Koord�nasyon 
Kurulu tarafından Bolu T�caret ve Sanay� Odasında Bolu 
ve Deprem Gerçeğ� panel� gerçekleşt�r�lm�şt�r.

şube günlüğü  - gebze

şube günlüğü  - gebze

Yürütme Kurulu Başkanımız Barış İNCE ve Sayman 
Üyem�z İlkay KINACI tarafından D�lovası Organ�ze 
Sanay� Bölge Müdürü Sn. Erol KARAAYTU'yu z�yaret 
ed�ld�.  Odamız ve OSB arasında yapılab�lecek 
protokoller ve ortak çalışmalar hakkında görüş 
alışver�ş�nde bulunuldu. 

DİLOVASI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRÜ
EROL KARAAYTU’YU ZİYARET ETTİK

Gebze Tekn�k Ün�vers�tes� Öğrenc� üye kom�syonumuz 
ve Kocael� Ün�vers�tes� öğrenc� üye kom�syonumuzla 
b�rl�kte, Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şube 
Uygulamalı Eğ�t�m Merkez� ve Bakım Merkez�n� z�yaret 
ett�k. Eğ�t�m merkezler�m�z�n sorumlusu Mak�na 
Mühend�s� B�rkan SÜNGÜ tarafından Uygulamalı Eğ�t�m 
Merkez�m�z ve kullanılan c�hazlar hakkında genel 
b�lg�lend�rme yapıldı. Gebze Tekn�k Ün�vers�tes�nde yer 
alan öğrenc� üyeler�m�zle beraber �lk Öğrenc� Üye 
Kom�syonu toplantımızı MMO Kocael� Şube Uygulamalı 
Eğ�t�m Merkez�m�zde gerçekleşt�rd�k. 

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 "Redüktörler " çevr�m�ç� 
sem�ner�m�z 29 Kasım 2021 20:00'de Sayın Hakan 
Yardımcı'nın sunumuyla gerçekleşt�r�ld�.

Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes� Gebze İlçe 
Tems�lc�l�ğ� tarafından "Meslekte Onur Yılı Belge Tören�" 11 
Aralık 2021 Cumartes� günü 14.00-17.00 saatler� arasında 
Gebze T�caret Odası Konferans Salonunda gerçekleşt�r�ld�. 
Etk�nl�kte, meslekler�nde 5-10-15-20. yıllarını dolduran 
meslektaşlarımıza Onur Yılı Belgeler� takd�m ed�ld�. Etk�nl�ğe; 
Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şube Başkanı Murat 
Kürekç� ve yönet�m kurulu üyeler�, Gebze İlçe Tems�lc�l�k 
Başkanı Barış İnce ve yürütme kurulu üyeler�, Kartal tems�lc�l�k 
yürütme kurulu üyeler�, Gebze T�caret Odası Başkanı Na�l Ç�ler, 
Oda Denetleme Kurulu Üyeler�m�z Gültek�n Kesk�n ve 
Mahmut Köse, öncek� dönem Gebze İlçe Tems�lc�l�k Başkanları 
ve üyeler�m�z katılım sağladı.
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basın açıklaması

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

Bolu �l� 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. Ver�len karara karşı köylüler�n 
açtığı yürütmey� durdurma taleb�yle �dar� dava sürec� 
devam ederken, yasal süreç tamamlanmadan 16 Eylül 
sabahı yaylaya g�ren �ş mak�naları �le 150-200 c�varı 
ağacın kes�lm�şt�r. Yaşanan kıyıma karşı köylüler �ş 
mak�neler�n�n önüne geçerek çalışmayı durdurmuştur.

Projeye esas olan ocağın 550 m güneybatısında yer alan 
ve hayvancılık faal�yet� �ç�n yararlanılan Ayman Yaylası, 
460 m güney�nde hayvan sürüler� �le yaban hayatının su 
�ht�yacını karşıladığı Akçak�l�se Deres� bulunmaktadır. 
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.

Ta ş  o c a ğ ı  f a a l � y e t l e r � n d e  b � r ç o k  � ş l e m � n 
sonucunda(del�k delme, patlatma, kuru kırma, eleme 
vb) oluşacak olan toz canlı sağlığını tehd�t edecek 
boyutlara ulaşmaktadır. 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 
b oy u  k ü ç ü l d ü k çe  h av a d a  a s ı l ı  k a l m a  s ü re s � 
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 çık acak olan toz,  geç�m�n�  hayvancı l ık 
faal�yetler�yle sürdüren yöre halkının su kaynağı olan ve 
bugünlerde c�dd� anlamda kuraklık tehd�d� 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, 
g e n � ş  ö l ç e k l �  o r m a n  y a n g ı n l a r ı n a  d a v e t � y e 
çıkarab�lecekt�r.

Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� Kocael� İl 
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.



basın açıklaması

HENDEK İŞ KAZASI

Hendek 2. OSB'de yaşanan �ş kazası sonrasında hayatını kaybeden meslektaşımız ve İşç� Sağlığı ve İş 
Güvenl�ğ� konusunda alınan önlemler�n yeters�zl�ğ� üzer�ne TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� 
Şubes� Yönet�m Kurulu Sekreter� Mehmet Al� ELMA tarafından basın açıklaması gerçekleşt�r�ld�.

Basında yer alan haberlere göre Hendek 2. OSB'de b�r 
fabr�kada çalışan meslektaşımız Mak�na Mühend�s� 
Cüneyt ÇETİNKAYA 12 Kasım akşam saatler�nde 
meydana gelen kazada mak�nede parça değ�ş�m� 
yaptığı esnada kafası taşıyıcı robotun arasına sıkışarak 
ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış ve   yoğun 
bakımda 9 gündür verd�ğ� yaşam mücadeles�n�n 
sonucunda hayatını kaybetm�şt�r. El�m b�r olay sonucu 
hayatını kaybeden meslektaşımızın yakınlarına ve 
sevenler�ne başsağlığı ve sabır d�ler�z. Bu el�m olay 
b�zlere b�r kez daha ülkem�zde �ş sağlığı ve güvenl�ğ� 
konusunda alınan önlemler�n yeters�z olduğunu 
göstermekted�r.

Ek�m ayında 165 �ş c�nayet�!

İSİG MECLİSİ Ek�m ayı �ş c�nayetler� raporuna göre EKİM 
ayında en az 165 �şç� �ş c�nayetler�nde hayatını kaybett�. 
2021 yılının �lk on ayında �ş c�nayetler�nde en az 1853 
�şç� hayatını kaybett�. Sakarya'da Ek�m ayında 5 �şç� 
hayatını kaybett�.

Mak�na Mühend�sler� Odası olarak uyarıyoruz!

İşyerler�nde �şç� sağlığı ve güvenl�ğ�n�n sağlanmasının 
�şveren yükümlülüğü olduğu, İSİG profesyoneller�n�n 
�şyerler�ne verd�ğ� İSİG h�zmetler�n�n sadece rehberl�k 
ve danışmanlık h�zmet� olduğu hatırlanmalı, aks�ne 
değerlend�rmeler�n olduğu yargı kararları da göz 
önünde bulundurularak, bu kararlara dayanak 
göster�len mevzuat hükümler�, �ş güvenl�ğ� uzmanı ve 
�şyer� hek�mler�n�n rehberl�k ve danışmanlık h�zmet� 
verd�ğ� gerçeğ�n�n net olarak anlaşıldığı şek�lde 
düzenlenmel�d�r.

Çalışan tems�lc�ler�, send�ka tems�lc�ler� ve send�kaların 
�şyerler�nde gerçek anlamda �şç� sağlığı �ş güvenl�ğ� 
d e n e t � m �  y a p a b � l m e l e r � n � n  y a s a l  z e m � n � 
oluşturulmalıdır. Send�kalar örgütlü olmadıkları 
�şyerler�nde de İSİG denet�m� yapab�lmel�d�r.

İşyerler�n�n devlet tarafından İSİG yönünden denet�m� 
sayı olarak artırılmalı, güvens�z �şyerler�ne ertelemes�z 
ve afsız, �dar� yaptırım ve para cezası uygulanmalıdır.

S�gortasız ve send�kasız çalıştırma önlenmel�, 
send�kalaşmanın önündek� engeller kaldırılmalıdır.

Ülkem�zde, asgar� ücret ortalama ücret olmuştur. Asgar� 
ücret �nsanca yaşanacak sev�yeye çıkarılmalı ve verg� 
dışı bırakılmalıdır.

Ç a l ı ş a n l a r ı n  s o s y a l  v e  e k o n o m � k  k o ş u l l a r ı 
�y�leşt�r�lmel�d�r. Tüm a�leler �ç�n temel geç�m desteğ� 
uygulamasına geç�lmel�d�r. Kayıt dışı ekonom� kayıt 
altına alınmalıdır.

Elektr�k, su, doğalgaz ve temel gıda maddeler�nden 
KDV alınmamalıdır.

Köprü, tünel, otoyol, havaalanı, şeh�r hastanes� vb. 
yerler �ç�n ver�lm�ş olan yolcu, araç, hasta garant� 
ödemeler� durdurulmalı; bu kaynaklar, �şs�z kalan, 
�şyerler�n� kapatmak zorunda kalanlara destek olarak 
ver�lmel�d�r.

Pandem� çalışanların sağlık hakkının yok sayıldığını 
�spat etm�şt�r. Sağlıklı yaşam hakkı, sağlıklı koşullarda 
çalışma, n�tel�k l�  ve ücrets�z sağlık h�zmet�ne 
ulaşab�lmen�n öncel�kl� temel �nsan haklarından 
olduğu hatırlanmalı, düzenlemeler, uygulamalar bu 
gerçekl�k üzer�ne yen�den kurgulanmalıdır.

Kadınlar sadece pandem� dönem�nde değ�l önces�nde 
de çalışma yaşamında ayrımcı pol�t�kalarla karşı karşıya 
kalmışlardır. Pandem� dönem� ve sonrası �ç�n de çalışma 
hayatındak� toplumsal c�ns�yet ayrımcılığına karşı �ş ve 
a�le hayatı �le barışık, bütüncül b�r dönüşüm pol�t�kası 
hayata geç�r�lmel�d�r.

19
18



basın açıklaması

Pandem� sürec�,  �şyerler�nde �şç� sağlığı ve �ş 
güvenl�ğ�n�n sağlanmasının b�r ek�p �ş� olduğunu ve �ş 
güvenl�ğ� uzmanı �le �şyer� hek�m�n�n �şb�rl�ğ� 
gerekl�l�ğ�n� kanıtlamıştır.

COVID-19 başta sağlık çalışanları olmak üzere, meslek 
hastalığı olarak kabul ed�lmel�d�r.

Sağlık çalışanlarının salgın dönem�nde bedenen ve 
ruhen çok yorulduğu b�l�nmekted�r, bu nedenle Sağlık 
Bakanlığı'na bağlı b�r�mlere hek�m, hemş�re, yardımcı 
sağlık personel� alınmalıdır.

Kron�k hastalıkları olan çalışanlar, COVID-19 toplum 
bağışıklığı kazanılıncaya kadar kamu-özel sektör 
çalışanı ayrımı olmaksızın ücretl� �z�ne ayrılmalı, 
ücretler�, bütçeden karşılanmalıdır.

CO V I D - 1 9  h a s t a l ı ğ ı n ı n  � l k  g ü n l e r � n d e n  b e r � 
uygulanmakta olan maske-mesafe-h�jyen-kapalı 
alanların % 100 tem�z hava �le havalandırılması vb. 
uygulamaların sürdürülmes�n�n yanında, gel�şt�r�len 
aşıların etk�nl�ğ� gözle görülmekted�r. Ancak ülkem�zde 
halen aşılanma toplum bağışıklığını sağlayacak 
sev�yede değ�ld�r.

Sağlık Bakanlığı'nın ver�ler� ayrıntılı paylaşması, aşı 
yaptırma kararsızlığının ortadan kaldırılmasında 
öneml� rol oynayacaktır.

Pandem� aşısızların pandem�s� olmuştur. Aşı, bağışıklığı 
sağlayan b�r koruyucu önlemd�r. Aşı yaptırmayanlar, 
hem kend� yaşamlarını hem de d�ğer vatandaşların 
yaşamını tehl�keye atmaktadır.

PCR testler� �le salgın önlenemez, sadece boyutu tesp�t 
ed�leb�l�r. En azından toplumsal bağışıklığı sağlayacak 
ölçüde aşı yapılması �le salgının önleneb�leceğ� 
b�l�nerek, kamusal yönet�mle, şeffaf, yerel yönet�mler, 
s�v�l toplum kuruluşları, meslek örgütler�, send�kalar ve 
özel sektörün koord�nel� çalıştığı aşılanmaya çağrı 
kampanyaları yürütülmel�d�r.

Ülkem�z mevzuatına göre s�yas� �raden�n aşıyı zorunlu 
tutma yetk�s� vardır-yoktur tartışmalarına g�rmeden, aşı 
yaptırma; yaşam hakkı, vücut dokunulmazlığı �lkeler�n� 
gözeten çerçevede er�ş�leb�l�r, öngörüleb�l�r, kes�nl�k 
ölçütler� �çeren yasal düzenleme �le çözülmel�d�r.

S a l g ı n  ü l k e l e r � n  t e k  t e k  a l a c a ğ ı  ö n l e m l e r l e 
engellenemeyecekt�r, aşıda patent�n kaldırılması, 
uluslararası yardım dah�l, yoksul ülkeler�n aşıya 
ulaşmadak� sıkıntıları çözülmel�d�r.

Toplum bağışıklığı sağlanmadığı sürece gel�şecek yen� 
varyantlar da göz önünde bulundurularak, maske, 
mesafe,  h � jyen,  havalandır ma g�b�  önlemler 
sürdürülmel�d�r.

Odamız, yukarıda sıralanan sorunların köklü b�r tarzda 
aşılması ve �nsanca yaşanab�l�r, başka b�r Türk�ye �ç�n; 
eş�tl�kç�, özgürlükçü, barış �ç�nde, demokrat�k, la�k, 
sanay�leşm�ş, kalkınmış, tam bağımsız b�r Türk�ye �ç�n 
mücadeleye kararlılıkla devam edecekt�r.

Mehmet Al� ELMA
TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes�
Yönet�m Kurulu Sekreter�

TMMOB tarafından yürütülen kampanya doğrultusunda TMMOB Kocael� İKK olarak, Kocael� Emek ve 
Demokras� güçler� �le b�rl�kte Emeğ�m�ze, Mesleğ�m�ze, Haklarımıza Sah�p Çıkmak, Sorunlarımıza Çözüm 
İstemek �ç�n 18 Aralık 2021 Cumartes� günü İzm�t Kent Meydanı Uğur Mumcu Parkı Basın Açıklaması 
gerçekleşt�r�ld�.

EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE, HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ
SORUNLARIMIZA ÇÖZÜM İSTİYORUZ!

Bu ülkedek� 600 b�n�n üzer�nde mühend�s, m�mar ve 
şeh�r plancısının ses� olarak b�zler, Kasım ayı başından 
bu yana emeğ�m�ze, mesleğ�m�ze ve haklarımıza sah�p 
çıkmak, sorunlarımıza çözüm bulmak �ç�n kampanya 
yürütüyoruz.

2022 yı l ı  Merkez�  Yönet�m Bütçes� 'n�n Mecl�s 
kom�syonlarında tartışılmaya başlanmasıyla beraber 
b�zler de meslektaşlarımızın ekonom�k ve özlük 
haklarını gel�şt�rmek �ç�n yoğun çaba �çer�s�ne g�rd�k.

B � r l � ğ � m � ze  b a ğ l ı  o d a l a r ı m ı z ı n  t ü m  ş u b e  ve 
tems�lc�l�kler�ne talepler�m�ze �l�şk�n pankartlar astık. İl 
Koord�nasyon Kurul lar ımız  aracı l ığıy la  basın 
açıklamaları yaptık. Broşürler, b�ld�r�ler yayınladık. 
M�lletvek�ller�ne ve s�yas� part�lere gönderd�ğ�m�z 
yazılarla, sosyal medya kampanyalarıyla sorunlarımızı 
ve çözüm öner�ler�m�z� d�le get�rd�k.

Kr�z dönem�nde meslektaşlarımızın g�derek der�nleşen 
sorunlar ının çözümü �ç �n  �şs �z l �k  sorununun 
çözülmes�n�, d�plomalı �şs�zl�ğ�n ortan kaldırılmasını 



basın açıklaması

�sted�k.

Mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarının �st�hdamının 
artırılmasını ve tüm meslektaşlarımız �ç�n kadrolu 
güvencel� �st�hdam sağlanmasını �sted�k.

Kamuda çalışan meslektaşlarımızın ek göstergeler�n�n 
a r t ı r ı l a ra k ,  ü c re t l e r � n � n  ve  öz l ü k  h a k l a r ı n ı n 
�y�leşt�r�lmes�n� �sted�k.

SGK �le TMMOB arasında ücretl� çalışan mühend�s, 
m�mar ve şeh�r plancılarının asgar� ücret denet�m 
protokolünün �ved�l�kle yürürlüğe konulmasını �sted�k.

OHAL Kanun Hükmünde Kararnameler� �le haksız ve 
hukuksuz b�ç�mde kamu görev�nden �hraç ed�len 
meslektaşlarımızın tüm haklarıyla b�rl�kte derhal 
görevler�ne �ade ed�lmes�n� �sted�k.

Özelleşt�rme uygulamalarına son ver�lerek özelleşt�r�len 
kamu kuruluşlarının yen�den kamulaştırılmasını �sted�k.

Toplumun güvenl�ğ�n�n sağlanması �ç�n zorunlu olan 
kamusal meslek� denet�mler� ortadan kaldırmaya 
y ö n e l � k  d ü z e n l e m e l e r � n  v e  s e r b e s t l e ş t � r m e 
uygulamalarının sonlandırılmasını 
�sted�k.

İsted�k k�, her geçen gün artan hayat 
pahalılığı, �şs�zl�k, yoksulluk karşısında 
meslektaşlarımızın hayatları daha da 
zorlaşmasın.

İ s t e d � k  k � ,  b u  ü l k e n � n  t ü m 
z e n g � n l � k l e r � n d e ,  ü r e t � l e n  t ü m 
değerler�nde emeğ� olan, hayatı yaratan 
mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarının 
emeğ� zay� olmasın.

İsted�k k�, bütçeden emekç�lere, yoksul 
halka,  kamusal yatır ımlara,  kamu 
h�zmetler�ne daha fazla pay ayrılsın.

Kr�z�n tüm yükünün emekç�lere yıkılmayacağı �nsanca 
yaşayab�leceğ�m�z b�r gel�r düzey� ve ad�l b�r verg� 
s�stem� �sted�k.

Ne yazık k� s�yas� �kt�dar tüm talepler�m�ze kulak tıkadı. 
Bütçe görüşmeler�n� halkın sorunlarının çözümü �ç�n b�r 
fırsat olarak kullanmak yer�ne, muhalefet m�lletvek�ller� 
�le laf yarıştırmak, kavgaya tutuşmak �ç�n kullandı.

S�yas� �kt�dar halkın talepler�ne kulak tıkadıkça, halkın 
sorunlarını göz ardı ett�kçe kr�z daha da büyüyor. 
Paramızın değer� her geçen gün daha da düşüyor, hayat 
pahalılığı daha da artıyor, geç�nmek her geçen gün 
daha da zorlaşıyor.

Tüm ülke olarak her gün daha fazla yoksullaşırken, 
borçlarımız daha da artıyor.

S�yas� �kt�dar, paramızın pula dönmes�n�, gen�ş halk 
kes�mler�n�n yoksullaşmasını, reel ücret kaybını 
engelleyemed�ğ� �ç�n ş�md� bu sefalet�m�z� kalıcı hale 
get�recek b�r ekonom�k düzen� b�ze kurtuluş olarak 
sunmaya çalışıyor.

Yoksullukta uzlaşmayacağız! İkt�darın b�ze dayattığı bu 
kadere tesl�m olmayacağız! Emeğ�m�ze, mesleğ�m�ze ve 
haklarımıza sah�p çıkacağız! Sorunlarımızı görmezden 
gelen �kt�dara �nat, sorunlarımıza hep b�rl�kte çözüm 
üreteceğ�z.

Meslektaşlarımızın talepler�n�n taşıyıcısı, emeğ�yle 
geç�nen tüm toplumsal kes�mler�n gür ses� olacağız.

Yaşasın örgütlü mücadelem�z, yaşasın TMMOB!

Murat KÜREKCİ
TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu Sekreter�
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Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes� Kadın Üye Kom�syonu 25 Kasım Kadına Yönel�k Ş�ddetle 
Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması gerçekleşt�rd�.

“DİRENEREK KAZANDIĞIMIZ HAKLARIMIZDAN, ADALETTEN VE 
EŞİTLİK MÜCADELEMİZDEN VAZGEÇMİYORUZ!”

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 
y a ş a n a n  ş � d d e t  o l a y l a r ı n ı n  d a  t e m e l l e r � n � 
oluşturmaktadır. C�nsel Sağlık dersler�n�n kaldırılması, 
4+4+4 �le kız çocuklarının eğ�t�mden koparılması, 
d ö n e m  d ö n e m  k a d ı n - e r k e k  k a r m a  e ğ � t � m � n 
tartıştırılmaya çalışılması, pembe otobüsler/taks�ler, 
İstanbul Sözleşmes�n�n fesh�… Kadını toplumdan 
ayrıştırmaya yönel�k gerçekleşt�r�len küçük büyük atılan 
her adımın ve yürütülen her tartışmanın etk�s� yarına 
b�r�kerek yansımaktadır. Artan muhafazakâr 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 artmaktadır.

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� ve sözleşmen�n 
uygulanmaması �ç�n yapılan dayatmalar bunun en net 
örneğ�n� teşk�l etmekted�r.

“Türk A�le Yapısı”nı olumsuz etk�led�ğ� ve bozduğu g�b� 
söylemler� kullanarak, bu söylemle muhafazakâr kes�m� 
yanına almayı hedefleyen ve 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� 
fet valar ı  ve  te lev�z yonlardak �  söylemler �  � le 
muhafazakar b�r  toplum oluşturmaya çalışan 
cemaatler�n ortağı olduğu da unutulmamalıdır.

Türk�ye'de Pandem� önces�nde de “Kadına Yönel�k 
Ş�ddet ve Kadın C�nayetler�”, devlet�n suçluyu koruyan 
ve mağduru suçlayan pol�t�kaları, kadını toplum 
hayatından soyutlamaya yönel�k hareketler� ve bu 
kapsamda yürütülen tartışmalar �le yükselen b�r �vme 
serg�lemekteyd�. Pandem� koşullarında yaşanan yen� 
düzen �le b�rl�kte ev �ç� ş�ddet d�ye n�telend�rd�ğ�m�z 
ş�ddet b�ç�m� de c�dd� şek�lde artış gösterd�. Bu artışa 
karşın pandem� sebeb� � le pol�s merkezler�ne 
başvurularda c�dd� sıkıntılar yaşanmasa da dava ve 
koruma kararı çıkarılması süreçler�nde c�dd� aksamalar 
yaşanmıştır. Bu da kadınların fa�llere karşı savunmasız 
kalmasına sebep olmuştur.

Ş�ddet, temel�nde �nsana bedensel ve ruhsal olarak 
zarar veren her şeyd�r ve ş�ddet farklı çeş�tler� �le 
karşımıza çıkmakta, her gün b�ç�m değ�şt�rmekted�r. En 
temelden b�ld�ğ�m�z f�z�ksel ve ps�koloj�k ş�ddet�n 
yanında c�nsel, ekonom�k ve d�j�tal ş�ddet, flört ş�ddet� 
en sonda da ısrarlı tak�p olarak pek çok ş�ddet b�ç�m� 
mevcuttur. 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, 
kadınlar hedef tahtası olarak göster�lmeye devam 
etmekted�r.

Aralık 2014'te Hacettepe Ün�vers�tes� tarafından 
gerçekleşt�r�len b�r araştırmada ş�ddete maruz kalan 
kadınlar arasında, kurumsal başvuruda bulunanların 
oranının 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).

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 



basın açıklaması

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 yılında 410, 2021 yılının Kasım ayına gel�nd�ğ�nde 
�se 11 ayda 353 kadının katled�ld�ğ�n� göstermekted�r. 
TMMOB Kocael� İKK Kadın Çalışma Grubu tarafından 
Kocael� Kadın Yerel Kurultayı �ç�n 11 Kasım tar�h�nde 
kaleme alınan sonuç b�ld�r�s� yayınlandığında bu sayı 
309'du. Bu 14 günde 44 kadın daha katled�ld� demekt�r. 
Bu sayılar ulaşılamayan veya şüphel�(!) kadın ölümler� 
eklend�ğ�nde daha da c�dd� boyutlara ulaşmaktadır.

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 
önem�n� b�l�yoruz.

Çıkarılan her yargı paket� �le kadınların yıllardır ortak 
mücadeleler� �le kazandıkları haklara saldıranlar 

kadınların bedel ödeyerek kazandıklarından 
vazgeçmeyeceğ�n� b�lmel�d�r. Kadınlar İstanbul 
Sözleşmes�'n�n hukuksuz fesh� �le başlayan eyleml�l�k 
süreçler� �le b�rl�kte mücadele prat�kler�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! Türk�ye'n�n 
dört b�r yanında “DİRENEREK KAZANDIĞIMIZ 
HAKLARIMIZDAN, ADALET TEN VE EŞİTLİK 
MÜCADELEMİZDEN VAZGEÇMİYORUZ!” d�yen 
kadınlar olarak b�r arada olmaya ve mücadeley� 
büyütmeye devam edeceğ�z!

KADINA ŞİDDETE HAYIR!
YAŞASIN KADIN MÜCADELESİ!

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası
Kocael� Şubes� Kadın Üye Kom�syonu

YAZILI BASINDA ŞUBEMİZ
Kasım & Aralık 2021
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mmo’dan

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

ONUR TUĞCULAR
EBRU KARA
MERT ÇAKAR
CEM ALKAN
TAYLAN AYDIN
AHMED YETKİN
ADEM AKINCI
SABİR ÖZDEMİR
ŞERAFETTİN ÖZCAN
M. ELVAN YILDIRIM

AYKUT ÖZEL
HALİL İBRAHİM ELİTAŞ
DİLARA VANÇİN
CANER GERGÜL
GİZEM NURAYDIN
BERKE KIRAL
FEVZİ ARSLAN
MUSTAFA DÜZELLİ
AGAH BARUTÇU
YASİN KOVACI

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ
Şubem�ze Kasım - Aralık 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

TUĞBA NUR AKTÜRK
BURAK MÜCAHİT CEVRÜK
MUSTAFA YİĞİT PEŞDERE
EMRE BAYGIN
ŞULE DEMİR
MELİH GÜRKAŞ
M. SALİH ÖZHAN
ARZU AKBIYIK
EMİNE BUKET BECEREN
ABDULLAH ESER

İREM ÖZDEMİR
OĞUZHAN YÜREK
MUHAMMET BİLAL SERT
RESUL AKSOY
ONUR POLAT
BUSE ŞEN
SÜMEYYA HİLAL YILDIZ
CAN ATİLLA
EMRE ATILGAN
YUSUF BÖLÜKBAŞ
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https://www.mmo.org.tr/kocaeli/uyelerimize-indirim-protokolu-yapilan-firmalar


üyelerimizden

BAŞSAĞLIĞI

Değerl� Üyem�z Faz�le Özkurt'un eş� 09 Kasım 2021 
tar�h�nde vefat etm�şt�r. Kederl� a�les�n�n acısını 
paylaşıyor, başsağlığı d�l�yoruz. 

Değerl� Üyem�z Merve Düzelten'�n babası 17 Kasım 
2021 tar�h�nde Cov�d-19 sebeb� �le vefat etm�şt�r. Kederl� 
a�les�n�n acısını paylaşıyor, başsağlığı d�l�yoruz.

Bolu İl Tems�lc�l�ğ� Yürütme Değerl� Kurulu Üyem�z 
Murat Pakd�l'�n babası 18 Kasım 2021 tar�h�nde vefat 
etm�şt�r. Kederl� a�les�n�n acısını paylaşıyor, başsağlığı 
d�l�yoruz.

Şube personel�m�z S�bel Kahya'nın babası 19 Kasım 
2021 tar�h�nde vefat etm�şt�r. Kederl� a�les�n�n acısını 
paylaşıyor, başsağlığı d�l�yoruz.

Değerl� Üyem�z Orhan Tuncer'�n annes�, öncek� dönem 
Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ� Yürütme Kurulu Sekreter� Serhan 
Ertürk'ün kayın val�des� 19 Kasım 2021 tar�h�nde vefat 
etm�şt�r. Kederl� a�les�n�n acısını paylaşıyor, başsağlığı 
d�l�yoruz.

Değerl� Üyem�z Özcan Dem�rbaş 12 Aralık 2021 
tar�h�nde vefat etm�şt�r. Üyem�ze rahmet, kederl� 
a�les�n�n acısını paylaşıyor, başsağlığı d�l�yoruz.




