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Değerl� Meslektaşlarım,
Eğ�t�mden sağlığa, ekonom�den sosyal yaşamımıza , kent ve 
yaşam alanlarımızın talan ed�lmes�ne kadar çok c�dd� b�r 
tahr�bat altındayız. Temel �ht�yaçlarımızın başında gelen 
gıda ve barınma �le �lg�l� b�rçok sorunla karşıkarşıyayken 
bölgem�zde farklı farklı �şletmelerde art arda meydana gelen 
fabr�ka yangınları denet�ms�zl�ğ�n ve İSG kurallarına uyum 
noktasında eks�k kaldığımızın b�r gösterges� olarak 
önümüze çıkmaktadır. 

Sevg�l� Meslektaşlarım,
COVID-19 salgını, bu salgına da�r alınmayan önlemler, artan 
�şs�zl�k ve yükselen döv�z kurlarıyla beraber Türk�ye'n�n son 
zamanlarda en öneml� gündemler�nden b�r� de tüket�c� 
f�yatları oldu. TÜİK'�n açıkladığı ver�lere(?) göre TÜFE'de 
(2003=100) 2022 Haz�ran ayında b�r öncek� aya göre %4,95, 
b�r öncek� yılın aralık ayına göre %42,35, b�r öncek� yılın aynı 
ayına göre %78,62 oranında artış gerçekleşt�. % 78,62 
sev�yes�yle Haz�ran 2022enflasyon oranı, 1998 yılının Ek�m 
ayını (76,6) da ger�de bırakarak son 24 yılın en yüksek yıllık 
enflasyon oranı oldu. Tab� k� bu rakamlar reel enflasyon 
oranlarını yansıtmamaktadır. DİSK-AR a göre Emekl�ler�n 
gıda enflasyonu yüzde 119,6, en yoksul �k�nc� yüzde 
20'l�k gel�r grubunun gıda enflasyonu yüzde 120,9, en 
yoksul yüzde 20'l�k gel�r grubunun enflasyonu �se yüzde 
138,5 olarak gerçekleşt�. 

Değerl� Meslektaşlarım,
Tablo her ne kadar olumsuz görünsede b�rl�k, dayanışma ve 
mücadele �le her türlü sorunun üstes�nden geleceğ�m�z�n 
b�l�nc�ndey�z. Bu yıl da aynı b�l�nç ve d�rençle DİSK, KESK, TTB 
ve TMMOB Kocael� İl Örgütler� olarak tüm halkımıza çağrıda 
bulunarak 1 Mayıs Alanında sömürüsüz, barışçıl, müreffeh 
ve demokrat�k b�r Türk�ye �ç�n talepler�m�z� ortaklaştırarak 
coşkulu b�r emek bayramı gerçekleşt�rd�k.

Sevg�l� Meslektaşlarım, 
İkt�dar sah�pler�n�n Gez� ve Gez�'ye öfkes� her geçen gün 
farklı b�r yalanla karşımıza çıkarken b�zler bu öfken�n 
korkudan kaynaklandığını �y� b�l�yoruz. Defalarca beraat 
eden arkadaşlarımız üst üste açılan davalar �le sonunda 

haksız b�r mahkum�yete çarptırıldı. Bu doğrultuda TMMOB 
Türk�ye'n�n dört b�r yanında sokaklarda Gez�ye Emeğ�m�ze 
Mesleğ�m�ze Sah�p Çıkıyoruz d�yerek b�r araya geld�. 17 
Mayıs 2022 tar�h�nde de İl�m�zde TMMOB Yönet�m Kurulu 
üyeler�m�z ve b�rl�k başkanımız Em�n KORAMAZ' ında 
katıldığı Gez�ye Emeğ�m�ze Mesleğ�m�ze Sah�p Çıkıyoruz 
basın açıklamamızı gerçekleşt�rd�k. 

Gez�de d�ren�ş�nde, mücadeleler� �le geleceğ�m�z ve 
umudumuz olan gençler�m�z�n ve s�z meslektaşlarımızın 19 
Mayıs Atatürk' ü Anma, Gençl�k ve Spor Bayramını 
kutluyoruz. 

Sevg�l� Meslektaşlarım,
13 Mayıs 2014 tar�h�nde yaşanan Soma Fac�ası üzer�nden 8 
yıl geçmes�ne rağmen 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 ver�ler�ne göre 2022 yılını 
�lk altı ayında (181 Gün) en az 842 �şç� hayatını 
kaybetm�şt�r. Üzer�nden kaç yıl geçerse geçs�n 301 
madenc�n�n ölümünü, s�yas� �kt�darın ve kamu kurumlarının 
sorumluluğunu, faal�yet yürüten ş�rket�n açgözlü sah�pler�n� 
ve fac�aya sebep olanları asla unutmayacağız. Soma'da 
hayatını kaybeden meslektaşlarımızı ve maden emekç�ler�n� 
b�r kez daha saygıyla anıyoruz. 

Değerl� Meslektaşlarım,
15-16 Haz�ran 1970 tar�hler�nde send�kal haklarına ve 
örgütlenme özgürlükler�ne sah�p çıkmak �ç�n d�renen 
�şç�ler�n mücadeles� hep�m�ze �lham ve cesaret olmaya 
devam ed�yor. 15-16 Haz�ranın öğrett�kler� �le yaşadığımız 
bu zor günlerden kurtuluşun mücadele ve dayanışma �le 
olacağını b�l�yoruz.

Sevg�l� Meslektaşlar,
Pandem� sebeb� �le ara vermek zorunda kaldığımız, b�zler� 
b�r araya get�ren ve b�rl�ğ�m�z güçlend�rd�ğ�ne �nandığımız 
Geleneksel Yaz P�kn�kler�m�ze 26 Haz�ran tar�h�nde tekrar 
başladık. Üyeler�m�z ve a�leler� �le b�r araya geleb�lmen�n, 
b�rl�kte olab�lmen�n özlem� �le farklı etk�nl�klerde de 
buluşmayı umuyoruz.
Ün�vers�telerden yen� mezun olan meslektaşlarımıza �ş 
yaşamlarında başarılar ve mutluluklar d�l�yoruz. 
Sağlıkla, umutla ve mücedele �le kalmanızı d�l�yorum.
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Emekç�ler sağlıklı, güvencel�, �nsanca b�r yaşam �ç�n 1 
Mayıs B�rl�k, Mücadele ve Dayanışma Gününde tüm 
Türk�ye'de alanlardaydı. TMMOB Yönet�m Kurulu 
Başkanı Em�n KORAMAZ İstanbul 1 Mayıs alanında 
kürsüden söyle seslend�:

" S evg � l �  D o s t l a r,  M ü c a d e l e  Ar k a d a ş l a r ı m , 
Yoldaşlarım,
Hep�n�z� bu ülkedek� mühend�s, m�mar ve şeh�r 
plancılarının örgütlü gücü olan Türk Mühend�s ve 
M�mar Odaları B�rl�ğ� adına sevg�yle ve dostlukla 
selamlıyorum.

Selam olsun özled�ğ�m�z meydanlara, uzayan kortejlere, 
kucaklaşan kalabalıklara!

Selam olsun Gez�'ye, Gez�'de y�t�rd�kler�m�ze, Gez�'ye 
sah�p çıkanlara!

Selam olsun Mücella Abla'ya, Tayfun Kardeş�me, Can 
Kardeş�me ve tutuklu bulunan tüm arkadaşlarımıza!

Selam olsun �kt�darın baskısına, ş�ddet�ne ve 
zorbalığına tesl�m olmayanlara!

Dereler�n�, ormanlarını, zeyt�nl�kler�n�, kentler�n� 
korumak �ç�n d�renenlere selam olsun!

Eş�tl�k, özgürlük, demokras� ve adalet mücadeles�n� 
yükseltenlere selam olsun!

Selam olsun �ş�ne, emeğ�ne, alın ter�ne, geleceğ�ne 
sah�p çıkan �şç�lere, emekç�lere, emekl�lere, gençlere, 
kadınlara!

Bugün Türk�ye'n�n dört b�r yanında “b�rl�k, mücadele ve 
dayanışma” sloganlarıyla 1 Mayıs meydanlarını 
dolduran herkese selam olsun!

Sevg�l� Dostlar,
Sürekl� tekrarladığımız b�r gerçek var: b�zler gücümüzü 
emeğ�m�zden, alın ter�m�zden, üret�mden alıyoruz.

A m a  b � r  g e rçe k  d a h a  v a r :  b � z l e r  g ü c ü m ü z ü 
b�rl�ktel�ğ�m�zden, yan yana gelmem�zden alıyoruz.

Bu büyük kalabalıkla b�r arada olmak, Türk�ye'n�n dört 
b�r yanında bugün toplanan büyük kalabalıklarla aynı 
ses� yükselt�yor olmak hep�m�ze büyük b�r güç ver�yor.

İkt�dar sah�pler� �şte bu büyük güçten, b�rleşen halkın 
bu büyük gücünden korkuyorlar.

Yan yana gelmem�zden korkuyorlar, b�r olmamızdan, 
b�rl�k olmamızdan korkuyorlar.

Nazım'ın ded�ğ� g�b�: “H�çb�r korkuya benzem�yor, 
halkını satanların korkusu.”

Bırakınız korksunlar! Bırakınız gözler�ne uyku g�rmes�n!

Korkuyorlar çünkü kaybedecek çok şeyler� var.

Sarayları, saltanatları çökecek d�ye korkuyorlar.

Yağma düzenler� son bulacak, ballı �haleler�, vurgun 
projeler�, torp�ll� �şler� sona erecek d�ye korkuyorlar!

Yağmalayıp yok ett�kler� kamu �şletmeler�m�z�n,  
ormanlarımızın, kıyılarımızın, madenler�m�z�n, tarım 
a l a n l a r ı m ı z ı n ,  k e n t  m e k a n l a r ı n ı n  h e s a b ı n ı 
sormamızdan korkuyorlar.

Katarlı dostlarına, cemaatlere, tar�katlara, yandaşlara 
peşkeş çekt�kler� varlıklarımızın hesabını ödemekten 
korkuyorlar.

B�zden çaldıkları ne varsa, heps�n� burunlarından f�t�l 
f�t�l get�receğ�z d�ye korkuyorlar!

Gez�'n�n, 10 Ek�m'ın, Suruç'un hesabını vermekten, 
yargılanmaktan ve adaletten korkuyorlar en çok.

Bunun �ç�n her geçen gün daha da saldırganlaşıyorlar.

Bunun �ç�n, emn�yet güçler�ye, güdümlü hak�mler�yle, 
yalancı tanıklarıyla, uydurma del�ller�yle üzer�m�ze 
gel�yorlar.

Medyasıyla, yalan haberler�yle, satılmış kalemler�yle 
saldırıyorlar.
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Devlet�n tüm �mkanlarıyla, val�ler�n tüm yasaklarıyla, 
tek adam rej�m�n�n tüm aparatlarıyla üzer�m�ze 
çullanıyorlar.

Ama b�ls�nler k�, asla susmayacağız, asla yılmayacağız, 
asla s�nmeyeceğ�z.

Bu ülken�n aydınlık ve  umutlu geleceğ�n� mutlaka 
kazanacağız.

Emeğ�m�z�n güçlü kollarıyla, b�l�m�n ve tekn�ğ�n 
ışığında, barışın, eş�tl�ğ�n, özgürlüğün, adalet�n egemen 
olduğu, la�k, demokrat�k ve bağımsız b�r Türk�ye'y� 
mutlaka kuracağız.

Sevg�l� Dostlar,
Şa�r d�yor ya: “Son kötü günler� yaşıyoruz, �lk güzel 
günler� de yaşarız belk�” d�ye…

D�ler�m, bayram ar�fes�nde kutladığımız bu 1 Mayıs'ın 
coşkusu yarınlarda yaşayacağımız ve m�lyonlarca k�ş�yle 
b�rl�kte Taks�m Gez� Parkında kutlayacağımız çok daha 
büyük bayramların müjdes� olsun. 

Örgütüm TMMOB adına, 600 b�n� aşkın mühend�s, 
m�mar ve şeh�r plancısı adına hep�n�ze kolaylıklar 
d�l�yorum.

Bugünler�m�z� karartanlara �nat, kahrolsun �st�bdat, 
yaşasın hürr�yet!

Yaşasın 1 Mayıs! Yaşasın sınıf dayanışması!

Yaşasın mücadelem�z!"

AFET SEMPOZYUMU SONUÇ BİLDİRGESİ YAYIMLANDI

TMMOB Afet Sempozyumu 20-22 N�san 2022 tar�hler�nde 3 
gün süres�nce h�br�t ve çevr�m�ç� olarak; çağrılı konuşmalar, 
b�ld�r� sunumları ve paneller �le toplam 17 oturumda, 
TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Eğ�t�m ve Kültür 
Merkez�nde gerçekleşt�r�lm�ş; sempozyum kayıtları TMMOB 
web sayfasında yayınlanmıştır.

S e m p o z y u m d a  s o n u ç  b � l d � r g e s �  k a m u o y u n a 

sunulmaktadır.

TMMOB Afet Sempozyumu Sonuç B�ld�rges�
Doğa olaylarının sıklıkla afete dönüştüğü, tarım ve orman 
alanlarının rant uğruna talan ed�ld�ğ�, afete hazırlıklı olma 
konusunda kamu kurumlarının yeters�zl�ğ�n�n ayyuka 
çıktığı ve afetler�n toplumsal sonuçlarının arttığı b�r 
dönemden geç�yoruz. Bütünlüklü b�r afet yönet�m� 
pol�t�kası gel�şt�r�lemed�ğ� �ç�n afetlerle yüz yüze 
kaldığımızda geç�c�, anlık, b�reysel tepk�lerle sürec� 
yönetmeye çalışıyoruz.

Deprem, kuraklık, sel, taşkın, çığ, heyelan ve fırtınalar “doğal 
olaylar” olup yüzyıllardır dünyanın her bölges�nde 
yaşanmaktadır ve dünya var oldukça da yaşanacaktır. Bu 
doğa olaylarının afete dönüşmes� �se doğal b�r olay değ�l, 
�nsanın doğaya olumsuz müdahaleler�n�n b�r sonucudur.

Son yıllarda yaşanan afetler�n temel nedenler�, �kl�m 
değ�ş�kl�ğ�nden z�yade, �nsan kaynaklı doğa tahr�batları, 
rant pol�t�kaları, plansız ve çarpık kentleşme, yeters�z altyapı 
�le merkez� ve yerel yönet�mler�n gereken yatırımlardan 
kaçınmasıdır.
Doğa katl�amları devam ett�kçe, tarım alanlarımız, 
meralarımız, dereler�m�z, ormanlarımız, kıyılarımız ve 
kentler�m�z rant ve talan pol�t�kalarına tesl�m ed�lerek 

20, 21, 22 N�san 2022 tar�hler�nde gerçekleşt�r�len TMMOB Afet Sempozyumu'nun sonuç b�ld�rges� 10 
Mayıs 2022 tar�h�nde yayımlandı.

http://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-afet-sempozyumu-gerceklestirildi
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yağmalandığı sürece, doğa olaylarının afete dönüşmes� 
kaçınılmazdır.

Afetler yaşandıktan sonra yaraların sarılması elbette öneml� 
ve gerekl�d�r ama aslolan afet zararlarını en aza �nd�rgeyen, 
�nsan hayatını korumayı başlıca amaç sayan, tedb�re, 
planlamaya ve r�sk yönet�m�ne dayalı b�r afet ve kr�z 
yönet�m� pol�t�kasının oluşturulmasıdır.

Mühend�s, m�mar ve şeh�r plancıları olarak b�zler �nsanların 
ve toplumun sorun ve �ht�yaçlarına, b�l�msel yöntem ve 
tekn�kler� kullanarak çözümler sunan k�ş�ler�z.

Mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarının anayasal örgütü ve 
kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� b�r meslek kuruluşu olan 
TMMOB, yakıcı ve yıkıcı etk�ler� olan afetler konusunda 
meslek� b�lg� ve b�r�k�mler�n� kullanarak b�rçok kurum ve 
kuruluşla �ş b�rl�ğ� �çer�s�nde geçm�şten bu yana pek çok 
etk�nl�k düzenlem�ş, raporlar hazırlamış ve çalışmalarını 
kamuoyuyla paylaşmıştır. 

B�l�m �nsanlarının ve meslek örgütler�n�n uyarılarının 
d�kkate alınmadığı, TMMOB ve d�ğer meslek örgütler�n�n 
s�stemat�k olarak dışlandığı b�r dönem yaşıyoruz. B�l�m 
�nsanlarının, TMMOB ve odalarının uyarılarına kulak 
asmadan yapılan her uygulama, felaket olarak b�ze ger� 
dönmekted�r. Bu felaket k�m� zaman durduk yere yıkılan b�r 
apartman, k�m� zaman sular altında kalan b�r yerleş�m yer�, 
k�m� zaman yanan ormanlarımız olmaktadır.

TMMOB olarak, yaptığımız basın açıklamalarında, 
düzenled�ğ�m�z kongre ve sempozyumlarda, hazırladığımız 
raporlarda sürekl� olarak kamu yararının, kamusal 
varlıkların, kamucu bakış açısının önem�n�n altını ç�zmeye 
çalışıyoruz.

Bugüne kadar, B�rl�k ve bağlı odaları olarak özelleşt�rme 
uygulamalarına karşı b�nlerce dava açtık, çok sayıda b�l�msel 
etk�nl�k ve k�tlesel kampanyalar düzenled�k. Açtığımız bu 
davalar ve yürüttüğümüz k�tlesel mücadele �le neol�beral 
saldırıyı durduramasak da, bu saldırıların tüm toplumu yerle 
b�r eden b�r afete dönüşmes�ne engel olmaya çalıştık.

Ülkem�zdek� doğa olaylarının afetlere dönüşmes�n�n 
engellenmes�, r�sk değerlend�rmes�, afetlere hazırlık ve afet 
dönemler�nde kr�z yönet�m� konularında örgütlülüğü 
gel�şt�rme amacını taşıyan ve �lk� 2007 yılında yapılan 
“TMMOB Afet Sempozyumu”, 20-22 N�san 2022 tar�hler�nde 
Ankara'da gerçekleşt�r�lm�şt�r.

Ülkem�zde afet den�ld�ğ�nde akla �lk olarak depremler 
gelmekte, sıklıkla karşılaşılan d�ğer afetler göz ardı 
ed�lmekted�r. Oysa aynı oranlarda olmasa b�le sel, heyelan, 
yangın, fırtına g�b� doğa olayları da öneml� ölçüde can ve 
mal kaybına yol açmakta, deprem karşındak� çares�zl�ğ�n b�r 
benzer�, yangınlar, seller ve taşkınlar karşısında da kend�s�n� 
göstermekted�r. 

Sempozyumda afet�n depremlerle sınırlı olmadığının altı 
ç�z�lecek, farklı nedenlerle kaynaklanan sorunlara, daha 

gen�ş b�r yelpazede çözümler aranmıştır. 

Sempozyumun hazırlık çalışmaları sırasında afetlere neden 
olan doğa olayları temel olarak “jeoloj�k”, “h�droloj�k” ve 
“meteoroloj�k” kökenl� doğa olayları olarak sınıflandırılmış; 
doğa olaylarının b�rer afete dönüşmes�ne neden olan 
süreçler ve bu süreçler�n �nsan odaklı b�ç�mde yönet�m� ele 
alınmaya çalışılmıştır. Afet Yönet�m�, Afet ve Ac�l Durum 
Hazırlığı, Planlama, Uygulama ve Denet�m, Kurumsal ve 
Örgütsel Çalışmalar, Mevzuat ve Hukuksal Boyut, Eğ�t�m, 
Afetler�n Ekonom�-Pol�t�ğ�, Afetler�n Sosyal Boyutları g�b� 
çok farklı konu başlıkları sempozyumun temel konu 
başlıkları hal�ne dönüştürülmüştür.

Afetler�n çok kaynaklı doğası ve afet yönet�m süreçler�n�n 
çok katmanlı yapısı farklı meslek d�s�pl�nler�n�n �ş b�rl�ğ�n� 
zorunlu kılmaktadır. Bu �şb�rl�ğ� sadece mühend�sl�k, 
m�marlık, şeh�r plancılığı �le de sınırlı kalmamakta, arama 
kur tarma h�zmetler �nden halk  sağl ığına,  eğ�t �m 
pol�t�kalarından sosyal h�zmetlere kadar uzanan çok daha 
gen�ş b�r alanı kapsamaktadır. Toplumun tümünün afete 
hazırlık lı  olması �ç�n kurumsal, hukuk� ve yapısal 
düzenlemeler� de �çerecek bütünlüklü b�r yaklaşım 
gel�şt�r�lmes�ne �ht�yaç vardır.

Bu bağlamda,  toplam 6 Panel  ve 11 Oturum � le 
gerçekleşt�r�len TMMOB Afet Sempozyumunda, 64 b�ld�r� 
sunumu ve 11 çağrılı konuşmacı �le b�rl�kte 24 panel�ste yer 
ver�lm�şt�r.

3 gün boyunca yapılan sunum ve tartışmalarla afetler 
konusundak� yen� yaklaşımlar, yaşanan deney�mler ve 
bütünleş�k b�r ulusal afet yönet�m s�stem�n�n olmazsa olmaz 
unsurları paylaşılmıştır.

Genel ekonom�k yönel�m, kamunun küçültülmes�, kamusal 
harcama ve yatırımların aşağıya çek�lmes� doğrultusunda 
olduğu sürece, afete ve afet sonrasına hazırlık sürec�yle �lg�l� 
kamu yönet�m�n�n sorumluluğunu yer�ne get�rmes�n� 
beklemek hayalc�l�kten öte anlam taşımamaktadır. 

Kamunun tasf�yes�, sosyal devlet uygulamalarının 
neredeyse sıfır düzey�ne çek�lmes� yen� l�beral pol�t�kaların 
b�r dayatmasıdır k�, ne yazık k� bugün ülkem�z�n kader�n� bu 
dayatma bel�rlemekted�r.

Burada ortaya çıkan görüşler�n sadece f�kr� düzeyde 
kalmaması, hem merkez� yönet�m hem de yerel yönet�mler 
tarafından projelend�r�lerek hayata geç�r�lmes� büyük önem 
taşımaktadır.

Afetlere karşı gereken önlemler�n alınması, sağlıklı, �nsanca 
b�r yaşam ve çevre �ç�n, �lg�l� tüm mevzuatın TMMOB ve bağlı 
Odalar, ün�vers�teler ve �lg�l� kes�mler�n katılımıyla 
düzenlenmes� gerekt�ğ�n� b�r kez daha vurguluyoruz.

AKLI VE BİLİMİ DIŞLAYAN UYGULAMALARIN AFETE 
DÖNÜŞMESİ KAÇINILMAZDIR.
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BU ÜLKENİN HARCINDA MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR 
PLANCILARININ EMEĞİ VAR EK GÖSTERGE HAKKIMIZ!

Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığı nezd�nde sürdürülen "Ek Gösterge Kom�syonu"nun üçüncü 
toplantısı önces�nde TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz tarafından 9 Mayıs 2022 tar�h�nde 
b�r basın açıklaması yapılarak kamuda çalışan mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarının ek göstergeler�n�n 
yükselt�lmes� ve �nsanca yaşanacak b�r ücret taleb�m�z b�r kez daha d�le get�r�ld�.

Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanı başkanlığında 
düzenlenen ek gösterge kom�syonunun mayıs ayı �çer�s�nde 
üçüncü ve muhtemelen son toplantısını gerçekleşt�rm�ş 
olacak.

Ş�md�ye kadar yapılan �k� toplantıda talepler�m�z göz ardı 
ed�lm�ş, kapsamlı b�r öner� veya çözüm sunulmamıştır. 
Kamuda çalışan tekn�k h�zmetler sınıfına tab� mühend�s, 
m�mar ve şeh�r plancıları yok sayılmıştır.

Çalışma ve Sosyal  Güvenl�k Bakanı 'nın kom�syon 
konuşmasında geçen “Sosyal tarafların talepler� ele alınacak. 
Kamu kuruluşlarının �mkan ve bakış açıları, tekn�k olarak bu 
sorunun çözümünü öner�ler� değerlend�r�lecek” sözler� y�ne 
kend�s� tarafından unutulmuş ve gerçekleşt�r�lmem�şt�r.

Kamu h�zmetler�n�n yer�ne get�r�lmes�nde kamuda çalışan 
mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarının özel b�r önem� 
bulunmaktadır. H�zmetler�n planlanması, projelend�r�lmes�, 
uygulanması ve denetlenmes�nde görev ve sorumluluk alan 
meslektaşlarımız, ülken�n; sanay�leşmes�, kalkınması ve 
gel�şmes� açısından hayat� öneme sah�p meslekler� �cra 
etmekted�r.

Tekrar uyarıyoruz!
Kamuda çalışan mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarının 
hakları, sorumlulukları ve ücretler� 657 Sayılı Devlet 
Memurları Kanunu'nda tanımlanmıştır. Ancak, özell�kle son 
25 yılda kamuda çeş�tl� statülerde çalışan ve farklı ücretler 
alan mühend�s, m�mar ve şeh�r plancıları, ekonom�k ve 
sosyal hakları açısından oldukça c�dd� b�r satın alma gücü 
kaybına uğramıştır.

Kamuda çalışan meslektaşlarımızın aldıkları ücretler�n gün 
geçt�kçe er�mes�n�n yanı sıra emekl�l�kler�ne etk� eden 
hakları da d�ğer kamu görevl�ler�ne göre oldukça düşük 
kalmıştır.

Devlet Memurları Kanunu'nun 43. Maddes�nde tanımlanan 
ek göstergeler derecelere göre farklılık göstermekted�r. 
Kanunun ek� n�tel�ğ�ndek� (l) Sayılı Cetvel�n II- Tekn�k 
H�zmetler sınıfı kapsamında bulunan söz konusu kamu 
görevl�ler�, 850-3600 arasında “ek gösterge” almaktadır. 
Mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarının aldıkları ek gösterge 
maaşlarının ve emekl� aylıklarının düşük bel�rlenmes�ne 
neden olmaktadır.

Ayrıca tekn�k h�zmetler sınıfına dâh�l kamu çalışanları kend� 
�çler�nde de ayrıştırılmış, büyük yatırım projeler�nde 

çalışanlar �le açık alanlarda f��len çalışanlara yönel�k ayrımcı 
tavır serg�lenm�ş ve bunlara farklı özel h�zmet tazm�natı 
oranları bel�rlenm�şt�r.

Ülkem�zdek� kr�z ve yoksulluk büyüdükçe, zamlar her geçen 
gün arttıkça mühend�s, m�mar ve şeh�r plancıları yaşamsal 
�ht�yaçları b�le karşılayamaz hale gelm�şt�r. Bu sebeple 
kamudak� meslektaşlarımız da üstlend�kler� sorumluluk ve 
ürett�kler� h�zmetle karşılaştırılamayacak kadar kötü 
ekonom�k ve sosyal koşullarla mücadele etmek zorunda 
kalmışlardır.

Tekn�k ve b�l�msel temelde yürüttükler� çalışmalarla 
vazgeç�lmez b�r yere sah�p olan kamuda çalışan mühend�s, 
m�mar ve şeh�r plancılarının özlük hakları ve ekonom�k 
sorunlarının çözümü hedef�yle bazı düzenlemeler yapılması 
zorunluluk hal�ne gelm�şt�r.

Kamuda çalışan ve tekn�k h�zmetler sınıfına dah�l mühend�s, 
m�mar ve şeh�r plancılarının “ek göstergeler�”'n�n 
yükselt�lmes� şarttır.

Bu sebeplerle; ülkem�zdek� açlık ve yoksulluk sınırları 
gözet�lerek kamu emekç�s� mühend�s, m�mar ve şeh�r 
plancılarının maaşları �nsanca yaşayacakları b�r düzeye 
yükselt�lmel� ve ek göstergeler� 4800-6400 arasında 
yükselt�lmel�d�r.

Yapılması planlanan “ek gösterge kom�syonu”'nun üçüncü 
toplantısında yukarıda bel�rtt�ğ�m�z değerlend�rmeler�n ve 
görüşler�n görmezden gel�nmes� durumunda bu ülken�n 
harcında emeğ� bulunan mühend�s, m�mar ve şeh�r 
p lanc ı lar ına  k arş ı  �k t �dar ın  en  büyük  ekonom�k 
darbeler�nden olarak tar�he geçecekt�r.

Unutulmamalıdır k� yok sayılan mühend�s, m�mar ve şeh�r 
plancıları b�l�m�n ve tekn�ğ�n öncüsü olarak kend�ler�ne karşı 
alınan bu tavra karşı sess�z kalmayarak tüm demokrat�k 
zem�nlerde karşılık verecek ve sorumlularından hesap 
sorana kadar mücadele edecekt�r.

Emek ve �nsan odaklı, güvencel� b�r çalışma yaşamı ve 
güvencel� b�r gelecek tüm mühend�s, m�mar ve şeh�r 
plancılarının en temel hakkıdır. Sorunlarımıza çözüm 
�st�yoruz!

EMİN KORAMAZ
TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI
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DİSK, KESK, TMMOB, Bursa Tab�p Odası, TÜMTİS Bursa B�leşenler� 13 Mayıs 2022 tar�h�nde Soma 
Fac�asının yıldönümü dolayısıyla b�r basın açıklaması yaptılar.
SOMA'YI UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ...

DİSK, KESK, TMMOB, BURSA TABİP ODASI, TÜMTİS BURSA 
BİLEŞENLERİ: SOMA'YI UNUTMADIK, 

UNUTTURMAYACAĞIZ... SOMA FACİASI MADEN FELAKETİ 
OLDUĞU KADAR AYNI ZAMANDA BİR HUKUK FELAKETİDİR

Ülkem�z�n en büyük maden felaket� olan Soma Fac�asının 
sek�z�nc� yıldönümünde DİSK, KESK, TMMOB, Bursa Tab�p 
Odası, TÜMTİS Bursa B�leşenler� tarafından BAOB Özgürlük 
ve Demokras� Meydanı'nda gerçekleşt�rd�kler� basın 
açıklamasıyla hayatını kaybedenler anıldı ve dava sürec�nde 
yaşanan hukuksuzluklara d�kkat çek�ld�. Açıklamayı TMMOB 
Bursa İl Koord�nasyon Kurulu Sekreter� Ferudun Tet�k yaptı. 
Tet�k tarafından yapılan açıklama şöyle:

“13 Mayıs 2014 tar�h�nde yaşanan ve ülke tar�h�m�z�n en 
büyük madenc�l�k felaket� olarak tar�he geçen Soma Maden 
Fac�ası'nda hayatını kaybeden 301 madenc�m�z� saygıyla 
anıyoruz.

Soma Maden Fac�ası görünmez b�r kaza değ�l, neol�beral 
anlayışın sonucu olarak kamu madenc�l�ğ�n�n yok 
ed�lmes�n�n, �şç�ler�n send�kasızlaştırılmasının ve kölec� 
çalışma s�stem�n�n dayatılmasının ürünüdür.

Soma Fac�ası, bas�t b�r �hmal değ�l, madenc�l�k b�lg� ve 
b�r�k�m�n�n yok sayılmasının, tekn�k b�lg� ve alt yapı 
yeters�zl�ğ�n�n, �ş güvenl�ğ� anlayışının görmezden 
gel�nmes�n�n sonucudur.

Maden ş�rketler�n�n kârlarını artırab�lmek �ç�n dayattığı 
çalışma koşullarının ve s�yas� �kt�darın emekç�ler�n 
hayatlarına değer vermeyen pol�t�kalarının bedel� Soma'da 
301 madenc� hayatlarıyla ödem�şt�r.

Aradan geçen 8 yıl �ç�nde Soma Fac�ası sadece b�r maden 
felaket�n�n değ�l, aynı zamanda b�r hukuk felaket�n�n de adı 
hal�ne gelm�şt�r. Dava sürec� boyunca yaşananlar ve 
m a h k e m e n � n  ve rd � ğ �  k a r a r  s o n u c u n d a ,  f a c � a d a 
kaybett�ğ�m�z 301 madenc�n�n acısı üzer�ne, adalets�zl�k ve 
haksızlık duygusunun der�n üzüntüsü da eklenm�şt�r.

Kamu kurumlarının sorumluluğunu yok sayan, maden 
ş�rket�n sah�pler�n�n suçunu haf�fleten yargılama sürec� 
sonunda sorumlulara adeta göstermel�k cezalar ver�lm�ş, 
�kt�dar tarafından çıkarılan �nfaz �nd�r�m�yle de sorumlular 
neredeyse hap�s b�le yatmadan serbest kalmıştır. Bugün 
Soma Fac�asının sorumluları dışarıdayken, acılı a�leler�n 
gönüllü avukatlığını üstlenen Can Atalay ve Selçuk 
Kozağaçlı 'nın cezaev�nde olması,  hukukun �ç�nde 
bulunduğu �çler acısı durumun gösterges�d�r.

Soma Davası, tıpkı Gez� Davası, Çorlu Tren Kazası Davası, 10 
Ek�m Davası g�b� toplumun adalet duygusunu ve hukuka 
�nancını zedeleyen b�r b�ç�mde sonuçlanmıştır. Soma Davası 
mutlaka yen�den görülmel� ve sorumlular hak ett�kler� 
b�ç�mde cezalandırılmalıdır.

Üzer�nden kaç yıl geçerse geçs�n 301 madenc�n�n ölümünü, 
s�yas� �kt�darın ve kamu kurumlarının sorumluluğunu, 
madenc� ş�rket�n açgözlü sah�pler�n� ve fac�aya sebep olan 
k�ş�ler� asla unutmayacağız.

İnsanca yaşayab�leceğ�m�z b�r ülke ve �nsan� koşullarda 
çalışab�leceğ�m�z �ş koşulları �ç�n mücadele etmeye devam 
edeceğ�z.”

Açıklamanın ardından, Bursa Barosu Başkanı Av. Met�n 
Öztosun ve TÜMTİS Bursa Şube Başkanı Özdem�r Aslan da 
konuşma yaptılar.

Konuşmaların ardından, Soma'da hayatını kaybeden 301 
Madenc�n�n anısına BAOB Özgürlük ve Demokras� 
Meydanı'na yerleşt�r�len baretlere karanf�l bırakıldı.
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"TMMOB çalışmaları ve Gez� Davasında ver�len cezalar" gündem�yle 14 Mayıs 2022 tar�h�nde toplanan 
TMMOB Danışma Kurulunda "Gez�ye, Emeğ�m�ze, Mesleğ�m�ze Sah�p Çıkıyoruz" başlıklı basın açıklaması 
yapıldı.
TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz'ın okuduğu basın açıklaması şöyle:

GEZİYE, EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ!

Değerl� basın emekç�ler�, sevg�l� arkadaşlar
Ülkem�z ekonom�den s�yasete kadar her alanda büyük 
b�r kr�z �çer�s�nde.

Kr�z�n sorumlusu olan �kt�dar, halkın ac�l sorunlarına 
çözüm üretmek yer�ne toplumsal muhalefet� susturarak 
başarısızlığının üstünü örtmeye çalışıyor.

Son günlerde b�rb�r� ardına yaşanan hezeyanların 
altında, �kt�darın bu çözümsüzlüğünün telaşı yatıyor.

Ülke tar�h�m�z�n en k�tlesel ve uzun sürel� halk 
hareketler�nden b�r� olan Gez� D�ren�ş� ve Canan 
Kaftancıoğlu davalarında b�rb�r� ardına ver�len 
mahkum�yet k arar lar ı  �kt �dar ın çares�zl �ğ�n�n 
dışavurumudur.

Aralarında TMMOB Yönet�m Kurulu Üyem�z Mücella 
Yapıcı, Şeh�r Plancıları Odamızın İstanbul Şubes�'n�n 
esk� başkanı Tayfun Kahraman ve M�marlar Odamızın 
Hukuk Müşav�r �  Can Atalay' ın da bulunduğu 
arkadaşlarımıza ver�len cezalar, hukukun gereğ� olarak 
değ�l, �kt�darın toplumsal muhalefet� cezalandırma ve 
s�nd�rme s�yaset�n�n sonucu olarak ver�lm�şt�r.

İkt�dar güdümündek� mahkemen�n verd�ğ� bu cezaların 
h�çb�r hukuk� dayanağı ve toplumsal meşru�yet� 
bulunmamaktadır.

Gez� D�ren�ş� ve bu d�ren�ş�n parçası olmuş herkes, tar�h 
karşısında ve toplum v�cdanında tertem�z ve lekes�zd�r.
S�yas� �kt�darın arkadaşlarımız nezd�nde cezalandırmak 
�sted�ğ� Gez� D�ren�ş� olduğu kadar, parkına, şehr�ne, 
doğasına, tar�h�ne sah�p çıkan mühend�s, m�mar ve 
şeh�r plancılarıdır.

S�yas� �kt�darın cezalandırmak �sted�ğ�, meslek� b�lg�s�n� 
halktan yanan kullanan kamucu mühend�s, m�mar, 
şeh�r plancılarının mücadeles�d�r; TMMOB ve bağlı 
odalarının onurlu mücadele geleneğ�d�r.

Buradan �kt�dara seslen�yoruz: hukuku ve yargı 
organlarını s�yasal çıkarlarınız doğrultusunda 
kullanmaya çalışmayın. Buradan aynı zamanda yargı 
organlarına ve yargıçlara seslen�yoruz: kararlarınızı 
�kt�darın �ht�yaçlarına göre değ�l, hukukun evrensel 
�lkeler�ne göre ver�n.

H�ç k�msen�n bu ülkeye, bu halka bu denl� kötülük 
yapmaya, bu denl� acı çekt�rmeye hakkı yok.

Ama b�l�n k�, �kt�dar zorbalığına bugüne kadar h�ç 
boyun eğmed�k, bundan sonra da asla boyun 
eğmeyeceğ�z.

G e z �  D � r e n � ş � n � ,  G e z �  D a v a s ı ' n d a  c e z a  a l a n 
ark adaşlar ımızı ,  uğruna bedel ler  öded�ğ�m�z 
değerler�m�z�, kamusal faydayı ve meslektaşlarımızın 
haklarını savunmaya devam edeceğ�z.

Değerl� basın emekç�ler�, sevg�l� arkadaşlar
S�yas� �kt�darın üzer�n� örtmek �sted�ğ� başarısızlık 
tablosunun altında Büyük b�r toplumsal dram 
yaşanıyor. Hayat pahalılığı, �şs�zl�k ve yoksulluk 
toplumun tüm kes�mler�n� tükenme noktasına get�rd�.

Alın ter�n�n karşılığını alamadan çalışan m�lyonlarca 
emekç� ev k�rası, ulaşım masrafları ve faturalar 
neden�yle ay sonunu get�remez oldu.

M�lyonlarca k�ş� geç�m�n� sağlayab�lmek �ç�n borç 
batağına sürüklend�. Yoksulluk ve geç�m sıkıntısı halkın 
yaşam tarzı hal�ne geld�.

Yaşanan bu kr�z mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarının 
hayatlarını da çok olumsuz etk�l�yor. Başta yen� mezun 
ve �şs�z arkadaşlarımız olmak üzere, kamuda ve özel 
sektörde her türlü mühend�sl�k, m�marlık ve şeh�r 
planlama h�zmetler�n� yapan meslektaşlarımız g�derek 
daha büyük b�r hayat zorluğu �le baş etmeye çalışıyor.
Kamuda çeş�tl� statülerde çalışan meslektaşlarımızın 
e k o n o m � k  ve  s o s y a l  k o ş u l l a r ı ,  ü s t l e n d � k l e r � 
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sorumluluklara ve almış oldukları eğ�t�me uymayan b�r 
düzeye ger�lem�ş durumda.

S�stemat�k b�ç�mde daraltılan �ş alanlarımız neden�yle 
yıllardır kamuda mühend�s, m�mar ve şeh�r plancısı 
ataması yapılmıyor. Kamu h�zmetler�n�n n�tel�ğ� 
düşerken, meslektaşlarımız da özel sektöre �t�l�yor.

Özel sektörde çalışan meslektaşlarımızın çalışma 
koşulları kr�z der�nleşt�kçe daha da zorlaşıyor. 
Meslektaşlarımız kr�z koşullarında � lk gözden 
çıkarılacaklar l�stes�nde bulunuyor. İşs�zl�k tehl�kes�, 
düşük ücretler ve güvences�z çalışma ücretl� çalışan 
meslektaşlarımızın ortak kader� hal�ne geld�.

Ücretler�m�z enflasyon karşısında g�derek er�yor ve 
yaşam standardımız d�be doğru çek�l�yor. N�tel�kl� b�r 
eğ�t�m alan, köklü ün�vers�telerden �y� derecelerle 
mezun olmuş b�rçok genç meslektaşımız, meslek�, 
madd� ve sosyal tatm�ns�zl�k neden�yle geleceğ�n� yurt 
dışında arıyor.

Yaşadığımız sorunlar, ülkem�zde emeğ�yle geç�nen tüm 
kes�mler�n yaşadığı sorunların b�r parçasıdır. Bu 
sorunların sebeb� mevcut s�yas� �kt�dar ve onun 20 yıldır 
uyguladığı ekonom�k-sosyal pol�t�kalardır.

Bu anlayışın meslektaşlarımızın ve ülkem�z�n yaşadığı 
sorunlara çözüm bulma şansı kalmamıştır.

Değerl� basın emekç�ler�, sevg�l� arkadaşlar
Ülkem�z�n bugün �ç�nde bulunduğu kr�zden kurtuluşun 
yolu, bu kr�z� yaratan nedenler�n tümüyle ters yüz 
ed�lmes�nden geçmekted�r.

Tek adam rej�m�ne karşı halk egemenl�ğ� anlayışının, 
neol�beral pol�t�kalara karşı kamucu pol�t�kaların, 
toplumsal kutuplaşmaya karşı b�r arada yaşamın, baskı 
ve zorbalığa karşı demokrat�k hak ve özgürlükler�n 
savulması ve gel�şt�r�lmes� hep�m�z�n ortak �ht�yacıdır.

Ülkem�z�n geleceğ�n� kurtarab�lmek, daha �y� koşullarda 
yaşayab�lmek ve çocuklarımızın geleceğ�n� güvenceye 
alab�lmek �ç�n mücadelem�z� ortaklaştırmak ve 
büyütmek zorundayız.

B�zler, bu ülken�n �marından sanay��ne, tarımından 
enerj�s�ne kadar tüm süreçler�nde yer alan, hayatı 
yaşanab�l�r kılan mühend�sler�, m�marları, şeh�r 
plancıları olarak, ac�l talepler�m�z� b�r kez daha d�le 
get�r�yoruz:

1. N�tel�kl� �şgücümüzün heba olmasına neden olan 
�şs�zl�k sorunu derhal çözülmel�d�r.

2.  Tüm meslektaşlarımıza güvencel�  �st �hdam 

sağlanmalıdır.

3. SGK �le TMMOB arasında ücretl� çalışan mühend�s, 
m�mar ve şeh�r plancılarının “Asgar� Ücret Denet�m 
Protokolü” �ved�l�kle yürürlüğe konulmalıdır.

4. Kamuda mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarının 
�st�hdamı artırılmalıdır.

5.  Kamuda çalışan mühend�s,  m�mar ve şeh�r 
plancılarının ücretler� ve özlük hakları �y�leşt�r�lmel�d�r, 
ek göstergeler 4800-6400 aralığına yükselt�lmel�d�r.

6. KHK �le haksız ve hukuksuz b�ç�mde kamu görev�nden 
�hraç ed�len meslektaşlarımız tüm haklarıyla b�rl�kte 
derhal görevler�ne �ade ed�lmel�d�r

7. Özelleşt�rme uygulamalarına son ver�lmel�, yen�den 
kamulaştırma yapılmalıdır. Ülken�n yaşanab�l�r hale 
gelmes� �ç�n tüm alanlarda kamucu pol�t�kalar 
ben�msenmel�d�r.

8. Ülkem�z�n doğal kaynaklarını, ormanlarını, tarım 
alanlarını ve tar�h� m�rasını yağmalamayı amaçlayan 
tüm düzenlemeler ger� çek�lmel�d�r.

9. Kamusal ve meslek� denet�mler toplum güvenl�ğ�n�n 
sağlanması açısından zorunludur, serbestleşt�rme 
uygulamalarına son ver�lmel�d�r.

10. Gez� Tutsakları b�r an önce serbest bırakılmalıdır. 
Gez� D�ren�ş� nasıl k� bu ülken�n yüz akı ve onurlu 
tar�h�n�n b�r parçasıysa, Gez� D�ren�ş� Davasında 
yargılanan tüm arkadaşlarımız da b�z�m yüz akımız ve 
onurlu tar�h�m�z�n b�r parçasıdır.

Değerl� basın emekç�ler�, sevg�l� arkadaşlar
Bu talepler�m�z� hayata geç�rmek �ç�n mücadeley� 
büyüteceğ�z. Ses�m�z� ülken�n her yanında yayacağız.

Yaşadığımız tüm baskılara rağmen demokras�ye, 
özgürlüklere, bağımsızlığa, la�kl�ğe ve toplumculuğa 
olan bağlılığımızdan tav�z vermeyeceğ�z.

Ü l k e m � z �  k a s ı p  k a v u r a n  k r � z  k o ş u l l a r ı n d a 
meslektaşlarımızın ekonom�k, demokrat�k ve meslek� 
faydalarının gel�şt�r�lmes� �ç�n mücadele etmekten de 
vazgeçmeyeceğ�z!

Türk�ye'n�n �ç�nden geçt�ğ� bu karanlık dönemde, 
Gez�'ye, emeğ�m�ze ve mesleğ�m�ze sah�p çıkacağız!

Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya h�çb�r�m�z!

EMİNKORAMAZ
TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı
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TMMOB ÜLKE ÇAPINDA
SOKAĞA ÇIKIYOR

TMMOB, 14 Mayıs tar�h�nde Ankara'da gerçekleşt�rd�ğ� 
Danışma Kurulu'nun ardından "Gez�'ye, Emeğ�m�ze ve 
Mesleğ�m�ze Sah�p Çıkıyoruz!" sloganıyla 16-22 Mayıs 
haftası  tüm � l lerde eylemler yapacak.  İ l lerde 
gerçekleşt�r�lecek eylemlere TMMOB Yönet�m Kurulu 
Başkanı Em�n Koramaz ve beraber�nde TMMOB Yönet�m 
Kurulu Üyeler� ve Oda Başkanlarından oluşan heyet 
katılacak.

TMMOB 46. DÖNEM ÇALIŞMA 
RAPORU YAYIMLANDI

Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� 46. Dönem 
Çalışma Raporu 18 Mayıs 2022 tar�h�nde yayımlandı. 
Çalışma Raporu, TMMOB'n�n Temmuz 2021 - Mayıs 2022 
tar�hler�  arasında gerçekleşt�rd�ğ�  çal ışmaları 
kapsamaktadır.

19 MAYIS ATATÜRK'Ü 
ANMA, GENÇLİK VE SPOR 

BAYRAMI'NI KUTLUYORUZ!
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençl�k ve Spor Bayramı'nı 
kutluyoruz! Emperyal�zme karşı 103 yıl önce bugün 
yakılan Cumhur�yet meşales�n�n �z�ndey�z...

UMUTSUZLUĞA KARŞI UMUDU, 
KORKUYA KARŞI CESARETİ, 

TESLİMİYETE KARŞI DİRENİŞİ 
ÖRGÜTLEMEYE DEVAM  EDECEĞİZ

TMMOB 47. Olağan Genel Kurulu'nda 46. Dönem 
yönet�m kurulu faal�yetler� üzer�ne görüşmeler 
tamamlandı, TMMOB 46. Dönem Yönet�m Kurulu 
delegeler�n oy b�rl�ğ� �le aklandı.

TMMOB 47. Olağan Genel Kurulu gündem�nde 46. 
D önem Çal ışma R aporu üzer �ne  görüşmeler 
tamamlandı. 54 delegen�n söz alarak görüşler�n� �fade 
ett�ğ� bölümün ardından TMMOB 46. Dönem Yönet�m 
Kurulu Üyes� Mehmet Besleme ve Yönet�m Kurulu 
Başkanı Em�n Koramaz söz alarak döneme �l�şk�n 
değerlend�rmelere yanıt verd�.
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26-29 Mayıs 2022 tar�hler�nde Ankara'da Kocatepe Kültür Merkez�'nde gerçekleşt�r�len TMMOB 47. 
Olağan Genel Kurulu'nun "Sonuç B�ld�rges�" yayınlandı.

TMMOB 47. OLAĞAN GENEL KURULU SONUÇ BİLDİRGESİ: 
"KARANLIĞA KARŞI BİLİM VE TEKNİK İLE MÜCADELE ZAMANI 

GEZİYE, EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ!"

Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ�, 26–29 Mayıs 
2022 tar�hler�nde 24 bağlı Odası ve 650 b�n mühend�s, 
m�mar, şeh�r plancısı üyes�n� tems�len TMMOB 47. 
Olağan Genel Kurulu olarak Ankara'da toplanmıştır.
B�rl�ğ�m�z�n 46. Dönem� dünyada ve ülkem�zde etk�l� 
olan Cov�d-19 Salgını neden�yle ertelenm�ş dönem 
olarak sadece 10 aylık sürey� kapsamış olmasına 
rağmen bu süre zarfında yürüttüğümüz çalışmalar, 
demokrat�k geleneğ�m�ze ve odalarımızın genel 
kurullarında ortaya çıkan �radeye sah�p çıkma 
doğrultusunda gerçekleşt�r�lm�şt�r.

Cov�d-19 salgını, ABD'n�n Ç�n'e yönel�k t�caret savaşları, 
emperyal�zm�n NATO'yu parlatma-gen�şletme, Rusya'yı 
kuşatma, Ç�n'�n yüksel�ş�n� engelleme çabaları, Rusya-
Ukrayna savaşı, kapsamlı ambargo ve yaptırımlar, 
nükleer füzeler dah�l s�lahlanmanın artan boyutları ve 
dünya çapında tedar�k-t�caret-emek ve f�nans 
z�nc�rler�nde yaşanan kırılmalar, etk�ler� önümüzdek� 
dönemde yoğunlaşarak sürecek olan öneml� 
gel�şmelerd�r. Bu gel�şmeler dünya ekonom�s� ve 
s�yaset�n�n gelecek perspekt�fler�n� etk�leyecek 
boyutlardadır. ABD'n�n başını çekt�ğ� tek kutuplu yen� 
dünya düzen�  dönem�  k apanmışt ı r,  a r t ık  �k � 
kutuplu/veya çok kutuplu b�r dünya vardır ve 
uluslararası t�carette ABD doları hak�m�yet�n�n geleceğ� 
sarsıntıdadır. Küreselleşmen�n sonu, yen� b�r dünya 
düzen� ve kurumları, uluslararası t�carette yen� para 
b � r � m � / v e y a  b � r � m l e r �  g � b �  k o n u l a r  e p e y d � r 
tartışılmaktadır. Ukrayna savaşı, çeş�tl� yönler�yle 
gördüğümüz üzere bu sürec� hızlandırmıştır. Bu genel 
dünya durumu, halklar açısından sosyal hak kayıpları, 
�şs�zl�k, yoksullaşma, açlık, toplumsal parçalanma, 
mültec� akınları, �nsanlık dışı yaşam koşulları, k�tlesel 
ölümler ve halklar arasında kuşaklar boyunca sürecek 
düşmanlıklara yol açıyor. Ancak bu olumsuzluklar gen�ş 
k�tleler tarafından sorgulanıyor ve başka b�r dünya 
özlem�n�n yayılmasına da yol açıyor. Mevcut dünya 
durumu, halkçı, kamucu/toplumcu, sömürüsüz, 
savaşsız, barışçı seçeneğ� halkların önüne koymaktadır. 
Genel kurulumuz bu tek doğru �nsan� alternat�f�n 
yanındadır.

Ülkem�z ekonom�den s�yasete, dış pol�t�kadan hukuka, 
çevreden sağlığa kadar her alanda yaşanan büyük b�r 

kr�z �çer�s�nded�r. Yargıdan bürokras�ye, güvenl�ğe 
kadar devlet �şley�ş�n�n her aşaması �kt�darın �ht�yaçları 
doğrultusunda yen�den d�zayn ed�lmekted�r.

Uzun yıllardır devam eden ekonom�k kr�z�n toplumsal 
etk � ler �n �n  en üst  düzeye ç ıkt ığı  b � r  dönem 
yaşanmaktadır. Hayat pahalılığı, �şs�zl�k, yokluk ve 
yoksulluk bütün toplum kes�mler�n�n yaşamını tehd�t 
eder hale gelm�şt�r. Artan k�ralar, kontrol altına 
alınamayan f�yatlar, temel tüket�m maddeler�nde 
yaşanan kıtlık, düşen alım gücü, açlık sınırının altına 
düşen ücretler neden�yle toplumun farklı kes�mler� 
t e p k � l e r � n �  o r t a y a  k o y m u ş t u r .  Ü n � v e r s � t e 
ö ğ r e n c � l e r � n d e n  s a ğ l ı k  ç a l ı ş a n l a r ı n a ,  k a m u 
emekç�ler�nden �şç�lere, esnaftan ç�ftç�lere ve 
emekl�lere kadar pek çok kes�m “geç�nem�yoruz” 
d�yerek öfkeler�n� sokaklara taşımıştır.

Temel gıda ürünler� er�ş�lemez f�yatlara yükselm�ş 
durumdadır. M�lyonlarca yoksul, ucuz ekmek alab�lmek 
�ç�n saatlerce kuyruklarda beklemek zorunda 
kalmaktadır. Artan tarımsal g�rd� mal�yetler�, nakl�ye 
bedeller� ve aracı karları neden�yle mevs�m sebzeler� 
b�le alınamaz hale gelm�şt�r. İnsanlar ev k�rası, ulaşım 
masrafları ve faturalar neden�yle ay sonunu get�remez 
olmuştur. M�lyonlarca k�ş� geç�m�n� sağlayab�lmek �ç�n 
borç batağına sürüklenerek adeta bankalar �ç�n çalışır 
hale gelm�şt�r. İkt�dar sah�pler�, kend�ler�n� ve çevreler�n� 
zeng�nleşt�rmek �ç�n ülkem�z�n bütün zeng�nl�kler�n� 
tüketmekted�rler.. Özelleşt�rmeler, devlet �haleler� ve 
ödeme garant�l� projeler el�yle b�r avuç �kt�dar 
yandaşının servet�ne servet katmıştır. Enerj�den tarıma, 
madenlerden sanay�ye kadar her alanda paha b�ç�lmez 
tes�sler�m�z halkın el�nden b�rer b�rer koparılmıştır. Tek 
adam rej�m�, yoksulluğu halkın yaşam tarzı hal�ne 
get�rm�şt�r.

Yaşanan bu kr�z mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarının 
hayatlarını da olumsuz etk�lem�şt�r. Başta yen� mezun ve 
�şs�z meslektaşlarımız olmak üzere, kamuda ve özel 
sektörde her türlü mühend�sl�k, m�marlık ve şeh�r 
planlama h�zmetler�n� yapan meslektaşlarımız g�derek 
artan zorluklarla baş etmeye çalışmaktadır.

Kamuda çeş�tl� statülerde çalışan meslektaşlarımızın 
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ekonom�k ve sosyal koşulları ger�lem�ş durumdadır. 
S�stemat�k b�ç�mde daraltılan �ş alanlarımız neden�yle 
yıllardır kamuda mühend�s, m�mar ve şeh�r plancısı 
ataması yapılmamaktadır. Özel sektörde çalışan 
meslektaşlar ımızın çal ışma koşul lar ı  �se  k r �z 
der�nleşt�kçe daha da zorlaşmaktadır. İşs�zl�k tehl�kes�, 
düşük ücretler ve güvences�z çalışma ücretl� çalışan 
meslektaşlarımızın ortak kader� hal�ne gelm�şt�r. Emekl� 
meslektaşlarımızın emekl�l�k statüsü, esnek kuralsız 
güvences�z hale get�r�lm�şt�r. Devlet destekl� ekonom�k 
güvences� sağlık ve sosyal hakları olan, sosyal r�sklere 
karşı koruyan emekl�l�k model� değ�şt�r�lerek yer�ne 
bütün bu hakları yok sayan yaşlılıkta güvence olmayan 
b�reysel emekl�l�k model� �kame ed�lm�şt�r. Emekl� 
olmak geç ve güç hale get�r�lm�şt�r. TMMOB sosyal 
güvenl�k s�stem� ve emekl�ler�m�z�n sorunlarının tesp�t� 
çözümü �ç�n gerekl� çalışmalara devam edecekt�r.

B�rçok genç meslektaşımız, meslek�, ekonom�k ve sosyal 
tatm�ns�zl�k neden�yle geleceğ�n� yurt dışında 
aramaktadır. Yaşadığımız sorunlar, ülkem�zde emeğ�yle 
geç�nen tüm kes�mler�n yaşadığı sorunların b�r 
parçasıdır. Bu sorunların sebeb� mevcut s�yas� �kt�dar ve 
o n u n  2 0  y ı l d ı r  u yg u l a d ı ğ ı  e k o n o m � k- s o s y a l 
pol�t�kalardır. Bu s�yas� anlayışın meslektaşlarımızın ve 
ülkem�z�n yaşadığı sorunlara çözüm bulması mümkün 
değ�ld�r.

Bugün el�m�zde her alanda harabeye dönmüş b�r 
ekonom� ve her alanda çürümüş b�r devlet yapısından 
başka b�r şey kalmamıştır.

46. Çalışma dönem�m�z, neol�beral yağma pol�t�kalarına 
karşı kamusal değerler�, ekonom�k kr�ze karşı meslek� ve 
özlük haklarımızı, d�nc� ger�c�l�ğe karşı aydınlanma 
değerler �n�  ve la�k l �ğ�  savunmakla geçm�şt�r. 
Yaşadığımız tüm baskılara rağmen demokras�ye, 
özgürlüklere, bağımsızlığa, la�kl�ğe ve toplumculuğa 
olan bağlılığımızdan asla tav�z vermed�k.

Eğ�t�m, ülkem�z�n geleceğ�n�n şek�llend�r�lmes�nde en 
öneml� konudur. Sosyal devlet anlayışının ger�lemes�, 
eğ�t�m�n t�car�leşt�r�lmes�, n�tel�ks�zleşt�r�lmes�, 
cemaatler�n ve ger�c�l�ğ�n eğ�t�me müdahaleler� 
ülkem�z�n geleceğ�n� tehd�t etmekted�r.

Toplumsal aydınlanmanın öncüsü olan ün�vers�teler�n, 
1980 faş�st darbes� �le başlatılan zapturapt altına alınma 
projes�, AKP �kt�darı �le en üst sev�yeye ulaşmıştır. 
Ülkem�z�n tüm ün�vers�teler�, kayyum rektörler �le 
b�l�mden uzaklaşmakta; n�tel�ks�z ve b�at eden kuşaklar 
yet�şt�r�lmes�n�n koşulları hazırlanmaktadır.

Genel Kurulumuz, mühend�sl�k, m�marlık ve şeh�r 
plancılık eğ�t�m�n�n kaynağı olan �lk ve orta öğret�mde; 

eğ�t�m�n demokrat�k, la�k, b�l�msel �çer�kte ve anad�lde 
b � r  e ğ � t � m  s � s t e m � n �  s a v u n u r.  T M M O B,  h e m 
çocuklarımızın aydınlık geleceğ�, hem de gelecektek� 
meslektaşlarımızın alması gereken n�tel�kl� ve parasız 
eğ�t�m �ç�n mücadele etmekten ger� durmayacaktır.

Cumhur�yet tar�h�n�n tüm kamusal yatırımları ve 
kurumları farklı  yöntemlerle özelleşt�r� lm�şt�r. 
Özelleşt�rmeler sonucunda çalışanlar, üret�c�ler ve 
toplum büyük kayıplar yaşarken, sermaye sah�pler� 
servetler�ne servet katmışlardır. Ülkem�z�n kamusal 
b�r�k�m� ve zeng�nl�ğ� olan kamu kurum ve kuruluşlar 
halka a�t olmaktan çıkarılmış, b�r kısmı �se Varlık Fonuna 
devred�lerek sürekl� zarar eden, denet�ms�z yapılar 
hal�ne get�r�lm�şlerd�r.

Günümüz dünyasında elektr�k enerj�s� tüm toplum 
açısından vazgeç�lmez b�r �ht�yaçtır. Toplumun yen�den 
üret�m� �ç�n gerekl� olan tüm temel �ht�yaçlar g�b� 
elektr�ğ�n üret�m�, �let�m� ve dağıtımı da merkez� b�r plan 
ve kamusal b�r anlayışla her türden rant �l�şk�s�nden 
arındırılmış, kes�nt�s�z, kal�tel� ve er�ş�leb�l�r olarak halka 
sunulmalıdır. Ne var k� sermayen�n çıkarlarının 
toplumsal �ht�yaçların önünde gören neol�beral�zm, 
d�ğer tüm kamusal h�zmet ve sektörler�n olduğu g�b�, 
elektr�k üret�m-�let�m ve dağıtımının özelleşt�r�lerek 
t�car�leşt�r�lmes�n� dayatmaktadır. Enerj� üret�m�nde 
yerl� ve yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarına öncel�k 
ver�lmel�, kaynak potans�yel�m�z gerçekç� yaklaşımlarla 
ortaya konulmalıdır. Özell�kle doğalgaz, �thal kömür ve 
nükleer g�b� ülke kaynaklarını özel sermayeye ve dışa 
aktaran mevcut pol�t�kalardan vazgeç�lmel�d�r.

B�zden çalınanların ger� alınması �ç�n tereddütsüz b�r 
şek�lde yen�den kamulaştırma adımları hızla atılmalıdır. 
Bu yağma düzen�ne karşı toplumun ortak çıkarı �ç�n, 
planlı ve sürdürüleb�l�r b�r ekonom�k büyüme �ç�n, yen� 
yatırımların yapılarak �st�hdamın artırılması �ç�n ac�len 
sektör temell� yen� ve güçlü kamu �şletmeler� kurulmak 
zorundadır. Bunun �ç�n kamusal fayda ve demokrat�k 
yönet�m ve denet�m anlayışı eksen�nde oluşturulacak 
kamusal kurum ve kuruluşlara �ht�yacımız vardır.

Doğa �le uyumsuz ve plansız kentleşme, sanay�, enerj� 
vb. pol�t�kalar sonucu yok ed�len doğal yaşam alanları 
ve bozulan ekos�stemler sağlık sorunları, gıda kr�z� g�b� 
sorunların doğmasına neden olmuştur.  Tarım 
sektörümüz yıllardır uygulanan yanlış ve özelleşt�rmec� 
tarım pol�t�kaları neden�yle çöküş �ç�nded�r. Yaşanan 
kr�zden kurtulab�lmek �ç�n �thalat kolaycılığına dayalı 
neol�beral ekonom� pol�t�kaları  yer�ne üret�m 
ekonom�s�n�, sermayen�n öncel�kler� yer�ne kamusal 
çıkarları, gündel�k pol�t�kalar yer�ne tarımda planlı 
kalk ınmayı,  gıda egemenl�ğ�n� ve güvenl�ğ�n� 
hedefleyen anlayış b�r an önce ben�msenmel�, tarım 
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sektörüne yönel�k yapısal sorunları g�deren tarımsal 
planlamalar ac�l olarak gündeme alınmalıdır.

Ormanlarımız, madenler�m�z, den�zler�m�z, dereler�m�z, 
l�manlarımız, mera ve tarım alanlarımız, tar�h� 
mekânlarımız yandaş ş�rketlere ve uluslararası tekellere 
peşkeş çek�lmekted�r. Kaz Dağlarından Fatsa'ya, 
Cerattepe'den Kuzey Ormanlarına, Hasankeyf 'ten 
All�ano�'ye, D�ps�z Göl'den Kapadokya'ya, Man�sa Kula-
Sal�hl� Jeoparkı'ndan İzm�r Çeşmeye ve Munzur 
Gözeler�'nden Salda Gölü'ne kadar yaşam alanları, 
den�zler, dereler, kıyılar, ormanlar, meralar, yaban 
hayatı, b�yoloj�k, jeoloj�k ve ekoloj�k çeş�tl�l�k, doğal, 
tar�hsel ve kültürel m�ras sermayen�n d�zg�ns�z talanına 
açılmıştır.

Yapılması hal�nde İstanbul, Trakya, Karaden�z ve 
Marmara Den�z�'ne yönel�k tahr�batı felaket düzey�nde 
olacak olan Kanal İstanbul projes�n�n tak�pç�s� olmaya 
devam edeceğ�z. B�rl�ğ�m�z ve Odalarımız tarafından 
açılan davaların seyr�, hukuk sürec�n�n �kt�darın 
güdümünde sahte b�r oyuna dönüştüğünü göstermeye 
yetmekted�r.

Ülkem�z�n çeş�tl� yerler�nde yaşanan ve afete dönüşen 
doğa olaylarının yarattığı yıkım ve can kayıpları g�derek 
artmaktadır. Yaşadığımız son sel felaketler�n�n temel 
nedenler�, �kl�m değ�ş�kl�ğ�nden z�yade, �nsan kaynaklı 
doğa tahr�batları, yanlış su pol�t�kaları, HES'ler, plansız 
ve çarpık kentleşme, yeters�z altyapı �le merkez� ve yerel 
yönet�mler�n kentler� rant pol�t�kalarına tesl�m 
etmes�d�r. Yanlış su yönet�m� ve HES pol�t�kaları 
sonlandırılmalıdır. Dere yatakları ac�len b�l�m ve 
tekn�ğ�n kurallarına uygun olarak rehab�l�te ed�lmel�, bu 
alanlar üzer�ndek� mevcut yapılar kaldırılmalı, tekrar 
yapılaşmaya açılmaması �ç�n anayasal korumaya 
alınmalıdır.

OHAL KHK'ları �le haksız ve hukuksuz b�r şek�lde, 
haklarında herhang� b�r soruşturma dah� yürütülmeden 
�hraç ed�len kamu çalışanlarına yönel�k göster�len 
�nsanlık dışı tavır hala sürmekted�r. Davalar hukuktan 
uzak kararlar �le uzatılmakta ya da sonlandırılmaktadır. 
Bu zulme b�ran önce son ver�p KHK'lar �le �hraç ed�len 
meslektaşlarımız tüm haklarıyla b�rl�kte derhal 
görevler�ne �ade ed�lmel�d�r.

Genel Kurulumuz, Kürt sorununda oyalamacı, tasf�yec� 
ve faş�zan savaş pol�t�kalarını reddetmekte ve halk 
olmaktan kaynaklı doğal hakları �ç�n d�renen Kürt 
halkının yanında yer almaktadır. İnkârcı, as�m�lasyoncu, 
güvenl�kç� pol�t�kalar yer�ne aynı coğrafyada yaşayan 
halkların eş�t ve özgür b�ç�mde b�r arada yaşama 
koşullarının oluşturulması, çatışmalı sürec�n barış 
sürec�ne evr�lmes� konusunda Genel Kurulumuz açık b�r 

şek�lde taraftır. Kürt halkının sosyal, s�yasal, kültürel 
hak lar ı ,  talepler �  demok ras�  ve �nsan hak lar ı 
k a p s a m ı n d a  d e ğ e r l e n d � r � l m e s �  g e r e k � r k e n , 
çözümsüzlük üreten baskı, ş�ddet ve güvenl�k eksenl� 
pol�t�kaların uygulanması çatışmalı ortamın devam 
etmes�ne neden olmaktadır. Bugün Kuzey Irak'ta asker� 
operasyonlar sürdürülürken, AKP'n�n ülkey� savaş 
ortamında seç�me götürme amacıyla Sur�ye'de 
yapmaya n�yetlend�ğ� yen� operasyon, ülkem�zde ve 
bölgede barış umutlarını yok ederken, çözümsüzlüğün 
daha da der�nleşmes�ne yol açacaktır.

İkt�darın pol�t�kalarına muhalefet eden tüm kes�mler 
haksız, hukuksuz b�r şek�lde cezaevler�ne atılmaktadır. 
Cezaevler�nde hukuk dışı, ant�demokrat�k uygulamalar 
artmakta, bu uygulamalara karşı gel�şen tepk�ler de 
yetk�l�ler tarafından görmezden gel�nmekted�r.

Türk�ye tar�h�nde h�çb�r dönemde kadına yönel�k ş�ddet 
bu denl� yaygınlaşmamış, alen�leşmem�ş ve cezasız 
bırakılmamıştır. Devlet kurumlarında ve gündel�k 
yaşamda empoze ed�len ger�c� anlayış, kadınların 
t o p l u m s a l  v e  m e s l e k �  h a y a t a  k a t ı l ı m ı n ı 
engellemekted�r. Kadınlar erkeğe, �şs�zl�ğe, yok 
sayılmaya ve ev �ç� sömürüye mahkum ed�lmekted�r. 
Kadın mücadeles�n�n öneml� b�r kazanımı olan İstanbul 
Sözleşmes�nden çek�l�nmes� �le kadına yönel�k ş�ddet�n 
cezasızlığının önü açılmıştır. A�lede, eğ�t�mde, çalışma 
yaşamında; kısaca bütün toplumsal yaşamda açıkça 
görüleb�len olumsuzluklar, AKP �kt�darında artmıştır.

Kadın meslektaşlarımızın çalışma ortamlarında 
yaşadıkları zorluklar, karşılaştıkları ş�ddet, c�ns�yet 
eş�ts�zl�ğ� ve yıldırma pol�t�kalarının son bulması �ç�n 
daha etk�n mücadele ed�lmes� gerekl�l�ğ� önümüzde b�r 
görev olarak bulunmaktadır. B�rl�ğ�m�z kadına yönel�k 
ş � d d e t e  v e  c � n a y e t l e r e ,  y o k  s a y m a y a , 
değers�zleşt�rmeye, her türlü toplumsal c�ns�yet 
eş�ts�zl�ğ�ne ve nefret söylem�ne karşı adalet, eş�tl�k ve 
özgürlük �ç�n mücadele etmey� sürdürecek, İstanbul 
Sözleşmes� yaşatır demeye kararlılıkla devam edecekt�r.
Türk�ye'n�n en yakıcı sorunlarından b�r�s� de mültec� 
kr�z�d�r. Kr�z�n kaynağı olan emperyal�zm�n savaş 
pol�t�kaları ve onun ses� olan ABD-AB, Batı sınırlarına 
duvarlar örerek ya da Türk�ye g�b� k�m� ülkeler� tampon 
ülke hal�ne get�rerek kend�s�n� bu kr�z�n uzağında 
tutmaya çalışmaktadır. Afgan�stan'dan Sur�ye'ye varan 
emperyal�st müdahale süreçler�nden bağımsız b�r 
mültec� kr�z� tartışılamaz. Türk�ye'de mültec� kr�z�n�n 
kaynağında AKP �kt�darının Sur�ye �ç savaşında 
emperyal�zm�n dümen suyunda �zled�ğ� c�hatçı �ç savaş 
s�yaset� vardır. Türk�ye ekonom�s�ndek� der�n kr�zle 
b�rl�kte �şs�zl�ğ�n ve yoksulluğun yaygınlaşması da 
yabancı uyrukluların günah keç�s� �lan ed�lmes�n�n 
koşullarını yaratmaktadır. Bu da aslında �kt�darın 
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sorumlu olduğu gerçekl�l�ğ�n�n dışında b�r sebep arayışı 
algısı doğurarak �le sürec�n yanlış anal�z�ne sebep 
olmaktadır. İnsan� düzeyde tüm halkların sorunlarına 
sah�p çıkan, emekç�ler arasında düşmanlık yaratmak 
yer�ne tepk�ler� sorumlu olan emperyal�zme ve onun 
tems�lc�s� �kt�dara yönelten b�r ç�zg�n�n mültec� kr�z�nde 
de gel�şt�r�lmes�ne büyük �ht�yaç vardır.

Çarpık ekonom�k yapı, sermaye kes�m�n�n kasalarını 
doldururken halkımıza emek sömürüsü, �ş c�nayetler�, 
gel�r adalets�zl�ğ� dayatılmaktadır. Soma'dan Ermenek'e 
kadar yaşadığımız �ş c�nayetler� sonucu �şç� mezarlığına 
dönüşmüş ülkem�zde koşullar daha da kötüleşm�şt�r. 
İşç� sağlığını ve �ş güvenl�ğ�n� mal�yet olarak gören 
kap�tal�zm�n sömürü s�stem� günlük hayatımızı tesl�m 
almıştır. Çalışma hayatını bel�rleyen pol�t�kalar, 
kanunlar ve �lg�l� mevzuat, uygulamalar kökten 
değ�şmel�d�r. B�rl�ğ�m�z, üreten, sanay�leşen, �ş 
c�nayetler�n�n engellend�ğ�, �şs�zl�ğ�n olmadığı, �ş 
güvenl�ğ� mevzuatının sermaye tarafından değ�l, 
emekç�n�n ve aynı zamanda kamunun güvenl�ğ� ve 
sağlığını gözeten b�l�msel-tekn�k yaklaşımların 
bel�rled�ğ� b�r ülke �ç�n mücadele etmekted�r.

S�yas� �kt�dar tarafından seç�m sürec� önces�nde 
toplumsal muhalefet�n tüm unsurlarıyla s�nd�r�lmes� 
amaçlamaktadır. Bu kapsamda "sosyal medyaya sansür 
yasası" olarak b�l�nen kanun tekl�f� mecl�s�n gündem�ne 
get�r�lm�şt�r. B�rl�ğ�m�z, halkın haber alma ve �fade 
özgürlüğü çerçeves�nde; açık, özgür, sansürsüz, hızlı ve 
güvenl� İnternet'�n kamusal h�zmet çerçeves�nde b�r 
yurttaş hakkı olmasını sağlama, �let�ş�m kurma, b�lg� 
paylaşma ve b�lg�ye ulaşma özgürlüğü önündek� tüm 
engeller�n kaldırılması �ç�n tüm b�leşenler�yle mücadele 
etme �nancı ve kararlılığındadır.

İt�razlarını ve talepler�n� yükseltmek �ç�n sokağa çıkan 
tüm kes�mler sınırsız ve orantısız b�r pol�s ş�ddet�yle 
bastırılmaktadır. Son örneğ�n� Gez� Davası'nda 
gördüğümüz g�b� mahkemeler �kt�dar sopası olarak 
görev yapıp, �kt�dar pol�t�kaları doğrultusunda kararlar 
vermekted�r.

Adalet�n karanlık çağını yaşıyoruz!

Gez� D�ren�ş� ve Canan Kaftancıoğlu davalarında b�rb�r� 
ardına ver�len mahkum�yet kararları �kt�darın toplumsal 
muhalefete gözdağı verme çabasının gösterges�d�r.

Ülke tar�h�m�z�n en görkeml�, en yaratıcı, en gurur ver�c� 
halk hareket� olan Gez� D�ren�ş�'n�n parçası olan 
arkadaşlarımız uydurma del�ller ve asılsız suçlamalarla 
yargılandıkları dava sonucunda hap�s cezasına 
mahkum ed�lerek tutuklandılar. Gez� Davası'nda 
mahkum ed�len arkadaşlarımızın nezd�nde s�yas� 

�kt�darın cezalandırmak �sted�ğ� tüm Gez� D�ren�ş� ve o 
d�ren�ş�n parçası olmuş m�lyonlarca k�ş�d�r. Çünkü Gez� 
D�ren�ş�, AKP'n�n 20 yılda yarattığı çürümüş, köhne 
düzen�n tam karşısında yer alan aydınlık b�r Türk�ye 
geleceğ�n�n tems�lc�s�d�r.

Aralarında TMMOB Yönet�m Kurulu Üyem�z Mücella 
Yapıcı, Şeh�r Plancıları Odamızın İstanbul Şubes�'n�n 
esk� başkanı Tayfun Kahraman ve M�marlar Odamızın 
Hukuk Müşav�r� Can Atalay'ın da bulunduğu yargılanan 
arkadaşlarımız hukuk� gerekçelerle değ�l, pol�t�k 
hesaplarla cezalandırılmışlardır. Gez� D�ren�ş� nasıl k� bu 
ülken�n yüz akı ve onurlu tar�h�n�n b�r parçasıysa, Gez� 
D�ren�ş� Davasında yargılanan tüm arkadaşlarımız da 
b�z�m yüz akımız ve onurlu tar�h�m�z�n b�r parçasıdır.

İkt�dar dayatmasıyla, kurgu �dd�anamelere dayanarak 
ver�len bu mahkeme kararı Gez�'n�n tertem�z d�ren�ş�n� 
lekeleyemeyecekt�r. Bu kararı kabul etm�yoruz! Gez� 
D�ren�ş�n�n arkasında d�md�k durduğumuz g�b�, Gez� 
Davasında yargılanan ve ceza alan arkadaşlarımızın da 
yanında d�md�k durmaya devam edeceğ�z!

Halkı hedef alan, toplumsal muhalefet� s�nd�rmeye 
yönel�k bu karar, gelecekte hem �kt�dar sah�pler�n�n 
hem de bu kararın altında �mzası bulunanların üzer�nde 
b�r utanç ves�kası olarak kalacak ve örgütümüz bu 
hukuksuzlukların sorumlularının yargılanması �ç�n 
gerekl� mücadeley� verecekt�r.

TMMOB 47.Olağan Genel Kurulu delegeler� olarak b�z, 
mühend�s,  m�mar ve şeh�r  plancı lar ı  TMMOB 
örgütlülüğü altında; meslek uygulama alanlarımız �le 
�lg�l� pol�t�kaların, ülkem�z ve halkımızın çıkarları 
doğrultusunda şek�llenmes� �ç�n çaba harcamaktayız.

Almış olduğumuz b�l�msel tekn�k eğ�t�m ve meslek� 
sorumluluklarımızın gereğ� olarak, yurdumuzu, �nsan� 
değerler�, kentler�m�z�, kırlarımızı, b�l�m ve sanay� alt 
yapımızı, doğal ve kültürel varlıklarımızı sah�plen�yoruz. 
Daha fazla kar ve rant uğruna ülke kaynaklarının talan 
ve tahr�p ed�lmes�ne karşı çıkıyoruz. Üreterek gel�şen, 
paylaşarak büyüyen b�r ülke �st�yoruz.

Yüreğ� emekten ve halktan yana atan tüm demokrat�k 
güçlerle dayanışma �ç�ndey�z. Emeğ�n, barışın, 
özgürlükler�n, çağdaş değerler�n, b�l�m�n ve hakça 
bölüşümün egemen olduğu b�r ülke �ç�n mücadele 
ed�yoruz.

Genel Kurulumuz, “Mesleğ�m�z�n ve meslektaşlarımızın 
sorunlarının halkımızın ve ülkem�z�n sorunlarından ayrı 
olmadığının b�l�nc�yle ;

Yaşadığımız tüm baskılara rağmen demokras�den, 
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özgürlükten, bağımsızlıktan, la�kl�kten, toplumculuktan 
ve barıştan yana pol�t�kalarımızdan tav�z vermeyeceğ�z!
Ü l k e m � z �  k a s ı p  k a v u r a n  k r � z  k o ş u l l a r ı n d a 
meslektaşlarımızın ekonom�k, demokrat�k ve meslek� 
faydalarının gel�şt�r�lmes� �ç�n mücadele etmekten 
vazgeçmeyeceğ�z!

Sanay�leşen, üreten ve demokrat�kleşen b�r Türk�ye 
mücadeles�nden vazgeçmeyeceğ�z!

Türk�ye'n�n �ç�nden geçt�ğ� bu karanlık dönemde, 
Gez�'ye, emeğ�m�ze ve mesleğ�m�ze sah�p çıkacağız!

Gez� d�ren�ş�nde kaybett�kler�m�z� saygıyla anıyor, 
mücadeleler�n� sürdürerek onurlu duruşlarından 
vazgeçmeyen ve tutsak ed�len arkadaşlarımızı 
selamlıyoruz.

Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya h�çb�r�m�z!

Yaşasın Örgütlü Mücadelem�z! Yaşasın TMMOB 
Örgütlülüğü!

TÜRKMÜHENDİSVEMİMARODALARIBİRLİĞİ
47. OLAĞAN GENEL KURULU

TMMOB KADIN ÇALIŞMA GRUBU: BİR KİŞİ DAHA 
EKSİLMEYE TAHAMMÜLÜMÜZ YOK!

B�z�m b�r k�ş� daha eks�lmeye tahammülümüz yok!

Kat�l sadece bu fa�l değ�l, aynı zamanda g�y�m�m�ze, 
yaşamımıza d�l uzatan, kadını �k�nc�l gören, kadın 
c�nayetler�ne/trans c�nayetler�ne adeta yol veren, 
toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ� �ç�n h�çb�r çalışma yapmayan 
ve bunu zaten tehd�t olarak gören �kt�darın kend�s�d�r!

Kadın mücadeles� �le kazandığımız haklarımıza/ 
yasalara göz koyan �kt�dar, mevcut yasaları b�le 
uygulamıyor, “uzaklaştırma kararı” aldırdığımız halde 
öldürülüyoruz.

Çok üzgünüz, çok öfkel�y�z.
Kadın düşmanı pol�t�kalara karşı, b�r k�ş� daha 
eks�lmemek �ç�n �syanımızı büyütecek, hayatlarımız �ç�n 
mücadele etmeye devam edeceğ�z. B�zler artık 
öldürüldükten sonra �stat�st�klere dönüşmek, �kt�dar 
yetk�l�ler�n�n sam�m�yets�z açıklamalarını duymak 
�stem�yoruz.

Kadın düşmanı pol�t�kalar son bulsun, İstanbul 
Sözleşmes� uygulansın, uzaklaştırma kararları 
göstermel�k/h�çb�r tak�b� olmayan önlemler olarak 
kalmasın, gerçek adalet sağlansın, kadın düşmanı 
�kt�darlar g�ts�n…

Artık yeter!

TMMOB Kadın Çalışma Grubu 28 Mayıs 2022 tar�h�nde 
TMMOB 47. Olağan Genel Kurulu'nda b�r basın 
açıklaması yaparak öncek� gün öldürülen Har�ta 
Mühend�s� Ber�l Varol c�nayet�ne de vurgu yaparak "B�r 
k�ş� daha eks�lmeye tahammülümüz yok!" ded�.

Dün de… Har�ta mühend�s�, meslektaşımız Ber�l Varol 
ve ev arkadaşı meslektaşımız Ömer Akın “uzaklaştırma 
kararı olan” b�r erkek tarafından öldürüldü!

İstanbul Sözleşmes�'nden b�r gecede tek adam rej�m� 
kararıyla çıkan devlet, erkek ş�ddet�n� önlemek şöyle 
dursun toplumsal c�ns�yet eş�tl�ğ�ne �nanmadığını her 
fırsatta d�le get�r�rken, mevcut yasayı, 6284'ü 
uygulamaktan dah� �mt�na ed�yor ve fa�llere adeta 
destek ver�yor. Tam da cüret�n� bu erkek egemen 
devletten alan fa�ller her yerde.

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.
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ENDÜSTRİ 4.0 AKILLI 
DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİLERİ 

KONFERANSI  GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Kocael� Şube Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ� tarafından 
düzenlenen Endüstr� 4.0 Akıllı Dönüşüm Teknoloj�ler� 
Konferansı 14 Mayıs 2022 tar�h�nde Gebze Tekn�k 
Ün�vers�tes�nde gerçekleşt�r�ld�.

Konferansın açılış konuşmasını Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ� 
adına Tems�lc�l�k Yürütme Kurulu Başkanı Barış İnce 
gerçekleşt�r�ld�. Sonrasında Kocael� Şube Başkanı 
Mehmet Al� Elma ve Oda Yönet�m Kurulu Başkanı Yunus 
Yener de açılış konuşmalarını gerçekleşt�rd�.

MERKEZ ÖĞRENCİ ÜYE KOMİSYONU 
49. DÖNEM 2. TOPLANTISI 

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

49. Dönem Merkez Öğrenc� Üye Kom�syonu 2.Toplantısı 
“Tanışma, Şube çalışmalarının değerlend�r�lmes�,” 
gündem� �le 21 Mayıs 2022 tar�h�nde Oda Merkez�'nde 
gerçekleşt�r�ld�.

Toplantıya Şubeler�m�zden 27 öğrenc� üyen�n yanı sıra 
Oda Yönet�m Kurulu Sekreter Üyes� El�f Öztürk, Oda 
Yönet�m Kurulu Üyes� Den�z Alp Yılmaz, Oda Merkez 
Tekn�k Görevl�ler� Hüsey�n Cem Şavur ve Meltem 
Özdem�r katıldı.

TÜRKİYE'NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ 2022 SUNUMU YAYIMLANDI
Odamız Enerj� Çalışma Grubu tarafından hazırlanan Türk�ye'n�n Enerj� Görünümü 2022 Sunumu yayınlandı.

İlk olarak 2010'da TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası (MMO) tarafından düzenlenen Enerj� Yönet�c�s� Eğ�t�mler�nde  
eğ�t�m notu olarak  kullanılmak üzere hazırlanan Türk�ye Enerj� Görünümü Sunumu, o günden bugüne her yıl b�rçok 
kez yen�lenm�ş, güncellenm�ş ve kapsamı da zeng�nleşerek bugünlere gelm�şt�r.

 Sunum güncelleme çalışmaları 2016'dan bugüne Oğuz Türkyılmaz, Orhan Aytaç ve Yusuf Bayrak tarafından 
üstlen�lm�şt�r. Yıllardır, MMO'nun ve TMMOB'n�n b�rçok etk�nl�ğ�n�n yanı sıra, çok sayıda ün�vers�tede de �zley�c�lerle 
paylaşılan MMO Türk�ye Enerj� Görünümü Sunumu, konuyla �lg�l� temel b�r referans kaynağı olmuştur.

Y�ne MMO Enerj� Çalışma Grubu tarafından hazırlanan ve  2010'dan bu yana her  �k� yılda b�r yayınlanan  ve alanında 
en güven�l�r kaynaklardan  b�r� olan, MMO Türk�ye Enerj� Görünümü Raporları kapsamında, 2010, 2012, 2014, 2016, 
2018, 2020 Raporlarından sonra 2022 Raporunun  da Haz�ran ayı başında elektron�k olarak yayınlanması  ve 
kamuoyunun  b�lg� ve er�ş�m�ne sunulması öngörülüyor.
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MÜHENDİSLİK GÜNLERİ GERÇEKLEŞTİRDİK

VENKAVA A.Ş. FİRMASINI ZİYARET ETTİK

ÖĞRENCİ ÜYE TANIŞMA KOKTEYLİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

1 MAYIS’TA ALANLARDAYDIK

MARAY MAKİNA MÜHENDİSLİK A.Ş.
FİRMASINI ZİYARET ETTİK

TMMOB DANIŞMA KURULU
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

1 Mayısı alanlarda coşkuyla kutladık.

9-10-11 Mayıs tar�hler�nde Kocael� Ün�vers�tes� 
Mühend�sl�k Fakültes� Prof. Dr. Savaş Ayberk Salonunda 
6 oturum olarak tamamlandı.
Mühend�sl�k Günler� açılışını Şube Başkanımız Mehmet 
Al� Elma gerçekleşt�rd�. Mühend�sl�k günler� Yalın 
Üret�m, İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ�, Otonom Araçlar, 
Mühend�sl�kte C�ns�yet Eş�ts�zl�ğ�, Çevre Mücadeles� ve 
Bakım Mühend�sl�ğ� paneller� �le tamamlandı.

Perşembe günü Üye-İş Yer� Z�yaretler� kapsamında 
Venkava A.Ş. İş Yer� Tems�lc�m�z Serter Büker ve 
meslektaşımız Onur Atmaca'yı z�yaret ett�k.

9-10-11 Mayıs tar�hler�nde gerçekleşt�r�len Mühend�sl�k 
Günler� etk�nl�ğ� sonrasında planlanan Tanışma Kokteyl� 
12 Mayıs 2022 tar�h�nde gerçekleşt�r�ld�.

Perşembe Üye-İş Yer� Z�yaretler� kapsamında bu hafta 
Maray Mak�na Mühend�sl�k A.Ş f�rmasında çalışan 
üyem�z Yavuz Tütünoğlu'nu z�yaret ett�k.

TMMOB Danışma Kurulu 14 Mayıs 2022 tar�h�nde 
Gez�'ye, Emeğ�m�ze, Mesleğ�m�ze Sah�p Çıkıyoruz 
başlığı Ankara'da b�r araya geld�.
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SOMA’YI UNUTTURMAYACAĞIZ! ÜYE KAHVALTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

GEZİ’YE, EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE
SAHİP ÇIKIYORUZ

WIN EUROASIA ENDÜSTRİYEL DÖNÜŞÜM
FUARI TEKNİK GEZİSİ

İşç�ler�m�z� ölümden ve meslek hastalıklarından 
koruyamayan, �şç� sağlığı alanını taşeronlaştıran, �şç� 
sağlığı h�zmetler�n� n�tel�ks�zleşt�ren ve �şyer� 
hek�mler�n� en ağır koşullarda çalışmaya mahkum eden 
bu düzen değ�şmel�d�r.
İnsanca yaşayacağımız ve çalışacağımız, çalışırken 
ölmeyeceğ�m�z b�r toplumsal düzen� mutlaka 
kuracağız!

ENDÜSTRİ 4.0 AKILLI DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİLERİ
KONFERANSI GERÇEKLEİTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z tarafından düzenlenen 
Endüstr� 4.0 Akıllı Dönüşüm Teknoloj�ler� Konferansı 14 
Mayıs 2022 tar�h�nde Gebze Tekn�k Ün�vers�tes�nde 
gerçekleşt�r�ld�.
K o n f e r a n s ı n  a ç ı l ı ş  k o n u ş m a s ı n ı  G e b z e  İ l ç e 
Tems�lc�l�ğ�m�z adına Tems�lc�l�k Başkanı Barış İnce 
gerçekleşt�r�ld�. Sonrasında Şube Başkanımız Mehmet 
Al� Elma ve Oda Genel Başkanımız Yunus Yener de açılış 
konuşmalarını gerçekleşt�rd�.
Üyeler�m�z ve öğrenc� üyeler�m�zden oluşan 100ü aşkın 
üyem�z�n katılımı �le tamamlandı.

15 Mayıs Pazar günü 10.00-13.00 saatler� arasında Heef 
Cafe'de 65 üyem�z�n katılımı �le gerçekleşt�r�ld�.

B�rl�k Başkanımız Em�n Koramaz'ın katılımı �le TMMOB 
Bolu İl Koord�nasyon Kurulu tarafından Gez�'ye, 
Emeğ�n�ze, Mesleğ�m�ze Sah�p Çıkıyoruz başlığı �le 
düzenlenen Basın Açıklaması gerçekleşt�r�ld�.

Şubem�z, Sakarya ve Düzce İl Tems�lc�l�kler�m�z Üye ve 
Öğrenc� Üyeler� �le b�rl�kte WIN Otomasyon Fuarına 
tekn�k gez� gerçekleşt�r�ld�.
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KİTAP FUARINI ZİYARET ETTİK

EMPERYALİZME KARŞI TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE
YOLUNDA VERİLEN MÜCADELENİN İZİNDEYİZ

SOL PARTİ KOCAELİ İL YÖNETİMİ
ODAMIZI ZİYARET ETTİ

Sosyal etk�nl�kler kom�syonu olarak değerl� üyem�z 
Mesut Nöbetc�g�l'�n k�tap fuarındak� standında z�yaret 
ett�k.

Şube Yönet�m Kurulu ve üyeler�m�z �le b�rl�kte 19 Mayıs 
tören�ne katılarak Atatürk Anıtına çeleng�m�z� bıraktık. 
Emperyal�zme Karşı Yaşasın Tam Bağımsız Türk�ye 
Mücadeles�!

SOL Part� Kocael� İl Yönet�m� 16. Dönem Yönet�m 
Kurulumuzu tebr�k etmek ve yen� dönemde başarılar 
d�lemek adına Şubem�z� z�yaret ett�.

ALEVİ KÜLTÜR DERNEKLERİ KOCAELİ ŞUBESİ
ODAMIZI ZİYARET ETTİ

Alev� Kültür Dernekler� Kocael� Şubes�, Şube Yönet�m 
Kurulumuzu z�yaret ett�.

TMMOB GENEL KURULU

TMMOB 47. Olağan Genel Kuruluna katılım sağladık.

OTOKAR FİRMASINI ZİYARET ETTİK

Perşembe Üye-İş Yer� Z�yaretler� kapsamında bu hafta 
Otokar f�rmasında çalışan üyem�z Gürol Çokünlü'yü 
z�yaret ett�k.
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TÜRK TRAKTÖR FİRMASINI ZİYARET ETTİK

Üye İş Yer� Z�yaretler� kapsamında Türk Traktör 
f�rmasında üyeler�m�z Sezg�n Baran ve Ebubek�r 
Akkoyun'u z�yaret ett�k.
Oda h�zmetler�m�z ve Sakarya Tems�lc�l �ğ�m�z 
tarafından gerçekleşt�r�lecek Bakım Sempozyumu 
hakkında görüşme sağlandı.

BAKIM SEMPOZYUMU 1. DÜZENLEME
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sakarya Tems�lc�l�ğ�m�z tarafından gerçekleşt�r�lecek 
olan Bakım Sempozyumu 1. Düzenleme Toplantısı 
Uygulamalı Eğ�t�m Merkez�m�zde gerçekleşt�r�ld�.

KOCAELİ YÜKSEKÖĞRENİM DERNEĞİ ŞUBE
YÖNETİM KURULUMUZU ZİYARET ETTİ

Kocael� Yüksek Öğren�m Derneğ� Yen� Dönem Yönet�m 
Kurulu Adayları üyem�z Dr. Öğret�m Üyes� İbey� Kılavuz, 
Akın Turan ve Doç. Dr. Bora Erdağ �le Doç. Dr. Saf�ye 
Başer Şube Yönet�m Kurulumuzu z�yaret ett�ler.

ÜYE ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Perşembe günü Üye-İş Yer� z�yaretler� kapsamında SMM 
Üyem�z Murat Ünlü'yü z�yaret ett�k.

VI. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ
3. DÜZENLEME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

O d a m ı z  a d ı n a  Ş u b e m � z  y ü r ü t ü c ü l ü ğ ü n d e 
geçekleşt�r�lecek olan VI. Enerj� Ver�ml�l�ğ� Kongres� 
Düzenleme Kurulu 3. Toplantısı gerçekleşt�r�ld�.

ÖĞRENCİ ÜYE PİKNİĞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Öğrenc� Üye Kom�syonumuz tarafından organ�ze 
ed�len Geleneksel Öğrenc� Üye P�kn�ğ�m�z 4 Haz�ran 
Cumar tes�  günü Cephanel �k  p�k n�k  a lanında 
gerçekleşt�r�ld�.21

20



şube günlüğü

ALEVİ KÜLTÜR DERNEĞİNİN DÜZENLEDİĞİ
KAHVALTIYA KAYILDIK

Alev� Kültür Dernekler� Kocael� Şubes�n�n düzenlem�ş 
olduğu kahvaltıya katılım sağladık.

SAKARYA TEMSİLCİLİK TREKKING GEZİSİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sakarya Tems�lc�l�ğ�m�z tarafından düzenlenen 
Trekk�ng Etk�nl�ğ� 5 Haz�ran Pazar günü gerçekleşt�r�ld�. BOLU TEMSİLCİLİK ÜYE KAHVALTISI

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Bolu Tems�lc�l�ğ�m�z tarafından düzenlenen Üye 
Kahvaltısı 5 Haz�ran Pazar günü gerçekleşt�r�ld�.

KARANLIK GİDER GEZİ KALIR!

Kocael� Emek ve Demokras� Güçler� olarak düzenlenen 
"Karanlık  G�der Gez�  Kal ır !"  Basın Açık laması 
gerçekleşt�r�ld�.

KORUMA KLOR A.Ş. FİRMASINI ZİYARET ETTİK

Perşembe Üye-İş Yer� Z�yaretler� kapsamında Koruma 
Klor A.Ş. f�rmasında meslektaşlarımız Özgür Bey ve 
Ömer Bey� z�yaret ett�k.

EMEĞİN DEĞERİ VE YOKSULLAŞMA
PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçeTems�lc�l�ğ�m�z tarafından düzenlenen 
Emeğ�n Değer� ve Yoksullaşma Panel� 11 Haz�ran 
Cumar tes�  Günü Petrol- İş  Send�kası  Konferas 
Salonunda gerçekleşt�r�ld�.

Panel Şube Başkanımız Mehmet Al� Elma ve Tems�lc�l�k 
Yürütme Kurulu Başk anı  Bar ış  İnce'n�n açı l ış 
konuşmaları �le başladı. Gebze Tems�lc�l�k Yürütme 
Kurulu Üyes� S�nan Karakaya yürütücülüğünde 
gerçekleşt�r�len panelde �lk konuşma Doç. Dr. Nevzat 
Evr�m Önal tarafından Gıda Kr�z� üzer�ne gerçekleşt�r�ld�. 
Daha sonrasında Doç. Dr. Pel�n Pınar G�r�tl�oğlu Konut 
Sorunu başlıklı konuşması gerçekleşt�r�ld�. Panel�n son 
konuşmacısı olan TMMOB Kocael� İKK Sekreter� Murat 
Kürekc� de konuşmasında Mühend�sl�k Emeğ�nden ve 
bugün gel�nen noktadan bahsett�.



WIN OTOMASYON FUARINA KATILDIK TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ’Nİ ZİYARET ETTİK

MESLEĞE HOŞGELDİN KOKYEYLİ DÜZENLEDİK

DT MÜHENDİSLİK FİRMASINI ZİYARET ETTİK

YILDIZ ENTEGRE FİRMASINI ZİYARET ETTİK

AGT ASANSÖR FİRMASINI ZİYARET ETTİK

şube günlüğü

8-11 Haz�ran tar�hler� arasında İstanbul Fuar Alanında 
gerçekleşt�r�len WIN Otomasyon Fuarına Şubem�z ve 
Sakarya, Düzce İl Tems�lc�l�kler�m�z �le katılım sağladık.

Perşembe Üye-İş Yer� Z�yaretler� kapsamında Yıldız 
Entegre f�rmasında meslektaşlarımızı z�yaret ett�k.

Perşembe Üye-İş Yer� Z�yaretler� kapsamında AGT 
Asansör f�rmasında üyem�z Volkan Çağlayan'ı z�yaret 
ett�k.

Perşembe günler� gerçekleşt�rd�ğ�m�z Üye-İş Yer� 
Z�yaretler� kapsamında Toprak Mahsuller� Of�s�nde 
çalışan meslektaşımız Ar�f Kaya'yı z�yaret ett�k.

Mezun olacak olan meslektaş adaylarımız �le b�r araya 
geld�ğ�m�z Mesleğe Hoşgeld�n Kokteyl�m�zde İZOCAM 
A.Ş. Endüstr� D�rektörü Ahmet Oruç ve LC Wa�k�k� SAP 
Modül Uzmanı Mukaddes Elvan Yıldırım'ın konuşmacı 
olarak katı ldığı söyleş�  � le Uygulamalı  Eğ�t�m 
Merkez�m�zde gerçekleşt�r�ld�.
Söyleş�n�n ardından Danışma Kurulu Üyeler�m�z ve 
Meslektaş Adaylarımız �le mesleğe da�r sohbetler 
gerçekleşt�r�ld�.

Perşembe günü Üye-İş Yer� Z�yaretler� kapsamında DT 
Mühend�sl�k f�rmasında üyem�z Onur İbrah�m Beşl�'y� 
z�yaret ett�k.
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KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MEZUNİYET
TÖRENİNE KATILDIK

BOLU İL TEMSİLCİLİĞİNİ ZİYARET ETTİK

İZMİT BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI
DİLEK YALÇIN ŞUBEMİZİ ZİYARET ETTİ

ÜYEMİZİ İŞ YERİNDE ZİYARET ETTİK

UG MAKİNA FİRMASINI ZİYARET ETTİK

ODA PİKNİĞİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK

şube günlüğü

Kocael� Ün�vers�tes� Mühend�sl�k Fakültes� Endüstr�, 
Mak�na ve Mekatron�k Mühend�sl�ğ� Bölümler�n�n 
mezun�yet törenler�ne Kocael� Şube Yönet�m Kurulu 
Üyeler� olarak katılım sağladık.
Öğren�m hayatlarındak� başarıları �le bölümler�nde 
derece alan Meslektaşlar ımıza Odamız adına 
hed�yeler�n� takd�m ett�k.

Perşembe günü Üye-İş Yer� Z�yaretler� kapsamında 
üyem�z Em�n Oktay'ı z�yaret ett�k

Perşembe Üye-İş Yer� Z�yaretler� kapsamında üyem�z 
Osman Can Uğur'u UG Mak�na f�rmasında z�yaret ett�k.

Geleneksel Oda P�kn�ğ�m�z Üyeler�m�z ve a�leler�n�n 
katılımları �le gerçekleşt�r�ld�.

16. Dönemde başarı d�lekler�m�z� �letmek �ç�n Bolu İl 
Tems�lc�l�ğ�m�z� z�yaret ett�k.

İzm�t Beled�ye Başkan Yardımcısı D�lek Yalçın 16. Dönem 
Yönet�m Kurulumuzu tebr�k etmek ve yen� dönemde 
başarılar d�lemek adına Şubem�z� z�yaret ett�.



şube günlüğü  - sakarya

1 MAYIS MİTİNGİNE KATILDIK

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜNÜ
ZİYARET ETTİK

19 MAYIS KUTLAMALARINA KATILDIK

1 mayıs �şç� bayramında hak, hukuk, eş�tl�k, adaletten 
yana meydanlarda yer�m�z� aldık

Sakarya Ün�vers�tes� rektörü Prof. Dr. Fat�h Savaşan'ı 
makamında z�yaret ett�k. Planlamasını yaptığımız 
Bakım Sempozyumu �le �lg�l� b�lg� verd�k.

SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRÜNÜ ZİYARET ETTİK

Sakarya Uygulamalı B�l�mler Ün�vers�tes� rektörü Prof. 
Dr.  Mehmet Sar ıbıyık ' ı  z �yaret  ederek Gebze 
tems�lc�l�ğ�m�z tarafından düzenlenen Endüstr� 4.0 
konferansına davet ett�k. Sakarya'da düzenlemey� 
planladığımız bakım sempozyumunu konuştuk. 

Tems�lc�l�k Yürütme Kurulu üyeler�m�zle b�rl�kte 19 
Mayıs tören�ne katılarak Atatürk Anıtına çeleng�m�z� 
bıraktık. 

OTOKAR FİRMASINI ZİYARET ETTİK

Otokar f�rmasını z�yaret ederek Bakım Sempozyumu ve 
oda çalışmaları hakkında görüştük. 

TANIŞMA TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİK

Tems�lc�l�ğ�m�ze kayıtlı yen� üyeler�m�z �le tanışma 
toplantısı gerçekleşt�rd�k. 

25
24



şube günlüğü  - sakarya

BAKIM SEMPOZYUMU 1. DÜZENLEME
TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİK

ÜYELERİMİZLE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ YAPTIK

1 MAYIS YÜRÜYÜŞÜNE KATILDIK

Sakarya Tems�lc�l�ğ�m�z tarafından gerçekleşt�r�lecek 
olan Bakım Sempozyumu 1. Düzenleme Toplantısı 
Uygulamalı Eğ�t�m Merkez�m�zde gerçekleşt�r�ld�. 

MMO Sakarya Tems�lc�l�ğ� üyeler�m�zle b�rl�kte doğa 
yürüyüşü etk�nl�ğ�m�z� gerçekleşt�rd�k. Yürüyüşümüzü 
Ç�lekl� köyünde ç�lek toplayarak tamamladık.

WIN FUARINA KATILDIK

İstanbul Fuar Merkez�nde düzenlenen WIN Fuarına 
üyeler�m�z �le beraber katılım sağladık.

şube günlüğü  - bolu

TMMOB Bolu İl Koord�nasyon Kurulu olarak 1 Mayıs 
B�rl�k, Mücadele Dayanışma gününde İzzet Baysal 
caddes�nde gerçekleşt�r � len yürüyüşe katı l ım 
sağlanmıştır.

GEZİ’YE, EMEĞİMİZE VE MESLEĞİMİZE
SAHİP ÇIKIYORUZ BASIN AÇIKLAMASI

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

17 Mayıs 2022 Tar�h�nde TMMOB Yönet�m Kurulu 
Başkanı Em�n KORAMAZ'ın katılımıyla TMMOB İl 
Koord�nasyon Kurulu olarak Gez�'ye Emeğ�m�ze  ve 
Mesleğ�m�ze sah�p çıkıyoruz başlıklı basın açıklması 
gerçekleşt�r�lm�şt�r.

BEYPİLİÇ A.Ş. FİRMASINA ÜYE ZİYARETİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

02.06.2022 Tar�h�nde Beyp�l�ç A.Ş f�rmasında çalışan 
Üyeler�m�ze z�yaret gerçekleşt�r�lm�şt�r.



şube günlüğü  - bolu

BOLU BELEDİYESİ ÜYE ZİYARETİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ÜYE KAHVALTISI ETKİNLİKLERİ
GERÇEKLEŞTİRDİK

27
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BOLU BEL A.Ş. FİRMASI ZİYARET EDİLDİ

BOLU BARO BAŞKANI SABRİ ERHENDEKÇİ
ZİYARET EDİLDİ

02.06.2022 Tar�h�nde Yürütme Kurulu olarak Bolu Baro 
B a ş k a n ı  S a b r �  E R H E N D E K Ç İ ' y �  z � y a r e t 
gerçekleşt�r�lm�şt�r.

02.06.2022 Tar�h�nde Bolu Beled�yes�nde çalışan 
Üyeler�m�ze z�yaret gerçekleşt�r�lm�şt�r.

02.06.2022 Tar�h�nde Bolu Bel A.Ş. f�rma Müdürü Kad�r 
Çapkın z�yaret ed�lerek Odamız ve çalışmaları hakkında 
b�lg�lend�rme gerçekleşt�r�ld�.

04.06.2022 Tar�h�nde Bolu Abant İzzet Baysal 
Ün�vers�tes� Mak�na Mühend�sl�ğ� Bölümü 1. Sınıf 
Öğrenc� Üyeler�m�zle N�lüfer Park Cafe ve Restaurant'ta  
Üye kahvaltısı gerçekleşt�r�ld�.

05.06.2022 Tar�h�nde Üyeler�m�zle Abant Bahçel� Köşk 
Otel & Bungalov'da Üye Kahvaltısı Etk�nl�ğ� düzenlend�.



şube günlüğü  - düzce

TMMOB DÜZCE İL KOORDİNASYON KURULU
KURULMASI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

KLİMALARIN SAĞLIKLI KULLANIMI BASIN
AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

1 MAYIS’TA ALANLARDAYDIK

DÜZCE VALİLİĞİNE ZİYARET
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ ZİYARET EDİLDİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ STAND ÇALIŞMASI

MMO Düzce �l Tems�lc�l�ğ� öncülüğünde tems�lc�l�k 
b�nasında Düzce'de bulunan TMMOB'ye bağlı oda 
tems�lc�ler� �le b�r toplantı gerçekleşt�r�lerek Düzce İKK 
kurulması �ç�n çalışmalara başlanmıştır.

Tems�lc�l�k saymanı Hasan GÖKMEN tarafından 
kl�maların sağlıklı kullanımı �le �lg�l� b�r basın açıklaması 
gerçekleşt�r�ld�. 

5 Mayıs 2022 günü MMO Düzce İl tems�lc�l�ğ� Yürütme 
Kurulu Üyeler� Düzce Val�s� Cevdet ATAY' a nezaket 
z�yaret�nde bulundular.

1 Mayıs Kutlamaları kapsamında Tems�lc�l�k üyeler�m�z 
�le b�rl�kte alanlara çıktık.

Düzce Ün�vers�tes� Dekanı Prof. Dr. Resul KARA ve 
Mak�na Mühend�sl�ğ� Bölümü öğret�m üyeler�ne 
z�yarette bulunduk.

12 - 13 Mayıs 2022 tar�hler�nde Düzce ün�vers�tes�nde 
öğren�m gören meslektaş adaylarımızla buluşmak �ç�n 
stand çalışması yaptık.



şube günlüğü  - gebze

1 MAYIS MİTİNGİNE KATILIM SAĞLADIK

ENDÜSTRİ 4.0 AKILLI DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİLERİ
KONFERANSI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

29
28

GEBZE İLÇE TEMSİLCİLİĞİ 16. DÖNEM
KOMİSYON ÇALIŞMALARI BAŞLADI

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ
ÜYE KOKTEYLİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

GEBZE İLÇE TEMSİLCİLİĞİ KOMİSYONLAR
ARASI EŞGÜDÜM TOPLANTISI

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MMO Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ� ve TMMOB İnşaat 
Mühend�sler� Odası, Gıda Mühend�sler� Odası ve 
M�marlar Odası Başkan ve üyeler�n�n de katılımıyla 
Gebze yerel�nde 1 Mayıs m�t�ng�ne katılım sağladık.

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z tarafından düzenlenen 
Endüstr� 4.0 Akıllı Dönüşüm Teknoloj�ler� Konferansı 14 
Mayıs 2022 tar�h�nde Gebze Tekn�k Ün�vers�tes�nde 
gerçekleşt�r�ld�. Konferansın açılış konuşmasını Gebze 
İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z adına Tems�lc�l�k Başkanı Barış İnce 
gerçekleşt�r�ld�. Sonrasında Şube Başkanımız Mehmet 
Al� Elma ve Oda Genel Başkanımız Yunus Yener de açılış 
konuşmalarını gerçekleşt�rd�. Üyeler�m�z ve öğrenc� 
üyeler�m�zden oluşan 200'ü aşkın üyem�z�n katılımı �le 
tamamlandı.

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z bünyes�nde kuruluna 16. 
Dönem Meslek Kom�syonlarımız çalışmalarına başladı. 
Tems�lc�l�ğ�m�z bünyes�nde, Teknoloj� Kom�syonu, 
Bakım ve İmalat Mühend�sler� Kom�syonu, Enerj� 
Kom�syonu, SMM Kom�syonu, İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� 
Kom�syonu, Asansör Kom�syonu, Kadın Mühend�sler 
Kom�syonu, Endüstr�  ve İşletme Mühend�sler� 
Kom�syonu ve Özlük Hakları Kom�syonları kuruldu.

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z Öğrenc� Üye Kom�syonunun 
organ�ze ett�ğ� Öğrenc� Üye Kokteyl� Tems�lc�l�ğ�m�z 
Lokal�nde gerçekleşt�r�ld�. Kokteyl önces� yapılan 
toplantıda Tems�lc�l�k Yürütme Kurulu Barış İnce Oda 
çalışmaları,  Öğrenc� Üye Çalışmaları hakkında 
b�lg�lend�rme yaptı. Kokteyle katılan öğrenc� üyeler�m�z 
sektörde çalışan meslektaşlarımızla �ş yaşamı hakkında 
merak ett�kler�n� paylaşma ve sorma fırsatı buldurlar.

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�zde 16. Çalışma Dönem 
kurulan üye kom�syonları arasında tanışma toplantısı 
gerçekleşt�r�ld�. Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z lokal�nde 
gerçekleşt�r�len toplantıda kom�syonların önümüzdek� 
dönem çalışmaları planlandı. Toplantı sonrası kokteyl 
gerçekleşt�r�ld�. Gerçekleşt�r�len kokteyle Oda Merkez 
Sekreter� El�f Öztürk de katıldı. 



şube günlüğü  - gebze

MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI KAYSERİ
ŞUBESİ YÖNETİM KURULU TEMSİLCİLİĞİMİZİ

ZİYARET ETTİ

EMEĞİN DEĞERİ VE YOKSULLAŞMA PANELİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

GELENEKSEL ÜYE KAHVALTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“ENDÜSTRİYEL YANGINLARIN ÖNLENMESİ
İÇN DENETİMLER ARTIRILMALI” BASIN

AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mak�na Mühend�sler� Odası Kayser� Şubes� Yönet�m 
Kurulu Başkanı Süleyman Varol ve yönet�m kurulu 
üyeler� tems�lc�l�ğ�m�z� z�yaret ett�ler. Kayser� Şubem�z 
tarafından gerçekleşt�r�lecek olan "Savunma Sanay� ve 
Sempozyumu" hakkında görüşme gerçekleşt�r�ld�.

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z tarafından "Emeğ�n Değer� ve 
Yoksullaşma" panel� 11 Haz�ran 2022 tar�h�nde 
gerçekleşt�r�ld�. Petrol-İş Send�kası Gebze Şubes�'nde 
düzenlenen panelde TMMOB Şeh�r Plancıları Odası 
İstanbul Şube Başkanı Doç. Dr. Pel�n Pınar G�r�tl�oğlu, 
"Konut sorunu"; TMMOB Kocael� İKK Sekreter� Murat 
Kürekç�, "Mühend�sl�k Emeğ� Nereye G�d�yor" ve Doç. Dr. 
Nevzat Evr�m Önal "Gıda Kr�z�" konuları üzer�nde 
konuştu. Panel�n moderatorlüğünü MMO Gebze 
Tems�lc�l�ğ� Özlük Hakları Kom�syonu'ndan S�nan 
Karakaya üstlend�. Panele MMO Kocael� Şube Başkanı 
Mehmet Al� Elma, MMO Gebze tems�lc�l�ğ� yönet�c� ve 
üyeler�n�n yanı sıra TKP, EMEP ve TİP Gebze İlçe 
Örgütü'nden başkan ve yönet�c�ler de katıldı. 

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z Sosyal Etk�nl�kler Kom�syonu 
tarafından organ�ze ed�len "Geleneksel Üye Kahvaltısı" 
19 Haz�ran 2022 tar�h�nde Darıca Ant�k Köfte'de 
gerçekleşt�r�ld�. Gerçekleşt�r�len kahvaltıya 70 k�ş� 
katıldı. Kahvaltıda Şube Başkanımız Mehmet Al� Elma 
O d a  ç a l ı ş m a l a r ı  h a k k ı n d a  k ı s a  b � r  k o n u ş m a 
gerçekleşt�rd�. 

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z Yürütme Kurulu Başkanı Barış 
İnce Atabay K�mya f�rmasında yaşanan yangın �le �lg�l� 
basın açıklaması gerçekleşt�rd�. İnce yaptığı açıklamada 
Endüstr�yel Yangınların önlenmes� �ç�n kamusal 
denet�mler�n artırılması gerekt�ğ�n� aktardı. Mak�na 
Mühend�sler� Odası olarak her türlü �şb�rl�ğ�ne hazır 
olduklarını �leten İnce,   "Kamu kurumları denet�mler�n� 
sıklaştırmalı ve denet�mler sırasında "İşyerler�nde Ac�l 
Durumlar Hakkında Yönetmel�k" ve "B�naların 
Yangından Korunması  Hak k ında Yönetmel �k" 
doğrultusunda f�rmaların çalışanları yangın eğ�t�m� 
almalı, yangın senaryosu uygulamaları gerekt�ğ�nde 
�tfa�ye �le b�rl�kte sıklıkla prova ed�lmel�, yangın 
tatb�katları aracılığıyla �lg�l� kuruluş ve personel�n�n 
o l a s ı  y a n g ı n l a r a  h a z ı r l ı k l ı  o l u p  o l m a d ı k l a r ı 
denetlenmel�d�r." ded�.



basın açıklaması

Geçt�ğ�m�z günlerde, İç�şler� Bakanı Süleyman Soylu tarafından duyurulan otoyollarda hız sınırında 
yapılacak düzenlemelere da�r TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes� Başkanı Mehmet Al� 
ELMA tarafından basın açıklaması gerçekleşt�r�ld�.

OTOYOL VE OTOBANLARDA HIZ LİMİTİ ARTIŞI, ANCAK  MEVCUT
EKSİKLİK VE YANLIŞLARIN GİDERİLMESİ İLE BERABER YAPILMALIDIR

Geçt�ğ�m�z günlerde, İç�şler� Bakanı Süleyman Soylu, 
otoyollarda hız sınırında yapılacak b�r düzenlemey� 
duyurdu.

B�l�nd�ğ� üzere traf�k kazaları öneml� can ve mal 
kayıplarına yol açmaktadır. Motorlu araçlar konusunda 
uzman faal�yetler yürüten, mevzuatlara göre tasarım ve 
üret�m�nde bulunan mak�na mühend�sler� ve onların 
meslek örgütü Mak�na Mühend�sler� Odası (MMO) 
olarak, Sayın Bakan'ın bel�rtt�ğ� düzenleme �ç�n 
öner�ler�m�z� bel�rtmey� kamusal b�r görev b�l�yoruz.

• Öncel�kle bel�rtmem�z gereken husus, bakanın �dar� 
yaptırım sınırı olarak adlandırdığı, hız l�m�t� üzer�ne 
yüzde 10 tolerans eklenmes� uygulaması, oldukça 
esk�de kalan araç hızı tesp�t s�stemler�n�n yanılma payı 
olarak tanımlanmaktadır. Günümüz teknoloj�s�nde bu 
tolerans daha düşük tutulmalıdır. Günümüzde, gel�şm�ş 
ülkelerde bu tolerans yüzde 3, yüzde 5 oranında 
kullanılmaktadır.

• Öte yandan, Bakanın açıklamasında bel�rt�ld�ğ� g�b�, 
hız sınırında 120 km/saat hızdan 140 km/saat hıza artış 
yapılırsa, yaklaşık yüzde 17 artış yapılmış olacaktır. 
Ancak olası b�r kaza durumunda, b�r aracın çarpma 
anındak� k�net�k enerj�s�ndek� artış �se yüzde 36 
oranında olacaktır. Bu, asla küçümsenmemes� gereken, 
çarpışmalardak� hasar ve zay�atı artıracak büyük b�r artış 
oranıdır.

• Ülkem�zde araç güvenl�ğ�n�n tesp�t� açısından 
s ı k ı n t ı l a r ı m ı z  b u l u n m a k t a d ı r .  H e m e n  h e r 
açıklamamızda bel�rtt�ğ�m�z üzere, merd�ven altı 
serv�slerde yapılan onaysız tad�lat ve tam�ratların 
yarattığı sorunlar, ancak yetk�l� serv�slerde ve/veya 
AB'de 2018'den �t�baren zorunlu olan 2014/45/EC araç 
muayenes�nde kullanılan OBD d�yagnost�k c�hazlarıyla 
tesp�t ed�leb�l�r. Türk�ye'de 2004 yılında (AB'de 1996 
yılında) yayımlanan 96/96/EC sev�yes�ndek� araç 
muayene mevzuatımız, ac�len AB'dek� güncel sev�yeye 
(2014/45/EC) yükselt�lmel�d�r.

• Ayrıca ağır taşıtlar �ç�n Almanya'dak� SP g�b�, ek b�r 
tekn�k denet�m yapılmalıdır. Örneğ�n Almanya'da ve AB 
ülkeler�n�n çoğunda otobüsler yılda üç defa, kamyonlar 
yılda b�r defa olmak üzere, araç muayene per�yodunun 

dışında ve belgel� uzman mak�na mühend�sler� 
tarafından ara denet�me tab� tutulmaktadır. Ülkem�zde 
de benzer b�r düzenlemeye ac�l �ht�yaç bulunmaktadır.

• Ülkem�zde otoyollarda elektron�k denetleme 
s�stem�ne geç�lmel�d�r. Araçların hızlarının ve tak�p 
mesafeler�n�n anlık olarak denetlenemed�ğ� b�r 
ortamda hız l�m�t� bel�rlemek kazaları önleyemez. Sıkı 
denetlenmes� gereken konulardan b�r�s� de şer�t 
d�s�pl�n� konusudur. Aks� kullanımların tesp�t ed�lerek 
cezalandırılmasını sağlayacak denet�m s�stemler� �ved� 
şek�lde kurulmalıdır.

• Ülkem�zde araçlarda kış last�ğ� zorunluluğuna �l�şk�n 
yönetmel�k sorunludur.  Tüm araçların gerekl� 
dönemlerde kış last�ğ� kullanmasının zorunlu hale 
get�r�lmes� kazaları önlemek açısından büyük önem 
taşımaktadır.

Halk ımızın can ve mal güvenl�ğ�nden öneml� 
olmamakla b�rl�kte, daha hızlı g�decek b�r aracın daha 
çok yakıt tüketeceğ�, em�syon değerler�n�n artacağı, 
güvenl�k aksamlarının daha hızlı yıpranacağının göz 
önüne alınması gerek�r.

Bel�rtmek gerek�r k�, otoyollarımızda başlıca sorun 
sadece yeter�nce hızlı g�dememek değ�ld�r. Öncel�kl� 
g ö r e v � m � z ,  y u k a r ı d a  s a y d ı ğ ı m ı z  h u s u s l a r d a 
�y�leşt�rmeler gerçekleşt�rerek, halkımızın can ve mal 
güvenl�ğ�n� sağlamak olmalıdır. Yen� b�r düzenleme 
muhakkak bu konuları �çermel�d�r.

Ayrıca bel�rtmek �ster�z, Odamız araçlara yönel�k süreç 
ve denet�mler�n parçası olmaya hazırdır. Yen� b�r 
mevzuat düzenlemes� yapılarak; t�car� araçların 
per�yod�k bakım, enerj� tasarrufu, sürücü eğ�t�m�, 
güvenl� bakım ve parça kullanımı g�b� konularda MMO 
tarafından eğ�t�lerek sert�f�ka almış “Araç Tekn�k 
Denet�m Mühend�sler�'ne denet�m yetk�s� ver�lmel� ve 
t�car� araçlar �k� muayene arasında en az üç kez özel 
olarak kamusal denet�mden geç�r�lmel�d�r.

MEHMET ALİ ELMA
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ 
ŞUBE BAŞKANI
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Ü l ke m � z � n  e n  b ü y ü k  m a d e n  f e l a ke t �  o l a n  S o m a  Fa c � a s ı n ı n  s e k � z � n c �  y ı l d ö n ü m ü n d e 
KESK_DİSK_TMMOB_TTB olarak yapılan basın açıklamasıyla hayatını kaybedenler anıldı ve dava 
sürec�nde yaşanan hukuksuzluklara d�kkat çek�ld�.

SOMA FACİASININ GERÇEK SORUMLULARI 
YARGILANMALIDIR

Bundan tam 8 yıl önce bugün Soma'da, Soma AŞ ye a�t 
kömür ocağında tar�h�m�z�n en vah�m fac�alarından b�r� 
gerçekleşt�. 5'� maden mühend�s� olmak üzere tam 301 
canımız, 301 maden emekç�m�z kömür ocağında çıkan 
yangında yanarak, boğularak, zeh�rlenerek öldüler.

Soma'da hayatını kaybeden meslektaşlarımızı ve maden 
emekç�ler�n� b�r kez daha saygıyla anıyoruz.

Soma Maden Fac�ası görünmez b�r kaza değ�l, neol�beral 
anlayışın sonucu olarak kamu madenc�l�ğ�n�n yok 
ed�lmes�n�n, �şç�ler�n send�kasızlaştırılmasının ve kölec� 
çalışma s�stem�n�n dayatılmasının, madenc�l�k b�lg� ve 
b�r�k�m�n�n yok sayılmasının, tekn�k b�lg� ve alt yapı 
yeters�zl�ğ�n�n, �ş güvenl�ğ� anlayışının görmezden 
gel�nmes�n�n sonucudur.

Maden ş�rketler�n�n kârlarını artırab�lmek �ç�n dayattığı 
çalışma koşullarının ve s�yas� �kt�darın emekç�ler�n 
hayatlarına değer vermeyen pol�t�kalarının bedel� 
Soma'da 301 madenc� hayatlarıyla ödem�şt�r.

Aradan geçen 8 yıl �ç�nde Soma Fac�ası sadece b�r maden 
felaket�n�n değ�l, aynı zamanda b�r hukuk felaket�n�n de adı 
hal�ne gelm�şt�r. Dava sürec� boyunca yaşananlar ve 
mahkemen�n verd�ğ�  k arar  sonucunda,  fac�ada 
kaybett�ğ�m�z 301 madenc�n�n acısı üzer�ne, adalets�zl�k ve 
haksızlık duygusunun der�n üzüntüsü da eklenm�şt�r.

Soma davası başladığında davadak� sanık sayısı 45 �ken, 
2021 yılında sonuçlanan davada, �şveren Can Gürkan 
har�c�nde sanıklar; maden mühend�s�, tekn�ker ve �şç� 
olarak çalışan maden emekç�ler�yd�.

45 sanıktan ş�rket sah�b� �le b�rl�kte 2 s� kamu çalışanı 6'sı 
ş�rket çalışanı maden mühend�s� ve 1'� maden tekn�ker� 

olmak üzere 10 k�ş� hap�s cezası aldılar.

Kamu kurumlarının sorumluluğunu yok sayan, maden 
ş�rket�n sah�pler�n�n suçunu haf�fleten yargılama sürec� 
sonunda sorumlulara adeta göstermel�k cezalar ver�lm�ş, 
�kt�dar tarafından çıkarılan �nfaz �nd�r�m�yle de sorumlular 
neredeyse hap�s b�le yatmadan serbest kalmıştır. Bugün 
Soma Fac�asının sorumluları dışarıdayken, acılı a�leler�n 
gönüllü avukatlığını üstlenen Can Atalay ve Selçuk 
Kozağaçlı'nın cezaev�nde olması, hukukun �ç�nde 
bulunduğu �çler acısı durumun gösterges�d�r.

Soma Davası, tıpkı Gez� Davası, Çorlu Tren Kazası Davası, 10 
Ek�m Davası g�b� toplumun adalet duygusunu ve hukuka 
�nancını zedeleyen b�r b�ç�mde sonuçlanmıştır. Soma 
Davası mutlaka yen�den görülmel� ve sorumlular hak 
ett�kler� b�ç�mde cezalandırılmalıdır.

Ülkem�zde Soma g�b� b�r fac�a yaşandıktan sonra dah� her 
ay onlarca emekç� �şç� c�nayetler�nde yaşamını y�t�rmeye 
b�nlerce emekç� yaralanmaya devam etmekted�r. İşç� 
c�nayetler�n�, yaralanmaları ve meslek hastalıklarını “�şç�n�n 
kader�”, “�ş�n fıtratı” şekl�nde �fade etmek �se b�l�nçl� olarak 
gerçeğ�n üstünü örten, art n�yetl� b�r yaklaşımdır. Göz göre 
göre ölümle karşılaşmanın ne kader ne de fıtrat olmadığını 
çok �y� b�l�yoruz.

Soma'da yaşanan acı gerçeğ�n nedenler� ortadadır. Bugün 
ülkem�zde uygulanmakta olan neol�beral ekonom� 
pol�t�kaları sonucunda �ş güvences�n�n azalması, esnek 
çalışma b�ç�mler�, çalışma koşullarının ağırlaşması; 
özelleşt�rme, send�kasızlaştırma ve taşeronlaştırmanın 
yaygınlaşması; sosyal güvenl�k ve güvenceden yoksun 
k ayı td ış ı  � şç � l �k  ve  çocuk � şç �  ça l ı ş t ı r ma,  yasa l 
düzenlemelerdek� yanlışlıklar yan� düzen�n kend�s� �şç� 
c�nayetler�n�n başlıca neden�d�r.

Bu nedenler �le hesaplaşılmadığı ve bu nedenler görmez 
gel�nd�ğ� sürece fabr�kalarda, madenlerde, �nşaatlarda ve 
tüm çalışma alanlarında yen� Somaların yaşanması 
kaçınılmazdır.

İşç�ler�m�z� ölümden ve meslek hastalık larından 
koruyamayan, �şç� sağlığı alanını taşeronlaştıran, �şç� 
sağlığı h�zmetler�n� n�tel�ks�zleşt�ren ve �şyer� hek�mler�n� 
en ağır koşullarda çalışmaya mahkum eden bu düzen 
değ�şmel�d�r.



basın açıklaması

Onurlu yaşamak ve onurlu çalışmak �ç�n bu düzen 
değ�şmel�d�r.

Üzer�nden kaç yıl geçerse geçs�n 301 madenc�n�n 
ölümünü, s�yas� �kt�darın ve kamu kurumlarının 
sorumluluğunu, madenc� ş�rket�n açgözlü sah�pler�n� ve 
fac�aya sebep olan k�ş�ler� asla unutmayacağız.

Bu  doğrul tuda büyük b � r  �nanç  ve  k arar l ı l ık la 
mücadelem�z� sürdüreceğ�z. İnsanca yaşayacağımız, 
çalışırken ölmeyeceğ�m�z, �nsanca çalışacağımız b�r 
toplumsal düzen� mutlaka kuracağız.

MURAT KÜREKCİ
TMMOB Kocael� İKK Sekreter�

Gez�'ye, Emeğ�m�ze ve Mesleğ�m�ze sah�p çıkıyoruz d�yerek 17 Mayıs Salı günü saat 18.30da Uğur Mumcu 
Park'ında TMMB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz'ın katılımı �le TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon 
Kurulu olarak Basın Açıklaması gerçekleşt�r�ld�.
Açılış konuşmasını TMMOB Kocael� İKK Sekreter� Murat Kürekc� gerçekleşt�rd�. Daha sonra da B�rl�k 
Başkanımız Em�n Koramaz Basın Açıklaması gerçekleşt�rd�.

GEZİ'YE, EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ! 

AÇILIŞ KONUŞMASI
TMMOB Yönet�m Kurulunun, 14-22 Mayıs tar�hler� arasında İl 
Koord�nasyon Kurullarımızın bulunduğu �llerde basın 
açıklamaları ve toplantılar yapılması yönünde aldığı kararı 
doğrultusunda, �l�m�zde TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı 
Sayın Em�n KORAMAZ ve d�ğer TMMOB Yürütme Kurulu 
Üyeler�n�n katılımlarıyla b�r kez daha sorunlarımıza sah�p 
çıkıyoruz.

600 b�n�n üzer�nde mühend�s, m�mar ve şeh�r plancısının ses� 
olan TMMOB olarak, emeğ�m�ze, mesleğ�m�ze sah�p çıkmaya; 
sorunlarımıza çözüm bulmaya ve mücadeleye devam 
ed�yoruz.

TMMOB Kocael� İKK tek başına ya da b�leşen� olduğumuz 
�nsandan, doğadan, emekten ve demokras�den yana çeş�tl� 
platformlarda gerek kend� öznel sorunlarımızı, gerekse 
meslek alanlarımızdan hareketle genel sorunlara da�r Kocael� 
Kent kamuoyunu b�lg�lend�rd�k; mücadele verd�k.

Kr�z dönem�nde meslektaşlarımızın g�derek der�nleşen ücret, 
fazla mesa� ve d�ğer özlük sorunlarının çözülmes�n� talep ett�k.

İşs�zl�k sorununun çözülmes�n�, d�plomalı �şs�zl�ğ�n ortadan 
kaldırılmasını �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 
artırılarak, ücretler�n�n ve özlük haklarının �y�leşt�r�lmes�n� 
�sted�k.

Özelleşt�rme ve serbestleşt�rmeye karşı, kamuculuğu ve 
üret�m� savunduk.

Ranta ve talana karşı; bu ülken�n tüm zeng�nl�kler�nde, 
üret�len tüm değerler�nde emeğ� olan, hayatı yaratan 
meslektaşlarımızın; tüm çalışanların emeğ�n�n değerl� 
olmasını �sted�k.

Esnek ve güvences�z çalışma yaşamının karşısında; güvencel� 
ve �nsanca yaşanacak ücret ve şartları talep ett�k.

Her geçen gün artan hayat pahalılığı ve yoksulluk karşısında 
m e s l e k t a ş l a r ı m ı z l a  b � r l � k t e  e m e k ç � l e r e  � n s a n c a 
yaşayab�lecekler� ücretler ve ücret artışları yapılmasını talep 
ett�k. Yoksullukta uzlaşmayacağız! ded�k.

Hak, hukuk, adalet derken, aynı zamanda verg� s�stem�nde ve 
gel�r dağılımında da adalet �sted�k; emekç�ler ve yoksullar �ç�n 
bütçe ded�k.

Y�ne hak, hukuk, adalet derken  m�lyonlarca �nsanın 
demokrat�k hak kullanımlarını engellemeye, barışçıl ve 
demokrat�k �stemler� bastırmaya ev haksız-hukuksuz olarak 
cezalandırmaya yönel�k karar ver�len Gez� Davasında, M�mar 
Mücella Yapıcı, Şeh�r Plancısı Tayfun Kahraman, M�marlar 
Odası Hukuk Danışmanı Avukat Can Atalay ve d�ğer tutuklu 
sanıklar serbest Bırakılmalıdır ded�k ve demeye de devam 
ed�yoruz.

Değerl� TMMOB Dostları bugün buraya gelen, b�zlere omuz 
veren kurumlara ve tems�lc�ler�ne ve herkese çok teşekkür 
ed�yorum.

Dayanışma kazanacağız! Dayanışmayla özgürleşeceğ�z!

Murat KÜREKCİ
TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu Sekreter�
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Halkın temel �ht�yaçları olan elektr�k ve doğalgaza yapılan erken ve fah�ş zamlara �l�şk�n TMMOB Kocael� 
İKK Sekreter� Murat Kürekc� tarafından 1 Haz�ran 2022 tar�h�nde basın açıklaması yapıldı.

ELEKRİK VE DOĞALGAZ ZAMLARININ SORUMLUSU SİYASİ 
İKTİDARDIR! ZAMLAR DERHAL GERİ ÇEKİLSİN! 

Temel �ht�yaç maddeler�ne her gün b�rb�r� ardına yen� 
zamlar gelmeye devam ed�yor.

Temmuz ayı başından geçerl� olması gerek�rken, kural 
dışı b�r uygulama �le EPDK tarafından 1 ay önce 
açıklanan yen� elektr�k f�yat tar�feler� �le abone 
tanımlama ve sınıflandırma ölçütler� değ�şt�r�ld�. Yen� 
tar�feler sonucunda değ�ş�k abone gruplarının elektr�k 
alış f�yatları yüzde 15-25 oranlarında artırılarak, 
tüket�c�ye zam olarak yansıdı. Dün gece yapılan son 
zamlarla b�rl�kte bu yıl �ç�nde elektr�k f�yatları %57,9 �la 
%237,5 arasında değ�şen oranlarda yükseld�.

FAHİŞ FİYAT ARTIŞLARINDAN KİMLER SORUMLU?
Y�rm� yıldır yönet�mde olan s�yas� anlayış, tamamı �thal 
ed�len doğalgaz ve buhar kömürüne dayalı santralları 
desteklem�ş, doğalgaz santrallarının kurulu gücü 
26.000 MW'a, �thal kömür santrallarının da 9000 MW'a 
dayanmıştır. Geçen yıl elektr�k üret�m�n�n yarısı, alım 
f �yat lar ı  dünya ö lçeğ�nde yükselen bu � thal 
kaynaklardan karşılanmıştır. “Yerl� ve m�ll�” enerj� 
kaynağı güneşe dayalı potans�yel�n yalnızca %3'ü, 
rüzgar enerj� kaynağının %25'� değerlend�r�leb�l�rken, 
enerj� hammaddeler� �thalatına geçen yıl 50,4 m�lyar 
dolar, bu senen�n �lk çeyreğ�nde �se 25 m�lyar dolar 
ödeyen s�yas� �kt�dar ve enerj� yönet�m� f�yat artışlarının 
sorumlusudur.

Bugüne değ�n, tüm uygulamalarında yurttaşları değ�l, 
özel ş�rketler� kollayan EPDK, elektr�k f�yat oluşumunda 
da ş�rket kârlarının korunması ve artırılmasını tek ölçü 
saymıştır. EPDK, elektr�k ş�rketler�n�n f�yat tekl�fler�nde 
referans olan azam� f�yat sınırını 2020 yılı Mart ayında 
0,6 TL �ken 2022 yılı başında 2,0 TL'ye, 30.03.2022 

tar�h�nde 2,5 TL'ye, 19.05.2022 tar�h�nde 2,75 TL'ye ve 
son olarak 28.05.2022 tar�h�nde de 3,2 TL'ye kadar 
yükseltm�şt�r. 2 yılda elektr�k ş�rketler�n�n f�yat 
tekl�fler�nde referans olan azam� f�yat sınırı %530 
arttırılmıştır.

Son on gün �ç�nde f�yatlar ve mal�yetler yüzde 28 
artmadığına göre, EPDK'n�n azam� f�yat sınırını 
yükseltmektek� amacının P�yasa Takas F�yatının (PTF) 
yüksek seyretmes� ve ş�rketler�n kârlarının artması 
olduğu açıktır. Son dört yılda Yen�leneb�l�r Enerj� 

Kaynaklarını Destekleme Mekan�zması (YEKDEM), alım 
garant�l� f�yatlar ve kapas�te tahs�s� vb. uygulamalarla 
243 m�lyar TL kaynak aktarılan özel ş�rketler, bedel� 
tüket�c�ler ve kamu kaynaklarından karşılanan bu yanlı, 
haksız ve yanlış uygulamaların sürmes�n� �stemekted�r.

DOĞALGAZ FİYAT ARTIŞLARI
Tamamına yakını �thal ed�len doğal gazın f�yatları 
dünyadak� çeş�tl� spekülat�f hareketler ve petrol f�yatları 
�le bağlantılı olarak yükselmekte, TL'n�n yabancı paralar 
karşısında yüksek oranlı değer kaybı �le b�rl�kte, f�yat 
artışları çok yüksek oranlara varmaktadır.

Son 6 ayda BOTAŞ'ın gaz satış f�yatlarındak� artış 
konutlarda %119,4, T�car� İşletmelerde ve Küçük Sanay� 
Kuruluşlarında %215, Büyük Sanay� Kuruluşlarında 
%148, Elektr�k Üret�m Tes�sler�nde �se %160,4 olmuştur. 
Bu artışlar, tüm sanay� ürünler�ne ve tüm tüket�m 
maddeler�ne b�r b�ç�mde yansımaktadır.

Yapılan bu zamlar tüm halkın gündel�k yaşamını 
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olumsuz etk�lemekte, enflasyonu kontrol ed�lemez 
düzeylere tırmandırmaktadır. Yoksul halk kes�mler� 
enerj�  tüket�mler�n� karşılayamaz hale gelm�ş 
durumdadır. Bu durumu telaf� etmek �ç�n zamlar derhal 
ger� çek�lmel�, enerj� yoksullarına kamusal destekler 
artırılmalı ve gen�şlet�lmel�d�r.

Elektr�k ve Mak�na Mühend�sler� Odalarının yıllardır d�le 
get�rd�ğ�, b�r a�len�n aylık asgar� elektr�k tüket�m�n�n 230 
k�lovat saat olduğu gerçeğ�n� görmezden gelen s�yas� 
�kt�dar, fah�ş elektr�k ve doğalgaz zamlarını protesto 
eylemler�n�n yaygınlaşması üzer�ne konutlara 1. 
kademede tüket�m sınırını 240 k�lovat saate yükseltmek 
zorunda kalmıştır. Düşük gel�rl� a�lelere yapılan elektr�k 
yardımının üst sınırı �se hala 150 k�lovat saatt�r. 2 m�lyon 
140 b�n hanen�n 150 k�lovat saate kadar tüket�mler�n� 
devlet karşılamaktadır. Bu uygulama derhal gözden 
geç�r�lmel�, hanede yaşayan k�ş� sayısından bağımsız 
olarak yoksul a�leler�n 240 k�lovat saate kadar 
tüket�mler�n�n tamamı kamu tarafından karşılanmalıdır.
B�reysel ısınma �le ısınan b�r konutun yıllık doğalgaz 

3tüket�m�, örneğ�n Ankara'da 960 m 'tür. Açıklanan yen� 
f�yatlarla (tekrarlanacak zamlar har�ç) bu tüket�m�n 
bedel� yaklaşık 4 b�n 640 TL'd�r. Düşük gel�rl� a�lelere 
yapılacağı açıklanan 450 TL �le 1.150 TL yardım, yıl �ç�nde 
h�ç yen� zam yapılmasa b�le, ödenecek gaz bedel�n�n 
yalnızca %9,6 �le %24,8'�n� karşılamaktadır. Bugün 

yardıma �ht�yaç duyan b�r hanen�n doğalgaz �ç�n 
ödeyeceğ� paranın yalnız onda b�r� �le dörtte b�r�n� 
karşılayan destek düşük ve yeters�zd�r. Destek tutarı, 
yıllık gaz �ht�yacı olarak ödenecek gaz bedel�ne 
eş�tlenmel� ve kapsamı tüm düşük gel�rl� a�leler� 
kapsayacak şek�lde gen�şlet�lmel�d�r. Ayrıca yerel 
yönet�mler bedels�z veya düşük bedelle su desteğ� 
vermel�d�r.

Enerj� g�rd�ler� ve ürünler�ndek� yüksek verg�ler 
düşürülmel�, elektr�k faturalarına eklenerek konut 
aboneler�nden zorla tahs�l ed�len kayıp/kaçak bedel� ve 
dağıtım ş�rketler�ne �lave kazançlar sağlayan tüm 
k alemler  �ptal  ed� lmel �d�r.  Konutlarda temel 
�ht�yaçlardan olan elektr�k, doğalgaz, su ve �let�ş�m, 
çağdaş �nsan yaşamının temel unsurlarıdır. Yurttaşların 
bu temel �ht�yaçları KDV, Özel İlet�ş�m Verg�s� vb. 
verg�lerden muaf olarak karşılanmalıdır.

Yapılan zamlar neden�yle başta yoksullar olmak üzere 
ülkem�zdek� tüm yurttaşların hayatını olumsuz 
etk�lemekted�r. Bu zamlar derhal ger� alınmalı, dar gel�rl� 
ve yoksulları f�yat artışlarına karşı koruyacak sosyal ve 
mal� tedb�rler hayata geç�r�lmel�d�r.
 
MURAT KÜREKCİ
TMMOB KOCAELİ İKK SEKRETERİ
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İşyerler�nde yaşanan ölümler doğrultusunda MMO Kocael� Şube Başkanı Mehmet Al� ELMA tarafından 
Basın Açıklaması gerçekleşt�r�ld�.

İŞYERLERİNDE ÖLÜMLER KOL GEZİYOR, MEVZUAT 
KAMUCU BİR ÇERÇEVEDE YENİDEN DÜZENLENMELİDİR! 

İşyerler�nde ölümler, d�ğer b�r �fadeyle �ş c�nayetler�, 
yüksekten düşme, elektr�k akımına kapılma, patlama, 
mak�neye uzuv kaptırma g�b� çeş�tl� b�ç�mlerde 
sürmekted�r.

Dün (31 Mayıs 2022 Salı günü) Uşak Banaz'da 59 
yaşındak� Mehmet Çeleb� tam�rat �ç�n çıktığı cam� 
kubbes�nden zem�ne düşerek, Tek�rdağ'da 17 
yaşındak� Muhammet Gün �nşaatta yüksekten 
düşerek, S��rt'te 50 yaşındak� Davut Kurhan asansör 
boşluğuna düşerek hayatlarını kaybett�ler. Geçen hafta 
Gaz�antep N�z�p'te b�r kamyonu tam�r �ç�n oks�jen 
tüpüyle kaynak yaparken meydana gelen patlamada 
yaralanan Sur�yel� �şç� Muhammet  Ş�veybe dün 
hayatını kaybett�. Gene dün, Ağustos 2016 ve Haz�ran 
2018 tar�hler�nde de patlamaların olduğu İnegöl'dek� 
sunta fabr�kasında buhar kazanı patlaması sonucu 
Aydın Toprak ve Ömer Coşgun hayatlarını kaybett�ler.
İSİG Mecl�s�'n�n yaptığı araştırmaya göre 2021 
yılında 2 b�n 170, 2022 yılının �lk 4 ayında 479 �şç� �ş 
c�nayetler�nde hayatlarını kaybett�. Her gün en az 6 
emekç�n�n �şyerler�nde hayatlarını kaybetmes� vah�m 
b�r durumdur.

Ölümler�n göz göre göre geld�ğ�n� söylemek mümkün. 
Çünkü “�ş kazaları” ve �ş c�nayetler� �nsana değer 
ver�lmemes�nden, önlem alınmamasından, �şyerler�n�n 
denetlenmemes�nden, �şyerler�ne-�şverenlere yaptırım 
u y g u l a n m a m a s ı n d a n ,  m ü h e n d � s l � ğ � n  y o k 
s a y ı l m a s ı n d a n  v e  ü r e t � m  v e  h � z m e t l e r � n 
örgütlen�ş�ndek� yanlışlardan ve İşç� Sağlığı-İş Güvenl�ğ� 
(İSİG) h�zmetler�n�n kamusal anlayışın yok sayılarak 
p�yasalaştırılmasından kaynaklanmaktadır.

Özel olarak dün İnegöl'dek� “kaza” ve ölümler �le �k� ay 
önce Konya ve İstanbul  Gaz�osmanpaşa'dak � 
fabr�kalarda yaşanan kazan patlamalarından hareketle 
bel�rtmek gerek�r k�, her türlü basınçlı kabın, kazanın 
�malatı, kurulumu, kullanıcıların eğ�t�m�, �şletmes�, 
bakımı, per�yod�k kontrolü, onarımı, mühend�sl�k 
b�lg�s�-h�zmet�-gözet�m� gerekt�r�r. Ancak AKP �kt�darı 
�le b�rl�kte b�l�m�n, mühend�sl�k h�zmetler�n�n, Meslek 
Örgütler�/Odalarca h�zmetler�n denet�m�n�n devre dışı 
bırakılması �le �şyerler� ölüm/c�nayet mekanlarına 
dönüşmekted�r.

Sanay� Kazanlarını kullananların 6331 sayılı İş Sağlığı 
ve Güvenl�ğ� Kanunu ve Tehl�kel� ve Çok Tehl�kel� 
İşlerde Çalıştırılacakların Meslek� Eğ�t�mler�ne Da�r 
Yönetmel�k kapsamında meslek� eğ�t�m alması 
gerekmekted�r. Bu açıdan b�lg� b�r�k�m� ve eğ�t�ml� 
kadroları düşünüldüğünde Mak�na Mühend�sler� 
Odası'nın (MMO)  bu eğ�t�m� vereb�lecek kurumlar 
arasında en başta yer alması gerekmekted�r. Ancak 
Yönetmel�kte yapılan değ�ş�kl�kle, MMO'nun meslek� 
eğ�t�m vereb�lmes� �ç�n M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı'ndan 
(MEB) yetk �  alması  zorunluluğu get�r � lm�şt �r. 
Danıştay'da kazanılan davaya ve yasa �le �şler�n eh�l 
(uzman, b�len) �nsanlarca yapılması �ç�n eğ�t�m ver�lmes� 
Odalara b�r görev olarak ver�lmes�ne karşın MEB, 
Odamıza eğ�t�m yetk�s� vermemekte, yasaya aykırı 
tavrını devam ett�rmekted�r.

Çalışma ve Sosyal  Güvenl�k Bakanlığı  (ÇSGB) 
Müfett�şler� de Odamız tarafından ver�len eğ�t�m ve 
eğ�t�m sonunda düzenlenen belgeler� geçers�z 
saymakta ,  dahası  “çantacı” d�ye � fade ed�len 
kurumlarca çoğu zaman eğ�t�m ver�lmeden 
düzenlenen belgeler �se geçerl� saymaktadır.

M e s l e k �  E ğ � t � m  v e  İ S İ G  m e v z u a t ı n ı n  d � ğ e r 
gerekl�l�kler�n�n uygulanmasında da görüldüğü üzere 
sadece �st�smar ed�len b�r t�car� faal�yet olarak ele 
alınmaktadır. MEB, Sanay� Kazanları Operatörler�n�n 
eğ�t�m�ndek� tavrı �le; ÇSGB �se Odamız tarafından 
ver�len belgeler� geçers�z sayarak, “çantacı” kurumlarca 
ver�len belgeler� geçerl� saydığı sürece patlayan her 
kazanın ve her ölümün sorumlusu olmaktadır.

Meslek� eğ�t�m konusunun yanı sıra basınçlı kapların 
per�yod�k kontroller� de özel kuruluşlarca yapılmakta, 
ancak kontroller�n gereğ� g�b� yapılıp yapılmadığına 
da�r b�r denet�m mekan�zması bulunmamaktadır. MMO, 
bu denet�m h�zmetler�n�n n�tel�kl� olarak yer�ne 
get�r�lmes�nde görev alacak b�lg� b�r�k�m� ve kadroya 
sah�p olmasına rağmen bu süreçten dışlanmaktadır.

Her �ş kazasının tekn�k b�r neden� var, ancak asıl 
nedenlerden b�r� de, ülkem�zde İşç� Sağlığı ve İş 
Güvenl�ğ�'ne �l�şk�n olarak kurulan s�stem ve h�zmetler�n 
p�yasalaştırılmasıdır. Bu s�stem�n unsurlarından b�r� 
olan Ortak Sağlık Güvenl�k B�r�mler� (OSGB) b�r taşeron 
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faal�yet�d�r. İşyerler�nde danışmanlık ve rehberl�k 
h�zmet� veren İş Güvenl�ğ� Uzmanları da sadece kazalar-
ölümler olduğunda hatırlanan, bütün sorumlulukları 
sırtlarına yıkılan, gözaltına alınan, tutuklanan, d�ğer 
zamanlarda umursanmayan görevl � ler  hal �ne 
get�r�lm�şt�r.

Büyük �dd�alarla lanse ed�len, 6331 sayılı İş Sayılı İş 
Sağlığı Güvenl�ğ� Kanunu'nun kabulünün üzer�nden 
tam 10 yıl geçmes�ne karşın kazalar, ölümler 
azalmamaktadır. Kanunun kabulünden bu yana en az 
13 b�n emekç� �ş kazalarında hayatını kaybetm�ş, 
m�lyonlarca emekç� yaralanmıştır. 

Çalışma yaşamı ve İSİG konularında görev ve 
sorumluluğu bulunan ÇSGB �se görevler�n� yer�ne 
get�rmemekte, sorumluluk üstlenmemekted�r. Aradan 
geçen yıllar b�r kez daha gösterd� k� �şverenler�n önlem 
alma, devlet�n mevzuat yapma ve �şyerler�n� denetleme 
y ü k ü m l ü l ü k l e r � n � n  e t k � n  b � r  ş e k � l d e  y e r � n e 
get�r�leb�lmes�, kamucu b�r  anlayışın ben�msenmes�, 
send�kalar �le meslek örgütler�n�, mühend�sl�k ve tıp 
b�l�mler�n� yok saymaması �le mümkün olab�lecekt�r.

İSİG, patlama, yangın vb. sonrası akla gelen, b�rkaç gün 
konuşulduktan sonra yen� patlamalar, ölümler �le kısa 
b�r sürel�ğ�ne yen�den gündeme gelen b�r konu 
olmamalıdır. Devlet�n ve �şverenler�n görev ve 
sorumluluklarını eks�ks�z yer�ne get�rd�ğ�, �lg�l� tüm 
tarafların kamusal h�zmet bağlamında �ç�nde yer aldığı 
b�r konu olmalıdır. Bunun yolu da, �şç�ler, send�kalar, 
m e s l e k  ö rg ü t l e r � n � n  k a ra r  a l m a ,  d e n e t l e m e 
mekan�zmalarının asl� unsuru olacakları, yasal, etk�n b�r 
kurum �le mümkün olacaktır. Bu mekan�zmanın 
yaratılması yer�ne her türlü görev ve yetk�y� tek elde 
toplayan ÇSGB şunu b�lmel�d�r k�, ölümler�n sorumlusu 
olarak tar�h sayfalarında yer�n� alacaktır.

Daha önce defalarca d�le get�rd�ğ�m�z g�b� y�ne 
söylüyoruz: İş Kazalarının sona ermes� ve  Emekç�ler�n 
�şyerler�nde ölmes�n� önlemek �ç�n

• Çalışma ve Sosyal Güvenl�k Bakanlığı sorumluluklarını 
yer�ne get�rmel�d�r.

• “İdar�, mal� yönden özerk ve demokrat�k �şley�şe sah�p 
b�r kurum” olarak, �çer�s�nde send�kaların, meslek 
örgütler�n�n de yer aldığı İSİG Enst�tüsü derhal 
oluşturulmalıdır. Bu kurum, ulusal pol�t�kaları bel�rleme 
ve yaşama geç�rmede özgür b�l�msel �radeye ve güce 
sah�p olmalıdır.

• M�ll� Eğ�t�m Bakanlığı, sanay�de kal�f�ye elaman 
yet�şt�r�lmes� ve belgelend�r�lmes� konusunda Mak�na 
Mühend�sler� Odası'na karşı zorluk çıkarmaktan, yasal 
olmayan tavrından vazgeçmel�d�r.

• Meslek Odaları ve Send�kaların �şç� sağlığı ve �ş 
güvenl�ğ�n�n sağlanmasında karar alma, uygulama ve 
denet�m mekan�zmalarında etk�n rol alacağı Enst�tü 
derhal oluşturulmalıdır.

• Eğ�t�m ve denet�m kamusal b�r görev ve sorumluluktur. 
Mevzuat (yasa, yönetmel�k, Enst�tü vb. tüm hususlar) 
kamucu b�r anlayışla yen�den düzenlenmel�d�r.

İş C�nayetler�n� Durdurmak �ç�n Mak�na Mühend�sler� 
Odası olarak mücadelem�z� sürdürmeye devam 
edeceğ�z!

Mehmet Al� ELMA
MMO Kocael� Şube Başkanı

Gıdadan suya, elektr�kten doğalgaza, akaryakıttan ulaşıma, k�ralardan tekst�le, her şeye ama her şeye 
k�m� kalemlerde neredeyse her gün ama b�rçok kalemde �se sıklıkla zamlar yağmaktayken faturalara 
yansıyan ücretler�n 1 yıl �çer�s�ndek� değ�ş�mler�ne da�r TMMOB Kocael� İKK Sekreter� Murat Kürekc� Basın 
Açıklaması gerçekleşt�rd�.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ZAMLARI GERİ ÇEKİLSİN! 

Gıdadan suya, elektr�kten doğalgaza, akaryakıttan 
ulaşıma, k�ralardan tekst�le, her şeye ama her şeye k�m� 
kalemlerde neredeyse her gün ama b�rçok kalemde �se 
sıklıkla zamlar yağmakta.

1 Haz�ran 2022 tar�h�nde yapılan son zamlarla b�rl�kte 
bu yıl �ç�nde elektr�k f�yatları %57,9 �la %237,5 arasında 
değ�şen oranlarda yükseld�.

B�l�nd�ğ� üzere elektr�k tar�feler�, Enerj� P�yasası 
Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından her 3 ayda b�r 
Ocak, N�san, Temmuz ve Ek�m aylarının başında 
geçerl� olacak şek�lde yılda 4 kez güncellen�yor. 
Kurum tarafından “güncelleme” olarak adlandırılan bu 
durumun gerçek adı aslında “zam”dır. Ancak EPDK 
tarafından bu kez ara b�r tar�h olan 1 Haz�ran 2022 
tar�h�nden geçerl� olmak üzere, normal “tar�fe 
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güncelleme” dönem� beklenmeden ac�l zam yapıldı.

 Açıklanan tar�fe üzer�nden Elektr�k Mühend�sler� Odası 
tarafından yapılan hesaplamaya göre,

4 k�ş�l�k b�r a�len�n asgar� yaşam standardı �ç�n 
tüketeceğ� varsayılan 230 kWh`l�k faturanın toplam 
bedel�, b�r öncek� aya göre yüzde 15 artarak 332.5 
TL`ye yükseld�. Fatura kalemler�ne bakıldığında 
perakende enerj� bedel�ne yüzde 21.1 zam yapılırken, 
dağıtım bedel� sab�t tutularak, fatura toplamının yüzde 
15 artmasının sağlandığı görülmekted�r. Tüket�mler�n�n 
eş�t olması durumunda Haz�ran faturası, Mayıs ayına 
göre 43.4 TL daha fazla gelecekt�r.

Yıllık Zam Oranı Yüzde 82`ye Ulaştı

Haz�ran 2021`de 183.1 TL olarak gelen fatura 
aradan geçen 1 yıllık dönemde yüzde 82 artarak 
332.5 TL`ye yükselm�şt�r. Aralık 2021`de aynı tüket�m 
değer� �ç�n 211 TL fatura düzenlend�ğ� düşünülürse, 230 
kWh`lık tüket�m� olan a�leler �ç�n 6 aylık dönemdek� 
zam oranının yüzde 58 olduğu hesaplanmaktadır. 
Günlük 8 kWh olarak bel�rlenen ve 30 günlük 240 kWh`a 
denk gelen �lk kademe sınırı geçen a�leler �ç�n 
t ü k e t � m l e r � n e  p a r a l e l  o l a r a k  z a m  o r a n ı  d a 
büyümekted�r.

DOĞALGAZ FİYAT ARTIŞLARI
Tamamına yakını �thal ed�len doğal gazın f�yatları 
dünyadak� çeş�tl� spekülat�f hareketler ve petrol f�yatları 
�le bağlantılı olarak yükselmekte, TL'n�n yabancı paralar 
karşısında yüksek oranlı değer kaybı �le b�rl�kte, f�yat 
artışları çok yüksek oranlara varmaktadır.

Son 6 ayda BOTAŞ'ın gaz satış f�yatlarındak� artış 
konutlarda %119,4 (ÖTV ve KDV har�ç olmak üzere) 
31.12.2021 tar�h�nde 1,488 TL/ m3'den 01.06.2022 
tar�h�nde 3,264 TL/ m3'e; Tüket�c�ye yansıyan toplam 
b�r�m f�yatı �se �lk kademede (0-100 m3) 2,025 TL/m3 
'den, 4,272 TL/m3'e yükselt�lm�şt�r. Konut, T�car� ve 
Sanay� İşletmeler� �le Elektr�k Üret�m�nde kullanılan 
doğalgaz f�yatlarındak� artışlar, tüm sanay� ürünler�ne 
ve tüm tüket�m maddeler�ne b�r b�ç�mde yansımaktadır.
PALGAZ ver�ler�ne göre b�reysel ısınma �le ısınan 100 
m2'l�k b�r konutun ortalama yıllık doğalgaz tüket�m�, 
Kocael�'de 1001 m3'tür. Açıklanan yen� f�yatlarla 
(tekrarlanacak zamlar har�ç) bu tüket�m�n bedel� 
yaklaşık (1001 m3 x 4,272 TL/ m3) 4 b�n 274,27 TL'd�r.

Y�ne PALGAZ ver�ler�ne göre b�reysel ısınma �le ısınan 
100 m2'l�k b�r konutun en yüksek tüket�m� Ocak ayında 
ortalama 220 m3'tür. Bu tüket�m�n bedel� yaklaşık 
(220 m3 x 4,272 TL/ m3) 939,84 TL'd�r.

Ocak ayı �ç�n yalıtımı yapılmış ve komb�n�n en düşükte 
yandığı b�r senaryoda 100 m2'l�k b�r ev�n günlük 
ortalama tüket�m� 10 m3 olarak ele alındığında aylık 
ortalama tüket�m 300 m3 olmaktadır. Yıllık f�yat 
farkları �le karşılaştırmalı �ncelend�ğ�nde 300 m3'lük 
tüket�me karşılık Ocak 2019 �le Haz�ran 2022 gelen 
faturalar arasında oluşan farkın %344,79 olduğu 
gözükmekted�r.

Enerj�dek� yönet�m kr�z�, kalıcı b�r h�perenflasyon 
dönem�n� tet�kleme sev�yes�nde b�r r�ske dönüşmek 
üzered�r.

Enerj� f�yatları tüm toplum �ç�n sürdürülemez oranda 
artmış,  enerj� yoksulluğu ve yoksunluğu hızla öncel�kl� 
b�r gündem hal�ne gelm�şt�r. Yoksul halk en temel 
�ht�yaçlarını karşılayamaz halded�r ve daha da vah�m� 
yaşanan enerj� kr�z� yakın vadede gıda başta olmak 
üzere tüm alanlara yayılmak üzered�r. 

Özetle, yaşanan özelleşt�rme ve p�yasalaştırma 
uygulamaları  enerj �  alanını  yönet�lemez hale 
get�rm�şt�r. Sorunları aşmak, kr�zden mümkün olan en 
çabuk şek�lde ve en az hasarla çıkab�lmek �ç�n 
y u r t t a ş l a r ı n  v e  t o p l u m u n  v a z g e ç � l m e z 
gereks�n�mler�n�n karşılanmasında toplumsal yarar 
esaslarını temel alan demokrat�k b�r planlama ve 
toplumsal kalkınma perspekt�f� �le kamucu, toplumcu 
b�r programın uygulanması zorunludur.

Bu çerçevede tüm özelleşt�rmeler durdurulmalı, 
kamunun bu alana yatırım yapmasını engelleyen yasal 
veya f��l� engeller ortadan kaldırılmalı, gerek elektr�k 
gerekse petrol ve doğalgaz alanlarında kamu tekel� 
tekrar kurularak, kamu mülk�yet�ndek� bu kuruluşların 
çalışanlarının yönet�m ve denet�mde söz ve karar sah�b� 
olduğu, l�yakat� esas alan n�tel�kl� yönet�mlere sah�p 
olmaları sağlanmalıdır. Aynı şek�lde enerj�n�n b�r �nsan 
hakkı olduğu gerekçes�yle tüm hanelere yaşamsal 
�ht�yaçlarını karşılayacak kadar su, elektr�k ve doğalgaz 
ücrets�z tem�n ed�lmel�d�r.

Murat KÜREKCİ
TMMOB Kocael� İKK Sekreter�
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AKP'l� Cumhurbaşkanı Recep Tayy�p Erdoğan'ın Gez� Eylemler�n� ve Eylemc�ler�n� hedef alan ayrımcı ve 
c�ns�yetç� söylemler�ne karşı Kocael� Emek ve Demokras� Güçler� olarak 6 Haz�ran 2022 tar�h�nde basın 
açıklaması gerçekleşt�r�ld�.

KARANLIK GİDER, GEZİ KALIR! 

Bundan tam 9 sene önce s�yasal �kt�darın �deoloj�k 
sa�klerle İstanbul'un merkez�ne, Gez� Parkı'na ağaçları 
katlederek yapmak �sted�ğ� Topçu Kışlası'na karşı 
başlayan d�ren�ş; ülken�n tamamına yayılmıştı. 
Toplumun her kes�m�n�n kend� talepler�yle alanlara 
çıktığı Gez� günler�nde;  adalet, la�kl�k, özgürlük, �ş, 
ekmek, demokras�  g�b� taleplerle platformlar 
oluşturulmuştu.

Farklılıklarıyla b�r araya gelen m�lyonlarca �nsanı 
buluşturan söylem b�rd�: "Yaşam Tarzıma Dokunma!"

O gün bugündür Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 
Gez� d�ren�ş� ve Gez�'ye katılanlar �t�barsızlaştırılmaya, 
suçla �l�şk�lend�r�lmeye ve ötek�leşt�r�lmeye çalışıldı.   
Öyle k�; Cumhurbaşkanı Erdoğan, tepk�s�n�, tems�l ett�ğ� 
makamı h�çe sayarak, adeta k�ş�sel k�n ve nefret�n� tüm 
er�ll�ğ� �le başta Gez�'ye katılan kadınlar olmak üzere 
hep�m�ze pervasızca hakaret etmeye kadar vardırdı. 
Terör�st, vandal, ha�n, çapulcu �fadeler�yle hakaret 
ed�len m�lyonlarca �nsanın talepler� görmezden gel�nd�.  
Son olarak da sürtük ve azılı azınlık olduk!

Bırakın b�r s�yasetç�y�, bırakın b�r cumhurbaşkanını;  
kültürümüzde, b�r vatandaşın, sevmed�ğ� komşusuna 
dah� söylemekten �mt�na edeceğ� sözler �le hak 
mücadeles� veren m�lyonlarca �nsana hakaret ed�ld�. 
Kend�s�ne yönelt�len en ufak b�r s�yas� eleşt�r�de dah� 
vatandaşları gece yarısı ev�nden aldıran, okul basan 
tahammülsüz �kt�dar z�hn�yet�, kend� vatandaşına 
topyekün hakaret etmekte h�çb�r be�s görmed�!

İkt�dar, kend�s�ne yönelen her �t�razın, her eleşt�r�n�n 
yen� b�r halk d�ren�ş�ne dönüşme korkusuyla, kısacası 
Gez�'n�n hayalet�yle cebelleşt� durdu.

G e z �  d � r e n � ş � ,  g ü v e n l � k  g ü ç l e r � n � n  y o ğ u n 
müdahaleler�ne rağmen kararlılıkla sürdürülen b�r halk 
eylem� oldu.

Yıllar boyunca dış m�hrakların, çeş�tl� lob�ler�n Türk�ye 
düşmanı faal�yetler�n�n b�r ürünü olarak göster�lmeye 
ve karalanmaya çalışılsa da d�renme ruhu asla 
bastırılamadı. Gez�, metal fırtınada fabr�kalarının 
bahçes�nde d�renen �şç�ler�n, Boğaz�ç�'de kayyuma karşı 
d�renenler�n,  İstanbul Sözleşmes�n�  savunma 
mücadeles� veren kadınların mücadeleler�nde ve adalet 
nöbetler�nde yaşamaya devam etmekted�r.

İkt�darın Gez�c�ler ve Gez�c� olmayanlar d�ye yaratmaya 
çalıştığı ayrım bu ülkede yaşanan yoksulluğun, açlığın, 
�şs�zl�ğ�n, ant�demokrat�k uygulamaların üstünü 
örtmeye yetm�yor. Bugün �kt�dar konser ve fest�val 
yasaklayarak, ahlaksızlık tartışması açarak, halkın yaşam 
b�ç�m�ne müdahalelerde bulunarak �st�krarlı b�r 
b�ç�mde faş�zm�n yolunu adım adım yasak yasak kat 
etmekted�r. Gez� davasında hukuk� dayanaktan yoksun 
b�r şek�lde tutuklanan arkadaşlarımıza yönelt�len 
suçlamalar sadece geçm�ştek� eylem� cezalandırmak 
�ç�n değ�l gelecektek� eylemlere n�yet edecekler� 
caydırmak �ç�n, �bret olsun d�yed�r.

Gez�n�n yıldönümünde, artık aramızda olmayan 
mücadelec� 8 genc� asla unutmayacağız. Tutsak ed�lerek 
aramızdan alınan arkadaşlarımızla da tekrar buluşana 
kadar mücadelem�z� sürdüreceğ�z.

Halkına hakaret eden, d�d�şen, talepler�n� küçümseyen, 
bastıran ve halkın sözünü d�nlemeyen �kt�darlar 
yıkılmaya mahkumdur. Bugün yasaklanan her şarkı 
m�lyonlarca �nsan tarafından söylen�yor, yasaklanan her 
fest�val güçlenerek yaşıyor, temel hak ve özgürlüklere, 
emek mücadeles�ne her saldırı, yaşam b�ç�m�ne her 
kısıtlama m�sl�yle d�ren�şe yol açıyor. İkt�darın b�ld�ğ� ve 
korkmak da haklı olduğu tek gerçek; d�renen halklar 
yen�lmez. 

B�r kez daha söylüyoruz: karanlık g�der, gez� kalır.

KOCAELİ EMEK VE DEMOKRASİ GÜÇLERİ
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basın açıklaması

Geçt�ğ�m�z günlerde, İç�şler� Bakanı Süleyman Soylu tarafından duyurulan otoyollarda hız sınırında 
yapılacak düzenlemelere da�r TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes� Başkanı Mehmet Al� 
ELMA tarafından basın açıklaması gerçekleşt�r�ld�.

15-16 HAZİRAN DİRENİŞİ VE DİNMEYEN İŞÇİ VE HALK 
DİRENİŞLERİNİ SELAMLIYORUZ! 

11 Haz�ran 1970'te çıkarılmaya çalışılan yasa �le send�ka 
seçme özgürlüğü kısıtlanmak ve DİSK kapatılmak 
�stem�şt�r. Buna karşı bulunduğu g�r�ş�mlerden sonuç 
alamayan DİSK Yönet�m�n�n verm�ş olduğu d�ren�ş 
kararı �le Marmara'dak� fabr�kalarından çıkan �şç�ler 15-
16 Haz�ran günler�nde İstanbul'da k�tlesel protestolar 
yapmışlardı.

1960'ların �şç� mücadeleler�n�n üzer�nden yükselen ve 
Türk�ye �şç� sınıfı tar�h�n�n en büyük �şç� d�ren�şler�nden 
b�r� olan 15-16 Haz�ran Büyük İşç� D�ren�ş� örgütlü 
olmanın ve haklarına sah�p çıkarak mücadele etmen�n, 
kazanmak �ç�n şart olduğunu gösterm�ş, söz konusu 
yasa Anayasa Mahkemes� tarafından �ptal ed�lm�şt�r.

15-16 Haz�ran 1970'l� yıllarda sınıf mücadeles�n�n 
yükselmes�ne ve örgütlü gücünün büyümes�ne büyük 
katkı sağlamıştır.

15-16 Haz�ran D�ren�ş�nden yaklaşık b�r yıl sonrak� 12 
Mart 1971 muhtırası ve o ara rej�m dönem�, “sosyal 
uyanışın ekonom�k gel�şmey� aştığı” gerekçes�ne 
dayanmakta ,  ser mayen�n  mut lak  hak �m�yet � 
�stenmekteyd�.

İşç�ler�n, gençl�ğ�n, yoksul köylünün ve bütün emekç� 

halkın aydınlanmasının önünü kesmeye yönel�k çabalar 
12 Eylül 1980 faş�st darbes� ve sonrak� �kt�dar 
dönemler�nde doruğa ulaşmıştı. Örgütlenme, send�ka, 
toplu sözleşme, grev, göster�, yürüyüş hakları 
neredeyse yok ed�lm�şt�. Sömürünün yoğunlaşması, 
sefalet ücretler�, güvences�z çalışmanın yaygınlaşması, 
�şç� sağlığı ve �ş güvenl�ğ� gerekl�l�kler�n�n �hlal� ve 
la�kl�ğ�n tasf�ye ed�lmes�yle �nsanlık dışı çalışma ve 
yaşam koşulları had safhaya ulaşmıştır.

Serbestleşt�rme-özelleşt�rmeler, send�kasızlaştırma, 
esnek-güvences�z çalışma, kayıt dışı �st�hdam, kıdem 
tazm�natı ve emekl�l�k haklarına uzanan uygulamalar, 
Cov�d-19 salgını koşullarında daha da ağırlaşan sömürü 
ve �şs �z l �k-yoksul luk-hayat  pahal ı l ığı  k ısk acı , 
emekç�ler�n çalışma ve yaşam haklarını yok ed�c� düzeye 
gelm�şt�r.

Ancak emekç�ler de grevlerle b�r d�ren�ş geleneğ� 
oluşturmuştur. 1961 Saraçhane M�t�ng�, 1963 Kavel 
d�ren�ş�, 1966 Paşabahçe Ş�şe ve Cam Fabr�kası d�ren�ş�, 
1968 Derby Last�k Fabr�kası d�ren�ş�, 1970 15-16 Haz�ran 
d�ren�ş�, 1970'ler�n MESS d�ren�şler�, 1989 Bahar 
Eylemler�, 1991 Büyük Madenc� Yürüyüşü,kamu 
çalışanlarının 1995 yılındak� büyük eyleml�l�kler�, 1994-
1995 d�ren�şler�, 2000'l� yıllarda Sosyal S�gortalar ve 
Genel Sağlık S�gortası (SSGSS) Kanunu'na karşı 
d�ren�şler, Paşabahçe, SEKA, TELEKOM ve d�ğer 
özelleşt�rme karşıtı d�ren�şler, 2010 yılındak� TEKEL 
d�ren�ş�, 1 Mayıs m�t�ngler� ve günümüzdek� sayısız 
d�ren�ş göster�yor k� emekç�ler�n mücadeleler�n�n 
önünü kesmek mümkün değ�ld�r.

15-16 Haz�ran 1970 Büyük İşç� D�ren�ş� ışığında �şç� ve 
hak d�ren�şler�n� selamlıyoruz. Ülkem�z�n bağımsızlık, 
demokras� ,  la�k l �k ,  emek ve sosyal  mücadele 
gelenekler�n� �lg�l�ler�yle b�r arada sürdüreceğ�z ve 
mutlaka mücadele edenler kazanacaklardır!
 
MEHMET ALİ ELMA
TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şube 
Başkanı
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BU PROTOKOLLER 01.03.2019 - 01.03.2020 TARİHLERİ ARASI GEÇERLİ OLUP, MMO ODA/KURUM ÜYELERİ, ÇALIŞANLARI VE 
BU KİŞİLERİN BİRİNCİ DERECE YAKINLARINI KAPSAR. HİZMET ESNASINDA ODA KİMLİK KARTI GÖSTERİLMESİ ESASTIR.
İnd�r�ml� Kuruluşlarımıza  sayfamızdan  https://www.mmo.org.tr/kocael�/uyeler�m�ze-�nd�r�m-protokolu-yap�lan-f�rmalar
ulaşab�l�r ya da Kare Borkod uygulamamızı kullanab�l�rs�n�z. 

SUAT EVRENSEL
CELAL OZAN ÇETİNER
BEYTULLAH ASLAN
YUSUF ÖZTÜRK
DİLARA ARSLANALP
BEYZANUR AKGÜN
MEHMET AKİF KARA
RIDVAN BELLİ

KADİR ÜSTER
ANIL ZİYA AKBAŞ
ÜMİT ATAK
AHMET TÜRK
MERVE BAYRAM
ADEM GÜLER
HÜZEYİN ÖZL
ONUR ADIGÜZEL

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

FURKAN ŞENER
TURGUT UMUT AVDAN
AHMET KAYA
EMRE AKYÜREK
RAMAZAN ÇIRAK
MELİH BAYRAKTAR
CEYHUN DENİZ
AYTÜL SİRMEN
MERT RESUL POLAT

HALİS MİHÇA KIVANCI
RIKEN HAMİTOĞLU
SALİH ÇELİK
İLYAS ERTAŞ
AYTEKİN AYDIN
AHMET ALİ BODU
RAMAZAN YILDIZÖZ
AHMET EREN ÖZBEK

ÜYE ANLAŞMALI KURUMLAR
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üyelerimizden

BAŞSAĞLIĞI

Sakarya İl Tems�lc�l�ğ� öncek� dönem Yürütme Kurulu 
üyeler�m�zden Savaş Kora'nın babası vefat etm�şt�r. 
A�les�ne ve sevenler�ne başsağlığı ve sabırlar d�ler�z.

Üyem�z Mah�r Dönmez'�n annes� vefat etm�şt�r. A�les�ne 
ve sevenler�ne başsağlığı ve sabırlar d�ler�z.

Üyem�z Mustafa Gündüz'ün babası vefat em�şt�r. 
A�les�ne ve sevenler�ne başsağlığı ve sabırlar d�ler�z.

Üyem�z Den�z Akkaya'nın babası Mehmet Akkaya vefat 
etm�şt�r. A�les�ne ve sevenler�ne başsağlığı ve sabırlar 
d�ler�z.

Üyem�z Mehl�ka Kocabaş'ın annes� Kısmet Kocabaş 
vefat etm�şt�r. A�les�ne ve sevenler�ne başsağlığı ve 
sabırlar d�ler�z.

15. Dönem Sakarya Yürütme Kurulu üyem�z Orhan 
Cantek�n'�n kayınval�des� vefat etm�şt�r. A�les�ne ve 
sevenler�ne başsağlığı ve sabırlar d�ler�z.

EĞİTİM TAKVİMİ




