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Değerl� Meslektaşlarım,
Her geçen gün artan �şs�zl�k, üst üste gelen zamlar, 
güvences�z çalışma koşulları ve geleceks�zl�k �le karşı 
karşıya kaldığımız bu günlerde Mart ayında başlayan 
ve tüm Türk�ye'ye yayılan grevler ve d�ren�şler �le 
Türk�ye İşç�  Sınıfı  b�r kez daha umutlarımızı 
yeşertm�şt�r.  Kararl ı l ık ları  � le mücadeleler�n� 
kazanımlarla taçlandıran tüm emekç�lere selam olsun!
Bu düzene karşı çözümün b�rl�kte durmaktan ve 
b�rl�kte ses çıkarmaktan geçt�ğ� b�r kez daha 
görülmüştür.

Sevg�l� Meslektaşlarım,
Çalışma alanlarının güvences�zl�ğ� �le �ş c�nayetler�nde 
kaybed�len emekç�ler�n sayısı her geçen gün 
artmaktadır. İSİG Mecl�s�n�n yaptığı çalışmalar 
göstermekted�r k� ülkem�zde 2022 yılını �lk dört ayında 
en az 479 �şç� hayatını kaybetm�şt�r.

3 Mart 1992 tar�h�nde Zonguldak Kozlu'da yaşanan ve 
263 madenc�n�n yaşamını y�t�rd�ğ� maden kazası, 
ülkem�z�n en büyük maden fac�alarından b�r� olarak 
tar�he geçm�şt�r. Ülkem�zdek� �ş c�nayetler�ne d�kkat 
çekeb�lmek, �nsan hayatının, �şç� sağlığının ve �ş 
güvenl�ğ�n�n önem�n� vurgulamak �ç�n 3 Mart tar�h� 
TMMOB tarafından “İş C�nayetler�ne Karşı Mücadele 
Günü” olarak �lan ed�lm�şt�r.

TMMOB olarak 3 Mart'ta Türk�ye'n�n dört b�r yanında 
“�ş c�nayetler�n� durdurmak ve yaşamı savunmak �ç�n” 
meydanlarda basın açıklamalarımızı gerçekleşt�rd�k.

Değerl� Meslektaşlar,
1857 yılında Eş�t İş Eş�t Ücret taleb� �le d�ren�şe gecen 
kadınlardan Clara Zetk�n'lere Kadınların Eş�tl�k, 
Özgürlük ve Hak Mücadeles� devam etmekted�r. 
Kadına yönel�k ş�ddet�n, eş�ts�zl�ğ�n ve kadın 
c�nayetler�n�n her gecen gün daha da arttığı 

bugünlerde K adınlar ın  Or tak  Mücadeles �n � 
yükseltmek �ç�n kadınlar her yıl olduğu g�b� bu yıl da 8 
Mart'ta alanlarda b�r araya gelm�ş ve talepler�n� 
h a y k ı r m ı ş t ı r.  D ü n y a n ı n  k a d ı n ı n  e m e ğ �  � l e 
güzelleşeceğ�n� b�lerek tüm kadınların Dünya Emekç� 
Kadınlar Günü b�r kez daha Kutlu Olsun!

Değerl� Meslektaşlar,
Artan �şs�zl�k �le b�rl�kte genç meslektaşlarımız c�dd� b�r 
geleceks�zl�k ve güvences�zl�k kaygısı yaşamaktadır. 
Gençler çarey� yurtdışına çıkmakta bulmakta ve 
mesleğ�n� yapmamayı dah� göze almaktadır.

Bu ülken�n mühend�s, m�mar, şeh�r plancısı kaybetme 
lüksü yoktur. Buna karşın bu durum matah b�r şeym�ş 
g�b� b�r�ler� “Yurtdışına mühend�s �hraç ed�yoruz” 
d�yeb�lme cesaret�n� göstermekted�r.

D�plomalı �şs�zl�ğe, geleceks�zl�ğe karşı verd�ğ�m�z 
mücadeley� s�z değerl� genç meslektaşlarımız �le 
b�rl�kte büyüteb�l�r ve ancak s�zler �le b�rl�kte daha 
güçlü olab�l�r�z.

Sevg�l� Meslektaşlarım,
Karanlığa, �şs�zl�ğe, geleceks�zl�ğe, zamlara ve zulme 
karşı ses�m�z� gürleşt�rmek �ç�n her türlü yasaklamaya, 
her türlü gec�kt�rme pol�t�kasına karşı 1 Mayıs Emek ve 
Mücadele gününde s�zler� alanlarda omuz omuza 
olmaya çağırıyorum.

Değerl� Meslektaşlar,
Ye n �  d ö n e m d e  İ l - İ l ç e  Te m s � l c � l � k  Yü r ü t m e 
Kurullarımızında atanmış olması �le etk�nl�k alanımızın 
her yer�nde etk�nl�kler�m�z etk�n hale get�r�lm�şt�r. 
Meslek ve meslektaş sorunlarımıza yönel�k çözüm 
yolları bulmaya, kent ve ülkem�z sorunlarına, doğaya 
ve yaşama saygıyla, geleceğ�m�z� sah�plenmeye; 
üret�m� ve sanay�leşmey� savunmaya; b�l�m�n ve 
teknoloj�n�n gel�şmes�nden yana olmaya;emekten ve 
d e m o k r a s � d e n  y a n a  t a v r ı n d a  ı s r a r  e d e n 
B�rl�ğ�m�ze/Odalarımıza daha fazla sah�p çıkmaya s�z 
değerl� üyeler�m�z�nde desteğ�n� bekl�yor, sağlıkla, 
umutla ve mücedele �le  kalmanızı d�l�yorum.
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YAŞAMI SAVUNALIM İŞ CİNAYETLERİNİ DURDURALIM!
3 MART İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELE GÜNÜNDE

MÜCADELEYİ BÜYÜTÜYORUZ!

KOCAELİ İKK ANKARA İKK BOLU İKK

KIRKLARELİ İKK TEKİRDAĞ İKK

İş c�nayetler�ne d�kkat çekmek �ç�n �lk� 
2013 yılında düzenlenen "TMMOB 3 
Mart İş C�nayetler�ne Karşı Mücadele 
Günü"nde İKK`ların bulunduğu 
k e n t l e r d e  b a s ı n  a ç ı k l a m a l a r ı 
gerçekleşt�rerek “Yaşamı Savunalım, 
İş C�nayetler�n� Durduralım” den�ld�.

TMMOB VE BAĞLI ODALARI ZEYTİNLİKLERİN MADEN 
SAHASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNİN ÖNÜNÜ AÇAN 

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI DAVA AÇTI
1 Mart 2022 tar�hl� Resm� Gazete'de yayınlanarak 
yürürlüğe g�ren ve ülkem�zdek� mevcut zeyt�nl�kler�n 
Madenc�l�k faal�yetler� kapsamında söküleb�lmes�n� 
sağlayacak olan yönetmel�k değ�ş�kl�ğ�ne karşı TMMOB 
ve Bağlı odaları tarafından dava açıldı.

Yüzlerce yıllık tarımsal emeğ�n ürünü olan ve anayasa ve 
yasalar tarafından koruma altında tutulan zeyt�nl�kler�n 
maden ş�rketler� tarafından ortadan kaldırılmasına 
yönel�k değ�ş�kl�k kamuoyunda büyük b�r tepk� 
yaratmıştı.

Anayasaya, yasalara ve heps�nden de öneml�s� kamu 
yararına aykırı bu düzenlemeye karşı TMMOB ve 
TMMOB'ye bağlı 19 Oda tarafından 7 Mart 2022 
tar �h �nde “M aden Yönetmel �ğ�nde Değ�ş �k l �k 
Yapılmasına Da�r Yönetmel�ğ�n 1.maddes� �le eklenen 
Maden Yönetmel�ğ�n�n 115.maddes�n�n 4.fıkrasının” 
yürütmes�n�n durdurulması ve �ptal�ne �l �şk �n 
Danıstay'a dava açıldı.

Açılan dava d�lekçes�nde, söz konusu yönetmel�k 
değ�ş�kl�ğ�yle ülkem�zdek� zeyt�nl�k sahalarının yok 
ed�lerek telaf�s� �mkansız zararların ortaya çıkacağı d�le 

get�r�lm�ş ve bu durumun anayasaya, yasalara ve 
Anayasa Mahkemes� kararlarına aykırı olduğu �fade 
ed�lm�şt�r.
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TMMOB ACİL DURUM UZAKTAN ÖĞRETİM RAPORU 
YAYIMLANDI

TMMOB tarafından oluşturulan Uzaktan Mühend�sl�k 
M�marlık ve Şeh�r Planlama Eğ�t�m� ve Akred�tasyonu 
Değerlend�rme Çalışma Grubu tarafından hazırlanan 
"TMMOB ACİL DURUM UZAKTAN ÖĞRETİM RAPORU" 22 
Mart 2022 tar�h�nde yayımlandı.

SUNUŞ
Sanay�de, kentleşmede ve tarımda kalkınmadan, b�l�m�n 
ve tekn�k b�lg�n�n kamu çıkarları �ç�n kullanılmasından 
yana olan Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ�, b�l�m�n 
ve b�lg�n�n üret�ld�ğ� yer olan ün�vers�teler�n ve tekn�k 
eğ�t�m�n ver�ld�ğ� mühend�sl�k, m�marlık ve şeh�r planlama 
bölümler�n�n durumunu yakından tak�p etmekted�r. 2003 
yılında Mühend�sl�k M�marlık Kurultayında alınan “TMMOB 
ün�vers�telerde mühend�sl�k ve m�marlık eğ�t�m� nasıl 
olmalıdır sorusunu cevaplayacak b�r çalışmayı amaç olarak 
ortaya koymalıdır” �lkes�, B�rl�ğ�m�z�n eğ�t�me da�r 
yaklaşımının çerçeves�n� oluşturmaktadır.,

Unutulmamalıdır k� mühend�sl�k, m�marlık, şeh�r planlama 
eğ�t�m�n�n yönlend�r�lmes� ve güncelleşt�r� lmes� 
TMMOB'n�n görevler�nden b�r�d�r.  Bu bağlamda; 
mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılığı eğ�t�m�nde; 
ülkem�zdek� mevcut durumun değerlend�r�lmes�, güncel 
sorunlar ve çözüm öner�ler�n�n gel�şt�r�lmes� �ç�n B�rl�ğ�m�z 
ve bağlı odaları katılımcı ortamlarda oluşturduğu 
görüşler�n� kamuoyu ve karar ver�c�lerle paylaşmaktan ger� 
durmayacak, vazgeçmeyecekt�r.

Bu çerçeve kapsamında küresel pandem� �le b�rl�kte 
m e s l e k t a ş l a r ı m ı z ı n  g ö r e v  y a p t ı ğ ı  v e  g e n ç 
meslektaşlarımızın öğren�mler�n� sürdürdüğü eğ�t�m 
programlarının mevcut durumunun değerlend�r�lmes�n�n 
gerekl�l�ğ� üzer�ne kurduğumuz Uzaktan Mühend�sl�k 
M�marlık ve Şeh�r Planlama Eğ�t�m� ve Akred�tasyonu 
Değerlend�rme Çalışma Grubu, aldığı görev ışığında bu 
raporu hazırlamıştır.

Raporun amacı meslek�, tekn�k ve pol�t�k �zlekler� 
kullanarak; ülkem�zdek� tekn�k eğ�t�m�n salgın dönem�nde 
uygulanan uzaktan öğret�m sürec�nde yaşananları olumlu 
ve olumsuz yanlarını değerlend�rmek ve kamuoyuna 
sunmaktır. Salgın dönem�nde uzaktan öğret�m, h�br�t ve 
yüz  yüze  eğ� t �m�n  doğrudan uygulay ıc ı lar ı  ve 
katılımcılarının gözlemler� alınarak tamamlanan bu 
raporda öğrenme sürec�nden, sınav, proje, staj ve program 
akred�tasyonlarına varana dek tüm başlıklara da�r 
B�rl�ğ�m�z�n görüşler�ne ulaşacaksınız.

Raporun hazırlanmasında emeğ� bulunan çalışma grubu 
üyeler�ne, MÜDEK ve M�AK tems�lc�ler�ne, öğrenc� 
arkadaşlarıma ve �ş�n mutfağında emeğ� geçen tekn�k 
görevl� arkadaşlarıma teşekkürü b�r borç b�l�r�m.

Em�n KORAMAZ
TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı

TMMOB KANAL İSTANBUL DAVASI'NIN ÇED OLUMLU 
KARARI KEŞİF DURUŞMASINA KATILDI

TMMOB ve bağlı Odaları tarafından açılan "Kanal 
İstanbul ÇED Olumlu Kararının İptal�" davasının keş�f 
duruşması İstanbul Bölge İdare Mahkemes�nde 24 Mart 
2022 tar�h�nde görüldü.
Duruşmaya TMMOB Yürütme Kurulu Üyes� Mücella 
Yapıcı, TMMOB Hukuk Müşav�r� Av. Ek�n Öztürk Yılmaz 
ve TMMOB İstanbul İl Koord�nasyon Kurulu Sekreter� 
Cevah�r Efe Akçel�k'�n yanı sıra, davaları bulunan bağlı 
Odalarımızın tem�s�lc�ler� katıldı.
O l a ğ a n ü s t ü  k o l l u k  k u v v e t �  b a s k ı s ı  a l t ı n d a 
gerçekleşt�r�lmek �stenen keşfe, emek ve meslek 
örgütler� �le yurttaşlar da yoğun b�r katılım gösterd�. 



tmmob’den

TMMOB KADIN ÇALIŞMA GRUBU: KADIN CİNAYETLERİNİ 
DURDUR! İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'Nİ UYGULA!

TMMOB Kadın Çalışma Grubu 15 N�san 2022 tar�h�nde 
b�r basın açıklaması yaparak Kadın C�nayetler�n� 
Durduracağız Platformu Derneğ�'n�n hukuksuz b�ç�mde 
kapatılmasını kınadı.
Kadın c�nayetler�n� durdurmak, İstanbul Sözleşmes�'n� 
uygulamak yer�ne, Kadın C�nayetler�n� Durduracağız 
Platformu Derneğ�'n� hukuksuz davalarla kapatmak 
�st�yorsunuz…
K ADIN CİNAYETLERİNİ DURDUR! İSTANBUL 
SÖZLEŞMESİ'Nİ UYGULA!

TMMOB AFET SEMPOZYUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TMMOB tarafından 20-22 N�san 2022 tar�hler�nde h�br�t 
olarak düzenlenen TMMOB Afet Sempozyumu  Mak�na 
Mühend�sler� Odası Eğ�t�m ve Kültür Merkez�'nde 
gerçekleşt�r�ld�.
Sempozyumda "A Salonu" yüzyüze ve çevr�m�ç� katılım 
�le sürdürülürken, "B Salonu" oturumları bütünüyle 
çevr�m�ç� olarak gerçekleşt�r�ld�.
Sempozyumun açılışında Sempozyum Düzenleme 
Kurulu Başkanı ve TMMOB Yönet�m Kurulu 2. Başkanı 
Selçuk Uluata, TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n 
Koramaz ve Ankara Büyükşeh�r Beled�ye Başkanı 
Mansur Yavaş b�rer konuşma yaptılar.

AYDIN VE SANATÇILARDAN "BİRLİKTE 1 MAYIS'A" ÇAĞRISI
DİSK, KESK, TMMOB, T TB ve TDB'n�n çağrısıyla 
İstanbul'da b�r araya gelen aydın ve sanatçılar başta 
İstanbul Maltepe'de olmak üzere Türk�ye'n�n dört b�r 
yanındak� 1 Mayıs'lara katılım �ç�n çağrı yaptı.

Rutkay Az�z,  T�lbe Saran, Menderes Samancılar, Mazlum 
Ç�men, Adnan Özyalçıner, Orhan Aydın, Erb�l Karakoç, 
Özcan Yaman, Aras Akanaras, Hasan Karayol, Ayşen 
Şah�n, Volkan Yosunlu, Gürşat Özdem�r, Gal�p Görür g�b� 
�s�mler�n katıldığı açıklamada ekonom�k kr�z, �şs�zl�k, 
yoksulluk, ant� demokrat�k uygulamalar g�b� başlıklara 
değ�n�ld� ve Gez� davasında haksız hukuksuz cezalara 
tepk� göster�lerek 2022 1 Mayıs'ının k�tlesell�ğ�n�n 
önem� üzer�nde duruldu.

TMMOB M�marlar Odası Büyükkent Şubes�'nde 
düzenlenen toplantıda ortak açıklamayı okuyan T�lbe 
Saran “Emekten, barıştan, demokras�den, eş�tl�kten, 
özgürlükten, Gez�'den yana olan herkes� 1 Mayıs'a 
çağırıyoruz” ded�.

“B�rl�kte değ�şt�receğ�z, b�rl�kte 1 Mayıs'a” başlıklı ortak 
metn�n okunmasının ardından aydınlar ve sanatçılar 1 
Mayıs mesajlarını �lett�ler.

Açıklamaya DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK 
Genel Sekreter� Adnan Serdaroğlu, DİSK Yönet�m 
Kurulu üyes� Sey�t Aslan, KESK Eş Genel Başkanı 
Mehmet Bozgey�k, TTB Merkez Konsey Başkanı Şebnem 
Korur F�ncancı, TMMOB İstanbul İKK Sekreter� Cevah�r 
Efe Akçel�k de katıldı.
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Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ�'ne bağlı Odalar, Gez� Davası'nın karar duruşması üzer�ne 26 
N�san 2022 tar�h�nde "Unutulmaz Gez�'y� Selamlıyoruz. H�çb�r Hukuk Dışı Karar Gez� D�ren�ş�n�n 
Meşru�yet�n� Gölgeleyemez” başlıklı b�r açıklama gerçekleşt�rd�.

TMMOB'YE BAĞLI ODALAR: UNUTULMAZ GEZİ'Yİ 
SELAMLIYORUZ HİÇBİR HUKUK DIŞI KARAR GEZİ 

DİRENİŞİNİN MEŞRUİYETİNİ GÖLGELEYEMEZ

Unutulmaz Gez�'y� Selamlıyoruz
H�çb�r Hukuk Dışı Karar Gez� D�ren�ş�n�n Meşru�yet�n� Gölgeleyemez

AKP �kt�darını ger� dönülmezces�ne sarsan 2013 Gez�-
Haz�ran d�ren�ş� ve sonrasında �kt�darın başvurduğu 
baskı ve zulüm pol�t�kalarının yen� b�r örneğ�ne dün 
tanık olduk. M�lyonlarca �nsanın yer aldığı, yakın 
tar�h�m�z�n en güzel günler�n�n yaşandığı 2013 Gez� 
d�ren�ş�-Haz�ran halk hareket�yle �lg�l� s�yas� dava dün 
tam b�r  hukuk garabet� �le sonuçlandı.

İkt�darın �steğ� doğrultusunda kurgulanan bu hukuk 
dışı davanın sonucunda, aralarında TMMOB Yönet�m 
Kurulu Üyes� Mücella Yapıcı, Şeh�r Plancıları Odası 
İstanbul Şubes� esk� başkanı Tayfun Kahraman ve 
M�marlar Odası'nın Hukuk Müşav�r� Can Atalay'ın da 
bulunduğu arkadaşlarımız mahkûm ed�ld�ler ve 
tutuklandılar.
Karar, sadece arkadaşlarımıza yönel�k değ�ld�r. Bu karar, 
2013 Mayıs-Haz�ran aylarında �kt�darı sarsıp korkutan 
m�lyonlara yönel�kt�r; m�lyonlarca �nsanın demokrat�k 
hak kullanımlarını cezalandırmaya, barışçıl ve 
demokrat�k �stemler� bastırmaya ve kamu �dareler�ne 
yakışmayacak b�r şek�lde öç almaya, cezalandırmaya 
yönel�kt�r. 
Fakat b�l�nmel�d�r k� h�çb�r dava ve h�çb�r karar, Haz�ran 
d�ren�ş�n�n halk, demokrat�k kamuoyu ve yasalar 
nezd�ndek� meşru�yet�n� gölgeleyemez ve h�çb�r güç 
b�z ler �n  emekten,  halk ımızdan,  ü lkem�zden, 

mesleğ�m�z ve b�l�msel tekn�k doğrulardan yana 
duruşumuzu engelleyemez.

Gez�'y� savunuyoruz, m�lyonları savunuyoruz, o 
m�lyonların �ç�nde ve her tarafındayız.

Gez� d�ren�ş� ve mahkum ed�len arkadaşlarımız, 
halkımızın ve tar�h�m�z�n yüz akıdır. Onlar m�lyonları, 
demokras�y�, hukuku, yasal hak kullanımını örnek ve 
onurlu b�r şek�lde savundular.

Onlar, kend�ler� g�b�, kamu/toplum yararının ayaklar 
altına alınmasına karşı, kamusal/toplumsal mekanların 
rant talanına karşı korunması mücadeles� veren 
m�lyonlarca �nsanın aklında ve kalb�nde olacaklar. 
Asılsız suçlamaları uydurup kurgulayanlar, hukuk 
dışılığa yargı mekan�zmalarının �ç�nden dah�l olanlar 
�se, tar�htek� sayısız örnekte görüldüğü üzere, ne ş�md� 
ne de gelecekte h�ç �y� b�r şek�lde anılmayacaklar. 
İkt�darın kabusu olan Gez� d�ren�ş� üzer�nden toplumsal 
muhalefet� s�nd�rmeye yönel�k olan bu s�yas� kararı 
kınıyoruz.

Arkadaşlarımızla her zaman tam b�r dayanışma �ç�nde 
olacağız. Doğru b�ld�kler�m�z� söylemeye, halkımızdan, 
ülkem�zden yana kamu/toplum yararını savunma 
mücadelem�ze devam edeceğ�z.
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107. YILINDA ÇANAKKALE
ZAFERİ'Nİ  KUTLUYORUZ

Çanakkale Savaşı'nda emperyal�st güçlere karşı ver�len 
büyük mücadeley� selamlıyor, kaybett�kler�m�z� 
saygıyla anıyoruz.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK 
VE ÇOCUK BAYRAMI KUTLU OLSUN

S�yasal �raden�n ve egemenl�ğ�n saltanattan alınıp halka 
ver�ld�ğ� bu büyük m�rası selamlıyoruz!

23 N�san Ulusal Egemenl�k ve Çocuk Bayramı kutlu 
olsun!
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YAŞAMI SAVUNALIM, İŞ CİNAYETLERİNİ DURDURALIM!
TMMOB 3 Mart İş C�nayetler�ne Karşı Mücadele günü dolayısıyla TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu 
olarak Uğur Mumcu Parkı'nda Basın Açıklaması gerçekleşt�r�ld�.

B�tmek b�lmeyen salgın, art arda yaşanan afetler ve tüm 
acımasızlığıyla devam eden savaşın gölges� altında 
geç�rd�ğ�m�z bu günler, �nsan sağlığının ve hayatının ne 
kadar öneml� olduğunu b�zlere b�r kez daha hatırlatıyor. 
İnsan yaşamına ve �nsanlığın ortak geleceğ�ne olan tüm 
saygı ve �nancımızla savaşsız ve sömürüsüz b�r dünya 
d�leğ�m�z� b�r kez daha haykırıyoruz.

Bundan tam 30 yılı önce, 3 Mart 1992 tar�h�nde 
Zonguldak Kozlu'da yaşanan ve 263 madenc�n�n 
yaşamını y�t�rd�ğ� maden kazası, ülkem�z�n en büyük 
maden fac�alarından b�r� olarak tar�he geçm�şt�r. 
Ülkem�zdek� �ş c�nayetler�ne d�kkat çekeb�lmek, �nsan 
hayatının, �şç� sağlığının ve �ş güvenl�ğ�n�n önem�n� 
vurgulamak �ç�n 3 Mart tar�h� TMMOB tarafından “İş 
C�nayetler�ne Karşı Mücadele Günü” olarak �lan 
ed�lm�şt�r.

Yaşanan onca acıya, yaptığımız tüm uyarılara rağmen 
gerekl� önlemler alınmadığı, yapılaması gereken 
düzenlemeler yapılmadığı �ç�n aradan geçen 30 yılda 
on b�nlerce k�ş�, ev�ne ekmek götüreb�lmek �ç�n çalıştığı 
�şyer�nde hayatını kaybett�. Bu kayıplar her geçen yıl ne 
yazık k� daha da artıyor. Basına yansıyan haberlere göre 
2021 yılında �ş� başında hayatını kaybeden emekç�ler�n 
sayısı en az 2 b�n 170 olarak tesp�t ed�ld�. Basına 
yansımayan, habere konu olmayan daha çok sayıda �ş 
c�nayet�n�n olduğunu hep�m�z b�l�yoruz.

Emek sömürüsünü der�nleşt�ğ�; esnek, güvences�z 
� s t �hdamın yaygın laşt ığı ,  emek örgüt ler �n �n 
etk�s�zleşt�r�ld�ğ� 20 yıllık AKP �kt�darı dönem� boyunca 
toplu �şç� ölümler� tar�h�n en yüksek sayılarına ulaşmış, 
20 yılda 28 b�n�n üzer�nde emekç� �şyerler�nde hayatını 
kaybetm�şt�r.

Madenlerde, �nşaatlarda, tarım alanlarında, fabr�kalarda 
yaşanan fac�alar toplumda der�n acılar yaratmaktadır. 
ILO ver�ler�ne göre Türk�ye ölümle sonuçlanan kazalar 
bakımından Avrupa'da �lk sırada yer almaktadır.

Bu durum mevcut yasal düzenlemeler�n �ş kazalarını ve 
ölümler�n� önlemektek� yeters�zl�ğ�n�n, ülkem�zde �şç� 
sağlığı ve �ş güvenl�ğ� konusunda köklü ve yapısal 
sorunlar olduğunun en açık gösterges�d�r.

Oysa “elver�şl� koşullarda çalışma hakkı” İnsan Hakları 
Evrensel Beyannames�'nde güvence altına alınmış b�r 
haktır. Emeğ�n yüzlerce yıllık mücadeles� sonucunda 

ben�msenen bu hak, “�şç� sağlığı ve �ş güvenl�ğ�” adıyla 
tüm dünyada kabul ed�len temel b�r çalışma �lkes� hal�n� 
almıştır.

İş kazaları ve meslek hastalıklarının temel�nde, 
sermayen�n azam� kar hırsı ve emek aleyh�ne pol�t�kaları 
yatmaktadır. İşç� sağlığı ve �ş güvenl�ğ�ne �l�şk�n 
düzenlemelerde send�kalar, meslek örgütler� ve b�l�m 
�nsanlarının görüşler�n�n d�kkate alınmaması sorunu 
her geçen gün der�nleşt�rmekted�r.

Mevcut yasal çerçeve, �şç�y� korumak, �ş güvenl�ğ�n� 
sağlamak ve meslek hastalıklarını önlemekten çok 
sermaye çıkarlarını gözeten konumdadır. S�yas� �kt�dar, 
mevzuatı ve çalışma koşullarını �y�leşt�r�c� ve gel�şt�r�c� 
adımlar atmaktan sürekl� olarak kaçınmaktadır. Çünkü 
�nsan hayatını değ�l, rantı odağına almakta; çalışandan 
değ�l, �şverenden yana taraf olmaktadır.

Devlet�n �ş sağlığı ve güvenl�ğ� alanındak� bu çarpık 
konumlanışı  neden�yle,  devlet�n ve �şveren�n 
sorumluluğunda olması gereken pek çok şey İş 
Güvenl�ğ� Uzmanlarının omuzlarına yüklenmekted�r. 
Danışmanlık h�zmet� olarak ver�lmes� gereken �şç� 
sağlığı ve �ş güvenl�ğ�, ülkem�zde yasaların da yol 
vermes� �le b�r suçlu yaratma olayına dönüşmüştür.

İş güvenl�ğ� uzmanlarının tüm uyarılarına rağmen 
�şverenler�n almadığı önlemler sonucu yaşanan ölüm, 
kaza g�b� durumlarda dah� meslektaşlarımız günah 
keç�s� �lan ed�lmekte, kazaların asl� suçlusu olarak yargı 
ö n ü n e  ç ı k a r t ı l m a k t a ,  h a t t a  h a p � s  c e z a l a r ı 
ver�leb�lmekted�r. 

Yapılması gereken şey, bu çarpıklığın düzelt�lerek, �şç� 
sağlığı ve �ş güvenl�ğ�ne kaynak ayırmayan, tedb�rler� 
almaktan kaçınan, bu tedb�rlere �şgücü ve mal�yet 
hesabıyla yaklaşan �şverenler�n de yaşanan kazalardan 
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Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığının 18 Şubat 2022 
tar�h ve 31754 sayılı Resm� Gazetede yayınladığı İş 
Ek�pmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenl�k Şartları 
Yönetmel�ğ�nde Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Yönetmel�k �le 
Endüstr�yel Rafların Per�yod�k Kontrolünün TS EN 15635 
standardı kapsamında yılda en az b�r defa yaptırılması 
zorunlu hale gelm�şt�r.
Mak�na Mühend�sler� Odası, Anayasanın 135. Maddes�ne 
dayanılarak çıkarılan 6235 sayılı yasaya göre kurulmuş 
Kamu Kurumu n�tel�ğ�nde b�r meslek kuruluşudur.
Odamız yönetmel�kler�nden aldığı yetk� ve geçm�şten 
bugüne kadar b�r�kt�rd�ğ� b�lg� ve b�r�k�m� �le ülke 
sanay�s�ne yönel�k h�zmetler vermekted�r.
Bu çerçevede b�rçok �ş ek�pmanında olduğu g�b� 
Endüstr�yel Rafların Per�yod�k Kontrolü alanında da yetk�l� 
mak�na mühend�sler� aracılığıyla ülke genel�nde h�zmet 
ver�lmekted�r.

ENDÜSTRİYEL RAFLARIN PERİYODİK KONTROLÜ ZORUNLU HALE GELDİ

E n d ü s t r � y e l  r a f l a r ı n  p e r � y o d � k  k o n t r o l l e r � n � n 
gerçekleşt�r�lmes� �le uygunsuzlukların önceden tesp�t 
ed�lerek raf kazalarının yaratab�leceğ� can ve mal 
kayıplarının önleneb�lmes�n� mümkündür.

ve meslek hastalıklarından sorumlu tutulacağı b�r 
�şley�şe geç�lmes�d�r.

İşverenler�n temel sorumluluklarından kaçtıkları, kend� 
yerler�ne b�rer günah keç�s� olarak �ş güvenl�ğ� 
uzmanlarını koydukları b�r çalışma yaşamında, önley�c� 
ve engelley�c� h�çb�r çalışmanın yapılamayacağı açıktır.
Bunun son örneğ� geçt�ğ�m�z günlerde sonuçlanan 
Hendek Patlaması davasında görülmüştür. 7 K�ş�n�n 
hayatını kaybett�ğ�, 127 k�ş�n�n yaralandığı bu 
patlamada �şyer� sah�pler�ne olası kasttan ceza 
ver�lmem�ş olması kamu v�cdanını yaralamıştır.

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

Ülkem�zde �ş c�nayetler�n�n, �ş kazalarının ve meslek 
hastalıklarının bu denl� yaygın olmasının b�r d�ğer 
neden� de, emekç�ler�n send�kal haklarının baskı altında 
tutulmasıdır. Send�kal örgütlenmen�n önündek� 
engeller tüm çalışanlar �ç�n kaldırılmadıkça �şç� sağlığı 
ve �ş güvenl�ğ� konusunda yol almak mümkün 
olmayacaktır. Send�kasız uzman, send�kasız �şç�, 
örgütsüz b�r çalışma yaşamı �le emekç�ler tüm 
o l u m s u z l u k l a r a  a ç ı k  v e  s a v u n m a s ı z d ı r.  B u 
savunmasızlığa karşı ad�l yargılanma, örgütlenme, 
�nsan� koşullarda b�r çalışma yaşamı ve �şyerler�nde 
emekç�ler�n ölmeyeceğ�, yaralanmayacağı, sakat 
kalmayacağı b�r düzen �st�yoruz.

İşç� sağlığı ve �ş güvenl�ğ� alanına �l�şk�n düzenlemeler�n 
ve denet�m�n yalnızca Çalışma ve Sosyal H�zmetler 
Bakanlığı tarafından yürütülmes�, doğru kararların 
alınmasının önünde b�r engeld�r.  Bu nedenle 
düzenleme ve denetleme; Çalışma ve Sosyal H�zmetler 
Bakanlığı'nın yanında, Sağlık Bakanlığı, ün�vers�teler, 
send�kalar, TTB ve TMMOB'den oluşan �dar� ve mal� 
yönden bağımsız b�r enst�tü tarafından yer�ne 
get � r � lmel �d � r.  Çal ışma yaşamına � l � şk �n  tüm 
düzenlemeler bu enst�tü tarafından yen�den ele 
alınmalı ve kararlaştırılmalıdır.

Gerçekleşen �ş c�nayetler� ve �ş kazalarının büyük 
çoğunluğunun önleneb�l�r olduğu b�l�nmekted�r. 
B�l�msel ve tekn�k ölçütler doğrultusunda atılacak 
adımlar �le göz göre göre “gel�yorum” demekte olan 
fac�alara son vermek mümkündür. Bunun �ç�n önce 
�nsan hayatını ve emeğe değer veren b�r yaklaşımın 
ben�msenmes� gerekmekted�r.

B�zler, her 3 Mart'ta olduğu g�b� bugün de �ş c�nayetler� 
�le mücadele etmek �ç�n ses�m�z� yükselt�yoruz. Ölüm, 
yaralanma ve sakat kalma; esnek ve güvences�z çalışma 
h�çb�r emekç�n�n kader� değ�ld�r. İnsan onuruna yakışır, 
güvenl� ve güvencel� çalışma hakkımız, mesleğ�m�z �ç�n 
ses�m�z� yükselt�yoruz.

Tüm ülkede, tüm çalışma alanlarında �ş güvenl�ğ� 
önlemler�n�n artırılması, bağımsız denet�m s�stem�n�n 
yerleşt�r�lmes�, �ş c�nayetler�n�n ve �ş kazalarının 
durdurulması �ç�n yılmadan mücadele edeceğ�m�z� 
kamuoyuna saygı �le duyururuz.

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ
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TEZGAHLARIN PERİYODİK KONTROLÜ ZORUNLU HALE GELDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığının 18 Şubat 2022 
tar�h ve 31754 sayılı Resm� Gazetede yayınladığı İş 
Ek�pmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenl�k Şartları 
Yönetmel�ğ�nde Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Yönetmel�k 
� le yılda en az b�r defa Tezgahların Per�yod�k 
Kontrolünün  yaptırılması zorunlu hale gelm�şt�r.

Mak�na Mühend�sler�  Odası ,  Anayasanın 135. 
Maddes�ne dayanılarak çıkarılan 6235 sayılı yasaya göre 
kurulmuş Kamu Kurumu n�tel�ğ�nde b�r meslek 
kuruluşudur.

Odamız yönetmel�kler�nden aldığı yetk� ve geçm�şten 
bugüne kadar b�r�kt�rd�ğ� b�lg� ve b�r�k�m� �le ülke 
sanay�s�ne yönel�k h�zmetler vermekted�r.

Bu çerçevede b�rçok �ş ek�pmanında olduğu g�b� 
Tezgahların Per�yod�k Kontrolü alanında da yetk�l� 
mak�na mühend�sler� aracılığıyla ülke genel�nde h�zmet 
ver�lmekted�r.

ODAMIZ SEKRETER/SAYMANLAR TOPLANTISINA KATILDIK
Odamız Sekreterler ve Saymanlar Toplantısı, Oda 
Merkez�'nde gerçekleşt�r�ld�. Oda Yönet�m Kurulu 
Sekreter Üyes� El�f Öztürk, Oda Yönet�m Kurulu Sayman 
Üyes� Bedr� Tek�n ve Oda Müdürü Evren Sağ, Oda Tekn�k 
Görevl�ler�, B�lg� İşlem Sorumlusu, Muhasebe ve Mal� 
İşler Şef�, Personel Şef�, Büro Şef� Hukuk Danışmanı, Mal� 
Müşav�rler �le b�rl�kte Şubeler�m�z�n Yönet�m Kurulu 
Sekreter ve Sayman üyeler�n�n, Şube Müdürler�n�n 
katılımıyla gerçekleşt�r�len toplantıda; Şubelere, Oda 
faal�yetler� hakkında b�lg� ver�ld� ve çalışmalar hakkında 
görüş alışver�ş�nde bulunuldu.

ODAMIZ 49. OLAĞAN GENEL 
KURULU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası'nın (MMO) 49. 
Olağan Genel Kurulu Kocatepe Kültür Merkez�'nde 
gerçekleşt�r�ld�. Genel Kurulda Yönet�m Kurulunun 
çalışma raporu değerlend�r�l�p, yen� dönem çalışma 
programının ana hatları bel�rlend�. Genel kurulun açılış 
konuşmaları MMO Başkanı Yunus Yener ve TMMOB 
Başkanı Em�n Koramaz tarafından yapıldı.

ODA DENETLEME KURULU 
49. DÖNEM 1. TOPLANTISI YAPILDI

Oda Denetleme Kurulu 49. Dönem 1. Toplantısı, 16 
N�san 2022 tar �h�nde MMO Eğ�t �m ve Kültür 
Merkez�'nde gerçekleşt�r�ld�. Oda Yönet�m Kurulu 
Başkanı Yunus Yener'�n de katılarak b�r konuşma yaptığı 
ve "Görev paylaşımı ve Oda/Şube Denetlemeler�n�n 
planlanması" gündem� �le yapıldı. 

11
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49. DÖNEM 1. SEKRETER – SAYMANLAR TOPLANTISINA KATILDIK
Odamız 49. Dönem�n �lk Sekreterler ve Saymanlar 
Toplantısı, 16 N�san 2022 tar�h�nde Oda Merkez�'nde 
gerçekleşt�r�ld�. Oda Yönet�m Kurulu Sekreter Üyes� El�f 
Öztürk, Oda Yönet�m Kurulu Sayman Üyes� Bedr� Tek�n, 
Oda Müdürü Evren Sağ, Oda Tekn�k Görevl�ler� ve 
Muhasebe ve Mal� İşler Şef� �le b�rl�kte Şubeler�m�z�n 
Yönet�m Kurulu Sekreter ve Sayman üyeler�n�n, Şube 
müdürler�n�n katılımıyla gerçekleşt�r�len toplantıda; 
Şubelere, Oda faal�yetler� ve mal� durum hakkında b�lg� 
ver�ld� ve çalışmalar hakkında görüş alışver�ş�nde 
bulunuldu.

49. DÖNEM ODA DANIŞMA KURULU 1. TOPLANTISINA KATILDIK
49. Dönem Oda Danışma Kurulu 1.Toplantısı 17 N�san 
2022 tar�h�nde, Ankara'da MMO Eğ�t�m ve Kültür 
Merkez�'nde gerçekleşt�r�ld�. Toplantı, Oda Başkanı 
Yunus Yener ve TMMOB Başkanı Em�n Koramaz'ın açılış 
konuşmaları �le başladı. Toplantıya Oda Denetleme ve 
Onur Kurulu üyeler�, TMMOB tems�lc�ler�, Oda ve Şube 
Yönet�m Kurulu Üyeler� ve Oda Tekn�k Görevl�ler� �le 
b�rl�kte yaklaşık 150 k�ş� katıldı.

MERKEZ ÖĞRENCİ ÜYE KOMİSYONU 49. DÖNEM 1. TOPLANTISI YAPILDI
49.Dönem Merkez Öğrenc� Üye Kom�syonu 1.Toplantısı, 
20 N�san 2022 tar�h�nde 25 öğrenc� üyen�n katılımıyla 
çevr�m�ç� olarak gerçekleşt�r�ld�. 'Tanışma, Şube öğrenc� 
üye çalışmalarının değerlend�r�lmes�, görüş ve öner�ler' 
gündemler� �le gerçekleşt�r�len toplantıda b�rçok 
öğrenc� üye söz alarak öner�ler�n� �lett�ler.Toplantıya 
Oda Yönet�m Kurulu Sekreter Üyes� El�f Öztürk, Oda 
Yönet�m Kurulu üyes� Den�z Alp Yılmaz, Oda Tekn�k 
Görevl�ler� Meltem Özdem�r Çınarel ve H. Cem Şavur 
katıldı.

BU DÜZEN BÖYLE GİTMEZ! BİRLİKTE DEĞİŞTİRECEĞİZ
BİRLİKTE 1 MAYIS'A

DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve TDB Başkanları 8 N�san 2022 
tar�h�nde DİSK Genel Merkez�'nde yaptıkları ortak 
açıklama �le 1 Mayıs B�rl�k Mücadele ve Dayanışma 
Gününde Türk�ye'n�n dört b�r yanında 1 Mayıs 
meydanlarında omuz omuza olunacağını duyurdular.



şube günlüğü

13
12

PERŞEMBE GÜNÜ ÜYE - İŞYERİ ZİYARETLERİ

Perşembe z�yaretler� kapsamında, 
Tekfen İnşaat Yardımcı Tes�sler 
K o o r d � n a t ö r ü  ü y e m � z  C e n g � z 
Bayraktar ve meslektaşlarımızı z�yaret 
ett�k. 

Sakarya Tems�lc�l�k Üyeler�m�z Gaye 
Doğan ve Kemal Çakır'ı z�yaret ett�k. 

Perşembe günler� gerçekleşt�rd�ğ�m�z 
F�rma ve Üye z�yaretler� kapsamında 
bugün Sarkuysan A.Ş. f�rmasında 
meslektaşlarımız Fat�h Ceng�z, Yüksel 
Dağdev�ren ve Akın Ulugöl �le b�r araya 
g e l d � k .  G ö r ü ş m e m � z d e  O d a 
çalışmalarımız, Tekn�k H�zmetler�m�z ve 
Eğ�t�mler�m�z hakkında b�lg� verd�k.

Castol�n Kaynak LTD. ŞTİ. F�rmasında 
meslektaşlarımızı z�yaret ederek Oda 
çalışmalarımız, tekn�k h�zmetler�m�z 
ve eğ�t�mler�m�z hakkında görüşme 
sağladık.

E A E  E l e k t r � k  A . Ş .  f � r m a s ı n d a 
meslektaşlarımızı z�yaret ett�k. Oda 
Çalışmalarımız, Tekn�k H�zmetler�m�z 
ve Eğ�t�mler�m�z hakkında görüşme 
sağladık.

Perşembe günler� gerçekleşt�rd�ğ�m�z 
F�rma-Üye z�yaretler� kapsamında 
EGALİT f�rmasındak� meslektaşlarımızı 
z � y a r e t  e t t � k .  O d a  ç a l ı ş m a l a r ı , 
Eğ�t�mler�m�z ve Tekn�k H�zmetler�m�z 
hakkında görüşme sağladık.

Perşembe Üye-İş Yer� z�yaretler� 
kapsamında Crown Bevcan A.Ş. 
f�rmasındak� meslektaşlarımızı ve İş 
Yer� Tems�lc�m�z Caner Özbey'� z�yaret 
e t t � k .  G ö r ü ş m e m � z d e  O d a 
çalışmalarımızdan, �ş yer� tems�lc�l�ğ� 
mekan�zmasından, eğ�t�mler�m�zden 
v e  t e k n � k  h � z m e t l e r � m � z d e n 
bahsett�k.

Perşembe Üye-İş Yer� z�yaretler� 
kapsamında GEPOSB Bölge Müdürü 
meslektaşımız Murat Üstüntürk'ü 
z�yaret ett�k.

Perşembe günü Üye-İş Yer� z�yaretler� 
kapsamında TSE �şyer� tems�lc�m�z 
meslektaşımız Fat�h Lokman Soylu'yu 
z�yaret ett�k.

“Üyeler�m�z �le �let�ş�mler�m�z� güçlend�rmek adına planladığımız Perşembe Z�yaretler� kapsamında
gerçekleşt�r�len z�yaretler�m�z.”
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Perşembe Üye-İş Yer� z�yaretler� 
k a p s a m ı n d a  G e b z e  T e k n � k 
Ün�vers�tes� İş Yer� Tems�lc�m�z Prof. 
Dr. Fevz� BEDİR � z�yaret ett�k.

Perşembe günü Üye-İş Yer� Z�yaretler� 
kapsamında üyem�z Şehr�ban Kurt 
Bulut'u z�yaret ett�k.

Perşembe günler� gerçekleşt�rd�ğ�m�z 
Üye-İş Yer� Z�yaretler� kapsamında 
O n d u l � n e  A v r a s y a  f � r m a s ı n d a 
m e s l e k t a ş l a r ı m ı z ı  z � ya re t  e t t � k . 
Z�yaret�m�zde İş  Ek �pmanlar ının 
Kullanılmasında Sağlık ve Güvenl�k 
Şartları Yönetmel�ğ�nde 18/02/2022 
tar�h�nde gerçekleşen değ�ş�kl�kler ve 
Oda Çalışmaları hakkında görüşme 
sağladık.

Perşembe günü Üye-İş Yer� Z�yaretler� 
kapsamında ICM Mak�na f�rmasında 
çalışan meslektaşlarımızı ve �ş yer� 
tems�lc�m�z Emre Çobanbaş'ı z�yaret 
ett�k. Z�yaret�m�zde İş Yer Tems�lc�l�ğ� 
Mekan�zması, Oda Çalışmaları ve 
Eğ�t�mler�m�z hakkında görüşme 
sağladık.

Perşembe günü gerçekleşt�rd�ğ�m�z 
Üye-İş Yer� z�yaretler� kapsamında 
İzocam D�lovası tes�s�nde Üyem�z 
Özgür Öktem'� z�yaret ett�k.

Perşembe Üye-İş Yer� z�yaretler� 
kapsamında İsuzu Otomot�v İş Yer� 
Tems�lc�m�z Barış Koca'yı z�yaret ett�k.

Perşembe günü Üye-İş Yer� z�yaretler� 
k a p s a m ı n d a  D U R R  f � r m a s ı n d a 
ü y e m � z  Ç a ğ d a ş  Ç a r d a k  v e 
meslektaşımız Şaban Sonmezer'� 
z�yaret ett�k.

Perşembe günü üye-�ş yer� z�yaretler� 
kapsamında üyem�z Betül Acaroğlu 
ve meslektaşımız C�han Acaroğlu'nu 
z�yaret ett�k.

Perşembe günü Üye-İş Yer� z�yaretler� 
kapsamında üyem�z Musa Gürsoy'u 
z�yaret ett�k.

PERŞEMBE GÜNÜ ÜYE - İŞYERİ ZİYARETLERİ
“Üyeler�m�z �le �let�ş�mler�m�z� güçlend�rmek adına planladığımız Perşembe Z�yaretler� kapsamında
gerçekleşt�r�len z�yaretler�m�z.”
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ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZ VE ŞUBE BİRİMLERİMİZE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇEŞİTLİ KURUM ZİYARETLERİ

Gübretaş A.Ş. f�rmasından İş Yer� 
Tems�lc�m�z Şuayp Karakaş ve Ünsal 
G � d e r o z  U y g u l a m a l ı  E ğ � t � m 
Merkez� 'm�z�  z�yaret ett� .  Şube 
eğ�t�mler�m�z hakkında görüşme 
gerçekleşt�r�ld�. 

CHP Körfez İlçe Örgütü Başkanı 
üyem�z Bülent Yıldız 16. Dönem 
Yönet�m Kurulumuzu tebr�k etmek ve 
yen� dönemde başarılar d�lemek �ç�n 
Odamızı z�yaret ett�.

Kocael� Yüksek Öğren�ml�ler Derneğ� 
Yönet�m Kurulu üyeler� Şubem�z 16. 
Dönem Yönet�m Kurulumuzu z�yaret 
ederek başarı d�lekler�n� �lett�ler.

Topkapı Kompresör f�rmasından 
Damla Hanım Uygulamalı Eğ�t�m 
Merkez�m�z� z�yaret ett�. Görüşme 
sırasında Enerj� ve Bakım Uygulamalı 
Eğ�t�m Merkez�m�z, Eğ�t�mler�m�z ve 
Oda Çalışmalarımız hakkında b�lg� 
aktarımında bulunduk.

İzm�t Gençl�k Konsey� seç�len 16. 
Dönem Yönet�m Kurulumuzu tebr�k 
etmek ve yen� dönemde başarılar 
d�lemek �ç�n Şubem�z� z�yaret ett�.

İYİ Part� İl Başkanlığı seç�len 16. 
Dönem Yönet�m Kurulumuzu tebr�k 
etmek ve yen� dönemde başarılar 
d�lemek �ç�n Şubem�z� z�yaret ett�.

Görme Engell�ler Dayanışma Derneğ� 
(GÖRSEM) 16.  Dönem Yönet�m 
Kurulumuzu tebr�k etmek ve yen� 
dönemde başarılar d�lemek adına 
Şubem�z� z�yaret ett�.

TMMOB M�marlar Odası Kocael� 
Ş u b e s �  1 6 .  D ö n e m  Y ö n e t � m 
Kurulumuzu tebr�k etmek ve yen� 
dönemde başarılar d�lemek adına 
Şubem�z� z�yaret ett�.

CHP Kocael� İl Yönet�m Kurulu, İzm�t 
�lçe Tems�lc�ler� ve Kocael� M�lletvek�l� 
Tahs�n Tarhan 16. Dönem Yönet�m 
Kurulumuzu tebr�k etmek ve yen� 
dönemde başarılar d�lemek adına 
Şubem�z� z�yaret ett�.

Ekmek ve Gül Kadın Dayanışma 
D e r n e ğ �  1 6 .  D ö n e m  Yö n e t � m 
Kurulumuzu tebr�k etmek ve yen� 
dönemde başarılar d�lemek adına 
Şubem�z� z�yaret ett�.
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16. Dönem Yönet�m Kurulu olarak 
İzm�t Beled�ye Başkanı Fatma Kaplan 
Hürr�yet'� z�yaret ett�k.

İSPAK Ambalaj A.Ş.'de üyem�z Okan 
Öngön �le Oda Faal�yetler�, tekn�k 
h�zmetler�m�z ve İş Ek�pmanlarının 
Kullanımında Sağlık ve Güvenl�k 
Ş a r t l a r ı  Y ö n e t m e l � ğ � n d e k � 
değ�ş�kl�kler hakkında b�lg�lend�rme 
yaptık.

16. Dönem Yönet�m Kurulu olarak 
Kocael� Ün�vers�tes� Mühend�sl�k 
Fakültes� Dekanı Prof. Dr. İlhan Tek�n 
ÖZTÜRK'ü z�yaret ett�k.

16. Dönem Yönet�m Kurulu olarak 
Kocael �  Ün�vers � tes �  Tek noloj � 
Fakültes� Dekanı Prof. Dr. Mehmet 
YILDIRIM'ı z�yaret ett�k.

16. Dönem Yönet�m Kurulu olarak 
Kocael �  Büyükşeh�r  Beled�yes� 
Başkanı Tah�r Büyükakın'ı z�yaret 
ett�k.

16. Dönem Yönet�m Kurulu olarak 
yen� dönem protokol z�yaretler� 
kapsamında Kocael� Val�l�ğ�n� z�yaret 
ett�k.

TMMOB M�marlar Odası Kocael� 
Şubes�'n�n seç�len Yönet�m Kurulunu 
tebr�k etmek ve yen� dönemde 
başarılar d�lemek �ç�n z�yarette 
bulunduk.

İç M�marlar Odası Kocael� Şubes�n� 
z�yaret ett�k.

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z tarafından 
düzenlenen Endüstr�  4.0 Akıl l ı 
Dönüşüm Teknoloj�ler� Kongres�'ne 
davet etmek, Odamızdan bahsetmek 
ve ortak yapılab�lecek �şler hakkında 
b�lg� alışver�ş�nde bulunmak �ç�n 
İstanbul Teknopark Genel Müdür 
Yardımcısı Dr. Cem Duran �le görüştük

ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZ VE ŞUBE BİRİMLERİMİZE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇEŞİTLİ KURUM ZİYARETLERİ
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İTİRAZIMIZ VAR MİTİNGİ İÇİN
ZİYARETLER YAPTIK

GEBZE İLÇE TEMSİLCİLİĞİMİZ ÖĞRENCİ ÜYE
KOMİSYONUMUZUN GEBZE TEKNİK

ÜNİVERSİTESİ’NDE AÇTIKLARI STANDI
ZİYARET ETTİK

YAŞAMI SAVUNALIM, İŞ CİNAYETLERİNİ
DURDURALIM

FARPLAS İŞÇİSİ YALNIZ DEĞİLDİR!

MMO Kocael� Şubes� ve Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ� olarak 
hakları �ç�n d�renen Farplas İşç�ler�n� z�yaret ett�k.

Last�k-İş Send�kasında gerçekleşt�ren z�yarette Genel-İş 
Şube Başkanı ve DİSK Bölge Tems�lc�s� Vedat Küçük, 
Last�k-İş Şube Başkanı Akın G�ray, Last�k-İş Şube 
Sekreter� ve Last�k-İş Şube Saymanı �le görüşme 
gerçekleşt�r�lerek 6 Mart Pazar günü gerçekleşt�r�lecek 
M�t�nge çağrıda bulunduk.

3 Mart TMMOB İş C�nayetler�ne Karşı Mücadele 
Gününde Yaşamı Savunmak ve İş C�nayetler�ne Hayır 
demek �ç�n basın açıklaması gerçekleşt�rd�k.

14 MART TIP BAYRAMI

26-27 MART TARİHLERİNDE ANKARA'DA 
GERÇEKLEŞTİRİLEN 49. ODA OLAĞAN GENEL 
KURUL VE SEÇİMLERİNE KATILIM SAĞLADIK.

17
16

14 Mart Tıp Bayramı neden�yle Kocael� Tab�pler 
Odası'nın Meslekte 25., 40. ve 50. yılını dolduran 
meslektaşlara plaketler�n� takd�m ed�ld�ğ� etk�nl�ğe 
katılım sağladık.
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KOCAELİ ÜNİVERSİTESİNDE SINIF
KONUŞMALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

SAFİR KOLEJİ 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNE 
MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ MESLEĞİ HAKKINDA 

BİLGİ VERDİK.

17 NİSAN'DA GERÇEKLEŞTİRİLEN ODA 
DANIŞMA KURULU'NA KATILIM SAĞLADIK.

UYGULAMALI EĞİTİM MERKEZİMİZDE (UEM) 
GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTIDA TÜRKİYE 

PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. (TÜPRAŞ) PROJE 
MÜDÜRLÜĞÜ VE GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 

GELEN MESLEKTAŞLARIMIZLA BAKIM 
EĞİTİMLERİMİZİN İÇERİĞİ HAKKINDA 

GÖRÜŞME SAĞLADIK.

Kocael� Ün�ver�stes�’nde Mak�na, Endüstr�, Enerj� 
S�stemler� ve Otomot�v Mühend�sl�ğ� Bölümler�nde Oda 
ve Öğrenc� Üye Kom�syonunu tanıtmak üzere sınıf 
konuşmaları gerçekleşt�r�ld�.
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EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR! 
FİKRİ HÜR, VİCDANI HÜR, İRFANI HÜR 

NESİLLERİN UMUTLU VE GÜZEL YARINLARIN 
TEMELİ OLDUĞU BİLİNCİYLE 23 NİSAN 

ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI 
KUTLU OLSUN.

ŞUBEMİZ SOSYAL ETKİNLİKLER KOMİSYONU 
VE YÖNETİM KURULU OLARAK 23 NİSAN 

TÖRENİNE KATILIM SAĞLADIK.

KARANLIK GİDER GEZİ KALIR.. 

şube günlüğü - sakarya

Kaynarca Taşoluk ve Okçular, Adapazarı Salmanlı 
köyler�nde kurulması planlanan OSB'lerle �lg�l� Yen�kent 
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğ�'nde düzenlenen 
toplantıya Sakarya Tems�lc�l�k olarak katılım sağladık.

Mak�ne Mühend�sler� Odası Sakarya Tems�lc�l�ğ� olarak; 
Sakarya İnşaat Mühend�sler� Odası Şube Yönet�m 
Kurulu Başkanlığına seç�len Sem�h UÇAR ve yönet�m 
kurulu üyeler�ne hayırlı olsun z�yaret� gerçekleşt�r�ld�. 

19
18
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TMMOB Bolu İl Koord�nasyon Kurulu tarafından İş 
C�nayetler�ne Karşı Mücadele Günü dolayısıyla basın 
açıklaması gerçekleşt�r�ld�.  

Tems�lc�l�ğ�m�z Etk�nl�k alanındak� Üyeler�m�ze, 
Meslekte 5. 10. 15. 20. Onur yılı belgeler�  takd�m 
ed�lm�şt�r. 

Tems�lc�l�ğ�m�zde Üye Eğ�l�m Bel�rleme toplantısı 
gerçekleşt�r�lm�şt�r. 

16. Dönem Bolu Tems�lc�l�k Yürütme Kurulu görev�ne 
başlamıştır. 

Bolu Organ�ze Sanay� Müdürü Mustafa GÜLEN, Yürütme 
Kurulu tarafından z�yaret ed�lerek Odamız çalışmaları 
hakkında b�lg�lend�r�lm�şt�r. 

Tansel Elektr�k F�rması z�yaret ed�lerek Odamız 
çalışmaları hakkında b�lg�lend�r�lm�şt�r. 

Yen� Öztürk Mak�ne F�rması z�yaret ed�lerek Odamız 
çalışmaları hakkında b�lg�lend�r�lm�şt�r. 
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Mak�ne Mühend�sler� Odası Düzce İl Tems�lc�l�ğ� Üye 
Eğ�l�m Bel�rleme toplantısı 31 üyen�n katılımıyla Düzce 
Tems�lc�l�k b�nası eğ�t�m salonunda gerçekleşt�r�ld�. 

Mak�na Mühend�sler� Odası Düzce İl Tems�lc�l�ğ� 2. Üye 
Eğ�l�m Bel�rleme Toplantısı Tems�lc�l�k Yürütme 
Kurulunun Bel�rlenmes� Gündem� İle 18 Üyen�n 
Katılımıyla Tems�lc�l�k B�nası Eğ�t�m Salonunda 
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.

Mak�na Mühend�sler� Odası Düzce İl Tems�lc�l�ğ� 
Yürütme Kurulu Başkanı Yavuz ÖVEÇ, enerj� sektöründe 
yapılan zamlar �le �lg�l� basın açıklaması yaptı. 

23 N�san Ulusal Egemenl�k ve Çocuk Bayramı Düzce 
Anıtpark'ta kutlandı.

Düzce Amer�kan Kültür Yabancı D�l Okulu �le üyeler�m�z 
ve b�r�nc� derece  yakınlarını kapsayan protokol 
�mzalandı.
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FARPLAS İŞÇİLERİ ZİYARET EDİLDİ ÜYE ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ
ETKİNLİKLERİNE KATILIM SAĞLADIK

“ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON KALIP İMALATINDA
İNOVASYON” ÇEVRİMİÇİ SEMİNERİ

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ� Yürütme Kurulu ve Kocael� Şube 
Yönet�m Kurulumuzla b�rl�kte, send�kalı oldukları �ç�n 
�şten çıkarılan ve fabr�ka önünde d�ren�şe geçen Farplas 
�şç�ler�ne dayanışma z�yaret�nde bulunduk. 

GEBZE MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ
MÜDÜRLÜĞÜ TEMSİLCİLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİ

Gebze Meslek� ve Tekn�k Anadolu L�ses� Müdürü Sn. 
Serkan Uslu ve Müdür yardımcısı Sn. Recep Den�z 
öğretmenler�m�z Tems�lc�l�ğ�m�z� z�yaret ett�ler. Değerl� 
hocalarımız meslek� eğ�t�m ve usta öğret�c�l�k, okulda 
yer alan meslek� bölümler, sanay� �le olan �şb�rl�kler� 
hakkında b�lg�ler verd�ler. 

GEBZE TİCARET ODASI BAŞKANI SAYIN
NAİL ÇİLER’İ ZİYARET ETTİK

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z Yürütme Kurulu, Gebze 
T�caret Odası Başkanı Sayın Na�l ÇİLER'� z�yaret ett�. 
Yaptığımız ve b�rl�kte gerçekleşt�receğ�m�z ortak 
çalışmalar �le �lg�l� karşılıklı görüş alışver�ş�nde 
bulunuldu. 

8 Mart Dünya Emekç� Kadınlar Günü sebeb�yle değerl� 
kadın meslektaşlarımızı z�yaret ett�k. Meslektaşlarımız 
Berat Alagöz, Gülnaz Aydın Ceylan, Mehtap Dem�r, 
Leyla Gönül, Ezg� Devec� ve Gülşah Dalkıran'ı 
�şyerler�nde z�yaret ett�k. 

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z Kadın Kom�syonu, 8 Mart 
Dünya Emekç� Kadınlar Günü Dolayısıyla yapılan 
yürüyüş ve basın açıklamasına katılım sağladı. 

Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes� Gebze İlçe 
Tems�lc�l�ğ� Teknoloj� Kom�syonumuzun katkıları �le 
"ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON KALIP İMALATINDA 
İNOVASYON" çevr�m�ç� sem�ner�m�z� gerçekleşt�rd�k. 
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GEBZE ESNAF VE SANATKARLAR ODASI
ZİYARET EDİLDİ

GEBZE SEYYAR PAZARCILAR VE ESNAF ODASI
ZİYARET EDİLDİ

“ISIL İŞLEM PROSESLERİNİN MODELLEME VE
SİMÜLASYON ÇALIŞMALARI” ÇEVRİMİÇİ

SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

16. DÖNEM ŞUBE YÖNETİM KURULUMUZ
TEMSİLCİLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİ

GEBZE ÜYE EĞİLİM BELİRLEME TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze Esnaf ve Sanatkârlar Odasının göreve başlayan 
Oda başkanı Alper DEMİR ve yönet�m kurulunu z�yaret 
ett�k. Kend�ler�ne başarılar d�leyerek, yapab�leceğ�m�z 
ortak çalışmalar hakkında görüş alış ver�ş�nde bulunduk

16. Dönem Şube Yönet�m Kurulumuz, Gebze İlçe 
Tems�lc�l�ğ�m�z� z�yaret ett�. Gelecek dönem Şube ve 
Tems�lc�l�k çalışmaları �le �lg�l� görüş alışver�ş�nde 
bulunuldu.

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ� Üye Eğ�l�m Bel�rleme Toplantısı 
Gebze T�caret Odasında 41 üyem�z�n katılımı �le 
gerçekleşt�r�ld�. Gebze İlce Tems�lc�l�ğ�m�z�n 15.Donem 
çalışmalarını sunulduğu ve 16. Donem �ç�n Yürütme 
Kurulu aday adaylarının yapıldığı Üye Eğ�l�m Bel�rleme 
Toplantısı gerçekleşt�. 

“KONVEYÖR SİSTEMLERİ, ÇEŞİTLERİ VE 
BANTLI KONVEYÖR SİSTEM TASARIMI VE 
HESAPLAMALARI” ÇEVRİMİÇİ SEMİNERİ 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes� Gebze İlçe 
Tems�lc�l�ğ� Teknoloj� Kom�syonumuzun katkıları �le 
"Konveyör S�stemler�, Çeş�tler� ve Bantlı Konveyör 
S �stem Tasar ımı  ve Hesaplamalar ı "  çevr �m�ç� 
sem�ner�m�z 18 Mart 2022 tar�h�nde gerçekleşt�r�ld�.

Gebze Seyyar Pazarcılar ve Esnaf Odasının seç�m� 
sonrası göreve başlayan Oda başkanı H�caz ATSIZ ve 
yönet�m kurulunu z�yaret ett�k. Kend�ler�ne başarılar 
d�leyerek, yapab�leceğ�m�z ortak çalışmalar hakkında 
görüş alış ver�ş�nde bulunduk.

Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes� Gebze İlçe 
Tems�lc�l�ğ� Teknoloj� Kom�syonumuzun katkıları �le “Isıl 
İşlem Prosesler�n�n Modelleme Ve S�mülasyon 
Ç a l ı ş m a l a r ı ” 
s e m � n e r � m � z 
çevr�m�ç� olarak 
gerçekleşt�r�ld�. 23

22
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ÜYE ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“ZAMAK VE ALÜMİNYUM EMJEKSİYON PARÇA
TASARIMI” ÇEVRİMİÇİ SEMİNERİ

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

GEBZE İLÇE TEMSİLCİLİĞİ YÜRÜTME KURULU
GÖREV DAĞILIMLARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“ENDÜSTRİ 4.0 AKILLI DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİLERİ
KONFERANSI” İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“PLASTİK PARÇA TASARIMI” ÇEVRİMİÇİ
SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tems�lc�l�ğ�m�z üyes� Gebze Plast�kç�ler OSB Bölge 
Müdürü Murat ÜSTÜNTÜRK,  Gebze Tekn�k Ün�vers�tes� 
�şyer� tems�lc�m�z Prof. Dr. Fevz� BEDİR, Mak�na 
Mühend�s� Şehr�ban KURT BULUT, TSE Başuzmanı ve 
�şyer� tems�lc�m�z Fat�h SOYLU, Mak�na Mühend�s� 
Şenyurt ASKER'� �şyerler�nde z�yaret ett�k. 

14 Mayıs 2022 tar�h�nde Gebze Tekn�k Ün�vers�tes�nde 
düzenleyeceğ�m�z “Endüstr� 4.0 Akıllı Dönüşüm 
Teknoloj�ler� Konferansı” �lg�l� basın açıklaması 
gerçekleşt�rd�k.

Mak�na Mühend�sler� 
Odası Kocael� Şubes� 
Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ� 
T e k n o l o j � 
K o m � s y o n u m u z u n 
katkıları �le "Plast�k Parça 
Tasarımı" sem�ner�m�z 
ç e v r � m � ç �  o l a r a k  
gerçekleşt�r�ld�.

Mak�na Mühend�sler� 
Odası Kocael� Şubes� 
Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ� 
T e k n o l o j � 
K o m � s y o n u m u z u n 
katkıları �le "Zamak ve 
A l ü m � n y u m 
E n j e k s � y o n  P a r ç a 
Tasarımı" sem�ner�m�z 
ç e v r � m � ç �  o l a r a k 
gerçekleşt�r�ld�. 

TMMOB Mak�na mühend�sler� Odası Kocael� Şube 
Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ� 16. Dönem Yürütme Kurulumuz 
�lk toplantısını yaparak, görev dağılımını gerçekleşt�rd�.
MMO Gebze Tems�lc�l�ğ� Yürütme Kurulu;

“MMO örgütlülüğü olarak, bugüne kadar olduğu g�b� 
bundan sonra da ger�c� l �ğe karşı  aydınlanma 
değerler�n� ve la�kl�ğ�, savaşa karşı barışı, neol�beral 
yağma pol�t�kalarına karşı kamucu değerler�, sömürü 
düzen�ne karşı eş�tl�ğ�, baskılara karşı özgürlüğü 
savunmaya, mesleğ�m�ze ve meslek alanlarımıza karşı 
yapılan tüm saldırılara karşı mücadele etmeye devam 
edeceğ�z.”
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GTÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİNE 
ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLDİ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ
PROF. DR. MUHAMMED HASAN ASLAN’I

ZİYARET ETTİK

GEBZE TEMSİLCİLİK EŞGÜDÜM
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“1 MAYIS’A GİDERKEN EMEK MÜCADELESİ”
ÇEVRİMİÇİ SÖYLEŞİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze Tekn�k Ün�vers�tes� Mühend�sl�k Fakültes� Mak�na 
mühend�sl �ğ�  Bölüm Başk anı  Prof.  Dr.  Alp Er 
KONUKMAN'ı, Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Emel 
KURAM'ı, Uçak Mühend�sl�ğ� Bölüm Başkanı Prof. Dr. 
İlyas KANDEMİR'� ve Gebze Tekn�k Ün�vers�tes� �şyer� 
tems�lc�m�z Prof. Dr. Fevz� BEDİR'� z�yaret ett�k. Oda-
Ün�vers�te �şb�rl�ğ� hakkında görüş alışver�ş�nde 
bulunup, 14 Mayıs da gerçekleşt�receğ�m�z Endüstr� 4.0 
Konferansına kend�ler�n� davet ett�k.

16. Dönem MMO Gebze Tems�lc�l�k Yürütme Kurulumuz 
olağan toplantısını, tems�lc�l�k çalışanlarımız �le b�rl�kte 
gerçek leşt �rd� .  Yoğun gündemle gerçek leşen 
toplantıda, 6 aylık tems�lc�l�k çalışma takv�m� 
oluşturulması, kom�syonların oluşturulması, Endüstr� 
4.0 konferansı, oda tekn�k h�zmetler�, 1 Mayıs, olmak 
üzere b�rçok konu hakkında görüşüldü.

İşç� Sınıfının Uluslararası B�rl�k-Mücadele ve Dayanışma 
günü olan 1 Mayıs'a doğru g�derken, der�nleşen 
ekonom�k ve s�yasal kr�z, büyüyen �şs�zl�k, emekç�ler�n 
yaşadığı eğ�t�m ve sağlık hakkı sorunları, barınma ve 
güvenl�k sıkıntısı büyüyor. Mühend�sler, M�marlar ve 
Şeh�r Plancıları da tüm bu sorunlarla yüz yüzeler, 
TMMOB 36 ve 37. Başkanı Sayın Kaya GÜVENÇ'�n 
katılımıyla gerçekleşt�r�len çevr�m�ç� söyleş�de şu konu 
başlıklarını ele alındı; 

• 1 Mayıs neden öneml�
• Mühend�sler, M�marlar ve Şeh�r Plancıları neden 
talepler� �le 1 Mayıs'ta yerler�n� almalılar.
• Geçm�şten günümüze Mühend�sler, M�marlar ve Şeh�r 
Plancıların emek mücadeles�nde k� yerler�

Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şube ve Gebze 
Tems�lc�l�k yönet�m� olarak, Gebze Tekn�k Ün�vers�tes� 
Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan ASLAN'ı z�yaret 
ett�k. Kend�s�n� 14 Mayıs'ta gerçekleşt�receğ�m�z 
Endüstr� 4.0 konferansımıza davet ett�k. Ün�vers�te-Oda 
�şb�rl�ğ� hakkında görüş alışver�ş�nde bulunduk.
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basın açıklaması

1 Mart 2022 tar�hl� Resm� Gazete'de yayınlanan ve tüm zeyt�nl�kler� maden sahası hal�ne get�rerek yok 
olma tehl�kes�yle yüz yüze bırakan yönetmel�k değ�ş�kl�ğ�ne �l�şk�n TMMOB Kocael� İKK Sekreter� Murat 
KÜREKCİ tarafından 2 Mart 2022 tar�h�nde basın açıklaması yapıldı.

DOĞAYI VE TARIMI YOK EDEN MADENCİLİĞİ DEĞİL, 
ÜRETEN ZEYTİNLİKLERİMİZİ KORUYALIM!

1 Mart 2022 tar�hl� Resm� Gazete'de yayınlanan 
yönetmel�k değ�ş�kl�ğ� �le “ülken�n elektr�k �ht�yacını 
karşılamak üzere yürütülen madenc�l�k faal�yetler�n�n 
tapuda zeyt�nl�k olarak kayıtlı olan alanlara denk 
gelmes� ve faal�yetler�n başka alanlarda yürütülmes�n�n 
mümkün olmaması durumunda … sahada madenc�l�k 
faal�yetler� yürütülmes�ne ve bu faal�yetlere �l�şk�n 
geç�c� tes�sler �nşa ed�lmes�ne kamu yararı d�kkate 
alınarak Bakanlıkça �z�n ver�leb�l�r” hükmü get�r�lm�şt�r. 
Bu değ�ş�kl�k tüm ülke çapındak� zeyt�nl�kler�m�z�n ölüm 
fermanıdır.
Anayasa'nın 44, 45 ve 166. maddeler� tarımın, üret�c�n�n 
ve tarımsal üret�m alanlarının korunmasını anayasal 
güvence altına almakta ve devlete bu koruma �ç�n 
sorumluluk yüklemekted�r. Bununla paralel olarak farklı 
tar�hlerde çıkartılan çok sayıda yasa �le tarım alanları ve 
özell�kle zeyt�nl�kler özel korum altına alınmıştır. 1939 
t a r � h l �  “ Ze y t � n c � l � ğ � n  I s l a h ı  ve  Ya b a n � l e r � n � n 
Aşılattırılması Hakkında Kanun” �le zeyt�nl�kler�n 
korunmasını ve gel�şt�r�lmes� düzenlen�rken, 2005 
tar�hl� 5403 sayılı “Toprak Koruma ve Araz� Kullanımı 
Kanunu” �le de toprağın korunması, gel�şt�r�lmes�, 
tarımsal araz�ler�n çevre öncel�kl� sürdürüleb�l�r 
kalkınma �lkes�ne uygun olarak planlı kullanımını 
düzenlemekted�r.
1 Mart 2022 tar�hl� yönetmel�k değ�ş�kl�ğ� açık b�ç�mde 
adı geçen anayasa ve yasa maddeler�ne aykırıdır. Bu 
yasadışı düzenleme �le yakın zamanda keş�f yapılacak 
Akbelen başta olmak üzere ülken�n farklı yerler�ndek� 
zeyt�nl�kler�n yağmalanmasına kılıf hazırlanmaktadır.
Yönetmel�k değ�ş�kl�ğ�nde yer alan “Ülken�n elektr�k 
�ht�yacını karşılamak üzere yürütülen madenc�l�k 
faal�yetler�” �fades�, kömür ve jeotermal amaçlı 
faal�yetlere kolaylık sağlanacağını göstermekted�r. 
Değ�ş�kl�ğ�n bell� ş�rketlere yönel�k olarak düzenlend�ğ� 
kısa sürede ortaya çıkacaktır.
Kazdağları örneğ�nde de görüldüğü g�b�, değ�ş�kl�kte 
yer alan “madenc�l�k faal�yet�  yürütecek k�ş�n�n 
faal�yetler�n b�t�m�nde sahayı rehab�l�te ederek esk� hale 
get�receğ�n� taahhüt etmes� şartıyla” �fades�n�n koruyucu 
h�çb�r etk�s� yoktur. Taahhütlere uyulması konusunda 
günümüze kadar Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ� 
Bakanlığı'nın somut b�r yaptırımı olmamıştır.
Değ�ş�kl�kte yer alan “Zeyt�n sahasının taşınmasının 
mümkün olmadığı durumlarda sahada madenc�l�k 
faal�yetler� yürütülmes�ne ve bu faal�yetlere �l�şk�n geç�c� 
tes�sler �nşa ed�lmes�ne kamu yararı d�kkate alınarak 
Bakanlıkça �z�n ver�leb�lmes� �ç�n” �fades�, “kamu yararı” �le 

“üstün kamu yararı” kavramlarını yen�den gündeme 
get�recekt�r. Şöyle k�, TMMOB ve bağlı Odalar olarak 
açtığımız b�rçok davada Bakanlık tarafından ver�len 
kamu yararı kararı, yargı tarafından üstün kamu yararı 
doğayı ve tarım alanlarını korumaktır gerekçes�yle 
bozulmuştur.
Ekos�stemle uyumlu yüzlerce yıldır yer�nde duran 
zeyt�nl�kler�n “Tarım ve Orman Bakanlığınca uygun 
görülecek alanda d�k�m normlarına uygun, faal�yet 
yürütülecek saha �le eşdeğer büyüklükte zeyt�n bahçes� 
tes�s edeceğ�n� taahhüt etmes� zorunludur” hükmü 
gereğ� taşınmaya çalışılması ya da şek�lsel ısmarlama 
yen� zeyt�nl�k d�k�lmes� taahhüdünün b�l�msel h�çb�r 
açıklaması yoktur. Asırlık zeyt�nl�kler�n taşınması değ�l, 
yer�nde korunması esas olmalıdır.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın zeyt�nl�kler� koşulsuz 
koruması gerek�rken, “… zeyt�n sahasının taşınmasına 
�l�şk�n usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığının uygun 
görüşü alınarak Bakanlıkça, zeyt�n bahçes� tes�s 
ed�lmes�ne �l�şk�n usul ve esaslar Tarım ve Orman 
Bakanlığınca bel�rlen�r.” hükümler� �le Enerj� ve Tab�� 
Kaynaklar Bakanlığı'nın doğayı ve tarım alanlarını yok 
edecek uygulamalarına rıza göstermes� kabul ed�lemez.
B�zler “madenc�l�k” göz boyaması ve kandırmacasıyla aç 
gözlü ş�rketler�n zeyt�nl�kler�m�z�, ormanlarımızı, 
tarlalarımızı, köyler�m�z�, �nsanlarımızı yuttuğu, 
tükett�ğ� b�r ülke �stem�yoruz. Bugün ülkem�zde 
egemen olan madenc�l�k anlayışı, maden�n bulunduğu 
tüm araz�n�n harap ed�ld�ğ�, ger�de �se tümüyle 
ver�ms�zleşt�r�lm�ş ve k�rlet�lm�ş b�r toprağın bırakıldığı 
b�r anlayışla sürdürülmekted�r. Bu anlayış neden�yle 
Cerrattepe'den Fatsa'ya, Kaz Dağlarından Akbelen'e 
kadar her yerde ver�ml� ormanlık alanlarımız, tab�at 
zeng�nl�kler�m�z yok ed�lmekted�r. Bu anlayış, sadece 
madenc�l�ğ� değ�l, yaşamı da sürdürülemez hale 
get�rmekted�r. Bu madenc�l�k anlayışı, b�r üret�m 
faal�yet� değ�l, b�r sömürü faal�yet�d�r. Madenler� olduğu 
g�b�, doğayı ve halkı da sömürmekted�r.

TMMOB, Anayasa ve �lg�l� koruyucu yasalar gereğ� 
anılan Yönetmel�ğ�n �ptal� �ç�n yargıya başvuracak, 
yönetmel�k değ�ş�kl�ğ� �le ver�lecek yen� �z�nler� de 
ayrıca yargıya taşıyacaktır.

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



basın açıklaması

Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes� Başkanı Mehmet Al� ELMA Rusya-Ukrayna savaşında 
bombalanan nükleer santraller�n oluşturduğu tehd�t üzer�ne Basın Açıklaması gerçekleşt�rd�.

Rusya-Ukrayna Savaşında Bombalanan Nükleer Santrallar Bütün Dünya 
İç�n Tehd�t Oluşturuyor. Nükleer Santral Yapımcısı/İşlet�c�s� Ş�rketler�n 

Çıkarlarını Esas Alan Nükleer Düzenleme Kanunu Tekl�f� Ger� Çek�lmel�d�r!

Dünya, b�r kez daha emperyal�st 
emeller peş�nde, ekonom�k çıkarlar 
uğruna, büyük devlet �dd�alarını 
kanıtlamak heves�yle başlatılan 
kor k unç  b � r  savaş ın  eş �ğ�nde. 
B�l�yoruz k�, savaşlardan en çok 
kadınlar, çocuklar, yaşlılar, engell�ler 
mağdur olur. B�l�yoruz k� savaşlar 
h a l k l a r  a r a s ı  m � l l � ye t ç � - ş o ve n 
düşmanlıklar oluşturur ve körükler. 
Etk�ler�n� başta Ukrayna halkı olmak 
üzere, Rusya, Avrupa ve tüm bölge ülkeler�nde daha �lk 
günlerde h�ssett�ren savaşın bedel� çok ağır olacaktır.

Dünyanın en büyük nükleer santral kazalarından b�r 
olan Çernob�l NGS kazasını yaşamış olan Ukrayna'da 
bugün Zapor�jya ve d�ğer nükleer santrallar, savaşta 
hedef olma r�sk� �le karşı karşıyalar. Zapor�jya santral 
sahasında bulunan b�r b�nanın bombalanması sonucu 
çıkan yangın, nükleer santralların teknoloj�ler�nden 
kaynaklanan kaza r�skler�n�n yanı sıra, muhtel�f har�c� 
saldırıların, çatışmaların, savaşların doğuracağı r�sklerle 
de karşı karşıya olduğunu göstermekted�r.

Ukrayna'nın çıkarı, bağımsız, egemen ve tarafsız b�r ülke 
olarak toprak bütünlüğünün korunmasından geç�yor. 
ABD ve NATO, AB ve üye ülkeler Ukrayna'dan eller�n� 
çekt�ğ�n� açıklamalı, ülkeye s�lah ve müh�mmat 
sevk �nden b�r  an önce vazgeçmel�d�r.  Rusya 
Federasyonu da, Ukrayna ve Belarus'u Rusya'ya katmayı 
meşru gören aşırı şoven söylem�n� terk etmel�, �şgale 
son vermel�, Ukrayna'nın kayıtsız şartsız bağımsızlığını 
tanıdığını tey�t etmel�d�r.

Bugünlerde ülkem�zde de, nükleer santralların 
denet�m� ve Nükleer Düzenleme Kurumu'nun 
çalışmalarıyla �lg�l� Nükleer Düzenleme Kanunu Tekl�f�, 
24.02.2021 tar�h�nde b�r grup AKP m�lletvek�l�n�n 
�mzasıyla, TBMM Başkanlığına sunulmuş, jet hızıyla 
kom�syonlardan geç�r�lm�ş ve TBMM Genel Kurulunda 
görüşülmeye başlanmıştır.

Bu kadar öneml� ve stratej�k b�r konuyla �lg�l� temel b�r 
yasal düzenlemen�n, �lg�l� tüm kuruluşlar ve uzmanlar 
tarafından ayrıntılı  b�r şek�lde �ncelenmes�ne, 
� rdelenmes�ne ve değerlend�r � lmes�ne �mkan 
tanınmadan, adeta yangından mal kaçırırcasına 

yapılması kabul ed�lemez. Yasa tekl�f�, 
nükleer santral yapımcısı/�şletc�s� 
ş � r k e t l e r � ,  a t ı k  b e r t a r a f 
yükümlülüğünden kurtarmaktadır. 
25-30 m�lyar dolar yatırım tutarı olan 
ve b�r kaza hal�nde yaratacakları zarar 
m�lyarlarca dolara varab�lecek olan 
s a n t r a l l a r d a  y a t ı r ı m c ı  v e 
�şletmec�ler�n madd� sorumluluğu 
700 m�lyon dolarla sınırlı tutulan 
ş�rketler kollanmaktadır.

Akkuyu NGS yatırımı �ç�n �şlet�c� Rus ş�rket�nden, atıklara 
yönel�k yapılacak harcamalar �ç�n dolar enflasyonu, 
dünya f�nansal konjonktürü g�b� faktörler h�ç d�kkate 
alınmaksızın, 60 yıl süre �le düşük b�r rakam olan 
0,15cent/kwh alınmaya devam ed�lmes�ne yönel�k 
madde de, Rus ş�rket�n� korumaya yönel�kt�r. Yukarıda 
örneklenenler�n dışında, tekl�fte kapsamlı b�r şek�lde 
ele alınması ve değ�şt�r�lmes� gereken b�rçok husus 
daha bulunmaktadır.

Tekl�fte, b�lg� ve b�r�k�mler� �le Nükleer Düzenleme 
Kurumu'nun çalışmalarına katkıda bulunab�lecek b�r 
Danışma Kurulu vb. b�r organ da öngörülmem�şt�r.
Tekl�fte, kurumun çalışmalarında şeffaflık, çalışmaların 
sonuçlarına da�r b�lg�lere er�ş�m, kurumda her düzeyde 
görev alanların yönet�m ve denet�me katılmaları, 
reaktör bölges�nde yaşayan halkın ve demokrat�k 
tems�lc�ler�n�n çalışmalar hakkında b�lg� almasını 
s a ğ l aya c a k  d ü ze n l e m e  ve  m e k a n � z m a l a r  d a 
bulunmamaktadır.

Odamız, daha önce b�rçok kez bel�rtm�şt�: Ülkem�z�n, 
yakıtından teknoloj�s�ne kadar dışa bağımlı, atık sorunu 
çözülmem�ş, r�skler� ortadan kalkmamış nükleer güç 
santrallarına �ht�yacı yoktur. Akkuyu NGS Projes� �ptal 
ed�lmel�d�r.

Mevcut tes�sler� daha ver�ml� çalıştırarak ve enerj�y� 
daha ver�ml� tüketerek sağlanacak tasarrufun, yen� 
elektr�k taleb�n� karşılayamaması hal�nde, �lave elektr�k 
�ht�yacı yerl� mak�ne ve ek�pmanlarla güneş ve rüzgar 
kaynakları değerlend�r�lerek ve çevre �le uyum �ç�nde 
üret�lmel�d�r.

Mehmet Al� ELMA
TMMOB Mak�a Mühend�sler� Odası
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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. 

DENİZ SEVİNÇ
ŞEYHO CAN KURUŞ
HAKAN MENTEŞ
AHMET BİRDEN GÜR
SERCAN BOZKURT
AHMET ÖZTÜRK
MİHRİBAN DOLGUN
SEÇİL AKSOY ŞAHİN
ZUHAL ÇAKIR
ULAŞ ÇAKAR
YEŞİM MİRAÇ ÇAKAR
BURAK YUNAK

MUSTAFA DOĞAN
HAYDAR ÜNAL TURHAN
MERT KIŞLAKÇI
MEHMET ADAM
EMRULLAH COŞKUN
ÖMER YEKTA KURT
GÜLŞAH DALKIRAN
SİDAR NARİN
LÜTFİ MÜFTÜOĞLU
SERDAR ÖZBEK
ERDEM BURUZAN
HİKMET CAN İNAN

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ
Şubem�ze Mart - N�san 2022 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

ÖZGÜR BAĞAÇ
SERCAN ŞENTÜRK
ÖZGÜR YALÇIN
MUHAMMET UÇAR
YAHYA YAŞAR ÇETİN
ABDÜL SAMET ŞİMŞEK
CENGİZHAN UZUNER
HÜLYA ŞENTÜRK
EKİN CAN SAKARSU
BATUHAN KARAKAŞ
UĞUR TEZCAN
MEHMET KAÇAR

TOLGA ALVER
GÖKAY TUTCUOĞLU
AHMET KOCABIYIK
MERT SERT
AHMET BİLGİÇ
ERKAN BİLALOĞLU
ÖMER FARUK KIZAK
EKİN AKTAŞ
TUNA DURMUŞ
MUHAMMED AHMET SONGÜR

ÜYE ANLAŞMALI KURUMLAR

https://www.mmo.org.tr/kocaeli/uyelerimize-indirim-protokolu-yapilan-firmalar


üyelerimizden

BAŞSAĞLIĞI
• Değerl� Üyem�z Önder Yurdasavaş'ın annes� vefat 
etm�şt�r. Üyem�ze ve yakınlarına başsağlığı ve sabır 
d�l�yoruz.

• Öncek� Dönem Yürütme Kurulu Üyem�z Yusuf Kenan 
Sarıoğlu'nun annes� vefat etm�şt�r. A�les�ne ve 
sevenler�ne başsağlığı d�l�yoruz.

• Değerl� Üyem�z Volkan Uğur'un annes� vefat etm�şt�r. 
Üyem�ze ve yakınlarına başsağlığı ve sabır d�l�yoruz.

• Değerl� Üyem�z İbrah�m Günal'ın ab�s� Az�z Günal vefat 
etm�şt�r. A�les�ne ve sevenler�ne başsağlığı ve sabır 
d�l�yoruz.

• Değerl� Üyem�z Fat�h Tok'un babası vefat etm�şt�r. 
A�les�ne ve sevenler�ne başsağlığı ve sabır d�l�yoruz.

• Değerl� Üyem�z Oktay Kam�l B�ld�k ve Koray B�ld�k'�n 
anneler� Fatma B�ld�k vefat etm�şt�r. A�les�ne ve 
sevenler�ne başsağlığı ve sabır d�l�yoruz.
• Değerl� Üyem�z Serkan Duvarcı'nın babası vefat 
etm�şt�r. Üyem�ze ve yakınlarına başsağlığı ve sabır 
d�l�yoruz.

• Değerl� Üyem�z Yakup Kadr� Arkut vefat etm�şt�r. 
A�les�ne ve sevenler�ne sabır ve başsağlığı d�l�yoruz.

• Değerl� Üyem�z Ahmet Erd�l'�n annes�, Enes Erd�l'�n 
babaannes� vefat etm�şt�r. A�les�ne ve sevenler�ne 
başsağlığı ve sabır d�l�yoruz.

• Değerl� Üyeler�m�z Levent ve Ker�m Genç'�n babası 
Osman Fevz� Genç vefat etm�şt�r. A�les�ne ve sevenler�ne 
başsağlığı ve sabır d�l�yoruz.

BASINDA KOCAELİ
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