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Bana ver�len mühend�sl�k ünvanına layık olmaya; onun bana sağladığı yetk� ve yükled�ğ� sorumluluğu b�lerek,
hang� şartlar altında olursa olsun onları ancak �y�ye kullanmaya; yurduma ve �nsanlığa yararlı olmaya,

kend�m� ve mesleğ�m� madd� ve manev� alanlarda yükseltmeye çalışacağıma namusum ve şeref�m üzer�ne yem�n eder�m.
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Değerl� meslektaşlarım,

Zaman hızla akıyor…

Ülkem�zde, bölgem�zde ve dünyada zorlu geçen 2019 yılını 
ger�de bırakıyoruz. 

Y�ne, 2 yıllık 14. Dönem Yönet�m Kurulu görev�m�z� de 
sonlandırmada son dönemece g�rm�ş bulunmaktayız. 

Evren�n varoluşunu, �nsanlık tar�h�n� gözümüzün önüne 
get�rd�ğ�m�zde, yaşam sürem�z�n b�r “an”dan �baret olduğu 
ve yaptıklarımızın �se yok sayılacak kadar az olduğunu her 
b�r�m�z söyleyeb�l�r. Nes�ller boyu �nsanlığın yarattığı 
değerler üst üste eklenerek, yaşam süres�n�n uzaması, b�l�m 
ve teknoloj�n�n gel�şmes�, �nsan yaşamının kolaylaşması vs. 
sağlanıyor. Bu yüce b�r�k�m, b�rçok ayrıntıyı ve sorunu da 
beraber�nde get�r�yor. İnsanoğlunun doğuşu �le eş zamanlı 
olarak ortaya çıkan mesleğ�m�z de, �nsanlık tar�h�ne paralel 
olarak gel�şme gösterm�şt�r. Günümüzde b�rçok d�s�pl�ne 
ayrılmıştır. Mühend�sl�ğ�n ana d�s�pl�nler�nden olan 
mesleğ�m�z de bu gel�şmelerle �lerlem�ş ve �ç�nden başka 
mühend�sl �k d�s�pl �nler�n�  de çıkarmıştır.  Mak�ne 
Mühend�sl�ğ�n�n yanı sıra Endüstr� Mühend�sl�ğ�, Mekatron�k 
Mühend�sl�ğ�, Otomot�v Mühend�sl�ğ�, Enerj� S�stemler� 
Mühend�sl�ğ� g�b� başka d�s�pl�nler ortaya çıkmış ve bugün 
Mak�ne Mühend�sler� Odamızın etk�nl�kler�n�n ana zem�nler� 
oluşmuştur. 1954 yılında 902 üyeyle kurulan Odamız bugün 
yaklaşık 122.000 üye sayısına ulaşmıştır. Şubem�z �se Bolu, 
Düzce, Sakarya İ l  Tems�lc�l�k ler�m�z ve Gebze İ lçe 
Tems�lc�l�ğ�m�zle b�rl�kte yaklaşık 7600 üyeye sah�p Oda 
Genel�nde 5'�nc� sıradadır. Sanay�leşme, ulaşım, ekonom�k, 
kültürel, eğ�t�m vs açılardan bölgesel önem� herkes 
tarafından kabul gören Şube alanımız, çok sayıda �şe ve 
etk�nl�ğe ev sah�pl�ğ� yapmaktadır.

Sevg�l� meslektaşlarım,
Şubem�zde bugüne kadar yapılanların üzer�ne 14. Dönem 
Yönet�m Kurulu Üyeler� olarak b�zler de �lkeler�m�ze, 
hedefler�m�ze ve çalışma programımıza uygun b�rçok karar 
ürett�k ve etk�nl�k düzenled�k.  Doğaldır k� eks�k bıraktığımız 

alanlar ve �şler�m�z vardır. Esas olarak, mesleğ�m�ze ve 
meslektaş sorunlarımıza sah�p çıktık; Kent ve ülkem�z 
sorunlarına, doğaya ve yaşama saygıyla, ülkem�ze ve 
dünyamız ın  geleceğ�ne sah�plend�k ;  üret �m�  ve 
sanay�leşmey�  savunduk;  b� l �m�n ve teknoloj�n�n 
gel�şmes�nden yana olduk. Emekten ve demokras�den yana 
tavrımızı sürdürdük.

Değerl� meslektaşlarım,
14.  Dönemde, Endüstr� 4.0 Sempozyumu ve Bakım Yerel 
Sempozyumu, Ulusal VI. Enerj� Ver�ml�l�ğ� Kongre ve Serg�s�, 
I II .  Kocael� Kent Sempozyumu, meslektaşlarımızın 
sorunlarına da�r Yerel Kurultaylar, çok sayıda paneller, 
sem�nerler, meslektaşlarımıza ve ara tekn�k elemanlara 
eğ�t�mler düzenled�k. Meslektaşlarımızın özlük haklarına 
sah�p çıktık; sanatsal ve sosyal etk�nl�klerle a�leler�m�zle 
b�rl�kte olduk. “Mak�na Mob�l” uygulamasını şube 
ü y e l e r � m � z l e  b u l u ş t u r d u k .  D e t a y l a r ı n a  b u r a d a 
g�rmeyeceğ�m b�rçok etk�nl�ğ�, bültenler�m�zde, web 
sayfamızda, mak�ne mob�l uygulamamızda, sosyal medya 
hesaplarımızda, SMS ve elektron�k �let�lerle s�zlerle paylaştık.
Bu dönemde, b�rl�kte üreten ve b�rl�kte yönetme 
anlayışımıza ortak olan, Şube Yönet�m Kurulu Üyeler�m�ze, 
Tems�lc�l�k Yürütme Kurulu Üyeler�m�ze, Kom�syon 
üyeler�m�ze, İşyer� Tems�lc�ler�m�ze, Şube çalışanlarımıza ve 
b�ze güvenen,  güven veren s�z değerl� üyeler�m�ze zoru 
kolay eyled�ğ�n�z �ç�n teşekkür eder�z.

Değerl� meslektaşlarım,
14.  Dönemdek �  faal �yet ler �m�z ve bugüne k adar 
sürdürdüğümüz anlayışımızla, çalışmalarımızı daha �ler�ye 
taşımak, örnek çalışmalar yapmak, meslektaşlarımızla 
�l�şk�ler�m�z� ve örgütlü gücümüzü gel�şt�rmek,  Odamıza ve 
TMMOB' ye,  kentler �m�ze ve ülkem�ze daha fazla 
sah�plenmek amacıyla yen� dönemde bu onurlu göreve 
yen�den tal�p oluyoruz.

8-9 Şubat 2020 tar�hler�nde (çoğunluk aranmaksızın) 
yapılacak olan Genel Kurulumuzda, öncel�kle meslek 
alanlarımıza ve gel�şmes�ne, meslektaş sorunlarına da�r 
çözüm üretmeye, şubem�ze ve Odamıza ve geleceğ�m�ze 
sah�p çıkmaya davet ed�yoruz. Gelenekten geleceğe 
destek talep ed�yoruz.

Sevg�l� meslektaşlarım,
B�r yılı daha esk�t�rken, 2020 yılının �ş c�nayetler�n�n, �şs�zl�ğ�n 
olmadığı, ekonom�m�z�n �y�ye g�tt�ğ� üreten, hakça bölüşen, 
barış ve kardeşl�k �ç�nde demokrat�k b�r Türk�ye özlem�m�zle 
Yen� Yılınızı kutluyorum.



birliğimizden

TMMOB SANAYİ KONGRESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
VE SONUÇ BİLDİRGESİ YAYIMLANDI

TMMOB adına Mak�na Mühend�sler� Odası (MMO) 
sekretaryalığında düzenlenen TMMOB Sanay� Kongres� 
2019, 13-14 Aralık 2019 tar�hler�nde Ankara'da İMO 
Teoman Öztürk Konferans Salonu'nda başarıyla 
gerçekleşt�r�ld�. 1962 yılından bu yana yapılan, 1987 
yılından �t�baren geleneksel olarak �k� yılda b�r 
düzenlenen sanay� kongreler�n�n y�rm� �k�nc�s� 
“Bunalım, Sanay� ve Mühend�sler” ana temasıyla 
düzenlend�.

Kongrede, ülkem�z�n �ç�nde bulunduğu ekonom�k, 
sosyal ve s�yas� konjonktürün katmanlı b�r bunalımı 
�şaret ett�ğ� �fade ed�l�rken, bu bunalımın özelde sanay� 
ve mühend�sler üzer�ndek� etk�ler� tüm boyutlarıyla 
tartışıldı. İk� gün süren kongre, Prof. Dr. Korkut 
Boratav'ın Kap�tal�zm�n Eğ�l�mler� ve Gelecek başlıklı 
sunumu yaptığı açılış oturumu �le başladı. Dünyanın 
sınıf har�tası, neol�beral�zm�n hak�m�yet�, dünya emek 
p�yasasındak� eğ�l�mler, bu eğ�l�mlere ver�len tepk�ler ve 
yol açtığı bölüşüm sonuçlarının s�yasete yansıması bu 
oturumda ele alınan başlıca konular �d�. “Bunalımdak� 
Türk�ye” başlıklı oturumda Türk�ye'dek� egemen 
“büyüme” model�n�n yol açtığı sorunlar, ekonom�n�n 
yapısal sorunları, kr�z d�nam�kler�, 2019 kr�z� ve 11. 
Kalkınma Planı �rdelend�. “Türk�ye'de Sanay�n�n Genel 
Görünümü” oturumunda kr�z�n tanımı, Türk�ye'n�n 
yakın dönem kr�z günces� ve 1998 sonrası ekonom�, 
büyüme, GSYH �le sanay�n�n sektörler bazında makro ve 
m�kro anal�zler�ne yer ver�ld�, ülke karşılaştırmaları 
yapılarak dünden bugüne kapsamlı b�r sanay� portres� 
ortaya çıkarıldı. Bu oturumu tak�ben TMMOB Tekst�l 
Mühend�sler� Odası ve TMMOB Elektr�k Mühend�sler� 

Odası tarafından hazırlanan �lg�l� sektör raporları 
paylaşıldı.

İk�nc� günün �lk oturumunda, TMMOB adına Mak�na 
Mühend�sler� Odası tarafından hazırlanan ve Türk�ye 
genel�nde b�rçok sektörden mühend�slerle anket 
çalışmasına dayanan “TMMOB Üye Prof�l� Araştırması: 
Kr�z�n Gölges�nde Mühend�sler” �s�ml� araştırmanın 
bulguları paylaşılırken, 2009 yılında yapılan “TMMOB 
Türk�ye'de Mühend�s-M�mar-Şeh�r Plancısı Prof�l 
Araştırması” ve daha önce MMO tarafından farklı 
kentlerde (Gebze, Ergene havzası, Gaz�antep ve Konya) 
lokal olarak aynı yöntemle hazırlanan Oda raporları �le 
karşılaştırılması yapıldı. Daha sonra toplumcu 
�kt�satçılarla yapılan söyleş�ler� �çeren “İkt�satçı” 
belgesel�n�n göster�m� yapıldı. Hızlanan teknoloj�k 
gel�şmeler ve farklı alanlara yansımaları, Teknoloj� ve 
Toplum başlıklı oturumda ele alınırken, ekonom�k 
büyüme, sınıflar ve emek üzer�nde teknoloj�n�n etk�ler� 
son oturumda ele alındı.

Kongrede yapılan bazı saptamalar özet olarak 
kamuoyunun b�lg�s�ne sunulmaktadır.

K A M U OY U N U N  B İ LG İ S İ N E  S U N U L A N  S O N U Ç 
BİLDİRGESİ İÇİN;  
K a r e k o d  u y g u l a m a m ı z ı 
tıklayab�l�r; 
https://www.tmmob.org.tr/�cer�k/
tmmob-sanay�-kongres�-2019-
s o n u c - b � l d � r � s � - y a y � m l a n d � 
sayfamızı z�yaret edeb�l�rs�n�z. 

https://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-sanayi-kongresi-2019-sonuc-bildirisi-yayimlandi
https://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-sanayi-kongresi-2019-sonuc-bildirisi-yayimlandi
https://www.tmmob.org.tr/icerik/tmmob-sanayi-kongresi-2019-sonuc-bildirisi-yayimlandi


birliğimizden

4
5

KOCAELİ KOCAELİ KADAR MI! ana temasıyla;  

TMMOB'a bağlı tüm b�leşenler�n�n, ün�vers�teler �le 
kamu kurum ve kuruluşlarının kend� uzmanlık 
alanlarından b�l�msel ver�ler ve öner�ler�n ortaya 
koyulduğu, d�ğer toplumcu  yapıların kend� düşünce ve 
çalışmalarından katkıların sunulduğu, kent�n yapısal ve 
yaşamsal tüm sorunlarını tartışıldığı;

III. Kocael� TMMOB Kent Sempozyumu 19-20-21 Aralık 
2019 tar�hler� arasında

19.12.2019 saat:16:00-20:30 (AÇILIŞ: SEKA Park Kocael� 
Kongre ve Kültür Merkez�)

20.12.2019 saat: 09:30-18:30 (OTURUMLAR: M�marlar 
Odası Kocael� Şubes� Tar�h� Taş B�na)

21.12.2019 saat: 09:30-18:30 (OTURUMLAR: M�marlar 
Odası Kocael� Şubes� Tar�h� Taş B�na) da gerçekleşt�r�ld�. 

 TMMOB Kocael� İKK III.Kent Sempozyumu açılışı'nda; 
“Düşlerde Kocael�” Ortaöğret�m 6.7.8. sınıflar arası 
Res�m Yarışması �ç�n yapılan Ödül Tören� sonrası kokteyl 
düzenlend�.
Sonrasında Seka Kağıt ve B�l�m Müzes� gez�s� yapıldı.

Ü ç  g ü n  s ü r e n  s e m p o z y u m d a  s e k � z  o t u r u m 
gerçekleşt�r�lerek, sanay�, sağlık,  kültürel farklılıklar, 
enerj� kullanımı ve tasarrufu, �şs�zl�k sorunu, tar�h� 
değerler�n durumu, kent�n ortak kullanım alanları, kent 
merkez� ve �lçeler de dah�l olmak üzere Kocael�'n�n tüm 
sorunları yerel ve küresel bağlamda değerlend�r�ld�. 

III.Kent Sempozyumu'na TMMOB Başkanı Em�n 
KORAMAZ, TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Başkanı 
Yunus YENER, TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurul 
Sekreter� Murat Kürekç�, M�mar S�nan Güzel Sanatlar 
Ün�vers�tes� Prof. Dr. Şükrü Aslan, GTÜ M�marlık 
Fakültes� Öğret�m Üyes� Doç. Dr. Z. Gamze Mert, Kocael� 
Büyükşeh�r Beled�yes� Tar�h� Mekanlar ve Kent Estet�ğ� 
Şube Müdürü Volkan Şenel, Sedaş Şebeke Yönet�m� 
Grup Müdürü Gök men Hasançeb� ,  KOÜ Yerel 
Yönet�mler Bölümü Öğret�m Üyes� Derya Dem�rdezen, 
KOÜ M�marlık ve Tasarım Fakültes� Öğret�m Üyes� Dr. 
Özden Senem Erol, B�z İzm�t�z Platformu kurucusu 
Hüsey�n Erol, Ders�ml�ler Dernek Başkanı Ruh� Çel�k, ART 
N�comed�a Dernek Başkanı Akın Ülkü Sev�nç, TMMOB 
Meslek� Oda Başkanları, Panel�stler,  Oda üyeler� ve çok 
sayıda davetl� katıldı.

III. KOCAELİ TMMOB KENT SEMPOZYUMU
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Sempozyumun açılışında TMMOB Yönet�m Kurulu 
Başkanı Em�n KORAMAZ, Şube Başkanımız Murat 
KÜREKÇİ ve Öncek� dönem Yönet�m Kurulu Başkanı, 
İzm�t Beled�ye Başkan Yardımıcısı Ünal ÖZMURAL 
konuşma gerçekleşt�rd�. 

TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n KORAMAZ 
açılış konuşması ; 

“Değerl� Meslektaşlarım, Değerl� Konuklar
TMMOB Yönet�m Kurulu adına hep�n�z� sevg� ve saygıyla 
selamlıyorum.

Etk �nl�ğ�  düzenleyen Kocael�  İ l  Koord�nasyon 
Kurulumuza, Kocael� b�r�mler�m�z�n yönet�c�ler�ne, 
çalışanlarına ve sempozyum boyunca görüşler�n� 
b�z�mle paylaşacak b�l�m �nsanlarına teşekkür 
ed�yorum.

B�ld�ğ�n�z g�b� Kocael� Kent Sempozyumunun hazırlık 
sürec� d�ğer kent sempozyumlarından b�raz daha farklı 
oldu. 31 Mart Yerel Seç�mler� önces�nde düzenlenen 
paneller, bu panellerde tartışılan konular ışığında 
açıklanan Yerel Yönet�mler ve Seç�m B�ld�rges� ve 
n�hayet�nde 17 Ağustos Deprem�n�n 20. Yılında yapılan 
panel Sempozyumumuz �ç�n öneml� b�r b�r�k�m sağladı. 
Bu anlayışla örgütlenen Kocael� Kent Sempozyumunun 
d�ğer �llerdek� arkadaşlarımıza örnek olacağını 
düşünüyorum.

Değerl� Konuklar,
Kent Sempozyumları TMMOB örgütlülüğünün en 
öneml� ve en yaygın etk�nl�kler�nden b�r�d�r. B�rl�ğ�m�ze 
bağlı odaların kentler�n sorunlarına �l�şk�n kend� meslek 
d�s�pl�nler� ışığında düzenled�kler� faal�yetler 2006 
yılında gerçekleşt�r�len 39. Genel Kurulumuzda alınan 
k ararla b�r l �kte,  İ l  Koord�nasyon Kurullar ımız 
bünyes�nde yürütülen ortak faal�yetler hal�ne 
dönüştürülmüştür.
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Bu dönem �çer�s�nde Den�zl�, Adana ve Muğla'da Kent 
Sempozyumu gerçekleşt�rd�k. Önümüzdek� ay 
�çer � s �nde de  K ars ' ta  b � r  Kent  sempoz yumu 
düzenleyeceğ�z. Böylel�kle ülken�n en doğusundan en 
batısına kadar, farklı kentleşme d�nam�kler� olan 
�ller�m�z�n yerel sorunlarına çözüm öner�ler� sunmuş 
olacağız.

B u  s e m p oz y u m l a rd a  b u g ü n e  k a d a r  a l t  ya p ı 
h�zmetler�nden kentsel dokuya, afetlerden çevre 
düzenlemes�ne, tur�zmden kent suçlarına, ulaşımdan 
konut projeler�ne kadar pek çok farklı konuda 
şeh�rler�m�z�n sorunları �rdelend� ve çözüm öner�ler� 
gel�şt�r�ld�. Meslek� b�lg� ve b�r�k�mler�m�z ışığında 
kentler�m�z�n nasıl daha �y� yönet�leb�leceğ� konusunda 
ortak b�r f�kr� faal�yet yürütüldü.

Bu faal�yetler TMMOB örgütlülüğünün meslek� ve 
toplumsal sorumluluğunun b�r gereğ�d�r. Türk�ye 
çapında 550 b�n� aşkın mühend�s, m�mar ve şeh�r 
plancısının meslek� örgütü olan TMMOB, sadece 
meslektaşlarımızın hak ve çıkarlarını koruyup 
gel�şt �rmey�  değ�l ,  aynı  zamanda bu meslek � 
b�r�k�m�m�z� ülkem�z�n ve toplumumuzun çıkarları 
doğrultusunda kullanmayı da ş�ar ed�nm�ş b�r örgüttür.
Bu b�l�nçle, meslek alanlarımızla �lg�l� gel�ş�m ve 
değ�ş�mler�n, pol�t�k, sosyal, ekonom�k ve kültürel 
boyutlarının der�nlemes�ne kavranması, yorumlanması, 
toplumun b�lg�lend�r�lmes� daha da öneml�s� yönet�m 
p o l � t � k a l a r ı n ı n  b u  ç e r ç e v e d e  b e l � r l e n m e s � 
doğrultusunda çalışmalar yapıyoruz.

Değerl� Konuklar,
TMMOB ve bağlı odalar olarak üzer�nde en fazla 
durduğumuz konuların başında yerel yönet�mler 
gelmekted�r.

G e r e k  f a r k l ı  � l l e r  ö z e l � n d e  y a p t ı ğ ı m ı z  k e n t 
sempoz yumlar ı ,  gerekse  mer kez �  düzeydek � 
sempozyum ve kurultaylarla yerel yönet�mler�n 
sorunlarına ve kentleşme pol�t�kalarına �l�şk�n çözümler 
üret�yoruz.

Bunun yanı sıra başta �mar, planlama ve uygulama 
alanlarında olmak üzere b�rçok konuda b�l�m, tekn�k ve 
meslek� �lkeler doğrultusunda, kamusal faydanın 
sağlanması amacı �ç�n açılmış ve kazanılmış yüzlerce 
dava TMMOB ve Bağlı odalarının yerel yönet�mler 
alanındak� mücadeles�nde öneml� yer tutmaktadır.

Kentler�m�zde bugün hala ortak kamusal mekanlar, 
yeş�l alanlar, kültürel ve tar�hsel varlıklar, bostanlar 
korunab�l�yorsa bu durumda B�rl�ğ�m�ze bağlı odaların 
hukuk� ve toplumsal mücadeles�n�n katkısı büyüktür.

Tüm bu kazanımlar karşısında yerel ve merkez� �kt�dar 
emel ler �ne başk a yol lardan ısrar la  ulaşmaya 
çalışmaktadır. Yargı kararlarına rağmen benzer 
uygulamalar ve düzenlemeler bell� aralıklarla yen�den 
gündeme get�r�lmekted�r.

Odalarımız da tüm bu yoğunlaşan olumsuzluklara, 
talan pol�t�kalarına ve uygulamalarına karşı, aynı 
oranda ısrarla, bıkmadan mücadele etmekten 
vazgeçmeyeceklerd�r.

Bugün kentler�m�ze baktığımızda, barınma, altyapı, 
ulaşım, enerj�,  sağlık, eğ�t�m, kültür ve çevre, 
konularında sorunlar bulunmaktadır. Aynı zamanda, 
kentler�m�z, deprem, sel, heyelan ve yangın g�b� afetlere 
de hazırlıklı değ�ld�r. Bu durum bugüne kadar �zlenen, 
toplumsal çıkarları göz ardı eden ve �nsan yaşamını h�çe 
sayan yerel yönet�m pol�t�kalarının yanlışlığının en açık 
gösterges�d�r.

Bugün �ç�nde yaşadığımız kentler�n mekansal ve 
çevresel bağlamda, n�tel�ks�z yapılaşmasının, sağlıksız 
b ü y ü m e s � n � n  a rd ı n d a  p � y a s a  g ü ç l e r � n �  k e n t 
pol�t�kalarının bel�rlenmes�nde tek hak�m güç olarak 
gören s�yasal yaklaşımlar yatmaktadır.

Bu yaklaşımlar sonucu, başta su, elektr�k, doğalgaz ve 
ulaşım olmak üzere temel kentsel altyapı h�zmetler� �le 
eğ�t�m, kültür, sağlık, çevre vb. alanlarda sağlanan 
sosyal h�zmetler özelleşt�r�lerek, t�car�leşt�r�lerek, 
kentler�m�z emekç�ler ve yoksullar �ç�n yaşanılamaz b�r 
duruma get�r�lmekted�r.

Kent parçaları, “kentsel dönüşüm” adı altında, �ç�nde 
yaşayanlardan bağımsız, yen� �mar hakları ver�lerek 
sermaye çevreler�ne pazarlanmakta, buralara lüks 
konut alanları, alışver�ş merkezler� �nşa ed�lmekted�r. 
Kentler� b�r arada tutan unsurlar ve ortak kullanım 
alanları ortadan kaldırılmaktadır.

Bunun sonucunda kentler, g�derek artan b�ç�mde 
bütünlüğünü y�t�rerek b�rb�r�nden bağımsız ve �l�şk�s�z 
parçacıklara bölünmekte, varsıl ve yoksul kes�mler arası 
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ayrışma ve uzaklaşma f�z�ksel mekana da yansımaktadır. 
Bu durum sosyal kutuplaşmayı ve kentsel ger�l�m� de 
arttırmaktadır.

Sadece araz� rantına endekslenm�ş bu kent ekonom�s� 
anlayışının ortaya çıkardığı sürekl� ve plansız büyüme, 
tekn�k altyapı h�zmetler�n�n ve sosyal-kültürel 
olanakların yeters�zl�ğ� g�b� sorunları daha da 
büyütmekted�r.

Bütün bunların yanı sıra, bütüncül planlamanın 
ben�msenmem�ş olması denet�ms�zl�k, yanlış araz� 
kullanım pol�t�kaları, cumhur�yet tar�h�ne koşut kaçak 
yapılaşma ve �mar afları g�b� uygulamalar durumun 
vahamet�n� daha da artırmaktadır.

Bu sorunların çözümü yerel yönet�mler�n demokrat�k 
b�r anlayışla, kamucu pol�t�kalar ışığında yen�den 
yapılandırılmasıdır.

Ne var k� yerel demokras� konusunda h�ç de �ç açıcı 
gel�şmeler yaşamıyoruz. Mart ayında yapılan yerel 
seç�mlerde HDP adaylarının kazandığı, 3'ü büyükşeh�r 
olmak üzere toplam 28 Beled�yeye �ç�şler� bakanlığı 
tarafından kayyum atandı.

Her şeyden önce vurgulamak gerek�yor k�, kayyumlar 
konusu başından sonuna kadar hukuk� değ�l s�yas� b�r 
konudur. AKP'n�n demokras�ye ve halk �rades�ne 
bakışının özet�d�r. Bu anlayış, benzerler�n� darbe 
dönemler�nde gördüğümüz faş�zan b�r yönet�m 
z�hn�yet�n�n ürünüdür.

Tek adam rej�m� b�r keyf�yet rej�m�d�r. Tek adam 
rej�m�n�n özü, halk egemenl�ğ�n�n �lkes�n�n ortadan 
kaldırılması, halk �le yönetenler arasında bağın 
koparılmasıdır. Tek adam rej�m�n�n b�r üst aşaması yerel 
yönet�mler�n de tümüyle val�l�klere ve merkez� �dareye 
bağlanmasıdır.

B�zler bu ülken�n mühend�s, m�mar ve şeh�r plancıları 
olarak demokras�ye, halk �rades�ne ve hukukun 
üstünlüğüne olan �nancımızı bugüne kadar her 
defasında açık b�ç�mde d�le get�rd�k. Bundan sonra da 
b u  t u t u m u m u z d a n  g e r �  a d ı m  a t m a y a c a ğ ı z . 
Demokras�y�, barışı ve adalet� savunacağız.
B�zler TMMOB olarak kent yaşamını �lg�lend�ren tüm 
konularda ve alınacak kararlarda halk egemenl�ğ�n�n ve 
toplumsal yarar � lkes�n�n bel�r ley�c�  olmasını 
savunacağız.

Kente yönel�k pol�t�ka ve uygulamalarda �nsan hakları, 
kentl� hakları, toplumsal barış, b�rl�kte yaşama, engell�, 
hasta, çocuk ve kadın duyarlı planlama, h�zmetlere eş�t 
er�ş�m, �nsan ve çevre sağlığı g�b� kr�terler�n temel 

referanslar olması gerekt�ğ�n� savunacağız.

Bu çerçevede yerel yönet�mler�n akt�f halk katılımı �le 
yen�den yapılandırılmasını,  h�zmet üret�m� ve 
dağıtımında, kentsel mekanların tasarımında, kent 
planlamalarında sermaye kes�mler� ve rant çevreler�n�n 
öncel�kler� yer�ne toplumsal yararın öne çıkarılmasını 
savunacağız.

Değerl� Konuklar,
Sanay� kent� dend�ğ�nde aklımıza �lk gelen �l�m�z 
Kocael�'d�r. Üstel�k bu özell�k sadece kent merkez�yle 
sınırlı değ�l, tüm �lçeler�n� kapsamaktadır. Türk�ye'dek� 
h�çb�r  � l �m�zde bu denl�  bel�rg�n olmayan bu 
sanay�leşme etk�s� kent mekanından, sosyal yapısına 
kadar her alanda büyük etk�ler yaratmıştır.

B�ld�ğ�n�z g�b� kamusal, b�l�msel ve çevresel etmenler 
gözet�lmeden yaşanan hızlı sanay�leşme ve kentleşme 
beraber�nde pek çok sorunu da get�rmekted�r.

Bugün Kocael�, b�r yandan küresel ekonom�ye 
eklemlenm�ş b�r üret�m merkez� olarak öneml� b�r 
kentsel potans�yel serg�lerken, b�r yandan da çevresel, 
s o s y a l ,  k ü l t ü r e l  v e  y a p ı s a l  p r o b l e m l e r �  d e 
barındırmaktadır.

Çarpık kentleşme, deprem güvenl�ğ� ve k�rl�l�k g�b� 
sorunlar Kocael�'de yaşayan yurttaşlarımızın yaşamını 
tehd�t eder boyutlara gelm�şt�r.

Sempozyumumuzun, ülkem�z�n en öneml� sanay� kent� 
olan Kocael�'n�n tüm kentsel ve sosyal sorunlarına 
yönel�k öneml�  b�r  f �k r �  b�r �k �m yaratacağına 
�nanıyorum.

Sempozyumun başarılı geçmes�n� d�l�yor ve hep�n�z� 
sevg�, saygı ve dostlukla selamlıyorum."

MMO Kocael� Şube Başkanı,
TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu Sekreter� 
Murat KÜREKCİ Açılış Konuşması;
 
DEĞERLİ TMMOB BAŞKANIM, MAKİNA MÜHENDİSLERİ 
ODASI BAŞKANIM,
S İYA S İ  PA R T İ L E R İ M İ Z İ N ,  S E N D İ K A L A R I M I Z I N , 
DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİNİN DEĞERLİ BAŞKAN 
VE TEMSİLCİLERİ
DEĞERLİ KOCAELİ HALKI,

S�zler� TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu ve şahsım 
adına saygı ve dostlukla selamlıyorum.
3'üncüsü yapılan Kocael� Kent Sempozyumumuza hoş 
geld�n�z.
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TMMOB'NİN 2006 yılında aldığı karar sonrasında, 
b�ld�ğ�n�z üzere �l�m�zde  �lk� “K�ml�kl� ve Yaşanab�l�r 
Kocael�” temasıyla 6-7-8 Aralık 2007 tar�hler�nde, �k�nc�s� 
“Kaot�k Sanay� Kent� Yer�ne Yaşanab�l�r Sanay� Kent�” 
temasıyla 6-7-8 Mayıs 2011 tar�hler�nde Kent 
Sempozyumları yapılmıştı. Her �k� sempozyumumuzun 
b�ld�r�ler k�tabı ve sonuç b�ld�rgeler� Kent Kamuoyuyla 
paylaşılmıştı.

Sınırlar, s�yas� ve coğraf�k özell�kler� ortaya koysa da, 
aslında günümüz kentler� b�rb�r�ne g�rm�ş b�r yaşamı 
paylaşmaktadır, artık yaşamsal ve �şlevsel olarak 
kentler�n sınırları bulunmamaktadır.

Gerek yapısal ve gerekse yaşamsal anlamda olumlu 
olarak n�telend�r�lmes� mümkün olmayan kentsel 
değ�ş�mler �le; yerleş�m alanları aşırı betonlaşmaya; 
tar�h� m�raslar tahr�p olmaya; tarım alanları yok olmaya; 
meydanlar, yeş�l alanlar, kıyılar, den�zler �se kent 
yaşamının ortak alanları olmaktan çıkmaya başlamıştır. 
Rant yaratma baskıları �le kent�n değerler�, doğal 
varlıkları, kamusal kullanım alanları kentl�ye yeter� 
derecede h�zmet etmeyen �şlevlere dönüşmeye devam 
etmekted�r.

Asya ve Avrupa'yı b�rb�r�ne bağlayan karayolu-
dem�ryolu ve den�zyolu ulaşım ağlarının kes�şt�ğ�  
stratej�k b�r noktada yer alan Kocael�, “Küresel Kent 
V�zyonu” hedef�ndek� İstanbul Metropolünün komşusu 
olmasından kaynaklı olarak kend� planlamasına menf� 
etk� eden b�r değ�ş�m yaşamaktadır. Sanay� kent� olan 
Kocael�, endüstr�yel üret�me bağlı çevresel �l�şk�ler�n� 
kurgularken b�r yandan etk�leş�mde olduğu kentler�n, 
d�ğer yandan küresel f�nans �l�şk�ler�n�n baskısı altında 

negat�f etkenlere maruz kalmaktadır.

Günümüzde kentler�m�z, neol�beral pol�t�kalar ve 
küreselleşme �le, mekansal, ekonom�k, s�yasal ve sosyal 
açıdan başlayan değ�ş�m sürec�nde, potans�yeller�n�n 
kamu yararına dönüşmes� yer�ne, sermaye odaklı 
ekonom�k yapılanma öncel�k almış ve kentsel alanlar 
sermaye üret�m aracı olmaya başlamıştır.

TMMOB'a bağlı Kocael� b�leşenler�n�n, ün�vers�teler �le 
kamu kurum ve kuruluşlarının kend� uzmanlık 
alanlarından b�l�msel ver�ler� ve öner�ler� ortaya 
koyacağı, d�ğer toplumcu yapıların kend� düşünce ve 
çalışmalarından katkılar sunacağı bu sempozyumda 
kent�n yapısal ve yaşamsal tüm sorunlarını tartışırken;
Kocael�' y� sınırlarındak� �ller �le b�rl�kte küresel ölçekten 
değerlend�rmeye,

Kentsel rantın kamu yararına dönüşmes� amaçlı 
planlama ve uygulama f�k�rler�n� ortaya koymaya,
Yönet�m pol�t�kalarında daha �y�s� �ç�n çözümler 
ararken, d�ğer yandan kent potans�yeller�n�n 
canlanması �ç�n katkı sunmaya,

Kent�n yapılı ve doğal çevres�n�n rant baskısı ve sermaye 
aracı olmaksızın kamusal değere dönüşümüne yönel�k 
öner�lere,

Sağlıklı ve b�l�msel b�r gel�şme �ç�nde, yaşanılab�l�r b�r 
kent�n oluşturulmasına yönel�k projeler üretmeye, 
çalışacağız.

Bu kurguyla    “KOCAELİ, KOCAELİ KADAR MI?” ana 
temasıyla üçüncüsünü yapıyor olduğumuz Kocael� 
Kent Sempozyumunun gerçekleşmes�ne büyük emek 
koyan Sempozyum Sekreterler� M�mar N�lgün AKCAN 
ÖZCAN ve Elektr�k Mühend�s� Sev�l BULUTLAR ŞEN �le 
adı Sekreteryada geçmemekle b�rl�kte büyük katkıları 
olan M�mar Doç. Dr. Gülh�s DUYGUN GÜRKIVRAK'a, 
Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu B�r�mler�ne, sunum 
yapacak tüm konuşmacılar �le oturum başkanlarına ve 
benden önce Kocael�  İ l  Koord�nasyonlarında, 
TMMOB'ye, Kocael�'ye ve ülkem�ze değer katan tüm İKK 
sekreterler�ne teşekkür eder, başarılı ve ver�ml� b�r 
sempozyum d�ler�m. 
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İk� gün süren sempozyumda ülkem�zdek� kamu 
kaynakları ve varlıkları yağmasını durdurmak; kamusal 
üret�m, h�zmet ve denet�m�n kamu tarafından 
yapılmasını sağlamak �ç�n tüm kamusal alanlarda 
mücadele yöntemler�n� tartışmak, gel�şrmek ve 
k a m u y o u  � l e  p a y l a ş m a k  � ç � n ,  ö n d e  g e l e n 
akadem�syenler, b�l�m �nsanları ve uzmanlar b�r araya 
geld�ler.

Sempozyumda "Kamuculuk; tanımı, evr�m� ve tar�hsel 
sürec�", "Dünyada ve Türk�ye'de kamucu kalkınma 
örnekler� ve planlı kalkınma", "Kamu yönet�m�nde 
kamuculuk", "İkt�sat pol�t�kaları ve özelleşt�rme 
b�lançosu" başlıkları tartışmaya açılırken son oturumda 
"Kamucu Pol�t�kalar İç�n Ne Yapmalı" başlığında 
TMMOB'n�n kamucu pol�t�kalara bakışı kamuyou �le 
paylaşılarak, bu sorunlar yumağının çözülmes�nde 
atılacak adımlar katılımcılar tarafından değerlend�r�ld�.
İMO Teoman Öztürk Salonunda gerçekleşt�r�len 
sempozyumun açılışında Sempozyum Düzenleme 
Kurulu Başkanı Nad�r Avşaroğlu ve TMMOB Yönet�m 
Kurulu Başkanı Em�n Koramaz konuştu. Açılışın 
ardından MMO Yönet�m Kurulu Başkanı Yunus Yener'�n 
yönett�ğ� özel oturumda TMMOB Yönet�m Kurulu üyes� 
Bak� Remz� Su�çmez "Kamucu Pol�t�kalar ve TMMOB" ve 
Prof.  Dr.  Korkut Boratav " Türk �ye'de Kamucu 
P o l � t � k a l a r ı n  A n a l � z � "  b a ş l ı k l ı  s u n u m l a r ı n ı 
gerçekleşt�rd�ler.

Sempozyumun "Kamuculuk; Tanımı, Evr�m� ve Tar�hsel 
Sürec�" başlıklı b�r�nc� oturumunda oturum başkanlığını 
Ayşegül Oruçkaptan üstlen�rken; Prof. Dr Oktar Türel 
"Neol�beral DÜnya Ekonom�s�nde Kamu Kes�m�n�n 
Yen�den Yapılanmasına Bakışlar,1920-1980", Prof. Dr. 
Az�z Konukman "Kamu Yaırımlarının Kollekt�f Seç�m ve 
F�nansmana Dayalı Olarak Yapılması Mümkün Mü?", 
Doç. Dr. Gal�p Yalman "Yen� B�r Kamu Mümkün Mü?" 
başlıklı sunuşlarını gerçekleşt�rd�ler.

TMMOB KAMUCU POLİTİKALAR SEMPOZYUMU
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Özden Güngör'ün yönett�ğ� �k�nc� oturumda �se Prof. Dr. 
B�lsay Kuruç "21. Yüzyıl �ç�n Kalkınma ve Planlama", 
Prof.Dr. Erkan Erd�l " Dünyada ve Türk�ye'de Planlama ve 
Kamu İşletmec�l �ğ�",  Doç. Dr.  Sem�h Akçomak 
"Türk�ye'de Ekonom�k Büyüme ve Planlama" ve Dr. 
Serdar Şah�nkaya "Cumhur�yet�n İlk Yıllarında Kamucu 
Sanay�leşme" başlıklı sunuşlarını gerçekleşt�rd�ler.

Sempozyumun "Kamu Yönet�m�nde Kamuculuk" 
başlıklı üçüncü oturumunu �se Kemal Zek� Taydaş 
yönet�rken Prof. Dr. Oğuz Oyan "Türk�ye'n�n Değ�şen 
Yönetsel Yapısı", Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdem�r 
"Sosyal H�zmetler�n (Eğ�t�m, Sağlık, Sosyal Güvenl�k) 
Kamusal İşlev�", Prof. Dr. Onur Karahanoğulları "Anayasa� 
Yasalar ve Kamucu Pol�t�kalar" ve Dr. Öğr. Üy. Ozan 
Zeng�n "Kamusallık Eksen�nde Yen� Yönet�m S�stem�" 
başlıklı sunuşlarını gerçekleşt�rd�ler.

Kamucu Pol�t�kalar Sempozyumu'nun �k�nc� gününün 
�lk oturumu olan "İkt�sat Pol�t�kalar ve Özelleşt�rme 
B�lançosu" başlıklı dördüncü oturumda Al� Uğurlu 
oturum başkanlığı yaparken Prof. Dr. Ebru Voyvoda 
"Kalkınma İkt�sadı Penceres�nden Türk�ye", Prof. Dr. Erol 
Taymaz "KİT S�stem�n�n İkt�sad� Değerlend�rmes�", Doç 
Dr. Y�ğ�t Karahanoğulları "Dünyada ve Türk�ye'de 
Kamulaştırma Modeller�", Mustafa Sönmez �se "Nasıl B�r 
K a m u c u l u k  İ s t � y o r u z ? "  b a ş l ı k l ı  s u n u ş l a r ı n ı 
gerçekleşt�rd�ler.

Sempozyumun �k� bölümden oluşan "Kamucu 
Pol�t�kalar İç�n Ne Yapmalı?" başlık lı  tar tışma 
oturumlarının �lk bölümü olan beş�nc� oturumunda 
Nad�r Avşaroğlu oturum başkanlığı görev�n� üstlen�rken 
KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen "Eğ�t�m Pol�t�kaları", 
DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu "İst�hdam 
Pol�t�kaları", TTB Merkez Konsey� Başkanı S�nan 
Adıyaman "Sağlık Pol�t�kaları" ve Anayasa Mahkemes� 
Esk� Raportörü Al� Rıza Aydın �se "Hukuk Pol�t�kaları" 
üzer�ne görüşler�n� �çeren sunumlarını gerçekleşt�rd�ler.
Sempozyumun son, "Kamucu Pol�t�kalar İç�n Ne 
Yapmalı?" başlıklı oturumlarının �k�nc�s� olan altıncı 
oturumda �se oturum başkanlığını Mehmet Soğancı 
üst lend� .  Bu oturumda mühend�s,  m�mar  ve 
planlamacılar kamucu pol�t�kalar �ç�n temel yaklaşımları 
tartışmaya açtılar. Oğuz Türkyılmaz "Enerj� Pol�t�kaları", 
Gökhan Günaydın "Tarım Pol�t�kaları", Kaya Güvenç 
"Sanay� Pol�t�kaları", Ar�f Merdol "Ulaşım Pol�t�kaları", 
Prof. Dr. Tarık Şengül "Kentleşme ve Yerel Yönet�mler 
Pol�t�kaları" ve Ad�l Akbaş "B�l�ş�m Pol�t�kaları" üzer�ne 
sunuşlarını gerçekleşt�rd�ler.



birliğimizden

TMMOB SALDA GÖLÜ’NDE YAPILAN EYLEME DESTEK
MESAJI GÖNDERDİ

Salda Gölü'nde yapılmak �stenen m�llet bahçes� 
projes�ne ve Gölün �mara açılmasına karşı "Salda 
Gölüme Dokunma Platformu" tarafından 15 Aralık 
2019'da Göl kenarında gerçekleşt�r�len eyleme TMMOB 
Yönet�m Kurulu Başkanı Em�n Koramaz destek mesajı 
gönderd�.

Salda Gölüme Dokunma Platformu Derneğ�'ne
Türk Mühend�s ve M�mar Odaları B�rl�ğ� olarak 

toprağına, suyuna, doğasına ve yaşam alanına sah�p 
çıkan Yeş�lovalıların mücadeles�n�n yanındayız.

Salda Gölü, jeoloj�k oluşumu ve canlılarla etk�leş�m� 
�t�bar� �le dünyamızın ve ülkem�z�n en özel ve öneml� 
alanlarından b�r�s�d�r. 

Göl, çevres�yle b�r bütün hal�nded�r ve çevres�ndek� 
etk�leş�m alanıyla b�rl�kte korunması gerekmekted�r. 

Göl �le �lg�l� gündeme get�r�len plan değ�ş�kl�kler� ve 
m�llet bahçes� projes� gölün çevres�n� yapılaşmaya 
açarak gölün yok olmasına sebep olacak g�r�ş�mlerd�r. 

TMMOB, bu yanlış adımlara karşı dava açmış, Salda 
Gölü Raporu hazırlamak �ç�n çalışmalara başlamıştır.

Salda Gölü'nün ranta ve kar hırsına kurban 

ed�lmemes� �ç�n hep�m�ze sorumluluk düşüyor.
O m u z  o m u z a  v e r � r s e k  S a l d a  G ö l ü n ü 

kurtarab�leceğ�m�ze �nanıyoruz.
Haklı mücadelen�z�n yanındayız, Salda Gölü'nün 

yanındayız.
Başarılar d�l�yoruz.

Em�n KORAMAZ
TMMOB Yönet�m Kurulu Başkanı

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ BİRÇOK INDEX’TEN
KABUL ALDI

Mak�na Mühend�sler� Odası Endüstr� Mühend�sl�ğ� 
Derg�s�, bu dönem �çer�s�nde uluslararası yayın şartlarını 
sağlayarak b�rçok Index'ten kabul aldı.

B�l�msel düşüncen�n üret�lmes� ve çoğaltılması 
konusunda akt�f olarak görev üstlenen Odamız, b�l�me 
ve tekn�ğe ayrıcalık tanıyan çalışmaları hayata 
geç�rmeye devam etmekted�r.

Alanında öneml� b�r başvuru kaynağı olarak, düzenl� 
per�yodlarla yayın hayatını sürdüren “Endüstr� 
Mühend�sl�ğ�” derg�m�z, 2019 hedefler�n� b�r b�r 
gerçekleşt�rmekte ve ed�n�len b�lg� b�r�k�m�n�n tüm 
endüstr� mühend�sler�nce paylaşılması ve ülke çapında 
yaygınlaştırılması konusunda, zem�n oluşturmayı 
sürdürmekted�r.

Derg�m�z, uluslararası akadem�k yayın şartlarını 
�ncelem�ş ve gerekl�l�kler�n� büyük b�r özver� �le yer�ne 

get�rm�şt�r. Mevcutta yer almakta olduğu EBSCO ve 
Abstracts �n Operat�ons Research ver� tabanına �laveten 
yaz dönem�nde Index Copern�cus'dan kabul almıştır. Bu 
ver� tabanlarına �laveten uluslararası b�rçok ver�tabanı 
başvurusunu yapmış ve yapmaya devam etmekted�r. 
Her yapılan başvuru sonucunda ayrı b�r �nceleme ve 
denetlemeye tab� tutulan derg�m�z, en son SOBİAD 
olmak üzere b�rçok başvurudan olumlu sonuç almış ve 
aşağıdak� ver� tabanlarında taranmaya başlamıştır.

Derg�ler�m�z, önümüzdek� aylarda da, araştırma 
kurumları ve ün�vers�telerde yürütülen b�l�msel 
araştırma ve teknoloj�k çalışmaları bünyes�nde 
b�rleşt�rerek okuyucuları �le buluşturacaktır.

Derg� halen aşağıdak� �ndexlerde taranmaktadır.
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BAKIM TEKNOLOJİLERİ YEREL SEMPOZYUMUMUZ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

"BAKIM VERİMLİLİKTİR"ana temasıyla, bakım teknoloj�ler� ve uygulamalarının �ncelend�ğ� BAKIM 
TEKNOLOJİLERİ YEREL SEMPOZYUMU'muz, Mak�na Mühend�sler� Odası Sakarya İl Tems�lc�l�ğ�m�z�n 
yürütücülüğünde 29-30 Kasım 2019 tar�hler�nde  Sakarya Ün�vers�tes� Kongre Merkez�nde 
gerçekleşt�r�ld�.

350 k�ş�n�n katılım sağladığı komrem�zde 8 
oturumda 28 b�ld�r �  sunuldu, 3 tane sem�ner 
gerçekleşt�r�ld�.

Murat KÜREKCİ açılış konuşması ; 

SAYIN VALİM,
SAYGIDEĞER REKTÖRLERİM,
DEĞERLİ MESLEKTAŞLARIM,
S E V G İ L İ  H O C A L A R I M  V E  M Ü H E N D İ S L İ K 

ÖĞRENCİLERİ,
SAYGIDEĞER MMO DOSTLARI,

Hep�n�z�  saygı  ve dostluk la selamlıyorum. 
Sempozyumumuza hoş geld�n�z…

Üret�m �le �ç �çe geçm�ş en öneml� meslek h�ç 
kuşkusuz k� Mühend�sl�k't�r. 

Bas�t Mak�nalardan, Endüstr� 4.0 süreçler�ne kadar 
üret�m evr�m�n�n ana bel�rley�c�s� ve hatta �s�m tar�hsel 
dönüm noktaları mühend�sl�k d�s�pl�nler�n�n öne çıktığı 
süreçler� �şaret eder. 

Sanay�n�n İlk dönem�nde Mak�nA Mühend�sl�ğ�n�n, 
�k�nc� dönem�nde Elektr�k Mühend�sl�ğ�n�n, ardından 
Elektron�k, B�lg�sayar Mühend�sl�ğ�n�n ve �ç�nde 
bulunduğumuz d�j�tal dönüşüm-yapay zeka ya da 
Endüstr� 4.0 olarak n�telenen dönem �se Mühend�sl�ğ�n 
mult�-d�s�pl�ner oluşumunun etk�ler�n� taşır. İşte bu 
sürec� ülke olarak kaçırmamalı ve yaşamın her alanında 
olduğu g�b� Endüstr� 4.0-Bakım etk�leş�m�n� prat�k hale 
get�rme �rades�n� topyekün göstereb�lmel�y�z.

Yakın tar�h�m�ze kadar, gel�şen b�lg� teknoloj�ler�, 
ekonom�k gel�şmeler ve mühend�sl�ğ�n değ�şen rolü, 
sürekl� ve hızlı b�r değ�ş�m�n başlangıcı olmuştur. Dünya 

ekonom�s�, neo-l�beral pol�t�kalar, uluslararası pazarlar, 
nüfus artışı ve tüket�m ekonom�s� �le b�lg�dek� hızlı 
değ�ş�m, dünyada mühend�sl�k meslekler�nde de yen� �ş 
alanlarının oluşmasını sağlamıştır.

65 yıl önce kurulan Odamız, çağdaş, demokrat�k, 
üreten, mühend�sl�k b�l�mler� ve uygulamalarını 
gel�şt�ren, sanay�leşen, hakça paylaşan b�r Türk�ye 
yaratılmasına katkıda bulunacak çalışmalar yapmayı 
temel amaç olarak ben�msem�şt�r.

Sanay� ya da üret�m ver�ml�l�ğ�n�n öneml� bel�rley�c� 
alanları arasında �st�hdam, enerj�, ölçüm, bakım g�b� 
konular öne çıkmakta ve bu alanların gel�şt�r�lmes� 
çabaları hız kesmeden devam etmekted�r. İşte bu 
çabalar Odamızca da hız kesmeden sürdürülmekted�r. 
18 Şubem�zde, y�ne TMMOB'n�n �lg�l� Odalarının 
b�r �mler �nce sem�ner ler,  panel ler,  kongre ve 
sempozyumlar düzenlenmekted�r. Odamız tarafından 
Bakım Kongreler� 16 yıldır gelenekselleşm�ş olarak 
düzenlenmekted�r Henüz 2 ay kadar önce 26-27-28 
Eylül 2019 tar�hler�nde Odamız adına Den�zl� Şubem�z 
yürütücülüğünde IX. Ulusalararası Bakım Teknoloj�ler� 
Kongre ve Serg�s� düzenlenm�şt�r. Bu kez Mak�ne 
Mühend�sler� Kocael� Şubem�z adına Sakarya İl 
Tems�lc�l�m�z tarafından oluşturulan bu platformda 
“#bak�m ver�ml�l�kt�r” ana temasıyla bakım teknoloj�ler� 
ve uygulamaları �ncelenecekt�r.

Sempozyumumuzda, B�l�msel ve Teknoloj�k 
Araştırma Oturumları ve Sem�nerler aracılığıyla, 
konusunda uzman olan k �ş �  ve  kuruluşlar ın , 
akadem�syenler�n, sektörde ürün ve h�zmet üreten 
f � rma ve �ş letmeler �n  b� lg�  ve  deney�mler �n� 
paylaşmaları, mühend�s ve tekn�k elemanların 
buluşturulması; ayrıca serg� organ�zasyonuyla da 
f�rmaların kend�ler�n� tanıtab�lmeler� amaçlanmaktadır.

B�l�nd�ğ� üzere mühend�sler�n b�r bölümü, tes�s ve 
�şletmelerde “bakım mühend�s�” olarak çalışmaktadır. 
B�r  �ş letme veya s �stem�n güven�r l �ğ� ,  bak ım 
mühend�sl�ğ�, “güven�rl�k mühend�sl�ğ�” g�b� yen� 
ter�mlerle de tanımlanab�lmekted�r.

Odamız, tüm meslek� uygulama alanlarımızda ve 
mak�na mühend�sl�ğ�n�n temel fonks�yonlarından b�r� 
olan bakım alanında çalışacak üyeler�m�z�n alanlarında 
yeterl� b�lg� ve deney�me sah�p olması gerekt�ğ�n� 
savunmaktadır.

Odamız, l�sans eğ�t�m�n�n meslek �ç� ve h�zmet �ç� 
eğ�t�mlerle desteklenmes�n� ve yaşam boyu eğ�t�m� 
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zorunlu görmekted�r. Bu nedenle bakım teknoloj�ler� 
alanındak� yayın eks�kl�ğ�n� g�derecek b�rçok k�tap 
yayımlıyor ve eğ�t�m çalışmalarımız kanalıyla 
düzenled�ğ�m�z sem�ner ve kurslarla üyeler�m�z� 
b�lg�lend�r�yoruz. Bunlara ek olarak; Temmuz eğ�t�m 
kataloğumuzda yayınlanan ve kısa b�r süre �çer�s�nde 
Kocael� Şube olarak eğ�t�mler�ne başlayacağımız “Bakım 
Mühend�s� Yetk�lend�rme Eğ�t�m�” �le bu alandak� b�r 
eks�kl�k de Odamızca g�der�lecekt�r. Belgelend�rme 
faal�yetler� �ç�n Oda merkez�nde oluşturulan Personel 
Belgelend�rme Kuruluşumuz �lg�l� AB standardı 
kapsamında TÜRKAK tarafından akred�te ed�lm�şt�r. 
Böylece düzenlenen belgeler�n uluslararası tanınırlığı 
konusunda öneml� b�r adım atılmıştır.

Bakım alanında da:
• Yalnızca arızaya müdahale etmek şekl�nde 

anlaşılan Bakım Mühend�sl�ğ� anlayışı terk ed�lmel�, 
mühend�s �st�hdamı ve üretkenl�ğ� sağlanmalı, önley�c� 
faal�yetler s�stemat�k n�tel�kl� olmalıdır.

• MMO, ün�vers�teler ve sanay� �şb�rl�ğ�yle bakım ve 
bakım mühend�sl�ğ�yle �lg�l� b�lg� gereks�n�m�ne, 
özell�kle prat�ğe yönel�k yayınlar artırılmalıdır.

• Ün�vers�teler�n müfredatlarında alanın prat�k 
�ht�yaçlarını karşılayacak geç�şler yapılmalıdır.

• Bakım çalışmalarını “mal�yet unsuru” olarak gören 
anlayış terk ed�lmel�; kuruluşlar güvenl�ğe ve üret�me 
da�r r�skler� en aza �nd�recek planlı ve kontrollü bakım 
pol�t�kaları gel�şt�rmel�d�r.

Değerl� katılımcılar,
MMO Kocael� Şube Olarak İzm�t Merkezl� Enerj� 

Uygulamalı Eğ�t�m Merkez�m�z�n yanına Bakım 
Uygulamalı Eğ�t�m Merkez�m�z de Sanay�n�n, Bakım �le 
�lg�l� Mühend�sler�n ve Bakım konusunda çalışan ara 
t e k n � k  e l e m a n l a r ı n  v e  Ü n � v e r s � t e l e r � m � z � n 
h�zmet�nded�r. Değerl� hocalarımız öğrenc�ler� �ç�n 
gerek enerj� UEM'� gerekse Bakım UEM'� d�led�kler� 
zaman kullanab�l�r; uygulamalı eğ�t�m dersler�n� bu 
mekânlarda vereb�l�rler. Mühend�sler ve sanay�c�ler, 
d�ğer eğ�t�mler�m�z ve h�zmetler�m�z�n yanı sıra, Enerj� 
Ver�ml�l�ğ� �le Bakım konularında Sanay�n�n �ht�yacı olan 
eğ�t�m ve tekn�k h�zmetler�, b�l�rk�ş�l�kler� ve anal�zler� 
Odamızdan talep edeb�l�rler.

2019 Bakım Teknoloj�ler� Yerel Sempozyumumuzu 
destekleyen başta Sakarya Ün�vers�tes� �le Sakarya 
Uygulamalı  B�l �mler Ün�vers�tes�ne, kurum ve 
kuruluş lara ,  b � ld � r �  sunan tüm k at ı l ımcı lara , 
Sempozyumun gerçekleşmes�nde büyük emek veren 
başta Sayın Orhan Cantek�n olmak üzere Sakarya İl 
Tems�lc�l�k Yürütme Kurulu Üyeler�ne, Sempozyum 
Sekreter�m�ze ve çalışanlarımıza katkıları neden�yle 
MMO Şube Yönet�m Kurulu ve şahsım adına teşekkür 
e d � yo r ;  s e m p oz y u m u n  ü l k e m � ze,  h a l k ı m ı z a , 
meslektaşlarımıza ve �lg�l�ler�ne ışık tutması ve başarılı 

geçmes� d�leğ�yle, tüm konuklarımıza ve katılımcılara 
saygılarımı sunuyorum.

Murat KÜREKCİ
MMO Kocael� Şube Yönet�m Kurulu Başkanı

Sal�m AYDIN Açılış Konuşması; 
Sayın Val�m,
Saygıdeğer Rektörler�m,
Kıymetl� Meslektaşlarım,
Sevg�l� Hocalarım ve Mühend�sl�k Öğrenc�ler�
Sevg�l� Dostlar
S�zler�  saygı ve dostlukla selamlar Mak�na 

Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes� Sakarya İl tems�lc�l�ğ� 
ve olarak düzenled�ğ�m�z bakım teknoloj�ler� yerel 
sempozyumuna hoş geld�n�z.

Bakım yapılab�l�rl�ğ�n herhang� b�r s�stem�n tasarım 
aşamasında başladığı varsayımıyla ve mühend�sl�k 
eğ�t�m� esnasında veya sonrasında b�l�nçlenmeye 
yö n e l � k  n e  t ü r  ç a l ı ş m a l a r  y a p ı l a b � l e ce ğ� n � n 
tartışılmasının gerekl� olduğu düşünces�yle teması 
"bakımver�ml�l�kt�r" olarak bel�rlenm�şt�r.

Ta s a r ı m  v e  b a k ı m ;  m a k � n e  e n d ü s t r � s � n � n 
doğuşundan günümüze kadar mak�ne varl ığı 
yönet�m�n�n vazgeç�lmezler�nden olmuştur. B�r 
mak�nen�n bel�rlenen amaca h�zmet edeb�lmes� �ç�n 
�malat aşamasından önce tasarım safhası devreye 
g�rmekted�r. Bakıma uygun tasarım, bakım �şlemler�n� 
tasarım aşamasında opt�m�ze etmeye yarayan b�r 
yaklaşım olarak tanımlanab�l�r. Bakıma uygun tasarım 
den�ld�ğ� zaman akla bakım masraflarını azaltmaya ve 
f�z�ksel aşınma yapısını engelleme hedef� kast 
ed�lmekted�r.

Ülkem�z açısından, mak�ne üret�m�nde dışa 
bağımlıl ığın ve �şletme mal�yetler�n�n arttığı, 
teknoloj�dek� gel�şmeler�n tak�b�n�n vazgeç�lmez 
olduğu, rekabet�n uluslararası planda kızıştığı 
günümüzde, mak�ne ve tes�sler�n arızasız, sorunsuz, 
ver�ml�, uzun ömürlü çalıştırab�lmes�, doğru ve planlı b�r 
bakım yaklaşımıyla olanaklıdır.

Türk�ye'n�n bakım faal�yetler�ne harcadığı kaynağın 
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Gayr� Saf� Yurt�ç� Hâsılanın yaklaşık olarak yüzde 1'� 
c�varında olduğu d�kkate alındığında, bakımın başlı 
başına üretken b�r ekonom�k faal�yet olduğu; Bakım 
Mühend�sl�ğ� ve yönet�m� konularında atılacak adımlar 
ve get�r�ler�n�n h�ç de azımsanmayacak b�r boyutta 
olduğu görülmekted�r.

Günümüz rekabet ortamı �ç�nde s�stemlerde oluşan 
arızalar ve aksaklıklar büyük mal ve can kayıplarıyla 
b�rl�kte çevre felaketler�ne de sebep olab�lmekted�r. 
İşletmeler�n sürekl�l�ğ�n�n sağlanması ve kayıpların en 
aza �nd�r�lmes� �le çevre felaketler�n�n önlenmes� 
açısından bakım büyük önem kazanmış olup, bu alanda 
eğ�t�lerek belgelend�r�lm�ş Bakım Mühend�s� ve 
personel�ne her zamank�nden daha fazla �ht�yaç 
duyulmaktadır.

Bakım mühend�sl�ğ� konusunda ortak b�r d�l 
gel�şt�r�lmes� ve �şletmeler�n sürekl�l�ğ� �ç�n büyük önem 
kazanan bakımın tem�n ed�leb�lmes� �ç�n bu alanda 
eğ�t�lerek belgelend�r�lm�ş bakım mühend�s� ve 
personel�ne �ht�yaç, tartışılmaması gereken b�r 
konudur. Bakım mühend�s� ve her kademedek� bakım 
personel� ,  tek noloj �k  gel �şmeler göz önünde 
bulundurularak sürekl� olarak eğ�t�lmel�, meslek� 
gel�ş�me önem ver�lmel�d�r. Bakım konusundak� 
çalışmaların kavramlaştırılması, etk�nleşt�r�lmes�, 
yaygınlaştırılması, sürekl�l�ğ�n�n sağlanması ve 
uygulanması �ç�n gerekl� meslek� eğ�t�m faal�yetler� 
desteklenmel�d�r. Bu anlamda "Bakım Mühend�sl�ğ� 
Belgelend�rmes�"ne yönel�k çalışmalar sürdürülmel�,  
endüstr�de çalışan tecrübel� bakım mühend�sler�nden 
de faydalanarak uygulamalı  eğ�t �m programı 
oluşturulmasında akt � f  ça l ışma yapı lmal ı  ve 
akred�tasyon kapsamında yapılacak çalışmalara hız 
ver�lmel�d�r.

Tüm mak�na ve c�hazların bakımlarının kayıt altında 
tutulduğu ve denetlend�ğ�, bunun, alanın ehl� olan 
uzmanlarca yapılması gerekt�ğ�, İş Yasası'na bağlı olarak 
çıkarılan tüzük ve yönetmel�klerde, bu kontroller�n 
"TMMOB'ye bağlı �lg�l� meslek odalarınca yapılması" 
�bares� mutlaka yer almalıdır.

İşletme ve ülke ekonom�s� açısından "arıza oluşana 
kadar mak�na çalışsın" anlayışının terk ed�lerek mak�na 
v e  t e s � s l e r d e  b � l � m s e l  b a k ı m  u y g u l a m a l a r ı 
yaygınlaıtırılarak uygulanmalıdır.

Mak�neler�n satın alınması aşamasında bakım 
yapılab�l�rl�k, göz önünde bulundurulması gereken en 
öneml� kr�terlerden b�r�d�r.

L�sans eğ�t�m�nde, bakım programları oluşturulmalı, 
ün�vers�te ders müfredatlarında alanın uygulama 
�ht�yaçlarını karşılayacak geç�şler yapılmalıdır. 
L�sansüstü programlarda �se "bakım yönet�m 
s�stemler�" konusunda programlar oluşturulmalıdır.

Bakım faktörü, yalnızca üret�m açısından ele 
alınmamalı, bağlantılı olduğu, b�r s�stem�n ver�ml�l�ğ� ve 
sürekl� l �ğ�n�n sağlanması �ç�n bakım yönet�m 
s�stemler�n�n yürürlüğe g�rmes�, �şç� sağlığı ve �ş 
güvenl�ğ�, enerj� ver�ml�l�ğ� ve çevre faktörler� açısından 
da önemsenmel�d�r.

Bakım yapılab�l�rl�k öncel�kle tasarım aşamasında 
göz önünde bulundurulmalıdır.

Rekabet edeb�l�r b�r sanay� �ç�n �şletmelerde toplam 
üretken bakım felsefes�n�n daha fazla yaygınlaşmasına 
yönel�k b�l�nçlend�rme çalışmaları yapılmalıdır.

Otomasyon vb. süreçler �le bakım arasındak� �l�şk� 
göz önünde bulundurularak kend� kend�n�n bakımını 
yapab�len,  üzer�nde bakım uyarı  s �stemler�n� 
bulunduran mak�neler�n tasarımına yönel�nmel�d�r.

Bakım �le �şç� sağlığı ve �ş güvenl�ğ�n�n ayrılmaz, 
b�rb�r�n� tamamlayan süreçler ve kavramlar olduğu 
ben�msenmel�d�r.

Bakım Teknoloj�ler� Kongre ve Serg�s� gel�şt�r�lerek 
sürdürülmeye devam ed�lmel�d�r.

Sempozyumumuzun başarılı geçmes� d�lekler�mle;
Katılımlarınızdan dolayı s�zlere şahsım, yönet�m 

kurulum ve emek veren meslektaşlarım adına 
saygılarımı sunarım

Sal�m AYDIN
MMO Sakarya İl Tems�lc�l�ğ�
Yürütme Kurulu Başkanı
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GELENEKSEL 65. YIL KURULUŞ YILDÖNÜMÜ PLAKET TÖRENİ VE
GELENEKSEL GECEMİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

mmo’dan

Odamız kuruluşunun 65. yılı Plaket Tören� 150 üyem�z�n katılımı �le 30 Kasım 2019 tar�h�nde gerçekleşt�r�ld�. Meslekte 
25, 40, 50 ve 60. yıllarını doldurmuş, plaket ve onur belgeler�n� takd�m ed�ld�ğ� Plaket Tören�m�ze  TMMOB Mak�na 
Mühend�sler� Odası Yönet�m Kurulu Başkanı Yunus YENER, İl Koord�nasyon Kurulu Oda Başkanları, Teknoloj� Fakültes� 
Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, KOÜ Mak�na Mühend�sl�ğ� Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hal�l İbrah�m Saraç, MMO Onur 
Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyeler�, S�v�l Toplum Kuruluşu Tems�lc�ler� ve Basın Mensupları katıldı.

Aynı günün akşamında  65. Kuruluş Yıldönümü Geleneksel Gecem�z KYÖD Kocael� Yüksek Öğren�m Derneğ� nde çok 
sayıda üyem�z�n katılımıyla gerçekleşt�r�ld�.

Gece  Şube Başkanımız Murat KÜREKCİ'n�n kısa açılış konuşması ardından müz�k grubu eşl�ğ�nde devam ett�.

“Meslekte 25,40 ve 50. Onur yıllarınız dolduran üyeler�m�z� tebr�k ed�yoruz.” 



mmo’dan

1 2 3 6 2 1 9 6 4 6 - 2 4
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mmo’dan



mmo’dan

• Per�yod�k olarak üyeler�m�zle ve a�leler�yle her ayı'ın �lk 
Pazar Günü Kahvaltılar düzenled�k. 

• Sosyal Etk�nl�kler Kapsamında GAP ve AMASRA & 
SAFRANBOLU gez�ler�m�zde üyeler�m�zle buluştuk.. 

• Kocael�, Sakarya, Düzce, Bolu çevres�  doğa gez�ler�  
(treek�ng)  ve raft�ng gez�ler� düzenled�k. 

• Halk Oyunları etk�nl�kler� kapsamında  8 haftalık 
Harmandalı& Zeybek kursları nı tamamladık. 

• Gazetec� ve yazar Neb�l Özgentürk, İsma�l Saymaz 
konuk ederek Söyleş�  ve Şube Eğ�t�m salonumuzda f�lm 
göster�ler� düzenled�k.    Ş��r etk�nl�kler�nde buluştuk.

• Dünya T�yatrolar günler�nde üyeler�m�zle T�yatro 
etk�nl�kler�nde b�rl�kteyd�k. 

• Yaza Merhaba etk�nl�kler�nde Üye ve a�leler�ne yönel�k 
Şube P�kn�kler� düzenled�k. 

• Şube Geleneksel Geceler�m�z� düzenleyerek, Kuruluş 
Yıldönümler�m�z� üyeler�m�zle kutladık.  

• Meslekte Onur Yıllarında üyeler�m�zle Plaket tören� ve 
kokteyl lerde b�r arada olduk. 

• Üye ve Öğrenc�ler�m�zle, SODEX, WIN EURASIA, 
SOLAREX fuarlarına Tekn�k gez�ler düzenled�k. 

• Fuarlara Oda tanımı �ç�n stand açarak katılımda 
bulunduk. 

•  Ün�vers�telerde öğrenc� üyeler�m�zle meslek 
tanıtımları ve eğ�t�mler düzenled�k.  

•  Ö ğ r e n c � l e r � m � z � n  M e z u n � y e t  Tö r e n l e r � n d e 
yanlarındaydık.

• İşyer� Tems�lc�ler�m�ze Üye Z�yaretler� gerçekleşt�rd�k. 

• Kurum ve Kuruluşlara meslek ve meslektaş kapsamlı 
z�yaretler gerçekleşt�rd�k. 

• 1 Mayıs �şç� bayramların da , send�kalı çalışanlarımız ve 
üyeler�m�zle  b�r arada kutladık.  Basın açıklamaları 
gerçekleşt�rd�k. 

• 17 Ağustos Anma Etk�nl�kler� düzenled�k. (Fotoğraf 
Serg�s�, Panel ve Basın açıklamaları) 

MMO KOCAELİ ŞUBE 14. DÖNEM ETKİNLİK ÖZETİ
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mmo’dan

• 10 Ek�m Ankara Tren Garı katl�amını, Soma'yı, Uğur 
MUMCU yu  unutmadık. 

• Mühend�sl�k M�marlık haftalarında etk�nl�kler 
düzenled�k. 

• Yerel Yönet�mler Kadın Paneller� düzenled�k. 

• Kent ve Ülke gündem�ne �l�şk�n meslek d�s�pl�n�m�zden 
hareketle basın açıklamaları gerçekleşt�rd�k. 

• Tar�hsel ve Doğal Varlıklarımıza sah�p çıkmak adına 3. 
Köprü yolu yapımı aşamasında BABAKÖY'de ortaya 
çıkan tar�h� eserler üzer�nden bu bölgen�n SİT alanı 
olarak �lan ed�lmes� �le �lg�l� taleb�m�z sonrasında bölge 
SİT alanı �lan ed�ld�. Bölgedek�  açılacak taş ocağını 
kapsayan s�t alanı gen�şlet�lmes�  d�lekçeler�m�zle 
�t�razlarda bulunduk,

• Umuttepe'de hayata geç�rmes� planlanan  çöp 
fabr�kası projes�yle �lg�l� �t�raz d�lekler�m�z� Beyaz Masa 
ya sunduk.  Farkındalık yaratmak adına düzenlenen 
P�kn�k lere üyeler�m�zle katılım sağladık. 

•   İzm�t Halkev�ne sah�p çıktık. Kamuoyuna hatırlattık..

• Meslektaş gel�ş�m�ne yönel�k ücrets�z eğ�t�m ve 
sem�nerler düzenled�k. 

• Meslek� Yeterl�l�k Kanunu Kapsamında personel 
belgelend�rme  ( Köprülü V�nç Operatörü, Kaynak 
Personel� , Mak�na Bakım Personel� ),  Ara Tekn�k Eleman 
belgelend�rme eğ�t�mler�, Enerj� Ver�ml�l�ğ� konulu 
eğ�t�mler, Mak�na Bakım konulu eğ�t�mler düzenled�k. 

• #geleceg�m�zenerj�" ana teması çerçeves�nde 2 gün 
süren V.ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRE VE SERGİSİ” n�  7 
kamu kuruluşu, 13 s�v�l toplum kuruluşu, 33 ün�vers�te 
ve 42 özel sektör kuruluşunun desteğ� ve f�rmaların 
serg� katılımlarıyla gerçekleşt�rd�k. 

• Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z katkılarıyla  “DÜNYANIN 
YENİ ÇALIŞMA MODELİ, DİGİTAL DÖNÜŞÜM İLE 
VERİMLİLİK” temalı Endüstr� 4.0 sempozyumu, İşç� 
Sağlığı İş Güvenl�ğ� Paneller�n�  düzenled�k.

•  BAKIM VERİMLİLİK TİR"ana temasıyla,  bak ım 
teknoloj�ler� ve uygulamalarının �ncelend�ğ� BAKIM 
TEKNOLOJİLERİ YEREL SEMPOZYUMU'nu , Mak�na 
Mühend�sler� Odası Sakarya İl Tems�lc�l�ğ�m�z�n 
yürütücülüğünde tamamladık. 

• KOCAELİ, KOCAELİ KADAR MI! ana temasıyla;  
TMMOB'a bağlı tüm b�leşenler�n�n, ün�vers�teler �le 
kamu kurum ve kuruluşlarının kend� uzmanlık 

alanlarından b�l�msel ver�ler ve öner�ler�n ortaya 
koyulduğu, d�ğer toplumcu  yapıların kend� düşünce ve 
çalışmalarından katkıların sunulduğu, kent�n yapısal ve 
yaşamsal tüm sorunlarını tartışıldığı; III. Kocael� TMMOB 
Kent Sempozyumu muzu gerçekleşt�rd�k. 



mmo’dan

İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ PANELİ 21 ARALIK 2019 TARİHİNDE
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes� 
Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z tarafından İş Sağlığı ve İş 
Güvenl�ğ� konulu panel gerçekleşt�r�ld�. 

GTO Mecl�s Salonu'nda gerçekleşt�r�len panel�m�ze,  
TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Yönet�m Kurulu 
Sayman Üyes� Bedr� TEKİN, Gebze T�caret Odası Yönet�m 
K u r u l u  B a ş k a n ı  N a � l  Ç İ L E R ,  T M M O B  M a k � n a 
Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes� Yön.Krl. Sekreter� 
Mehmet Al� ELMA, TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası 
Kocael� Şubes� Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ� Yönet�m Kurulu 
Başkanı S�nan YÜCEL, TMMOB İnşaat Mühend�sler� 
Odası Kocael� Şubes� Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ� Yönet�m 
Kurulu Başkanı Ahmet KADI, DİSK/B�rleş�k Metal-İş 
Send�kası Gebze Şube Başkanı Selçuk ÇİFTÇİ ve çok 
sayıda mühend�s katıldı.

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ� Yürütme Kurulu Başkanımız 
S�nan YÜCEL �n açılış konuşması �le başlayan panelde, 

İSİG Mecl�s� Genel Koord�natörü Murat ÇAKIR;  İşç� 
Sağlığı, İş Güvenl�ğ� Mücadeles� Gebze Havzası, 

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Yönet�m Kurulu 
Üyes�, A Sınıfı İş Güvenl�ğ� Uzmanı Bedr� TEKİN ; R�sk 
Değerlend�rmes�nde Doğrular-Yanlışlar

İş Sağlığı Güvenl�ğ� Müfett�şler� Derneğ� Başkanı, Baş 
İş Müfett�ş� Mehmet TEKELLİOĞLU;  Müfett�ş gözüyle 
İşyer� İSG Denet�m�,

Avukat, A Sınıfı İş Güvenl�ğ� Uzmanı Hüsey�n Numan 
BİLİR, Endüstr� Mühend�s�, B Sınıfı İş Güvenl�ğ� Uzmanı 
Kam�l KILIÇ; Örnek İş Kazalarının Hukukçular ve 
Uzmanlar Tarafından Değerlend�r�lmes� başlıklı 
konuşmaları �le sunum gerçekleşt�rd�ler.

PANELİN CANLI YAYIN BAĞLANTISINI İZLEMEK İÇİN 
KAREKODU TIKLAYINIZ.
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şube günlüğü

TMMOB MÜHENDİS, MİMAR VE ŞEHİR
PLANCILARININ GÜNCEL SORUNLARI VE

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KURULTAYI
KOCAELİ YEREL OTURUMU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ÖĞRENCİ ÜYE TOPLANTISI VE UEM TEKNİK
GEZİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

14. DÖNEM 7. ŞUBE DANIŞMA KURULU
TOPLANTIMIZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

GELENEKSEL 65. YIL KURULUŞ YILDÖNÜMÜ
PLAKET TÖRENİ VE GELENEKSEL GECEMİZ

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

25-26 N�san 2020 tar�h�nde Ankara'da düzenlenecek 
olan MÜHENDIS, MIMAR VE ŞEHIR PLANCILARININ 
G Ü N C E L  S O R U N L A R I  V E  ÇÖ Z Ü M  Ö N E R I L E R I 
KURULTAYI'nın Kocael� yerel oturumu 02 Kas�m 2019 
13.30 / M�marlar Odas� Tar�h� Taş B�na'da gerçekleşt�r�ld�. 

B�r ücret karşılığı b�lg�s�n� ve emeğ�n� kullanarak 
çalışan meslektaşlarımızın sorunlarının ve çözüm 
ö n e r � l e r � n � n  t a r t ı ş ı l d ı ğ ı ,  ye re l  k u r u l t a y a  3 0 
meslektaşımız katılım sağladı.

Öğrenc� üyeler�m�zle 03 Kasım 2019 tar�h�nde 
Uygulamalı Eğ�t�m Merkez�m�zde kahvaltılı toplantı 
programı gerçekleşt�r�ld�. Sonrasında Uygulamalı 
Eğ�t�m Merkezler�m�zde düzenlenen eğ�t�mler ve 
Uygulama ün�teler� hakkında tekn�k b�lg�ler ver�ld�. 
Toplantıya ve tekn�k gez�ye 26 öğrenc� üyem�z katıldı.

Şube Danışma Kurulu Toplantımız 21.11.2019 
tar�h�nde Şube Toplantı salonumuzda gerçekleşt�r�ld�.

Ş u b e  v e  Te m s � l c � l � k l e r � m � z � n  2 0 1 8 - 2 0 1 9 
çalışmalarının değerlend�r�ld�ğ� ve sunumunun 
paylaşıldığı danışma kurulu toplantımızda, yaklaşan 
genel kurul hakkında görüşler de alındı. 

1 yıl önce aramızdan ayrılan çalışma arkadaşımız 
Özlem POLAT'ın şube eğ�t�m salonlarımızdan �k�nc�s�ne 
adı ver�lerek, anısına konuşma yapıldı.

Odamız kuruluşunun 65. yılı Plaket Tören� 150 
üyem�z�n katılımı �le gerçekleşt�r�ld�. Meslekte 25, 40, 
ve50. yıllarını doldurmuş üyeler�m�ze, plaketler�n�n 
takd�m ed�ld�ğ�   tören�m�ze  TMMOB Mak�na 
Mühend�sler� Odası Yönet�m Kurulu Başkanı Yunus 
YENER, İl Koord�nasyon Kurulu Oda Başkanları, 
Teknoloj� Fakültes� Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yıldırım, 
KOÜ Mak�na Mühend�sl�ğ� Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hal�l 
İbrah�m Saraç, MMO Onur Kurulu ve Denetleme Kurulu 
Üyeler�, S�v�l Toplum Kuruluşu Tems�lc�ler� ve Basın 
Mensupları katıldı.



şube günlüğü

KOROZYON VE KATODİK KORUMA
SEMİNERİMİZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

14. DÖNEM 8. ŞUBE DANIŞMA KURULU
TOPLANTIMIZ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ÜYE KAHVALTIMIZ SUKAY PARK KARTEPE
TESİSLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KORUYUCU VE KESTİRİCİ BAKIM EĞİTİMİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“KOROZYON ve KATODİK KORUMA” 
Eğ�t�m� 4-5-6 Aralık 2019 tar�hler�nde 
Saat:10:00 – 17:00 arasında Mak�na 
Mühend�sler�  Odası Uygulamalı 
Eğ�t�m Merkez�'nde gerçekleşt�r�ld�. 

Türk�ye Korozyon Derneğ�'nden 
Prof.Dr. T�mur KOÇ'un verd�ğ� eğ�t�me İZGAZ A.Ş. ve 
TUNCAY MÜHENDİSLİK f�rmasının mühend�s ve tekn�k 
elemanları 5 k�ş� katılım sağladı. Saha uygulamaları 
İZGAZ A.Ş. tes�sler�nde devam ett�.

Şube Danışma Kurulu Toplantımız 03.12.2019 
tar�h�nde Şube Toplantı salonumuzda gerçekleşt�r�ld�.

Şube ve Tems�lc� l �k ler�m�z�n çalışmalarının 
değerlend�r�ld�ğ�, yen� dönem öner�ler�n�n alındığı 
danışma kurulu toplantımıza 94 üyem�z katılım sağladı.

“KURUMSAL VE BEŞERİ ENERJİ YÖNETİMİ”
EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MMO Kocael� Şubem�zde katılım öncel�ğ� yen� 
mezun ve �ş arayan üyeler�m�z �le öğrenc� üyeler�m�z�n 
olduğu YALIN ÜRETİM EĞİTİMİ 30 Ağustos/22 Eylül 2019 
t a r � h l e r �  a r a s ı n d a  p l a n l a n a n  e ğ � t � m � m � z 
gerçekleşt�r�lm�şt�r.

• Kurumsal Performans Yönet�m�
• B�lg� ve Enerj� Yönet�m�
• Varlık Haller�n�n Enerj� Frekans Sev�yeler�

• B�l�nç ve B�l�nçaltı
• Ek�p / Takım Olmak
• İlet�ş�m/S�nerj�/Empat�
• Kazan/Kaybet
• Kend�m�z� Anlamak konularının anlatıldığı, K�mya 

TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası Kocael� Şubes� 
olarak 12-13 Aralık 2019 tar�hler�nde  “Koruyucu ve 
Kest�r�mc� Bakım”eğ�t�m� Mak�na Mühend�sler� Odası 
Kocael� Şubes� Uygulamalı Eğ�t�m Merkez�nde 
gerçekleşt�r�ld�.

U z m a n  ü ye m � z  M a k � n a  M ü h e n d � s �  H a s a n 
VENEDİKOĞLU nun sunumunu yaptığı eğ�t�me 8 k�ş� 
katılım sağladı. 

Şube Üye Kahvaltımız 08 Aralık 2019 tar�h�nde  
SUKAY PARK Kartepe tes�sler�nde 96 üyem�z�n 
katılımıyla gerçekleşt�r�ld�.  

Üyeler�m�z arasındak� �let�ş�m� güçlend�rmek 
amacıyla düzenled�ğ�m�z kahvaltımıza, üyeler�m�z 
a�leler�yle b�rl�kte katıldı.
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şube günlüğü

İŞ HAYATINA HAZIRLIK SEMİNERLER
PROGRAMINDA EĞİTİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TOPRAĞIN TUZU / Sebast�ao Saldago
SOHBET BELGESEL ETKİNLİĞİMİZ

GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KOCAELİ ÜNV. ÖĞRENCİLERİYLE UEM
TEKNİK GEZİSİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“MÜHENDİSLİK YAŞAMINDA E-ÖĞRENME”
PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Şube Üye İl�şk�ler� ve Örgütlenme Kom�syonu 
tarafından düzenlenen Sohbet Belgesel ve F�lm 
Göster�m� etk�nl�ğ�m�z;

Brez�lyalı fotoğrafçı Sebast�ão Salgado'nun 
(Eleşt�rmenler�n 26 ülkede 6 yıllık b�r çalışmanın yaptığı 
"workers" albümü �ç�n "Karl Marx'dan sonra yazılmış en 
�y� man�festo" ded�kler� Salgado) meslek yaşamındak� 
öneml� çalışmalarını anlattığı, W�m Wenders ve Jul�ano 
R�be�ro Salgado tarafından yönet�len belgesel f�lm 
TOPRAĞIN TUZU f�lm�n�n göster�m� Özcan TARAS’ın 
sunumuyla gerçekleşt�r�ld�.

Ş u b e  E ğ � t � m  S a l o n u m u z d a  g e r ç e k l e ş e n 
etk�nlğ�m�ze çok sayıda üyem�z katılım sağladı.

Kocael� Ün�vers�tes� Mak�na Mühend�sl�ğ� Bölümü 
öğrenc�ler� Uygulamalı Eğ�t�m Merkezler�m�ze 
13.12.2019 tar�h�nde 50 öğrenc�n�n katıldığı gez�de 
ağırladık.

Enerj� ve enerj� ver�ml�l�ğ�, mak�na bakım bölümü, 
e ğ � t � m l e r  v e  u y g u l a m a  ü n � t e l e r �  h a k k ı n d a 
b�lg�lend�rmeler�, şube tekn�k görevl�m�z B�rkan SÜNGÜ 
nün aktarımlarıyla gerçekleşt�r�ld�. 

ŞANTİYE ŞEFLİĞİ  VE SAHA UYGULAMALARI 
(Muammer Hakkı ERSÖZ) 17 Aralık 2019

"ENDÜSTRİDE BAKIM NEDİR  (Hasan VENEDİKOĞLU) 
18 Aralık 2019

TEKNİK RESİM OKUMA (S�nan YÜCEL)  19 Aralık 2019
İŞ GÖRÜŞMELERİ VE MÜLAKAT TEKNİKLERİ  (Kam�l 

BOLAT) 20 Aralık 2019
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEMEL BİLGİLENDİRME 

(Hüsey�n Cemal HÜSEYİN) 24 Aralık 2019 
ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENDÜSTRİDE VE BİNALARDA) ve 

YASAL MEVZUATLAR (Tül�n TOSUNOĞLU TÜRE) 25 
Aralık 2019

YAPILARDA MEKANİK TESİSAT (Celalett�n KIRBAŞ) 27 
Aralık 2019

tar�hler�nde eğ�t�mler Öğrenc� ve İşs�z üyeler�m�ze 
ücrets�z olarak gerçekleşt�r�lm�ş, çok sayıda katılım 
sağlanmıştır. 

 “MÜHENDİSLİK YAŞAMINDA E-ÖĞRENME” Konulu 
PANEL;  23 Aralık 2019 Saat:18:00'de MMO Kocael� Şube 
Eğ�t�m Salonunda  gerçekleşt�r�ld�. 
Uzaktan eğ�t�mle �lg�l� uygulama ve modeller�n�n 
konuşulduğupanel�n oturum başkanlığını Şube Başkan 
Vek�l�m�z Emrah AYDEMİR yürütürken, EMTA Kablo A.Ş 
Arge Müd. Necat� OCAK, KOÜ UZEM Mdr.Yrd.Mustafa 
OF, Inf�n�ty Teknoloj� İlkay ÖZTÜRK panel�st olarak 
katıldılar. 



ÜYE TANIŞMA TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRDİK

şube günlüğü

III. KOCAELİ TMMOB KENT SEMPOZYUMU
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

MMO ÖĞRENCİ ÜYE VOLEYBOL
TURNUVASI TAMAMLANDI

şube günlüğü - bolu

BASINÇLI HAVA SİSTEMLERİ SEMİNERİMİZ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

KOCAELİ KOCAELİ KADAR MI! ana temasıyla;  
TMMOB'a bağlı tüm b�leşenler�n�n, ün�vers�teler �le 

kamu kurum ve kuruluşlarının kend� uzmanlık 
alanlarından b�l�msel ver�ler ve öner�ler�n ortaya 
koyulduğu, d�ğer toplumcu  yapıların kend� düşünce ve 
çalışmalarından katkıların sunulduğu, kent�n yapısal ve 
yaşamsal tüm sorunlarını tartışıldığı;

III. Kocael� TMMOB Kent Sempozyumu 19-20-21 
Aralık 2019 tar�hler� arasında gerçekleşt�r�ld�.

Mak�na 
Mühend�sler� Odası 
Öğrenc� Üye 
kom�syonumuzca 2. 
S� düzenlenen 
Voleybol 
Turnuvası'nda 
sonuçlar bell� oldu ..

MMO Öğrenc� 
Voleybol 
Turnuvası'nda b�r�nc� olan “Toplama” takımını tebr�k 
eder�z.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ EĞİTİMLERİMİZ

25 Kasım - 6 Aralık 2019 tar�hler� arasında  Enerj� 
Yönet�c�s� Eğ�t�m�m�z gerçekleşt�r�ld�. Eğ�t�m�ze  12 k�ş� 
katılım sağladı. 

16 - 27 Aralık 2019 tar�hler� arasında Enerj� Yönet�c�s� 
Eğ�t�m� gerçekleşt�r�ld� Eğ�t�m�m�ze 28 k�ş� katılım 
sağladı. 

19.11.2019 Tar�h�nde Tems�lc�l�ğ�m�zde 2016-2019 
Yılları arasında mezun olup odamıza kayıt yaptıran 
üyeler�m�zle, üye tanışma toplantısı gerçekleşt�r�lm�şt�r.

28.11.2019 
Tar�h�nde 
Tems�lc�l�ğ�m�zde 
düzenlenen 
Basınçlı Hava 
S�stemler� 
Sem�ner�ne 9 
üyem�z katılım sağlamıştır.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİYLE TANIŞMA
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

19.12.2019 
Tar�h�nde Bolu 
Abant İzzet Baysal 
Ün�vers�tes� 
Mak�na 
Mühend�sl�ğ� 
Bölümü 1. Sınıf 
öğrenc�ler�yle 
tanışma toplantısı gerçekleşt�r�lerek etk�nl�ğe 14 
öğrenc� katılım sağlamıştır.

İSTANBUL KANAL PROJESİ DİLEKÇESİ
ÇEVRE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE İLETİLDİ

26.12.2019 
Tar�h�nde Tmmob 
İKK b�leşenler� 
olarak İstanbul 
Kanal Projes� �le 
�lg�l� d�lekçeler�m�z 
Çevre Şeh�rc�l�k İl 
Müdürlüğüne �let�lm�şt�r.
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GELENEKSEL ÜYE KAHVALTISI
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

şube günlüğü - gebze

2019 MESLEKTE ONUR YILI ETKİNLİĞİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ENDÜSTRİYEL YAĞLAR SEMİNERİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

LİNKEDİNDE FARK EDİLMEK SEMİNERİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�ze üye, meslekler�nde 5. , 10. , 
15. ve 20. Yıllarını 2019 yılında dolduran üyelerm�ze 
meslekte onur yılı belgeler� düzenlenen törenle takd�m 
ed�ld�. Gebze T�caret Odası Konferans Salonunda 
düzenelenen etk�n�ğe Kocael� Şube Başkanımız Murat 
Kürekç�, Gebze T�caret Odası Başkanı Na�l Ç�ler, M�marlar 
Odası Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ� Başkanı N�lay Çel�ker , 
üyeler �m�z  ve a � l ler �  k at ı l ım sağladı .  Yapı lan 
konuşmaların ardından üyeler�m�ze meslekte onur 
belgeler� ver�ld�. 

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z Teknoloj� Kom�syonunun 
katkıları �le “Endüstr�yel Yağlar” sem�ner� gerçekleşt�r�ld�. 
M a k � n a  M ü h e n d � s �  İ s a  U l a ş ' ı n  s u n u m u y l a 
gerçekleşt�r�lene sem�nere 20 üyem�z katılım sağladı.

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ� Sosyal Etk�nl�kler Kom�syonunun 
katkıları �le Geleneksel Üye Kahvaltısı 24 Kasım 2019 
tar�h�nde Tuzla Mar�na da gerçekleşt�r�ld�. Üyeler�m�z ve 
a�leler�n�n katılım sağladığı kahvaltıya 68 k�ş� katıldı.

Gebze İ lçe Tems� lc � l �ğ�  Endüstr �  ve İş letme 
Mühend�sler� Kom�syonunun katkıları �le “L�nked�nde 
Fark Ed�lmek” sem�ner� gerçekleşt�r�ld�. Üyem�z, 
Endüstr� Mühend�s� Hakan Güvez'�n sunumunu yaptığı 
sem�nere 40 üyem�z katılım sağladı. 

TREKKING-DOĞA GEZİSİ ETKİNLİĞİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

G e b z e  İ l ç e  Te m s � l c � l � ğ �  S o s y a l  E t k � n l � k l e r 
Kom�syonunun katkıları Bursa Keramet ve Kızderbent 
köyler�ne doğa gez�s� etk�nl�ğ� gerçekleşt�r�ld�. Etk�nl�ğe 
30 üyem�z katılım sağladı. 



IV. İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ
PANELİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

şube günlüğü - gebze

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON SİSTEMLERİ
SEMİNERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

“SU DEPOLARININ PROJE, UYGULAMA 
ESASLARI VE DEPREM YÖNÜNDEN

DEĞERLENDİRİLMESİ” SEMİNERİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ENDÜSTRİNİN GELECEĞİ ZİRVESİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Teknoloj� kom�syonumuzun katkıları 06 Aralık 2019 
tar�h�nde Sayın Hakan EMİNÇE'n�n sunumuyla 
E n d ü s t r � ye l  O to m a s yo n  S � s te m l e r �  s e m � n e r � 
gerçekleşt�r�ld�. Sem�nere 25 üyem�z katılım sağladı.

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�zde 12 Aralık 2019 tar�h�nde 
üyem�z sayın Gökhan KARADAYI'nın sunumuyla “Su 
Depolarının Proje, Uygulama Esasları Ve Deprem 
Yönünden Değerlend�r�lmes�” sem�ner� gerçekleşt�r�ld�.

HİDROLİK SİSTEMLER SEMİNERİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Teknoloj� kom�syonumuzun katkıları 18 Aralık 2019 
tar�h�nde Sayın Tunç ATIL'ın sunumuyla H�drol�k 
S�stemler� sem�ner� gerçekleşt�r�ld�. Sem�nere 32 
üyem�z katılım sağladı.

İşç� Sağlığı ve İş Güvenl�ğ� kom�syonumuzun katkıları 
21 Aralık 2019 tar�h�nde Gebze T�caret Odası Konferans 
Salonunda gerçekleşt�r�ld�. Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ� 
Yürütme Kurulu Başkanı S�nan Yücel'�n açılış konuşması 
�le başlayan panelde, İSİG Mecl�s� Genel Koord�natörü 
Murat Çakır;  İşç� Sağlığı, İş Güvenl�ğ� Mücadeles� Gebze 
Havzası, Oda Yönet�m Kurulu Sayman Üyes�, A Sınıfı İş 
G ü v e n l � ğ �  U z m a n ı  B e d r �  T e k � n ;  R � s k 
Değerlend�rmes�nde Doğrular-Yanlışlar, İş Sağlığı 
Güvenl�ğ� Müfett�şler� Derneğ� Başkanı, Baş İş Müfett�ş� 
Mehmet Tekell�oğlu;  Müfett�ş gözüyle İşyer� İSG 
Denet�m�, Avukat, A Sınıfı İş Güvenl�ğ� Uzmanı Hüsey�n 
Numan B�l�r, Endüstr� Mühend�s�, B Sınıfı İş Güvenl�ğ� 
Uzmanı Kam�l Kılıç; Örnek İş Kazalarının Hukukçular ve 
Uzmanlar Tarafından Değerlend�r�lmes� başlıklı 
konuşmaları �le sunum gerçekleşt�rd�ler.

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�z ve Proto Altar – Autodesk 
Türk�ye'n�n katkıları �le 26 Aralık 2019 günü GEPOSP 
konferans salonunda “Endüstr�n�n Geleceğ� Z�rves�” 
etk�nl�ğ� gerçekleşt�r�ld�. Etk�nl�ğe 70 yakın üyem�z 
katılım sağladı.

25
24



şube günlüğü - gebze

ASANSÖR YETKİLİ SERVİS TEKNİK 
SORUMLUSU EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Gebze İlçe Tems�lc�l�ğ�m�zde 26-29 Aralık tar�hler�nde 
Oda Eğ�t�mler� kapsamında Asansör Yetk�l� Serv�s Tekn�k 
Sorumlusu eğ�t�m� gerçekleşt�r�ld�. Üyem�z Özgür 
KILIÇ'ın eğ�tmenl�ğ�nde gerçekleşene eğ�t�me 10 
üyem�z katılım sağladı.

REVİZE OTOPARK VE İMAR YÖNETMELİĞİ İLE
YAPI MÜTEAHHİTLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

TMMOB Gebze b�leşenler�, Gebze Beled�yes� ve Gebze 
T�caret Odası'nın katkıları �le 20 Aralık 2019 tar�h�nde 
Gebze Beled�yes� Kültür Merkez�nde  Rev�ze Otopark ve 
İ m a r  Yö n e t m e l � ğ �  � l e  Ya p ı  M ü t e a h h � t l e r � n � n 
Sınıflandırılması konulu b�lg�lend�rme toplantısı 
gerçekleşt�r�ld�.



basın açıklaması

ASANSÖRLERİN PERİYODİK KONTROLLERİ KAMUSAL HİZMET VE
KAMUSAL DENETİM FAALİYETİDİR VE PİYASANIN “İNSAF”INA

TERK EDİLEMEZ

Halkımızın konutlar, �şyerler�, hastaneler, AVM'ler g�b� 
b�rçok yerde kullandığı asansörler�n sayısının 
ü l k e m � z d e  5 0 0  b � n � n  ü z e r � n d e  o l d u ğ u 
düşünülmekted�r. Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı 
ver�ler�ne göre, Asansör Per�yod�k Kontrol Yönetmel�ğ� 
kapsamında 2018 yılında toplam 434 b�n 717 asansörün 
per�yod�k kontrolü yapılmıştır. Kontroller sonucu 223 
b�n 433 asansöre (yüzde 51) güvens�z anlamında kırmızı 
et�ket, 21 b�n 122 asansöre (yüzde 5) kusurlu anlamında 
sarı et�ket, 102 b�n 405 asansöre (yüzde 24) haf�f kusurlu 
anlamında mav� et�ket ve 87 b�n 757 asansöre de (yüzde 
20) kusursuz anlamındak� yeş�l et�ket yapıştırılmıştır.

Kamu kurumu n�tel�ğ�nde b�r meslek kuruluşu olan 
Odamız, asansörler�n yıllık per�yod�k kontroller�n�n 
kamusal denet�m anlayışıyla, tekn�ğ�ne uygun olarak, 
deney�ml� ve uzman mak�na mühend�sler� tarafından 
yapılması �ç�n akred�te olmuş özel b�r organ�zasyona 
s a h � p t � r.  O d a m ı z  b ü nye s � n d e  ç a l ı ş a n  b ü t ü n 
mühend�sler, TMMOB'n�n bel�rled�ğ� “Mühend�s Asgar� 
Ücret�” üzer�nden çalışmaya başlamaktadır (2019 yılı 
�ç�n 4.500, 2020 yılı �ç�n 5.000 TL) ve gen�ş sosyal haklara 
sah�pt�r. Odamız bu özel organ�zasyonuyla asansör 
bulunan b�naların sorumlularının b�l�nçlend�r�lmes� �ç�n 
ülke genel�nde b�rçok �l-�lçe beled�yes�nde eğ�t�m 
düzenlemeye,  neler yapılması gerekt�ğ�n� �fade 
etmeye; toplumun can ve mal güvenl�ğ�n�n sağlanması 
�ç�n yapılacak çalışmalara verd�ğ� desteğe ve bu yönde 
kamuoyunu b�lg�lend�rmeye devam edecekt�r.

2008 yılında başlatılan ve �lg�l� Bakanlıkla b�rl�kte 
yürütülen mevzuat çalışmalarında bütün karşı 

çıkışlarımıza, bu kontroller�n kamusal 
g ö r e v l e n d � r m e  � l e  y a p ı l m a s ı 
gerekl�l�ğ�n� bel�rtmem�ze rağmen 
denet�m �ş� p�yasaya açılmıştır. İlk 
u y g u l a m a d a  O d a m ı z  d ı ş ı n d a 
beled�yelerle yapılan protokollerde 
çok yüksek ücretler talep ed�lm�ş ve bu 
�ş halktan özel f�rmalara kaynak 
a k t a r m a n ı n  b � r  f ı r s a t ı  o l a r a k 
görülmüştür. Ancak Odamız ve bazı 
be led�ye ler �n  çabas ıy la  p �yasa 
düzenlenm�ş ve ücretler her yıl 
bakanlıkça bel�rlen�r hale gelm�şt�r.

Ö z e l l � k l e  b e l � r t m e k  � s t e r � z , 
asansörler�n per�yod�k kontroller� 
tamamen kamusal h�zmet ve kamusal 
denet�m faal�yet� kapsamındadır. Bu 

denet�m faal�yet�n�n sorumlusu olan beled�yeler bu 
konuda kamu kurumu n�tel�ğ�nde olan kurumlardan 
destek almakla yükümlü olmalı; denet�m h�zmet�n� kâr 
amaçlı özel ş�rketlere devretmemel�d�r. Mevcut �kt�darın 
yıllardan ber� kamusal h�zmetler� p�yasaya açarak 
daraltan; toplumun can ve mal güvenl�ğ�n� h�çe sayan 
pol�t�kalarının ş�md� bu �kt�darı eleşt�renlerce 
uygulanması toplum b�l�nc� ve v�cdanında asla 
aklanmayacaktır. Ayrıca şunu �fade etmek gerek�r k�; 
Asansörler�n Per�yod�k Kontroller�nden daha fazla kâr 
etmek ancak toplumun can güvenl�ğ� �le çalışan 
Mühend�sler�n �nsanca yaşam hakkından feragat 
etmekle mümkündür.

Kentler�m�z�n ve halkımızın gerçekten “toplumcu, 
demokrat�k, halkçı b�r yerel yönet�m” anlayışına �ht�yacı 
var. Bunun yolu kamu yararını esas alan protokoller� 
yen�lemeyerek asansör kontroller�n� özel ş�rketlere 
vermek değ�ld�r. Terc�h ed�lmes� gereken doğru 
yaklaşım, kamu-toplum yararına meslek� ve tekn�k 
�şb�rl �k ler�n� gel�şt�rmek; emekten, adaletten, 
demokrat�k la�k cumhur�yet değerler�nden yana 
dayanışmayı büyütmekt�r. Odamız varoluş neden� olan 
bu kamucu yaklaşımı hassas�yetle koruyacak, buna 
aykırı her uygulamayı her zaman olduğu g�b� tak�p 
edecek ve peş�n� bırakmayacaktır. 

Mehmet Al� ELMA
TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası
Kocael� Şube
Yönet�m Kurulu Sekreter�
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KANAL İSTANBUL KONULU BASIN AÇIKLAMASI 28 ARALIK 2019
TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kanal İstanbul Projes� ÇED raporu 23 Aralık 2019 tar�h�nde İstanbul Çevre ve Şeh�rc�l�k İl Müdürlüğü'nün 
web sayfasında �lan ed�lm�şt�r.
Konu �le �lg�l�, TMMOB Kocael� İl Koord�nasyon Kurulu olarak 28 Aralık 2019 günü saat 14.00 M�marlar 
Odası Tar�h� B�nada Kanal İstanbul Projes� konulu basın açıklaması gerçekleşt�r�ld�. 

KANAL İSTANBUL PROJESİ`NDEN VAZ GEÇİLMELİDİR! 

Türk�ye kamuoyunun son günlerde yakından �zled�ğ� 
İstanbul İl�, Küçükçekmece Gölü - Sazlıdere Barajı - 
Terkos Gölü doğusunu tak�p eden güzergâhta yaklaşık 
45 km uzunlukta, 20,75 m der�nl�kte ve 275 m gen�şl�kte 
olan Kanal İstanbul Projes� Çevresel Etk� Değerlend�rme 
Raporu, 28 Kasım 2019 tar�h�nde İnceleme ve 
Değerlend�rme Kom�syonu`nda, meslek odalarının ve 
TMMOB`un katılımı olmadan görüşülmüştür. Öncel�kle, 
projen�n sorumlularının konunun tarafı olan meslek 
odalarını göz ardı ett�kler� kamuoyunca b�l�nmes� 
gerekmekted�r.

İstanbul Çevre ve Şeh�rc�l�k İl Müdürlüğü'nün web 
sayfasında 23.12.2019 tar�h�nde halkın görüş ve 
öner�ler�ne açıldığı duyurulan, T.C. Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü 
tarafından yapılması planlanan Kanal İstanbul Projes� 
(Kıyı Yapıları, Yat L�manları, Konteyner L�manları ve 
Loj�st�k Merkezler, Den�zden Alan Kazanımı, D�p 
Taraması ve Beton Santraller� Dâh�l) �le �lg�l� olarak 
h a z ı r l a n a n  v e  İ n c e l e m e  v e  D e ğ e r l e n d � r m e 
Kom�syonunca yeterl� bulunarak n�ha� şekl� ver�len 
Çevresel Etk� Değerlend�rme sürec�ne yönel�k,başta 
TMMOB Yönet�m Kurulu ve İstanbul İl Koord�nasyon 
Kurulu olmak üzere, bu ülken�n mühend�sler�, m�marları 
ve şeh�r plancıları olarak dün olduğu g�b� bugün ve 
yarın da mesleğ�m�ze, doğamıza ve ülkem�ze sah�p 
çıkmaya devam edeceğ�z.

Projen�n etk�ler� sadece İstanbul �l� sınırları �le sınırlı 
değ�ld�r. Proje; İstanbul, Trakya, Marmara ve Karaden�z 
�ç�n coğraf�, ekoloj�k, ekonom�k, sosyoloj�k, kentsel, 
kültürel, yan� yaşamsal b�r yıkım �çermekted�r.

Yoğunluklu yüzeysel su kaynaklarının bulunduğu 
alanda yapılması planlanan Kanal İstanbul Projes�, açık 
b�r b�ç�mde ekoloj�k b�r yıkım get�recekt�r. Bu proje canlı 
hab�tatları �ç�n yok olma projes�d�r.

N�ha� ÇED Raporu �ncelend�ğ�nde;
Projeyle, �çme suyunun %70`�n� başka �llerden 
karşılamak zorunda bırakılmış olan İstanbul'un mevcut 
su kaynaklarının yok ed�lmes� söz konusudur.

ÇED raporunda, proje alanının yüzde 52's�n�n tarım 
araz�s� olduğu bel�rt�lmekted�r. Tehd�t altındak� tarım 
araz�s� sadece ÇED alanı olarak düşünülmemel�, etk� 
alanı çok daha fazla tarım araz�s�n� �çerecekt�r. 

Projeyle, Kuzey ormanlarının, meraların, tarım 
alanlarının, tüm hassas ekos�stemler�n yok olması 
sözkonusudur.

Kent�n tüm kuzey bölges�n� ve hassas ekos�stemler�n�, 
kentsel, arkeoloj�k ve doğal s�t alanlarını "baskısı altına 
alacaktır.

Planlanan k analın depremde yanal  ve düşey 
hareketlere karşı sıfır toleranslı olacağı uzmanlar 
tarafından söylenmekted�r. Y�ne b�r deprem sırasında 
yüzb�nlerce, m�lyonlarca �nsanın yaşayacağı yen� b�r 
kent yaratılacağı söylenen yen� şehr�n tahl�ye 
ed�lmes�n�n dah� öneml� b�r sorun olduğu, Kanal 
İstanbul �ç�n açılacak devasa çukurla, kaybed�lecek 3.6-
4.5 m�lyar ton yükün kalkması ve yeraltı sıvı gözenek 
basıncı değ�ş�mler� neden�yle yakın çevres�ndek�, 
yeryüzü ve yeraltı ger�lme dengeler�n�n bozulacağı ve 
deprem r�skler�n�n oluşacağı Deprem B�l�m� �le �lg�lenen 
Akadem�k çevrelerce d�llend�r�lmekted�r.

Üç akt�f fay hattının geçt�ğ� bölgeye nüfus ve yapılaşma 
baskısı yükleyerek afet r�sk�n� artıran bu proje kabul 
ed�lemez.



basın açıklaması

İstanbul Boğazı`nda sağlanamayan geç�ş güvenl�ğ�n�n 
Kanal İstanbul`da sağlanması söylemler� �nandırıcı 
olmadığı g�b� kom�kt�r. En az kazanın hava yollarında 
yaşandığı b�l �nmekted�r.  İstat�st�k ler,  İstanbul 
Boğazı'nda gerçekleşen kazaların Hava Yollarında 
yaşanandan daha da az olduğunu göstermekted�r. Y�ne 
İstat�st�klerden son yıllarda geçen gem� sayısında düşüş 
olduğu görülmekted�r. 

Halkın yaşam kal�tes�n� ve ekonom�s�n� der�nden 
sarsacak, yaşam ve su hakkını el�nden alacak yanlış b�r 
projed�r .

Kanal İstanbul Projes�, İstanbul`un üst ölçekl� planında 
hukuken yer alması mümkün olmayan b�r projed�r ve 
bu özell�ğ�yle yok hükmünded�r.

Projen�n 14-15 M�lyar Dolar (yaklaşık 90 M�lyar TL) 
bedel� olduğundan bahsed�lmekted�r k� tecrübeyle 
sab�tt�r k� bu bedel her zaman aşılır ve bütçeyle kontrol 
ed�lemez b�r hal alır. Hang� yöntemle yapılırsa yapılsın, 
�ster yap-�şlet-devret model�, �sterse kamu tarafından 
yapılsın,Projeye ayrılacak paranın, daha öncel�kl� 
konular �ç�n harcanmalıdır.2020 yılına g�r�lecek olan 
Aralık ayının bu son günler�nde; vatandaşa yen� verg�ler 
yüklen�rken, yen�den değerleme oranlarıyla ve 
verg�lere yapılan yen� zamlardan da anlaşılacağı üzere 
gerçek enflasyon %23'ler sev�yes�ndeyken; Bugünlerde 
2.324 TL olarak bel�rlenen Asgar� ücret�n daha �nsanca 
b�r yaşam sev�yes�ne yükselt�lmes� dururken; bütçe 
aşığı artarken; tarımda, hayvancılıkta ve sanay�de 
üret�ms�zl�k bu kadar ger� sev�yelerdeyken ülken�n, 
halkın kaynaklarının heba ed�lmes� kabul ed�lemezd�r.

Bu projeyle �lg�l� olarak: “Kanal İstanbul Projes� 
yapılmasa ülke olarak ne kaybeder�z?” sorusuna her b�r 
vatandaşımız hang� yanıtı ver�rd� d�ye düşünel�m. Çok 
küçük b�r azınlık olan rant çevreler�n�n dışındak� herkes, 
em�n�z k� “h�çb�r şey kaybed�lmeyeceğ�” yanıtını ver�rd�. 
Oysa Kanal İstanbul Projes�yle, başta İstanbul, Trakya, 
Kocael� ve Türk�ye çok şey kaybedecek.

Bu projeyle ülkem�z�n ve çocuklarımızın geleceğ� �potek 
altına alınmaktadır. Topraklarımız,  başta b�r grup 
sermaye çevres�, Katarlılar vb. olmak üzere ranta tesl�m 
ed�lmekted�r.

 Süreçlerde, İstanbul Halkı, TMMOB, İstanbul Büyükşeh�r 
Beled�yes� başta olmak üzere adeta h�ç k�mse 
duyulmazdan gel�nmekted�r.

Doğaya –ekos�stemlere karşı, b�l�msel olmayan, Montrö 
Boğazlar antlaşmasını tartışmaya açarak kend� 
topraklarımızın yen�den emperyal�stlerce tartışılır hale 
get�r�ld�ğ� bu büyük rant projes� ülkem�z�n, doğamızın 
ve halkımızın geleceğ� �ç�n çılgınca b�r tehd�t 
oluşturmaktadır; Ac�len vazgeç�lmel�d�r.

Bu aşamada, Ülkem�zde yaşayan herkes� yakından 
�lg�lend�ren bu projeye �l�şk�n görüş ve �t�razlarımızı 2 
Ocak 2020 tar�h�ne kadar Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı 
ÇED İz�n ve Denet�m Genel Müdürlüğü'ne �letmek b�r 
vatandaşlık görev� ve yurtseverl�ğ�n gereğ� olduğunu 
paylaşıyor, Kocael� halkını Kanal İstanbul Projes�ne karşı 
İt�raz d�lekçeler�n� vermeye davet ed�yoruz. 28/12/2019

Murat KÜREKCİ 
TMMOB Kocael� İKK Sekreter�

GÜVENİLİR VE YETERLİ MİKTARDA SUYA ERİŞİM HER CANLININ
EVRENSEL HAKKIDIR

İnsanlığın sah�b� olması gereken 
temel haklarından b�r�s� de suya 
er�ş�m hakkıdır. Su Hakkı, �nsan 
hakları �ç�nde somut ve yaşamsal b�r 
öneme sah�p olduğundan d�ğer 
haklardan farklılık taşır. Hatta suyun 
y a ş a m s a l  fo n k s � yo n u  s a d e c e 
�nsanlar �ç�n değ�l tüm canlılar 
�ç�nd�r. Bu neden suyun b�r �nsan hakkı olmasından 
daha öte canlıların tümünün hakkıdır. Öte yandan, 
Dünyamızda azalan su, her geçen gün daha değerl� hale 
gelmekte, t�car� b�r meta hal�ne ve savaşların da odağı 
hal�ne dönüştürmekted�r.

B�rleşm�ş M�lletler Genel Kurulu'nun 64/292 sayılı kararı 
�le kabul ed�len �Suya ve Koruyucu Sağlık H�zmetler�ne 

E r � ş � m  H a k k ı ”  s u  h a k k ı n ı n 
gerçeklemes� �ç�n gerekl� tedb�rler�n 
alınmasını şart koşmaktadır.
Ülkem�zde genel olarak su ücretler� 
oldukça yüksekt�r ve maalesef 
ülkem�zde de suya er�ş�m hakkı, 
özell�kle de kent yoksulları açısından 
h e r  g e ç e n  g ü n  d a h a  d a 

zorlaşmaktadır. Bu durum Kocael� �ç�n de aynıdır.
Halen Kocael� Halkının şebeke suyu �ç�n öded�ğ� bedel 
de oldukça yüksekt�r.

İl�m�zde f�yatlandırmada uygulanan kademe yöntem� 
Kocael�l�ler�n bütçes�ne ekstra yük get�rmekted�r. 
Meskenler �ç�n, aylık 1. Kademe sınırı olan 10 m³ üzer� 
tüket�mler �ç�n zamlı tar�fe uygulaması �l�m�zde çok 
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sayıda a�len�n ceb�n� yakmaktadır.  1. Kademe b�r�m su 
f�yatları �le üzer�ne gelen atıksu, bakım, verg�ler g�b� 
kalemlerle b�r�m f�yat yükselmekte; 2. Kademeye erken 
geç�şle b�rl�kte de oldukça pahalı b�r fatura bedel� 
ortaya çıkmaktadır. İSU'nun kend� resm� web sayfasında 
1. Kademe tüket�m �ç�n su bedel� atık su ve verg� dah�l 
3,74 TL'm3, 2. Kademe �ç�n �se bu bedel 6.83 TL/m3'tür.

Y�ne yapılan �lk abonel�k �şlemler�nde, hem mülk 
sah�b�nden, hem de k�racıdan bedel alınmaktadır ve 
abonel�k bedeller� oldukça yüksekt�r.

B�lmektey�z k� başka bazı büyükşeh�rlerde, depoz�to, 
abonel�k ücretler� g�b� ücretler alınmamakta ve kademe 
uygulanmamaktadır. Kent�m�zde de bu ve benzer� 
uygulamaların büyük oranda düşük ücretlerle geç�nen 
ya da �şs�z a�leler�n, öğrenc�ler�n, �şç� ve memur 
emekl�ler�n�n leh�ne; Kocael� halkının çıkarınadır. Hatta 
suyun b�r canlı hakkı olduğunun yasal zem�nlerde ve 
uygulamalarda karşılık bulması gerekl�d�r. Güven�l�r ve 
yeterl� suya er�ş�m konusu Beled�yeler ve kamu 
tarafından sağlanmalıdır. Bu durumda halkın suya 
ücrets�z er�ş�m� b�r kamusal hedef olmalıdır.

Köylerde yaşayanların, kend� kaynak suları �ç�n b�le 
bedel ödemek zorunda kalması ayrı b�r yanlışlıktır. 
Köyler�n g�derek boşaldığı günümüz şartlarında 
köyler�n terk ed�lmes�n� engelley�c� destekler ver�lmes� 
gerek�rken, su bedeller� köylüye ek yük get�rmekte ve 
t a r ı m s a l  ü r e t � m � n  d ü ş m e s � n � n  b � r  n e d e n � n � 
oluşturmaktadır.

Yap �şlet devret model� �le yapılan Yuvacık barajının 
Kocael� Büyük Şeh�r Beled�yes�ne devr�nden sonra su 
f�yatlarının ucuzlamasını bekleyen Kocael� maalesef 
da�ma yen� zamlar �le karşılaşmıştır.

2018 yılına a�t TUİK İstat�st�k� ver�ler�ne göre;
İçme Ve Kullanma Suyu Şebekes� Iç�n Çek�len Toplam Su 

M�ktarı 163.628.000 (B�n M3/Yıl),

Dağıtılan Su M�ktarı �se 111.804.020 (B�n M3/Yıl)'dır. 
Buradan Kayıp-kaçak oranının �se %31,7 olduğu 
anlaşılmaktadır. Kayıp kaçak oranı gel�şm�ş ülkelerdek� 
duruma göre oldukça yüksekt�r ve kullandığımız suyun 
mal�yetler�n�n yüksek olmasının öneml� b�r neden�d�r. 
Kayıp-kaçak su oranının düşürülmes� İSU ve Beled�ye 
yönet�m�n�n öncel�kl� uğraşı olmalıdır. Kaldı k�, 3. Su 
Kayıp ve Kaçakları Türk�ye Forumu'nda Dönem�n 
Orman ve Su İşler� Bakanı Prof. Dr.  Veysel Eroğlu, 
“Türk�ye'de kayıp kaçak oranı �stat�st�klere göre her ne 
kadar %35  olsa da tesp�tler�m�ze göre gerçekte bu oran 
en az %50-55 c�varındadır ” d�yerek konunun 
vehamet�ne en yetk�l� ağızdan gerçekç� b�r yorumda 
bulunmuştur. Dolayısıyla Kocael� �ç�n de �stat�st�klere 
yansıyan kayıp-kaçak oranı, yüksek olasılıkla gerçekte 
çok daha fazladır. Kocael� Büyükşeh�r Beled�yes� ve İSU 
yönet�c�ler�n�n kayıp-kaçak oranını öneml� ölçüde 
düşürmes� durumunda kentl�n�n kullandığı su mal�yet� 
doğal olarak azalacaktır,

Kademe uygulamasının kalkmasını ya da ş�md�l�k makul 
b�r tüket�m sınırının bel�rlenmes�n�, abone, ücretler�n�n 
düşürülmes�, Kayıp-Kaçak Suları önleyecek etk�n 
tedb�rler�n alınmasını, tarımsal üret�c�n�n ve düşük 
ücretl� tüm kes�mler�n desteklenmes�n� �st�yoruz.

SU EVRENSEL BİR HAKTIR. YAŞAM İÇİN ÜCRETSİZ SU 
HAKKI…

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

Muhammer Hakkı ERSÖZ
Kocae� Şb. Yerel Yönet�mler ve
Kentleşme Kom�syonu Başkanı

LPG’Lİ ARAÇLAR DENETLENMELİ!
02 Aralık 2019 tar�h�nde Sakarya �l� Karasu �lçes� Yalı mahalles�nde sey�r hal�nde olan 54 HT 906 plakalı  
LPG'l� aracın yanması neden�yle Mak�na Mühend�sler� Odası olarak, kamu güvenl�ğ�n� �lg�lend�ren LPG l� 
araçlara �l�şk�n basın açıklaması gerçekleşt�r�ld�. 

MMO'DAN ÖNEMLİ UYARI:
LPG'Lİ ARAÇLAR DENETLENMELİ!

 02 Aralık 2019 tar�h�nde Sakarya �l� Karasu �lçes� Yalı 
mahalles�nde sey�r hal�nde olan 54 HT 906 plakalı  LPG'l� 
aracın yanması neden�yle Mak�na Mühend�sler� Odası 
olarak kamuoyunu aydınlatmaya ve uyarmaya devam 
ed�yoruz. Lpg'l� araçların sızdırmazlık raporu alma 

zorunluluğunun kaldırılmasıyla b�rl�kte  LPG'l� araç 
yangınları ve can kayıplarında artışlar görülmekted�r.

Oda merkez�m�z ve d�ğer MMO Şubeler� tarafından 
defalarca yapılan açıklamalarla LPG`l� araçlardan "Gaz 
Sızdırmazlık Raporu" �stenmemes�n�n, fac�alara yol 
açacak b�r  karar olduğunu söylem�şt�k ve bu 
açıklamalarımız medyada defalarca yayınlanmıştı. 



basın açıklaması

Fakat gel�nen noktada kamuoyuna yansıyan ve çoğu 
kez de ölümle sonuçlanan kazalar dah� söz konusu 
uygulamadan sorumlular ı  ger �  adım atmaya 
yöneltmem�şt�r.

Mak�na Mühend�sler� odası olarak bu ves�le �le 
toplumun can ve mal güvenl�ğ� açısından olası vah�m 
olayları önlemek �ç�n LPG`l� araç dönüşüm ve 
kontroller�yle �lg�l� bazı hususları kamuoyu �le yen�den 
paylaşmak �st�yoruz.

DENETİMSİZ LPG'Lİ ARAÇ YANGINI

Ulaştırma, Den�zc�l�k ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu 
Düzenleme Genel Müdürlüğü`nün 19.12.2011 tar�hl� 
Genelges� �le araç muayene �stasyonlarında (LPG ve 
CNG takılı araçlar �ç�n en geç b�r ay öncek� tar�he a�t "Gaz 
Sızdırmazlık Raporu") aranması zorunluluğu kaldırılmış, 
gaz sızdırmazlık raporu bulunmamasını "ağır kusur"dan 
"haf�f kusur"a dönüştürülmüştü. Bu durum LPG`l� araç 
kullanıcılarının "keyf�yet�ne" yol açmış ve 2012 yılı Ocak 
ayı başından �t�baren gaz sızdırmazlık testler�nde c�dd� 
b�r düşüş gerçekleşm�şt�r. Yalnızca Mak�na Mühend�sler� 
Odası Kocael� Şubem�z etk�nl�k alanında bulunan 
Sızdırmazlık İstasyonlarımızca 2011 yılında 103481 
araca Sızdırmazlık Kontrol Raporu düzenlen�rken bu 
sayı 2013 yılı sonunda 30700`e kadar ger�lem�şt�r.

24 Haz�ran 2017 tar�h�ndek� yönetmel�k değ�ş�kl�ğ� �le 
LPG/CNG l� araçlarda sızdırmazlık kontrolü ve 
sızdırmazlık raporu alınması şartı tamamen kaldırıldı ve 
tamamen denet�ms�z hale get�r�ld�.

Yönetmel�kte yapılan bu değ�ş�kl�kle odamızın denet�m 
yetk�s� tamamen ortadan kaldırılarak

denet�m ve kontrol �şlem�, sektörde faal�yet gösteren ve 
g�derek denet�ms�z olarak faal�yet yürüten  f�rmaların 
�n�s�yat�f�ne bırakıldı. Bu uygulamanın devamı hal�nde 
ülkeye kaçak LPG KİT'� ve malzeme g�r�ş� �le standart dışı 
yerl� üret�m artacak, tekn�ğe uygun olmayan LPG araç 
dönüşümler� başlayacak, haksız rekabet koşulları 
yaratılacak, yetk�l� mühend�s �st�hdamı azalacak; 

sektörde d�s�pl�ns�zl�k ve denet�ms�zl�k had safhaya 
ulaşacaktır.''

5 m�lyona yakın LPG`l� aracın güven�l�rl�ğ�n� artırmayı 
sağlayan Per�yod�k Kontrollere esas LPG/CNG 
Sızdırmazlık Raporu zorunluluğunun  kaldırılmasının 
bugün yarattığı sonuç; kamu can ve mal güvenl�ğ� 
açısından 2000–2005 yılları arasına benzer b�r tabloyu 
tekrar akıllara get�rmekted�r.

Araçların LPG`ye Dönüşümü ve �lg�l� p�yasanın 
denet�m�nde ulaşılan düzey ve d�s�pl�n�n bozulmasıyla 
bugün karşı karşıya kaldığımız durum tehl�ken�n en 
büyük �şaret� sayılmalı, derhal uygulama gözden 
geç�r�lmel�, ger� dönülmel�d�r.

Bu nedenle zaman kaybetmeden b�r an önce;
• Araçlarda LPG dönüşümü yapan f�rmalar, p�yasanın 
gözet�m� ve denet�m� kapsamında denetlenmel�. Yetk�l� 
olmayan f�rmaların faal�yet göstermes� engellenmel�d�r.

• Yetk� alacak olan f�rmalar MMO tarafından tesc�l 
ed�lerek bünyes�nde uzman mak�ne mühend�s� 
�st�hdamı sağlanmalıd�r.

• LPG dönüşümü yapılmış olan araçların montaj 
kontroller� Mak�ne Mühend�sler� Odası tarafından 
yapılmalıdır.

• LPG'l� araçların per�yod�k araç muayeneler� önces�nde 
ve tam�rat-tad�lat vb. g�b� �şlemler sonrasında MMO 
Sızdırmazlık b�r�mler�nde kontrolü sağlanarak LPG 
sızdırmazlık raporu düzenlenmel�d�r.
Kamuoyunun b�lg�s�ne sunarız.

Saygılarımızla.

Mehmet Al� ELMA
TMMOB Mak�na Mühend�sler� Odası
Kocael� Şube
Yönet�m Kurulu Sekreter�
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KUŞLAR YASINA GİDER
Hasan Al� TOPTAŞ

YAYAZULA (Çocuk Ser�s�)
Jul�a Donaldson

Pırıl ışıyan Türkçes�yle Hasan Al� 
Toptaş, Kuşlar Yasına G�der'de 
romancılığına yen� b�r boyut 
katıyor: anlatmıyor, söylem�yor; 
nefeslend�r�yor.

Kad�rş�nas otlarının mırıltısını, of 
dememen�n �lm�n�, eldeyken 
kıymet�n� b�lmen�n erdem�n�, ömürden g�den günler�n 
sabrını okudukça z�hn�m�z, gönlümüz havalanıyor.

"Babalar, alınlarımıza yazılmış yalnızlıklardır" sözü 
yankılanıyor kulaklarımızda.

Kuşlar Yasına G�der; atların koşması kadar doğal, kaleme 
�ç çekt�recek kadar merhametl� b�r roman.

"Toptaş'a yazarlık âdeta bahşed�lm�şt�r."
-ANDREW RIEMER, Sydney Morn�ng Herald-

"Zaten o yıllarda burnumuzun ucunda gez�nen b�r 
mazot kokusuydu babam, kulağımızda çınlayan uzak 
b�r motor ses�yd� ve az evvel ded�ğ�m g�b�, g�tt� m� 
gelmek b�lmezd� b�r türlü."
(Tanıtım Bülten�nden)

Sayfa Sayısı: 250
Baskı Yılı: 2016
Yayınev�: Everest Yayıncılık 

SANAYİLEŞMENİN GİZLİ TARİHİ
“ M � n � k  f ı n d ı k  f a r e s � 
gez�nt�ye çıktı. Karanlık 
or manın  �ç �nde.  T� lk � 
gördü farey� Mmm, ded�, 
şunu �nd�rsem m�deye.”

Karanlık ormanın �ç�nde 
b�raz daha �lerle, takıl c�n 
g�b� zek� faren�n peş�ne, 
gör  bak başına neler 
gelecek, baykuşla, yılanla 
ve karnı acıkmış yayazula 
�le nasıl baş edecek…
(Tanıtım Bülten�nden)

Sayfa Sayısı: 32
Baskı Yılı: 2016
Yayınev�: İşbankası Kültür Yayınları

Bu k�tapta, adı sadece d�pnotlarda 
geçse de Türk�ye adlı b�r ülkede on 
yı l lardır  uygulanan ekonom� 
pol�t �kalarının n�ç�n ve nasıl 
uygulandığından ve ortaya çıkan 
sonuçlardan söz ed�l�yor.

"Der�nl�ğ�, kadar kolay anlaşılırlığı 
ve çarpıcı örneklerle canlıl ık 
k azanmış,  �ç �n�ze �ş leyen bu 
çalışma, 'dünyada �şleyen gerçek 
ekonom�' olarak adlandırılab�l�rd�.

Sanay� devr�m�n�n kökenler�nden günümüze kadar 
cereyan eden ekonom�k gel�şme �le standart/egemen 
doktr�n�n anlattıkları arasındak� uçurum g�derek 
büyümekted�r, Chang gerçekte ne olduğunu gözler önüne 
sererek bu boşluğu aydınlatmaktadır.

Chang'ın zek�ce anal�zler�, saltanatları hâlen süren 
doktr�nlere dayanan ekonom�k reçeteler�n, özell�kle gayet 
korumasız ve savunmasız olanlara [ülkelere/halklara] 
hang� amaçla ve nasıl c�ddÎ zararlar verd�ğ�n� ve bu 
zararların devam edeceğ�n� göster�yor. Chang, küresel 
ekonom�n�n çok daha �nsanÎ ve medenÎ b�r güzergâhta 
nasıl yen�den düzenleneb�leceğ� konusunda, �kt�sat 
teor�s�ne ve somut tar�hsel kanıtlara dayanan, akla yetkın, 
yapıcı öner�ler get�r�yor. ŞâyettelâfÎ ed�c� eylemler 
gerçekleşt�r�lmezse meydana geleb�lecek muhtemel 
vahametler konusunda uyarıyor.

-Noam Chomsky-
“K�tapçı rafları, ekonom�st ve yorumcuların anlaşılab�l�r b�r 
d�lle yazdığı, küresel sebest t�caret�n dünya ülkeler� 
tarafından neden arzu ed�lmes�, hattâ neden vazgeç�lmez 
olduğunu anlatan k�taplarla dolu.

Fakat serbest pazar ortodoksluğuna temk�nl� yaklaşan 
okurlar, "Sanay�leşmen�n G�zl� Tar�h�"n�n �kna gücüyle 
key�flenecekler. Ha-JoonChang'ın k�tabı, küreselleşme 
am�golarının yaydığı küresel serbest t�caret dogmasına 
karşı zeng�n b�r anlatı sunuyor.

-Paul Bluste�n, Wash�ngton Post-
(Tanıtım Bülten�nden)
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Google b�r h�zmet�n� daha sonlandırıyor!
İnternet dev� Google, Google Haberler platformunda ücret 
karşılığında basılı vers�yonu �le aynı olan d�j�tal derg� ve 
gazeteler� artık müşter�ler�ne sunmayacak. Bu h�zmet�n� 
sonlandıran ş�rket, 30 gün �ç�nde yapılmış olan ödemeler�n 
�se müşter�ler�ne ger� ver�leceğ�n� açıkladı.Andro�d Pol�ce'e 
göre Google Haberler, ücretl� gazete abonel�ğ� kullanan 
müşter�ler�ne b�r e-posta yollayarak müşter�lere Google'ın 
basılı vers�yonları �le aynı olan d�j�tal gazeteler�n ve derg�ler�n 
kaldırılacağını �fade ett�. Google, 2012 yılında Play Derg�ler 
uygulaması �le derg� �çer�ğ� sağlamaya başlamıştı. Ş�rket daha 
sonra uygulamayı Play Gazetel�k  olarak yen�den 
adlandırmış ve Google Haberler �le b�rleşt�rm�şt�.

M�crosoft otomot�v sektörünü yapay zekanın geleceğ� 
�ç�n destekl�yor
Teknoloj� ve d�j�talleşmede yaşanan hızlı dönüşüme ayak 
uydurmak �ç�n gerekl� olan en öneml� yetk�nl�klerden 
“ver�den değer yaratma” konusundak� yatırım ve projeler�n� 
sürdüren Tofaş, Yapay Zekâ ve Nesneler�n İnternet�-Endüstr� 
4.0'ı odağına aldı. Tofaş CIO'su Ömer Özgür Çet�noğlu, 
ş�rket�n d�j�talleşme sürec�yle �lg�l� olarak “d�j�talleşme 
yolunda adımlarımız ve Endüstr� 4.0 uygulamalarımız 
otomot�v sektöründek� dönüşümde b�z� rekabetç� yapan 
öneml� adımlar. Sektörün karşılaştığı zorlukları aşmada 
başarılı olmak �steyen kurumlar bunu �çselleşt�rm�ş olmak 
zorunda. Yaptığınız bas�t otomasyonlarla ergonom�de, hızda 
öneml� yollar kat edeb�l�rs�n�z ama bunlar yeterl� değ�l. Yen� 
endüstr� çağında yüksek katma değer yaratan konuları 
seçmek ve bunu başaracak �nsanlara sah�p olmak en öneml� 
yetk�nl�k. TOFAŞ da bu �ş b�rl�ğ�yle bu yolda öneml� b�r adım 
attı.” ded�.

Bulut teknoloj�ler� loj�st�k sektörünü geleceğe taşıyor.
Türk�ye'n�n tek ve Avrupa'nın üçüncü büyük d�j�tal loj�st�k 
platformu Borusan Loj�st�k eTA'nın teknoloj� altyapısı, 
tamamen M�crosoft Azure Bulut h�zmetler�ne taşındı. 
Buluttan güç alan d�j�tal platform eTA sayes�nde s�steme 
kayıtlı 150 b�nden fazla kamyon ve TIR, elektron�k �haleler� 
anında cepten tak�p ed�yor, s�par�şten nakl�ye tesl�me kadar 
tüm loj�st�k operasyonlar güvenle yürüteb�l�yor. Platform,  
European Bus�ness Awards'ta “Müşter� ve Pazar Odaklılık” 
kategor�s�nde 2019 yılı Avrupa b�r�nc�s� seç�ld�.Bulut 
teknoloj�ler� loj�st�k sektörünü geleceğe taşıyorE-t�caret�n 
yıllık %42 g�b� b�r hızla büyüdüğü ülkem�zde, loj�st�k de 
b�rçok sektör g�b� d�j�tal dönüşüm çağını yaşıyor ve teknoloj�k 
yatırımların faydası kısa sürede kend�n� h�ssett�r�yor. Tüm 
dünyada zorlu rekabet�n yaşandığı loj�st�k sektöründe, 
kurumlar en etk�l� müşter� deney�m�n� yaşatmak, d�j�tal 
dünyanın ger�s�nde kalmamak, operasyonlarını hızlı ve 
ver�ml� hale get�rmek �ç�n yen� yollar arıyor. Bu v�zyonla 
Borusan Loj�st�k, alanındak� uzmanlığını d�j�tal teknoloj� 
yatırımları �le b�rleşt�rerek eTA'yı gel�şt�rd�.

Facebook olmadan Messenger kullanılamayacak!
Facebook'un mesajlaşma serv�s� olarak kullanılan ve 
oldukça popüler olan Messenger serv�s� bugüne kadar 
Fa c e b o o k  h e s a b ı  o l m a y a n l a r  t a r a f ı n d a n  d a 
kullanılab�l�yordu. Fakat Facebook tarafından alınan b�r 
kararla Messenger serv�s� �ç�n öneml� b�r gel�şme yaşandı. 
Artık Facebook hesabı olmayanlar Messenger serv�s�n� 
kullanamayacak.Facebook'un popüler mesajlaşma 
uygulaması Messenger, Facebook'tan ayrı b�r uygulama 
olarak kullanıcılara sunulduktan sonra Facebook hesabı 
olmaksızın da kullanılab�l�yordu. Kullanıcıların telefon 
numaralarını kullanarak mesajlaştıkları Messenger 
serv�s�n� artık sadece Facebook hesabı olan kullanıcılar 
kullanab�lecek.Facebook tarafından alınan bu karar �le 
Facebook hesaplarının Messenger'a bağlanması zorunlu 
hale gel�yor. Messenger'a Facebook hesabı olmadan g�r�ş 
yapab�lmey� engelleyen bu durumda kullanıcılar yen� b�r 
Facebook hesabı oluşturmak ya da mevcut hesaplarını 
akt�f hale get�rmek zorunda kalacak.

B�tco�n y�ne yüksel�şe geçt�
BloombergHT'n�n haber�ne göre kr�pto para türev ürün 
tak�pç�s� Skew'�n yönet�c�s� Emmanuel Goh, B�tco�n ve 
altın ABD �le İran arasında yükselen tans�yondan güçlü b�r 
destek buluyor. Profesyonel yatırımcılar da Noel 
tat�l�nden döndü ve �şlemlere başladı. Buna h�sse sened� 
p � y a s a s ı n d a  O c a k  e t k � s �  d e n � y o r .” ş e k l � n d e 
değerlend�rmede bulundu.En büyük p�yasa değer�ne 
sah�p kr�pto para B�tco�n, Bloomberg tarafından derlenen 
f�yat b�lg�ler�ne göre TSİ 11:30'da yüzde 3.63 artıda 
yaklaşık 8,313 dolar sev�yes�nden �şlem gördü.

NASA'nın ASTERIA uzay aracıyla bağlantısı kes�ld�!
Amer�kan Havacılık ve Uzay Da�res� (NASA), b�r yandan 
Güneş S�stem�'m�z�n �ç�ndek� gezegenler üzer�nde 
araştırmalarını sürdürürken d�ğer yandan �se Güneş 
S�stem�'m�z�n dışındak� gezegenler�n keşf� �ç�n olan 
çalışmalarına hız kesmeden devam ed�yor. Bu anlamda 
NASA'nın bünyes�nde görev alan uzay araçlarından b�r� de 
ASTERIA uzay aracıydı.Amer�kan Havacılık ve Uzay Da�res� 
(NASA),  Güneş S�stem� dış ındak �  gezegenler �n 
keşfed�lmes� �ç�n uzaya yollanan ASTERIA uydusundan 
yaklaşık olarak 1 aya yakın süred�r s�nyal alamadıklarını 
açıkladı. Araştırmacıların Mart 2020'ye kadar temas 
kurmaya çalışacağı b�ld�r�len, çanta büyüklüğündek� 
uydu �le tam olarak 5 Aralık'ta �rt�batın kes�ld�ğ� 
açıklandı. ASTERIA program yönet�c�s� Lorra�ne Fesq; "Bu 
proje üç aylık ana m�syonu ve yaklaşık �k� yıl süren 
gen�şlet�lm�ş m�syonu sırasında olağanüstü sonuçlar elde 
ett�" açıklamasında bulundu.Sözler�ne devam eden 
Lorra�ne Fesq; ASTERIA �le �let�ş�m� kaybett�kler�nden 
dolayı büyük üzüntü duyduklarını �fade ett�.

Derleyen: N. Gökhan Duman



sağlık

Detoksta Yen� Trend: DİGİTAL DETOKS

Sosyal medyada �lg� görmek, 'beğen�ler', 'retweet' 
ed�len b�ze a�t b�r tweet ve 'tak�pç�ler' bey�nde b�r çeş�t 
mutluluk hormonu olan dopam�n� salgılıyor. Dopam�n 
h o r m o n u  u y u ş t u r u c u ,  s � g a r a ,  a l k o l  v e  k u m a r 
bağımlılarında da salgılanıyor ve k�ş�n�n bağımlı 
olmasına neden olan etk�ye yol açıyor. Artık sadece kötü 
beslenmeye karşı değ�l d�j�tal anlamda 'zeh�rlenmeye' 
karşı da detoks yapılıyor. Pek�, neden d�j�tal detoks 
yapmalıyız? 

Her gün evden çıkarken anahtarları, cüzdanımızı hatta belk� 
çantamızı unutmamız mümkün... Ancak tek b�r şey� asla 
unutmuyoruz: Cep telefonlarımızı.

Gece yatmadan son b�r kez Instagram'a bakıyoruz, sabah 
Tw�tter �le uyanıyoruz. Dak�kalar, saatler, günler bu şek�lde 
'mutlu mesut' geç�yor g�b� olsa da aslında teknoloj� b�z�m �ç�n 
depresyon ve stres kaynağı.

Sosyal medyada �lg� görmek, 'beğen�ler', 'retweet' ed�len 
b�ze a�t b�r tweet ve 'tak�pç�ler' bey�nde b�r çeş�t mutluluk 
hormonu olan dopam�n� salgılıyor. Dopam�n hormonu 
uyuşturucu, s�gara, alkol ve kumar bağımlılarında da 
salgılanıyor ve k�ş�n�n bağımlı olmasına neden olan etk�ye yol 
açıyor. Beyn�n bu tepk�s� yüzünden bağımlılık tedav�s� zor ve 
uzun b�r süreçt�r. D�j�tal detoks �se tam da bu bağımlılık 
neden�yle hayatımıza g�ren b�r kavram. Artık sadece kötü 
beslenmeye karşı değ�l d�j�tal anlamda 'zeh�rlenmeye' karşı da 
detoks yapılıyor. Pek�, neden d�j�tal detoks yapmalıyız?

DİJİTAL DETOKSA İHTİYACINIZ VAR MI?
Öncel�kle aşağıdak� soruları b�r sorgulayalım. Eğer bu 

sorulara çoğunlukla evet cevabını ver�yorsanız d�j�tal detoksa 
�ht�yacınız var demekt�r.

• Telefonunuzu bulamadığınızda end�şel� veya stresl� 
h�ssed�yor musunuz?

• B�rkaç dak�kada b�r telefonunuzu kontrol etme �ht�yacı 
h�ssed�yor musunuz?

• Sosyal medyada vak�t geç�rd�kten sonra kend�n�z� depres�f, 
end�şel� veya öfkel� h�ssed�yor musunuz?

• Sosyal gönder�ler�n�zdek� beğen�, yorum ya da yen�den 
paylaşma sayıları �le yoğun şek�lde meşgul oluyor musunuz?

• Yattığınızda b�le telefonunuzla uğraşıyor ve sabah kalkar 
kalkmaz �lk �ş telefona koşuyor musunuz?

• Telefonunuzu kontrol etme �steğ� neden�yle, hayatınızda 
sıklıkla odaklanma zorluğu yaşıyor musunuz?

NEDEN DİJİTAL DETOKS?
1. STRES HORMONUNUYÜKSELTİYOR
Son 10 yılda kar topu g�b� hızla büyüyen teknoloj� 

bağımlılığı �se artık ps�k�yatr� merkezler�nde en çok tedav� 
ed�len bağımlılıklardan b�r�. Araştırmalara göre teknoloj�n�n 
vücudumuzda yarattığı kron�kleşen b�r stres var. Amer�kan 
Ps�koloj� Derneğ�n�n yaptığı b�r yıllık stres araştırmasında, 
ABD'dek� yet�şk�nler�n beşte b�r� (yaklaşık yüzde 18'�) �ç�n 
teknoloj� öneml� b�r stres kaynağı. Sürekl� olarak, e-postaları, 
haberler� ve sosyal medyayı kontrol etme zorunluluğu 
h�sseden b�reylerdek� stres�n vücuda b�r yansıması oluyor 
ancak �nsanlar bunun farkında b�le değ�ller. Kron�k stres 
neden�yle kalp ve damar hastalıklarına davet�ye çıkaran, aç 

h�ssetmem�ze neden olan kort�zol 
hormonunu salgılanıyor. Ayrıca 
damar yaşlanmasına neden olan ve 
dolayısıyla ömrü de kısaltan kron�k 
�lt�haplanmaya neden oluyor. Bu 
yüzden artık özell�kle de yoğun 
teknoloj� kullanımı olan gençler 
arasında, uyku sorunları, depres�f 
bel�rt�ler, anks�yete, �nsül�n d�renc� 
vb. �lt�hab� durumlar çok daha sık 
gözlen�yor.

2. UYKU KALİTESİNİ BOZUYOR
Melaton�n hormonu gece 23.00 saatler� �le 05.00 arasında 

salgılanıyor. Ortalana saat 22.00'de uyumuş olmak gerek�yor 
k� 23.00 sularında der�n uyku ded�ğ�m�z REM uykusu evres�ne 
geç�ls�n ve hormondan maks�mum sev�yede fayda elde 
ed�leb�ls�n. Melaton�n hormonu b�z� kanserden koruyan, 
hücre yen�lenmes�n� sağlayan, bağışıklık s�stem�n� koruyan ve 
b�yor�tm� düzenleyen b�r hormon. Melaton�n hormonunu en 
çok etk�leyen şey �se teknoloj�k c�hazların heps�nde bulunan 
mav� ışık. Araştırmalara göre akşam 20.00'den sonra mav� ışığa 
maruz kalmak beyn�n 'gündüz' olduğu yanılgısına düşmes�ne 
neden oluyor ve uykuyu kaçırıyor. Mav� ışık uyku kal�tes�n� de 
düşürerek melaton�n hormonundan b�z� mahrum bırakıyor. 
Bu da geceler� uyumamızın �mkânsızlaşmasına, sabah 
kalkamamaya, gün boyu uykulu ve yorgun olmaya neden olur.

Ayrıca b�r çalışmaya göre uyumadan önce d�j�tal c�hazları 
kullanan çocuklar daha kötü ve daha az uykuya sah�p. Y�ne 
aynı çalışmada ayrıca gece teknoloj� kullanımı �le artan vücut 
k�tle �ndeks� arasında b�r bağlantı bulundu.

3. RUH SAĞLIĞINI OLUMSUZ ETKİLİYOR
Uykumuzu, hormonlarımızı etk�leyen teknoloj�n�n 

ps�koloj�m�z� etk�lememes� mümkün değ�l. Teknoloj� 
kullanımıyla normal�n üstünde dopam�n salgılanması, 
melaton�n hormonunun düşüşü ve seroton�n yollarının 
sürekl� olarak beslen�p n�hayet�nde duyarsızlaşması ruh 
hal�m�z� etk�l�yor. Ayrıca teknoloj�k c�hazların aşırı kullanımı 
d�kkat dağınıklığı ve h�perakt�v�tey� arttırdığı ve odaklanmayı 
da zorlaştırıyor. Bey�n, daha hızlı ve yoğun şek�lde dopam�n� 
besleyen �nternet kanallarını terc�h ed�yor. Normal akıştak� 
olaylara d�kkat�n� vermek, gününün 10 saat�n� teknoloj�yle 
geç�ren b�r�s� �ç�n neredeyse �mkânsız hale gel�yor.

4. EN BÜYÜK BAĞIMLILIKLARDAN BİRİ OLMA YOLUNDA
Yukarıda da bahsett�ğ�m g�b� bağımlılıklar �çer�s�nde 

teknoloj� ve �nternet bağımlılığı c�dd� anlamda yüksel�şte. 
D�j�tal c�hazların en az uyuşturucular kadar güçlü b�r 
bağımlılığa yol açtığını kabul etmek gerek�yor çünkü 
uyuşturucularla bey�nde aynı dopam�n ve seroton�n 
mekan�zmasını kullanıyor. Telefonumuza her b�ld�r�m 
geld�ğ�nde, beyn�m�z uyarılıyor ve o b�ld�r�me bakmadan 
hatta daha da �ler� g�d�p beğenmeden, yorum yapmadan 
tatm�n olamıyoruz. Bunları yaptığımız her adımda, beyn�m�z 
b�z� mutluluk hormonu dopam�n �le ödüllend�r�yor ve bu emr� 
yer�ne get�rmezsek mutluluk hormonu yok. Bu da b�z� 
depresyona sürüklüyor.

Prof. Dr. Derya ULUNDÜZ
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mmo’dan

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

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


üyelerimizden
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TEBRİKLER BAŞSAĞLIĞI

NURŞEN SÖĞÜT
ZEYNEP ERGEN
ABDÜSSAMET ÇETİN
UĞUR ÇİÇEK
TURAN GEDİK
SAMET KOLCU
MEHMET AĞA KOÇAK
MERT TURHAN
ANIL SAVAHİL
SABRİ ALİ NEBİOĞLU
KORAL KUYUCU

AKIN ŞEN
ALPTUNA EFE
FARUK SAKARYA
YİĞİT ÖZBOZKURT
BERFU FIRTINA
KEREM TAYLAN
EMİRHAN YILDIZ
RECEP SAP
OZAN GÜVEN
MELDA GÜLİZ ATEŞ
RAMAZAN KURT

ARAMIZA HOŞGELDİNİZ
Şubem�ze Kasım - Aralık 2019 tar�hler�nde kayıt yaptırarak üye olan meslektaşlarımıza “ARAMIZA HOŞGELDİNİZ” 
d�yoruz. Oda ve Meslek� çalışmalarında başarılar d�l�yoruz.  Şube Yönet�m Kurulu

SEMA KAYMAZ
MERT ASLAN
TUNAHAN DEMİR
OĞUZ DURMAZ
SEZGİN OTLUOĞLU
OSMAN OĞUZ ERCAN
ÖNAL YILDIZ
ZEYNEL DEMİRTAŞ
SİNAN ÇELİK
MESAFETTİN KARA
AHMET DENİZ TÜRKSEVER

SERKAN KAVAL
MUHAMMED ERİM TONUS
MESUT CAN SEZER
UMUTCAN ÇATKIN
GİZEM YALÇIN
TUĞBA BAŞTÜRK
ERAY AYYILDIZ
GİZEM NUR YAVUZ
HAZAR TEZER YAVUZ
AKİF NURTEN
HALİL İBRAHİM ÇETİN

• Değerl� Üyeler�m�z, Adnan POYRAZ 'ın annes�, Al� 

POYRAZ'ın babaannes�  06 Kasım 2019 tar�h�nde vefat 

etm�şt�r. Üyeler�m�ze  ve kederl� a�les�ne başsağlığı 

d�ler�z.

• Değerl� Üyem�z Aslı BALCI'nın babası   13.Kasım 2019 

tar�h�nde vefat etm�şt�r.  Üyem�ze ve kederl� a�les�ne 

başsağlığı d�ler�z.

• Değerl� Üyem�z ve Yönet�m Kurulu Şube Sekreter�m�z 

Mehmet Al� ELMA'nın dayısı 13 Kasım 2019 tar�h�nde 

vefat etm�şt�r.  Kend�s�ne ve a�les�ne başsağlığı d�ler�z. 

• Değerl� Üyem�z Devr�m BAL 
07 Aralık 2019  tar�h�nde 
evlenm�şt�r.  Tebr�k ed�yor, 
mutluluklar d�l�yoruz. 

• Değerl� Üyem�z,  Çalışma 
arkadaşımız İlker KIR'ın   06 
Aralık 2019 tar�h�nde oğlu 
olmuştur. Kend�s�n� ve 
a�les�n� tebr�k ed�yoruz.  

M�n�k ALİ KARAN'a hoş 
geld�n aramıza d�yor, sağlıklı, 
mutlu ve huzurlu uzun b�r 
ömür yaşamasını temenn� 
ed�yoruz. 

• Değerl� Üyem�z, Sakarya 
Tems�lc�l�ğ� Yürütme Kurulu 
Üyem�z Onur ÖZTÜRK’ün 13 
Kasım 2019 tar�h�nde oğlu 
olmuştur.  kend�s�n� ve a�les�n� 
tebr�k ed�yoruz.

M�n�k MERT CEM e hoşgeld�n 
aramıza d�yor, sağlıklı, mutlu  
ömürler d�l�yoruz






