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Murat KÜREKCİ
TMMOB Makina Mühendisleri Odası
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Sevg�l� meslektaşlarım,
Öncel�kle 2021 yılının tüm dünya ülkeler�ne, �nsanlığa sağlık 
get�rmes�n� d�l�yorum. B�l�m�n, tıbbın ışığında Cov�d-19 
salgınına üstünlük sağlandığı, b�rb�r�m�ze sıkı sıkıya 
sarılab�ld�ğ�m�z, esk� normaller�m�z�n ger� geld�ğ� YENİ BİR 
YIL OLMASI hep�m�z�n ortak d�leğ� olsa gerek…

Değerl� meslektaşlarım,
Ülkem�zde, 2018 yılı ortalarından sonra etk�ler� devam eden 
ekonom�k kr�z koşullarının üzer�ne Mart 2020 sonrası Salgın 
etk�ler� de eklenm�şt�r. Salgın sonrası çalışma yaşamına da�r 
yeters�z ve sınırlı düzenlemeler yapıldı.. Bunlardan en 
öneml�s� İşs�zl�k S�gortası Kanunu �le İş Kanunu'nda yapılan 
değ�ş�kl�kler oldu. 

Neredeyse her olağanüstü durumda olduğu g�b� Cov�d-19 
Salgını sürec�n� de fırsata çev�ren anlayışlara karşı 
mücadelem�z� b�rl�kte sürdürme zorunluluğu b�r kez daha 
kend�s�n� toplumsal olarak göstermekted�r. İş yaşamında 
salgın önces�nde de d�llend�r�len, yasalara, yönetmel�klere 
v b .  d ö n ü ş t ü r ü l e n  d ü z e n l e m e l e r  a r t ı k  f � � l e n 
uygulanmaktadır. 

SGK Ek�m 2020 ver�ler�ne göre; Kocael�'de akt�f s�gortalı 
sayısı 604 b�n 182 ve İŞKUR İstat�st�k Genel Müdürlüğü 
ver�ler�ne göre; Cov�d-19 Salgını süres�nce, çalışan 150 b�n 
138 �şç� kısa çalışma ödeneğ�nden yararlandı. 17 N�san 
2020'den 31 Aralık 2020 tar�h�ne kadar ücrets�z �zne 
gönder�lerek nakd� ücret desteğ� alan �şç� sayısı �se 59 b�n 
843 çalışan. Özet�, �l�m�zde çalışanların yaklaşık %25’� kısa 
çalışma ödeneğ�nden yararlanıyorken, %10’u �se ölüm 
ücret� anlamına gelen (2020’de 39 TL, 2021’de �se 47 TL) 
ücrets�z �z�n kullanmak zorunda bırakılıyor.

Meslektaşlarımız arasındak� �şs�zl�k oranı da yanlış eğ�t�m 
pol�t�kaları, �st�hdam anlayışı, reel ekonom�, s�yas� ve 
ekonom�k �st�krarsızlığın �y�den �y�ye büyüttüğü üret�ms�zl�k 
pol�t�kaları, ekonom�k kr�z ve Salgın etk�s�yle c�dd� oranda 
artış gösterm�şt�r. Artık yen� mezun meslektaşlarımız kolay 
k o l a y  � ş  b u l a m a z  o l m u ş l a r d ı r .  Y e n �  m e z u n 
meslektaşlarımızda �şs�zl�k oranı bölgem�zde dah� %25'ler�n 
üzer�nded�r. Çaycılık yapan, depo h�zmetler� yapan 
meslektaşlarımızın yanı sıra �ş aramayı çoktan bırakmış 
mühend�slere artık b�r çoğumuz rastlamaktayız.

İş yaşamında �st�hdam yeters�zl�klerle b�rl�kte, ücret 
düşüklüğü, fazla mesa� ücret� ve d�ğer sosyal haklardan 
mağdur olan meslektaşlarımız, salgın dönem�nde �y�den 
�y�ye kurumsallaşan uzaktan çalışma, esnek çalışma 
yöntemler� �le b�rl�kte GELECEKSİZLİK tüm çalışanlarda 
olduğu g�b� mühend�sler �ç�n de tehd�t olma dozunu 
artırmıştır.  B�rl�kte olmak, Odalarda, send�kalarda 
örgütlenmek, kend� sorunlarımıza ortak sorunlar 
yaşadığımız kes�mlerle ortaklaşa sah�p çıkmak esas 
yöntemd�r. Mücadeleye devam demekten başka söylenecek 
söz yoktur. Ses�m�z� duyurab�lmen�n yegane yolu dayanışma 
�ç�nde olmaktan geçmekted�r.

Sevg�l� meslektaşlarım,
Ocak ve Şubat aylarında b�r çok web�nar etk�nl�ğ� 
gerçekleşt�rd�k. 

Y�ne bu dönemde çok sayıda �şyer�nde Odamızın 
tems�lc� l �ğ�n�  üst lenm�ş meslektaşlar ımızı  ( �şyer � 
tems�lc�ler�m�z�) z�yaret ederek Şube Yönet�m Kurulumuzun 
beklent�ler�n� �lett�k ve �şyerler�nden talepler� aldık. Güçlü 
Odanın, �şyerler�nde örgütlü üyeler�m�z�n varlığında karşılık 
bulduğunu b�l�yoruz. S�zlerde �şyer� tems�lc�kler� konusunda 
görüşler�n�z� b�z�mle paylaşın.

Değerl� meslektaşlarım, 
2021 yılı Sonbaharında, Odamız adına VI. Enerj� Ver�ml�l�ğ� 
K o n gre s � n �  Ş u b e m � z  y ü r ü te ce k ,  Y � n e  S a k a r y a  İ l 
Tems�lc�l�ğ�m�z etk�nl�k alanında Şube etk�nl�k alanında 
b ö l g e s e l / y e r e l  o l a r a k  2 .  B a k ı m  S e m p o z y u m u 
düzenlenecekt�r. Her �k� etk�nl�k �ç�nde gerek b�ld�r� katılımı, 
gerekse her tür öner� ve desteğ�n�z, mesleğ�m�z �ç�n 
öneml�d�r. Meslek alanlarımızın düzenlenmes�, d�s�pl�ne 
ed�lmes� hep�m�z�n ortak çıkarınadır. Odalarımıza b�rl�kte 
sah�p çıkalım.

Sevg�l� Meslektaşlarım, 
Meslektaşlarımız Necmett�n Karataş, Prof. Dr. Durmuş 
Kaya'yı bu dönemde kaybett�k. Üzüntümüz büyük…

Son olarak değerl� meslektaşlarım, Mühend�sl�k b�lg�s�n� 
�nsanlığın, halkımızın ve ülkem�z�n çıkarına sunmaktan onur 
duymakta olduğumuzu �fade ed�yor; b�r kez daha önce 
sağlık ve b�r arada mutlu yarınlar d�l�yorum.



tmmob’den

BİN KERE DE YARGILASANIZ, DOKUNAMAYACAKSINIZ
SUÇSUZLUĞUMUZA!

Gez� Davasında yargılanan, aralarında üyeler�m�z�n de bulunduğu 9 k�ş� hakkında ver�len beraat 
kararlarının İst�naf Mahkemes� tarafından bozularak yen�den yargılama kararı ver�lmes� üzer�ne TMMOB 
Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz tarafından 25 Ocak 2021 tar�h�nde basın açıklaması yapıldı.

Aralarında üyeler�m�z Mücella Yapıcı, 
Tayfun Kahraman �le avukatımız Can 
Atalay'ın da bulunduğu 9 k�ş� hakkında 
Gez� Davası'nda ver�len beraat kararının 
�st�naf mahkemes�nde bozulmasının 
hukuka sığar yanı bulunmamaktadır.

Bugüne kadar Gez� D�ren�ş�'ne �l�şk�n 
açılan tüm davalar beraatle sonuçlanmış, 
Gez� D�ren�ş�'n� karalamaya ve kr�m�nal�ze 
etmeye yönel�k tüm suçlamaların asılsız 
olduğu defalarca ortaya çıkmıştır.

İst�naf Mahkemes� tarafından ver�len bu karar, geçm�ş 
yargı kararlarının tanınmaması anlamına geld�ğ� g�b�, 
hukukun en temel �lkeler�nden b�r� olan “aynı suçlamayla 
�k� defa yargılanmama” hakkının �hlal� anlamına da 
gelmekted�r.

İst�naf Mahkemes� verd�ğ� bu kararla, Anayasa 
Mahkemes� tarafından ver�len “barışçıl toplantıların 
düzenlenmes�n�n, organ�ze ed�lmes�n�n ve bunlara 

katılınmasının suçlama konusu olmaması 
gerek�r” kararını da açıkça yok saymaktadır.

Daha önce b�n kere söyled�k, b�n kere 
daha söylemekten ger� duymayacağız: 
Gez� bu ülken�n başına gelen en güzel 
şeyd�r. Gez� bu ülken�n en masum, en 
�nsan�, en saf halk d�ren�ş�d�r.  Gez� D�ren�ş� 
bu topraklarda ağaca, doğaya ve kamusal 
mek anlara  sah�p ç ık ma � rades�n�n 
z�rves�d�r. Gez� D�ren�ş� �nsanlığın ortak 

değerler�ne, haklara ve özgürlüklere sah�p çıkmanın 
h�kayes�d�r. Gez� d�ren�ş� toplumun her kes�m�nden �nsanın 
b�r arada yaşamasının, paylaşmasının ve dayanışmasının 
en güzel örneğ�d�r.

B�n kere de yargılasanız, bu onurlu halk hareket�n� 
s�yaset güdümlü davalarla k�rletmey� başaramayacaksınız!

EMİN KORAMAZ
TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

MELİH BULU BOĞAZİÇİ’NE REKTÖR OLAMAZ!
Atanmış Rektör Mel�h Bulu'yu kabul etmeyen Boğaz�ç� Ün�vers�tes� öğrenc�ler� ve akadem�syenler�n� 
hedef alan �kt�dar saldırılarına ve pol�s ş�ddet�ne �l�şk�n TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz 
tarafından 2 Şubat 2021 tar�h�nde basın açıklaması yapıldı.

Ün�vers�te geleneğ� ve demokras� �lkeler� 
ç�ğnenerek Cumhurbaşkanlığı tarafından 
Boğaz�ç� Ün�vers�tes�'ne dışarıdan rektör 
olarak atanan Mel�h Bulu'ya yönel�k tepk�ler 
1 aydan bu yana devam ed�yor.

Ak adem�syenlerden öğrenc� lere, 
çalışanlardan mezunlara kadar Boğaz�ç� 
Ün�vers�tes� b�leşenler�n�n tümünün parçası 
olduğu protestolardan rahatsız olan �kt�dar, 
akla geleb�lecek her türden man�pülasyon 
ve ş�ddet yöntem�yle bu haklı protestoyu bastırmaya 
çalışıyor.

Kampüs kapısına kelepçe vurulması ve öğrenc� 
evler�ne yönel�k pol�s baskınlarıyla başlayan �kt�dar baskısı, 
öğrenc�ler�n kampüste düzenled�kler� b�r serg�de yer alan 
görsel�n �kt�dar mensupları tarafından “İslam'a Hakaret” 
olarak hedef göster�lmes�yle yen� b�r boyut kazandı.

İç�şler� Bakanı'ndan D�yanet İşler� Başkanına, yandaş 
medyadan sosyal medya troller�ne kadar tüm kes�mler 
LGBTİ b�reyler� hedef gösterd�. Görsel� hazırlayan 
öğrenc�ler tutuklandı. İstanbul ve İzm�r'de, tutuklanan 
öğrenc�lere destek olmak �steyen 200'e yakın öğrenc�, keyf� 

b�ç�mde gözaltına alındı. Boğaz�ç� Kampüsü 
çev�k kuvvet tarafından basılarak öğrenc�ler 
darp ed�lerek kampüs dışına atıldı.

Boğaz�ç� Ün�vers�tes� öğrenc�ler�n� ve 
öğret�m üyeler�n� hedef alan pol�s ş�ddet�n�, 
LGBTİ b�reylere yönel�k ayrımcı ve dışlayıcı 
tutumu, �fade özgürlüğünü ve la�kl�ğ� 
ayaklar altına alan her türden yaklaşımı 
kınıyoruz.

İ k t � d a r  u z u n  z a m a n d a n  b u  ya n a 
s�yaseten baş edemed�ğ� her konuyu, toplumun d�n� ve 
m�ll� hassas�yetler� kullanarak, toplumun b�r kes�m�n� d�ğer 
kes�mler�ne karşı kışkırtarak çözümlemeye çalışıyor. Bu 
tehl�kel� kamplaştırma ve düşmanlaştırma s�yaset�nden 
vazgeç�lmel�d�r.

S�yas� �kt�dar Boğaz�ç� Ün�vers�tes� b�leşenler�n�n 
demokrat�k talepler�ne kulak vermel�, tutuklanan ve 
gözaltına alınan öğrenc�ler serbest bırakılmalı ve atanmış 
Rektör Mel�h Bulu derhal �st�fa etmel�d�r.

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

İş c�nayetler� ve meslek hastalıkları unutturulmaması 
gerekl� konuların başlarında yer alıyor. Bugün bu 
açıklamayı yapmamızın neden�, 20 Şubat 2021 
tar�h�nde Bursa İnegöl'de b�r mob�lya fabr�kasında 
meydana gelen buhar kazanı patlaması sonucu b�r 
emekç�n�n hayatını kaybetmes�, Elazığ'ın Palu �lçes�nde 
19 Şubat 2021 tar�h�nde b�r maden ocağında, asansör 
olarak kullanılan vagonun halatının kopması sonucu �k� 
emekç�n�n hayatını kaybetmes�, Balıkes�r Gönen 
İlçes�'nde 13 Şubat tar�h�nde b�r döküm fabr�kasındak� 
patlamada yaralanan mak�na mühend�s� Hakan 
Arslan'ın hayatını kaybetmes�d�r. Hakan Arslan Mak�na 
Mühend�sler� Odası üyes� değ�ld�r ve �şe g�rerken �şyer� 
Mak�na Mühend�sler� Odası kayıt belges�n� �stemes� 
gerekt�ğ� halde bu belgey� �stemem�şt�r.
Pandem� sürec�nde gerekt�ğ� kadar konuşulmuyor olsa 
da �ş c�nayetler� ülkem�zde da�m� b�r sorun olarak 
duruyor. Her gün en az 5 emekç� �ş kazaları sonucu 
hayatını kaybed�yor, her gün 30 emekç�n�n meslek 
hastalığı sonucu hayatını kaybett�ğ�nden haber�m�z 
b�le olmuyor.
SGK, en son 2019 yılı �ş kazası ve meslek hastalıkları 
�stat�st�kler�n� yayımladı. Bu �stat�st�ğe göre 2019 yılında 
�ş kazası sonucu 1.149 emekç� hayatını kaybett�, meslek 
hastalığı sonucu b�r tane b�le can kaybı tesp�t 
ed�lemed�. İSİG Mecl�s� 2020 yılında 2.427 emekç�n�n �ş 
c�nayetler� sonucu hayatını kaybett�ğ�n� açıkladı. İSİG 
Mecl�s� açıklamasında 2020 yılında 741 emekç� COVİD 
19 neden�yle hayatını kaybett�.
ILO'nun tahm�nler�ne göre dünyada her yıl meydana 
gelen �ş kazası sonucu ölümler�n 6,3 katı sayıda ölüm, 
�şle �lg�l� hastalıklar sonucunda meydana gelmekted�r. 
Bu ver� ve SGK İstat�st�kler� esas alındığında 2017 yılında 
en az 10.218, 2018 yılında en az 9.714, 2019 yılında en az 
7.238 emekç� meslek hastalığı sonucu hayatını kaybett� 
demek mümkündür.
Defne Kalaycı, Mehmet Erdem Alagüney, Al� Nac� YILDIZ 
tarafından yapılan  ve Acta Med�ca Derg�s� 2019'un 50. 
sayısında yayımlanan “The Est�mated Number of 
Occupat�onal D�seases and Work-Related D�seases �n 
Turkey” başlıklı makaleye göre �se 2016 yılında meslek 
hastalıklarına ve �şle �lg�l� hastalıklara bağlı olarak 
tahm�nen 30.555 k�ş� hayatını kaybetm�şt�r.
Her �ş kazası �ç�n b�r tekn�k neden söyleyeb�l�r�z, 
yuk arıda saydığımız �ş  k azalar ı ( ! )  �ç �n,  buhar 
kazanlarının, basınçlı kapların, kaldırma araçlarının, 
halatların per�yod�k kontroller�n�n yapılmaması ya da 
eh�l ellerce yapılmaması nedenler�n� sayab�l�r�z. Bu 

olaylara son halkada bu vurdumduymazlıklar neden 
olmuştur, ancak son halkaya gel�nceye kadar asıl neden 
mevzuat kurgulanmasındak� eks�kl�kler, denet�ms�zl�k 
ve ceza uygulanmamasıdır. Öyle k� 6331 sayılı İş Sağlığı 
Güvenl�ğ� Kanununda �şç� sağlığı ve güvenl�ğ�n�n 
sağlanması �ş� p�yasa şartlarına bırakılmıştır, Ortak 
Sağlık Güvenl�k B�r�mler� (OSGB) den�len T�caret Kanunu 
hükümler�ne göre kurulmuş olan ş�rketlerden en ucuz 
f�yatı veren f�rmalara �ş sağlığı ve güvenl�ğ� �ş� �hale 
ed�lmekted�r. OSGB'ler per�yod�k olarak yen�lenen 
�haleler� yen�den alab�lmek �ç�n genell�kle �şyerler�nde 
�şveren�n önlem alması �ç�n öner�de bulunmamakta ya 
da önlem alınmasa da ısrarcı olmamaktadırlar. Dolayısı 
�le �ş kazaları ve ölümler azalmamaktadır. Ölüm 
meydana geld�ğ�nde genel l �k le  � ş  güvenl �ğ� 
uzmanından hesap sorulmakta,  �şverenlere yaptırım 
uygulanmamaktadır.  B�l�nd�ğ� üzere 301 k�ş�n�n 
hayatını kaybett�ğ� �ş c�nayet�nde b�le tutuklu k�mse 
kalmamıştır.
İşyerler� denetlenmemekted�r, A�le Çalışma ve Sosyal 
H�zmetler Bakanlığı, Rehberl�k ve Teft�ş Kurulu 
Başkanlığı 2019 yılı faal�yet raporunda yer alan b�lg�lere 
göre 2019 yılında İSİG yönünden yapılan toplam teft�ş 
sayısı 3.088'd�r. 2020 yılı Temmuz ayında yayımlanan, 
A�le, Çalışma ve Sosyal H�zmetler Bakanlığının, 
“İstat�st�klerle Türk�ye'n�n İSİG Görünümü” başlıklı 
yayınında Türk�ye'de 1.879.771 �şyer�n�n bulunduğu 
bel�rt�lmekted�r. Yan� her 1.000 �şyer�nden yanlızca 1,6'sı 
İSİG yönünden denetlenm�şt�r.  Bu koşullarda 
�şyerler�nde İSİG'�n sağlanması mümkün müdür?
Emekç�ler�n �şyerler�nde ölmemes� �ç�n öner�ler�m�z 
özetle şunlardır:
6331 sayılı İş Sağlığı Güvenl�ğ� Kanunu �le Türk Ceza 
K a n u n u  y e n � d e n  d ü z e n l e n m e l � d � r,  İ S İ G ' n � n 
sağlanmasının  �şveren yükümlülüğü olduğu 
gerçeğ�nden hareketle �ş güvenl�ğ� uzmanları, �şyer� 
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hek�mler�n�n “rehber-danışman” olduğu, dolayısı �le 
kazalar ve meslek hastalıklarından yalnızca �şverenler 
ya da �şveren vek�ller� yargılanmalıdır.
Basınçlı kaplar, kaldırma araçları vb. araçların per�yod�k 
kontroller� kamusal b�r h�zmett�r ve kamusal anlayışla 
düzenlenmel� ve usulüne göre yapılıp yapılmadığının 
� z l e n m e s � n d e  M a k � n a  M ü h e n d � s l e r �  O d a s ı 
yetk�lend�r�lmel�d�r.
İşyerler� İSİG yönünden denetlenmel�d�r.
Denet�mler sonucunda İSİG yönünden tesp�t ed�len 
eks�kl�kler �ç�n, mutlaka etk�l� �dar� para cezaları 
uygulanmalıdır.
Özel sektörde Mühend�sl�k-M�marlık h�zmetler�n�n 

Meslek Odasına kayıtlı mühend�s ve m�marlarca 
yürütülmes� zorunludur; �şverenlerce �şe alımlarda, 
meslek odası kayıt belges� aranmalıdır. Özel sektörün, 
kamu �le her türlü �l�şk�s�nde, hang� kamu kurumu 
tarafından yapılırsa yapılsın, denet�mlerde ve SGK 
b�ld�r�mler�nde Oda kayıt belges� mutlaka �stenmel�d�r.
Yılda yaklaşık olarak 10.000 emekç�n�n öldüğü meslek 
hastalıklarının tesp�t ed�lmes� �ç�n kararlı ve ısrarcı 
olunmalıdır.

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

2020 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN MÜHENDİS
YETKİLENDİRME EĞİTİMLERİMİZ

Günümüzde b�l�m, teknoloj� ve mühend�sl�k uygulama alanlarında meydana gelen hızlı değ�ş�m sürec� 
örgün eğ�t�m kurumlarında ver�len eğ�t�m�n zaman �ç�nde atıl b�lg� hal�ne gelmes�ne yol açmaktadır.

Kamu sağlığı ve güvenl�ğ�n� �lg�lend�ren alanlarda 
çalışan Odamız üyeler�n�n, meslek alanlarındak� 
gereks�n�m ve talepler�n� göz önünde bulundurarak 
uzmanlık alanlarımızla �lg�l� merkez� olarak yoğun b�r 
meslek �ç� eğ�t�m programı yürütmekted�r. Ülke 
genel�ne yayılmış eğ�t�m merkezler�m�zde üyeler�m�z 
16 alanda 140 eğ�tmen tarafından eğ�t�lmekte, sınava 
t a b �  t u t u l m a k t a  v e  b a ş a r ı l ı  o l a n l a r  d a 
belgelend�r�lmekted�r.
Eğ�t�m ve sem�nerlerde Odamız üyeler�n�n b�lg�ler�n�n 
tazelenmes�n�,  yen� teknoloj� lerden haberdar 
ed�lmes�n�, toplumsal duyarlılıklarının artırılması 
sürdürülmekted�r.
Ayrıca Coronav�rüs (Cov�d-19) salgını neden�yle Şube 
faal�yetler�m�z� büyük oranda d�j�tal Platformlarımız 
üzer�nden gerçekleşt�rmektey�z. Odamız yaşanmakta 
olan salgın günler�nde üyeler�m�z�n b�lg� b�r�k�mler�ne 
katkı sağlamak ve dayanışma göstermek amacıyla 25 

Mart 2020'den bu yana web�nar /çevr�m �ç� eğ�t�mler 
düzenlemeye devam etmekted�r.
2020 yılında gerçekleşt�r�len Mühend�s Yetk�lend�rme 
Eğ�t�mler�m�z� aşağıdak� tablodan �nceleyeb�l�rs�n�z.

Eğ�t�m Adı Eğ�t�m Katılımcı 
Adl� Traf�k Kazaları B�l�rk�ş�l�k Kursu 1 5
Asansör Avan Proje Hazırlama Mühend�s Yetk�lend�rme Kursu 24 413
Asansör Mühend�s Yetk�lend�rme Kursu 17 261
Asansör Per�yod�k Kontrol Muayene Elemanı Kursu 17 318
Asansör Yetk�l� Serv�s Tekn�k Sorumlusu Eğ�t�m� 24 308
Basınçlı Hava Tes�satı Mühend�s Yetk�lend�rme Kursu 1 17
Doğalgaz İç Tes�sat Mühend�s Yetk�lend�rme Kursu 19 361
Endüstr�yel ve Büyük Tüket�ml� Tes�sler�n Doğalgaza Dönüşümü 14 210
Enerj� K�ml�k Belges� Uzmanı Eğ�t�m� 21 327
Enerj� K�ml�k Belges� Uzmanı Oryantasyon Eğ�t�m� 6 24
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(YEKDEM) DEĞİŞMELİDİR

2011'de, o dönem yatırım ve �şletme mal�yetler� bugüne 
göre yüksek olan yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarından 
elektr�k üret�m�n� desteklemek amacıyla; on yıl süreyle 
yüksek alım f�yatları �le alım garant�ler� uygulamasına 
başlanmıştı. Yen�leneb�l�r Enerj� Kaynaklarından Elektr�k 
Üret�m�n� Destekleme Mekan�zması (YEKDEM) �le 
18.05.2005 tar�h�nden sonra �şletmeye g�rm�ş ve 2015 
yılı sonuna kadar �şletmeye g�recek olan; h�drol�k ve 
rüzgâr kaynakları �ç�n 7,3 dolarcent/kWh, jeotermal 
kaynağı �ç�n 10,5 dolarcent/kWh, güneş (fotovolta�k) ve 
b�yokütle kaynakları �ç�n 13,3 dolar cent/kWh f�yat �le 
satın alma garant�s� ver�lm�şt�. Teşv�klerden yararlanma 
süres� �se 10 yıl �le sınırlandırılmıştı. Ayrıca l�sanslı 
tes�slerde kullanılan yerl� üret�m aksamlar �ç�n de 5 yıl 
süre �le ek teşv�kler tanımlanmıştı. Geçen sürede, 
k ayd e d � l e n  te k n o l o j � k  g e l � ş m e l e r l e ,  y a t ı r ı m 
mal�yetler�n�n azalmaya başlamasına rağmen, 2015 
sonunda sona ermes� öngörülen uygulama, aynı yüksek 
alım f�yatlarıyla 2020 yılı sonuna kadar uzatılmıştı. 2020 
sonbaharında yapılan başka b�r düzenleme �le, bu süre 
küresel salgın gerekçes�yle 30 Haz�ran 2021'e 
ertelenm�şt�.

YEKDEM'den yararlanan santralların toplam gücü 
2015'de 5.424 MW �ken 2020'de 21.877,2 MW'a 
çıkmıştır. Uygulamadan yen�leb�l�r enerj� kaynaklarına 
dayalı kurulu gücün yarısına yakını, tüm kurulu gücün 
yüzde 22,9'u yararlanmıştır. 2020'de üret�len elektr�ğ�n 
dörtte b�r�ne yakın bölümü bu yüksek f�yatlı alım 
garant�l� tes�slerden karşılanmıştır

2010 yılından bu yana teknoloj�dek� gel�şmelerle 
yatırım ve �şletme mal�yetler�nde büyük düşüşler 
yaşanmış olmasına karşın, mal�yetlerdek� düşüşler 
ülkem�zde elektr�k satış f�yatlarına yansıtılmamıştır. Son 
üç yılda özel ş�rketlere YEKDEM mekan�zmasıyla 110,5 
m�lyar TL ödeme yapılmıştır.

Geçen yılı Kasım ayında TBMM'ye sunulan tasarı hızlı b�r 
şek�lde sonuçlandırılmış ve çıkarılan yasa �le Haz�ran 
2021'den sonra �şletmeye g�recek yen�leneb�l�r 
kaynaklara dayalı elektr�k üret�m tes�sler� �ç�n yapılacak 
destek uygulamalarında değ�ş�kl�kler yapılmıştı. 
29.01.2021 tar�h ve 3453 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı 
�le de yen� esaslar bel�rlenm�şt�r. Söz konusu karara göre, 
1 Temmuz 2021 �le 31 Aralık 2025 arasındak� dönemde 
devreye g�recek YEK belgel� santrallarda üret�len 

elektr�k �ç�n 10 yıl boyunca garant�l� alım f�yatı 
uygulanacaktır.  Bu santrallarda yerl�  ek�pman 
kullanıldığı takd�rde de 5 yıl boyunca alım f�yatlarına 
�lave yerl� katkı desteğ� eklenecekt�r.

Kuruş esaslı Türk L�rası olarak bel�rlenen f�yatlar 1 N�san 
2021 tar�h�nden �t�baren başlamak üzere üçer aylık 
dönemler hal�nde güncellenecekt�r. Güncellemelerde, 
TÜFE ve ÜFE artışları yüzde 26'lık, USD ve Euro f�yat 
değ�ş�mler� �se yüzde 24'l�k paylara sah�p olacaklar. Bu 
şek�lde yatırımcı ş�rketlere ver�lecek destekler olası f�yat 
hareketler�nden ters yönde etk�lenmeyecekt�r.

D�ğer taraftan halen devrede olan ve YEKDEM'den 
yararlananlar �le 01.07.2021'e kadar devreye g�recek 
olan tes�slere, YEKDEM'den yararlandıkları sürece 
destekler USD'ye endeksl� yüksek alım f�yatları 
üzer�nden ödenmeye devam ed�lecekt�r. EPİAŞ 
tarafından �şlet�len elektr�k borsası PTF ortalamaları �se 
2018 yılında 4,8; 2019 yılında 4,6; Ocak-Eylül 2020 
dönem�nde 4,0 dolarcent/kWh olmuştur. YEKDEM 
kapsamındak� 22.000 MW'a yakın kurulu güçte tes�sler 
�ç�n 7,3-13,3 USD cent aralığındak� ve p�yasa takas 
f�yatının yüzde 82,5-232,5 daha üzer�nde f�yatlarla alım 
yapılmaya devam ed�lecekt�r.

YEKDEM uygulamasının bugüne gelen hal� �le, 
1 Te m m u z  2 0 2 1 'd e n  s o n ra  m e vc u t l a  b � r l � k te 
uygulanacak vers�yonunun tüm yükü, faturalar 
üzer�nden tüket�c�lere yansıtılacaktır.

B�l�nd�ğ� üzere ülkem�zde �şs�z sayısı on m�lyonu 
a ş m ı ş t ı r.  K a p a n a n  � ş l e t m e  s ay ı s ı  o n b � n l e r l e 
ölçülmekted�r. Asgar� ücret, memur ve emekl� maaşları 

Bedel�n� tüket�c�ler�n öded�ğ�, özel ş�rket kârlarını  güvence altına alma amaçlı adalets�z yen�leneb�l�r 
enerj� kaynaklarından elektr�k üret�m�n� destekleme mekan�zması (YEKDEM) değ�şmel�d�r
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çok düşük oranda artarken, özel elektr�k ş�rketler�nden 
yapılacak alım f�yatlarının yılda dört kez artmasına 
�mkan tanınması, ş�rketler leh�ne, tüket�c�ler aleyh�ne 
haksız b�r uygulamadır. Dahası, bu destekler� yeters�z 
bulan bazı yatırımcı dernekler�, alım f�yatlarının 
yükselt�lmes�n� ve  üç ayda b�r yapılacak ayarlamaların 
b ü t ü n ü y l e  d ö v � z e  e n d e k s l e n m e s � n �  t a l e p 
edeb�lmekted�r.

Yen�leneb�l�r enerj�den yararlanmayı, mühend�sl�k 
kurallarına uygun ve ahlaklı olarak değerlend�r�lmes� 
koşuluyla uzun yıllardır savunuyoruz. Ancak, geçt�ğ�m�z 
dönemde, özel f�rmalarca üret�len elektr�k enerj�s�ne 
yüksek f�yatla alım garant�s� ver�lmes� ve denet�ms�zl�k, 
ş�rketler�n �ştahını kabarttı ve b�r yandan doğayı-çevrey� 
olumsuz yönde etk�leyen bazı yatırımlara sebep olurken 
d�ğer yandan yurttaşların elektr�k faturalarını ş�ş�rd�. Özel 
sermaye çıkarlarını gözeten uygulama, yatırımcı 
f�rmaların yanı sıra, yabancı ek�pman üret�c�ler�n�n ve 
f�nans kurumlarının da ekmekler�ne yağ sürdü. 
Ek�pman tedar�kç�ler� f�yatlarını mal�yet esasına göre 
değ�l, teşv�k f�yatından yola çıkarak bel�rled�. Süreçte, 
ek�pman f�yatları dünya genel�nde hızlı düşerken, 
yurttaşlar bu gel�şmelerden yararlanmadı, ters�ne 
sürekl� artan faturalarla cepler�nden bell� b�r zümreye 
kaynak aktarıldı. Mesken, sanay�, t�carethane, 
tarımsal sulama aboneler�, elektr�ğe, yüksek bedeller 
öded�.

YEKDEM'�n son açıklanan şek�lde uygulamaya devam 
etmes�, yurttaşların değ�l özel ş�rketler�n çıkarlarını 
gözeten bu adalets�zl�ğ�n aynı şek�lde devam edeceğ�n� 
göster�yor. Türk�ye ve dünya genel�ndek� �halelerde 
ortaya çıkan rakamlar, bel�rl� ve sınırlı uygulamalar 
dışında yen�leneb�l�r  kaynakla rda n elektr�k 

üret�m�ne özel destekler ver�lmes�n�n (uzun b�r 
süred�r) gerekl� olmadığını ortaya koyuyor.

Bu ves�le �le gazetec� Özgür Gürbüz'ün dey�m� �le, adının 
Osmangaz� Nükleer Santralı olması daha uygun olan 
Akkuyu NGS Projes�nde de, köprüden geçmesek de 
öded�ğ�m�z g�b�, tüketmesek de üret�lecek elektr�ğe 
yüksek f�yatla ve USD esaslı alım garant�s� ver�ld�ğ�n� 
de hatırlatalım.

Yukarıda bel�rtt�ğ�m�z adalets�zl�kler�n ortadan 
kaldırılması �ç�n:
• YEKDEM �le onun yanı sıra Kapas�te Mekan�zması ve 
yerl� kömür santrallarından özel f�yatla elektr�k alımı g�b� 
desteklere son ver�lmel�d�r.
• Atık last�k ürünler�nden elektr�k üret�m�, bırakın 
desteklenmey� tamamen yasaklanmalıdır.
• Yen�leneb�l�r kaynaklardan elektr�k üret�m� �ç�n 
toplumsal yarar esas olmalı, ş�rketler�n değ�l yurttaşların 
çıkarları gözet�lmel�d�r.
• Enerj� �ht�yacının karşılanması �ç�n yapılacak yatırımlar 
ulusal ölçekte, bölgesel ve yerel �ht�yaçları d�kkate alan 
kamusal b�r planlamaya uygun olmalıdır.
• ÇED çalışmaları, çevresel ve toplumsal etk�ler� 
kapsayacak b�r �çer�k ve katılımcı b�r �şley�şle 
yapılmalıdır.
• Tüm yurttaşların ortak zeng�nl�ğ� olan doğal 
kaynakların yurttaşların faydalanamayacağı şek�lde 
kullanımına, tarımsal faal�yetler�n zarar görmes�ne ve 
yöre halkının �stemed�ğ� yatırımlara �z�n ver�lmemel�d�r.
• Enerj� yönet�m� ve özel ş�rketler eller�n� yurttaşların 
cepler�nden çekmel�d�r.

Yunus Yener
TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI



şube günlüğü

MESLEKTE ONUR YILI BELGELERİ
TAKDİM EDİLDİ

ŞUBE TEMSİLCİLİK YÜRÜTME KURULLARI
ORTAK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KAPALI ALAN ÇALIŞMALARINDA İSG

İŞ HAYATINA HAZIRLIK SEMİNERLERİ
PROGRAMI

Şube Yürütme Kurulu ve Tems�lc�l�k Yürütme Kurulları 
ortak toplantısı 05.01.2021 tar�h�nde d�j�tal platform 
üzer�nden gerçekleşt�r�ld�. Toplantıda 2020 yılı 
değerlend�r�l�rken 2021 yılı çalışma planları üzer�nde 
görüş alışver�ş�nde bulunuldu.

Kapalı Alan Çalışmalarda İSİG başlıklı çevr�m�ç� 
sem�ner�m�z 607 k�ş�n�n katılımı �le gerçekleşt�r�lm�şt�r.

M a k � n a  M ü h e n d � s l e r � 
O d a s ı  K o c a e l �  Ş u b e s � 
E ğ � t � m  K o m � s y o n u 
katkılarıyla mezun olacak 
meslektaş adaylarımızın 
v e y a  h e n ü z  b � r  � ş t e 
ç a l ı ş m a y a n 
meslektaşlarımızın b�lg� 
b�r�k�m�n� arttırmak ve �ş 
yaşamına �l�şk�n b�lg�ler�n� 
gel�şt�rmek amacıyla "İş 
H a y a t ı n a  H a z ı r l ı k 
Sem�nerler�" programı 
oluşturulmuş, Ocak ay'ı 
eğ�t�mler� �le 14 sem�ner 
başlığında tamamlanmıştır.

Meslekte 5-10-15-20 yılını dolduran üyeler�m�ze Onur 
Yılı Belgeler� takd�m ed�ld�.
AYGAZ, OPET ve GÜBRETAŞ f�rmalarına yapılan 
z�yaretlerde �ş yer� tems�lc�ler�m�z MURAT GÜNAY, 
MUSTAFA ŞEKERCİ ve ŞUAYP KARAKAŞ'a 2021 yılı 
ajandalarını ve İş Yer� Tems�lc�ler�m�z �ç�n hazırladığımız 
kupaları takd�m ett�k.Z�yaret�m�zde meslektaşlarımıza 
Meslekte 5/10/15/20. Onur Yılı Belgeler� de ver�ld�.



BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE EFES SANAL
KÜLTÜR TURU ETKİNLİĞİMİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İŞYERİ TEMSİLCİSİ ZİYARETLERİ KAPSAMINDA
ELTESAN A.Ş. FİRMASINA ÜYE ZİYARETİ

GERÇEKLEŞTİRDİK

YÜCEL BORU A.Ş. FİRMASINA İŞYERİ
TEMSİLCİLERİ ZİYARETİ YAPILDIDANIŞMA KURULU 3. TOPLANTISI

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

şube günlüğü

PROMETEON A.Ş. FİRMASINDA ÜYELERİMİZİ
ZİYARET ETTİK

MMO Kocael� şube Sosyal Etk�nl�kler Kom�syonunun 
organ�zasyonu �le pandem� sebeb�yle yapılamayan 
kültürel gez�ler�m�ze d�j�tal ortamda devam ett�k.  Bu 
etk�nl�ğ�m�zde Efes Ant�k Kent�'n�n b�l�nmeyen yönler�n� 
d�j�tal ortamda b�rl�kte keşfett�k..
Öğret�m görevl�s� rehber En�s KURT un Efes Ant�k kent� 
ve tar�h� �le �lg�l� detaylarını verd�ğ� Sanal Kültür 
turumuza 45 üye ve yakınları katıldı.

30.01.2021 tar�h�nde gerçekleşt�r�len Danışma Kurulu 3. 
Toplantısına 80 danışma kurulu üyes� katıldı. 2020 Şube 
çalışmaları değerlend�r�ld� ve 2021 yılı �ç�n görüş ve 
öner�ler alındı.

Prometeon A.Ş 'de meslektaşlarımız Özcan İlter ve 
Selçuk Karstarlı'yı z�yaret ederek üyeler�m�ze oda 
ajandalarını ve Selçuk Karstarlı'ya Meslekte 15. Onur Yılı 
belges�n� takd�m ett�k.

Eltesan �ş  yer �  tems�lc�m�z Alper Savah�l  ve 
meslektaşımız Merve Gürsoy �le b�r araya gelerek Oda 
ajandalarını tesl�m ett�k. İşyer� tems�lc�m�z Alper Bey'e 
kupa bardağını ve Meslekte 10. Onur yılı belges�n� 
takd�m ett�k.

Yücel Boru �ş yer� tems�lc�m�z Cem Oğuzhan'ı z�yaret 
ederek Oda ajandalarımızı ve �ş yer� tems�lc�ler�m�z �ç�n 
hazırladığımız kupasını tesl�m ett�k.

İŞYERİ TEMSİLCİLERİ ZİYARETİ İÇİN
GEBZE BELEDİYESİNDEYDİK

Gebze Beled�yes� �ş yer� tems�lc�m�z Tuğrul Bölükbaş ve 
meslektaşlarımız Yas�n Kılıç ve Fat�h Yücetepe �le b�r 
a r a y a  g e l e r e k  T u ğ r u l  B e y ' e  k u p a s ı n ı  v e 
meslektaşlarımıza da Meslekte Onur Yılı Belgeler�n� 
ajandalarıyla b�rl�kte tesl�m ett�k.
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ARMA FİLTRE İŞYERİ TEMSİLCİMİZİ
ZİYARET ETTİK

ENPAY A.Ş. İŞYERİ TEMSİLCİSİ ZİYARETİ
GERÇEKLEŞTİRDİK

ASAŞ ALÜMİNYUM A.Ş. İŞYERİ TEMSİLCİMİZİ
ZİYARET ETTİK SICAK SU KAZANI-KALORİFER KAZANI

İŞLETMECİLİĞİ EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BALDUR SÜSPANSİYON VE MİGROS DEPO
İŞÇİLERİ İLE DAYANIŞMA İÇİN BİR ARAYA GELDİK

şube günlüğü

TEKFEN A.Ş. İŞYERİ TEMSİLCİSİ ZİYARETİ
GERÇEKLEŞTİRDİK

Gebze Şekerpınar da �şler� ve hakları �ç�n d�renen Baldur 
Süspans�yon ve M�gros Depo �şç�ler� �le dayanışma �ç�n 
b�r araya geld�k.

Tekfen �şyer� tems�lc�m�z Kazım Köksal'ı z�yaret ederek 
kend�s�ne kupasını ve Oda ajandalarımızı takd�m ett�k.

ASAŞ Alüm�nyum'da �ş yer� tems�lc�m�z Onur Kostak ve 
Sakarya Yürütme Kurulu üyem�z Tek�n Ölmez'� z�yaret 
ederek Oda ajandalarımızı ve �ş yer� tems�lc�m�z Onur 
Beye kupasını takd�m ett�k.

Arma F�ltre �ş yer� tems�lc�m�z Bülent Altunal �le b�raraya 
gelerek kend�s�ne meslekte onur yılı belges�n�, Oda 
ajandalarımızı ve �ş yer� tems�lc�ler� �ç�n hazırladığımız 
kupasını tesl�m ett�k.

Enpay'da �ş yer� tems�lc�m�z Değer Şeşenoğlu'nu z�yaret 
ederek kend�s�ne Oda ajandasını ve kupasını takd�m 
ett�k.

1-2-3 Şubat 2021 tar�h�nde Şubede genel katılıma açık 
S ICAK SU-K ALORİFER K AZANI  İŞLE TMECİLİĞİ 
eğ�t�m�m�z gerçekleşt�r�ld�.



ÖZKA LASTİK A.Ş. FİRMASINA İŞYERİ TEMSİLCİ
ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

şube günlüğü

KORDSA A.Ş. İŞYERİ TEMSİLCİLİĞİ
ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİK

İZAYDAŞ A.Ş.’DE ÜYE ZİYARETİ
GERÇEKLEŞTİRDİK GEMONT A.Ş.’YE İŞYERİ TEMSİLCİ VE ÜYE

ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KARTONSAN A.Ş. ÜYE TEMSİLCİMİZİ
ZİYARET ETTİK

Kordsa �ş yer� tems�lc�m�z Erhan Yılmaz'ı z�yaret ederek 
kend�s�ne meslekte onur yılı belges�n�, oda ajandasını 
ve �ş yer� tems�lc�ler�m�z �ç�n hazırladığımız kupasını 
takd�m ett�k.

İzaydaş'da �ş yer� tems�lc�m�z Öznur Atasoy ve 
meslektaşlarımız İsma�l Uludağ ve Ayfer Nefesoğlu �le 
b�raraya geld�k. Öznur Hanım'a �ş yer� tems�lc�ler�m�z 
�ç�n hazıladığımız kupasını ve İsma�l Bey'e meslekte 
onur yılı belges�n� ve oda ajandalarını takd�m ett�k.

Özka Last�k z�yaret�m�zde �şyer� tems�lc�m�z İlhan Atalay 
ve meslektaşımız Fevz� bey �le b�r araya geld�k. Özkan 
Beye �ş yer� tems�lc�ler�m�z �ç�n hazırladığımız kupamızı 
ve Oda ajandalarını tesl�m ett�k.

Gemont z�yaret�m�zde �ş yer� tems�lc�m�z Serkan Caner 
ve meslektaşımız Mehmet Mutlu �le b�r araya geld�k. 
Serkan Beye �ş yer� tems�lc�ler�m�z �ç�n hazırladığımız 
kupayı ve Mehmet Bey'e meslekte onur yılı belges�n� ve 
Oda ajandalarını takd�m ett�k.

Kartonsan �ş yer� tems�lc�m�z İhsan Doğan'ı z�yaret 
ederek kend�s �ne �ş  yer �  tems� lc � ler �m�z  �ç �n 
hazırladığımız kupasını ve Oda ajandasını takd�m ett�k.
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İŞ HAYATINA HAZIRLIK SEMİNERLERİMİZ
TAMAMLANDI

şube günlüğü

ACAROĞLU TEKNOLOJİ FİRMASI ÜYE
ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ÖĞRENCİLERİN DÜŞÜNCESİNİ İFADE ETME VE
BİR ARAYA GELME ÖZGÜRLÜKLERİNİ
ENGELLEYEN DAVRANIŞI KINIYORUZ

YEREL BAKIM SEMPOZYUMU
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İPRAGAZ A.Ş. İŞYERİ TEMSİLCİSİ
ZİYARETİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Üyem�z Betül ACAROĞLU'nu �ş yer�nde (ACAR 
TEKNOLOJİ) z�yaret ett�k. 

Demokras� ve Özgürlük Herkese!
11 Şubat Perşembe saat 18.30 da İzm�t'�n �şlek 
caddeler�nde, Beled�ye İş Hanı önünde basın açıklaması 
yaparak kuruluşlarını duyurmaya çalışan Kocael� 
Ün�vers�tes� Dayanışması katılımcıları basın açıklaması 
yapma haklarını kullanamadan yaka paça gözaltına 
alındılar.
Bas�n aç�klamas�, düşünces�n� �fade etme ve b�r araya 
gelme özgürlükler�n� engelleyen bu davranışı 
kınıyoruz!...
Gözaltılar derhal serbest bırakılsın!...

ALMESAN A.Ş. İŞYERİ TEMSİLCİMİZİ
ZİYARET ETTİK

Almesan İş Yer� Tems�lc�m�z M. Cumhur Özg�rg�n �le b�r 
araya gelerek kend�s�ne ajandasını ve kupasını takd�m 
ett�k.

11 Şubat Perşembe günü İş Hayatına Hazırlık 
Sem�nerler�'n� tamamlayarak sert�f�ka almaya hak 
kazanan arkadaşlarımızdan 5'� �le MMO Kocael� Şube 
Uygulamalı Eğ�t�m Merkez�'nde b�raraya geld�k. 
Kend�ler�ne sert�f�kalarını tesl�m ett�kten sonra tekn�k 
gez�m�z� gerçekleşt�rd�k. 

Sakarya Tems�lc�l�k Yerel Bakım Sempozyumu �ç�n 
hazırlık toplantısını 11 Şubat Perşembe günü 
Uygulamalı Eğ�t�m Merkez�'nde gerçekleşt�rd�k.

İpragaz �ş yer� tems�lc�m�z Bayram Ulaş Yaramış �le b�r 
araya geld�k. Kend�s�ne �ş yer� tems�lc�ler� �ç�n 
hazırladığımız kupasını ve oda ajandalarını tesl�m ett�k.



BOLU BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI
ASUMAN ŞENTÜRK’E ZİYARETTE BULUNDUK

şube günlüğü

TÜV-TÜRK TAŞIT MUAYENE İSTASYONUNDA
İŞTEN ÇIKARTILAN EMEKÇİLER ZİYARET

EDİLDİ

MESLEKTE ONUR YILI ÜYE ZİYARETLERİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TÜPRAŞ A.Ş. ÜYE ZİYARETİNDEYDİK

VI. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ
DÜZENLEME KURULU 1. TOPLANTISI

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Odamız adına Şubem�z yürütücülüğünde 2021 güz 
dönem�nde gerçekleşt�r�lmes� hedeflenen VI.Enerj� 
Ver�ml�l�ğ� Kongres�'n�n Düzenleme Kurulu 1.Toplantısı, 
23 Düzenleme Kurulu Üyes�, 7 Şube Yönet�m Kurulu 
üyes� ve Şube çalışanı olmak üzere toplam 30 katılımcı 
�le 20.02.2021 tar�h�nde d�j�tal platform üzer�nden 
gerçekleşt�r�ld�.

Tüpraş �ş yer� tems�lc�m�z Uğur Ulutaş ve meslektaşımız 
Hüsey�n Kün �le b�r araya geld�k. Uğur Beye kupasını, 
Mehmet Beye onur yılı belges�n� ve oda ajandalarını 
takd�m ett�k.

şube günlüğü-bolu

03.02.2021 Tar�h�nde T.C. Bolu Beled�yes� Başkan 
Yardımcısı Asuman ŞENTÜRK'e  Odamız Çalışmalara 
hakkında b�lg�lend�rmek ve �şb�rl�ğ� �ç�n z�yaret 
gerçekleşt�r�lm�şt�r.

26.02.2021 Tar�h�nde  Tmmob İKK olarak Tuv-Turk Bolu 
Taşıt Muayene İstasyonunda  Send�kaya üyes� oldukları 
gerekçes�yle �şten çıkarılan emekç�ler z�yaret ed�ld�.

Meslekte Onur Yılı kapsamında Üye z�yaretler� 
gerçek leşt � r � lerek  belgeler �  tes l �m ed� lmeye 
başlanmıştır.
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ADA EKSPRESİ SEFERLERİNİN YENİDEN
BAŞLATILMASI KONUSUNDA BASIN 

AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

şube günlüğü-düzce

SAKARYA TEMSİLCİLİK YEREL BAKIM
SEMPOZYUMU HAZIRLIK TOPLANTISINI

UYGULAMALI EĞİTİM MERKEZİMİZDE
GERÇEKLEŞTİRDİK

GEÇMİŞ DÖNEM TEMSİLCİLİK YÜRÜTME
KURULUNDA GÖREV ALAN ÜYELERİMİZE

TEŞEKKÜR PLAKETLERİ VERİLDİ

şube günlüğü-sakarya

Geçt�ğ�m�z dönem Tems�lc�l�k Yürütme Kurulunda 
görev alan ancak yen� dönemde aramızda bulunmayan 
üyeler�m�ze Düzce Tems�lc�l�k b�nasında teşekkür 
plaketler� takd�m ed�ld�

Adapazarı-Kocael�- İstanbul arasında Adapazarı Tren�'n� 
kul lanan b�nlerce  k �ş �n �n  hâlâ  bu �mk ândan 
faydalanamadığı bel�rt�len basın açıklaması Sakarya İl 
Tems�lc�l�ğ� Yürütme Kurulu Başkanı Sal�m AYDIN 
tarafındangerçekleşt�r�ld�. Açıklamada; “Yaklaşık 8 yıl 
önces�nde Adapazarı-Haydarpaşa arasında Adapazarı 
Tren� 7 vagonlu trenlerle günde 24 sefer yapmakta ve 31 
t r e n  � s t a s y o n u n d a  h � z m e t  v e r m e k t e y d � " 
hatırlatmasında bulundu.

Mak�na Mühend�sler� Odası Sakarya İl Tems�lc�l�ğ� 2021 
Güz dönem�nde Sakaryada düzenlemey� planladığımız 
Bakım Sempozyumu hazırlık toplantısını 11 Şubat 2021 
tar�h�nde MMO Kocael� şube Uygulamalı Eğ�t�m 
Merkez�nde gerçekleşt�rd�k.



“KAPALI ALAN ÇALIŞMALARINDA İSİG”
ÇEVRİMİÇİ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

şube günlüğü-gebze

“KATMANLI İMALATTA MULTİ JET FUSION
TEKNOLOJİSİ VE AVANTAJLARI” ÇEVRİMİÇİ

SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“2020 YILI İŞ CİNAYETLERİ” HAKKINDA
BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLİDİ

AUTOLİV A.Ş. FİRMASI ZİYARET EDİLDİ

“DEPREMDE ACİL DURUM HAZIRLIĞI”
ÇEVRİMİÇİ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� 
kom�syonumuzun ve İSG Meslek� Gel�ş�m Grubunun  
katkıları �le İnşaat  Müh. , A Sınıfı İş Güvenl�ğ� Uzmanı 
Beste ARDIÇ ARSLAN'nın konuşmacı olarak katıldığı 
çevr�m�ç� söyleş�m�z  DEPREMDE ACİL DURUM 
HAZIRLIĞI   07 Ocak 2021 Perşembe  günü  Zoom 
programı üzer�nden gerçekleşt�r�ld�.

İkl�mlend�rme Tekn�k Kurulumuzun Endüstr�yel 
tes�slerde alınması gereken cov�d 19 önlemler� 
çalışmaları kapsamında Autol�v fabr�kasını z�yaret ett�k.

“KONFORMAL SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ VE
ENJEKSİYON KALIPLARINIZA FAYDALARI”
ÇEVRİMİÇİ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z Teknoloj� kom�syonumuzun 
katkıları �le Mak. Yük. Müh. Onur ALPAY'ın konuşmacı 
olarak katıldığı çevr�m�ç� sem�ner�m�z  “Konformal 
Soğutma Teknoloj�s� ve Enjeks�yon Kalıplarınıza 
Faydaları”  08 Ocak 2021 Cuma Zoom programı 
üzer�nden gerçekleşt�r�ld�.

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� 
kom�syonumuzun ve İSG Meslek� Gel�ş�m Grubunun  
katkıları �le Mak. Yük. Müh, A Sınıfı İGU, gradIOSH, 
NEBOSHTra�ner IGC  Hakan ERDOĞAN'nın konuşmacı 
olarak katı ldığı  çevr�m�ç�  söyleş�m�z  KAPALI 
ALANLARDA ÇALIŞMALARDA İSİG  12 Ocak 2021 Salı  
Zoom programı üzer�nden gerçekleşt�r�ld�.

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z Teknoloj� kom�syonumuzun 
katkıları �le Y�ğ�t BAŞAR'ın konuşmacı olarak katıldığı 
çevr�m�ç� sem�ner�m�z  “ Katmanlı İmalatta Mult� Jet 
Fus�on Teknoloj�s� ve Avantajları”  14 Ocak 2021 
Pe r ş e m b e  g ü n ü  Z o o m  p r o g r a m ı  ü z e r � n d e n 
gerçekleşt�r�ld�.

İSİG Mecl�s�n�n açıkladığı 2020 yılı İş C�nayetler� Raporu 
hakkında Tems�lc�l�k Yürütme Kurulu Sekreter� Yas�n 
ÇELİK  tarafından basın açıklaması gerçekleşt�r�ld�.
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“TEMEL GAZ ALGILAMA SİSTEMLERİ”
ÇEVRİMİÇİ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

şube günlüğü-gebze

BALDUR VE MİGROS DEPO İŞÇİLERİ
ZİYARET EDİLDİ

“DOĞAL DİL İŞLEME (NATURAL LANGUAGE
PROCESSING)” ÇEVRİMİÇİ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“FABRİKA SİMÜLASYONU VE DİJİTAL İKİZ”
ÇEVRİMİÇİ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“NESNELERİN İNTERNETİ (IOT) ÇÖZÜMLERİNİ
FİRMANIZA NASIL ENTEGRE EDERSİNİZ”
ÇEVRİMİÇİ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İ lçe Tems�lc�l�ğ�m�z Endüstr� ve İşletme 
Mühend�sler� kom�syonumuzun katkıları �le Sayın İlker 
Er'�n konuşmacı olarak katıdığı çevr�m�ç� söyleş�m�z  
“Nesneler�n İnternet� (Iot) Çözümler�n� F�rmanıza Nasıl 
Entegre Eders�n�z” 18 Ocak 2021 Pazartes� günü Zoom 
programı üzer�nden gerçekleşt�r�ld�.

İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z Bakım ve Üret�m Mühend�sler� 
kom�syonumuzun katkıları �le Mel�h KOCAMAN'nın 
konuşmacı olarak katıdığı çevr�m�ç� sem�ner�m�z  " 
Fabr�ka S�mülasyonu ve D�j�tal İk�z ”   21 Ocak 2021 
Pe r ş e m b e  g ü n ü  Z o o m  p r o g r a m ı  ü z e r � n d e n 
gerçekleşt�r�ld�.

“İŞ DÜNYASINDA ETKİLİ LİDERLİK”
ÇEVRİMİÇİ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z 
E n d ü s t r �  v e  İ ş l e t m e 
M ü h e n d � s l e r � 
kom�syonumuzun katkıları 
�le Sayın Üm�t ÜNKER'�n 
konuşmacı olarak katıldığı 
çevr�m�ç� söyleş�m�z  “İş 
Dünyasında Etk�l� L�derl�k “ 
25 Ocak 2021 Pazartes� 
Zoom programı üzer�nden 
gerçekleşt�r�ld�.

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şube 
Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ� Enerj� Kom�syonun katkıları �le 
“Temel Gaz Algılama S�stemler�” konulu web�narımız 
S a m e t  G Ü L N A R  e ğ � t m e n l � ğ � n d e  2 9 . 0 1 . 2 0 2 1 
gerçekleşt�r�ld�.

Gebze Şekerpınar da �şler� ve hakları �ç�n d�renen Baldur 
Süspans�yon ve M�gros Depo �şç�ler�n� Kocael� Şube 
Başkanımız Murat KÜREKCİ, Şube Yönet�m Kurulu 
üyeler�m�z, Şube Müdürümüz Alpaslan GÜVEN, Gebze 
Tems�lc�l�k Başkanımız Barış İNCE, Şube ve Tems�lc�l�k 
çalışanlarımız z�yaret ett�ler. 

Gebze İ lçe Tems�lc�l�ğ�m�z Endüstr� ve İşletme 
Mühend�sler� kom�syonumuzun katkıları �le Prof. Dr. 
İsma�l İŞERİ'n�n konuşmacı olarak katılacağı çevr�m�ç� 
sem�ner�m�z  “Doğal D�l İşleme (Natural Language 
Processıng)” 08 Şubat  2021 Pazartes� Zoom programı 
üzer�nden gerçekleşt�r�ld�.



“İŞYERLERİNDE SALGINLA MÜCADELE VE
İSİG” ÇEVRİMİÇİ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

şube günlüğü-gebze

DENETİMSİZ KAZANLAR HAKKINDA BASIN
AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“FİNANSAL YÖNETİM” ÇEVRİMİÇİ SEMİNERİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“ASANSÖR AVAN VE UYGULAMA PROJELERİ
YÖNETİM SÜRECİ” ÇEVRİMİÇİ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MMO İSTANBUL ŞUBESİ KARTAL İLÇE
TEMSİLCİLİĞİ YÜRÜTME KURULU İLE ORTAK

TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MMO Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z ve MMO İstanbul Şube 
Kartal İlçe Tems�lc�l�ğ� Yürütme Kurulları ortak toplantı 
gerçekleşt�rd�. Her �k� tems�lc�l�k arası yapılacak ortak 
çalışmalar hakkında görüş alış ver�şler� yapıldı.

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z Asansör kom�syonumuzun 
katkıları �le Mak�na Yük. Müh. M. Fat�h KINACI'nın 
konuşmacı olarak katıldığı çevr�m�ç� sem�ner�m�z 
“Asansör Avan ve Uygulama Projeler� Yönet�m Sürec�”  
11 Şubat 2021 Perşembe Zoom programı üzer�nden 
gerçekleşt�r�ld�.

“DÖNER EKİPMANLARDA VİBRASYON ÖLÇÜMÜ
VE FAYDALARI” ÇEVRİMİÇİ SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

G e bze  İ l çe  Te m s � l c � l � ğ � m � z  B a k ı m  ve  Ü re t � m  
Mühend�sler� kom�syonumuzun  katkıları �le Sayın 
Elektr�k Müh. Muzaffer TÜNTÜL'ün konuşmacı olarak 
katıldığı çevr�m�ç� söyleş�m�z “Döner Ek�pmanlarda 
V�brasyon Ölçümü ve Faydaları”   15 Şubat  2021 
Pa z a r t e s �   g ü n ü  Zo o m  p ro g r a m ı  ü z e r � n d e n 
gerçekleşt�r�ld�.

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z Ücretl� Çalışan ve İşs�z 
Mühend�sler Kom�syonu, İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� 
kom�syonumuzun ve İSG Meslek� Gel�ş�m Grubunun 
katkıları �le MMO Yönet�m Kurulu Üyes�, A Sınıfı İş 
Güvel�ğ� Uzmanı Bedr� TEKİN, İSİG Mecl�s� Sözcüsü 
Murat ÇAKIR ve İşyer� Hek�m� Dr. Celal MESTÇİOĞLU'nun  
konuşmacı olarak katıldığı çevr�m�ç� söyleş�m�z  
“İşyerler�nde Salgınla Mücadele ve İSİG”  18 Şubat  2021 
Pe r ş e m b e  g ü n ü  Z o o m  p r o g r a m ı  ü z e r � n d e n 
gerçekleşt�r�ld�.

Bursa'nın İnegöl �lçes�ndek� b�r mob�lya fabr�kasında 
buhar kazanı patlaması sonucu b�r �şç�n�n hayatını 
kaybett�ğ�, 4'ü ağır 6 �şç�n�n yaralandığı patlama sonrası 
konuya da�r açıklama Tems�lc�l�k Yürütme Kurulu 
Başkanımız Barış İNCE tarafından gerçekleşt�r�ld�.

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z 
E n d ü s t r �  v e  İ ş l e t m e 
M ü h e n d � s l e r � 
kom�syonumuzun katkıları 
�le  Doç. Dr. Özlem SAYILIR'ın 
konuşmacı olarak katıldığı 
ç e v r � m � ç �  s e m � n e r � m � z 
F�nansal Yönet�m  22 Şubat  
2021 Pazartes� günü Zoom 
p r o g r a m ı  ü z e r � n d e n 
gerçekleşt�r�ld�.
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basın açıklaması

HALKÇI, GÜVENLİ, KONFORLU VE UCUZ ULAŞIM İÇİN
YENİ OLMAYAN BİR ADIM:

"ADAPAZARI EKSPRESİ FAALİYETLERİNE YENİDEN BAŞLASIN!"

B�l�nd�ğ� üzere Adapazarı-Kocael�-İstanbul arasında 
Adapazarı Tren�'n� kullanan b�nlerce k�ş� hala bu 
�mkândan faydalanamamaktadır. Yaklaşık 8 yıl 
önces�nde Adapazarı-Haydarpaşa arasında Adapazarı 
Tren� günde 7 vagonlu tenler �le 24 sefer yapmakta ve 
31 tren �stasyonunda h�zmet vermekteyd�. Kayıtlardan 
toplamda, 2010 yılında %120 kapas�teyle 5.111.923 
yolcu, 2011 yılında %116 kapas�teyle 5.128.026 yolcu 
taşındığı b�l�nmekted�r. En son h�zmet verd�ğ� dönemde 
�se tren vagon sayısı 7'den 4'e, sefer sayısı 24'ten 10' a ve 
h�zmet verd�ğ� tren �stasyonu sayısı 31'den 10'a 
düşürülmüştür (Derbent, Köseköy, Kırk�k�evler, 
Tavşancıl, D�l�skeles� ve en öneml�s� Haydarpaşa tren 
�stasyonları halen faal�yette değ�ld�r). Pandem� 
gerekçes�yle 30.03.2020 tar�h�nden �t�baren h�zmet� 
durdurulan Adapazarı Ekspres� trenler�n�n günlük yolcu 
taşıma kapas�tes�n�n (tek yönlü)168 vagondan 40 
vagona (%76) düşürülmes�yle nüfus ve hareketl�l�k 
artmasına rağmen yolcu sayısında çok büyük düşüşler 
yaşanmıştır.

Otobüs seferler� de devam etmes�ne rağmen daha 
ekonom�k ve gerek sağlık, gerekse ulaşım açısından 
güvenl� yolculuk yapma �mkânı sağlayan Adapazarı 
Ekspres� seferler�ne hala başlamamıştır.

TMMOB'n�n yerel b�r�mler� �le Sakarya ve Kocael� 
h a l k ı n ı n  d e f a l a rc a  d � l e  g e t � rd � ğ �  Ad a p a z a r ı 
Ekspresler�n�n faal�yet dışı olmasına yönel�k yetk�l�ler 
sess�zl�kler�n� korumaktadırlar.

Bu kez, TMMOB Yerel b�r�mler�m�z �le vatandaşlar olarak, 
Adapazarı Ekspres� Bölgesel Trenler�n�n pandem� 
koşullarına uygun şek�lde yen�den başlatılmasına, 
kapalı durakların yen�den kullanıma açılmasına da�r 
"TCDD TAŞIMACILIK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Yolcu 
Taşımacılığı Da�res� Başkanlığı"na TCDD Kurumsal 
l�nk�nden, elektron�k posta, faks veya posta yoluyla 
d�lekçeler�m�z� �leteceğ�z.

Daha halkçı, güven�l�r, konforlu ve ucuz mal�yetl� olan 
bu taleb�m�z�n sonuna kadar arkasında duracağımızı 
kamuoyuna saygıyla duyururuz.

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



basın açıklaması

LPG/CNG ARAÇ YAKIT DÖNÜŞÜM KONTROLLERİNİN ÖNEMİ İLE İLGİLİ
“MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BİR KEZ DAHA UYARIYOR!”

Benzerler� daha önce de yaşanan şeh�r�ç� yolcu otobüsü yangını, b�r kez daha, Mak�na Mühend�sler� Odası 
“UYARMIŞTI” ded�rtm�şt�r.

03 Şubat 2021 tar�h�nde İzm�t-Gebze arasında toplu 
taşıma yapan 41 BR 321 plakalı 500 hat numaralı Kocael� 
Büyükşeh�r Beled�yes�ne a�t doğalgazlı yolcu otobüsü 
D-100 Karayolu Hereke çıkışında sey�r hal�ndeyken alev 
almış,araç sürücüsü araçta bulunan yolcuları �nd�rerek 
�tfa�yeye haber verm�ş,�tfa�ye ek�pler� tarafından araca 
müdahale ed�l�nceye kadar yolcu otobüsü tamamen 
yanmıştır. Bahs� geçen araç yangınında b�r can kaybı 
yaşanmamıştır.

Yaşanan bu olay �lk değ�ld�r; basında yer alan haberlere 
göre İl�m�zde daha önce 08 Eylül 2017 tar�h�nde 41 BR 
290 plakalı ve 13 temmuz 2017 tar�h�nde de 41 BR 203 
plakalı doğalgazlı otobüsler de aynı şek�lde yanmıştır. 
Başka �llerde de benzer kazalar yaşanmıştır.

Toplu taşımada; den�zyolu ve dem�ryolu ulaşım 
araçlarının daha halkçı, daha güven�l�r, daha konforlu ve 
daha ucuz mal�yetl� olduğunu defalarca bel�rtmem�ze 
rağmen, ulaşım sorununun sadece karayolu �le 
çözmeye çalışmanın sorunu daha da �ç�nden çıkılmaz 
hale get�rd�ğ� görülmekted�r.

Bel�rtmek �ster�z k�; toplu taşımada doğalgazlı araçların 
kullanımının terc�h ed�lm�ş olması d�ğer fos�l yakıtlı 
araçlara göre çevrey� daha az k�rlet�yorken, denet�m 
eks�kl�ğ�nden kaynaklı fac�alara neden olmamalıdır. 
Yaşanacak can ve mal kayıpları sadece kamunun 
ekonom�k zarara uğramasına sebep olmak la 
kalmayacak vatandaşlarımızın hayat� r�sklerle karşı 
karşıya gelmes�ne neden olacaktır.  

BASIN ARACILIĞIYLA DEFALARCA UYARDIK...
2018 yılında yapmış olduğumuz basın açıklamamızda 
bel�rtt�ğ�m�z üzere, toplu taşımada kullanılan Kocael� 
Büyükşeh�r Beled�yes�ne a�t yaklaşık 336 adet 
doğalgazlı otobüs �ç�n de aynı r�sk olasıdır. Öncek� 
yıllarda bu araçların CNG sızdırmazlık kontroller� 
Odamız tarafından gerçekleşt�r�l�rken, günümüze 
yeterl� denet�me tab� olmaksızın hergün b�nlerce yolcu 
taşımaktadır. Konunun hassas�yet� neden�yle basın 
aracılığıyla kamuoyu b�lg�lend�r�lm�şt�r. 

K O C A E L İ  B E L E D İ Y E S İ N İ  D E  Y A Z I L I  V E 
ZİYARETLERİMİZLE UYARMIŞTIK...
Ayrıca 05.02.2020 tar�hl� Kocael� Büyükşeh�r Beled�yes� 
ULAŞIMPARK A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE muhatap 
"CNG'l� otobüsler�n denet�m� �le  �lg�l� görüş ve 
öner�ler�m�z"�  �çeren yazımız (ekted�r)  ve kurumsal 

z�yaretler�m�zle ULAŞIMPARK A.Ş. YETKİLİLERİ'ne 
durumun c�dd�yet� anlatılmıştır.

Gerçekleşen olay b�r kez daha kamusal denet�m�n 
önem�n� b�zlere hatırlatmıştır. Yürürlükte olan Araçların 
İmal, Tad�l ve Montajı (AİTM) Hakkında Yönetmel�kçe  
tanımlanmış olan M2 ve M3 kategor�s�, yan� yolcu 
taşımaya yönel�k sürücü dışında sek�zden fazla oturma 
yer� olan araçlarda zorunlu olan 'Yangın Algılama ve 
Alarm S�stemler�'n�n de per�yod�k olarak kontrol 
ed�lerek etk�nl�ğ�n� halen sürdürüp sürdürmed�ğ�n�n de 
denetlenmes� gerekmekted�r. Ayrıca araç sürücüsü ve 
görevl�ler�n olası tehl�ke ve r�sklere karşı yeterl� b�lg� 
düzey�ne sah�p olması gerekl�d�r.

Mak�na Mühend�sler� Odası (MMO) olarak bu ves�le �le 
toplumun can ve mal güvenl�ğ� açısından olası vah�m 
olayları önlemek �ç�n LPG/CNG`l� araç dönüşüm ve 
kontroller�yle �lg�l� bazı hususları kamuoyu �le yen�den 
paylaşmak �ster�z.

GAZ SIZDIRMAZLIK RAPORUNUN OLMAMASI 
D U R U M U  H A F İ F  K U S U R A  İ N D İ R G E N D İ . 
S I Z D I R M A Z L I K  KO N T R O L L E R İ  N E R E D E YS E 
YAPILMIYOR.
Ülkem�z�n her noktasında Mak�na Mühend�sler� Odası 
LPG/CNG Sızdırmazlık İstasyonları'nda kamu güvenl�ğ� 
adına yapılan denet�m ve kontrollere �l�şk�n; Ulaştırma, 
Den�zc� l �k  ve Haberleşme Bakanlığı  Karayolu 
Düzenleme Genel Müdürlüğü`nün 19.12.2011 tar�hl� 
Genelges� �le araç muayene �stasyonlarında,  LPG ve 
CNG takılı araçlar �ç�n en geç b�r ay öncek� tar�he a�t "Gaz 
Sızdırmazlık Raporu" aranması zorunluluğu kaldırılmış, 
gaz sızdırmazlık raporu bulunmamasını "ağır kusur"dan 
"haf�f kusur"a dönüştürülmüştür. Bu durum LPG`l� araç 
kullanıcılarının "keyf�yet�ne" yol açmış ve 2012 yılı Ocak 
ayı başından �t�baren gaz sızdırmazlık kontrol 
sayılarında c�dd� b�r düşüş gerçekleşm�şt�r. Yalnızca 
Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şubem�z etk�nl�k 
alanında bulunan Sızdırmazlık İstasyonlarımızca 2011 
yılında 103.481 araca Sızdırmazlık Kontrol Raporu 
düzenlen�rken bu say ı %70 azalarak2013 yılı sonunda 
30700`e kadar ger�lem�şt�.

24 Haz�ran 2017 tar�h�ndek� yönetmel�k değ�ş�kl�ğ� �le 
�se LPG/CNG l� araçlarda sızdırmazlık kontrolü ve 
sızdırmazlık raporu alınması şartı tamamen kaldırılmış 
ve bu yakıtları kullanan araçların güven�l�rl�ğ� tamamen 
denet�ms�z hale get�r�lm�şt�r. 2014 yılından sonra 
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basın açıklaması

günümüze neredeyse sızdırmazlık kontrolü ve 
sızdırmazlık raporu sayısı yok denecek durumdadır.

UYGUN OLMAYAN DÖNÜŞÜM KİTLERİ, DENETİMSİZ 
ARAÇ DÖNÜŞÜMLERİ...
Yönetmel�kte yapılan bu değ�ş�kl�kle Odamızın denet�m 
yetk�s� tamamen ortadan kaldırılarak; Odamızın kamu 
çıkarlarını gözeterek, tarafsız olarak  yürüttüğü denet�m 
ve kontrol �şlemler�, sektörde faal�yet gösteren ve 
g�derek denet�ms�z olarak faal�yet yürütecek olan t�car� 
f�rmaların �n�s�yat�f�ne bırakılmıştır. Bu uygulama �le 
ülkeye kaçak LPG/CNG KİT'� ve malzeme g�r�ş� �le 
standart dışı yerl� üret�m artmış, tekn�ğe uygun 
olmayan LPG/CNG araç dönüşümler� başlamış, haksız 
rekabet koşulları yaratılmış, yetk�l� mühend�s �st�hdamı 
azalmış; sektörde d�s�pl�ns�zl�k ve denet�ms�zl�k had 
safhaya ulaşmıştır.

Oda merkez�m�z ve d�ğer MMO Şubeler� tarafından 
defalarca yapılan açıklamalarla LPG/CNG`l� araçlardan 
"Gaz Sızdırmazlık Raporu" �stenmemes�n�n, fac�alara yol 
a ç a c a k  b � r  k a r a r  o l d u ğ u  s ö y l e n m � ş  v e  b u 
açıklamalarımız medyada defalarca yayınlanmıştır. 
Fakat gel�nen noktada kamuoyuna yansıyan ve çoğu 
kez de ölümle sonuçlanan kazalar dah� konunun 
sorumlular tarafından d�kkate alınmasını sağlamamış,  
söz  konusu uygulamadan ger �  adım atmaya 
yöneltmem�şt�r. 
Daha fazla can ve mal kaybı yaşanmadan, ortadan 

kaldırılan denet�mlere ger� dönülerek, yakıt dönüşümü 
yapan f�rmanın MMO`dan tesc�ll� olması, f�rmada yetk� 
belgel� b�r mühend�s�n �st�hdam ed�lmes�, dönüşümde 
kul lanı lan malzemeler �n  standar t lara  uygun 
olduğunun montaj sonrasında denetlenmes�,  gaz 
tes�satın sızdırmazlık kontroller�n�n MMO g�b� kamu 
güvenl�ğ� ön planda tutan, t�car� kaygılardan uzak 
kurumlar tarafından yapılması sağlanmalıdır.

Aralık 2020 tar�h� �t�barıyla 5 m�lyona yakın (4.810.018) 
LPG/CNG`l� aracın güven�l�rl�ğ�n� artırmayı sağlayan 
Per�yod�k Kontrollere esas LPG/CNG Sızdırmazlık 
Raporu zorunluluğunun kaldırılmasının bugün 
yarattığı sonuç; kamu can ve mal güvenl�ğ� açısından 
2000–2005 yılları arasında yaşanan b�rçok araç yangını 
ve can kaybına benzer b�r tabloyu tekrar akıllara 
get�rmekted�r.

 Araçların LPG/CNG`ye Dönüşümü ve �lg�l� p�yasanın 
d e n e t � m � n d e  u l a ş ı l a n  d ü zey  ve  d � s � p l � n � n 
bozulmasıyla bugün karşı karşıya kaldığımız durum 
tehl�ken�n en büyük �şaret� sayılmalı, derhal 
uygulama gözden geç�r�lmel�, daha büyük fac�alar 
ya ş a n m a d a n  k a m u  g ü ve n l � ğ �  � ç � n  t a ra fs ı z 
denet�mlere ac�len ger� dönülmel�d�r.

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI
KOCAELİ ŞUBE YÖNETİM KURULU

TMMOB Bolu İl Koord�nasyon Kurulu tarafından 18.02.2021 Tar�hl� “DOĞAL ÇEVREMİZİN RANTA 
AÇILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”  basın açıklaması gerçekleşt�r�ld�. 

“DOĞAL ÇEVREMİZİN RANTA AÇILMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”

DOĞAL ÇEVREMİZİN RANTA AÇILMASINA İZİN 
VERMEYECEĞİZ! Doğal kaynaklar, ekos�stem ve doğal 
ortam �çer�s�ndek� şartlara bağlı olarak oluşmuştur. 
Oluşumunda �nsan emeğ�ne �ht�yaç duymayan bu 
kaynaklar üzer�nde, herhang� gerekçeyle, h�çb�r k�mse 
veya h�çb�r kes�m sah�pl�k �dd�asında bulunamaz. Bu 
kaynakların tasarruf hakkı topluma ve orada yaşayan 
t ü m  c a n l ı l a r a  a � t t � r.  B � r  g e c e d e  � m z a l a n a n 
kararnamelerle doğal kaynaklarımızın rant kaynağı 
hal�ne dönüştürülmes�ne ve zarar görmes�ne neden 
olmaya k�msen�n hakkı yoktur. Bu kaynakların nasıl 
korunacağına veya kullanılacağına karar ver�l�rken, bu 
kararların ekos�stem� nasıl etk�leyeceğ�n� b�l�msel ver�ler 
d�kkate alınmalıdır. Üret�m ekonom�s� yer�ne rant ve fa�z 
e k o n o m � s � y l e  h e r  ş e y � n  s e r b e s t  p � y a s a d a 
pazarlanmaya/alınıp satılmaya çalışıldığı günümüzde, 
ülkem�z�n doğal, tar�h�, kültürel m�ras alanları satışa 
çıkarılmakta ve hızla talan ed�lmekted�r. Alınan keyf� 

kararlarla b�rb�r�nden değerl� pek çok kamusal alan araz� 
rantı �le b�ç�mlend�r�lmek �stenmekted�r. Doğaya 
yönel�k bu açgözlü saldırı, kamusal alanlarımızın 
yağmalanması anlamına geld�ğ� g�b�, doğal dengen�n 
de bozulması anlamına gelmekted�r. Son yıllarda sıkça 
yaşadığımız doğal afetler�n temel neden� �nsan kaynaklı 
doğa tahr�batları, yanlış toprak ve su pol�t�kaları, sınırsız 
enerj�-maden yatırımları ve plansız-çarpık kentleşme 
uygulamalarıdır. B�l�nd�ğ� üzere geçt�ğ�m�z günlerde 
R e s m �  G a z e t e ' d e  y a y ı m l a n a n  3 4 6 1  s a y ı l ı 
Cumhurbaşkanlığı Kararı �le 2's� Bolu'da olmak üzere 15 
adet yaylanın “yayla alanı” statüsü kaldırılmıştır. Aynı 
tar�hl� Resm� Gazete'de yayımlanan 3456 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararı �le çeş�tl� �llerde tur�zm 
merkez� statüsü �ptal ed�lm�ş, k�m� bölgeler�n sınırları ve 
bazılarının statüsü değ�şt�r�lm�şt�r. Y�ne Göynük 
�lçem�zde faal�yet�n� sürdüren b�r term�k santral�n kazı 
çalışmaları net�ces�nde, bölge halkımızın yaşadığı 



basın açıklaması

sorunlar kamuoyunun b�lg�s� dah�l�nded�r. Söz konusu 
karar önces� geçm�şte, �l�m�zde yer alan k�m� yaylaların 
statüden çıkarılmasının, At yaylası olarak b�ld�ğ�m�z 
bölgede yaşanılanların, tur�zm merkezler� hakkında 
alınan kararların; muhataplarından bağımsız ülkem�zde 
yaygınlaştırılan tek adam rej�m�ne denk olduğu, b�l�me, 
tek n�ğe ve daha da öneml�s �  doğal  yaşamın 
sürekl�l�ğ�ne aykırılığı tartışılmaz b�r gerçekt�r. Keza 
geçm�şte alınan sınırsız maden yatırımının önünü açan 
kararların bölgeye doğal ve sosyal anlamda verd�ğ� 
zararlar gün yüzü g�b� ortadadır. Yukarıdan, rej�m�n 
talepler� net�ces�nde alınan kararlar, bölge halkının 
talep ve �ht�yaçlarından bağımsız, yerelde çoğu 
seç�lm�ş�n b�lg�s� dah� olmadan ver�lmekted�r. 
Yaptığımız çalışmalar, bölge halkıyla kurduğumuz 
temaslar maalesef ülkem�zde alışkanlık hal�ne gelm�ş 
bu uygulamanın memleket�m�z nezd�nde devamının 
sürekl�l�ğ� anlamındadır. 'Köroğlu Dağı Kültür ve Tur�zm 
Koruma ve Gel�ş�m Bölges�' �lanı Bolu Val�l�ğ�n�n Bolu 
çevres�nde tur�zm�n gelecek dönemde hızlanacağı 
tekl�f� üzer�ne gündeme alınmıştır. Tur�zm �le �lg�l� 
talepler�n mevcut durumda 'Köroğlu Dağı Tur�zm Alanı' 
ve 'Karacasu Termal Tur�zm Merkez�' ne yönlend�r�ld�ğ�, 
Taşlıyayla Gölet� çevres� �le Gölcük Tab�at Parkı 
çevres�nde de tur�zm yatırım yapılması �ç�n bölge 
gen�şlet�lmes� Bolu Val�l�ğ�nce talep ed�lm�ş, 37 kurum 
ve kuruluştan görüş alınarak 51450 hektarlık alan 21 
Ağustos 2015 tar�h�nde tur�zm gel�ş�m bölges� �lan 
ed�lm�şt�r. Bu alan tesp�t� yapılırken mevcut tur�zm 
merkezler�n� �çeren, yen� talep yerler� �le kamp alanlarını 
da �ç�ne alan b�r bölge tesp�t� yapıldığı bel�rt�lm�şt�r. Bu 
alan tesp�t� yapılırken mevcut ekoloj�k değer tesp�t� ve 
doğa alan araştırması �le �lg�l� h�çb�r ön çalışma 
yapılmamış veya rapora yer ver�lmem�şt�r. İlan ed�len 
51450hektarlık alanın, 34000 hektarlık bölümü normal 
orman, 5 000 hektarı 2000 metre üzer� alp�n çayırları, 
13000 hektar mera ve düzlük bölge alandır. Düzlük 
alanlarda da çevre köyler�n yaylaları bulunmaktadır. 
Alanın yaklaşık 73% ormanlık bölge olup alan �ç�nde 
dünyada sadece bu bölgede yet�şen endem�k ve nad�r 
b�tk�ler bulunmakta, bu bölge fauna zeng�nl�ğ� �le 
yaban hayvanların, kuşların doğal yaşam alanını 
�ç�nded�r. Bu bölge �ç�nde 3 adet tab�at parkı(Gölcük, 
Göksu, Beşpınarlar) bulunmaktadır. Günümüzde bu tür 
hab�tatlar tarım, sanay� ve yerleş�me açılarak yol ağları 
�le bölünerek tahr�p ed�l�rken Köroğlu Dağları n�speten 
bu yağmadan korunmuştur. Bölgen�n adeta her 
noktasını potans�yel b�r tur�zm alanı olarak gören ve 
bölgey� bu yönde değerlend�rmeye öncel�k veren etüt 
çalışmalarını ver� alacak planlama çalışmalarında 
koruma-kullanma denges�n�n nasıl sağlanacağı 
bel�rs�zd�r. Söz konusu karar alınırken bölgedek� 
ekoloj�k değerler, öneml� doğa alanları �le hab�tatların, 
bell� başlı ekos�stem h�zmetler� ve bu h�zmetler� sunan 
değerler araştırılmamış ve tesp�t ed�lmem�şt�r. TMMOB 

M�marlar Odası Ankara Şubes� tarafından açılan �ptal 
davası sonucunda 51450 hektarlık alan ancak 38848 
hektara �nd�r�lm�ş, söz konusu planlama maalesef 
devam ett�r�lm�şt�r. D�ğer taraftan 2013 yılında Bakanlar 
Kurulu kararıyla yayla statüsü kabul ed�len söz konusu 
�k� yaylamızın bu statüler�n�n 2021 yılında kaldırılma 
terc�h�, doğal yaşam alanları, �mar ve rant pol�t�kaları, 
yayla/yaylacılık kültürü ve hayvancılık açılarından c�dd� 
anlamda �rdelenmel�d�r.

Alınan son kararla, yen�den yayla-orman statü 
değ�ş�kl�ğ� gündeme gelm�şt�r. Orman Yasası'nın 17. 
maddes�ndek� �st�snalar buraların yapılaşmaya 
açılmasına olanak tanımaktadır. Halen kaçak b�nalarla 
c�dd� b�r düzens�z yapılaşma yaşanan pek çok 
yaylamızda, 2018 yılında çıkarılan 7143 sayılı “torba 
yasa” �le gündeme gelen “�mar affı(barışı)” bu kararla 
b�rl�kte değerlend�r�lmel�d�r.

Su ve oks�jen deposu olan orman, yayla, mera g�b� doğal 
alanlarımızın doğal hal�yle korunması ve kullanılması 
gerek�r. Doğal alanlar t�car�leşt�r�lmemel�d�r. İmar ve 
rant pol�t�kaları �le yerl� ya da yabancı k�ş�ler/kes�mler 
�ç�n yapılaşmaya açılan/açılacak yaylalarımız doğal 
özell�kler�n� y�t�r�r, amacına uygun kullanılamaz.

Ülkem�zde ve bölgem�zde yüzyıllardır geleneksel b�r 
hayvancılık şekl� olarak yapılan yaylacılık yüksek 
kes�mlerdek� çayır ve meralardan yararlanmanın en �y� 
yoludur. B�tk�sel ve hayvansal üret�m�n devamlılığı �ç�n 
ver�ml� tarım araz�ler�m�z g�b�, yaylalarımızın da amacı 
dışında kullanılmaması gerek�r. Çayır, mera ve 
yaylalarımızı korumamanın sonucu, hayvansal gıda 
ürünler�nde ve hayvancılığın temel g�rd�s� olan yemde 
dışarıya bağımlılığın artmasıdır.

Doğal varlıklarımız ülkem�z�n dört b�r yanında yağma ve 
talan projeler� �le tehd�t altındadır. Bu doğa b�z�m, bu 
dünya b�z�m, bu ülke b�z�m, Bolu b�z�m. Ülkes�n�, halkını, 
kent�n� ve doğasını seven her yurttaşımızın görev� bu 
talana karşı durmaktır.

TMMOB Bolu İl Koord�nasyon Kurulumuz son yasal 
düzenlemelerle doğal alanlarımızın farklı kullanım 
amaçlarıyla planlanarak doğal yapısını ve yayla 
özell�ğ�n� kaybetmemes� �ç�n alınan yanlış kararlara 
karşı yargı yolu dâh�l gerekl� mücadeley� sürdürecekt�r.

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

TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu Sekreter� Murat Kürekç�, Boğaz�ç� Ün�vers�tes�'ndek� olaylar �le 
�lg�l�, “Demokras� mücadeles�n�n yanındayız” d�yerek 8 Ocak 2021 tar�h�nde b�r basın açıklaması yaptı.

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN DEMOKRASİ 
MÜCADELESİNİN YANINDAYIZ!

Ülkem�zde demokras� her geçen gün daha fazla darbe 
alıyor. Atanmışlarla, kayyumlarla ve dayatmalarla 
halkımızın kader�n� bel�rlemeye çalışmak artık kabul 
görmüyor.

B�l�nd�ğ� üzere daha önce AKP �l yönet�c�l�ğ� ve m�lletvek�l� 
aday adayı olan ve tez�n�n başka çalışmalardan �nt�hallerle 
dolu olduğu �dd�a ed�len Mel�h Bulu'nun Boğaz�ç� 
Ün�vers�tes�ne rektör olarak atanması, öğrenc�ler�n, 
öğret�m üyeler�n�n ve kamuoyunun seç�m dışı yöntemlerle 
yapılan bu atamaya karşı haklı demokrat�k tepk�ler�ne 
neden olmuştur. Daha önce �hraç ed�len akadem�syenler�n 
cüppeler�n� ç�ğneyenler, bu kez de ün�vers�ten�n kapısına 
kelepçe vurarak tar�he geçt�ler.

Meselen�n esası bell�d�r: Tepeden �nme b�r rektör 
atamasıyla b�r ün�vers�ten�n kurumsal değerler�, �ht�yaçları 
ve tüm b�leşenler�n�n �rades� yok sayılmıştır. 12 Eylül 
darbes�n�n ürünü ant�demokrat�k yasalar ve bu darbe 
hukukunu pek�şt�rerek get�r�len tek k�ş�n�n karar verd�ğ� 
atama yöntem� ün�vers�telerde kabul görmemekted�r. 
Akadem�k özgürlüğün ve kurumsal özerkl�ğ�n ortadan 
kaldırılması ün�vers�teler�m�z� her geçen gün b�l�msel 
üret�mden daha da uzaklaştırmaktadır.

Öğret�m üyeler�n�n özgürlüğüne şerh koyan, araştırma 
görevl�ler�n�n ve çalışanların �ş güvences�n�n yok ed�ld�ğ�, 
öğrenc�s�nden akadem�syen�ne herkes�n pol�s ve özel 
güvenl�k baskısı altında olduğu b�r ün�vers�te değ�l; 
demok rat�k  süreçler �n sağl ık l ı  b�ç �mde �ş led�ğ� 
ün�vers�teler �st�yoruz.

N�tel�kl� b�l�msel üret�m �ç�n ün�vers�teler s�yas� otor�ten�n 
aracı olmaktan çıkarılmalı, ün�vers�teler�n yönet�m 

organları tüm b�leşenler�n�n dah�l ed�ld�ğ� katılımcı 
süreçlerle ve seç�mle oluşturmalıdır.

Y�ne b�l�nd�ğ� g�b� bu atama b�r �lk değ�ld�r. “Tek adam” 
rej�m�n�n ülkem�z�n tüm kurumlarını “part� devlet�” 
anlayışıyla düzenleme çalışmalarının b�r parçası olan; 
�hraçlar, s�yas� kadrolaşma, �dar� baskılar ve h�çb�r l�yakat� 
olmayan rektör atamaları �le ün�vers�teler �kt�darın b�l�m 
dışı otor�ter tahakkümü altına alınmaktadır.

TMMOB Kocael �  İ l  Koord�nasyon Kurulu olarak 
ün�vers�teler�ne ve akadem�k gelenekler�ne sah�p çıkan 
Boğaz�ç� Ün�vers�tes� öğrenc�ler� ve öğret�m üyeler�n�n 
yanında olduğumuzu bel�rtmek �st�yoruz. Ün�vers�teler�ne 
rektör atama usulüne karşı barışçıl Anayasal protesto 
haklarını kullanan Boğaz�ç�l� öğrenc�lere uygulanan pol�s 
ş�ddet�n�, hukuk dışı gözaltıları ve gözaltında uygulanan 
b a s k ı l a r ı  k ı n ı y o r,  h u k u k  d ı ş ı  u y g u l a m a l a r ı n 
soruşturulmasını �st�yoruz.

Murat KÜREKÇİ
TMMOB KOCAELİ İKK SEKRETERİ

Aralarında TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu'nun da bulunduğu Kocael� Emek ve Demokras� 
Platformu B�leşenler� 1 Şubat 2021 tar�h�nde İzm�t Sabr� Yalım Parkı'nda grevde olan BALDUR ve M�gros 
�şç�ler� �ç�n b�r araya gelerek b�r basın açıklaması gerçekleşt�r�ld�. 

TMMOB KOCAELİ İKK: EKMEĞİ VE HAKLARI İÇİN DİRENEN 
MİGROS DEPO VE BALDUR İŞÇİLERİ DİRENİŞ VE 

DAYANIŞMAYLA KAZANACAKLAR

Dünya genel�nde görülen Koronav�rüs salgınında 
neredeyse 1 yılı ger�de bırakacağız. Bu 1 yıllık süreçte, 
v�rüsün yayılım hızının p�k yaptığı dönemde dah�, 
�kt�dar ne olursa olsun üret�m sürsün, çarklar dönsün 
tutumuyla, patronların karı uğruna �nsan yaşamını göz 

ardı etm�ş, �şç� ve emekç�ler sürü bağışıklığına terk 
ed�lm�ş, yoksulluk ve açlığa mahkum ed�lm�şt�r. 
Pandem� süres�nce 'hastalık mı, açlık mı' �k�lem� arasında 
çalışmak zorunda bırakılan �şç�ler�n her türlü taleb�n� 
görmezden gelen �kt�dar, sıra patronlara gel�nce adeta 



basın açıklaması

kesen�n ağzını açmıştır. Hükümet tarafından açıklanan 
tüm paketlerden patronlara teşv�k ve destekler 
çıkarken �şç�ler�n payına �se kazanılmış haklarının gasbı, 
güvences�zl�k ve esnek çalışma düşmüştür. Kısa çalışma 
ödeneğ� adı altında �şs�zl�k s�gortası fonu patronların 
yağmasına açılırken, “�şten atmalar yasaklanıyor” 
propagandası eşl�ğ�nde gündeme get�r�len torba 
yasayla ücrets�z �z�n ve tazm�natsız �şten çıkarmaların 
önü açılmıştır. Hükümet ve patronlar pandem�y� fırsata 
dönüştürüp �şç� haklarını budarken �şç�ler�n çalışma ve 
yaşam koşulları her geçen gün daha da ağırlaşmıştır.

Sanay� kent� olan �l�m�z Kocael�'de pandem� �le geçen 1 
yıla baktığımızda,

Sosyal Güvenl�k Kurumu aylık bülten� s�gortalı 
�stat�st�kler� Ek�m 2020'ye göre, �l�m�zde akt�f s�gortalı 
sayısı 604 b�n 182 k�ş�d�r. İşkur İstat�st�k Genel 
Müdürlüğü ver�ler�ne göre pandem� süres� boyunca, 
�l�m�zde faal�yet gösteren toplam 17 b�n 237 �şyer�nde 
çalışan 150 b�n 138 �şç� kısa çalışma ödeneğ�nden 
yararlanmıştır. 17 N�san 2020'den 31 Aralık 2020 
tar�h�ne kadar ücrets�z �zne gönder�lerek nakd� ücret 
desteğ� alan �şç� sayısı �se 59 b�n 843 k�ş�d�r.

Pek�, bu rakamlar ne anlama gelmekted�r?

-Kocael�'de her 4 çalışandan 1'� pandem� boyunca 
normalde aldıkları ücret�n en fazla %75'�n� alab�ld�ler ve 
gel�rler�n�n dörtte b�r�n� kaybett�ler.

-Her 3 çalışandan 1'� pandem� sürec�nde gel�r kaybına 
uğradı, daha fazla yoksullaştı.

-Her 10 çalışandan 1'� ücrets�z �zne çıkarılarak a�leler�yle 
b�rl�kte ayda 1168 L�rayla yaşamaya mahkum ed�ld�ler.
İşten çıkarmaların yasak olduğu salgın süres�nce 
m�lyonlarca �şç� patronlar tarafından “ekonom�k 
koşullar” gerekçe göster�lerek ücrets�z �zne çıkarıldı. 
Ücrets�z �z�n uygulamasıyla �şç�ler�n kıdem, �hbar 
tazm�natı hakları dondurulmakta ve SGK emekl�l�k 
pr�mler� ödenmeyerek daha geç emekl� olmaları 
dayatılmaktadır.

Ücrets �z  �z �n uygulaması  29 Aral ık  tar �h�nde 
Cumhurbaşkanı tarafından 17 Mart tar�h�ne kadar b�r 
kez daha uzatıldı. Ücrets�z �zn�n uzatılmasının ardından 
31 Aralık günü Çayırova Şekerpınar OSB'de faal�yet 
gösteren M�gros Depo'da 60 �şç�, GOSB'da faal�yet 
gösteren TAYAŞ gıda fabr�kasında 70 �şç�, Onat 
Alüm�nyumda 18 �şç�, Systema�r HSK'da 21 �şç� ücrets�z 
�zne çıkarıldı. Patronlar, hükümet�n torba yasa �le onlara 
verd�ğ�, �sted�ğ� sayıda �şç�y� üstel�k �şç�ler�n onayı 
olmadan ücrets�z �zne çıkarma hakkını adeta tepe tepe 
kullanıyor ve ücrets�z �zn� b�r cezalandırma yöntem�ne 

dönüştürüyor.

Ücrets�z �zne çıkarılan M�gros Depo �şç�ler� 16 saate 
varan ağır çalışma koşullarının düzelt�lmes�, �şyer�nde 
salgına karşı önlemler�n alınması, �şç�lere dönük baskı 
ve tac�zlere son ver�lmes�, ücrets�z �zne çıkarılan �şç�ler�n 
�şbaşı yaptırılması �ç�n 5 Ocak'tan bu yana d�ren�yorlar.

Y�ne, Çayırova Şekerpınar Organ�ze Sanay� Bölges�nde 
bulunan İspanya sermayel� Baldur Süspans�yon 
fabr�kasında B�rleş�k Metal-İş send�kasına üye olduğu 
�ç�n �şten atılan 3 �şç�n�n send�kalı olarak �şe ger� 
dönmek �ç�n fabr�ka önünde d�ren�şler� devam ederken, 
patronun toplu sözleşme masasına oturmaması 
sonucunda B�rleş�k Metal-İş grev �lanını fabr�kaya astı ve 
yapılan oylama sonucu grev kararı alındı. Patronun grev 
kırıcılığına ve gözaltılara rağmen Baldur �şç�ler� 25 
Aralıktan ber� grevdeler ve d�ren�şler�n� kararlılıkla 
sürdürüyorlar.

Kocael� b�r emek kent�, bu emek kent�nde pandem� 
süres�nce her 10 �şç�den b�r� ücrets�z �zne çıkarılmışsa, 
her dört �şç�den b�r� gel�r�n�n dörtte b�r�n� kaybetm�şse, 
�şç�ler daha fazla yoksullaşmışsa bunu ters�ne 
çev�reb�lmek �ç�n b�rl�kte mücadele şarttır. Çağrımız bu 
kenttek� �şç� send�kalarına, �şç�lere ve emekç�lered�r. 
Send�kalar b�r an evvel ücrets�z �z�n uygulaması ve �şten 
atmaların son bulması �ç�n harekete geçmel�d�r. Bu 
saldırı tüm �şç� sınıfınadır ve bu saldırıya b�rl�kte karşı 
konulmalıdır. Gel�n; ücrets�z �z�n ve �şten atmaların son 
bulması, tam zamanlı �ş, tam ücret, �şs�zl�k s�gortası 
fonunun sadece �şç�ler ve �şs�zler �ç�n kullanılması �ç�n 
b�rl�kte mücadele edel�m.

Ekmeğ� ve hakları �ç�n d�renen M�gros Depo ve Baldur 
�şç�ler� d�ren�ş ve dayanışmayla kazanacaklar.

Ya ş a s ı n  Ö rg ü t l ü  M ü c a d e l e m � z .  Ya ş a s ı n  S ı n ı f 
Dayanışması.

KOCAELİ EMEK VE DEMOKRASİ BİLEŞENLERİ
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basın açıklaması

Şube Yerel Yönet�mler Kom�syonu olarak, “Pandem� Koşullarında Halk Sağlığı �ç�n N�tel�kl� Ulaşım 
Kentl�ler�m�z�n Hakkıdır” başlıklı basın açıklaması gerçekleşt�r�lm�şt�r.  

PANDEMİ KOŞULLARINDA HALK SAĞLIĞI İÇİN NİTELİKLİ 
ULAŞIM KENTLİLERİMİZİN HAKKIDIR!...

Daha önce şehr�m�z�n ulaşım sorununu detaylı olarak 
gündeme get�rd�ğ�m�zden bu kez bell� konularda 
görüşler�m�z� kamuoyuyla paylaşıyoruz.

Adapazarı Tren Seferler�n� Durdurmak Salgın 
Hastalığın Yayılması İç�n Önlem Değ�l!...

Seferler� durdurulan Adapazarı tren�n�n de en kısa 
sürede h�zmete g�rmes� gerekt�ğ�n� tekrar gündeme 
get�r�yoruz.

Adapazarı tren� seferler� durdurulduğu �ç�n bu tren� 
kullanamayan yolcuların, Hat 200 ve d�ğer toplu ulaşım 
araçlarında pandem� kurallarına aykırı şek�lde yolculuk 
ett�ğ� b�l�nmekted�r.

Adapazarı tren�n�n zaten azaltılmış olan durak, sefer ve 
vagon sayısının arttırılması gerekt�ğ�n� tekrar gündeme 
get�r�yoruz.

 Kent Kart Marmaray' da Geçerl� Olmalı

Marmaray �le yapılacak yolculuklarda Kocael� halkı kent 
kart �le ödeme yapab�lmel�.

İstanbul halkının akb�l kullandığı bu hatta, Kocael� halkı 
da kentkart kullanab�lmel�. Marmaray b�n�şler�nde 
vatandaşlarımızın kullandığı kent kartın geçerl� olması 
�ç�n gerekl� protokoller�n TCDD ve Kocael� Büyükşeh�r 
Beled�yes� arasında en kısa sürede yapılacağını 
umuyoruz.

Sağanak Yağış Önces� Yetk�l�ler� Uyarıyoruz

Yurt genel�nde olduğu g�b� �l�m�zde de henüz başlayan 
ve gelecek haftalarda da sürmes� beklenen ş�ddetl� 
yağışlar neden�yle;

Dere yataklarının tem�zl�ğ�
Su kanallarının tem�zl�ğ�
Mazgalların tem�zl�ğ�
Önem kazanmıştır.

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarını bu konuda tekrar 
uyarmayı görev b�l�r�z.

TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI KOCAELİ 
ŞUBE
Yerel Yönet�mler Kom�syonu





Apple Kablosuz Şarj Konusunda İler� G�tmey� 
Başardı! Yen� Teknoloj� Gel�yor!
Apple markasının gün �çer�s�nde gerçekleşt�rd�ğ� 
canlı etk�nl�kle beraber b�rçok ürün tanıtıldı. Bu 
ürünler�n arasında kablosuz şarj performansını 
arttırab�len MagSafe'de yer aldı. MagSafe, ayrıca 
yen� IPhone modeller�ne aksesuar takılması �ç�n de 
b�r çözüm n�tel�ğ�nde oldu.

Ş�rket�n en yen� 15 W kablosuz şarj desteğ� sunan 
MagSafe s�stem�, etk�nl�kle beraber tanıtılan en yen� 
IPhone modeller� olan IPhone 12'lere de dah�l 
ed�lm�ş durumda. Öte yandan MagSafe, kablosuz 
şarjı kolaylaştırmakla kalmayarak bunun yanında 
IPhone 12 modeller�ne d�ğer Apple ürünler�n� de 
yerleşt�rmen�zde kolaylık sağlayacak. MagSafe �le 
beraber telefon koruyucularına eklenen mıknatısla 
beraber daha da fazlasını sunab�lecek. Öte yandan 
IPhone 12 kullanıcıları bu mıknatısla beraber 
telefonlarını kablosuz şarj konusunda b�r hayl� 
rahatlatmış olacak. Tanıtılan yen� c�hazın doğru b�r 
şek�lde kablosuz şarj olab�lmes�yle beraber 
ver�ml�l�k de beraber�nde artış gösterecek. Bununla 
beraber telefonun şarj süres� küçük sorunlarla 
k arş ı laşmadan k ısa lab� lecek .  Ö te  yandan 
kullanıcılar, mıknatısla beraber Apple'ın cüzdanını 
IPhone 12 c�hazlarına yerleşt�reb�lecekler.

Tüm bunlarla beraber ş�rket, �k�l� şarj noktasına 
sah�p MagSafe Duo Charger adındak� yepyen� 
ürününü de tanıttı. MagSafe Duo Charger �le 
beraber kullanıcılar, b�r taraftan IPhone 12 akıllı 
telefon modeller�n� şarj edeb�l�rken d�ğer taraftan 
Apple Watch akıllı saatler�n� de beraber�nde şarj 
edeb�lecekler.

Facebook, Messenger İle İlg�l� Görsel G�yd�rme 
Yapacak!
Facebook, gün �çer�s�nde yayınladığı b�r blog yazısı 
�le beraber mesajlaşma uygulaması Messenger'ın 
d�zaynında b�rçok yen�l�ğ�n geld�ğ�n� duyurdu. Öte 
yandan uygulamanın logosu Instagram'ın 
renkler�ne benzet�ld� ve bununla beraber yen� 
temalar ve daha canlı b�r görünümde beraber�nde 

geld�. Dev ş�rket Facebook, yaklaşık olarak �k� 
hafta kadar önce Whatsapp ve Instagram 
uygulamalarının mesajlaşma bölümler�n� 
Messenger'da b�rleşt�rme planını hayatımıza 
sokmuştu. Facebook, Instagram'da bulunan 
mesajlarını Messenger �le b�rleşt�rm�şt�. Öte 
yandan şu anda yalnızca b�rk aç ülkede 
uygulanan bu özell�k gelecek haftalarda 
ülkem�zde de yayına g�rm�ş olacak.

Bunların yanı sıra Facebook, bu kez de Messenger 
mesajlaşma uygulamasına yepyen� b�r görünüm 
katmayı planladı. Dev ş�rket, gün �çer�s�nde 
y ay ı n l a d ı ğ ı  b � r  b l o g  y a z ı s ı  � l e  b e r a b e r 
Messenger ' ın yen�  görünümünü tanıtt ı . 
Messenger uygulaması yen� gelen güncelleme 
� l e  b e ra b e r  d a h a  c a n l ı  b � r  t a s a r ı m a  ve 
beraber�nde b�rb�r�nden farklı temalara da 
kavuşmuş oldu.

Bebek Bezler�nde Yerl� ve Akıllı Ürün Model� 
Başlıyor!
İstanbul Ün�vers�tes� 'n�n Cerrahpaşa Tıp 
Fakültes�'nde başarılı uzman ek�p tarafından 
ün�vers�te ve sanay� beraberl�ğ�nde akıllı bebek 
bez� gel�şt�r�ld�. Yüzey�ne yerleşt�r�lm�ş olan özel 
solüsyon tarafından bebeğ�n �drarında bulunan 
enfeks�yonun olup olmadığını gösteren bu akıllı 
bebek bez�, dünyada b�r �lk olarak karşımıza 
çıkıyor. Bebek bez�nde dertler�n� anlatamayan 
çocukların dertler�n� a�leye b�ld�recek b�r s�stem 
kurab�l�r m�y�zden yola çıkarak P�ne Smart'ı 
gel�şt�rd�kler� bel�rt�len üründek� temel amaç; 
çocuklar bakter�yel �drar yolu enfeks�yonu 
geç�rd�ğ�nde bez�n dış yüzey�nde bulunan 
pembe b�r şer�tte renk değ�ş�m� oluşuyor. 
Dolayısıyla a�leler, çocukların enfeks�yon 
geç�rd�ğ�n� görüp hızlıca doktora başvuruyor. Bu 
şek�lde erken tanıya �mkân sağlanıyor. Daha hızlı 
şek�lde sağlık kurumuna g�d�ld�ğ� �ç�n daha az 
ant�b�yot�kle bu hastalık atlatılıyor. Böylece 
çocukta daha az hasar oluşuyor” 

Kaynak: Teknoloj�sever.com, Alper Alpay, �nternet
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BABAMLA BEN
Mevlüt SOYSAL

DAR KORİDOR
Daron Acemoğlu, James A. Rob�nson

ACI ÇİKOLATA
Laura Esqu�vel
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“Ses�m� duyan var mı?”
H�çb�r cümle bu kadar can 
yakmadı.
45 san�ye h�ç bu kadar uzun 
olmadı.
17 Ağustos geces� yerle gök 
b�r oldu, yıldızlar döküldü 
çığlıkların üzer�ne.
B a b a y l a  o ğ u l u n  y a ş a m 
h�kayes�ne acı, sır ve soğuk 
bulaştı o gece. Kapanması zor mesafeler g�rd� araya.
İk�s� de aynı yöne bakıyordu oysa.
Deprem b�l�mc� olmuştular artık, gelecekte aynı acıların 
tekrarı olmasın d�ye.
Kabuklaşmış yaralara neşter vurup �ç�ndek� �r�n� 
çıkarmaktı tek çare.
Yalçın b�r adım �ler�ye g�tt�kçe Sarp �k� adım ger�ye 
kaçıyordu. Zordu ger�ye kalanların yaşamları, çünkü 
ortak paydada ölüm vardı hep.
Leyla k�l�t, Nesr�n anahtardı sank�...
Y�ne de umuttu umutsuzluğun �lacı.
Bu sarmalda nedenler ve nasıllar sorgulanmadıkça 
çözümsüzlük elzemd�.
Yalçın çok adım �ler�  g�tt�ğ�nde Sarp bekled�, 
yüzleşmen�n ç�zg�s�nde.
Ya sonrası?
 (Tanıtım Bülten�nden)
Sayfa Sayısı: 304
Baskı Yılı: 2020
Yayınev�: Kanes Yayınları

Bazı toplumlar özgürken, 
d�ğerler �  neden otor�ter 
yönet�mler  alt ında veya 
anarş� �ç�nde yaşadılar ve 
yaşıyorlar?
Özgürlük Batı'ya özgü b�r 
durum mu?
Özgürlüğün ve demokras�n�n 
akıbet� ne olacak?
Daron Acemoğlu ve James A. 
Rob�nson'a göre özgürlük 
"doğal" b�r durum değ�l… 
Güçlü b�r s�v�l toplum �le 

güçlü ama prangalanmış b�r devlet�n b�rb�rler�n� 
dengelemes�yle, süreç �ç�nde elde ed�len b�r kazanım. 
Bu zor şartlar sağlandığında g�r�len "dar kor�dor"da 
kalmak �se sürekl� b�r çaba gerekt�r�yor…
Dar Kor�dor okuru tar�hte uzun b�r yolculuğa çıkarıp 
özgürlüğün doğuşu, sürdürüleb�l�rl�ğ� ve akıbet� 
hakkında çarpıcı sonuçlara ulaştırıyor…
 
(Tanıtım Bülten�nden)

Sayfa Sayısı: 648
Baskı Yılı: 2020
Yayınev�: Doğan Kİtap

Yemek p�ş�rerek ,  yemek 
y�yerek, yemekler aracılığıyla 
aşk �lanı, t�nsel ve tensel 
�let�ş�m gerçekleşeb�l�r m�? 
Laura Esqu�vel, "Acı Ç�kolata" 
�le, �ç�nde yemek tar�fler�, aşk 
öyküler� ve kocakarı �laçları 
bulunan bu romanla bu 
� l e t � ş � m � n 
g e r ç e k l e ş e b � l e c e ğ � n � 
kanıtlıyor. Yüzyıl başlarında 
Meks�ka'da devr�m, esk� 
kolonyal toplumun son kalıntılarını tem�zlerken, a�le 
geleneğ�ne göre evlenmes� olanaksız, ama buna karşın 
Pedro'ya del�ces�ne tutkun T�ta, yemek yapmayı aşkının 
�let�ş�m aracına dönüştürüyor. Laura Esqu�vel bu 
olanaksız aşkı yemek ve kocakarı �laçları tanımlarıyla 
d�le get�r�yor ve sarsıcı, büyüley�c� b�r d�lle bu aşkın 
ezg�s�n� yaratıyor; yarım k�lo soğan, �k� baş sarmısak, b�r 
tutam fesleğen, romanın her satırından fışkıran yakıcı 
aşkın s�mges�ne dönüşüyor. Yazarın �ron�k, neşel� ve 
yumuşak b�r d�l� var; yaşam sevg�s� ve tensel aşk bu d�l 
�ç�nde büyülü gerçekl�ğe bağlanıyor. H�çb�r kadın yazar, 
kadın dünyasını bu düzeyde d�le get�remed�. Kısa 
zamanda on beş d�le çevr�len ve yazarın senaryosuyla 
s�nemaya aktarılan, f�lm� ülkem�zde de büyük �lg�yle 
karşılanan "Acı Ç�kolata", başta Meks�ka ve ABD olmak 
üzere yayımlandığı her ülkede satış rekorları kırdı. B�r 
kez okumakla yet�nemeyeceğ�n�z b�r roman.

(Tanıtım Bülten�nden)

Sayfa Sayısı: 221
Baskı Yılı: 2016
Yayınev�: Can Yayınları 



sağlık

D VİTAMİNİ
Ö n e m � ,  E k s � k l � ğ � n � n 
B�l�nmeyen Zararları
Kas ağrıları, depres�f ruh hal�... 
Bu bel�rt�ler varsa D v�tam�n� 
eks�kl�ğ�n�z olab�l�r.           
D v�tam�n� yağda çözüneb�len 
ve vücutta depolanab�len sterol 
grubundan b�r v�tam�nd�r. D 
v�tam�n�n�n en öneml� kaynağı 
güneş ışınlarıdır. Beslenme �le 
b�rl�kte b�tk�sel ve hayvansal 
gıdalardan da az m�ktarda 
sağlanab�l�r. Kem�k kas eklem fonks�yonlarında s�n�r 
s�stem�n�n çalışmasında bağışıklık s�stem�n�n kuvvetl� 
olmasında D v�tam�n� çok öneml� role sah�pt�r.
 
D V�tam�n� Eks�kl�ğ� Bel�rt�ler� Nelerd�r?
D v�tam�n� eks�kl�ğ� en sık yorgunluk, hals�zl�k, tüm 
vücutta genel ağrı, kem�k ağrıları, eklemlerde ağrı, 
depres�f ruh durumu, bağışıklık s�stem�nde zayıflamaya 
bağlı enfeks�yonlara duyarlılıkta artma, sık enfeks�yon 
geç�rme, sarkopen� olarak adlandırdığımız kas kütles�nde 
azalma ve yaşlı k�ş�lerde yatağa bağımlılığa kadar g�den 
daha c�dd� tablolarla kend�n� göstereb�l�r.  Y�ne 
osteoporoz ve düşme, kırıklara neden olab�l�r.
 
D V�tam�n� Eks�kl�ğ� K�mlerde Görülür?
· Açık tenl�ler
· Kapalı ortamda çalışan k�ş�ler
· Yaşlı k�ş�ler
· Beslenme bozukluğu olanlar
· Güneş ışığından korunmak �ç�n yüksek faktörlü 
güneş koruyucu krem kullananlar
· Kapalı g�ys�ler g�yenler
· Gebe ve emz�ren kadınlar
· Böbrek hastalığı olanlar
· Karac�ğer hastalığı olanlar
 
Günlük D V�tam�n� İht�yacı Ne Kadar?
Günlük D v�tam�n� �ht�yacı yasa ve k�ş�ye göre değ�ş�r. Bu 
nedenle günlük takv�ye mutlaka doktor öner�s�yle ve 
doktor kontrolünde olmalı. Y�ne D v�tam�n� alırken günlük 
kals�yum alımının da opt�mal düzeyde olması gerek�r. D 
v�tam�n� mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalı.
 
D V�tam�n� İçeren Bes�nler Neler?
D v�tam�n� balık özell�kle ton balığı, süt, yumurta, tahıllı 
gıdalar ve mantarda bulunur. Y�ne peyn�r, tereyağı, 
yoğurt, kef�r D v�tam�n� �çeren gıdalardır. Beslenme 
yoluyla alınan D v�tam�n� karac�ğer ve böbreklerde akt�f 
hale get�r�l�r ve etk�s�n� akt�f formuyla göster�r.
 
D V�tam�n�n�n Fazlası Zararlı mı?
Uygunsuz ve fazla m�ktarda kullanım vücutta D 

v�tam�n�n�n depolanmasına ve 
D v�tam�n� �ntoks�kasyonuna yol 
acar. Özell�kle yağlı dokuda 
b�r�ken D v�tam�n�n�n vücuttan 
atılması da zordur. Özell�kle 
s u d a  ç ö z ü n m e d � ğ � n d e n 
zeh�rlenme r�sk� yüksekt�r. D 
v � t a m � n �  z e h � r l e m e s � 
bağırsaktan kals�yum em�l�m�n� 
a r t t ı r a r a k  k a n  k a l s � y u m 
düzey�n�n yükselmes�ne neden 
o l u r .  B u n u n  s o n u c u n d a 

hals�zl�k, m�de bulantısı, kusma, serseml�k, anks�yete, 
kabızlık g�b� bel�rt�ler ortaya çıkab�l�r. B�l�nç değ�ş�kl�kler� 
de tabloya ekleneb�l�r.
 
D V�tam�n� Nasıl Depolanır?
Güneş ışınlarından en fazla fayda gördüğümüz saatler 
saat 11.00 �la 15.00 arasındak� zaman d�l�m�d�r. Bu 
saatlerde her 2 kolun çıplak ve güneşten koruma krem� 
sürmeden 15- 20 dak�ka güneşlend�rmek öneml�d�r. 
Eğer güneşlenme süres� daha uzayacaksa zararlı 
etk�lerden korunmak �ç�n koruyucu faktörlü krem 
kullanmak gerek�r. Pencere, cam arkasında 
güneşlenmek güneş�n c�ltte D v�tam�n� üret�m�n� 
engeller.

Çocuklarda D V�tam�n� Alımı Nasıl Olmalı?
·  Çocuklarda ve bebeklerde D v�tam�n�n� sabah 
saatler�nde tüket�leb�l�r. Güneşle temas yaz aylarında çok 
öneml�. Güneş koruyucu ürünler vücudumuza D v�tam�n� 
g�r�lmes�n� engelled�ğ� �ç�n en azından 15-20 dak�ka kadar 
koruyucu krem sürmeden D v�tam�n� alınmalıdır.

•  Çocuklarda D v�tam�n�  kullanımı yen�  doğan 
dönem�nden �t�baren başlaması gerek�yor. Geçm�şte 
sağlık ocakları tarafından yen� doğanlarda �lk 14 günden 
sonra başlatıl ıyordu. Ancak günümüzde bebek 
hastaneden çıkıp ev�ne g�derken D v�tam�n� 400 ün�te 
şekl�nde başlatı l ıyor.  Bunun fark l ı  preparatları 
bulunmakta. Her kullandığınız preparattak� 400 ün�te 
m�ktarı �laçtan �laca değ�şkenl�k göstereb�l�yor. K�m�s�nde 
b�r damla k�m�s�nde 3 damla k�m�s�nde b�r puf şekl�nde 
ama sonuçta tüket�lmes� gereken m�ktar 1 yaşına kadar 
400 ün�ted�r.

• D v�tam�n� alımı çocukluk dönem�nde prof�laks� yan� 
koruyucu hek�ml�ğe de g�r�yor. Bu nedenle çocuğa 1 
yaşına kadar kes�lmeden D v�tam�n� ver�lmes� gerek�yor. 
A n c a k  D  v � t a m � n � n � n  h e k � m e  b a ş v u r u l m a d a n 
alınmamalıdır. Çocuğa D v�tam�n� test� yaptırılmalı, 
eks�kl�k varsa ver�lmel�d�r. Sonuçta yüksek dozda D 
v�tam�n� kullanımında zeh�rlenme olasılığı mevcuttur.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı 
 Dr.End� Romano
http://www.yed�tepehastanes�.com.tr/d-v�tam�n�-eks�kl�g�

http://www.yeditepehastanesi.com.tr/cocuk-sagligi-ve-hastaliklari-anabilim-dali
http://www.yeditepehastanesi.com.tr/doctor/endi-romano
http://www.yeditepehastanesi.com.tr/doctor/endi-romano


mmo’dan

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

FIRAT ASRAK
YUSUF YAMAN
İSMET YAVUZ
HAMZA BİLALOĞLU
BEDRİ ERMAN
SEZER BATUHAN DİKİCİ
VOLKAN KANBUR
MERT MERTTÜRK
MELİKE ÇAKIR
EMRE ARIKAN
EVREN FATİH IŞIK
ÇAĞLAR ÇAKMAK
VOLKAN KESKİN
ERGÜN ABULOĞLU

CANSU ÇELİK
FUAT ÇELİK
İDRİS DUMAN
GÖKHAN TARAN
ERAY BÜÇKÜN
HASRET ŞİMŞEK
BETÜL MANAV
ALAATTİN ORAL
HANİFİ EMİRHAN TEK
MUHAMMET YASİN ÖREN
MUSTAFA MURAT YAMAN
EMRE GÜDÜ
SERKAN BİLGİN
EMRAH HALİT EKİZ

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

HÜSEYİN ÖZCAN
EMRE AYDEMİR
YUNUS EMRE ÖZTÜRK
MURAT YELKEN
ERBİL ÖZKARAMAN
EMRE CAN KARABAĞ
ALPEREN UYAR
AHMET FATİH ŞİMŞEK
KÜBRA ALİŞAN
ERHAN ILIMAN
EMRE DEMİR
MELİH ODABAŞ
ÖZGÜR BAYINDIR
HASAN ALKAN

ÖMER GÖKALP AÇIKGÖZ
YUSUF CİHAN KAPLANKIRAN
MAHMUT İZZET TURHAN
ENES FARUK BAL
TUNAHAN ÇİFTÇİ
FIRAT TAŞDEMİRCİ
MUHAMMED RAŞİT ALTINBAY
HAKAN SARI
MÜCAHİT KILIÇ
BEYTULLAH ZENGİN
ÖZGÜR ÇALIŞKAN
ÇAĞATAY AÇIKGÖZ
YUSUF AYGÜN
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üyelerimizden

BAŞSAĞLIĞI
• Değerl� Üyem�z, Mak�na Mühend�s� Necmett�n KARATAŞ (Üyem�z Zek� KARATAŞ'ın 
ağabey�) 04 Ocak 2021 tar�h�nde vefat etm�şt�r. 
Allahtan rahmet, kederl� a�les�ne, sevenler�ne başsağlığı ve sabır d�ler�z.

• Değerl� Üyem�z Armağan ARICI nın annes� 10 Ocak 2021 tar�h�nde vefat etm�şt�r.  
Kederl� a�les�n�n acısını paylaşıyor, başsağlığı d�l�yoruz.

• Değerl� Üyem�z, KOÜ Teknoloj� Fakültes� Enerj� S�stemler�  Mühend�sl�ğ� Bölümü 
Öğret�m Üyes�  Prof. Dr. Durmuş KAYA Cov�d-19 neden�yle 18.01.2021 tar�h�nde vefat 
etm�şt�r.
A�les�n�n, sevenler�n�n, b�l�m dünyasının ve odamızın başı  sağolsun.

• Değerl� Üyem�z Serkan ÖZER'�n annes� 27 Ocak 2021 tar�h�nde  vefat etm�şt�r.  
Kederl� a�les�n�n acısını paylaşıyor, başsağlığı d�l�yoruz.

• Değerl� Üyem�z Cem�l YAVUZ'un kayınpeder� 01 Şubat 2021 tar�h�nde vefat etm�şt�r. 
Kederl� a�les�n�n acısını paylaşıyor, başsağlığı d�l�yoruz. 

Necmett�n KARATAŞ

Durmuş KAYA




