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Sevg�l� Meslektaşlarım,
Bu yaz, Akden�z'e kıyısı bulunan başta ülkem�z, Yunan�stan ve 
İtalya olmak üzere dünyanın farklı ülkeler�nde b�r çok yangın 
ve sel felaket� yaşanmıştır. B�r çok �nsanın, hayvanın ölümü ve 
yaralanmasının yanında c�dd� ekonom�k zararlar da 
oluşturmuştur.

Özell�kle son dönemde ülkem�zde yaşanan seller ve 
yangınlarda da sebep, y�ne �nsan ve doğaya düşman rant 
odaklı pol�t�kalardır. Kamusal Öncel�ğ� Olmayan Pol�t�kalar ve 
Uygulamalar Can almaya devam etmekted�r.

Ülkem�zde Antalya-Manavgat, Muğla'nın b�r çok �lçes�, Mers�n, 
Adana, Tuncel�, B�ngöl, B�tl�s, Şırnak ve Hakkar� �ller�nde c�dd� 
sonuçlar doğuran yangınlarla ormanlarımız, c�ğerler�m�z kül 
olmuş; aynı dönemde önce Van'da arkasından da Batı 
Karaden�z'de yaşanan seller gerçek b�rer felakete dönüşerek 
onlarca canımızı kaybetmem�ze neden olmuştur. Orman 
yangınlarına müdahalede mevcut kaynaklarımızı da tüketm�ş 
olan b�r yönet�m zaf�yet� yüzümüze şamar g�b� çarpmış; b�r tek 
yangın uçağımızın b�le olmadığı, var olanların da bakımları 
yapılmayarak tasf�ye ed�ld�ğ� gözler önüne ser�lm�şt�r. 

Hayatını kaybeden yurttaşlarımızın yakınlarına başsağlığı, 
yaralananlara ac�l ş�falar ve zarar gören yurttaşlarımıza geçm�ş 
o l s u n  d � l e k l e r � m � z �  � l e t � yo r u z .  Ta b l o n u n  d a h a  d a 
ağırlaşmamasını umuyor ve ülkem�z� yönetenler� akla, b�l�me 
ve tekn�ğe uygun gerekl� adımları atmaya davet ed�yoruz.

Küresel ısınmanın etk�ler�n� daha ş�ddetl�  görmeye 
başladığımız bu zamanlarda; deprem, yangın ve seller�n afete 
dönüşmes�n�n, yaşanan yıkım ve can kayıplarının bu denl� 
yüksek olmasının nedenler�,  afet yönet�m�n�n eks�kl�ğ�, 
kamusal �şlevler�n tasf�yes�, coğraf� r�skler göz ardı ed�lerek 
kurulan şeh�rler, plansız ve çarpık kentleşme, �mar afları, yanlış 
yerlerde mühend�sl�k h�zmet� alınmadan �nşa ed�len kaçak 
yapılar ve denet�ms�zl�kt�r. Yurttaşlarımız güvenl�ks�z ve 
sağlıksız yapılarda, r�sk altında yaşamaya mecbur bırakılmıştır.

Kayıpları önlemen�n yolu �se �nsan hayatını ve çevrey� ön 
planda tutan doğru projeler ve kamusal denet�mden 
geçmekted�r. 

Yangınların, seller�n vatandaşlarımızın canlarına mal olduğu 
bu yaz dönem�nde, TMMOB b�r�mler� ve üyeler�m�z �le 

dayanışmanın b�r  parçası  olduk. TMMOB Kocael�  İ l 
Koord�nasyon Kurulu olarak Muğla �l�m�zdek� Dayanışma 
Kampanyasına 2 kamyon yardım malzemes�n�n gönder�m�n� 
gerçekleşt�rd�k. 

22. yılında en büyük yıkımı kent�m�zde yaşadığımız 17 Ağustos 
1999 Büyük Marmara Deprem� �le b�r kez daha farkına varılan, 
ancak ders almakta halen yeters�z kalınan afet yönet�m�, akılcı, 
b�l�me dayalı olarak oluşturulmalıdır. D�ğer taraftan yaklaşan 
İstanbul Deprem�ne rağmen geçen 22 yıllık sürede, afet r�sk� 
olan yerleş�m yerler� taşınmadı; b�nalarımız depreme dayanıklı 
hale get�r�lmed�; kent merkezler�nde göstermel�k alanlar 
dışında gerçek anlamda deprem toplanma alanları 
oluşturulmadı; afet sonrası kr�z yönet�m senaryoları 
hazırlanmadı ya da uygulamaları yapılmadı.

Doğamıza sah�p çıkmaya devam ed�yoruz! Karamürsel, Gölcük 
ve İzn�k bölges�nde yapılması planlanan 12 türb�nl�k Rüzgar 
Enerj�s� Santral� Projes�'ne b�r çok kurum ve k�ş� �le ortaklaşa 
�t�razımızı sürdürüyoruz. Ormanlarımıza bugün sah�p 
çıkmazsak, geleceğe nefes alab�leceğ�m�z b�r dünya 
bırakamayacağımız b�l�nc�yle, "Ormanda RES olmaz"  d�yerek 
ülkem�z�n korunması gereken akc�ğerler�nden olan Samanlı 
Dağlarına sah�p çıkmaya devam ed�yoruz.

Sevg�l� Meslektaşlarım,
İkt�dar part�s�n�n örgüt genel kurullarının önünde engel 
oluşturmayan Cov�d-19 Salgını TMMOB g�b� kuruluşlar �ç�n 
genel kurullarının yaptırılmamalarına gerekçe olarak 
sunulmuştur. N�hayet, meslek sorunlarının ülke sorunlarından 
ayrılamayacağı �lkes� �le ülkem�z�n �çer�s�nde bulunduğu 
durumu, aklın ve b�l�m�n ışığında anal�z etmeye ve çözümler 
üretmeye çalışan TMMOB 46. Olağan Genel Kurulumuz 31 
Temmuz-1 Ağustos 2021 tar�hler�nde gerçekleşt�r�lm�şt�r. 
TMMOB, geçm�şte olduğu g�b� gelecekte de eş�tl�ğ�, 
özgürlüğü, bağımsızlığı, emeğ�, demokras�y� ve barışı 
savunmaya devam edecekt�r. Genel Kurulumuzun hemen 
arkasından �se 20 Ağustos 2021 tar�h�nde yayınlanan 
Cumhurbaşkanlığı Kararnames� �le Devlet Denetleme 
Kurulu'nun görev ve yetk�ler�n�n gen�şlet�lerek �ç�nde 
Odalarımız �le B�rl�ğ�m�z�n de bulunduğu demokrat�k k�tle 
örgütler� baskı altına alınmak �stenmekted�r.

Emperyal�st güçlere karşı topyekun kazanılan Bağımsızlık 
Zafer�m�z�n  99. yılı kutlu olsun!

Değerl� meslektaşlarım,
"hayat ılgıt akıp g�d�yor karatende”

Hep�n�ze ayrı ayrı sevd�kler�n�zle b�rl�kte sağlık ve mutluluklar 
d�l�yorum.
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Elektr�k Mühend�sler� Odası Yönet�m Kurulu Başkanı Bülent Pala, K�mya Mühend�sler� Odası Yönet�m 
Kurulu Başkanı Al� Uğurlu, Maden Mühend�sler� Odası Yönet�m Kurulu Başkanı Ayhan Yüksel ve Mak�na 
Mühend�sler� Odası Yönet�m Kurulu Başkanı Yunus Yener, “Ac�l Durum Yönet�m�nde B�lg�s�z Ve Becer�ks�z 
S�yas� İkt�dar, Orman Yangınlarını Adeta Seyred�yor” başlığı �le ortak b�r açıklama yaptı.

ACİL DURUM YÖNETİMİNDE BİLGİSİZ VE BECERİKSİZ SİYASİ İKTİDAR, 
ORMAN YANGINLARINI ADETA SEYREDİYOR

YANGINLAR BİR AN ÖNCE SÖNDÜRÜLMELİ, AÇIK KÖMÜR OCAKLARINA  VE 
TERMİK SANTRALLARA DOĞRU İLERLEMESİ DURDURULMALIDIR

TMMOB
Elektr�k Mühend�sler�

Odası
TMMOB

K�mya Mühend�sler� Odası

ORTAK AÇIKLAMA

Yeterl� şek�lde mücadele ed�lmed�ğ� �ç�n günlerd�r süren 
ve halen şuu an �t�barıyla 6 �lde 13 yerde etk�n olan 
orman yangınları, doğal varlığımız olan on b�nlerce 
hektar ormanı ve yaban hayatını yok etm�ş, büyük 
oranda mal ve can kaybına neden olmuş, �nsanlar 
evler�nden, topraklarından, geç�m araçlarından 
mahrum kalarak can derd�ne düşürülmüştür. On dokuz 
yıldır yönet�mde bulunan s�yas� kadrolar, b�rçok öneml� 
toplumsal soruna çözüm bulmak b�r yana bu sorunları 
der�nleşt�rm�şt�r. Ağırlaşan ekonom�k kr�z, yoğunlaşan 
�şs�zl�k, yoksulluk, pahalılık vb. sorunlarla, ülkem�z genel 
anlamda b�r yangın yer�ne dönüşmüştür. Sorunları 
çözme n�yet ve �rades� olmayan sıkışmış durumdak� 
�kt�dar, baskı-ş�ddet, yasaklamalar ve toplumu b�rb�r�ne 
düşman edecek uygulamalara yönelm�şt�r. Bu duruma 
son günlerdek� yangınlar da eklenm�şt�r. Yangınlara 
halktan �nsanların gönüllü olarak mücadele etmeler�, 
görevl�lere yardım etmeler� b�le yasaklanmaya 
çalışılmaktadır.

Hemen her yıl, yaz aylarında ormanlarımız ve kırsal 
yaşam alanlarımızda yangınlar çıkmakta, yangın çıkan 
alanların oks�jen kaynakları ve doğal denges� tahr�p, 
halkımızın yaşam ve üret�m alanları yok olmakta, 
�nsanlar, hayvanlar ve d�ğer canlılar acı b�r şek�lde 
hayatlarını kaybetmekted�r. İkl�m kr�z�n�n etk�ler�yle, 
son yıllarda orman yangınları artmıştır.

Yaklaşık olarak �k� haftadır ağırlıklı olarak Antalya ve 
Muğla'da süren orman yangınlarını söndürme 
konusundak� başarısızlık, �kt�darın sorumlu ve etk�n b�r 
kr�z yönet�m� serg�lemed�ğ�n� gösterm�şt�r. Kamunun 
el�ndek� tüm �mkanları  kullanarak, yangınları 

büyümeden söndürme �ç�n yeterl� çaba harcamayan; 
yurttaşların, hayvanların, ağaçların ölümünü, �nsanların 
yer�nden yurdundan olmasını, b�nlerce hektar ormanın 
yanmasını kayıtsız seyreden, yönetemeyen b�r yönet�m 
söz konusudur.

S o n  ya n gı n l a rd a  g ü n d e m e  g e l e n  Tü r k  H ava 
Kurumu'nun yangın söndürme uçaklarının atıl b�r 
şek�lde hangarda tutulması, bakım ve onarımdan 
geç�r�lerek h�zmete sunulmaması, yen� uçaklar almak 
yer�ne başka ülkelerden çok daha yüksek bedellerle 
uçak k�ralanması da acı b�r gerçekl�kt�r. Türk�ye'n�n 
havacılık kültürünün temeller�n� atan ve yangın 
söndürme uçakları �le öneml� h�zmetler verm�ş olan b�r 
kurumun f��len tasf�yes� ve yangın mahaller�ndek� 
halkın havadan etk�l� müdahale �stemler�n�n yer�ne 
get�r�lmemes�, v�cdanları c�dd� b�r şek�lde yaralamıştır.

Y a n g ı n l a r ı  s ö n d ü r m e  ç a l ı ş m a l a r ı n d a 
becer�ks�zl�kler� kanıtlanmış mevcut yönet�m 
yer�ne, gen�ş yetk�ler� ve kapsamlı karar alma erk� 
olan b�r Ac�l Durum Müdahale Yönet�m� olmuş 
olsaydı, durum farklı olurdu. Yangınlara, kamunun 
e l � n d e k �  t ü m  y a n g ı n  s ö n d ü r m e  a r a ç  v e 
ek�pmanlarının yanı sıra, Emn�yet ve Jandarmanın 
araçları, Jandarma ve TSK'n�n hava ve den�z araçları 
ve �nsan gücü �le derhal müdahale eder, yangınlar 
büyümeden söndürülürdü.

Ormanlardan sorumlu Bakanın 6831 sayılı Orman 
Kanunu'ndan, bu Kanunun 69.maddes� uyarınca 
“Orman İdares�n�n orman yangınlarını önlemek ve 
söndürmek maksadıyla her türlü h�zmet� yapmakla 
y ü k ü m l ü  o l d u ğ u n d a n ” h a b e r s � z  o l d u ğ u , 
sorumluluğu yerel yönet�mlere atma çabasıyla 
ortaya çıkmıştır. Ne yazık k� bu yaklaşım yönet�m�n 
bütün kademeler�nde mevcuttur.

Yangın bölges�ndek� Kemerköy Term�k Santralının 
yangından etk�lenmemes� �ç�n yeterl�  çalışma 
yapılmayışının yanı sıra, gerek santral sah�b� ş�rketler�n, 
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gerekse Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığı'nın 
kamuoyuna yeterl� b�lg� vermey�ş� man�dardır. Yörede 
bulunan Yen�köy ve Yatağan term�k santralları ve açık 
kömür ocakları ve stok sahalarının yangından 
etk�lenmemes� �ç�n ne tür çalışmalar yapıldığı 
konusunda kamuoyu b�lg�lend�r�lmel�d�r.

Uzman meslek odaları olarak, yangının term�k 
santraller�n kömür stoklarına sıçraması durumuna karşı 
gerekl� önlemler�n ş�md�den alınması gerekt�ğ�n� 
b�ld�r�yoruz. Yangının kömür stok sahasına sıçraması 
durumunda, yanmanın durdurulması �ç�n su kullanımı 
kontrollü yapılmalıdır. Bel�rl� nem oranına kadar yanma 
artab�lecek ancak yüksek oranda su kullanılarak, stokun 
soğutulmasıyla yangın durdurulab�lecekt�r. En bas�t ve 
temel önlem olarak yığın üzer�ne neml� veya sulu uçucu 
kül püskürtüleb�l�r.

Açık stok sahalarında oluşan yangınlarda açığa çıkan en 
temel gazlar karbon monoks�t, azot oks�tler, karbon 
d�oks�t ve kükürt d�oks�tt�r. Azot oks�tler ve kükürt 
d�oks�t �le çıkan duman ve nano boyutlu part�küller 
astım, bronş�t, d�ğer solunum yolu ve akc�ğer 
hastalıklarına neden olab�lecekt�r. As, Hg ve Se g�b� 
toks�k elementler de �nsan sağlığı açısından tehd�t 
oluşturmaktadır.

Daha ağır sorunlarla karşı karşıya kalınmaması �ç�n 
halen yangın r�sk� alt�nda olan santrallara, açık 
kömür ocaklarırına ve kömür stok sahalarına 
ulaşmadan yangının kes�n olarak söndürülmes� 
gerek�r.

Kemerköy Santral yangını, gerek bu santralın, gerekse 
d�ğer santralların, sanay� kuruluşlarının,büyük altyapı 
tes�sler�n�n ve �nşaatı süren Akkuyu NGS'n�n yangın, 
deprem, su baskını vb. har�c� r�sklere karşı Ac�l Durum 
Planlarının bulunup bulunmadığı sorusunu gündeme 
get�rmekted�r. Bu tes�sler Ac�l Eylem Planlarını �ved�l�kle 
kamuoyuna açıklamalıdır. Bu tür planları bulunmayan 
kuruluşların gerek�rse faal�yetler� durdurulmalı ve 
� ş l e v s e l  Ac � l  E y l e m  P l a n l a r ı n ı  h a z ı r l a m a l a r ı 
sağlanmalıdır. Kamu adına yetk�lend�r�lecek AFAD veya 
benzer� b�r kamu kuruluşu da, bu t�p tes�sler�n 
bulunduğu bölgeler �ç�n Genel Ac�l Durum Planları 
hazırlamalıdır. R�skl� bölgelerde yaşayanlar bu t�p 
olaylar �ç�n b�lg�lend�r�lmel� ve eğ�t�lmel�d�r.

Ülkem�zde g�derek bel�rg�n hale gelen s�yas� �kt�darın 
yönetememe kr�z�, bu yangınlar sürec�nde b�r kez daha 
açıkça ortaya çıkmıştır. Kamu yönet�m�nde l�yakat 
yer�ne yandaşlığın pr�m yaptığı, hukuk normlarından, 
demokrat�k değerlerden uzak, tek adam rej�m� sürdüğü 
sürece, halkımızın bu tür felaketlerle daha sık karşı 
karşıya kalacağının b�l�nmes�n� �ster�z. Bu nedenlerle 
ülkem�z s�yas� yapısının evrensel �nsan haklarını temel 
alan, hukukun üstünlüğüne dayalı demokrat�k b�r 
yapıya kavuşturulması ac�l b�r gerekl�l�kt�r.

Bülent PALA;  Elektr�k Müh. Odası  Yön. Krl. Bşk.
Al� UĞURLU;  K�mya Müh. Odası  Yön. Krl. Bşk.
Ayhan YÜKSEL;  Maden Müh. Odası  Yön. Krl. Bşk.
Yunus YENER;  Mak�na Müh. Odası  Yön. Krl. Bşk.

AZRA GÜLENDAM HAYTAOĞLU'NUN KATLEDİLMESİNİ VE TÜM 
KADIN CİNAYETLERİNİ KINIYORUZ!

Antalya'da uğradığı c�nsel saldırı sonrası vahş�ce katled�lerek yaşamını y�t�ren Azra Gülendam Haytaoğlu 
ve kadın c�nayetler�ne yönel�k olarak TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu tarafından basın açıklaması 
gerçekleşt�r�ld�. 

Antalya'da, 5 gündür kend�s�nden haber alınamayan 
Azra Gülendam Haytaoğlu'nun uğradığı c�nsel saldırı 
sonrası vahş�ce katled�lerek ölü bulunmuştur. 
Geçt�ğ�m�z gün Konya'da ırkçılık yüzünden katled�len 
a�leden de 4 kadının yaşam hakkı el�nden alınmıştır. 
Özgecan'ların unutulmadığı Ülke'm�zde gün geçm�yor 
k� kadın c�nayetler�ne b�r yen�s� eklenmes�n. Evr�lmek 
�stenen "Yen� Türk�ye", kadınların sürekl� olarak 
aşağılandığı, �k�nc�lleşt�rmen�n s�stemat�k hale 
get�r�ld�ğ�, kadın c�nayetler�n�n katlanarak arttığı, kadın 
beden�n�n, k�ml�ğ�n�n ve emeğ�n�n b�r bütün olarak 
sömürüldüğü, nesneleşt�r�ld�ğ�, kadın c�nayetler�n�n ve 
toplumsal c�ns�yet eş�ts�zl�kler�n�n arttığı; ülke hal�ne 
gelm�şt�r.

TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu olarak; TMMOB 
a bağlı b�r Odanın Antalya Şube Yönet�m Kurulu Üyes� 
olduğunu utançla öğrend�ğ�m�z kat�l zanlısının en ağır 
b�ç�mde cezalandırılması �ç�n her türlü çabayı 
göstereceğ�z. Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katl�amını 
ve bütün kadın c�nayetler�n� nefretle kınamaktayız. 
TMMOB yönet �c � ler �  ve  üyeler �  o larak  k adın 
mücadeles�n�n �çer�nde olmaya devam edeceğ�z.

MURAT KÜREKCİ
TMMOB
Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu Sekreter�
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BATI KARADENİZ BÖLGESİNDEKİ SELLERİN VE YIKIMLARININ 
NEDENİ OLAN İNSAN VE DOĞAYA DÜŞMAN RANT ODAKLI 

POLİTİKALARA DERHAL SON VERİLMELİDİR

Afetler Değ�l, Kamusal Öncel�ğ� Olmayan Pol�t�kalar ve 
Uygulamalar Can ve Mal Güvenl�ğ�n� Tehd�t Ed�yor.

Deprem, yangın ve sel g�b� ülkem�z�n çeş�tl� yöreler�nde 
yaşanan afetler�n yarattığı yıkım ve can kayıpları g�derek 
artmaktadır. Afet yönet�m�n�n eks�kl�ğ�, kamusal �şlevler�n 
tasf�yes�, plansız ve çarpık yapılaşma vb yaşanan yıkım ve can 
kayıplarının temel neden�d�r.

Batı Karaden�z'� etk�s� altına alan yoğun yağışların afete 
dönüşmes� sonuc, ölen yurttaşlarımızın yakınlarına 
başsağlığı, yaralananlara ac�l ş�falar ve  zarar gören 
yurttaşlarımıza geçm�ş olsun d�lekler�m�z� �let�yoruz. 
Tablonun daha da ağırlaşmamasını umuyor ve ülkem�z� 
yönetenler� akla, b�l�me ve tekn�ğe uygun gerekl� adımları 
atmaya davet ed�yoruz.

Sel felaketler�n�n temel nedenler�, �kl�m değ�ş�kl�ğ� etk�ler� 
yanında; kamunun �nsan ve doğa odaklı olmayan �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.

HES'ler � le vad� yataklarının doğal yapısı ve akışı 
bozulmuştur. Çarpık kentleşme sonucu, dere taşkın alanları 
ve dere yatakları yapılaşmaya açılmıştır. İmar affı adı altında, 
yanlış yerlerde mühend�sl�k h�zmet� alınmadan �nşa ed�len 
kaçak yapılara göz yumulmuş, yurttaşlarımız güvenl�ks�z ve 
sağlıksız yapılarda, r�sk altında yaşamaya mecbur 
bırakılmıştır.

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�, heyelan r�sk� olan alanlar yapılaşmaya 
açı lmamalı  bu alanlar üzer�ndek�  mevcut yapılar 
kaldırılmalıdır.

Dere yatakları, tekrar yapılaşmaya açılmaması �ç�n Anayasal 
koruma altına alınmalıdır. B�l�m ve tekn�ğe uygun olmayan, 
ranta dayalı, doğa ve yaşam düşmanı projelere artık �z�n 
ver�lmemel�d�r.

Küresel ısınmanın etk�ler�n� daha ş�ddetl� görmeye 
b a ş l a d ı ğ ı m ı z  b u  z a m a n l a rd a ,  d o ğ a l  a fe t  o l a ra k 
adlandırdığımız deprem, sel, orman yangınları g�b� 
felaketler�n can ve mal kaybına yol açmasını önlemen�n tek 
yolu, �nsan hayatını ve çevrey� ön planda tutan doğru 
projeler ve kamusal denet�md�r. Yıldönümü yaklaşan, 22 yıl 
önce en büyük yıkımı kent�m�zde yaşadığımız 17 Ağustos 
1999 Büyük Marmara Deprem� �le b�r kez daha farkına 
varılan, ancak ders almakta halen yeters�z kalınan afet 
yönet�m�, akılcı, b�l�me dayalı olarak oluşturulmalıdır.

TMMOB (Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ�) g�b� 
kurumların, afet yönet�m� s�stem�nden dışlanmasına son 
ver�lmel�, öner� ve �t�razlarımız d�kkate alınmalıdır. Çözüm 
da�ma doğa ve toplum çıkarlarını gözeten pol�t�kalarda, akıl, 
b�l�m ve tekn�kted�r.

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

Son günlerde sayısı artan orman yangınlarına yönel�k TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu olarak 
basın açıklaması gerçekleşt�r�ld�. 

GELECEĞİMİZ YANIYOR,
ORMAN YANGINLARINA ENGEL OLALIM!

Ülkem�z�n dört b�r yanında yaşanan orman yangınları 
neden�yle büyük b�r üzüntü �ç�ndey�z. Yangınlarda hayatını 
y�t�ren yurttaşlarımızın yakınlarına başsağlığı ve sabır, 
yaralılarımıza ac�l ş�falar d�l�yoruz. Yangında evler�n�, tarım 
araz�ler�n�, seralarını, hayvanlarını kaybeden tüm 
y u r t t a ş l a r ı m ı z a  d a y a n ı ş m a  d u y g u l a r ı m ı z ı 
�let�yoruz.önemlerde �nsan kaynaklı orman yangınları 
hemen her yıl tekrarlanmaktadır. Bu yangınlar can ve mal 
kaybına neden olduğu kadar, ülkem�z�n orman varlığını 
tüketerek ortak geleceğ�m�z� tehd�t etmekted�r. Özell�kle 

Akden�z �kl�m kuşağında bulunan yaklaşık 13 m�lyon 
h e k t a r  o r m a n l ı k  a l a n ı m ı z  b ü y ü k  r � s k  a l t ı n d a 
bulunmaktadır. Ülkem�zde her yıl on b�nlerce hektar 
ormanlık alanımızın yok olmasına neden olan bu 
yangınların engellenmes� ve ormanlarımızın korunması, 
başta kamu otor�tes� olmak üzere yurttaşlar olarak ortak 
sorumluluğumuzdur.

Orman yangınlarına engel olmak ortak sorumluluğumuz 
olmakla b�rl�kte, yangınlarla mücadele etmek, başta Tarım 

Ülkem�zde yaşanan afetler �le �lg�l� TMMOB Kocael� İKK tarafından basın açıklaması gerçekleşt�r�ld�. 
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ve Orman Bakanlığı olmak üzere kamu kurumlarının 
görev�d�r. Ne yazık k� son yıllarda sayısı ve boyutları g�derek 
artan orman yangınlarıyla mücadelede büyük zaf�yetler 
yaşanmaktadır. Yangınların kontrol altına alınmasını ve 
kayıpların en alt sev�yede tutulmasını engelleyen bu 
zaf�yet�n neden�, özelleşt�rme uygulamaları neden�yle 
Orman Yangınlarıyla mücadele ek�p ve ek�pmanlarının 
tasf�ye ed�lmes�d�r.

B�l�nd�ğ� g�b� 1925 yılında kurulan ve ülkem�z�n havacılık 
alanında en deney�ml� kurumlarından b�r� olan Türk Hava 
Kurumu (THK) AKP �kt�darı dönem� boyunca s�stemat�k 
olarak küçültülmüş ve n�hayet�nde 2019 yılında kuruma 
Kayyum atanarak bütünüyle tasf�ye ed�lmeye başlanmıştır. 
Kurumun el�nde bulunan yangın söndürme uçakları ve 
d�ğer ek�pmanları �hale yoluyla satılmak �stenmekted�r.

Kend� uçaklarımızın ve ek�pmanlarımızla etk�n b�r b�ç�mde 
orman yangınlarıyla mücadele edeb�lecek durumdayken, 
Tarım ve Orman Bakanlığı yangınla mücadeley� Rus 
Ş�rketler�ne �hale etm�şt�r. K�ralık uçakla yapılan yangın 
müdahales�n�n yeterl� olmadığı apaçık b�ç�mde ortaya 
çıkmıştır.
100 yıla varan Cumhur�yet kurumlarımızdan b�r�s� olan 
Türk Hava Kurumunun kayyum el�yle tasf�yes�ne son 
ver�lmel�, kuruma a�t uçak ve taşınmazların satışı �ç�n 

yapılan �haleler derhal �ptal ed�lmel�d�r. Kurumun yangın 
söndürme araçlarının sayısı ve kapas�tes� artırılarak, 
modern�zasyonu sağlanmalıdır.

Daha önce sıklıkla d�le get�rd�ğ�m�z g�b� ormanlarımızın 
yönet�m� ve orman yangınlarını önlemeye �l�şk�n kalıcı 
pol�t�kalar oluşturmaya �ht�yacımız bulunmaktadır.

Büyük orman yangını felaketler�n�n önüne geç�lmes�, 
yangınların yaratacağı doğal ve toplumsal yaraların 
sarılması �ç�n ormanlarımızı korumaya ve gel�şt�rmeye 
yönel�k “kamucu ormancılık pol�t�kaları” �ved�l�kle yaşama 
geç�r�lmel�d�r.
Yangından etk�lenen orman araz�ler� h�çb�r b�ç�mde �mara 
ve yapılaşmaya açılmadan hızla ıslah ed�lmel�, yet�şme 
muh�t� koşullarına uygun or�j�nde yeterl� m�ktarda tohum 
ve f�dan sağlanarak yen�den ağaçlandırılmadır.

TMMOB olarak yen�den ağaçlandırma çalışmalarına 
el�m�zden gelen her türlü desteğ� vermeye hazır 
olduğumuzun b�l�nmes�n� �ster�z.

B�r kez daha tüm ülkem�ze geçm�ş olsun.

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

TMMOB TEOMAN ÖZTÜRK ÖĞRENCİ EVİ 2021-2022 
DÖNEMİ KAYIT BAŞVURULARI BAŞLADI

TMMOB Teoman Öztürk Öğrenc� Ev� ve Sosyal Tes�s� 
2021-2022 öğren�m dönem� �ç�n başvuru ve kayıtları 
başladı.

TMMOB Öğrenc� Ev�'nde ün�vers�teler�n mühend�sl�k, 
m�marlık ve şeh�r plancılığı bölümler�nde l�sans ya da 
yüksek l�sans öğren�m� gören öğrenc�ler �le TMMOB üyes� 
mühend�s, m�mar, şeh�r plancılarının yükseköğren�m 
gören çocukları konaklayab�l�r. 2 k�ş�l�k odalarda kahvaltı 
dah�l k�ş� başı 1 aylık oda katkı payı 975 TL'd�r.

TMMOB Öğrenc� Ev� ve Sosyal Tes�sler�;
14.000 m2 kapalı alanda 2 bodrum kat, zem�n katla 

beraber 6 yatakhane katı ve çatı katı olmak üzere toplam 8 
katlıdır.

Kadın ve erkek öğrenc�ler �ç�n 2 ayrı bloktan oluşan 
öğrenc� ev�nde 161 adet ç�ft k�ş�l�k banyolu, k�ş�ye a�t 
çalışma masası olan yatak odası bulunmaktadır.

Her katta �k� adet 50 m2 etüt odası ve tüm odalarında 
sınırsız �nternet vardır.

Öğrenc�ler�n �ht�yaçlarını karşılamak üzere kafeterya, 
yemekhane, çamaşırhane, kütüphane, �dar� bölümlerle 
çağdaş h�zmet sunulmaktadır.

TMMOB Öğrenc� Ev� ve Sosyal Tes�sler�'nde ayrıca 500 
k�ş�l�k konferans salonu, 250 m2 çok amaçlı salon, 575 m2 
fuaye alanı, 1600 m2 forum alanı da yer almaktadır.

24 saat kamera ve görevl�ler �le güvenl�k sağlanmakta 
görevl�lerce odaların tem�zl�ğ� yapılmaktadır. 

T M M O B  Te o m a n  Ö z t ü r k  Ö ğ r e n c �  E v � ' n d e 
ün�vers�teler�n mühend�sl�k, m�marlık ve şeh�r plancılığı 
bölümler�nde l�sans ya da yüksek l�sans öğren�m� gören 
öğrenc�ler �le TMMOB üyes� mühend�s, m�mar, şeh�r 
p l a n c ı l a r ı n ı n  y ü k s e k ö ğ r e n � m  g ö r e n  ç o c u k l a r ı 
konaklayab�l�r.

İlet�ş�m:
TMMOB Teoman Öztürk Öğrenc� Ev� ve Sosyal Tes�s�
M e h m e t  A k � f  E r s o y  M a h .  2 9 5 .  S o k a k  N o :  6 

Yen�mahalle/Ankara
Tel : 0312 386 10 38

https://ogrenc�ev�.tmmob.org.tr/



TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu, 31 Temmuz-1 Ağustos tar�hler�nde TMMOB Teoman Öztürk Öğrenc� Ev� 
ve Sosyal Tes�s�'nde gerçekleşt�r�ld�. Pandem� koşullarında yapılan Genel Kurulda ülken�n �ç�nden geçt�ğ� 
karanlık dönemde tüm örgütlülüğümüzle b�rl�kte kararlı, d�s�pl�nl� ve coşkulu b�ç�mde ger�c�-faş�st 
yönet�m anlayışına karşı ortak mücadelen�n önem�ne vurgu yapıldı.

TMMOB 46. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

Genel Kurul çalışmalarına D�van'ın oluşturulmasıyla 
başladı. D�van Başkanlığı'na Mak�na Mühend�sler� 
Odası'ndan Al� Ekber Çakar seç�l�rken, D�van Başkan 
Yardımcılığı'na B�lg�sayar Mühend�sler� Odası'ndan Ad�l 
Güneş Akbaş ve M�marlar Odası'ndan Selma Arslan; 
yazman üyel�klere �se Çevre Mühend�sler� Odası'ndan 
Cevah�r Efe Akçel�k, Çevre Mühend�sler� Odası'ndan 
Zehra Korkmaz, Z�raat Mühend�sler� Odası'ndan 
Mehtap Ercan B�lg�n, Mak�na Mühend�sler� Odası'ndan 
Erol Perç�n get�r�ld�.

Genel Kurulda, saygı duruşu ve İst�klal Marşı'nın 
ardından Anıkab�r Çelenk Kom�syonu oluşturuldu. 
TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz'ın açılış 
konuşması sonrası TMMOB Genel Sekreter� Ders�m Gül 
45. Dönem TMMOB çalışmaları hakkında b�lg� verd�. 
Sonrasında Delegeler kürsüden Genel Kurula seslend�. 
TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu, 45. Dönem Yönet�m 
Kurulu'nun ak lanması  ve sonuç b�ld�rges�n�n 
açıklanmasıyla sona erd�.

TMMOB 46. OLAĞAN GENEL KURULU
SONUÇ BİLDİRGESİ

 (31 Temmuz – 1 Ağustos 2021)

TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu, 31 Temmuz 2021 
tar�h�nde, Cov�d-19 pandem� koşulları �çer�s�nde, 
olağan takv�m�n İç�şler� Bakanlığı ve İl Hıfzıssıhha Kurulu 
kararları neden�yle 14 (on dört) ay ertelemes� sonrası, 
kısıtlama ve yasakların yürürlükten kaldırılması 
ardından bel�rlenen en erken tar�hte toplanmıştır. 
O l a ğ a n  k o ş u l l a r d a  3  ( ü ç )  g ü n  � ç e r � s � n d e 
gerçekleşt�r�lmes� planlanan TMMOB 46. Olağan Genel 
Kurulu, söz konusu zorunluluklar neden� �le 1 (b�r) gün 
�çer�s�nde tamamlanmıştır.

2020 yılının Mayıs ayında gerçekleşt�r�lmes� planlanan 
TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu her ne kadar 3 (üç) 
defa ertelenm�şse de, TMMOB Yönet�m Kurulu 5 Ek�m 
2020 tar�hl� toplantısında, B�rl�k faal�yetler�n�n sekteye 
uğramadan devamının sağlanması �ç�n “İKTİDAR 
DAYATMASIYLA DEĞİL, GENEL KURUL İRADESİYLE 
YÖNETECEĞİZ” başlıklı b�r karar almıştır. Söz konusu 
karar �le TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu toplanıncaya 
kadar, Oda Genel Kurullarımızda açığa çıkan örgüt 
�rades�n�n f��len �şlet�lmes�, faal�yetler�n mevcut 
Yönet�m Kurulu ve gerçekleşen Oda Genel Kurullarında 
TMMOB Yönet�m Kurulu adayı olarak seç�len 3 üyen�n 
tamamının katılımıyla yürütülmes� ve Gen�şlet�lm�ş 
Yönet�m Kurulu oluşturulması konusunda f�k�r b�rl�ğ� 
sağlanmıştır. TMMOB 46. Olağan Genel Kuruluna kadar 
B�r l �k  çal ışmalar ının bu k arar  doğrultusunda 
yürütülmes�, gerek demokras� anlayışımız gerekse de 
pandem� koşulları �le s�yasal �kt�darın pas�f�ze etme 
çabalarına tesl�m olmayışın b�r �fades� olarak örgüt �ç� 
demokras�m�z adına kayıtlara geçen öneml� b�r tecrübe 

v e  t a v ı r  o l m u ş t u r.  B u  t a v ı r,  k a r ş ı l a ş t ı ğ ı m ı z 
/karşılaşacağımız zor koşulları aşma yolunu, g�derek 
etk �s�n�  ar tıran b�reyc� ,  dar grupçu, meslekç� 
anlayışlarda değ�l kolekt�f, demokrat�k katılımcı, 
kamucu ve toplumcu ç�zg�m�zde, TMMOB �lkeler� ve 
çalışma anlayışında aranması gerekt�ğ� de hep�m�ze 
hatırlatmıştır.

Son günlerde y�rm�den fazla şeh�rde meydana gelen 
orman yangınları neden�yle yurttaşlarımız hayatını 
kaybetm�ş, ormanlık alanlar, kent yerleş�mler�, tarım 
araz�ler� c�dd� şek�lde zarar görmüştür. Rad�kal b�ç�mde 
değ�şen �kl�m koşulları, ormanlık alanlarının rant elde 
ed�lecek araz�ler olarak görülmes� ve �mara açılması, 
kontrolsüz ve kuralsız madenc�l�k faal�yetler�n�n 
baskısının artması ormanlarımızı ve bünyeler�ndek� 
ekos�stemler�n geleceğ�n�  tehd�t  etmekted�r. 
Korunması ve gel�şt�r�lmes� Anayasal güvence altına 
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alınan ormanlarımız b�rçok yönden saldırı altındadır. 
Ülkem�z�n özell�kle batı ve güney kıyılarında mevs�msel 
sıcaklıklarının arttığı dönemlerde �nsan kaynaklı orman 
yangınları hemen her yıl tekrarlanmaktadır. Özell�kle 
Akden�z �kl�m kuşağında bulunan yaklaşık 13 m�lyon 
hektar  ormanl ık  a lanımız  büyük r �sk  a lt ında 
bulunmaktadır. Ülkem�zde her yıl on b�nlerce hektar 
ormanlık alanımızın yok olmasına neden olan bu 
yangınlar ın engel lenmes�  ve ormanlar ımızın 
korunması, başta kamu otor�tes� olmak üzere yurttaşlar 
olarak ortak sorumluluğumuzdur. Ülkem�z�n havacılık 
alanında en deney�ml� kurumlarından b�r� olan Türk 
Hava Kurumu (THK) AKP �kt�darı dönem� boyunca 
s�stemat�k olarak küçültülmüş ve n�hayet�nde 2019 
yılında kuruma Kayyum atanarak bütünüyle tasf�ye 
ed�lmeye başlanmıştır. Kurumun el�nde bulunan 
yangın söndürme uçakları ve d�ğer ek�pmanları �hale 
yoluyla satılmak �stenmekted�r. Kend� uçaklarımızın ve 
ek�pmanlarımızla etk�n b�r b�ç�mde orman yangınlarıyla 
mücadele edeb�lecek durumdayken, Tarım ve Orman 
Bakanlığı yangınla mücadeley� Rus Ş�rketler�ne �hale 
etm�şt�r. K�ralık uçakla yapılan yangın müdahales�n�n 
yeterl� olmadığı apaçık b�ç�mde ortaya çıkmıştır. Büyük 
orman yangını felaketler�n�n önüne geç�lmes�, 
yangınların yaratacağı doğal ve toplumsal yaraların 
sarılması �ç�n ormanlarımızı korumaya ve gel�şt�rmeye 
yönel�k “kamucu ormancılık pol�t�kaları” �ved�l�kle 
yaşama geç�r�lmel�d�r. Yangından etk�lenen orman 
araz�ler� h�çb�r b�ç�mde �mara ve yapılaşmaya açılmadan 
hızla ıslah ed�lmel�, yet�şme çevres� koşullarına uygun 
kökende yeterl� m�ktarda tohum ve f�dan sağlanarak 
yen�den ağaçlandırılmadır. Orman köylüler�nden 
başlayarak, orman köylüler�nden seç�len orman 
muhafaza memurlarına ve orman mühend�sler�ne 
uzanan ormancılık kültürüne de darbe vurulmuştur. 
Ormancılık teşk�latının b�l�msel gerekl�l�kler uyarınca b�r 
an önce gel�şt�r�lmes� gerekl�d�r.

3 (üç) yıldan fazla süren TMMOB 45. Çalışma Dönem�ne 
denk gelen zamana “kr�z” damgasını vurmuştur. 
Ekonom�den s�yasete, dış pol�t�kadan hukuka, çevreden 
sağlığa kadar her alanda yaşanan kr�zler ülkem�z� 
d e r � n d e n  e t k � l e m � ş t � r .  O H A L  k o ş u l l a r ı n d a 
gerçekleşt�r�len ve Parlamenter Demokras�n�n ortadan 
kaldırılarak tek adam rej�m�ne geç�lmes�n� sağlayan 24 
Haz�ran 2018 Seç�mler� sonrasında, devlet kurumları ve 
�dar� yapılanma yukarıdan aşağı hızlı b�r şek�lde 
dönüştürülmüştür. TMMOB ve d�ğer anayasal meslek 
kuruluşlarının kamu �dares�nden dışlanması, hukuk 
kurumlarının tümüyle s�yasallaştırılması ve part� devlet� 
anlayışının egemen hale get�r�lmes� �le sürekl�leşm�ş b�r 
yönet�m kr�z�  ortaya çıkmıştır.  Bu s�yasal kr�z 
beraber�nde, seç�mler önces�nde geç�c� tedb�rlerle 
ötelenen ekonom�k kr�z� de tet�klem�ş, uzun yıllar 
ben�msenen neo-l �beral  ekonom� pol�t �kalar ı 

sürdürülemez hale gelm�şt�r.  Hayat pahalılığı, 
enflasyon, �şyerler�n�n kapanması ve ortaya çıkan 
�şs�zl�k, 3 yıl boyunca ülkey� adeta kasıp kavurmuştur. 
Kap�tal�st sömürü s�stem�n�n b�r parçası olarak 
yönet�len pandem� sürec�n�n de etk�s�yle yaşanan 
büyük durgunluk, başta ücretl� çalışanlar olmak üzere 
emekç� halk sınıflarının büyük b�r borç batağına 
sürüklenmes�ne neden olmuştur. Çalışma hayatına 
hak�m kılınmaya çalışılan esnek ve güvences�z b�ç�mler 
salgın sürec�n�n etk�s� �le yaygınlaşmış, emekç�ler hak 
kaybına uğramıştır. Soma'dan Ermenek'e kadar 
yaşadığımız �ş c�nayetler� sonucu �şç� mezarlığına 
dönüşmüş ülkem�zde koşullar daha da kötüleşm�şt�r. 
İkt�darın yanlış pandem� pol�t�kaları sonucu çalışmak 
dışında b�r seçeneğ� olmayan emekç�ler Cov�d-19 
neden� �le hayatını kaybetm�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.

Kadın meslektaşlarımızın çalışma ortamlarında k� 
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. 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�le, eğ�t�m, çalışma yaşamı, �st�hdam, 
kısaca bütün toplumsal yaşamda açıkça görüleb�len 
olumsuzluklar, AKP �kt�darında artmıştır. C�nsel 
saldırılar, kadınların maruz kaldıkları aşağılanmalar, 
günlük yaşamda her  yerde ve mevzuatlarda 
sürmekted�r. AKP �kt�darında kadın c�nayetler�nde 14 
kat artış olması tesadüfî değ�ld�r. Z�ra bugün ülkem�z� 
yöneten �kt�dar, la�kl�k karşıtıdır, d�nsel b�r toplum 
k u r g u s u n a  s a h � p t � r,  k a d ı n - e r k e k  e ş � t l � ğ � n e 
�nanmamaktadır; hemen her ves�leyle kadınların 
bedenler� ve varlıkları üzer�nde baskı ve “sah�pl�k” 
mekan�zmaları oluşturmaya çalışmaktadır. Önce “3 
çocuk” sonra “5 çocuk” söylem�, 4+4+4 ger�c� eğ�t�m 
s�stem�, “kürtajın vatana �hanet olduğu” vb. söylem ve 
uygulamalar, sermaye çıkarları �le ger�c�l�ğ�n �deoloj�k-
kültürel,  s�yasal dünyasının nasıl  uyuştuğunu 
göstermekted�r. Kadın düşmanı tüm pol�t�kalara ve 
u yg u l a m a l a r a  k a r ş ı  y ü r ü t ü l e n  m ü c a d e l e n � n 
güçlenmes�, kadın dayanışmasının büyümes� ve 
toplumsallaşması hayat� önem kazanmıştır.

Yaşanan s�yasal ve ekonom�k kr�z� gündemden 
düşürmek �ç�n dış pol�t�kada müdahalec�, saldırgan 
pol�t�kalar yürürlüğe konulmuş, emperyal�st güçlere 
bağımlılık �l�şk�ler� der�nleşt�r�lm�şt�r. Emperyal�zme 
karşı yürütülen bağımsızlık mücadeles�, emekç�ler�n 
söz, yetk� ve karar hakkına sah�p olduğu eş�t, özgür b�r 
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ülke mücadeles� �le �ç �çe geçm�şt�r. Emekç�ler�n hak 
arama ve örgütlenmes� önündek� engeller büyümüş, 
baskının ş�ddet� artmıştır. Sur�ye ve L�bya'ya yönel�k 
müdahaleler�n b�r parçası hal�ne get�r�len ülkem�z 
sürekl� b�r savaş durumu �ç�nde tutulmuş, başta meslek 
örgütler� olmak üzere, barıştan, kardeşl�kten yana tavır 
alan tüm kurum ve k�ş�ler düşmanlaştırılarak hedef 
göster�lm�şt�r. Son zamanlarda çeş�tl� kentlerde ve 
Konya'da Kürt yurttaşlara yönel�k gerçekleşt�r�len 
saldırılar �le HDP İzm�r �l b�nası başta olmak üzere bazı 
b�nalarına yönel�k düzenlenen s�lahlı saldırılar, 
ülkem�z�n sürüklenmek �stend�ğ� yer� göstermekted�r. 
HDP'n�n kapatı lması  davasını  da bu eksende 
değerlend�rmek mümkündür. Bu saldırılar karşısında 
toplumun gösterd�ğ� etk�l� karşı duruş, kandan ve 
çatışmadan beslenen ırkçı, faş�st anlayışlara karşı güçlü 
b�r cevap olmuştur. Kayyumlar aracılığı �le seç�lm�ş 
beled�yelere el konulması, seç�lm�ş m�lletvek�ller�n�n 
cezaevler�ne gönder�lmes� demokras�ye karşı vurulmuş 
darbeler olarak ülkem�z�n karanlık sayfalarına yen�ler�n� 
eklem�şt�r. 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. Çeş�tl� 
sosyal medya platformları aracılığı �le ortaya dökülen 
k�rl� ve karanlık �l�şk�ler�n �t�rafları, devlet yapılanması 
�çer�s�ndek� suç organ�zasyonlarını ve halka a�t olan 
kamu varlıklarının b�r avuç sömürgen tarafından nasıl 
yağmalandığını gözler önüne serm�şt�r.  OHAL 
borsalarından c�nayetlere, kamu �şletmeler�n�n peşkeş 
çek�lmes�nden yasa dışı s�lah ve petrol t�caret�ne kadar 
uzanan k�rl�, karanlık suç �l�şk�s� z�nc�r�n�n hukuk önünde 
hesap vermek yer�ne nasıl korunup kollandığı da 
ortadır. Emekç�ler�n alın ter�n�n sömürüsü üzer�ne 
kurulu çarpık düzen l�me l�me dökülürken, k�rl� parçaları 
da etrafa saçılmaya devam etmekted�r. Özgür, eş�t ve 
demokrat�k b�r ülke kurab�lmek �ç�n bu karanlık 
�l�şk�lerle toptan mücadele etmek ve hesaplaşmak, 
emperyal�zme ve faş�zme karşı bağımsızlık, emek, barış 
ve  d e m o k ra s � y �  ce s u r  b � r  ş e k � l d e  s av u n m a k 
gerekmekted�r.

Kürt halkının sosyal, s�yasal, kültürel hakları, talepler� 
d e m o k r a s �  v e  � n s a n  h a k l a r ı  k a p s a m ı n d a 
değerlend�r�lmes� gerek�rken, çözümsüzlük üreten 
baskı, ş�ddet ve güvenl�k eksenl� pol�t�kaların 
uygulanması çatışmalı ortamın devam etmes�ne neden 
olmaktadır. 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  taraf ından görmezden 
gel�nmekted�r. Kürt sorunu konusunda �nkar, �mha ve 
ş�ddet pol�t�kalarının terk ed�lerek, sorunun s�yaset 
kurumu �ç�nde d�yalogla çözülmes� ve bunun �ç�n 

gerekl� adımların b�r an önce atılması elzemd�r.

12 Eylül faş�st darbes� �le b�rl�kte kap�tal�zm�n neo-
l�beral ekonom� pol�t�kaları hayata geç�r�lm�ş ve emekç� 
halk  s ını f lar ının k azanımlar ına b�rer  b�rer  el 
konulmuştur. Bu sürec�n b�r devamı olarak Mak�ne ve 
K �mya Endüstr �s �  Kurumu'nda (MKE)  b� l �nd�k 
özelleşt�rme oyunları başlamış ve Türk�ye Elektr�k İlet�m 
Anon�m Ş�rket� (TEİAŞ) de özelleşt�rme kapsamına 
alınmıştır. 20 yıl önce yürürlüğe g�ren Elektr�k P�yasası 
Kanunu (EPK ) � le elektr �k enerj �s �  adım adım 
p�yasalaştırılmış ve bugün gel�nen noktada elektr�k 
s�stem�n�n beyn� durumundak� TEİAŞ'da özelleşt�r�lme 
kapsamına alınmıştır. Elektr�k sektöründe yaşanan 
sermeye transfer� sürec� aynı şek�lde MKE'de de 
yaşatılacaktır. AKP, �kt�dara geld�ğ� günden bu yana neo-
l�beral özelleşt�rme pol�t�kalarının en sadık ve saldırgan 
tems�lc�s� olmuştur. Cumhur�yet tar�h�n�n tüm 
endüstr�yel b�r�k�m�n�, sına� tes�sler�, kamusal yatırımları 
ve kurumları farklı yöntemlerle özeleşt�r�lm�şt�r. 
Özelleşt�rmeler sonucunda çalışanlar, üret�c�ler ve 
toplum büyük kayıplar yaşarken, sermaye sah�pler� 
servetler�ne servet katmışlardır. TELEKOM, TÜPRAŞ, 
PETKİM, TEKEL, ERDEMİR, TEDAŞ, Şeker Fabr�kaları g�b� 
pek çok kamusal zeng�nl�ğ�m�z, halka a�t olmaktan 
çıkmıştır. D�ğer kamu kuruluşlarımız �se Varlık Fonuna 
devred�lerek sürekl� zarar eden, denet�ms�z yapılar 
hal�ne get�r�lm�şlerd�r. 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. B�zden çalınanların ger� 
alınması �ç�n tereddütsüz b�r şek�lde yen�den 
kamulaştırma adımları hızla atılmalıdır.

2020 yılı �çer�s�nde, Türk�ye Barolar B�rl�ğ� ve TMMOB 
Kanunlarında değ�ş�kl�k yapılması yolu �le müdahale 
g�r�ş�mler� yen� b�r boyut kazanmıştır. Otor�ter s�stem�n 
kökleşmes� yolunda uzun yıllar �çer�s�nde yürütülen 
saldırı dalgası B�rl�ğ�m�z� de hedef alarak �lerlem�ş, 
Avukatlık Kanunu değ�şt�r�lm�şt�r. Eş zamanlı şek�lde 
TMMOB Kanun değ�ş�kl�ğ� taslakları hazırlanmış, kara 
propaganda merkez� olarak çalışan yandaş basın 
operasyonları eşl�ğ�nde B�rl�ğ�m�ze yönel�k saldırılar 
yoğunluk kazanmıştır. TMMOB Kanunu değ�ş�kl�ğ�ne 
yönel�k s�yasal �kt�darın hazırladığı taslak TBMM'n�n 
tat�le g�rmes� �le rafa kaldırılmıştır. Kamu ve toplum 
yararı doğrultusunda meslek alanlarımızda yaşanan 
yağma ve talan sürec�ne müdahale eden, emek, barış, 
demokras�, bağımsızlık eksen�nde faal�yet sürdüren 
TMMOB'n�n etk�s�zleşt�r�lmes� ve parçalanmasına 
yönel�k çabaların devam edeceğ� açıktır. B�rl�ğ�m�z�n 
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ş�md�ye kadar gösterm�ş olduğu d�renç ve mücadele 
ç�zg�s�, mühend�s, m�mar ve şeh�r plancılarının hakları 
kadar parçası olduğumuz toplumun ve ülkem�z�n hak 
ve çıkarları �ç�n de hayat� önem taşımaktadır. Kamusal 
varlıklarımızın ana hedef olduğu, sermaye saldırısı 
altındak� meslek alanlarımızda yürüttüğümüz 
mücadele ülkem�z�n aydınlık geleceğ�ne g�den yolda 
öneml� b�r mevz�, TMMOB de bu mücadelede öneml� b�r 
kuruluştur. TMMOB'ye yönel�k saldırılara karşı toplum 
ve ülke çıkarları �ç�n mücadelem�z büyüyerek, 
güçlenerek ve gel�şerek devam edecekt�r.

Cov�d-19 salgını karşısında gel�şt�r�len pol�t�kalar ve 
uygulamalar, neo-l�beral �deoloj�n�n �flas ett�ğ�n� 
gösterm�şt�r. İnsanları ölüme terk eden kap�tal�zm�n, 
�nsanlık ve dünya �ç�n felaketten başka b�r sonuç 
üretemeyeceğ� yen�den gözler önüne ser�lm�şt�r. Salgın 
sırasında Sağlık Bakanlığı'nın 65 yaş üstü �nsanlarımızı 
hedef olarak göstermes� kabul ed�lemez ve bu durum 
�nsan haklarına aykırıdır. Benzer durum, doğanın 
sömürüsüne dayalı olarak gerçekleşen müdahalen�n b�r 
sonucu olan �kl�m kr�z�n�n sonuçları açsından da 
yaşanmaktadır. 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, �kl�m kr�z� g�b� sorunların doğmasına neden 
olmuştur. Tarım sektörümüz yıllardır uygulanan yanlış 
ve özelleşt�rmec� tarım pol�t�kaları neden�yle yapısal 
s o r u n l a r ı n ı  ç ö z e m e m � ş t � r.  Ya ş a n a n  k r � z d e n 
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 kalkınmayı 
hedefleyen anlayış b�r an önce ben�msenmel�, tarım 
sektörüne yönel�k yapısal sorunları g�deren tarımsal 
planlamalar ac�l olarak gündeme alınmalıdır.

Kamusal kaynaklar halkın ortak �ht�yaçları �ç�n değ�l, 
yandaş sermaye kes�mler�n�n zeng�nl�ğ� �ç�n kullanılmış, 
Kamu Özel Ortaklığı adı altında, bütün t�car� r�sk�n 
haz�ne tarafından üstlen�ld�ğ� gel�r garant�l� anlaşmalar 
yoluyla ülken�n geleceğ� de �potek altına alınmıştır. 
İstanbul Haval�manı, Akkuyu Nükleer Enerj� Santral�, 
Şeh�r Hastaneler�, M�llet Bahçeler�, İnc�raltı-Çeşme-Urla 
Tur�zm Projeler�, Kanal İstanbul g�b� h�çb�r planlamaya 
dayanmayan, toplumsal öncel�kler� gözetmeyen, 
doğayı ve tar�h� h�çe sayan projeler, büyük reklam 
kampanyalar ıyla AKP'n�n s�yasal  propaganda 
malzemes� olarak kullanılmıştır. Ormanlarımız, 
madenler�m�z, den�zler�m�z, dereler�m�z, l�manlarımız, 
tarım alanlarımız, tar�h� mekânlarımız yandaş ş�rketlere 
ve uluslararası tekellere peşkeş çek�lm�şt�r. Kaz 
Dağlarından Fatsa'ya, Cerattepe'den ve Kuzey 
Ormanlarına, Hasankeyf 'ten ve All�ano�'ye, D�ps�z 
Göl 'den Kapadokya'ya ve Man�sa Kula-Sal�hl � 

Jeoparkı'na kadar yaşam alanları, den�zler, dereler, 
kıyılar, ormanlar, meralar, yaban hayatı, b�yoloj�k, 
jeoloj�k ve ekoloj�k çeş�tl�l�k, tar�hsel ve kültürel m�ras 
sermayen�n d�zg�ns�z talanına açılmış, coğrafyamıza 
telaf�s� mümkün olmayan zararlar ver�lm�şt�r. Saroz 
Körfez�ne yapılmakta olan yüzen raf�ner� ve l�man 
p r o j e s �  g e r �  d ö n ü l m e z  b � r  ç e v r e  t a h r � b a t ı 
doğurmaktadır. Yapılması hal�nde İstanbul, Trakya, 
Karaden�z ve Marmara Den�z�'ne yönel�k tahr�batı mega 
boyutlarda olacak olan Kanal İstanbul projes�nden 
vazgeç�lmel�d�r. B�rl�ğ�m�z ve Odalarımız tarafından 
açılan 12 dava ve muhtemel yen� davalar hukuk 
sürec�n�n b�r t�yatroya dönüştüğünü göstermeye 
yetmekted�r. TMMOB, yaşam alanlarının, dereler�n, 
kıyıların, ormanların, meraların, yaban hayatının, 
b�yoloj�k, jeoloj�k ve ekoloj�k çeş�tl�l�ğ�n, tar�hsel ve 
kültürel m�rasın korunmasını kayıtsız şartsız ve öncel�kl� 
olarak savunmaya devam edecekt�r.

Son zamanlarda Doğu Karaden�z başta olmak üzere 
ülkem�z�n çeş�tl� yerler�nde yaşanan ve afete dönüşen 
doğa olaylarının yarattığı yıkım ve can kayıpları g�derek 
artmaktadır. 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. HES'ler �le vad� yataklarının doğal yapısı ve 
akış bozulmuştur. Çarpık kentleşme sonucu, dere taşkın 
alanları ve dere yatakları yapılaşmaya açılmıştır. İmar affı 
adı altında, yanlış yerlerde mühend�sl�k h�zmet� 
alınmadan �nşa ed�len kaçak yapılara göz yumulmuş, 
yurttaşlarımız güvenl�ks�z ve sağlıksız yapılarda, r�sk 
altında yaşamaya mecbur bırakılmıştır. 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�, heyelan r�sk� olan alanlar 
yapılaşmaya açılmamalı bu alanlar üzer�ndek� mevcut 
yapılar kaldırılmalı, tekrar yapılaşmaya açılmaması �ç�n 
Anayasal korumaya alınmalıdır. B�l�m ve tekn�ğe uygun 
olmayan, ranta dayalı, doğa ve yaşam düşmanı 
projelere �z�n ver�lmemel�d�r. Deprem r�sk�n� sermaye 
çevreler� �ç�n b�r fırsata çev�ren ranta dayalı kentsel 
dönüşüm pol�t�kaları terk ed�lmel�d�r. Doğa olaylarının 
afetlere dönüşmemes� �ç�n TMMOB g�b� kamu kurum ve 
kuruluşlarının yetk�ler� artırılmalı ve öner�ler�m�z, 
�t�razlarımız d�kkate alınmalıdır.

Mühend�sl�k, m�marlık ve şeh�r planlamanın değer�, 
önem� ve �ht�yacı ardı ardına gerçekleşen afetler sonrası 
daha anlaşılır hale gelm�şt�r. Doğa �le uyumlu şek�lde 
sağlıklı ve güvenl� b�r yaşamı sürdürmek mümkündür. 
Bunun �ç�n en başta b�l�m ve tekn�ğ� dışlayan, kamucu 
pol�t�kaları tasf�ye eden anlayış terk ed�lmel�, temel 
pol�t�kalarda köklü değ�ş�kl�klere g�d�lmel�d�r.
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TMMOB olarak, tek adam rej�m�n�n ülkeye h�çb�r 
b�ç�mde �st�krar get�rmeyeceğ� en başından �t�baren 
�fade ed�lm�şt�r. 2017 yılındak� Anayasa Referandumu 
sırasında da 2018 yılındak� Cumhurbaşkanlığı 
Seç�mler�nde de halk egemenl�ğ�n�n, hukuk devlet� 
anlayış ının ,  güçler  ayr ı l ığı  � lkes �n�n or tadan 
kaldırı lmasının ülkey� uçuruma sürükleyeceğ� 
bel�rt�lm�şt�r. Kend� kültürler�ne, kend� k�ml�kler�ne, 
kend� �nançlarına, kend� yaşam tarzlarına sah�p çıkan 
tüm kes�mler� toplumsal yaşamdan dışlayan, hukuk 
önünde eş�t görmeyen tek adam rej�m�n�n geleceğ�n�n 
olmadığı açıktır.

TMMOB, emperyal�zm�n başta Ortadoğu olmak üzere 
yakın coğrafyamızdak� sömürü amaçlı yıkım ve savaş 
pol�t�kaları sonucu ülkeler�nden ayrılmak durumda 
k alan ve ülkem�ze gelm�ş  olan s ığınmacı lar ı 
ö t e k � l e ş t � r e n  s ö y l e m  v e  e y l e m l e r �  ş � d d e t l e 
kınamaktadır. TMMOB, emperyal�st saldırganlığa ve 
kap�tal�st sömürüye karşı çıkarken aynı zamanda 
sığınmacıların �nsanca koşullarda yaşamasını 
sağlamayı, güvenl� �şlerde çalışması �ç�n mücadele 
etmey�, dolaşım özgürlükler�n� savunmayı ve ülkeler�ne 
ger� döneb�lecekler� koşullar �ç�n çaba harcamayı 

bugün tüm emek ve demokras� güçler�n�n güncel 
görev� olarak görmekted�r.

TMMOB 46. Olağan Genel Kurulu, meslek sorunlarının 
ülke sorunlarından ayrılamayacağı �lkes� �le ülkem�z�n 
�çer�s�nde bulunduğu durumu, aklın ve b�l�m�n ışığında 
anal�z etmeye ve çözümler üretmeye çalışmıştır.
TMMOB, geçm�şte olduğu g�b� gelecekte de eş�tl�ğ�, 
özgürlüğü, bağımsızlığı, emeğ�, demokras�y� ve barışı 
savunmaya devam edecekt�r.

TMMOB, sevg�l� başkanımız Teoman Öztürk'ün de �fade 
ett�ğ� şek�lde, “Yüreğ�m�zdek� �nsan sevg�s� ve 
yurtseverl�ğ� baskı ve zulüm yöntemler�n�n söküp 
atamayacağının b�l�nc� �ç�nde, b�l�m� ve tekn�ğ� 
emperyal�zm�n ve sömürgenler�n değ�l, emekç� 
halk ımızın h�zmet�ne sunmak �ç�n her çabayı 
güçlend�rerek sürdürmek yolunda �nançlı ve kararlıyız.” 
demeye ve bunun �ç�n mücadele etmeye devam 
edecekt�r.

Yaşasın TMMOB, yaşasın mücadelem�z.

TMMOB 46. OLAĞAN GENEL KURULU

TMMOB 46. DÖNEM KURULLARI:

BİLGİSAYAR M.O.
ÇEVRE M.O.
ELEKTRİK M.O.
FİZİK M.O.
GEMİ M.O.
GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME M.O.
GIDA M.O.
HARİTA VEW KADASTRO M.O.
İÇ MİMARLAR O.
İNŞAAT M.O.
JEOFİZİK M.O.
JEOLOJİ M.O.
KİMYA M.O.
MADEN M.O.
MAKİNA M.O.
METALURJİ VE MALZEME M.O.
METEOROLOJİ M.O.
MİMARLAR O.
ORMAN M.O.
PETROL M.O.
PEYZAJ MİM. O.
ŞEHİR PL. O.
TEKSTİL M.O.
ZİRAAT M.O.

Cem Nur� ALDAŞ
Hal�l GEZER
Ufuk ATAÇ
Ekrem POYRAZ
Mustafa ZORLU
Feramuz AŞKIN
Yusuf SONGÜL
A. Ülkü KARAALİOĞLU
Ata Can KALE
Selçuk ULUATA
Murat FIRAT
Ömer Ers�n GIRBALAR
Mehmet BESLEME
Hüsnü MEYDAN
Em�n KORAMAZ
Utkan GÜNEŞ
Ayşegül AKINCI YÜKSEL
A. Mücella YAPICI
Yusuf KANDAZOĞLU
Yüksel KURT
Barış EKMEKÇİ
Orhan SARIALTUN
Esen Leyla İMREN
Özden GÜNGÖR

TMMOB 46. DÖNEM YÖNETİM KURULU
İNŞAAT M.O.
JEOLOJİ M.O.
MADEN M.O.
MAKİNA M.O.
MİMARLAR O.

TMMOB 46. DÖNEM DENETLEME KURULU

HARİTA VE KADASTRO M.O.
İNŞAAT M.O.
MAKİNA M.O.
MİMARLAR O.
ZİRAAT M.O.

Taylan KALENDER
Hal�l İbrah�m YİĞİT
Nad�r AVŞAROĞLU
İlter ÇELİK
Mehmet Zek� BARUTÇU

Al� Fahr� ÖZTEN
Züber AKGÖL
Battal KILIÇ
Sem�h Lütf� TEMZİKAN
Ş�hat ŞENGAL

TMMOB 46. DÖNEM YÜKSEK ONUR KURULU
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ÖFKELİYİZ !!!  İSYANDAYIZ!!!

Günlerd�r ormanların, hayvanların ve tüm doğal 
yaşamın yok olmasına �ç�m�z yanarken; ırkçı, faş�st 
söylemlerle körüklenen saldırılarla b�r kürt a�les�n�n 
katled�lmes�ne karşı öfkel�yken; hemen hemen her gün  
�ş�tmekte olduğumuz kadına yönel�k ş�ddet ve katl�am 
haberler�ne �syan ederken;  2 Ağustos Perşembe günü 
Antalya'da beş gündür, Kahramanmaraş'ta üç gündür 
kend�ler�nden haber alınamayan, Azra Gülendam 
Haytaoğlu  ve Em�ne Gökkız'ın cansız bedenler�ne 
ulaşıldığını öğrend�k.  Azra'nın can�ce katled�lmes�, 
Em�ne'n�n ormanda asılı olarak bulunması b�zler� 
der�nden sarstı.  A�leler�n�n ve sevenler�n�n acısını 
yürekten paylaşıyoruz.

28 Temmuzdan �t�baren kayıp olan ve bulunmasını 
umutla bekled�ğ�m�z, can�ce katled�len Azra Gülendam 
Haytaoğlu'nun kat�l zanlısı olan, önce gözaltında 
sorguya alınıp, daha sonra 'Canavarca H�sle Adam 
Öldürmek' suçundan tutuklanan Mustafa Murat 
Ayhan'ın b�rl�ğ�m�ze bağlı İnşaat Mühend�sler� Odası 
Antalya Şubes� Sayman Üyes� olması, öfkem�z� ve 
�syanımızı daha da artırmıştır.

C a n � c e  h � s l e r l e  g e r ç e k l e ş t � r � l e n  k a t l � a m ı n 
öğren�lmes�n�n ardından, İnşaat Mühend�sler� Odası 
Yönet�m Kurulu  02.08.2021 tar�h�nde olağanüstü 
toplanarak, kat�l zanlısı Mustafa Murat Ayhan'ın Antalya 
Şubes� Yönet�m Kurulu üyel�ğ�n� askıya almış ve 
hakkında d�s�pl�n soruşturması açılmasına karar 
verm�şt�r.

B�z TMMOB üyes� mühend�s, m�mar, şeh�r plancı 
kadınlar yıllardır  “Kat�ller yaşadığımız her yerde “ 
ded�k. Hang� mesleğe sah�p olduğu, hang� şeh�rde 
yaşadığı ve eğ�t�m düzey�nden bağımsız olarak, 
“kadınlar erkekler tarafından ş�ddet görüyor, c�nsel 
saldırıya uğruyor, öldürülüyor” ded�k.

Ancak ses�m�z� duymak b�r yana, �kt�darını koşulsuz b�at 
eden b�r toplumla sürdüreb�leceğ�n�n b�l�nc�nde olan, 
bu bağlamda s�yasal �slamın argümanlarını kullanan 
AKP �kt�darı,  kadının kontrol altında tutulması, 
toplumdan uzaklaştırılması, �taat ve h�yerarş�k b�r �l�şk� 
düzen�  �ç�nde sınırlandırılması yönündek�  yok ed�c� 
hamleler�n�n dozajını artırdı, toplumsal yaşamın tüm 
alanlarında ger�c� pol�t�kalarını b�z kadınlar üzer�nden 
yürütmeye devam ett�.

İstanbul Sözleşmes�'n�n 20 Mart 2021 tar�hl� yok 
h ü k m ü n d e k �  fe s � h  k a r a r ı n d a n  s o n r a ,  K a d ı n 
C�nayetler�n� Durduracağız Platformunun ver�ler�ne 
göre  102 kadın c�nayet�, 85 şüphel� kadın ölümü 
gerçekleşm�şt�r.

Görülmekted�r k�; İstanbul Sözleşmes� kadınların yaşam 
hakları �ç�n şarttır. Kadınların etk�n korunması �ç�n 
gerekl� tedb�rler� almayan, 6284 sayılı Kanunu 
uygulamayan devlet�n tüm b�r�mler� ve kamu 
görevl�ler�  SUÇ İŞLEMEKTEDİR.
Yüreğ�m�zdek� acıyla ve �syanla haykırıyoruz…

İstanbul Sözleşmes�n�n hukuksuz fes�h kararını ger� 
çek�n!!!

6284 sayılı Kadını Koruma Kanununu etk�n b�r b�ç�mde 
uygulayın!!!

B�z TMMOB'l� mühend�s, m�mar ve şeh�r plancı kadınlar 
saldırılarınıza karşı sess�z kalmayacağız. Kazanılmış 
haklarımızı yok etmen�ze �z�n vermeyeceğ�z. İstanbul 
Sözleşmes�nden vazgeçmeyeceğ�z. Azra'yı hunharca 
katleden Mustafa Murat Ayhan'ın en ağır cezayı alması 
�ç�n sürec�n tak�pç�s� olacağız.

ŞİMDİ SUSMA ZAMANI DEĞİL, ŞİMDİ BAŞKALDIRMA 
ZAMANI, ŞİMDİ MÜCADELE ZAMANI…

YAŞASIN TMMOB, YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ
 
TMMOB Kadın Çalışma Grubu

TMMOB Kadın Çalışma Grubu son günlerde yaşanan kadın c�nayetler�ne �syan ederek 5 Ağustos 2021 
tar�h�nde b�r basın açıklaması yaptı.



1999 Marmara Deprem�n�n 22.yılıında TMMOB Kocael� İKK tarafından anma etk�nl�kler� gerçekleşt�r�ld�.
Anma etk�nl�kler� kapsamında Değ�rmendere, İzm�t ve Karamürsel'de fotoğraf serg�ler� açıldı. 17 Ağustos 
günü İzm�t Deprem Anıtı önünde Basın Açıklaması ve anıta Karanf�l Bırakma Eylem� gerçekleşt�r�ld�.

17 AĞUSTOS MARMARA DEPREMİ ANMA ETKİNLİKLİKLERİ 
GERÇEKLEŞTRİLDİ

Gerçekleşt�r�len açıklamada yaşanan yıkım ve can kayıplarının, afet yönet�m�n�n eks�kl�ğ�, kamusal �şlevler�n 
tasf�yes�, coğraf� r�skler göz ardı ed�lerek kurulan şeh�rler, plansız ve çarpık kentleşme, �mar afları, yanlış yerlerde 
mühend�sl�k h�zmet� alınmadan �nşa ed�len kaçak yapılar, denet�ms�zl�k vb sebeplerden kaynaklandığını vurgulandı. 
Bunun sonucunda yurttaşlarımızın güvenl�ks�z ve sağlıksız yapılarda, r�sk altında yaşamaya mecbur bırakıldığı 
bel�rt�ld�.

Yaklaşan İstanbul Deprem�ne karşın geçen 22 yıllık sürede, afet r�sk� olan yerleş�m yerler�n�n taşınmadığı; b�naların 
depreme dayanıklı hale get�r�lmed�ğ�, kent merkezler�nde oluşturulan göstermel�k alanlar dışında gerçek anlamda 
deprem toplanma alanları oluşturulmadığı ve afet sonrası kr�z yönet�m senaryoları hazırlanmadığı ya da 
uygulamalarının yapılmadığı d�le get�r�ld�. 

17 Ağustos 1999 Gece:03.02…
Gölcük Merkezl�, 16 �l�m�z�n etk�lend�ğ� Büyük 

Marmara Deprem�ne, Kocael�l�ler, Sakaryalılar, 
Düzcel�ler, Bolular, Zonguldaklılar, Esk�şeh�rl�ler, 
İstanbullular sarsıntılarla, gürültüyle, acıyla, ölümle, 
yıkımla uyandı.

Tar�h�n tekerrür ett�ğ�, �nsanlığın acılarının yen�den 
ortaklaştığı günün 22. yılındayız. 18.873 yurttaşımızı 
y�t�r�rken, 10 000lerce canımız yaralanmıştır.

328.113 hasarlı konut ve �şyer�…
Etk�lenen m�lyonlarca k�ş�…
İlk günkü g�b� canımız hala yanmakta…
17 Ağustos Deprem�n�n yarattığı ekonom�k, 

toplumsal ve ps�koloj�k sonuçları, toplumsal b�r felaket� 
kent�m�zle b�rl�kte, bölgem�z ve ülkem�z yaşadı.

Yıllarca Depremler�n b�r doğa olayı olduğu, doğal 
olmayanın �se afet olduğu ve afetlerde �nsanların 
canlarını y�t�rmes�ne �se uygulanan b�l�m ve akla aykırı, 
rant odaklı kamu yönet�m� pol�t�kalarının neden olduğu 
söylene geld�. 17 Ağustos 1999 günü de b�nlerce 
canımızı deprem öldürmed�, �nsanı sevmeyen, saygı 
duymayan pol�t�kalar ve uygulamaları öldürdü.

Özell�kle son dönemde ülkem�zde yaşanan seller ve 
yangınlarda da sebep, y�ne �nsan ve doğaya düşman 
rant odaklı pol�t�kalardır. Kamusal Öncel�ğ� Olmayan 
Pol�t�kalar ve Uygulamalar Can almaya devam ed�yor.

Yaşanan yıkım ve can kayıplarının olmasında,  afet 
yönet�m�n�n eks�kl�ğ�, kamusal �şlevler�n tasf�yes�, 
coğraf� r�skler göz ardı ed�lerek kurulan şeh�rler, plansız 
ve çarpık kentleşme, �mar afları, yanlış yerlerde 
mühend�sl�k h�zmet� alınmadan �nşa ed�len kaçak 
yapılar, denet�ms�zl�k vb temel nedenler olmuş ve 
sonucunda yurttaşlarımız güvenl�ks�z ve sağlıksız 
yapılarda, r�sk altında yaşamaya mecbur bırakılmıştır.

B�r taraftan yaklaşan İstanbul Deprem�, d�ğer 
taraftan geçen 22 yıllık sürede, afet r�sk� olan yerleş�m 
yerler� taşınmadı; b�nalarımız depreme dayanıklı hale 
get�r�lmed�; kent merkezler�nde göstermel�k alanlar 
dışında gerçek anlamda deprem toplanma alanları 
oluşturulmadı; afet sonrası kr�z yönet�m senaryoları 
hazırlanmadı ya da uygulamaları yapılmadı.

Kamusal b�r anlayışla yürütülmes� gereken “yapı 
denet�m” s�stem� tümüyle t�car�leşt�r�ld�. Odalarımız, 
meslek� yeterl�l�k, eğ�t�m, belgelend�rme ve denetleme 
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gerekl�l�klerde, yapı denet�m süreçler�nden dışlandı.
“İmar Barışı” adı altında; projes� olmayan, h�çb�r 

m ü h e n d � s l � k  h � z m e t �  a l m a m ı ş  k a ç a k  ya p ı l a r 
yasallaştırıldı. 10 m�lyonun üzer�nde kaçak yapının 
ruhsatlandırıldığı en son �mar affıyla b�rl�kte, yapı 
stokumuzun proje uygunluğu ve deprem dayanıklılığı 
konusunda denetlenme �ht�mal� de ortadan kaldırıldı. 
Kent�m�zde 17 Ağustos Deprem� önces� esk� deprem 
yönetmel�kler�ne göre yapılmış ve kent�m�zdek� 
yapıların yaklaşık yarısını oluşturan yapıların c�dd� 
a n l a m d a  d e n e t l e n e r e k  d ö n ü ş t ü r ü l m e s � 
gerçekleşt�r�lmem�şt�r.

Dayanıksız b�naların tesp�t ed�lerek “Deprem Odaklı 
Kentler�n Yen�den Yapılandırı lması ve Kentsel 
Dönüşüm” projeler� büyük oranda hayata geç�r�lmed�ğ� 
g�b�; hayata geç�r�len/geç�r�lmeye çalışılan projelerde 
�se “Dönüşüm” kararlarında halk ın katıl ımının 
önemsenmed�ğ�n� Gebze'de bulunan Hürr�yet ve Yavuz 
Sultan mahalleler� �ç�n örnekleyeb�l�r�z.

Deprem Şurası, Ulusal Deprem Konsey� g�b� 
oluşumların devre dışı bırakılması; sorunlu mevzuat 
düzenlemeler�, kentsel dönüşüm programlarının ranta 
yönel�k olması, tarım alanlarının �mara açılması ve 
sonrak� depremlerde de oluşan sosyal yıkım tablosu �le 
tekrar tekrar görüldü.

İmara açılan dolgu alanları, dere yatakları ve 
kıyılardak� yapılaşmanın, bugün sadece deprem 
sonucu değ�l,  yangın ve sellerle de ölümlere, 
yaralanmalara ve ekonom�k yıkımlara neden olduğunu 
görmektey�z.

Yaşanacak İstanbul ya da başka benzer b�r deprem�n 
sonuçları 17 Ağustos'un sonuçlarından çok daha ağır 
olacaktır.

D E FA L A R C A  YA P T I Ğ I M I Z  U YA R I L A R  V E 
ÖNERİLERİMİZİ BİR KEZ DAHA YİNELİYORUZ…

Bulunduğumuz coğrafyanın jeoloj�k yapısı �t�bar�yle 
karşı karşıya kaldığımız doğa ve �nsan kaynaklı afet 
r�skler�ne karşı “afet güvenl�ğ�n� önceleyen b�r ekonom�y�, 
tedb�rler� kararlılıkla uygulayan b�r s�yaset� ve afet 

farkındalığı yüksek b�r toplumu” yaratmak ve bu yolda 
�lerlemek zorundayız.

Yapı denet�m� s�stem� TMMOB ve bağlı Odalar, 
ün�vers�teler ve �lg�l� kes�mler�n katılımıyla kamusal b�r 
anlayışla yen�den düzenlenmel�d�r. Ülke genel�ndek� 
yapılar �ncelenerek r�skl� yapılar tesp�t ed�l�p güvenl� 
hale get�r � lmel�d�r.  Uygun olmayan zem�n ve 
araz�lerdek� yapılar derhal boşaltılmalıdır. Tüm yaşam 
alanlarımız b�l�m�n ve teknoloj�n�n rehberl�ğ�nde, 
�nsanların �ht�yaçları doğrultusunda ve doğayla barışık 
b�ç�mde yapılandırılmalıdır.

Geçt�ğ�m�z yıllar �ç�nde “İmar Barışı” adı altında 
yasallaştırılan yapılar derhal denetlenmel�d�r. Ayrıca, 
kaçak yapılar h�çb�r b�ç�mde affed�lmemel�d�r.

Odalarımızın kamusal görev� olan meslek� denet�m 
yetk�ler�n� sınırlandırmaya yönel�k düzenlemeler 
kaldırılmalıdır.

Deprem Şurası �ved�l�kle toplanmalı; afetler�n 
olumsuz etk�ler�ne karşı,  "Afet R�sk Azatlımı ve Yönet�m� 
S�stem�"n�n �nşası �ç�n gerekl� eylemler�, �ş programı ve 
planlamayı da �çeren stratej�k plan oluşturulmalıdır. Bu 
planın �zleme ve değerlend�rmes�, � lg�l�  kamu 
kurumlarının yanı sıra meslek odalarının da yer aldığı b�r 
grup tarafından gerçekleşt�r�lmel� ve kamuoyuna bel�rl� 
per�yotlar da açıklamalar yapılmalıdır.

R�sk azaltma odaklı bütünleş�k b�r afet yönet�m�n�n 
ana hatlarını �çerecek şek�lde düzenlenecek b�r çatı 
yasa altında, afet mevzuatı yen�den yapılandırılmalı; 
d�ğer ülkelerde de örneğ�ne rastlanan, deprem 
özel�ndek� çalışmalara referans olacak b�r “FAY YASASI” 
kazandırılmalı; planlama ve yapılaşma açısından “D�r� 
Fay Har�tası Kullanımına” ve “Yüzey Faylanması 
Tehl�kes�n�n Değerlend�r�lmes�ne” �l�şk�n alt mevzuatı 
oluşturulmalıdır.

Afet mevzuatı yen�den yapılandırılırken “İmar ve 
Yapı Üret�m ve Denet�m Kanunu” da yen�lenmel�d�r.

TMMOB'n�n de görüşler �  al ınarak yen�den 
düzenlenmes� gereken Ulusal Deprem Stratej� ve Eylem 
Planı(UDSEP 2012- 2023) Gerekl�l�kler� ac�l olarak yer�ne 
get�r�lmel�d�r

Her şeyden önce b�r çok kent�m�zde olmayan 
DEPREM MASTER PLANI oluşturulmalıdır.

Vatandaşa h�zmet edecek tüm kamu b�naları, 
özell�kle hastaneler ve okullar depreme güvenl� hale 
get�r�lmel�d�r.

Yapı Stok Envanter� çalışmaları yapılarak, r�sk 
bölgeler� har�taları çıkartılmalıdır.

Ac�l toplanma alanları uluslararası standartlara 
uygun hale get�r�lmel�;  olası b�r afette İnsan� �ht�yaçları 
karşılayacak şek�lde ş�md�den hazırlanmalıdır.

Deprem sonrasında, çadır ve konteyner konulacak 
alanların ş�md�den alt yapılarının eks�ks�z olarak 
tamamlanması gerekmekted�r.

Afet anı ve sonrasına odaklanmaktan daha çok afet 
önces�ne odaklanmalı.

tmmob’den
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mmo’dan

Vatandaşlarımız “DEPREM GERÇEĞİ” konusunda 
sürekl� b�l�nçlend�r�lmel�d�r.

Her  yı l  çok sayıda mühend�sl �k  d�ploması 
ver�lmes�nden öte, mühend�sl�k ve m�marlık eğ�t�m� 
kal�tes� yükselt�lmel�d�r. 

Meslek Odaları �le meslektaşlar arasına örülmeye 
çalışılan duvarlar kaldırılmalıdır. 

TMMOB (Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ�) 
g � b �  k u r u m l a r ı n ,  a fe t  yö n e t � m �  s � s te m � n d e n 
dışlanmasına son ver�lmel�, öner� ve �t�razlarımız d�kkate 
alınmalıdır.

İl�m�zde hala depremde ağır hasar alan b�naların çok 
az kısmının yıkıldığı b�l�nmekted�r.

Sadece konutlar değ�l, sanay�n�n yoğun olarak 
kurulu bulunduğu kent�m�zde, endüstr�yel tes�sler ve 
d�ğer üret�m kuruluşlarında alınması gereken deprem 
önlemler� göz ardı ed�lmemel�d�r.

Depolama tanklarının deprem sonrası oluşturacağı 
tehd�tler, afet r�sk yönet�m�n�n asıl konularından olmalı, 
yanıcı, parlayıcı-patlayıcı, zeh�rl� ve boğucu ürünler�n 
depolandığı alanlarda,  deprem sonrası olası r�skler 
değerlend�r�lmel�, patlama ve yangınlara karşı önlemler 
alınmalıdır.

Tes�s ek�pmanlarının deprem güvenl�ğ� kontrol 
ed�lmel�, deprem anı güvenl�k s�stemler�n�n etk�nl�k 
kontroller� per�yod�k olarak yapılmalıdır.

Afet sonrası olası kazalara müdahale edeb�lmek �ç�n 
enerj� kes�nt�ler�ne yönel�k tedb�rler alınmalıdır.

L�man tes�sler�nde Deprem R�sk Değerlend�rmes� ve 
önlemler� alınmalıdır.

Ülkem�z�, kentler�m�z�, yapılarımızı depreme karşı 
hazırlamanın temel yollarından �lk� mevcut yapı 
s t o k u n u n  � y � l e ş t � r � l m e s � ,  o n a r ı l m a s ı  v e 
güçlend�r�lmes�d�r. İk�nc�s�, yen� yapılacak olan yapıları; 
b�l�m�n, tekn�ğ�n ve mühend�sl�ğ�n ortaya koyduğu 
�lkeler� yapı üret�m sürec�n�n �ç�ne sokmaktır.

En büyük yıkımı kent�m�zde yaşadığımız 17 Ağustos 
1999 Büyük Marmara Deprem� �le b�r kez daha farkına 
varılan, ancak ders almakta halen yeters�z kalınan afet 
y ö n e t � m � ,  b � l � m e  v e  t e k n � ğ e  d a y a l ı  o l a r a k 
oluşturulmalıdır.

YANGINLARI, SELLERİ, DEPREMLERİ VE TÜM 
AFETLERİ, YAŞAM İÇİN UNUTTURMAYACAĞIZ!

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

ODAMIZIN YENİ COVİD-19 TEDBİRLERİ DUYURUSU

2. yılına doğru �lerled�ğ�m�z COVİD-19 pandem�s� 
neden�yle zor günler�n �çer�s�ndey�z. Hem sosyal hem 
de �ş yaşantılarımızda daha önce h�ç olmadığı kadar 
büyük kısıtlamalara g�tt�ğ�m�z b�r dönem yaşadık. Bu 
süreçte b�rçok üyem�z� de pandem� neden�yle 
kaybett�k. Örgütümüze, a�leler�ne, yakınlarına, 
sevenler�ne baş sağlığı d�l�yor, anıları önünde saygıyla 
eğ�l�yoruz. 

Pandem� neden�yle çalışma düzen�m�zde b�rçok 
değ�ş�kl�ğe g�tt�k. Dönüşümlü ve evden çalışma g�b� 
uygulamalar bu süreçte hayatımıza g�rd�. S�z 
üyeler �m�ze verm�ş  olduğumuz h�zmetler �n 
aksamaması �ç�n b�rçok h�zmet�m�z� uzaktan vermeye 
başladık. Bu süreçte düzenled�ğ�m�z çevr�m�ç� eğ�t�m 
ve sem�nerler�m�ze b�nlerce üyem�z katılım sağladı.

Son dönemde dünya çapında aşılama süreçler�n�n 
hızlanması ve toplumda yaygınlaşmasıyla beraber 
p a n d e m � d e  y e n �  b � r  e v r e y e  a d ı m  a t m ı ş 
bulunmaktayız. Eylül ayında ülke genel� tüm Oda 
b�r�mler�m�zde yüz yüze h�zmet vermeye yen�den 
başlıyoruz. Bu çerçevede Oda b�nalarına g�r�şlerde 
bazı kuralların get�r�lmes� de hep�m�z�n sağlığını 
korumamız açısından önem taşımaktadır.

Bu çerçevede z�yaretç�ler�m�zden 15 Eylül 2021 tar�h� 
�t�bar�yle aşı kartına sah�p olmaları veya son 48 saat 
�çer�s�nde yapılmış negat�f PCR test sonucu veya son 
6 ay �çer�s�nde COVİD-19 hastalığı geç�rd�kler�n� 
tebl�ğ etmeler� talep ed�lecekt�r. Söz konusu şartları 
sağlamayan üyeler�m�ze yönel�k h�zmetler�m�z onl�ne 
olarak devam edecekt�r.

Aşı lanma sürec�n�n toplumun çoğunluğuna 
yayılmasıyla beraber pandem�den kurtulacağımıza 
�nanıyoruz.



mmo’dan

T.C ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TARAFINDAN
ENERJİ YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ, ETÜT-PROJE EĞİTİMLERİ VE
YETKİLENDİRMELERE DAİR YETKİ BELGEMİZ YENİLENDİ

Oda Yönet�m Kurulu Başkanı Yunus Yener ve Saymanı 
Bedr� Tek�n �le T.C Enerj� ve Tab�� Kaynaklar Bakanlığı 
yetk�l�ler� arasında Enerj� Yönet�c�s� ve Etüt-Proje Eğ�t�m 
f a a l � ye t l e r �  � ç � n  1 2  Ağ u s t o s  2 0 2 1  t a r � h � n d e 
yetk�lend�rme sözleşmes� �mzalanmış, “Yetk� Belges�” 
(ETKB-YK-07) yen�lenerek yetk�lend�rmem�z 2026 yılına 
kadar devam edecekt�r.

2 Mayıs 2007 tar�h ve 26510 sayılı Resm� Gazete'de 
yayımlanarak yürürlüğe g�ren 5627 sayılı Enerj�  
Ver�ml�l�ğ� Kanunu ve 25 Ek�m 2008 tar�h ve 27035 sayılı 
Resm� Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe g�ren  “Enerj�  
Kaynaklarının ve Enerj�n�n Kullanımında Ver�ml�l�ğ�n 
Arttırılmasına Da�r Yönetmel�k” kapsamındak� Mak�na 
Mühend�sler� Odası faal�yetler� 2009 yılından ber� 
sürdürülmekted�r. Yetk�n�n yen�lenmes� �le Mak�na 
Mühend�sler� Odası; Enerj� Yönet�c�s� Eğ�t�mler� �le B�na 
ve Sanay� alanındak� Etüt Proje Eğ�t�mler� düzenleme ve 
E n e r j �  Ve r � m l � l � ğ �  Ş � r k e t l e r � n �  ye t k � l e n d � r m e 
konularındak� faal�yetler�n� devam ett�recekt�r.

Eğ�t�mlerle �lg�l� detaylı b�lg� ve başvuru yapmak �ç�n 
aşağıdak� adres ve telefonlarla �rt�bata geç�lmes� 
gerekmekted�r.

MMO Uygulamalı Eğ�t�m Merkez� 
Sanay� Mah. Çarşı Yapı S�tes� D Blok No:22 İZMİT / 
KOCAELİ (KOÇTAŞ Alışver�ş Merk. Arkası.)  
Tel: (0 262) 335 33 96

DAYANIŞMA YAŞATIR..!
Batıyakası Tv tarafından yangın bölges� �ç�n toplanan yardımlar TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon kurulu aracılığı 
�le, TMMOB Muğla İl Koord�nasyon Kuruluna �let�lm�şt�r.

Dayanışma yaşatır!
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şube günlüğü

ASANSÖR YETKİLİ SERVİS TEKNİK SORUMLUSU
ÇEVRİMİÇİ KURSUMUZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

PALMET A.Ş. ÜYE VE İŞYERİ ZİYARETİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ 2021 MEZUNİYET
TÖRENİNDE MESLEKTAŞLARIMIZA

HEDİYELERİNİ SUNDUK

SAKARYA TEMSİLCİLİK YÜRÜTME KURULUMUZ
SAKARYA BAROSUNA ZİYARET GERÇEKLEŞTİRDİ

Asansör Yetk�l� Serv�s Tekn�k Sorumlusu eğ�t�m� 12-15 
Ağustos tar�hler� arasında onl�ne olarak Özgür KILIÇ 
eğ�tmenl�ğ�nde gerçekleşt�r�ld�.

İzgaz A.Ş.'n�n Palmet A.Ş.'ye devr� sonrasında Şubem�z 
ve İşletme �le yürütüleb�lecek etk�nl�kler hakkında 
İşletme Genel Müdürü Tamer SÖNMEZ ve İşyer� 
Tems�lc�m�z İlker KUŞOĞLU �le Şube Yönet�m Kurulu 
Başkanımız Murat KÜREKCİ, Yönet�m Kurulu Üyem�z 
Serkan DEMİR, SMM Kom�syonu Tems�lc�ler�m�z Levent 
TANRISEVER ve Fahr� ALOĞLU’nun katıldığı b�r toplantı 
gerçekleşt�r�ld�.

şube günlüğü-sakarya

Sakarya Ün�vers�tes� 2021 yılı mezun�yet törenler�nde 
Mak�na Mühend�sl�ğ� ve Endüstr� Mühend�sl�ğ� 
bölümünü derece �le b�t�ren yen� meslektaşlarımıza 
Şubem�z adına hed�yeler�n� sunduk. 

Mak�na Mühend�sler� Odası Sakarya Tems�lc�l�k Yürütme 
Kurulu Üyeler�, Sakarya Barosu Başkanı Av.İlknur Eb�z 
Yıldız'ı z�yaret ederek, yen� görev�nde başarılar d�led�ler.
Mak�na Mühend�sler� Odası ve Baro arasındak� �ş 
b�rl�ğ�n�n gel�şt�r�lmes� ve ortaklaşa yapılacak çalışmalar 
hakkında görüş alışver�ş�nde bulunuldu.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI TÖRENİNE KATILDIK



BOLU İKK TARAFINDAN 17 AĞUSTOS DEPREMİ
BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

şube günlüğü - bolu

BOLU İKK TARAFINDAN ANTALYA’DAKİ
ORMAN YANGININA YARDIM GÖNDERİLDİ
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11 Ağustos 2021 tar�h�nde Tmmob Bolu İl Koord�nasyon 
Kurulu tarafından Antalya'da çıkan orman yangınları 
�ç�n hazırlanan yardım kol�ler� Tmmob Antalya İl 
Koord�nasyon Kuruluna ulaştırılmak üzere gönder�ld�.

17 Ağustos 2021 tar�h�nde Tmmob Bolu İl Koord�nasyon 
Kurulu tarafından 17 Ağustos Marmara Deprem�ne 
�l�şk�n basın açıklaması gerçekleşt�r�lm�şt�r.

DÜZCE İL TEMSİLCİLİĞİ BASIN AÇIKLAMALARI
GERÇEKLEŞTİRDİ

şube günlüğü - düzce

• Düzce İl Tems�lc�l�ğ� Yürütme Kurulu olarak , 28 yıl önce 
2 Temmuz 1993 tar�h�nde yaşanan S�vas Katl�amıyla 
�lg�l� 02 Temmuz 2021 tar�h�nde basın açıklaması 
gerçekleşt�r�ld�.

•  Düzce İ l  Tems�lc� l �ğ�  Yönet�m Kurulu olarak, 
Kastamonu, Bartın ve S�nop'ta yaşanan sel felaketler�yle 
�lg�l� b�r açıklama yapıldı.

şube günlüğü - gebze

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şube 
Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ� Yürütme Kurulu Başkanımız Barış 
İnce Tems�lc�l�ğ�m�z adına S�vas Madımak katl�amı 
hakkında basın açıklaması gerçekleşt�rd�. İnce yaptığı 
açıklamada “28 yıl önce 2 Temmuz 1993 tar�h�nde ger�c� 
güruhların S�vas'ta Madımak Otel�n� kuşatarak yaktığı 
demokrat, toplumcu yazar ve ozanlarımızı sevg�yle, 
saygıyla ve özlemle anıyoruz. Geçm�şten bugüne 
S�vas'tan Maraş'a, Suruç'tan Ankara'ya, Abd� İpekç�'den 
Uğur Mumcu'ya, Hırant D�nk'e yapılan katl�amların ve 
�şlenen c�nayetler�n fa�ller� aynı ger�c� faş�st z�hn�yett�r.” 
ded�.

2 TEMMUZ SİVAS KATLİAMI İLE İLGİLİ
BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİ



GEPOSB MAKİNA VE İTFAİYE BÖLÜMÜ 
ÜYE ZİYARET GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İMES OSB BİRİMLERİ ZİYARETLERİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

şube günlüğü - gebze

ÇEVRİMİÇİ GENEL ÜYE TOPLANTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şubem�z ve Gebze 
İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z�n 15. Dönemde (2020-2021) Mayıs 
2021 tar�h�ne kadar yapmış olduğumuz çalışmalar 
h a k k ı n d a  ü ye l e r � m � z �  b � l g � l e n d � r m e k ,  g ö r ü ş 
alışver�ş�nde bulunmak ve 2020-2021 yılı Gebze İlçe 
Tems�lc�l�ğ� Çalışma Yaporunu sunmak amacıyla 29 
Haz�ran 2021 tar�h�nde çevr�m�ç�  “GENEL ÜYE 
TOPLANTISI” gerçekleşt�r�ld�.

DİLOVASI İMES OSB MÜDÜRLÜĞÜ
ZİYARET EDİLDİ

Şube Yönet�m Kurulu ve Tems�lc�l�k Yürütme Kurulu 
olarak İMES Mak�na İht�sas OSB Müdürü Onur KESİCİ'y� 
z�yaret ett�k. Oda ve OSB ortak çalışmaları hakkında 
görüş alışver�ş�nde bulunuldu.

İMES Mak�na İht�sas OSB, Uygulamalı İler� Mühend�sl�k 
Mükemmel�yet Merkez� Genel Müdürü Em�ne ÜNSAL 
ve Teknoloj�k Dönüşüm ve İş Gel�şt�rme B�r�m 
Sorumlusu Aykut ULGAR'ı z�yaret ett�k .  Ortak 
çalışmalarımız �le �lg�l� görüş alış ver�şler�nde bulunuldu.

Oda üyem�z, Gebze Plast�kç�ler OSB Mak�na ve İtfa�ye 
Yönet�c�s� Serkan Kaya'yı �ş yer�nde z�yaret ett�k.  Oda-
OSB çalışmaları hakkında karşılıklı görüş alışver�ş�nde 
bulunuldu. 

KADIN CİNAYETLERİ BASIN AÇIKLAMASI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şube 
Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ� Yürütme Kurulu Başkanı Barış 
İnce b�r basın açıklaması gerçekleşt�rd�. Yaptığı 
a ç ı k l a m a d a  A z r a  G ü l e n d a m  H a y t a o ğ l u ' n u n 
katled�lmes�n� ve tüm kadın c�nayetler�n� kınadıklarını 
söyled�. 



EĞİTİM-SEN GEBZE ŞUBESİ YÖNETİMİ
TEMSİLCİLİĞİMİZİ ZİYARET ETTİ

BES YAPI FİRMASINA ÜYE ZİYARET
GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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17 AĞUSTOS MARMARA DEPREMİNİN
YIL DÖNÜMÜNDE BASIN TOPLANTISI

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Oda üyeler�m�z, Bes Yapı AR-GE Müdürü Erol Polat ve 
Tekn�k Müdür Sedat Sarıtaş z�yaret ett�k. Y�ne 
z�yaret�m�ze katılan Bes Yapı Üret�m Müdürü Burhan 
Şeker, Kal�te Uzmanları Abdurrahman Öztek�n ve Uğur 
Aksoy'a Oda çalışmalarımız hakkında b�lg� verd�k. 
Üyeler�m�z �le �ş yer� tems�lc�l�ğ� ve oda çalışmaları 
hakkında görüş alış ver�şler�nde bulunduk.

Eğ�t�m-Sen Gebze Şube Başkanı Eylem 

BAHADIR ve Şube Kadın Sekreter� Meryem 

MERİÇ tems�lc�l�ğ�m�z� z�yaret ett�ler. Tems�lc�l�k 

ça l ı şma la r ım ız  hakk ında  ve  b � r l � k t e 

yapab�leceğ�m�z ortak çalışmalar �le �lg�l� görüş 

alış ver�ş�nde bulunuldu.

TMMOB’ye bağlı Odaların Gebze b�leşenler�, 17 Ağustos 
Marmara deprem�n�n yıldönümünde düzenlenen basın 
t o p l a n t ı s ı n d a ,  ' D e p r e m �  U n u t m a d ı k , 
Unutturmayacağız”  mesajı verd�.

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Gebze İlçe 
Tems�lc�l�k Başkanı Barış İnce, İnşaat Mühend�sler� Odası 
Gebze İlçe Tems. Başkanı Ahmet Kadı, M�marlar Odası 
Gebze İlçe Tems. Başkanı Cenk Elg�n ve Elektr�k 
Mühend�sler� Odası Gebze İlçe Tems. Başkanı Veysel 
Suludere, ayrı ayrı değerlend�rmelerde bulunarak, 
depreme ve afetlere hazır olmadığımızı vurguladılar ve 
b�r an önce neler yapılması gerekt�ğ�n� anlattılar.

şube günlüğü - gebze

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.



basın açıklaması

ADAPAZARI GAR'I HİZMETE AÇILMALI

Kamusal bir hizmet olan toplu taşıma için Adapazarı 
Gar'ı tekrar faaliyete gerçirilmelidir.
Pandem� sonrasında Adapazarı Tren� Seferler� 
başlamasına rağmen, Adapazarı Gar'ı h�zmet dışı 
bırakılmıştır. Yerel Seç�m önces�nde faal�yete geç�r�len 
Adapazarı Gar'ı halen h�zmet dışındadır. 

Yolcular İç�n Ek mal�yet ve Traf�k İç�n Ek Yük 
Garın h�zmet dışı bırakılma gerekçes� olarak Tren�n şeh�r 
� ç e r � s � n e  g � r m e s �  � l e  o l u ş a n  t r a f � k  s e b e p 
göster�lmektedir. Oysa bu sebeb� gösterenler Adaray'ı 
törenlerle h�zmete almış, Adaray'ın faal�yete geç�r�lmes� 
�ç�n personel �kame etm�ş, tabelasından, satış g�şes� 
oluşturmaya kadar onlarca kalem masraf yapmıştır. 
Esas traf�k yükü M�thatpaşa-Adapazarı merkez arasında 
�k�nc� b�r araç �le yolculuk yapmak durumunda kalan 
vatandaşlar tarafından oluşmakta  ve vatandaş ek 
yolculuk bedel� ödemek durumunda kalmaktadır.

Adapazarı Tren� N�ye Halkalı'ya Kadar G�tm�yor?
Daha önce günlük sefer sayısı 24 olan ve yüzde yüz 
doluluk oranı �le h�zmet veren Adapazarı Tren�'n�n 
pandem� şartlarında sefer sayısı 10'a düşürülmüş ve 
n o r m a l l e ş m e  a d ı m l a r ı n a  k a r ş ı n  s e fe r  s ay ı s ı 
arttırılmamıştır. Sefer sayısının artırılarak, en az 12 
sefer�n Halkalı Tren İstasyonuna kadar uzatılması 
sağlanmalıdır.

Vagon Sayısı Neden Düşürüldü? 
Daha önce 7 vagon �le h�zmet veren Adapazarı tren� 
sadece 4 vagon �le h�zmet vermekted�r. 5 yıl tamamen 
devre dışı bırakılan hattın 5 yıl sonra durak boyları 

yeterl� olmaması sebeb� �le vagon sayısının tekrar 
artırılamaması çok büyük b�r yatırım hatasıdır. 

Haydarpaşa Gar'ı Ne Zaman Açılacak?
2011 yılına kadar Haydarpaşa-Adapazarı arasında 
h�zmet veren Adapazarı Tren� güzergahı, İstanbul 
yönünde Pend�k son durak olacak şek�lde kısaltılmıştır. 
9 yıldır arkeoloj�k kazılar gerekçe göster�lerek kapatılan 
Haydarpaşa Tren İstasyonunun ne zaman faal�yete 
geç�r�leceğ� �le �lg�l� açıklama da henüz yapılmamıştır. 
Haydarpaşa L�man Dem�ryolu bağlantısının da devre 
dışı bırakılması sebeb� �le bu l�mandan yapılan nakl�ye 
h � z m e t �  s a d e c e  l a s t � k  t e k e r l e k l �  a r a ç l a r  � l e 
yapılab�lmekted�r. Mevcut dem�ryolu hattı çalışır hale 
get�r�lmel�d�r.

Yolcu Sayısı Azaldı,  T�car� Hayat Olumsuz Etk�lend�
Tren İstasyonları çevres�nde t�car� faal�yette bulunan 
e s n a f  d a  A d a p a z a r ı  Tr e n � n  f a a l � y e t l e r � n � n 
kısıtlanmasından olumsuz etk�lenmekted�r.

Esk�s� G�b� Olsun Yeter
Tren İstasyonları, sefer ve vagon sayıları 10 yıl öncek� 
şekl� �le faal�yete geç�r�lmes� �le hem ulaşım kolaylaşacak 
hem de t�car� hayata can gelecekt�r. Bu sebeple kapalı 
olan Derbent, Köseköy, Kırk�k�evler, Kuruçeşme, 
Tütünç�ftl�k, Tavşancıl tren �stasyonları da h�zmete 
açılmalıdır.

Murat KÜREKCİ
TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası
Kocael� Şubes� Başkanı

SİVAS'I UNUTMADIK; UNUTTURMAYACAĞIZ!
28 yıl önce 2 Temmuz 1993 tar�h�nde ger�c� güruhların 

S�vas'ta Madımak Otel�n� kuşatarak yaktığı demokrat, 
toplumcu yazar ve ozanlarımızı sevg�yle, saygıyla ve özlemle 
anıyoruz. 

Geçm�şten bugüne S�vas'tan Maraş'a, Suruç'tan 
Ankara'ya, Abd� İprekç�'den Uğur Mumcu'ya, Hırant D�nk'e 
yapılan katl�amların ve �şlenen c�nayetler�n fa�ller� aynı ger�c� 
faş�st z�hn�yett�r.

Bu katl�am ve c�nayetlerle, toplumun aydınlanma 
kanalları �le toplumsal muhalefet�n önünün kes�lmes� 
amaçlanmıştır. B�l�yoruz k�, d�n-mezhep, �nanma �nanmama 
ve etn�k köken farklılıklarını körükleyerek halk arasında 
düşmanlık tohumları ekmek, sömürü ve baskı düzen�n�n 
sürekl�l�ğ�n� sağlamak �ç�n başvurulan da�m� b�r pol�t�kadır. 

Yaşamak ve yaşatmak �ç�n verd�ğ�m�z bu mücadelede 
ger� adım atmamanın, b�r arada durmanın ve d�renmen�n 
önem� her geçen gün pek�şmekted�r. Bu nedenle günümüz 
Türk�ye's�nde aydınlanma, la�kl�k, eş�tl�k, demokras� ve 

adalet mücadeles� her zamank�nden daha fazla önem 
taşımaktadır.

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası olarak, S�vas 
katl�amı ve �ler�c� güçlere yönel�k tüm katl�am ve 
c�nayetlere karşı demokrat�k, la�k, emeğ�n ve b�l�m�n 
aydınlattığı başka b�r Türk�ye mücadeles�ne kararlılıkla 
devam edeceğ�z.

S�vas Madımak'ta y�t�rd�kler�m�z� anmak �ç�n 2 Temmuz 
Cuma günü 18:00'da Beled�ye İş Hanı önünde Kocael� S�vas 
Katl�amını Anma Platformu tarafından düzenlenen Basın 
Açıklamasına tüm üyeler�m�z� ve halkımızı davet ed�yoruz.

S�vas'ı Unutmadık, Unutturmayacağız!

Murat KÜREKCİ
TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası
Kocael� Şubes� Başkanı



basın açıklaması
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ORMANDA RES (RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ) OLMAZ 

Basına ve Kamuoyuna;
Geçt�ğ�m�z yıl tam da bugün burada yapılmak 

�stenen 12 türb�nl�k Rüzgar Enerj�s� Santral� Projes�'ne 
karşı Kocael� Yaşam Derneğ� olarak köyler�m�zde 
yaşayan beş yurttaşın katılımıyla dava açtık. Öncel�kle 
şunu �fade etmel�y�z k�; ne dernek olarak ne de köylüler 
olarak yen�leneb�l�r enerj� türü olan RES'e karşı değ�l�z. 
Dava dosyamızda Karamürsel, Gölcük ve İzn�k 
a r a s ı n d a k �  b u  ö z e l  b ö l g e y e  d a � r  s a y g ı n 
akadem�syenler�n, uzmanların ve resm� kurumların 
görüşler�ne dayanarak bu projen�n bu alanda 
yapılmaması gerekt�ğ� kanaat�ne varıp bu davayı açtık.

Davayı açma nedenler�m�z� sayarsak; 
- Projen�n yüzde altmışı tamamen ormanlık alanda, 

ger� kalan yüzde kırklık kısmı �se tarım ve hayvancılık 
alanları üzer�nde olup bu bölgedek� doğal yaşam 
üzer�nde c�dd� b�r tahr�bat yaratacaktır. Ağaç kes�mler�, 
araz� betonlaşması, ekos�stem tahr�batı g�b� b�rçok 
çevresel sorunlar oluşacaktır. 

- İSU ver�ler�ne göre; bu RES projes� Avcıdere ve 
İhsan�ye baraj havzalarının Uzun Mesafe Koruma Alanı 
�çer�s�nde yer alıp; yapılmak �stenen Kınalı, İzn�k ve 
Karadere barajlarının da �ç�nde olduğu beş barajın su 
kaynaklarını olumsuz yönde etk�leyecekt�r. Başta yöre 
halkı olmak üzere Kocael�'n�n su kaynakları �lerleyen 
yıllarda tehl�ke altına g�recekt�r. Bölgey� kullanan 
göçmen kuşların suya er�ş�m� türb�nler yüzünden 
tamamen �mkansız hâle gelecekt�r. Göçmen kuşların, 
özell�kle de süzülerek göç edenler�n pervanelere 
çarparak ölmes�ne, yüksekten uçan türler�n �se göç 
yollarını değ�şt�rmek zorunda kalarak kısıtlı enerj�ler�n� 
tüketmes�ne neden olacaktır.

- Projen�n �nşaatı ve bu �nşaat �ç�n açılacak olan yollar 
d a h � l  t o p l a m  p ro j e  a l a n ı  1 0 2 7  h e k t a r  a l a n ı 
kapsayacaktır. İnşaat sırasında ve b�t�m�nde ortaya 
çıkacak olan 185 b�n ton hafr�yat, katı atık, atık yağ, 
gürültü k�rl�l�ğ�, türb�nler�n yaratacağı elektromanyet�k 
alan �le hem doğal alan hem de �nsan sağlığı olumsuz 
yönde etk�lenecekt�r. 

- Yapılan son araştırmalarda, yen� nes�l türb�nler�n 
yaşam alanlarından, ova g�b� düz alanlarda en az 2 km, 
tepel�k alanlarda �se en az 3.2 km mesafelerde yapılması 
gerek�rken buradak� mesafe 1 km'd�r. Yerleş�m 
alanlarına bu kadar yakın olan RES'ler�n gürültü, düşük 
frekanslı ses ve gölge etk�ler� neden�yle meydana gelen 
ve “Rüzgar Türb�n� Sendromu” olarak adlandırılan sağlık 
sorunlarından bazıları şunlardır: Kulak çınlaması, baş 
dönmes� atakları, denges�zl�k, çarpıntı, bulantı, 
asab�yet. Pek çok ülke, özell�kle bu sağlık etk�ler�n�n 
meydana gelmes�n�n engellenmes� �ç�n RES'ler�n yaşam 
alanlarından uzaklıklarına (Setback) �l�şk�n yasal 
düzenleme yapıyor. Ancak yürütmey� durdurma ve 

projen�n �ptal�ne da�r kararlar alınmışken yerel 
�darec�ler bu bölgey� “RES yapılab�l�r.” statüsüne geç�rd�.

Başta 12 olan türb�n sayısı her ne kadar 9'a düşürülse 
de ortada saklanan b�r gerçek vardır: Projen�n tahr�bat 
alanı değ�şmem�ş olup rüzgar kanatları ve kapas�tes� 
artırılarak yen�den “ÇED gerekl� değ�ld�r.” kararı �le 
aslında h�çb�r şey değ�şmem�şt�r. 

Toplumun ve tüm canlıların zararına olan bu proje; 
�nsanların, göçmen kuşların, sayısız b�tk� ve hayvanın 
nefes alab�ld�ğ� özel b�r alandadır. Proje, yegâne 
ormanlarımızın, dereler�m�z�n, barajlarımızın yer aldığı 
Samanlı Dağları üzer�nde onarılması belk� de h�ç 
mümkün olmayacak yaralar açacaktır.

Projeye karşı yürüttüğümüz b�r yıllık süreçte, �mar 
planı değ�ş�kl�ğ� �le tarım ve orman alanları bel�rtt�ğ�m�z 
g�b� “RES yapılab�l�r.” statüsüne geç�r�ld�. Buna karşı 
toprağına değer b�çen köylüye “Çakal” d�yen halktan 
tamamen kopmuş beled�ye başkanlarını gördük. 
Ş�rketler�n kâr hırsı değ�l, Karamürsel'�n bu doğal 
zeng�nl�ğ�n�n korunması gerekmekted�r.

Proje, �nsan sağlığını ve doğal alanı bu kadar tahr�p 
edecekken yaşamı savunan b�z çevre gönüllüler� ve 
toprağına, suyuna, deres�ne sah�p çıkan köylüler�m�zle 
b�rl�kte en başından ber� buna dur demek �sted�k. 
Samanlı Dağları; Marmara'nın, Kocael�'n�n, Bursa'nın, 
Sakarya'nın, Yalova'nın ve ülkem�z�n korunması 
gereken akc�ğerler�d�r. Dünyamızın en öneml� sorunları 
�kl�m kr�z� ve küresel ısıtmanın başta gelen etmen� 
karbond�oks�t olup, ormanlarımızın karbond�oks�t� 
oks�jene dönüştürdüğü ve karbon yutaklarını 
oluşturduğu b�l�nen b�r gerçekt�r. Ormanlarımıza 
bugün sah�p çıkmazsak, geleceğe nefes alab�leceğ�m�z 
b�r dünya bırakamayacağız. Ormanda RES olmaz! 
d�yoruz ve b�r an önce bu yanlış çalışmadan dönülüp bu 
alana ver�len tahr�batın onarılması gerekmekted�r.

Bugün burada bulunan tüm dostlarımıza, Samanlı 
Dağları'na sah�p çıkan tüm çevre dernekler�ne, s�v�l 
toplum kuruluşlarına, s�yas� part�lere ve en çok da bölge 
halkına teşekkür eder�z. Dayanışmamız �le bu yanlıştan 
b�r an önce dönüleceğ�ne ve yaratılan tahr�batın ıslah 
ed�lerek bölgen�n esk� hâl�ne kavuşacağına �nanıyoruz.

Kocael� Ekoloj�k Yaşam Derneğ�,
Kızderbent Savunması,
Tütünç�ftl�k Sah�l� Koruma ve Güzelleşt�rme 
Derneğ�,
İzn�k Çevre ve Yaşam Platformu,
TMMOB Kocael� İKK,
Karamürsel Çevre Kültür Derneğ�,
Kızderbentl�ler Dayanışma ve Kalkındırma Derneğ�,
Sena�ye ve Çevre Köyler� Halkı





Kaynak: Teknoloj�sever.com, m�ll�yetteknoloj�.com �nternet

Instagram, doğum günü paylaşımını zorunlu hale 
get�r�yor
Dünyanın en popüler fotoğraf ve v�deo paylaşım 
platformlarından Instagram, son zamanlarda çocuk 
kullanıcıların g�zl�l�ğ� neden�yle oldukça eleşt�r�l�yor.
Daha önce, Instagram'ın çocuklar �ç�n özel b�r sürümü 
üzer�nde çalıştığını bel�rten ş�rket, ş�md� de doğum günü 
paylaşımını zorunlu hale get�r�yor.
Instagram, kullanıcıların prof�l oluştururken doğum 
günü tar�h� g�rmes�ne zaten �z�n ver�yordu, ancak yen� 
özell�kle b�rl�kte artık bu zorunlu olacak.
Açıklamalara göre bu karar, genç kullanıcıların daha 
güvenl� ve özel b�r deney�m yaşamasını sağlamak �ç�n 
alındı.
Facebook'ta başkan yardımcılığı yapan Pavn� D�wanj�' n�n 
açıklamalarına göre, doğum gününü paylaşmayan 
kullanıcıların Instagram'a g�r�ş� engellenecek.
Ayr ıca ,  henüz doğum gününü g�rmem�ş  o lan 
kullanıcılara yapması gerekenler hakkında b�ld�r�m 
gönder�lecek.
Hemen aklınıza şu soru geleb�l�r: Doğum tar�h�m� yanlış 
g�rsem Instagram nasıl anlayacak?
Ş�rket, doğum günü konusunda yalan söyleme �ht�mal� 
olanlar �ç�n de b�r yol gel�şt�rd�. Açıklamalara göre, b�r 
yapay zekâ s�stem� gönder�ler� �nceleyerek kullanıcıların 
doğum günü hakkında yalan söyley�p söylemed�ğ�n� 
tahm�n edeb�lecek.
D�wanj�, bu kojnu hakkında şu �fadelere yer verd�: 
“Gelecekte teknoloj�m�z, bel�rtt�ğ�n�z yaşta olmadığınızı 
anlayab�lecek ve s�z� yaşınızı doğrulamanızı sağlayacak 
olan seçenekler� �çeren b�r menüye yönlend�recek.”

X�aom�, sahte batarya kullanan telefonların şarj 
hızını düşürecek
X�aom�, yan sanay� batarya takılan akıllı telefonların şarj 
hızını yavaşlatmaya hazırlanıyor. Ş�rket ayrıca, or�j�nal 
olmayan batarya konusunda kullanıcıları uyaracak, Son 
yıllarda akıllı telefon teknoloj�ler�n�n gel�şmes� �le b�rl�kte 
şarj konusunda da c�dd� atılımlar yapıldı. B�rçok ş�rket, 
kend� hızlı şarj c�hazlarını p�yasaya sürerek oldukça kısa 
şarj süreler� sunmaya başladı.
Ancak p�yasadak� akıllı telefonların or�j�nal bataryaları 
oldukça pahalı ve bu nedenle kullanıcılar genell�kle yan 
sanay� ürünler�n� terc�h ed�yor. Bu durum, beraber�nde 
bazı tehl�keler de get�r�yor.
XDA Developers, kısa süre önce yayınlanan M� Secur�ty 
5.6.0 uygulamasının kodlarında p�l bakımı ve şarjla �lg�l� 
yen� ayarlara keşfett�. X�aom�, akıllı telefonda or�j�nal 
olmayan b�r p�l algılandığında c�hazın ekranında b�r uyarı 

göstermey� planlıyor.
Ş�rket c�haz sah�b�ne, telefonun p�l�n�n "yalnızca yetk�l� 
serv�s merkez� tarafından" değ�şt�r�lmes� gerekt�ğ�n� ve 
yan sanay�  p � l  k u l lanı lmas ın ın  c �haza  zarar 
vereb�leceğ�n� söylüyor.
X�aom�, ayrıca or�j�nal olmayan bataryaya sah�p 
telefonlarda şarj hızını yavaşlatmayı da planlıyor.
Hızlı şarj teknoloj�s� �le donatılan telefonlara takılan yan 
sanay� bataryalar, yüksek şarj hızlarını kaldıramıyor. Bu 
da bataryaların ş�şmes�ne, aşırı ısınmasına veya 
patlamasına neden oluyor.

Ç�n, çocukların üç saatten fazla oyun oynamasını 
yasakladı                                             
Ç�n hükümet�, oyun bağımlılığına karşı yen� kararlar 
aldığını duyurdu. Alınan yen� kararlara göre 18 
yaşından küçükler artık haftada 3 saatten fazla 
çevr�m�ç� oyun oynayamayacak. Eleşt�rmenler �se bu 
kararın doğru olmadığını ve ülken�n gel�şen oyun 
endüstr�s�ne b�r darbe vuracağını düşünüyor. 
Açıklamalar; Ç�n Ulusal Basın ve Yayın İdares� (NPAA) 
tarafından 30 Ağustos günü yapıldı ve büyük oyun 
gel�şt�r�c�ler�n�n reş�t olmayan çocukların oyun 
oynamasına sınırlandırma get�rmes� zorunlu hale 
get�r�ld�. Kararlara göre çocukların oyun oynama 
saatler�; cuma, hafta sonu ve tat�l günler� 20:00 �le 21:00 
arasında b�rer saat olacak. Haftada �se en fazla üç saat 
oyun oynanab�lecek. Ç�n Ulusal Basın ve Yayın İdares� 
sözcüsünün açıklamalarına göre bu karar çocukların 
“f�z�ksel ve mental” sağlığını korumak ve bağımlılıkları 
önlemek �ç�n alındı.
Henüz tanıtılmayan �Phone 13 modeller�ne zam 
geld�                                                        
�Phone'larla �lg�l� ortaya attığı �dd�alarla gündeme 
g e l e n  D � g � T � m e s ,  d ü n y a n ı n  e n  b ü y ü k  ç � p 
üret�c�ler�nden TSMC'n�n �şlemc� f�yatlarına yüzde 
20'ye varan zamlar yaptığını söylüyor. Bu durum,  
Apple'ın A15 B�on�c �şlemc�ler�n�n daha pahalıya mal 
olacağı anlamına gel�yor. Bu nedenle �Phone 13 
modeller�, zamlı f�yatlardan satışa sunulab�l�r. Öte 
yandan D�g�T�mes, TSMC'n�n yaptığı zamların 
doğrudan tüket�c�ye yansımayacağını ve �Phone 13 
ser�s�nde yüzde 3-5 aralığında b�r f�yat artışı olacağını 
�dd�a ed�yor.ABD'l� ş�rket, geçt�ğ�m�z yıl tanıttığı �Phone 
12 modeller�nde f�yat artışı olmaması �ç�n kutudan şarj 
adaptörünü çıkarmak zorunda kalmıştı. Phone 13 
modeller�nde gel�şm�ş kamera sensörler� ve ekran 
teknoloj�ler� kullanacak Apple'ın nasıl b�r f�yat pol�t�kası 
ben�mseyeceğ� herkes tarafından merak ed�l�yor.
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CANDIDE - VOLTARIE

ÖZGÜRLÜK ÜZERİNE

ANNEMİN DOĞUM GÜNÜ

Arkadaşları Pangloss ve 
M a r t � n ' l e  b � r l � k t e 
A l m a n y a ' d a n 
Hollanda'ya, İtalya'ya ve 
sonunda Türk�ye'ye kadar 
g�den Cand�de, bu gez�ler� 
sırasında b�n b�r felaketle 
karşılaşır.  Almanya'da 
asker olur. Hollanda'da 
çok büyük aşağılamalara 
u ğ r a r ,  ö ğ r e t m e n � 
Pangloss'u amansız b�r 
hastal ığa yak alanmış 
olarak bulur; Portek�z'de 
b � r  e n g � z � s y o n 
mahkemes�nde acımasız 
b�r  cezaya çarptır ı l ı r ; 
adam öldürür, Amer�ka'da yamyam yerl�ler tarafından 
yen�lmek üzere �ken son anda kurtulur; Fransa'da 
tuzağa düşer ve paralarını çaldırır; İtalya'da taçlarını, 
tahtlarını y�t�rm�ş altı kralın serüvenler�n� d�nler ve 
sonunda Türk�ye'de, yaşamanın ne demek olduğunu 
öğren�r. Başından geçen onca olaya rağmen f�lozof 
Pangloss'un ded�kler�ne uyarak her şey�n "�y�" olduğuna 
�nanır ve bu düşünces�nden ancak Türk�ye'de vazgeçer.

Sayfa Sayısı: 170
Baskı Yılı: 2015
Yayınev�: Alfa Yayıncılık

Toplum ve s�yaset üzer�ne 
yazılan k�taplardan pek 
azı kend�nden sonrak� 
yüzyıllarda dah� güncel 
kalmayı başarab�l�r. John 
Stuart M�ll'�n Özgürlük 
Üzer�ne's� �se bunlara 
�st�sna olmayı başarab�len 
ender eserler arasındadır. 
M�ll'�n özgürlük savunusu 
ve açık toplum �ç�n �ler� 
s ü r d ü ğ ü  a r g ü m a n l a r 
aradan geçen b�r buçuk 
a s r a  r a ğ m e n  h â l â 
gücünden ve etk�s�nden 
b�r şey y�t�rmem�ş, hatta aradan geçen bu zaman �ç�nde 
M�ll'�n sözler�n�n kıymet� katlanarak artmıştır. Her 

Anne ve babaların evde 
çocuklarıyla nasıl kal�tel� 
vak�t geç�reb�leceğ�n� 
h�kaye şekl�nde anlatan 
bu k�tap, okurken hem 
eğlend�r�yor,
hem de eğ�t�yor.

Çocuklara sevg�, saygı, 
yardımlaşma, sorumluluk, 
dayanışma ve paylaşma 
g�b�  b � r  çok k azanım 
s u n m a s ı n ı n  ya n ı n d a ; 
karşılaşılan problemlere 
nasıl çözüm ve alternat�f 
ü r e t � l e b � l e c e ğ � n � 
göster�yor.

Hem çocuklara, hem de ebeveynlere yol gösteren bu 
k � tap,  temel  değer ler �n  k azandır ı lması  veya 
pek�şt�r�lmes� �ç�n herkese tavs�yed�r.

Sayfa Sayısı: 55
Baskı Yılı: 2019
Yayınev�: C�n�us Yayınları

okuyuşta daha farklı detayların fark ed�leb�ld�ğ� bu eser, 
devlete ve topluma karşı b�rey�n teşekküllü b�r 
savunusu olarak b�r felsefe klas�ğ� olma sıfatını fazlasıyla 
hak etmekted�r.

Sayfa Sayısı: 144
Baskı Yılı: 2019
Yayınev�: L�tera Yayıncılık
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GIDA BAĞIMLILIĞI
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Beyn�n k�myasal cevabı olarak gıda bağımlılığı �laç veya 
alkol bağımlılığına benzer. Hayvanlardak� deneylerde  
gıda alımı �le bey�ndek� bazı �laçlarla uyarılan  haz alıcı 
merkezler�n akt�ve olduğu göster�lm�şt�r. Özell�kl� b�r 
gıdanın bell�  m�ktar tüket�lmes� reaks�yonu başlatır. 
Özell�kle tuzlu, şekerl� veya karboh�drattan zeng�n 
gıdalar arzulanır. Gıda bağımlısında yeme �steğ� o kadar 
güçlüdür k� bu yaşam kal�tes�n�n düşmes�ne sebep olur. 
F�z�ksel, duygusal, sosyal ve ruhsal mutluluk gıda 
bağımlılığından etk�len�r. Bağımlı k�ş� gıda tükett�ğ�nde 
doyum ve mutluluk h�sseder ve arkasından yen�den 
aynı duyguları h�ssetmek �ç�n yemek yemek �ster. K�ş� 
daha fazla yed�kçe tolerans gel�ş�r ve  m�des� dolu �ken 
b�le k�ş� yemek yeme �ht�yacı h�sseder. Tolerans gel�şt�ğ� 
�ç�n bu durum zamanla obes�te gel�şmes�ne  neden olur.

Semptomlar
Gıda bağımlılığı semptomları k�ş�ler� f�z�ksel, duygusal, 
ruhsal ve sosyal olarak etk�ler. Bu k�ş�ler gıdanın kolay 
ulaşılır olması ve yemekten haz alırlar. Bu durum aşırı 
m�ktarda özell�kle yanlış grup gıdaların tüket�lmes�ne 
sebep ver�r ve bu da k�lo alımı, f�z�k görünümün 
bozulması ve b�r çok tıbb� soruna yol açar. Zamanla aşırı 
gıda alımı yaşam tarzı olur ve k�ş� gıda bağımlısı 
olduğunu algılamaz duruma gel�r. 
  
Gıda bağımlılığının erken anlaşılması öneml�d�r. K�ş� 
bunu er geç anlayacaktır ancak geç olursa aşırı k�lo 
alımına bağlı ek sorunlarda oluşmuş olacaktır.

Tüm gıda bağımlıları k�lo almaz. Bazı gıda bağımlıları 
yed�kten sonra aşırı egzers�z, kusma veya �sal yapıcı 
�laçlar alarak alınan kalor� m�ktarını azaltırlar veya 
yakarlar. Yed�kten sonra kusmaya bul�m�a den�l�r. Bazı 
vakalarda aşırı yed�kten sonra günlerce veya haftalarca 

gıda alımını kısıtlarlar buna da anoreks� adı ver�l�r. 
Bunlarda zamanla gıdaya karşı olan �lg� ters�ne döner ve 
aşırı b�r gıda kısıtlaması k�loyu azaltmak �ç�n d�üret�kler 
ve başk a metodlar ın kul lanı lması  � le  f �z �ksel 
problemlere ve hatta tedav� ed�lmezse ölüme 
sebeb�yet ver�r.   

Gıda Bağımlılığının F�z�ksel Semptomları
Gıda alımı arzusunun veya gıda m�ktarının kontrol 
ed�lememes�.

B�r çok zayıflama ve d�et programları denenmes�ne 
rağmen hala aşırı gıda tüketmeye devam ed�lmes�.
Aşırı gıda alındıktan sonra  k�lo almamak �ç�n aşırı 
egzers�z yapılması, kusma veya �sal yapıcı �laçları 
kullanılması.

Aşırı kusanlarda zamanla d�ş çürükler�, yemek borusu 
problemler� ve  beslenme bozuklukları olab�l�r. Hatta 
fazla yen�ld�ğ� �ç�n yapılan aşırı ve uzun sürel� açlık 
dereces�ndek� d�etler zamala ölüme b�le neden olab�l�r.

Gıda Bağımlılığının Sosyal Semptomları
• Başkalarının aşırı yemek yed�ğ�n� görmemes� �ç�n 
başkalarının göremeyeceğ� yerlerde gıda tüket�rler.

• F�z�ksel olarak �y� görünmed�kler� veya kıyafetler� güzel 
durmadığı �ç�n sosyal ortamlardan kaçarlar.

• Başkalarından y�yecek çalarlar.

•  B u l u n d u k l a r ı  o r t a m d a  a � l e  ü y e l e r �  v e y a 
arkadaşlarından daha çok serv�s ed�len gıdaya �lg� 
göster�rler. Zamanla başkaları �le aynı sosyal ortamda 
olmaktan daha çok gıdalı ortamlarda zaman geç�rmeye 
başlarlar. Başkalarından y�yecek çalab�l�rler ve y�yecek 
saklayab�l�rler, bu gıdaları da sonra g�zl�ce tüket�rler.

Kaynak: www.tanferhastanes�.com, https://tr.yestherapyhelps.com



sağlık

Gıda Bağımlılığın Duygusal Semptomları
• K�lolarından utanırlar.

• Karşılarındak�n�n k�losu ve görünümünden mutsuz 
olur ve depresyona g�rerler.

• K�lo kaybetmek �sted�kler�nde umutsuz h�ssederler.

• Mutsuz ve depres�f olduklarında gıda tüket�rler.

• B�r �ş� �y� yaptıklarında ödül olarak  yemek yerler.

• Aç olmadıklarında yemek yerler.

• Bazı gıdaları tükett�kler�nde,bazılarını yemed�kler�nde, 
hatta yeterl� gıda olmadığını düşündükler�nde mutsuz 
olurlar.

• Gıda bağımlılarında end�şe ve depresyon sıktır. Bazı 
�nsanlar  mutlu olduk lar ında bazı lar ı  mutsuz 
olduklarında  yemek yerler ancak zamanla bu durum 
kontrol dışına çıkab�l�r.

Gıda Bağımlılığının Çeş�tler�
Bazı gıda bağımlılarında gıda alımını kontrol 
edememen�n verd�ğ� sıkıntıya bağlı ağır depresyon 
veya anks�yete olab�l�r. D�ğer b�r grup �se sadece 
yemekle mutlu oldukları veya sadece üzüntülü 
oldukları �ç�n gıda tüket�rler.

Aşırı yemek y�yenler aşırı m�ktarda tatlı, tuzlu veya 
karbıoh�drat tüket�rler. Genell�kle başkalarının 
göremed�ğ� ortamlarda yerler. K�lo almamak �ç�n aşırı 
egzers�z veya başka yöntemler� kullandıklarından  bu 
grup d�kkat çekmeyeb�l�r.

Anoreks�
Bedel� ne olursa olsun zayıf kalmak �ç�n  alınan gıdayı 
sınırlarlar. B�r çoğu günde b�r öğün yer, hatta b�rkaç gün 

gıda almayanlar vardır. B�r çoğu yed�kler� lokmaları 
sayar.

Bul�m�a
Bu grup canının �sted�ğ� kadar gıda tüket�r. Ancak daha 
sonra aldıkları kalor�ler� yakmak �ç�n aşırı egzers�z yapar 
veya k�lo alımını önlemek �ç�n �sal yapıcı veya �drar 
sökücü �laçlar alır. D�ğer b�r semptomları da aşırı 
yed�kten sonra kusmaktır.

Genel Gıda Bağımlılığı
Bu k�ş�ler genell�kle çok gıda tüket�rler ve bunu saklama 
�ht�yacı h�ssetmezler. Özell�kle tuzlu, tatlı gıdaları 
tüket�rler ve k�lo alırlar. Bunun sonucu sağlık 
problemler� gel�ş�r ancak buna rağmen aşırı gıda 
tüketmeye devam ederler.

Tedav�
Aşırı alınan gıda t�pler�n� bel�rlemek �ç�n günlük 
tutulab�l�r. K�ş� hang� gıdayı ne zaman,  ne kadar, ne �ç�n 
yed�ğ�n�, yemeden önce ve sonra neler h�ssett�ğ�n� kayıt 
eder. B�rkaç haftalık kayıtlardan  aşırı yemen�n sebepler� 
�le �lg�l� yorum yapılab�l�r. 

Aşırı yen�len gıdalar el�m�ne ed�leb�l�r. Örneğ�n haftada 
5 gün hazır gıda tüketl�yorsa bu b�r güne �nd�r�leb�l�r.
Kötü gıdalar �y�ler� �le yer değ�şt�r�l�r. Tüket�len şekerl� 
veya tuzlu b�r gıdanın yer�ne meyve ve sebze 
tüket�leb�l�r.

M�de kazınmaları �le mücadele ed�l�r. Özell�kle ç�kolata, 
c�ps canı �sted�ğ�nde bundan uzak durmak �ç�n örneğ�n 
küçük b�r yürüyüş, b�r arkadaşla sohbet veya başka b�r 
yöntemle yeme �steğ�nden uzaklaşılab�l�r.     

Tüm bunların d�yet�syen ve hek�m kontrolünde 
olmasında fayda vardır.
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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. 

ERALP ÖZCAN

ALİ İHSAN DEĞİRMENCİOĞLU

YAĞIZ ATOK ERSOY

FATİH TUNÇ

FARUK YILMAZ

BİLAL TUKAT

BURCU ŞIKKİBAR

ÖMER FARUK ALTUN

SUNA ŞEVVAL KARABUĞA

MERT AYDIN

ÖMER KOCABAŞ

ONUR DEMİRCAN

EBRAR ORHAN

ABDULLAH ÖRNEK

MERT SİY

MUHAMMED ÇAKAR

F.ÖZLEM ERŞENGÜL

İ. BATUHAN ÇİL

ONURCAN AK

İLKAY ER

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

M.MÜCAHİT AKDOĞAN

ENVER CAN YANALOĞLU

COŞKUN YILDIZ

OKAN KILIÇVURAN

SAMET KAYMAK

MUSTAFA SAĞLAM

GÖKHAN KARACA

TUNCER TEPE

HANDE KÖSEMEN

CEYHUN ERDAL

EMİNE DEMİRCİ

BARIŞ POLAT

EGE KESEN

VOLKAN YILDIRIM

M. HAYRETTİN ÜLKÜ

MEHMET KURT

CAFER TOPLU

MALİK ENES SAVAŞ

ÇETİN ARAS

TAYFUN DUMAN

ÇAĞATAY SİZGEN
29
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https://www.mmo.org.tr/kocaeli/uyelerimize-indirim-protokolu-yapilan-firmalar
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üyelerimizden

• Değerl� Üyem�z  ve aynı 
zamanda 25 N�san 2016 - 
28 Şubat 2021 tar�hler� 
a r a s ı n d a  Ş u b e m � z d e 
Tek n�k  Görevl �  o larak 
çal ışan  Arkadaşımız 
Onur ATMACAve üyem�z 
Nesl�han YILDIZ  28 Ağustos 2021 tar �h�nde 
evlenm�şt�r.  Arkadaşlarımızı gönülden tebr�k ed�yor, 
mutluluklar d�l�yoruz. 

• Değerl� Üyem�z 
Oğuzalp ÖZTÜRK 
1 8 . 0 6 . 2 0 2 1 
t a r � h � n d e 
e v l e n m � ş t � r . 
Üyem�z� gönülden 
t e b r � k  e d � y o r , 
mutluluklar d�l�yoruz.

TEBRİKLER

BAŞSAĞLIĞI

• Değerl� Üyem�z, Berk ÇELİK'�n annes� 03 Temmuz 2021 
tar�h�nde vefat etm�şt�r.  Üyem�z�n ve kederl� a�les�n�n acısını 
paylaşıyor, başsağlığı d�l�yoruz.

• Değerl� Üyem�z,  Mesut BEŞİROĞLU'nun annes� 30 Temmuz 
2021 tar�h�nde vefat etm�şt�r.  Üyem�z�n ve kederl� a�les�n�n 
acısını paylaşıyor, başsağlığı d�l�yoruz.

• Değerl� Üyem�z Adem AKYOL 29 Temmuz 2021 tar�h�nde 
vefat etm�şt�r.  Kederl� a�les�n�n acısını paylaşıyor, başsağlığı 
d�l�yoruz.

• Değerl� Üyem�z Bülent KOŞUM 22 Temmuz 2021 tar�h�nde 
vefat etm�şt�r.  Kederl� a�les�n�n acısını paylaşıyor, başsağlığı 
d�l�yoruz.

• Değerl� Üyem�z, Düzce İl Tems�lc�l�ğ� öncek� dönem Yürütme 
Kurulu Üyem�z Süleyman YAGCIOGLU`nun annes� 22 Ağustos 
2021 tar�h�nde vefat etm�st�r. Üyem�z�n ve kederl� a�les�n�n 
acısını paylaşıyor, başsağlığı d�l�yoruz.
  

•  D e ğ e r l �  Ü y e m � z ,  ş u b e  ç a l ı ş m a 
arkadaşımız Tolga ASALKAN'ın kardeş�,  
aynı zamanda meslektaşımız ve şube 
üyem�z olan Tarkan ASALKAN geç�rd�ğ� 
cov�d rahatsızlığı sebeb�yle 27 Ağustos 
2021 tar�h�nde vefat etm�şt�r.  Kederl� 

a�les�n�n acısını paylaşıyor, Üyem�ze rahmet,sevenler�ne 
başsağlığı ve sabırlar d�l�yoruz.

• Değerl� Üyem�z Abdulbak� Fat�h UĞUR 31 Ağustos 2021 
tar�h�nde vefat etm�şt�r.  Kederl� a�les�n�n acısını paylaşıyor, 
başsağlığı d�l�yoruz.




